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lzm.ir'de hergftn sabahlan çıkar, siyasal gazetedir. 

Mussolini 
Deflerin Kararı, Italya için Alay 

Mahiyetindedir Diyor. 
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l:~d,udlar , M. Mussolini, Ben Çöl Kol· Komitenin Kararı 2 Ta-

a anıyor .. 
- 2 -

Bir nıilyonl. 
Bir nıilyon ineanı .. 

~,Btltiln bir ömür, eefalet içinde 
-~r· • 

Elbette bayduddurlaı! . 
• • • Geceoın lı:araabklanada, 

~n acııiyle, 
Ôlcıaı lı:orkuJan içinde 
Yalın.ayak, baı açılı: 
Yolumu lı:eeeae; 
tiftçiyi eoyular, 
~i bıçaklı hırtız diyorlaua .. 
8ir milyon!. 
Bir ınUyon inwn .. 

ı-_ı!_~tGn bir ömür acılara ta• 

• 
Eu b:çakli y•lı• ayaklar, 
~bir a&ııdan bağmyorJar: 
'·· bi tltı;ri altın butonlu bndudlar!. 

J~rı., . .. 
• 

il •• 
~ ~Ydudluın yedikleri, içtik· 

'li1dilı:Jeri Ye bOtila varhklan, 
'~erde batında tüy bitme· 

1•traculdada; 
~Bir •ya&ı ıüıe (mezara) d~ğmit 
~'-"tra nrıncaya lı:adar; bütün 
~ların em~, emelı:leridir. 
~ Türk'lerio alm·teridir. 

'i~aa Tirk'leria ablandır. 
dır. 

~~ .ferde kalmaz!. 

~~:!;~·alan! 
...... için ki: 
8t11k denimi yapan Parti; 
~ dayuan bük6met .. 
... y~ ailecek, 
4laa 1er4e bırakmayacaktır. 
~~ eli haydudlano ya• 

.lttık 1erbeeti, 
lıotııt biıriyet; 

~ec&ın eer~ai, teçim bGr· 

"- ~~!'lu41ann eliade bir korun· 
~gibi kallamlmayacalı:tır. 

'~Je& VO eezbelti IWDUI• 

ç.btkanlana olacaktır. · 
• 't •• 

01nnıu ke•n 
~ ' "'6, S kuruıumu alan açın; ma .. 

~Gn bir ümfir geceler oluncı, 
~Joaca iuanı çarpanlırJD, 

Jonca intanın, 

:::iyet, aerbeıti adına: 
'1 lınaı çalanların; 

OQ ppka, 
~il aaplı baıton, 
J •rlanta ineli lı:raYatlar, 
ttl&.et •taylar, 

1~onlar, otomobiller, 
~eriae örtü olamıyacaktır. 
1' banlar; 
a!~...ıuı.na bakkıdır. 
~ bualar 
~ gtloeıler altında, 
ç..':'-·•yak, bar açık. 
'l' 1lk çocuk çalıpu 
So'1Jc çiftçilerin hakkıdır. .. , .. N . 
ne"""•lu Ulucarlana hakkıdır. 
~~ilik icabı budur. 

IU.t rejim budur. 
18 10.935 tamir 

4-tahınuı Esaı BOZKURT 

leksiyoncusu Değilim, Dedi. rafa El v ~recek Mi? 
•, Mussolioi'nin Bir Nutku Bekleniyor. 

HarhÇıkarsa,ltalya nın Karşısına Mu- Pikkolo Gazetesi; Herşeyi Silah 
• 

hakkak lngiltere De Çıkacaktır. c .... .,,.·J· ~alledecektir, Diyor. -logiltere Adeta Deniz ve Hava Barb Takdirinde Fransa Iogilte-
Seferberliği Yapıyor. Sftveyş Ka· re'nin Yanındadır. 1\1. Mussolioi, 

nalıoda ve Mısır'da Btıytlk Bana Verilen Yerler Ç6lden 
TedbirlerlAlıyor. ibarettir, Diyor. 

Günler: 
Londr a, 18 

(A.A) - Ttmeı 

g11eteıl Cenev· 
re'den öAreolyor: 

Baron ~loiıl 
M. Lanı lle bir 
g ö r ü f m uinde 
h«-elu k6mlteıl 

ö o e r g e l e rlnla 
İt•lyan delege 

1 heyetini Cenn· 
re' de deh• ful• 
tatıCllk hiçbir Dışbakarumı:la ı.ll. Larnl 

eeyl lbd•ı etmediğini bildir Comırteıl gGnkft halyıo bil· 

•lftk. 
il. ı....a tetabllMla bu ôaer 

pte• Mil• bb konma tara 
.......... ,Wr~t4meU 
~t4k.,ed#metlaJnlhlm· 

M. Mussolini, llabeş lıükunıdarı ve ltalyan kuvvetleri Başkumandanı General De Bono pieeellal ~le•a.-ır. 
lıalyan konsolosları : l lerde balunın 4 İtalyan kon· ederek ilkeden çık•bllmelerl t.glU. del*Aeler httJed bayle 

Adlı Abıbı, 19 (A..A) - aoloeonon Adlı Ababı'dıo ge· için gereke• emlrlul Hrmltdr. bir dlaalJeti kabal etmtıdr. 
Bıbeı hllkumett ouk bölge çea moıyyen bir yol takip M. Mussolini'nin diyew : Cılll• -.. IMJ1eleda lalrkaç 

Ş b G ıd • s 1 A ek 1 Loalll, J1f fA.'A) - ..... ... .._ -lala ıe•e ,, .. . ar ay e ı. e anı n· ......... .,. .... ,, ..... • ,..... .... ,..,, ...... .. 
lfnl de .,........ llt etkileri kulmlln iti• bir a.dllll tekUa· 

tibala rını Anlatıyor. -.. - .. -s._ •• ...:...
4
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AtatOrk'lln SelAnik'te Öoğduğu Ev Moze Ola· uz~m Pıyasası Yapma 
caktır. Yunan Amiı:al~nın R~fikaları Da Tesirlerden Kurtuldu 

DO.o Izmır'ı Gezdı. • 
---~--_,;.-~,---------

Don Ilbaylıkta ftzOm Fiatleri ve Du-
rumu lçiıı Bir Toplantı Yapıldı. 

• 
- Sona M ncl ylıde -

dlrl&l betler komlıealnla uloılar 
1t>ıyeteıl sıa.toıu fikri.al boımı· 

mık kararını teyit etmlıllr. R•· 
por mladerecatı İtalyıa H 88· 
bet cnıpları gellaclye kadar 
gbll tatol•caktu. BuDanla be· 
~ber ayni amandı hem Da· 
betlıtan'ıo ekonomik h.lr yar· 
dam elde etmek arsota n hem 
de komlteala maahkl ...... 
laal,..a lıtelderl tatmin ecll· 
leaekdr. 

Taymla, bClyllk f .... t kor IJe• 

ylnln baglDkl toplaat11ının en· 
diee ile beklendllfnl, eGakCl 
ltalyıa'ın ba mlnıaebetle 01111· 

lar 101yeteelndea eekllmeel mOm · 
klla baloadoAaaa bildiriyor. 
Aloi:i Roma'_va geçebek: 

Ceneue, 18 (A.A) - 8. 
Alolzl'nln Mouollnl'ye doruma 
•nlıtmak için yırın Roma'yı 
gideceAI kanetld tôylenmekte 
•e bo geılye ltalyı tarafındın 

- Lltfen çe•lrlnla -Üaam flatı.d ......... plya 
.... durama h•kkıada dan ık· 

eaaa llbaylık•• ilbay Fulı Ga 
leç'I• ltatkaDh~ında bir toplantı 
Y•pılmııter. Üıam Atın almak 
Ye lıllm pİJ ... UDıD na11mı 

olarak it gGrmek Qzere ıeıkll 
edilen ılrketln dlrektGrl ı...tı 

Hakkı Veni, Tlrkolla direk· 
törel Ztyı n dala• bası llgUI 
ınıtın ·~ buar bolunduAo 
bu toplantıda izim darama Ye 

A~adolu Hezimetinin 
Gizli Safhaları Nelerdir? 

Amiralın refika/arı ile Şarbay Behcet Salilı vapurdan 
çıktıktan sonra. 

Bir hdtı Gnce Ar11ulosal Se· etmlıtlr. Uoceden Mad•m Ltza· 
ltnlk panayırını ılyarete giden nan geleceğini haber ıldı~ı için 

ı.rbay pınayıı komitesi bıtkanı yar .. rbıy Saad paHporl d•y· 
doktor Hehçet U:ı: dan Ege rıııada kendlıılal k rıılımıt •e 

nporlle ıehrlmtıe dônmihtftr - Sonu 4 neft ylıde -
Şarbıy •e Sayını npordı oray 
örkanlerl n g11etecllerle birçok 
dostları tarafından kartılan · 

mııtar. 

Kurdlar Kendi 

Kurtolut ınıtı 
mız BGyftk Şef in 
dehaıı Ye kahrı· 

man Türk orduıu
n an kuneıl ile ta 
ha~ k ult et mit tir. 

Bunu btıtfta acun 
bilir. 

if.JVADoıu ı"\. A1nl nporda letanbol'o zt 
\.l''1-traraJ1r· - uçüncü ya:ı 

Aralarında .. ---··----

Bazı Yunan mo· 
barrlrlı-rf, uğr aılı k • 
lar. b .. zimetln ken· 
dllerlae ald ıebep 

lerl oldo~ona b 
nldlrler. Bunlardan 
birini bogln Dt" tre 
blıtladık. 

~ ı sayımızda. yaret edecek ol•n Yunan donan 
O ,/ m111 ımlrahıun Madamı Lfıı 

~ Öl'dftncQ AlekAndr• Sakelaropulo boluna· 
r b yordu. Panport dlplomatlkle 

' Kongresi. ıe•• yapın madam; wehr1mıze a.._ çakmıı ve gene ba .aporl• 
~ bol, 19 (Ôael) - Dör· Atlnı'dan tehrlmlze dGamGt 
J-. 4e lıb ko~e SoTyet· olıa ıarbıy doktor Behçet Uı; 
' lttlr9k etmlye katar nr telarl geameılnl kencllainden rica 

'41r. etmlrtlr. Madam ba ricayı kabal 

Alman '" Franeaı caıoı teı 
kllAıının çok hefecanlı çarpJt 
malırını, aek ve kan karııın 

mıcerılırını anlatın ba eeerl, 
baglladen itibaren neıre bıt 

lıdık. Dayak bir heyecanlı 

okuyacaktınız. 

iç Sahifemizde! 

ilbay Fazlı Güleç 

piyaı11ı bıkkındı gGrGeGlmGı, 

önemli kararlar alınmıı:ıtır. Top· 
lıotıdan aonra kendltlal g6ren 
bir muharrlrlmlze Ubmy FHlı 

GClleç, toplantı hıkkıaclı fO 
diye.de buloamoflar: 

- Jıım kurama dlrektorl 
lımall Hakkı geldi te ite 

BJzl Allblandı 
ran ~ok meraklı 

111 halın 91rdır. 

Betinci Sahi· 
feye Bakınız, 

Papulas, Steryadis, Kalanıidas, VlaJw. 
pulos ve General ~ariyanis'iıı cephe. 

den lzmir'e bir dönüşler.inde .. 



mak. lstiyenler! ----... ··----Telef onu olupta kullanmak 
istemi.yenlerin ·Allah rizasiçün· 
telef on şirketille haber verme 
leri ilan olunur. Çünkü /zmir 
telef on idaresi bundan böyle 
nöbeıle halka telefon ı·erecek, 
bu suretle telefondan mahrum 
kalan vatandaşlan n evvela pa· 
ralan sonra da gönülleri alı· 

nacak! 

Telef onsuz mahalleler 
halkına! 

Telefon idaresinin her ne 
pahasına olursa olsun bu şe 

hir lıalkınm telefon ihtiyacını 
elinde bulunan vesaitle gider 
meğe kurar verdiği anlaşılmış 
tır. Evine doktor çağımıak, ma 
gazasına haber yollamak, maa 
zallah evde, mağazada yangın 
çıkarsa itf aiyeyc malUmaı ver 
mele, bir vak'a olursa polise 
bildirmek isıiyerı Bayanlann, 
Baylann telef on şebPkesi olan 
mahallelere göç etmeleri tara 
fımızdan ilan olunur! 

Fena örnek! 
Beledi yenin ortak olduğu te· 

lef on idaresinin ellerinde parası 
hazır telefon bek/iyen halka : 

- Sıra bekleyin! 
'Dediğini ve buna da hiçbir 

taraftan ses çıkanlmadığını 

gören diğer (Amme hizmet) i 
yapan şirketlerden, mesela su 

şirketinin halka : 
- Gidin Şaşaldan su isteyin! 
Elektirik şirketinin : 
- Gaz lambası yakın! 
Tramvay şirketinin : 
- Yaya yürü yün! 
Diyerek bu fena <Jrneği tak· 

lid edeceklerinden korkulmağa 
bQflandıp gene canibimizden 
ildn olunur! 

- SAPAN -..................... , 
anlaımaya doğru atılmıı ilk 
adım olarak bıkılmıktıdır. 

İtalyan çeHnlerl bu hoıaıta 
beniz hiçbir karer veıllmemlt 

olduğuna ınylemektedirler. 

ltalya bakanlar kurulunda: 
Roma, 18 (A.A) - BogGnkil 

bıkanlır kurulunca ıhnın f I· 
namel tedbirler aruında yftzde 
bet fılzll borçtan bııka benzin 
n muamele vergilerinin artı· 
nlm111 dı nrdu. 

Bir buyrultu ile donınmının 
kömGr lhtlyıçl1rı için linyit 
depolarının doldoralmuına 337 
milyon liretlik kredi koymak· 
tadır. 

Komite işi11i bitirdi : 
Cenevre, 18 (A.A) - Beıler 

komlteıl itini bfttrmletlr. Öner· 
geler öğleden ıonra İtaly•n ve 
Babeı delegelerine M. Mada 
rlıgı tırafından verllecektf r. 

Cenene, 18 (A.A)- Royter 
ıjanıu ıyt1rı blldlrlyor : 

Beeler \omlteel İtalya vr 
Babeıtı·an'a yapılacak teklifle· 
rln ıoo oekllni teıblt etmletlr. 
8. Madarlıga buna dair olan 
mohbreyı bogfto iSğleden ıonra 
llglll bOktlmttlerio delrgelerlne 
•erecektir. 
llussolirıi diyev verecek : 
Romı, 18 (A.A) - Bakanlar 

kurulu önemli f loansel kar.ulu 
vermle, fa\tat beıler komlteıl 
kararların. cevap vermemfıştlr. 

Bonon sebebi önergeıler metni· 
nln vaktinde gelmemesidir. Ko· 
rol cum1rteei g6nfl yeniden 
toplanacık ve bugan beklenen 
dlyn o toplantıda verllecelnlr. 

Plkkolo gazeteıl yalnaa ılll · 

hın verebileceği tam tarzı halli 
Cenevre'den beklemek yanlış 
olacağe kanaatinde reru etmek· 
tedlr. 
lıal:Jan istikrazı : 

Roma, 18 (A.A) - Afrika 
munf larını .karoılımık Oaere 
ya.de bet fabU bir lıdkru .......,. 

M. Mussolini, beşler l(omite- Tu~~.~dlu ·k:~~;:i:b:!.iE:::. s:~ 
• • J7 k J7 T "' ( loelok hukuk mftııınlrl old 

sının '-ararına ço '-ızınış.. F::r~kasını Sn- :::?: ;:=,:!.~ Hparile '"" - Vapur Dolu idi 

ltalya Başbakanı, Komitenin Kararı, m:.~~.~~~c!.~~y~~ .. dö~:· ~:·:::~.: ·~:::~ 
ı 34 7 yolcuyu lstınbul'a g""1 

it ı 1 • B • ı 1. • h d D • mlr'dekl Torgodlo tuğla ıab klfı a ya çın Jr S ) za ır ıyor •• rikaoı, SGmeıbınkça kiremit mOıtftr. Vapurda yer yo 
fabrlkuı haline konıeak ve birçok mOrıcaıtler redd,J 

letınbol 19 (Özel) - İtalyan haobabnı Sinyor Mu111ollnl, beşler komlteıloln karara ftzerlne 
derin bir aeıblyet doymoe ve Ceonre'deld İtılyau delegesi Baron Alolzl vıeıt111le Uluslar koro. 
munun n11ihıtlar•na ihtiyacı olmadığuiı konseye bildirmiştir. 

Beeler komlleıloln k11111 hakkında Mueııollol'oln f lkrfnl soran gazetecilere bıobıkan: 

- Komitenin k1rırı, bizim için istihza mahiyetini haizdir. Demlıtlr. 

Brezilya 
Ulusal Bayramı 

••••• 
Atatflrk Brezilya 
Camur Başkanı· 
nı Kutluladı. 

' Ankara, 18 (A.A) - Bre· 
sllya'oın alonl bayramı dola· 
yıılle Comar Batklnı Atatlrk 
ile doktor Getulllo Varpe ara· 
ıında •fllıdakl telgtaflar ve· 
rllmlıtlr. 

S. E. doktor GetulHo Vupa 
Comar bıtkanı 

Rlo De Jaaelro 
Bresllyı'nın ala1al bayramı 

m6na1ebetlle ekıelialıaıu ea 
içten tebriklerimi ıanar n 
t1hd 111detlnl• ile Bresll1ı'aın 
bıyındırlılı hnı11111adald lul 
dileklerimin kab616ntl rica 
ederim. 

Kamil Atat6rk 
S. E. Kamil Aıaıark 

Comar Baıklna 
Brezllya'nıa ala11l baynmı 

m6nuebetlle gGsel cllleklerlnlse 
teoekkGr eder n Tlrklye'nln 
blyıadırhlı hakb•dakl içten 
dileklerimin kabaltla6 rica 
ederim. 

Doktor, Getalllo Varg11 

ltalya 
A vusturya'dan 
Ne istiyor? 

Yunan Donanması Bu 
Sabah Istanbul'da .. 

Do~t Devleı·n Donanma Amiraline 
BOyttk Ziyafetler Verilecektir .. 

İıtaabal, 19 (Özel) Yonzo donanm111, y1rın (Bogftn) 11bıb 
erkenden lıtınbol limanında bolonıcaktar. Dost devletin donan· 
maıı törenle karıtlanıcak ve amiral ile donınma ıftbayl1rını ziya· 
fetler nrllecektlr. 

••• 
Bir Kavga Neticesinde 
Dört Kişi Yaralanmıştır. 

lıtanbal, 19 (Ôsel) - Kısımpaıa'dı, iki kömftrcft ar11ındı 
rekabet yGzftndea kuga çıkmıı ve bııkal1rının da l~tiraklle hl· 
yClmftetftr. Neticede kugaya k1rıoınlardın dört klol ağır surette 
yualanmııtar. 

••• 
ltalya •· Fr:ınsa Arasında 

Süel Bir Anlaşma. 
Parlı, 18 (A.A) - Mıten 

pzetealne Roma'dın blldlrll· 
dliln• g&re, ltalyın mare .. ll 
Badolioaon Fnaıa'dı ikame· 
tile Franua baıkumandanı ge· 
neni Gımlenln Roma geılılnln 
amacı ayni ve ıllel bir lo be· 
nberllil teıkllldlr. Sınırt1ıkl 

İlılyan manevr1l1rı ve Bren· 
Derde kıt'aat tahıldıtı ılmdlye 

kadar bı11rılan anlatma k111m 
larının bir menucodur. Bununla 
beraber henGz ınlıtma olma· 
mıf ve lmıa edllmemletlr. İh · 
zari gôrftemeler yıpılmaktadır 

ki, bu görOomelerde mGeterek 
bas& prenılpler kabul edllmlttlr. 
Bn prenılplerln ııtbikl iki 
hftkumet genel ıf y111 lcabla· 
rını ba~h olıcaktar. 

12 Adanın Tahkimi 
Birçok Yerden Alınan Haberlere 

Göre Devam Ediyor. 

en ıon ılıtem bir hale lfrığ mfotfr. 
edllecektlr. SP.lcinik·ıen döndii 

Sellolk areıolosal pın•11~ 
ÖZ Türkçe ziyarete gltmft olan Tftrk0 

yeni Sözlük 8 hin Ke· İ.ımlr yar dlrektôrft Rıhmf ..,_ 

lime Olarlık çıkacak 
Ankara 19 (Özel) - Türk 

dili tetkik cemiyeti genel sek· 
releri İbrahim Necmi, yeni 
hezırlınan slSzlftğtln yakanda 
8 bin kelime oluak çıkacığını 
ıöylemektedlr. 

M. Marinkoviç 
Belgrad'da öldfl 

İstanbul, 19 (Ôıel) - Yo· 
goılnya h•1bıkanl1rındın ve 
birinci 11nıf diplomatlardan 
M. Marlnkovlç, Belgrıd'da öl· 
mftttOr. Yagoılnya gazeteleri, 
teeaalr mıkalderl y11ıyorlar. 

Fransa 
BflyOk bir 
Adam kaybetti. 

İııaobol 19 (Özel) - Franıa 
ak•demlsl ıza!ından n en bO· 
yak Franııı dfplomıtl1rındın 

M. jul Kambon ôlmDttdr. Bu 
ıebeble Pırls'te uluaal matem 
nrdır. 

Roma Gazeteleri 
Ingiliz Donanması 
için Ne Diyorlar?. 

İstınbal 19 (Ôzel) - Romı 
gazeteleri, lngfllı Lord ıml· 
ralltğınm Cebelftttank limanı· 

nın cenub medhıllnl kapaUağı 

hakkındaki haberi 11ablyet ile 
kareılımıelardır. 

Bondın baıkı Cebelftttarık'e 

bet muhrlple bir mıyn ~mlıl 
ve Hod, Reoo•n hıtll harh 
zlrhlıları ile 3 btlyftk krnva· 
zör gelmletlr. Bir takım · sefl· 
nelerin dıhı geleceği aolıııl· 

mıktadn. 

İtalya matbuatı İnglllı harb 
ı~f lnelerlnln Cebel6tt1rık, İs· 
kenderlye ve hıyfa'dakl hare· 
ketlerlnl İtalya'yı kareı bir 
tebdld makamında telAkkl et· 
mektedlr. 

Ege vaporlle eebrlmlaeigel111ftd' 
Kırkağaç ilçebayı: 

1 
Kırkağıo llçebıyı, eıkl -

lekdıııauz Ali Fuad ıebrt.-1" 
gelmiştir. . . 
Yataklı Vagonlar Müm~ 
Aremlaeal yırakh Hg~ 

tlrketl mtlme11UI BtlınG ~ 
kol oehrlmlıe gelmfe Ye I 
llbay Fuh Gtlleç'I zlyıre& 

mlotlr. 

Finan$ Jf cslek Mektebi fi 
Flnını Meılek mektebi rflİ 

imtihanı gtrmlt olan 'fi 

merkez memurlarından Oı~ 
Hıdl, Baımıhıne I fnını il " 
ınbealnden Btleeyln Feblll~ 
Foça Uçeıl mohaıebe ee~ 
rlnln enakı Bıkanlıkca t ~ 

edllmlı ve munffık otdo" 
gördlm6tt6r. Mektebin bo 
dnreslne lotlr1k edeceklerdi'' 

20 lLKTEŞidN PAZAft 

Genel Nllfus Say.-ı 
Sayım lelne kıraım•; 

kayıdıız durmak nyı 1-;. 
sabit vermek yurda kart' 
pılmıt ıuçlır•n en baynıo~ 
TOrk yarddııı böyle ıgır 
ıuçtan u11k kılacaktır. 

Baıvekilet 1~ İıtatiltik Umum Müdür 

Konuk At· 
letler Geldiler. 

letınbol, 19 (Öıel) - Al~ 
l\ılkan oyunl1rma lıtlrak et ff' 
Oıere Arnuod ve Yugo'la fi 
ıtletleı 1 de bogtln geldiler °" 
samimi tezahftratla karııldd• 
Atletler: ,,, 

- Biz, blr mıdılyı k• ,-
mak için değil Tftrk olo•:~~· 
blblnl k11anmak için gel 

Dediler. ' 

lıtınbul, 19 ( Özel) - &r· 
lln'de çıkan Lokal Ancayger 
paeteel, Avaetorya'nın Tanı 

nehrindeki meyrftıefer ılrketlnfn 
eıhımının ybde elllslnln bir 
lıalyl n tlrketfnla eline geçti· 
ğlnl yazmıktı ve bo bldlseyl, 
A vosturya'ya kaaıı olan İtalyan 
emelltrllerlnln ilk hamlesi ıd· 
detmekle ve lnglltere'nlo Sd 
nyt kanalını, hl111e ııenedlerinl 
Franeız'lardao böylece aat1n 
aldıktan sonra eline geçirdiğini 
yazmaktadır. 

Trlbuna gazetesi, 
"İnglltere'ye artık denizler 

• serbeetlsf alo müdaf il drğll, 

Bulgar Kabiııe" 
lstifa Etmek 
ftzere 8Hlunuyor·· .,.,. 

letanbul, J 9 (Öıel) - -~ 
Habeş Kralı 

Servetini ı asıl 

Bir Yere Saklamı;-~ 
J .. ıanbul, }!) (Ösef) - Loo 

dra'dın vtrllen bir bab .. re göre 
Babee imp11nıoru mficevberat 
ve altınlımoı yalnız kendieloe 
ve ılleal efrrdını malum gtlll 
bir yerde bdonarme bir yuıltı 
mıhıenlae eıklamııtır. 

Banlar aruıada Sabı melike· 
ılne aidiyeti iddia oloaan ılba· 
dan eakl bir gerdanlak, lmpa· 
rator Teodor'un tacı, Kr1l be· 
ılnci Corç tarafındın hediye 
edllmie ıllln asA vardır. 

Hastalık Yokmuş 
İıtanbol 19 (Özel) - Stefaal 

ıjınıı, İtalyan ordomada ••· 
laryı hutabgı oldata hakkıada 
........ d ,.... tWnJGI· 

Rados'tan bir manzara 
Atloı - iyi haber alan hıza mehıf llln iddialarına 

göre ltalya'nın onlkl adada tıbklcıı faaliyeti bCltön kuvvetlle 
devam eımektedJr. 

Geçen hafta Leryoı adaıının 1&keri llmın hıllne getlrllmlı 
olan Lakl lıkeletlDe bClyilk bir petrol gemlıl iki torpido muhrl· 
binin hlmıye1lode gelmlı ve bdtOn hamoleslnl ·ki takriben 
8600 tondur· bu adadaki depol1ra boıaltmıotar. 

Bundan iki gGn ıonrı kanetll bir filo hlmıyeılnde Oç nak· 
Uye vapara uker çık1rmııtır. · 

Bu hareke:ıılerln devamı mGddetfnce birçok hılyın harb ıay· 
yarelerl Kallmnos, lataaköy, Leryos Ye Patmoı adaları aıerinde 
açmaıl1rdır. 

Kallmnos'dıa Leryos'a beeyGs ukerle iki b6yftk eahll mGda· 
,_ tapa aıkWHmltdr • 

Akdenlz'lo zıodıncm nazarile gar kabiueelnln lıtlfı etcll~I 
bıkmak lazımdır . ., üzere bulondoğo hıkk10 1:ıol· 

Akıion Koloolzal. gazetesi de, haberler gittikçe ku•fel .,,. 
"Akdeolı'de elmdlye kadar maktadır. Sofya'dın ıbP•iO" 

görülmrrofe derecede m6him herler, Tılrk do:tto . ol•~ 1.,,~tl deniz kuvvelll'rlnlo toplanma· fleaoof 'un yeni kab·ne1 
aınıo ıılyui msoaea sarihtir. 
Vaziyet öyle had bir eekle gel· 
mfetf r ki, Akdeniz ve Kırmızı 
denizde mevkilmlzln tehlikeye 
dftodilğilnO artık haber vermek 
zaruretlndeylz! • 

Demektedir. 

edecr.ğlnl bildiriyor 

F ecl Bir KaıB ..1ı· 
toe· 

İstanbul, 19 (Öıel) - tJJ'I'" 
tere'do Br1nbay kOIDar t'! 
lerlnden bir koyodı GrftO ,S 1 
lnfUAk etmfı 168 ffÇfdeO 

Rus Murahhasları enkaz ıltandı kalmıfl'''rt .,, 
Hoıuei y11dım heyetle ,ıal 

,Yıt111 f. Celal Bayar'la Beraber tardan ylrmlıltısını 
11111

, •. 
, l . yaralı olartk· kurtar ,,ıl'' 

Istanhul a Ge dıler. ımele henftı kortıııl•ID• ıi' 

ma~~~':!;l~ı~ 9 B~~::? -;:brl~:~ il llll llllllllllJllllllllllllllllllll~I::, 
ıını da ziyaret ettikten IODra Son Telgra dit' 
bo akşam, Ekonomi Babnı Ce· BeQinci y ozde,. 
ili Bıyar ile birlikte baray. "1 ıHllllld 

geldiler. OlllllllllllUJlllllllUlllUI~ 

., 
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elal Bayar ve Konukla· Gün dı n Ş ar Ha lbi&lr'ô'&irf"'""'"'i ....... _o_nş_n_nd_n_kı_erı-·m_._ •• .,, 

rımız iz mit' e Geçtiler .. 
Konuklar Eskişclıir'deki Endüstri 
Bayatından Mütehassis Oldular .. 
Eıklıehlr 18 (A A) - Özel 

•ytırımız bildiriyor: 

l.orınklarımaz ögleden sonra 
filo-.. ki ~ .. , devlet demfrvolları teı 

1'tırıı ve df ~er . kurumları 
~ller, Bu geziş yediye kadar 

tl~l'fb etti. Akıam şek ... r fab· 
h tarafmdan, fabrikada 

~~tlırına bir şölen verlldl. 
'il ıamfmt bir bava içinde 

leçtf. 

4 lonuklarımız E81dşehlr en· 

1 11ttrteı hayatında gOrdOklerl 
.ıı'tfı•'flldan çok ınfttehassle ol · 
qlllır T il. • Grklyenln bo alandı 
bı ileri adımlarla dıha yak. 

le~ 
lı. ıonuçlar alm111 dileğinde 

1•ıdular. 

24 de Eskltehlre gelerek lstae· 
yonda ilbay ve eeker fabrikası 
dlreklörQ tarafından kareılan 
dılar. Geceyi vagonlarında ee· 
çlren misafirler ııabahleyln saat 
8,SO da eeker fabrikasına gel· 
diler. Borada ilbay, earbay, 
parti b•ıklnı kendilerini kar 
ş1lada. Mis.tirler iki saat kadar 
fabrikayı gezerek dlrektOr KA . 
ınmın izahatını dinlediler. Ôğle 
Ozerl şeker fabrikasının ver· 
dlğl şlUende bulundular. Öğle· 
den sonra başka eanayl korum· 
IB1'ını gezdiler. 

Moskova 18 ( A.A ) - Ga 
zeteler Kayseri bez kombina 
sanının açılma torenl mftnHe 
betlle M. Molotof l:!meı loônft ._. loınıklarımız bo akşam fz. 

149 hareket edeceklerdir. ne göndermlt olduğu ae14m tel 
'a t..1rıeehfr 18 (A.A) - Eko · grafı ile Tllrkfye başbakanının 
lt '111 Babnı Celal Bayar ile vermfıı oldoğn cevabı yaz. 
~noklarımaz bu gece saat maktadırlar. 

llu Eski Hakim 

Basmahane ve Alsancak Brezilyanın Atina 8. Biz 
Elçisi lzmir'e Geldi.. DeyU Telgrıf, blslm lçia bir 

istasyonları Ne Olacak? 
Bir Aydın Yolcusu Trenden inme

den Doğru~a Afyon Veya Ban
dırma'ya Gidebilecek. 

••• Devlet Demlryolları genel 
dlrt:ktörlüğilnce Aleancak ve 
Basmabaoe şimendifer istasyon 
Jaranın blrlt-ıtlrllerek bir lspek. 
terlikle idaresi etrafında yapıl 

makta olan tetkikler bitmek 
üzeredir. Uzmanlaran mütalea 
larına göre beriki batta da baıı 
drğtştkllklrr yapılıcak ve höy 

Jec~ HllAI i1tasyenunda Baıımane 
battı üzerinden geçen Aydın hattı 
makine ve ugonlarının kaza 
çıkarmaları lhtlmıll de berta. 
raf edilmlt olacaklar. 

Bo değlıtkllk yapıldıktan aon 
ra Denizli'den Ankara'ya git. 
mek Qzere lımlr'e gelen bir 
yolcu; trenden inmeden Afyon 

veya bandırma'ya seyahat ede· 
bilecektir. Bundan bııka her 
iki hatta blrll'ttlren yerde yeni 
bir latasyon binası yıpalm111 da 
mevznu bahistir, bunun için 
tetkiklere bqlanmıotır. Yahnd 
her iki hat Aleancak'ta birle· 
şecek ve bir lıt11yonla lıllye· 

cektlr . 

Balkın Devlet deaıfryolJarı 
trenlerine olan ratbdl nazarı 

itibara ahomış ve yakında ya· 
takh nıonfar tarifesinde yeni 
den ytızde yirmi nlıbetlnde in· 

dJrlm yapılması kararlaetırıl 

mıştır. Ôoce yatakla vagonlarda 
gldlb gelwe biletlerinde yOzde 
20 indirim yOzde kırkı bulmoı 
olacaktır. 

Brezilya haktlmetlnln Atina 
bGyGk elçisi M. Yuva.kim Ola· 
llyo dan denlzyolları ltletme 
idaresinin Ege vapurlle Ati na . 
dan ı,ıehrlmlze gelmiş ve İıtaa. 
hal'• gttmlıtlr. Aflna bftyak 
elçimiz Roıen Eıref Pire Uma· 
nındı urporda tarbıy doktor 
Behçet Uzu uğurladığı sırada 
kendlılne Brezilya blyGk elçi 

ve madamını tanıtmıt Ye ken· 
dJlerlnln İımlr'i gezmek ırzu 
sanda olduklarını ıôylemlştlr. 

Elçi Ege vrpurandın tehrl · 
mlze çıkınca 11rbay, lzmlr'f 
gezdirmek için uray baı ıekre· 
teri All'yl kendilerine terf lk 
etmfı,ı, maıelerf, eski lzmfr kı 
ıHanı kadt febleeinl ve dıhı 

birçok yerleri gezdlrmlıtir. 
Vapur llmıaımıadan hueket 

edece~I ıırada bayak elçinin 
mıdamına ıarbay doktor Bf'b· 
çet Uz tarafından gGsel bir 
buket glinderflmlı ve elçl, bu 
ilgiden fevkalAde duygulınmıt 

ve teıekkGr etmlıtlr. BftyGk elçi; 

- lımlr'I bu kadar gftzel 
ve ıempatlk bulacağıma tahmin 
etmiyordum. Bu gezlmden çok 

Basmahane Tramvayları~:;: ;;;~:~:···~apma 

yazı yazmıı: 

TGrk topraklarına gôz dlk4'· 
cek olanların vay hıllne!. 

Diyor. Bu hakikati, nktlle 
Oımanh lmparatortuınnun lda· 
mıua imza veren ve hına his· 
zat ortaya bu tezi atan bir 
milletin muharririnden, mGnev· 
verlnden dinlemek blıe elbette 
bir başka tGrlfl ıevk ve gurur 
veriyor. O millet ki, lngillı'dlr 

ve dOnyanın ıfy11a11ndı çok 
kuvvetli bir rol oynamaktadır. 

Onun biıl, yeni TGrklye'yl ta· 

nımıı,ı olmHı, önemli ııyılıbl· 

ltcek bir lArdır. ÇGnkO batı 

illeri. ıGel sonucomaıun dere· 
cealnl tecrlbe dmlı olmakla 
beraber hakkımızdı çok yanhı 

ve klfayetıl11 bir bilgi ıaıımak· 
tadır. 

Blı neyiz, kimiz, 
Ne iken ne olduk, 

Medeniyetimiz, kallunmamıı, 
genel dflıflncelerlmlz, 

Uloeal ve ar ıulu11l prenılp · 
terimiz, 

B. L d M ? y k d J J. k Tesirlerden Kurtuldu. 
J r 3 ll ro U • 3 J Il 3 Ş } y ece • bııladı. Uıueal bankalarımuı bu 

lokılAbımız, ıoysal gellımemla, 
ekonomimiz, tekniğimiz nelerdir, 

bnnlırın çoğunu, batı illeri 
alaılanndan earfananr, mGnev· 
verlerl bile bilmiyor. • 

lıir Cin~yetin izleri Koğalanırken 
Biri Daha Meydana Çıktı! 

..!01banya muhakemeleri, ıon 
et...llllarda çok meraklı bir 

lt.l/et danıını görmekle meş· 
Gr, 

"11lkreı'te herkesin tanıdığı 
' btrmet etliği bir adam 
,, dar: Aileıl arasında pek çok 

'llleıbur avukatlar yetlımlı 
' '1 Koetantlno Paçla h4 
"'-ltlı;, etmlı,ı ve son zamanlarda 
'- Gtlaığooa alarak bir kena · 
~ tt1tumı11tir. Olnç ve zeogln 
!it~ •dam olduğa ve keodlalnl 

'~tok ldmıeler damat edin · 
-... latedJklerl Jıalde ellenme· 
11.... •e mOnznl bir hayat 
.... ._,ttllr. 

!'t~gGn Bctkreı,ı polis müdllr· 
._ berkeılo hOrmet ettiği 
~'damın lmsaelle bir mek· 
~~llllıı -.e bu mektupta M. 
""et hizmetçi kızın intihar 
4 'i pollıe hıber vermlıtlr. 

~b bıta Paçla'nın nine gel· 
' '••it, otuz yıı,ılırında tah 
lııt 01Qnaa hizmetçi kızını 
'°"-ıda yazO koyun ve bir 
~lfl ortHına yatmıı,ı bol· 

\ ı.~ Kadından az ötede bir 
~ ilca eJde edilmlıtlr. 

\t ta, gôrDoüı iti bar ile in· 
~~ benzlyen bu hAdlse hak· 
~ tahkikata bıı,ılamış ve 
~... morga göndermlı,ıtir. 
'•~,~· kadının en az 48 saat 

~- bGldG~ünQ haber lerlnce 
\~ it cinayet olmHından 
t' edn111ı1tlr 

~ ''il l~J. •ocak M. Poçia ola· 'bt ' tGnkft bu adımın nine 
'-~.~ lttmıe girmemi ıtl. Kom· 

~'-tt la Y•pılan tahkikatta da, 
."'.'ta 'G11 hizmetçisini kan çı· 
\~' kadar dövmek Adetinde 
\ Ilı •e hizmetçisi ile Atıka· 
~l Clıııııtbellerl bulunduğu 

• h 'llııtır. Ayni zamanda 
t"oçı ' ' 8 ilan bir çekmecesinde 
:çl kadının kanlı bir göm· 
e bnı taa Unmoıtur. Fakat bu· 
'-'en, katlin krndlıl tı· .. 

Y•pıldığanı kat'i sn· 

rette iddia etmek lmUnı yok· 
tn. M. Poçla dı cinayet iddia 
sanı ~lddetle reddedlyord•ı. 

Z11bıta, hAdlseye intihar şekli 

vererek dosyayı kapatacağa sı· 

Sabri.· Romen lıtıkiminirı katlet 
ıiği genç lıiznıetçi kad111 

rada, .M. Poçla'nın bir vıkhln 
oturduğu nde sarışın bir kadın 

ceeedl bulunmuş ve vaziyet bir· 
denblre değlı,ımfıtlr. 

Bulunan cesed on senelik 
olmakla beraber kilit hfr yere 

gömüldflğn f çln biç bozulma· 
mışhr. Şimdi zabıta, bu sarışın 
kadının ktm olduğunu tahkik 

ile m ef goldftr ve sabık hı\ kim 

Poçla'nın, bir «Romanya Lan 
droıu> olduğa anlaşılm_ı~ ve iki 
cinayetin heBabanı verm.,k üzere 
hapse atılmıı,ıtır. 

Romanya gazeteleri bo hadi· 
seden uzun yazallt'lı bahset· 
mekte ve Romımya . balkı da 
muhakemenin uetlceeloi e11bır· 

aıdıkla beklemektedir! 

Ali Çetinkaya Tokatta 
Tokat 19 ( A.A ) - Doğu 

Jllerlnde bir ctftd gczlıf yap· 
makta olan Bayındırlık Bakanı 

Ali Çet1nkaya dılu ~ehrlmlze 

gelmiştir. 

1 teoekk6lle doğrudan doğruya 

Kordon Tramvaylarının El k • • k çiftçiyi korumak ve evelcede 
e tırı .. söylediğim gibi areınluıal plyı. 

lenmesi işi Kotarılmak O.zere. 
---------------------------------Anupıda bulunmakta olan Kemer'e kadar uzatılmaıından 

tramvay le elektrik ılrketf dl ı,ılmdlllk vaz geçildiği duyul· 
rektôrQ M. Gormezano tehrf . muııur. 

mlze gelmlı,ıtlr. Direktör; Ba Kordon ıramvaylarının elek· 
yındırlık Bakanlığı komfeerllğl tlrlklenmesl lılnln kotarılman 
ve ı,ıarbaylıkla temi! ederek Bayındırlık Bakanımııan doğu 
Basmahane · Kordon elektrikli Jllerf nde yapacağı geziden ıonra 

ı , 1 1 1 hallede· kat'i ıek.llal alacakbr. tramvay art meı e eı n 
cektfr. Tramvay ılrketfnln kordonda 

Ö elektlrlkll tramvay işletmek için 
grendl~lrolze göre Bayın· 

önce ıerdeulğl ttıklif ler beledi· 
dırhk Bakanı Ali Çetlnkayı'ara yece tedklk edilerek muvafık 
verdlgl dlrekllf ftzerlne Baı· görGlmGştflr. 
mahane tramvay hattının ioıa iki tarafın da anlaı,ıması ne· 
eına bıtlanacaktır. tlceıl olarak bu hat da en kıea 

Bunun için gf!rekeıı malzem ,, bir samında tnııa edllmeğe haı 
Anupa'dın geılrflmletlr. Hattın lanacıktır. 

Kuşadası Uray Seçimi 
••• 

Parti Namzetleri Kazanıyor. Fuad 
Akdoğan da Bunlar Arasındadır .. 

Kuşıdaeı, (Ôıtl) - Burada 
belediye seçimi hararetle devam 
ediyor. Parti nımzedlerlmfsln 

kazınmaeına muh•kkak n11arlle 
bakılmaktadır. Eald belediye 

bııkanı Fuad Akdo*ın'ın nam· 
ıedler araımda bolonmuı, bu· 

rada çok iyi bir tedr yıpmıı 
ve Adahları selfadlrmlıdr. 

Fuad Akdoğan, bııkanhğı 
zamanındı, şimdi llbaylık ha· 

lerde bile em11ll görGlmlyen 
mükemmel, bakımlı bir hal 
vücudb ğetlrllmtıtlr. Fuad Ak· 

do~an, febrln imarında, lemis 
llğlnde de bGUln dikkatini ve 
gayretini gôıtermlı bir beledi 
yecldlr Yani namıet llıteıfode 
bilgili, tecrflbell bir mGaaner, 
le vermlı ve mavaf fak olmut 
bir belediyeci olarak gôrftl· 
mektedfr. 

ea ile olueal ply11a 1r11ındatl 
f1rklar eserinde çiftçi ı.,bfne 

nu1m olmak, yani dıf8rda 
GıGmJ.,rfmfsf D Htıı f fa ille bağ · 

canın cebine giren para ara11n · 
da bayak fark bulnnmım11ını 

ve normıl maeraf tarlı kArdan 
artan kıımının mabıulCl 1etf1· 
tlrenlerin cebine glrmeıf af te· 
mln etmek emelindedir. Bir 
iki gtln içinde f lıtler blrH 
yabelmfı, bllha•a dftımekten 
kurtarılmıttır. Durumun dıt 
pfyaeaların mGsaadeal nlıbetln· 
de çiftçinin lehine lnkitaf ede· 
ceğlnde ınphe yoktur. Bundan 
ıonrı ftzftm I iıtlerlnl 1r1ık 

dOoya plyıeasının vasiyetine 
tabi olacaktır. Baıkı her tarla 

yapma t ... ıirlerden kurtolmuı 
demektir. 

• • • 
Yeni teıekk.GI eden tlrket 

henftz bonada GıGm utın al· 
mağa başlamamııtır. ınhfHr· 

Jar idaresi de dan · borHdın 
azam ılmamıttır. Banaula be 
raber din boreıdı önemli ıa· 
yada GıGm ıatıtı olmuı, flatler 
evelkf gankft ylkeelme hara· 
reunl muhafaza etmiştir. 

Yeni ılrket; tetkllAtını ikmal 
etmekle ve idarehane ittihaz 

edeceği İt baakı11 bfnaıının 
aıt katındaki yerde yerlet· 
mekle met~ol bulondolu için 
ancık bir · f ki gtln 10011 ve 
o da plyaea icap ettfrlne mCl· 
bıyaayı bıtbyabllecektlr. 

kok f~lerf dlrektôrG bulunan 
eski kaymakamımız DllAverle 
blrUkte elele vermfı . Şehirde 
birçok faydalı işler baıarmıt, 
kaaabıyı ihya ve f mar eımfıtl. 
Meseli nkılle itfaiye yoktu. 
';iebtr, yangını karşı tehlike· 
deydi. Fuad Akdoğan muntazam 

ELHAMRA 

bir itfaiye tesleatı kurmuştur. 
Şehir içinde birçok bayak 

istlmlikat yaparak şehri ılı· 
llyen caddeler açmıı ve bun 
ları ağaçlandırmıştır. Baı,ıka 
kazalarda eıt bulanmayan mo 
dern ve gftzel bir çocuk bah 
çesl ile asri ve fenni bir mez· 
baba kurmuştur. Şehre ıu fea 
leıl de onun samanındadır. 
Keza l,lt'hlrdekl bir mezarlık 
yıkılmak ıuretlle; bazı vllAyet· 

idaresinde MILLl KÜTÜPHANE ılnem111 

Son Günah 
• 

BftyGk muvaffakıyetle devam etmektedir. 

Gece 9 15 eeanıındın 10nra hfltln 
' mevkilerde tenzllAt 

Birinci 2 5 Balkon 3 5 Buıaıi 5 O 
Geceleri sinemadan sonra her tarafa otobGı vardır. 

Gelecek proıram: 

Voyana BüDbüDü 
MARTA EQERT 

Yepyeni bir camlı ldeolojlal 
taııyoruz ve bo ldeolojfnln bir 

hususiyeti vardır. Buna baık•· 
larının iyice. tıoımı11, elbette ki 

bizim arıınlueal m6oaeebetle· 
rlmlıde teılrll olın bir keyf I · 
yettir. 

Her yeni rejimin le her genç 

ulusun ilk yıpıcağı ıey, var· 
lığını tanımaktır. 

Bfr İıaglllz muharriri; gftcft· 
mGzG anlatırken ne kadar le· 

vlnlyoroz?. 

Bu toprakta tam bir eğemen· 
ilk (BAklmlyet) H tam bir gG· 

venle kendi iç ve dıı ılyaea· 
mızın tahakkukuna çalıııyoraı. 

Hiçbir yıbı&.cı alnı, hiçbir 
zamın bu toprağı, daımın ola· 

rak ayık baıamıyacaktır. Ha· 
dadlarımızı kahraman ve ıorla 

bir kuvvetle koroyıcag.mısı 
herke& bilmelidir. Havadan, ın· 

dan, karadan gelecek olan her 
dGımau dalgaıı, Tarl •arbğıaın 

dağlar, kıyılar gibi ytlkeelen 

miıdafaaaı karıııında parça par· 
ça olacaktır. 

Tetikte, ayınık, egemeallğlne 
tıpıuan, 

Ve, barışı eeven aloıuı. 

KlmıePin toprağında gôıl· 

maı yoktur. Fakat toprağımna 
dikilecek olan dumanlı bir 
gaza, daha ilk hamlede çıkara· 
hllirlı .. 

Biz ha yeni yapıyı, Bflylk 
Şefin idaresinde, ııtırıb, açlık, 

yoksulluk, yOzblnlerce ôlG 
ve yanın, yıkılın tUkeler ba· 

hasına elde eımlolıdlr. Mihnetle 
yntrulın bu hamurun lessetl, 
onun içindir ki biıl daha çok 
earıyor .. 

Ve bono hatırlarken, dudAk· 
larımıs gayri thtlyul tanlan 
sôylGyor: 

Kdrkma .aamez bu pf'aklarda 
yüzen aleancak 

Sönmeden yurdumun dıtiinde 
tüten eneon ocaJt. 

O benim milletimin yılduıdır 
parlıyacak, 

O benimdir o benim milleti· 
' mindir ancak! 

Orhan Rahmi Gökçe 

Mide Bulandırmaz, Baş 
Verir. 

Ağrıtmaz, Asabı Bozmaz Yalnız ' 
Sıhhat ve Neş'e 



EylAI 20 llllf~ 1111 
1 A N A B ij L \j 1 2,z 

1 1 1 - 1 ,., u uuuaa•" t 
1111 11111 

eu·runceue·iiil ......... aırtaırii· ...... Y©ı~ooat --

.. llUll&IUIU UI 1111111 

Amerika l\lektubları: 

Am rilia' da ir Adamı Solia· Mussolini Ben Çöl Sarba-y Behçet Uz Geldi· 
_, } Kolleksjyoncusu ' • • • dt' 

Ç i p plak Atın J S ' uray namına büyük ve güzel mektedlr. Bunu takdir e ~o ga ırı ~ı . . Değilim Diyor.. bir büket takdim etmletfr. Yunan hftktimeti, paoayırıO dO 
----·•. • Vapurun limanımızdı kaldığı günkft yerini dar bularak tl 

.. y J 8 • kaydeden Vard Prlce, bunları dokuz saat zarfında amlralıo koz milyon drahmi "erııı 
Sırtına Dııdak Boyası ile "Bozguncu,, azmış ar. ır Dally Mail gazetesine yaymak· madamı; şehir mecllel dyesin· soretlle daha geniş bir paoıır 

At 441100 Dolar Kazandı. Italya'da Motorbot tadır. MuBSollnl demiştir ki: den eczacı Lütfi ile şehrimizin yerinin istimlakine karır fef 
Bo ôner~eler kabul edllebi· görftleck yerlerini Te müzele· mlştlr. fi' 

Y Mükafatı 50,000 Dolardır. lecek bir mahiyette olmadıktan rint Gtzmlş ve vapure döndüğft Areıolusal Selinlk p•::~,. 
arışı başka gülftnçtürler. Raporu da sıreda ktndlelne ~arbıy tara· nan en bariz ciheti .ıO ı 

Amerika'da Şikago'<lan bir manzara. 
Nevyork (Özel) Nevyork da ve yuhalar içinde, genç, Motorbot yar'şları: 

eehrlnde kadın elbise ve utancından çömelmeğe mecbur ltalyı, motorbot yarışı için 
çımışnları yapın yftzelll bin kalıyor. Etrafına ftşflşen binden 50 bin dolar m6k4fat koymak· 
amele nrdır. Ro iş umumt fazla kişi yubalara devam edl· tadır. Halihazır dünya rekoru 

denilecek derecede Yıbudilerio 
elindedir ve amelenin çoğu da 

Y ahudldlr. 1 malıitbanelerln ek· 
serisi şehrin merkezine dftşer 

ve sın'ıtın bn yolunda grevler 

eksik değildir. 
Geçen haf ta kadın elbise ve 

çamaşır lmalıithınelerlnde çalı 

şan eevklyat işçileri, çok saat 

çalışmak ve ez pıra kazınmak 
yibOndeo grev tlAn ettller. 

Oobeşbln ıevklyatçıdao onlkl 

bin kişi lelerini terketmlşlerdlr. 

1ma1Athıne eahiblerlnt uzlaş 
mağa mecbur etmek için eev· 
klyat işleri haricinde kılan 

amele dahi işlerini bırakmaya 

başlamışlardır. SeTklyıt işçileri 

• tatmin edilmezse yakındı 150 
bin amelenin grev yapacakları 

söylenmektedir. 

Bu lşçtlerden greve iştirak 

etmemlt olanler, grev yapanlar 
tarafındın taciz edilmekte n 
larsat bolonorea işten menedl· 

llb arı sıra dövülmektedir. Ya· 

kalanaolar hürriyeti şıhslyeye 

tecavQz ettiklerinden blttııbl 

polis tarafından karakola götü· 
rfllmektedlr, 

Bo arada işe denm eden 19 
yaşındı biri grevciler tarafın· 
dan yakalanıp çır. çıplak eoyu· 
loyor ve eehrln en kalabalık 

bir mıbılllnde ıokı~a atılıyor. 
Teldberg isminde bulunan bu 

adım, ıehrlo en büyük otelle· 
rlnden biri olan Nevyorker 

tsoOnde tutuluyor, bir otomo 
bile atılıyor, merkez parkının 

tenha bir yerlnd" çır çıplak 

soyuluyor ve göğsüne ve sırtına 

u Kadın dudak kırmızısı " ile 
"Ben bozguncuyom., yazılıyor 

ve 8 inci cadde ile 38 inci &O· 

kığın hlrleetlğl yerde kaldı· 

rımlara atılıyor. Ydğmur ahın· 
, ........................ . 

ANADOLU -Günlük Siyaeal Gazete 

Sahip ve Ba~yazganı 

Baydar Rüşdü ÔKTEM 
Umumi o~riyat ve yazı i:leri 

müdürü: Hamdi Nüzhet 
1 .• 
darehancaı: 

İzmir İkinci Beyler ıoka~ı 
C. Balk Partisi binası içinde 

Tt'lgraf: 'lzmir .. ANADOLU 
Telefon: 2776 •• Poata kotuıu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Alu aylığı 700, Oç 

aylıAı 500 koruotur. 
Yabancı memleketler için senelik 

l (ıJ aı. abone ücreti 27 liradu. 

RY -ıeryerde 5 Kuru~tur. 
omı, -

masraf lırçmicı nüshalar 25 kurnetor. 

yfizde bnoLU MATBAASINDA 
çık1rdıcı BASILMIŞTIR _..., ... 

Amerika'da At JUrışları inıibalarmdan. 

yor, kadınlar dudak kırmızısı saatte 12·1-,86 mil ile Amerl· 

(Ruj) He vilcudüoü biraz daha ka'lı Vood Gır'm elindedir. Bo 

boyalıyorlar. Polis koşuyor ve adam yaşlı ve kıreaçlıdır. Sene· 

üzerine yağmurluğunu atıp terce birinciliği mohafaza et· 

adamcağızı kurtarıyor ve bo mlştlr. M. Mu88olinl İtalyan 
eeoada biri bağmyor: motorbotçoluk ve 11nıyllnl tee· 

"Nasıl, grev yapacak mısın?,, vlk etmek için bu parayı ortaya 

Çıplak adam cevab veriyor: koymuştur. 
0 8öyle hareket ederseniz, ltalyan'lar gizli tuttukları bir 

hayır.,, SOper-motc1rbot lmıl etmekte · 

Geçenlerde haıka bir ıehirde tedlrler. İki maldoeel varmış 
iki adamın üzerine katran EÜ· ve makineler yapılan tecrübe· 

rfilOp Ostftoe Uiy dikmişlerdi. lerde muvaf faklyet gösıermlı. 
Ne.,york'ta ise katran ve tüy ltalyan'lar bununla dünya re· 

f02.la görülüyor, galiba.. korooo kırablleceklerlol Qmlt 
NeTyork (Özel) - NeTyork 

hükumeti dahilinde Saratoga 

memba sularının bulunduğu 

mahaldeki meşhur at koınları 

meydanında bu senenin yırııı· 

nı 7 ye kareı 1 bahisli ve M. 
Vltneyln yeni eohlp olduAn n 
ve cokey Vorkman'ın bindiği 

"Kırmızı yağmur" adlı at ka· 
zanmıştır. MükAfat miktarı 

4,400 dolardır. Yarışa giren 

atların sayısı Amerlkı'nın her 

tarafından getirilmiş olan ve 
rekorlu 17 dlr. Seyirci miktarı 

75 bin kişi.. 

Amerlkadı at yarıoları bütfin 

eeoe devam eder n kO.lliyetll 

mükafatlar verllir. Yaz vakti 

~imali hftkumetlerde kış zama· 

nı cenubi bükfünetler dahilin· 

de yarışlara çok halk toplanır· 
Çok kişi atları, cokeylerf ve 

eahlplerlol ismen tanır. Yarış 

her nerede yapılırea yapılsın 

Amerikanın her tarafında ee· 
ylrcller ve taldb edenler 
vardır. Burada hahla kanunen 

yasaktır. Iı~ıkat gizil olarak 

bahse tutnşınlar çok olduğun· 

dan takip merakı kuvvetlidir. 

Kızlar bile bu bahislere iştirak 

etmektedirler. Bahislerin mille· 

addlt şekilleri vardır. 

Polo topu. yarışları: 
Atlı polo topu mfteabıkaları 

için Loodradan Hurlloghan 

takımı gelmişlfr. 

etmektedirler. Tekne gelecek 

sene hazır olacakmış. 

İtalyan'lır bo mükAlat ile 

Amerika ve diğer memleket· 

lerden eo iyi sporcuları getir· 

teblleceklerlnl tahmin ediyorlar. 

Yarışlar Venedlk Lıgoon veya 

Garda gölünde yapılacaktır. Da· 

vetlyeler gönderllmlotlr. Yarışı 

Venedlk Motonlç kulübü ye· 

dinci beynelmilel deniz yarıt· 

ları olarak tertlb etmektedir. 

Bu yarae için trenlerde yOzde 
50 tenıll4t yapılacak, İtalyan 

vapurları mileabık ve motc1r· 
botları Qcretelz nakledecek 

ve yarışçılar ltalya'da hiç mıe 
raf yıpmıyacııklardır. Bu yarış· 

lır yüzünden Amerlka'da dahi 

mötörbot lmaldtının fazlaloşa· 

cağı tahmin ediliyor. 
Ahmed R. 

Rus Ordusıı 
Manevra Yapıyoı· 

İıtanbul 19 (Özel) - ltalyao, 

Fransız ve Alman menevrala· 

rındın eonrıt, So•yet Rııeya 

ordu u mn,t>vroları da başla 

mıştır. 

Manevralar Kiye( clvarmda 

yıpılwııkta Fransız, ltalyıın ve 

Çekoalo vak aıık.ri he) ctl~ri ma· 

nevralarda hazır bulunmaktadır. 

dll 
ha sonra alacağım. Fakat ko fından bir buket gönderilmiş· ulaeal endOetrl pnlyonU ~ c 
mltentn teklifleri hakkında ga· tir. Amlralıo madamı gc1rdüğü Yalnız bu pavlyonda Yu0•0~ il 

zetelerlo yazdıkları doğru ise konulueverllkten çok memnun tao'ın her yerinden pao•1
1

~ 
bunlu İtalya ile alay etmekten ve mflttşekklr kalmıttır. iştirak etmiş olan ekepoı:ııO 
başka blrş~y drğlldlr. Bana iki Şarbay doktor Behçet Uz, rın eaym dörtbln beşyüzft :o 
çöl tt.kUf ediliyor. Biri kum, kendisini ziyaret tden bir mu· cavüz etmektedir. Yuo11JJ b'' 
öteki tuz çölü.. Görülüyor ki barrlrlınlıe, gezieioln lntlbala düetrielnl ve IDJlhsulatın• ti 
komite beni hlr c;el koleksl rını ~öyle anlatmıştır: kesin gözOnde canlundırsll,: 
yoncuıııı 6anınaktadır. Atatiirh'iin Doğduğu Evde: pavlyon hr.kkıodakl w;:or 

Mussollol Dııukıılı ve Oga _ Areıuluıııl Seltlnlk pa11ayır \e nasıl hazırlandığını, ~ 

dan ülkelerludı•n tl'ö~kkül f'den komitesinin dnetini; Atatürk'üo niatan'dakl ektıpozanları ' 
bu iki çölün barınılamıyacak Seliolk'te doğduğu evi ziyaret ıraya naeıl ıopladıklarıoı (/ 

b '.r durumda olduklarını ve t1tmek: ve görebllmek: saadetini panayıra iştirak ettirdfkle al 
bir durumda olduklarım ve de bana vereceği için ayrıca bir bdytık bir llgl ile ıordO~, 
1talya'uıo buralarda hayırlı kıymeı, sevinç n heyecan içinde zaman her yerde ilbay ,e j 
eeerler yapabilmesinin lmkAneız kabul etmiştim. Çoktıoberi ı;tô· tasarrıf lıkların bıokaohkl•fl f 
olduğuna ıtsylemlştlr. rebllmeğl arzu ettiğim bo tarih· teşekkdl eden özel koaal9 tı" 

Mueeollnl şunları Uhe et· sel evi ziyaretim sırasında yı· tarın en küçdk san'ıt erb• ~ 
mlotlr: oımda bazı zevat ta bulunu· dan haelayarak büyOk eaJI~ 

İtalya'nm iştirak ctmlyeceğl yordu. zlraaı n ticaret erb•bıo• 

tabll olan areıuloeal yönetim Şimdi nde oturmakta olan bir ıllka n teşTlkle eefi 

ve jandarma projeel doğu Afrf. ve dillmlzle gayet iyi konotan iştirak ettlrtmekte oldok1 V 
kaeındıkl aekerlerio İtal_ya'ya ılle halkı; btzi bilyOk bir ne· ve bono da ulusal bir ~-
döoüoünü 11ağlam11k lçio taear zıketle kabul ederek evi gez. telakki ettiklerini öğreO ; 

lanıyorea İtalya bunu kabul dtrdl. Ataturk'ün doğduğu oda· Panayıra iştirak eden bUbJ 
etnılyecektlr. da tath ve heyecanh duygular bu olueal firmalar, .,v.I 

Ftgaro diyor ki: lçlude bir saat kadar kıldık, ziyade teohlre kıymet "e 61'1 
llarbt ve barışı ellode talan evi ziyaretimizi haber almış vermektedirler. BunlırıO f 

M. Mueeollol mildbiş bir mes'- olan yQzlerce halk 0 sırada eında her yıl iyi mal ıe I 
oliyet taşımaktadır. Harbin evin etrafına dolmuş bulunu· edenlere nakden :mokaf•\,f 

kopması yahud barışıo eağlın· yordu. Halk; samimi dostluk dalya ve takdirnameler ~ 
maeı için bir tek kelime kAfl tezabQratmda balondu. bundan dlği için panayıra ol•0 ~ 
gelecektir. Fakat ha kadar da ayrıca mfitehaBBle olduk. yıllar geçtikçe daha çok 
ileri giden Musaollnl için ken · SelAnlk uraymın nl letlmlAk maktadır. V 
dlslnden br.klenen ba kelimeyi ederek mflze halinde muhafıza Bo nakdi mdklfatlardıı 1 
ec1ylemeel çok zordur. 

İtılyı'nın Habeşlıtan'da mn· 

hakkak surette İoglltere ile 

kırıılaşıcağını ıôyllyen Ftgaro, 

gördşmelere lttlrakln İtalya için 

bir kazanç 1ağlanacağını yaza· 

rak diyor ki; 

İngiltere büUln harblerl 

kaybetse bile eon mQcadelede 

muhakkak mozaf fer çıkar. 

Papolaire eo f lkrl ileri BÜ· 

rüyor: 

Y ıtnılmakeızıo söylenebilir ki 

ltılya hırbettlğl takdirde der· 

bal tedbir alınacaktır. 1nglltere 

bo kararı vermlttlr. Ve Franea 
loglltere ile birlikte hareket 

etmek zorunda blacaktır. 

ltalya '11uı sevki yatı: 
Cenevre, 19 (A.A) - Bom· 

bardla gemisi 4000 askeri~ do· 

ğo Afrlkoeına hareket etmfştlr. 

lrıgiliz lwbinesi Twnuşmaları: 
Londra, 10 (A.A) - Star 

gazeteel eah eünkü bakanlar 

kurulunda motörlerle müceh 

bez iki İtalyan fırkB8ının Llb· 

yaya gönderllmeıl dolayıelle 

Mısır'ın ve Süveyş kınalının 

gftvenl meı'elesloi müzakere 

etmiş olduğunu iddia etmek· 

tedlr. 

/ngilterc faaliyete geçiyor : 
Parie, 18 (A.A) - Journıl 

gazetesinin Ceoevre'den öğren· 

dlğlne göre M. Lltvlnof la, Da· 

nlmarka dıı bakını beşler ko· 
mlteaialn önergelerini protesto 

eden bir dtlerge vermtolerdir. 
Bnnun ıebebl her tdrlü eO· 

milrgeciltğln reddedilmesi, Sov· 
yeder birliği prenılplerlndeu 

birini tetkll etmesidir. 
Eko Dö Perl ~auteel fngll· 

tero'uln hı·le kızıl denlıde havı 

ve dP-oİz lrnvvetlerlnl gittikçe 

daha ziyade seferber ettiğini 

yazdıktan sonra 1ngtltere'1>ln 

şimdi kuvvete baş vurarak gev· 

şek durumdan enerjik ve faal 

oıJI 
edeceğini Sellnlk §arbayı bana kllmet n Ziraat bankaııı 0 ı 
ıöyledl. Dost Yanan hClkume· yardımları görQltıyor. Aff1' 
tinin ulo11l duygularımızı karşı sal Sellnlk panayırını bl ~~ 
gösterdiği bu hassasiyetin bizi ecnebi f lrmılar ve btıkÖ ~ 
çok enlndirdlğlol eırbıya ec1y· ler de iştirak etmlılerdlt· 1~~1 
ledlm. ların çokluğa nazım d 

SeMnik panayırında: 
Sel4nik panayırını görmek 

benim için çok faydalı oldu. 

Diyebilirim ki Selinlk'ln ha· 
günkü takdire değer bayındır· 

lığında panayır lıl ba~h başıoa 

bir Amil olmuştur. Selahlyet 

eahibi idare ıdam~uı da bunu 

böyle söylemektedirler. 
Selıtnlk'in yapılan planın tat· 

blk şekillerinin bogOnkil ee· 
bircilik bakımından göze çır 

pan bir güzelliği var. SelAnlk 

panayırı bo ıehrf birçok ka· 

zançlıra mızhır etmlt ve et· 
~~~~~---~~~~~-

bir doruma geçmekte olduğunu 
kaydediyor. 

lngiliz gemileri: 
Londra 18 (A.A) - İngiliz· 

lerln Home Fleet dedikleri ana 

fllonun bOyök bir kısmının 

Cebehlttırıka gelmle elduğonı 

dair buraya gelen telgraflar 
elyatal çevenlerde hayretle kar· 

şılınmıştır. Çüokil ana f llonon 

lskoçya açıklarında manevralar· 

da bulunduğu sınıhyordo. 

Akdeniz filosuna katılan ge· 
miler Baht'ın, Bood; Renov, 

dlretnotları ile Courageooa uçak 
geı.ahl birinci ve lklncl eaf 
harp kruvaztsrler f Uoları üç 

torplto muhrf Oi f llotlllaeı ve 

lklucl denizaltı gemlıl l flotil· 
laııoın bir kıemıdır. 

lngiliz Sevkiyatı: 
İetaııbul, 19 (A.A) lekr.n 

deriye limanına 9000 İngiliz 
İngiliz l3ked ihraç edilmiştir. 

Bugnoltrde mühim mikdar· 

dı 111gillz askeri daha gelecektir. 

Gelen askerler, şlmdlllk 

Ebnldre sevkedllmlştlr. 

celbedecek derecededir. 

Türk, Yun<ın dostlııAıı: f 
Şunu da eOyllyeylm ~t, 1~ 

rek Atlna ve gerek Sel8SI lı' 
TGrk ·Yunan doetluğono0 r 
arasına tamamen yayılıtJ'' ,l 
doğunun n Tark'lerl çokdl J 
diklerinin yakinen şabl f 

ı-'l" dom. Atlna ve SelAol,,. 
0
j 

bircilik itibarile bizi ugııe,~~ 
ıe 

ren lılerlnl yakındın 
0 

~ 

etmek fıreatını hazırlıY' 61 
Ttırk . Yunan doetloAuJl• i 
bir kıymet ve önelll •5eV 
mealektıılarım Atin• •e ~O 
nlk şarbıylarıoa bUh•8~• rl~ 
tetekklrlm. Atinı gazele ~f ~ 
de areıolo11al beelocl tzııı def 

nayırı ve Tftrk . Yoo•0 
1 ~· 

luğo hıkkındıkl yaz•111~1el 
naeebetlle orada keodı 
teşekkftr ettim. , 

e'' Burdur Hastsıı ., ~ 
13ıı 

Burdur 19 (A.A) .-- IJ'1'~ 
tanhul gızeteef nde ,ei 
memleket h11tıuıeel yı.ı:., ~~ 
bırakıldığı yazılmıştır· go" ~ 
her gerçek dorum• 

0rı1rtlı1' J 
ğlldlr. Yapı lılerlolo b 1,b· 

ıoe 0-içln yeni yıl büdçee 00 S 
1 

sat konmuştur. Bndçe 
8 deıı f .. 

zerde tasdikten geldf~lP ı 11ıı"''ıı aaaııı kında yapının ta ~,,,, ır 

lşl Qıtermeye çıkarılısCll ,,• 
ıııle 

eağhk lilerlnl nne 

etmektedir. 
------ ti Açık KouuşJIJ ~,.,~ 

os '1'e il~ 
Bize işçiler naoaı 1,; 1e 

t' e· 1-" gönderen M. Sabr Y8'epıııı 10rı 
muamele dogrodor. ,e~ 

sefe• f• 
ayni oekllde seve acJlf0t1' 6 
sevine borçumuza .. JatıP" 

Yazı ~leri nıtl 
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Son TeOya~o Halb(Eİ1rOe1rü 
iiiiiiiiiiilıiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiı1iiiıiiliiıııY?C?T mnsemm ~ o oe ..., o 

Bütün Nazarlar Ronıa IleAdis 
Ahaha'ya Teveccüh Etıniştir. 

~--------------------.. 
Eskişehir'de Bulunan Yunan Ordusu Erkanı Harh 

:neyetleri' ikiye Ayrılmış, Krala 1\1 etel'k Veren Yoktu 

lıalya ··Habeş Harbine lngiltere'nin de iştiraki Halin-
de, Dnnyanın Görmediği Bir Felaket Çıkacaktır. _______________ .. ______________ _ 

Atlnn metbuatrnda kraliyet kumandanlık dıı· Jotanbnl, 19 (Ôzel) - Fransa nua başkanlığı altında toplana· sonra iç fşlerd~n yalnız büıçe 

cunıurtyet davalnrınnı. haşladığı iresl kurolmaş, kabinesi, Cumartesi gftnü (Ya· cak ve Ceııetre lolerl etrafı oda mea'elesl Ozerlnde tetkikat ya· 

lltıda i ili n ti haren .. Asyııyı suğrn birçok zabitler 
rıo) cumar başkanı M. Lebru· önemli kon atmalar yaphktau pacaklır. Franl!a'oın yeni bfid· 

ceel 62 milyar fraoktar. 
aglftblyetl,. hakkında pek çok · Düyilk h!r acele 

Yaıı •c tefrika çıkmıştır. ile· gldlh gel · 

1\ BOtün bu yazıların hedef J, mektr; Tııık köy 

k tıadolu mocerosı mee'ulfyetlnl lülerl de füklşe· 
VraUyetçllerln Veıılzelfatlere, hlt'ln clvarla rn· 

tnlıeUetlerln de krallyetçllere bıtosım temin 
eden büyük ve 
kOçilk yollyda, 
kem11 milli kov· 

ii\kletmek arzusudur. Çok dik · 

b ille ltiylk olan bu yazılardan 
•ııtarını gazetemize tefrika 

~llreuıe derçde fayda gördük; vetlerl namına 
'•sen generııl Pepulae'ın batı. hıaber topla· 

tıta0 d makta! 
• 1 a gazetemiz evelce neş · 
•etnıı Batan askeri 
hl 

V ve bu hatırat bilyük 
t ı mebafllde n bu mehaf il 

l a dka ile okunmoeto. Yeni 

11tfrtkamıza bu :mazhariyeti i~lnde bilyı1k bir faaliyet 
ll:ıarak baelı~oruz. gösteren zabit ve asker, yilz· 

[J.. }t', ~mseddin Benlioğlu lerlndln neş'e aktığı halde: 
4Yiik scf cr - Yirmi güne kalmaz An· 

1 
Yunın •fikO.metlnln Asyayı kara'dayız! Sarı Yenl'nln planı, 

11traya yaptığı büyOk uskeri alaylara da tebliğ edildi. Bir 

~fer, U fırka piyade ve ı iki güne kada;r nihai zafere 

~tka sivarl ile yapılmıştır. koşacağız! Dlyorlardı! 
, 11tıl 3~ alay ve 80,000 BBker Yüksek kumandanlığın bu· 
e 4U top! luodağn bo ev•n karşısına da. 

10 
8u boyok kuvvet, An ora'ya een bir nln methali çok kıy · 

b O Ulometro yaklaştığı halde metil hahlarla sftelenmfş, kepı · 
d oıg.ınluk denecek bir vaziyete nın ,önftnde, kral maiyet tabur· 
. Gonemfş ve esasen ciddi bir larına mensob iki efzon neferi 

llı!Jkıvemet de görmemlştJr. En dimdik duruyor; bu eve, bo 
ltıı l o arak Türk kuvvetlerinin vaziyete Yunan askerleri ve 

:dataa haltını k1rmı1lar ve Türk köyl6ler hayr«"tle bakı 
lı kara yolunu açmıolardır. Fa· yorlar! 
lf t blı büyllk sefer, bir gece Burası, ilç günden beri bura · 
ltuflde mağlubiyet yolunu tol· larda bulunmakta olan Yunan 

tt,O, bir daha da totunamıya· Krala Koatantln'ln munkkat 

b~' Çok çabuk barbedemlyecek sarayıdır!. Fakat "Saray11 ad· 
l bale gelmiştir!. dedllen bu evde göze çarpacak 

C-. •oı zafer Youan'hlara ko· bir faaliyet, bir neş'e göze 

b 1Cmışken, Türk kurtuluş çarpmıyor. Bu evde, kral Kos 
t tbının makaolzmeslnl elinde tantin, '-General Duamanla'ln 

ttı tı "Gazı~ bir ıında cihanın riyaseti altındaki kraliyet er· 

l tı boyok kumandanı ve Tftrk· knnıharblyesl11 de bulunmak· 

eltı lnllli kahrıımnnı olmuştur. tadır. 
d/enı YunılD nesli bu şayanı "General Duamanls sarı Ya· 

1 '•t vaziyetin sebeb ve imll· ni'nlo Ankara fizerloe yurilmek 

~~f öğrenmelidir. Bu bfiyOk hususu~dakl plAnını felaketi 

l' hı nasıl açıldığı, binlerce muclb olacak bir plan addet· 
tı ~an gencinin nasıl Seyhıoa mektedir.,, 

,... 'nıana ovasında gömüldüğG, Ve ... Her iki erkdoıharb he· 
..... 1. b 
bn u lyetJmlzln neden artık yeti, noktol nazarlorındakl iea· 

ren ordu erkn1harblyesl Ue ge· 
neral Dosmanle rlyaeetlndelrl 

erk&oıbarblye arasındaki lhtilAf 
bfitün orduya malum oldu. 

Noktai nazarlar tamamen zıd 

idi ve şahsi mftoaferetler de 

göze çarpıyordu! 
Bu derin ihtilaf ve 9 uncu 

alayın Ankara fizerlne yürü· 
mesl haseblle General Duama. 

nls Kral ve hükumet rehine 

iki mOhlm rapor göndu·df ve 

bu raporlarda ~sn Yanl'nln 
plAnı ile Apkara Ozerlne yü. 
rüodılğQ halde kahkari bir he · 

zfmetln muzaffer (!) Yunan or. 
dosuna mukadder olduğuna bil. 

dirdl! 

Halbuki bu plan, ordu er· 
kAnı barblyesln'a dt~ll, bir 
kolordu erkAnıharblyesinlo yan 
lış esaslara lstload ettirilmiş ve 

umumi plAna birçok cihetlerden 

mugayir bir plan idi. 

Ren ne Kralım, ue de kumu11du11! 

Gene bugO.nlerde Esklşeblr'e 

ftç muteber •e mOhlm ecnebi 
muhabir gelmişti. Bunlardan 

blrlel "Deyll Telgraf,, ın oıu· 

babfrl M. Boman, ikincisi 0 1H· 

garo,, gazetesinin muhabiri M. 

Lsmbore, üçOncOad de Amerl 

ka'mn Ünlted Pers gazete mü· 

eSBeResl muhabiri M. Mile idi. 

ltal yan Adalarının Tah
kim Edildiği Yalandır. 
Bu c;ibi 11aberleri, Türk-ltalyan 
Dostluğunu Bozmak lstiyenler 

UyduruyPr Diyorlar. 
lsıaobul, 19 (ôz~l) - Roma gazeteleri, İtalyan 

labklm edildl~i hakkındaki haberler Ozerioe neşriyat 

ve bu haberltrln1 Türk İtalyan dostluğunu bozmak 

tarafından uydurulduğunu yazmaktadırlar. 

adalırınıo 

yapmakta 

lııtiyenler 

Kondilis istifa Etti 
Fakat Az Zaman Sonra istifasını 

Gene Kendisi Geriye Aldı. 
~~~---------~~~ lstanbul, 19 (Ôzel) - Son 

aekeri hareketini yıpmıt olan 
General Panayotakoı mee'eleıl, 

General Kondlfü'in diloO;cesl 

hllAfına halledllmtı, General 

Panayotakoa birinci kolordo ku· 

mandanlığında kılmış, yalnız 

yaraları geçinceye kadar yani 

iki ay tebdllhava verllmlştlr. 
Harbiye Bakanı General Kon· 

dllls bo hAdlse Gzerlne istifa 

etmlı lıe de, biraz sonrıı isti· 

fasını geri almııtır. 
~~~~~-,---~~~~~-

Bu taleb, ordo erk&oıbarbl· 

yelerl araBındakl Jhtllafın aleni 

bir ıekll aldığı saraya dOttOğd 
için kral mebaflllnde derlo 

Geneloy ne vakit : 
lııtanbul, 19 (Ôıel) - Re 

jlm genr.Ioyonoo 3 teşrlnlsaoide 

yapılmaeı kat'i ıurette karar· 
laıtırılmııtır. 

General Kondllls arayı umu· 

mlyeye mQracaatln dah11 enet 

yapılmasına taraftardır. 

Muhalif partiler, bitaraf lığın 
muhafaza edileceğine emin olun 
ca geaeloya loılrak edecekl~rJnl 
bildir mlelerdlr. 
Bir gazete toplandı : 

İstanbul, 19 (Ôzel) - Ati· 
na'da komdnlstlerln na111rl ef· 

karı olarak çıkmakta olan RI· 

zaspaetlı gazetesi zabıta tara 
fındın toplınmııtır. 

bir tel&t uyandırdı. General Bir DOzeltme 
Levldl, ordu baıkumaodanı ta· 
rafından bu mGl&kat için kral· lstanbul 19 (A. A) - Türk 

dili kurumu genel sekreteri 
dan müsaade lsttmeğe memur İbrahim Necmi DUmen'nln 
edildi. 

bugOnkQ gazetelerde ıözlGğe 
General, krılan yanına girdi dair çıkan dlyevlnln Qç6nc0 

Bunlar, Avrupa ve Amerika ve biraz ıonra ta dııarıdao kategori sözlerden bahseden 

da Kemalist ~ propagandaları kralın sesi doyoldu. kısmında bir yanho olaıottnr. 
fizerlne hakiki vaziyeti görmek Kral bağırarak: Dlyevln bo boUımnade (Biz 

için gelmlolerdlr. Bu arada - Avrupa ve Amerika mil· yabanCJ dillere Türk kökünden Ilı \n çıplaklığı ile anlaşıl· beti lsbota çahşmoktadır. Yu· 
11 dır. nen ordusunun Haymana ova Yunan mllletlolo bQkOrodarı letlerloe ne gibi bir hitapta geçtiği anlaşılan ve sonradan 

) • • eına doğra hareketinden ftç sıfatlle kral K.ostantlo ile ele bulonablllrlm, ben borada ne yabancılaşarak dilimize geri 

ltl:ı.,21 senesi temmuzu. Eski · gün evel, kral Koetantln her bir milldkat yapacaklardı. Bu· knlım ne de ordo lrnmandanı! dönen btıtftn kelimeleri kla· 
ftı 1:1e, boynk sefer bnşko· iki erkaoıharblyenin, teşriki nuo için Amerika ve Avrupa· Hükumet ve Papulas bana ar· voza TGrkçe kökünden, diye 

ra'taolığı, Ankara Ozerlo6 meeol etmeleri lüzumuna genel nın eo mühim matbuatının bu tık bir rapor bile verme· olduğu gibi aldık) cdmlealnde 

t ttnek üzere son hazırlıkla· bir emri yevmi ile bildirdi. üç muhabiri, Esldşehlr'de her mektedlr. (Yabaocılaearak) kelimesi (Ba 
1 tı1,8 1 

d Pnıakl meşgul! Tilrk'ler· Fakat bu emri yevmi krala şeyden evel kral Koetantlo Diyordu. yağılaearak)-şekllnde çıkmıghr. en 

• 

leıanbul, 19 (Özel) - Bft· 
tOn gaıf'teltr, gf'nel nıızarlarıo, 

Roma u~ Adle Ababa'ya mftte· 
vecclb olduğunu y•myorlar. 

(T11n) gezeıesf; lcalyo Babre 

har hına İnı?lltne'oln df' karı~ 
t ı ğı takdirde dftoya tarlbinln 

ılmdlye kadar kaydeımedfğl 

bir felı\ket başgödterec,,ğlnl yn 
zıyor. , 

M. Laral Paris'e dönüyor; 
lııtaobul, l 9 (Ôzt!l) - Fran · 

H baıbakaoı M. Plyer laval'm, 
yarın akoam Ct'nevre'den Parl· 
se hareket etmesi muhtemeldir. 

Hindistan 
Karışıyor Mu? 
30,000 Asker 
Hindi Şimali Hu-
dudlarıoa Sevkedildi 

İstanbul, 19 (Özel) - Bin 
dlstan'm şimali garbi Afgan 

hududa kiamındakl kabilel~rln 
tüphell hareketleri bir nevi 

isyan mahiyetini almıştar . 
Büktlmet isyan mıntakaeına 

S0,000 klollik bir İngiliz ve 
Hindli kuvveti göndermiştir. 

leıanbol, 19 ı(Ôzel) - Üç 
batarya hayvan ve mühim 
mlkdardı bombardıman tayya· 
reel Peşaver'dekl kuvvetleri 
takviye etmek 6zere şf mali 
Blndlstan'a eevkedllmlştir. 

Borsa komiserliği 
Murakip M. 
Şevki Atandı. 

Jetanbul 19 (Özel) - Eko 
nomi bakanlığı murakıplerln · 

den Mehmed Şevki, mOnhal 

olan İzmir borsası komlserll~l· 
ne atanmıotır. 

Gerede KOltfir i~leri 
Gerede, 18 (AA) - Gere· 

de'de kOltür işlerine bilyOk bir 

önem verilmektedir. Ônümilz· 

deki Cumurlyet bayramında açıl· 

mı törenleri yapılmak Ozere 
yedi yata okulonon yapı işleri· 

nla bhirllmeelne çalışılmak· 

tadır. 

Gerede öğretmenleri kültfir 
l~yarının baı,kaohğıada ıoplana· 

rak yeni yıl okutma leler! ve 
mesleki konuşmalar yapmakta· 

darlar. netruk bir evde, yOksek fode edildi v~ bu andan ltiha· görmek istediler. Sonn Vır - Düzeltiyoruz. 
~ ................................ mm ..... -. .................... : .............................................................. .. 

başa sükun, so 

(~u lfomurıı: No. 1 _,_ 
tdı~ 'lıunıuz çok iyi muhafaza 

llttedlr. 
"P ı, d is, LüyQk ve işlek yol· 

Y:lt a,ılJbo.ssıı Parla ha valisi 
k arda cidden muvaffaklyetll 
ır leJş vazifesi "örmektedir. 
"B " g~rdcı 'u, dbn gece btz de 

tlrt 
1
1ve takdir ettik; muhar· 

l•rder \':den birisi, milli yol· 
an 

~Olleı numatalı yol üzerinde 
buı lllr seferberliğinde hazır 

011D!Jtur. 

idJ~Buıferberllğlo hedefi gu 

20 EylUl 935 

,,11.-i ~iiplıeli otomobil #l'Ç<!• 

t•ef,·. Otomobiller ve içiıulckilcr 

lıalilmıda Vt>rilc11 malıimut a:;. 

Otomobiller J>aris'tcn lıarc/;et 

etmiş ve 7 111111wralt yol11rı 
olı:turvu lwrdo11111111 kıracak ı•c 

onıdwı meçhul bir istikamete 
doğru biitiitı siir'atile giuecel• 

tir. Zabıw bıı f irnra ne ba/ıa. 

MlW olursa olsun mümaacat 
edecektir. 

"Zabıtonm fevkalade ve çok 

yerinde tedbirleri sayesinde, 

bir saat sonra bu iki şOpbell 

otomobil F ontenblo yakınında 

totulmuıtur. 

.. Zabıtanın bu movaf fakıyetl 
bfrçok mfihho yollarda mava· 
sala ve mOuakaleyi oldukça 

müteessir etmiştir. Yolların be 

men hepsinde kuvvetli zubıta 

manlalıırı vücuda getirilmiş 

olduğundan hfivlyetlni bildir · 
meden hiçbir nakil vasıtasının 

geçmesine im~an bırakılma· 

mıetar. Muharrlrlmlz de, ancak 

veslUlurmın sıkı bir tetkikin· 

den sonra serbeat hareket fır· 

satını elde edebilmiştir. 

.. Polis n jandarmanın bo 
manevrası, civar halk .Jzerindn 

pek tabii olarak bir heyecan 

uyandırmış ve fakat bo heyecan 

çabuk sokun bolmoştor. 

"Doğrusu, hareketin gizliliği 

hususunda gösterilen movaf fa. 

kıyet bOyfiktnr. Hareket baştan 

gukkanlılık için· 

de de•am et· 
mlştlr. 

" Pollılu bu 
büyük muvaf fa· 
kıyetl bilhassa 

mukabil casusluk 
t eş klld tı mı z ın 
reisi M. x .. in ve 

kıymetli arkadaş 

lartnıa sayesin !tlirala)·la polis lwmiseri sigara/arım 

de elde edil· içerek konuşmaya başladılar 

mittir. 

"Otomobilciler, hiç korkma· 
dan istediğiniz yere gider ve 

geleblllrslnlz. Çüoka yollarımız 

çok iyi muhafaza edilmek· 

ledlrl.11 

• •• 
· İstihbarat ıef l miralay Gero 

gazetenin birinci ıahlfeılnde ve 

göze en ziyade çarpacak ıekllde 

neıredllmle olan bu haberi, 
dnda\larında alay h bir tebee· 

süm oldoğo halde okodo. 

Ve... biran için dOeftndd! 
Miralayın yazıhanesinin bo· 

landuğo Üniversite ıokağına 
güzel bir teırlnlenel eabahının 

gQneıt bol bol akaedlyorrlo. 

İstihbarat ıef 1, parmağını 
bir elektlrlk dclğmeılne bastı, 

içeri bir sivil memur girdi. 

Miralay: Komiser M. 

Rokoru içeri aleınlar! Emrini 
verdi. 

Bir dakika B'>Dra polis ko · 

mlserl Rene Rokur mfrıılayın 

dairesine girdi. Bu adam Lo· 

ren il, kırklık, iri ve k.u netli 
bir adamdı. Kepınıo eolğlode 

darda, topuklerıoı birbirine 

vararak askeri eelAm var.iyeli 
aldı. 

Miralay - M. lö komiser 

giriniz, rica ederim! Sizi bek· 
lettlğlm için özQr dilerim, eu 

gazeted~n malumat ahyordım 

da ... Dedi. 

İstihbarat şef 1, parmığı ile 

masa Ozerlade daran ve biran 

e•el okumakta oldogu gazeteyi 

komisere gösterdi. Eeaaen yu· 

- Sonu nr -
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1 Rorsada 1 Doktor Mu? _Büyücü Mil· Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

Doktor . Ozftm eatışlan Acaib Hare· 
1 

fiATUI( flAKAll 
Ç. Alıcı K. S. 

1140 jlro ve ea. 6 75 
1081 H . s. Ahmet 6 
783 Ş. Rlza hı. 6 50 
586 K. A. Kız. 7 75 

K. s. Berlin'de Bir 
15 50 ketlerle Hastalıkları 1 yi 
13 50 ••• 

EdiyoroıtJŞ' 
dı~er 

13 50 Berlln'de bir doktor Forn De', Bundan eonra c d• Uıq 
bir haatıyı davet eder· 00° ' rt· oıı 

Tdrlka No. 120 20 Eylıll 935 M. AYRAN 
580 ll. Alyotl 7 50 
525 j . Taran. ma. 5 50 
4ll Vhel 6 75 

11 50 vardır; heryerde doktor bola· 
13 50 nabileceğlne göre, bu malumu 
12 ilamda mana ve maksad nedir? 

bu hokkabazlığı andsrın b• ~lf 
ketlerle tedavi eder. tf 

Dumanhay, Heyecanlı Bir Macera~Ha
ztrlayor ve Bir Plan Kuruyordu. 

:369 Beşikçi z. 6 25 
~93 Mani. b. lrno. 5 7 5 
240,5 T. Debbae 7 50 
237 D. Ardltl 7 
105 Koope. itti. 8 

15 
8 75 

13 50 
14 
11 50 

9 50 
7 75 
7 25 

Diye dilıüaenlere yazımızı ı:ıo . 

nona kadar okumalarını tavsiye 
ederiz. 

Doktor Forn, bildiğimiz dok· 
torlardan değildir; monyetlzme 
ile tedavi oeolO taklb eden 
bh: fen adımıdır. 

Doktorun haet•larını ıed•ft 
edfb edemediği meçhulddt d ~ 
bu gari b oeutlere bir ıe • 

k roll oınlft denemez. Fakat do to dtll 
mfteterlel pek çoktur, gao 
gftne artmaktadır. ıo 

Yirminci ısırdı, berte~ 
~~~~~~~----~~~~~~~- 103 M. Ardltl 6 75 of 

maddeye letlnad ettiği bir ~ - Mıdamld öyledir, ben de - Sabar, ıabır, diye diye Şlmdl ilk defa olarak her iiçd 
98 Y. 1. Tıl4t 6 25 
96 F. ı . Abdul. 7 

vlrde Berlfn'io gôbeğlnde k~r monfıkat ediyorum. Ya bo ar· beni pıtlatıp gldecekelo yıl de g6lQyorl1rdı., İçiyorlardı .. 
11 50 
18 

dfslne doktor unvanı vereo dt~t 
adamın, Afrika çöllerin tf# 

kıdaıı ne yapılım? Domanbay cenp verdi: Yavaı yavıı Aybey'fn neı'eel 
72 I .. en Reci yo 7 - Danı kahrea, o burada - Akşama kadar çadır, bir yerine geliyordu ve fearet ede· 
55 P. Paci 11 15 büyftcll ve sihirbaz zendlt tı~ kalır, başıoıo çıreıılne bakar! gelin çadırı gibi olacak! rek kar1111ndıkl ile konuemığa 
61 S. Gomel 7 25 7 75 

7 

tavır ve ahnl'erlle bııelll 
- Fakat buoa benim vlcda - Evet, fakat bo kadar hi çalıııyordo . Acem nefer anla 

60 Kadı o. Ah. 7 
b~ 

tedavisine kalkıımaıı fe ~ 
nım razı olmn. nayı ne lazam vardı? 

- E, ne letereln?. - Ne I01om mu? Klmblllr, 
- Oou da uşak, diye yanı· belki de bu akeım Emir, mu 

mızda taşıyalım . rada erecektir. 
Domanbey, heyecanlı bir mı - Yaaaa ... Demek ki böyle 

cera hazırhyor ve bir plAn kn· niyetler de var .. 
royordu. Eğer muvaffak olurea, Acem nefer, b4Ulo dlıleriol 

nmoldoğondan çok parlak bir gôetererek yayvan ve manalı 

netice ılınacak demekti. bir gftlilıle cevab verdi: 
PlAorn ilk bedeli şu idi: - Klmblllr; belki de .. , Dur 
Buradan kurtulmak! bakalım, ıılze yiyecek ve oanb 
Bununla dı kalmıygrdu: geliyor .. 
Biç ııorgu, eenba hacet - Fakat biz içkiye bu ka 

kalmadan, gökten daemftt gibi dar alı~ık değiliz. 

Aıton Hının earaytna girecek· - Zararı yok! 
)erdi. Oradan öteıl kolaydı: Ve bu ıııradı, treofı bakır 

- Olmaz mı, m6kemmel tepsiler lçlode tabakları yığıl· 
genç bir ooık lıte! mıe meynlar, kızertalmıe, yağlı 

- Fakat çok netameli .. Huy· et parçaları ıaeıyın uç nefer 
eoz l'e haeırı bir tay gibi!.. çadıra geldller .. 

- Ne yıpahm, arkadat bo· Acem nefer, tepsilere baktı: 
lunmuı!. 

- Mokemmel ·Dedi· ben de 
Peki.. Sen kendisine f 

ı zlole berab0>rlm! Biraz ıonrı 
elmdilik hazineden, yıpaca6ı. 0 akşam olacak! .. 
mtz itten bahıetme.. Yalnız Arab neferler, ona hOrmetle 
Oç kişi olarak Boharaya gide· selim verdller. ÇOnkü onun, 
ceğlmlzl ve kendisinin uşak Emlr'ln bir gözdeıl olduğunu 
oyunu oyoıyıcağıoı söylersin, 

blllyorlırdı, 
kAfl! .. 

_ Peki!. Aybey doğruldu: 
- Gene 1111 sarhoelok.! 

Acem nefer kalktı. Sevinç 
Başını katıyarık ilave etti: 

n heyecan içindeydi. İri alyah - Mademki borada mahboı 
gözlerinin içinde, gizlenemeyen 
bir takım dOşClnceltr ve lhtl· gibi kalacağız. Şu halde •ızıp kal· 

mak en alulbcı iştir.Fakat oohe· 
raelar, hiç dormadao yanıp aö· 

ril karılmıza otormaaa!. 
nilyordu. 

- Canım Aybey, neden böy· 
Domınbay, tarif edilmez bir 

le yapıyorsun?. Biz ba adamdan 
ıe•lnç içindeydi. Fakat hona 
glzlem~kte de muvaffak olu· çok lyllk göreceğiz! 
yordu. - Şeytanlar alıın lyllfğlol .. 

YOzftne baktıkça parmaklarım 
Acem nefer, tepeye bakıyordu: açılıyor, tokatlamak lııtlyorom. 
- leler yolanda.. Gel bak Ve bono ıöylerkbn, Acem 

Damanbıy; bizzat Emir, faali neferin önilndekl taeı aldı, ıa· 
yete nezaret ediyor! np doldurdu. Biraz ozamıv 

Domanbay da çadmn kapı· olan sakahndao akıta ıkıta eon 
sına kadar geldi. Aybey başını katreıloe kadar içti. Meyvılar· 
kaldırdı : dan bir tıoeılni ısırdı. Hoşuna 

- Ne oluyor 
- Hiç, bana 

teri yor! 

Duman bay! 

bir yeri göı · 

- Karayerl göıtermeelo de. 

gitmedi. Çndır kıpısandan dı· 

earıyo fırlattı. Bir Arap nefe. 
rlo kooarak bu meyvayı kap· 

tığını gördO, bfr kahkaha sa· 
vurdu. 

mavınca; 

- E,ek gibi herifsin? 
Diyerek tekerlemeler yapı 

yordu. Akşam olmueto. Bu 
mOddet zarfında Acem nefer, 

ikide bir, çadmn kıpısını ka· 
dır gldlb etrafına bakıyordu. 

Göklere birkaç yıldız dCltmftıtil. 
Fakat gôk çok parlakta ve 
ortahkta hAlA donuk bir ay· 
dınlak vardı . 

bir defa111Dda 

48 Çolak o . Nu. 6 7:5 
42 Ş. Remzi 7 25 
:~8 j. Kohen 7 75 
33 B. ve Cev. 8 50 
40 P. K ark 7 
31 Saraç z . B. 7 
25 Albayrık 9 
23 M. j . Taranto 6 50 
20 Kaptan HıUl 7 25 
18 F. Emin 7 50 

R K. z. Tevfik 9 
8 S. Stıleym•. 15 Acem nefer, 

heyecanlı; 

- Geliyor 
geliyor!.. 

·diye 
7229,5 

bağırdı· 
incir s11tışları 

Domınbıy gayri ihtiyari : 

- Belli etme ·dedi· bu ar· 
kadaı anlamaem! 

Acem nefer kaşlarını çatar 
gibi oldu : 

Neden? 

- Sonu Var 

Ç. Alıcı K. S. 
8397 Mohte. ıhcı 4 50 

Zahire satışları 
Ç. Cfnel K. S. 

304 Bofday 5 75 
7 Bakla 4 75 

35 Akdarı 3 7 5 

8 75 
1·1 
8 25 

13 75 
7 
9 25 
9 
6 50 
7 25 
7 50 
9 

15 

K. S. 
14 

K. S. 
6 50 
4 75 
3 '/5 
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Doktor tedavisini yapı)OT 
Bir gazete muhabiri dokto· 

run mnayenehıneslnl ıo ıoretle 

tarif ediyor: 
"Genlı ve yarı karanlık bir 

ealon.. Salonda kırktan fazla 
ve her clnıten, her yaetan 

lnaan otormue, bekliyor. İhtiyar 
ve fazla ılıman bir kadının 

dizleri şlşmlı. .. Genç bir kızın 
göğeilode eararh bir sızı var; 
bir adaman ayakları yara için· 
de.. Bir genç kadın, nemll 
gözlerle fakat hiçbir yara veya 

s1zıaı yok .. Bekliyorlar, hanları 
doktor Forn kendine mahsus 

İzmir ikinci hokok mahke . 

51 B. pımuk 45 
300 P. çeklrdek 2 45 

84.00 Adet oğlak d. 43 
1955 Kilo tatlı b. içi 

2 45 naulle tedavi edecek! 

meelnden: 

lzmlrde otorao mehmet ali 
kızı ayee tarafından kocaıı &ı· 

vaelı lemall aleyhine açtığı bo 
tınma davaeı hakkındaki teb· 
llğat lkametgAbı meçhul bu. 

lucmaeı haaeblle Uioen icra 
edlldlğl halde muayyen gftndt 
gelmedi ğlnden aleyhinde gıyap 
kararı ittihaz ve karar earetl 
mahkeme dlvanhınhaoeslne ıeı · 

larık tahkikat 26,10,935 ca· 

marteııi gOnftne bırıkılmıt ol· 

doğundan mezkur günde saat 

43 
52 

27 5 Kllo acı b. içi 42 50 

" OKURLARIN 
DiLEKLERi 

Bu Nasıl iş? 
Ana hattın tamiri veelleslle 

ftç dört ay evel nf mfn ônftu· 

deki beton döoemeyl tıbrlb 

eden su şirketi mftteaddld md· 

racaatlarımı ve yapttracağı 

on raddelerlnd& asaleten veya hakkındaki vatdlere rağmen 

vek:Aleten bazır bolonmıaı ak.si bilA bozdurduğu yeri yaptır· 

halde tahkikat ve mahkeme mıdı. 

celaelerlııe kıtbul edllmfyecel'ti Nereye baevurmak lhımgel· 
ve duacının verdiği arzohaldı dlğlnin bildlrllmeelnl dilerim. 
ve davetiyedeki meoruhıta na· 

Alsan~ak'ta Burnava cadde· 
zaran lAmılllu birliği terket· 

sinde 3 numarah hanede 
tlğl ınlıealmaelle llAn tarihin· 
den itibaren bir ay içinde dö· A · Komm.t;z 

nerek kocahk vazifelerini yap · ANADOLU - Bayındsrlık 
ması aksi taktirde muktezi Bakanlığı lzmtr komltıerllğlnlo 

Doktor, ozon ve bembıyaz 

bir doktor gömleği giymiş, ge· 
llyorl Bıııtaların gözleri hep 
kendlıılude.. Bu bakııta ne 

derin bir 
var!.. 

yalvarma manası 

Doktor, salonun ortasında 

yer alıyor; enel4 dimdik vo 

birkaç aanlye duruyor; sonra 
iki ellnl havayı kıldırıyor, 

yumruklarım sıkıyor, meçhulAta 

yumruklar savuruyor; sanki 
hfrJnl, belki de korkunç bir 

mahluku kovuyor gibi hareket· 
ler yapıyor. 

Bunlar, doktorun kendisine 
mahııoı tedavi oııulftniln ilk 
faslıdır. Bundan sonra lldocl 
fasıl baolar. Meeel4 dizi ı:ılı 

olomın ihtiyar kadın doktorun 
önfine diz çöker, doktor bono 

yere yallrır, kaldmr, kuvveti 
nio yetebildiği kadar yerde 
yuvarlar. K4h ftzerlnden ı•uç · 

larlle mevhum blrşeyltır ahr. 
uzaklara fırlahr ve: muamele icra edileceği ihtar dikkatini çekeriz. Şlrk~t nez· 

makamını kaim olmak ilzere dinde teeebbüıte bulunulma· - Haydi kalk.. Üç güne 

tedaviye binlerce klşlof n ııı b~ 
maaı çok hayrete değer 

hAdleedlr! / 
-----ı-~ 

Kondilis · Kral 
ve Balkan Paktı• 
Çıkan Haberi 
Ati na A jaosı 
Tekzih Ediyor. 

41 
Atlnı, 18 (A.A~ - J{oO ~ 

lle'lo, krallığın lad,elne yırdı fl 
için İtalya'dın vah aldıgıı>11 IJ'I 
buna karıılık Yunıo1etan'• fi 
kan ıntantından ayırmak cı 
dinde bulunduğuna da\r yıbl11 ~ 
kaynaklardın çıkan luıbeıtlet· 
Atlna ajansı kat'i olar* ıe 
zlb etmektedir. 

Nutus Sayınıı ~ 
20 ilk teorlnde yıpılııı~. 

genel nClfoı eayımı hazırlı~ . 
1ı1ı•1 r1nı ilçelerde tef tlt edı:ıD 0 kÔt 

hk hukuk lıleıl dJre t 
Dilaver eehrlmlze döoUJOf61; JI• 
İetatfetlk dfrektöril Nızılll t 

---

gltmlttlr. 

Vapur Dumanı 

Gözlük 
Şf mdlye kadar glJri>· 

memlş derecede ıarlf ~ 
ucuz bir gözlftk aıı:ns 
Jıtereenlz : 

Başdurak 
Hamdi Nnzhet 

SIHHAT 
ECZANE9 

Actm nefer de 
- Yok canım, işler çok yo· 

landa! Hele btraz sabırlı ol! gülmilıtG. tebliğ olunur. hd:.ıİİr?••••••••••..;.~k;a;d;a~r.;bl;r;oe~y~ln;..;k;•;l;m;•;z;!·---~=:;;;;;;:~~=:ı;iiiiii~?~ 
~!!!!!!"'~~lm!ll~----~-----~!!!!!1111111!-~--~-~~-·--- bt!f 1'1eerutiyetten evet ve sonra. -, bareak arıyordu. Katil gftr ve bunlardan mes'ul olan bo esnada oradan geçmekte olan IJIDID odıeınr girdi. lsoıl • 

~©ışomo~cdlalfil 
GeçelfilDelraa 

86 20 Eylul 935 
• 

• • 
Baeıaçık, uçları dl mdlk ol· 

mue earhoı kıyafetli, orta hoylo, 
etine dolgunca beyaz gömlekll 
ve paotalooiu bir adam avazı 

çıktılı it.dar: 

- Sizi hainler, paıiloah dftt· 
manı ılçaklarl 

Diye bağırda ve elinde tot· 

tuğa bir arşın boyundaki Hl· 
dırmıyı ônden gf den bir ııhıeın 
ırkaeına eıplamaın bir oldu. 

lkl kOreğlnln araaına sekiz 

on eaotlmetre kadar giren 

Yuzan: M. Doğarı Batu 

ealdırmı zavallıyı gık dedlrt· 
meden taeların Qzerloe yilzQ. 

koyun kapattı. Bunun ciğerle· 
rlnden çıkan saldırma aynı hız 

•e tehentırle yanındaki adamın 
karnını deıtl. Barankları deolleo 
bu zanllı da kafaeı bıcakl1rı· 

nm araaındı yere yuvarlandı ve 

bağdaı oturur gibi bir vaziyet 

aldı. 

Bonon da karnmdın çıkan 

koca saldırmanın ucundan kın 
eızdığı halde havada kuleler 
yapıyor delecek ciğer, deşecek 

k 
lıO" 

ıeııle: tae arakol hakikaten tao ke· bir faytona atladı. Arabacıya henftz öğle namazını '' ıul• 
- Haaaaat!.. ellmlştl. İçinde kimse yokmue sert bir emirle: ayağa kalkıyordu. Te14~1ıtı 
Diye bir nılra ıavordo. ht111lot veriyordu. - Yıldız'ı!. içeri giren adıına baktı 

Etrafı hoe bulan katli: Dedi. Kın içinde kalan koca Bu alreo ol'rlu Febtrrll· Koca caddede bir paniktir 

baalamıştı. Ônftne gelen kaçıyor, 
11çık kapılardan birine glrmeğe 
çılıeıyor, kaçarken düşenler, 

kafa l'e gözQnft yaranlar çoAa · 
lıyordu. 

Katli naraeını attıktan sonra 
dört nala koşan beygirler gibi 
ko~maya başladı n öndntı ge· 
len bir e•pkahyı da bir hamle· 
de yere ıerdt. 

İlk ealdırıo G11latasıırııyın 

Tık.sime doğru birkaç adım 

Uerlıinde olmuetu. Galatasaray 
karakolu zıpılye ve polis mer 
kezi idi. Koca karakoldan tek 

bir adısın dıeıırı çıkwamıeta. 

Asayiı ve inzibat ile alikadar 

~ tı ~·· - Haaaayt!. ealdırmayı arabanın körOkleri Oğlunu hiç bu kılılrf" ~ıı 

Diye n.=.raları bastırıyor ve arısına eaklıdı. Katil esasen f ö 1 ı ı.ın° 11 ya ette g rmem et . ' 
1
,. 

ardından 11ldarm11ına rastgelene işlediği clnıyetin planını evvel· beyaz bir kolalı görnlt't ~oıı 
saplıyotda. den yıpmıı idi; şimdi harf iyen ğmda da beyaz bir Jll''d,r 

tatbik ediyordu, l "' Harbiye mektebinin ön4nden vardı. kolları dirsekler ' Jct1S' 
Şişli istikametine sapan bu Araba Yıldız'da yaverler sınm1ştı. Gömleğlo Y' f.JıJ 
haydad tam ondôrt adam vur· dalreı .nln kapısı önOnde durdu. açık, saçları karmakarık· 
maş, ondlJrt zıvallınm kanına Arabadan inen katil etrafını hali gören baba: 

glrmletl. Yarılılardan beı altı bakmdı ve orada dolaoan HOn · - Fehim bu ne b? btf 
taneııl ölmftı diğerleri de öl· kir çavoelarındın birine: Diye ba~ıraı. FelP ,ğlll' 
mek Qzere pr.k ağır surette - Ribeyln! babımm kucakladı e~" 
yaralaomıetılar . Ölenlerin ara · Diye ııe.e le odt. Yaoına gelen gibi bir vaziyet aldı, kJf 

9 

ımda lngtllz ııefarethanesloe llüeeyln',,: çeke anlattı: dı'° 
meneub bir memur da vardı. - Bu araba bir yere ghml - Baba ·eedl· dıy:ıııo• 

Şişli'ye 88pan katil artık: cektlr. yaptım. 

koemaktao nzgeçml~ti. Kendi · Emıiol verdi. Mabeylne gl Ne yıphD oğhı? 
ııloe bir çeki dQzen •erdi ve o ren katil doğruca Seccadeclba· - Sonu var"" 



;"1ramlç Sat. Al. K.o. dan f ~ - Tamenla bayramlc; garnlıoau cınrıada bulanan piyade 
~°'111dıııa lhtlyıcı olın 4ıl8,000 kilo an kapılı zarfla eblhmey4' 

2 ap 
lllll - Beher klloıunan muhammen bedeli 12 koroı 15 ND· 
._~b lbaleıl 23 9 935 tarihine mGndlf puarte1I gana ... t 
~ bıyramlç ttımen Ntın alma komlıyoau bhıuındı yı· 

~ MGaıkaMya gireceklerin nreceklerl anan ıenlt n 
~ it balandaAo mahallin utıa almı komthyoaaaı mlracaat 'e GpeaeblHrler. 
~ - lıteklllerla 2490 numaralı kanonun 2. 3 lac6 madde· 

~ ~ ıGre lıtf!nllea •eNlkle muvakkat teminat tutarı olın 3777 
.M -..,L~a •eya bankı mektobaaaa ihaleden bir uıt enet tlmen 
r -~heline tndJI ile komlıyondı huır bolonmar.n. 
" "-... 2835 5 10 15 20 

: l llahkeetr Mt. al. ko. dan: 
~ - Babkeılr'dekt kıtaab a1kerlyealn 4:00 ton Un ihtiyaca 

kıpab urf oıalile eblltmeye koamattor. İhıle1I 2 ·10• 
935 çarıambı gluQ eaıt on altıda Balıkeılr'de aıkert 

ı latan alma komlıyonanda yapılacaktır. 

8 
- Şannameel her g6a komleyondı g~raleblllr. 

' - Muhammen bedeli 86000 llndır. 
S - Temlnab ma•akkate akçeıl 2850 llndır. 

- lat~klller Ticaret oda11nda kayıdh oldaklanaı dair •e· 

6 lika gGetermek mecburiyetindedirler. 
..... Maaıkuuıaa lıdrak edecekler 2490 ııyıh artırma, 

eblltme kanaaanan 2 •e GçGnca maddelerinde Ye 
tartnam .. lade yuıh •eılkılarlle teminatı mankkato 
ma .. boslannı n teklif mektoplınnı ihale nıtladea en 
u bir ... t nYel komlıyoaa •ermiı bulunacaklardır. 

~ 2959 ıs 20 25 29 

~mlç uked ıa. al. to. daa: 
- Tımen baynmlç garaboaa ihtiyacı için 10180 kilo 

a ladeyqa kapalı urfla eblltmlye konuldu. 
"""- Beher klloeonaa muhammen bedeli 77 karaı 50 Nn· 

tim olup lhaleal 27 ,9,935 tarihine mthıdlf cama gGDG 
Mat 16 da bayrımfç Ulmen eaba alma komlıyonu bina· 

I llDda yapılacagı. 
..._ Manabaaya glrecelderla •erecekleri udeyatıaın eenlt 

•e enafıaı bulunduğa yerla utın alma komleyonunı 
t m6racaat ederek ögreaeblllrler. 

..... 1.teklllerla 2490 numaralı kanuan 2, 3 laca madde· 
lerlne ı~re lıtenllen nealkle muHkkıt teminat tatarı 
olan 584: Uranın ihaleden bir ıaat enel limen maba· 

'- tebellae tndll ile komlıyonda hazır bulunmaları. 
~ 9 ıs 20 25 28•i 
l 8-ynmtç Set. Al. Ko. dan: 

- Tamen kıtaabnın ihtiyacı olau (11280) kilo .ıeyatı 
' bpah urf la eblltmeye konoldap. 

...._ Beher klloıaaan muhammen bedeli 77 karat 50 Malim 
olap lbaleal 23.9.935 tarih Pınrteal g6Dt eaat 16 da 

a Bayramıç tamea 11tıaılma komlıyona blamnda yapdacata. 
...._ Mlaabaaya gtreceklerln •erecekleri eade yagıaın tenli 

•e enafım balaadoAa yerin NbD alma komlıyoaun.a 

t IDlncaat ederek 6penebllltler. 
" t..klllerln M,90 namanb bnanaa 2, S luct maclde· 

lerlae g6re latenllea Yeealkle ma•dkat teminat tatarı 
olan 656 UnalD Hya bank mektabanan ihaleden bir 
-.& e•Yellae kadar tlmea mahMabellae teYdll ile ko-

'-. mltyoada hulr balaamalan. 5 10 15 20 2836 

l ~ M. M. •· ut. al. ko. dan: 
...._ Bir metretlne biçilen eder 25 karuı olan •e 21 ·8· 935 

Kini latekUler tarafından •erllea f lat pahalı g6rGlen 
SOO bin metre çamlflrhk be• yeniden kapalı urf la 

~ eblltmlye konmoetar. 
ı """- haa1ea1 8 ·ıo· 935 Nh gtnl uat 11 dedir. 
t ...._ bk ı-ç panu 7500 liradır. 

..... Şartnameler 625 kuru.. M. M. •. 11ba almı komlıyo· 
g •aada nrlllr. 

" Ebttımlye girecekler ilk laaaç pan11 mektup •eya 
IDakbaslarlle 2490 Myılı kınanan 2 'fe açaaca madde· 
lertnde yasılı belgelerle birlikte teklif mektaplarını ihale 

\.. laıtladea bir Nal enel M. M. •· 11tıa alma tomlıyo. 
~ilanı •ermeleırl. 3022 20 25 29 5, 

a.,,l>evlet Demiryollarından: 
~ el11ı: muhammen kira bedellerlle mnkl -.e claılerl ııığıda 
ı, a."leıa gayri menkuller 14: · 10· 935 paurteıl gana 1aat 
l ılatt •t;ık artırma ıaretlle lzmlr'de Baemıh•ne tıtuyonaada 

leı lı: lıletme binaııadı kiraya nrllecekllr. 
''-~ 1llertn, gene aıığıa blnılar hl1111ada göıterllen miktarda 
'' ite kat teminat nrmelerl .e kanunun tayla ettiği nılkalar 
~ gltQaeAe kıaoat mıal bulunmadığına •dair beyannamelerle 
ı.._~ klııde •at 16 ya kadar komlıyon relıll~ne mdncaatları 
~· 
' ite alt .. rtaameler Alaancak'ta mekl.tncl lıletme mtfettltllk 
~ .. ~ ... pugıa dağıblmaktadır. 

Cimi Senelik Ma•akkat 
muhammen teminat 

~ 'ı 1 k, 1 inci kordon 12 kıpı N. h 
'·'fetye blDUı karıı: baraka kıhH· 

hane n 6nGnde 
bahçe. 

1epetçl 2 kıpı N. 
dallan 

1019 20 

kira bedel miktan 
karuı 

12000 
karnı 

900 

9600 720 

Kıtlada Mtıs. Mev. sabn alına komi8yo
nunda ihaleleri yapılacak ilAnlar 

Mthtabkem M •. Nt. al. ko. dan: 
1 - hmlr Mıt. M•. kıtaatıaıa 141800 kllo bulgur ihtiyacı 

kapalı urf mala ile utın ıbnıcakbr. 
2 - lhaleıl birinci teerln 935 puarte1I gQnl ıaat on•ltıda 

iz mirde kıtlada Mıt. M •· uhn alma komlayonaada ya· 
pılacaktır. 

3 - Bulgurun tahmin edilen mecmu tutan 15598 liradır. 
4 - Beher kilo bolıor lçla onblr karat flat tahmin edil· 

mittir. 
5 Temlaatı maHkkate akçeli 1169 Ura 85 karuttar. 
6 Şartnameıl hergln komlıyonda gGrGleblllr. 
7 lııeklller ticaret odaaıada kayıtlı olduklarına dair Hılka 

g&termek mecbaılyetlndedlrler. 
8 - Eblltmeğe lttlrak edecekler 2490 eayıb artırma n ek· 

ılltme kaauaanan 2 n OçODCI maddelerinde n .. rt. 
aamealnde ya•ılı nılkılarlle temlnab mankkaıe mak· 
buslannı •e m6hlrl6 teklif mektoplanm !bale ... tın· 
den enu bir ıaaı n•el komlıyoaa •ermlı balanacaktır. 

20 25 29 ' 
Mtlltahkem MY. uL al. ko. dan: 

Mllnan Tahmin edilen 
ta tan 

tt.lloeu Clall Lira K.r. 
102800 Arpa 4859 25 

69400 .. 3296 50 
110000 .. 5i25 00 

Temlaab mank· ihale g6D 

kate akçeal Ye .. u 
Ura K.aruı Sut 

Beher kllOIODOD 
tahmin edllea f latl 

it. s. 
' 75 
' 15 
' 75 

İbalealn tekli 

364: (5 25,9,935 çar11mba 15 de Puarhk 
247 25 " c 15,SO 11 

891 88 c c 16 da c 

1 - hmlr Mat. MY. kıtaat haynnabDıa aç kıt'a eartname 
Ue ayn ayn mGnakaada bulanan yakanda cimi Ye 
miktarlara yuılı 19 kalem arpı ihtiyacına talip çakma· 
dıAandan ayn ayn taıtaamelerle n puarhk ıaretlle 
ubn ahnacakbr. · 

2 - lbaleleit hlularında 1uıh gta •e tarihlerde p.adnle 
kıılada Mit. MY. ubn alma komlayonanda yapılaeakbr. 

3 - Şartaameal hergtla koml11onda g6r61ebillr. 
4 llleklller ticaret odamada byıth oldaklarıaa dair •edka 

5 
gn.termek mecbarlyedndedlrler. 
Puarbğa lıdnk edecekler 2490 Nyah artırma Ye ebllt· 
me bnananaa 2 •e tlçClactl mdaclelerbade •e tutna· 
mealDde yuab yeeiblua •e teminatı maYdkate mak· 
baalarlle birlikte paarlık uadaden eYHl komleyonda 
huır balunmalan. 

Mllta!ıkem me.kl 11. al. ko. dan: 
1 - Mıt. M•. kıtaabnın 66100 kilo udey•I• ihtiyacı kapalı 

sıd aaaUle mlDakuayı konalmaıtar • 
2 - İhaleli 28,eyldl,9:15 puartetl ıftntl ... , oaalb baçukta 

lsadrde belada Mıt. m•. •bn alma komllyonanda 1•· 
pılaeaktır. 

S - Şartaımeal 258 karat bedel mokablUade komlıyoadaa 
ahnablllr. 

4 - Sadeyqının tahmin edilen tutan 51558 llndır. 
6 - Beher kilo udeyal• için 78 karllf flaı tahmin edil· 

mlıtlr. 
6 - Teminatı mankkate akçeel 3827 Ura 90 karuttm . 
7 - İltekUler ticaret oduındı kayldl oldaklanaı dair •eılb 

gGetermek mecbarlyedadedlrler. 
8 - MClaakuaeına ledrak edecekler 2'90 •yıh •kınanan 2 

n 3 tlactl mıddelerlnde •e eutnamellnde yasalı •ellka 
n teminatı mankkate makbaalannın ihale Altların· 
dan enH bir ... t e••el kombyona Hrmlı bulanacak· 
tardır. 6 11 ıs 20 2850 

Mlatabkem &h .... al. ko. dan: 
Mlktan Tahmin edilen Beher kl1011Jaan 
Klloea Clntl Mecmu tutan Tahmin llad 

Ura K.araı Karat San. 
186000 Ua 24:780 00 10 50 

88000 Un 9240 00 10 50 
100000 Un 10600 00 10 50 

76000 Ua 7980 00 10 50 
Teminatı mo•ıkkate M6Dabaanın İhale tarihi 

akçeıl ıekli n g6nl Saatı 

Lira Jtr. 
1858 50 Pııulak 2•,9,935 ub 10 da 

698 00 .. " " 10,30 " 
787 60 " .. " 11 c 

598 50 .. « .. 11,30 .. 
1 - Mat. M•. kıtaabaıa dört kıt'a eartaame ile ayn ayn 

kapıla zarf aıall ile mtlnak1Ncla balanın yakanda 
clatl n miktarları yuıh dört kalem on ihtiyacına ta· 
Up çıkmadıAandan ayn ayrı puarbk ıuredle 11hn alı · 

nacaktır. 

2 - lbalelerl hlaalarındı yuıb g6n Ye tarihlerde l•mlrde 
k11lada Mıt. MY. Mbn alma komleyoaanda yapaı.cakbr. 

3 - ŞartDamelerl ber~n komlıyonda g6rtlleblllr. 
4: - lateklller ticaret oduındı byltU oldaklanna dair nalka 

ga.termek mecbarlyetlndedlrler. 
5 - Puarlıa- lfdnk edecekler 2•90 uyıb kanana 2 •e 

lçlnd maddelerlade Ye eartaamelerlade JUlb •eelka· 
lan " temlaab m•Yakbte alakblalulle birlikte ihale 

IOH 

s.,ı. 1 unmma 
Bornava satın alma komisyonuuda iba· 

leleri yapılacak olan asker ilanları 
Baınan uked ea. ıl. ko. dan: . 
1 - Burnnadaki kıt'a ihtiyacı için 60 ton ekmeklik an 

kapalı urfla ekılltmlye konmootor. 
2 - lhıleel 30.eyhll.935 pasarteel gani ıaat 15 te yıpıla· 

caktır • 
3 Ba un için tahmin edilen bedel 6600 lira olup ilk pey 

495 liradır. 

4 Şartaameıl herg6n komlyonda görGleblllr. 
5 - lıteklller ticaret oda11nda kayıtlı oldoklarma dair veelka 

gôıtermek mecburiyetindedirler. 
6 - Mtlnakaeaıını girmek lıtiyenler 2{90 eayılı kınunon 2 

•e 3 Onca maddelerinde göeterllen naalkle teklif ve 
teminat mektuplarını yakanda bildirilen nktlnden enH 
bir ... ı eneUne kadar buraa'flda askeri 11tın ılma 
komlıyonona makbar; mukabilinde vermfı olmalın. 

14 20 25 29 2985 

8uraan ukerl ut. al. ko. dan: 
1 - Bir ay urfınaa pıurhkla eatın alınıcık 315 ton llnlt 

maden ktsmGrGae gtlnGnde lıtekllıl çıkmıdığından tekrar 
paurb~ı 23 ·Eyldl· 935 puarteel gGn6 11at 11 e bara· 
kalmııhr. 

2 - Tahmin bedeli 8150 lira olup ilk pey 236 liradır. 

S Ş1rtname1I her gaa komlıyoada g&rGlebllfr. 
4: - 1.tekll olanların bildirilen Hktlnden enel temlnat1arlle 

birlikte Bornan'da aıked 1atın alma komisyonuna 
ıelmelerl. 3034 

Salihli MalmOdOrlftğOnden: 
1 - Salllıll macetteden yapılacak icra dalreelle hazlneyf 

ald adliye blauı dahtllnde lctı olunacak tamirat keılf· 
nameal mucibince bedeli keıf 1 olan 158!&: lira 71 kurut 
Gaerladen 19.9.935 ganaadea tdbaren 16 gan maddede 
açık eblltmeye konalmuıtar. 

2 - Ekllltme Salihli malmadadGğa blnaıındı toplanan ko· 
mlıyoaca 4.10.935 Cuma gGna ... t 15 de yıpılacaktır. 

S - Au lnıaat •• tımlrata alt ıartnıme, plln Yf projelerin 
ıaretlerl muhammen keılf bedelinin yGıblnde beıt ulı· 

betinde bedelle bteklllere Sallhll mılmGdClrlGğClnce n· 
rllebiılr. 

4: Ekalltmeye lttlnk edecekler mankkıt teminat olarak 
118 Un 85 karat .. receklerdlr. 

5 İltekllterln kaaant lkametgAb g&ıtermelerl Ye llteklller 
bir tlrket olduğa 1akdlrdo idare merkezinin hulondoğa 
yer mıhkemeelnden nya ılclllne keyıth bolonduğu tfca· 
ret ocluındaa Ye!• Hlr reıml bir makamdan otrketln 
lldle kayıtlı • ., halea f11llyette olduğuna dair ha illa 
tarihinden aonn rlıamıı bir belgeyi H ılrketln alrgCll· 
lerlnl nyı tlrket adına teklifte bulanacak: klmeelerln 
bu tlrketln nklll oldağana g&ıterlr noterllkttın ta1dlkll 
nkAletaımeyl g~ıtermelerl n yıbıacl tab'adın letlr1k 
edeceklerin on menedenberi Tarklyede mukim ve ticaret 
ıtclllade kayıtlı bulunduklarını tenlk eylemeleri tarttır. 

6 - Eblltmeye lıtekll olıaların depoalto makbuzlarını •e 
lateallen eatr enık ve nırikl benberlerlnde olank 4 
T~trlnlenel 935 Cama gftnl muayyen nıtta Salihli 
malmadarl6ğ0ııde mateıekkU komlıyoada bızır balon· 
malan n ebiltmeye lıtlrak eylemeleri ilin olunur. 

20 24 28 2 3035 

Ev Aranıyor 
Koltor Direktörloğonden: 
Tilkilik, Beyler 10kaAa n Al11ncak merkezlerinde okul 

olmap el.erlıll blnuı halonınlırın iki gan içinde K.ftlttlr direk· 
t&rlOğane baınarmaları. 

Bana ullye mabkemeılnden 
Barunın a14lddln mahalle· 

elndea mutafa kısı mohalae 
tarafındın kOCUJ cımllkebir 
dnnndı yağ taciri lzmlrll meh· 
med oğla •llh aleyhine •çllğı 
d.-.adı tlçhfn karat mlbrl mtl· 
eccel ile daHlıDıD •HCHI iken 
80 hulna 339 tarihinde bo· 
pndığıadaa ıimmednde bola· 
Dan mlbrl mtleccel ile emini 
elinden aldığı eoyuınıa ahıtl teı· 

liml ile addet aafakuının tak· 
dirini lıtemlo -.e icra kılının 

daraımuındı daHca mobllne· 
ala tarihi meak6rden itibaren 
mubalaa yola ile moıallıka 
oldopaa n meddi •lyade mi· 
hlr •e eeya maddeulle mtld· 
delaleyhe n mlddelaleyh te 
mahılaa mldde11lle mdddelyeye 
karı• moarazalanaın menine 
•e mlddelaleyhln tahtı itin· 
flnda bulunan yedlylııelll ka· 
ruı m1hri mdeccelln alındığı 
lknr edllml~ olduğundan ba 
haauıta bir kırar lttlhHına 

mahal olmadığını dair 80 ha· 
slran 840 tarihinde Yerilen hG· 
kdm tlmdlye teblll edUmemfı 
Ye ba defa da•aca mabalnenln 
•lr..-b lledae tebllte ... 

eallhla lkametg&hı meçhul bu· 
landuğuodan babele mnbıılrf 

tarlfıadaa bilA tebllg iade edil· 
mlo n dnacıoın lıteğlle lıba 

h6kmtln lllnen teblJğl mıhke· 

mece kanr ıltıuı ılınmıı ol· 
duğondaa llAmın tebliğ maka· 
mana kaim olmak flzere k eyf I· 
yet ll&n olunur. 3031 

Muallim Dr. 

A. Hulôsi Alataş 
iç Hastalıklan Doktoru 

Şımlı ıokağı No. 20 

----------------·----
Onlnnltede Döçeat, 

(Mouin Prorceôr) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekim· 

Butalara hergGn 6tleden 
IODra bakar. 

tatikW caddeai No. 99 
Aabra apartmanı 2 inci kat 

Telgrar • ıSTANBUL 
Telefon : 4.9250 



!J!! !!! !!! !! , il, ~~r.~~il :il ....... il ... il il il ... il il .. "' il il .. ili, ..... il ... , ••• il il il il il. il il il" ..... , , il", il .. il.,"' il il.,. il .. il il, il,, .. A. "e' O:. 1 0 0
. Ji .. : Jil, ili, il il, il il il il ... il il il il ... il il ... il ... 111 •. ""'1111'1"'"'1111'1"'"'1111'1"'"'1111'1"'"""'"'"""'""'""'""'""'""'11111""'"' 

V • N • -il 11111 il il il il il il il ili 11111 il il il il il il il il il il il 11111 il il il il 111111111111 il il 11111 111111 !!! 11111111111111111111111111111 1111111111111111il11 111111111 ~ 

~:; ~~:· van ~ Al~sehir Banliası 1 
&Co. ' ••••• = 

DEUTSCHE LEV ANTE LlNlE 
0İTAUR1,, vapuru halen JI. 

manımızda olup Annre, Dl· 
rekt, Roterdam, Hımborg ve 
Br~men için yak almaktadır. 
"VVINFRIED,, vapuru: 1 inci 

ıeırlnde bekleniyor. 5 8. el tef· 
rlne kadar Anvere, Roderdam, 
Hımborg ve Bremen içlo yak . 
ılacaktır. . 

' 
0 TROJA,, vapuru 2 birinci : 

ltşrlnde bekleniyor. 5 birinci 
ıeırlne kadar Annre, Direkt, 
n Bımburg için yakllyecektf r. 
"VVASCENVVLD,, npuru: 14 

1 inci teırlnde bekleniyor 18 
1 inci teırlne kıdar Anvere, 
Roterdam, Bamburg ve Bre· 
men için yakHyecektlr. 

11 SOFIA 11 motora 31 Bel 
tefrlnde bekleniyor, 4.: ikinci 
teırlne kadar Anverı, Roter· 
dam, Hamburg ve Bremen için 
yakliyecektlr . 

.. ANU BİS,. motörtl 11 ikinci 
teırtnde bekleniyor, 15 ikinci 
teırlne kadar Anverıı, Roter· 
dam, Bımburg ve Bremen 
için ytıkllyecektlr. 

ARMEMEN 8. SCBULDT 
HAMBURG 

"NORBUR<i" vapura: 8 bl· 
rlncl teorlnde bekleniyor, AD· 
•erıı, Roterdam ve Hamburg 
için yakllyecektlr. 

DEN NORSKE MIDDEL· 
BAVSLINJE 

(O S. A·S. SPANSKELINJEN) 
OSLO 

" SAROINIA " moıora 27 
eyl61de belleniyor, Hane, 
Dleppe te Noneç limanlarına 
yat alacaktır. 

0 BOSPBORUi11 motörtl 28 
birinci ıeorlnde bekleniyor. 
Dleppe Dflnkerk n Noneç 
llmaolanna ytlkllyecektlr. 

ARMEMENT DEPPET ANVERS 
"EGYPTE" npora 20 Bel. 

teorlnde bekleniyor, Annn, 
Direk •çta yak ılacaktır. 

"ESPNGE,. nparu 11 Bel. 
teırlnde bekleniyor. Annn, 
Direkt için y6k alacaktır. 
THE EKSPORT S.S CO'\PO· 

RATION · NEVYORK 
Blrletlk Amerlka'ya dogra 

Seferler 
"EKSARCH11 npara halen 

llmınımııdadır. 

ExlLON A,, npura: 30 ey· 
hUde beAr.Jeolyor. 

0 ABOUKIR " vapura 29 
eyUUde gelip 30 • eyUllde, Bir· 
leılk Amerika için ıldı~ı mıl 

farı lskenderlye'de "EKSETER,, 
Tranıatlantlk nporunı aktar· 
ma etm~k Gıere İıkenderlye· 
ye gldtcektlr. 

JOBNSTON VV 4RREN LINES 
LTD. - LIVERPUL 

" JESSMORE ., npura 30 
eylalde bekleulyor. Llverpol 
ve Anvere'ten yflk çıkarıp 

Borgaı, V arna, Köıtence, Bra· 
lla n Galıtz için yak alıcaktır. 

SF.RVICE DIRECT DANU· 
BlEN 

TUNA BAITI 
»BUDAPEST .. motörG: 25 

eyldlde bekleniyor. Belgra~, 
Novll!ad, Komarno, Budıpeet, 

Bratlılan Viyana ve Llnı için 
yflk alacakt.r. 

.. ALISA " nporu 8 birinci 
terinde bekleniyor. Belgrad, 
Notlsad, Komarno, Budape1t1 

Bratislu, Vlyına ve Elnz için 
yak ılıcaktır. 

AVUSTRALYA HATTI 
Hldlvlye kampınya11ının 

n~mnır Ş\b!llbesn 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 

TELEFON: !2363 

Bertflrlfl (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

M 
Vadesizlere % 4 

evduat Şartları: A!h ay vadt:liy~ % 5 
Dır sene vadelııe % 6 faiz veriqr. 

~~~~~~~~ 

Zahire, tl&6m, incir, pamuk, yapak, afyon Teealre komisyonculuğu yapılar. Mallar geldi. 
~lodf! 1ehlplerfoe en mftıafd ıeraltle nanı •erlllr. 

1K u ru.r 

Olivier ve Şore
kası Limited Va-

pur Acentası 
Cendell Ban, Birinci Kordon 

Tel. 24!13 
Ellerman Llyu Ltd. 

Lln~ol Bıttı: 
0 ROUMELlAN11 npura 20 

eylllde Llverpool ve Snın1ea0 

dan gelip tahliyede boluna· 
cakıır. 

"DİDO,, npura 17 eylalde 
bek'enmekte olup 21 eylCUe 
kadar Lhupol n Glaıgon 

"ROUMELIAN,. npura 29 
eylfllde beklenilmekte olup 5 
blrlacl tefrlae kadar Llterpool 
ve Glaıgon lçln yf1k alacaktır. 

Londra Battı: 

"FABİAN., npara balen u. 
manım•sda 17 eylale kadar 
Londra ve Hull için yak ala 
caktır. 

" EGYPSIAN ., nporu 27 
eylOlde Londra Bull ve An· 
nre'ten gelip tahliyede bula· 
nactlt n ayni amında 6 tef· 
rlnlenele kadar yClk alıcaktır. 

General Steam Nnlgatlon 
Co. Ltd. 

0 STORK., vapuru 20 eytaı. 
de beklenmekte olut1 27 ey· 
lClle kadar Londra için yak 
alacaktır. 

Deatacbe LeHnle Llole 
0 GAL .. LEA,. npuru Bam· 

barg ve Annn'tea geUp tah· 
llyede bnlunmuoıur. 
Not: Varat tarihleri te nparla· 
rın lılmlerl herine denftlkllkle· 
rlnden meı'allyet kıbul edilmez 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI 

0 0RESTES,, npura 23 eylfllde gelip 30 eylale kadar Annn, 
Roterd!!m, Amıterdam ve Bamburg llmanl1rı için yGk alacaktır. 

0 BERKULES11 npora 7 teırialevvelde gelip 12 lefrlnlenelde 
Annra, Roterdam, Amıterdım ve Bamburg limanları için yak 
alacaktır. 

0 8ERMES11 nparu 21 teırlolenelde gelip 26 te~rlnlenelde 
Anvere, Roterdım, Amıterdım ve Hambarg llmınluı için yak 
ılıcaktır. 

0 BERCULES,, npuro 20 eylGlde gelip yakana tıbllyeden 
eonra Burg11, Varna n Ko11tence llmıalarına hareket edecektir. 

"HERMES,, npuru 4 teşrlnlenelde gelip yakflafl tıhllyeden 
10nra Burg11, Varna ve Köıteoce llmınlarına hareket edecektir. 

•,GANYMEDES11 vapura 19 tetrlnlevvelde gelip yflkClnd tah· 
llyeden ıonra Burg11, Varoa ve Köıteace limanlarına hareket 
edecektir. 

SVENSKA ORIENT LlNIEN 
"BEMLAND,. motOrtl limanımızdı olup yOkDotl tahliye 

ettikten ıonra 15 eylOlde Roterdım, Bamburg, Copenhıgeo, 

Dantzlg, Gdynla ve lekandlnavya, Oıhı Umanları için yak 
alacaktır. 

uvlNGALAND,, motora 2 birinci teodnde gelip yClk6nCl bo· 
talttaktan 10nra Roterdam, Hamburg, Dantılg, Gdynla ve &ikin· 
dlonya Oılo Umanları lçlo yflk ılıcaktır. 

0 VASLAND,, motörD 15 teorlnlevTelde gelip yflkfln tahliye· 
den 10nra Roterdem, Hımborg, Gdynla n lıkandlnnya liman· 
farına hareket edecektir. 

"NORDLAND,, motôrfl 2 ıeırlnl11nlde beklenmekte olup 
y6kflnl tahliyeden sonra Roızrdam, Bamburı, Copenbagen, 
Dantılg Gdnlı, Oalo n lakındlnavya llmanlırı için y6k alacaktır. 

SJı:ıtVİCE MAR1T1M. ROUMAlN 
"ALDA JULYA,. vapura 30 eylfllde gelip 1 birinci teorlnde 

Pire, Maltı, Napoll, Cenova. Marellyı ve Baraelon için yak 
alacaktır. 

"SUÇEA VA,. nporu 27 lttrloleTnlde gelip 28 tefrlnlenelde 
Pire, Nıpoll, Cenova, Muellya ve Barıelon için yflk ılacaktır. 

•• ABOUKIR 11 npura 29 
eylGlde bekleoiyor, Penlnıulır -

ZEGLUGA POLSKA S. A. KUMPANYASI 
0 LEVVANT,, motora 15 •tetrlnlenelde Anvere ve Gdynla 

Umaal1rı için yClk alacaktır. 
Orlent Ltne kampanyaıının 

"BENulCO,, npuruna Port· 
Saltte akt1rma edilmek Gıere 
A •aıtralya'nın blt6a limanla· 
naı mıl ıı.oakbr. 

" ABOUJlR ., Hpara ayni 
sama11da Porı · Salt akıarmae.ı 
oı.rak Hlndlıtan, Abayl ıark 
•• ıarkl Afrlka'nıa blUba U· 
maalarmı mal ılaeabr. 

1t•ndakl lureket tarlhlerladekl değltlkliklerden ıcente mee'u· 
llyet kıbul ctmes. Fazla tafııfltt için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tahliye bla111 arka11ada Frıtelll Sperco vapur acentalJlını 

mlncaat edilmeli rica ol1111ar· Telefon: 200,·2005·2663 

Dr. Zekai Tarakçı 
Merke hastanesi Dahiliye Mfltehassısı 
İkinci Beyler!ıokağı TOrk mOzayede salonu lttl11llı 

numara 45.6Hastalarıoa ôğleden sonra 15 den 18 e ka 
kabul f'dl'r. TELEFON : 3806 

Bakteriyolog ve bulaşık ile salAın hastalıklar 
m-0.tehassısı 

Basmahane istasyonu kaq11ındaki dibek 10bk bapnda 30 
b ev te muayenehaneainde aabah aaat 8 dan akfam ıaat 6 a 
haatılannı kabul eder. 

Müracaat eden hastalara yapılman lbımgelen Mir tahliUI 
mikroakopik muayeneleri ile teremli haatalua yapılmallDA cevd 
rdlen Pnomotoraks muayenehanelinde muntaaaman yapılır. 

Telefon: 4115 

Türkiye iş Uankası lzmir Şu 
sinden: · 

TOıkçe ve Fraoııısea mahabent yapabilecek kudrette bit 
tifoya ihtiyaç nrdır. Bundan maada Almınca veya lngllf 
Takufo olınlar tercih edileceğinden talip olını.r it baa 
mflracaat etsinler. 19. 20. (3012 

Afyon· Antalya D~miryolu lnş 
BaşmOdürlOğOnden: 

Dinar' da 
Benzin 6 000 
Vakum 
Valtalla 

Afyon'dı 
7 000 
1 300 
1 000 

Yekdn 
ıdl 13 000 kilo 

" 1 300 c 

1 000 » 

1 - lzmlrden Afyon n Dinara nakllyeei idareye alt 
flzere yukarıda mlktan yaıılı kıııımları Afyon · tehir ye 
lıt11yonlanadı ıeıUm edilmek tlftlle yukarıda e\'lafi y 
kalem mılsemenln kapalı zarf la eblltmeel 26 eyldl 9:J6 
ıerabe gflntl ıaat 15 te Afyonda Afyon • Antalya demtry 
pat bıfmtldflrlGğG dalreılnde yıpılacaktır. 

2 - Tahmin flatl 6515 lira mutıkkat teminatı 489 il 
3 - Teminatın ihaleden evci maliyeye yatırılmıı ol 

teklif mektuplarının 2490 ıayılı kanana aygGn tekilde ., 
leden bir ııaat enel komlıyoaa verlhnlı balanmuı IUım 

4 - Şuıname pazardan bııka hergGn baomGdGrllk 
beılnden ve lzmlr llbıylağı kaleminden ~raııs alın 

18 20 22 24 299 

lzmir Kültür OirektörlüğQnde 
Ders ıınıı 166 adet 
Beherinin f latl: 600 
Tahmin edilen bedeli: 996 Ura 
Egretl teminat: 74 lira 70 karaı 

İlk okullar için yukarıda yazılı 166 ıdet dere 11ruı 
lacakıır. Ba ı, 20,9,935 tarlhtnde baılamak Gsere. 15 
açık ekılltmeğe konalmuıtar. Ekelltaı.eğe girebilmek lçlıl 

numaralı kanunun tarif ettlAI belgeleri getlrmeıl ıarttır. 
yıpmağa istekli olanlar a6mone, f~nnl n baıuıt oartD• 
görmek ftıere hergfln k6ltGr dlrektGrlGğflne, eblltmeğe 
lıdyenler de 7,10,935 p11arıeıi gflnG ıaat 10 dan 12 y• 
yukarıda gösterilen eğreti teminat ile blrllkte ıClrel ko 
mtlracHtları . 20 24 29 5 5 

lzmir Vilayeti Baylar DirektD 
ğOnden: 

Bu yıl birinci teorinin 5 ve 6 ıncı g6nlerlnde Tepeka 
ehil baynn aerglıl açılacaktır. Kaylı itine eyldlCln oD 

itibaren vUtyet b11ytar dlrektGrlDjClnde .e TepekGyde •1 
poıa baytarlıgında bıılanmııtır. Kaylt itleri 4: birinci 
11mını kadar ıtlrecektlr. BayHn ııblplerlnln blrıa ef 

Halarıaı kıJlt e&tlrmelerl illa ohmar. ıo :U 


