
-l-
UIJlet şu tedbirleri aldı. 

• al•ak üzeredir: 
ii bahadan düşllrenler ka· 
g~terilecek . 
.. baıka; 
IOeyeıe kuruluyor. 
~ete iizümü bahadan dil· 
~ uğraşacaktır. 
l 'da ıaylavlar toplanıyor. 
"-tı bu ayın yirmi ikiıinde 

' C. B. Partilinin ıayın 
bınaQ üzüm mıntakaııı ıay· 

l bildirdi. 
~tıda hükdmetten istene· 
~~lar lonuıutacaktır. 

~ bir karara bağlanacak, 
~ete ıunulacaktar. 

be· 

1-ka hakyeriode he!!ab ,·e· .. 
kele~eli besab ,·ere· 

icabıdır. 

• • 
~ydıa ilbaylıııoda; 

-.ı.a bir milyon iosao İn· 
eu geçinir. 

~ milyon: 
bir yıllık geçimini üıüm 
bekler. 

. rı çukurda, 
titriyen ibtiyarlara kadar .. 

'bilyon •. 

~'!"t ll~oa inaan .• 
'1'llık geçimini llzilmılen, 

t~1der. 

~il, bu kafilenin yolunu 

' keııer. ~ laaydudlar gecenin birinde 
~ ~t tolumu çerirea .. 
~ Yİrlnibq kuruıumu alın eli 
~benzemezler. 
\' !? 
'1.ktı, kravatlı, kalıp-kıya· 

'->'ttiade imanlardır. 
~ık eoygunculann 
'tadın korkuıu yoktur. 
\ıit '- korkuıa yoktur. 

25 dan duyguıu hiç yoktur. 
kllr'uf için yolumu keıenj ... , \' ... 

~Jl ele vermemek için; 
• dfizü gece, gece7i güodilz 

\,;.:u gidi, korka korka, ya· 
l '-s dolaıır. 
"', kiler ellerinde nhıo eoplı 

~ ~~•lerioıle pırlanta ineler 
, .. rıoda melon ~apkalarla ..... 

\.. s.b''•rın: 
~~ •b kahvahıların,Ja mutlaka 
~l;r lereyagı, aüı, reçel bulu· 

\~~Ilı ralulannı balık yumur• 
\' enıtr.ler. 
be Gıtelik 
'le ' 

~ 'tir'~ra saygı beklerler. 
' lllıbeı kuruşumu hayatı ha· 

\ı ç.rpara adamla; 
~lıldannı milyonca ioaanın 
''-en •e malından çalanlann 

il. 11~ bir daıanelim. 
Ilı JdQd kim? 
\' l'IJt kim?. 

e nerede?'!. 

Af Jzaıir: 17.9.935 
ahrııuı &at BOZKURT 

lzmir'de hergftn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

V ehip (Paşa) 
Habeşistan, Ital ya ~,aşizminin 

Mezarı Olacalt, Diyor. 

26 Yeni Harh Tayyaresi ;\ldıl{. 
Akdeniz' de lngiliz Gemiler Sovyeı Ru~!a ~e . 

Sayısı 14~ ü Buldu. Endus!rıleşmemız. 
Kayseri Kombinasının Açılmasını 

Italya, Trablusgarp Sınırlarına 70 Bin Onlar Da Sevinçle Karşıladılar. 
Asker, 375 Tayyare Yığdı. -

Moıkova, 17 (A.A) - Gaze 
teler dıt itleri halk komleerl 

-vekili M. Kreetlnıld'aln ıu di· 
ye•lnl yaz1yorlar: 

Malta'dan Halk GöçOyor. Yağmur logiliz Donanması Kanal Taraf· Celal Bayar 
- Tiirklye comurlyetloin 

eodtlstrlleşme ılaoındıkl ller· 

Dinmek llzeredir. Mısır, Mil· larında Dolaşıyor. 29 Parçası Ve Sovyet Kurulu dafaa Harbine Hazırlanıyor. Yunanistan'a Geliyor. 

lngiltere ftalya: 
Londra 17 ( A. A ) - Bu 

eababkl gazetelerden birinin 
ltalyanın Bıbetlııtındı hare· 
ketlerde bulonm111 için ba yı · 

lan batında İngiltere ile ltalya 
araıında konntmalar yıpılmı, 

oldo~o hakkındaki yHııından 

bahseden reııml İıı~llı çenn· 

Kurdlar Kendi 
Aralarında .. 

Fransız casus teşkiltitı ş<f i 
diiıünüyor. 

Alman n Franııız c11uıı lef 
kllAtının kanla, ıevdah ve he· 
yecanlı mGcadelelerlnl teıblt 

eden bu eıer yarınki ntlıbımıı· 
da baohyacıktır. 

• 

lagiliz donanması 
lerlnde ltalya'ıun Babetlııan'a 
doğru ,enltletllmeıl hakkında 

M. Mo11ollnt tarlfından lngll· 
tereye konoomalar teklif edil· 
dlAI fakat bu lıln a6el tarafı· 

nın hiçbir vakit babJedllme· 
dlğl söylenmektedir. 
Cebelütıarık'ta: 

Cebeltıuırık, 17 (A.A) Had 
Renoun Orlon Neptıım Arall 
krnv11örlerl ile Vleroy Vekı 
Venetla ve Vıloraı torpido 
mubrlplerl loglltere'den buraya 
gel~lşlerdlr. Baaka gemiler bek 
lenmektedlr . 
J 11giliz (/onanması: 

Atfna, 17 (A.A) - Her sene 
olduğu gibi bu ıen" de İogtllz 
ak.deniz doı•anmaıubdan 26 zubh 
kruvazörle üç torpido muhr•bi 

• 

K. (;en·eral Ke .. 
ı·ameddin Geldi 
Yeni Müstahkem 
Komutanı Don 
Vaparda Karşılaıulı 

İzmir milstahkem mevki ko· 
mutanlığını aıanmıı olan kor 
gtnenl Kerameddin dftn İzmir 
vapurlle İııtaubul"ı.Jan gelmt!J 
llbaylık adına yarilbıy Sedad 
Erim, genr:rıl Raıılm ve yarşar· 
bay Suad ile daha blrçnk ze· 
vat, ıtlel mGzika ve erat tara· 
fından karıılanmıotır. 

Fnka komutanlığına atanmıo 
olan general Raıtm'de yeni n· 
ılfeal bııına geçmltıir. 

26 eyUil ile 15 llktetrln ara· 
ıındlı Argoıtoll Korla n Na 
varla limanlarında demirliye· 
cektlr. 

lngiliz, Mısır faaliyeti: 

Kahire, 17 (A.A) - Mııır 

gasetelerl batı çGllerl yollan 
mea'eleelle çok apumaktadır. 
ÇGnktı bu taraftaki ıınırm 

öteılnde ltalyan'ların lıtlhklm· 

- Sonu 6 ıacı yGsde -

Yunanlılara Göre : 

Fabrikaları Geziyorlar 
Ankara 17 (A.A) - Bu 

11bab Kayıerl komblnuının 

açılma töreninden dönen Sov · 
yet korula tehrlmbdekl Y lalı 
fabrlka11aı •e İt baakuanı 
geadikıen 11Cinra So•yet elçlll· 
ğlatt giderek bfr mlddet din· 
lenm\oter vrı ıebrlmlz\o görtı· 

lecr:k yerlerini ı?'rzmlolerdlr. 
Akşam özel ngonla Ekonomi 
bakanı Celil Bıyar'lı beraber 
E4klteblr'e hareket ttmltlerdtr. 
Kurul Ekonomi bakanımızla 

Eııkltehlr teker fabrlbuaı ge· 
aecek •e gtteyl Eak.l,ehtr•de 
geçirdikten aonra lımh'e gide 
ceklerdlr. 

A _, al gfla lamlt ktğıd f abrl · 
lkuı geallerek Berekeye gidt . 
lttft:, ~e yemetl Ber~ke'de 

yenilerek bunda dokuma t.b 
rlbu gezlleeeldr. Koral alkp 
ma lıtaabal'a dGnecekılr. 

Kurul aktam• lıtıohul'a 
dönecektir. Konaklarımııın la
tanbal'clald geımelerl için ayrı 
bir program haıarlanıcıktır. 

So•yet korulunda bGylk elçi 
Karahan da balanmakt1clır. 

lıtınbal, 18 (Ôael) - Eko· 
noml bakanımıı Celil Bayar, 
Sovyet heyetine, Eekltehlr fab 
rlkaıını gezdirdi. Doetlarımıı, 

FAkltehlr fabrlklıını çok be· 
ğendller. Yann (BagGn) de ı~. 
mltte'•t kqıd Ye Bereke'dekl 
Dereke menıocat fabrlkaaı ge· 
zllecekıir. 

Af. S~alin 

lemeılol devamlı n dostça bir 
dikkatle taklb edlyoroz. Her 
yeni fabrika Tı1rkly'enln eko · 
nomlk temelini kunetlendlrlr
ken dost •e komıo memleketin 
ılyaaal koneıiol de arhrmak· 
tadır. 

TGrkiye lideri Kamil Ata 
1Grlk.'6D ldareeiode lıtlklAll için 
blrçofr parlık utkular k11anmıt 
ve mO~takil gellıme hakkını 

elde etnılotlr. Şimdi ekonomik 
alandaki ıderlerl ve ftodal ve 
tamamen yıbaact konırola bığlı 
eıkl ıoltanlar lmp1ratorloga ile 
demokrat. hayat ve faaliyet 
dola yeni devlet 1r11ında ge· 

- Sana 6 ıncı yGzde -

Gene o derd, 
Telefon derdi 

Ba baıhkh yazımız, lkt.ci 
ıahifenln başındadır. 

Anadolu Hezimetınin Gizli 
K.ş.l~n Safhaları Nele~dir? 

telerde bu mevzu 

etrafında ve ıa· 

dt"ce kendi crp· 
belerlnden yazıl· 
mış ve b O y ilk 
mığ h1 biye ti iç 
Pebr:plere atfeden 
birçok tefrikalar 
intişar etmlıtlr . 

Fakat ıon tef 
ılkaoın mohar· 
rlrl, btnilz orta· 
ya atllmadığını Solda işgal ::.umanmda lzmir'de bulunan }'unan fet'kaUule komiseri Steryadi.~ 
iddia ettiği bazı ı·e istir<Jaıta Amerika l>ahri_yelilerinin f ırari Rum ailelerini taşıma ı .. 

balardan dem vurmaktadır. Eıerlo bizi ilgilendiren lu11mları pekçoktor. Ve o nlebette önemlidir. 

Yarınki Sayımızda Okuyunuz! 
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Gene O Derd· ( 'Taşlar .... 

Telefon D~rdi! 22 G Ü n Ü n T e o y a z D H a b e ır o e ,. D 1 Birkaç Çakıl! 
İzmir ve civan Telefon sosye· 

teıinde İzmir urayını temsil eden 
arkadaJlmız dün matbaamıza gel· 
miı. Telefonlar için yazdığımız ya· 
zılardan ötürü bize tefekkür et· 
tipni aöylemiı. Yalnız sosyetenin 
halkı hükumetten soğutacak tarzda 
iş yapbğını yazmamızdan incindi· 
ğini aöalerine katmıı. 

Yazdı~ımız yazılarda sosyeteyi 
memnun edecek bir tek kelime 
bile bulunmadığından arkadaıımı· 

zın göıterdiği kıvancı biç de ye· 
rinde bulmadık ve: 

Neye memnun olmuolar acaba! 
di1e de bir hayli düşündük. 

Y azılanmızda: 
- fzmir ve civarında iki üç· 

yüz •atandaş elinde parası telefon 
istediği halde: 

- Boş numara yok telefon 
veremeyiz! 

Dediklerinden dolayı; 

- Aferin şu Telefon aoıyete
eine! Ne iyi ediyor da halka tele
fon vermiyor! 

Diye blıfey yasmadık ki, eo• 
yetede urayı temeil eden arkadaı 

bize tetekkiir ediyor?. 
Yazılarımız, onlann ddfündflk· 

terine aykın olarak kendilerinin 
yobua ve haknz itlerini kötüle· 
mekten baıka bir a'lamda de&il· 
dir. Galiba ıözleri ve yazılan hep 
böyle tenine anladıklanndandır ki 
itleri de böyle terı •e zararlı ol· 
maktan kurtulamıyor. 

Durnm ıadur: Balk e•lerine, 
diikkinlanna telefon koydurmak 
iatiyor, Telefon 101yeteai de: 

- Boş numaramız olmadıpn• 
dan telefon veremeyis. Teaiaab ge· 
niıletib numarayı çogaltmağa da hfl· 
kümet iain •ermiyor! 

Cevabıaı veriyor. Nuıl ki bize 
de ayni aöaleri töylediler. Bu ceTa• 
bın anlamı ıudnr: 

- İsmir halkından bir kıamı· 
nm telefon111S kalmaaına hillulmet 
aebeb olmaktadır. 

Halbuki ortada böyle birfey 
yoktur. Halkm telefonıÜz kalma• 
nada yalnız Telefon eoayeteeinin 
halkı dötiinmeyen zihniyeti ve bn 
siluaiyeti flçbaçuk kuruılak gelirin 
batın için ortadan kaldırmayan ı.. 
mir Ufaytnın İhmali amildir. İtte 
bizi acındıran da itin bu yöniidilr. 

Telefon aotyeteıi binbir çqid 
bahane ortaya atarak bazı yönlere 
telefon koymak iatemiyor. Halkı 
ıikiyete m~bur ediyor ve bu ti· 
kiyetleri perde edinerek hdktlmete 
iatedigiıai yapbrmağa çahpyor, huna 
da eea Ç1karan olmıyor. Anlıyamı. 
yoruz; bu telefon ielerine bakacak 
bu keyfi gidiıi menedecek, bu aoe
yetenio itlerini kontroldan geçire· 
eek bir makam yok mudur? Ba te
hirde iı görebilmek için aoeyetenin 
lütfen telefon •ereceği mahallere 
mi göç edelim? 

1'iirlfl tiirlü deyiıler ifitiyoruz: 
Deniliyor ki: 

Sosyete vaktile lüzumundan 
çok fazla ve çok pahalı malzeme 
getirtmiı. Bunlan harcamak için 
teaiaatı yeniden yapmağa müsaade 
edilmeaini hükumetten iıtemiş, hü· 
kômet te belediyeye, halka yeni 
yiikler y1ikletecek olan bu teklife 
razı olmamıı. 

Bunun tersine olarak deni• 
yor ki: 

- Hükümet mevcud tesisatı 
çürflk, bozuk görmüı, aoayeteye 
bunun yenilenmesini emretmiı. Sos• 
yete buna yanaşmamış, yanaşma· 

yınca da tesisatın genioletilmeeine 
izin •erilmemiı. 

Söylenen bu eözlerin haagiainin 
doğru, baagiainin yanlıı olduğunu 
bilemiyoruz. Yalnız bildiğimiz ~y 

f zmir halkından birço)darının eJle
rinde paralan olduğu halde telefon 
kolaylıklarından mahrum kalmıı 

olman ve bu bale de senelerden· 
beri kimaenin aldını etmemesidir. 

Telefon teaiutı bozukea neye 
boak tetiaat yaptılar, niçin yeıai

lqtinniyodar? Teaiaat sağlam be 
niçin depo edilmiı fazla pahalı 

mall81 aflrmelı: için bu uılam. te.~ 
Iİaab ~-elliôbaıran değierirmege kal· 

1 \ 

kıııyor ar? " · , 
Danlara aklımı• ermiyor. Eren 

var• beri gehin! 
.4.NADOLU 

Italya'nın Uluslar Kurumun- Yeni 
dan çekildiği Söyleniyor .. Uçak~~~ımız 

Geç vakte kadar nı8J-"" 
kalmış iki arkadaş ~J 

- Eyvah, çok g6' 
Şimdi bizim lıanımo 111 

atmalı? 

- Düşündüğün 161' 
. ' Otobüsle geldim dersın; -B.aşhakan Mussolini, Geç Vakit Kabineyi Toplamış 

Ve Beşler Komitesinin Kararını Konuşmuştur .• 

26 Tayyare Aldık, 
isim Vereceğiz. 

• • • ,.J6" 
Gene iki dost aral' J'i 
- Bizim Bay Ah""1". 

İstanbul 18 (Ôzel) - Roma'dan haber veriliyor: Be~ler komitesinin kararı geç vakit Roma'ya 
gelmlıtlr. Mo88ollol bo kararı k6nuvmak Clzere kabineyi acele toplamıı n m011ke:at uzun mCld· 
det ıtırmtıııar. Bu toplantıda İtalyanın uluslar kurumundan çekilmesine kaıar verildiği söyleniyor. 

Ankara, 18 (Özel) - Gele· 
cek haf ta, yeni alınan 26 tay· 
yaremlze bftyClk tGrenle ad ko 
nacaktır. 

Bulgarlar 
••••• 

Balkan Antantına 
Girecekler Mi? 
1ıtaabal, 18 (Ôzel) - Bal· 

kıa aadlaı:ımaıına dahil dnlet· 
ler dıo bakanlarının Cenevrede 
yaptıkları koaotmalar herine, 
Balgarlıtan'ın Balkan antantın• 
glrmeel Gmidl ço~almııtır. 

Orta Avrııpa'da 
Saldırım Olursa. 
lngiltere'nin Alacağı 

Vaziyet, Fransa'ya 
Uygun Olacak! 

Londıa, 17 (A.A) - Bakan· 
lar konferanıı bugbktl top· 
lanb11nda Franııa'lan orta A • 
rapa'da bir •ldınm olar• La. 
glltere'nln ite kantmaaına dair 
10raıana tedklk etmemlttlr. 
ÇdnkCl bCltClD İr gllls bakanla· 
rlle ba meı'ele hakkında g6rtl· 
tCllmemltdr. Toplanbdta, ıCl, 16 

mtlrge, dıt ve tecim bakanla· 
naın bulanuta dıt durumunun 
Ye muhtemel ekonomik secrl 
tedbirlerin görtltCllmtlf oldala· 
na göıtertr. 

Londn, 17 (A.A) - Lon· 
dra'aın doğra haber alan çe· 
•enlerlndea blldlrlldll'lne g6re, 
orta Anapa'da bir •ldınm ha· 
llnde laglltere 'ala kantmB11na 
dair Franııs elçlalala 10rmaaa 
nrllecek ce.ap Fraa11s g6rG· 
tClne uygun olacak Ye dlplo· 
matlk yollarla yapılacaktır. 

Londra, 17 (A.A)- B. Bald· 
vln bugCln bakanlar komlteıl· 

nln toplantııına batkanhk et· 
mlı:ıtlr. Toplanbda iç bakanlle, 
SCl1 deniz, havı, tecim \'e IÖ• 

mlrgeler bakanları huır bu. 
lanmotlardır. 

Londn, 17 (A.A) - Dıt 
bakanı M. Samuel Hoar fısla 
yorgun dGıtGğClnden Londradaa 
ayrılarak birkaç gClo dinlenmek 
fikrindedir. 

Turizm işleri 
R. Saffet Mihaç'ta .. 
Peıte, 17 (A.A) - TGrk ID• 

rlzm cemiyeti baıkanı ve Tark 
tarih sosyetesi Clyeıl eayln Retft 
S.ffet Mlhaç'a gelmlı •e prbay 
ıırafından karı:ıılanmıı:ıtır. Reılt 
Saflet Macarlııan'dakl tarihi 
TG:k anıtlarını tetkik edecektir. 

Reılt Saffet eehrl gesmle ve 
IODra Kanuni Saltan Saley· 
maa'oın geceyi geçlrdlgl tepeye 
çıkmıotır. Şarbaylıkta nrllen 
ı~Uenden eonra Retlt Saffet tet· 
klklerlne denm etmek tlaere 
Pec'e gltmlttlr. 

Nofus Sayımı 

lngiliz Amiral Gemisi ls
kenderiye'ye Gidiyor. 

lngjliz Akdeniz Filosu, Yeni Hare
kellere Başlamak Qzere Bulunu yor 

İıtanbal, 18 ( Ôsel) - Akdenla'de bulanan luglllı donanma· 
tının amiral gemlıl, İıkenderlye'ye ulıtmak Clzere acele eQllr 
almıtbr. Banan lftbebl, Akdeniz İaK'llı f lloıanun, yeni hare· 
kellere batlımak Clsere bolonmahndan ileri gelmektedir. 

• 

Beşler Komitesinin 
Bulduğu Formül .. 

Vehip (Pş.) 
Habeşistan F aşiz
min Mezarı Ola
caktır. Diyor .• 
1ıtanbul, 18 (Ôsel) - Babeı 

orduıunun genel eepekterllğtne 
tayla olunan Vehlp (Paıa), Hı· 
beıietan'ıa, ltalyaa f•tlzmlnln 
meıarı olac.gını ıöylClyor. 

Ecnebi gazetelerinin yazdık· 

larına göre Vehlp (Pata), Habet 
ordaıunan tenılklle meı:ıgul bu· 
lan maktadır. · 

Mussolini 
Haht'ş Kralı Tahhoda Kalacak, Fa- Almanya ile 
kat Bazı Kayıdlar Altına Girecek •. Birleşecekmiş 

lttanbal, 18 (Ôsel) - İtal· 
ya baıbakını Sinyor Mauollal, 
ıecrl t~dblrler ahndığı takdirde 
Almanya ile blrleıeceğladen 
baheedlyor. 

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

Bulunan şekil: 

Cenene l 7 (A. A) Beıler 
komlteel eakahleyla tali komi· 
teala ç.lıımalanaı lacelemlttlr. 
Komitenin kolllflye nreceğl 
npora ak .. ma bdu bltlrecel'I 
•nıbyor. 

Toplanbdan IODn M. Lnıl 
konatmalar için bir eeu an· 
yoros ve bahıcalJs demlttlr. 

Rapor, 11n1nn dbeldlmetlal 
polllla temlklnl n ~konoml 
danıtmalannın ıaylnlnl taYllJe.1 
edecektir. 

1mpantoron hakimiyetine 
riayet edileceği Ye İtalya'nın 
alaalır 101yeteıl ldareeinde 11· 

lthatın yapılmaeına memur edl· 
Jeceğl blldlrilmektedlr. 
lıalya ne diyecek? 
Cenene 17 (A.A) - Onu 

Ajan11ndan: 
Beşler komltMlnln hasırla 

dıgı proj~ aluılar 101yeıetl ta· 
rafından evelce de tatbik edil· 
mit olan nlmlardan mCllhem 
olmaktadır. Babeılstanın ılya· 

Hl Ye ekonomik tenslklnde hu· 
ıasl bir karni imparatora yar· 
dım edecek ve kuralda genel 
himmetler için anıalu11l lıyar· 
lar bulanıcaktır. 

S.zı dClzeltlmler yapılacak· 

tır. İtalyanın bu teklif lerl na· 
sıl karıılıyacağı 'Ve M. Alol· 
zlnln ce .. p •~rmeden önce 
Romayı giderek: Maa1ollal ile 
gôrfleüp gôrlfmlyeceği heuClı 
belli değildir. 

Komitenın kararı 

Cenevre 17 (A.A) - Betler 
komitesi İtalya n Bıbetfıtan'a 
yapılacak teklifler hakkında 

bu akpm oylaımıştır. Komite 
yarın da toplanarak bunları 
keeln olarak onayhyacaktır. 

İtalyan ve Babet cevabJar1 ge· 
lince komite konıeye raporunu 
nrecektlr. 

Komite Babetlıl•.n'a, 1ngilis 
IOmallılnln bir parçulle Zella 
limanım n Franıız ıomallıln · 

den de bir parç. .ermek tekli· 
flnde bulonmakıadır. 
Yan Remıig ıebli8at: 

Cenevre, 17 (A.A) - Akoam 
tııerl M. Lnal He İtalyan de· 
legeıl M. Alolıl g'1rll1Grken dl· 
~er tara~an Eden de Babeo 
delegeleıl Bnarlat ile görlt· 
mittir. 

Betler komlleıl raporunun 
ana çizgilerinin bu konaımalar 
sıraıında ltalyan ve -Dabeo de· 
legelerlae yarı reemlğ olarak 
blldlrlldlAI unılmaktad•r. 
Betler komitesi : 

Cenevre, 17 (A.A) - Beıler 
komlleıl bu ubıb 8. ı.. .. ı we 
Edea'ln lttlraHle toplınmıetır. 

Romen 
Vapur Şirketi 
Şube Açıyor. 

1ıtanbal, 18 (Ôzel) - BCl· 
kllmeılmiıle Romanya arasında 
akdolonaa transit anlıımaeı 
Gzerlne Romen .. par ıtrketl 
1ımlr'de bir eabe açaıcaktır. 

Rus 
Doktorları · Au
kara'ya Geliyor. 

latanhul, 18 (Ôıel) - En 
maruf eovyet doktorlarından 
mftrekkep bir h~yet, yakında 
MoıkoYa'dan Anbra'ya gele· 
cektlr. 

lsveç 
flzflmlerimizde Gflm· 

Ali Çetinkaya 
Şarkikarahisarda. 
Bayındırlık ve Demir· 
yolu işlerini inceleyip 

Tokad'a Geçti .• 
Şarklkanhlıar 17 (A.A) 
Dan ı:ıehrlmlıe gelmlt olan 

bayındırlık bakanı Alt Çetin.ka
ya bu gece halknlnde ilçemiz 
halkı ile içten konuımalar yap· 
mıttır. K.onatmalar ııraıında 

gel git ç.yını kovalıyarak gide· 
cek olan demlryolandan bir 
kolon Gireeon'a autılmaıı n 
Karahlear'a otas kilometre 
usakta bulunan Abadan ka· 
raklığa kartı lıtlfade edllmeel 
ve kaeabada elektlrlk teılı1at1 

yapılmaıı gibi lelerde yardım· 

lar lıttamlttlr. 

O.kana Karahlearda bola· 
nan .. p, demir, kômtır, ılmll 

kurı:ıan, kanboya, ııraık te· 
J 

beı:ıtr madenlerinden örnekler 
nrllmlttlr. 

Ali Çetlnk:aya konuı:ımalarda 

aldığı bilgilerden memnun kal 
mıı:ı, geceyi halk:nlnde geçir· 
dikten ıonra ıabahleyln Soıerl 

Gaerlnden Tokad'a hareket et· 
mittir. 

GtlmGı:ıane 17 (A.A) - hı. 
mb bayındırbk itlerini yakuada 
gôrGp lncellyen kıymetli ba7ın· 
dırlık bakanımı• Ali Çednkaya 
geceyi şehirde geçirerek dGn 
eabah Kelkit, Slran Ye Kara. 
h118r yola ile Glreeoa'a git · 
mek Gzere buradan ayrılmıı:ıtır. 

rflk Resmini Kaldırdı. Habeş 
Ankara, 17 (A.A) - İatok · ( 

taneye kaldırmışlar. 
larından ralmtsızlannsll· 

- Durup dururkell , 
.mklarına ne olmuş ~ 

e olacak, evı 

cak'ta. işi konakta. 
gide gele bagırsakları 1 
oynanırş. 

Çocuk - ~. 111 .~ 
ler dop·dolu geçtiklet' I 
niye sardalya kutu.sun" 
müş diyorlar. ~ 

Baba - Dua et ki ~ 
rından kinaye (Turl" al'_ 
ne benziyor, demiyorlar~~ 

- SAP 

Barbaros kurtuluş boJ,..,...~ 
Barbarot nahlyeet, J.1 ~'jj 

teudaf eden kurtalDt t"SJ 
parlak •e samimi _,
kotlulımıtbr. 

$arbay geliyor ~ 
Sellalk ar11ulul8I ,...~ 

ılyarete giden tarb~ _-Ali t 
Behçet Uı, bagln ~ f 
manımııa gelecek o ... ~ 
vapurlle tehdmlıe d60~JJJ 

Mordogan nahiye ~ 
llbaybk mektapçalek_ jl 

mi memurlarıadan ~ / 
Karabaran'aan Morclol'° , . 
biye mCldClrlogoae ıta0111 

llba y ve Parti balkall' : JI 
ilbay Fazlı G6leÇ ''tiri_ 

Parti baıbnı Yoıpd ~ 
A •nl Dogan; dOn 11 ~ 
bllle Bergama'ya git~ 
TGrk tarihi tedklk , 
ftyelerlne arkadaılık el 

Sergi Programı: 9"' 1' 
5 we 6 Birinci Teffi ti 

pekô 1de açılaeak olan ~ 
..n lflrglılne girecek bl kl-,rl 
rın kaydına baytar c11r;_ f 
gande batlanmıetır. g •I! .. 
«ramı; btlttın ilçeler• 

lere dagıtdmıtbr. ıdf' 

Nüfus .myımı ~ırlık dit'• 
İlbaylak hakak itleri ' 

tör6 Dllher ve 111•~ t',,ı 
rektôrO. N11ım; ilçelerde 111 ıJ 
nClfuı ıayımı baaırbkllfl 
tlıe çıkanolardır. 

Kütahya Saylavı ~· 
Kltabya dolıaınd• t1f'fl 

lerlle görtleen Kttıb1• 111;doı' 
eıkl lıktn umnlll .,.,.,,r 
Mehmet diin akf8111kl el~f· 
ma trenlle eebrt111ııe 1 

Takas komisyonu: dOJI ,)' 
T•ku komlıyooO ,.._,_,, 

oam tecim odaJIGcla ,,.....,. 
nk biriken itleri çık• 

---.,,,,...-----
Atletler J.Iİ 
lstanbul'a Ge .... ~ 

İltaabul 18 (ôsel) ;- "'' 
O.ikan oyunlann• 11 jd; 

ı ,e fi 
cek olaa Yogoı •• ıdll'' 

Ankan, 17 (A.A) - 20 ilk 
teorin p11ar genel ntlfm uyımı 
yardamaaun her tarafında ayni 
ga!'de yapılacak ve bir gtlade 
bldrllecekllr. Buaan için her· 
kee 1alDJ1 bulaadaAa yerde 
JMllacakbr. 

Royter Ajanunın ôğrendlgtae 
g6re,lkomlte Babefhtan'a mllll· 
yet gôeterllmekalaln f laaneel 
Ye ekonomik mCltHlrler alma· 
11nı n Babeı • İtalyan nnırı ile 
Babe ... tan'da otman İtalyan 

n •ıer yabuahırıa giheallaf 
için birtakım tedbirler tanlye 

holm'den bagiln telgnfhı TGrk mparOlOrU 
oflıe blldlrlldlğlnelgöre, 1ıveç'e Tayyare De 
ithal olunan yat tlztlmlerln 100 
klloeundaa abnmakta olan 35 Telti~e Çıkb. 
karon gflmrtık reıml kaldırıl- İltanbal, 18 (Öıel) - Da· 

otlotlerl bogOD 8°"""' 
n;;;,i;;,;ııı~Ünii~ü;i~HH 

1 
•-' 

Son TeJgr• edİ' 

emektedir. 

mıttır. Bagb IHeç plyanla· bet lmpmratora Balleleeltee, 
nada orta mal yat tlzGmClD aık"rl tayyarelertlen blrlle Ba· Beşinci Y ozd 
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Olmıyacak ~ey t -

İnsan dediğimiz mahlukun, :e kadar garlh dilekleri vardır? 
>ta vapurda bir arkadaşım 
~Yle dl yordu: 

- Mldwm bana o kadar 
1•tarab b veriyor ki, hayatım ce 
k enneoı olub gitti. Ah bir im· 

6111
01 bulsam veyıı bulablleeler. 

- Ne yapacaksın? 
- Bir mide takdıracaktım; 

Yep Yeni bir mide! 

- Nasıl olur? 

- Basbayağı! İnce, lıistlkten 
~'Pılıruş bir mide! İnsanoğluna 
11 

•eren, voronof aşısını ya· 
P.1ı fen, elbetteki blrgftu ho· 
1111 

da yapacaktır. 
be ~tkıdaşım bunları söylerken, 

~ llo:ı körolası mohayyelem 

~Oleğe başladı: Bo gibi işle· 
ı.._ biran fçfn mDmkün olabl· 
~~tnı dtışilndilm: 
ta Côz, diş, kulak, borun, el, 

... ~ak, ayak, kol, mide, bağır· 
"- latan bir eürQ ayrı ayrı 

~•ıa! .. 

) '1ese]4 gözftnüz ağrıyor ve 

~lb.Qd gözleriniz kflçilktar, şek 
.:_ı, rengini begenmlyorsonoz. 

1«U çarşıya: 
._
1
Slyah mı letlyoreonuz, yeşil 

~1• lbul mi, [beyen beyen de 
&ıobayyer de o!ablllr .. Er· 

"-t 8fin gider, değiştirirsiniz .. 
' ru,n kişiye borcunuz mu 
'1': 

) llenıen çarşıya! yeni saçlar, 

~ili le başka renkte glizler, 

tıı l'nunuz nzunsa kısa bir bu· 
~ta, kulaklarınız kQçilkse bir 

l ft kepçe kulak, dudaklarınız 
La~lı11aa bir çift algara .k4ğıdı 
~lf~lnde dudak! 

't ifldenlz falan yemeği kabul 
) 'lllyorsı, küçük bir operaayon 
'J> Yeni bir mide! 

"takat bunun bazı çıpklD er· 

~lkler için te•llt edeceği fena· 
ta o nlııbette hftydkt6r. 

tı "eııeJA zevcenin rengi sarı· 
~ ladır. Gö;derl mavi, bornu ka· 

lıtlata, tırnakları kısa, kulakları 
1Gkçe .. 

t't!S.bableyln, ref lkanızı bu sn· 

it e evde bırakıyorsunuz. BI· 

,_~re çarşıya geliyor ve akşam 
~l tt, şöyle bir göz ııeyranına 

'l'oraanuz! 

"' 
8•kıyorsunuz ki, ıılyah saçlı, 

'et:b, &tızgon bakışh, ince, ele· 
it ~ horonlu genç bir kadın •e b k de._ ı ıyor ve gözlerinin için· 
it baygın bir iltifat dökü· 

tor .. 
'lenıın yaklaşıyoreonoz: 

4ı ' Bayanım, zatıallnlıl ta· 
t ~lblylm .. 

an'6ab baaa, öylemi? Ben de 
e hlrşey hahrlıyorom .. 

tı " Oh, ne saadet!. Bilseniz 
de bcıyak bir heyecan için· 
tıyılb. 

' Bekar mısıDlz? 
la; Evet .. . Evliyim, fakat be· 

de~ sayılırım. Çilnkü meıı'ut 
~t llo:ı kalbim tamamen ser· •tu, 

tG~t, f ete b•undan sonra yQ. 
te bir şamar •. 

......._ Anıın rica ederim bayanım 
~,; Se11ı utanmaz adam seni, 

~il göıQ kör, ayağı topal, 

- , kırık olası herif seni!.. ta 
'ttb Qt değilsin ha!.. Kalbin 

tat ha! .. 
Feı L 

lıt e-.ade Aleşşap .. BiltOn bun 
IQ l 

-... o nıasını denli, olmama· 
~1 dıı ~ 
.., enıek ~erek .. .Meamaflb, 

üzüm Alacak Şirketin 
Direktörü Geldi. 

T. T. Araştırma Kurumu Okul işimiz .. 

B 'd Genel savaoın kunr yıllarınd• üyeleri ergama a. çocok, sı>~aklarda az görtUeo 

- -Şirket; Satış Kooperatifleri Teşki
latı, Faaliyetin Bir Başlangıcıdır 

•• o. Afet lzmir'Jilerin · Alaka ve 
nukseverliğini 1'akdir Etti. 

bir varlıktı .. Erkekler cephelere 

dökdlmtıo, kadıo atıl kalmıota .. 

Ko- Doğom makinesi, işlemez ol· 

muştu. Bizde de öyle, başk• 

yerde de liylt!.. 

Piyasadan üzüm ratın almak 
ve nlizım roln görmek (lzere 

hnkumetçe fo ve Ziraat banka· 
larıodan verilen 1,5 milyon 
lira sermaye ile teşkil edilmiş 

olan şirketin dlrektörfl Ekonomi 

~akanlığı iç ticaret genel dl· 

rektörü İsmail hakkı Veral; 

dün lzmlr vapurlle İetanbol'dan 
şebrJmlze gelmiştir. 

lemal Hakkı; dün Türkofts, 

tecim odasını ve borsayı ziya· 
ret ederek tetkikler yapmış ve 

ihracatçılardan bazılarım da gör· 

müştür. Dün kendlslui Ziraat 
bankası direktörlüğtınde gören 

bir mubarrfrlmlze İsmail Hakkı 

Veral; şirketin yapacağı işlere 

dair gazetemize aşağıdaki mı· 

lô.mah vermiştir: 

Şirketimiz Qzftm piyasa· 
111Dda nbım olmak ve arz ve 
talep arae1Dda bir milvazene 

hosule getirmek makeadtle İş 

ve Ziraat bankaları tarafından 

verilen sermaye ile teşekkül 

etmle husoei bir şirkettir. 

Şirket; bo maksadın boeolü 
için lcııp eden sermaye ve ttş 

kilata maliktir. Biz; yüksek ld· 
dlalarla ortaya çıkıyor değiliz. 

MJkıadımız ve gayemız memle· 

ketfmlztlekl tızüm piyasasının 

beynelmilel plyHalarda mahıul· 
terimize muadil olan Ozftmlerln 

(lal paritesini (ııevlyeslnl) ta· 

kip etmek ve bu ııevlyeye mü· 

vazl olarak yürümektir. 

İzmf r borsasında ilztım f iıt· 
)erinin yukarıda işaret ettiğim 

vechlle beynelmilel f lat pulte· 

slnlo dlinftnde oldoğonu gör· 

dfığ6m6z ve htsııettlğimtz anda 

mübayea için piyasaya müda· 
hale edeceğiz. Keza şu ifade· 

terimden vazıhan aolaoılıyor ki, 

makııad Oztımlerl valörlze et· 

mek veya tızüm flatletlnl her· 
hangi bir teşebbüs dahlllnde 

tatmak değil, fakat cihan pi · 
yasasına nazaran memleket da 

hillndekl alış verişlerde bir in 
tlıam ve bir istikrar temin et 

mektlr. Şu bale nazaran mfts· 

tabsllln lehine olarak vokuu 

muhtemel olan mftdabalelerl 

hiçbir vechile ihracat tftccarının 

~~~~~---~~~~~-
kadınlara kalsa, böyle btrşey 
elbette fenlmel matluptur .. 

Ben sadece bir şeyin tabak· 

.-.okunu isterim: 

Beyin eataşı! 

İçimizde o kadar çok beyin· 

sizler var ki, hanlara bakıb ba· 

kıpta acımamak e1den gelmez. 

İnHnları yola koymak için her 
şeyden evel beyin eatışının 

başlaması temenniye şayandır. 

ÇOnkQ her lylllk, her kötülftk 
oradan geliyor. 

Bu sôy ledlklertmln de birer 
Leylnelzllk oldoğıınn lnkrr 

edecek değilim. Ne yapalım, 

satış başlarsa ben Je ilk müş 

taıilerl arasındayım! 

Çimdik 

~~~~~~---~~~~~~-Direktörün Diyevi Ô ğ ret men Afetin başkanla· tarafından arsınlo11l betlncl 

ğında Ege bölgesindeki önttlk· lzmlr panayırının gece ve gftn· 
aleyhine bir hareket olarak le· 

lıikkl edilmemelidir. Blllkls 
müşterek ve ahenktar bir efor 

lerl ve harabeleri ziyaret ede dQskü tezabGrlerlnf canlandıran 

rek Tllrk tarihi ftzerlnde arae· gGzel bir albtım hediye edil· 

ile nefaset itibarile dOoyada 

eşi bulnnmayao bu güzel mah
sulQmftzOn hem müsrabslllmlzl 

ve hem de thracal tüccarımızı 

memnun edecek şekilde değer 

f latle satılmasını temin etmek 

biricik amacımızdır. 

İzmlr'e bagün geldim. Mob· 
telf f zamanlarda ve muhtelif 

sahalarda çalıştığım ve çok iyi 

tanıdığım bu sıcak ve ııevlmll 

muhite bftyük bir sevinç ve 

ürultle geldim. İlglll mehafil 

ile temaslarıma başladım. Ş r· 
ketin tesisi ve kadro teşkilata 

ikmal edilmiş gibidir. 

- Şirketinizin eahş koope. 

ratlf lerf He alakası olacak. mıdır? 

- Evet sayan Ekonomi Ba· 
kanı Cel41 Bayar'ın muhtelif 

vesilelerle ifade buyordukları 

veçblle kanun projesi Kamoıa. 

ya ııunolmo11 olan satış koope. 

ratlflerl teşktlahnıo faaliyetine 
kurumumuz bir başlangıç ola 
caktır. 

Esasen kao&1tf m budar ki 
müstahıJll ile alıcı arasında ha. 

kiki milvazene ancak müstah· 

ııilfn teşkllatlandmlmanodın, 

yani eatış .kooperatif lerl te11kl· 
IAtının faaliyete başlamasından 
sonra teessQs edecektir. 

- Şirketinizin sermayesi ne 
olar.ak ur? 

Şlrketlmlzio sermayesi 
teşebbüs ettiğimiz işin muvaf 
fakıyetlo başarılmasını temin 

edecek derecede kuvvetlidir. 

- ~lrket asıl faaliyet demek 
olan ftzOm satın almağa ne va· 

kıt başlıyacak ve ne mlkdar 
ftzüm alacaktır? 

- Geldiğimden itibaren üzftm 
plyaeaııını tetkik etmekle meş 

guldm. Avropa'da ve bllhasea 

Bambor,, Amsterdam ve Loo· 
dra'da kuvvetli n bllglll mo· 

hablrlerlmlz vardır. Bo moha· 

birlerlmlzden bogQnden hlba· 

ren hergQn muntazaman piyasa 

haberleri gelecektir. İç ve WIJ· 
dakf piyasa durumuna ve f lat 

temevvQçlerlne nazaran ihtiyaç 

hbıl olduğu anda mObayaata 
başlıyablltrlz. 

tırmalar yapın T. T. araştırma 
kuromo üyeleri dtın sabah ıaat 

8.30 da otomobtllerle Berga· 

ma'ya gitmişlerdir. Sabahleyin 
gOzide birçok z~vat; kordonda 

Gazi konağında toplanmı11 ve 
kurom ilyelerlnl uğurlamıştır. 

Koruı.n tıyelerf; evvela co· 

morlyet alınana gelmiş, tazimat· 

lı Atalilrk'iln heykeline bilyftk 

bir çelenk bırakarak Kartıyıka· 

y• gitmiş, Soğokkoyuda Atatftr· 
kQn anae1Dın mezarma eaygı 

içinde bir çelenk koymuştur. 

Heyet; Menemen'de ilçebay, 
11arbıy, parti başkanı ve birçok 

halk tarafından samimi bir şe· 

kilde karo~lanmıştır. Üyeler; 

Kobllay anıtını ziyaret ed4'rek 

devrim uğrunda ölenlerin me 

zarlarıoa bir çelen koymuştur. 

İlbay Fazlı Gftleç ile İzmir 
parti başkanı Yozgad saylavı 

A vnl Doğan; korom tıyelerl 

ile birlikte Bergama'ya kadar 

gitmişler Te kendilerine refa· 

kat etmlaler ... lr. Yarşarbay Suad 

Yordkoru, heyetine Kar11ıyaka· 

da Soğulr.kuyo'ya kadar refakat 

etml11 ve orada heyet başkanı 

öğretmen Afet'e bir buket ve· 
rerek heyete hayırlı yokoloklar 

tomennl etmiş ve lzmlr'Ulerln 

tazimat dovgularile derlo sev· 

gll~rlnl Atatilrk'e bildfrmele· 

rint rica etmiştir. 

Ô~retmen Afet; lzmlr'de gör. 

dOkleri btıyilk ahlka ve konok 
eeverllkten öttırft İzmir halkına 

ve ı,arbay doktor Behçet Uz'a 

teıekkftr ve 1elAmlarının bildi · 
dlmeslnl söylemiştir. 

Ôğretmep Afet'e tarbıylık ,-
/ 935 Genel Niif us Sayımı 
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Eskiden devletler oloe için 

değil, oloslar devlet için kaidesi 

baldın iken, devletler 11yıma 

önem vermezlerdi. Kaziye ter· 

sine döodüğtı zamaadaobeıl 

devletler sayım gibi olasa iyi 

hizmet yollarını göıteren lşltre 
haıvormağa baelamışlardır. 

Baovekilet 
1etatietik Umum Müdürlüğü 

ELHAMRA 
ldan:elnde MiLLİ KÜTÜPHANE ılnemaaı 

Son Günah 
BüyQk moval fakı yet le devam etmektedir. 

Gece 9 15 ııeansından ııonra bdtiln 
' mevkilerde tenzilat 

Birinci 2 5 Balkon 3 5 Busuli 5 O 
Geceleri sinemadan tıoora her tarafa otobOs Tardır. 

Gelecek pro:ram: 

Vöyana BüDlbüOü 
MARTA EGERT 

mlollr. 

Kurum ftyelerlnl İzmlr'e ge· 
tirmiş olan Ertuğrul yatı; dan 
11bah lfmanımızdan Dlklll'ye 

gltmlotir. K.ırarlaştmlan gezi 
programına göre korum dyf!· 

leri Bergama barahflerlnl ziya· 

ret rttikten sonra Dikili'ye ge· 

çecek ve yatla DlklU'den hı 

re.ket edeceklerdir. 

Polonya'ya 
QzQm Satacağız 
Bunun için lzmir'e Bir 

Heyet Gelmiştir • 
Polou1ah bir tecim heyeti; 

boradaki bloke paralar1Da kar 
şılık üzftm sarın almak için 

şehrimize gelmiştir. Heyet mft· 

bayeaya bat!ımak için 'fftrkoflıı 

dlrettörlOğOne bat vurmuotor. 

Bir iki gtın içinde Polonyalılar 

boreadan fiıGm Hhn ılmığa 

başlıyacaklardır. Borada bloke 

edllmle olan paraların mlkdarı 

lô 20 bin Ura araaındadır. Bu 
para ile tamamen Gı'iim ala· 
caklardır. 

Tiran Elçimiz 
Don Şehrimizden Geçti 

Tir.o elçlmlı Y akab Kadri, 
dtın latanbol'dan limanımıza 

uğrayan İzmir vaporlle eehrlmlıe 
çıkmıo n Egepalaata ııabık 

Tftze bakını eaylnımız Mıh· 

mud Esad Bozkurd'ıı ziyaretten 

sonra ıelr.rar vapura dönmGo 

ve •kşam (lzerl Plre'ye hareket 
etmiştir. 

· Bny-nk Fidanlık 
Bornna'da ziraat mekreblnde 

bftyOk bir f ldanlık teıls edile· 

ceğlnl, birçok ilçelerle köylerde 
vtıcuda getirilen f ldanhkların 
bakımeız kaldıklarını yazmıotak. 

Kaymakamlar toplantmnda ve · 
rllen karara göre ziraat mek· 
tehi mftdarıa~a; hunun için 

hazırhklara baolamıştır. Mek· 

tepte llbaylık hOdcesloden ve· 

rllecek tahslsaala vücoda getl· 

rllecek o!an f ldanlık; batan 

ilin f ldaa lhıtyacını cev~p Ye 
recek bflytıklükte olacaktır. 

Mekteb dlrektörlOğft bonon 

için bir proje bazırlımakta •lır. 

Pamuk ve Zeytinyağı 
Bazı ecnebi f lrmalar T6rk 

of ise mQracaat tderek memle· 

ketlmlzden pamuk ve ıeytla~ 

yığı •lmak latedlklerlal bildir· 
ıPlşlertJlr. 

Bo f lrmalar• pamuk ve 
zeytinyağı toclmlle meşgul le· 

clmerlerlmlzln adreılerl gönde· 

rllece.ktlr. ----
GOzel Bir Hareket 
Blmayeletfal kurumu bıkım 

evinde her hafta Cuma glnlul 

gebe haııta kadınları parasıı . 

moeyene Ye tedavi edilecektir 

Cemiyet tedbir almı1Jtır. 

Genel HVIŞ geçti. 

Biz İstiklal 11vaşıaı da ha· 
eardık! 

Yavaş yavao normal doruma 
döndlk • Makine işliyor. be· 

tikler eallaaıyor, çocuklar so· 

kalr.lan dolduruyor.. Yeni bir 
dirilik, bir kımıldan1ş nr! Ya· 

rınımız, bu çocok bolluğundı, 

bu çocuk olgunloğondadır. Se· 
vlnebilirlz, nesil artıyor. 

• • • 
İyi bir nesil iki şeyin Hğ· 

lanmaııı ile doğar: 

1 - Fizik lhtfyaclarıo ıat· 

mini, sefaletin önftne geçilmesi 

2 - KtılUir memealnln bol 
gıdalı olması. 

• • • 
Ktıltür bakanlığı tmredlyor: 

11k ve ortamekttp kapılarını 
çalan yavrulardan hiçbiri geri 
çenllmlyecektlr. Htpılol alacık· 
sınız! 

Gftzel, çok yerinde .. Sevine· 
blllrlz, memlekette okuma ı, . 

tabı artıyor. Biz de okoyan bir 

ulus olacığız . 

• 
• • • 

Fakat bo emir, ne dereceye 

kadar tatbik edilebilir; dOtftn· 

mek ıerektlr. 

Mektep çatıları Fayıh, dar, 

vaaıtalar az, mu.ilim Hyısı 

keza! 

Tr.kılf, çlfttı tedrisat ve Hlre 
•mma, ya randman ne olacak? 

Bir ıınaf dftıfto6nftz : 

75 mevcudludur. Her rah· 

lede, beo, ıeklz çocok sıkıımıo· 

tır. Bir muallimin bo şartlar 

altında tam bir verim aağlıy•· 

bileceğini aklınız kabul eder mi? 

Muallim, evvel& çocukları 

tedklk edecek, onları adları, 

unları, aile durumlara, zekA, 

lııtldat, plekolojl ve aalrelerl 

ile iyice tanıyacaktır. Çtınkl 

talebeyi iyice taoımayan maal· 

Um, hiçbir veçblle muvaffak 
olamaz 

75 çocuk ne kadar &amandı 
tanınır~ Bir muallim, bu kadar 
kalabalık içinde nııııl otorlıe 

kurablllr? Takrlrlnde, dere alıt
larında ne kadar 111 güreblllr? 
Bu kadar zor şartlar lçlodr. ça· 
hşan bir moallf mln kala yor· 
gooluğuoo, heHba katmıya· 

cak mıyız? 

İki çocuğundan yıka 11llken 
anaları, babaları hatırlırHk, 

l'iirk ımoılllmloln gerek mes· 
lekl, gerek vicdani ne kadar 

ağır bir ödev ve mes'uliyet kar· 

şmnda bulunduğunu derhal 

anlarız.. Bo hlbarladır ki, oka· 

ma tehactımftnfin kalbimizde 

uyandırdığı anlç arızayı o~· 

rıyor: 

- İyi amma, bu prtlarla 
ilk ve orta mekteblerln nrlml 

azalacaktır! 

Diye dftşftnlyoroz. Netice ıo: 
Muallim Jizım, mekteb llıım! 

Başka tedbirler, bir ııtır•bı 

muvakkaten dindirmek Ye bura 

bir uzvo uyuştormaktan fark· 
ıızdır. 

Orhan Rahmi Gökçe 

ANKARA BiRASI Ankara'da 
Mil!i Bira 

öz Tork Sermayesile 
Mahsulüdür. 

Kurulan 1 
1 



BirlngilizGazetesiYazıyor Ed - lng tere Hükô. etini Tela.sa 
Türkiye'yi Tehdi e ' 
cek Olanın Vay Haline! Düşüren H~nd Yoludur 

GörO.şler 

Seziş~ 

Torkiye'nin Trakya Hududu Aşıl
maz Bir Sınır Halindedir! 

--------
AtaUlrk'nn enerjisi Sonsuzdur. Türkiye Hiç-

bir Zaman Bu Derece 
Liyakatli . O,,rduya Malik OJınamıştır. 

Atatiirk Mareşal Fevzi 
Deyll Telgraf gazeteainln İe 

tanbul aylHı J. H. Vahm 

"Mustafa Kam4l'ln yeni Tür· 
klyeal11 başhğı ahında bir yazı 
yazmış ve bu yazının haoına 

"Emniyetli hudud denk b(Uçe 
ve Omltll bir durum,, elSzlerl 
konmuetur. 

Yazı tl\yle başlıyor: 

Cumurluk Türldyeal, harp · 
ten ıonrakl s1Dırlauodan hoş · 

not olan toprağına toprak kat· 
mık hıreını heelemlyen yahut 
toprak yüıOnden kavgalara gl· 
rhmek fstemiyen pekb mem· 
leketlerln biridir. 

Osmanlı imparatorluğunun 

bir sQr(l genle dlkeler kaybet· 

meal harpten sonraki Türk 
cumurlağanon munf fık olma· 
eına hlr dereceye kadar Amil 
olmuştur. Çünkü bu sayede 

dılmı entrika ile kaynatın 

ftlkelerden kurtulmuştur. 

BugQn hıkklhı AtıtOrk diye 
tanılan Mustafa Kumôllu TOr· 
piyesi kendini "Avropaoın haata 
adomı,, gibi iğneleyici bir va· 
ııf tan kurtarmış buloooyor. 

Yeni Türkiye kendi kendinin 
hekimi olmustur. 

w TOrklye bogün elindeki 
topr klardao memooodor. Fa 
kat TOrklye'nln haklarına el 
uzatacak, yahud sınırlarını 

tebdJd edec .. k olanı vay! Ôn· 
ceden 1talya'oın hu çeşld ol· 
yetlerl olduğuna inanılıyordu. 

T6rklye her zıbmate katlana· 
rak •e btı1Dk fedaklrlıkları 

göze alarak bu çeşid ziyareti 
liyıklle karşılamaya bazırlıodı. 

Bu endişe artık hıf fflemişse 

de uoutulmamııtır. Ve İtalya· 
ya kareı bAIA ltimıdsızlık var· 
dır. Türkiye, 1talyı'nın bugün· 
kn emellerlle ıçık bir alika 

göstermiyorsa da her TOrk İtal· 
ya'nın baeko bir tarafa dönme· 
sinden için için memnundur ve 

umumi teveccüh, muhakkak ki 
Habeş lehindedir. 

TOrklye'yl inciten biricik 
diken, ra·eırn bazı Bulgar hl · 
zlplerlnfn göeterdlklerl boıo· 

mettir. Bununla beraber · T6r· 
kiye her hAdleeye kartı hazır· 

dır. TOrklye'ofo Trakya budu· 
do, aşılmaz bir istihkam haline 
getirilmiştir. Onun bu taraf Jır· 

dakl mQdıfaası, Çınıkkale'nln 

makabil taraf takt mOdafaatıı ile 
hığh olarak Türldye'yf, büyflk 
de.lellerln birleşik hareketin· 
den baekl her harekete karşı 

lecavOze uğrayamaz bir hale 

eokmuetor. 

Çcılanak ile konuşuyor. 
Torklye boğazları yeniden 

tahkime ah talebini şimdilik 

bırakmışsa dı bu talep her 

hangi dakika yeniden ileri 
sflrülebllfr.,, 

(Deyll telgraf) muharriri da· 
ha sonra Tftrldye ile Sovyet 
Rueyı araeındakt eıkı bağlılık· 

Uın bahsetmekte ve daha ıonra 
şu eOzlerl söylemektedir: 

"Tftrklye'nln bfttftn sınırlı· 

randa ıoükemmel bit istikrar 
ve emniyet hOkilm aQrmekte 
ve onun memleket içinde btl· 
Uln çalışmaları ydksek. bir mu· 
vaffaklyet kazınmaktadır.,. 

Muharrir daha sonra T:llrkfye 
ııin f lnansel durumunu anla· 
tarak d\yor ki: 

"Torkf ye finans bakımından 
herhangi Balkan devletinden . 
dıba aaglam vaziyettedir. Batçe 

dalma denktir. En belli-batlı 
Fransız f inan mQtebıea11ların· 

dan biri Hziyetl tetkik ettikten 
sonra Tftrkf ye lstlkballolo çok 

ümitli oldu~uoo 'eOylemfetlr. 

TOrkf ye'nln Musul petrolların· 

dan busene hleseel 500,000 
Sterlin tutmuştur. Kısa bir 
zaman sonra kendi madeni kay· 
ııakları kazanç getfrmeğe baş· 

hyıcaktır. Demlryolo meehur 
Ergani bakır madenine varmış 

bulunuyor ve petrol bulmak 
için mühim araştırmalar yapı· 

hyor. Milteha1Bıslır Baktı ve 
Muıul petrol tabıık11ının Şarki 
T6rklye'den geçtiğini ve bonon 
zengin bir kaynak olduğunu 

söylüyorlar.,, 

Muharrir daha sonra Tfirklye 
sanayileşme progrımmın ıon 

derece ciddiyetle tatbik olun. 
doğunu anlattıktan sonra Tür· , 
kiye ile İngiltere ara11ndakl 

doıtluğon sağlamlaşmakta ve 
mütareke hatıralarının unutul· 
makta olduğunu, son on yıl 

içinde 1nglltere'yl Tftrklyede 
temeli edenlerin iki taraf arı· 
eındaki yaklaomayı ilerlettik.le· 
rlnl izah ediyor n arada: 

AtatOrk'dn kendisi İngllte· 
reyi takdir ediyor. Ve 1 ngllbce 
öğrenme~e çahşıvor. Kendisi 
bOgüu biraz durakhyırak İn 
gtlizceyl eöylemektedlr. 

Diyor. 
• 

Muharrir dab11 sonra diyor ki: 
"Atatürk her zaman gibi 

kunetlldlr. Şimşek çakması 

eGr'atlle yaptığı ve bdtünlOğft 
ile tatbik ettiği yenlllkler, yal· 
nız sathi mahiyette değildir. 

AtatQrk'Oo enerjlel soıısoezdur. 

Yazan: Eczacı K. g, ~ 
Göreceğim Geldi 

lngiltere ile ltalya Arasında Bir Harp Yaı bitiyor, E,1111a0 11~ 
ikisinde takvim bize Soobıt 

·ı.ııı 

Ç k N 1 Ol h • ı • ? haber verir. Yazın ptlAJ 
ı arsa e er a 1 ır. kum ve deniz e~lencelerl ~ 

verdi, artık mayolar ıaodı~ ~ 
Habeş • · İtalyan 

mes'eleelnde İngll · 
tere'nln bu kadar 
fazla ve heyecan 

ve asabiyet göster· 
mestnlo sebebi, 
F'rauaız bahriye zı. 
bhlnindeo M A. 
Tom11zi'otn bir 
Fransız m .. cmuu 

eında dedlgl gibi: 

- Hind yolu· 
nun emniyetidir. 

Hind yolu oe 
dlr?. . Uerşeyden 

evvel logllıere im· 
pıntorloğunun cıo 

dı marı dernektir. 
Blod yolu, fn 

glltere'niu aaırlar 

eOren ve hiç de· 
ğlşmlyt:n sly11etl 

ntn bir şıhet1erldlr. --·--·~--
1704 de CebelOtta· 
rık, 1800 de Mıhı, 1839 da 
Aden, 1881 de de Sftveyşl 

loga\ etmiş, bir daha da bura· 
lardan çıkmamıştır. 

Hind yolonun merhale ve 
emniyet siperlerini teşkil eden 
bo yerlerin ·SOven mftsteına· 
hepsi de cihanın en müstahkem 
mevkfJerldlr ve Adeu fstfenı 

edilirse, diğer yerlerin coğrafya 
ve etografya noktal nazarından 
İngilizlikle hiçbir alikaın yok· 
tor ve baı,ka milletlerin earlh 
topraklar~dır. 

Aden'I, aahlps,ı eömdrgeler 
arasında olduğu için lstlını 

ediyoruz. 
Hlnd'ln, bu yoldan bışkı 

bir de ıarktan ikinci ve ihtiyat 
~~~~~----~----

Ve herkeıln kendiıi gibi olma· 
BIDı later: AtıUlrk aakert bir dehı\ 
olmak aıfıtlle de mevkllnl mu 

hafaza -etmekte ve ordo onun 

başlıca meşguliyetlerinden birini 
teşkil etmektedir. TOrklye hiç 

bir ıı:amın bukıdar dlıılpllnll, 

bu kadar iyi teçhizatlı, ve bu 
derece llyıkatll bir orduya mı· 
ilk olmamıştır · ve bo ordu, çok 
tüphell bir saik olın dlo taae· 
eobundın ilham alın bir ordu 
olmaktan çıkmıştır. 

0 AtaUlrk'do amdeei: TOrklye, 
Tdrlderlndlr. Bu amde, Ttırk 
idaresini yabancılardan temizli· 

yen bir elyası doğurmoıtur. 

Ayni alyaea, hükumetin yaban· 
cılar tarafındın işletilen her 
imtiyazı almaeıoa yardım etmlı 

bulunuyor bunlardan kala kala 
Şark Demiryolları kalmıştır. Bn 
yakında satın ahnacaktar. 

"İstanbul telefoıı kumpanya 
sının bir ay evvel satın alınması 
İnglhere'ntn Tfirklye ile flnın· 
sel alakasına nlhoyet vermiştir. 

"Rivayete göre Lozan mna· 
bedealnl lntıç eden mOzakere· 
lerln biteceği 1111da bir İngiliz 
devlet adamı cebinden bir ban· 
knot yığını çıkararak İsmet 
Pa,ayı: c:TOrkty~, bugOn ileri 
gidebilir. Fakat bunsuz, tetik· 
halde ileri gidemez demlo. 

Fakat Türkiye bugOne kadar 
harici lıir letlkraı yapmadan 

ydrOdü ve Oarneolı devleti za · 
manınılakl ttkllf J.,rden b6eb0· 

tOn ba~ka t~klif ler yapılmadıkça 
yeni kapltalietlrrln hflaoü kabul 
görcceklerlul t,östercn hiçbir 

emare yoktur. 

l / 'f!I ---.- .. giriyor; Sonbıhır; bıbçel~ 
r müzikli, cazlı gazinoları yıı;• ı~ 

/ 

___________ -ı 

Siireyş Kanalından bir gifriinüş 
bir yola vaıdır. Slngapur bo 
ihtiyat yolun ha~ mftetahkem 
mevkildlr. 

Hind yolunu Hğlamlaıtıran 

hflyilk bir emniyet altını alan 
şftpheılz Amiral Nelson'dur. 
Trafalgar'ID galibi zamanında 

İnglltere'nlo deniz haldmlyetl 
hertörlQ ı,Ophe ve itirazdan 
eallmdl ve umumi harbe kadar 
da vaziyet aşağı yubrl böyle 
devam etmiştir. Fakat denizaltı 
gemilerinin fevkılAdd tekemmil· 
ltınden eonra, kat'i bir denfz 

hı\klmlyetl hiçbir devletin elin· 
de kılmımııtır. Tayyarelerin de 
tekemmdlft, fanza, Cebelfttta· 
rık'ın kıymetini çok kQçült· 
mftştdr. 

• • • 
Kemmiyet itibarile bir İngl · 

llz İtalyan harbinde iki tarafın 
deniz kuvvetleri şudur: 

lıılya,nın 4.00,000 tonluk 
bir donanmaııını mukabil İn · 
glltere'nln 1,200,000 tonluk 
bir donanması vardır. İtalya,nın 
hali inşadaki harp eef lnelerl 

120,000 ton, 1ngiltere,nln ise 

135,000 tondur. 
Bu rakamlara göre, İngllte· 

re'nln Akdenlzdekl kuvveti 
İtalyan kuvvetlerinden pek 
fazla olımıyac11khr. ÇOokfl 
İnglhere,oln donanması hOtftn 
cihan denizlerinde vazife aldığı 
halde 1ıalyan donanmaBI sadace 
Akdenlzde faaliyet göıtermek· 

tedlr. 1np:lltere'nln clhao de· 
nfzlerlndekl harp f Uolarmı 
Akdenlze toplamasına lmkln 
yoktur. • 

• •• 
GörOlftyor ki, İtalya keyf lyet 

itibarile ne olurea olıun kem 
mlyet cihetinden Akdenlzde 
deniz tefenuku elde etmek 

Ozeredir ve ho, İnglltere'n'n 
ftç ıaırdınberl değlşmlyen siya· 
ıetine uygun değildir. Banan 

için İngiltere: 
1 - İmkAo boforaa halya'yı 

bir bışka devlet ellle hırpılat· 
tıracak; 

2 - Bana lmkAn bulamazsa 

İtalya ile hendz fırsat elde 
iken çarpışacaktır. 

Seydiköy Yolunda Bir 
Otomobil Kazası Oldu 

--·--Bir Arabacı Ağır Surette Yaralandı, 
Kamyondakiler Kurtuldular .. 

Don Ödemlş'ten incir ytlkltl 
olarak 1zmlr'e gelmekte olın 
bir kamyonla btr yflk arabaaı 

arasında Seydlköy clvannda 
kiremit ocaklarına yakın bir 
yerde İzmir . Torbah şosesi Oze 

rinde bir çarpışma olmuş ve 
araba sOrücftıü Hüseyin oğlu 

Ahmed bu kıza yüzünden ağır 

surette yaralanmışhr. Kazının 

ıebebl; arabacı Ahmed'lo; araba 
içinde nyuyakalmaaıdır. Vak'a 
hakkında aldığımız tafeilAll aşn 

ğaya yazıyoruz: 

Şoför Nevzadın idaresindeki 

Ödemle · 51 ıayıh otomobil in· 
clr ytıklo olarak İzmtr'e gell 
yordu. Vak,aoyerlne yaklaştığı 

eıra•Ja aoför yolun ~ağını tr kUı 

ediyor ve arııbada gene yolun 
eağından ynl ahyordu. O aıra 
rada eoför ; arabaom aot tarafa 
geçmeı.-1 \ ' e kam7ona yol ver 

mesi l~lo korna çalmağa baş 

Jemıgt1r. Fokat arabada hiçbir 

hareket görfilmlyordo. Şoför 

koma çalmakta devam ederek 
kamyonu sGrmüş ve nihayet 
arabayı bir metre meeafeye 
kadar aokolmtıştor. 

O sırada araba içinde oyu . 
makta olan arabacı Ahmed 
birdenbire uyanmıo ve koroe 

eealnl doyunca dizginlere Hı · 

Jarak arabayı yolan Bol tıra · 

fına almak lıteınfştlr. Kamyon 
dı arabaya çok sokulmuş el· 
doğu için şoförün tam mana· 
elle manevra yapamamakla be 
rıbet' el frenini ku,vetle bas· 
tırmıması sayesinde arabaya 
çarpmıştır. Şoför; manenayı 

daha genlt bir şeklide yapea 
idi Laoıyonon yolun hlr tısra 

fındakl uçuruma yuvarlanması 

ihtimali vardı . Bu takdirde 

kamyondaki yolcuların bayatı 

tehlikeye glrecekıi. 

Arabaya şiddetle çarpın kam 
yonou eademeslodeu yuvarlan· 

benim boeeue kışı görect~ ot 
geldi. K ıo; horalarlle, yeğıllbr 
rQzgAr ve soğuklarlle orta 

kaplHa da bir elneamıy• ~ 
sem diyorum. Sinema sı1°11 

0 
rının karanlıkları içine g6111 ,ı 
lerek her taraf soğuk keP 5

1 
bahçelerinde aok f ill.olerl e~ 
retmek turfanda blroey olllf ~ 
nedense bilmem yaza, soıı r 
barı doyulonca kıo ıeıeolfc 

ııııP 
Şöyle eoba başında kır 

ıe' kırmızı alevlere bıkarak ' 
bel tenbt!l oturmakta zevk 1~ 
mudur, nedense kışa dıb• f 
bok doyuluyor, gene cao•pı , 
pllıtj ları varoleun, kışın d• ıt~ 
ki vardır bilirim, zevki y•• D 

kış ta aramağı doğra bol~6J 
yorum, zevk ruhta, . c.ıı dfı 
kandı kaynadıkça yazıP ~I 

kıtın da zevki vardır, ıe~ 
belki sıhhıtta arıyanlar clofl 
istikamet tutturmuolırdıt· J 
kat parada arıyanların 1' ı? 
dıalırmı her gan görft1° ~ 
mea'rıdum diyende eaadel J~ 
dır. Ben bu kaCıdayıOJı ~ 

aramızda benim kışı ıöreecd , 
geldi, J:zmlr'de hnaltr k•''~ 
ortıhk bir yağmura boğol01~ 
ilk yaka silkecek benf IJJ b 
yorum, bilmiyorum değil··· 

Havada 
Muhtelif Ha
reketler ve Kaza· 
larla Balon Uçuşlat•·· 

Vartova, 17 (A.A) - "'~~ 
balonlarından biri Sovyetiet fi 

llğlodekl Krlcef yakınıod• 61 
Uanf y Amerlken bılooP 

Sovyetler birliğindeki ezel :ı:ı 
kınında karayı inmlıtfr. raf! 
alınamamıştır. ~ 

z rl= Varıovı, 17 (A.A) - od~ 
adındaki İnlçre baloPO d' 
eece geç vakıt Rtga yak•01;1ı 
karaya inmiştir. Ba baloP0 et 

pılı~ 
genkamp Mlcbel idare eı 

10
, 

idi. Balonun karaya lolJJe! f 
lOJ" havaların fenalığı eebeb 0 

8, 
tor. Balon don Hhah rii"g

1
:, 

Uıl' , 
tarın teelrlle fütonyc~yı g ~=· 

dtl.''' sonra rOzgıir fıtlkımetloi 
titerek Rlga'yı gelmlıtlr. 

111 
Deutchsland balonu da tklbo~ 

metre yOkaekllkte uçarkeP ç ~t 
1 pıtı 

zor bir durumda ve yere 0 eri 
mecbur olmootur. İnerkeP sıı~, 1• 

tP1 

bir fabrikanın bacasıo• o~' 

mı§lır. Diğer balonlar h•""' 
haber yoktur. / 

Helelngfon, 1 i ( A .. J\) bit 
İçinde iki sObay baloD•

0 .,o 
1010 

Sovyet aftel uçaAı elsteP ret~ 

ıaoırarık sınır yakınlarında 01 
11111 

lnmlttlr. Uçak muhafaza 

alınmıştır. / 
-------~t~ 
mış, içinde bulunan ,t\b ~,ı· 

od• 
yere düşmOo, araba all• b"'' 
mıştır. Arabacı; göğeOndetJı t ,o· 
nundan "e kollarındıD ,ğ• 
rette yaralanmıştır. 

1 
S'" 

Yar genel eavamıo Şe•~,IJ~I· 
ner tarafındın yapı1•0 bW 
kala göre kazada ~o(örflJJ b•'J 

bir kabahatı yoktur. .4;:1'ıd' 
hastaneye kıldırılarak 
ıhma ahnmışur. . 
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Sarayın hDkumet fşlerlle ve 
111aeet1e uğraşan kıamına ma· 
beyin homayun denirdi. Babı · 
lll kadar memur vardı görd· 
~il itler daha fazlı, ziyaretçi · 
er daha çokça idi. 
Sadrazam veya hariciye nazı . 

~le iti yapamayan ıef lrler, el· 
Çiler, patalkler soluğu mabe· 
~de at.rlardı. Yıldızdaki her 
d ıoreta birbirine abbıb, 

b 011 gördndrda. Baklbua ise 
lrblrlerlnln göztınn oymak 

:•rltrdl. Sultan Hamit siyaseti 
b 'Q ınnl boncuk hl kAyeelol 
Gtcıo maiyeti hakkında tatbik 

;:en zatı şahane bu takıntılar· 
gönGI eğlendirir ve aynt 

" 111•nda birbirleri aleyhine 
:1•11dırdığı rekabet ve kıskanç • 
k •e hasetçilik yDzQnden bir· 

btttıe birleşmelerini temin edı:r 
te 

llDcak bo sayede rahat 
tderdt. 

Padftıha jurnal vermlyen 
laarıyellk etmlyeo yıldızda barı· 
~-ladı. Bonon için yıldız 
-~lleıl demek, AllAbın bir 
..;_ea1 olarak blrblrlerlle bir· 
'a it veya bir adamın etrafı· 
'at llf11111 bosok ahlAklı lnean· 

deme kıt. 
8Q bal ller birçok kollara 

'1t1l1111şlardı. Bunların da ken· 

~De göre teşkUAtları vardı. 
"8 be,, yirmi veya daha f Hla 
.._ııe haf iye bölftklerl do~ro· 
... doğruya padişahla temae 
'4e •, konuıan, irade tebelhiğ 
L • IDokarrlbln denilen eadık 
~degtaa tabi idiler. 

-.:- haf lyeler en ziyade kır· 
feeıe renkli 't'e dalma kalıplı 

"1lt r giyerlerdi. Bu sebepten 
~ kııını halk tarafındın tını · 
ftıta dı. Fakat ıaoıamıyan lusım 

da Yardı, 
"-a 8a, de eer haf iye vardı, Bn 
~ •11111, blllnmlı bir fabelyettl. 
~ onDç ıene bu vazifeyi 
hL~. neferlltlnden yetleme 
~kal lakablle maruf Meh· 

' Pata adında birinci ferik· 
~ tltbeılne kadar ydkaelmlş 

dQt bir Çerkee yapmıştı. 
'~'hafiye derken haf iye· 
' llleıgol beş·on ıereerlnln 
hıt~ IDanaıı anlaşılır ve hafi 'te ancak birkaç sereerlye 
'-e baa1r kalmıt gibi gôrflnGr 
"ti. t... bôyle deglldlr. Yakarıda 
~dlğl gibi mabeyin hama· 
~ ile kadar insan HrH 
rı,.11 de haf iye idi. Bn ıt:rha . 
~k bir memuriyet gibi 
ti fdl. 

"-J dıa veya erkek denize 

' •tılacak mı mutlak ve 
tt~lr. ınemoro Kıbaaıkal 

1 Mehmed pata olurdu. 

c------lnıuıt Siyasal Gazete 

il 8•hip Ye Baıyazgam 
b-. •ydar Rüıdil ÔKTEM 

llQıt neı · t · 1 • lal nya ve yazı ıı en 
,111..~dfirii: Hamdi Nüzhet ,-""4Ql-. • 
·~. (!, il.ti İkinci Beyler sokağı 

l, 't~ Partili binası içinde 
'ier01l:•f: lzrnir .. ANADOLU 

· 2776 .. Posta kutusu 405 

'4~0NE ŞERAiT!: 
~ .,~?!· Alb aylıgı 100, Oç 
~ ""61 500 kuruıtur. 

'bo llleaıleketler için eenelik 
il ile flereti 27 liradır. 

-,erde 5 Kuruetur. 

41' llliı ntıe'b:ı.r 25 kuruıtur. 
.\nOı.u MATBAASINDA 

BAsnm TIB 

Yui an: Al. Doğan Batu 

BQyftk ve kQçftk biri silrgGne 
ml gidecek mahalli menfaya 
bo zavallıyı gônderen gene bo 
Çerkeı paşa idi. 

BOyilk adamlardan biri ôlda 
mü doktor raporu f nan para 
etmez. Kabaaakal cenazeyi gô· 
recek ve rapor verecektir. On· 
dan sonra o adımın öldDtllae 
loanıhrdı. 

Bir ev baıılıcık, tahırrlyıt 

yapılar•k birçok gftn•hsn ln· 
sanlar tevkif olunacak mı bir 
azrail gibi Kabasakal mutlak 
oradadır. O yakaladığl ştkArlDı 

blrrürlil bırakanlardan deglldl. 
BHtığı e,,ln trkeğlnl alır ve 

bhıabl çoluk çocnk ağlamığa 

ba15lbr lupanma~a baelıyan 

evleri için göz yaşlarlle okunan 
menlyelert kemali sGk6oetle 
dinler ve dindar bir laaen 
tavrı ile: 

- Emin olunuz Padişahımız 
efendimizin merhametleri b6· 
yfllunr. Herhalde beyiniz kor· 
tolur. Merak etmeyiniz. Her 
nasılaa bu lı olmnt.. Vah, nh 
der. 

Mabeyiolhümayonda battan 
nihayete kadar mabeyinciler 
hrfiye idi. Batk!tlp Tahsin paşa 
haf iye idi. KAtiblaeni izzet 
Balo paşa en azılı haf iye idi. 
Bu herif ayni aamanda alyaeete 
de karıtırdı. İbriktar batı haf iye 
seccadeclbatı haf iye velhaııl her 
baş bir hafiye gGrohunon reisi 
idi.. 

Bo hafi yelerln maaeları dllrt 
yüz koruttan hatlardı. Can 
yaktık.Çil, ocak ıönd6rd6kçe 

maaşları •e dereceleri artardı. 

Tedi ve terf lhlerl can yak· 
makla olurdu. Bunların eada 
kaılarını gördftklerl lılerl padl· 
fah bilirdi. 

Kara ve denizlerin biricik 
ıoltanı İslim Aleminin hıllfeal 
yer ybzGne d6ten bo Allah'ıo 

gölgesi her eabah uykudan uya· 
nır uyanmaz evrek sepetleri 
içinde kol kol gelen b6tiln ha 
f iyelerin jurnallerini ·okur ve 
ellle icabı ue ise yazardı. 

MeıelA ltkodralı mQşlr Ta· 
bir .Paşanın kolona menıop ne 

kadar hafiye gGruho varsa 
ylrmldört aaat zarfında ele ge· 

çlrdilderl ve tOphelendJ.klerl 
eohası veya hadiseleri yazarlar· 

dı . Blrıeye teeadftf edemlyenler 
de (Sayel aa.ylınyel Hazreti 
Padlşahlde yirmldôrt saat zar· 

f1Dda şayanı aız bir vak'a ol· 
madığı maruzdur) diye iki sa 

tlrlak bir tekmil haberi verir· 
lerdl. 

Tahir Pat• denli en haf iye 
kolbaşısı otuz kırk ad•mdıtn 

aldığı bu raporları kendi mü 
taleaaUe birlikte yHacağı bir 
rapora rapteder ve aynen zatı 
şahaneye takdim ederdi. 

Bu kol kol gelen rıporlar1n 
merbutatına varıncaya kadar 
okur muttali olduğu vak'aları 

kendi takdirine göre hnale 
eder. Mfltaleasını yazar irade· 
ılnl bildirir. Bu jurnaller dosya 
uıullle gayet mazbut olarak 
hıfz edilir idi. 

Ô&leye kadar hafiye jurnal· 
)erini okuyan ve icabını yapan 
Hazreti Padifah rahat bir ne· 
feı alarak ubaha kadar bol 
bol eğlenir ve ara ıın doıt 

lılerlle de uğraşırdı. 

- Sona Var -

-------------·-------- ·--- --,-· - .. ----------- --- ------- __ ..., ____ -------

Vaziyet Fenadır, Italya, Adis· 
Ahaha'daki Elçisini Çağırdı. ______________________ .. 
Mu~solini, Beşlerin Kararını Kabul 
Etmiyecek, ltalya'da Yeni Vergiler. 
Hücum Hazırlanıyor, Habeş Hükômeti Haziaesini 

ı~akletti, Meydan Savaşı Nerede Olacak. 
lstanbol 18 (Özel) - Lond 

ra gazetelerlola verdikleri hı 
berlere göre, halya'nın Adlı. 
Ababadakl elçisi, ıefaret işle · 

rint Fransız elçlstne devrede 
rek Adfs Ababayı terketmek Oae 
re Roma'dan emir almıttır. 
lıalyan konsolosları : 

Londrı, 17 (A.A) - Adlı 

Ababa'dan blldirfldiğlne göre 
Dlulye, Gondar, Mıgalo ve 
lJebramarda bulunan İtalyan 
konsolosları henGz yerlerinden 
ayrılmış değlllerdtr. Bonlarm 
hilkumet merb•lne ancak Dç 
haf tada gelebileceklerine göte 
oayet Habetlıtan ile İtalya ıra 
eındakl diplomatik mllnaeebet· 
ler keıllecekee bunıın Gç haf· 
tadan. enel olmıyacığı anlatıl· 

maktadır. 

lıalyan gönüllüleri 
Roma 17 (A.A) E!!kl 

snaeçılar cemiyeti, eıkl savat· 
çılardın Afrika için 19,000 
göoiUIG mftracaah almıttır. 

Konsoloslar neden kaldı 
Londra 17 ( A.A) - Adts

Ababadan Royter ajanıına bil· 
dtrlldl~lne göre İtalya elçlllAI 
İtalyan konıoloılarıaın yerle· 
rinde b1rakılmıt olma11na bun 
tarın gCl•enle yola çıkmaları 

hakkında hilkdmet\e oraya 
lşyarlarına henft• talimat veril· 
memlı olmasından ileri geldiği· 
nl ıöylemlıtlr. 

Habet çevenlerlnde l!e bu 

botl'den haber veriliyor: İtsl 

yan 'Jır, Erltr4' cephesinde bil· 
yak tah11ldat yapmakla meşgul 
dGrler. Bu cepheden 6 kolordu 
Habeş toprakiauna yarflyecek 
ve Harar bölgeslle Cerlr'de Habet 
konetlerlle çarpışacaktır. St 
mtndlfer hathnı ltalyau'Jara 
kaptırmamak için Habet'lerln 
bu mıntıkalarda bir meydan 
muharebesi kabul etmeled 
kuvvetle muhtemeldir. 

lıalya istikraz yapıyor: 

İstanbul 18 (6sel) - Roma· 
dan haber veriliyor: ltılya ka· 
blneıl, bugftn fnkalAde ıarette 
toplanmıt •e bHı itler için 
nrgller ihdas etmeğe karar 

•ermekle beraber yGıde 5 fal•le 
oluaal bir lıtlkrH yapm•A• 

tensip eylemlttlr. Kabinenin 
bu toplant1B1nda, Ceneue it 
lerl konatulmamııtır. Do itler, 
Baron Alolzi'oln Cenevre'den 
dôniltGnden ıonrı knnoşolacak 
ve bu ayın 25 inde uluslar 
korumoua cevab verilf!cektir. 

Mussolini kabul etmiyecekmi~: 
lstaobol IS (Özel) - İtalya 

baı'>ıkanı M. Muuollnl, beeler 
komheelnla kararını henaı 

almamııtır. Maahaza bu kararı 
hbol etmfyeceğl ıôylenlyor. 

letaobol, 18 (Ôael) - c., 
nevre'd.,n gelen ıon haberler, 
doruma karanlık göıterl1or. 

Siyasal çeYenler, İtalya-Habeılı 
tan anlatmaslığından çıkacak 

olan bir sa'Htın, Avropa'ya da 
sirayet etmeılnden korkuyorlar. 
Uıval Birıey Söylemiyor: 

İstanbul, 18 (Ôzel) - Fraaıa 
bııbak.anı M. Plyer Lnal, Co· 
marteel gftnG Cennre'den ayrı· 
lacaktır. Bugftn be,ler komite· 
ılnln bir toplanl111ndan çıkar· 

ken gazele muhabirleri tarafın 
dan ihata edllmittlr. Gazeteci · 
ler, beıler komlteelnl• kann 
hakkında M. Lnal9dan izahat 
lıtemltleree de kendld hiçbir 
dlyevde bohınmamıt, komite 
baokanının, karar hakkında ree· 
mlğ bir tebliğ neıredecegfnl 
ıöy\emlştlr. 

Rus ve Leh Delegeleri 
Ar:ısında Bir Hadise .• 

M. Litvinof, M. Bek 'in Söylevine 
Karşı Neler Söyledi? 

koneoloıların hangi yoldan Cenevre, 17 (A.A) - M. paktlar n HVatın maballllet 
gelmek lıtedlklerlnl daha bil· Lltvlno( söylf'Ylnde demlıtlr ki: tlrllmeal ılıtemlal mGıterek 
dlrmemlı oldukları ileri ıDrG· _ M. Bek'ln dlyevl bizi emniyet ılıtemlne tercih etti · 

lftyor. bir daha eliz almıya mecbur ~nl hlldfrmlıtl. Areıoloıal an· 
Habeş 'ler etmlttlr. M. Bek'ln dlyevlnden laşm•lar hakkında mevcad zlh· 
hazinelerini na/dettiler: bizimle beraber diğer delege· niyetlere dair borada açılan 

Ltanbul, 18 (Ôzel) - Adlı· lerln de hayrete dClıtGklerlne bir mClzakerenln teırtkl meni· 
Ababa hftkt\metl; devletin bG· kanllm. 14 eylul tarihli sôyle· ye urar vereblleceAI huıaıan· 
Uln değerli ve kabili nakil et· vlnde M. Bek'ln dlyevlne 16· da M. Bek'tn m6taleuına itti · 
yaılle haalncslnl Adlı -Ababa'dan beb olacak hiçbir eey yoktur. rak edemlyeceğim. Bayle bir 
baeka bir yere oakletmlıılr. Do ıöyleyde ne Lehlsıan'a ne mGzakere için aaHmblemlıden 
tehir içindeki haıtanelerle mek· de Leh ılyaıaıına bir kerre daha mihald bir yer olmatlı 
ıepler ve yetimhaneler, hubın olsan dokonulmamıvtır. Bu ğını ıöylemiye ceearet edeceğim. 
ansızın patlaması lhtlmallae ı.,ylevde iki muhalif alyut Bauş mes'elelerlnl mftsakere 
mebni beyaz bayraklar çek• zihniyetten baheetmlıtlm. Be· ederken ıu veya bu ılya11 n 
mitlerdir. nim söylnlmden birkaç gDD zihniyetin falde nya kifayet· 
Nereden hücum edecekler? evel bir hOkdmetla mG•ulll ılzllkleri Gırrlnde durmaklı~ı · 

•••• 
lıranboi, - Batan clha• 

matbuatı ıon haf tanın iç mtl· 
blm nutkunu tahlil ile mef· 

guldGr. 

Maten gazeteel, M. Lnal'ıa 
nutkunu "İngiltere ile teırlkl 

meaal, lt,lya ile doetlok,. ıore· 
tlndt.. tefsir etmekte, jurnal dG 

Deba'da 11Mevlllade ıaylenmlt 
edeblyatız bir nutuk,. teltk.kl 
f'tmektedfr. 

Taymtı gaseteıl M. Samael 
HoHer'tn nutku için: 

11Slr Samuel Hoaer'ln nutka 
t1rlbt ve lnglliz ılyaıetlnia H• 

ltblyetll bir ifadesi ıekllnde 

telAkkl edilecek yGtaek bir 

nutuktur. Sade hDkdmetln 
değll, bGtdD Brltanya ha:kının 

da arzo ve kauaatlerlnl en iyi 
bir ıekUde ifade etmlıtlr,. de· 
mektedir. 

Prag'da çıkan Ceıko Slovo 
gaaeteal de a1ol notak tein 

diyor ki: "80 nutukta halya'ya 
kartı •ecri tedbirler l6aamana 

ifade eden kısımlar olduğa gibi, 
hal1a · Habeı lhtllAfının ıalhaa 

tenlyeılal lıtlyen kıumlar da 
vardır!,. 

Oltler'in 
için İngiliz 

Normberg nntka 
liberal gaıetel~rln · 

den Star ga1eleıl: "Bitler' de 
enlce Kayıer Vllhem'ln yıp· 

tıgı ılbl hareket ediyor Te or· 
talığı karıııırmakta malaaret 
gösteriyor!., Demektir. 

göre annılueal it beraberli~ 

b6yle bir mGzakereden çok 
faldelenir. K.eadl heıabıma 

h6kdmetlmln kendi dıt ılyaıaaı 
hakkında diğer memleketlerin 
ve bllha11a komtalarım•ıın ne 
dftıtlodGklerlne ltkayd kalaca· 
ğını ı6yllyemem. 

Detleıler kendi dıı elya•· 
larınıa batka memleketler H 

bllh11N komıoları tarafından 

doğru bir tarsda aalqılmaaına 

ve ba ıaretle tefılr edllmeılae 
ihtimam ederleren ar11ul11111l it 
beraberllglne dab• ılyade yak· 
laıacaldarıdı ••nmm. 

Leh heyeti hllkdmetlm tara 
fınclan g6dlllmekte olan barıı 
dyaıaıı hakkındaki noktal na. 
ıannı umumf celıede ı6ylemeğl 
tercih ediyorsa buna ltlrH et· 
mlyeceğlml ve bu noktal naıa· 
rın SoYyet Rusyanın ne Lehlı· 
tan hakkındaki ve ne de SoT· 
yet hGk#tmetl dış ılyaıaeınıa 

eaaelı amaçlarından biri olaa 
olao umamt dostluk hakandaki 
hattı hareketin hiçbir ıaretle 
mGeulr olamıyacaııaı temin 
etmek isterim. lıtınbol, 18 (Özel) - CI· de hGktlmetlnln iki taraflı mıaa lmktn yoktur. MGtaleama ............................................................. __ __ 

- 54 - 19 Eyl61 935 
cepheden avdet ediyor. blr nefer iken d6rt eene sar· 

Bir ihtiyar askeri doktor fında yGıbatı olmuıtor. 

ceHp .erdi: 
- Şayed ba delikanlı ôl· 

mezse ileri ıJe baıkomandan 

olacaktır. ÇflnkG cesur ve tam 
manaılle bir sabittir. 

Bir açıkgôz ve çetik ytlllbaıı 

atıldı: 

- Banan göaterdlğl yarar· 
lıklara 'flkıf m11mıı? iki Oç 
defa Arablarla çarpıtırken be· 
raberdim. Ben b6yle ceuret, 
b6yle çeYlkHk g6rmedlm. Leoa 

Bir baıka ublt: 
- Ve bir ıene geçmeden 

blnbaıı olacaktır. 

Dedi. Bftllln anarlar bono 
a6yUyen Hblte çevrildi. Ba 
16slerl ıGyllyeD hariciye neH· 
retloe menaub bir miralay idi. 
Leoo'on bir eene geçmedea 
blnbatı olacaAını ı6ylemeıl, 

herhalde pek bot deAfldl. 
Ba mlnlayın arkU1nda da· 

ru •e llyah bir nNllDgo& gt7· 

uılı ihtiyar Ye kırbıyıklı bir 
adam mlr.lıyın bu a6ıftnD 

resmi bir lisanlı tek.ip etmlıtl. 
Bu adam eııkl, Nıpolyon ıama · 

mndlın kalma bir asker, daha 
doğrusu Arman'ıa bl•metçltl 
Şarl idi. Şarl heykel gibi dl· 
kllmlt, sokaktan geçen ukerlere 
bakıyordu. Ukfn Arman g6· 
rftnmGyorda. 

ihtiyar Şarl parlak Onllor· 
malı aıker Te sabltanı ıeyre· 

den Arabları yararak aıkerle . 

rln geçıl~I yere kadar geldi. 
Bir.. ıonn eekl patrona ile 

kucak kaeaıa gelmlıtl. 

Şarl heyecaaıaı teakla etdk· 
ten aonra patronunu 6atlode 
eekl blrmetktr .. sıyetial alda. 
Cebinden etrafa matem learetlal 
hHI bir sarf çıkararak Arma· 
aa autb: 

Ba mektab loıtl 

ölGm babe.lal tıtıyordo Bu 
mektupla beraber 61meıdrn 

blrhç gDo evvel lordun yazdığı 
bir Helyetname vardı: 

Lord bu Hslyetnameelnde 
kar111 Fulmtn ile yazbaıı 

Armın'ı yegAne mlraıç111 ola· 
rak bırakıyordu. 

Mektupta fU eatırlar Yardı: 
Geaç dottam! 
Fulmen •izi aeTlyorda n 

uanedenem timdi de el• oaa 
eeTlyo11anaz. Ukla Falmen 
arbk yoktur. Şimdi Falmem; 
G. Ledl olmuıtor Te ba •tarla 
rımı okurken bir nllye mala· 
taç balanaeakbr. O.. ilsin 
Teli olmanı•• arzu 8'9yorum. 
'Omld ederim ki 6lmtlt bir 
doltanasan bu ar•aıaaa kır· 

mıyacabanıa? Oıı 
Lon G. 
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----·..-....··---lrr yaptıkları ve telörgtUerl 
koydukları görülmektedir. 

İekenderlye'de bolooan İngl· 
llz donanmasından birkaç par· 
ça Portaalde ve Şapdenlzlne 

doğru gitmlı:ılerdlr. Birkaç ge· 
mi de Siivevş kıuahnda dar· 
maktadır. Kanıl sıkı bir gözet 

Dumanbay 
bey De "

1• ddeıı· 01• Zor Tutuyor, Ay- azltındadır. ıoglllz'ler Şapdenl· 
lolo Hicaz taraf lırıoın da 

gôıetllmesl için İbnlaaood ya· 

Merakından Çatlıyordu. oında glrlı:ılerde boluomuelerdır. 
Vafd uloeal partisinin fikri 

--~-~-~~------~~-~-
Her iki genç, onan geHp 

otoroııundıo hiç te memnun 
olmımııılırdı . Bo his, Aybey'ln 
çehresinde açıkçı görQoftyordu. 

Domanhıy: 

- Arkadaeım oturmıya ve 
bir yer de kapanıp kılmaya 

alıtkın değil de sıkılıyor! 
Dedi. Acem nefer, dormadao 

Arab ordoaooun yaptıklarından, 

Kuteybe'nln kıbramanhkların· 

dan bıbeedlyordo. Bu kahra· 
mantıkların aza, Tdrk illerinde 
leltmlyet namına yapılan vah· 

tetlen başka bir tey de~ldi. 
Binlerce esiri, kıhçtao geçirt· 
mlı,, hattl bu canavarlığı itli· 
yen Arab bilekleri, eli kolu 
bağlı T4rk'lerl kesmekten yo· 

nlmuı,lardı. 

Damanbay, içinden gelen 

haykıntları, llnetlerl ve küfllr· 

lerl tutuyor. 
- İyi yaptınız, mClstabaktır! 
Diyordo ve kendi kendin~: 
- Aybey'ln bu dlll bilme· 

meal ne kadar iyi; yoksa felA · 
ket hazırdı 1 

Diye söyleniyordu. Biraz 
ıonra çok sakin ve tabii bir 
aeıle ıordo: 

- Galiba, ilerideki tepede 
kıbraman Emir'e husuıi bir 

çadır hazırlanıyor. 

Acem nefer tereddüdle: 

- Evet • Dedi · öyle blrı:ıey! 
- Yokla misafirimi gelecek! 

Emir ,K.utoybe'yl mi bekliyor· 

sun uz? 
- Yok canım! Bir başkasını! 
Acem nefer bunu söylerken, 

Domınbıy'a manalı manılı 

baktı. Domanbay anlamıştı: 

- Ha, şo söylediğiniz! 

- Evet! Fakat ıakıo arka 
daıınıza açmayınız. Çünkü ben 
onu pek beğenmiyorum lnaa· 
nın yü7.ilne baln hain, dlk ·dlk 
adeı4 dieinl gıcırtıda bakıyor. 

- Bayır, alz merak etme· 
ytn, ıöylemem! Fakat arkada· 
tımın tabiatı öyledir. Konueor· 
ken lneana hakaret ederse yil· 
ztıne ttık6rdr gibi konuıınr ve 

baluıları da hep öyledir. HauA 
onun bir adı dı "Gtılmez 

Dtık" tır. 

- Belli! Bıkeana ıenl bile 
k:ııgınhkla ıtıztıyor. 

Domanbay g6ldtı 

ıôztı çevirdi. 
'e gene 

- Şu halde Bahan dilberi 
de Emlrl ıevmlyor demek! 

- Ne gezer? Onun haberi 
bile yok! Delki de var, fıkat 
bir manaeebellerl olduğuna va· 
kıf değilim .. 

Peki of mdl n11ıl gelecek 
Mtızakere için! 
Ne m6zakereel? .. 
Bahara arablara geçiyor. 

86Ula çarpıtmılar fayda ver· 
medl. Barba kazandık. Aeyı 

TDrklerl kartımızda tulanamı· 

Muallim Dr. 

A. HulOsi Alataş 
iç Hastalıkları Doktoru 

yacakla r.. Bir taraftan da gir · - Nereye olacak, eo emin, 
dlğlmlz yerlerdeki halkı IBIAm· en uzak yerlere!. Fakat ben 

laştmyoroz. 

- Demek Buhendı artık 

Anblırıo olmak ı'lzeredlr. Oh 

ne iyi! .. 
- Siz o Hatunun g6zelllğl · 

nl hiç duymadınız mı? 

- Hayır! 

- Tekin değil, yoksa &izin 

bilyOk hauıoız ona çoktın ka· 

parlardı. 

- Demek bu kadar gftzel? 
- Tablt, tabii! .. 
- Emire bo aktım oe vakit 

gelecek deralo? 
- Orasını söyllyemem!.. Hem 

bana bak arkıdat, bonon 10· 

DUDU da düoOn!. 
- Tehdide lftzom yok. Be· 

nJm a~zım var, dilim yoktur. 
- Hı!. . Şu halde anlaı,ıbl· 

liriz. Sen iyi Tilrkçe bildiğine 

göre, bu kadının aarayıoda 

ikimiz mtıkemmel bir rol 
oynarız. 

- Ne gibi? 
- Ne gibi olacak? Ben bu 

Arap orduaundı llelebed kala· 
cak de~Ulm. Blras dtınyalık 

toplayıp memlekdlme çekile· 

ceğlm. 

- Canım, biraz dıba etraf· 

hca anlat!. 
- Yarın; kendimize emlrfn 

murahhasları s6aQn6 vererek 

aaraya gireceğiz ve oradan 
zengin olarak çıkacığız. Altın, 

f'lmaa, gtımtıı:ı ve berşey.. Bu 
kadının çok sengin olduğooo 

eöylilyorlar. 
- Ben de nna bono yap· 

mamaklığımızı tavıılye ede· 

ceğlm. 

- Neden? 
- Herlklmlz de saraydın 

Hğ çıkmayız. Sen Ttırk'lerl 

pek iyi tanımıyor olmılıaıo ... 
~onra aarayın fçfııde, dıeıoda 

muhafızlar çok faıla imle. Onlar 
servetlerini eaklımaaını çok iyi 

bilirler. 
Acem nefer, gilldtı. Eli He 

Domanbayın omuzuna varda: 
- Ben tertibat aldım. Zan· 

nedlyorum ki, yarın 11bah bana 
haber gelecektir. Ona göre 
hareket edub. Şimdi benim 
Haton hının sarayında lld 
adamım var. Buniann ikisi de 
Acem'dlr ve bemterlmdJr. An· 
ladan mı? 

Domanbay hiddetini zor to· 
toyordo. Beri taraftın da Ay· 

bey merakından cathyordo. Ay· 
bey nihayet duramadı ve 11r· 
tını çe,lrerek uzandı, gözlerini 

kapadı. 

- Anladın mı ylğltlm? 
- Evet, anladım. 

- Saraydı bu iti becerebil· 
mek için aöıiloe, bileğine, yil· 

re~loe güvenir bir arkıdaea lh· 
tlyıcım vardı. Nihayet tali, iki· 

mlzl kmıtılaetırdı. Dtıfiln, ıen· 

gtn olacağız. Banın hazinesi, 
akıllırı hayret verecek kadar 

dola lmlı,. Öbilr gftn tafak eô· 
kerken 11raydan çıkacak Te ba· 

tımııı alıp gideceğiz. 
Domanbay heyecaalı eordu : 

memleketime dönmcğl ıerclh 

ederim. Sen de IBtereeo orada 
kalır veya Rom diyarına geçersin. 

- Demek bu iti aeo bu kı· 
dar eağlam g~rQyoraun öyle mi? 

- Evet Tdrk ylğltl, o ka· 

dar ıağlam! Hatıl tlındlden 

kendimi zengin fanedlyorom. 

Arap'lann peşine takılır, onlara 
hizmet ederken ben sadece bir 
gdo bfty6k bir -.urgan vurıbl· 

leceğlml dtıeftnmilttflm . 

- Sonu Var -

Tire' de 
Köy işleri için 
Yapılan Toplantı .. 

llbaylık y6kaek katındaki 

llçebaylar toplıntııından dönen 
Tire Uçebıyı, köy mobtarlarile 

kltlpl~rlol h6k0.met ealoouoda 
topladı. Yeni llbayımııın afiz6· 
lap lncelefimlt ve yerlode ve· 

rllmlt kararllJ'ıoı anlattı. Kôy 
gelirlerinin arttırılması için ça· 
reler aranıldı. BllbaH• bu yıl, 

kôylCl, hereeydeo evvel 11ğhlıc 

lııloe fazlı ehemmiyet vere· 

cektlr. 
Köyltıytı lktıaaden kaldırmığa 

çalışın llbayımızın tavokço\ok 
ve f ldınlıklar hakkındaki bu· 
yurukl1rı köyl6lerln ytızQod 

gGldilrmtıeUlr. Tire kôylfllerl 
fidan ihtiyaçlarını oray f tdan· 

hğındın ve ziraat okolondın 

temin edecekte' ve köylerinde 
tavuk lstaayonundakl bakımsız 

cine tnukları da Zlrtat mekte· 
lehine ıaıacıklardı. 

Köy muhtulırı herteyden 
evel köylerin ıınır lı,lerlnln bir 
dibeoe konmaaını llçebaydan 

lıtemltlerdlr. 

S•nır mee'elesl köycOlük Ale· 
mlode önemli ve dedikodulu 
bir lıtlr. Do yazden hadiseler 
bile çıkmaktadır. 

Köy korucularının bir kaya· 
fette glydlrllmeıl için loptan 
satın alma yollarını ırayan köy· 
taler, bu lel de bu toplantıda 

tamımlıdılır. 

ilçemizin birkaç köytıntın 06· 
fos tutarı çok az olduğundan 

bu kôylerde kôy yaaaaınıo tat 
blk edllmeılnlo icap ettiği an· 

laı,ılmıotır. 

lzmir 2 inci icra 
Memurluğundan : 

Bay lamall Fuat ticarethane· 
sinde iken timdi nerede olduğa 
billamlyen İımall Kemal An· 
kara EmlAk ve Eytam bıokaıı 

İzmir tubeılne borcoooz olan 
7388.57 Türk llraeından dolayı 
bankaya ipotekli lzmlrde Baha· 
rlye ve Mahmudiye caddesinde 
8 yeni No.lo mağaza 2280 nu
maralı kanun hdkıimlerioe göre 
yeminli aç etıllvukof tarafın· 

dan T. L. 2~00 (lldbio b ~şyflz) 

kıyme ıl takdir edildiği icra ve 

lf lıie kanonunun 103 ünc6 
mıddeel:ıe te,·fibn ihbar Ye 

lliaea tebUA olunur. 

oudur: 
Mııır bir mftdıfaa harbine 

hazır bulonm•lıdır. İtalya Mı· 
sıra saldırmazea Mıaır'da blta· 

raf durmalıdır. 

Yağmur diniy or: 
Tondra 17 ( A.A) - Adla· 

Ababa'dın gelen baberlertı gö· 
re yığmur me nimi 20 eylulde 
bitmektedir. Birinci teşrinin 

başınd•, topraklar geçilebilecek 
derecede kotumoe olacaktır. 

Bogaz kapandı: 
Cebelültarık 17 ( A. A ) -

Limanın cenap methali bu 
akşam eablh bir estıkıd ile 

bpatılmıııtır. 

Malta'dan göç: 
Malla 18 (AA) - Yazlerce 

loglliz kadını ve çocoğo ve 
bllbaHa Maltada bulanan H 

lıcer ve denls efradı ellelerl İn· 
gllterf'ye gltmektedlalerr' 

Roma 18 (A.A) - 1500 
nefer taeımakta olan N111rlo 
Saure gemlıl doğa Afrlkı'&ına 

hareket etmletlr. 
ltalya bvnkalar kurulu : 

Roma 17 (A.A) - M. Muı· 
ıollnl bakanlar kurulunu yarın 
için toplıntıya çağırmıttır. Bo 
toplantıya çok bClyilk bir 

ehemmiyet verilmemektedir. 

lngiliz gemıleri sayısı: 
Kıhlre, 18 (A. A) - "Eleh· 

ramM gHeteıl; lngtltere'nln Ak· 

denizdeki konetlerloln 144 
pırça harp gemisine baliğ ol· 
doğunu yazmaktadır. Donların 

yirmi aoklsl lıkenderlye'de, 
yirmisi FUlıtln'de, altısı Sfl· 
veyı,'te, ylrmhl Aden'de ve 
yetmrol Cebelf1ttımk'tadır. 

Trablu.s' ta lıalyanlar: 

Londra, 18 (A. A) - DaUy 
Telgraf gazetesi; ltalya'nın Tnb 
loa'takl kuvvetlerini yetmlıı bin 
aaker ve flçyClz yetmlo bet uçak 
olmak (bere tat.-mla etmektedir. 
ftlısır'da Tahkimat: 

İstanbul, 18 (Özel) - Mısır 
gazeteleri, Mıaır'dı Umumi har· 
hın ilk gflulerlol andıran aekeri 
bir faaliyet hilkum etırdOğtınd 

yazmıktadırlar. İngiliz ve Mısır 
askeri gOnlerl Akabe'yl esaılı 

surette ltahklm etmektedirler. 
Sollam ve Mereayı Matroh'dı 

tayyare karargAhları teıle olan· 

muştur. 

Ebukir tayyare karargAbın· 

dakl tayyare mlkdarı 300 adedi 
geçmiştir, herg<ln yeni tayyare· 
ler gelmekte ve bava 0Htılhı· 

rekelerloe gönderilmektedir. 
Kuvvetll loglllz f lloları, Hay· 

fı, PorlBıid, Silveyt ve leken· 
deriye araıanda mdlemıdi bir 
faaliyet göetermektedlrler. 

lstaobul, 18 (Özel) - Şimalf 
Afrlka'da Blngazl ve Mısır ha· 

dodonda ttıpbell bir takım ha· 
reketler göze çırpmaktadır. 

Bo hareketlerin Hıl nazarı 

dikkati celbeden kJBmı budu· 
duo her iki tarafındaki Mı&ır 

ve lıalya 11 !!kerleıinln hummalı 
faaliyetidir. İtalya htıkumcti 
Blngazl'dekl motad kovzetlerl 

iki dört mieltve çıkarmıttır. Mı· 

ıır'hlar da bu harekele moka· 
bele ederek hududa bir miktar 

çllmez bir• :ı:;um yaratarak ve Halk evi işleri. ... 
htlkllllol daha ziyade kuvvet Gaziantep, ( Ôzel aytarılll 

lendlrmektedlr. Çok önemli dan ) - Saylavımız parti .,... 
"il'' olan Kayeerl komblnaaıom açıl· kanı Ömer Aaım Aksoy, ıs 
oıı· 

maaını pek bftyilk sevinçle kar· dolu namına rica ettiğim 111 1r;et 
Sevincimiz Sovyet katı kendisine haa bir neı• ' ı.ıılıyoruz. 

teknik ve enjeniyörlerioln kom· 
binanın kurulmaaı için çahemış 

n mel".lnunlyetle kabul edere 
ıı~· sordoğonı suallere şo kırt• 

il d artmaL. ları verdi: 
olmaları dolayH e e • 

Tayyarey e yardım ışı : ,. 
tadır. 

Kayseri kombloaalle Nazilli· 
de korolmaBma ba,lanın kom· 

blnınra iki memleket arasın· 

dakl alyıHI, ekonomik ve kül· 

Jürel ilgilerin bundan eonrakl 
genişlemesine daha çok yarı· 

yacağıoı kuvvetle umuyoruz 

Moskova, 17 (A.A) - Zo 

EndGstrialhaalya gızeteal Kay· 

aerl dokuma fabrikası hakkında 

yazdığı uzun Mr betgfde dl· 

yor ki: 

Kayseri fabrlkaaının açılı 

Tilrk ve Sovyet ulusları ır11ın · 

dakl dostlo~on ve çahıma bir· 
llğlnln gellolmlnde önemli bir 

tarih kurmaktadır. Dokuma 
fabrlkaeının yapılm11ı Bfty6k 

Önder Kamll AtatOrk'tııı ve 

ulusal kurtolue eanı:ıındıkl elllh 

arkıdaelarının taaırlıdıkları en· 
dftıtrlel gelişim plloının bir 

ctızüdtır. Atatürk'An bu arka· 
daeları arasında loönil, Arae ve 

Bayar ytıkeek bir rol oynamak· 
tadarlar. TClrk uloıunon kendi 

eud(lıtrlelnl gelltllrmek yolan· 

dakl teleklerini içten eellmla 

mak lbımdır. Hoeualledtr ki 
T6rk oluaonun Gretlm kuvvet· 

lerlnl artırmak yolondakl emek· 

terinde keodlalle kınavlı bir 

çahşmı blıllğloe lmk4o veren 
Sovyet Rusya endaıtrlalnin par. 
lak gerç.,kleemelerl olmuetur. 

Ttırklyenln bugtınktı baı,arı· 

mı bizim m6ı:ıterek bıprı· 

mızdır. T6rklyeyl bu endtbtrlel 

bıyramı mftoaaebetlle tebrik 
ederiz. Bo bayramda Platoko· 
fon boloaueu Tilrk·Sovyet en · 

dtııtrlel çahema birliğinin dost· 
lok mahiyetini artırmaktı ve 

yeni yıllırında bu doelloğa 

karııı olan derin llgl&lol göster· 

mektedlr. lkl oluaun acı yılla· 
rında doğan Tark Sovyet doat · 

loğo gGodeo g6oe aağlımlaş 
maktadır. Kayseri fıbrlk111 hı 

rış yolundaki TGrk·Sovyet ça· 

lıoma birliğinin maddi bir bel· 

geatdlr. Endilatrl geli,lmlnl ve 
ekonomik erklnllğlnlo mftdafı· 

8101 ödevle gtıden Tftrk ulusu. 

ŞelAm 11101 .. 

Italya'da 
Buğday Rekoltesi 

lıtaabol, 18 (Özel) - hal· 
y11'nın buıenekl buğday rekol· 
test 77 milyon kentala hali~ 
olmuı,tor . . Bu mlkdar, İtalya 
lçln en bereketli bir sene mab 
auld demektir. Vasati olarak 

her hektar araziden 15 kental 

ınıhaol altomıı:ıtır. 

a&ker göndermlelerdlr. 
halyın'lar, Sftnosi kabllelerl· 

nln gördlmemlş bir oekllde 

ılllhlıomakta olduklarından en· 

dtıe ettiklerini açıkçı eöylemek· 
ıeıihler. SüoosU~r rllnde eo 

son ılıtem f ık at f11bdka alarnetl 

olmıyın aUAhlar görftlmekte ve 

İtalya hükumeti bu allihlarıo 

kendilerine glzll lnglllz ıj ıtn 

lan tarafaodın verUdl~lne kıoi 

bulanmak tadır. 

- Yardım hareketi hakkı 
dakl dilı,tıncelerlnlzl s~yler ..ı· 
dnbt ~ 

- G~rilşüoftz doğrudur. 

zlantep, her uloaal lede ~ 
geçtiği halde, bu cereyan• -:. 
aleeef letendlğl tekilde atıl•'° 
mıştır. Bunun da muhtelif ~ 
beblerl vardır ki blrlnclel ıe 
llkenln halka iyi ın\ıtıllll•"" 
olmaaı olsa gerektir. Bo k_,. 
atlmlzl, aldığımız tedbir ve ~ 
tı~ımız teşebbtıelerlo verdiği ,,c· 
nuclarla edindik. l'fltekhll 

tlğlmlz oo iki ôğreto.aen -~ 
daı:ıın genel yerlerde verdi~ fi 
aôylevler çok iyi kareılandı il' 
ilk zamınlar hiç denecek k• 

11
. 

aşığı olan yardım yekuoo, ef 
tlhıp edilen yirmi kltlllk ~ 
etin çahemaalle daha bl ,,; 
haf tıda altı bin lirayı g C' 
Devam eden yardımın gtt1l* 
çoğılacağında t6phemlz yo~ 

- Halknloln aon çalı!"" 
ları hakkında beni tenvir ;JIJ' 
misiniz?. ; 

Saylav ve parti batkıo:.,,. 
ayni zamında Hılkevl rel ll 
Eve ıld çalıı:ımaları ıyrıd ..,lf 
ğ~rlenmeğe, kend,ılndeD 
netle babaedllmeğe taJ•Ddıfbr 

- Evimizin ·dedt· eo0 ~ 
kıç ay lçerlılodekl faa111' 

tôylece htılln edeblllrlı: ,,J'_ 
Bro~ör; bo, Gızlantebl ~ 

ılt tırllıael, ekonomaal, '°~ 
külttlrel ve nlr birçok ~ 
durumlarını htılha eden ı'll 
kıten kıymetli bir eaerdlt· o/I 
ytız6 geçen ıahlfelerl art",,; 
Anteb'e ait her t6rl6 D1•

14 ~ 
mevcuttur. Bogtıne kadar~ 
dığımız sekiz kltab tçer ,,, 
btıro~rtın aldığı mevki bf 
çok yükeektlr. ,,ı 

Dil eubemiz, Ağaıtoı •1
1 
{)I' 

kırkar gtıo dnam eden iki J 
tilrkçe karı ıçtı . Kor•~ fi 
dokça fazla rağbet görd 1 
tarafımdan verilen derslere 

bir kltab ta lotlear etti• . ili' 
Mfizemlz, metruk koll;J ,1 

naaıaın mahzeninde b0

1
° ~ı 

ı bf 
Hitit ve Roma a8'rl e .,oı•· 
daha zenginlettl. TeDl•1~a-I' 
mtıoftn ( ı:ıobesloln ) 0 

•• ~t' 
Gçilzler piyesi; blldlğfOl .;.ıs'_ 
iyi fazla rağbet kızaod•· 1 ,ti' 
Gç gece oynanmaıı ge:: ... 
berine karar altına a 

Vapur Duoııı111 

Gözlü'-' 
- ,ol· 
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İkinci karantln mııırlı caddeıiade 340 eıkl 218 ııj No. lı ev 60 nunda ihaleleri yapılacak ilAnlar Osmanın ömer ıatflye olan _ 

l .a ~ c " 347 > 231 tıj w ev 225 Mftetahkem Mv. aa. al. ko. dan: borcundan dolayı alacaklıya Ozom ımtışları 
•rıtt~ lelAhıne ıokağında 2,2.1 kıpı ve 2.4 taj ve 1ras Miktarı Tahmin edilen Beher ldloeonon birinci derecede ipotekli olup Ç Al K S 

e0 L • ıcı . . "-lğıııda 43 eıkl 47 yeni 55 tıj numaralı ev 125 Kilosu Cinsi Mecmu tutarı Tahmin flatl 14,12.927 tarih ve elit 273 
1258 

B. z. Ahmet 
6 2

5 K. S. 
15 50 
12 50 
10 50 

lklocı karıntlnı mmrla caddeıiode 296 kapı 180 tıj Lira Kurut Koroı San. Hhlfe 35 tıpa slcJJfnde mu· 607 B. ve Cev. 6 
~lluıaralı fırın. 200 236000 Un 24780 00 10 50 kıyyet lzmlr pınarbıııı gece 

558 
K. A. KAz. 7 50 

•reıyıka ılıybey gdndoğda sokağında 5 eıld 6 tıj No. 1ı ev 60 88000 Un 9240 00 10 50 suyu mevkllnde kAlo iki da. 501 F. Soları 6 75 
b c " mlraı ıokıjında 23.25 eakl 17.1 taj No. lı 100000 Un 10600 00 10 50 nilm ve 700 lira kıymeti mu· 4:92 S. S6leyma. 7 

8 

•bçe elyevm t1rlı. 302,50 Teminatı monkkate MOnaka11nın İhale tarihi hammenell ııefıall bahçesinin 4 71,5 İnhisar ide. 6 
ltrııyıkı tarın eder tayyar ıobğında 125 No. b dtıkkAn 125 akçesi şekli ve gQnQ Seatı eatılmasıoa karar verllmletlr. 431 T. Debbaa 7 50 

13 75 
7 

15 
~ bıhulye llnlr ıokağında 27 numaralı bıbçe yeri 191,20 Lira Kr. lO da Birinci artırm11ı 21,10,935 422 M. j . Taran. 6 75 

1858 50 P111rlık 24,9,935 eah 415 Al ti bf 5 50 c nıldöken tramvay caddeılod 111eıkl107 taj No. ev 1075 u " " 
10130 

" pızarteıl gilnO seat onblrde yo ra. 

11 50 
15 
12 50 
11 25 

8 d 693 00 388 Koope. lttlha. 7 50 c eli eeklz eene n sekiz mdsavl ırklhte ödenmek Gıere. 0 " » " ll < lzmlr ikinci icra memurluğun · 
332 

S. Celıirdln 
7 5

0 
'Yukarıda •azılı emvalin bedelleri peııln veya ikinci mubıdll 7

59
8

8
7 

5
5

0 
» 

1 
u ll,

3
0 u da yapılacak ve artırmada sa· 

t ı J - 315 j. Taran. mı. 6 
'
8 

kaelle ödenmek Ozere artırmaya kooolmoıı lıe de talip zuhur 1 _ Mat. Mv. kıtaatının dört kıt'a ııartname ile ayrı ayrı tı11 bedeli tahmin olunan 700 
289 

S. Gomel 
6 75 

8 25 
s 75 

11 25 
10 

etmediğinden on gGn mOddetle ıemdfdfne karar verJlmloılr. Tı· kapalı zarf uaulil ile mfinakaeade bulunan yukarıda liranın ydzde 75 ful bulmazsa 252 8. Aıyotl 7 11
Plerto 26.9,935 perııembe gtlnfl saat 15 te Milli emllk mfldft· cinsi ve miktarları yazılı dôrt kalem on ihtiyacına ta· eoçok artıranın taabhtıdO. baki 219 D. Ardltl 7 

-.!!.t;t11ıe mOracaatları . 3001 Hp çıkmadığından ayrı ayrı pazarlık ıoretlle eatın ılı· kalmak ııartlle mGzayede on 193 ş. Rlza halef 6 50 

J • M 1 E 1 k M d f d nacaktır beı,, gtıc temdit edilecek ve 181 Mınl. b. koo. 7 
13 50 
12 75 znıır il i m a o Qr Oğün en: 2 lbaleler1° hizalarında yazılı gftn 9e tarihlerde lzmfrde 6.11,935 çargamba gOnGn Mat 101 Ş. Remzi 7 75 

~l bedesteni senlll han dahlUode yokırı kıttı 55.15 na· kıeladı Mıt. MY. satın ılmı komisyonunda yapılacaktır. ooblrde gene ikinci icrada 114,5 Beşikçi z. 6 50 
16 
8 

11 
7 

l1 tılı depo n yazıhane. . 125 3 _ Şartnameleri her~fln komisyonda g6rülebtllr. ikinci artırma yapılarak hu 60 F. z. Abdal. 7 01 bedeetenl servili hın içinde 55.12 eıkl numaralı odı 125 4 - fıteklller ticaret odasında kayhll oldoklarJDı dair vesika 58 F. Emin 7 
( " " a. " yukarı kına 55.1 w " 22ö göstermek mecb~rlyetlndedirl,.r. artırmada dı yftzde 75 e talip 51 Albayrak tlca. 7 25 

k 2 çıkmaz11 ıatıt 2280 numaralı 51 Vf ı 9 "6 ' " " " dnbfUnde 55.11 numaralı oda 100 5 Pazarlığa fetlrık edecekler 2490 Hyıh onunun ~e te ı 
7 75 

" " " c içinde yakan kıttı 55,3 No. oda 75 GçGncfl maddelerinde ve 11artoamelerinde yazılı veelkı· kanuna tabi olmadığından en 48 Y. 1. TalAt 6 25 
O.. " c » » u » 55,2 " c 200 ları ve teminatı mavakkate makbtızlarlle birlikte ihale çok artıranı ihale yapılacaktır. 40 M. Ardltl 6 75 

14 
7 25 
7 25 

811l•ıılye kara oımao oğlu hını deronodı 26,37 No. lı w 120 ıaatlndf!n evel komfayonda hazır bulunmaları. 3024 1oho gayri menkul Ozerfnde 35 Jbr1hlm .Ra. 7 25 
.. h h 22 Len Reclyo 13 

8 25 
w » " » w 26,42 Ne. b oda 50 Met. Mv. ııat. ıl. ko. dan: er angl bir hak iddia edenler 

.. " " w c c 26,36 " c 125 1 _ Met. MY. merkez kıt'ıtlle tayyare Te deniz kıtaatının ellerJndeJd ve1alk ile birlikte 16 Gevglll. Ab. 8 50 

15 
8 50 
8 75 
9 

44 11 AH Naci Akı. 7 SU w " .. w " yukarı katta 26,40 kapalı zarf la mfta11kaeada bulunan (24 7250) kilo ıığır 20 gtıo içinde icraya mGracı· 
numaralı oda 50 eti (1500) kilo koyun eti (:M50) kilo kuzu 6tl ibtlya· ~darı )Alımdır. Akel halde 10 Kaptan Asım ~ 

.. w c " c c 'JDkarı kıttı 26,33 cana tıllp çıkmadığından pazarlıkla 11ıın alınacaktır. 9 Tahıla piyale 10 

İz hakları tıpa ılctllle sabit ol· 3 S hl E 1 6 50 " numaralı oda 75 2 - İhaleel 21 ·Eyhll· 935 comarteel gOnft Hat onda · up m n 

'

"'
01 bedeıtenl kOçGk hamım ıokağıadı 2 eıkt 2 tıj no· mlr'de kıılada Met. Mv. utan ılma komlıyonundı yı· mıyanlır paranın pıylıımısm· 79!19 

7 25 

1 d LL ı Lt dıo hariç bıralulacaklardır. ıı. ı a .... An 75 pı aca .. ır. incir satıştan 
llllrd, ı k k d ı han ı ı d 23,2 No. lı dGk· 3 Şartnamesi her gftn komlııyoodı ~ôrGleblllr Satıı peıln para ile olup mGıt ~... •ıtçı ar flçll em r 

1 
ç n e 4 Etin ııhmlo edilen tutarı (48557) liradır. 

C 
1
11 11111f hl11ed. 75 terfdeu ayrıca yGıde 2,5 telld 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 

Grece t d 1 kil d d aı 150 5 - Sıt(ır etinin beher klloeo için 19 kuroıı koyun ve kozu llye reeml aranır. Bu baptaki t.1ır epe ım ar mn n e ee; rmen . etinin beher klloıu lçlo 40 karuı,, f lat tahmin edUmlotlr. 
amanlar ıkın ıokağında 4 numırıh n 100 attırma oartaamesi 10, 10,935 

2942 Muhtelif alıcı 5 14 55 

Ze}•tioyoğı satışları 

lokırıdı JHılı emvalin bedelleri petln n1a ikinci tertip 6 - Temlnıtı munkkate akçeııl ( 364 l) lira Sl kuroıtor. tarihinden itibaren icra daire· 
~!~~dil nılk111le ödenmek Gzere mGlklyetlerl artırma uıulft Jle 7 - İıteklller Ticaret odasında kayıdlı olduklarını dair ve ılnde mftaıdide berkeıe açık 

Kilo Ah~ı K. S. K. S. 
83125 Mohte. alıcı 26 25 29 50 

.... ,... d k ı 35 ı slka gaıtermek mecburiyetindedirler. 
" Je eye onu mootur. Alıcıların 3,10.9 pazarteı gGnil 

8 
PıHrlığa lııtlrak edecekler 2490 eayıh artırma ve ~k· buluodurolaca,tır. Tıllpler 34. 

Zahire satışlan 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 

~15 le Milli emllk 11tı1 komlııyonona mftr1caaıları. 19 29 3016 ılltme kınooaoun 2 ve ilçtıocG maddelerinde ve ııart· 7222 numaraya ve yOsde 7,5 

l~nıir Milli Emla"k Modorlog--ünden: nameatude yazılı veıikaıau ve temınııı muvıkkate m•k· pey akçe•i0 1 veya bank• ıemı. 
100 Ton Buğday 5 50 6 50 

40 Buğday 5 50 5 50 

"-11ı,.ıkı boıtınlı mektep ıokığındı 7 .100 
Ura 

numaralı 

dGkkAo 50 
c " " 9.101 numar"b 

dtıkk6n (0 
c S0.12' numaralı 

dftkkln 40 
c ılaybey ında ıokığında 12 eekl 6 tıj No. lı e• 150 

't ~ " aallbpıı• caddeılnde 223 numaralı ev 850 
'Peclk ıngi ıokağında 12.14 numaralı ev 150 

~ mııırlı ıokığıodı 3 eakl 3 tıj nom1rıh ey 80 
Ilı l'okırıcla yasılı emvalin bedelleri peotn veya ikinci tertip 
ıı~adn nılkwle ôdenmek tl.lere mdlklyetlerl arhrmı uııola 
._6 lllflaayedeye konolmuotur. Tıllplerln 26.9.935 perıembe gd· 

"at 15 de Milli em14k mCldClrlyetlne mtıracaatları. 2924 

Hali Tasfiyede 
~tanbul Liman işleri inhisarı To.rk 

llonim Şirketi Tasfiye Heyetinden: 
Cttl'aefıye halinde lıtınbul liman ofrketlolu buharlı romorlôrlerl 
"'- •e teoezzQh molörlerl, ıu vapurları, moe gibi makloab ve 

ta~1111a, dubı, mnnı, orta kayık, an kıyılı, 11ndıeb gibi maki· 
dt ı Ve yelkenli, yelkenıiz bflcOmle deniz vasıtaları, lçlerlndekl 
~e '-'lthaılarlle birlikte ve açık artır mı ile toptan satılacığındın 
lett teklif edilecek bedel haddi 14yıkta gôrftldftğG taktirde ihale· 
llı~crı kıhcıcağıodın tıllplerio 22 Teorlnlenel 935 tarihine 
-.. dJf eah gana saat on Oç buçukta 1sıınbul'da Sirkecide Jl. 

oı: hanının dôrdanca kılında 51 numaralı odıdı toplanmakta 
tasfiye heyetine gelmeleri ilin olunur. (3015) 

6
• Türkiye iş Hankası lzmir Şube-
1bden: 

ttı~Clrkçe ve Franıızca mohıberat yapabilecek kudrette bir dık· 
~~ • ihtiyaç vardır. Bandın maada Almıoca veya lnglltzce'ye 
"ıt '1fn olanlar tercih edileceğinden tıllp olanlar it bınkaıını 
~•t ciolalor, 19. 20. (3012) 

afıa Modürloğnnden: 
ı._ asso 
"'b~ lira 48 kurut keelf bedeli bulanın kıraburun • gtU· 
gG_t.l yolu ar11ındakl kôprü ve menfezlerin onarılma işi 15 
~ "ttnQddeUe ıçık ekeiltmeye rtoauldağqndın lsteklllerln arttır· 
'-rı 1 e ekıUtme •e ihale yuasına göre hazırlıyıcakları teminat· 
ltb, 1

1
e birlikte Oç birinci teıırln 935 perşembe gtıail aaat 11 de l )' •k daimi encllmenlne Relmelerl bildirilir. 3019 

~llıir Defterdarlığından: 
L 9eıeın 
"'cıed •n •ergi borcundan öttlrO. tıbellt emval yaeaıını göre 
'-•ıı ilen ikinci karat110 tramvay caddesinde klln ~362 432 
tl~~ıe' tarihi UAndan itibaren yirmi bir gtln mflddetle ıatılığa 

-:.·~•adan pey eflrmek fıteyealerln def ıerdarlık llhıUlt 
e gelmeleri. 15•19·24.·28 ~950 

buzlarlle birlikte ihale ıaatlnden enel komlıyonda hazır nat mektubu ile birlikte lkiuci 50 Akdarı 3 25 3 50 
31 Komdan 5 6 25 bulunmaları. 3023 icraya mOrıc11tları JQzomo 

llao olunur. Met. Mv. sat. al. ko. dan: 60 Ton p. çeklr. 2 45 2 45 

1 - İzmir Mtt. mv. kımoıanlığının ~öııtereeğl mJDtakadı 

2 

3 

4 
5 

lurkbeıı bin lklyftı ıltmıe lira bedel keelf 11 muhabere 
şebekeel kapalı zarf oıollle mDnakasıyı koomuotor. 
İhılest 27 ,9,935 camı günil eaıt onaltı buçukta lzmlrdtı 
kışlada Met. mv. 111tın ılmı komlıyoounda yapılacaktır. 

Şartname keılfoıme şekil ve resimleri hergOn komlı· 
yonda görillebllfr. 
Teminatı movıkkate akçeıl 3394 lira 50 kuruııtur. 
İıteklller ticaret od1Bındı lrayhll olduklerına dair nalka 
göıtermek mecburiyetindedirler. · 

6 - Mtınıkaeasını lı,,tfrak edeeekler 2490 111yılı artırma ve 
eksiltme kınunoouo 2 ve dçOnctı maddelerinde ve şart· 
namesinde yazılı veılkıılarlle teminatı movıkkıte mak· 
buzlarını ve mOhOrHl fekllf mektuplarını ihale saatinden 
enez bir saat enet komlıyonı vermiş bolonıcaklırdır. 

11 15 19 24 

Nafia Müdürlüğünden: 
Nafıa dairesinin bir yıllık ihtiyacı olan 1200 teneke benzin 

satın ılınıcagından 20 gftn mfiddetle açık eksiltmeye konul· 
moştur. İeteklller arttırma ve eksiltme ve ihale y11asıoa g6re 
hazırlayacakları teminatları ile birlikte isteklilerin 10 btdncl 
teedn 935 perşembe gOnO 11at 11 de Ubıylık encGmenlue gel· 

ele 

Alaka Kat'ı 
İzmir palu mfldOrlftğtıodeo: 

Uıon tamandınberl otellmlıde 

mGıtabdem iken eon ıamınlardı 
kitabet vazifesini ifa etmekte 
olan Moammer'ln, 16 Eyldl 
935 den itibaren otelimizden 
ılilraaının kesildiği Uta olunur. 

Muhlis Ekrem 
Rize, 17 (A A) - Tarım 

Bakını Muhlis E"rem yanın· 

dıldlerle birlikte bu akşam 

Ortan motörle Rlze'ye gelmlı· 

tir. Bu sabah ilbayı, partiye ve 
belediyeye göretlerlnl yapan 
Bıkan ve yanındakiler şehirde 

incelemelerine hıelımııılardır. 

Hali Tasfiyede 
lstanbul liman işleri inhisarı Türk 
anonim şirketi tafiye heyetinden: 

Tasfiye lolerlnln bir aene zarfında ikmali mdmktın olmadığı 

cihetle ıaef lyenl o ikmaline mani olıo sebebler faah edilmek ve 
t11flyenln hali hazır vaziyeti hakkında malumat verilmek 6zere 
Ticaret kıounonoo 458 inci maddesi mucibince 935 seneel teıı· 

rfnlenellnlo on yedinci perşembe gilntlo saat on buçukta heyeti 
omomlyeınln fevkılAde olarak içtlmea davetine taaf iye heyetince 
kırar verllmloılr. 

Tef lyenln dnamı bıkkında karar verilmesi ve •ıtığıda yazılı 
ruznımedekl Jolerln de mOıakereef ve karar ittihazı için mün· 
feılh şirketin dıhlli nizamnamesi hOkfimlerlne göre en az elli 
hisseye eahlp olan bleeedarlırın, heyeti umomlyenln içtima gtı· 

anne tekaddOm eden on gnn zarfında hlsae senetlerini, lstanbul'da 
Slrkecl'de Liman hanında dördftncft katta 51 numaralı odada 
toplanan tad iye heyetine tevdi etmeleri ve teslim .edecekleri 
hfıae senetlerinin adet ve nuınaralarını gösteren dfihullye vıra· 
k11ıoı almaları ve teşrlnle•velln on yedinci perşembr. gQoQ saat 
on buçukta Liman hanının dardüncd katında 51 nomıralı odada 
toplanacak olan heyeti umumiye lçtlmııada hazır bulunmaları 
ltızomo beyın ve ilan olunur. 

Ruzname 
1 - Taaf iye işlerinin bltmeeloe mani olan ve taaf lyenln de· 

vamını le1p ettiren sebeblerle t11f lyenln hali h11ır vaziyeti hak· 
kında t11f iye heyetince malumat ltaaı. 

2 - Mfinfeslh şirk.etin mıklnalı ve mıklnaeız deniz vesaitin· 
den maada demirbaş eoya ve levazımın açık art~rmı ile ve icap 
edene pazarlık suretile toptan satılmaları hakkında ıaef iye hey· 
etine ıelAhlyet verilmesi. 

3 - MOofeılh şirketin gayri menkul mıllımnn açık artırma 
ile ve ehlivukuf raporuna oazuaa icap ederse pazarlık soretllc 
ve ne miktar bedelle eatılması munfık olacağı hakkında tas( f ye 
heyetine eelAblyet verllmeel. 

4 - Lıtlfa eden tasfiye murakıbının yerine intihap olunan 
murakıbın memuriyetinin tasdiki hakkında karar ittihazı. 

5 - MQnfeılh ılrket memurlarının talep ettikleri tazminat 



V.N. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEY ANTE LlN1E 

°CBIOS,, vapuru l 6 eylulde 
bekleniyor, Bamburg Bremen 
den yak çıkaracaktır. 

"İTAURI., vapuru 16 ey· 
ICUde bekleJllyor. 20 ey)Qle 
kadar Anveu, Direkt Roter· 
dam, Bamburg Te Bremen 
için yak alacakt.r. 
"VVINFRIEO" vapuru: 1 inci 

teırlnde bekleniyor. 5 8. el teı· 
rlne kadar Anvera, Roderdam, 
H•mburg ve Bremen için yak 
alacaktıa. 

"VVASGE.NVVLO" vapuru: 14 
1 inci teerlnde bekleniyor 18 
1 inci teırlne kadar Anvere, 
Roterdam, Bamburg ve Bre· 
men için yakllyecektlr. 

" SOFIA ,, motôr6 31 Bel 
lefl'lode bekleniyor, 4 lldncl 
teırlne kadar Anverı, Roter· 
dam, Bamborg ve Bremen için 
yakllyecektlr. 

"ANU BlS,. motôrll 11 ikinci 
teırlnde bekleniyor, 15 ikinci 
teırlne kadar Aonre, Roter· 
dam, Bamburg ve Bremen 
için yftkllyecektlr. 

ARMEMEN B. SCBULDT 
BAMBURG 

0 TROYBURG,. vapuru balen 
limanımızda olup Anvera, Ro· 
terdam ve Bamborg için yfık 

alıyor. 

"NORBURC" vapura: 8 hl· 
rlncl teırlnde bekleniyor, An· 
Tere, Roterdam ve Bamborg 
için yak a1ıyor. 

DEN NORSKE M IDDEL· 
BAV~LINJE 

(D S. A·S. SPANSKELlNJEN) 
OSLO 

" SARDINIA " motGrtl 27 
eylfılde bekleniyor, Bavre, 
Dleppe ve Norveç limanlarına 

yak alacaktar. 
"SAN ANDRES., motöra 23 

Bel. teıriode bf"kleolyor, Dl 
eppe ve Norveç limınlarma 

yak alacaktır. 

ARMEMENT DEPPET ANVERS 

"EGYPTE" vapuru 12 Bel. 
teırinde bekleniyor, Anvere, 
Direkt mal ytlkllyecektlr. 
TBE EK.SPORT S.S CO'tPO· 

RATION · NEVYORK. 
Şimali Amerikı'ya doğru 

Seferler 

ExECUlVE" Hpuro: 18 ey· 
h1lde bekleniyor. 

ExlLONA" nparo: 30 ey· 
16lde beiı;lenlyor. . 

" ABOUKIR " npura 20 
eylalde gelip 30 eylalde, Bir· 
leılk Amerika için aldı~a mal· 
Jarı lıkenderlye'de 0 EKSETER,, 
Tranutlantlk nporuna aktar· 
mı edecektir. 

SF.RVlCE DIRECT DANU· 
BIEN 

TUNA BAITI 
.. ALISA" motöra: 1 Oeyldlde 

bekleniyor. Belgrad, Novlıad, 

Komarno, Bodapette, Bratılna, 
Viyana Te Ltnı için yak ala · 
caktır. 

0 TlSZA., motöra 18 eyUUde 
bekleniyor, Belgrad, Novlıad, 

Komarno, Bodapefte, Bratlıln, 
Viyana ve Ltoz için yakUye .. 

cektlr. 
weUDAPEŞT" motôrO: 25 

eyltılde bekleniyor. Belgrarl, 
No•llad, Komarno, Bodapeıte, 
BratlılaH Viyana ve Llnı için 
ytlk alacakt.r. 

AVUSTRALYA BATTI 
Bldlvlye kompanyaıanıo 

" ABOUKIR ., nparn 29 
eyUllde bekleniyor, Penloıalar 

Orlent Line kompanyuanın 

ueEN utco., nporana Port· 
Salue aktarma edilmek aıere 
A Taııralya'nın baUln limanla· 
nna mal alacakt1r. 

11 ABOUJIR ,, npara ayal 
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~ Al~sehir Banliası' ' -_ ···--ö~möır ŞlYllbesn 
ikinci Kordonda Borsa civanndaki kendi binasında 

TELEFON: !2363 ---·-·---Hertflrln (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. ---
Vadesizlere % 

Mevduat Şartları: A!t• ay vadeliy~ % 
Dır sene vndehıe % 

4 
5 
6 faiz verilir. 

Zahire, azam, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komlsyoncoloğo yapılır. Mallar geldi· 
ııode uhlplerlne en mtl11ld şerahle avans •erilir. 

--

Olivier ve Şore
kası Limited Va

pur · Acentası 
Cendell Han, Birinci Kordon 

Tel. 2448 
Ellerman Llyn Ltd. 

Ltverpool Battı: 
11ROUMELIAN11 vapura 20 

eylGlde Llnrpool n Snaneeı· 
dan gelip tahliyede balona· 
caktır. 

"DİDO., vapura 17 eylalde 
bek!enmekte olup 21 eylale 
kadar Ll•erpol n Glaegon 

"ROUMELIAN,, nporo 29 
eyltllde beklenilmekte olup 5 
birinci teerlne kadar Llverpool 
Te Glaıgon için yfik alacaktır. 

Londra Battı: 

"F ABIAN., vaporo halen il· 
manımızda 17 eyHUe kadar 
Londra ve Holl için yak alı 
caktır. 

11 EGYPSlAN ,, vapuru 27 
eylalde Londra Hull .e An· 
vere'ten gelip tabltyedt bolu· 
nacı k Te ayni zamanda 6 teı· 

rlnlenele kadar yak alacaktır. 
General Steam Navlgadoo 

Co. Ltd. 
11STORK.,, vapuru 20 eyUU· 

de beklenmekte olotJ 27 ey· 
lale kadar Loodra için yak 
ılıcaktır. 

Deutıche Levante Llole 
"GAL .. LEA,. npura Hım· 

org ve Anvere'ten gelip tah· 
llyede bolonmuıtur. 
Not: Vorot tarihleri Te Yaporla· 
r1n lılmlerl Clserlne denlılkllkle· 
rlnden meı'ollyet kabul edilmez 

samaıtda Port • Salt aktarmaıı 

olarak Hlodletın, Akuyl ıark 
n fUkl Afrlka'nın bGtGn 11· 
mulınna mal alacakbr. 

oi 
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Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

0 0RESTES,. npuro 23 eylillde gelip 30 eylOle kadar An.ere, 
Roterd~m, Ameterdam ve Bamborg limanları lçln yak alacakt.r. 

0 BERK.VLES,, vapuru 7 teıriolevvelde gelip 12 teırlnlenelde 
AnTere, Roterdam, Amıterdam ve Bımborg llmanla11 için yGk 

alacaktır. 

"BERMES,. npuro 2 l teırlnlenelde gelip 26 teırlnlenelde 
AnTere, Roıerdam, Amıterdam ve Bamburg llmaolın için yak 

alacaktır. 
0 HERCULES,. vapuru 20 eyUUde gelip yOktlncı tahliyeden 

ıonra Bnrgae, Varnı ve Köıtence llmınlaranı hareket edecektir. 
11BERMES,. vapuru 4 teırlnlenelde gelip yaktlntl tahliyeden 

eonra Burgae, Verna ve Kôıtence llmanlarma hareket edecektir. 
•,GANYMEDES., vapuru 19 ıeırlnlevvelde gelip yakana tah· 

llyeden sonra Burgae, Varna ve Kôstence limanlarına harektıt 

edecektir. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

"HEMLANO., motôr6 limanımızda olup yOkand tahliye 
ettikten ıonra 15 eylO.lde Roterdam, Bamborg, Copenbagen, 
Dantzlg, Gdynla ve lekaodlnavya, Oalu Umaolan lçto yük 
alacaktır. 

0 VINGALANO,, motOrfl 2 bfdncl teıriode gelip yO.kOnO bo· 
tahtıklan sonra Roterdam, Hamborg, Daotzlg, Gdyola ve Askan · 
dlnavya Oelo limanlara için yak alacaktır. 

"VASLAND,, moı~rft 15 teşrlnlevvelde gelip yO.küo tahlly«-· 
den ııonra Roterdım, Hamburg, Gdynla ve İskandinavya liman· 
larına hareket edecektir. 

"NORDLAND,, molôr6 2 teşrlnlıanlde beklenmekle olup 
yftkaoa ıahllyeden ıonra Rotzrdam, Hamburı, Copenhagen, 
Dantzlg Gdnla, Oalo ve Jııkandlnavya limanları için yak alacaktır. 

SJı:RVlCE MARlTIM ROUMAlN 
11ALBA JULYA., vapuru 30 eylalde gelip 1 birinci tf"şrlode 

Pire, Malta, Napoll, Cenova. Marellya ve Barıelon için yak 

alacaktır. 

"SUÇEA VA,. vapuru 27 teşrlnlevvelde gelip 28 teırlnlevvelde 
Pire, Napoll, Cenova, Marallya ve Barseloo için yilk alacakt.r. 

ZEGLUGA POLSKA :s. A. KUMPANYASI 
"LEVVANT,, motôrG 15 teerlnlevvelde Anvers ve Gdynl• 

llmaoları için yftk alacaktır. 

İllndıkl hareket tarihlerindeki değlılkliklerden acente meı'u· 
llyet kabul ctmeı. Fazla tafıllAt için ikinci Kordonda Tahmil 
ye Tahliye blnaeı arka11oda Fratelll Sperco Hpur acentıhğını 

mlracaıt edllme1I rica olunur· Telefon: 2004·2005·2663 

Ankara M. M. v. sat. al. ko. dan: 
l - Bir taneılnc biçilen değer 55 eantlm olan 4 mUyo• 

tane değlılk numarada mıh kapalı zırf la eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - ihalesi 23 ·9· 935 pazarıeıl gOna saat 15 dedir. 
3 - Şarnameslnl parasız almak lstlyenler m. m. v. ıatl• 

alma komisyonuna uramıları. 
4 - Eksiltmeye girecekler kanuni ilk inanç paraıHe 2~90 

eayılı kanunun 2 ve QçOncO. maddelerinde yazılı belge· 
terle birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saet evvel m. m. v. satın alma komlıyonona vermeleri. 

4 20 4 19 2440 
Ankara M. M. v eat. 111. ko. re. den: 

l - Bir kilosuna biçilen eder ( 700 ) koroş olan beebl kt1° 
değişik renk ve numarada keten ipliği kapalı zarfla satı• 
alınacaktır. 

2 - İbaleıl 2!1 ·9· 935 sah gO.nQ 11at oubeetedlr. 
3 - Şartnamesi 170 kuruş karşılıgında M. M. v. tıat. al kO· 

dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 2625 liralık kanuni ilk loaDG 
mektup veya makbuzlırlle birlikte 2490 sayılı kanuoon 2 •e 
6çflncQ maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektup· 
larmı ihale saatinden bir saat evvel m. m. Y. ıatın alma kolDll' 
yonona vermeleri. 4 20 4 19 2442 

Bayramiç a1keri Sa. Al. K. dan: 
1 - Tomen Bayramiç garnizonu civarında bolonın kııan•• 

ihtiyacı olan 9172 kilo ude yağı kapalı zarf la mau•· 
kasaya konuldu. 

2 - Beher kllueonun muhammen bedeli 77 ,50 kuruı oloP 
lhaleal 26·9 ·935 tarihine mtleadlf pertembe ıana ••1 

16 da Bayramiç tGmen aatın alma komlıyonu blnaııadt 
yapalacığı 

3 Mftnakasaya gireceklerin verecekleri ııde yağının eerti' 
ve evsafını bulunduğa yerin satın alma komlıyono•• 
mGracaat ederek ôğrenehillrler. 

4 - 1ıteklllerln 2490 numınlı kanon 2,3 anca maddelerlıl' 
göre fıtenllen veıalkle muvakkat temlnıt olan 584 llraD111 

nya bank mektubunun ihaleden bir uet enel uıaıe• 
muhasebesine tevdi He komisyonda hazır boluamalar•· 

2841 8 14 19 24 
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özel Yusuf Riza Ana V 
Ö Ok Okulu DirektörlüğOndeo: 

Bina11 yeniden n nokean~aı bir ıurette yapılmıo ol•D = mekte· An .!S\ 123\ • o lk kı 81 ID• 

- btmlzln ~ Ve O ların• -
- talebe kayıt ve kabula eylOliln lklıtnde baılar. 

A ~ a kısmı 4, 5, 6 yaıındald ynrularaD 

U U yetletlrtlmeıl lçlo en ıon uıullere 
göre h11ırlanm11tır. 

Kayıt lıl için hergftn ıaat dokuzdan onyedlye kadar 
yeni blnaoan Keıtelll caddesi azertndekl kapısından ghi 
terek okul dlrektôrlGğtlne mGracaat olunmalıdır. 

Dr. Zekai Tarakçı 
Merke hastanesi Dahiliye Mntehass.ısı 
İkinci Beyler!ıokağı Tark mOıayede ıalonu lttlullade 

numara 45.1Butalarını öğleden ıoara 15 den 18 e kadJJ 
kabul eder. TELEFON: 3806 

~ Uoktor ..m 
A. Kemal Tonay 

Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın lı88talıklat 
mftteh&88181 rr 

Basmahane ietaeyonu karpnndaki dibek aokak bapnda SO ~ 
h ev ve muayenehaneıriııde eabah eaat 8 dan akfam nat 6 1 

haetalanoı kabul eder. taJdd'' fi 
Müracaat eden hastaları yapılman lbımgelea aair yaJ,. 

mikroııkopik muayeneleri ile Teremli hastalara yapılmaaıU ce 
ıil.len Poomotoraka muayenehanesinde muotaaamaıı yıpdır• 

Telefoa: 4116 


