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kt1metio Eli K d s • k A İ v K H b 1 
lltftolerimizi De OllSey e U Ulle ar• 0• a eş mparatOrUDUll 

Kurtaracaktır. • 8 k D s ·ı . . y . s· e·ıd· . .., . 
~:::~~;~.'.":~= 1~~:r1:~ oııte aş anı a eçı mıştır. enı ır_ ı ır1gı 
~ k.ra, .... k mecburiyetinde bır•· Uluslar Sosyete~i Bu . Toplantıda 
~ Q:!::ıukı ~:,~:~" .. !:ç~:; Habeşi tan, BaQ Delegesini Deg"' iştir- Anlaşmazlıg~ a Çare Bulmalıdır 
~· Çünkü son 1enelerde V 

~.:.,~~:~ı:,!:.:~ıt.ımı,, di. Habeş Tayyarele i 'Oııiki imi · 
i.ı. l'atltlurun \e gQneşin iliklere 
""Yeıı 
~ . '?luklan ve sıcakları al· H b • J k G h B Ş k•J V il.. J •1 ..... titrıye titriye, buram buram a eşıstana, ra i i ir e 1 erilmea. stenı iyor. 
~e tertiye, tımak düoOrerek ça· 
..... dret1taeııiiı; bu eziyetli didiıı· 
lıit botıııoı bile doyuramıyacak 
~':'4el ile karoılanıyordu. Aylarca 
~ltıı lllihnetler, katlanılan a~ır 
le,. t'r •onunda elde edilen ürün· 
ı._~ 1nılr piyasasında değersiz bir 
,, geliyor, gelince de köylü sız· 
'-C.kor, ialiyor Ye kcodiııioi korta 

Çlrelere bao vuruyordu. ' . Pt"-' l~ıı bu kerteye getirilmesi, ya· 
dıktıdo~tıdlcre kulak \'erilmemesi, 
tıftııa 1 Ve içeride fiat kırmak ya· 
~6tel b. g?udcn güoe artınlması gibi 
ıı.tu ~~terdir ki, sonunda liükü· 
lilitttr. u ıre de el ntmıya se\ kel· 

la... _Bu hAd" . ı . • 1 . 
~ ıseyı ızmır tccımer erı 

~e:• bir k&r, bir onur olarak 
' ' Ceek değiliz. Sadece i~i .Ken· 
~tine olmıyın· bu kertey$! 
~terinden dolayı biç kimseye 
il-. "'1 h•lmaAa baklan olmadı· 

et ederek geçeceğiz. 

~~et; diger •rilaleıimi.ile 
~ G&üaı ve incir itine 'lim· 
'-t lltkÇt~ucak. meydana ıettrdiği 
~ etiJı ve inhisar idaresinin 
'.......... ile girifti. Bu ıim· 
~ 6ai bir tutumdur. Bu tuta• 
" , lllıteı, piyau berinde timdi· 
~ .,• htısene için bir denkletlir· 
"- •tataaak, ve f iatlerin dileme· 
~ olmaktır. Aeıl anı ve 
' tııtum ve kurum 6nilmilz· 
~ :':!•ler için olacaktır. Buec• 
' -"il ve eatıt gQolerini böy· 
~g~İ.rdikten sonra aııl önü· 
~ lenelerdc ürilnlerimbi öz 
S aatmak, i9 ve dıt piya· 
~ f lla•naııı rekabetler yıpank 
leti ..::,tlerini dflf(lrmek, Clretmeo• 
~ 1-ra sokmak gibi hallerin 

' '-leç1taek için earaılmaz, yı· 
' ' detlet ku.vetioe ve gere- ' 
~:aı.... ve tüzelere dayanır 
1-t '-t t Y•ratıJıcıktır. Bu kutum· 
"'-•, 

1
1 kooperatifleri teklinde mi 

'1-.., b'-b.cı birlikJeıi halinde mi 
Mı. ~;::nı ıimdiden keıtireme-

llQt keatirdiğimiz oudor: 
' b._ tıaet çevremiz üriloc61e· 
~ ha. llabyan yaraeını da par• 
~ b 01ııttr. Mutlaka bu ip de 
~il tltiln i~lcrde olduğu gibi· 
~ ~ebine ve aıığıaa olmak 
~'ti O&racaktu. Bu baıanıa, 
.,, de, bilgisi de, vastıllın dı 

~ H. R. ÔKTE!tf 

~ Oeni~olları 
):;::ıok Tarifesinin 

1 dcatına Başlıyor 
..... b l t"1-t Q • 7 (Ôsel) - Deniz· 

~e, • ltletmeel, yarındın iti· 
~'-. Qcotlok tarlfeelbla ıat· 

1111 bıthyor. 

Sağda ltalymı askerleri Napoliden Afrikaya gönderilirken 
ı<Hda !ti. A l.oizi M. Edenle göriişilrken 

ifcal>a ne diyecek? ıGktlaet iade eden ceuret Ye· 
Londra, 7 (A..A) - Baldtla rlcl bir a•H ıeltkld edllmek· 

d6D ~noe Slr Con Simoa'la tedlr. 
ııonr• Vıa Slttaı'Ja dınıımatıra 
devam eımlttlr. 

Cennre'de vereceği ııöyle'I 
hazırlamakta olın Slr S.moel 
Houe bugln Cennre'ye hare· 
ket edecektir. Samael Boar'•n 
ıöflnlne bunda btlylk öatm 
verilmektedir. 1ıalyuların mıh· 
dut komiteye Franııı ve lngt· 
Ilı mlmeitlllerfnl kabul edftl 

Habeşistan lrah'a mı Beuiyelıce? 
Ceaene, 7 (A.A) - lnglltl 

çevenlerl geçen Temmudakl 
Fraoııız lnglllz teklif lerlnln N· 

dece bir aybıma umlnl oldu· 
ıuna bug6a tudlk etmektedir· 
ler. Bu itibarla komitenin daha 
kabul'e fıyan bir koıarma yolu 
bolmaıı gerekmektedir. 
Bayık Brltabya'yı Irak'• bıl· 

nç Torpido Muhribimiz Limana 
ve Bize Şeref Verdiler. 

Limanımıza gelen torpido muhriblerimiz 
Şanb, knbramın donanmamızın eelimlıyarak, eabable} in de Zafer 

Tınaztepe ve Adatepe torpido muh· torpido muhribi lzmir'lilerin oevk 
ribJeri cveJki gece toplarla oehri ve heyeeamoı ayındırarak limanı• 
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mızı geJmiı, mendrek dıııacl• de· 
mirlemiılerdir. 

~ 'ıa .... cı ' ... ._. nafuıumozun ııay1111nı, nıııf larını bilmek, dnlet 
''ttı k Jarıakl lhtlyaçlarımı11D neler olacıRını tanıtacak, 

•rtılamanıa çarelerini ögreteccktlr. 

BatveUlet İıtıtiıtik Umum MGd6rlilA4 

Gemilerimizin gellti duyuloD• 
ca, halk akoıma kadar korclonı ta· 
pnllnf, gemftcri ııeyretmiı ve se
ruamiıtir. Ne kadar kahc.tlan 
belli değildir. 

Deniılerimiıin kahNmn ço· 
cukJanna ve oolana baflınaa hot 
ıeidiail, dem. 

byan anlıfmanıa mleal teıakll 

edehlleee~l ıöylenmeiıedlr. Bu 
anlıfmMun Irak krahnın ege· 
11ıenlf ğlnl tanıdığı n lrık kra· 
lınm da Jnglltere'oln Irak mu· 
nule yollnıaın DıgQrltığana 

••!l emık, dt-nls ve ban Gılerl 
teelı etmek ve Z1bııayı kontrol 
altına almak haıuııandakl hık· 

ltrını tanımıı olduğa mahlaıdur. 

Habeı tayyareleri 
Adlı·Ababa 7 (A.A) - Bıbeı 

bH• kunetlerl bııkumından· 
ltgındaa yakında lıtlfa etmlı 

olıa Amerlkah senet Jollıa 

Royter Ajanıı aytarına ıu 

dlynde bulunaıuıtar: 
- Sona 4 ncG yGsde 

~~~~~----~~~~~-
ARA.DA. BiR 
... ...--..........--~"" ............... 

Alimlerin Garabeti 
Bende ba bir iliyad halindedir: 

Guctelcrdc ilimlere aid olarak y .. 
zılmıt olu bltlıı yuılan bClyGk 
bir merak ft cllllatle ohfiini, 
Onlana hmual bayatlarlle, çabıma 
tanlarile, bbe buaa çok acayib 
gelen bazı ldetllrile aaluıds olu· 
ram. Bir ilim bına daima baıka 
bir ilem gibi gör\lnftyor. Dftayada 
herdhlil Dinç yollınndaa mık· 
laımıı, bili birbirimize bogdurm 
ihtinalannı yalaa ilim Gseriacle 
tekaif edebllmit bir adam berhald• 
bia fanilerden baıu tGrUl olmıl, 
baıka tilil6 yııımak gerektir. 

Dünyanın en ,eyıın ve en 
müetehsi ediblennden biri olaa. 
pna oöplae ohmyan ADatol Fnm'ın 
bir Alimin bueuıi bayatını tablil 
eden bir romamnı bundan birçok 
1eneler eni beı on defa arka ar· 
kayı okuduğumu Te orada taıvir 
edilen Alimin o acayib, o ma11ma• 
balı ve u1ı.in hayatın• liiftılarca 
agiımın soyunu ılntbgımı çok_ iyi 
hıtırlanm. Gazetelerde (M1rkoni) 
Din bir 1eyıbıtine aid tafsilAtı her 
&aman bir ıiyael konferan11a gfl· 
rilltülfl Ye ibtiraalı celeelerine ter· 
cihen ok:urum. 

Gazeteciler de biraz doA"uı iti· 
barile mn&ib mi oluyorlar nedir. 
Alimlere aid bahielerinde hep o bi· 
çarelerin inaaoı b.,rete dütllrecek, 
aaıırtacak, inanılma& taraflarını yaz· 
makta ayrı bir ıevk buluyorlar. 

Meıeli dünkü •Ulusal Birlik> 
de okuduııuı mu? Amerika'lı bir 
ilim, ti Amerika'dan Aakara'ya baı• 
Tlll'arak cEo eıki Türk grameri• 
üzerine yazılmıı bir e'eer i1teıfı1. 
Amerika'lı alim giritliğimiz ve mut· 
laka baprac~mız fil dil itinde 
biıe f üebllillab yftdim edecekse 
buna tflkran ve minnetdarlıktan 

bıtlLa bir diyecegim yok, fıkat 
makladı benim tahmia euigim gibi 
ıadece kitapbaneeinde ~En cıld 

Tif?k grnım• fiıeriae yaıı111bf nCl• 
munelik bir eaer bulundurmak. ve 
bunuıila bir kolleiıiyonu tamamla• 
ıi~a, buna da o ilim heMbına 

f&flllak liaımgelir. Bizim metJaur 
•Bu ta&e maarif le aıaıl eakiler 
alayım• tabiri burada tam yerinde 
dftomüyor mu? .. 

HAMDI NÜZHET 

• 
Adlı Ah.aba, 6 (A.A) - Uıl Ual 

btdlaeılnl inceleyen hıkem 

komlayonuoun vermlıa olduğu 

kanrlar berine Habee lmpa 
ratorunuo bugGn yaptığı bir 
blldlrlkte İtalyın Babeıa aalıf · 
mazhğıoa barııçıl bir kotarma 
yolu bulunma11 oluılat eosyete 
ılnden yeniden letenmektedlr. 
Blldlrlkte deniliyor ki: 

- Uluelar ıoııyeteııinln hal· 
yan Hıbeıa aalıepıaahğıaın bD· 
UlalGğll ile bu toplınll devre 
llnde incelenip kotarılm•ıını 

Cumuriyetin 
Eserlerinden 

Hilaliahmer 
Saint Antoinette 
Hastanesini Satın Aldı 

Se'lnçle duydu~umoza göre 
lnntr'de Ulten' lnhlstrı fabrlh 
ıı cl••nnclakl latollk Salat 
Antolnette baetaaell, BllAllıb· 

mer genel merkeai ile lagtUı 
elctugt anunda cereyan eden 
osun mhakerelerden ııonra 

Blltllıhmer cemiyetince bin 
lnglllı llruına ıatın abnmıı ve 
bu ınretle lımlr'dekl eaghk 
mtle11eeelerlmls t.rı11na yeni 
bir eeer daha lıfarıımııallr. 

Genel merkealla verdllf emir 
Claerlne dtın Blltllahmer cemi ·• 
yeti namına lımlr fubed relıl 
doktor ee,det Fuad Ye doktor 
Ha.eyin Hnlkl, İngJltere'nln 
İımlr konıoloııu Ue bu bapta•t 
mukaveleyi lmzalamııalardır. 

Btltllahmerlmlıl ve bu uğor· 

da çok çalıtan doktor Cndet 
}'uıd'ı takdir eder, kutlularıı. 

t11rlb eden 8·4·935 kararını 

tatbik etmeııl gerekmektedir. 

Parti Başkanımız 
lzmir'e Döndn. 

21 Eyltllde Manisa'da 
Bir Toplantı Var. 

Parti Başkanımı: Avni Dogaıı 
Mınf1a ili içinde llçebayhk· 

l1r parti tetkl1ttıD1 tef tlıe, 
pml ar~ıdsıları ve gençlikle 
tema• çıkan bıtkanımıs Yoı· 
gıd 1aylavı A 'Dl Doğan, dCln 
eabaha karıaı aa11t beıate Jımlr'e 
dônmlt Y• öğleden IODra parti 
merkezine gelerek lılne devam 
etmlıatll'. 

Baakan; Turgodlu, Alııaehlr, 
S.H6U n Akhl11r'chı tef tliler· 
de liulunmue, bu meyanda Alt· 
hlııer, Turgudlo gençliği; bıık•· 
nan ı,ılielyetlnde partiye olen 
ıevglıılnl gtsııterml~, Halke,lerl 
için dileklerde bulunmuıator. 

- Sona 4 nen ylzde -

Haline, Yoluna Koyduktan Sonra •..• 

<~
.'-~-) 

- Kocacıtım! Diln akıanıki kmıgayı nwcib olan me 'elede 
tamamen haklı oldu&unu ıonradan anladım! ... 
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Karadeniz'in 
(lzmir) i ! 

Gazetenin birinde şu haberi 
okudum: 

"Başbakanımızın Doğu illo 
rimizde yaptığı geziden sonra 
o illerimi:de birçok Baymdır· 

lık işleri yapılması lıükıimeıçc 

tasarlanmıştır. Bu bayındırlık 
faaliyetinden (Trabzon) a da 
önemli bir puy ayrılacaktır. 

(Trab::on) du liman yapıla· 

r.ak, iskele onarılacak, yollar 
düzeltilecek, şehir güzellcştiri · 

lecek, burası eskiden oldugu 
gibi ( lran ) komşumu::un bir 
(Transit) geçidi haline getiri· 
lecek.,, 

Gazete, verdigi bu haberi 
şöyle bitiriyor: 

"Hasılı güzel ( 1'rabzon) Ka· 
radeniz'in bir ( lzmir) i ola 
caktır.,, 

Trahzorı, Karadcniz.'in ( ln· 
ci) sidir. Bakılması, güzelleş· 

tirilmesi çok gen:ken sevimli 
bir şarunızdır. Her yandan, 
her bakımdan gözalıcı, gögüs 
kabartıcı bayındırlıklarla be 
%enmesını ve Karadenia'in bir 
( lzmir) i olmasını özyarekıen 
dileriz, 

Yalnız ( lnnir) e şu yönler· 
den benzerse ( Trabzon ) a 
epiu acımak ve meseld: 

Mezbahası ben.ıerıe vay 
Trabzon'un haline! 
Bayındırlık içini sıikraz yapar, 

bu da lnnir'inkinin C-li olursa 
yandı kara kara Trab~on! 

OıobiUleri l:ımir'inki gıbi 
olacaha 1uıy başına gelenler, 
Trabzon 'un! 

Fınııclıklan, elmalan, por· 
ıakallan, hamsileri, tütünleri 
bizim iaılm, incir ve diger 
ürünlerimiz sibi yok bahasına 
satılacaksa Meıılam selamet 
ver1in Trabzon' a! 

Demek boynumuzun borcu 
olur! 

- SAPAN -

.. ....... , . 

1 T e O y a z o h a lb e ır o e ır n 1 Kayseri Dok uma 

U ı 17 S 1. K t Fabrikası Kumaşları z asma ~urumu ure ı a - - ~ 
• ' • • Bu Kum aşlar Panayırda Sümerbıtll 
ıyede Teşekkul Ettı.. !Paviyonunda Takdir Uyandırıyor -Karar Anlaşılıncaya Kadar Her iki 

Taraf, Emrivaki Yapmıyacak .. 
İstanbul, 7 (Ôzel)- Uhıelar korumonun bugdnktı toplanllsıoda, aalıımı komlıyoou ıoretl kat· 

iyede teeekkOI etmlıtfr. Komisyonun kararı aolaeılıncaya kıdar emrlvıld yapmamaları, gerek 
ltılya'dın ve gerekse Habeelıtao'dan letentlmlıtlr. Bu tekllfln İtalya baıbakanı MuHollnl tarafın 
den bllA itiraz kabul edildiği ı6ylenlyor. -------·· ............ ·-------
Iııgiliz Donanması En Küçük Bir Ha-
rekete Karşılık Vermeğe Hazırdır -Habeş imparatoru, Ad is-Ababa' daki Kuvvetlerin 

Sev ketmiştir önemli Bir Kısmını Cepheye 

lngiliz donanması 
~~------~-----İt tan b a I 7 (ôıel) - Habeı unda anf bir taarruz •eya UA· 

imparatoru, oluılu cemiyetin· nı bub ile kartılatmıklln 

de mOzakerelerfn devamı ııra· korktuğu için Adlı·Ababa•dakl 

Temps Gazetesi, Dörtler 
Anlaşması istiyor. 

kunetlerln önemli bir kıemını 
cebheye ınketmletlr. Bu kav· 
ntler her biri 12 vagondan 
mQrekkeb 8 katar ol1rak ceb· 
heye g6nderllmfetlr. 

Babeı hftk(lmed, tlmendller 
ngoa n lokomotif Jerlnl 11 
kert idareye teıllm etmletlr. 

İltanbol 7 (Özel) - Hıbe· 
ılıtın'dakl ecnebiler kıf ile 
halinde hicret etmektedirler. 
Adlı·Ababa Clbull ılmendJfer· 
lerl ıon olarak yla ılle ecnebi 
getlrmlftlr. Bunların 35 1 1ıal· 
yan mtltebıklıl Fraaııı, Ya· 
nın, Ermeni •e Biatli aile· 
terdir. 

İltaobul, 7 (Öael) - Ame· 
rlka•dı beytz ve ılyıblardın 

mtlrekk:tp "Hıbeı bukukano 
mtıdafa1 cemlyed"nln eon yap· 
tığı tesahtlrat oldukça gGıtıltlltı 
olmuttar. 

lzmlr panaymndı yerll ; mal·U 
lar çokluk yer tutuyor. Bunlara 
gördakce ve kullandıkca kıea 

bir zamanda memlekette başa· 
rılmıı olan yerli endftıtrlnfu 

kudret n muvaffaklyetl hepi· 
miıla g6ğıGntı iftiharla kabar· 
tıyor. Fıkat enelld gtı11 Stı· 

merbınk pulyonona Kayıerl· 

den getirilerek teehir edllmtğe 
baelanmıı olan yerli pamuk, 
yeril emek ve memleket ma· 
klnelerlnln mabıultı olan Kay• 
eerl pamuklu dokuma fabrika 
11nın kumıılın fahri gururu· 
musa artırdı. Bilmem g6rdGaGı 
mtl? Garmedlnlıee Stımerbınkın 
yeril mailer pazarını her halde 
slyaret edlb ba bumıları gG 
rClntls. Bftkftmetlmhla bet 
yıllık ıanıyl plAnında K.ayaerl 
pımallo dnkuma fabrlk11ının 

btlyGk bir önemi nrdır. Av· 
rupa'dakl pamukla dokuma 
fabrlkalanna muadil ve Tftrkl· 
ye'dekl doko'!lı labrlkalarımıııo 
en btlytığtı olan bu fabrlkamıı 
bf1ttın teılsatı tamamlanmıı 

olduğa için Temmuz baılangı· 

cındınberl denemeler yapıyor· 
du. Ba denemeler eonı ermletlr. 

1 .... 
mıetır. Fabrikanın hazır• ,,rA 
olın bir milyon metre kG ı' 
mamol•h 16 Evltllden ldbl 11 
TGrklye'nln en hüen k~lt" 
rlne kadar satılmak lçlo f,f 
tarafa gönderilecektir. l~ 
hllden sonra tam rand- .. .dl 
çahşacak olın fabrlkl ';J 
90,000 metre kumıt çıka &f' 
ve ıenede 30 milyon 111' 

komaı lmıl edecektir. ı,J1İ 

Okurlarımııa btra1 da ,pi 
kanın durumu hıklund• 
himat verelim: .-J'. 

Fabrikada tam 4000 ,l'I 
çalıeacaktır. Uıta n melD.;:, 
200 klıtdlr. Bunlardı• rl fi 
)hım olan ımele Kayte , 
haV1ll1fnden 11ğlına ıktJt• il" 
kadar amelenin Kayıertde•""" . •1~ lonm111 lmkAnsıa garlD ~ 
Onua için dl~er illerdi~ 
amele getirtilecek ye çeb 
lıcaktır. 1 

Yerli labrlkalarımııdı 1,,.~ 
k61 

m111 mGmkftn olmıyıo il 

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

Bir Ameri- Fakat Italya Gazeteleri, Bunun Ital-

Ntımayftçtler ktlçtık Hırlen 
den çıkarlarken 300 pollıllk: 

16 Eyhllde fabrikanın açım 

töreni parlak bir tekilde yapı· 
lıcık Ye ondan ıonra bQtGn 
Tilrklye'de eatıelara baelanı· 

oak:tır. Bu fabrika; yılda mil 
yonlarca metr~yl bulacak olan 
ytıkıek randımanla k6yltılerl· 

mlıln ihtiyacı olan deıenlerde 
pamuklu baıma dokuyacaktır. 

Şimdiden 6oemll ılparloler ka· 
bul edilmtıtlr. Bir muhanlrlmlz 
dftn Stlmerbaok pnlyonunun 
gCllel bir köoeslnl ıösleyen bu 
kumaeları g6rmtıı ve tedktk 
etmleılr. 

bezlerini her halde g6ıOJI ~ 
Sizde çok begenecek '~ 
ulusal m6e11eaemlzlo 11.,; 
mu t1f fakıyetlnl takdir ed tof 
siniz. BilUln dtlnyanıa 1111,,ıt 
kontenjAn n11lre gibi ı• 1' 

kalı Profesör ya Zararına Olduğunu Söyloyorlar. 
••••• 

Tftrk Grameri flzerİn· 
de Tetkik Yapacak 

Ankara 6 (A.A) - TGrk 
Dili Araıtırma Kurama genel 
ııekrettırllğloden: 

Amerlka•dan bir genç, 11ym 
bıyın Afet'e bir mektub yuı· 
rak ondı baluoın bir profe· 
ı6rtln en eıkl TGrk grameri 
Gserlne y11ılmıı bir eaerl tetkik 
etmek lıtedlğlnl, bu yolda bir 
kltıp varea tnılyeıf ol veya 
göndermesini rica etmif. Bayan 
Afet, Tark Dfll Korumanı bu 
y11ıyı bll4lrml11 Kuram eıkl 

TGrk dili tızerloe y11ılmıe olan 
(Dhaaı Lilgıttıttllrkl) den TOrk 
dili arııtırmı korumu Gyele· 
rladen KOtıhya 11ylnı Beılm 

Atalay•ın çıkarmıe ve bogtın 
özdlle çeYlrerek TGrk: dili ku· 
rulları adde b11t1rmıe olduğa 
kitabından iki nlllhı gönder· 
mlfdr. 

Eski Muharih· 
ler Kongresine 
lngiliz'ler Gitmediler 

Romı, fi (A.A) - Arsıulu· 

eal eakl maharlbler k:ongreıl 

için 25,000 eski mohulb top· 
lanmııtır. Bunlar İngiltere ayrı 
(MCllteını) olmık Qzere eeld 
mtltteflk veya eakl dtıeman on 
dört nbua menıubdurlır. 

lngtUs btlkt\metl beıytıı eı· 
ki mulaarlblne hareket için 
....ıet 

Romı, 6 (A.A) - Glornıle 

o•ttılla diyor ki: 
Parıı•te çıkan Temps gazetesi 

ltılya'n1n genleleme lhtlyaçl1rını 
dindirmek n gftvenllğlnl yerine 
getirmek için Babeelstın'dı 

İtalya, Franea ve İnglltere'nln 
teerlkl meealılni lltrl ıftrtıyor 
n bunun uluslar sosyetesinin 
t11vlblle bir dOrtler andlıımııı 
ıekllnde yapılm11ını teklif edl· 
yor. 

halya bOyle bir teklifi hiç 
mtı.ukere etmeden bir defa da· 
hı reddedecek.tir. Çanktı böyle 

ltalya 
Bizden Yulaf 
Almak istiyor. 

leıanbul, 7 ( Özel ) - İtal· 
yan'Jar, hOkt\meılmlıe dk:ı mtl· 
rac11tlarlnde1 memleketlmlıden 

k.Glllyetll miktarda yulaf 11atın 
almak latedlklerlnl blldlrmle· 
lerdfr. 

Faydalı Yağmurlar 
Kutımonl 6 (A.A) - 111· 

mlzlo bir kıeım bölgelerine 
faydalı yağmurlar yığmıetır. 

Hatt4 bir kunm bölgelerde sel· 
ler bile meydana gelmletlr. 
Uıun zamaudıaberl hGktlm 
ıGreo kurakbkıın eoarakl bu 
yaAıı Rtl•lllk ekime basırlınan 

~ ..... dlrmltdr. 

blrıey yalnız kAfl değil, belk:lj 
İtıalya'nın menfeatlerlne de ıy· 
kındır. Bir dGrtler andlııma11 

Babıtfıtan'ın 1906 muahede· 
sinde olduğu gibi muahede 
meuuu olmaktan çıkar1cak n 
dç btıytık devlet ay1rındı bir 
t1raf yıpacakbr. 

Bundan baıka mdatemleke 
11baıındı eıaaen bol bol lmkAn· 
ları boluaın İngiltere ve Fran· 
u'ya İtalyı'nın ıırtrına olarak 
yeni yeni meniler verecek ve 
hiç ıGpheelz yeni iddialara ve 
menfeat anlıem11hklırına yol 
açacaktır kl bandın da Hıbe· 
tlsıın letlfade edecektir. İngll· 
tere'ala kendi mOetemlekele· 
rinde yaraltlğı ıartların aynını 

açık Ye kat'i olar•k letemek· 
tedlr. 

" .. uzum 
Kurumu 

•••• 
Başkanlığa Ali 
Rıza Atanmıştır .• 

Ankarı, 7 (Ôsel) - Üzftm 
f lyatlerlnln lıtlk:rar Ye muhafa· 

sau için İt ve Tarım Banka· 
Jırının koydukları ıermaye ile 
teıekkAI eden kuram batkınlı· 
pna, Ekonomi Bakanlıgı iç 
teelm dlrekt6rll lımall Hakkı ..... ...,. 

bir kunetle k:areılaemıı n 
arada bir mtl11deme olmuetor. 
Poliı ntımıylıçllerl eopalarla 
da~•tmıı ve 800 kadarını tev· 
klf etmlıtlr. B&dleede yarılı· 
nanlar cJa Tardır. 

İstanbul, 7 (Özel) - lnglUıs 
lord amlralhgı, donanmanın 

herhangi bir ihtimal kırııeında 
hemen hareket edecek bir n· 
ıslyete gelmeal için mtımkdn 

olan her tedbiri iltibas et· 
mlıtlr. 

BogGn M111r, Malta ve Ce· 
beHlttarık ıolarındakl İngllis 

f Uoları, emre hHır bir ••ıl · 
yelle beklemektedirler. Bundan 
bıekı merkez ve Atl11 deniı· 

lerlndekl f llolards barba ve 
h1rekete hazır bir haldedirler. 

Akdenlı'da çıkacak herhangi 
bir deniz btdlıeılade btıttın 

İoglllz donaamaaının hedef 1 
ve toplanacağı yer Akdeniz 
olacaktır. 

Kendirciliğimiz 
K11tamonl, 6 (A.A) - Ken· 

dlr mGtehueııı Pr. Dr. Tobler 

Ula merkes kazuına bağb ken· 

dlr verlerlnl dolıımıı, ktıkdrt 

ıılat~a ha 'azlarını tetkik et· 
mie. Ye Germez pazarında ıa· 

tıı• çıkarılın binlerce kendir 

balo11ı Gserlnde arııtırmalar 
yıpmııtır. 

Bogtln kendirin en çok ye· 
tl11tlrlldlA1 Taıköprtl Uçesl ten· 
dlr GrtlnG ekim ve Gredml 
Gıerlnde incelemelerine denm 
edeaekdr • 

Şimdiye kadar köylDmGzOn 
dıt Glkeler komaılarından te· 
mln ettikleri ihtiyaçlarını bun· 
dan ıonra seve ıeve Kayeerf 
pamuk dokuma fabrlk:aıu ma· 
mulAtındao 11ğlıyacağına hiç 

ıcıphe etmemelidir. Avrupa'nlD 
~eıldH pamuk beılerlnden, bil· 
hıaea ince Japon k:umıelarındın 
çok mtıkemmel ve ~Qzcl desen· 
lerde dokunmoı olın bu yerli 
komıılarımız; ô:)eyhıa ovasının 

mahsultı olan pımuklarımızdan 
yapılmııtır • Denemeler çok 
önemli ve muvaffakıyetli ıo · 

noclar Termlıtir. Daha ince el 
yallı ve iyi cloıı pamukları· 

mızla kamıe dokuyacak ol•n 
diğer lkl fıbrlkamız dı Nazilli 
Ye Ereğll'dir. Buraya getirilip 
panayırda teehir edilen Kayseri 
fabrlka&1nın kaput btzlerl o ka· 
du gGsel dokanmoetur ki, bun· 
l1rı ilk: g6roote pıtleka ean1rıınız 

Fabrika ticaret ıell Cudi 
Erk, fabrikanın ilk kumıelarıaı 
tehılmln getlrmtı ve onlar 
için glle1 bir •ltıla huııla· 

ler ytıztınden k6yltlmtlıOO ',fi 
ıek flatle alabildiği ko111

1
,,

bundan ıonra ucoıca 111 JI 

caktır. Halkımızın bo0~11r 
tlfadeıl çok yGkıek ol•"' J 
Yerli endtıetrlmlıfn bo ıoll to' 
fakıyetlol takdirle alluıl•1° 

r=Gonon . 
fi KOçOk Haberletl 

Defterdar: ,, 
Aylık izni biten defl',61' 

Kenan Yılmaz &rgt'°~ı 
gelmiştir. Yarın ödeTflle 
yıcakllr. 

Ormatı işleri: 5'~ 
Bölge orman dlrekt6r0 -" 

d oı~ 
Aydın'• gltmlotlr. Ora ı 
leleılnl teftlt edecektir. 

ilbay Mekıupculuğu: 6,.-
İlbaylrk mektupçoıo. ~J 

Koldaş; bir ayhk lzolo• ~~p 
lanmığa baelamıetır. &f'~,>I 
çoluk: 6devlnl aelıkhkl• ~ 
leıle) g6rmek: ftzere 1',ıt• ,rt' 
ıs llçebayı Şef lk Ero1 

mıoıır. 

Numaraları t' 
ıe ' 

Kirleteıı el' 
Beşer Lira Para t•' 
sına ÇarptırıJdıll,; -· , Genel Nftfuı sayını• ~ 

betile yeniden talik ol1J•-' ~ 
veaalr yapı numualarıoJ ';,;' 
tenlerden 10 klel, .,,a'~ 
yakalanmıe ve ~ter 111' 
GeSMIDa çarpbnJlllJllll'.• 



Olağan~Şeyler .• 
İki kiti konuıuyorlar: 
- Serma, f llAn kfttftbha . 

laede bir bflyoğnflyc rast gel · 
411111, o kader mftkemmel ve 
lleflı ki!. 

Yaa... Benim r11t geldiğim 
... n olacak!. 

-wm ... 
...._ - Şu hılde o de~ll, batka 
UIJ' kadındır. 

811 cenp br111ında ıöıe 
ilk h.tlıyau, öyle acı acı ıınt· 
~ki. &atanma ilk gelen, 11ğır. 
-.na konaımaıı oldu: 

İki •ğar roldı kırıılıımıı · 
'-· Biri· ' 

- Yahu ·demle· nereye, kab· 
•ehıneye mi gtdlyor1un?. 

.,_ - Baymr, kahvehaneye gl · 
-1oram. 

- Yaaa ... Ben de ıenl kah 
tela•neye gidiyor Hnnettlm. 

.. 
İtte llze, hanı benıer bir 
ltye: 

&.abalardı oturan bir geQç, 
•ka.t.11ndın lıımnbol eğlence 
Jerlert, içkileri hakkında. bir· 
.. O feJ' dtnlemlı ve ilk fır· 
.. ita l.ıanbul'a gltmeğe karar 
•ennı,. Nlhıyet ha f.reatı da 
... ilaca, ırkadııının ıöyledlğl 
barlardan birine glrmlt n Ilı 
teyt eline almıı, okumığa hıı· ...... ,: 

Vlıkt, kokt,,yl, konyak, ea· 
llp, rıb, eampmnyı, ıu ve bu!. 

1&
8- Irada göal ıu kelimeye 
ltattı: 
Blltrdo!. 

L Daıaamaı, daıanmilı; k,.ndl 
~etadlne· 

' 
- Blılm ırkadaı ·demle· 

~~dan lçmemf ş galiba! Çftoka 
~ eôylemedi. Ben de bllAr· 
1.-.. !ç~ylm de köye dönGnce 
-..alllne anlatayım .. 

Ve ba kararı verdikten ıon· 
'- Kanona çagarmıı, bllArdo 
........... ,. Garıon kıı zeki 
'-tı. Da taıralı gençle alay 
etlllek için bir bardağın içine 
Pli 111 koymuı, etrafını bir iki 
llle7vı meseıl de yerlettlrmlı, 
.. ,illa genç kollukları kabar. 

:. kabarta bu bilardoya (!) iç 
le~~ sı... ıonra gıraoa kısı 
'Ql oaAırmıı: 

- Danı bir blltrdo daba! 
le kıs gene pli bir ıa getirmiş, 
.. t baıka bir yerdrn; 

t. Delikanlı birkaç yudum al· 
ktaa 10nra gareonu çağırmıı: 

1.a. - Bana bak demiı ha hl· 
•do, baıka bfltrdo! 

- Aman efendim, çok rica 
edertm, yaaıhyononuıt 

- Yaadıyor mayam kat'iyen 
l. - Sizi temin ederim ki o 
•lltrdo!. 

Dellkaalı hldde&lenmlo: 

Günün Şar haberlerl 
ilkokullar 

Hiçbir Çocuk Geri 
Çevrilmeyecektir 

İlkokullar talimatnamesine 
göre okuma çığındakf çocuk· 

ler•n mekteblere kayıdları ge· 
reklrken, mQracaat edenlerin 

sayılarının çokluğuna ileri sQ. 
rerek okula girmek lçlo baş 

vuran çocaklardıu pek çoğunun 
geri çevrlldiğJ gOrGlmOıtGr· 

BauA bu çocuklardın birçok· 
laranın velileri llbayl•ğa ılktyet 

etmlolerdlr. İlbay Fazlı GftlP-ç 
bu mes'de ile önemle ilgilen 

mit ve mekteblere mQracaat 
eden b6tGn taleb .. nln kaydedil 
mest için kaltar dlrektlJrliğftne 
emir vermiştir. Dlrektörlftk 
okullu bat öğretmtnllklerlne 
gönderdiği bir bildirimle mtl· 
racaat ecknlerln çokluğu ftze · 
rinde lılenerek tedbirler almak 
ve hiçbir çocuğa açıkta bırak· 

mamık dfr.,ktı'SrlGkçe daıanaı. 

mekte oldo~uadın kadrolar 
dolduktan ıonra maracaat eden· 
lerin (Namzed) olarak kabul 
edilmeleri blldfrilmlıtfr. 

Istanbul • lzmir Deniz 
Seferleri Fazlalaştırıldı 

Panayır mftoaeebetlyle lıtan· 
bul'dın gelmlt olanların ko· 

layca dönebilmelerini l!ağlamık 
mıkeadlyle Denlıyolları fıletme 

yönergesi (ldareıl} İstanbul . iz. 
mir arasında lşllyen npurlaran 

ıayıeını arlırmııtır. Bu mak· 
eaıla (Menin) npuro da lııan 

bal · İımlr ıeferlne tahsis edil 
mittir. V•pur; 111h gına aaat 
dokuıda u,ınımızdan latan 
bal'a hareket edecektir. 

Pazarteel akcamı eaat 20 de 
de lnebolu ve peroembe gftnft 
de İıkenderlye ıeferlnden dö 
aecek olan lzmlr npurlan 
ekepozanlarla İ!!tanbol'a gide· 

cek, ziyaretçileri gôtftreceklerdlr. , 

Ilbayımız F. Güleç'in Ye- A~dın - iz 
• • • • • • mır Yolunda-

rı n de Bır Bıldırımı.. ki Soygunculuk. 
~~~~---------·~~~~~--~ 

HokOmet Dairelerinde Halka 
Kolaylık Gösterilecektir •. 

--·~ İlbay Fazlı Güleç halkın it· bdır borçlannı 6demlt ola 
lerlnl görmek için ne tekilde eaklarına inanırlar. Onun için 
hareket edlleceğl hakkında hı Ubayh~a ve baıka makamlan 
zırlıttığı önemlf bir bildirimi yıpılacık bııvurmılana hududa 
llçebıylıklıra ve kaman bay· olmaz. Vatandııların her dile· 
hklan ~ôndermlttlr. Her me· tini kendilerinin en 1aclık yar· 
mor; dıyredekf işleri "Veya dımcııı bilerek bize açabilecek· 
kendisine h bulunması · için ler. Dualardan kanonu uygun 
ınftrac81t eden hılkı hertftrla n yapmık mttmkClq olanlar 
kolaylı~ı gôıterecektlr. İlbay· y•pıhr n yapılm111 mClmktla 
lığın bu lJnemll bildirimini olmıyanl1r için glzelllkle cnıp 
yazıyoruz: alırlar. 

ı - lelerini kovalamada 5 - lı talebi için mtlncaat 
gGçlGk ~ören halka kolaylık 
olmık için eskiden kurulup 
80" zamanlarda gevteyen hıı 

vurma yt rl (Mtlrac11t kalemi) 
yeniden konetlendfrllmlttlr. 

2 - Pa kalem llbayhğa 

(VilAyete) yapılmıı ve ırkaıı 

gelmemle mtlracııtlerln kova. 
lam Hı itini, ığııdan yapılacak 

bat vurma ile konhyıcak ve 
llgllllere mektupla haber ve 

recektfr. 
3 - Balkımııın oArayaeak· 

lan ZO'"luklar ve engelleri kal 
dırmık lçta lıter mektupla, 
leter kendileri ,relerek hıber 
vermelerini dilerim. Kendileri 
gelenlrr itlerini bat varma ka · 
lemine not ettirecekler, iller· 
ler1e, dıbı doğrnıu lilçlftk gl 
rftrleree sıraelle vali munlnll · 
ğlne ve bana gelip dertlerlal 
ıerbe.tçe aclylly~bUecek&.rdlr. 

kabul olunurea da namuıktr 

fn11n1arın g&reblleceAI her it 
teklif olunabilir. Mlracaat ede 
nln canı lıtedlğl it verllemes 
ye vlltyet ıoau •elmeyecek 
mektuplar ve tnelyelerle lıtlgıl 
etmeı. 

Bllhaua memuriyetler için 
yolu ile ehlllerf eeçllfr. Der· 
keee mrmurlyet bulanamaz, 
yalnıı ıç kalmıı vııandııı her 
hangi bir it l öıterebllfr. Va 
tandaılarıa memuriyet için 
mDncHtları, yılnı• kudret •e 
kaltblyete dayan1rak yola ile 
ve reımfğ eeldld• yapıhr. 

6 - Ba dileklerimin kôy· 
lere ~e bfttla hılka dayurol· 
maeını ve memur arkadaılaram 

dtı bu dllklerlm içinde çalıı· 

malannı beklerim. 
lsmlr İlbaya 
Fub Galeç 

••••• 
G•n gla Aydıa'ın Ortak· 

lar kamana yaklnlnde Derbend 
mnkllnde iki kamyon yolca· 
lınnı 10yaa •e bir yolcuya da 
6ldtlren iki baydaddaa birinin 
Torbalı'da yablanda~ını yu· 
mıttık. Tahklkaıımıu göre Ka · 
ra Mehmed adını tıııyan bu 
adam tethll edllmlıtlr. Soygun· 
calınn; yolcalırdın aldıktın 
tamamlle teıblt edllmlttlr. 

İki otomobDdekl yolculardan 
25 lln 46 tamı pan ile İzmir 
teelmerlertnden Bobor Barkl 
adına J'Uıla K.anıpç'tan Muı· 
ılfa eavnt tarafından verllmlı 
l 25 llrabk bir poliçe, bir mek· 
lop, bir bab, iki metre btkl 
ve iki metre ılyıh renkte ko· 
maı, bir kattın manton, bir 
kutu çonp, iki t;lh kıcJın lı · 

karpl•I, dört kata lokum ve 
bir gram.ton alnclrl almıılardır. 
Ba e11adaa da IOJ'pncalan 
meydaaa çıkarmak mlmktln· 
dlr. Kan Mebmedln IOJpn 
ıınıında kime arkadqlık ettlJi 
hakkında tahkikata dnam edil· 
mektedlr. 

Halkapınar Bataklığı 
Ceçenlerde Bayındırlık Ba· 

kanı Alt Çetlnkaya lamlr'e 
geldi~ urada Halkapınar ba · 
takhiJaıa karatalamıyan kıımıaı 

~6rmlı •e kanatma e•• pro 
jeelnl hısırlamak • Gaere bir 
asman g6ndereueAlnl vadet. 
mitti. Batakbk usmaaınıa ha· 
gGnlerde l.mlr'e geleceği ve 
ba bataklıkla ıeblrdekl diğer 

bataklıktan ~alp gOl'eeeğl da· 
yalmattar. Bu ite Bakaalak 
bldcellndea tabetea& ayrılı · 

mklar. 
4 - İlbayhk batta olmak 

Gzere baıan dnlet memarlın 

halka kolaylık gOıtermek ve 
itlerini halkın istedi@', ihtiyaç. 
larıaı ayacak ıekllde ylrltmek 
ôdHlnl, Gıtlerlne almıılardır 
n halka kolaylık g6ıtermekıe 

ne kadar manffak olarlır a o 

Panayır Komitesi, 
Ekspozanlardan Soruyor -

Kadon berber
Dernne Müjde •• 

Gönderilen Mektuhlara 9 EylOI Ak
şamına Kadar Cevab Verilmelidir .• 

P•nıyar komlhlf; pıauyın 

ltdnk etmtı olan bllla mi· 
eateHlere -Nadaki mektuba 

-ma olpıılap ip •ancele· 
rtmae41r? 

2 - Ba Jllkl ~Jarda ne 
gibi kD111rlu 1kl7onaau? Vlyanı'da "FORT 

SCHRITT,, fabrt 

li11ınıo ıon ılıt. m buhar 
la oodflle } apao makine· 
ıtol eetlrdlm. Boyalı, 

oketjeoll Ye aksi façlar 
ıuhuletle ve muhakkak 
yapılır. Bu makinede 
kat'lyl n eaçları yakmak 
tehltkeıl yoktur. 

y•v.k dtha ayn •yn pder· 
mlt1lr. lla..eeeler, paayırda 
ae gibi nok.aln liriMkaeiiiii 
•e mtllHn olup olmadatlaranı 
9 .&.fitil •k,.mına kadar -pau · 
yır komlteılne blldlreeeklerdlr. 
.Komitenin mektuba ,adar: 

Sayın e.n 
YGklet devlet makamlannıa 

huıuel bir ehemmiyet vererrk 
blytlk llltdflHlle himaye ettlgi 

S - Panayın lttlnklalıden 
memnun muaau? 

' - Ne kafU af•t •erit 
ettlıals, banan ntmuı ~n dl 
lek n nıatlerlals aedlr? 1 

i. - lamlı tebrlade tebir· 
clllk 7la1Ddea •t 11k ... , ra· 
taıws eden, ... tyethlf~ maclb 
blqey olda ma? Olda lee 
eebeb of aa mleueee veya oa 
IDllaraa adını ver•illr mi.tala? 

6 - Vap11r, tlmendtfrr ve 

.,,. 8 

Dtltlndtllderim. •• 

Danftn aoyms 

'"'' ynaı artıyor. naata 
ınaso, mah flyet perdeel arka 
11na ıı~ıııan ne haller vardır ki, 
bagla ortadı, tabii blrtey, bü 
hık, bir it olarak kallanıJ'or • 

Dan; bir edibe, bir tafre; 
- Siz talrelnla. alı edlptlalmt 
Dealllaee; 
- Aman efendim, eıta«fa· 

rallıh, kulunu• ki• bfr he· 
veıkardın ibaretim! 
Cenbı •erlllyorda. Ve 

nan adı c Tevazu» ve « Blylk· 
ilk• dl. Şimdi, ıan'atkar olan· 
lar; 

- Evet, ben tılrlm. 
- Evet, ben edeblyatÇ•J'llDI 
Diyorlar. Yerden g6ğe kadar 

hıklıdırlar da.. Dan edebiyat, 
(llAbl mevhibe) ıanılır ve (Bef 
kula olmaz naıib) ıeldlade :c1a 
ıonalarda. Bugln ite, edebi 
blyat, bir eao'atllr, bir mea 
lektlr. 

Çarııda bir kaadanm, blı 

teni meıle~nden babeedlllrkea. 
nHıl kf; 

- Aman b•tım, 81t•lfa111l· 
lab. Kulanaı ba itten ••k 
alın bir merakhtıml 

Doml1on•, na'atlctr da, bir 
meelek tatJdl.Aını dDtlnerek 
artak (Beylik nesaket ve l6sde 
ıevasuu) bir keaaN atab.,; 
(Evet, ••'aılı:Arım) 41yer. 

Dan bir edlb, ke .... ae ıan'I 
jeıtlerde Terlrdl. (Ptlta J'erdMI 
mevaeıada lnslva'ya vekildi) 
dedirtirdi. 

Şimdi IH; 

- Kat6bbane1İae ka.-•mlft 
blytlk bir eaer haıırbyor. Şly· 
le bir teal varm}f ? 

DeDlllyor. ( ltt•ar, ln.tva; 
perll ilham, ılaabaı, e1U1fanl 
lala, me'va ) ve11lreain yuta .. 
1an'atktr ve onan tal11m•, 
metodu, tekniği, bllglal .ar. 

Zıman, ylrClyen bir deYı 
muıuam bir ılllndir gibi, ... 
lerl çlpemlyor? 

Orhan Rahmi GÖKÇE ...... 
Rus Konsolosu 

tıç Aylık 
Mezuniyet Aldı 

Şehrl.a. R• ı-.ıoaa 
Trendyef, aç rıy .... niyet 
ılmıthr. KoalO\oı, ba •~•· 
alye&l.t B•1•'da getlreeet' 
iti• lsmlr'41ea ayralmak .... 
redir. Koaıoloa, din .. rba 
doktor IJebcet Us,'a alyaıet 
etmiı H kendlıtle vedallt 
mıttır. 

~ - 8a blltrdo, batka bllAr 
diyorum 11na.. Sen beni 

t.ua,do hiç içmedi mi eanıyoreon? 
l l>e111t1.. asıl, gördanGz mQ 
•brımanı? 

Görmek arzu:edrnİ;.. 
panayıra gelerek 171 
numaralı pavyona uğra· 
maları mcnfcatlerl alı.ti 
SJ!ındandır. 

-,Urdan yegtne amalual pa· 
aayırı olan paaıyınm... .tıtlnk 
ıare&Ue gGetermlı oldatuaas 
değerli ilgiye bllh ... letekklr 
ederiz. 

ıımrlık tarlfelerl itin neler iL.----~~~~~-~ 
dlflnlyonaau1 

Çimdik 

8nroava~da Hazırhk 
Baroava'lılar 9 Eyld1 günQ· 

'G hazırladıkları ~Gzel bir 
.l'ıograın mucibince öğllye ka· 

~ Bı rnna'da kutluhyacık· 
dar. 

8 loraava halkı sabahleyin 
.:..o da Parti bln111 önftnde 
i ;"',l' .. Dacak, Cumarlyet meyda· 
..... gidilerek AtaUlrk anıdına 
hle11kler konıcak ve ıöylevler 

Makine aatışlnımızdı 
mlıterlltre kıbll oldu~u 

kadar teıbil6t ve ta.k 

tltll eeralt götterllmek 

--
Memurlarımız Bu Fır· 
satı Kaçır·mamahdırlar. 

••lileeektlr. 
o •• d • •• . . 

......; e en ıonra P1ırtl meoıubları, Bil'umum \ ili yet v!' Kazalar Devlet ve Baeuei Mfteueeat Memunııı 
~1..-·1 bayrağı altında fımir'e 1 Panayırdaki Somer Bank Paviyonuou 
~kler ve İımlr törenine .... . . ilir 
\. __ •-- Ve .'.)atı~ Mağazasından Hertürlü f htıyaçlaranı KREDİLİ Temıa Edeb · ..._-..:aklardır. 

Ankara Birası 

Paaayırımıs n gerekU olpa 
logo ancak ıladen:aıaeaıımıs 
ko,Yetle bı .. hlae11tadan, en 
ufak tilr mltkllle karplaıma 
nıa ve her ıtrll lhdya9lannı 
aıa temin edllmlt b•l11lım111 
hltlaea deılace ve lıteA1mts•ır. 

Baadaa 6tlrl ... Alda JBih 
IOl'golatı ..... 11· 9· Nö gflnl 
ak .. ma•• kadar cenp •erme· 
nlsl yalvarınm. Ylkeek -.. ,,.. 
larımla. 

Dr. Behçet Ua 
Şarbay ve pauyar 
komltell bqkaaı 

1 - Der yıl 22 aıaıtoetı 

ıvalab 1 l eylt\lde kapa••• 
olan ınnıla1al lsmlr panaym· 

7 - Komite jarl bejed 
ıar1fıaul•• teallb edilecek m• · 
dalyanıa b~deUal tererek a~· 
mak ltter mltlnla? 

öl Dm 
Gneıemlzl• Buraava •Y· 

lan Baha H •••lr glmrlk 
...... 6dlll ati ..... 
feelo memara llebmed Ali 
S.btlr .. 'ln dıplan eıkl 
INlfko....,rlenlea Raaf .latan· 
ltaldı 6lm6ttlı. 

Çok iyi blbll bir •t 
olan llluf'an 611ml kendi· 
llal taa17nluı mltfflllr. 
~•ıu ve a7leel 
balkma .,.,. .tllerla. 

Uzviyeti Besleyici 

Buroava 
8arnt• 11.&kı otoba.ltrdea 

tlUye& edlpr: 
Oıobtıaler, ıeyrlaefer memur· 

'iarıaın balunmadıl• umanlarda 
hadden fHla yolca almakla 
halkı hem rabaıııs 94Uyorlar, 
hem de blsı tebffkelen mey• 
dan verlJ'orlar. Bu4laD b8t\a 
geceleri 12,5 kant yerlM 15 
kanı •lmaktadltlU' • 

Barana hattın.. tala~ 
otoWalek lçla halk• •u• 
lalıume& H ........ rlaJ19& 1ea• 
kMl me.,..leda...._ Otoltll 
..ıaıblerlnla .,. ,.... ....... 

yap11111...a.n "'9• to• w bl 
le&tllerlD• llmm plea eöllaab 
,.,.._klanna e..w .-,or••· 



1935 Yılın da Ame
rika' da Son Tip Kadın. 

'Böıröıneö . 'yüzderi 8ıi=-t8ır1 ~ 
Parti Başkanımız 
lzmir'e Döndo .. 

Herhalde 
marık 

8u Tip, Holivodıın 

Kadın Tipi Değildir 
". yl· ___ .......... ·----

Başkan, bu dilekleri yerine 
getlrmeğe çalış11cağ1Dı vadet· 

mittir. 
~~~~~~---~~~~~~-

Bazı meohur veya klblk lerl çıkar; bunların en mOhlm Haber aldığımıza göte; Ma· 
11:11 ve diğer bağcılar çenesi, 
11ziim leleri etrafında konoeol· 
mak dzere Manfea'da bir top· 
Jantı yapılmasını A vnl Doğa o· 
dan dilemişler, o da kabul 
etmiştir. Toplantı 21 Eyhilde 
yapılacaktır. Başkan bu top · 
lmtaya İzmir ve Manisa saylav· 
larının da iştiraklerini faydalı 

görmüo, kendilerin~ birer da· 
vetlye göndermiştir. 

eserler nrdır ki, garbdB he· kısmını modo Te sinema gıze· 

men her sene yeni bir tabı te ve mecmuaları teşkil eder. 
çıkanhr. Amerllrn'da da kadı · Ve hepsinde güzel bacaklar, 
mn, Gçbeş senede bir yeni g6zel arka veya göğüsler, vn 

tabı çıkar diyebiliriz. 

Umumi harbdau evel, Ame· 
rlka kadınları, clbao kadın· 

farından fazla bir fark göstı·r· 

mlyorlardı. Umumi harb, her 

yerde olduğa gibi kadın Qze. 
rinde. kıdanhk davalarında 

gayri tıbllllkler husule getir· 
mlştlr. 

Umumi hırbdan sonra. Anıe 
rlka'da kadın bqka bir kudret 
hallol almıo Ye bu yeldın ba 
yok adımlar atmakta devam 
etmektedir. 

Bogftnka Amerika kadını, 

Amerikan matbuatı flzertnden 
tedk.lk edersek, istediğimiz he 
defe varamayız. 

Blrletlk Amerlka'da yevmi, 
haftalık birçok kadın gazete· 

Başkan; bu tef tlşlnden iyi 
intibalarla dönmOftOr. 

Mahkôm Yu-

• •••• 
Marin 'in Altınları 

M ilsadere Edildi 

_, _____ _ 
İstanbul 7 (Özel) - Yunan 

donanmasının 1 mart isyanında 
lttlrıkl olduğu için 3 ııene 

hapsine ve ıerveıloto mtısade· 

resine karar verile.o eabık Yo· 

nan maliye b"kanı Marl'oln 
bankalHda altın meYduıtı hft· 
kumeı tarafındın ahnmıtJtır. 

Yeni Neşriyat: 

Yücel 
Üniversiteli gençlerin çık.ar· 

dığı (Yacel) mecmo1&ının ıon 

Eyltil aayı111nı olgao ve değerli 
yazılarla, san'ıt ve f lklr haya· 
tımızın baycık bir hotloğonu 

doldurduğuna görftyoroz. 

Baştı "Daygoauz Geoçler .. M 

diye bir yaraya b11arak gene 
kendi ırkadaelarına çatan 
Yftcel, en kıymetli yazıcı ve 
etlrlerlmlıt çevresinde topla· 
mıştır. 

Bu aaymnda Faruk Naffz'ln, 
Behçet Kemal'ln, Ahmet Mu· 
blp'fn, Enle BOlent'ln, Yusuf 
Mardln'Jo, V. S. nln nefis birer 
ellrlnl boloyoroa. 

Ba derginin 6zelliğladen biri 
de biitGn dOnya daıanenlerloln 
bayat, tlfr T, 1. hakkında en 
değerli f lklrlerlol, ve Aynlştay· 
nln Alman Y abudl davaeı hak· 

kandaki f lblnf toplamasıdır. 
.Pr. Ragıp Hohiel'nln dil hık· 

kındıkl yazll!J, SOD dil akılJlnı, 

Ahmet Ağaoğlu'ouo Slrazborg 
hatıralarından (Prekter ıokağı 
5.) Anupa talebe bayatını Ye 
Masrafa Emln'fn Françols Por· 
che'deo çevirdiği ııon san'at 
cereyanlarını, Ahmed Mohlp'ln 
ankete cevabını, Oımao Uluğ 

Nebl'nln bir 7az111n1, İhsan Ay· 
gOn'On bir hlkıiyesfnl v. s. g6· 
rGyoroz. 

YOcel okuyocolıiı için dünya 
edebiyatından en glizel blklye· 
ler ıeçmekte ve bu eayıeında 

kovvetll 1oglllz romnncılınndan 
Edgar Allan Poe'aon bir hlkA 
yeslnl kitap olarak nrmektedlr. 

Gençlere muvaffıluyet dl· 
lerlz. 

Perşembe Gazetesi 
Pereembe'nlo 28 i1ncil aayıeı 

renkli olarak ,çıkmıştır. Zengin 
mDnderlcatı araeında İbrahim 

AIAedaln G6vıan'ın lıkrıeı, Er· 
cOment Ekrem'fn Hah şlstan'-da 
bir TGrk tefrlbeı, Kemal Ön· 
gören'lo Üskftdar'dın Anadolo· 
ya dlAh ve cephaneler na ıl 

kaçırıldı latmll yazı ı, Zf 1a Şa· 

klr'io ıarllll tefrikası, Suat Der· 
"tı'ln edebi romanı, Mahmut 
Y: uri'nln hlkAye 1, Şen yazılar, 
Dftnyı hıberlerl, Aşk anketi, 
Sinema, veealr menldı yazılar 

vardır. TuaJye ederiz. Fiyatı 

7,5 kuruetor. 

Amerikada yeni tip kadın 

cudftndn dolgun yerleri en 
zlyadfl nazarı dikkati celb, ıt· 
tetik vOcudla kadın reılmlerl 

eo mOhlm mevkii tatar. Marl'oln birçok ıayrlmen· 

kol servetinden batkı banka· Bu gaaete ve mecmualar, 
sadece eatış vasıtalarıdır. Bun· larda bolunın altın ıervetl 
lara bıkarak Amerika kadınını 5532 İngiliz altını, 1145 Tark 

anlamak mtımkGn değildir. altını, 1,975 Franıuz altını, 

Vakıa, Amerlkada n bilhassa 8 Fransız beelblrllğl, 50 Frao· 
eehlrlerde yOzblaler ve belki aız 2 buçukluk .altını, l kıtk 

milyonlarca kadın, Amerika ka· marklık Alman altım, 15 altın 
dıohğını, gOrOlUlcG, hoppa ve ruble, 119,000 drahmi, bir 

oımarık olarak ırzetme.ktedlr. Yunan elrketloln 500 hisse 

Bu cins Ameılka kadını cld· senedi, yarım milyonluk bir 
den eayanı dlkkattır ve bir hayat sigortası mukaveleli ola· 

afettir! Bo cine Amerika kadını rak teeblt edllmştlr. 

bereeae değil, her mevsimde Gaziantep Suyu 
değişir; Bunlar ıra11nda muhar· 

Gulantep, (Özel Aytarımız · rlr ve ıAtrler, senglnler, mace· 
nperestler, sabıtayı adamakıllı dan) - Şehir haritası itlerini 

işgal edenler vardır. Bunlar, halletmek ıOzere şarbayımız Ah· 
baıdandaraca bir ıar'ıtle hiç med Hamdi, harita meahlildl 
dmmadao değl~lrler, fakBt ruh Cevdet ile birllkt., İzmlr'e ha· 

larında en kftçfik bir değlşlkllt r~ket etmletlr. 
olmaı! Harita lolnden ııonra, uray 

Asıl Amerika kadını, ekseri· ıu işlerini yoluna koyıcakbr. 
yeti teekll eden kısımdır: İeçl Anıdola'nun kuvvetli bir sa. 
sınıfı haricinde ev kadını Ame· nayt merkezi lıtldadını haiz 
rlka kıdınlığının hıklkt tipini olan Autep'te nebati kumat 
teşkil eder. lmal4h gaa geçtikçe lnktıaf et· 

mektedlr. 
Ba tip kadın, Amerika elyı· 

elelafn, Amerika mallyeclslnln, Fabrlkatarlerlmlıden Ömer 
Amerika ilim ve matefe.nnlnln Şefik YClzba~ı İzmir panıymna 
hakiki yardımcmd1r. bir pavlyon tutmak ~uretlle 

Bu tip kadın, aile ve 10 ma· lıtlrak etmlıtlr. Do iştirakten 
bilinde faaldır; ve 1935 tabii AylDtaplılar bir ticari tema ın 
Amerika kadım, Amerika ktU· doğacağmı fimlt etmektedir. 

Ulrone hakimdir. Bu tipin en Akhisar Haberleri 
gQzel örneği Amerika cambor Bkhlaar, ( Özel ovtarımıı· 
reisi Rozveh'ln karısıdır! Ve dan) - Kurtuluş bayramımız 
tam heybetli kadın nfimunesl · buseoe her Bt.>neden daha iyi 
dlr. Amerlka'da, umumi harp ve heyecanh olarak yapılmıştır. 
tan sonra alle kadını çok ba Gece yapılaıı fener alıyı da 

yük tahavoill göstermiştir. Şu çok gOzel olmuv ve halk çok 
andı beşer ceml}etlne karı• oeş'elt bir gece geçlrmf§lir. 

ne glblvazlfeterle mOkellef ol · § Comoriyet Balk Parıl 1 
doğunu her zamankinden fazla İzmir ve Manisa llyönkorul 
anlamıştır. başkanı Avni Doğan Akhlsar'ı 

Fakat ne gariptir ki Birleşik veref lendlrmlş, şereflerine 50 
Amerlka'oın 60 milyonu aşan kltlllk bir ziyafet verilmiştir. 
kadınlık camiası Jçlode nihayet Başkan, C· B. P. salonunda 
birkaç milyonu geçmlyen Ho . parti işlerini tetkik etmiş ve 

Jhul tfpt kadın, ekseriya Ame· bılkın dileklerini dinlemiş ve 

rikan kadın tipi samlmak.tndır. İzmlr'e avdflt etmiştir. 
~ TJA ' § Anhra'da toplanarak uray· 

Muallim Dr. lar kongıeslne Aklılsar namına 
rbay Nüıbeı l ık ittir k ede 

A. Hulusi Alataş cekıır. 
iç Hn talıkları Doktoru § - C. H. P. bandoeo 9 

Şamlı sokağı No. 20 eylül J..urtuluo törenloo iştirak 
.. ____________ için İzmlre hareket etmiştir. 

Konseyde Sükunet Var. Komite Başkanı Seçilmişdt· 
----------------------- Oi 

- Bugüoka gQn Bıbetlı· bulmak Qzere bet klelllk bir Kooıey bundan ıonr• s\tfı 
teo'da 12 uçak vardır. Bun· komite reımen teşekkftl etmiş· it daha çıkarmıştır. Mıod r 
)ardan beşi uçamaz, geri kalan tir. Komitede Fransa, İngiltere, Afyon ve ırııulo11l teşriki oı 
yedi taoeel de ancak yirmi İspanya, Polonya ve Ttirklye eal, meıı'elerldlr. 

mes'ele b~ 
o~ rapor 

mil kadar uçabilmektedir. delegeleri vardır. Laval bu son 

Konseyde sükunet ı:ar Konsey hususi toplanıp ta kında uzun bir 
Ceneue 7 (A.A) - Uluslar baekan Habeş delegelerini davet 

ıoşyeteıl konaeylolo üçlıncil edince, İtalyan delegeleri ayağı 
günü bariz bir ııükunet hfıısl klltarık salondan çıkmışlardır. 
uyandırıcak tJekllde bitmiştir. Komitenin teşklllnde muhalif 
Bfr bane kotarma yolu arama· oy (Rey) veren olmamıştır. 
ğa matuf çalışma başlamıştn. Aloizinin şikayeıı: 

İtalya Cenevre kurumunun Cenevre 6 (A.A} - Uluslar 
normal gldlşloe karşı koyama· konseyi bugün saat 17 de ev· 
yıcağını anlamış görünmek· velA gizli celse ve sonra da 
-tedlr. aleni celse halinde toplnnacak· 

Mussolininin talimatı ve ko- tır. M. Alolzl M. Aveoolu göre· 

mitenin ı:azi) eıı: rek M. Je Zenin kollındı~ı 

Cenevre, 6 (A.A) - Röyter şiddetli lisandan dolayı resmen 
Ajansı blld•rlyor: şlk4yette bulunmuştur. 

Uluslar sosyetesi konseyinin Varşova 6 (A.A) - Gaıete 

bugOn 6 Eyhil saat 17 de ya· Polskanın Cenevre aytırı M. 
pacağı toplantıda İtalyanın tem- Bek'in komiteye gltmel bak· 
ali edilmlyeceğl saoılmaktadır. kındakl önergeyi kesin olarak 
Söylendiğine göre M. Mossollnt reddettiğini haber vermektedir. 
bu hususta talimat göndermiş · ltalya delegeleri konsey salo· 
tir. İtalyan başbakanı uluslar nuna girmiyorlar? 

sosyetesinin toplantısında kon· Cenevre 6 (A.A)- M. Alo· 
ıey havkom İtalyan hcıktimetlnln izi İtalyanm lronseyde Habe· 
alenen tahkir edllmeılne mil· şlstınla ayni zamanda toplan· 
saade edilmiş olmasını buna tıda bulanmaktan imtina etti· 
ıebeb göstermektedir. ğlnl resmen genel ıekretdre 

İtalya raportörler komitesinin bildirmiştir. Bu karar herine 
teoldll için ileri ıürtUeo batan M. Avenolun odasında Avenol, 
isimleri reddetmekte ve uluslar Laval, Eden, Rulzglnazu, Bek, 
sosyetesi nlzamnımesfnlu her Lopezollvao ve Tevfik Roeuı 

hangi bir maddesini kabulde~ Aras arasında bir cörOşme ol· 
imtina etmektedir. muştur. 

Alo!ıl ayol zamanda don M. Laval, Alolıl ve sonra 
Lhvlnof tarafından verilen ıöy· Eden ile İtalyan delegelerinin 
levden ötilrcı bu komiteye Sov· ııalonu terketmesl mes'eleııl hak· 
yet delegesinin tayinine muha· kında gôraşillmaşUlr. 
lefet etmekte n İtalyan-Habeo Sanıldığına göre komitenin 
anlBşmezhğında evvelden belli tetklll henQz mümkQn olma· 
bir vaziyet almış olmalarından mıetır. Çt'lokG ltılyı komiteye 
dolayı koçak devletler mGmeı· Fransa ve İngiltere girdiği tak· 
ılllerialn de tayinine itiraz et· dlrde kendisinin de lotlraklnl 
mektedir. latemektedlr. 

M. Eden, Lnal, Bek n Acaba Neden? 
Tevfik RftşUl Ar11 hiçbir karar Tokyo, 6 ( A.A ) - Rengo 
almadan saat 12·20 de ayrılmış · Ajansı Şanghay'dan blldlrlyor: 

Jardır. Bunlar teı•ill tasavvur İtalyan hOkumetl, Çln'dekt 
edilen komiteye iştirak edebile· ıGbaylırla uçakçılar ve bu arada 
cek mameselller bolmağa çalııa· bir ateşemlllterle Çin htlkdmetl 
caklardır. Fakat devletlerden yanındaki fiç aaoıımanını geri 
ekserlıl bo komitenin karııla· çağırmıtJtll. 

f'JC•ğ• baycık mes'ollyetl yftk· Sir Hoar: 
lenmek arzusunda değlllerdlr. Londra, 6 (A.A) - Slr Boar 

Durum Gergin: pazar ııabahı özel bir uçakla 
Cenevre, 6 (A.A) _ Röyter Cenevre'ye haıeket edecektir. 

Ajansı bildiriyor: Baldt•in -]on Simon: 
Komite Qyelerlnln seçilmesi Loodra, 6 (A.A) M. Baldvln 

husundaki zorluklar atlatıhnca bo sabah Slr Jon Saymon Ue 
ltılyın-Haheı anlaştnızhğının ltalyan - Babet anlaşmazhğı 
nltamnameoln hangi maddesine hakkında görüomflştür. 
gör mevzuobıhsedllcceğlnl tes Konseydeki fikirler: 
bit etmek için bir toplantı Cenevre, 6 (A.A) - İtalya 
yapılacakhr. Baılıca delegelerin nın konseyde Habeşistan ile 
bir kotarma yolu bulmak için birlikte bulunmak istemesi kon 
çalı§tllılarına rağmen dorum ıeyla taammOlflne uygun değil· 
çok gergindir. dlr. ÇOokO Uglll taraflar kon· 
Bu Delege lıalya 'ya ııeyio mdzakerelerlnde hazır bu. 
Karşı Siddctli Dauranmıştı: !onurlar. İtalya'nın izzeti nef· 

Ceneue, 6 (A.A) _ Habeş aile hoknki Hrııretlerl bağla. 

hükumeti Parls'tekl elçisi Tek· mak mftmkQo olabilecektir. 
leyi Cenevre'ye baş delege tayl· Fllhaldka anlaşmazlığı tetkik 
nine ve dfinkO hAdi eye ebeb için komite seçildikten ıonra 

olen Je Ze'yl ona mouln ver· mH'elc muvakkaten konseyden 
meyJ kabal etmiştir. İt lya'nın çıkacak ve dolayıalle iki tara· 
tekrar konsey toplanhlarındı fıo konseyde karşılaşmasına 
bulanmak için hona movafakat · IQzum kalmıyacaktır. 

etmesi muhtemeldir. Je·Ze kon· Komite reisi de şcçildi: 

seyln öğleden sonraki husus! Cenevre, 6 (A.A) - Uzlaş· 
toplantısına gelmemiştir. ma komisyonunun b okanlığına 

Komite: İspanya delegesi M. Madarlaga 
Cenevre, 6 (A.A) - Haber seçilmiştir. Komite yarın top· 

verildiğine göre uzlaşma komla· lanarak' İtalyan • Habet anlaş· 
yoou İngiltere, Fraota, Polonya, nıazhğının esasını teıklk • ede 
İııpaoya ve Türklye'den tt:~r.k· cektlr. 
kili edecektir. Konsey miizal.-crelcri: 
Komite Seçildi: Cenevre, 6 (A.A) - Konsey 

Cenevre, 6 (A.A) - ltalyın- uzlaşma komitesi işini bitirdik· 

Habeş anlaşmızlığ1D1 tetkik ve ten sonra İtalyan delegesi A1olzl 
barış yolu ile bir hal eorotl konseyde tekrar yer almıştır. 

muştur. 

Zabıtada 

Artist Kadına 
Tecavüz Etti .. . 

• • • - g;ı 
Dün KartJıyaka vapurUe ~ 

oıyaka'dan 1zmlr'e gelen 
rlbaba'dı ııahil park gazlO 

hanendelerinden İb;abhP r 
Emine Horlye'oln peefne ı•; 
lan garson Hftseylo oğlO S• 
ve ŞOkrft o!ln Şaban; k•d

1 ı:ol' tecavüz edeaek kavga et ·~ 

ve o sırada Emlne'nln eti~ 
bulunan bir çantayı •1 

.Jardır. 

Çantada 12 lira par• ~ 
plrlAnıa bir çift kClpe ve '
fotoğraf vardı. Sawl tatolO'J 

tor. Tahkikata devalll 
il yor. 

Panayırda Hırsııl•~ 
Panayır yerinde Şevket oı 

lsmıll'ln pnlyonundao bit i 
mile bilezik çolan İzmlr'll 
rla oğlu 15 yaeında &ıo!1 
tutulmuetor. S 

§ Panayırda İıttanbullO , 
eeyln'ln pavlyonundan bit~ 
kolonya çalan Kırkağıç'lı 
tafa 04lu Haseyln auçcıetO 
kalanmıştır. 

Yangın çıktı J 
Allpaşa meydanı caddd1 

o1 urgancı ıokağında araba t• J 
hanesi sahibi Scıleymıo aJ 

Mehmed'ln tezgAh kısrP10 

yangın çıkmıeea da yet1~1:~ 
eôndClrtUmftştOr. Bina •e ~ 

deki aygıt n aalre (5000) 1~ 
Ünyoo sosyetesine ıfgort• 
Yangıanı sebebi hakkınd• 
klkata devam edUmektedlt• 

Kavga: 
Kıraosman oğlu bıo1" 

Nuri oğla Fenl ile b• 
Hasan, Mehmed •e lsmıll ' 
aında kavga çıkmıe, JJ • 
ıopa ile, diğerleri de yurP'° 

Fenl'yl d~hmOşlerdlr. 

Bez saran. l 
Balcılar caddesinde fff 

~::·:.~:: ::::;ı:'~;: ~I 
totulmuttor. 

Şilah taşıyanlar O 
Kemerde Mehmed oğlıJ 

0
1 

man ile Raşld'Jo Ozerıeti 
K e1ıe J birer • kama ve oçe ır 

Mehmed'ln Ozerlnde bit b 
bulunarak alınmıştır. 

Otomobil kazası: ,1 
Değlrmendığı caddeııf ~; 

geçen ooför Ahmed oğlO f 
tala ldareılodekl otomobili 1 
dan geçen Osman oğlu S•; 
çarptırmış ve sol ayağ•11 

yaraladığından tutnlmuttt1'' 

~aat aşırnıışlar: ,ı 

PeıtamalcJlar'da camb•- ı 
reden Ömer oğla Fıtk•ıı> /. 
binden saatini •tıran satd ,, 
Y ıkob, Ahmed oğlu 'fefJ 
ve Salim kızı Dudu 111 

muolardır. 

Bir Vak'a 1 
Aleancak istasyonunda o;, 

demiryollımoda baskıcı •f 
oğlu Ali tren yolculenod•", 

Hp Davl oğlu 12 yaşınd• ıl 
oon'a çirkin bir teklifte 1';/ 
muş kabul etmediği ol glS 
aavmOşUlr. 
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BüyOk vrııonperver Mltat 
Paşa bir gece Gedik paşa tiyat· 
rosunda hanedan saltanatına 

ll.ıabsu loc da 1ngllfz sefirinin 
de hazır bulunduğu bir görilş· 
lllede şehzade Abdlilhamfd 
efendiden· 

' 
- Padfş h olursam kanonu 

esasiyi ilan ve meclisi meb'u· 
sanı Oşad ederim. 

Diye aldığı söz fizerlne eık 
Bık: elnir buhrana geçirmekte 
Olıtn beşinci .Murad hal'edilmlş 
le Abdtllhamld de Padhah olu· 
\'eroıfştf. 

AbdOlhemld Padişah olunca 
86z sözdO kanunu eeaefyl flôn 
\'e Meb'ueanı da toplamış ve 
lUecllel de açmıştı. 

Fakat ha usulü idare kendi 
hesabına gelmiyordu. O asıp 
~esnıek koca iilkeyl bir çlftllk 
gibi etmek i tlyorda. Millet 
lle demekti. Vatan ne kelime 
fdt. Vatan denilen hu bfiyfik 
çlf tllkte mlllet denilen milyon· 
lırca esir bnlk çalışacak caba· 
lıyacak padişahın her keyif ve 
arzusu yer bulacaktı. 

Gontıo birinde [Millette mm· 
1~ meşrutiyete dair kabiliyet 
gorQloıedlğl) denllere meclisi 
llıeb'oean bll6mOddet tatil edil· 
llılş idi. Gerçi her sene çıkan 
devlet salnamelerinln en ba
~•nda: 

Devletlolfyel oımoolye osu· 
la oıeşrutlyet ile idare olunur 
der ve veziri maalleemlrlm 

~hat paşa diye de bir fermanı 
Ooıayun Ue kaounu esasi son 
addeelne adar yazılır ise de 

~Ilı otuz bir yıl gibi ozon 
•rlbayı abihayı hazreti padl. 

''biden olarak ne meclisi 
llıeb'nean açılmış ve ne de bir 
gon olsun kanunu esasinin bir 
-!:ddeslnln tatbiki dftşftnül· 

ıa .................. . 

ANADOLU -Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Datıyazgnnı 
\J Haydar Rüodü ÔKTEM 
nıuıni ne(lriyat ve yazı ioleri 

I IXıiidüril: .n_a_m_cli 'üzhet 
darehanesi: • 

C. İunir İkinci Beyler sokağı 
Balk Partisi binası içinde 

l' f clgraf: f zmir •• ANADOLU 
e efon: 2776 .. Posta kutusu 405 

)' ABONE ŞERAİTİ: 
ıUı~ 1200, Alh aylığı 700, Ôç 

}' aylığı 500 ·uruotur. 
ahnncı memleketler için senelik 

•bone ücreti 27 .liradır. 
Q .Oeryerde ,!_Kuruştur. 

G Seçınio nüshalar 25 kunıotur. 

~ADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Yuzan: !ı1 . Doğan /Jaıu. 

mü~tfir. BllAkls ealnamenln 
yozdığı bu konuou esasiyi ağ· 
zında dolaştıranlar hapsedilmiş, 

nefedilmlş derece derece zol· 
medilmiş ve bir çoklarıda de· 
nfze atılmıştır. 

Meclisi dağıtan padişah mil· 
Jed meşgul etmek için Rus 
herbına gfrlşmlştl. Reane'll Ab· 
dolkerlm paşa serdar ekrem 
idi. Osmanlı ordusunun bir 
cenabı Felaterbea namı verilen 
(Ruacuk, Şlmnf, Sfllstlre) diğer 
bir cenahı da Tona nehlrl 
fizerlode Bulgar ve Sırb hu · 
dutlarının birleşti ğl Demtka· 
pıda idi. Cephede Tona nehlrl 
f dl. Rus ordusu ne FelAler· 
bea'dan ve ne Demirkapı'dan 

Tunn'yı geçemezdi. Çönkft 
barbın ilk zamaolarında ne 
olur ne olmaz dl ye pek telefat 
vermek IEtemezdi. 

Rus ordusu haf lf piyade 
kıtaatlle orUUen Tuna'yı cep· 
htıden ap ansız geçerek sftratle 
Balkao'a yOrOmek ve Osmanlı 
ordusunu ikiye uyumak isti· 
yordu. Roe'larm bu isteyişi 

serdar ekrcmln de işine gelmiş 
tatbik etmek istedi ğl pi Anda 
esasen bu plAn idi. 

Tona Ozerlnde tam Zfştovl 

hb;aeında «os ordusu köprOyft 
kormuı:ı geçmeğe başlamıştı. 

Zfethl'de bir mnetabfız piyade 
vardı. Şöyle bir çırdışmadan 

sonra bu yerde battı geri çe· 
kildi. Rus'larda Tuoa'yı sevinçle 
geçti. 

Fakat Rus'ların bo ee•lncl 
çok sQrmedl, hatalarını anla· 
mışlardı. Çfinkü Demlrkopı'dakl 
kuvvetimiz Osman paşa kuman 
da olara Rus ordusunun ya· 
nına doğru düşmeğe beşladı. 

Ruslar; Romen'lerden, Fran· 
Blzlar'dan ( Salip mahvoluyor ) 
diye yardım istediler. Tam bo 
&ırada idi ki Avrupa'da bolu· 
nan Mltad paQa koıarak Viya· 
na'ya geldi. Avusturya devlet 
rfcallle görftşmftştQ. Rue'Jar ta· 
raf•m1zdan tazminatı harbiye 
f etenllmemek şnrılle Balkın 

yarımadası Ozerlodekf bfl'umom 
metMibatl BJYaslyelerloden vaz· 
geçmiş, eulbu istiyorlardı, başka 
çare yok rezil olmaktan kor· 
kuyorlardı. 

Viyana sef lrlmfzden elfreyl 
elan Koca Mitat Paşa Ahdülba· 
mld'e (Bu dftoyada olmıyan 

bftyfik muvaffakıyetl) hemen 
kabul etmesini yazdı. 

Abdiılbamld bu keyif ve ar· 
zueu ve şu dOny ada gecçlreceğl 
birkaç yıllık ömrfiofin ze•kt 
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ar a çelik odam, korkmaz, 
t,~aı, cesur ve kuvvetli ola· 
t gôrüofiyoreun. Halbuki 
tn ta sen ihtiyar, mazinin 
lllıtıahıarı omuzlarıno çökmüş 
'~in bir Yazlyetteein. Senden, 

St ltı n ytnden lntl m al yım? 
~11lıl öldftrmek mi? Seni öl· 
"tan . hıı ekle intikam almak değil, 
~~le sana iyilik edlloıle olur. 

,~ ltıbaşı Leon'un gözleri bir· 
~ 1tla parlama tı. Sanki bo 

ille: 

' Evet heni öldar, çfinkn 

öldOrmekle beni mes'od ede · 
ceksln. 

Dlyordo. F k t siyah eldi· 
venll kadın daha metin olarak 
eözftoe devam etti. 

- Tallimin bana bir yır· 

dı mı olmak Ozere bereket 
versin ki bir vasıtoo, bir oğlun 
var. Evet, bir oğlun ki onu 
seviyorsun ve onun için de, 
katil ve hırsız olduğun oğlan 

işte şimdi senin intikam v.eı· 

ten olacaktar. 
Bu esnada yanbıştakl odau 

Şarhay Selinik Panayırı· 
nın Açılışında Bulunacak 
Sel3nik Panayır Komitesi, Doktor Altay-Balıkesir idman 
Behçet Uz'u Tekrar Çağırdı, Çar- Yurdu Bugün Karşılaca 
şacuha Günü Selanik'e Gidiyor. 

Selanlk pannymndan tekrar 
vukobolan davet Ozerlne şeb· 
rlmlz panayır komitesi haekanı 
şarbay doktor Behçet Uz, önft· 
mOzdekf çarşamba gftnO SelA· 

nlk'e gidecek ve panayırın açı· 

!ışında hazır hulonduktan ıon· 

ra orada bazı incelemeler ya. 

pıcaktır. 

Panayır komitesi, doktor 
Behçet Uz'un SelAnlk'e hare· 
kelinden evel büUln ekepozan· 

lan panayır gazinosunda bir 
öğle ıölenl verecektir. 

• • • 
Panaym evelkl gece 9846 

kiti ziyaret etmlıtir. HergOn 
yakm illerden ve don Ban
dırmadan eldıpreıle mGteıddlt 

kaBabalardan gelen 1700 kiti 
panayırımııı ziyaret etmlelerdlr. 

9 Eyh1i mftnaeebetlyle ıaerı· 
dan gelenler çoğalıyor. DGn 
ilçelerden gelenler, otellerde 
gftçlftkle yer blabllmleludir. 

Bugün Panayırda 
Müsabakalar Yapılacak. 
Jnri Heye1i Müsabaknda Kazana

eaklara Madalyalar Verecektir. 
Panayır 11 Eyhil çarşamba 

akşamı Hat 1 de kapanacaktır 
Bu yıl panayıra iştirak eden 
ekepozanlar çok iyi leler yap 
------~~---------~---

ze v kf uğuruna bu bOyQk müj· 
deyi tanımadı. Tazminat isterim 
dedi ve Viyana sefirini de şif 

reyi Milat Paşaya verdiği için 
tekdir etti. 

mışlar \'e Hıilanmışlardır. Bu 
giln panayır jorl heyeti vitrin, 
gOzel mal ve gilzel pavlyoa 
mftsabakaları ile panayıra itti· 
rak eden bet radyo fabrikaeı 

nın radyoları ırasında birinci· 
ilk m6uhıkaltrını ıonoçlandı · 

racaktır. Panayıra girecek olan· 
lara bilette beraber ref kAğıt· 

ları da •erilecek ve bunları 

herkes kollanacaktır. Toplana· 

cık reyler taanlf edildikten 
sonra birinciler teablt edilecek· 

tir. Jurl heyeti kuuanlara 
altın ve ıGmGt madalyalarla 
tıkdlrnımeler nrecektlr. 

Gelecek yıl panayır kCilUlr 
park içinde ayralac.k genlt bir 

9 eyb11 bayramı mtınaeehetlyle karııya görüyoruz. idman Yor· 

oehrf mlze gelen Bahkeelr'ln do Balıkeelr'f n en 

-
eo kunetll takımlarından İd· takımlarındandır. Fakat Alt•y• 
man Yurdu takımı bogGn gallb gelebilmek için muhakkak 
Altay takımımızl• Aleancak çok çalıemaeı IAzımdır. 
eaha11nda ea•t 16,30 d• kart•· Alt•y takımına gelince; ha· 
laıacaktır. Mleaf lr takım dDn gftnkü oyunda tekrar kulübtıne 
akıam Bandırma trenlle şeb avdet eden Vahap ta oynıya· 
rlmlze gelmlt ve eporcular ta· cağını nazaran en konetll 
rmfından karııl•nmııtır. kıdroefle oyuna çıkacık de· 

mektlr. 
Ltk maçlarının bitimi tarl· Menim itibariyle takım for· 

hinden beri ilk ciddi mG11ba· 
kayı tetldl edecek olan bu 
mGBabaka, ayni zamanda, Al· 
tayın yeni ıene tiklerine ne 
kıdro ile glreçeğlae bir f lklr 
edinmek fırsatını verecektir. 

Altay geçen ıene ayol tft · 
kımla iki defa karııtaımıf, 

blrlnclılnde mağlub olmuş, 

lklncfıfnde gallb gelmiştir. Ara · 
dan bir sene geçtikten eonra 
ayni talumları gene karıı 

mibıde değil ise de Vahıbın 
takıma girmesiyle ihmal edllml· 
yecek bir kuvvet teetll eder. 
Altayın antremaneııhgına rıg· 

men müe•bakayı k•zanmak lh· 

tlmall fazladır. 

Blnıenaleyh aylardanberl 
ciddi bir mOeabaka eeyredemf· 
yen epor meraklıları, bugtıa 

iyi ve temiz bir oyun eeyre· 
deceklerdlr. Beriki ıak1ma da 
mu vaf fakıyetler temenni ederiz. 

Balkaıı Atletizmine Yunanlılar Nasıl 
Bir Kadro ile Girecekler? 

~~~--~-~--~~~ 
Atlna, (Ôzel) - lıtınbol'da 400 de Fotopaloe, MUıılldlı, 

yıpllıcak Altıncı Bılkın atle· Mantlkae. 
tlzm blrlnelllklerlne lttlrak ede· 800 ve . 1500 de Adamidlı, 
cek olan Yanaa milli takımı Georgakopulaı, Gutla. 
apAıda yasılı atletlerden teeek· 5,000 ve 10,000 de Varcıkıe, 
kat •tmlıtlr. GarGlecektlr ki, Vlıhoı, Gotle. 
aon zamanlarda Amerlka'dan 110 ve 400 Maniada Mantl· 
getirilen Yunan'h atletlerin de kas, Amerlka'lı F•çeu, Sklad11. 
ltdnklyle Yunan tıkımı ihmale Yüksek, tek adım, ftç adım, 
gelmez bir kuvvet olmuıtur. ve lstlnadh atlamalar için Pate· 

100 H 200 de F.rankodıe, rakle, Paotejle, Lıbrakiı, Trn· 
S.kelarıya, Amerlka'h Façeae. los, Slmeenldle, Travloı. 

Nofus Sayımı 
Disk ve gillle Amerlka'lı 

Teodoratoı, Sllaı, Flldotlı. 

Abdillkerfm paıa ıerdar1ek· 

remllkten azledildi ve en nlha 
yet çok geçmedi Rus orduları 

Çatdca'ya dayandılar. Mağlılp 

olmuştuk. Milat paıanın~özil 
olm11ın diye neler neler nr· 
medfk, Sırblstan'ın • krıllağını 
tasdik ettik. Karadaf ın beyll
ğlnl kabul ettik Bulgarletan 
beyliği ile Rnmell vllAyetf mftm· 
tazesi namı ıhınd• Bolgarlıtan 
latlklallnl tasdik ettik. Yonanle 
tan'ı bftyilttfik. 

alanda vtıcoda getirilecektir. Ilbaylıkta Hu iş için 
Borası Geteocl (mtıteahhld) ta· 

rafından temlalettlrllmektedlr. BDro Tesis Edildi 

Clrtdde Pıpageorjla, Dlmltro· 
pulu. 

Ayni zamanda let•abul'da 
yapılacak Balkan ~Qret birinci· 
ilklerine letirak edecek Yunan 
gGreşçlleri de oonlırdır: 

Anadolo'dan Kare'ı, Ardıhın 
ve Batum vlliyetlenoi verdik. 
Bu yetlomeyormot gibi milyon· 
larca lira tazminatı harbiyeyi 
boynumuza yOkledlk, Gıte caba 
olarak ta Ruı orduları Balkana 
doğru inerken yanını Avoetar · 
ya'ya vermlotl. Bu Hkat hıre· 

ketin meğer lçyGzft nrmıı. 

Berlln'de maea bqı11a otur· 
duğumoı gOn meydana çıktı· 

A vaetorya'hlara bu ıftkutlarına 
makafaten Roe morabhuının 

talebi ftıerlne Bosna ve Her· 
eek 'Vilayetlerini (Muaakkat bir 
işgal) namı altında A•aıtarya'ya 
t~elim ettik. Ve bir dıba el-. 
belimizi doğrolt•madık. 

- Sona •ar -

bir gftrilhil, bir ayak ıeel iti· 
tlldl: 

- işte, oğlun Armın geldi 
ve odae1111 girdi. 

Binbaşı Leon ıon gayretini 
de tophyarak kalkmak: n oğ· 

lonnn yanını gitmek lıtedl. 
Ltkln çelikten bir el buna 
mini o'do. İhtiyar Leon bağır· 
mık için ağzını açmak ieıedi. 
Lakin Anyee onu birkaç keli· 
me Ue euetordo: 

- Sus, çilokil i>ağırırean 
oğlun ölmüo demektir. 

Zavallı baba eeealz seda111z 
yerine otormağa mecbur ola· 
rak mukadderatını beklemeye 
hıolad1. AnyH metin bir trade 
ile tekrar sôıe baılıdı: 

- Oğlan 'olaman Gıerlnd., 
bolundu ve beni ındl. Öyle 
bir ındl ki blW fenne edea 

Gelecek yıl panayıra daha mtl· 

kemmel ve fevkalAde ol•caıı 

için 5 ncl areıolo•al panıyır 

kapanınca önGmGzdekl yıl açı· 

lacak panayırın hıurlıklarına 

başbyacaktır. 

Şimdiki panayır yeri halkın 
iedfadeel lçla bir park halinde 

bırakılıcık •e gHlno kıemı 

aray evlenme dMreıl olırak 

kullanılacaktır. 

Şarksporlolar 

Manisa'ya Gidiyor. 
Şarkepor takımımız M•nlea 

Uk lkiaci •I ıy ıldırımapor t•kı · 
mile bir maç yapmak: lsere 
hagan Hbıhleyln otoblllerle 
Menlu'ya gldeeektfr. 

bir volkan halini aldı. O, be· 
nim için gOlerek idam eebpa· 
Bina gidecek derecede beni 
enmektedlr. 

İlk defa biraz ona ıcımıttım. 
Onu lntlkamımdan ve ıokımın 
to1a~ından uuk tutmak late· 
dlm. ÇGnkl alçak: bir babanın 

maıom oğlana feaalık yapmak 
istemezdim. Bundan dolayı 

ondan uzaldıtıyordum. Fakat 
tali heran için ona yolumun 
üzerine çıkardı. 0, dalma 

ayaklarıma dolaııyordo. İote 
o zaman aen yedi kılınç •rka· 
daşlarını na111l Altt lttlhH 
ettlnıe ben de onu bir Alet 
yıptlm. Zanllı, lntlkamımın 

ıon kurbanı olacağını hiç an· 

lamadan benim intikam plAn · 
larıma yudım etti. 

lbt1711r Leo•t kllW• ....... 

Genel ntlfos ıayımı gtıntı 

20 llkteırlndedlr. Vakit yaklat· 
tığı için llbıylık ha ite baycık 
ônem göetermektedir. Biltftn 
huırhklann etaılı bir tekilde 
kontrol ve nokun varsa tamam· 
lıamuı için llbaylıkça kôy 
btlrotanda bir ( ••yım) bft· 
roea ibdaı edllmlttlr. Bu bGro· 
aun batınd• hukuk işleri dl· 
rektöril Dlll•er Argun çalıea· 

caktır. DJIAver Argon ile leta· 
tletlk dlrektör6 Nazım Balkuv 
bogGnlerde hattın ilçeleri dola· 
oatrak hazırlıkları tetli~ ede· 
cekler ve blltGn kaylerl de ge · 
zeceklerdlr. Şehrimizde t111lı 

edllmlt olan nGfae uyım mın· 
takalarına memurların •tan· 
maaın• batlanmıotır. 

ilklerinden g len bir loihi 
çıkardı. Fakat Anyee, ihtiyarın 
bu lnlltlelne hiç te ehemmiyet 
vermlyerek ithamlarına devam 
etti: 

- Öyle bir dakika geldi ki 
atk beni rikkate getirmişti. 

Genç delikanlının bu yaşta 

rnaıum olarak alçak bir babı · 

nın uğruna kurban gitmesine 
tabammtıl edemlyecek dereceye 
geldim. Birgtla intikam vazı. 

lemi unutarak ona eevdılı bir 

gtUllmeeme baheettlm. Onu 
aeveceğlmden korkmaotam1 tlt· 
remlttlm. İtiliyor mmun bla· 
baeım!. 

Fakat an11sın gene o aeı 
kalaldanmı çaillatmak ıaretlle 

bua nstfeml hatırlattı. (İnli· 
bmımı al) dedi. O .... ha 
dla,... ~k Wr •ııkrs D1 

Birle, PapadopolH, V atanıdıı, 

Zabarlaı, Lefatıe, Stama, Sıra· 

todakıs. 

Gümüşhane' de 
Maden Araştırması Var 

GtımGtbane, 6 (A.A) - Bat· 
bakan İsmet İnôntı doğu gealel 
aırasında ilimize uğradıkları 

saman G6mtııhıne bôlgee1ndekl 
madenler Ozerlnde araıtırmalar 
yapılmaeını emir buyormoı· 

lardı. Bayburt bölgeelnde .rat· 
tırmalarda bulunan bir maden 
mfthendlel ilimize gelerek ma· 
deoler azerlnde incelemelere 
baolamıştır. 

eevmeğe hakkım olmadıgını 

hatırla~ım. O dakikadan hlba· 
ren kalbim, dftnyadakl bilttla 
lneanların ıekına ~hediyen ka· 
panmıştır. Bu eoretle kocamın 
kanının kokueu burnuma geldi 
ve oğlnnu mahkılm ettim. 

Btnl dldle Leon, oğlan be· 
nOz timdi odasına geldi ve 
odadın bir daha çıkmamak 

lhtlmıll nrdır. Çftnkil o, kalbi 
kırık olarak udet etti. ÇQnkl 
kumarda bir ıenet kaybeımio· 

tir ki bo ınfell ancak ıen 

ödeyeblllrıla. Bana dGt4aerek 
senin aerveılnln alçıkçHına 

temin edllmlt bir ıeenet olda· 
~ana keadlılne aöylettlrdlm. 
Ayal umında ıenln maslnl, 
eenln bir aloak, bir katU, bir 
-.,f U ve bir b1111s ohlataaa __ , 
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Kordonda ElektirikJi 
Tramvay işi 

Bayındırlık Bakanlığı Bu Mes'eleyi 
Yakında sonuçlandıracalitır 

Kordonda ve Basmahane ile 
Kemerde elektlrlkll tramvsy 
işletilmesi için lımlr ıram 
ny ve elektlrlk soeyeteei 
nln y•pmıı oldoğu teklif 
ftzerlnde görüşmeler yapılmış 

ve llbaylıkca ~arbaylığın bu 
me

0

e'ele ftzerlndekl mlitıleaları 
da alınmıştı. Şehrimizdeki fl. 
glll dayıalara gelen malumata 
göre baymdırlık bakanlığı bil· 
hıeea Kordonda elekıirlkll 

tramvay işletilmesini eeae ftlba· 
rlle uygun glSrmektedlr. Bo 
ıurelle lzmlr şehlrf gOzelleş 
mlş ve bayındırlaşmış ola~aktır. 

Bak-anlık; Kordon, Kemer 
n Basmahane tramvaylarını kül 
halinde kabul etmekte ve hep 
ılnln birden lşletllmesf nf le· 
temektedlr. 80 şekil uygun 
görflldftğtinden Bakanlığm 1zml· 

rln bu önemli ihtiyacı için 
yakında eoeyete murahbasını 

Ankarıı'ya çağıracagı ve g6riiş · 

melere başlanacağı bekleniyor. 

Sosyeteye Bakanhkçada bazı 

şartlar dermlyan edileceği tah 
mlo edilmektedir. 

-------------------
Üniversitede Döçent, 

(Muavin Profesör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

B ulalua hergüıı öğleden 
sonra bakar. 

f stiklul caddesi No. 99 
Ankara apartmam 2 inci kat 

Telgraf· .ıST AN BUL 
Telefon : 4~50 .-- • 

lzmir Milli Emlak Mndnrlüğttnden: 
:Karatıı dokuz eylail sokağında 61 eski 65 taj numaralı 99 
metre murabbaı arsa. 30 
Karııy•ka alaybey sezal eokeğında 2 eakl 2 taj numırılı ~ 
69' metre monbbu arsı. 34 7 
Karııyak• alaybey mektep ııokağında 87.39.41 eııkl 37 taj 

nomarıh tarlı elynm arsa 2663 mt'tre murabbaı. ~66 30 
Karııyıka ılıybey meydan sokağında 31,35 numaralı 

788,50 metre murabbaı arııa. 

K.aroıyaka donanmacı tabir sokağında IS numaralı 353 
melre murabbaı arsa. 
Kaqıyaka oıımaazade tabir sokağanda 6 numaralı 1302,50 

197 15 

124 25 

metre morıbbıı ırea. 456 
Karııyaka bahariye bahadır sokağında 58 nomarah 47 
metre murabbaı arsa. 
Karşıyaka bahariye karakol eokoğandı 15 numarılt 179 
metre morabb~n arsı. 
Buca yukarı vakıf namı diğer 3 numaralı 145,72 metre 
murabbaı araa. 

Altındağ kôytinde g~I içinde bUa numaralı 1114 metre 
murabbaı arııa. 

Yakarıda yazılı arsaların mftlklyetlerl peşin para ile 

14 

50 

22 

59 20 

Patılmık flzere müzayedeye konulmoştor. Taliplerin 19,9,935 
perşembe güuO saat 15 te Milli emlAk mGdilrlyetlne mtıra. 

caatlara. 2800 

CASUS RO/V\ANI - 36 8 Eylul 935 

Beyaz Kulenin Sarışın 
Aktrisi: SUZAN 

Cebhenln tahkimi mee'elesl· dır. Parls'ten malumat alır 

ne gelince ~·rınııız askeri Ma · 
kedonya cebbeelndekl yerini 
değlvtlrmelldlr. 

lnglltere htıkamelloln Sof ya 
ile der ecel alakasını esaılı su · 
rette ~ğrenmek ve bu hoııosta 
her gtln mfttemmlm malumat 
edinmek llzımdır. Çfiokft dos · 
tumoz Bulgar tık fırsattı biz· 

den uzaklaşmak lstly~cektJr. 

Bu takdim edeceğim zarf için· 
de gerek Sellnlk'.te gereke" 
eebhede ne ıuretle muhabere 

almaz derhal en itimatla adam· 
larınızın bir Uateslnl bize ve· 
recekslnb ve biz onların neı· 

taslyle mohabrremlzl temin ede· 
ceglz. Arzu ettiğiniz dakikada 
gerek bizden, gerekse &Jzden 
bir kısım zabit ayrılarak Bul· 
gır hudodono gizli surette 
teftişe çıkarılablllrler. Tefrik 
edilecek zabitanın Alman llaa· 
nına nkıf olmaları şarttır. Bu 
zabitanın Bulgar hududuna 
kadar manlaıız ~tmeled çareel 

de tadar: 

1K llJ li ll.] f 

.N'~~ 

o .il ıu ıı·· 

Gôrtışler 
Sezişi et• 

Yum: Eczacı K. ~ 
• 

Zurnanın P eşrefi ,, 
Zurnada peşrev oh11••• . 

çıkarta bahtına, derler. fi~ 
rocoların da toloatçı deO rl" 
bir kısmı vardır. Piyes ilstı 4' 
oyna oynamazlar. Toln•'• of' 
~oıtor, oyonon sajesloe '!,,
ne doğaraa.. Bonlırıo ele 1" 
Kel Haeıan'ın ruha ı•do l/I 
Şimdi bo kabil tiyatrolar~ 
piyes hazırlıoayormoı. _.. • 1 .,, 
genel dlrektörlOğa bu ıe ~ 
almıı. Pek kolay değil, k0 ~ 
Naşld'Jn, komik DombGll~ ~ 
mall'ln, komik Fahrl'olo f ~ 
Jeılnl almak gerek. Bıı kel' 
senedir sahnede tulU ede il" 
sahnenin malı olan nılyel 
sözler lı\f lar kelime oyool•" 'I 
bu tertip oyoncoların 01°:.,. 
zurna gibidir, peşreTI 01-,_ 
Ne çıkarsa bahtı! plyeıl b;J 
alırken dikkat edilecek, I' 
göztl ile görCUecek nokt:# 
bulunduğuna inancım • 
tolıiıt deyip geçmlyelllll··· 

Dolaplıkuyu'd' 
~ 11111111111111111111111111111il11111111111111111111il1111111ilil!!!11111!!!1il1111il11111111IUllill1111111111111111111111111111111! 11111111111111111111~ Bir Saz Y O zfin d eıı 

= Alişehir Banl~ası =!:ş~g:ğ~;k;~:ma.~b:;~; 
Dolaphkuyo 

-------•--•-• oturan Mehmed oğla 5,de 

D
a C7J1 m Da B=I @ n n b e te OD ile Ahmed oğlu eoe~yto .,, 

e5:I U ~ ~ iiii!31 sındı bir s11 mes elel ~ 

f kinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 
TELEFON: 2363 

•• 
HertOrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapıhr. 

Vadesizlere % 4 

Mevduat Şartları: ~tı •1 vaddiy~ % s 
Bır sene vadelı ıe % 6 faiz verilir. 

Zahire, QzQm, incir, pamuk, yapık, afyon veeıtre komlsyonculuğu yapılır. Mallar geldi· 
~inde sahiplerine en mil!ıld eeraltle nanıı verlllr. 

11 1 il 1 IJ 1 111111111 11111 111111111111111111 1 1 11 

ilan 

lzmir Havagazi Şirketi 
Sayın Müşterilerine: 

10 EylGl 935 t1rlhlnden itibaren yaııbınemlz Birinci kordon 
P11aport karşısı 168 numarada RIZ blnaeıoa aıkledllecektli., ve 
badema şirket namına olan muamelAt yokarıkl adreste yapılaca· 

ğını saygılarımızla blldlrlrlz. 
Müdtirlyet 

Evlere Kolaylık 
Ekstra - Ekstra ömer Muharrem 
9 Eyini Panayır Markalı Sabun 

Dörder Kiloluk Paketlerde 

Evveli iki zabit Drama tıy· 
yare kararglbındın bir tıyya 
reye binecekler, bo tayyare 
ıözde esir tutulmuş ve mOret 
tebatı da esir edllm

0

İf eekllol 
verecektir. Ve gene bu tayyare 
bizden kaçmış şeklinde Bulgar 
hududunu aşacak ve elzem 
olan boeoıatı ~ğreodlkten son· 
ra biz onların ndetlerl için 
geue onlara yardım edeceğiz. 

Şuoo da arzedeylm ki İngiliz· 
ler hakkındı hergftn mıUimat 
almalısınız, çQoka sizden ştıp · 

helenmeğe başladıklarrnı hisse · 
diyorum, ve ha huıoeta mote· 
yakkız flavranmenıza tııvıılye 

ederim. 
Matlye Foodorf tarafından 

yapılan plAna ve onun verdiği 
izahatı pek makul bolmu, ve 
bunuu muvaffakıyetle neılce· 

lenmeılne blttln mncadiyetln· 

lr. çaheacağından bıoka Vf'ktll 
bulunduğu Sıralg nezdinde de 
bo huensıa teeebbftealta bolo· 
naçağını Yadettl. Aym.a Fon· 
dorlı gerek Selanlk,e, gerekse 
cebbede istediği dakikada ser· 
besl gezebilmesi için keodlelne 
bir Fransız pasaportu dı ver· 
meğe amede olduğunu söyledi. 

Fondort buna kare• teşekkftr 
ederek iki komandan araeın· 
dakl rnubıbere ve mfilikatan 
SOzın vaeııaslle yapılabileceğini 
söyledi. Aralarında ufak tefek 
bazı konuşmalarda cereyan et· 
tikten sonra ayrılmak zamanı 
ge lmi~tl. , 

Jı'oodorf denlzairı gemisi ku· 
mandanıuı ça~ırarak deniz yn 
ıftne çıkması için emir verdi. 

1 

Genıı kumandam aldığı emri 
lf ıı ctıneğe giderken gemide 
ani bir •reıntı oldu, herşey 

Satılık Yalı arsa 
Gôztepe tramvay caddeıl ka· 

rakol kar11ıaında dirsek cephe 
yedi metro denizden beı buçuk 
metro derlollk elli meıro gayet 
havadar çamlık ırasında karşısı 
mektep bahçesi olmak Ozere 
bir arsa 1!18tıhktır. 

lstlyenler 834: numaralı ev 
sahibine mflracaat. D. 3 

Af yon kaçakçılığı 
Alsancak'ta yeni Ulrldye eo 

kağanda oturan ve vapurlarda 
erzak üatenclllğl (Mfiteıhhltllğl) 
yapan Huluı!I oğlu Ali'nln 
evinde kaçak eeya bulunduğu 

zabıtaya haber nrllmlştlr. E•· 
. de yapılan araştırmada dört 

gram afyon ve afyon bulaşıklı 

bir kftrek ile bir deele lskam· 
bil kağıdı bolonmoıtur. Hak· 
kında tahkikata haşlanmışhr. 

devrildi ve derhal elektlrlkler 
de sôndft. Gemide bulonınler 
mahvolmak endlşeıılyl,9 çırpın· 
meğı başlamışlardı. Elektlrlk· 
Jerln sönmesi, karanlıkta ge· 
minin erız olduğu tehlikeyi 
gôrme~e Jmkin bırakmamıştı. 

Fakat makinletlerln gayretiyle 
az bir mftddet sonra elektirlk. 
cereyanı dazehildl ve gemiye 
ceryan verildi. 

Matlye ile Sazan şGpbelt 
nazarlarla birbirine baktılar. 

Arızanın acaba sabah olmadan 
ramlrloe lmfrin var mı idi? 

- Sonu Var -

Taı·ını Bakuııı Kars'ta 
Kars, () (A.A) - Tar1m hı· 

kanı yanında bakanlık uzman· 
ları ve ıarım haokaeı gl!nel 
dlrekUhll olduğu halde Mlge 
mlzde locelcmeler yapmak 
GzeJ"e şehrimize gelmiştir. 

kavga çıkmış ve 
çakl~ Sadeddln'f 

eoıeyto 
aç yeti 

ağır surette yaralamıştır· 

k' t6 Tahkikata göre 'fi • 

olmuştur: ti_ 
Saded~ln 'in bir sızı S 

Bono Htıeeytn'e nrmlıd· 
.1ı~ ıeyln çalarken bir ar 

deddln gelerek lııtemiı, S 
nrmemfştir. Bonon G• 

Sadeddin: 
- Saz benim· NedeO 

mlyorsun? 
1 Demlı, Hil!eyln de ığı 

ktıftir ınurmuıtur. Kı•A' 
yOzden bftyftmOe, l{Oee1IO 
katla Sadeddin' e vur1111Jfı 
deddlo de mukabelede 
nonca, HOeeyln belinde 11

1 
bıçağını çekerek SadeddlO 
ralımıştır. Y ırılırıD biri 
dır ve sığ memeıl oıerlO 
Yarılı Memleket bııtıO 

b• 
kaldmlmııtır. HOseyl11 
beraber tutulmuştur. 

Deniz Kazıı~• 
Sürmene Motörtl fJ' 

letınbul, 7 (Özel) - ~I 
vapuru, Bigadiç ,çık 1 
Stirmene adlı motôrftoe t 

tı . 
ba11rıo1f 

Ku:Jılbll' 
Vapur DuıJJ•0' 

Gözlü~ 
oı"' 

Şimdiye kadar 8 ıt fi 
memlş derecede ••~, 
ucuz bir gözlClk 1 

letereenlz : 

Başdurak 
1 amdi Nozbe 

SIHHAT 

ECZAN~f 



FRIGIDAIRE yalnız evindeki 

temin eden soğuk hava dolabı değildir .• 
50 llrı, kelepir bir mı· 

kine ıatılayor. Sahibi iki 
gan ıor• gidiyor görGnGı. 

FRIGIDAIRE P1nayırda 99 Numeraya 

mGracHI. .1 
Devlet Demir

yollarından: ayni zamanda ticarethanenizin ihtiyaçlarını karşılayacak 

Büyük Tesisatı Aydın hattı dahil olmak 
ftıere devlet demfryolları ,e. 
bekeıl dahilindeki fıt11yonlar· 
ilan lımlr, kar,ıyaka, bandırma 
haydarpa .. , derince, Hmıon Ye 
merıfn lıtuyonlarına tım va· 
gon hamulell olarak yapılacak 
palamut Ye çam bbuğu nak· 
lfyatı için muaddel D. D. 39 
numarala tarife ibdaı olanarak 
8 inci ltletme mıntakaıında 
1.9.985 tarihinden Ye e111 fe• 
bekede l teerlnfenel 935 tırl · 
binden itibaren mer'fyete ~re· 
cek n ap~ıdakl 6cretlere tabi 
tatulacakıar. 

da meydana getiren yegine mOessesedir. 

Bakkallar, Kasaplar, Pastacılar 
Mahallebiciler, Lokantacılar, 

Birahaneler .. 

},RIGIDAIRE 1 Kilometreden 100 kilo· 
metreye kadar olan meeafe de 
beher ton Ye kilometre baıına 
4ı kuroı. 

Soğuk hava tesisatınız için mfthendislerimiz emrinize amidedir. 101 kilometreden 800 kilo· 
metreye kıd1r olan menfede 
beher ton ve kilometre baıına 
2 kurut •e 301 kilometreden 
fHla meeafe dahlllade beher 
ton •e kllomttre baıına 1 ka· 
ruı aarlfe tatbik olonacak11r. 
Dl~er ıeralt ve taflllAt için 
lıtaıyonlarm mGrıc ııt edllmeel. 

E3ouo-Da BDraderDer ve şsi 
Istanhul ... Ankara -· lzmir 

V.N. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
l)ttJ'rscım LEV ANTE L1NIB 
.._'''l'INos., Hpuro Halen u. 
t.r ''lllıada olup 6 e 1lt\le ka· 
.... AnYen, Roterdam, Bam· 
'-\ 1 'te Bre men için yftk ala · 

bt, 

b,~f BIOS11 npaıo 16 eyhilde 
't e1atyor, Hamburg Bremen 
' A1a'te11'tea yftk çıkaraeakhr. 
1'1~ll'&UR111 Hpara 16 ey· 

' bekleniyor. 20 eylftle 
' An•e11, Direkt Roter· 
~ • Bamburg n Bremen 
"\' JGk al•caktır. 
~\tlNFRIEO,, npuru: linci 
~ilde bekleniyor. 5 8. el teı· 
il. kadar An•en, Roderdam, 
'bnrg n Bremen için yftk 

"l ktaa. 
l ı ~ASGENVVLD" tapuru: 14 
l tıa'el teırlnde bekleniyor 18 
~ate et teırtne kadar AnYere, 
ıı. telam, Bamburg ve Bre· 
,, 1 1 
4

-.. ç il yftkllyecektlr. 
q&!EMEN 8. SCBULDT 

1 
BAMBURt; 

~1Jft0YBURG., vapura 7 
~~de bekleniyor, Anvers, Ro· 
,,... •e Bımburg için yak 

lt.r 

tt~~OltBUR~,, vapuru: 8 bl· 
~ letrlnde bekleniyor. 8 bl· 

' teırtne kaur Anvers, 
~ tda111 ve Bımburg için 

(-" •lıcaktar. 
t~ENT DEPPET ANVERS 

~~YPTE,, vapuru 12 Bel. 
'ilde bekleniyor doğru An· 
~ 1dn yak alacaktır. 
~t::ı LlNE;; CAN ExPORT 
~ 0RK BiRLEŞiK AME· 
~ 4'y A DOCRU SEFERLER 

~ .. :tcuıvE,, Hpuru: 18 ey· 
t bekleniyor. 

'-'4!'LON A" vapuru: 30 ey· 
1) bekleniyor. 
tN NORSKE MIDDEL· 

(b HA VSLINJE 
S. AS. SPANSKELlNJEN) 
.,

8 
OSLO 

~'-ıd t\RotN ıA ,. motöra 27 
- e bekleniyor, Dlppe ve 
~ç ll1111nlarıaa yilk alacaktır 

4N ANDRES11 motörtı 23 
teırtade beldenl1or, Dl· 
._ Non llmanlmnı 

OJivier ve Şore
kası Limited Va

pur Acentası 
CeadeH Han, Blrlnel Kordon 

Tel. 24'-S 
Ellermın Llyn Ltd. 

Ll•erpool Battı: 
0 ROUMELIAN., Yapma 20 

eyUllde LIYerpool n Snıneea· 

dan gelip tahliyede balana· 
caktır. 

11DlDO,, Y1paro 17 eyl6lde 
hek!enmekte olup 21 eylftle 
kıdar LITerpol n Glugon 

11ROUMELIAN,, npuro 29 
eyltllde beklenilmekte olup 5 
birinci tetrlne kıdır Ltverpool 
ve Glugon için yftk alacaktır. 

Londra Bıttı: 
11FABIAN11 npura 12 eyldl· 

de beklenmekte olup 18 eylAle 
kadar Londn ve Bull için 
yflk alacaktır. 

11 EGYPSIAN ,. vapuru 27 
eylGlde Londra Hail ve An· 
•ere'ten gelip tahliyede bula· 
naeak n ayni zamanda 6 tef· 
rlnlenele kadar yftk alacaktır, 

General Sttam Nnlgatlon 
Co. Ltd. 

11STORK,. vapuru 20 eylCU· 
de beklenmekte olu;» 27 ey· 
lftle kadar Londra için yftk 
alacaktır. 

Deuteche Lennte Unle 
"GALİLEA11 vapura 10 ey· 

lalde Lamborg, Bremen n 

Annrı'ten gelip t•hllyede bu· 
lonacaktu. 
Not: Vorut tarihleri Ye npurlı· 

rın lılmlerl ftıerlne denlılkllkle· 

rtnden meı'ullyet kabul edilmez 

SF.RVICE DIRECT DANU 
BIEN 

TUNA HAITI 
» ALlSA"' motörG: 9 eylAlde 

bekleniyor. Belgrad, Novlead, 
Komarno, Budapeıte, Bratılavı, 
Viyana ve Llnı lçla yftk ala· 
cakt1r. 

»BUDAPEŞT"' motörft: 18 
eyhllde bekleniyor. Belgra~, 

Nodead, Komarno, Budapeote, 
Bratlelna Viyana ve Unz için 
yük ılaeakt.r. 

"ATID" motôrQ 29 eylGlde 
bekleniyor, Relınd, Novltad, 
Komarno, Budapeıte, Bntlı· 

ine, Viyana H IJas lçla ydk 

2854 8 11 13 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI 

11ULYSSES,. vapura 9 eyUUde gelip 14 eylGle kıdar AnYen, 
Roterdam, Amıterdam ve Ba111burg llmanlan için yClk alacaklar. 

"0RESTES,. Hporo 23 eylftlde gelip 80 eylftle kadar Anvere, 
Roterd~m, Amıterdam .-e Bambarg lfmanlan için yftk alacaktır. 

"ULYSSES,, nporo 22 ığuııoııa beklenmekte olup yClkGnG 
tahliyeden ıonra Burgu, V arna n Kôetenee limanlarına hareket 
edecektir. 

110RESTES., vapuru 5 11ylGlde beklenmekte olup ylklntl 
tahliyeden IOIU'a Barpa Varnı Ye KGetence llmanlarana hareket 
edecektir. • 

0 BERKULES,, •ıpuro 19 eylftlde bektenmekte olup ytllLGnft 
tabliye ettikten ıonra Burgu, Vuna Ye Kaetence llmınlınna 
hareket edecekdr. 

SVENSKA ORIENT LINlEN 
11BEMLAND,, motGrtl 16 eylCllde gelip tahliyeden eonra 

Roterdam, Bamborg, Danblg, Gdynla, Goteburg, Oılo ye 
İıkandlnnya limanlarına hareket edecektir. 

0 VlNGALAND., motGrtl 2 birinci tetrfnde ~ellp ytlktlnft bo· 
oalttıktın ıonra Roterdam, Hamborg, Dıntslg, Gdynla, Gotebarg, 
Oelo n lıkandlnavya limanlarına hareket edecektir. 

SJı:RVlCE MARITIM ROUMAİN 
11SUÇEA VA,. .. para 5 eyUUcle gelik 6 eyUllde Mılta, Banelon 

n Marıllya'yı hareket ede~ktlr. 
"ALBA JUL YA,. HJ>UrD 30 eylftlde gelip birinci teırlnde 

Malta, Baraelon ve Maretlya llmınlannı hareket edecektir. 
Yolca ve yftk kabul eder. 

İllndakl hareket tarihlerindeki değltlkliklerden acente meı'u· 
llyet kabul etmez. Fula tafellAt için ikinci Kordonda Tahmil 
n Tahliye bfn111 arkuında Fratellt Sperco •ıpur acentahğını 
mtlracaat edllmeel rica olunur· Tt!lefon: 2004·2005-2663 

Doktor 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bula~ık ile salğın hastalıklar 

mtltehaaıııı 
Bumalwıe iataeyona bqılılldaki dibek ıohl batında 30 eayı• 

h eY ve muayenehaneainde ..balı aaat 8 dan akpm Hat 6 a bclu 
baıtalannı kabul eder. 

Müracaat eden hastalara yapılmaaı 1Aaımgelen Mir tahlillt ve 
mikroakopik muayeneleri ile Tere~li haıtalara yapılmamaa cevaı g6-
rfllen Poomotorake muayenehaneeuıde muntuaman yapılır. 

Telefon: 4115 

lzmir Milli Emlak Modorloğonden: 
Karantina bftlbal ıobğında 82,52 numaralı ev 
Munbıt çartııı ıbdorrahman hanında 49,9 No. la mığasa 
Oemaolye caddeıl mlrkellm hanında 12.16,12.17 No. b iki 

dakkAD. 

280 
lOöO 
1680 

Kestane pa1arında eaudıkçılarda 43 numaralı dGkkAn 1750 
Kartıyıka Donanmacı henglm eokığı 16,31 No. lı eT 3780 

11 ılaybey eevdı eokagında 126,50 metre murabbaı 210 
1 No. lı ına. 

Toran menemen caddeılude 93,2 numarala ev 560 
Darığıç parabköprft caddeelnde 77,38 numarala doıktn 1470 
Bayrakla barnan caddeatnde 57 numaralı dftkkln 840 
lklçeemellk aımah meaçlt caddeılnde 175.153 No. lı dClkkAa 4200 
Seydlköy lıtaıyoa fotyadl eokağında 28 No. 901 metre 350 

morabbıı ıru. 

Yakarıda yısıla yanınlı emvallnln m6lldyetlerl petln Yeya 
gayri mftbadll honoea ile ôdenmek ftsere artırma omllle mGsa· 
yedeye koaalmattar. Taliplerin 12,9,935 perıembe gb6 .. , 

413 
8\>9 
963 
233 

Baca mecidiye caddesi 
ikinci kordon 
lemetpaea m. dClndar ı. 
burnua hamltli yolu 

" bılıkçıbaıı çlfdlğl 
oımanlye caddeıl 

3,7 
eY 
eY 
tarlı 

tarlı 

45 dClkkAn 
62ö gftıelyurt m. ikinci hacı ıft· 

leymaa ıok»ğı. 
13,17 ev 

234 
8.701,l 

923 

oımanlye caddHI 
ka~ataı 9 eyldl eokağı 

'6 9 U M 

bd) ilk tuhaf lyecller c;. 

64 dakktn 
120 ev 

e• 
15 

7 
50 

mağııının aıtft 8 c. 82,1 
c. 8 

136,110 
37 
12 b. tuhaf lyecller ç. gaal b. mağaaa 150 

c. 69 
c. 25,1 

maalea nray m. çay ferah ı. 
ikinci ıultınlye m. 3 cCl nen· 2 

ev 40 
ev 8 

c. 88,l 
c. 88,3 

ket ıokağı. 

Gaal bulvarı 
" " 

20 mağ11a 25 
20 binanın orta kıtı 20 

c. 25,2 ikinci ıultanlye m. ftçftnca 4 ev 8 
nezaket ıokağı. 

c. 73,2 kareıyaka alay bey m. glloıy· 23, 1 eY 
dın ıokagı. 

15 

e. 89 kıullrlye m. ıturecl eokağı 5 ev 8 
c. 95 b. tuhafiyeciler ç. klıımpa .. c. 111 dakk&n 16 

Mevki Ye numarıeı yukarıda yazıla emlAkln bir ıenellk kir•· 
tarı 16,9,935 pazarteıl gOnCl ıaat onda ihale edilmek Gıere açık 
artırmaya k<'nolmuıtur. lıtekll olanların htzalarında yazıla depo · 
ıholırı Yesoemlse yatırarak ırtırm11ına girmeleri lbımıhr. 8 12 
.Eeaı No. Mnkll No. Clnıl Depoıltoıu 

C. 8 Ba11n hoca mahal· 12 ftç katla 2.400 
leıl b6y6k tuhaf iye· 12 yeni 
eller çarıııı. 1 mığ11a 

»Gasl bulvarı"' 
Mevki n No. 11 yukarıda yaıılı mağa1anıa petln para nya 

takıhle n p11arlıkl• ıatıtı 10,9,935 ıalı gtınfl sa1t onda yıpıl· 

mık Clsere ıçık arttırmayı konulmottnr. İıtekll olanların depo· 
sltoeuao yatırarak pasarlığa lttlrak etmek Gıere lbıle zamanında 
oubflmize mftracHtl1rı IAzımdır. 286R 

Nafıa Hakanlığı lzmir ikinci da
ire su işleri modorlnğnn~en: 

(3826) lira (31) koroı bedeli ke11lf it M.rmara gölG lığdfye 
kınalı temtılemeıl ve Gedlı'den kanala ıa almak için muvakkat 
blığlıntı yıpılmaeı 7 ·7 · 935 tarihinden itibaren ıçık ekelltmeye 
konmottar. ihale 28 ·9· 935 tarihine rastlayan cumarteıl gftnG 
ıut 10 da Sıllhll Malm6d6rlGğft dılreıfnde yıpılacaktır. Bo lıln 

.. rtname ve projeılnl görmek lıtlyenler lzmlr ikinci daire ıu 
itleri mtldtlrll~ftne nya Salihli heledlyealnfl mftracaıtlan. 

Ekelltmeye gireceklerin (286) Un 97 kurottan ibaret olan 
muvakkat teminatı mıleandıgına yatırdıklarına dair makbuz nya 
banka mektubu Ye ba gibi leleri yaptıklarına dair veılhlarile 
birlikte ihale gtlnCl S.llhll MalmtldClrlg6ne gelmeleri. 

Müzayede 
ile ~.,ev kala de 
Boyok Satış 

Acele yolculuk dolayıelle 8 
eyl6l puar gftnd eabahleyln aat 
(10) da Göstepe ••par lekeleıl 
1ınında 11hll tarafındı 910 
numarala hanede maruf iki 
aileye alt fnkallde ltlke mobil· 
yeler mflsayede ıoretlle eatı· 

lacaktır. · 

lzmlr'de emall bolonmıyın 
20 parçadan mdrekkep ıedefle 

ltlemell Şam lel Dereke kuma· 
tından .. rk nlon takımı ve 

kilim perdeleri, vocaphomlc 
markala bfty6k ıaloa gramofona 
45 pllAlı:lı birlikte, klppel marka 
yeni b1r halde yası maklneel, 
fevkallde lftka maundun ma· 
mal çift n tek kınadı aynalı 
dolıplır, cevizden mamul to· 
nlet 2 ıdet komodlnoaa, bGfe, 

dört köıe maundan mamul 
anahtarlı ve anıhtır11z yemek 
maaaları n birçok hezann 
lakemlerl, bıyfl ayna kaçak 
ııfınyera dolap 9 parça ceviz· 
den mamul kadlfell oda tıkımı, 

jardenyera, bir ıdet iki dlrekll 
iki klılllk boronı kesme kar· 

yola 111a eomya ve cibinliği, 

tekrar iki adet dlrekelı borone 

kesme karyola mı eomyı, gazel 
bir Amerikan yasıhane ve kol· 
tuğu, deri bir kınape iki kol· 
tok yazıhane için etejer, para· 

van, 2 kltlllk cevls karyola 
ma eomyı, 4ı parça h11ır tıkı· 
mı, eı'1nyerll 2 kıpıb aynıb 

dol•p, 2 •det ıynab eemelyellk 

8 13 17 24 

ılnger el dikit maklnaeı, Ame· 
rlkan kadifeli bir kıaape tkl 
koltuk, çocuk araba11, do'flr 
uıtı, Hlamındlra ıoba, lno· 
man to'fllet, çocuk kıryol111, 

eımb lnbılar, nıolar ve bir 
çok hpırtı, ferahan, bıık, 

o .. k hala kilim ve aeccadelerl 
ve Hlıe birçok mobllyeler bil· 
mftsıyede eatılıcaktır ıynl ıı · 
manda e• icara verilecektir. 
Fır&1ta kıçarmayınız. 7 8 9 

Fıraat artırma alona • Aılz 

Şınık telefon 2056 .-.41111----------\. 
Satılık Ev 

Karantinada lekele yoku· 
,anda 60 72 numarala ev 
ucuz f laıle ıatıhktır. Bina 
iki kat Gzerlne 7 odıh ve 
kArgirdlr. BGyak bahçtPI 
vardır. Görmek için içinde· 
kilere, f fal için İzmlrde, 
Karıntlnıda San'atlar mek. 
tebl ark11mda ikinci Kasım 
eokağında 21 numarada bıy 
Cemaleddln'e mGracaat edil· 
melldlr. 

Türk 
Hava Kurumu 

Piyangosu 
Keşide: 5 

11 Eyini 1935 
Bftyftk Ik.ramiye 

35000 lira 
Biletlerinizi Ayın Yedinci Giinfi 
Akpmına Kadar Bayiinizden 

İtteyiniz.. 
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M h lif kiJ d ihal l • ılacak Bayramiç aat. al. ko. dan: 

U te mev er e e en yap 1 - Tamenln bayramlç garnizonu ihtiyacı için 125000 kilo 
asker ili.olan eamaa aleni mOnakaeaya koamaıtor. 

Bayramiç aekeıi ea. al. ko. dan: 
1 - Tümenin bıyramlç garnlzonundı bulanın kıtııının lhtl · 

yacı için (248,000) kllo yullf kapalı zarf la ekılltmeye 
konoldu~a. 

2 - Beher kilosunun mohımmen bedeli 5 karat olup lhı· 
leel 10·9·985 tarih eab gOnO eaıt 15 de Bayramiç tO· 
men satın alma komlıyonnndı _yıpılacıgı. 

3 - Ekslllmeyo gireceklerin verecekleri yulafın feHh Te 

evaafını bulunduğa mahallin &atın alma komiıyononı 
milrıc11t ederek öğrenebilirler. 

4 - Tıllblerln 2490 nnmanh kanunun 2, 3 OncO maddele· 
rlne göre istenilen vesıllde muvakkıt temlna' tot111 olan 
930 liranın ihaleden bir IHt eye) Ulmen muhıeebealne 
tevdi ile komlıyondı hazır bnlnnmıluı. 2707 

24 29 3 8 

Bayramiç aat. al. ko. dan: 
1 - Tameoln Bayramiç garnizona için 128000 kilo samın 

aleni mdnıkıaayı konmootur. 
2 - Beher klloeunon muhammen bedeli 83 aantlm olup 

ihalesi 11 ·9· 935 çıroımbı gflnd ıaat 11 de bıyrımtç 
Ulmen ıatao alma komlıyono binasında yapılacaktır. 

3 - Ekelltmeyo gireceklerin verecekleri 11mınıa ıeralt ve 
eveafını bulondaklıfl yerin 11tan ılmı komlıyononı 
mGracaa ederek Oğteneblllrler. 

4 - Taliplerin 24.90 eayılı kanonun 2 ve fiçGnctı maddele· 
rlne gOre tstenll"n ve11lklo mnakkıt teminat tatarı 
olan 79 Ura 68 kuraıon ihaleden bir saat evel tOmen 
mohaıebeslne tevdi ile komlıyondı hazır bolonmıları. 

2708 2, 29 3 8 

Bayramiç Ulmen sat. al. ko. dan: 
1 - TOmenln bayramfç gırnt•onu ihtiyacı için 37000 kilo 

eaman mdnıt.ıııı ılenlye toaolduğu. 
2 Beher klloıuaun muhammen bedeli 88 11ntlm olup 

lbıleıl 12 ·9· 935 tarih perıembe gaoa eaat 11 de 
bıyramlç Ulmen ııtıa ılmı komlıyona blnıııında yıpı· 

lıcaktır. 

8 - Eksiltmeye gireceklerin verecekleri 11mınıa ıeralt ve 
enıfını bolondo~u mahallin ıatıa alma komlıyononı 
mQrıcaat ederek Oğrenebillrler. 

4 -· Taliplerin 2490 11yılı kanonun 2 ye Oçtınc4 maddele· 
rine gOre iıteollen veulkle muvakkat teminat tatarı 
olan 9 liranın ihaleden bir •at enel bıyramlç Ulmen 
moh1Bebeılne tevdi ile komisyonda h11ır bolonmıları. 

2710 24 29 3 8 
Hayramlç Sat. ıl. ko. dan: 
1 - Tameolo Bayramiç gırlozonu civarında bulunan kıt'•· 

nın ihtiyacı için 120000 ldlo ıamın mcınıkual aleniye 
konoldo. 

2 Beher klloaonon muhammen bedeli 83 untlm elop 
ihalesi 18,9.935 tarih camı gOaO .. at 11 de Bayramiç 
ıatıo alma komisyonunda yıpılıcıktır. 

3 - Ekalltmlye glrecelderln verecekleri aamının ıerait ve 
evea(ını bulanduğo yerin llbD alma komJıyonunı md· 
rıc11t ederek öğrenebilirler. 

4ı - Tıllpierln 2490 eayıh bnunun 2 ve 8 Oncil maddele· 
rlne gôre lıteolleo veaatkle teminatı movakkıte olan 
7 4 lira 92 kuro,on ihaleden bir eeıt enel Bayramiç 
eatın alma komlıyononda hazır bolonmılın. 

28 1 8 11 

Ankara M. M. V. eat. al. ko. rı. den: 
1 - Bir tınealne biçilen eder 200 koruı olan 25 bin tıne 

ppt. koyun derisi kapılı zırf lı ekılltmeye konmuttur. 
2 Jhılc:ıl 14 ·Eyhll· 935 cumarttııl gtlnG Nıt 11 dedir. 
S İlk inanç parası (3750) liradır. 
4 Şartnımel~r ~50 kuruoe M. M. V. atın almı kombyo· 

nondıo ılınır. 

5 Ekıılltmeye girecekler ilk inanç pıraııı mektup veya 
mıkbozlarlle 2490 ıayılı kanonun 2 ve tıçGncQ mıdde· 

lerlnde yazıh belgeJerle birlikte teklif mektuplarını ihale 
111tinden bir eaıt enel M. M. V. 11tın ılmı komlıyo 

nuna vermeleri. 2672 22 27 S 8 

Bayramiç aekerl H. ıl. to. dan: 
1 - T4menln bayramlç gırnlsonu civarında balanın kıt'ının 

ihtiyacı için 87250 kilo yulaf mOnakuıl aleniye ko· 
noldugu. 

2 - Beher klloıu için muhımmen bedeli 6 koruı olup lha· 
lesi 17,9,935 tarih ı•lı g6a0 aaıı 15 te bayramlç tG· 
men ıatın •ima komlıyono blnHında yapılıcakllr. 

8 - Ekıtltmlye gireceklerin verecekleri yulaf ıeralt ve ena· 
fını bulunduğa mıhıllln 11tın ılmı komleyononı mClra· 
caat ederek ôğrenebCllrler. 

4 - Taliplerin 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 Ooccı mıd· 
delerine gOre ht11allen veealkle muvakkat teminat tutarı 
olan 327 Ura 18 kuroıun ihaleden bir ıaıt enel ti 
men mohuebeelne tevdii ile komlıyonda baıır bolun· 
maları. 29 4 8 12 2768 

Bayramiç aekerl sa. al. ko. dan: 
1 - Tftmenln Bayramiç garnizonu lıtlyıcı için 2,9,000 kilo 

ynld kapıla urf lı ekıUtmeye konuldu. 
2 - Beher klloaanun muhammen bedeli 5 koroı olup lhıleıl 

11·9 935 tarih çaroambı gtınd 11at 16 de Bayramiç 11tın 
almı komisyonu blnııındı yapılacağı. 

3 - EkBlltmeye gireceklerin verecekleri yulafın ıerah ve 
enafmı bulandoğo mahallin ıatın ılmı komlıyonana 
mtlrıcaıt ederek öğrenebilirler. 

4 Taliplerin 2490 numaralı manaklea kanona 2, 3 ca 
maddelerine gôre letenllen ve11lkle maYlkbt temi nıt 
tatar• ol1tn 933 Jlra 75 koruıun ihaleden bir ıaat evel 
tOroen mobıaebetlne te.di ile komisyonda hazır balon· 
m.ıları. 2706 24 29 3 8 

2 - Beher ldloıunun muhammen bedeli 83 11ntlm olup 
lhaleel 10 ·9· 935 aalı g4n0 aaat 11 de bayramlç Ul· 
men utın alma komisyonu hlnı11nda yıpılıcaktır. 

8 Eksiltmeye glteceklerln verecekleri 11manın ıeralt ve 
ev11fını bolundoğo mıhılllo ıatnı alma komisyonuna 
mOracHt eaerek öğrenebilirler. 

4 - Taliplerin 2490 eayıb kanunun 2 ve dçlncQ maddele 
rfne göre leteollen veaalkle muvakkat teminat tatarı 
olan 77 Ura 81 kuruıuo ihaleden bir saat enet Ulmen 
mob11ebeelne tevdi ile komlıyondı hazır bulunmaları. 

2711 24 29 3 8 
Hıyramlç tilmen Sat. Al. Ko. dan: 
l - Tameo bıyramlç gunlzono charındı bulunan kıtaatın 

llitlyıcı olan ( 39000 ) kilo ıamın aleni mftnıkaaayı 
konalmaıtnr. 

2 Belıer klloıonun mob.mmen bedeli 83 ııntlm olup 
lhıleal 16.9.935 pızattRI gGntl saat 11 de bıyrımlç 

11tın alma komleyonundı yapılacaktır. 
3 - Ekalltmeğe ~receklerln verecekleri umının ıtrah ve 

evalfını bulunduğu yerin ııtın ılmı komlnonunı mtl· 
raeeat ederek 6ğreneblllrler. 

4 - Tıllplerln 2490 117ıh kınannn 2 ve 3 tlncil maddele· 
rf ne göre lıtenllen ueulkle teminat tatarı olan 2' Ura 
28 koruşan ihaleden bir ıaat enel Ulmen mubısebeılne 
tevdii ile komlıyonda hazır bulunmaları. 

2770 29 4 8 12 

Bayramiç ukeıf ıı. al. ko. dan: 
1 - TOmenfn bıyramlç garlazonu chıunda bulunan 81700 

kilo yulaf mtloıkaat •lenlye konnlda. 
2 Beher klloıana muhammen bedeli 5 kurut olap fhaleıl 

18,9,935 çıroımbı gtlntl aaat 15 te bıyramlç tGmen 
aatın alma komtıyonu binamda yapıl•calı. 

3 Ekılltmlye gireceklerin verecekleri yulaf oeralt ve eTll· 

fını bolandağo mahallin. 11tın ılmı komleyonona mora· 
Cilt ederek ôğrenebUfrler. . 

4 - Taliplerin 2490 nomınlı kınonun 2 ve S Qnctl mıd· 
delerine gôre lıtenllea nıallde temi nıt tatarı olan 806 
lira 37 karuoun ihaleden bir 111t evvel tGmen moba· 
ıebeılne tevdii ile komlıyondı h11ır bulunmılırı. 

29 ' 8 12 2772 
Hıyramlç ldmen Sat. Al. Ko. dıo 
1 - Tftmenln Bayramiç garnizona civarında balanın kıtHt 

ihtiyacı için (36000) kilo 11man mClnakaoıi aleniye 
konalmaotar. 

2 Beher klloıunun muhammen bedeli 83 11ntlm olup 
lhıleal 14.9.935 comarteıl gGnQ ıaat 15 te betrımlç 
11tıa alma komlııyona blaııında yapal•cıktır. 

3 Ekalltme~e gireceklerin verecekleri 11mın1n oeralt ye 
ev .. fı bolandagu yerin aatın alma komlıyonona mClra· 
c11t ederek öğreneblllrler. 

4 - Taliplerin 2490 nyılı kınanan 2 ff 3 Gael maddelo· 
rlne gôre lıtenllen veulkle muvakkat teminat tuterı 

olan 21 lira 41 koraıan lh•leden bir 111t enel tOmen 
muh11ebealne tndlt ile komlıyonda haıar bolanmıları 

2771 29 4 8 12 
Bayramiç aıkerl 81. Al. K. dan: 
1 - Tamen Bayramiç gırnlıonu civarında bulunan katının 

ihtiyacı olan 9172 kilo 11de yağı kapalı zarfla mana· 
kasayı konuldu. 

2 - Beher klluıanan muhammen bedeli 77 ,50 karnı olup 
lb.leel 26·9 935 tarihine mOeadlf perıembe ıanG uıt 

16 da Bayramiç tClmen 11tın ılmı komleyonu blnaeındı 
yıpılıeığı 

3 - Manakııaya gireceklerin verecekleri aade yağanın teralt 
ve evaafını bulunduğu yerin 11tın almı komltyonuna 
maracaat ederek ôğrenebillrler. 

' - İatekltlerln 2490 numaralı kanun 2,8 OncO mıddelerlne 
göre lıtenllen ve111lkle muvakkat teminat olın 58' liranın 
veya hınk mektubunun ihaleden bir n•t enel Ulmen 
muhıaebetine tevdi ile komlıyondı hazır bolaamıları. 

28,l 8 1( 19 24 

Jzmir Milli Emlak ModorlOğü.nden: 
İkinci kordou tazhane ıokağındı 20 eııkl 26 tıj No. h dakkto 38 

.. u 11 " 22 " 28 taj No. lı hane 48 
dôrt odı. 

11 11 11 11 18 11 24 tıj No. h dtlkktn 36 
Kahramanlar Aydın demlryola eokığındı 9a, No. b ıru 19 
Tepecik çakır ııokağında 32 tıj numaralı hane 28 
Birinci gaziler kemer caddesinde 208 eıkl 216,1 No. h ahır :35 
Kahramanlar sepetçi ıokıgında 38 numaralı dGkktn 17 
Baca usan aotıktı 67 eııkl 85 tıj " ev 36 

11 0 
" 38 " 46 tıj " kabnhıne 60 

" , .. gı özdemlr ıokılındı 24 eıkl 18 j No. lı dOkUn 17 
" yukarı mahalle genlı zafer ıobğında 4.8 No. h dakktn 20 

Karpyakı ılaybey ıfttçO eokı~ında 19 eıki 88 yeni No. b hane 24 
B•yrakh hılJllye ııokığında 18 eıki 12 tıj No. lı hane 86 

" barnava cacldeılnde 34 numaralı bıne 30 
8urnava ikinci kart oğlu sokağındı 2 num1rab hane 121 

Yukarıda y11ılı emvalin bir senelik icarı 12,9,935 pareembe 
gtlntl 111t 15 te ihale edilmek azere mQzayedeye konulmaıtor. 

Tallplerln o saatte Milli emlik mfldtlrlyetlne m6rac11tları. 
28 8 2660 

Dr. Zekai Tarakçı 
Merke hastanesi Dahiliye Mntehassısı 
İkinci Beyler sokağa Tark mazayede ııılonu lttlıallnde 

nam1ra 45. B11tıl11ını ôgleden ıonra 15 den 18 e kıdai 

kabul eder. TELEFON : 3806 

Mıt. MY. eıt. al. ko. re. den: 
Miktarı Arpının tahmin BehıP.r kilo ırP' 

için tahmin edl· edilen mecmu 
tatarı len flıt 

K•lo Ctml Ura Kr. Kr. S. 
612700 Arpı 27571 50 4 50 
110000 Arpa 5225 00 

Teminatı muvakkıte İhale giln ve 4: 75 •' MClnıkıaaoıD fl 
ıkçeııl tarihi 

Lira Kr. Saat 
- 2067 86 10,9,985 81h 16,30 Kıpıh ıırf 

391 S2 10,9,935 talı 17,30 Kıpıh ,.rf fi 
1 - İzmir Mat. Mv. kıtaat bayvaoıtının yukarıda clD~_.. 

miktarları yazılı iki kalem arpı ihtiyacı iki kıt'• P'
k" nıme ile ayrı ıyrı kapalı zarf uıullle ekalltmlye 

nolmoıtar. lf 
2 - ihale tıdbleri hizalarında y11ıh gaa ve 11atlırd• I'' 

mirde kıolıda Mıt. mv. eatao almı komlıyonondı 1' 
lıcaktır. 

3 - Şartnımelerl hergfln komlsyondı görGlebll\.r. .ı•• 
4 letekltler ticaret odaeında kıyltll oldaklırını dair ,e 
5 

gôetermek mecburiyetindedirler. fi 

MClnıkıeaeını lotlrak edecekler 2490 eayılı aruroı• ,c· 
ekılltme kınuaunon 2 ve tlçClncCl maddelerinde ye ".a· 
namelerinde yazılı veılkılarlle teminatı munkkıte '° ,ıJ 
buılıranı ve teklif mektoblannı ihale ıaatlndeD e 
bir uıt evel komleyoaı vermlt bolooacıklardır. 

21 27 3 8 26~ 
Met. Mv. aat. al. ko. dan: 
Miktarı Tahmin edilen Beher kilo arp• 

için tıhmlo edfleO 
f lıt 

mecmu tutarı 

Kilo Ctnıl Lfra K.r. Kr. S. 
102300 Arpı 4859 25 4 75 

69400 Arpı 3296 50 ' 75 Mtlnıkıean•D ,ead Teminatı man\kıte ihale gtlo ve 
ıkçeıl tarihi 

Lira Kr. SHt 
364 45 11,9,935 Çırıımbı 15,30 Açık ek.elli.-' •• 247 25 11,9,985 " 16 Açık ff 

1 - İzmir Met. Mf. kıtııt hayHnatının yukarıda clo• . 
miktarları yazılı Ud kalem arpı ihtiyacı iki kıt'• r:. 
nıme ile ayrı ayrı açık eksiltme ıuretlle eatan 1 1 

2 

3 

' 
5 

u~~ ~ 
lhılelerl hizalarında yazılı ~On ve t1rlblerde ııoa1' 

1 
kıılıdı Mıt. mv. 11tan ılmı komisyonunda yıpılacakl' 
Şartnameleri hergClD komlıyondı garOlebillr. 
İstekliler ticaret odasında kayitll olduklarını dair v~ 
g~ermek mecburiyetindedirler. •· 
Ekeiltmlye lt1lrak edecekler 2490 11yılı ırtırıı:a •• eri 
1Ut111e kanoauun 2 •e dçftncQ maddelerinde ve :-
nımelerlade yasılı vealkıları ve teminatı maflk 
makbnılarlle birlikte ihale BHllnden evvel ko1Dl•1°" 
mtlracaatlırı. 21 27 8 8 26,V 

Maı. MY. S.t. Al. Ko. dın: oaeı 
1 T4meidn bıyramıç garnizona ihtiyacı için (25S, 

2 
kilo yulıf kapılı zarf la ekellrmeye konoldoga ~ 
Bcıher kUoeoaua bedeli muhammin bedeli (5) kO 4' 
olup lhıleel 12.9.935 tıdh Pereembe gftnO ıaat ıs 
bayrımıç aatın alma komlıyono blnaaında yıpılıC91'~ 

3 - Eksiltmeye gtrec11klerln verecekleri yalıf oeralt ve 0 et' 
fını bOlondugu mahallin ıatın alma komlıyonaaa ıo 
eaat ederek ôğreneblllrler. ,e' 

4 - Tıllplerln 2490 numarala mtlnıkıea kınunau 2, S 01..,ı 
maddelerine göre istenilen veıılkle muvakkat telli tt1 
tutarı olan 948 llu 7 5 kuraıun ihaleden bir aaat ef ~, 
tGmen mohısebeılne tevdii ile komlıyondı hııır 
lonmılırı. 25 29 3 .!,,/ 

Met. 
1 

2 

3-
4 -
5 

Mv. Sı. Al. Ko. dan: 1" 
lamlr Met. Mv. ıl!kerl h111ıaaeılolu 60000 kilo kD 
eti ihtiyacı kapılı zarf osullle eksiltmeye konmoı1•'~11 
lbaleit 24 eyhll 935 11lı gftnft ıaat onıltı boço ' 
.lsmlr'de kıtlıdı Mıt. Mv. Satın ılmı komlıyoo0' 
yapılacaktır. 

Ş.rtnımeıf hergftn komleyoadı gOrGleblllr. 
Koyan etinin t•hmln edilen tatarı 24000 llr1dır. -
Beher kilo koyun eti için 40 koruı flıt ııll 
edllmıotlr. 

6 - Temlnıll muvakkıte ıkçeıl 1800 liradır. .J~ 
7 - lıteklller tclaret oduına kayıtlı olduklarını dılr 

gôıtermek mecburiyetindedirler. fi 
8 Manakıııııına lttlrak edecekler 2490 aıyılı artırd'' ~ 

ekılltme kanonunun iki ve DçGncCl mıddelerlO~· 
fll'tnımeılnde yasıb •ealkılırlle teminatı muvakıt~· 

buzlırıaı ve mCllıGrla teklif mektapl•nnı ihale ..,,, 
den tın H bir Nal enel komisyona nrmtı ::j ,/ 
nacıklardır. 8 12 17 ?' 1 

lstanhul Deniz Levazım Satın AlıJ' 
Komisyonundan: ti_ 

Tahmin edilen bedeli 25900 lira olan 35000 kllo ııd' ~ 
24 eyıtU.35 aalı gftnCl aaıt 15 de K11ımpa1ıda komlıyoo :lw 
eındı kıpı zarflı eksiltmeye konalmuıtar. Şırtnameat b "(I 
kombyondan 129,5 kuroı karoıhgında alınıblllr. lıte~ll ~ 
1942,50 liradan ibaret muvakkat teminat mıkbaı veyı t11' ~ 
bunu ve kınanan letedlAI belgeleri hnl teklif mektuplıfl~f 
ılltme 11ıtlnd~D bir eaıt enelf ae kadar komisyon bıık'° 
•ermelrrl. 5269·2865 8 13 18 23 


