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1936 hlan çıkar, siyasal gazetedir. 

Hicaz Kralı 
Babeş'lere Yardım için Bir 

Ordu ·Göndermek istiyor. 

talya 24 Eylftlde Taarruz Edecelimiş. 
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0~0:..: •• ~:~~~•r•Jr• Harh Çıkarsa Siyahiler A vru· Türkiye ~ava Turu 
~ :!"..':!. :~.:~~~~:.··t:;: pa'y· a lna n. larını Bozacaklar Dfto ftçOncO Grub Da Geldi Filo 
1..... '1a11aıı kıekanç tcdbırlerdr.n ao· • K d J •b J A 1 
~bu iı etrafında, iki baoı. bir uman anı Dil a arını D atıyor 
'-fiil •ürilp giuigi görülüyor. 

eiL_ü,,ı.o tecimerleri. sinsi ıinıi it l 16 M dde ile Fı·nansel ve 
~i:_:e.:~:~m:~; v~:~~ğ/~: a ya IDCI a 
~;:~;;:-.~m·g· •arkovve.. Ekonomik Cezalara Çarpılacaktır 
~digimiz haberler, bu ııinııi • 

._. 81:ı: ~k dolamb~çlı ' 'e hiç ıe: logiliz'Jer ve Komite Buna Doğru YOrOyorlar 
,... . mıyecek oclullerde cere· ________ .._,.....,_.... _______ -----------
._._ tllJti merkeıindedir. Tecjm,.r· 
~ hila dıı piyuada fiat im· 
~Q Ürün ve üretmeo zaranna 
~!eıile yanımııktao vazgeçme· 
~ 1 •olaoılı) or. llundao ba~ka 

fetleri de yuk değil .... 
...._5ok doğru Vf' temelli olarak 
\";~•& haberlere göre, üzüm sa· 
~••tleriai kontrol etmek öde· 
~ b11lunan reımığ biirolara da 
~ rler tarafından binbir müı· 
"'----:' _ çıkanlmaktadu. Meseli, 
~iı) e Yerilen ııatıı faturalan 
l-.~ bir fikir vermekten uzak 
~ Yarım aaatte bir degiıtirilen 
' ~ bir mahiyet taııyormuı. 
' Gınm ııaht• etrafında ne 
~ bir çabımaaın ·Amma ürün 
~ ::~- ıararına bir çalıımanın • 
'-lt~•eDin cereyan ettiğioi göıı· 

ilii.ı~ piyaaada manasız yanılar 
-r:1or, iç piyuada yok pahaıına 
"'1 ~ıyor. Bu da yeliımiyormuı 

...._8-etin bu itlere engel ol-
....:._ '-ce aldJll tedbirleri ufna 
~ için ı..t vurulmadık çare 

1111ı1or. Bu yolda çahomıya 
te lllakul bir çahtma dene• 

:!. böyle bir mukabeleye bo-
r••11Ulb 1eı çıkarmamak doğra 
~t olamaa. 

?'-elli inc:elemeler ıonunda 
~ .......... _ Si •ttır ki dıı piyaealar, teci· 
K*lll!zin dıpnda ve dolıy11ile 
~ iat karma yanılanaı ge• 
~ , haklı göıterecek bir do· 
~ ~ldir. 'Oıümlerimiain ra• 
~ • laariç plyıMları kaplamıı, 

f11...ıara biaden daha ucuı, 
~ llial drerek Oıilolerimiıi 
~ ....... ~. aokacak bir vaziyet al· 
• ~ir. Bu bö1le iken biD
._ ~çareye bq vurup, içerde 
~ • laGm Mtııını C9Cflere 
'fi l.tr hale eokmalı:, e\betteki, 
't ~lir bir iı olmaktan çıkar 
~ • halin denmı da nihayet 
~ıete) ler neıria~ eebebiyet 
~ gibi, aebeb olanlar için 
S e pek. de ö&Onecek birıey 
~· tedbirlerin alınmasına 

•çar. 

' '-• liate> alo anlamı bizce 

ltlto11omik yüaelli1i~ liate• ! 
~Clilllıerlerimizden velev bir 
:!-~ ola11n böyle Lir listeye gir· 
~l llaemeAi oıyürektea dileriz. 
~ ~Q liıtr.oin dili yaloız bu· 
~ IDeanlara degil, yetişecl'k 

'i • de tunları ıiı1 li yecektir: 

Q yalucı ve kavurucu 111· 

~ kııın ilikleri donduran 
~ ltt da, çoluğuyla, çocuğuyla, 
~laraatt dökerek çalııan üret· 
~~ mallannı yokpabasına 
\l: ~ 1•laıı bugünkCl kazançla· 
~~ M11erek 'urdun önemli bir 
~- d~ .. 11da degerinden çok s:_ r ••\)erle ııatarak iirüoe, 

"' •e dolayııile yurda zarar 
t.: tu inıaalard1r!> 

-~ç h:reı He bin türlü da· 
~rmek vft nilJayet ııkı 

ile yakalanacak olan kötü 
r JiıGndeo (f\..ara liıte) ye 
~ba Uç bet kuruıluk, bat· 
ı\:' lllilyoaluk bakaız ka· 

far l edilebilir mi? 
Haydar Raııa ôKTEM 

Ceneue 11 (A.A) - Ulaı· 

lar soıyeıeıl HHmbleılnlnl~!· 

Uluslar lwrurtm binası 

elmdlkt anlıımaıhkıı Bıbeıiı· bir tıhldk komlıyonanan g6a 
ımn'ın dorı.mono ınlıtmıı H· tledlmellnt lllemlf, etlrelllğe 

rıtı balın temu ederek bu elnıyeda or· 
dırabllece k tadaa kıfdırılmua için tmpH•• 
hiçbir eey torun bıyık ıtllhıt yapmaktı 

• n y lemlye oldaAana blldlrmlı Ye: 

ce~lnl le· - Eğer harp patbyıeak 

mla etmtı olanm, r~.ıu ırllar A.,,..,. " e.~,,. aiedeal;edlle o1aa ......... 
ıaoyıa et.o kaybedeeeklerclir. 
nomtk •e Demiıtlr. 

f taaneel le· Babeı deleıetl ltıtyıa htt 
• l "! e ı 1 n 1 hamlannı tahkik için bir ko· 
yftkee itecek mlıyon gftndertlmellnde 11rar 
~er teklifi etmlı, Bıbet ıopnklınam kı 

Konseyde lıalycı baş murahhası M. Aloi:i ile memleketi • na balanmam111 için bitin 
Habeş murahhası ntn nıun lnıınlann kalbine mtncut 

leden ıoarakl toplıot111nda ' itibara ılıcılını ıGylrmlıtlr. etmlt ve Babeıiııınıa alaılar 
Bıbeı dele~eıl Teldet·Tuarfate Babeı delegeıl, B•beılıt.a'a - Sona 4 nel yhde -................................................................................................................................... 
General Panayotakosun Hareketi Çal
daris Kabinesini istifaya Sürüklüyor 

______________________ .... ______ "'-"!' _____________ _ 

Yeni Kabine Daha 
Bakanı General 

Kraliyetçi Olacak ve Harbiye 
Edilecektir 

Atlnı, l~ (A.A) - GHele 
ler yakındı 1 ıblaede bir deği ., 

flkllk olıcağıaıa ve hDk.tlmell 
ba 1areıle krıldıo yana dL hı 
çok meyledecl'Alol yazıyorlkr. 

M. Zaimis'in yerine getirilecegi 
~öylenen mecliı başkanı 

. M. Vo~iki 

Kondilis Feda 

Kabine uleylıiııc hareket eden 
ı•e )'<ıralanan general Panayotakos 
ve ."arası.,.. ) üzünden eli kesile11 

kardeşi (yatan adam) 
8a&1IHIDI gftre bu dtlitlkltk 
Panayotakoı hldlınlnden ıonn 

~eneral Koadlllı'l bblaedtn asık· 
ıa,tırmak amacını gldecekılr. 

Gen"alın kardeıinin eü ke1ildi 
A•I••• 11, (A.A) - gudetl 

~eneral Paaıyotakoı'an le· 

b ~b oldaga bldl e emHıaa 
yıralınmıı olan eaylHlardın 

· Panayotıkoean bir eli kedi 
mlıılr. 

Atlnı, 11 (A.A) - Ca· 
mur betkıaı M. Zelmle'I• 
çe1ıll-cegt hakluadakt J•J••· 
tılırdan baheedt:n buıa CD· 

mıır batkınını• bnhanfi hfr 
'kınrı Hr ımedeıa enel geael 
oyan Daııl yıpılıeaımı •ır 
partiler ıraunda yapılmakta 
olan koaaımılar1• tr aaaa 
bekllyeceblr. 

• • • 
İttaabal, li, (Ötel) 

Knllyet ıırıflan Yaaaa 

- Scnla 4 Del 71 ... -

Tayyurelı•rimıztle11 bir grub 
Snaa, Ankara, 1ııınbut, iz. Filo kamındaaı Yaıbıtı Ih· 

mir, Anıal11, Adını - SıHı .. d; keadlılle gftrlıen mallar· 
açotuao yıpan ffto dan 11aı rtrlmlze flloıonua clla ıaat 

10 da lımlr'e geldi. - Sona 4 ncQ 11yt.da -

Samuel lloare'ın Diyevi 

Ingiltere Bugünkü Duru· 
mu Nasıl Görüyor? 

Paktlar Değişebilir. Fakat Z~rla ve 
Silaha Mnracaatle Değil! 

Cennrt, 11 (AA) - Ulualar 
tcMJetetl u•mbleıl bu 11bah 
M. Benee'in bıtkanl ~anda top 

Samuel Hoare 

lınmıtbr. 861 alın 1ngtllı dıı 
bıknı Slr S.matl Boue bGJllk 
bir tlgl ile beklenen enyıe,fnt 

•ermlttlr. 

- S.mael Boare alallar IOIJ"· 
tefi tarihinde bir eöyln nrmek 
veya mOukereye bıtlımak için 
hiçbir enenin (Saf hanın) lto 
an kadar ıor olmıdıJını tôyle· 
dikten ıonra Gye memleketler· 
den htr birine ~erek bl ... t n 
gerek menfaat 9e genel barı ... 
kartı olan dl;ergelerl Nkımıa· 
dan ıerettGp 'den ığır aon•ı 

(Mee'ullyetl) kaydederek demlt· 
tir ki: 

- Utaılar ıoeyeıe1I 76ken 
lerlaia (TaabhGtlertnln) y6kl 
dıba •iır bir bale gelmrıttr . 
Fakat gerçek olın blreey nr· 
dır ki, o da eter bu yak t11•· 
nacak11 mGıtereken ıııınmııı, 
ve eger barıı lçla tehlikeye mi· 
mak IAzımea gene banda mlı · 

tereken ııdmık lcıbedeceAlc'llr. 
Maıterek emniyet ne kaclar 

- Sonu 4 tıac6 yhde -

Tayyare Pjyangosu 
Son Çekilen Numaralar ,.e Bu Ktşi
dede lzmir'den Kazanan Bahtiyarlar 

lıtınbol l 2 (Ôael) - Tıy 
yare plyıngoıa keıldeel bagan 
blımlttlr. Son kuınan namı 

nluı da bildiriyorum. 

umaralı l>iıetlere clüşmüşıvr. 

500 Lira Kazananlar 

15000 Lira ::~~ 
9686 

27167 Numaraya 1245' 

12000 Lira !!!:: 
17068 

9697 Numaraya 18184 
2001, 

fsabeı etmiııir . 

3()()0 Lira 
4520 5778 

22055 
26288 
28417 

19,3 
8577 
6862 
8166 

10004 
126ll 
13927 
1659, 
172ll 
18328 

2017 
4735 
7633 
8713 

10889 
12671 
14084 
16722 
17575 
19:ll0 

20796 21568 
24268 2,509 
26318 28175 
29917 29998 

2164 
6061 
8000 
9760 

lll86 
1217' 
14907 
16819 
17626 
19492 
21609 
24823 
2~177 

-Lltfa teflılatl ,.. 
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K··çük tiliifin Sü~l Kuv-( G lUı ın lUı lf11 T e oy ca ~ n H iı lb. e ır O e ır ~ 
vetlerine Bir Bakış. ltalya Bu Ayı 24 ünde Ha:Oaşbakanımızlıı 

R Ç k J k' y ı ' Dış Bakanımız · · omanya, e os ova ya, ugos av- b 'J T Ed I . . ..... 
ya'da Kara ve eş ere 33 ruz ece ifillŞ• Belçika Baş· 

T K 1 N K d d • hakanına Başsağ· 
· ayyare uvvet eri e a ar ır? C S 1 Ç l . B H h . ı · lığı Telgrafı Çektiler -- . -· enevre iyasa even erı, u a er ü?.erıne önem ı 

14 Ağustos 1935 tarihli Tayyare kunetlerl de 11,866 Aokara, 11 (A.A) - Betçi 

zeıesüıden: 

Biikrcş'ıe çıkan Üniversul ga kişidir. Bir Tee~sür içinde Kalmışlardır. krallçeslolo feci ölfimO OJnıı 
eebettle Başbakan ismet 1°! 

Şo Oç hOkfımet: (Romanya, 
Yogoelavyıı ve Çeko3lovak ya) 
eekeıi vaziyetleri hakkında Ce· 
nevre'ye bir fezleke takdim 
etmişlerdir. 

Mesahayı satblyeel 
Romanya 265,000 Km. m. 

Yugoslavya 247,5!!2 " " 
Çtke>elovakye 140,000 " » 

Bo hilkt1metlerlo her birinde 
merkezi bir teşklldt mevcot 
olup bOtOn askeri kuvvetleri 
emri altında hulundoran bar 
biye nezoretldlr. Romanya'da 
88, Yagoelavya'dı 58 ve Çe 
koslovakyı'dı 48 piyade alayı 
mevcuttur. Bana dlğt:r teşkl · 

lı1h da zammetmek lcabeder. 
Sflvarl, topço, tayyare n llh .. Romanya kralı Karol 

Tayyare kuvvetleri: }'uıoalnyı: Kara ordoın 
Romanya 213, 766 lbeyglr 184,448 kl11fdlr. Tayyare koY· 

kuvvetinde 773 tayyare ve .etleri de 10,810 kltldlr. 
10,647 h. p. dede 26 adet de Çekoslonkya: Karı ordaıu 
nlz tayyaresine maliktir. Mah· 596,788 yudsmcı kıtaatı '75,594 
telif tarihlerde ILOçOk ltllAf kleldlr. 
h0kt1metlerl tarafındın verfllp Bu mıh1mattın ınlıtılıca!ı 
Uloalar kurumunun 19 35 ıene· bere kflçtık itilaf bGkGmetlerl 
sine aft neorolooıo tHllhat çok daha ftzlı tutan ıeferber 
saluameelnden a1Jığıdıkl malu· kıdroıu hariç olmak Gzere tıç 
matı istihraç edelim. çerlk milyon konete sahfptlrler. ------

Ahalisi Demiryotlan 8 ' . 
Romanya 18,652,000 11,219 Km. UrS8 lllll 
Yvgoelavya 14,280,000 10,113 ,, K 1 
Çekoslovakyo 14,823,000 13,6ll " u rtu uşu 
Yugo lavyo 269,585 Hp 568 adet • • •..---
tayyareye maliktir. 
Çekoslovakya 263,069 Bp 546 adet 
tayzareyc maliktir. 

Bonlırd n mıade bu üç htı· 

Halkın Çoşkuo 
Sevinç Ve Tezahüratı 
içinde Kutlulaomıştır 

Borsa, 11 (A.A) - Burea 
bugOn kortoluşonun 13 ocO 

İstanbul, 12 (Ôzt!I) _ hılva'oın bo ayın 24 Qode Habeşlstao'a taarruı edeceği ve tekmil ile Belçika başbak 
01 

1\1. ' 
ftılya'da seferberlik tl4o eyllyeceğl Roma'dau beher ve.tllyor. Bu haber Cenevre siyasal çeven· Zeelınd ırasında knreılakh 
lerlnde teeseGrü moclp olmuştur. kilen telgraflar aşağıdadır: • N Sa Majeıte Belçika krall 

lngiltere Uluslar Kurumuna l(arşı e ~:~:. ~'ı:.:1~~k~:~0.::::a• 
V 1 F 'd s d yıİolı ba,••ğ•larımı bildi•"': 

aziyet A acağını ransa an or ~ ~~:.::·~.:;.k:·m:.~;::.!01 ___________ ......,____ emı samimi olarak paylaeaı• 

Fransa, Son Saf haları Tetkik Ettikten Sonra olduğuna lu omanızı rlcS e 
lerlm. 

Ingiltere'nio Bu Sualine Cevah Verecek ismet ln611 

Ekeelansınızıo samlcni ~ leıanbul, 12 (Öat!I) - loglltere bOkuınetl, İtalya · Habeelstıo aolaemazlığı Oıerloe uluslar ku· grafınızdan zlyadeille o:ıO•• 
romu fçln ne glbt bir doror.ı.a alacağını Fraosa'dao aormuetur. Fraoea, eoo eaf haları tetkik ele olırok, B"lçlkn'oıo 11 1~• 
etılkteıı eonrı lo~Uıere'ye cenb ver>rf"Cf"ktlr. yuıoı paylaşmaoızdaıı do d --------.......... ....._. .. t.. • P&mfmi olarak tt'Şt'kkfir el 

1 •ı • ı • Akd • d k • y • cumoriyet btıkumetloe tfelÇ ngı ız erın enız e 1 tınanıstan hüktlmelfofn derfn ınfo11r.t:• 
lığını bildirmenizi rtco edff 

Faaliyetleri Artıyor Birinci Teşrinin Ank•r•, ıı (A~;,n _ _:_e:~;ı 
27 sinde Reyiam kraliçeslolo feci ôlOmO d01i 

1 I • ., • f • K b ' d elle Dışloltrl Hakanı fef Bazı ngi ız f 7emı erı ı rıs ta ır. ilan Edecek. Roşaa Arae ue eeıc;ıka dıe ıs 
M ) ' O A k S k d•J• kanı M. Van Zeeland ırası 

8 fa ya 8 S er ev e ) ) yor İetanbol 12 (Özel) - Ati· karoılıkh çekllen telgraflar • 

Lefkoşa (Kıbrıı) 11 (A.A) - Harp ııe ı:akit başlıyacak?. nadan haber veriliyor: Reylımıo ğıdadır: . ! 
İnglltere'nln Akdeniz f Uoeoua Adle· Aba be, 11 ( A.A ) - birinci t~odoJo 27 inci günft Belçika krallçeıf Sa )f•Jie 

resmen Uta edllmeel karar· A idi h Ll il ı'yeP mf'oıup Dövan11lre krovazörft Memleket lçerlerlnde bulanan sır n e-. en m do 
ile 13 torpido mubdbl bo ayın İtılyao'l11 aocek Qç haftaya laotmlmıftlf. ölftm6 ile dtrln teessftt j 

on birinden on altmna kadar kıdır burayı gf'lebileceklerdlr. Tarih Tetkik rak ekeelaoeıoızı en 
81oııı 

kılmak Ozere Llolıul llmınındı Bundan şo nolaşılıyor ki, her· başııağılarımı blldlrmtğe ~~d 
toplanmaktadırlar. 

lngiliz kabinesi toplandı: 

Londrı, 11 ( A.A ) - Bıe· 

bakın M. Bıldvln iki saat eft· 
ren kabine toplıotaeında baş 

kınlık tl'lllş ve bu topleotıdı 

deniz ve tına bıkınlarlle diğer 
bakanlar bolonmu11tor. 

C • • eder •e Belçlka'yı bu 1 hangi mohıemel bir harp he· emı vetı b ot 1 
., derlo surette Baran Oy 0ıd men ba~lemıyacektır. 1Bmlmlyeıle paylatmıkt• 

1 lııgiliz'lcrin asker sevki'\'Utı: Kazım Dirik'le 1 eyltf 
.1 ğumuıa lnamanızı r cı .. J1 

Maltı, 11 ( A.A) - Röyter Beraber lzınire Geliyor Dr. Tevfik Rıişdıı 
tıjensı bildiriyor: 1 Ô T b E'-eelansınızıo baoa blldl~l staooul 12 { zrl) - ari "' ..... 

Neuralla vapuru borayı 1200 Uıtfunda bolundnkları ıı• ""' 
tetkik cemiyeti, Trakya genel .,.. 

askerle lıiO etibay, lop ve cep ba•saıiıle.rıodan zlyadeslle ol 
eepekterl General Kbım " e , o 

hane çıkırmıotır. tıhı•ıde olarak Belçika oı •• 
Dirlk'le bnaber Ertuğrul yatı dO"" 

ômet zabıta ve hudut muha· 
faza kıtaall gibi kuvvetlere de 
sahiptirler. Romanya harp ee· 
n1Sında bu kabil mGetahfaz 
•kıtaatı da mılllulr. Yugoslavya 
Adrlyaıllr eablllerlnl muhafıza 
etmek için donanmaya da eı· 
hlptlr. 

dönftm yılını Comorlyet ala 

nıodll OD binlerce hılkıo çookon H •. tler so·· yıu·· yor· 
se•loç ~österlşl ile kotlolıdı. • 
TlSreoe Mudanya Muerafa Kemal 

ile Çanıkkıle'ye gittiler. Tet· eıl yaeını pıylıtmıuızdın det 
eamlmlyetle tefl'kkOr e o>I 

kik cemiyeti onda Trova ha· Belçika bO~dmetlolo derlo :-l 
rabelerlnl tetkikten sonra iz nellerlığına lnıumıuızı 

(pışa) ilçeleri gençlik kurumlart ''vay 
dı katılmış buluouyordu. 

Zayıfların Haline! mire gelecektir. • ederim. 

_____ '' Cenubi Amerıka ı tarı Van ce 
Bu Oç hOktimetln llAh ıl· 

tındı bulondurdukları kunetler 

Romanya kara ordusu 240,50 l 
kişidir. 

Tlir"nde ordunun ıehre girişi 
askerlerimiz tarafmdan csnlın· yeni 
dmldı. Önce ftç ıth Samsun 
pazarı fetlkımetloden görftndft. 

Ordumuzıı Kurduk, Goveni-

Yardımcı teşktl4ta da 62,947 
kişidir. 

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

150 Lira Kazananlar 
15 47 1920 

4005 4142 4370 
2529 
5842 

8535 93i9 9633 11114 
11785 !2114 12126 12374 
1475~ 14900 15634 
17027 19401 20147 
28761 23850 24127 
24622 24647 25051 
27180 28978 29ı73 

15933 
23455 
246Ul 
26885 

100 Lira Kazananlar 
254 490 

1657 1357 
2935 36~4 

3906 3943 
6868 6922 
8lll 10lö2 

11667 11715 
14897 19444 
27019 28503 

656 
1661 
2750 
4800 
7238 

11402 
12007 
22311 
20148 

• • • 
Kimler Kazandı: 

1007 
2629 
8807 
6296 
7998 

11523 
13985 
25834 

Dilokft keşldede 3500 llrarı 

kazanın 29846 numaralı bilet 
sahibi, Yuauf Rıza mektebi ma 
rangozu All'dlr. 

Sonra piyadeler gelerek bayrı · 
ğımızı şeref direğine çekti. 
Şehir ayol zamanda blrdeobfre 
donandı ve hep birden erkfn 
ltk marşı söylendi. Verilen 
öılft eöylevlerden sonra ooooco 
yıl dônilm6 marşı eöylendl. 
Bundan eoorı gec;lt alıyı başta, 

Törene dahil ıporcolar araeındM 
çok alkışlandılar. Tören alayı 

ehitllkten geçerken burada 
durularak çelenkler konoldo n 

şehitler anıldı. Oradan ordu 
nine gidilerek orduya halk 
adına teşekktır edildi. Komutan 
kareıhk verdi. .ı\ yol yoldan 
geri dönen ılıy C. H. Partisi 
kurağı ônOne gelerek bunda 
glhterller yapıldı. Cumurlyet 
alanına kooulan hoparlörlule 
öğleden sonra geç vakte kada.r 
kurtuluş ile ilgili neşriyat yı· 

pılmış, ordu e•lode 'n hılke· 
dııde iki gardeopartl veril· 
mtştlr. Gece tertip edilen feoer 
alayları geç vakte kadn şehri 
baştan haşa dolıemıehr. 

r 20 ILK1'EŞR iN - PAZAR 

Genel N Of as Sayımı 

10000 Lirayı k1Zınınlar da BDtOn ulusal kunetlerln 
9999 numaralı biletin hımill kaynağı ntıfoetur. 
Kemalpaşa inhisarlar eıtış me Başvek41et 
moru Kadri Oğoz ile Nusret letatletik omom mftdtırltlğQ 

IKl1"l1lnlrlhlr~.:....:::..:li~~ .... ıilliıl\.. ../ 

Artık Paktlara Dayanmıyor! • 
mız 

NGreuberg, 11 (A.A) - Ulo· 
eıl • ıosyaliıt kongresi bugftn 

açılmıştır. M. Hhler Vıgner 

tarafından okonıo ve telsizle 

bertarafa yayılan beyınoame 

elnde dıoerı slyaea hakkında 

şunu söy lemektedlr: 
Ordomo~o yeniden korduk 

ve ooo kunetleodlreceğlz. Zen 

gf nllğln Ye .kuvvetin berUlrlft 
tıbakkftmQ manen hakh göe 

terdiğlnl diloyınıo bugOokü 
kırsşaldıgı içinde zayıfların, vay 
belf oe .. 

Almıoya'nın gilvenllğl pakt· 
tarla değll, fakat oloe şef lerl· 

nln kararları ve ulusun kuvve· 
ttle baearılacaktır. 

Genel Nüfus Sayımı 
"80t0n Ulusal Kuvvetlerin Kaynağı 
Nüfustuı\,, Hazırlıklar Devnm ediyor 

Ankara, 11 (A.A) - Gen~l 
nnfuı ıayımı hazırhkları yurdun 

her tarafında çok hararetli bir 
oekllde devam etmektedir. lete 

tlıtlk genel dfrektörlOğOnfin ba 

Ula kaza ve •ll4yet merkezle· 
rUe nablyetlerln ekserisinde 

yıptırdığı kontrollar tamamlan· 
mııtır. Şimdi gôrGlen ekelklerln 
tımımlındığına dair haber· 
ler gelmektedir. İç işleri bıkan· 
hğı huganl"rde senelik mutat 

de•lr ıeyabatl yapın vali ve 
kaymakamlara dnlr •e teftftlerl 
eenaeındıdı bertaraftın 11yım 

hızırlıklırlle de 11IAkadar olarak 
sayımın hatmeız bir vekilde ya· 
pılmaııaı temin edecek bOtOn 

tedbirleri lıtlhaz eylemelerlnl 
emretml~tlr. 

İtıtall tik genel dlrekt<lrtl Ce· 
141 Aybar izmlr'e gldl'rek ha· 
zırhklen mahallen tetkik eyle· 
miş ve veli ile birlikte hu hu· 
ıosta ıhnıcak tedbirleri görd 
verek merkeze döomüştftr. 

Ankara 11 ( A. A ) - tık 
teşrin pazar genel noros sayımı 
bfttOn olosal kuvvetlerin kay· 
ııağı nilfunur. 

Kültür Bakanı 
lslanhul'a Geldi 

İstanbul 12 (ôz,.l) - KOl· 
tftr Bakanı Saffet Arıkan, An· 
kara'dan geldi ve 8 ebakao 

lemet lnönO'nü ziyaret etti. 

Uluslar K~ırumundan 
çekilecek Mi? 

letanbul 12 (Özel) - Uloe 
lar korumu, ltıly11 • Habeşistan 
itini halletmezse Cenubi Ame · 
rlka'nıo kurumdao çekileceği 

eöleolyor. 

Akbaba Gene çıkıY _o 
Ankara 11 (A.A) ~ 

bir devlet reiıloe dokoD~ol• 
rlkatör koyda~uodao ~ 
muvakkaten tatil edfleD el 

k ot@ 
baba ~ızeteelnln te rır ~· 
mfteaade edtlmeel baub• 

hkça onaylanmıştır • ._.-/ 

~ ,,, ıi' 
Bay - Za1111ediyorvm' ld, babuuız, 

evlenmemizi doğru bulmu)•or. 
bira= ya,.lr OlJıı#'1 

Bay - Si::: onun üz/erine bakmayın. 
tarafı kolaydır 

l'llrmırz 
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' Sağa 
s o 1 

, 
a - E G lUı n Ü ll"'il Şaır lhalbeo-Deırn 1 Genel Kurm.ID• 

Başkanımızc 

Gelen Ceval 
Panayır Ziyafeti 
intibaları •. 

Çarşamba günii parıa)ırda 
300 1~işilik bir ziyafet verildi. 
Ziyaf eıe, panayıra işıira1c 
edenlerle memleketin bıij·ükleri 
kaşık sallamağa davet edilmişti 

Ziyafctt: çağırılmadan, davc 
ıi)c almadan ben de iştirak 
ettim. Çıinkii babamın: 

- Hazır sofra, yemek, iç· 
11tek buldun um, lıip diye kon. 
Kavga, dayah, tabanca. bıçak 
gördün mil tabanlara kuvvet 
tıererck kaç! 

Diye lıer zaman tekrarladıgı 
nasihati hatırlamıştım. 

Yaptığını iş, belld ) ersizdi. 
Fakat o iiçyiiz kişiyi, nıemle 
ketin büyü/derini, konsolosları, 
Yabancıları çagmbta zi)'afct 
diye yutturdukları şeyleri lıa 
aırlıyanlarm adı nedir acaba? 

l7 eme/ı:, sade .mya bir pilav, 
halis Marya etinden (Sözüm 
Yabana) rosto, Lezzeti bulaşık 
suyuna benzeyen ve içinde 

aranıp ta bir tıirlıi et buluna 
nııyan türlüden ibaretti . 

Sofraların iistü çiçekle do· 
rıunmıştı. Fakat brı çiçekleri 
kokulu f ilun zannedenler ne 
rızubillah kôf ir olur. çiinl•ü 
"1asalarm üstündeki çiçekler 
ba:.ı sarmaşık ve zakkum çi 
Çekleri idi. 

Gelenlerin iştilıası biraz lw 
Pan ında fazla lokma atıştır· 
lnasınlar diye bu tedbire baş 
Vurulmuş, bu düşünce ile zak 
kıı1n çiçekleri miinasib görül
'niiştü. 

lJir aralık merak ettim? 

"Yabancılar ve şu bulaşık su 

Yll.1ıa benzeyen tıirliiyii yiye 
lnıyecek olan konsoloslarla 
Arsıulusal panayıra buyur 

bedilnıiş büyiil"1er için olsun 
elk' ' ayrı yemci; yapmışlar 

da "U b .. .. l d" d. d .. " ayı ı urtmuş er ır, ıye 

Uşündüm. Ne gezer? 

Eğer bu işi bana sormuş 
olsulardı; biricik fikrim m 
o/ ı 
0caktı: 

.. - Ziya jet diye mi.su/ irlere 
oyzc b. l ·ı ~ . h ır yeme• 11erı ecegınc, 

~rkesin eline yirmi otuz im 

~rış tutuşturup miinasib bir 
le ebapÇEya gidilme.si rn orada 
arın doyurulması! 

• • • 
d l~irı en şıl• tarafı lwpıda 
b

017et kfığıdlarznı taplayrm 
el a· e ıye çavuşlarının da sofra· ta 0turnıaln.rı ve misafirlerle 

d eraber /;arınlanm mis ... gibi 
0Yllrmalarıdır. 

t Bu manzaraya şalzid olduk 
<111 sonra zavullı garsonlara 
Qcıd,,,.. V . b" l . /' d .... azıyet O)' c ıç ı 

tşfı şelde girdikten sonra 
/SQrso1tlar da JJekalô yanımıza 
iM· · 

'!> otwup hen bernber PÜfl' 
f<il/ '/' M 

" lolmw atışıırırdılr. 
• /\. . . 

,., ibrit çöpii ile [ çünhü sof 

1 '~<ı hürdan filan yoktu ] diş 
e,.,111. 

r/ik 1 l.urcalarlrnn sa[;a sola 
kut ettim . 

, Oooo, ne (ıl(ı memlchct! Cr· 
""t~. l lız 1~ er, 1.ravatsızlar, 111i11tu11 

Q,. l 
l: l · ) a •mı açık , kollan sı 
cı l 

t·esaire! 

fi /3;,. arl•ada\ un kolumu rliirttii, 
~ .r l . oy emcyc vakıt bıralmıudı. 

~il' Buna Ltiubalilil• denemez. 
~i 'tıan::rıru serbestliğin şirin 

t- • 
.;;ısali, bir mimımesidir. 

Fırıncılarve Uray Tuzak· 
oğlu Un Fabrikası. 

Un Fiatlerinde Sehehsiz Bir Yökse
liş Olduğu ileri Sürülüyor. 

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

U ray 1 n (Belediye) nln şlm · da geçen yıl ürOofidftr. 

diye kader lşltttlğl Tozakoğhı Piyasadaki unlarla şimdiye 

fabrlksqı yakandı kirayı veri kadar çıkarılan evsafta ekmek 

lecektlr. Şimdiye kadar Uray çıkarmoğa lmkAo kalmadığını 

tr.ırafıodan işletilen fabrika; un iddia eden fırıncılardan bir 

fi etleri ilzeriode nazım rolfinfi grup; on f latlerlnln de yüksel· 
görüyordu. mfş olduğuna llP-rl sftrerek nar 

Urny; fabrika yQzünden her kın yfikseltllmeslnl istemişler· 

önemll miktarda zarar edince dlr. Şarbaylık; bn mes'cle Oze· 

nihayet kopatılmış bolunıyor. rinde tetkiklere baş•amıştır. 
Fakat Uray on fabrlkasımo Bazı fırıncılar birleşerek ora 

kapatılma ı hemen piyaeada yın un febrlkeemı işletmek iste · 

etkl ·inl (Tı!alrlot) göstermiştir. mektedirlP.r. Bonon için fırın 

Don haber aldığımıza gare cılar arasında g~rftşmele re bış 

un f lotlerinde çuval başına lanmıştır. Fırıncılara; bu işi 

elll kuruş kadar bir yükseliş beşer.ırlarsa şimdikinden daha 

olmuştur. ucuz ve lvl evsafta ekmek çıkar· 

T~rım Baokeeının piyasaya mak fmktiuıoı elde etmiş ola · 

arzettl~t Uşak malı hu~daylar caklardır. 

Yeşilli Sokağı 
Cinaye inin Eerarı. 

"Yalnız Gençlik Yaşasın Biz ölelim Mi?,, 
Tepecikte Ye~llll eo · 

keğında Bayramın evin 
de yapılan sOnuet dö· 
~iioı'\nde bir cinayet 
olduğunu, bir kişinin 

de ağır surette yeralan 
dağını yazmıştık. llk 

tahkikat sıraıeınde cine. 

yetin Siileymau tora · 

frndan lşlendlğl sanılmış 

ve tahkikata o yoldan 
devam edilmişti. Sn 
leyman do asıl kotllf 

bilmediğini, kavga sıra 

eında bfçak kullanma 

dığını iddia ediyordu. 

Vak'a yerinde bula· 

nanlor da Süleymen'ın 

Solda katil Rasim, sağda suç 

elinde blçak değil, demir gör· 

düklerini söylü.yorlardı. Tahkt 
kat sırasında Tahir adlı bir 

tamkın doğra olun eöılerl 

cinayetin gizil k9lmış olan 

bütün eaf balarını epaçak mey · 

daDıt koymuştur. Silnnet düğıi 
nünde davetliler grub grub 

grub oyun oynuyor, eğlenl · 

yorlardı. Çeğr1hlar arasında 

Rize ve kardeşi Abbas renkli 

Dedi. Bu sözleri dinlcrl.-en , 

Ajmıst;t !ıtustaf a salata taba· 
ğmdald sirlwyi ö11iindef;i ça 

nağa boca ediyordu. 

- Ne o Mustafa? · Dedim . 
sirke akUırması mı? 

- l'a/m · Dedi · sulatu çu· 
wığmda kaşık yok. A1ıucumla 

naldiyut?! } apaccıh d<>ğilimyu . 
• • • 

Söz aramızda, amma Arsı 

ulııs<ıl namım tuşıyarı bir 

panayırda tertib edilen lıem de 
rcsmf l>ir zi) afette yapıl mı 

bu lwn:!keıc ya/111;; (Kusur) ve 
(Hata) de11ilemcz. Bu hareke· 
tin adım daha ağır /•elime 
lerle isimlendinnelı ltizrmdır. 

Bu süzlerimdrıı a/Ukarlarlar 

bmw giic<.>uirler:;e yrıpacaldan 

iş, gelecek sene lmpılara dil•· 
kat (•tm<>k ve davetsiz geleu· 
/eri lwpı dışarı aı11wkta11 

ibarettir. 

Zakkumoğlo 

url~adaşı Sıileymwı 

ispirto, dlğerlerJ de rakı içi 

yorlnrdı. Bf r arahk Leman 

adında genç hfr bayan kalkarak 

zeybek, arkasınd11n da çff tetelll 

oynamıştır. Bu sırada gençler· 
den fı erld: 

- Yaşasın gl"nçllk!. 
Diye bağırmıştır. Orada bu· 

lunao ihtiyarlardan biri de: 
- Gençler yaşasın dı lhtl· 

yarlar öleün mü? 

Demiştir. Bu yüzden lkt 

grub oraeıoda bir mftoaferet 

bıışlamıştır. 

Ertesi gun Rha ve Abb11 

C\'lerinde yemek yerken Snley· 

man oradan geçmiş, Ahbas'lı 
kardeşine küfQr etmiştir. On· 

lor na birer sopa kaparak bu· 

nun arkoı;ına takılmışlar, nine 

kadar taklb ettikten sonra av· 

lıye girerek Süleyman'• döv· 

mlyc ba~lama~lardır. Sünnet dıl· 

ğüoiio<le bulunmuş olan Rasim 

d6 bu evde Jdl. Kavgaya ka· 

rışarnk bıça~ını çekmiş ve bir 

vuruşta Abhaa'an Jralblne eop· 

lamıştar. Abbas hemen ölmüş· 

tür. Süleyman da bir demir 

parçası ile Rıra'y• başıodon ya 

ralamı~ ve ölenle yarahyena 

yardım eden Haşimi de Rasim 

bıçakla sağ kolondan ve eol 

kasığından yaralamıştır. Suçunu 

saklıyao Rrsim; dan Soru bft· 
gümenllğiode itiraf etmiştir. 

Tahkikata devam edilecektir. 

Genel Nüfus Sayımı 
lzm~r Şehrinde 7 Saatte Bitecektir. 

••• 
Şehrimizde yapalmış olan genel nftfos eayımı hazırlıkler1ndan 

numarataj işleri llbayhkçı tıçüncü defııı kontrol ettirilecektir. 

Bonon için her dayradan atanacak (Tayin edilecek) olan memur· 

lar kendllerfnı! 'erilecek çizelgeler ftzerlnden pazar gftnft 1abah· 

leyin şehri dolaşarak akşamı kadar hfitiln nomaraıaj işlerini 

kontrol edeceklerdir. GörtUecek noksanlar tesblt edilerek raporla 
llbaylığı bildirilecektir. 

Bu memurlarla birlikte urıy ve polis memurları dı çah,acıklardır. 
İlbayhkça 20 ilk teşrinde yapılacak olan genel nftfos eayımı 

işinin bir hamlede ve lı~leye kadar şehrimizde neticelendirilmesi 

fçln lllz1mgelen tedbirler alınmaktadır. Öğleden sonra atılacak 
topla balkm evlerinden ç1kabileceklerl haber verilecektir. 

... ... ;C,, 

Kurtoloş bayramamaaı 

betile . şarbay da MHır 
Uz f tarafıncJan ~lzomuna 

başkanımıza lzmh önGoe 

eıygı ve bığlılı,f', oluı· 

bir telgraf çekfloootavaat 

grafa avağıdıkl cet 

lzınfr şarbı • 
Kurtuluş gfio~ errlı. 

i
tile hakkımda gle bdtiln 
ıhğa teşekkftr e< ' 

G l k ıluodoğo ene orn 
Marı ıonuoa 

1''evzi Çdr. 

Panayırda 

Firmalara Kar~ı Ko· 
layhk Gösterilmelidir. 

Uamidiye Jeldi 

il 
. arı alan 

ava Gazı lşçıleri KruvazöriK.~ndieıoı 
D 1 L• kindi. 

On lbay Fazlı ımanımu 

GOleç'e Baş Vurdular Cenab limaotarGeldi. 
Panayırımızın kapanması hı· 

eeblle, burada pavyon tutmuş 

olan f lrmalar da yanş yna'J 
eşyale'rını toplayıp taşımağa 

ba~lamışlardır. Bo meyanda 
bazı ekepozanlarJa panayır ide· 
reel arasında bir anlaşama· 

mozlık çıkmıştır. Hadise şudur: 

Bu f lrmaJar, puyl'nlanm 
hazırlarken dıvarları sOalemek 
f çln bazı bezler kullanmışlar· 

dır. Bittabi işlerinin bhmeelne 

g~re, bonbrı de sökftp jit'IJtür 
melerl lazımdır. Halbuki panA· 
yır ldareel, bonı mani olmuş, 
hatla bunu dinlemeyip bezleri 
sökenlerin eşyalarının panayır · 

dan çıkarılmaması emrfnl ver· 
mtştlr. 

Biz, panayır 1 deresinin yap 
tığını hiç doğru görmedik . 

1 - Bez o f f rmaoındır Ye 
bfneenaleyh alıp gldeblltr. 

2 - O f lrmamn gelecek 
sene ayol pnfyooo turacağını 
kimse iddia edemez. 

H - Bez kalsa bile kııın 
Ye havaların tesiri ile solacak, 

bozulacak ve yırtılıp parça· 
laoacaktır. 

BQttıu bunlardan başka şunu 
da düşftnmellalr ki, panayır 

ldare&I, bo müşterilere kartı 

elden gelen biltüo kolayhklırı 

ve Dt'Zaketl gôetermeğe mec· 
burdur. 

• • • 
Kapanmış olan arsıuloHl Jı. 

mir panıyırındakl ekspozaular 

dan mallarını panayırdaki pa: 
vlyonlardın kaldırmışlardır. 

İstanbol'dan gelmiş olan eke 

pozeolar don denlzyollırı iş 

letme idaresinin (İzmir) vapu 

rile İstanbul'a dönmüşler ve 
beraberindeki mallarını da gö· 
türmlşlerdir, İzmir vapuru don 

çok kelııbalıktı. Birinci, ikinci, 
Oçancft mevkilerde ve hauA 

gfivertede hiç yer kalmamıştı. 

Birçok fstanbul yolcuları bu 

yfizden İatanbul'a gidememiş 
kıılmıılerdır. 

Hava gazı 

tealeatlle 16 
devredllı-cektlr. 

eosretesl bOtftn 

Eylalde oraya 
Bunun 1 çln ba 

lOn hazırlıklar tıtnamlınmışhr. 

Bava gazı @osyete.ıılndo cıhşan 

hçller; d6n ilbay Fazlı Giileç'e 

baş vurarak sosyetenin orayı 

devri münasebf'tlle kendi do 

romlarının ne olacağını sor· 
muşlardır. İlbay; sosyetenin 
imtiyazı oraya devredlllrkeo 

kadrodaki btltfin memur ve 

lşçllerln de uray tarafındın 

işlerinde bırakılacaklarını, tek 

kimsenin blle işten çıkarılmı· 

yacagını kendllrrlne blldlrmfş 

tir. Bunun üzerine bazı lşçllt'r 

sosyeteden şimdiye kadar ki 

çahşmalarıoa karşılık ikramiye 
verilmesini lstemlşlerae d~ ilbay 

Fazlı Güleç; işlerinden çıkmı 

yacaklan ve lılerlne deva o 
edecekleri cihetle buna lftzum 
olmadığını ve ikramiye nrlle 

miyeceğlol söylemiştir. 

Su ve Elektrik 

Tarif el eri. 
Bıyıodnlık Bakanlığı imli 

yazlı şirketler yar dlrektôrft 
mQhendis Emin Ankara'dan 

şehrimize gelmiştir. Mahendlı 

Emin; kordonla baemabıoede 

yaptırılması Bakanlıkça mon· 

Cık görCUen el~ktrikll tramvay 
lar, elektrik klloTBt ve su tı 

rlfeleri Qzerlnde meşgnl olı 

cakhr. 

üzüm ve incir Satışları 
Oüo borHdı üzüm ve incir 

eatışı normal şekilde geçml,tlr. 

Akş!lma kadar 5046 çuv;ı 
Qzüm VI! 1728 çuval incir 

eatılmıştır. 

Üzüm f lıtlerl 5,5 · 15,5 ku· 
roş, incir ffatleri de 6-14 
kuroş areeındıdır. Flatler; bir 

gün evvelkinin aynidir. 

ELHAMRA 
idaresinde MILLl KÜTÜPHANE sineması 

Bir felaket yfizOoden öksüz kalen iki çocuk kardeo olmuşlar. 

Büyümüşler, biri kanunu vvı·ııı·am Pov el 
temsil ediyor. V 
Diğeri kanun harici Clark Gahle 

bir adam olmuştur. 

Bll birbirine zıd yaratılmıı iki eski Myrna Lo 
arkadaş ayni kadını seviyorlar. Y 

Hc:rkesln görmesi elzem olan bir film. 

•A·Y~n•ı•t:•. •A: Paramunt dDnya havadisleri 

eden mektt'p gt:m 

kruvazörd llmanır. logllte· 

Ye menderek d~ları tesis 
öodode demhll'!mi 

Gümriaşladı 
ithalatçı Ha11ı. yığmor 
Arasında Teı 

Şehrimizde hh • 
ğüode şimdiye ktGeldt 

mal çalıoıyordo. ısına dıbı 
azlığı dolayielle 1 limanına 
dilşen kazanç his 

ve bu işçiler, eızlıtğ•ne gôre 

C. 8. P. lıcl ide taburu 
ilkleri bılroaa vı 

ederek çok gOı-

Ye içlerinden iş h ı 
latfyt'Dlre ÖO ŞPr ~ r a 
verllecr ğlnl blldlrn • tızerloe otuz bam 1 Q 
başvurmuş ve ba 'f 
ilılok alıp çektin 

rlye kalanlar ı~ Karşı 
Kazanç kendllerlnı l 
bilecektir. r ar 

BOronun bo ç-
adilAne olan haı ve fıçlıtle· 
takdJre şayandır. ilerine nel· 

• ı ve karar· 

il 
G Q D (ları muhte 

KOçOk 8'\zel) _ Ce· 
il IJUD ha• 

Leı(/ Aksoy o ltılya lbtl• 
lçG Ye ayar lı iki el bir 

bazı konolJmalır f n 
laha akdedil· 

Bakanlıtıncı Ank 
mış olan Ege bölılır. 
ayarlar başmftf euıtbi mebaf il 
evelld akoam tehrfalya'oı oima· 
dan lefne başlamıeo blrlıinde 
Bağ yangım: mln etmekte• 

Narlıdere köye 
deniz kennında )zel) - Yeni 

oğlu Mortna'nın a blzz•t ılnyor 
nında, harap bağ,tlrak etmeal 
çı L: mışea da yetlştmal dahilin· 

rfilmftotür. Yan 
oradan geçen yolJı.m•llİİİİiiiı•Z .. • 
tarafındın sôndüırlaodı. 
mı~ olan ıug1radıl•nzanyı g6r· 
MalıkC.ım oldu ğer tabancayı 

Cezml'yl yaralılı. Fakat tam 

oğlu Mehmed'fn şahıs ıtlr'atle 
yerinde bir yıl iDi. Bunlardan 

karar verJlmiştfr.;ed de Fnlmen 

Agı;c..cza başkanı 

Ağırceza hak. girer girmez 

Snreyya bir ay fekl tab11ncıyı 
mir vapura ile 1 
mlştlr. TOze lirgOnödenmlılir. 
npura kadar oğoeı'ln ~ltlıOnl 

llbaylık 8Qd( 
llbıylığın 935 y kendi cesaaıaı 

cesl Bakanlar kurıol bir cinayet 

edilmlo olarak 1ç:mıttır. ÇdnkO 

llbıyhğa gelmlott#ol l)ldGrmOı 
dt!~lolkllk yoktur. ıu kıdaaı keD· 

ktim. 

ANl{ARA BiRASI Ankura'da 
Milli Biı-a 

Orman Çiftliğinde 
Fabrikasının Pek 

öz Türk Sermayesile 
Kıymetli MahsulQdOr . 

Kurle cenb vereli: 

•DU •ar -

----- .................. lllııM ............. 
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apanlar Mezhe· _B_Ur_n_n_c_. _n _y_ü_z_d_e_n __ a_r_t_a_n_y_a_z_o_Da_r_ 
•mı mClnHe· 

Romfktor Bebcet 
·enel kurm•y 
r'lllerfn ıngl 
;ını bildiren 

Tayy~ıotl. Bu tel 
v•b gelmlotlr: 

14 ylığıD8 
Bükreş'ı• mGnHebe· 
.:etuind4ıterllen b•ğ· 

Şu oçlerlm. 

Yagotl•ll•Y b•ok.nı 
aıkeri vo•I 

ıkmak 
nene'ye 
etmiıler>-----' 

Romanyı 

Yagoeıa.l 
Ç~kG1lo• d 

Ba h~ a •• 
merkeai ımızı slyaret 
olup bCltıl Hamldlye 
emri ah1tn1H gelmlı 

biye neatında, kıola 

88, Y o,.ıı r. 
koelo•ak·-

me•camJ.kle 
lttı da il 
S• 1 aa ar 

1&•ar ' t 

TayyalSikat •• 
Romaı:altt gftmrG· 

kanedn•dar 110 ba · 
10,647 IFaht itlerin 
Dlı tayyı keodllerlne 
telif ıaqeıl çok Hdı 

hlkdmeünı yor lardı. 
Ulaılar lıre eınaf bir· 
ıine altızlyetl tetkik 
•lnameelel bir çare 
matı lıtlll ıukelmek: 

lira ikramiye 
Bomanya ılotlr. Bunun 
Y•gotlarya 
ÇekoaloYak) mıl btıroya 
Yag0tlavya ıoretle tek•· 
t•n•nye aılşlerdir. Ge· 
ÇekoelOYak)luen kloldlr. 
tayzareye ~ kifayet ede· 

Banlar 

kdmeı •llok makul ve 
fasa kıtatrebtl cidden 
•hlptlrleı 

nuında • •kıtaat• din 
Adrlyatl.. • 
etmek tçtıberlerı 
blptlr. 

Ha Gç ılerl eırafınd• 
tında balaçtn Ekonomi 

RomaDlara'ya çağrıl· 
kltidlr. ~eıl ÔlçO ve 

Y ardım,ı Lemi A lı.eoy 
lifidir. mlıe d~nmftf, 

otır. 

150 Li 
ıs yakınınd• 

4005 4 Dormuıt Ali 

8535 9: bıbçeel y•· 
11785 .ı2•• diıo y.ugıa 

14754 l4~1erek söndü· 
17027 19«ının eebebl 
23761 236ulardan biri 
2'6~2 246ftlmedeo alil· 
27130 289r. 

100 Liı 
... yın Abdullah 

254 
1657 
2935 
3966 
6868 
8111 

11667 
14897 
270t9 

~ .. .,,.,. 
18aıllyec:z~ ,lak 

36d •Y tııpetne 
39 
69 

101yerl baokını 

l 1 flole düo ı •. 
194aıanbol'a git· 

2851erl kendfıfnf 
rlamıılardu. 

Kimler!esi Geldi 
DlakG flına ald had. 

kaunan 2~Jonca ıaedlk 
•hlbl, Yoı bakanlıktan 

BOdcede 

Yaptıkları. 

Alman kızı mahzende iplerle bağlı 
ve feci bir lıalde bulundu 

asına, 

e Ba· 
m ra· 
orlar, 
papaz 

ftze· 
gayri 
ğunu 

r. 
ıya'h 

&ene 

• bir 
: yarı 

bir 
örld 
mez· 
ıaoa 

ldu· 
·mıı 

aey· 
mdl 
ağo 

çln 
ıan 

lir; 

~O· 

IU• 

le· 
en 
lk 
ru 

n 

·a 
e 

•· 
I· 

•· 
1e 

ıe 

il • 

ın 

11. 
le 
eti 
dl· 

ne, 
ıetl 

uca 

ıey· 

dana çıkmışhr: Elliden fmzla 
kadın ve erkek, ondört y•ıın· 
dan yokar1 çocuk çıplak, bay· 
gın ve earhoe bir halde birbir 
lerloe nrılmıelar, blnblr çirkin 
vaziyet almıolardı! Bunlardan 
birçoğu, · ouordan ve hattA 
yaıamak kabiliyetinden mahrum 
idiler. 

Gene Dloyeetr nehri sahi · 
llnde kilo Porzoh~ nl köytlnde 
de buna benzer bir b&dlse 
meydana çakmıotm Metrllk sa· 
tılan bir mığarada zabıta ka· 
ranhk ve gflneıslı bir muhitte 
ıylardanberl bu yeni ayini 
yapın bir &Gril kimseyi tevkif 
eımlotlr. Bunlardan bazıları 

aıa olarak bolanmuetur. 
Bunlar arHındı Paollna 

Krnman isminde Alman un· 
sorundan geaç bir kadın bu· 
luomuıtur, ki bu ıenç kadın 
char nehirlerden birisinin 
ensthlistl mOdnlmlerlnden lkea 
buraya hllc ile getirilmiştir. 

Şuurunda gayri tabllllk bHıl 
olan bu kadın, bir zabitle ıe· 

vlelyorken terkedllmlı, bundan 
dolayı kendlıılnl nehre atarken 
yanına bir genç yaklaşmıo ve: 

- Senin hayatına ve kede· 
rlnl biliyorum. Sana ezeli bir 
teııelll kaynağı göstereceğim, 

benimle beraber gel! Demlı ve 

genç kadını bu mağarayı ıok· 
muş, fakat bunların çirkin ıkl· 
delerlnl kabul etmediği için 
pek çok eza ve cefa görmfto, 
karınhk bir yerde aç ve ıoıus 

kapatılmıo. Eğer zabıta baruını 

meydan• çıkarmamıı olıa lmlo 
bu genç luz açlıktan ve lıken· 
cedl'n ölilb gldecekmlo! 

Genç kız bab11ına verllmlı, 

fakat uğradığı ıılnlr buhranından 
kurtulması için uzun mtlddet 
bir ıılnlr doktorunun tedavisine 

muhtaç kalmıotır. 
Romanya zabıtaııı, bu mez 

heb eallklerlol bulmak ve 

ortadan kaldumak: için ciddi 
tedbirler lttlbu etmlotlr. 

Oniversiteliler 
Konya'da: 

Konya 11 (A.A) - Bu~ ea· 
bıb İstanbul milli Tdrk talebe 

blrlliluden 15 ktılllk: bir go· 
rop Konyı'ya geldiler. Balke· 
•inin mlıaf iri olan bu guraba 
ba ak .. m balkHlade bir çay 

k •bela Ada· 

••••• 
ııoııyeteıılne gQvenlnl ıaylfyerek 
ısôzlerlnl bltlrmletlr. 

Ondan ısonra ııôz alın A vuıı· 
tralyı delegesi Bruce, mea'ele· 
nln harpten sonra barışın mele 
terek: hareketlerle tutmak için 
korolmu~ olan bütün binaya 
oamll olduğunu ııöylemlttlr. 

Macar delegeıl general T•· 
nrzoz, •"'9ambleoln dikkatini 
sllalısızlanmı ve azınlıkların 

koruomıeı mu'eleel Grrtne 
ç~kmt,, eltlheızlınma k:onfe· 
rıuınnın çah,madığını kaydet· 
mlş n h'1 yftz.f,,.n MacarisıanlD 

dO~tftğft gflven!!iıltğln fazla de· 
nm ed~m•yec,.ğl"f Eöyl .. dlkten 
sonra, slllh bo•Ylsntula hnkok 
mOeavatımn tıtbf ktol v~ dalmf 

bir Hııılıklar komfeyonom>D 
korolroHı..,ı f•tc mlo:lr. 

Komitedeki cereyan: 
Cenevre 12 (.\ .A) Bu 

ana kadar lkf tarafı barı~tır· 

mağı gGcfl yetmfyen bee1er ko
mitesi onaylamak: Gzere kon
seye bir rapor hazırlayıp nre· 
cektlr. Eğer iki taraftan biri 
uloılar soııyeıeslnln kararına 

bat eğmez de barba glrloecek 
olurea 16 ın ı maddede göate· 
rllen ekonomik ve f lnanael 
cezalara çarptmlacakllr. 
lngiliz'ler Ne Diyorlar? 

Londrı, 12 (A.A) - Sfr 
Sımuel Boareln &öylevi dıt 

slyaaa alanında İngiliz kamoyu· 
nun en açık bir lfadeel aayıh· 

yor. Bu eaylev celtdet lıtlyen 
İngiltere balkının çojtunu mem· 
non etmlıtlr. İnglltere'nln ulu• 
lar sosyetesi anlaımaaının tatbi· 
kine kayıt111 ve şarıaız yardım 

etme~e hHır bulunduğu anlatı· 

hyor. 
Slr Samuel Hoare'ln iptidai 

maddeler bakımından fakir olan 
devletlere bağıol•nacak imtiyaz· 
lır hakkında eöylediklerlne ,e. 
lince, birkaç detletla te bu 
arada ltalya'nın özel ihtiyaçla· 
rını incelemek buıuıanun tek· 
nlslyenlere hnale edtlmeal dG· 
oanalayor. 

Vırtova, 11 ( A.A ) - Sos· 
yallıt gençlik birliğinden bir 
grup bugiln İtalyan bilyilk el· 
çlltği öntınde barba kareı nd· 
maylşıe bulunmığa tetebboı 

etmlıtlr. NGmıyleçller hemen 
dağıtalmıı ve 30 kiti tevkif 
edllmlotlr. 

Ceneue, 12 ( A. A ) - M. 
Laval ile Slr Sımael Hoare 
dan akpm Clzerl bir konuoma 
yapmıolardır. Ba konuımada 
ayni zamanda han, Tuna 'TC 

doğu paktllnnın lmzalanmıııoı 

tuarhyaa 3 Şubat tarihli İn· 
glllı - Franııı konferan .. nda 
görCltflleu A"Yrupa barıeı il• 
ilgili meı'elelerde mevzaa bah 
ıedllmlıtlr. 

Altındiş Yorgi 
Bir MOsademede Ya· 
ralı Olarak Yakalandı 

Ôtedenberl Bodrum eahlJle· 
rinde kıçakçılak yıpmığa ahı· 
mıı olan Altındlt Yorgl na· 
mıadakl maruf kaçakçı, albıyeı 
gtmrClk muhafaza motörlerl 
tarafından taklb edllmlt ve ya· 
nla olarak yakalanmııtır. 

Altındlı Yorgt, tetllm olmak 
lıtememiı, ateı açmıotır. Bunun 
Clzerlne mukabele edllmlt ve 
"urolmuıtur. Motörl ve için· 
deki 800 okka balığı, ağlan 

nealreıl mftsıdere edllmlıtfr. 

Banlar, bbılm kara ıolarımızda 
Hlaauak yıkalanmıı bahk· 

General Panayatokos'un Hareketi Torkiye 
Çaldaris Kabinesini Deviriyor.. Hava Turu .. 

••••• 

1 

'.' nylnları, Amerika d•ki metro· 1 tin miııevvlk ve muharriki de 
politlerden bazılarının Yunan doğrudan doğruya kraliyet ta· 
teba aıı anftnde kral hanedanına raf tarı ve dablllye bakanı M. 
klr,ı tahklramlz tıözler earfet· Ralll'dlr. 
tiklerini baıvekll, kaymakamı Yapılan tahkikata göre bu 
1\1. Kondllle'e olkAyet etmlı· hareketin bedeli baebakan M. 
lerdlr. Çaldarle ile harbiye bakam M. 
Başt'ekil nasıl karşılandı: Kondllle'in mevkii lkddardan 

İııtanbul 12 ( Ôzı-l ) - Al· uzaklaotmlmaeı ve bir rlHyete 
many•dın dönen Yonın bat· göre de M. Çıİldarlı'ln katlidir. 
vekili M. Çaldarh fevkallde Dıbllye bakaDI, Yunan birin· 

mrıra8lmla ve teırhilratla kar· el kolordu kumandanı 
şılanmıetır. M. Çaldarle'I kar· 
oılayanlar umumiyet (bere yı · 

f881D •rat "YaııQın bize kral 
getiren Çaldarl~,, diye ba~lf· 

mışlardır. Çaldarlıı kendi fırka· 

aının miılrlt kraliyet taraf tara 
01111 l 1 O kftlllk kısmı namını 
yanında 111bık: dahlltye bakını 
olan !'.I. Ralll ziyaret eımlt ve 

hemen kralhğın iadesini iste· 

mlotir. 
Rn vaziyet, cumur relıl M. 

Zılmlı'lo lstlfaın hakkındaki 

kararını kuvvelleodlrmlıtlr. 

Comar reisi istifa ettiği halde 
yerine mecllı refal M. Voslki· 
nln geçeceği tahmin edil
mektedir. 
Son Atina askeri 
harekatı nasıl oldu?. 

Dan gelen Yunan g11etefe
rlnde, Atlna'da pazar ve pazar· 
teıl gClnlerl çıkın htdleeler 
hakkında tafıllAt vardır. 

Bu tat.llAta göre, Atloa tak· 
rlbea 48 ıaat Yunan aekerle 
rlnln blrblrlle harb etmeısl teh· 
llkeel alt1Dda kalmııtar. 

Bu hareket, 1 Mart hyanına 
biç benzememektedir. Çabuk 

öatl alanın bu hareket nkıı, 
gene aıslreri bir lbtllAl mahiye· 
tini glıtermektedlr, fakat meı· 

ele kraliyet taraf tarı bir hfa.· 
kdmet aleyhine değildir; kra· 
llyet taraf tarlannın blrlblılne 

11lchrmaıı demektir ve hareke· 

gene· 
ral Panayotakos ile aolaomıo ve 

general ile Kondtlle Çaldarl& işi 
ıııkata razı edilmlştlr. 

General, dl~er iki kolordu 
kumandanları ile de enlaştıkıan 
sonra, gerek başbakana ve ~e
rek barblye bakenın• çekilme· 
lerl teklif inde buloomnıt fakat 
hakumet çabuk tedbir alank 
vaziyete bakim olmustor. 

Neılcede, generalı mukave· 
mellen vazgeçmeılnl tebliğ için 
göoderllen aekerf bl.r heyetin 
baoındakl efraddın birinin emir 
almadan atuğı bir korounla 
general dudağından yaralaomıı 
arkuında bulunan kardeol de 
batından ve elinden yaralan· 
mıştır. 

48 Hat içtima halinde bu· 
)onan kabine, neticede dahiliye 
bıkanan istifa etmesini lıtemlı 

ve M. Ralli bunun Ozerine 

istifa etmlıtlr. 

Bu harekete, Yunan matbu
atı hiçbir mana vermemektedir· 
ler; Ralli hareketinden blrgCln 
enel, M. Çaldarlı'ln fırkuı 

olan halk fırkaııının 110 aza· 
11ndan mClrekkrp kraliyet hııbı 
ldıre heyetloe asa ıeçllmlo idi. 

Eğer vaktinde tedbir ittihaz 

edUmemlı olsaydı, Yunanlııtın 

dahili vaziyeti çok berbat bir 
bal alacaktı. 

MHmaf lh, vaziyete henftz 
lnklpf etmlo gaza ile bakıla· 

mamaktadır. 
~~~~~~~------~~~~~~~-

Sam u e I Hoar'in Diyevi 
kuvvetli olurea olıun, yalnız 

birkaç devletin gayretlle temin 
edileme•. · 

Slr Boare uluılır ıoısyeteel· 

nln nt; olduğnou töyle tasrih 
etmlıtfr: 

- Uluıılar ıoıyeıeel ne dev· 
let fevkinde blrıey ve ne de 
kendlıslnl teokll eden devletler· 
den ayrı ve mClstakU mahiyet· 
tedlr. Bırııın teıldlAtlanmaıımı 

ve harbın uzaklatmuıaı ifade 
.eden mftoterek emniyetin an· 
lamı ıudur: 

Bo emniyet yalnız onaltmcı 
maddeye değil, fakat batan 
pıkt ve ınlaımalardan doğan 
tekmil taabbQtlere keıla (Kat'f) 
ıurette riayet edllmeelnl ta· 
zamman etler. 

Slr Samuel Hoare bazı dev 
letl"rln ıllAblanmaaına işaret 

ederek euaı ruhnnun birçok 
yerlerde baekaldırdığını mtlşa· 

hede n ıeıblt etmiı ve ıoııye· 

tenin eıaıen btltGn dOnyayı 

içinde topladığını ıayliyerek 

demlttlr ki: 
Muamıaın etrafında çok boı 

11ndılya nrdır. Bonon dıha 

fHla olmamuını arsu ediyoruz. 
Barııın tehlikeye glrmeıl her· 
keıl tehdit etmelidir. 

lnglliz bakanı lngllterenln 
paki ıaahhOtlerlnln lfaııında 

hiçbir dnlet antlnde gClcO yet· 
tlgl kad.r lrkllınlyeceğlnl teyit 

etmlı: 

Her tOrltl ıllAha mClra· 

uluııal lbtlraalar doğuran her 
tClrlCl hClkdmet propagandaıını 

kartı dormaotor. Pakt ıa her 
tflrlG değltlkllk, ıalebl nkıılar 

ve bu vakıaların eerbest mdna· 
kaıaeı ile lıbat edilmelidir. 

Blıızat bu pakt bu lmkAnı ka· 
bol ediyor. Fakat bu değltlk· 

ilkler hakkmd• IAzım olduğa 

takdirde ve mflııalt vakitte ya· 

pılmalıdır. Keza hu değltlk:llk· 

ler kabol edilmeli, zorla yap · 

lırılmamah, bir taraflı icraatla 
değll, anlaımı ile, barp veya 

harp tehdidi ile değil. baraıçıl 

vaıııalarla bışarılmahchr. Ulaı· 

lar ıoııyeteat flyeel dikkatlerini 
fa noktada temerktlz ettirmeli· 
dlrler. 

Eger arsıuluaal mQoaıebet• 

lerde bir kanon biklm lıe bu 
kanun teyit edilmelidir. 

Bundan ıonra ekonomik 
kaynaklana tenli meı'eleelne 
temaı eden bakan, ba meı'ele· 
nln ılyaıal veya toprak meıs· 

elesl olmaktan ziyade ekono· 
mlk bir mee'ele olduğunu ıöy· 
lemlı ve bam maddelerin eer· 
beıt tevsii hakkında arııuloıal 

bir tahkikat teklif etmlttlr. 
Slr Boare demlotlr ki: 

- lngtlls btlktlmetl kendi 
beeabına bo tahkikat• iıtlrake 

hazırd1t. Bununla beraber bu 
tahkikat himaye ve manda al· 
tmda, arazi dahil olduğa halde 
mftıtemlekelere mDnba1ır ol· 
malıdır. 

81r e-.e aledul lugUte· 

altıda Slvaıı'tan hareket ede,.. 
11at 14 te Ankara'ya indi~ 
ve Ankara'dao da ıaat 14.
hareketle 16,30 da İatanbol" 
vardığını ve bu yol tızerlndekl 
uçofun çok fena bir ha•• fi 
teralt altında yıpıldığını ve lı!, 
na rağmen verilen mabl"" 
vazifelerin de zamanında fi 
movaffaklyetle baprıldığ111ı fi 
geceyi Yetllköy karargtbıO., 
geçirerek bugün ııabah ,; 
7 de Y eşllköy meydanın~ 
hareketle tam Hat 10 dı 1' • 
mir'e geldi klerlnl ve Çıoa~k,11 
mıotakaaında c;ok feua bir blfl 
ile karşılıetıklarını ıöyle111ı1df 

Ftlo dfto ıs.at 14 te boa' 
den hareketle Antalya'ya ff 
motlardır. Aotalya'dan 1.'1 
na'ya gidecek ve Adın•'"' 
tekrar Slnı'ı dönt>rek tor,,,. 
ikmal edecektir ve tur blfl 
mtlsalt olurııa Comarteıl gl" 
ooat dokozdo bltmlt olOCI; 

me~:::~nea k:;~;.~·~::p~~ &f 
tflr. Daha iki grup ulf'f' 

caktır. ,J 
Eıkltehlr grubu Callll 

gClnCl uat 10 da İımlr'de• ti 
ııabıkaıını bltlrmlı olıcakP~ 

İzmir grubu turana ise~ 
dan baoladı ve Cumarteıl ~ 
torunu letanbul'da bldP""" 

olacaktır. .,1 
Şimdiye kadar alınaD 

celer şayanı memnuul1~ 
MGeabıkalırda hangi r'~ 
kazanacağı benOz belli 
ğlldlr. 

lıtınbul 11 (A.A) - ~ 
kiye hava turu bu ıabab il' 
l•mıotır. Sabahleyin altıb Jİ 
ndan kalkan bir bölGk ~ 
varmııtsr ve muayyen 1 •il 
devam etmektedir. Ank.,. ~ 
ikinci balak muayyen '(i. 
buraya gelerek atıolarıDI il_ 
mıı ve ıonra İsmlr'e 1 
yoluna gltmlııır. oradlGJ 
rana denm edecektir. 1 
bu sabah Sınıtan kalkaD O; 
cft bölftk Ankara'ya taadl .,J_ 
dakl tecrQbelerlol y•PlJf'. 
ısonra lstanbul'ı dogto .;J 
çıkmııtır. Buradan da t 
devam edecektir. , 

Posta, Telgraf iti~ 
Poıta, telgraf ve telefoO ~ 

nel dlrektöril N1Zlf'l11 J ~ 
mlze gelerek poıta, tel?, 
telefon lılerlnl teftlt ·~ 
baıladı~ını yazmıe&ık. ~ 
direktör teftiş ve tetkl ~ 
bitirmiştir. BagtınkG /. 
trenlle Ankara'ya dôD ti 
(Şt:bldeı araııı) telefo11lafl ~ 
yapılacak yeni tealsar, ~ 
ve telgraf leleri lçla ~ 
olan yenilikler teıblt ed ~ 
Urla Cinayeti V~ 

Urla eııkl hokame11I ( ~ 
lbıan Ziyayı öldarıınek•; ... ., 
daH vekili Yaılo f:;;-:. 
ukadatlaıının dura;._., 1 
bogtlo Agaıceza hakye 

nm edilecektir. .Ji 
ModOs Vil1eıa tt 

6 A~aetoı tarihli aıt~r~ 
vendl'yo göte 1935 1 I"" 

iiçClncQ aç aylık de•_ı:, j 
Franea'nın memlekel~IP'"' ~,j 
dl~I tarımııl konteOJ~ ,, 
nlılletlerl rakam olırl ...-:· 
mlı TGrkof iline geh111 /! 
nln uluılar ıoıyeı--"? 
aareılmaz ıadıkatıo• , 
teyit ederek bltlradfll'' 

Slr Boare'dan eoorl 
leged eôz almıt 

t oaalbJ• b 
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l Pııa ses çıkaramadı ve batta 

h;rnıJdaoamadı. M ftteı-ekkildne 
l' Vaziyetle boynunu uzatmıştı; 

tok geçmedi teslimi ruh etti. 

'h0lduğu yere yıkalım pa~uyı 
ı. •nda eerlll olan hasmı ea:-dı 
t r. Sarılı hasırı dOrt haydud 

~ttu, geldikleri gibi sesafz v..ı 
hıdıııııca avladıkları eikarlarile 

t:'lkte çıkıp gittiler. Bayrollah 
t endı zangır zangır titriyor 

1~r döküyordu. Ergeç bu feci 
c •bete kendisinin de uğrıya 
~~ını anlamıştı. Fakat, yapıla 

bir ey yo tu. 

tı 4Vağı kııt1ııkf odalarmıı dö 

1 
erı haydutlar tuttukları hosırı 

d;re bıraktılar. Birer sigara içip 

bı:lendller. Şimdi sıra ikinci 

d detreye intikal eımfeıl. Bu 
• :•şooın kafasını kesmek idi. 

dl 8Yrnakam Mehmed Bey ken 
b rıe ald eşyasının bulunduğu 

lJrcu 
1 

o önQue fğlldl. Burcu 

ı~:ı \'e içi ode bir beze sar ıh 
b ·(lç bıçak çıkardı. Bunlımn 
'Pal de hUenmlştf. Bıçakları 

Otta 
Ya atta ve arkadaştarma: 

11 - Baydl şu mordarın kufa 
... k o paran!. 

1 
Diye, emir vecdi. Bf r müddet 

OIJt k ~ 1 ıfa gövdeden ayrılmıştı. 
k tbrned bey burcun içinden 
~ &gıtJara sarılı pamuklar çı· 
•rdı lkt fı P · Oç u ak şişeden bu 
•1tıukı1ra döktd ve keellen 

gıttlık; 
İk larfına koydu. 
, ltıcl bSr p11muk paketi daha 

ÇIJ ' b IQ e ona da llAçladıktan 
llta ıgız burun ve kulak 

'•rıı ı ' 
ı. arına koyda ve sonra 
~.,., d 
•· 

1 lğer bf r bezle güzelce 
-.rdı B 
t • urcun f cinden çıkardığı 
etfı b 

•- lr çekmecenin içine 
...ırıtı k f 
ı-. a ayı yerleştirdi, çek. 
.... eceyi kllJtledl ve anahtarını 
"ra 

Çantasının içine koydu ve 

A NA_n_o_ı_u-· 
-Siyasal Gazete 

Sahip ve Ba§yazgam 
l1 l:laydar Rüedü ÖKTEM 

llıtı.Qıf neşriyat ve yazı i:Ieri 
ld tn6dürü: Hamdi Nüzhet 

•tchanesi: • 

C, 1tınir ikinci Beyler sokağı 
l' llaI.k Partisi binası içinde 

l'cı ~gt-af: 1zmir ··ANADOLU 
e on: 2776 ··Posta kutusu 405 

\'llı ABONE ŞERA1TJ: 
1~ 1200, Altı aylığı 700, Üç 

't,lı aylığı 500 karu§tur. 
ancı memleketler için senelik 
•bone ficrcti 27 liradır. 

R- lleryerde 5 Kuruştur. 
'<Qil -

geçınio nfisbalar 25 kuruotur. 

~ADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

} uzan: M. Doğan Batu 

sonra kemali @ükiioetle; 

- Arkadoşlaı: herşey tamam 
oldu. 

Diye mırıldandı . 

Bu haydut çetesi İetanbol'a 
gelirken dört beş nefer bere· 

her getirmişlerdi. Mehmed bey 
si gar asından bir nefes çektikten 

sonro karfısındakl binbaşıya: 

Bu kafasız cesedi gene bası· 

ra sarın bizim çocuklara verfn 
sizde beraber gidiniz, kaleden 

uzakça izbe bir yerde oldukça 

dnln bir çu ur açtırınız ve 

oraya gömünüz dedi. 

Alınan emir horffyen tat· 

blk edilı:nietl. Vat n ve mUlet 
uğrunda ozJz canını veren lrn · 

ca Milat Paşanın kafa3ız vftcu· 
du şeytanın bile hulamıyacağı 

bir çukura atılmış ve üzeri 

sıkı s1kıya toprakla örtOlmOetn. 

Yapılacak bir iş kalmadığından 

haydutlar vazifesini yapan in· 

ııaolar ı?iht memnun ve mfiste· 

rlh oldukları halde uykuya 
daldılar. 

Sahah olmuştu. Kaymakam 
M,.hmt!d bey heyptfn reisliğini 

gene Mehmed adında bir hin· 

haşıya terkettl. Ve beraberinde 

getirdi ğl askerlerden ikisini ya· 
nına aldı mohod hurclle bere· 

ber Tatfren ayrıldı ve Cfdde 

yolunu tatta. 
Geriye kalan ftç kişilik heyet 

ile Oç dört nefer de Yıldızdan 

aldıkları talimata göre mahpus 

lar guya tutuldukları hastalıktan 

kurtulamamışlar da birer, birer 
ölmüşler gibi gösterilerek yavaş, 

yavaş hepsini boğup hesaplarını 
görmek için Taif kalesinde kal· 
mışlardı. 

Biç durup dinlenmeden Cld· 

deye gelen Mehmed bey, orada 

keudlsfnl bekllyen busud va· 

para bindi. Mebmed bey yolda 

yaphğı bu hayırlı işten hıltfot 

ruylzemlnlo ne kadar eevfnece· 
ğfnl düşünüyor, gerek kendisinin 

ve gerekse arkadaşlarının bu 

söz götfirmez sadakatları yfi· 
zünden görecekleri mükafatı 

hayalinde canlandırıyordu. 

Mehmeıd bey Cidde'den ha· 
reketlnde: 

Emaneıi hamilen hareket 

etti ğlnl su ilan Hamid'e tel· 

grafla bfldlrmfştl. Son derece 

sevinmiş olan Hamid bir oh! 

Çekmlşıl. l~a at nedense gene 

rahat edemiyordu. O mutlnkn 
Milat p:ışanın kafasını görmek 

istiyordu. 

Gözleri yolda kalmıştı. İkinci 
bir telgraf bekliyordu. İşten 

haberd r olan mabeyinciler 

g~t 
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'lıG ernııyorda. Çok meyus ve 

d kedder bir vaziyette yerin· 
'tı L 11alktı. Anyes'i iterek: 

ı,11- Vazifeniz hitam bulduk· 
d •onra mı beni sovdlğlnlğfz. 
~ bahsediyorsunuz? 

ltı - Ever; elzl sevdiğimi şimdi 
•i t•f ediyorum. Neden müteee 
r oluyorsunuz? 

•ıa!tınan gene soğukkanlı ve 
•eıı kaldı: 

~ - Evet lotlkamınızın son 
ef Jnl de ortadan kaldırdık· 
loora beni sevdi faizi itiraf 

ediyorsunuz. Kocanızı öldOren· 
lerln beplslnl imha etmek Jn. 

tlkamınızın esas noktalarını 

teşkil edf yordu. Bunların hep· 
etol öğrendim. Jntlkamınızın 
son hedefi ihtiyar babasının 

ev14thktan lekat ettiği bir 

odam değil miydi? 

Anyee bıışını aşıığıya doğru 

fğerek: 

- Evet; çllnkti o kocamı 
öldOrtmftştft. 

Arman haykırır gibi: 

- Fa\ıt ·dedi· o benim • 

Bir Habeş Heyeti 
Şanghay Şehrine 

Muvasalat Etti .. 
•• 

İblanbul 12 (Özel) - Tok· 
yo'dao alınan haberlere gör,., 

Babt!f hdk'limetlnfn Şaogbay'a 

gönderdiği özel bir heyet, mu 
kur şehre varmıştır. 

lngiltere, Hususi 
Bir Maksat 
Takip Etmiyor .. 

İstanbul 12 (Özel) - Lon· 
dra gazeteleri; ltelya · Habe 
eteten mes'eleslnde İngllterenln 
hususi bir maksat taklb etme 

dlğlnl ve yalnız bu f htil4fın 
genel bir harbe sebebiyet ver. 

memesi için ortaya atıldığını 

yazmaktadırlar. 

lhnissu d 
Habeşisıan'a Bir 
Ordu Gönderiyor .• 

İstanbul, 12 (Özel) - İbola 
eoud, yardım için Habeş'lere 

bir ordu göndermeğe hazır ol· 
doğunu Habeş imparatoruna 

bildirmiştir. 

M. Zaimis 
İstanbul, 12 (Özel) - Yıı· 

nanlstao sü bAkanı general 
KondHls, reyl4mıo bir An evet 
yapılmasını istemiştir. Comar 

baokam M. Z11imis, reyi Amdan 
11onra fıtlfa edecektir. 

müjde almak için Mebmed 

beyin ikinci telgrafına dörtgözle 

intizar ediyorlardı. 
En nihayet o da oldo. Meh 

med beyin Çınakkale'den çek· 

tlğl telgraf bir sevinç uyandır· 
mıştı. Abdfllhamld etrafında· 

kilere bol bol nleaolır, behşio· 

ler vermt'ğe başlamıştı. Hep 

neş'ell görfloflyordo. Zatışaha· 

nenin bu neş'esl saraya can 

veriyordu. 

Vapur İstaobol'a gelmiş Dol 
mabıhçe earayının ônüne de· 
mfrlemfştl. Mehmed bey bnrco 
yanında olduğu halde iki ne· 

ferle birlikte karaya ayak bas · 

m1ş ve doğruca Yıldıza gltml~tl. 

Şerefsadır olan fdarel eeolye 

Ozerlne Mehmed hey hueuei bir 
odaya alındı, yanına hiç kimseyi 

bırakmıyorlardı. Odaya giren 

Mehmed bey hurcu açtı. Çek· 

meceyl çıkardı. Kıpığı kaldırdı. 
Başı saran pamukları temizledi 
paşanm sakallı yüz(l meydana 

çıkmıştı. Gözleri açıktı. Adeta 

canlı gibi idi. Ortada masanın 

üs ünde bir gOmfte tepsi vardı. 
Baeı bu ıepslye koydu. Sonra 

ne kadar pamuk f flin varsa 
hepsini topladı burca koydu ve 

Atılan 

Bombayı 
---+••. 

iki YunanGazetesi 
Paylaşamıyorlar! 

İstanbul, 12 (Özel) - 9 Ey· 
101 akşamı, Atlna'da birbirine 
bitişik ve vaziyette olan krall· 
y~tçl EIHnlkon MeJlon gazetesi 

f darebaoeslle Venlzellst N eos 
Kozmos gazeteıl idarehanesi 
ortasında bir bomba patla. 
mışhr. 

u~r iki gazete bombanın 
kendi fdar~haoeeloe muhalif. 
lerl tarafından atıldığını iddia 

etmektedirler. 

lskandiııav

ya Deevletlri. 
Cenevre'den 
Çekilmiyecekler. 

l taobol, 12 (Ôzd) - Stok. 
holm'dan haber vcrUlyor: 

İskandinavya d"'vletlerlnln 
olu11lar kurumundan çekilecek 
feri hakkındaki habor yalandır. 

ltalyan Gazeleri 
Uluslar Kurumundan 
Birşey Beklemiyorlar 

İetanbul 12 (özel) - İtal · 
yan kazetelerl, Uloelar koru· 
manda cerf'yııo eden konuş · 

malardan bahisle uzun mıka· 

leler yamakla ve Ceoevre'de 
iş kalmadığını ileri silrmek· 
tedlrler. 

burcun kapığını kapadı. Dı· 

vardaki zile haf ifce dokundu. 

Aradan birkaç dakika geç 
mletl. ZtllüllAbl fil Alem olan 

Mısır, 8ttveyş Kanalı Hakkın· 

daki Kararını Verdi 
••• 

lstanbol, 12 (ÔzeJ) - Sdvey0 kanalının kapanıb kapanmaması 
mes'eleslnl tetkik eylemek Oıere Kıhlre'de toplının Mmr 

heyeti, Parla ve İetanbal moıhedelerlne riayet edilmesi JOzumuna 

karar kılmıetır. Bununlı beraber, genel bir tehlikenin Gnaoe 

geçilmesi için Silveyı kanalının kapaom111 zaruri gö.ftUlrsf', uluı· 

lar kurumunun ha bıptı vereceği karara .Mısır'ın da mutavaat 
etmeılnl muvafık g~rmOşUlr. 

••• 
Habeş imparatoru Bir Şölen Ver.ii. 

İstanbul, 12 (Özel) - Babce imparatora Halle Sellse, bGtilo 

bhfle reisleri ile ecnebi devleller elçllerinln davetli bulunduğu 
bir şölen vermletlr. lmparıtor, şölenin başlangıcından ıonooa 
kadar neı:ı'eli idi. Şölen, geç vak:lte kadar devam etmiştir. 

••• 
ikinci Lavrens Budapeşte'ye Geldi 

lsıaobol, 12 (Özel) - Habeefetan'da !>etrol lmıtyazları alın 
meşhur logllfz Rtkerd, tayyare ile Budapeote'ye geldi KP-ndielnl 

ihata eden gazete muharrfrlerloe b~yaoat vermekten çekindi. ---···· 300 logiliz Tayyaresi l\lısJr'a Geldi. 
hıaobol, 12 (Özel) - Kıhlre'deo haber verUtyor: 

300 loglllz harp tıyyareıl Mııır'a muvasalet etml~tlr. İogllte· 
renin, Mısır'ın muhtelif yerlerinde etıel telılz letaeyonl.rı teıis 

ettiği e~yleoiyor. ...... 
fi.,ransa'da Yağmur ve Soğuk Başladı 

lstaobol, 12 (Özel) - Frama'nın şlmıl taraf larıoda yığmor 
ve şiddetli eoğoklar bıelemıştır. 

••• 
IHalta'ya 5 Tabur Asker Daha Geldi 

İstanbul, 12 (Ôıel) - logltere bOktimetl Malta adasına dıba 
beo tabur asker getlrmlotfr. Dfto de bazı zırhlılar ada Umanın• 

gelmletlr. 

Londra, 12 (A.A) - Sil bakanlığından blldlrlldlğfne gôre 

arsıulusal dorum dolayıslle l\Ialtı'ya yeniden Oç piyade taburu 
glSodertlecektlr. 

On Milyon Faşist Oerhal 
Seferber Edilebilirmiş 

••• 
Abdftlhamld odadan içeri girdi, 
göı.leri hfrşeyler arıyor gibiydi. 
En nihayet aradı~ını buldu, 

kafıyı g~mOetü. Biç ürkmedi, 

gftlümseyerek baktı ve Mehmed 
beye: 

- Berhftrdar ol, mahıuz ol· 
dom. Gerek sizin ve gerekse 

Italyan Gazeteleri, lngiltereye Karşı 
Neşriyatta Devam Ediyorlar 

arkaşlarınız hakkındaki lGtfo 

şahaneme dair lradef eenlyeml 
baok4tfpten tebelh1ğ edeniniz. 
Dedi. 

Mehmed bey secdeye varır 
gibi lğlldl ve odayı terkettf. 

Mehmed bey yaveri hoeuell 
hazreti eebrlyarl Azami eilldne 

geçlrilmle, miralay olmoe, iki 
bin altın lira da bahşlf almıetı. 

Diğer arkadaeları da birer 
derece terC l etmleler ve biner 

altın lira pera da on senelik 
almışlardı. Vazifelerinin hlta· 
mında da neferler de mftlAzlm 
olmuşlardı. 

l\1ltat paşanın keetlmie kafa· 

ıını gözlle gören Abdülbamldf n 
artık kimseden korku11u biç 

kimseden korkusu katmamıotı. 

- Sonu Var -

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

1stın bul, 12 (Ôzel) - Başta zamanda nrllmeıl ve fıçlıtle· 
J ornal D' İtalya olmak ftzere rln elllhlarlle kendilerine eni· 

bazı balyan gazeteleri İngiltere den blldfrllen kışla n kırar· 
ve bllhuBB İngiliz amel'!! partisi gtblarda toplanmeları muhte 

aleyhine şiddetli hücumlarda o:ıeldlr. 

bulanmakta ve: "Amele partisi, İstanbul, 12 (Özel) - Ce· 
Afrlka'da ba~lıyan kQçClk: bir nevre mehaf llioden ıızan ha· 

ıteşl sôndGreceği yerde, bGtGa berlere göre H•btış halya lbtl-
clhanı ateşler içinde bırakacak 14fıan: balll için lklnd bir 

bir yangın boaule getirmek Gçler konferan11 daha akdedil· 
Dzere petrol eıkmaktadır," De· meal lhılmali vardır. 

mektedlrler. İtalyıo muhibbi mehaf 11 
İstanbul, 12 (Özel ) - Ce· yeni konferansın lıalya'oı tim•· 

nene'de neşredilmekte olan Undekl eehlrlerdeo blrlılnde 

"Antl F açist ittihada~ gazete · toplınacığıoı tıbmln etmekte· 

eloln neerlyatma cevap veren dlrler. 

fıçlst komitesi bfthenl, İtıl· İi!tanbul, 12 (Özel) - Yeni 

ya'nan bir saat içinde 15 mil tlçler konferaneıaa blza.t ıluyor 

yon façlıtl seferber edebtlece· Mussollnl'nln iştirak etmeıl 

ğlol 1yazmaktıdı. kunetll bir ihtimal dahilin· 
Böyle bir emdo yakın bir dedir. 

............................... 11111'1 ................................. lll!iiiilı ... 
babamdı . 

Arman'm gür sesi ve bakışı 

Anyes'l korkutmuştu. Kendialnl 

kaybederek diz üstü ç6ktD, 

ellerini de uzatarak yalvarmağa 
bcşlodı: 

- Beni af fet Arman, seni 
seviyorum. Bauıo ömrtlmü 

seni sevmekle geçltmek isti· 
yorum. Bu geçen hallerin elem· 

lerfnl eanı ben nnutturacığım, 

babanı blle sana onuuoracağım. 

Arman ayni gdr sesile ha· 
gırdı: 

- Fakat, o benim babımdı. 

- Madem ki benden nefret 

etmeye baeladın, ben kaçıyo· 

rum. Beni bir daha görmemek 

şartile uzaklıeacağım. Benden 

zerre kadar bıhsedllmlyecek 

eektlde ortadan kaybolıcığım. 

Ukln beni affet; affını lh· 

tlyacım vardır. 

- Babamdan ayrılmağa sen 
beni mecbur ettin! .• 

Anyeı eon bir gayreıle derin 

bir ah çekti, Aıman'a do~ru 

bir adım Uerllyerek: 

-Adiyô Arman ·dedi· ıtdlyö!. 

D4ne kadar meşru bildiğin 

babanın servetinden seni mah· 
rom ettim. Bu hatamın tım•rl 
için bana mfteaade et: Ben bir 

kiliseye çekilerek bdttlo eerve · 
timi saoa terkedeceğlm. 

Arman Anyee'ln bo teklif ini 

redetmeğe vakit kılmadan 

kapı açıldı; içeriye ihtiyar 

Şarl girdi: 

- M. Arman; ho kadını 

yanından ozaklıetır ve eanı 

peekeı çekdğl parayı yOzGne 
fırlat; sonra intihar et. ÇankG 

bu kadın aento babanı GldGr· 

mftıtilr. 

Şarl bo sözleri söyledikten 

sonra ihtiyar L~on'on ceeedlnln 

buJnnduğo odanın kapısını açu, 

ihtiyarın öl6.e1lnü gösterdi. 

Arman bu manzarayı görOr 

görmez sıtmaya totolmue gibi 
dlelerl birbirine vormığa bao· 

ladı. Anyee'ln masa üzerine 

bıraktığı cdzdanı alarak kadı· 

nıo ayaklarına doğru fırlattı: 

Gidiniz, c;.bok gfdlolı! 

- Bayır, bayır, gltmlyece· 
ğtm. Eğer Olmek l11tlyorHn 

beraberce öleceğiz. 

Anyeı derhal Arman'ın mani 

olmağa nklt bulmadığı bir 

hareketle mıeanın Gıerlnde du· 
ran tabancalardan blrlılnl alarak 

gôğ11Gne dayadıktan sonra t"tlğl 
çekti, bir tabanca ıeel duyuldu, 

ve Anyeı kanlar 191ade ıobaus 

olarak yere yuurlandı. 

Arman bu manzanyı g6r· 
dOkten sonra diğer tabancayı 

almak için fırladı. Fakat tam 

bu ıırada iki oıhıe ıGr'atle 

odayı glrmlılerdl. Bunlardan 

hlrlıl lord G. diğeri de Fnlmen 

idi. 

Folmen içeri girer girmez 

Arman'ın elindeki tab11ncıyı 

kaparak bağırdı: 

- Borcunuz ödenmlflir. 
Bflthare Anyee'ln öllıClnl 

göstererek: 

- Bu kadın kendi ceaaaını 

kendi nrerek beni btr ciuıyet 

işlemekten kortarmıetır. Çtınktl 
eğer ıen kendlol ölclOrmGt 

olaydın ben de bu kadını ken· 

dl elimle öldtlrecektim. 

Arman te-e11tlrle cenb Terdi: 

- Sona ~•r -
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Dumanhay itidaline Hakim Olabil-
mek için B!lşını Kapıya Doğru Çevirdi 

Acem nefer, bono söyledik 
ten ıonra dııanya çıkı.. Şimdi 
baı bııı kılmıılardı . 

- Bu konuıtokların hak· 
kındı hını bir ıey söylemlye· 
cek mlılo? Ne anladın, neler 
aôylGyorlır, ne olacağız? 

- Bunları Hhahleyln konu 
ıuroz. Biliyorsun ki, yorgunuz, 
açız. Ye11aek yedikten sonra 
yıtu, dinleniriz ve sabahleyin 
Hna bol bol l11hıt veririm. 

Aybey ıur1tını astı. Çadırın 

tçJnde delaıtı, ıonra baıındakf 

ktUlhını bir kenarı fırlattı, 

b.ıını ynıı yavaş .hşıdı, bir 
ıeyler dtııtınflyordu. Çıdmn 

bpaaını doğru gitti. Kıranlık· 

lara, tA ötelf!re, Bubara'ya 
do~ru uıon uzadıya bıktı. Bu 
ıırada yınıbışında ukadaıının 

ıeılnl doydu: 
- Eğer çıkıp gideyim, diye. 

dftıtıoilyor81n fDDU bil ki, OD 

adım lleıfde yıkalanacıhın. 

Bizden ıilphelenecekler ve 
kendimizi ya kılıçlar ıhındı, 

yıhud dı kazıklarda göreceğiz. 

Aklını batına topla! Bu yııta 
ölmek bize ·yakıımaz. Biz daha 
ne kavgalar, ne akınlar geçi 
rece~lı? TOrkoğlu! Yefı denilen 
nenıeyl bilmemeli, tatmımah· 
dır. lıte bık, yemekte ~eliyor. 
Çabuk, geriye çekil! 

Ve bunu eöyler ıöylemez, 
ona kolond19 çekti, bf r pos· 
ton ftlUlne oturttu. 

- Hem de JıtJha ile yemek 
ylyecekeln! 

Gelen aofra, temiz, akıllı 
oıılu h11ırlanmış bir sofra idi.. 
Acem nefer de elinde iki gO· 
mGt 181 ve bftyOk bfr teetl ile 
girdi: 

- Emir sizden çok memnuu 
kaldı. Şarap gönderdi! 

Daman bey cevap verdi: 
- Biz Emlr'I daha fazla 

memnun etmeğe çılııacağız . 

Stın de bizimle oturup yemtık 
ylmez, oarap içmez misin? .. 

Viyana BülbfllO 
Marta Egert 

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

Benim işim vır. Hem de 

mftbf mcc bir lo! 
Nefer manalı bir tavır takın· 

m•ştı. Gözleri, blrteyler ifşa 

ediyor gibtdl: 
- Hant, eu mıhod aşka 

dair .. Anlarsın ya, eöylemfıtim .. 
Duman bey, itidaline hlklm 

olabilmek için kendini topladı, 

yOzQnil kapıya doğru çevirir 
gibi oJdo .. Bereket v~rııln, acem 
nefer, kendi ellle taelara şarap 
koyuyordu. Yoksa, Duman be 
yln c;ehreelnln birdenbire değiş· 
tlğlni &ezebilirdi. Daman, gayet 
tabii bir Eesle ve aankl aldmo 
etmlyormot gibi sordu: 

- Hı, anladım ... Şu Buhara 
dilbed hlklyesl. 

- Ta kendisi, ta kendisi! 
- Sen çok zekisin arkadaş!. 

Senin gibi yeğlt az bulunur. 
Gençsin, kahramansın, dil 

biliyorsun, bir de Emlrln her 
derdlnt, her işine vakıf11n! 

Bu sözler, onun koltuklarını 
kabartmıştı: 

- Valdt bolor&1m yarıJJ 

anlatırım . Şimdi bo 11sııhkta 

konuştuklarımızın duyulması 

ilatlmall var. Gerçi Arablar an· 
Jamızlar amma, içlerinde baş · 

katarı da var. Yalnız eo kada· 
rını söylf yeylm: 

Bizim Emir, ne yapıp yapıp 
zorl•; iyilikle deılıe ile bu ka· 
danı ıineye çekmek istiyor .. 

Damınbey haotan aoağı tlt· 
redl. Bereket nraln ki. Aybey 
ne konuıtuklarını bilmiyor ve 
arhk altşmıı bolundu~ için 
allkadar bile olmıyordu. 

Haydi ıllıhıımarladık 

Tdrk ylğltl!. 

- Sağlıklı git arkftdıı! 
Bu dfuledlğt teylerl, Aybeye 

kat'iyen ıızdırmamak IAzımdı. 

Çünka skandal hazırdı. Aybey 
mutlaka bir mee'el• çıkarabl · 

lirdi. •'ıkat bu mes'ele de çr 
karsa her iklstolo alftmilodeo 
bı~kıa hiçbir netice vermezdi. 

Neler ıöyledl bo herif? 
- Biç Aybey!.. Stnl yor• 

gon görmaı. Arkadııın çok 
neoealz, diyor. Gördan ma, 
bo intibaı da ıtlmek lbım .. 

- O kadar mı? 

CASUS RC.MANi - 39 13 Eylftl 935 

Beyaz Kulenin Sarışın 
Aktrisi: SUZAN 

SGzao, o zaman Saralğ, Mat· 
ye Ye ıerlklnln SelAolk'teo 

ozaldıttmlacığı YBktlnln yık· 

laıtığıoı hl111etml1tl. Fakat Sü· 

un Alman caeuı teıldlAtında 

çahıtığını lhbır edilerek ya 

kayı ele vermeyi biç te arza 
etmiyordu. 

SGzan için yalnız bir kortu· 

loı yolu Yardı. O da İngiliz 
cuaı teıkllAbnın hlmıyHI! 

Bunlan d6f6nddklen aonra 
gbll bir m61•kat için Noksu 
duet eımletl. 

(Birbirini llıbur eden casuslar) 
Jındeker11n eYI gene Noka 

Sftzan mCllAkahna aabne ol· 
muıto: 

Sazan ııOze ıöyle bıtladı: 

- Sarılg tle terlklerlnln 
tottuklırı bozguncu yol hakk· 

kında size eaaeh izahat ver· 
mek mecburiyetindeyim. 

Ve ıazao bundan ıonra Mat· 

ye ile aralarında cereyan eden 

hldlıeler hakkında birer birer 

tafallAt verme~e batladı, Fakat 
tahtelbahir mea'eleelae hiç te· 

- Baıka ne söyllyeblllr kJ, 
hı, tey, Emir bizden memnun 
kalmış .. 

- Kara yere bıteın.. Haydi 
öyle ile içelim .• 

Hiç konotmadan bir m'ftddet 
içtiler. Deıtl boşalmııtı .. Aybey, 
vilcudunda tıtlı bir oyoşoklok 
duyda. Gözleri, etrafı haf lfçe 
alacalı görayordo. Yaza kı11r· 

mıttı: 

- Sarhoı oldum galiba!. 
- Yok canım, biraz neı'e· 

leııdln. Yorgunluk ta var kafa· 
m1za vurdu.. Şarap, iyi ısr•p· 
mıı .. 

Her ikisi de önlerine konulan 
yemeklere baktılar. Onlar, böyle 
teyler görmemlılerdl, ylmemlt· 
lerdf. 

- Baılasana Domanbey!. 
Domanbey, rastgele bir tane· 

ılne elini uzattı, yemeğe baıladı. 
Hem bo, hem de ıonradın yf 
dikleri ıeyler, ağızlarının alışık 
olduğu yemeklerden değildi .. 

- Arap yemeği pek bir ıeye 
benzemiyor! 

- Karnımızı doyursun, ye· 
ter, A,bey!. 

Biraz ıonra berikisi dt'I köıe· 
lere uzanmış ve sıttlarına birer 

arta çekmlılerdl. Aybey horlaya 
horlıya oyumığa başladı. Do· 
manbey ise gözlerini, çadırın 

aralağıadın gözftken Oç yıld111 

dlkmiı dtııtınilyordu: 

- Demekkl Arap Emlrl, 
Hatun Hanı muhakkak ele ge· 
çlrmek latlyor. Bonuo için acaba 
ne yamağı daınaayor? Kadın, 

çok namusla bir kadın . Bina· 
enaleyh gönOI rız1111 ile böyle 
bir marifet lşllyebilmeılne akıl 
armez. 

- Sonu ur -

Defterdar Kenan 
Finans Ha-
kanlığı Varidat 
DirektörlOğOne Atandı 

1ıtanbnl, 12 (Özel) - Del· 
terdarınız Kenan, Finans Ba· 
kanhğı varidat dlrektörlOğüne 

atınmııtır. Kenın'ın yerine de, 
1ıtanbul tahakkuk dlrektörG 
TılAt gönderilecektir. 

m111 etmedi. ÇQokd o zaman 
Alman teekllAtiJe alAkadar ol · 
doğu ıopheılnl verecekti. Noke 
Stızanın bo izahatından hayret• 
te kalmııtı. Ve ~Qsan gltmeı 

den nel ona dedi ki: 

- lnglliz caaos teokllatıo 
dan telAkkl ettiğiniz bOyOk 
nzlfeyl yapbğınızdan dolayı 

bin İngiliz liralık çek ile tal· 
tlf edlllyorıunoz: 

İkJ Oç ~cın ıonra Frınıa'da 
Klemenıon'an kurduğu yeni 
bQkumete menıup bir zabıta 

amiri SelAolk'e gelerek borada 
cereyan eden bldlsat hakkında 

tetkikat yapacaktır. Bu vaztfe· 
ıfnl yııpmaeı için elzl onan re· 
fıkatlne tayin edeceğim. 

Sazan çok sevlnml~tf. Fakat 
bu sevinci bin İngiliz liralık 
çekten d~ll, yeni gelecek 

Kendircilerin Bayramı GörOşler 
Sezi 

Uzman Profesör, Tosyada Başladığı ---------.ı 
Tetkikatına Devam Ediyor. lzmir'in 

Yakışığı .. 
Tosya, 11 (A.A) - Kendir yapılmıı, birinci, ikinci ve 

uzmanı profe8ör Dr. Dolılr ili· GçtıncülOğft kazınanlar• tecim 
mlzln btıtiln kendir ve keten ~e endOetrl odası tarafındın 
alanlarını ve bu arada Daday, hediyeler ·verllmlotlr. Panayır diye, Doko• 
Ar1ç ve İnebolu llçelerlnln ken· Bayraklarla silelenmlt kendir diye lzmlr'e Anıyardo• 
dlr ve keten Orünlerlnl yerle· demetler( yilk.lil arabalarla ken· rafından mtsaflrlerhD" 
rinde gôıden geçlrmlı ve bu dlr çubukları ve elyaf laranı ta· İzmlr'ln nilfoeona uftfOI 

tırflulerln tohomloklarıoı ince· tıyıa köylftlere kendir ve ur· sokaklar doldu, arabaltl' 
lemlıtlr. Ayrıcı bunlardan ya· ganla lllıtğl olan ıan'ıtkAr ve tramvaylar adam al111• 
palan dokuma ve iplerin 11ğ· tacirlerin karıımaalle kasabı lar hınca hınç oldu, 
lımlık ve gftzelllklerl Oıerlnde içinde gezinti yapılmıştır. Yeni yakışığı geldi. Me111te 

incelemelerini llerletmlıtlr. ürftnden birinci kendirin klloea btıyftk, gOzel, medeni t• 

Uzman tftrUl bölgelerden top· 27. ikinci 24 ve Oçtıncft 20 bir memlekettir. Teobıb 
lıdığı nilmunelerle araıtırmala· kornea aatalmıştır. 

gunlok, doğroeonu s6f 
rına devam etmek ilzete bonya I Rorsada I o hiç yakışmıyor. Durgu 
gelmişti. K.endlıl boradan da 

kendir tohumu lstth81I sabası ··------------ı tenha İzmir; olacak ıe1 
·- mleaflrlerlmlztn yektı.oa' 

olan GdmOşbacı kOyüne git· Czcım sabalan 
Y miyorom, kırk bin ıo1• 

mittir. ( ) Ç. Alıcı K. S. K. S. bin mi? yoksa daha ı 
Kastamonu 11 A·A - Kas· 2118 S. Süleyma. 6 15 50 

tamononon en verimli toprak 
668 

Akosmın ı. 
6 50 7 75 kestiremiyorum. Ne Jı;ı 

Orftndnden olup ihracattı da lıte o kadar.. lzmlr'de e 
558 lnblaarlar lda. 6 25 7 25 

ônde geltn kendirin ilk pazara 3~0 S. Gomel 6 75 10 var, İzmlr'e nGfos gere 
geliıl dolayfslle kendir paza· 257 a. z. Ahmet 6 6 25 yoruz doğru! Gtızel tııo11 
randa yapılan törende en temiz lO f lrlerlmfzle hir kat dıb• 

d f 
204: Mani. b. koo. 6 25 ....: 

beyaz ve aağla: ken :r ;•ya . 127 Ş. Raza hıt. 7 11 50 leıtl, kim ne derse del'"' 
larile en iyi endir e ya t ve· 106 Beşikçi z. hl. 7 75 11 50 panayır lzmlr'e neı'e 
ren çocuklar arasında ıeçlm 15 9 E t61 138 Alyotl bira. 7 veaeelAm. Bele 1 

Roma G-;zeteleri 90 Vtıeı 9 50 14 lzmir tzmfr'llğlnl yıı•1rJ 
70 Len Reciyo 7 75 12 25 nayır ve 9 Eyldl kart• 

Ingiltere'ye Çat- 57 K. A. Ktz. 8 8 75 İzmir için bir net'e ~. 
55 S. Emin 5 50 11 olor, lzmlr'e neı'e, ı.ıotı 

mı ya Başladılar. 49 Albayrak ti. 6 50 6 50 foı, İzmlr'e hareket 'e 
41 Kaptan Meh. 6 6 Bunlar lzmlr'ln eksiği o ...... 

İstanbul, 12 ( Özel ) -
Roma'dan haber veriliyor: 

İtalyan gazeteleri; İngiltere 
dış bakanı Samutl Hoır'f o, 

uluslar kurumunda verdJel 
söylev mOnaeebetlle uıon ma· 
kaleler yazmakta ve lngllttre· 
nln metodlırına bticum etmek· 
tedlrler. 

(Jurnale Dl İtalya ) diyor ki: 
0ltılya, 1919 yılından beri 

kendleloe yapılan tekliflerde.o 
aaanmııtır. O vakitten beri 

haldı görftlen ltılya, bogane 
kadar hiçbir eey görmemlıtlr. 

İngiltere, kendi menfaatinden 
batkı ldmseyJ dOtGnmemekle 
eöhret almııtır.,. 

1935 
Bızır 

111 

Eylôl 

13 
CUMA 

1935 
Gdn 

31 

Arabi 1354 
23 Cem. evvel 

Rumt 1351 
11 Ağustos 

Ev kat Ezan! Vasati 
Güne~ 10,21 5,18 
Ôğle 5,17 12,16 
hdndf 9,06 16,03 
Akeam 12, 18,!>9 
Yauı 1,39 20,38 
imsak 8,31 3,28 

Fransız zabıta ımfrl ile sıkı 
doet olduktan ıonra itine de · 

vam edeceğinden ve bu ıuretle 
de muhakkak bir eilrganden 

kurtulmak çaresini bulacağın· 

dan UerJ geliyordu. 
Bundan dolayı Noka'on emir· 

lerlne intizar etmeğe başladı, 

llç gan sonra Stısan SelAulk'te 
bolonao İngiliz yilzbıtıeı ve 

Balkınuı gazete&inln direk· 
törO Jorj Pepln ile Noke'un 

delaletlle bir konoıma yapmııtı. 

YOzbııı Pepln lngllfz ordu 

karargAhına kadar bir otomobil 

gt"Zlotl 1 yapmak için SOzen' dan 
rica eımte ve orada Sfizan'ı 

fazla ul4kadar edecek bir şah 
ıılyetle tanıştırıcağını da llhe 
et mitti. 

- Sonu Var -

!i6 Koope. itti. 10 75 13 bdır. Gtızel lzmir'e lft 
33 Kaptan Ahmet 4 25 5 nüfus yaraoır, bunu bflJtı 
28 j . Taran m. 5 50 5 50 

söylerim ... 
27 T. Debb11 7 50 8 ---

23 j. Kohen 8 185 iyi F idatl 
7 M. j. Taran. 15 ı~ 

a a. Atbertı ıs 13 25 Ve Cins Tavtl.,. 
5 Ç. B. Rodltl 15 15 
3 B. e. Alaz. 12 50 15 

---·~ ..... .---...-/ 
Burnava Ziraat 5046 

incir satışları Mektebinde Oazıt-
ç. Alıcı K. s. K. s. lıklara Başlandı 

l 728 Muhtelif alıcı 6 14 
Zeytinyağı satışları İlbıyhkta klymakıdl~ 

lantııında kôy fldaobk Kilo Alıcı K. S. K. S. 
01

1 
10 Ton Mohte. alıcı 27 75 tnok 111lih tıtasyonlırıeel 

rlmll bir tekilde ldar Zahire satıştan d' 
C K S K S Bornavı ziraat mektebi• 

Ç. insi . . · · e 
350 Ton Buğday 4 75 6 25 merkezden ldareeloe f 

12480 Buğday 4 75 6 25 tine karar verllmlotl. Bo 
12 Akdarı 3 76 3 75 kararın tatbikine bedleo 

55 Komd&..n 8 8 nacaktır. Bogtıo baytar 
283 8. pamuk 44 46 törtl Adli Yergök • 0 

10 H . w 44 46 direktörü Zilhdil Bıyeal; 
uava ziraat mektebine f) 

UksOrenlerl Mut· 
laka (Okamentol) 
ÖksdrOk Şekerle· 
rini Tecrftbe Edi· 
niz •. 

ve Pnrjen ~ahapın 
En OsUln Bir Mfts· 
hil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli Mfts bil 
lstiyenler Şahap 
Sıhhat SOrgftn 

Haplanoı Maruf 
ecza depolarından 
ve Eczanelerden 
Arasınlar. 

L&.I 
> 
:z: 
c:c 
>< ca 

tedkllder yapacaklar 
fO 

meı'ele için yapılacık 
' hkl1rı, çahıJm• tarzın• 

edeceklerdir. f.. 
Bazı tavuk ıelAh 1•'"11 

larındıkl tavukların 111 _ .J 
dOV 

lamımak ytlzQndeo yo•d 
19 
f 

görülmaotOr. Gerek fi •-,., 
tletlrme, köylere dılıtPI• ,"/ 

gerekse ta vok eloalDlo ~ 
l 1inln Burnava zlrıı& ~ 
binden ldueal baklkıtell ~ 

verim Bağlıyacaktır. IJO ~ 
ziraat memurları ve bl 
meıgul olıc•klard.ır. ._i 
Tflrk-Fransız 'f ec\,., 

Türkof ise gelen bıt~.ı' 
göre 6 Ağoıtos 1935 11i ·•' ~ TQrk Fransız Medii• 5 f 
sinde Tilrklye'ye 199 ı1~ 
3 neft ve 4 ncü oçer ~ 
için bee yilzer kentalll~ ~ 
hOl&ealır verllmlıtl . 8°_,;I 
zam kontenjanın; Tftr~ ,-f~ 
hası lr.orolo tarafındı• 6 ~ 
tetebbüsler tizerlne ı~;-_'J 
1 ve 2 net O çer •1

1
''- .J 

teımll edllmeıl Fraoıı b 



ve Rakiplerimize 

HAS 
KALMİN 

S.tıt O,.poıo: İıt•nbol. 
Çıktı 

, Nafıa Bakanlığı lzmir ikinci da
ire su işleri mndorlüğttnden: 
..!:826) llrm (:11) koroı bedeli ke,lfH Mumu• göltı tağdlye 
b. b temtılemeıl ve Gedlz'deo kanala ıo almak için muvakkat 
• ta.atı Y•pılm111 7 ·7 · 935 tarihinden itibaren açık ekııfltmeye 

0•1110 t "- ttor. hale 28 ·9· 985 tarihine raethyan cumartesi gtıo6 
...:_ ıo da Salihli MalmtıdarlGğtı daireelnde yapılıcaktır. Bo işin 
ille •ille ve projeılnl görmek lstlyenler İzmir ikinci daire sn 

: lllGdCblG~Gne nya Salihli beledlyeıinrı mOracaıtlan. 
... ktlhmeye glreceklerla (286) Ura 97 korootan ibaret olan 
... ~lkkmt lf'mlnall malsaadı~ına yatırdıklarına dair makbuz •eya 
J.tı.u 1 aıektubu •e bu ılbl l·lerl yıphklanoa dair vt:ılkalarile 

kte ihale gtın6 Salihli MalmGdilrlğOne gelmr.lerl. 

'-.... 8 13 17 2, 

Kiralık Ev ve l~okkaular 
lınıir Vakıflar Direktörlüğünden: 
~~ltfı Nn'I No. Me•ktl MJJ. bedeli 

P •· ıbmet retlt Ojkktn 119,3 kt'ıtelll 60 .. 
4' c " Mı~aH 58 1eml1 çarım 70 

" " Sebıl dGkkAn 51 .. u 30 
c c Dnkktn 121.2 3 keıtelll 120 
6l M C 119,2 U 60 

c .. .. 5 odalı ev bllA .., 150 o._ 
l 'la pa.. ev 12 kırantlnı 11ltbıne 120 'kt. nlt yakarıda yerleri Ye namualan n ıeneltk kiralan 
~ tllea ıkarata ıçık artttrma mGdddetl içinde iıtekll çıkma· 
f.le:dtıa 16,9,935 pezarfeıl ganaae kıdar temdit edilmfıtfr. 
...,..•ı olıalar1n o gtln 111t ondörtte vakıf tar dlrektGrln~ande 

1lı11 komlıyoaa milnceatlar. bildirilir. 2923 

li,tada Mfls. Mev. satın alına komisyo
DllDda ihaleleri yapılacak ilanlar 

..... t .. L ili -ukem mevki u. ıl. ko. dan: 
kttın edilrn ıaıın 

Tahmin 
liı0eu CI • 1023 Dil 

00 Arpa 
't 69400 c 

~ta IDaYıkkate 
ıkçeıl 

Lira karoı 
4859 25 
3296 50 

Mbakuanın tekli 

tahmin edilen flad 
lleber kilotonun 
K.nraı aanılm 

' 75 
4 75 

ihale f(ID ve tarihi 

Lira karaı 
364 45 Açık mlnakua 18,9,935 111t 15,5 

l 2•7 25 '6 c u u 16 da 

- M.ı. m•. kıtaat bıyvanıhnın iki kat'ı ıarıname ile ayn 
•yn mlnıkıudı balanın yakarıda clnd te miktarlara 
Jıaab iki kalem arpa ihtiyacını talip çıkmadığından bir 
hart. temdit edilerek blaalınndı yazıla gen •e tarihte 
lımtrde kıılıdı Mıt. m•. Alın alma komlıyonaada lha· 

2 leleri yapılacakıtr. 
a ...... S•rtnamelerl hergGn komlıyonda görlleblllr. 

- lıteklller ticaret od111nda kıyıtb olduklarına dair nılkı 
.. gGatermek mecburiyetindedirler. 
' - E kdltmlye lotlnk edecekler 2'90 eayıh artırma n 

eblltme kıaanaann 2 •e ClçGocG maddelerinde Ye ıart· 
llamednde yeııh nıl~ıları Ye teminatı ma•ıkkate mak· 
haalarUe birlikte lbıle 111tladen enet komltyondı bezır 

'-. balanmıları. 2927 

~Gattıhtem mnkl 11. ıl. ko. dın: 
- M11. mY. kıtaat baynnıtlnın kıpab sarf aıullle mlna· 

k ... dı bol anın lJ 0000 kllo arpa lhılyacmı talip ç.k· 
~ madığındın pa•mrlık ıaredle •tın ılınac.ktır. 

- lhaleıl 18,eylôl,935 çartamba g6n6 ıaat onda lımlrde 
a kıtlıdı Mıt. mY. Alın alma komlıyonandı y•pılıcakıtr. 
t ....., Arpının tahmin edilen mecmu tatarı 5225 liradır. 

...._ Beher kilo arpa için 4 kaaaı 75 11ntlm flat tahmin 
g edllmlf'lr. 

6 - Temtaıtı muvakkate akçeıl R9 l lira 88 kuruştur. 
ı - S•rtaameıl hMgftn komlıyondı görtıleblllr. 

...._ lıteklller tlcarf't oda11nda kayıah olduklarmı dair vesika 
6 lôttermek mecburiyetindedirler. 
o - E blltmlye lıtlrık edecekler 2490 Hyıla ırltırma ve ek· 

•lltme kıaanoaon 2 ve 6çGnc6 maddeleılnde Ye fHt· 
•ımealnde yaaıh veılkalırı •e temlnıh movakhte mık· 
baalarlle birlikte lbıl" 111tlnden enel komlıyondı ba. 
ıır bulunmaları. 2920 

~ı-nava subn alma komisyonuoda iha· ı 
leleri yapılacak olau asker ilanları 

~ ... va ukeıi •· ıl. ko. dan: 
l( ''-rlak ıaretlle 5200 kilo irmik Hlıa alınacaktır. Pazarlığı 
~'>'161 985 camarteıl gtlaG ... t 10 dı yapılecaktır. Mobam· 

... eU 858 Ura olup ilk pey 65 liradır. lıtekli oJaoların 
wıkdadea e•el lemlaatlarlle birlikte BaraHıda ukerl 

~- ........ 19i2 

j A il " 

Komisyonundan: 
T•hmln edilen bedeli 25900 lira ol•n 35000 kllo Hde yağı 

24 eylôl·35 Balı gGn6 saat l:i de Kaeımpaı•dı komisyon bina 
ıındı kapı zarf la eksiltmeye konolmoftor. Şartnamesi hf'rgGn 
komlııyondan 129,5 kurue karşılı~ında · alına bilir. lsteklllrrln 
1942,50 liradan ibaret muvakket teminat makbuz veyı mekto· 
hunu Yf' kanunun istediği belgeleri bovl tekili mektuplar.nı ek· 
slltme ıaatlndl!n bir ıaat evvelf oe kadu komisyon başkanlığına 

52fl9 2865 8 13 ı 8 23 

Dr. Zekai Tarakçı 
Merke hastanesi Dahiliye Mntehassısı 
İkinci Beyler ıokağı Tftrk mftzayede salonu lttlullnde 

numara 45 .• Hastılarmı lSğleden sonra 15 den 18 e kadar 
TELEFON : 3~06 .. 

ödemiş belediyesinden: 
1 - Rdı~Arsız handa 6 rOzgArh havada 3 kilometreden du· 

yulehllecek fthlr elektrl&. cereyHlle işler bir cannn 
dGdOğll "ıdrcn11 açık artırma ile satın ahnıcaktır. 

2 - ihale tarihi 25 eylfU 935 çeroamba gtın6 saat 14 dlr. 
Movakht teminat 50 liradır. Mukavele fe ıartname 

b~l"dtvedr.dlr. 13 141517 18 2917 

~Doktor_. 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hastalıklar 

mOtehaHısı 
Bumahane iıtaayonu kİroınndaki dibek ıokak bapnda SO .. ,... 

h ev 'fe muayenehaneıinde Nhah eaat 8 dua akfua .. at 6 a kader 
haıtalannı kabul eder. 

Milracaet eden haetalar• yapılman lhımgelen nir tahlilit ve 
mikroıkopi.k: muayeneleri ile Teremli hastalara yapllma11na cevas g6-
rfil4'n Pnomotoraltı muayenehanesinde munıaaaman yapılır. 

Üçürıcil mmtaka tııpu ııicıl 

mohafızllğ1Ddan: 

Blrlnd azlıly_e mıhalleılnln 

kırım eokağmda l 9 lıapo 110 

marab ve ıağı yol, ıtolo baba 
dağh baPan lkr.n timdi mf'bmel 
kızı şadlye, arkası postacı lı 

mail şimdi loıiplt nureddln ve 
ka"8& b1&an oğlu masrafa Ye 
n kar111 emine öod umumi 
yol ile çevrili bir ev enr.lce 
maıtda oğlu ııllbin ıeneı 1 a 
ıaıarrofunda iken 3 1 O ıeneslnde 
Glmeılle veraseti kar111 hana 

Ye ojla ıaı.7- te banama 

Telefon: 4115 

da ;j;jl &•nesJode ölmeılıe 

raedl oğlu aaleymaoa bldığı 

ve ıtıleyman tırafandan dı ıe 

neteJz olarak ıuarruf ediJdlğl 

mıntakamıza nkl mClracaatlao 
anlaşılmış oldogundan bu ev 
hak.kında mılıılUnde 20.Y.35 

cuma gfioft eaat 17 de arae· 
tnma fe inceleme yapılacağın · 

dao bu ev ftzerinde bir hık 
iddia edenler YarH belgrlerfle 

btraber mıhalllndekl memura 
veyahut mnıtıkamıu gelmeleri 

llQ olaauı. 2918 

memurluğundan: 
Bıcı etUeymanın emlllk ve 

eytam bınkaıından GdGnç al· 
dıtı perıyı· cııukabll bankaya 

f potek eylediği ve geçen ıene 
yapılın 1111111 2280 eayıh k•· 

nona glSre tecil edlldlği halde 
bir ıene eonundı birinci talnh 

borç öd;..emedlğlnd~n IOn 'Ve 

kaı'i olarak mOıayedeye konın 

lzmir'de abmed a~• m•balle· 

ılnln eamh eok•ğında eskt 27 
yeni 35 eayıll n ıemln katı 

tkl kapıh olup aağdakl kapı· 

dan ılrllfnce bir ıofı 11ğda 

bir oda yanında heli v~ mut· 
bıb mıhalll karııda iki oda 

~oldakl kapıdan ılrlltnc;t;i; 
oda n motbah mabatll karoıdı 
iki oda mevcuttur. Bu lc&1m 

bl\ylece teıblt edlldlkten ıonra tek· 
rar ıokağa çıkılır 11okaltın ıeldz 
baeamakh moıayık m,.rdhenle 

çıkıhnca ikinci kıtı tetkll eden 
beton bir •ofa ıa~da bir oda 
flçflncft kata çıkılacak merdlvf'n 

altında hel111 ve kareıdıa dlSrt 
oda •olda cepheye doğru iki 

oda n hela H moıbııh m•halll 
buradan merdlnnle ftç6ncn 

kata çıluldıkla bir ıofa aıerlnde 
Ct'pbeye doğru iç içe iki oda 

karşıda bir oda 'e arkaya doğru 
dört oda ve ht>la ve mutbah 

mahalli n dGrdftncG katta bir 

@ofa tızerlnde , ayni ftçfincn kat· 
ııkl 6çGncG katın ayni yedi 
oda natımım ve beolncl kat 

bölmeleri mncot dört odı on 
bin Ura kıymetli evin tımımı 
malldyetl açık artırmll ıorf'tlle 

ve 84& namarah emlAk Vll ey· 
tam bıakaıı kanunu mucibince 

bir def.ya mabıuı olmak tar· 
tile artırm111 26 1 O 9:i5 cumı 
g6n6 Hat l l de İımlr birinci 

icra mt"morloğunda y•pılmak .. 

ftsere 30 gftn mtlddetle 11tıla~• 

konuldu. 

Ba artırma netlculnde 11tı1 
bedeli her ne olur11 olıon 

kıymetine bakılmıyerak en çok 
artıranın berine lbaleıl yapı· 

l•cakbr:- Satit 8'4 numaıah 
emlAk ye eytam baakuı kanunu 

bftkftmlerlne göre yapılacağın· 
daa ikinci ırtarma yoktur. Satıf 
peıln pıra ile olup moııerlden 
ytlsde iki boçok dellillye mıı· 
rafı ahnır. hba gayri menkul 
berinde herhangi bir tekilde 
hak talebinde bulunanlar elle· 

rlndekl reımi nealk ile birlikte 

yirmi gGn 11rfındı İzmir hl 
rlncl lctaıını mlracaatları IA· 
sımdır. 

Akel halde hakları t•po si· 
clllnce mılum olmadıkça pay 

lıtmad.a hariç kalırlar. 10 10-935 
tarihinden itibaren ıartname 

berketıJe açıktır. Talip olanların 
yfizde yedi buçak teminat ak 

çaeı •eya milli bir banka itibar 
mektuba ve 33 18391 dosya 
numaraılle lzmtr birinci icra 
memurluğuna mtlracaııları Utn 

B. lı No. 159 

Ontvenltede Dôçent, 
(Muarin Profeeör) 

Dr. A. Safittiıı 
.\ğız ve Diş Hekimi 

.Butalara bergftn öğleden 
IODra bakar, 

lıtiklll caddeai No. 99 
AnUn aputm•m 2 inci kaı 

Telgraf • ı S T A N U U L 
Telefon : 4~250 

Ali Riza 
M Ocellitbanesi 

Yeni kavaflar çarşısı 

No. 34 

• Devlet demiryol-
larından: 
·Amele için ynzde 70 tenzllAt· 

15 eylül 1935 tarihinden 
itibaren bt'!I kişiden mllrekkep 

olmak veya bet kişi Ocretl 

vermek earılle Aydın battı da· 

bil ve Erzorom Serık:amıı, Bur· 

ea Mudanya, Samsun Sahil hat· 

ları hariç olmak ilıere bhlt'k 

ıebekedekl tsıuyonlarlD her· 

hangi birinden dlAerloe tı 

bulmak ve Jşıen d~ouıek Ozere 

eeyabat edecek amele içle 

yOzde 70 tenzilAt yapılır. 

Bu tenzllittan letlfade etmek 

lstlyen amelenin bolondukları 

yerin en bnyok: mGlklye me· 
morund11n ve bu memurun 

bulunmadığı yerlerde köy lhtl· 
yar mec lelerinden birer vesl~a 

alıp let11yonlara göstermeleri 
lbımdır. 

Fazla ıafıılllt için istasyonlara 

mOracaat edilmelidir. 

Aydın battı dahll olmak 

Gzere dl'vleı demlryolları ıe· 

bekesi dablllndekl lst1t1yonlar· 

aan lamlr, karşıyıkı, bınd11mı 
baydarpaşa, derince, eamsun ve 

menin lııtaeyonlarına tım va· 
gon hamult:ll olarek y•p•lacak 
pılemot ve çam kabuğu nak· 

lly•tı için muaddel O D 39 
numarala tarif,, İhdas olonarek 

8 inci işletme mıotakaeında 

1.9.935 tarihinden ve ene te• 

bekede 1 teırlnlenel 985 tarl· 
binden itibaren mer'lyete gire· 

cek ve aeağıdakl Gcretlere tabi 

tutulacaktır. 

1 Kilometreden l 00 kilo· 

metreye k•dar olan meeare de 

beher ton 'Ve kilometre baıına 

4 kurut. 

101 kilometreden 800 kilo

metreye kadar olan me1afede 

beher ton ve kilometre batını 

2 koruı n 301 ktlomeıreden 

f11la meıafe dablliode beher 

ton Ye kilometre baeına 1 ko· 

ruı tarife tatbik olunacakhr. 

Diğer ıeralt ve tefıllAt için 

lıtaıyonlara mGrac ıat edilmesi. 

2854 8 11 13 
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~ Külbölk 
Vapur Dumanı 

Gözlük 
Şimdiye kadar ~ôrOI 

memiş derecede zarif •e 
ocuı bir gözliik almak 
isterseniz : 

Başdurak 

Hamdi NOzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 



Yeşil Yuva Belediyesinden: 
(Açık El{siltme Şartnamesi) 

-· ...... 

Fratelli !Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMf!ANYASI 

"ULYSSES.. vapuru elyevm manımızdı olup 14 eylü)de 
An vere, Roterdam, · Ameterdım, Hımbarg Umaııları için yük 
alacaktır. 

"0RESTESn vapuru 23 eyJOlde gelip 30 eylftle kadar Aovere, 
Roterd!:m, Amııterdam ve Hamburg limanları tçln yak alacaklar. 

11 BERKULES., vıporo 7 treriolevvelde gelip 12 teırlolent:lde 
Anvere, Roterdam, Amsterdısm ve Hamborg Umanları için yak 
alacaktır. 

"HERM ES,, tapuro 21 teşrlnlenelde gelfp 26 teerlnfenelde 
Anvere, Roıerdam, Amsterdam ve Bamburg Umanları için ytık 
alacakıır. 

11BERCULES.. vapuru 20 eyl<Ude gelip ydkOnfl tahliyeden 
sonra Burgae, Varna ve Köııtence limanlarına hareket edecektir. 

11BERMES,, npuro 4 teşrlolevvelde gelip yftkQnO tahliyeden 
sonra liurgae, VHua ve Köstence llmanlarana hareket edecektir. 

•,GANYMEDES., vapura 19 teşrlolenelde gelip yQkftnCl tıh· 
llyeden eonrı Borgae, Varna Ye KGstence limanlarına hareket 
edecektir. 

SVENSK.A ORlENT LINIEN 

= özel Yusuf Riza Ana V --
::: Ü ll k Okulu Direktörlüğilndeo 
-

Blnaaı yeniden ye nokııanıız bir ıurette yapılm111 old = mekte• ö n !S\ '\\. 00 IS\ a o k kı Si Dl" = blmlzln ~ ~ W \S' O la rı Dl 

---

= talebe kayıt ve kabulG eyUUOn ikisinde bıelar. = ~ n _S\ kHml 4, 5, 6 yaeında)d yavruları• = ~ (9J yetl,tlrllmeıl için en son usuller• 
§ gôre hazırlanmıetır. -= Kayıt işi için hergQn saat dokuzdan onyedlye kıcPl = yeni bloanm Keetelll caddesi Gzerlndeld kapısından glri = terek okul dlrektOrlGğOne mGracaat olonmılıdır. 
---

111 

Der Zee 
& Co. 

Van 

caktır. 
11TİSZA., moıöra 18 eyi 

bekleniyor, Belgrad, NoY 
Komarno, Budapeıte, Brıt 
Viyana ve Llnz için yftk 
cektlr. 
weUDAPEŞT" motora: 

eyltllde bekleniyor. Bel 
Novlead, Komaroo, Buda 
Bratlılna Viyana ve Joı 
yilk alacakt.r. 

AVUSTRALYA HAT'fl 
Bldhlye kumpıoyuıoı• 

0 ABOUKIR ,, vapuru 
eyl61de brkl"ııiyor, P"ofD 

Orleot Ltne lr.umpaay 
"BENutco.. npurnna 
Saltte aktarma edilmek 
A •aınralya'nıo bfltGo lflll 
rını mal alacaktır. 

" ABOUJlR ., npura 1 
zamal'da Porı Salt aktd 
olarak Ulndldan, Akeayl 
n earkl Alrlka'oıo bfltOJI 
manl.rına mal alacıktır. 

Olivier ve ŞO 
kası Limited V 

pur Acentası 
Cendell Hın, Birinci K 

Tel. 24'3 
Ellerman Llyn Ltcl. 

Llvrrpool Batu: si 
"ROUMELlAN,, vapllfll 

eylOlde Ll•erpool •e 5,:'1! 
dan gelip tahUyede b;I, 
cakıır. .t.:ı! 

"DIDO., vapuru l 7 eyi~ 
bek!eomekte olup 21 ey 
kader Llverpol ve GI -

"ROUMELIAN,. Hpar• I 
eylülde beklenilmekte o~p 
blrlocl teorine kadar Lt•e ~ 
ve Glaegon için yftk alael 

Londra Hattı: ft 
••FAIJIAN,, nporo bal•-;.... 

mamm•ıda 12 eylGle k 
Londra ve Hull için yak ıl' 
caktır. t1 

" EGYPSIAN .. vaportl 1' 
eylOlde Londra Holl •• olf' 
vere'ten gelip tabllyedt b afif 
nacı k •e ayol zamıod• 6 ku'' 
rfolenele kadar yok ala~ 

General Stf'am N.vıgıdo• 
Co. Ltd. dl 

11STORK. vapuru 20 e1'~ " 7 .,,_ 
de b~lı.lrnmekte olDı' ~ ~ 
HUe kadar Londr1 fçl• 
alacaktır. 

Dtıutııcbe l..e••nle Llo:;.., 
"GALaLEA., vapuro ; 

lturg ve Anvere'ıen gellP 
Jlyede buluooıuştur. of" 
Not: Vorut tarihleri ve ••[.1...
rın lelmlerl flzerlne denlt1d

11
; 

rlndeo meı'ullrrt kabol r. __ _ , 

' 

Satılık Ev~ 
Karantinada lekele 1° ıf 

r ... ıunda 60 72 ooo>• --
ucuz f latle eatılıktır. fi 
iki kat Ozerlne 7 od•~ 
kArgirdlr. Bftyftk b•

1
,.df" 

vardır. Gôrmelr. için I~~ 
kilere, f lat için b ~ 
Karantinada Sao'atlıt 

tehi arkaaında ikinci 
eokığında 21 numıradl 
Cemaledcllo'e mor1cı•1 

melidir. 


