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; llaydudlar 
1 
kova lanı yor!? 

-3-
nevletin eli.. 
Çiftçiyi soyanların; 

1 Üzüm ve incirdleri talan eden• 
!!tin; 

Yakalarına yapı~IJ .. 
Soyguncular koıturuluyor, 
Kovalanıyorlar, 
Ve bu .. 
Nefesleri tıkanıncaya kadar: 
l'eslim oluncaya kadar, 
Siirecektir. 

Babnıı! 
• • • 

J 1 1 
Ticaret odasının her giin gaze• 

•- ~ etde çıkan satıo listelerine ba· 
e tı1ı ı 

t• Üzümün (4,5) kuruıa kadar 
~Cl'ild'll' · k · · 1 •e:.ını görece aınız. 

Buı:ıu, altın paraya çevirelim: 
(23) para kadar bir~ey tutar!! 
~iındi. 
l:ıu (23) paranın .. 

ll . OAabeı eene evelki alı1D gücünü, 
ı:::;• kudretini) gözönünde tu~ 

k; 
~ Üıümiln kiloıunun (11,5) para 
•d ... b' . • . t ı tu.. ıroey ettığını an amı~ o a· 
~·ıı 

8n bal: 
t . lla~cıhk tarihinde duyulmamıı 
Qlt 

•oygunculııktur! 

• • • Bakınız! 
1~" 'l'ic.ıı.ret odaeının her gün gaze· 
'- tde çıkan &1tış liıtelerine ba· 

lltt!, 

4ı lncirin (5) kuruıa kadar ealll· 
~ııı öğreuecekeioiz! 

~ ... Bu bet kııroıu da altın paraya 
'1:\lt·ı· "'Un: 

l" Bu da (25) para kadar hirşey 
"'""· 

eli llunn onbe~ ıene evelki alım 
'ıa~)'le mukayese ederaek hemen 
'- 'Y•cagız ki, incir (12,5) paraya 

ll)1)'orı 

Bu hal!. 

111 
8ıhçecilik tarihinde duyulma• 

11
' gonıJmemit talanlardandır. 

• • • 
dı .t\.caba? Bn değerli ürünlerimiz ' •.. r 1)'aealara kaça aattlmıotır? 

Şatanlar ne kadar kazanmııtır? 
tııq 8unun içyüzünü öğrenmek 

tnltun m'"d" ? u ur. 
tıi AıUtnkiln olsa ortaya dabCA nice 
c~ hakikatler çıkardı! 

Bir gün gelir de .. 
il ~n llük.~boet kara liateleri ortaya 

~
I f ıt~!~taa, çiftçinin yalnız haydudluk 

J ı;ll, 

~ tıtıd M.illı bakımdan ihanet kartı· 
gl ' kaldığı görülecektir. 
~ ''t 'tüccar biliriz ki 
rtlfı tıı" '~iatleri kıracağız!, diye ıi· 
~of hb ll~ıfer yollannda böbürlenmeyi 

J 
aı gücüı:ıGo bir göeteriıi ıaydı!. 

t Ve buırib"l · 
8 0 • 1 enn .. 

!1 lopraldarla, bu milletle .. 
lıJı- Türk topraklarile, Türk mille• 

~ 
bagı., 

61' tıl, Oaoıanlı Bankasının Türk'lükle 
tı Lagından fazla bireey değildir! 

gıı lıir Bunların bütün merbutiyeti 
ııJf tl\ifue kütüğüdür. 
J O kad1r!. re j 

,oO • 
() .. 
üıünelim bir kerre: 

fzmir'de hergO.n sabahları çıkar, siy&Bal gazetedir. Telef on: 2776 
\... 

Loid Corç 
Ingiltere'nin ltalya'ya Karşı 

Harb Açmasını ,Tavsiye Ediyor. 

Ordusu, Yurdu içindir. 

İngiltere imparatorlulı· donanmw;z 
··~ ........................................... ~.~ .......................... 4 ............................ ·~· ......... ~ • ..., .................................... ... 

unanl larTür Toprak! 
la nda Nas Bozu du? 

Bu çol. n/{Jf;,,Jı t'e yalan tarihimize dokunan t<fri 

kayı, diinkii kısmın lıullisası ile birliktP bPşinr.i 

sahifemizde bulacaksz111z! 

Bftyük ve lleyecanlı Casus Romanı 

ıı~dlar Kend· Aralarında 
Alnımı ı·e Fransız r.asuı; tcşkilall arasındaki Pn yalmı. 

en gizli entrika ı:e mücadeleleri anlatan hu tefrikayı da be 
şinci salıifemizde arayınız! 

Harp Muhakkaktır ve A vru- " Her al e O u unuz! 
pa Tehl.ke l(_arsısındad r.. Komitenin Israrına Ital-

lngiliz Ana Filosundan Bir Kısmı Ce- ya Kulak _Asmıyor! 
belüttar1k 'ta. Malta'da Manavra Var .. Şimdi De Avrupa Tehlikesini Atlat· 

lıalynn siivarileri Mussolini'nin önünde geçid resmi yapıyorlar .. 

Gazeteler Nt> FiA-ircle? dar bedblo gôrôomektedfr. Fa· cak menfi aldelere klroı gelmek 
Pırls, 20 (A.A) - Parie kat mobaeama başl11P1dıkça ve için çalaştıkça gazeteler bu bed· 

gazeteleri bogOn (le ddokfl ka- dlplom .dar Avrupa'nın oyana· blnlllderlnl ileri götOrmek iste· 

_.'.:~U.,,.._ z_ü_m_u·-·n_.::k_ı·ı-os=u=n=u=::(J:=:l:=5::;)=p=a=. =:====T::=u .. r=:Jı.=çı:':. ft:=ç=::ı' l;-er-:-ı.:--'. ------ nıek.tedirler • 
' 

radao, 
İncirin kilosunu (12,5) paradan 

eatan çiftçinin, köylünün halini 

dtl§ünelim!. 
O bununla: 
florçlannı ödeyecek, 
Ilaydud tefecilere borç öde· 

yecek 
Devlete vergi verecek. 
Çolak çocuğuna bakacak! 
Bunları yedirecek, içirecek, giy· 

direcek. 
Ve oimdi ldmbilir?! 
Bafaçık, yahnayak, 
Lime lime elbiselerile .. 
Hangi incir agacının alımda, 
Hangi bağ kütüğünün dibinde, 
Yann bu milleti .. 
Türk milletini 
8ek1iyecek yavrularını 

tacaktır. 

• • • 
Neden bütün bu haklar, 

oku· 

Üç beo karo füteliğio yııgmo• 

sına uğrasın? 

Neden!?. 
Fakat! 

Türk köylüleri! Zecr'i tedbir ve /ngiii::: kanıoyu: 
l'ürlı. çalıokanlan!. Roma, 20 ( A.A ) - lngll · 
Sevininiz! 
Çoluk çocuğunuzla sevininiz! tere'nln zlcrl tedbirler elyı~•· 
Bütün devlet teıkiliitı.. eından bahseden Roma gazete· 
Partisile. lerlt loglllz delegelerlo~o Ce· 
Saylavlarile, 
Bankalarile.. Şimdi eiıleri nevre'de eöyledtklerlnlo hlla· 
Sizlerin lıaklanoı diişünilyor. fına olarak loglltere kamoyu 

Devletin eli haydudların ya· noo bo slyasoeı ittifaklar bağla 
kasındadar! 

olmadığanı kaydetmekte ve l~çl 
O devlet ki dağın bayrlndlarını, 

dağlardan boyunlarında zincirle partisinin lideri Lansbury ile 
indirdi. _ bu partinin Jordlar kurulu go· 

Elbette bunların altın baston· rup başkanı Ponsonby. Slr 
lularını )telepçeliyerekıir. Straf ford ve eakl dış bakanı 

• 
• • ulusal liberal Saymenln bo el 

Hak ve kazanç: 
Çiftçi olsun, tüccar olsun, yal• yaeaye az veya çok muarız ol · 

nız namuelolanndar. duklarını ileri eOrmektedlr. 

Türk Comuriyetinde eerefle Roma, 20 (A.A) - Röyter 
ya~amak, saygı görmek hakkı yalnız Ajansının yetkili çevenlerden 
namualulanndır. 

Türk vatanının bir adı da: öğrendiğine göre bealer koaıl· 
Doğru inııaolar memleketidir. teel tekllf lerlnlo İtalya tarafı odan 

ı9.9.935 kabulü lmkAoızdır • 

Mahmut E~at BOZKURT - Sınu 6 •aca 7üzde - . 

mağa Çalışıyorlar. Komitenin Bul-
duğu Formül Anlaşılmıştır. 

ltalya reddediyor: 

Romı 19 (A.A) - MePaje· 

to gueteel İtalyının, betler 
koaıfteıl ö.oergelerlnl kat'i ola· 

rak reddedeceğini yHıyor. 
Ceneue 19 (A.A) - İtılya 

ve Bıbeılııtını 4 yıpılmıt olın 

teklifler araııında Jlıbeşletıuın 
büUln genel itlerinin Avropah 

danıtmtolar yardımlle yeni baş 
ıın kurulması vardır. Bu lıler 

araaında jandırına, polie ve 

ıdUye lılerl Tardır. Uloelar 

eosyeteelnln hlmıyeel altında 

bulunıcık olan yabancı kurul 

bir d.oıımm orgınizml oekllnde 

olıcıktır. Jandarma n pollıı 

ftlerlnde eelrllk ve ıllAh teclml· 

nln kaldırılma11 l'e yabancılı· 

nn gihenllğl vardır. Ekonomik 
bakımından maden n tarım 
ltlerlnde açık: kıpı prenelbi 

kabul edilecektir. Bayındırlık 

lılerl, posta ve nakliye gibi 
işler yabancı uzmanlar yardımı 

ile yapılacıktu. İngiltere ve 

Fransa bilkiimetlerl İtalya ile 
Sonu 6 ıncı yüzde -

Yunan Donanması Dün 
Istanbul'a Geldi. 
-~~~~~--~~~~~~~· 

Gece Amiral Şerefine 200 Kişilik 
Mükellef Bir Şölen Verildi. 

r un an dona11masından birkaç parça. 

İstanbul 20 (Özel) - Yunan eilel t6renle karşılaomıotır. Bo 
dooanmaeı, bu eabab Hat gece, amiral ve maiyeti ıerefl· 
sekizde limanımıza geldi. Dost ne Udyüz klolllk mClkellef bir 

devletin donınmaeı, Oıydarpaoa tölen verilmiştir. 
açıklarından top atmak euretlle Yunan donanmaeını refıkıt 
ıehrl selıtmlamıo ve hataryala· eden Yunan oçaklarıom ben· 

rımızla Mecidiye tarafından zlnl Çanakkale'de bittiği için 

mukabele edllmlttlr. orad11 kalmağa mecbur oldular. 

Doaanmı ıınlralı Sıkelaro Bunun Ozerloe hemen benzin 
pnloe, saat ooblrde llbıybğı ve gönderllmtıtlr. Tıyyarelet do 

komotıulıgt ılyaret etml9, - So11u 6 ıncı yaıde -



lffillllllll Sayfa 2 1 1 • A fi o L '8 1 • Eylt\I 2 ı 1111!!f ....................................... 
M. Laval 
iki Yüzlü Mü 

( G Ü '~ Ü. ";;""'T";"'D'"V .. a ;···~·· .. "H a t; ... ;.ıı;müm; .. ·;"'ö"lr:i~:?~:~~: 
Harek~~.~~miş? (Star) Gazetesi, lngiltere ile Beraber Loyd Corc · Saylavlarımız 

11 
O, Ancak Namuslu Bir 1 ı ' K G l _, . . . y .... - Kfttahya eaylavlırındın ı;~,. 

S
. d o· 1 ta ya ya arşı e ecegımızı azıyor. ltalya'ya Karşı Kırdır, Naıld Hakkı, ş .,ı ımsar Jr ıyor ar. Hacı Mehmed, seçim çeneleri 

LondH, 20 (A.A) _ Alman R Ç • Harp J'°'tiyor gezdikten eonra prımıza getoılt 
haber alma baroao bildiriyor: esmi evenlerimiz, Bu Yazılara "Türk Ordusu, An· İstanbul ;o (Öz"l) - Lo d •~rdfr. ...d 

N k • • Y Bolu saylavı Milat, Y Ol5..-
eve Cbronicle B. Eden ile ca Tor k yurdu Içınd ır ·~, Dem ekle Cevah veriyorlar. Coıcı," İtdalyl a a,a.beşlııtdın .·~ı1''ı' 11ylavı SiUeyman Sırrı, f)eD .. ıı 

B. Lıval araeındıkl görOımeler , maz ıbı o ayııı e yız ıga • nc fi"' 
mOaaeebetlle eonu yazıyor : İıtınbul 20 (Özel) Londra'da çıkın (St•r) gazeteııl; T4rklye'nln, logUtere ile beraber İtalyayı bir makalede, ltalya'nın Habe· aayluı General Şeıtk te Sır' 

- lngfllz'lerln bedblnllkle karşı harekete geçeceğini yazmaktadır. Ayni gazele, Tdrk ordusunun çok kunetlf olduğundan şfaıanı vokobulıcak t11rroza mızda bulonmıktıclarlır. gidi' 
rlnl11 eebeplerlnden biri Lıva· uzun uzadıya bıhaeylemektedlr. Bu gazetenin neşriyata ilztırlne reıımi çeveolerlmlz, Tftrk ordoea· genel eavaeta Almanya'nın Bel· eaylavlırımız dan Partiye k ,, 
hn iki y6zlü hareketi ve Fran· nuo, yalnız Tftrk yurdunu madıfaa için olrlo~onu ıöylemektedlrler. çlka'ya yaptığı t11rrozdau farklı rek Avni Doğan'• gördil ~ 

l 
de~lldlr, d•mekt• v• lngllter•· sonra matbaamıza da ıeref 

sız gazete erinin kullanmakta " "' " ""' " or olduğu lleandır. Eden ile J,ıval IY 'ı 1 1 • 1 · A K nln halya'ya karşı harp açma· rerek başyazıcımuda görGt .. 
arasJDdakl son garııeme hiçbir onan 1 ar ngı tere vam amara- lllDI tavsiye eylemektedir. lerdlr. Sayın B1yl1Vl1rımısa ı.ot 
noktada memnnnlyet verici hiç • • • • • "1 Başbakanımız geldiniz deriz. 

~:. ~::;· D:::;:·:::·· •• ~:·. Italyan Vapuruna sını Toplantıya Çag-' ırdı .. Rus Dostlarımıza Urrira:r~c:;:ec;.~e) daimi ellet 

E 
meni dftn oırbıyhkta toplı11oad' 

gibi hareket etml,tlr. Fakat rzak Ve med·ıe - ş 1 v d ı 
kendJelnln Mossollnl'nln hatırı r 1 r Vak1inden Evel Yapılacak Olan Bu ö en er i er. biriken lılerl çıkarmıttır. 
için oloalar eoıyeteelne ihanet latınbul, 20 (Özel) - Yo· lııtanbul, 20 (Özel) - Baı· Mimarlık 
etmeye dalma haz1r olmasından nanletan'ın Patraa Hmanına ge· Toplantıya Boy ok önem Veriliyor .. bakanımız İsmet İnönft, Moa- Ôıel heeaplar (Muhaeebel b• 
hAIA korkulabilir. len bir İtalyan vapuruna, ahaU kova'dan gelen Ros endiisırl euıılye) mlmarhğı; h6k1lmet ~· 

Da gazete Lual'ı ilk safı erzak vermek lıtememletlr. Va· lııtanbul 20 (Özel) Londra'dın haber veriliyor: İnglltere heyetine Heybeli Adı'd• bir nığında Özel hesaplar direkt~ 
por kumanya almadan liman· nam kamar111, vaktinden enl toplantıya çağrılmıotar. Bu top ölen dH Ş 1 lftğfl yanında bir odaya a•k 

uluslar eoayeteıılne vermeye iki d 
1 

lıntada genel durum konuşulacak Te ığlebl lhtlmıl önemli ka· ş ver er. ö en çok. H - dilecek ve mimar borada ~ 
ıeTlD mecbur edeceği fikrin· an ayrı mııtır. rarlar verilecektir. mimi olmuıtur. mığa bathTacaktır. 

dedir. Bunlardan b1r1111 Fran· Kurul • • !. " Ali Çetinkaya 
ıa'da Laval'dın daha çok tı- Ad H k K raftırlırı bulunan M. Heryo apazarı u umet O· Doğu illerinden 

Bostanlı'da Geııcl Çeşme 

Urıyca ( Beltıdlyece ) ~ 
y•ka'da Boıtınh'da genel .,.ı 

DQD n6foıu, diğeri de İngUte· Istanbul'a Döndo ..., d e· c· Ankara'ya Döndft .• 
ıe'nln uluslar aosyeteelnde it İatanbol, 20 (Özel) - Ça- nagın a 1 r Jnayet. Ankara, 20 (Özel) - Do"'a 
lerl idare etmekte n birinci " 

çeşme yaptmlmıt ve köy it' 
kının Yamanlar soyondıll 
tlfadesl aağlaomıttır. ( TeosJ" 

edllmlıtlr.) 
L nakkıle'de Te Ege b6lgeelnde illerimizde tetkik seyahatine 

mna.11 lıgal etmekte bulanan K p AJ k A k ff tarihi araet1rmılır y•pmak 6ıe· OCaSlnln ara~JDI ara ŞI ) e çıkmış olan Bayındırhk bakanı 
Fraaaa'ın elinden bu mevkii -
almıe olmıeı. re Ertuğrul yatlle lzmlr'e gl· K c . ö}d.n. otd.n. Ali Çetlnkıya, bugfto dôn· 

Torbalı köyleri: ti 

Barbta 
Deniz Sigortası 
Nasıl Olacak ? ••• 

lıtanbol, 20 (Özel) - Lon· 
drı'dıkl bGyGk deniz ılgorta 
olrketlerl 1•ptıkları bir içtima· 
da, harb zohoro ibtJmıll kar· 
ımnda mHcod ılgortalırın ne 
suretle cari olacağı hakkında 

b1111 kuarlar vermişlerdir. 
Bu kararlara g~re, harb yG

yGnden Tr.kua ~elecek zarar ve 
alyanJır hakkında mevcod usul· 
ler tatbik edilmlyecekdr. 

Alman'Jar 
Ren Sol Sahiline 
Asker Gönderecekler! 

lıtanbol, 20 (Özel) - Bazı 
Fraaeız gazetelerinin neerfya-
tına göre, Almanya hftkumetl 
muahedeler mucibince gayri 
aekerl ınıntaka addedllmiı olıa 
Ren nehrini• sol eahlllne 1936 
ıeneıl lbtldaeında aeker ee•ke· 

den Ttırk tarihi tedklk cemi· 8Çall evrıye uf Uı mfittftr. Torbalıyı bağlı Çemenı_,ı t'' 
Sepetçiler köylerinin kaldl 4' 
larak birer mahalle ıı.1111 ,ıı 
Çıybaoı köyGne bığlın111ıl Of 

iç bakanlıkca uygun görGIOI 
ve emrl llhıylığı gelmlı,V 

yeti kurulu boraya d6nmGtUlr. İatanboJ, 20 (Özel) - Adapa11rı11da Cenlye adındı bir kı· Fazlı özarar 
Bayındırlık dın, kocaıının 200 liradan ibaret parasını çalarak A~ıkt Bftaeyln 

ile kaçmak f~temlştlr. Vak'adan haber alın Cevrlye'nln kocası, ldh•l4t gftmrilğd madar mua· 
vlnllğfae Fazla Ôzarır tayin 
edllmletJr. 

Komiseri kendıaını takıp etmie ve bnk11met hınaeı ıçınde yakalamıştır • • 
Cenlye, kocuını görftr g6rmu ıfıllamıf ve yanmda bulunan 
ifıkı HGaeyln'ln yanını ıokulmootnr. Cevrlywnln kocası ha hali 
g~rGnce kan11na ı hftcum etmiş ve tabaacaeanı çekerek ateş et· 

Erzurum'a 
Tayin Edildi. 

Ankara, 20 (Ôzel) - İzmir 
Bayıad11hk komlıerl Erzorom'ı 

n Çınakkıle komlıerl de iz. 
mlr'e atanmıılarclır. 

U. Suphi 
Romanya Dış Ba· 

. kanı ile önemli 
işler Konuştu 

Btlkreı, 19 (A.A) - Bobeı 
gazeteleri, Bftkret elçlmfı B. 
Sopbl'nln bugdn dıı lılerl ba· 
kanhğında bııbakan M. Tıta· 
Hıko tarafındın kıbol edilerek 
bazı mOhlm meı'eleler hakkın · 

da görftıtftklerlnl yazmaktadır. 

Mısır' da 

mittir. Cenlye, aldığı yaralardan kanlar içinde yere yovarlaomıı 
•e ölmGtUlr. BAdleeye oablt olanlardan Hukat Ziya, tıbıneasJDı 
çekerek katili korkutmuı ve hemen yetleea zabıtaya teallm et· 
mittir. Katli, karııınJD ölftmftnden memnun oldoğono ve ancak 
Aııkı olan Hftıeyln'l öldGremedlğlnden mGtee11lr bolonduğonu 

ıöylemlıtlr. 

••• 
Yunanistan'da Geneloy 

Kararnamesi Çıktı. 

Mısır, llabeşistan'daki 

Ç . f 
Tebaasını ekiyqr•1 

Tevfik Nesi mi Paşa, Halka hita~e~ 
Beyanname Neşretti. 

İstanbul, 20 (Özel) - Men:k menablden verilen bir bıb"' 
göre, Mmr hftklimetl; Adlıı · Abıba konsolosa vaeıtaafle tea,..~ 
Babeo topnklırıaı en kıaı bir ıamıoda terketmeleriol eoar 

a.0l9tlr. ,~ 

Kara, deniz ve Hava Snbayları ile Mmr tebıuı olanlardan yalnız Kıbtl ruhani relıl Habeolet•:,,ı 
kalacacıktır. Habeş ve Kıbtl kavmi an'ınealne göre relıl ro 

jandarmalar da Rey vereceklerdir. harb halinde Necaşiye refakat zsroretlndedlr. ~ 
lııtanbul, 20 (Öıel) - Atlnı'dan haber verlllyor: lıtınbul, 20 (Özel) - Mıeır hııveklli Tevf lk Neslml P' •· 
Yanan nazuları dGn başbakan M. Çaldırlıı'la baıkaahğı altında İnglltere'nln Akdeniz f lloso amirali Forbes ile m6hlm bir Ol 

toplanmıel•r ve genel oy hakkında tekrar konuşmuşlardır. Ree· takat yıpmıettr. ~ 
mi gazete, geneloyon, ikinci teşrinin üçQade yapılacağı bıkkın· Tevfik Neelml paşa, bu mftlakattaa ıonra bir Babeı- lw ol' 

i 
a 
a 

~ 

l 
l 
l 
l 
t 
l 

decekler ve umumi hırbden Hava Manevra· 
evel olduğa gibi banda tahkl· 
mat yapacaklardar. ları Yapılıyor 

dıkl kararnameyi yazdı. Bu kararname, 14 maddeden ibaret harbında Mıııır'm mOdafaa ve mubafızuını lnglllı hGktlı:P"d 
olup, geneloyoo naeıl yapılacağınl tarif etmektedir. deruhte ettiğine dair bir beyınnıme neeretmlıtlr. (~ 

Çj D 'de lıtanbol, 20 (Özel) - Kı· 
blre'de hava manevraları ve 

Bir Seylah Daha! bombardıman tecrftbelerl yapıl· 
lıtanbol, 20 (Özel) _ Şıng maktadır. 

hay'dan Londra gazeteıertne Orman yangını 
nrllen bir habere göre, Çln'in Safranbolu, 19 (A.A) -
Ho nan ayaletlnde korkunç bir 
feyezan olmoı ve 280,000 nQ. Arıç kazası ormanlarındaki 
foı meekenelz kılmııtır. yangından 35 kilometre uzak· 

Ôlen ve boğolıaların hakiki takl kaeıbamız duman içinde 
miktarı henOz belll olmamakla kıldı. Sabahleyin gftneşln ılyaııı 

kırmızı renk aldı. Tenef fdıı 
bet1ber binleri aşdığı ılmdlden 
tahmin edilmektedir. edilen havı dı la kokmağa 
r·--------~ başııdı. 

Nüfus Sayı- Doğu Afrika'sına 
mıoın Değeri! Sevkiyat .. 

lstınbol, 20 (Özel) - Na· 
Ankara, 19 (A.A) - Mille· 

tlmlzln ileri adımlarlle dolu poll llmınıodın 6 bin kftlllk 
bir kuvvet daha Doğo Afrika-

olan yıııma kudret ve hakkını 
dftnyaya tanıtın bir devirde 
yııayoruz. lnklşıfımızın ölçftl· 
meal için, içinde bulunduğu· 
moz, Gıerlnıle ehemmiyetle 
dorıcağımıı lelerden blrlııl de 
muhakkak ki 20 ltkteırln Pa· 

eını göadeı ilmlotlr. 

Bir Deprenme 
Çankırı, 19 ( A. A) - Bogftn 

eabıha karıı haf ilçe bir yer 
deprenmeal olmoıtor. 

Çtınkm 19 (A.A) - Çan· 

sar gtlnG yapılacak olan genel kırı'aıa yapraklı paaayın ilk 
alfaa u71mıdar. tetrlaln 9 uca caqamba gbl 

Kararnameye göre, seçim defterlerinde yasıh olııun olmıeJD, y d D d • K d QI 
intihap bıkkını haiz olan kara, deniz ve hnı subayları ile erat ur ışın akı ar e~ 
ve jandarma, halk gibi reylerini kollanıblleceklerdlr. 

Roma Gaze'i~Ieri Ingihe· lerimiz De Sayılacaktıt· 
reye Hücum Ediyorlar.. Sayım üzerinde HnkOmetin Atdığ' ;: 

, " . Tedbirler Çok Yerindedir. a 
Jurnale D Italya, Italya Hokıımetı- ,,eıcı t 

• J • ı ' D C b V k Ankara, 20 (A A) - Blıe haren her glln biUGo g Ct 
nıo, ogı tere ye e ...Aeva erece bildirildiğine göre genel nüfoıı lerde lntlıır edecektir. oı••" ~ 
O d ff J d w y sayımını mftteılub ecnebi mem· Ndfuı sayımı işleri Ol ctile" ~ 

erece e azır an ıgını azı yor.. leketlerde oturan 'ftlrk tebaaeı eıfatlle mvakkıten ıng•jo e 3,0 fi 
t l df rekl ' ~~ 

fstanbol, 20 (Ôıel) - (Popolo D'ltılya), (Jurnale D'halyı) mlkdarının d• teebltl için lata· nlçre letatlstlk gene r~ 
ve diğer birçok Roma gazeteleri, İngiltere aleyhine ateş pOskGr· tlstlk genel dlrrktôrlOğü ecnebi M. Bruna1ler hu ayın ~eıeıt~ l~ 
mektedlrler. (Jurnale D'hıly•), halya'nın lnglltere'ye de cevab leııtlstlk dairelerine gönderdiği doğru memleketimize 1 1-1t1"' .~ 
verebilecek derecede hazırlandığını yaz:dlk.tao eoora, İngiliz hli bir tamimle her memleketin ve genel direktör CelA ,pıl,- ~~ 
kumetloln İtalya'ya karşı aldığı duromu takbih eylemektedir. ndfua eayımı netlceelnde teııblt la memleketi dolıaı19k ~~dt· ~lı 

• • • bazırhkları tedklk edeC ,o· ~•-

Istanbul 
Defterdarı. 
Muhasebat Genel 
Direktörft Oldu ••• 

İatanbol, 20 ( Özel ) - İa· 
tanbol def terdır1, Finans Bı· 
babp mubuebat genel direk· 

edilen Tftrk tebaası mlkdarını ..,,o . .M ~ 
Recep Peker sormoştor. Bu suretle Tılrklye M. Bronayler eıyı u..,ı..,- ' 

nooa kadar memlek• ,_ti 
Avrupa Seya· harlclndekl Tark tebaall ade· ,, 

dl de öğrenilmiş olacaktır. kalacak, neticeler v;,,ıe.,."' 
ha tinden DöndO.. Diğer taraf tan letıtletlk ge· programı hakkı oda 111 ff 

letanbuJ, 20 (Ôıel) - Bir nel dlrektörlOğü memleketin da blldlrecektlr. Ullfflllffl 
mllddeııenberl A uopa 'da bu lon· belll bıılı mobarrlrlerlne n nfoı 11111111111111111111111111111111111111; J ııt 
makta olan C.B.P. genel sek· Son Telgra Jjtı 
releri ve KGtıhya eaylavı Recep BeQı·ncı· vo~detJ 
Peker, bugGn lttınbol'a dön· ıy 1.J 

lllllUlmH 
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A:a:~=~~a~anh ( G ü n ü n Ş a ır lh a b e r O e r 1 
Bir Vak'a Oldu.. Bugün Manisa'da Urla Davası önemli Bir 
llç Kişi s~~dal}'a San· Toplantı Var. s fh G o do 
dalyaya, Bıçak Bıçağa Şaylavla;.~;;,; da 3 aya 1r l 
geldi. Bir kişi yaralandı Bulunacak ve Qzflm 

EYelkl gece Hılll Rlfatpaıa işi Konuşu]acaktır. 
taddeılnde Osman ve Serafed· 
dln'ln kıhveılode bir vak'a 
oı.._ 

Oftur. Kıhveye giden eabı· 

~la Laz Y ııır; orıdı oturan 
L-·~ Ha.eyin ve Sıtkı ile sır· 
"""ttalır. Bftıeyln'le Y ı§ar ko· 
''tarken Sıtkı ılolrlenmlı ve: 

- GGrDltaya keıln! 
l Diye bığırmııtır. Bundan 
~•gı çıkmıı, Sıtkı bir un 

1•11 Yııar'ın bııına vur· 
"11ıtur. Y ııır biraz llerlemlı •e k S ır ııındın Ffoo HGıeyln'le 

BugDn Manlıı'da ftzQm fçln 
bir toplantı yapılacaktır. Bu 
toplantıya Mınlıa ve dolayı 

bağcıl1rı ile Manlıa ve İzmir 
eaylavları iştirak edecekler ve 
İzmir, Mınlıa llyônkorullara 
baıkanı Y ozgad aaylavı A vnl 
Doğın, toplantıya başkanlık 
edecektir. 

A vnl Doğan 'lı gazetemizin 
Hhlb ve başyazıcısı Denizli 
eaylavı Haydar Raıdü Öktem, 
bogOn Manlsa'ya gideceklerdir. 

4•tkı da ellerinde bıçaklar ol 

4.'lu halde takibe hıılamıılar· Bostanlı Bataklığı 
bı '· Bono görance Y aıar da 
._~•nı çekerek kah,eye on Artık Kuruyor .. 

Don Bir Şahid Kendisine 5t)00 Lira 
Verilmek l~tendiğini Söyledi. 

~~~~~~--,~~~~~~ 

Urla eski btlkilmenl İhsan ları gelmlı. Bu parayı onlırr. 
Zlya'yı Oldnrtmelde ıuçlu d1V1 ver. Dedi. Ben de: 
vektll Yasla Fehmi lle arka· - Ben istihbarat memuru· 
dışlarının doroşmalırınıt dftn yom. Buraya İzmlr'den memur 
ağırceza bakyerlnde devam edtı . gelmemiştir. Dedim, Hrarına 

ml§dr. Doruımayı dlnlemeğe r•ğmen bu parıyı almadım. 

gelenler çokta, hattA Urla'dan Sonra bana: 
gelmiı olınlır da Vlrdı. - Hona al. Üç dôrt gan 

Dftnkft doroşmıda ımme hu· ıonra daha 2 3 bin Ura vere· 
koku ııhltlerlnden dört kişi ceğlm. 

dinlenmiştir. Bunlardan vaktlle Dedi, fıht hiçbirini kabul 
Urlı'da polis ve timdi lzmlr etmedim. Dedi. 
Cezanf baıgardlyam olın Hıyrl Bondın eonr1 dinlenen tlç 
demlotlr ki: tıhld; va\'a gecesi dna vekili 

_ Vak'a ıırasında Url•'da Yasin Fehmi ile kardeıl Ah· 

Bundan Sonra 
Beton Yol. 

••••• 
Yolların Hem Ucıız, 

Hem De Sağfam Ol
dukları Anlaşılmıştır 

Urıycı (Belediyece) yıptırılın 
beton yolların keeme ve hın· 
dırmı tat döşemelerden daha 
ucuza çıktı~ı, daha gazel ve 
dayıoıklı oldu~u ınlıoılmııtır. 
Gasl bolnrlle uray arıııada 

yıptmlmıkta olan beton yol 
bltlrUmlıtlr. Boglolerde aıfalh 
dôıeoecektlr. Uray; bundan son· 
ra birçok cıddelerle bulvarları 

bındırma taıı yerine beton 
Ozerlne ııfalt dötemek ıoretlle 
yaptıracaktır. ----
Yeni lzmir 
Defterdarı. 

ihtiyaç 
Baularını mQnakaııcılıkla, 

milne~kltllkle itham edenl~r 

çokıar. Fıkat dn,onmellyl• ki, 
konuşma, ne k11dar "pfrkolojlk 
btr ihtiyaçsa, dimağın içindeki 
f lklr n hareketlerhıl teablt 
etmek:, onları ıc:rı11k, yaymak, 
faydalı birer dökClm haline g•· 
tfrmek te bir lhtfyıçtır. Ôyle 
bir ihtiyaç ki, vazife ile kol kola 
Yermiştir. 

Münakaşı kabul edenlere •J· 
gı ve ıevgi göstermek gerektir. 
ÇOokd bu, fikri b'r kımıldı· 

madır, bir yaıayııtır, ki bealljl 
Uıde eder .. Karanın içindekiler 
durgun bir ıu gibi kıldığı gtla 
orada yoıonlu bıılıyacak, IU 

lar doğacak ve nihayet batık· 
laklar ıçılacıktır. 

'- tre kadar uzakta çeıme U B I K d 
•tı lııden Sıtkı'yı aç yerinden ray OStan 1 ya a ar 
~•ureue yıralımıı ve nine Bir Rıhtım Yaptırdı. 
"-lcl ııtır. Sıtkı yaralı olduğu Uray (Belediye) tarafındın 

polis memuru idim. Gece kıh med'ln Baslb'ln oteU'nln bıh 
vede otururken iki amele yazıl· çeslnde ıkşamdan g't"Ceyar191na 
maş bir pusulayı bana getirdi. kadar mfttemadlyeo tavla oynı· 
HOkftmen (BAkim) İhsan ZI dıklırını söylediler. 

Kenan Yılmaz Genel 
Direktör Oldu. 

Her yazı adamının, her gtlsel 
11n'ıt adamının, dıhı doğraıa 

utllt olarak kabul edllebllen 
her dplo, bo vasfını sadece bot 
de~ll, iyi görmelidir. iç teza· 
hOrlerlnl zıpteden 11n'ııktr1 
kendi kendini ylr, ıksDIAmelltr 
ahında bocalar· Beo anlımıyo· 
rom böyle blrşey! 

..._.' Yııar'ın arkaı~nı tıklb 
·~ Kartıyakı'dan Boıtınlıya kader 
it.. ile de yetl,ememlttlr. Po 
·"ler: y yaptırılmakta olan rıhtım in 
1._ ·' a,.r'Ja Baıeyfn'f yaka· 
~tla d şaah bhmlotlr. Rıhtım yapılır .._

1 
r ır. Tahkikata y1r ge· 

..., la b ken denizle Boıtanlı'dıkl bı · 4e Yaman Or an tarafından 

1..._~lll edlliyor. Yarılı ~atkı taklık ara11nda bulunan bııak 

saha dı doldurulmoı ve tlzerlne 
dôıeme yıptırılmdğı bıtlın · 

~Dededir. 

t Czam eatışlan 
l~ Alıcı K. S. 
fa 6 Alyotl bira. 6 50 

·~ 7 
Y. l Tılit 6 75 

~ ln!ılıar lda. 5 50. 

lt D. Artfltl 6 50 a.: S. Gomel 6 80 
a. 8. s. Ah. 6 

~ 8. Alyotf 6 75 
~ l'. Debbu 9 75 
t76 8, •e <AY. 6 75 
l, '11tel 6 50 
ll~ l. A. Ku. 8 
ll( r. •· Abdal. 7 50 
113 "•nl. b . .koo. 6 7 5 
•te llettkçl z. bl. 7 
Os il. j. Taran. 6 25 
,l S. Sbleyma. 6 50 
?ı il. Nuri 8 25 
ie Ş. Remzi 8 75 
cı loope. itti. 12 
aa l>. Pızl 9 
la ş••••k z. bt. 1 50 
17 S, Ye Fadıl 8 50 
le il. Şeıbeı l O 50 
lo il. Niyazi 6 5o 

«&o, il. Beelm 11 

K. S. 
13 50 
10 

7 25 
10 50 
13 75 
14 
12 25 
12 25 
ıs 25 
14 25 
9 50 

12 

mııtır. 

Boıtanlıda yıllardınberl ku· 
rutulmaıına çalışan bataklığı 

dikilen bf rçok •taçlar deniz 
sularının daimi ıorette batak· 
lığa kıdar gelmeel yGz6nden 
kuruyor ve beklenen fayda 
göralemlyordo. Urayın yaptır· 
dığı yeni rıhtım bundan ıonra 
deni• ıularının bataklığı ya 
yılmae•na tımamlle engel olı · 
caktır. Böylece k1&a bir zaman · 
da bıtakhkta kurotolacak ve 
hlr koruluk haline getirilecek· 
tir. Borası hılkm bir gezinti 
yeri olacaktır. 

1~ 
75 

(K Ol tür Park) ın 
1 15 Yeri Ha?.ırlanıyor 

17 50 
s 75 Dört Ayda Molozlar 
8 65 Temizlenmiş Olacak 

15 25 
10 25 
8 25 
8 50 

10 50 
7 

11 

Şarbay doktor Behcet Uı; 
ddn yanında aray mGhendla· 
lerl bolondoğo halde yangın 
yerinde 360 bin metre morab· 
bılık bir eaha G11erlnde yaptı · 

rılacık olın (KCllt6r p.rk) ye· 
rlalo teıvlyeelnl tedklk etml§tlr. 

11 incir satıtlan Borada gilnde 50 ·· 60 loçl 
"' 41a çıhtarık molozları kaldmyor· 

1 ~ ea K.. S. K. S. lar, teevlye llerlemlıtlr. Kaltar 
l(Qlıte. alacı 5 50 l!I. park yerinin temizliği ve tes· 

t l.ahire 88lıfları vlyeııl için tleteoclye (Milteah· 

ls0 Cinet K. s. K. S. bide) ıekiz ay miiddet veril 
ıo •01a Buğday 4 75 5 25 mlştf. Bu hızlı teavfyenln dört 
l7 SQlllD 12 J 2 bet ıy lçladc biteceği anlatıl 
e 8-kıa 4 25 4 25 maktadır. 

•o ~e1a. pala. 380 380 incir Kurdu 
toıa P· çeklr. 2 45 2 45 Mil d l . 

~ ca e esı 
~o ILl(TEŞRJN PAZAR İncir bölgelerinde, bllhaaeı 
~tle) N fı S Ôdemlt, Tire ve Ku•ad111 ilçe· O us ayımı y 

l _ lerlnde bu yıl yapılan incir l ~, .... 
-~da. lılne karışmımık, kordu mücadeleelnden iyi so· 
' 

1 
durmak veya yanlı§ noçlar elde edilmiştir. 

~. ler111ek yurda karı• ya· 
~t •nçlırın en b6yilğ6dür. 
~JUrddaıı böyle ığır bir 

0 ••k kılacaktır. 
t Baıvekilet 
"-tittik Umum Müdürlüğü 

Ziyaret 
Müstahkem mevki komutam 

korgeneral Kerameddin don 
ilbay Fazlı Galeç'f llbaylıkta 

ve şarbay doktor Bebeet Uz'n 
tarbayhkta ziyaret etmiştir. 

b D.ıha ıoura Kemılpaşı'da 
yı'nın yazm1ş olduğu 0 P0 • doktor Nebll'ln latioabe ıuretlle 

Şehrimiz Defterdarı Kenan 
Yılmaz'ın Flnanı O.kaulıiı va 
rldat genel dlrektôrlOğftne, Ba· 
kanlık tedklk b(lroıo dlrektöra 
lb11n'ın İzmir defte.rdarlığına 
atındıkları hakkındaki emir 
d6n telgraf la llbayhğa gel mittir. 
Kenan YılmH; lımlr defterdar· 
lıgında hakikaten muvaffık ol· 
moe, değerli bir flnanecıdır. 

Yeni ödevinde de manffakı· 
yetler dileriz. 

anladı ~Ben taarruza uğradım, 
doktora ve jendarma komanda· 
nını haber verin, tedavi ettirin.~ 
DJyordo. Banu oknyonca h!!· 
men IAzımgelenlere haber -.er
dim. Vak'a yerine ~ittik. Ha-
k6mene: 

Ki mdl bonlad Diye 
sordum: 

- İldıl kı11 biri ozon boy. 
lu 6ç adımdı t1nıyım~dım, dedi. 
Ben dıoarı çıktım; o sırada 

do~tor Nebll girdi, kendisine 
iğne Hldı; ııonrı doktor dııarı 

çıktı. HlkGmenln dava vekili 
Y aılo Fehmlden şaphe ettl~lnl 
ıöyledfglnl bildirdi. A~ sonra 
ben tekrar girdim, kendisine 
Fehmlden tOphe edip etmedi 
ğlnl sordum ve doktor Nebll'in 
sözlerini söyledim; hanı: 

- Ben böyle bfrıey söyle 
medlm; dedi. 

Vak'a yerinde bir iz gôrdftm. 
O sıra~ı genel avamın (Mftd 
dtıl umumi) Şevket geldi: 

- Üç gfta evel blı bunun 
olacağını ınlamııtık, tertibat 
ılıamıttı. Batta hakomene de 
ıöylemlıtim, o da biliyordu. 
İtte batını geldi, maahaza ben 
fıllleri biliyorum. Dedi. 

Ertesi ban jand1rmı komu· 
tanını gördtlm: 

- Sen vazifeni yapmadın, 

genel savımın Şevket dan 
akoam bunu yapanları bildiğini 
senin yanında söyledi, o vakit 
11bıt varak111 tutman lhımdı, 
dedim. Bonon azerlae jandar· 
mı komotını hanı: 

- Sen bu tetklkatle meıgul 
olma! Dedi, •e bana Gç ay 
fıtlrabıt verdiler. Gidip bağım 
da ftç ay kıldım. 

Bir gftn Zeynel udelerln 
dftkkAoı önOnden geçerken 
BOseyln beni çağırdı, aakı iç· 
memlzl teklif etti, gittim, bir 
şfee rakı aldı, içtim. Ordan 
ayralıcığım )ırada; 

- Sına bir hediye verece· 
ğlm. Bu mes'eleden nuıra beni 
kirletmek lıtlyorlır. Sen bize 
yardım el; dedi ve flAve ederek: 

- Dava vek.UI Sabri barbar 
lifr ıdımd1r1 bu suç bôyle bir 
adaman QsUlne atılmaz mı? 

Şt. kllnde zımnen sôz ıôyledl. 
Ve ıonra kaaayı ıçarak: 

- Urla'ya tahsrrl memur· 

alınmış olın llıdrsl okunda. 
Bundı taarruza uğramış olan 
hftgemen lhean Zlyanan yanını 
glalb kendisine enjeksiyon 
yapt•ğı ııra bonn kimin yıph· 
gına sorduğunu ve onun dı: 

- Y ısln Fehml'den şftphe 
ediyorum. 

Dediği yazılı idi. 
Geçen doroemıdı ıoçlolardın 

Y1eln Fehmi; tahliyesini fıte 

mit, Uakyerl kurulu bu dileği 

reddetmişti. Buna itiraz edilmiş 
ve dava evrakı tetkik için Ma· 
nl11 Ağırce11 hakyerlne gönde· 
rllmlştl. Manlıa ığırcezaıı; Ya· 
sin Fehml'nln 200 flra perı 

kefaletlle ealıverllmeelnl karar· 
lıetırmıı olduğundan ddnkO du· 
rotmıdan sonra kefılet moı· 

meleal yapılmıı ve Yasin Feh 
mi dan ıktım r.ezınlnden çı · 
karılmıştır. 

llenOz tıllmıt suretlle ffıde· 
IP-ri alınacak b1Zı tanıklar (Şa 
hldler bulondu~ondan doru~ · 
manan dnamı 9 Birinci teırlne 
bırıkılmııtır. 

Kız San 'at EnstitOsn 
Erkek ltıeılne giden yolun 

sol tarafında yıptırılıcık Kıı 
San'ıt Eaıtltaea binası için ôace 
tesblt edilen arıa az geldiğin· 
den bu arsaya yapılacak llbe 
için dan bir tahmin komlıyoao 
tarafındın yıngıa yerinde tel· 
klkat yapılmııtır. İhtiyaca gôre 
genlı bir area daha llbe edl 
lecek ve az para ile K6lt6r 
balanlığına satılarak EnstltO 
bin111nın bu yıl lnşa11na baola· 
nıcaktır. 

ödemiş'te Kızıl 
Hastalık Çevresini 
Genişleım~ğe Başla mı~ 

Ôdemlo llçeeiade çıkan Kızıl 
haıttılığının çevreılnl artırdığı 

dan ilbayhğa blldtrllmlotlr. 
llbı,..ıık; h11ıılığın hemen 

önGne geçilmesi için lbımgelen 
tedbirlerin alınmaaını 11ğhk ve 

sosyal yardım dlrektôr1Dğ6ae 
emir vermiştir. 

Ayna Yapılır
ken Kaza Oldu. 

Keçecilerde Baean boca ııo· 

kağanda ayna lmılAthaneelnde 

bir vak'a olmaıtor. Darbın 

oğlu Mustafa; kaynatmakta ol · 

doğu boya Ye YerDlifD aaıııın 

tatuımıılle elinden yanmıt ve 

yangın tehlikesi bışgöatermlştir. 

Moıtafa yıogının önftne gP.çmek 
için kaynayan tencereyi sokağı 

atmıt ve o sıra yolda oyna· 
makta olan Yıko oğlu Molz'lc 
Haltl o~lu Sıml adlarındaki 

çocuklar yanmıelardır. A~ır ya· 
rah olan çocuklar h11tıneye 

kaldırılmıılardır. 

2~e~~ ELHAM RA 2s1s 

idaresinde MILLi KÜTÜPHANE ılnemaeı 

Viyana Bülbülü 
MOmeııellf: Son çevirdiği çok gazel ilimlerle beyaz 

perdenin hakiki balbala unvanını kazanan 

MARTA EGERT 
Mevsimin ilk bayok filmi. 

ayrıca: PARAMUNT danyı hav•diılerl 

Seans saatleri: Hergün 15,19 • 19,21 15 de. Cumarteli 
Talebe eeaneı, Pıur 13 de baolar. 

Geceleri ılaemıdın ıonra her ta· 
rafı otob6s ve tramvaf nrdır. 

Bir gön sosyeteden uzaldıt · 

tmlacağımı blls~m, kfmıe ile 
konuoımamak, kafamdan kopup 
gelenleri yıldırım tutan ıeytan· 
lar gibi zıptetmdt mecburiye· 
tinde kalıcağımı doıanıem, öltl· 
mil tercih ederim. Seeılzllk, dar· 
gonlok kıdar ferd için, IOlyete 
için ıırar 'veren blrşey olımas 
aanıyorom. 

Hayat, hareketin tA kendi· 
eldir. 

Maebet klfa, mtltemıdlyen 

ftltyen bir makinedir. 
Aldıklarımızı, daha geoit n 

daha ıaıfJ1e edllmlt tekilde 
akeettlrmf!ğe mecburuz. 

Yirminci aaırd• mün•kaıa et · 
mlyen, sözle, yaz• ile dlma~ının 

hamlelerini doyurmayan adım, 
bir geri tiptir, bir nrlmılı 

mııhluktur. 
• • 
• • 

Daıaame terbiyeel! 
Gazel mftn1kaıı terbiyesi! 
Yıol bayat ve eoıyetrde rol 

alma sevki ve terbiyesi! 
Biz buna o kadar muhtı· 

cız ki!. 
Mlıklnll~l andıran, a~ır, bu· 

lınık, ıe11lz bir haVI, bu asrın 
ciğerlerine bir zehirli g11 te· 
ılrl yapıyor. 

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

Gnmrflk Alanı 
Gftmrak önünde ıçılmıı olıa 

alandı oray (Belediye) tarafın· 

dın bir park yaptırılacaklar. 
Bunun için uray fen korulu 
tarafından hHırlanmıı olan 
plAnlar oarbay doktor Behçet 
Uz tarafından tetkik ediimlı 
ve parkın daha güzel ve mo· 
dera bir •ekilde yapılm111 için 
yeni bir plin hezırlınmasını 

llgflllere bildirmiştir. 

Kızının Damadı 
İstanbul 20 (Özel) - Ame· 

rlka'dı Nojerııey'de M. Domaı 
Delker leminde 6.> yaoında bir 
adam 22 yaşında bulunan M. 
Jozef Meaner'ln kııı Emmı ile 
nleamfştlr. 

Aldığı klZln babııı, yani 65 
y111ındıkl damadın kayın pederi, 

M. Meıuer damadının kısının 

kocaeıdar! Yani 65 ilk dımadac 
kızı timdi hem kızı hem de 
kaynın111dır. Karııı 22 yaoın · 

dıkl Mlı Emma'da, kaynanası · 

nın anu.ıdır. 

i\NKARA BiRASI Mide Bulandırmaz, Baş Ağrıtmaz, Asabı Bozmaz Yalnız 
Sıhhat ve Neş'e Verir. 



Amerika Mektapları: 

Amerika ve Hahesistan isi . ' 
... 

işçilere iş Aranıyor .. _______________________ .. ____________________ __ 

iki Bolşeviği Soymuşlar, Katraolamışlar, Katrana Da Tavuk Tüyfl 
Dikmişler ·· Amerika'hların Derdi, Sadece ve Sadece Spordur! 
Nevyork, (Özel) - Bab~o 

İtalya münaıaası ve hona bağlı 
yeni maden imtiyazları mee'e· 
lesi bu haf ta her dimağı işgal 

etti. 
1 - Almanya'nın ikinci 

dlkıaıôrft Şıht'an hareketleri 
çok alıtka uyaodardı. 

2 - Amerlb ve japony•· 
nm Rueya'ya olan notaları sıkı 

taldb ediliyor. 
3 - Dahtli grevler herkes 

için bir derd. Siyasi partiler 
miicadel~sl herkesin içinde bu 
londu~u bir meşgale. 

4 - Yahudl'lerln eiyonfet 

kongresi bir kısım halkın na 
zarı dlkkıtlol celbedlyor. 

5 - Bor111 dalgaları parası 

olan ve olmıyanlan düşOndO 

rftyor. 
Ameri lm'da bir grev· baMırzlırhen 

Fakat; gazeteyi eline olan herhı 
enelıl 115por eahlfeelnl çevirip 

mlıter Boll, Amerika bilkume· 30 ıaat meaalden bahsederkeo: 

tinin imtiyazdan haberi olma· "Amelenin ııyeal memlek:etlo 

tenlete kim ileri gidiyor diye 
bıkıyor. At yarışını kim ka· 
zandı? Hıngl kotra ônde? Beyz 

dığını ve hOlnimetl hiçbir su işsiz kalanları mea'eleelne ntha· 

retle alAkadar etmediğini ve 

her hangi bir Amerlka'hoın 

Amerika cumur ba~kauı ıll. Ruzı-elt 

bolda kim gıllb? Slr Kampbell ferd Hfatlle hariçte iş yapmaeı 

eaatt" 300 mil gitti mi? Tayyare hak ve ııerbeatlel dahilinde bu· 
Maraton yarışını kazanan oçncu londoğunu ııöylemlştlr. 

kaymakam Turner mi? Bu en· İtalya . Habeşistan lelerine 
ıllerln cevabları alınmadan karışmamak. kararını çıkart· 

eni gazetelerin diğer eahlfele· makta en mfthlm Amillerden 
rlne geçilmiyor. Bonon için olan Senatör el nama filimle· 
akşam ~gazetelerinin birinci rlne kıdar akeeden beyanatında 
sıhlfeılnde bulanın ilk &ütunler diyor ki: 
dalma epor havadisi ile dolu .. 
Dış lıuberler: 

l - Hıbeı,latan kralı mem· 
leketln yar11t1ni& 4ld gazyağı ve 
ıair madenler lmtlyaz1nı bir 
İngllfı'Jn teeebbfteü ile bir Ame· 
rlkan şirketine verdiği halde 
Amerika hftkılmetl harici ılya· ı 

eete karışmamak kararını tekld 
etmiştir. Zaten millet meclisi 
bonon için bir kanon yapmıştı. 
Amerika harici işlerine bakan 

..... ~ı ............ .. 

ANADOLU ____ , __ _ 
Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Bııyazganı 

Haydar Rüıdü ÔK'f EM 
Umumi neıriyat ve yazı iıleri 

müdürü: llamdi .Nüzhet 
f darehaneei: • 

tamir Jk.inci Beyler ıokığı 
C. Balk Partiei binası içinde 
Telgraf: fzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi: 
l'ıllıtı 1200, Altı aylığı 700, Üç 

aylığı 500 kuroutor. 
Y abıncı memleketler için aenelik 

abone ücreti 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruıtıır. -Gdn6 geçmiı n6ahalar 25 klll'Uflur, 

11 Bu mttmleket ve ahıllılnlo; 
birkaç şıh!ın harici bir mem· 
lekeue kendi menfftıtları için 
ortaya koydukları para yftziin· 
den harbe glrlşmeıl lmkam 
yoktur. Amerikı'da bu kadar 
abdal foeao kalmamıtllr.,, 

2 - Burada Amerlka'nm 
Raıya'ya verdiği notayı tatlı 

lisan ile yazılmıe çok Bert bir 
ihtarname naıırlle bakılmak· 

tadır. Amerika notasını mftle· 
ıkip gönderilen Japon notasının 
verece~I neticeye de merakla 
intizar edllmektedlr. 
iç lıaberler; 

Amerika amele birlikleri fe· 
deraıyon reisi Mleter Green la· 
rafından Ablo'da verilen beya 
nat içtimai işler için mfthlm 
görft!mftştilr. Borada her Eyhl 
lüo ilk pazarteel günd "Amele 
bayramı" olup milli tatil ya· 
pılmaktadır. Mlıter Green bu 
mGnasebetle beyanattı bolun· 
maş ve "Hedef imiz haftada 
30 saıt çalışmaktır,, demiştir. 

Jktıeadf buhranın ne eor~tle 
cereyan ettiğini ve buna karşı 
çıkıralan kanonları zlkr ve 
ittihaz edilen içtimai ve iktıeadi 
tedbirlerle iyi gtlnlerln gelmekte 

yet vermek:tlrw demiştir. Beya 
nana mfthlm olan noktalar 
şunlardır: 

"'İşsiz amele derdine çareler 
teklif ettik. Amele istihdam 
edenlerin bir kısmı benfiz 
boua moballf tir, fakat fikrimiz 
memlekette umumi bir cereyan 
balhıi almaktadır. Memlekette 
mevcud işi fazla f' llae tablm 
etmek fçlo yevmi ve baf llllık 
muai saatlerlolo kıaaltılm1&1 

t:lzemdlr Bu euretle i1J&lzler 
derdini dal mi olarak ortadan 
kaldırmak lmk4nı vardır. İş ve 
para berkeıe tevzi edilince 
mllletlo iştira kabltlydl ile 

beraber arz ve talep aras1nda 
müvazene hAaıl olor. Sanaylln 
maklnelendlrllmeıl ve tahrik 
kuvvetinin çok visl mikyasta 
lıtlmalt, işçinin tekemmt:U ve 
iatlbHl k:abtllyetlerlnl çok ar· 
tırmış ve bununla milvazl ola· 
rak çıhoan kad1D ve erkeklerin 

adedini azaltmış ve işsizler 

ordusuna çoğıltmıştır. Bonon 
için memleketimiz ya htlkume· 
tin yani vergi verenlerin 11r· 
tından geçinen daimi bir leılz · 

ler ordosuno bealemek, veyahut 
meaai ıaatlerlol tanzim etmek 
&Qretlle iş fıreatıoı çoğaltarak 

vekar sahibi olan kedin ve 
erkeklere le bulmak mecburi· 
rlyetlerlnden birisini kabul 
etmeğe mecburdur. Amele bu 
iki şıktao hınglılnl istediğini 

söylemiştir. Amele beslenmek 
de~U, ... çalışmak arzoeundad11. 
Bunun için amele boldoğo 
sağlım ekonomik felsefesinde 

muslrdlr: 
- Oaf ta çalıemı saatlerinin 

azaltılma&J, yevmlyeledn çoğal 
tılmaaı ve bu suretle umumi 
iştira kabiliyetinin artmlması.,, 

Mlııter Gteen sözüne denmla 
amelenin gösterdiği intizam ve 

vatanperverliği takdir etmiş ve hti· 
lumetle beraber çalışmış olma· 
eını bftyilk sözlerle yıdetmiştlr. 
Beyanatını kapatmak üzere şnn· 
ları da ilave etmiştir: 

.. Amelenin mıheolkı\r mesıt 

ve kazancını ıullııf mıl edenlerin 
ellerinden kurtarmak u ıme· 

leye daha yilk&Pk bir içtimai 
bayat vermek için umum eao'at· 
lırda bulunan leçller ekonomik 
kovvrtlerfnln •~ftrberllği llAo 
edilmelidir. 

--------
H~beşistan't:la Renk, Silah ve Kıya

fet, Çeşidlidir. ltalya, Taarruzda 
Çok Zorluk Çekecekmiş! 

---------ı~~-----
Profcaör Marcel Griaule tarafın· adam bir askerdir, her aaker 

dan Neues VVnior Joumal cViyao.. kendi evini mtldafaa eder, ve 
da yazılmı~ur, 

"Profeeör Griaule devlet la· 
rafından ilmfğ Jncelemelerde 
bulunmak üzere gönd.,rllen ko· 
misyonun baıkanı olarak iki 
yıl Habeşlıtau'da kalmıştı. Aşı· 
ğıdıkl yazıda, flahee ordoıunon 
sOel değeri hakkında çok en· 
tereaan malumat vermektedir.,, 

Birçok kimselerin tahminle · 
rlne ra~men Ilıbeşlstan'ın 81 · 

vış kovveılol, kadınlar ve genç· 
terden milteşekkll takviye kov· 
vellerlle birlikte, ancak bir 
buçuk milyon olarak takdir 
ediyorum. Tabii bunların htpsl 
değerli muharipler değildir. 

Halk ordularının eeaaını, hA· 
kim kabile olıo Ambarlar ve 
payitahttı toplu bir halde bn· 
lonan Qolformılı ve aarf teali 
batlı nizam! alaylar teşkU eder. 
Diğer müdafaa kuvvetleri ise 

eğer düşman Auopa'nın eavaş 

kanonuna göre, her gönftlldytı 

öhlmle cezalandıracak olaa, o 
zaman bdttln balkı kökftnden 
mahvetmeğe mecbur kalırdı. 

Boodın başka Negtıs'ün mtım· 
leketl, başka başka ırklarla 

dolu olduğu lçfo, dOşman, her 
yerde ve her zaman eahayı 
ezberden blllr yep·yenl bir 
Jo9an nevtle oğrışmağa mecbur 
olacaktır. Meseli Mısır sınır · 
larında uğraşmağa umumiyetle 
barış seven ve ambatllerln don 
usnlftn(l daha yeni tıtblka 
başlıyan kabilelerle karşılaşa · 

caktır. Ban• mukabil, gdneyde 
ve batıda, vticudannn ilst kıı · 

mını serbest bırakarak ayıkla· 

rınm bileklerinden bağlı donlar 
giyen Somali ve Galla kabile· 
teri vardır ki, boalar da harpçı 
olmıklı tanınmışlardır. 

llabe~ 
başka bışkı vllAyetJere dağıl · 

askerleri 

mış ve idareleri valilerin elle· 

rlne verllmletlr. Bu kuvvetler 

tamımfle mdetakfldlrler. Bon· 

lırın en aydın lııbıtı, Habeell· 

)erin tablt ııa va' o&uld olan 
Qaerlllı (Çete) harbidir. Bu 
harp uaultı bilcum için ne kıdır 
elverlşelzıt>, mddafaa için de o 

kadar mOnaelptlr. Burada her 
-------

dahil oluyor. Do euretle ıme· 
)eyi letlbdım edenlerle mamtll 
eeyayı meydanı getiren ioçller 
arasında paıathk haklı neticeler 
verecek ve hundan yaln1z amele 
değil fakat para sahipleri de 
menfıattar olacak, memleketin 
işi artacak ve Amerika beynel· 
milel şOmulQ haiz olan bir 
memleket olduğundan dftnyı 

işleri de bandın fayda göre· 
cektlr.,, 

Amerlka'da boloevlk ııöztl 
çok, fakat kulak a!an azdır. 
Bununla beraber milli teşek· 
kOller hem bol, hem de kuv· 
vetU.. Geçenlerde lutolanııyın 
bir gurup bolşevik pıtırdıeı 

yapın beş kişiyi yakalıyor ve 
mOkemmel döğftldükten ıonra 

elebaşı olao iklelnl 6oyup kıt· 
ranta eıvayor ve katranın iiu. 
rloe tavuk tOyü kaplayor. Do 
iki antika adımı götürilp eeh· 
rln pazar mahalline salıveriyor 
lar. Bunları kim içeri ılır, her 
gittikleri yerden tavok gibi 
koğoluyorlır. Oradan buraya 
ddl gibi koşau bu iki klelnln 

imdadını nlhayt>t polisler ye 
ılolyor kendilerini kurtarıyor· 
lar. Pollıler her yerd" olduğu 
glhl burada d11 lehdır, aleyhtar; 
herkeeıeo korkuyorlar. 

Ahmed R. 

· şle böylelikle mftteırrlz, her 

yerde bıekı renkte ve bıek:a 

kıyafette ln11nlarlı kareılaşa· 

caktır. Da lnııanlardı mOeterek 

olan yegAne eey, gOğtle göğGıe 

harbetmeleri ve kendilerince 
kıymetli olan ayrı ayrı ellAhlıra 
malik olmalarıdır. 

Kıyafet kadar ellıthlar da 

muhtelif tir. Babeşletanda bıı,ka 
başka yıllara fld birçok 
Remlogton, VVetterey, martin, 
Lebel, Mauser, Mannllcher, uı 

fenklerlne raetladım, hattA ka · 
ranlık Godecbam huallelnde 
lklyftz yılhk, uzun nımlulo bir 
ttlfengi omuzuna atarak gururla 
dolıean bir adamı teeadüf ettim. 
Donunla beraber, bılk, ıllAh· 

ları ne eektlde olorııa olsun, 
onu kullanmasım blltyorlar. Yal· 
nız bunan için ilk şart, kAf i 
derecede kurşun bulonmaeıdır· 

ki, bu da her zıman vAkl ol· 
maz. Babeşletan'da mfthlmmat 
çok pahalı blrıeydlr. Dondan 
altı ay evvel orada iken dört 
kurşun bir Marla • Tereea al· 
tınına alınıyordu · harp tehll· 
kesi karşıaıuda bu f lalin de 
yilkaeldlğlnde hiç şftphe yoktur. 
Gazeteler; Babeşlstın'ın maki· 
neli tüfeklere ve m<ihlmmat 
depolarına malik olduğunu ya· 
zıyorlar. Fakat bu milletin ken· 
dine maheue savaş metodunun 
karşmnda makineli tftf englo 
kollanılmas1na lmkAn olamaya· 
cağı gibi, toplar dı, dO~mandan 
ziyade aeıl topçular araeıodı 

zarar yapacaktır. 
İtalyınlarlD modern, moıörlQ 

fukalarile, uılAh edilmiş topla· 
rlle, mükemmel uçıklarlltt, 

tanklarUe, bombardıman açık· 

larlle ba teellhatı makayue 

Gör-Oşler 
Sezişi et• 

Mcktelıler Açılırk 
Ü ohereltt'!yl bitireli talll fi. 

mi yedi ıene oldu. Cebi 
eczacılık dlplomaaının O 

den tım yirmi yedi ıene g. 
HAia ara aıra rdyamda kendi 
talebe görilrClm; hAIA ı111t 

riiyalarım uıkumu k•~ 
Mektebler açılarken bir, 1 
hanlar başlarken iki.. Mal 
mekteb hayatımı hıtırl•"' 
Kör ölftr bıdem gözlCl ~ 
derler, geomle gtıolerl ~ 
mek, &e•mek, aramı~ 

robonda vardır. Hemen b 
(Ah çocukluk, ıh .m .. kteb 
yatı) derler, ben bono 11' 
gözld olan köre benz•I 
mekteb hayatını biç ırl 
ve aranacak bir şey de ol 
dığ ına inanmışımdır. E 
hatırada mekteb Alemlnlo ,. 
neıell tarafları kıhr, bıl 
o mektebin öyle OzQcCl 
lerl urdu ki, onları ya~ 
ylz. Bir defa derı bir yak 
muhtelif f lklr Te aasadf 
incelemek, sonra 
verir gibi ııralamak, 

fikir yorgunla~o Ye cıser 

mektebin dlılplloi caba! 
ları yazarken bugClnktı tıl 
dGşflomdyor değilim. İDk• 
çocoAu mektebe ıave ıe'' 
diyor, çünkil mekteb tıtl 
kapısıdır. İetlkballnl her iJ 
oradan ırayacak ve batttıP; 
Fakat bayılta benim gibi 
dokça uzun bir meıafe t 
blrlııloe, haydi baştan çocuk 
haydi orta mektebe, derler" 
fenadır. Şlmi ile Fizik İ 
dlr ve unutmadık ımm• 0 

mtçhuUQ cebir muadele, 
moğrafyanın keplerin 
denkleme y11alırıoı hail 
kolay olmıyacak. Bunlar• 
ve kafa yormak için geoO 
gerektir. Mektebler açılı 
talebe bay 'e bıyan 
!arımı, Tanrı zihin 
vereln, derim. 

etmek kabil de&Udlr. ~ 
hona kartı, gayri nhhf 1 1 
bir bölge ile çeuelenaılı. _ı/ 
2500 metre yO.kaekllpr~ 
Habeş yaylaBJ, tabii bit ~ 
teekll eder. Mtitearrıs, g40~~ 
İtılyın Somallılnden ~ 
Uerleme&e başbyarık, ,1 
eueoz, yerUlerio bile yıl'f,.1 
dığı dizanterili bir çôUl ";f 
ğe mecburdur. Yegane iJI. 
nokta, Adoa taraf larınd• ~ 
kuzeyindeki BJoırdır. 9°

1
d/ 

ıkllml daha mutedil ~ 
için ancak tahımmCll edl ~ 
Ancık gayet dar patlkl

1 ~ 
hOcom etmek Jbımdıt· / 
İtalyınlır burada kat'l b~ ~ 
zaf feriyet kazauırak t0P~ 
halde bolunın 8abeo ord l 
yarablllree, o ıamıo bOtO:ııl 
kav"metlo kmlması "' * r 
Fakat eğer HıbeolH bD

140 ı,1 
d 101' ..ı 

vetlerlnl bo nokta ı ıtl4P" 
1 ..,,f} • 

yarak birkaç ôoemı • ~ııtıc' 
yetten ıonra geri çe ıe*'''' 
olurlarsa, o zamao pıeOI ~ lı'f 
her tarafındı çete bari>: ~Of 
hyablllrler ki bu takdir 1:~11· 
manın dorumu çok gOç tJeı ~( 

Habeelstan'lı aaob•re fi 
1 

ney de yedlyiiz klloOJeıre 1Jd1' 
zeyde 900 kllo1Deıre11 d"l'f 
cephelerin uzunloğoDd•0 .,~~ 
çok zor olacaktlT· &feOlıO"~ 1' 
tıbrlp eoretlle moka~ ~" 
racık hiçbir bOyOk ,&JOI" , 
kale olmadığı içla -11 c)ll~ 
poğraf ik bakımdlD ~ 
çete harbini kolıylaıt~-.J / 

- Soaa 6 ıllG l/IPJ,Jj 
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Dnokn Kısmın 
Hulasası: 

h [Yunan ordusunun kurtuJuı 
l •thınıızda Eskiıehir'de k:ı.rargnh 
IQ llrduğu ve Anksra üzerine yürü· 

el istedi~i bir sırada. 
S. Ordu erklinı harbiyesi, General 
' tı. Yani'nin hazırladığı bir pTUn 
teıttine orduyu Ankara üzerine 

v)t hazırlığında. 
~ Kral f..osıanlin de hu sıraıla 

ioebir'de bulunmakta ve Yunan 
Otd 
tt 11 karargahının karşısında bir 

de oturnıaktad ır. 
q· Ordu zabitanı ve efradı, ~İm· 
~1e kadar kolayca elde cdilmi11 
llVaffakıyetlcrle adeta sarho~; ve: 

~· - Yirmi güoe varmaz Anka· 
dayız! 

"-r ~iyorlar, fakat, kralın erkanı 
lba ~ıye heyeti reiai general Dua· 
~ tııe bu plinın bir delilik dene· 
d derecede minasız bir plan ol· 
~un~ kani. Ankara üzerine yü· 
de tııın, kahkari bir hezimet 
il llıek olduğunu anlatmak istiyor. 

4 llvarrak olamıyor ve bir alay 
'kara yoluna çıkarılıyor. 
~ .Eeerin muharririne göre kral 
b •tantin hu iki erkanı harbiye 
ç '{eti arasındaki anla~mazlıktan 
~lilt Dıüteeaair. f>apulaa krala me· 
~ bile vermiyor. Bununla bera· 
otd' Ankara üzerine yürümek planı, 
loı 11 crkinı harbiyesinin değil, bir 

0rdu erkanı harbiyesinin plunı! 

€tnıelcc bıı siitunlartla bulu 
'1.arı (Başımızdan Geçenler) tef 
:ıkatnız, altıncı salıifemizin alı 
ıı:ı.srn 'n.<l adı r. 
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Üihıkü Kısmın 
Hulasası: 

7 ll•ıanea'dn Paıi yakınlarında 
>'eınutnaralı >ol üzerinde bir cinn• 
bQ oldu; Praaeu~ a keri i tilıbaraı 

tosu bu . . dl' . . 
~aı· cınnyetın a ıyeye ıntı· 

geı ıni i~tenıediği için, bii.ılise yerine 
•tı en ~ır gazeteci, istihbarat büro· 
htt ~efı miralay Gero ıarafından 
baht Ütün baoka ve uydurrna bir 

rle atlatıldı! 
b latibbarat idaresi hu suretle 
4,~'•ltette haklıdır. Çünkü katil bir 
~.~•n casus zabiıi olduğu gibi 
~ul de, ft'raneız'larlı. anlaomağa 

nııı bir Alman kadın casusu· 

Cepheden bir gürünü~ .. 
Bu sırada bir İngiliz, bir Fran• 

sız bir de Amerikan gazetesi muha· 
birleri Eski~ehir'e geliyorJar; bun· 
lar h:ı.kiki vaziyeti görecekler ve 
gazetelerine bildirecekler ve Hari
ciye nazırının da muvafakati ile 
krallıı bir mülakat ynpacaklur. 

Bu mülakatı haber vermf'~e 

giden zabite kral bağırarak: 
- Ben ne bir kralım, ne <le 

lıir ordu kumaodıtnı, mulıabir1er 

Lendt•n ne soracaklar ve ne öğ· 

renecekler! diyor:} 

• • • 
Bu derin maoalı badlef", Es 

klşehlr'dekl nmumi uzlyet ve 
zihniyeti çok güzel aolatacak 

bir hadise teşkil eder. H~lbuki 

ordunun pl~darlan, Haymana 

çöllerine doğru ilerlemiş ve 

Ankara'ya vuBUl niyet ve 

tlmldlnde! 

Bonnnla beraber, kral üç 

ecnebL muhabiri kabule karar 

verdi. Ve ertesi srbıh, muha 

birler, birer, birer ve birbir· 

lerlnden ayrı olarak kral tara 

fJDdan kabul edlldller. 

İhtiyar bir gazeteci kord 

olan Deyll telgraf muhabiri 

M. Bomın, kralın hakiki vazl· 

yeti eaklımak için gösterdiği 

maharete rığm~n. her şeyi 

anlamış ve Prusya'oın soku 

tundan 3 gün sonra gazetcalne 

çektlğl telgraf ta: " K:-al Koe 

tanllo Ankara Ozerlne yapılan 

harekete taraf tar değildir!., 

Buna rağmen de, ordu, Hay· 

mana'nın korkunç yollarında 

meçhul aktbetlere doğru Ne 
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dıır; l•'ruoeıı 'oın ca usluk ve muka· 
bil casusluk i şlerinde al:ikas ı ve 
fÖbreti bü) ük olan ) üzbafı Bcnua 
ile temasta idi. 

Alman casusu mfıliızim 1''on 
Stramcr, genç kadını öldiirnıüş fa. 

kat kendisi de yakayı ele vermiştir. 
Miralay Gero, tamamen gizli 

tutulan bu cinayetin ıabkikatım ve 

alakalı işlerinin meydana ı.·ıkanl· 

masıDJ sivil polis komi~eri AI. Uo· 
kur ile yüzba~ı Beoua'yn vermek 
istediAinden komiBeri yanma kabul 
etti ve izahat verme~e haşladı:) 

karıda yudıjtımız kmm kalın 

bir kırmızı kalemle learcıtleo· 

garlbdtr! · Neş'e ve şetaret tlcı 

ilerlemekte idi. 

Birinci kolordu kumandanı 

prens Andre idi. Fakat bo 

preoeln bu mevkie geldfğl gün

den itibaren kolordu zabitleri 
aruında aşılmaz bir uçurum 

ııç lmıştır. Topçu kumandam 

miralay Meredldle ki bil4bare 

Tılr.k 'lere rslr düemüştfir · An 

kara yolu gibJ çok nazik ve 

t~bllkell bir yolda, akla •e ha 

yale gelmez mcs'eleler ibda!! 

f:dlp durdu! Hatta, ikinci kol 

ordu ErkAnıharb heyeti reisi 

miralay Gaoalia'oın emlrlnlnl 

de dinlemedi!. 

Bu miralay serkeşliği vl" dik 
baelılığile maruftu; baUA bu 

sebebten Mudanya'da, mafevki 

taraf1Ddan bapla cezasına bile 
çarptmlmıetı. 

Miralay Plbtlrae ta bu ildocl 

kolorduda hizmet eden zabit· 
lerdendl. Kolordu kumandanı 

ile kat'i mdnasebet etmle ve 

kendi ha~ına harekete geçmişti. 
Dlğer iki miralay, Çtroyani 

n Fillppo da kolordu koman· 

danının verdiği emirleri yaııa· 
cakları yerde, bir kulftbenln 

ark.asıoa çekilmişler, kendi zevk· 

terinde idiler! 

Şimdi, diğer cephelerin de 

macerasına gelelim: 

Umumi erkAoı harbiyenin 

tıellt başlı hıtalarındın ve mo· 

vaffakıyetsfzllklerlnden birisi de 

Haziranda Kütabya'ya karşı ya· 

pılau teşebbüstür. Hezimet ve 

mlştl. Ve lltlfaılı bir tavırlK: 

- Oıuronuz rica ederim, 

bir sigara almaz mısınız? Dedi. 

Komiser, miralayın göster· 

dfğl koltuğa oturdu: 

- Teşekkür ederim! Dedi. 

Ve gördüğü iltifattan ce3arr.t 
alarak: 

- Polis mftdOrJyetl bn H· 

hah bu gazetenin ayol niisha· 

eıoı banada size vermek Qzere 

vermişti! Dedi. 

- Görüyoreunuz ya .. Benim 

teşkllfitım bunu va .. h ve za 

manında bana vermeğe mo· 

nffak olmu~tur. Ne ise ... M. 
lö komil!er, alz badlsenhı ne 

suretle reçtlğfnl tamamen bl· 

llyormueunuz? 

- Kıeaca bfllyorum, mira· 

layım! Emniyeti umumiye fatih· 

barat mtıdQrQ bana bu ıabah 

Soırn TeDyazo Halbe1rDe1rl 
--~ -- -- ... - --- -- --- - - -- ~ 

Adis-Ahaba'daBüyük. bir He 
yecan 1 üküın Sürınektedir., 

~~~~~~~~~~~~ ... ~~~~~~~~~~~~ 
imparator, Tayyare Hücumuna Karşı Tertibat Aldırdı 
Belçika Süel Heyeti, Habeş Topraklarını Terkediyor .. 

İstanbul, 20 (Özel) - Adla Ababa'dao haber verlllyor: 

Habe~ imparatoru, tayyare hQcomona k1r~ı alıuacak tedbirleri, k~mandanları ve erkıtıuharblye· 

aile birlikte te3blt etmiş ve hemen tıtblkata geçtlmeslnl emreylemlıtlr. 

Bdtdn şehirde bir heyecan mevcuddar. Habeş papaaları, cepheye giden o.ıdoya dloi telkfoatla 

bulanmakta ve teşci eylemektedlrler. 

İst • .nbol, 20 (Özel) - Habeşlslan orduııonun talim ve terbl_resl için Adle Ababa'dı bulanın 
Belçika siiel heyeti, Habeşhtan'1 terk lçfn hiıkumetlerlnden emir almışlardır. 

~----------------------... 
Tezelden Bir Zafer! ltalya 

ltalyan'Jara Göre Ani Jlir Tayyare 
Taaı·ruzu ile Elde Edilecektir .. 

~~~~--ı~~~---
ı~tanbul, 20 (Ôzel) - İıalya'oan Roma ünhersheı;j toprğrafya 

mütehassı alarıodaa ve bir müddet doğu Afrlka'da gezmlt olan 

t1eyyahlardao yüzbseı z .. tto Loodra'ııın Silodey Dhpeç gazetealne 
bir makale vermlttlr . Bu maktılede, yQzbatı z .. uo diyor ki: 

- İtalyao'lar Habeş seferi için İtalyan tıoaıallsloe. 500 bQyOk 

bombardıman ve harp tayyaresi tahşlt etmişlerdir. 

Uu biıyftk bava kuvvetleri k.Oçük bir işaretle harekete ve 
faaliyete hazırdır. Beşydz bombardıman tayyaresinin, han taar-

ruzlarına hazırlı~ı bemeo hiç olan bir memlekette neler yapaca· 

ğıoı söylemeğe hacet yoktur. Benim kanaatimce bu bava kunet· 
lerl ve bu kuvvetlerin panik veren taarruzları kar111sıoda karada 

bildiğimiz ve bekled=ğtmlz müııademeler olmıyacaktır. 

Hava kuvvetinin zaferi elde edemiyeceAiol tasavvur etmek 
mümkün olmamakla beraber, böyl"' mf'nfi bir ihtimal de, son 

sistem motörlü harp levazımın• roallk olan ordu hududu geçe· 
cektir. Fakıtt bence orduya teelfm bayrağını çeken yerlerde nizam 
ve aeaylel temlo lçio hudutları geçecektir. 

Bazı Babee kabileleri ve kuvvetleri çete muharebeeioe karar 
verEel,.r de ehemrnlyetl yoktur. Çüokü bunlar mutlaka içilir eo 

bulunan yerlerde faallyet göstereceklerdir. Böyle yerleri de tay· 
yarelerlmlzle bombardırnan çok kolay otacaktar . 

felalretteo ıoora anla~ıldığı veç · 

hile Kütabya'ya taarroz eden 

kuvvetler arasında da anla,ma 

maılık ve zıddiyet vardı. Son 

radan anlaşılmıştır ki, İzmlr'de 
Karşıyaka'da kralın öntlnde kn · 

rolan büyilk barb meclisinde, 

başkumandan PMpolas, kralın 

ve ceneral Düamaols'in Kdtabya 

üzerine hareket planına tamı· 

men itiraz etmiştir; fakat bu 

ihtilat, o zaman tamamen gizil 
kalmıştı! 

Orduyu, zafer kooııno elde 

edeceği hlr sarada fellketten 

felakete sOrftkllyen bu hAdleeoln 

tafsilatını vermek lAzımdır: 

Haziranın 3 tlode, Karşıyakada 

kral Koetantlnln dairesinde Ko 

tabya Qzerlnden yRpılan tur· 

ruz hakkında müzakerede bu· 

lunmak Ozere büyOk bir harp 

meclisi toplanmıştı. 

Bu harp meclisinde bışko· 

mandan general Papulas, ge · 

oeral PaUle, geoeral Sırıyaol, 

general Daemanle ve general 

hemen nezdlnlze gelmemi te 

emriniz altında çalışmamı bll 

.Miralay Gero 

Ksenefou hazır bulunmuş ve 

bizzat Koetantln riyaset etmlı 
tir. Geotral Papul&11 nkioı. 

barblyeslolo verdiği malumata 

ve Türk'lerln alacakları vad 

yellere g~re, hareket ve plan 

hakkında f iklr ve mdtaleasını 

dermeyan etmlı, bundan sonra 

kral general Duamanlııe töz 
vermiş bu da f lblnl sOylemlo· 

tir. Ayni zamanda ordu nka 
kıinıbarblyeel reisi PalUs'ln 

f tkir ve mütaleaeını tahriren 

vermesini de latemlatlr, 

Fakat general S1rıyanl1 bu 

hususla mftzakcrt'nln fazla ve 

lüzumsuz oldoğundan bahsetmiş, 

çünkd ordunun, KOtehya ilze· 

rioe harekete hazırlaomıo ol· 
du~unu ve 111bahleyln hareketin 

bıolıyıe1ğını bildirmiştir. 

İete bu andan itibaren lnıd 
•e ihtiras ile facia haline dö 

nen macera, zablt"n ve Qmera 

araemdıkl lldllk laclaeı bıa· 

lamışhr. 

Sonu Var -

rom. Milli yollardan 7 nama· 

alı yol üzerinde, FontenblO 

civarında genç •e gOzel bir 

kadın katledilmlttlr. Ve bu 

cinayet gazetelerden ve halktan 

tamamen gizli tutulacaktır, 

MOdGıüm bana: 

"Bu gaaetedeld şu kırmızı 

kuroun kalemi He loaretlenmlo 

makal~yl dikkatle okuyunH! 

Ve beotm tarafımdan miralay 
Gero'ya ve:lnlz. Bundan sonra 

aını size o izah edecektir! .. 

Dedi. Bu gızeteoln tearf1tli 

kısmını yolda otomobilde oku· 

dom; fakat itiraf edeyim ki bu 

yazı ile asıl mee'ele araıında 

bir alAka ... 

- Mes'eleyl kavramağa bıe 
dlrdl. Bir casusluk •e katil, 

yani bir Stramer mes'elesl 

llaerlnde oldutamnau blllyo· l 
lıyorsunuz, Mftsyil le Komiser! 

Size hAdlseyl ıamamlle izah 

edeceğim, çGnkG me1'elenla I•· 

Kararı Mutlaka 
Reddedecek .. 

htaobnl 20 (Ôzel) - Bet 

ler komltes!nce verilen kan· 
rın, lıalya'ce kat'i surette red 

edilmiş nazarlle bakılmakta ot 

duğo ve durumao çok nazik 

bir bal keıbeyledlğl, Cenevre 

çennlerlnden bildlrllmekıedlr. 

ispanya 
Kabinesi istifa Etti. 

laaent.ul, 20 (Özel) - Mad 

rld'den haber verildiğine göre 

f@prnya kabtneal lsşifa etmletlr. 

Yeni kabinenin, kimin tarafın· 

dan teekil edllecf!ğl henüz belli 

df'ğlldir. 

Ordu'da 
AtaUirk Gilnü 

Ordo, 19 (AA) - ilimiz 

için AtatOrk gfioü olmak: Qzere 

onaylanmış olan 19 eylill gftoii 
binlerce balkın içten g~len 

heyecan ve duygularlle ve bQ. 

ytlk törenle cftmurlyeı alınında 

kutlu landı. Söylevler verildi, 

eehiı baştan başa donandı. 

Moskova'da 
Bir Batında 4 Çocuk 

doğuran Kadın. 
İstanbul, 20 (Özel) - Mos 

kova'da, fakir bir kadın; bir 

batında 4 çocuk doğormuetor. 

Çocukların dördii de ııağ ve 

tam bir ııağlak içindedir. 

Adana'da Kadas· 
troya Başlanıyor .. 

Kadastro ve genel direktör· 

lüğd bae espekterl Halid Zıya 

Türk~an dün lstınbul'dın şeb· 
rimlze gelmiştir. Halid Ziya 

İzmir kadastro işlerini teftişten 
sonra Adana'tr gidecektir. Ya· 

kında Adana'da kadastroyı 

baelananıktır. 

klblnl elzlole en iyi arkadışla· 

rımdan ylilbatı M. Benua'ya 
tevdi edeceğim! 

Yüzba~ıo,n temini doyan ko· 

mleerln, bu haberden çok mem· 

nun kaldığı yüt<loden b,.111 

oldu. Miralay: 

- Yokea, yOzbaeı Bt'nua ile 
t'TelJen tanışıyor musunuz?. 

Diye 80rdu. 

- Kendisini şah&t'D ıınımı 

yorum; herkes ~lbl ve bllhH!a 

emnly~tlumumiytde olduğu gibi 

keodlelnl f~lnl ve monffakı· 

yelleri ile tanıyorum ve u vlyo 

rom! 

Yftıbaıı Benoa yl kim tanı· 

maz?.. Her yerde zekl111ndan, 

boluelarındın n muvaf faklyet· 

)erinden babıedllmektedlr. Bu· 

lunmu bir adın, işinin hakkile 

- Sona Var -
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Dün, Pehlivan Hasan'ın 
idamı istendi. ________ , ______ _ 

Italya. Komitenin 
Kulak Asmıyor. 

Artaoıı Vazooar 
Harp Muhakkaktır ve Avrupa 

Karşısındadır Tehlike 
Habeşistan 

Harp Edebilir ~ 
Suçlu "' Asker Geliyor, Ben Hasta- hodud dC1zehrle~llmeel ve de· Londra, 19 (A.A).. ba'dan gelen babt'llere göre, Tarımla uğ:;.:· ':ilau, e•'ı 

O l J k y D • k nlzde bir mahreci olması için Cenevre konuşmaları biter bit· blrlblrlnden 100, bıttA 

••• 
yım, r a ı anıyor" ıyere İngiliz ve Fransız Somalilerin M. Loyd Corc Brod- mez İngiliz bakumetlnln sllAb metre uzak. bolundoğD 

Deli 1'aklidi Yapıyord11. den Labeşfstaoa birer parça rof'da verdiği bir di- ambargosunu hemen kaldıra· bir uçak. hftcomonda, here 

t • t tıprak vermeğe bazırdırlra. yevde, gelecek 15 glln cafını Habeo hakdmetl kani· ayrı ayrı bombardıman e 
Tepecikte yeni mahallede - Siz bent iyi doktora gös· Fioını itleri aıkı bir kontrol dlr. SllAh ve cephane sabo al· IAzımgelecektlr. 

metreal J<,atma'yı k18kınmak termedlnlz ki.. Ben baatıyım, altına ılınacak vergiler yeni· İçinde mutlak bir har- mık içlo bir İngiliz baok11ına Belki Adlı ·Abıba'da Affff 
yGzOoden aralarında çıkan ben hastayım. den g6zden geçirilecek ve hı beklemek lazım· 50,000 İngiliz lirası yıtmlmıı· laların k61klerl, let11yoD bl 
k.av~adı Çallı Moatafa ile De· Diye bağlraıığa hıelımıştır. yabancı istikrazlar sistemi ile tır. Ambargo kılkar kılmaz ve kralın sarayı bombardl 
nlzllll Mustafa'yı öldOrmek ve Nihayet genel Hvaman suçlu· ilgili olmak Qzere Habeşlstanda geldiğini söylemiştir. hemen sllAb ve cephaneler Ha· edilebilir, fakat bu yerUI 
Çallı AU'yl yaralamakla suçlu nun Türk ceza kanununun monopollar kurolmısı imkana Malta'da Jıava manevraları : beılatan'a gönderilecek ve bun· ce11retlnl kırmıyacıktır, _j 

pehlivan B11an'ın muhakeme· 450 inci maddesine göre ölO.m aranacaktır. Londra, 19 (A.A) - Bugece ların oraya birinci teırfnln ha· onlar modern bir nden ,tyr 
cezaeına çarptırılmaeını late u ı ı d b d ı ı bl d ı d h t el' ılne dan ağırceıada devam Israr gösteriliyor: ıuı ta ftıer o e ava mınavra· ıın ın evve nrm111 tem n r ça mn atın a ra ı I 

dll ı miştlr. lırı yapılmıştır. General l\fak Kol· olunacaktır. J B b 1 " ı e m f ve genel savımınhkçı S 
1 

d Cenevre 19 (A.A) _ Ulus· er. ana am ar ar: ..,k 

t b LL d dd d d uç 0 0 aıra a gOrftlUl yap loc Malta kıt'alarının bı•ku· Cebelittarık'ta halk mum kul- Ab b ' bl k metl J"', auç u •11.11.ın ı l la ser e l rr t ı ı lar soeyetesl çevenlerl Baron " 1 1 DID ıce ıy .ı 
tı01 ç o gene eavamının eoo d 1 il 1 l k lmıacak : k d bir P" 

lerek ölGm cezasına çırptırıl aözlerlnl doymamıotır. Bakyerl Alolzt'nln henüz M Mos•olinl mın an ığıoı zer ne a mı tor, çftn Cl ora ı ı' 
mal\ letenmiştlr p hll B b k lçln dan 1oglltere'den bereket Londra, 19 (A..A) - Cebe· dane pelerlnaj yerlmtz yok ' 

· e van a· ış anı; tarafından çığrılmımaunı en · etmlatlr. llttkrık 'ta İngiliz mıkarıılırı h 1 k l 1 kl 1 il ,,l1 
aan'ın mohakenıeal hayli gOç - Bıean ayağa kalk de · dişe ile karşılımaktadırlat. Beşler " ıps 0 ay 1 a er 1 e ~ 
olmaktadır. mlştlr. Kendlelnl doroımanın k 1 1 M lngilıere'nin imparatorlu/• do· çıkardıkları bir beyannamede dağlık yerlerde gizlidir,, de 

Suçlu deli taklidi yaptığı, devamınca kolundan ve batın· omllesl Oye er oln bazıları · nanması Ahdeniz'de : bazı ahvalde clektJrik aantrah· lerdl. '"' 
dalma bığmp ç d d ğ k dan tutan bir jandarme ile Alolzl'olo İtıJya'nrn Cenevre· Londra, 19 (A..A} - Royter nan ıehrl karanlıkta bırakacağı Negfta bult kafalı bir ~~ 
mmldandığı, el :eır ~,:·k:::..; mübıılrln tazyıkı ıhındı ayağa deki durumunu M. Moesoliolye ajansını Cebellttarık'tan bildi· bildirilmekte ve halk evlerinde değildir, memleketin h•~ 
maznun sandalyaeıodı davul kalkan auçluya başkan: Anlatarak kendlılnl şimdi mil· rlllyor : mum bulundurmı.ğı davet edil· kovvetlerlnln nerede oldGr" 
çaldığı için kendisine sorulan _ Bak! Genel aavamın temayll bulunmadığı uzlaşmaya Don Cebelilttırık.'a gelen f llo mektedir. Şehir karanlıktı hı· pek iyi btllr. jf 
ıorulara: aenlo ölOm cezaeına çırp · teıvlk etmesi lçlo ıar1r emiş şimdilik burada kılıcaktu. Filo rakıldığı takdirde halk bu mum· "Krallar kralı,, NegOI• rİ 

_ Ben bllmem, adım ölddr· tarılmanı latlyor. Bir diyeceğin lerdlr. Afrlka'da baılıması muh· dOnyanın en bQyftk aavaı ge· ları kat'iyen ziya aıımıyacık rupa'lı bir misyoner olıD ·* 
l 1 h b b b misi ol-.n Hud drltnotu ile Re· bl d L il k M y ' b ı-•'6'. medJm. Biç insan; adam ôldG· var mı? Diye sormuıtur. Bu· teme o an ar ın, o bar ın r tarz a •U anaca tardır. Bu yar . arouean ın 1 t ..,.. ._.ı 

İ uev drltnotundan, dört krova · k ı ı h b F L R T,fJ" tftr ma? Ben hastayım, beni nun ftzerlne suçlu: nglllzler tarafından zecri ted· emre arşı ge en er apıe atı· Gytlmflştft.. •~at d ·· _JA 
ıörden ve 10 destroyerden mtl· ı ki d b rr L JıoP' doktora göaterln. Amma geçen· - Anladım. Ne duruyor· birler ahnmaeını intaç etmesi aca ar ır. una rı"r.aen au .atı .JJJ 

k ? H · rekkeptlr. B6tün hu gemiler J ·z , · k' bl h ı ı L L faJW", 1 gibi fena doktora değll, iyi aonoz aydl beni idam ede. yü:ıünden Avrupı'dı çok köUl rıgı tere mn sev ·ıyutı : r am ır o ara. .a ~-~ 
"' t "' "' A d h Akdeniz f lloeonı değil, ana L d 19 (AA} M o a A 'J cfP" bir doktora gôıterln. cenıo z yere gulurun e emen akisler husule getirmemesi için on rı, . - ıtır· DDD yegane vrapa ı-__, 

f A b kj deniz f llosona alddlr. d Ll ı ı L ı bl F Demlıtlr. Bakyerl (Mahkeme) aeıver n. ma en mseyl çalışılmaktadır. aa. ngt iz .unetlerlnln tak· tem ı ve pClı1luChı r r 
bııkını: ôldftrmedtm. Ben haetayım. Yalan! lıalyan askerleri : vlyesl hluolonmıyıcak bir au· konoımdıdır. 

- Haeın! Ayığı kalk, genel Bir daha muayene ettirin! Roma 19 ( A.A) _ Yetkili Mllano, 19 (A.A) - 12186· rette devam etmektedir. Bir 1929 dan 1938 y:hna ~ 
anımın lddlas1Dı aerdedecek, Demlttır. Balr.yeıl korolu; bay ve 3600 aeker Ceoova'dan sClvarl alıyı bugaa lakenderl· itim icabı k.endlılle aık 11~k" 
dinle) durumu mdzakereden sonra çevenler cumartesi gGnkil ha· Te 350 Hker de Trleste'dt>n 

ye'ye hareket etmlıtlr. 1akoçya dl d B te 
Dedlğı vakit: mOdaf111ını hazırlatmak için kanin korolu toplantısının l.ombırdlı vıporlle hareket et maı e yor um. 0 i 

d d b 1
_ a A 

1 
d 

1 
muhafızlarından blr alay dı tık enel doıtça mahiyette 

_ Ben ne dinleyeyim. Siz oruımanın evamını •t•• cuma g nu yapı ıcağına ı r mfalerdlr. Dok dö Bergam da .J " llkteşrln baıında Jııreket ede· ....-
dlnleylo. Topların atıldığını blrgiloe hırakmııtır. yabancı memleketlerde bu ık· Afrlka'da bir kapetanhlr. almak moı, sonradın tlddetll ID 'I 
d d b 

, cektlr. kışılar hallol alm111tır. Berbl 
oymıyor mueoooz? Ortalık Habeş imtiyazı Alan şam olaıın ha erleri yalın· ftzere Afrikayı hareket etmiştir. J' 

yanıyor. Her tarafta yangın lamaktıdır. lngiliz gazetelerı ne diyorlar: Yunan Donan• itiraf etmek Jtıumdır ki, 8 
bıılımış. Vilayet yanacak. Bı · Adam Londra'da Cenevrede temaslar: Londra, 19 (A.A) - İtalya Salıele, fevkıllde zeki, ~ 
rakın beni gidip kurtarayım. Londra 20 (A.A) - Cber· Cennre 20 (A.A) - Beıler nan battı barektıtlnden bahse· ması Don Istan- Jıkh olma11na flğmen b4f ,. 

Diye söylenmeğe bışlımıo, tok foglltereye gelmlı n he· komlteal cumartesiye kadar lı:t· den Star gazeteal ılmdfye kadar bul'a Geldi • hleel uyandıran Ş1rkh bir~ •. 
11londı bnlonob duruşma saf· DOZ otuz gün maddeli olan lerlnl tatil etmlı olacaktır. hiçbir memleketin hu kadar ha· kumdırdır; durumunun se~ 
h11ını taklb edenlere bıkarak: Babeıletandakl imtiyazı için Lnal öğle yemeglnde Bek ve ılretelzce harbe yartımedlğlnl • • • • • ğOnG çok lyl takdir ettl~f le"' 

- Bunların ba•ındı hl bl bir milyon dolar verebll~ceL yazıyor. yırın (bogan) letanbol'a &ele · 1 A d ıeı'' 
y ç r .. A.lolıl lle buluşmuş ve aonra da· bGtan gayeı, vrapa et .,.,, 

fey yok! Neden? Bunlar hep dolar verebllecek dorumda ol· İvlnlng Niyaz gazeteal de ceklerdlr. b rl L L 1 -k.,. 
romun muhtemel lnLI fi rlnl bir 1 ne a.atmı• o a.-

kıbak kafalı. d ı .. ıa arı İataobul, 20 (A.A} - Aml· 1.t• oğonu sôy emiştir. diyor ki : Oaunle kolı• kolay baf8 , ... 
Demiş ve iki ayağını da al· Chertok, Rlckette karşı rftç. hakkında edenle uzun uzadıya - Araıulasal bir kriz mem· ral Sıkelaryo komand11ındıkl J 

gör"'•m""•t .. r ö~ı .. d .. n lımıyıcağına eminim!" ./ 
tına alarak otormoıtor. Aya· hın hakkına malik olduğunu, u.,, u.,, u · 0 "' " ıonra leketl tehdld ettiği takdirde Yunan filosu bu aabıb naı ____,,, 
ğındı beyaz bir kOlot, sırtında kendisinin Amerika aermıye- Lltvanya 't'e İıpınya delegeleri batan 1nglllz oluıo bir kaya 8,15 te limanımıza gelmiştir. mındı karaya çıkmıılardır. 
kolıoz bir hırka vardı. Yarge· lerfnl ıemıll ettiğini ve dCln Edeni ve sonra Lnılı g6rerek gibi hOktimetlo kırı111nda dur· Filo; Bıydırpııa açıklarındı Amiral; rıhtımda; merke• fi 
nel anımın Şe•kl Soner; ld· öğleden aonra ~abeılatın'nın Bitler'ln aöylevlndenberl aalgıt· malıdır. top atarak şehri selAmlımış ve deniz tomatınluı ıarafıD.,-
dlaeını serde başladığı vakit Londra elç'sl M. Martini göı" lan çok dGşOndGren Memel /nuiliz donanması : bıtaryılırımızla Mecidiye kro· · ,.,.; 

o karııleomıttır. Deniz mOIJY 1 
suçlu Hasan pehlivan da bir meal gerek olduğuna söyle· mee'eleslnl ozon boyla ko· Londra, 19 (A.A) - loglllz vazora tarafından mukabele 1 .,,., atlklAl ve Yunan marı 
ıarln mmldınmağa bıelımııtır. mittir. uoşmuılardl?. l lloıunon Akdenlz'de n Şap edllmlıtlı'. &jıı' 

çalmış, deniz müfreseıl te 
Genel savaman; iddiasında aoç· Yoklama komisyonu: ltalyanlarrn fikri: denizinde bogClnktı duromu şu· Yunan filosu; Elit kruvuörQ 
ı İ durmuştur. 
onun hıkyerlnde delilik eser · lbıylık yönetim kurulunda Roma 20 ( A. A ) - Yart dur: Muhtelif sınıftın Cebe· ile Bydrd, Spezai, P11ora, Ye· ,-· 

lerl göstermesi fizerlne doktor 331 oğomloların yoklamalarını reaml çevenlerde beıler komi· littarık'ta 19, lıkenderlye'de nx, Panther, Dlstro yerlerin· Amiral n mlyetl mlblll ltı 
tarafındın muayene ettirildiğini yapıcık komisyona tehir mec· "teel teklif lerl fizerlnde yapıl· 55, Aden'de 10, Bayfa'da 5, den ve Triton, Proteos, K11t. darlırlle beraber otomobiller~ 
ve deli olmadığı hakkındı ra· ilet ftyeslnd"n Mustafa Buldanlı makta olan tetkiklerin İtalyıo Portaah'te 3 gemi nrdtr. sonl~ denizaltı gemilerinden ve saat 11,30 da lıtanbal hbltll 1 
por verilince bir defa tıbbı adil seçllmlştlr. hOkum,,tlnce bo teklif terin /uılya'nın sevki yatı : İfetos denizaltı depo gemilerin· karağını g~lmişler ve il~ 
müesseaeslne gönderildiğini, ora· 11-..,_.,,._....•••••••• kıbnlfine mftncer olımıyacığı Cenov., 19 (A.A) - Koaer· den mürekkeptir. Muhiddin ÜıtClndag'ı •11' p 
da mOoahede altında tutoldo· ı Muallim Dr. lhsH olunmaktadır. Üçltl kon· ya fıkruının 3600 klılllk son Yunan ve Tark amiralleri etmlolerdlr. Törenle kart1l•~. 
ğo, oradın dı şuurunun tam A H J rol prensibi İtalyanın dOıOn- kısmı da hogece Lombardlyı ziyaret teati etmişlerdir. uğurlanan amiral, burad•• ~ 
olduğu hakkında rapor geldi- • ultisi A ataş celerlle telif edilemlyeceğl ıöy· vıpurlle doğa Afrlka'sına ha· İetınbol, 20 (A.A) - Yunan tınbol komutılnığını gide;. 

ğlol söyledlğl vakit Basan bun· fç Hastalıkları Doktoru lenmektedlr. İtılyımn reami reket etmlotlr. donanması komutanı amiral komutanı ziyaret etmlotfr. 11• 
ları dfnlemeğe bNşlamıı ve bir· cevabı cumuteeloden önce Habeşistan siltilı alacak : Sakelaryu ve maiyeti bugan r1da da aeked töeenle kıtı• 

Şamh sokağı No. 20 
·d~e~n~b~l;re;.;•~y~ığ~a~k;ı;lk~ı~r~ak~: ~~-~~~=;::====~;;;~~b;e~k~le:n:l~y:or~.~-~~~-~ Roma, 19 {A.A) - Adla Ahı· aaat 11 de Dolmabahçe rıhtı· uıp uğurlanmıştır. : ................ . . . . .............................................. ~d~ ••• 

~feşrutiyetten eve} ve sonra. "'l diye zanneder11m önüme &elen bir-iki a111t istirahat tavsiye bıbaeını ınlıttağı gibi lcad Bıbaaı Sultan Uaosl ff 

Başomozcdan 
GeçenD<elraa 

87 21 Eyltil 935 

- Baba, karakolda pençe· 
renin yanında oturuyordam. 
ika kişi geçiyordu, bana hain 
hain baktılar, bu da blroey 
değil. Tam pençereye yıklıı· 
tıkları samın; 

- Siz de, padlııhınıı da 
yakında göreceksiniz. Beplntıl 
kttır, kıtır keaeceglz demesin· 
ler m? 

- Ey aoorı? .. 
- Sonra ne olacak bıbıcı· 

Aım. Bizi 7edlrea, lçlren, bu 
rltbelerl veren kimdir bilmiyor 

Yuzan: M. Do{J<m Batu. 

musun babacığım, pıdlşahımıı 

efendimiz h1Zretlerl değil mi· 
dlr? Senin has evlAdın olan 
bu Fehim o edebeizlere bu 
sözleri aöyletlr mi? 

Hemen sırtımdan resmi Onl· 
formalı olan ceketimi çıkarır 

çıkırmu dıvardı aaılı duran 
gaddareye 11rılmam bir oldu. 
Yıldırım gibi dııarı fırlım111m. 

Herif lerln ce111ını derakap 

verdim. Bunu iyiden ı,ıye 

biliyorum. Bundan ıonra11nı 

bilemiyorum. Padleab hainidir 

adımlara ealdırmışım. Hamiyet ettikten aoora gltmtıtl. ettiği vak'anın kahramanı oldu. yanını giderken Fehim t1' 
ve sadakatim h11ebile baoka ~,ehlm bu yaphiı işleri ev· Fakat babasına dı yalan aöy· etmişti:. 

ol•' tGrlasanü yapamazdım. velce taearlamııtı. O, babaeının lemlştl. Karakolun önünden 
Dedi. Fehim gözyaşlarına sayesinde yaveri h1Zretl şehri· geçerken ne yon bakan ve ne 

yol vermlotl. Hıçkıra hıçkıra yari aınıfına gcçmlo v6 binbaşı de keseceğiz, biçeceğiz diyen 
ığlımağa başladı. Ztll çılan olmuştu. Fakat kendisindeki olmuştu. 

bıbaaı içeri giren odacıya: hus ono babaeınıo himayesinde O plıinını tatbik için fırsat 

- Çebok su getir, doktor· olmıyerık bftyOmeğe, teri 1 bekliyordu. Ortahılll iki zaval· 
lırdın birine de habtr salın. etmeğe sevkedlyordo. Doğrudan lının geçtl~lnl görür görmez: 

Dedi. Artık durmak ola· doğruya mokarrebtnden olmak - Vay ınaıını!. 

mazdı. En aadık adımlarındıan letlyordo. Diyerek ayığı kalkarak Oı· 
iki ftç tanesini beygire hlndlre· Padloah ile kendi arasına Ulndekl ceketi çıkarması bir 
rek mes'elenln tahkiki için giren bıbaaı olmakla beraber oldu. Kınından çıkmış kocı 

Beyoğlu taraf lırana gönder· makbul değildi. O pıdlıab ile bir ealdırma HHf!n hazar bir 
mekle beraber keodlııl de doğ· doğrudan ifoğroy11 temas t'de· vaziyette daıoyordu. 

raca Sultan Hamld'ln yanına cektf. Ona tadık.at ve merbu · Karakoldan çıkarken: 
gitti. tlyetlnl oöatermek. için neler A k d 0 Lime 1 " - r ım ı 11. e g~ 

Gelen doktnr Fehim beyde yapmıyıcaktı. Böylelikle lkl·tlç mealn!. 

bir sinir bohranı &;Ö\'mftı alel· st1nenlo lçlnd~ mftşlr olovere · Diye aert bir emir vetmlıtl. 
usul mQsekkin bir ıurub gibi cek idi. İtte; bu emir koca kar1kolu 

hlrtey verdikten ve keadhlae DOtCladG taııadı, en nihayet tıı ğlbl caoıız bınkmııb. 

- Baba, 1111 eıhaneye ,tbl 

:~:a:,:::~e=elk.~ı):::~'e ~: 
gelenlerin içinde ecneblle;,,. 
de bolonmaeı ihtimali ,,rd•" 
Bu vak'anın falllnın orı• 11• 
kaybolmaaı, bolonam111Ja9• ç dtı 

ıı• 
kin o lor. Efendlmlı .,ıı 
buyurursa onu da halleder 

çaıe bulurum. 
Demi o ti. 19 ,tıe 
Seccadeclbaşı bir .. "" 

fazla huzurda kalmıştı. s:.eı· 
mes'eleye f11laalle al&ka g 
mlı, ehemmiyet vermlıtl= rad· 

- Bu ne demektir .dl1° ,,ı1 
yakında dftnyayı bıııuı.. İ" 
çevlreceğla, beplnlsl k~ 

- Sona ••r 
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nhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilAnlan 

~J?amlç aıkeri u. al. ko. dan: 
- Ttlmen garnlsona clvannda bulanan lututını ihtiyacı 

olan 8100 kilo udeyeğı bpıh zarfla ekılltmlye ko· 

2 
noldağa. 

- Beher klloıanan muham111en bedeli 77 karnı 50 un· 
tin.. olup lhaleıl 25,9,93S tarihine mlaadtf çarıamba 
gtlnd nat 16 da bayramlç tilmea ıabn alma komlıyona 
blnuında yapılacağı. 

3 - .. 1Udnakaıaya gireceklerin nreceklerl ıadeyqının eeralt 
Ye eYUlını bulunduğa mahallin aatın alma komlıyonana 
lDftracaat ederek GğrenebUlrler. 4 

- lateklllerln 2490 numaralı kanuunn 2 ve 3 ftncft mad· 
delerine gGre lıtenllen nıalkle mutakkat teminat tutarı 
olan 4 71 Uranın nya bank mektubunun ihaleden bir 
ı .. t eni tGmen malıaaebeılae tndtl ile komlıyonda 

hasır bulanmaları. 7 11 17 21 2839 

~lDlç ukeri ıa. al. ko. dan: 
ıİ - Ttmen lutaatınıa ihtiyacı olan 444,000 kilo an kapalı 

ı &art la ekdhmlye konuldu. 
ı" - Beher klloıanan muhammen bedeli 12 karat 15 11n· 
f tim olup lhaleıl 24,9,935 tarih ıalı · gOnd aaat 15 te 

3 limen ıatın alma komlıyoau blnaılnda yapılacaktır. 
..... lrlClnakanya gireceklerin .erecekleri unun ıeralt Ye n· 

lllanı bulunduğa mahallin ıatın alma komlıyonnna mft· 
( racaat ederek ôgteneblllrler. 

- latekUlerln 2490 numaralı kanunun 2 n 3 GncG mad· 
delerine gGre lıtesnllen nılkle muvakkat temln•t lotan 

I' olan 39J8 llnmn nya bank mekuıbonnn ihaleden bir 
"- ~ llat enet Ulmen mahaeebeılae tndll ile komlıyonda 
~hasır bulanmaları. 6 11 17 21 2887 

l ~ra M. M. Y. tat. al. ko. dın: 
..... Bir tanedae biçilen eder 300 knnaı olan oa bin lll 

ı on bet bin tane klUm kapalı urfla alınacaktır. ' 
..... İhaleel 80 ·9· 935 puart.al glD6 1Ut 11 de M. M. •· 

& llbn Uma komlıyondJada yapılacaktır. 
~ - Sartnamed 225 karata adı geçen komlıyondaa abaır. 

..... EbUtmeye girecekler 8875 llnbk ilk inanç paruı 
lllektap nya mıkbaılarlle Ullrmı, ekılltme kınananon 
2 Ye 6ç6ncd maddelerinde yasılı belgelerle birlikte 
teklif mekıaplannı ihale saatinden bir ı .. t enel M. 

'- M. •· •hD alma komlıyonana nrmelerl. 
~ 12 17 21 27 
l 1ta111tç ukerl ... ıl. ko. dan: 

..... Tımen garlnıonn clHıanda bulanan kıta'nın ihtiyacı 
olan 7175 kilo udeyağı kapalı urfla ekılltmlye konol· 

~ dop. 
4 ..... Be her kllonnan muhammen bedeli 77 karat 50 UD· 

tim olup lhaleal 24,9.935 tarihine mlaadlf •lı gGnft 
16 da Bayramiç t6men •tan alma komlıyonu blna11nda 

a yapılacağı. 

' M.ınakuaya gireceklerin verecekleri eadeyağının ıeralt 
Ye enafını bolondap yerin Ntın alma komlıyonana 

• mlraeut ederek ögreneblllrler. 
'1 ...... t _. 

uıekWerln 2490 numaralı kanunun 2 n 3 Clllctl mad· 
delerine göre btenllen veıalkle muvakkat teminat tutarı 
olan 417 liranın veya bank mektubunun lbalenen bir 

'-. ~ llat eYvel tlmen muhaeebeılne tndll ile komlıyonda 
~hasar baloamalan. 6 11 17 21 2838 

t""1l'lınlç ukeri •· al. ko. dan: 
' Tımenla Bayramiç garnlsono civarında bulanan kıt11taa 

lbttyacı olan 561,000 kilo an tıpalı urf la ekılltmlye 
ı konuldu. 

' Beher klloeunnn muhammen bedeli 12 kamı 14ı AD• 

tim olap lhaleel 25,9,935 tarih çartamba gGnG aaat 15 
bayramlç tGmen ıatıa alma komlıyona blawnda yapı· 

a ı.caktar. 
..... lıttnakuaya gireceklerin •erecekleri anan ıenlt n n· 

llfını bulunduğu yerin 1atın alma komlıyonuna m6ra· 
' cut ederek öğrenebilirler. 

' latekUlerln 2490 numaralı kanan 2 Ye 3 Clllc6 madde· 
lertne gGre lıtenllen .eulkle maHkkat teminat tatarı 
olQ 4658 liranın ihaleden bir 111t enet tilmen mnha· 

\... :be~lne tevdii ile komlıyonda haıır balonmalan. 
~ 7 11 17 21 ~840 

~ M. M. V. ıatın alma ko. dan: 
' Beher klloeona biçilen eder yaz yetmlt altı buçuk kn· 

l'Uf olan otozbln kilo pamuk çorap ipliği kapah urlla 
ı ekılltmlye konmaıtnr. 
3 "' lJıaleel 11,10,935 cama gGnG 1aat lS tedtr. 

' Sırtnamed 26S karat M. M. v. ıatın alma komlıyo· 
( ilandan nrlUr. 

' EkeUtmlye ıirecekler 3971 lira 35 knruıluk ilk inanç 
P•ı.larlle btrUkte kaaonl ıettlde hazarladıklan teklif 
lllektuplarlle birlikte lhıle 111tlnden bir uat evvel M. 

\.14. •. oobn olma komlıyonono •ermeleri. 
~ 21 25 30 s 3058 

l "-mıç T6men ıabn alma ko. dan: 
' Ttlman Bayramiç garnizona için kapalı ıarf la ekıllt· 

lDlye konulan 248.000 kilo yulafın lhaleıl gClnG talibi 
c;ıknıadığından yeniden bpab zari la ekelltmlye konul· 

ı du~. 
' Beher klloıanon muhammen bedeli S kurut olup lhaleal 

7,10,935 !Ün6 ıaat IS te Bayramiçte tGmen eatın alma 
~ komtıyononda yıpılacaktır. 

' Tallplerla 2490 namarab kanonun 2 ve 3 Clnca mad· 
delerlnde latenllen nulkle maHkkat teminat tatarı 
01an 980 Unmn ihaleden bir 1Ut enet tGmea muba· 
~ tetclll ile kombyoada hasır bulanmaları. 

il 16 1 6 8011 

1 Aaka:r M~e:~ .. :e •::~u:~ ~~erda;~o knroı olan 7000 metre lzmir ithalat GümrüğQ Müdürlü· 
b•kl elblıeUk kumaı kıpab urlla ekılltmeye konmaıtar. g"' ftnden: 

2 İbaleıl 27 ·9· 935 cuma gfln6 uat 15 te yapılacaktır. 
3 - Şartnameal l 75 karoıa komlıyondan abnır. K. G. E,yanın clnıl Teıblt No. 
4 - Ekılltmeye girecekler 2625 llrahk ilk inanç p•ra11 5000 Klmynt gClbre 216 

mektup veya makbozlarlle 2!190 ıayıh kanonun 2 veya Yakarıda yazıh eıya 80,9,935 inci pazarteei gOnft saat 14 de 
2 Ye çddncfl maddelerinde yasılı belgelerle birlikte açık arttarma ıoretlle harice 1a11lacağandan lelne gelenlerin ltha· 
teklif mektoplaranı ihale uatlnden bir ıaat enel M. I•ı gftmrftğft 11111 komisyonuna mClracaatları ilin olunur. 2962 
M. 9. eatın alma komisyonuna vermeleri. 

_________ 12 __ 1_1 _2_1_2_4_ lkinci Mıntaka Etihba Odası Tahib, 
Ankara M. M. v. At. al. ko. dan: 

1 - Bir taneaine biçilen eder 2800 Ura olan ıltı tane 
kamyonet kapalı urfla alınacaktır. 

2 - Şartnameıl parasız olaral. komlıyondan ahnır. 

3 - İhaleel 28 ·9· 93S cumarteıl günfl nat 11,30 dadır. 
4 - Ekelltmeye girecekler 1260 llrabk ilk inanç paruı 

mektup veya makboalarlle 2490 aayılı kanonun 2 ve 
Gçftncft maddelerindeki belgelerle birlikte teklif mektup· 
lannı ihale uatlnden bir •at enel M. M. Y. ..tan 
alma komlıyonona .ermeleri. 

12 17 21 26 

Kışlada Mfls. Mev. sabn alma komisyo
nunda ihaleleri yapılacak ilAnlar 

Mftıtahkem MY. u. al. ko. dan: 
Miktarı Tahmin edilen Beher klloınnon 

tahmin edilen f latl mecmu tatarı 

Kilo Cinai Lira Kr. Karat ea. 
42000 SGt 8780 00 9 

11 
00 
00 30000 Yoprt 8300 00 

Temb:Jah maHkkate İhale tarihi 
akçeıl 

Sut MClllakuanın 
tekil 

1 

Lln Kr. 
288 50 28,9,935 p. ted 15 temdit ıaretlle açık 

milnakua 
247 50 28,9,93S P• teli 15,30 C M U 

lsmtr Mit. MY. aıkert butaneelnln iki kıt'a tutname 
ile ayn ayrı açık mtlaakuada bulanan yakanda cimi 
ve mlktarlan yuıh iki kalem ıGt n yoprt ihtiyacına 
talip çıkmadıAından on gdn temdit edilerek blsalannda 
yuıb gGa n tarihte lımlrde kıtlada Mil. MY. aabn ıl· 
ma komll}'ononda ayn ayn ihaleleri yapılacaktır. 

2 - Şartnamed her gftn komisyonda görftleblllr. 
3 - lıteklller ticaret oduında kayıtlı olduklarına dair vealka 

ga.termek mecburiyetindedirler. 
4 - Eblltmlye iştirak edecekler 2490 ıayıb artırma ve ek· 

ılltme kanonunun 2 ve flçtlncG maddelerinde n tart· 
aımeıılnde y111lı Yeelkaları Ye teminatı mankkate mık· 
boslarlle birlikte ihale ıaatlnden enel komlıyonda hasır 
bulanmaları. 3057 

Nazilli pamuk ıslah istasyonundan: 

Diş. Tabibi Dişçi ve Eczacı üyelerine 
1 teırlnlenel 935 aab gftnd yeni hf'yetl idare ve hıyıiyet 

dhını uaları ıeçlleceğlnden ıaaı be,te lzmlr memleket hastane· 
alne gelmeleri ve uıueret dolay11lle gelmlyeceklerla nizamname 
mucibince reylerini göndermeleri ilin olunur. 3038 21 24ı 27 

lzmir ithalat Gümroğn Müdürltt
ğOnden: 

T Kilo Adet Eeyanın cinai 
223 11254 188 Kollanılmı' galvanizli demir vadi 
Yakarıda yazılı variller açık arttırma suretlle 26,9,935 gfl · 

nflne n1tgelen perıembe gClatl eaat 14 te ecnebi memlekete gö· 
Uh1llmek ıartlle ıatılacağındın lsteklllerln ıatUJ komisyonuna 
bae•ormaları. 2920 

lzmir ikinci Daire Su işleri Mü· 
dnrloğonden: 

Sallhllala Adıla nahlyeıl OnGnde Marmara kanalı Gıerlnde 
yapılacak 972 Ura 76 karat bedeli ketfl beton arme kGprGntln 
17 ,9,935 tarihinde yapılan ekıiltmealoe talip çıkmadığından 
28,9,935 tarihine raıtbyan comarteel gClnCl yeniden açık eksilt· 
mi ye konalmuıtur. 

Bu itin tartname ve projelerini görmek lıtlyenler ikinci daire 
Su itleri mfldlrlGğGne veya Sallbll malmGdClrlOğClne mQrıcaatlan. 

Eblltmlye gireceklerin 72 lira 94 kurueıan ibaret olan mu· 
nkbt temloıtı malıandığına yatırdıkların~ dair makbuz veya 
bant• mektuba ve bu gibi itleri yaptıklarına dafr veelkalarlle 
birlikte lhıle gtınG ıaat 10,30 da Salihli malmCldOrlOğOoe gt.1 · 
melerl. 21 26 

1 - Nazilliden boıdogana giden eoaanan beşinci km. ılnde 
n halen kuralmoı bulanan pamuk lıtaıyoan yanında tohum ı 
Gretme çiftliği için bir çıkrık evi, iki tohum depoıa, n bir 
lıçl evi yeniden yapılacaktar. 

2 - Yapılacak bu binaların hepılnln kttlf bedeli 16,062 
Iha 79 kuroıtor. 

3 - letekUler bu ite ald fenni 11rtname, ekılltme '8rtnameıl 
keılf cetnU n ann projeleri naıllllde pamuk ıılah istal}'ODDD 
dan, aydın, lsmir ye lıtanbalda &inat mGdClrlGklerlnden ankan· 
da ıln•t nklletl alraat umum mtldGrltıgı pamuk bflroeu tef ll· 
ğtnden bir Un mukabilinde alınabilir, 

4 - Ekılltme 7 teırlnlenel 935 pa1Uteıl gGıı6 1Ut 16 da 
nazilli belediye dalreelnde kapalı urf aıoll ile yıpılacakbr. 

5 - Eblltmeğe girebilmek için milhendlı veya mimar olmak 
veya taahhflt itlerlnde bu dereceyi kaaanmıı m6teahhlt bulun
mak Ye herne ıaretle oloru olıaa tlmdlye kadar enu bin lira· 
hk dnlete alt lntutı muvafık bir tekilde yapbgına dair nılka 
ibrazı ile bu eeneye alt kayıth bulunduğa ticaret oduından 
mmacldak vedka gôıtermelerl lbımdır. 

6 - Ekllltmeğe glrebllmek için lateklllerla ya.de 7 ,S itibarile 
1204 liralık muvakkat temlnalln malundığına yrtmlmuı 

lbımdır. 

7 - Teklif mektobları yakarıda dGrdGncG maıldede yaıtlı 
aaatten lhkal bir uat enellae kadar nalllll belediye dalreline 
bdar gelerek ekılltme komllyonu bqkanhgına gelerek makbas 
mukabilinde verilecektir. Poeta ile gönderilecek mektaplana 
gene dördtlncG maddede yazılı ıaata kadar komlıyona gelmlt 
olmaıı n bu zari ların dıt tarafının mGhlr mumu ile iyice ka· 
patalmış bolonma11 lbımdır· poıtada vnkobolacak ,ecıkmeler 
aayılmaz. 3041 21 24 25 1 

lzmir Vakıflar DirektörlOğOnden: 
Bir yıldan bert berinde çahımakta olan Gdemlı llçealnln 

Birgi kamaaunda tarlhıel lserlerden aydın oğla mehed bey ca· 
mllnln kapa, pencere kanatları Ye nılnber gibi altıyClz otoı 
dokoı yıllık ince aıaç itlerinin onarılmuı için asman aranmak· 
tıdır. Ba gibi itleri yapmıt olanların evkaf veya mbe yönetke· 
lerlle gillel ean'atlar akademeelnden ahnmıt belgeleri tuıtlrecek· 
lerl mektuplarla 20 birinci teırln 1935 tarihine kadar lzmlr 
vakıflar dlrektörlClğClne bat 'formaları bildirilir. 3051 

Antalya Jlhaylığından: 
1 - Antalya'da Adrlyan kap111 yanında ldarel buınıiyeye 

ait ziraat makineleri tamlrhaneıl blnuı t6rbln makine Alil Ye 
edeHtlle ve krokisinde göıterllen 1479 metre murabbaı yerlerlle 
btrUlte altı bin Undan 6 ·11 · 93S çaqamba gGnft eut on bete 
kadar kapalı zari aınUle artırmıya konulmaıtar. 

2 - İhale vllAyet makamında toplanacak olan dılmt enctl· 
mence yapılacak Ye kapalı Hrl lar 2490 ıayıh kanunun tarlfatı 
dalredade n 4:50 Urabk teminatla birlikte Nat 14: e kadar 
•lliyet makamına •erllmlt olacakbr. Eacftmen kaleminden luhat 
aluaablllr. İldyenlerla mGncaadan illa olanar. 

il 6 u 6 

lzmir l inci icra 
memurluğundan: 

A YDkat bedrinin emlik ve 
eytam bankaaından ödanç al· 
dığı paraya mukabil bankaya 
ipotek eylediği lımfrde karıı· 

yakada donanmacı mahalleeinde 
yab caddeılnde 37 eski 39 yeni 
aamarah evin ön tarafında 
etrafı parmaklıkla çevrilmiş bir 
miktar bahçeal ve arkadaki 
bahçeye gider bir kapıaı olup 
Gn bahçeden ne glrlldlkte 
genlt bir .. ıoa karııda bir oda 
bir deapenç bir mutbak bir 
banyo ve heli, arka bahçede 
bir koyu orta katta bir oda 
bir ıofa tekrar yakarı çıkınca 

bahçeye dogrn bir taraça ve 
fl•t kata çıkıldıkta bir hayat 
ilzerlnde arkaya doğru iki H 

denlıe nazır baycık bir ve bu 
odanın bir balkona olan ve 
8500 Ura değerinde bulonın 

lıbo evin 
Mfllklyetı açık artırma ıure . 

tile n 844 numaralı emlAk 
ve eytam bankuı kanonu mu· 
c'blnce bir defaya mahsoı ol· 
mak ıartlle arbrmaeı 5.11.935 
eah gClntl ıaat 11·12 de tamir 
hClkdmet konagındakl 1 inci 
icra dılreelode yapalmak tlzere 
30 giln mdddetle utıbğa ko· 
nalda. 

Bu artarma netlceılnde aataı 

bedeli her ne olar• olıun bor· 
CDD ôdenmed tarihi 2280 DO· 

olmuı h11abile 11kıymetloe hı· 

kılmayarak ençok arttaranın 

Ozerlne lhaleal yapılacaktır. 

Sıtıt 844 nomırala emlak ve 
eytam bankaıı kanonu baktım· 
lerlne göre yapılacığından ikin· 
el artırma yoktur. Sıtıı peşin 

para ile olup maıterlden yal· 
nız yftzde lklboçok dell4llye 
masrafı ahnır. ı,ba gayri men· 
kal ftzerlnde her hangi bir ee . 
kilde hak talebinde bulananlar 
ellerindeki resmi vesılk ile 
blrllkte yirmi gGn zarfında 

lzmlr 1 inci icrasına mOrıcaat· 

ları lıizımdır. 

Akel halde hakları tapa sici · 
lince mah1m olmadıkça paylaı, · 

madan hariç kahrlar. 23.10.35 
tarihinden itibaren eartname 

herkese açıktır. Talip olınlarlD 
ydzde yedlbnçuk teminat ak· 

ça11 veya milli bir banka hl· 
bar mektuba ve 34.8293 dosya 

nomarHlle 1 inci fora memur· 
loğona mClracaatlan llAn olunur 

H. İş. No. 456 

inhisarlar lzmlr başmOdtır· 
lcıganden: 

Çamaltı tuzlaeı için muhtelif 
eb'atta karbon ile bir miktar 

elektrik malzemeıl ve mot~r 

kayışı, beebln kilo kireç ile 
ga1, greı ve neftyağı, asit ve 
12 k•lem muhtelif eeya pazar· 
lakla ıatm ahnacaktır. lstekll· 
lerln teminat panlarlle 23.9·~5 

p11arreıl gOntl uat 14 de in· 
hlearlar bapaGdGrlGpnde m8· 

-~ko.11 
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Der Zee . i.Se ır an {.3S ı ~ Koltor DirektörlOğOnden: 

' - Tilkilik, Beyler ıokağı ve Alıancak merkezlerinde 

O
D rz:, m Da l!P 0 @.. : n b e tı= n = olmağa elverişli blnaıı bulananların iki gClıı içinde KGltlt 

fi:f:::I U c:;fı' ~ L..t iiiii!) törlüğilne baıvurmaları. 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LİNİE :: 

utTAURl,, vapura halen 11· :: 
manımızda olup Annrı, Di· = 
rekt, Roterdam, Bamburg ve := 
BrP-men için yftk almak.tadır. 

ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 
TELEFON: !2363 

HertOrlfl (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. "VV1NFRIED" vapuru: 1 inci 
teşrinde bekleniyor. 5 8. el tef· 
rloe kadar Aovera, Roderdam, 
Hımbnrg ve Bremen için ydk 
alacaktır. 

0 TROJA,. nporn 2 birinci • 
teşrinde bekleniyor. 5 birinci 
leşrloe kadar An"Yere, Direkt, 
ve Hamburg için yftkllyecektlr. 
"'VVASGENVVLD" vapuru: 14 

1 inci teııırlnde bekleniyor 18 
1 inci teorine kadar Anverı, 
Roterdam, Bamborg ve Bre· 
men için yOkllyecektlr. 

" SOFİA ,, motôrG 31 Bel 
teurlode bekleniyor, 4 ikinci 
teşrlne kadar Aovere, Roter· 
dam, Bamborg ve Bremen için 
yOklf yecektlr. 

"Aı UBİS,, motGrO il ikinci 
teşrinde bekleniyor, 15 ikinci 
teşrloe kadar Anvera, Roter· 
dam, Bamburg ve Bremen 
için ynldlyecektlr. 

ARMEMEN 8. SCBULDT 
HAMBURG 

"NORBURC,, vapuru: 8 hl· 
rlncl teşrinde bekleniyor, An· 
nrs, Roterdım ve Hamborg 
için yüldlyecektlr. 

DEN NORSKE MlDDEL
BA VSLlNJE 

(D·S. A·S. SPANSKELlNJEN) 
OSL O 

" SARDİNIA ,. motôril 27 
eylOlde belleniyor, Havre, 
Dieppe ve .Norveç llm~nlanna 
yilk alacaktır. 

0 BOSPBORUi,. (motôrd 28 
birinci teşrinde bekleniyor. 
Dleppe Düok.erk ve Norveç 
limanlarına yakllyecektlr. 

ARMEMENT DEPPET·ANVERS 
"EGYPTE,, vapuru 20 Bel. 

teorlnde bekleniyor, Anvera, 
Direk lçlo yftk alacaktır. 

11ESPNGE., vapuru 11 Bel. 
teşrinde bekleniyor. Anverı, 

Direkt için yok alacaktır. 
TBE EKSPORT S.S COllPO· 

RATION · NEVYORK. 
Blrleelk Amerlka'ya doğra 

Seferler 
11EKSARCB .. vapura halen 

llmanımızdadır. 

Eı:lLON A,, vapura: SO ey. 
ldlde bel.:lenlyor. 

11 ABOUKlR ,, Hpuru 29 
eyltUde gelip 30 eylalde, Bir· ' 
leılk Amerika için aldığı mal
ları lskenderlye'de 0 EKSETER,. 
Traoeatlantlk vapuruna aktar· 
mı etm"k Ozere lıkenderlye· 
ye gldtcektlr. 

JOBNSTON VV 4RREN LINES 
LTD. - LIVERPUL 

11 JESSMORE ,, vapura 30 
eylGlde bekleniyor. Llverpol 
ve Aovera'ten yftk çıkarıp 

BorgH, Varna, Köstence, Bra· 
lla ve Galatı için yat alacaktır. 

SF.RVICE DIRECT DANU· 
BIEN 

TUNA BATTI 
»BUDAPEST" motörd: 25 

eyh\lde bekleniyor. Belgrad, 
Novhad, Komarno, Budapeıt, 

Bratlelavı Viyana ve Una için 
ytık alacakt.r. 

w ALlSA " vapura 8 birinci 
terinde bekleniyor. Belgrad, 
Novlaad, Komarno, Budapeaı, 
Bratielav, Vlyına ve Elaz için 
yak alacaktır. 

AVUSTRALYA BATTI 
Hldlvlye kumpanyasının 

11 A BO UKIR 11 nporu 29 
eyUUde bekleniyor, Penlnsolar 
Orleot Llne kumpanyHının 

"BENulCO,, vapuruna Port· 
Sahte aktarma edilmek Gzere 
A vuetralya'nın bOUln Jlmınla· 

ııaı mıl ılıcaktır. 

Vadesizlere % 4 

Mevduat Şartları: A!b ay vadt:liy~ % s 
Bır sene vadelı;e % 6 faiz verilir. 

~~~~~~~~ 

Zahire, tıztım, incir, pamuk, yapak, afyon veaalre komlıyonculo8a yapılır. Mallar geldi· 
!inde sahiplerine en mdsald şeraltle nanı 'terlllr. 

~ili l l il lll ili lll llllll lll l lll lll lll ili l ili l 1111111111 

Olivier ve Şore
kası Limited Va-

pur Acentası 
Cendell Ban, Birinci Kordon 

Tel. 2448 
Ellerman Llyn Ltd. 

Llverpool Battı: 
0 ROUMELlAN., vapuru 20 

eyUUde IJverpool Te Snanıea· 
dan gelip tahliyede boluna· 
cık.tar. 

0 DlDO,, vapura 17 eylGlde 
bek!enmekte olup 21 eyltlle 
kadu Llverpol ve Glasgon 

0 ROUMELlAN,, vapuru 29 
eylO.lde beklenilmekte olup 5 
birinci teııırlne kadar Llverpool 
ve Glaıgon için yttk alacaktır. 

Loodra Battı: 
°F ABIAN., vapuru halen il· 

manımızda 17 eylCUe kadar 
Londra ve Bnll için ytık ala· 
caktır. 

" EGYPSIAN 11 vapuru 27 
eyltılde Londra Boll ve An· 
vera'ten gelip tahliyede bola· 
nacak •e ayol zamanda 6 teııı· 

rlnlevvele kadar yftk alacaktır. 
General Steam Navlgatfon 

Co. Ltd. 
0 STORK,, vapuru 20 eyUU· 

de beklenmekte olup 27 ey· 
lftle kadar Londra için yak 
alacaktır. 

Deutache Lennte IJnle 
0 GALLEA., vapuru Bam· 

burg \'e Anverı'tea gelip tab· 
Jlyede bolunmuıtur. 
Not: Vurut tarihleri Ye nparla· 
rın lılmlerl Cllerlne denlıUdlkle· 
rlnden meı'ullyet kabul edilmez 

u ABOUJIR ,, vapuru ayni 
zamal'dı Port · Sılt ıktırmuı 
olarak Blndletan, Ak1ayl tuk 
ve ıarld Af rlkı 'nın btıtGn IJ. 
maalarıaı mıl ılıcaktır. 

[.&iraoal DANl<A\ l l 
Fratelli Sperco , Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI 
0 0RESTES,. vapura 23 eylGlde gelip 30 eylftle kadar Anverı, 

Roterd:m, Amsterdam ve Bamborg limanları için yak ılıcaktır. 
0 8ER.KULES., vapuru 7 teıııriolnvelde gelip 12 teırlnlnTelde 

Anverı, Roterdım, Amsterdım ve Bamburg llmaolın için yak 
~acakb~ • 

11BERMES,, 11pura 21 teırlnlenelde gelip 26 teırlnlevvelde 
Anvera, Roterdam, Amıterdım ve Bamburg limanları için ydk 

alacaktır. 
0 BERCULES,. vapura 20 e1ltılde gellp yO.kftnll tahliyeden 

ıonra Burgaa, Varna ve Kôstence llmınlarına hareket edecektir. 
11HERMES,, npura 4 teırlnlenelde gelip ytıkdnil tahliyeden 

ıonra Borgaa, Varna n Köstence llmınl1rına hareket edecektir. 
•,GANYMEDES,, vapuru 19 teırlnlenelde gelip yftktıntı tah· 

llyeden ıonra Burgıs, Varoa ve Köıtence limanlarına hareket 

edecektir. 
SVENSKA ORIENT L1NlEN 

"BEMLAND11 motGrCl limanımızdı olup yClk.GnCl tahliye 
ettikten ıonra 15 eylO.lde Roterdam, Bamborg, Copenhagen, 
Dıntzlg, Gdynla ve lskaadlnarya, Oelu Umanları için yük 

alacaktır. 
0 VINGALAND,, motörG 2 birinci teırlnde gelip yO.kOnO. bo· 

ıalttak.tan ,sonra Roterdam, Bamborg, Dantzlg, Gdyola n .ıkan· 
dlnnya Oılo limanları için yak alacaktır. 

0 V ASLAND., motôrtı 15 teııırJnlevvelde g~llp yO.ktın tabliye· 
den ıonra Roterdım, Bambarg, Gdynla \'e lekandlnuyı liman· 

larına hareket edecektir. 
0 NORDLAND11 motGrG 2 teorlnl&1nlde beklenmekte olup 

yGkGnft tahliyeden ıoora Rotı:rdam, Bımburı, Copenhagen, 
Dıntzlg Gdnla, Oslo ve lıkandlnavya limanları için yClk alacaktır. 

SJcllV1CE MARITlM ROUMAIN 
"ALDA JULYA,, npura 30 eylGlde gelip 1 birinci teşrinde 

Pire, Malta, Nıpoll, Cenova. Mırsllyı Te Baraelon için yak 

alacaktır. 
0 SUÇEA VA,, vapuru 27 teorlnlenelde gelip 28 teırlnlenelde 

Pire, Nıpoll, Cenova, Marıllya ve Bıraelon için yak ılıcaktır. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. KUMPANYASI 
"LEVV ANT,, motôrfl 15 teşrlnlevvelde An Tere ve Gdynla 

llmaoları için yftk alacaktır. 

İllndak.l hareket tarihlerindeki deglolkllklerden acente mea'o· 
llyet kabul ctmes. Fazla tafell&t için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tahliye bloaeı arkuında Fratelll Sperco vapur acentabğına 

mGracaıt edllmeıl rica olunur· Telefon: 200,·2005·2663 

Basmahane iıtaeyonu kaqıeındak.i dibek eobk bapnda 30 
h ev Te moayeoehaneeinde ıabah saat 8 dan akpm eaat 6 ı 
haetalannı kabul eder. 

Müracaat eden haıtalara yapılman Uzımgeleıı uir tabJiUt f 
miboıkopik muayeneleri ile veremli hHtalara yapılmaaına ce'" 
rülen Pnomotoralu muayenehaneeinde muntazaman yapıbr. 

Telefon: 4115 

Dr. Zekiii Tarakçı 
Merke hastanesi Dahiliye A-lntehassısı 
İkinci Beyltr-ıokağı Tilrk mftzayede aalonu ittisali~~ 

numara 45 .• Hastalarını öğleden sonra 15 den 18 e kfl"" 
kabul f'dn. TELEFON : 3806 

özel Y11suf Riza Ana V 
Ü Ok Okulu DirektörlüğOnde 

Binası yeniden Ye nobansız bir ıurette yapılmıt o,,-
mekte· A Is==\\ .!S\ vl'Ô\ OD o k kı.,, 
blmlzln u u~ e lafl" 

talebe kayıt ve kabolil eylftlftn lklalnde bıııılar. 

An Is==\\ a k:ıamı 4, 5, 6 yaıındakl yanolll" 

U U yetlıtlrllmeıl için en ıon uaıı' 
gOre huarlanmııtır. 

Kayıt iti için hergtın aaıt dok.uzdan onyedlye k.Ji 
yeni blnanm Kestelll caddesi Gzerlndeld kap111ndaD ~ 
lerek. okul dlrektörltığcıne mGracaat olunmalıdır. 

Senelik muhammen kira bedellerlle mnki ve ciuılerl J 
göıterllen gayri menkuller 7, 10,935 puırteal gbtl _, 
açık artırma uıullle lzmlrde baımahaoe lstaıyonanda 7 el 
blnaıındı kiraya verilecektir. 

1.ateldllerln, gene aıağıdı binalar hfz11ınd göıterllen .ol 
muvakkat teminat vermeleri ve ve kanunun tayin ettiği 
lar ve ite glrmtğe kanuni mani bolonmıdı~ına dair 9'e ,1 
melerle ayol gtlode 111t 16 a kadar komlıyon relsllğfae -
caatları lbımdıt. ,,J 

Bu lıe alt ıartaameler Aleancakta ıeklzlacl lıletme Ol 
ilk bloaıında pıruız Clağıtılacaktır. 
Mevkii Clnıl Senelik 

İzmir, 1 inci kordon 
ıhmet ağa mahal· 
lesinde. 
lsmlr, 1 inci kordon 
çellldl 

ıokağında 

İzmir Aleancak 
bClyQk depolar 
içinde 

12 No. lı mağasa 
14 " depo 

$)4,586 No. b 
depolar (çivi fab· 
rlkaea olarak kol· 
lınılıyor.) 

muhammen 
klrı bedeli 

Llrı 

1000 

360 

A 61 7, E 6 ve 8çftn· 2000 
cG kat depolar ve 
içindeki kalbur 

makineleri ve teal· ~ 

11tı. . 21 25 29 3 '~ 
Senelik muhammen kira bedellerlle me•ld ve claılerl :ı.6 i 

gösterilen gayri menkuller, 9,10,935 çarıımba gGaft -~;"/ 
pazarlık. aıolG ile lzmlrde bumıbıne lataııyononda 7 ocl 
blnHıoda kiraya verllecekılr. *""' 

İsteklilerin, gene aıağıd~ blnılar hlmaıuıda gGıterlleD .ol ,,.vıi 
muvakkat teminat •ermeleri ve kanunun tayin ettiği ' ,ıl 
ve lıe glrmeğe kanaat mınl bulunmadığana dair beyaaO•:.~ 
ayni ıftnde eaat 16 ya kadar komisyon relallğlne iDii' .A 

~~~ ~~' 
Bo ite alt oartnımeler ıl1ancıkta ıeklncl lıletme .... 

blnaaında parasız dağıtılmak.tadır. .ı.o~ 
MeTkll Cinai Senelik ,. ff'Y.Lı 

lzmlr kemeri 

c 

muhammen ,_t*el' 
kira bedeli ~~ 

21 No, lı bOfe 
kahvehane 
12 ve 107 No. lı 
kıh Yehıne ve 
yanında ev. 
Yolcu 11lonu için· 
do Ulttıca barık11ı· 

.Kuroı 111" 
15000 

19000 

916 
sooo ~ot0 
21 :1.5 29 ' 


