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Tayyareleri Çanakkale'den 
lstanbul'a Vasıl Oldular • .. 

J 

l~giltere, ltalya'yı etrolsuz ~::
0

;~~=~·~: ... 
Bırakıh yola Get. re ekmi~! Kralcılıkl~·Mııca~e- . 

--------• ' leye Karar Verdıler 

r " unanl a TürkTopra 
larında Nasıl Bozu u? •• 

Yalan "nı ıa1 tarilıimizfe roı· ilgisi olan bu tc.frilwyı, 

ANA DOL U'da mulıahkalı· takip ediniz! O gü11lcri hepimiz 

ya~adık. Fakat bizce maliim olan lwl.-ikat1'•ri'ı l'wıan 'hlar 
tarafım/arı kendilerine güre teı·il edilmiş şcl.·illeri rnrdır. 

Bunu yazarı mulıarrir gizli bazı saf lıalardan da lıalıset· 

mektedir. T<frilwmn ild giitılıik lıultisa.mıı da uerdik. Be· 
şinci sahifeye bakım: .. 

Cebellüttarık Çelik Ağa Döndü. Aden 
Ambarları Malzeme ile Doludur. 

aaheşistan'a Derhal Silah Verile--Karadenizdeki lngiliz Vapuru Mal
eektir. Ingiliz Uçakları Yunanis· 

tan'dan Geçtilt~r. 

ta'ya Gidiyor. Akdeoizde Ne Ka
dar Ingiliz Geınisi Var? 

Pıri gazetesinin Londra ayları 

bildiriyor: 

rabelloda denize inmeleri için 
mü@aadı verilmiştir. 

İoglllz deniz bakanlığı lıa( . 
ya'yı icıbmda petrol tedarik 
etmesine mAnl olmak auretlle 
yola getirilebileceğine kanidir. 
Jngillz f lloaooon ltılyın 'lara 
Kaf kaıı petrolları yolunu kıpa· 

mık f çln olan hareketi bu 
amacı gütmektedir. Cebelüttarık 
boğazının kepanm111, 1rılyı'yı 
Amerika petrollaranı kapayacak: 
ve bu suretle ltılyı yılnız 
lsviçre, Almanya ve bil vasıta 
Romanya'dan petrol tedarik 
edebilecektir. O da bo mem 
leketler uluslar soııyetesloln 

muhtemel yasağını rağmen 

Atin, 21 (A.A) - Bir çok 

çumnriyetçl t~ıekktUler top 
Jınhlır yaparak kralhğın tekrar 
korolml8ına klrtı bir cephe 
vOcudı getirmeye karar ver 

mlşlerdlr. Bu teoekküller. kral 
taraftarlarınını bat vormıluı 

muhtemel olan oiddet ueullerln· 
den ftrkmemelı: hoeueundald 
azlmlerlnl de bildlrmltlerdlr. 

Arnavutluk'ta· 
Gene Yeni 
isyan Başgösterdi 

1etanbul, 21 (Ôzel) - Ti· 
rın'dan haber nrildlğlne göre, 

• 
Aroavod'foğun Elb11an kaea· 
baeıoda yeni bir isyan bıtgöı· 
termlttfr. HOkumet asileri b11° 
tarmak için tedbirler almıotır. 

Bakanlar 
Istanbul'a geldiler 
lstınbul, 2 L (Ôıel) - Sığ· 

lılı: bıkenı Ref lk n Flnıoı 

Bnyiik Casus Romanı 

urdlar Kendi Aralarında 
Alman, Fransız casu.s teşkilatı ara.smda geçen heyecanlı, 

meraldı ve çok süri'lhlcyici bir maceradır. Onu da ayni 
salıifccle bulacah:mu::! 

~-------------------------------' Avrupa'yı Saran Korku! 

Bir Harb Çıkarsa lngilte· 
re Ne Rol Oynıyacak? 

iıalsa 'yı berı:insi::. bıral.acul.-lar petrol verlrlert!e.. bakanı Fuıd Ağralı bog(io 
Parls 20 (A.A) - Eko dö - Sonu 3 ncii yii::<le - Anbradın boraya geldiler . .................. ~ ........... ~ ........................................... ~ ........... ~ .................. ~ ............................................ ~ ............... . 

lrı,,·ı 
c-ı tere Kralı ih• uluslll kıya 

1 
fctıc oğlu re )'Pğe11i. 

lrıbeşistcm ·a Malzeme rnrilecek 

I llooıı 20 (A.A) - G11zete · 

Manisa Toplantısında Saylavlarla 
üretmenler üzüm işini Konuştular .. 

gttlıı Clbutl'deu öğrendilı.ltrlne 
Gte CI • Adeo'de d,.polar brr 
a 118•en pekçok levazım ile 
ıı01udur. Bunlar Zı:llaya v~ 
t•d k 

6 G •tı da Bıbeş'tere verilme 
tere Glgglgoya göndr.rllf'Ctkıfr . 

1
11 
~lggtgoda hoynk bir kı11mı 

~ gllıı•ıer taraf1Ddan Ve\'İlf'D 
1 ııı:~eo otoknları hnır bulun 

'•dır. 
b Cibntt'de söylendlğlne göre, 
, •tp başlar ba~lımaz İnJtiUZ 

o ıı •• (' etleri Hırar'ı totıcıklardır. 
·ebetaııarıl.- 'ta çrlil• bir as 
lıı ~betnuarık 20 (A.A) 
tlıgllıı kruvazörD Ekeeter Jo. 
f.t~re'den burayı g,.lmlştlr. Oziimlerimiz işlenirl•en 
t"1"'8tı, çelik bir ağ gerilerek İzmir ve ManlH sıylnlarlle mtnlerl de kıtaldı. ÜçyOze vı 
ı,, ~iYel altına alınmıştır. Ozfim yetlotiren ilçelerin gön· ran ilgililer önünde konotm•· 
ı·8tliı tayyareleri . derdlk.lerl morahbaelar dün lara baılandı. 

11'1o • u ı 'd l b k oı Avni Toplanmaya batkınhk eden rıııu<ln'dan geçivo1'. man sa ı part aı a 
~ Mt~tia, ~O (A.A) " Mııır'a Ooğan'an batkanlığında toplan Avni Doğan, Ozfim Qretmenle 

" 11' ttı '- ı d rlne eöz verdi. Üretmeolerdeo V 
11 

dt.,
1
t.w.:tc olın on bOyük lngillz dılar . Dalkevl sa onun a yapı · 

let " ı ı h ı o o ı il Ut onbeı kadar yorddav söz söyle ~ .. L tıyyıresinln benzin al ıo o top anlıya z m e g 
ıl'~ .. , A dd ı n t diler. J'züm OrQoQnftn maliyet 

iji~tıelreey•rrıo'irn.ıtr veNMı.ubttrkçok0yur .A, .,.mazome rurej·. fiatını bile tutmıyın aatıı ftat· 
lerl bugOnkü ıekllde devam 
ederse Oretmeoin çok zararlar 

I._ göreceğini rakkımlıtr eayırak 

"" '{a' da Fena Karşılandı.. ····1
• •

11

•

1
••· , 

üzüm için 
: \1

1tnan Ricali, O;rhangi Bir Mem-
~k Manisa'daki Konuşma 

ıs ete Tecavüz Etmiyeceğiz, Diyor .. 
1 ~~~~-~~~~ 

~lt:••obol 21 (Ôzel) - M. encümeni a~aeındım boluoao 
ıı. Ct'ln son nutka Amerlh ayından Klog: 

J ,,, l l 
ı,tı nıebıf iltnde iyi kartı - Bitler'io o us ar aoıye · 

lth:~oııı ve aort taraflı bir teel mukarreratını tıoımımağa 
d addedllmlotlr. Hariciye - Sonu 3 ncii Jii:de -

Maniaa'dıkl toplantıda bu· 

looın bıt yazıcımız Haydar 
RfttdO'oün yukarıkl hatlıkla 

yazısını ealı g0ok11 eayımızda 
koyacağız! 

Sat-ahtan baılıyıo kooooma 
lar oğled~n bir Hıt eoorayı 

kadar eürdO. Üretmrnlerdeo ıonra 
Maolea tıylnı Y ıtar konoıto, 
derdleı i do küp eaydı. Arlık eöz 
alın olmıdığıod ın A •oi Doğan 
söylenen sözleri demellyerek 
ortayı atılın leteklerl ta suret· 

Cene bugii11lere do[;m mıı gidiliyM· (Gerıel saı·aş inıibalarmda11) 

latınbnl 21 (Ôıel) - Fran glltereye eormuoto. Cevab, ge· 
aa Anopadı bir ııldırmıt olar· lecek hafta ortalarını bırakıl· 

- Sonu :1 ncıi yüzde - , 11, ne nzlyet tıkınıcağıoı lo · mııtır. Bo bırtkı, vakit ka· 
-------============------- ZIDmak için değil, mftmkfin 

Kara ve Deniz Manevrası oldoğo kadar kat'Ueotlrmek 
lçhıdir. Durumun bozukluğono 

-~~~-~--ı-~~~~-

1 n g il tere' de On Senedenheri 
gören btıyük nüfozlo adamlar, 

Misli - Bu cenb, dıt bakanın 

Görülmemiş:Bir:Şekilde Oluyor .. 

lngiliz donanma:;ı 
1ıtıobul 21 (Ôzel) - lngll Hıbeo hılya lhlllAfı dolaylılle 

terenin sonbahar manevraları bu doneomıoıo bir kısmı Ak 
bu hafta bıtlımıştır. Motôrlü denize ae,kedilmlttlr. İngiliz 
vesait ve tankları mılik olan zırhlıları tam iki ay 29 mil 
50,000 kllik bir ko•vet SG· va~ati ıllr'atle •e hiçbir Umanı 

selu'de manevra yıpmaktıdır. uğramamık oartile denizlerde 
Ba manevrelır 10 aenedenberl gezecek şeklide hazırlanmıotır. 

görOlmemlt bit mahiyeti hılzdlr. lstınbol, 21 (Ôzel) - lngll· 
Deniz manevraları 60 harp ltre'nlo, Akdeniz donanmasını 

gımlll Ue yıpılacıktı. Fakıt yeni gemilerle takviye etmittir. 

Cenevre nolkuodın daha açık 

olmalıdır. 

Diyorlar. Fakat Jogiltere'nln 
hona ne kadar uyıcağı meç· 
boldur. Fakat bu mee'eleoio 
bu şekilde ortaya atılmış olma· 
eı çok önemli görülüyor. 
Fransız 1wbinesi ıoplamyor! 

Cenevre, 20 (A.A) - Frın· 

H'nın oluelır soııyetesl aeeamb· 
leel dtılegelerlnden olan Oeryo 
ve Bonoet Fransız kıbloeelnio 

yarınki toplıohaında bulunmak 
üzere Parls'e hareket etmlo· 

lerdlr. 

Roma, 20 (A.A) - Bnas 
A jıoeı bildiriyor: 

Afrlkı'dıld hareketinin sora· 
vıoı ~aba\ eden İtalya. Hıbeş · 
ltılyıo ınlaomazhgıoın genişle· 
mtslnden doğacık soravluı 

reddetmektedir. 
Hareketini eömfirge bölge· 

eine lobiear ettirecek n ya· 
bıocıların aBJğlarını ıoyıcak 

olın balya, sômftrge böl,ı:e1t 
dışında yıbıocı bir oluıun 

- LOtfea çeviriniz -
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FAvıı~pat;ri;sınınb_!>eğii:':8~ne Doğru! ( G Ü D'il Ü D'il T e ova z o G=tl a b e ır o e ır 1 
aşıs e er er ıgı 

nan Mı Ediliyor? ltalya, Ansızın Yumuşaklık Atina'da 

lngiltere Kat'i Vaziyet Almıştır. Hafif Ekono
mik Tedbirler Tehlikeyi Azalttılar. 

Aloizi Cenevre'den Ayrılmadı. 
~~~---------~~~ Kıiçük bir ümid: rece kıbul edllemlyeceğlnl ya· 

lıtınbnl, . 21 ( Ôzel ) - M. zıyor. 
Maısolinl'nfn, beşler komite· Yalan! 
dnde nrllecek cenbı hemen İıtınbul, 21 (Özel) - Tay· 
'fe kıt'i olmrık vermemi., bu. mfıı gazetulne göre, Fr1naa dıt 

lunm111, İngiltere•de kllçük bir bıkana M. llvat•ın, ltalya•ya 
Gmld oyıodırm111tır. Cenevre'de karşı yalnız ekonomik tedbir· 
ayni tımld vardır. Halbuki İn · lede iktifa edilmesini istediği 

gtltere'ofn vaziyeti de o nl11be1te 
kıt'Ueımlttlr. İllolhıye Moeeo 
llnl'nf n cenbını beklemfyecek· 
tir. Bu kat'Ueeme, oloelır eoe 
yeteılnde, paktın tatbiki cere· 
yanın kuvvetli olm11ı ve mu· 
hıllf lerln gittikçe azalmaeın· 

dandır. 1ngllterenfn en bftyftk 
gasetelerlnden Deyll Mail bile, 
İngiltere ıfya1111ına mubıllf Jken 
birdenbire bO.kO.mel tarafını 
geçmfttlr. 

htınbol, 21 (Ôıel) - Kı· 
aıdı'da 15 bin Jşçt topl.uırık, 
ltılyı'nın h1rbe ghlomeel tak· 
dJrinde zecri tedbirlere yardıma 
karar nrmlolerdfr. 

Roma'da cereyan: 

lıtınbul 21 (Özel) - Hı· 
nı mohıblrlne göre, Cenn· 
rede'kl İtalyan çevenlerfnden 
baaıluı betler komlteıl proje 
ılnln bir .konoımı temelf ola 
bileceğini 11nmıktadırlır. Ne· 
gftıftn egemenll~fnfn tahdidi, 
bu çeTenleıl tatmin etmekte· 
dir. Onları göre, Bıbet ıılı· 
ballaın çoğunun İtalyanlara 
nrllmeel llzımdır. Cenenede 
böyle dGıGaQlebflfr, fakal ud 
kunet Te doğruluk, MoNoll· 
afala k1rırındı olıc.ktır. İtıl 

yadı hılk cnıbı ligi ile bek· 
llyor. Genel fıellı ıeferberlllfnln 
lltn edileceği de umuluyor. 

Royter Ajaneının Roma mu· 
hablrfne kıhrH, komite pro 
jeılnde ltalyayı elverişli değt. 
şlkllkler olorH Romıdı, tek· 
rar konoımı imkanı bulonı. 
bileceği Gmldl •ardar. Faklı 
ştmdlkl mfttkCUlerile projenin 
kıbola lmklnıızdır. EHılı de· 
llşlkllk lıtenmektedJr. 

A loizi Dönerse! 

Cenevre, 20 (A.A) - M. 
Alofıl hAlA Cenevre'de bulun· 
maktadır. Genel görftntır ıu 
merkezdedir: 

Şayet Roma 'ya gidecek olursa 
bir dahı Cen~ne'ye döomfye· 
cektlr. Bu da uluslar ıosyeteııf 

ile mana•ebır.n kesilmesi de · 
mek olacaktır. 

M. Mussolini'nirı bir teklifi: 
lıtınbul, 21 (Özel) - Eko 

dö Parl, Moııollnl'nlo. 1ngll· 
tere tarafındın ıftel mfteyyl· 
delere bııvorulmımık 11rılle 
İtılyı'nın Blngııl'ye n Libya· 
ya snklyıttın vasgeçeceğl bık· 
lundı lngiltere'ye bir teklif 
yaptı~ını, fakat bonon lngllte· 

yıpacıtı ve yapmak tehdidin· 
de bolunduğu hareketi bir 
tıbrf k ve meydan okuma ola· 
rak kartılıyıcıktır. Öyle anlı· 
şılayor ki ltalyı zecri tedbirler 
de konol&1 Avrupa bınşını 

bo1acık hiçbir glrletde bulun· 
mıkııııa gene sömOrge hare · 
ketlal ılrdlrmeye çıhıacaktır. 
ileride çıkabilecek zorlukların 
IOra'Tı böylece daha ılmdlden 
dl~er deTleılerln 9e f flen İn· 

glltere'nla hareketiae atdmıt 

bahri aeılııızdır. 

Gazeteler ne diyor? 
Dılly Mail muhabiri, M. 

Munolinl ile konoşmuıtor. Bo 
muhabire göre, İtılyı'yı hırı · 
kılmak lıtenen ırHI, çölden 
ibaret değildir. Verimli bir 
topraktır Ye milkemmelen kul · 
lınılıblllr. 

D•fly Telgrıf9ın yazdığını 

göre, İtalya marahbuı, M. La· 
nl'ı, bayilk harb çıkarac.k 

mCleyyldeJere mClrıcaattıo Tll· 
geçmeel için laglltMe•yı ikna 
etmeefnl töylemlı, önemi 11 

ekonomik tedbirlerin Roma•da 
daha mGtıld gördlebllecelfnl 
anlıtmııtır. Çanla ba gibi ted· 
birler, bir h1rb doğoram11. 
Fıbt M. I..nl, inanca (Te· 

mlnıt) nrememlttlr. Fakat İn· 
gfllz dışbıkınıaa hlkAye etmlı· 

tir: Dan İngiltere Fnnu ıra· 
ıında daha ııkı bir yakınlık 
Yardı. 

Oally Mail diyor ki: 
- lagfltere, kaçak bir Af 

rlkı tıl için kıamıı delildir. 
Yakındı oluılır kuromondı 

dıba baycık itler n hele AY· 
ropı hırf tuıaıa yeniden tetkiki 
konaıalıcaktır. 

Amerika ve Uludar kurumu: 
Marılllı (Flllpla ıdıl1rı) 21 

(A.A) - Comar baıkını Gae· 
ıon Flltpla adalınnın oluılar 

korumu yıkılmadığı takdirde 
ba koroma glrmedne mftnıde 
edllmeıfnl blrleılk dnletlerden 
lıtemek tuanorondı bolundu· 
ğonu ıöylemlştfr. 

Amerika telsizci gönderdi. 
Vaşington 21 (A.A) - De· 

afz bakanlığı h1rp "Tukoonda 
birleşik dnlete telılı telgraf 
mnnuılıllnı deTam ettirmek 
ftıere Adlı ·Abıbıyı dört ekeper 
telılzcl g5ndermlıtlr. 

Cenevre 21 (A.A) - Röyter 
Ajınıı ıytırı bildiriyor: 

İtalyanın aecri tedbirler hık· 
kında baaı devletlerin f iklrle· 
rint ıordoğu haber verilmek· 
tedlr. 

İtalya b6kt1metlotn Llblyı'yı 
gönderdl~f tıkTlye kıt'ılarını 

İngiltere hfikumetlnln zecri 
tedbirler bıkkındı vereceği 

inançlar ftıerlne geri çekmeğe 
hazır bulonduğo ıınılmıktadır. 

Cılız ümidler: 
Pırtı, 21 (A.A) - Gazete· 

lerln bedbinliği dilnden beri 
bir parça ıulmıştır: 8111ın, 

dorumu ıon derece nazik gör· 
mekle beraber, Moısollnl'nln 

betlerin teklif ini toptan red· 
det mi yeceğl bıklundı ktıçGk 

bir ilmfd mevcod oldoğano 

Hnnetmeğe eğglndlr. Buın, 

aklıselime dneı yollu neşrlyı· 

tını artırmaktadır. 

ltalyrı protesto etmedi: 
Roma, 21 (A.A) - Slyııııl 

çevenler, İtılya'aın Akdeniz'de 
İngiliz h1rb gemilerinin toplıa· 
m111na kırıı almlır eoıyete· 

ılne bir proteeto nrdlğl hık· 

kıadakl haberi ••in• telükl 

göstermeğe Başlamıştır. 
---------------------.. 1---------------------F r ansa' n 1 n, lngiltere'ye Mütemayil Görünmesi, Du-
rumu Derhal lDeğiştirmiş Oldu. 

1atınbol, 21 (Özel) - Son dıklkıdı da ahoıD haberlere göre, Franaa'n1n ~lnglltere'ye temayll 

etmeıl ylztlnden ltılyı yumuıımıya bışlımııtır. 
· Muıııollnl, eıkl metıllbatındı ısrar etmemekte ve yalnaz ltılyınıa hıklt oldağaoa ileri ıOrerek 

Uluslar koramuudın daha iyi bir kırar çıkmHını beklemektedir. 

Yun an Uçakları Is-1ogmz'ter ve 
ltalya Borçları. 

tanhul' a vardılar. Iogiliz'le:T~:yik Ya· 
------ pılmasını istiyorlar •• 

Konuklar Hararetle Karşılandı Dün Londra, 21 (A.A) - nany 
• • Herald gezetesfnln yazdığlDı 

Gece Şereflerıne Şölen Verildı. göre, tugm• tecım odal•r• İt•l· 
İıtanbul, 21 ( Özel ) Benzinleri yetmediğinden dolayı Çanak· 

kıle'de lnmeğe mecbur kılın Yunan deniz · uçaklarını benzin 
gftnderllmlı Te bepıf bugCln İstınbol'ı gelmiştir. Tıyyırecllerlmlz, 
mlHf lr tayyarecileri hararetle kırııladılır. Bo akşam şeref lerlne 
enlen nrllmlıtfr. Ba ıölende lstınboldıkl tıyyırecllerfmfzln 
hepıl b11ır bolonmoştor. 

••• 
Eski .f as Emiri Ahdülke-

• 
rım Neler Söylüyor .• 

Abdülkerim, Laval'a, F ran@ız Hükô
metine iltica Ettiğini Bildiriyor 
İıtaabol, 21 (Ösel) - Eski Fu EmlrJ olob Fr1nsa'dı menfi 

bulunan Abd6lkerlm, Frınıız bııbıkıoı M. L&Vll'a gönderdiği 
bir fıtfdıdı iltica etmekte oldoğonn Te hizmet etmeğe ımıde 

bulundo~tJno bildirmekte, icabında Trıbloea kuıı bir hareket 
yapabileceğini ıôylemek lııtemektedlr. 

• •• 
Balık Pazarında 50 Ku-

yı'nın dıt tecim borçfıranı öde· 
meal için yeniden tazyik yapıl· 
mısını, deniz ıım tecim of f. 
sinden ısrarlı istemektedirler. 

İtalya'nın yıloız yan iti ya· 
yapın İngiliz tecim evlerine 
olan borcu 250,000 lnılllz 
llrııı totmıktıd1r. 

ltalya•nın kömtır teciml ile 
llgflf borcu lııe bu mlktırdın 
çok dıhı fazlıdır. laglltere'den 
İtılyı'ya yapılın kömlr çıkltı, 
geçen yılan ayni ayına ulsbetle 
85,000 ton faalıdır. 

Bir Komünist 
Bulgar hu· 
dutlarından Top· 
raklarımıza iltica Etti .. 

lstınbul. 21 (Özel) - Bol· 
gır hGkumetl tarafından tıkl · 

ldbıtı uğrayın komilnfıtlerden 

biri bodutlırımıza iltica et· 

ruşiçinadam öldürdüler. m:ı•lr. • 
Şımendıfer 

Serseri Cevad, Hasan isminde Za- o tt M h ~ a ını u aıa· 

vallı Bir Arabacıyı öldürdo.. Alt Ald ı za ına ı ar. 
lıtanbol 21 (Ôzel) - Bılık pazarında arabacı Hııaa adındı 

blrlııl, ıereerJ Cevad tarafındın elli kuroe için öldGrGlmOıttır. 
Katil yıkılınmıe ve adliyeye verilmiştir. 

Otuzheş Bin Italyan Aske-

lıtınbol, 21 (Öıel) - Ctbo· 
tl'den bıber nrlllyor: Kolonel 

( Dlrlk.e ) nln komandıııındıld 

Frınııı mftfrezelerl, şimendifer 

hattının mubıfazıııı için Dire 
dao'yı vasıl olmoılardır . . N G·· d ·ıd·? rt ereye OD erı l. Fransız Do· 

• • ı . nanması Yeni iki 
Bunlar Hiçbir Avrupa Devletıne Karşı Sevke· 0 b G .. K d 

dilmemiş. Fakat Trablusgarb'a Gönde-
rildikleri Haberi De Vardır. 

Roma, 20 (A.A) - Royter 
ıjenıındın : 

Cenova'dın bueket eden 35 
bin 11kerfn nereye gönderli· 
dikleri bıkkındı Royter ajansı 
ıytarı ile görGşen yetkili bir 
şıhslyet demlodr kl : 

- İtalyan kunetlerlnlo ha· 
reketlerf gizlidir. Fakat bunla· 
rın hiçbir ATrupı devletine 
kuıı ıevkedllmediklerfnl eöyll· 
yebUlrfm 

Gentl olarak sanıldığını göre 
bu konetler Blngazl n Tnb· 
1011'1 gönderilmiş bulunmak 
tadır. 

ltalyan sevkiyatı : 
Portııld, 20 (A.A) - 1 Ey· 

ldlden 19 Eylule kadar Erltre· 
ye gitmek ftzere Kınıldan 

22,084 İtalyan 11kerJ, 10,091 
kıtır, 8911 ton benzin, 55,978 
ton harb mılsemeel geçmlttir. 
Francea Conallo İtalyan dee
troyerl hugCba doğa lsdkıme· ... 

İstanbul, 21 (Özel) - Glor· 
nale D'ltıUa, bir yazl8Jodı 
Trablus'ı az asker gönderildi· 

1 
~ini, bunların, Trıbluıı'tao, Erit· 
re'ye gönderilen yeril askerle· 
rln yerlerini doldoracaklınnı, 

Trıblas'tı sdkuoet olduğunu, 

maamıflb, etıphell yabancı hı · 
reketler ihtimaline kareı hal· 
yı'nıo hazır bulondoğonu ya · 
zıyor. 

Yeni Layihalar 
Hazırlandı. 

Ankara, 21 (Özel) - Kı· 
mutayı nrllmek lzere önem· 
11 ve yeni birçok hlylbıların ha· 
ıtrlındığı, ilgili bakınltkl1rdan 
ıulııılmııtır. 

Avusturya Filotillası 
Viyana, 20 (A.A) - A•oı· 

taryı'nın Tanı fllollllıaa ha· 
gOn Viyana kanılında bClylk 
bir nlllll ,.,.....,. 

ar emısı azan ı. 

İstanbul, 21 (Özel) - Frın· 
sız deniz fnoaıt tezgAhlarındın 
birkaç giln 1rıhklı iki barb 
eef lneıl soya lndlrllmiotlr. Bun· 
l1rın blrlıl bGyftk eafıhırb ıırh · 

hıı Dünkerk, Diğeri de Junon 
tahtel bahlrldlr. 

Amerika 
Lftzam Halinde 
Fransız Saf la
rında Bulunacak 

İstanbul, 21 (Ôzel) - Ge· 
neral Perelngftı 7 5 inci eenel 
durlyesl dolayıslle yapılan bir 
merasimde, bazı Amerlkı'lalır, 

Franıız Lafeyetln Amerika 'ya 
yaptığı fedakarlığın artık öden· 
dlglnl ııöylemfşler, fakat gene· 
ral 011 cevabı nrmietlr: 

- Amerlkı'nın Frauıı'yı 

yaptığı hlımet n yardımcı 

yeni baııan yıpmık bize borç· 
tor Te eğer lhtf yıç varH, bu 
hizmeti yeniden yıpmıyı hı 

ans.J 

••••• 
Yeni ÇarpışmaJst 

Olmuş. 
İııtanbol 21 (özel) - jtf· 

nada gene çarpışmalar old•· 
Bu hosoıtı gelen haberlerdi 
tıfılllt verilmemektedir. 

Bayındırlık 
Bakanı Istanbul'a 

geliyot·· 
İstanbul 21 (özel) - il'' 

yındırlık bık.anı Ali Çetlnk•r' 
bugan Ankıradın lstanbol' 
hareket etti. Başbakan ı._.ı 
İoönO'ne doğu fllerfmfzde 11( 

tığı gezi hakkındı IHhıt tel" 
cektlr. 

lngilte'de 
Mecburi Askerli~ 
Londra Basımı Bu 
Hususta Şiddetli 
Propaganda Yapıyor• 

lstınbal, 21 (Ôıel) - " 
glltere'de mecburi aık•rll* 
oıolOnGn teılıl hıkkıoda *'' 
ntll bir cereyan haııl olmntl-'' 

Deyll Meyil gazeteler: 
"Tepeden tırnağı ıtlthlaD,_.. 

çocuklarmdın lhtlyırlınnı ~ 
der bar ferdini 11ker yıP"'_ 
bir cihanda lnglltere'nln, ~ 
zımıoları mıhluı bir oıol dl 
lırarını mana yoktur. BI• 
mecburi ııkerllk aıolftnft ı' 
blk etmeliyiz. 

0 V1alyet 1914 eeneefae ti 
zaran bıetrn bata değlşoal~ 

0 Maros kıldıaımız ıebll 
"' rl çok bayıkttlr. Montaulll ,., 

dnmuı ancak 132,000 kifl' 
m4rekkeptlr! HHıdın taı~ 
kartı blle benClz İngllte:,. 
tam mın111le emniyet ı 

alımıdıl!,, demektedir. 

Türk Ulu-
sal P rotipi .. 
Paris'ıen Geldi, 
Demir Kasaya Kood"' 

Ankara, 20 ( A. A) - 9; 
noml Bıkanhğıncı 1934 yıh~. 
Pırlı'tekf ınıulu11l ölçGler ·trt 
rosunı ısmarlanan plAtlll ;,,ıı 
dlumdın yapılmış 42 nolll 1'! 
kllogr1m protlpl, Pırtı bO 'f' 
elçlllğl nııt11Ue AnkaJ';.., 
gnndertlmlıtlr. Protlp, il -' 
elverltll bir yerde uklı!J ,,ıı 
tızere elmdlllk Bakınltk de 
ka111mı koaolmoştor. o' 

Areıolosıl ölçCl bGrofO~ 
muvakkat etftd r1poroD• OoD 
bo T6rk uluıııl protlpl, ıooO ~I 
Mg. 41 ı~ırhğındı •e 46 

1 
il 

4844 yulomondıdır. .pıo~~ı 
kat'i ııhıdetuımeıl mu•• tf' 
tııdlknıoede yazılı aetlcel;.,ı 
öoflmdzdekl arııaluııl 61G ~
konferınıınca onıylıo111•110 •-' 

eonra Ekonomi Bakaoht'OI' 
gnnderflecektlr. 

Tunus'ta Seylil' ,.. 
İıtanbol, 21 (Boıoei) -,~ 

rlıı'ıen alanın haberlere f" 
Tanaı'tı mddblş fırtını • .,,,,_ 
morlar yClı6nden boıole 14' 

korkunç bir seylAp eebr.;,.,ı 
lerlnl baımıo ve yılo•• ~ı·• 
şehrinde bet milyon fr•

0 

zarar yapmıştır. .,,-:;,_ 

111111 11111111111111111111111111111111 IDf ,.t 
Son Telgraf eli'' 

Beşinci Y ozde 
Dl lllllUUU 11111 

d 
le 

•I 
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OKURLARIN 
DiLEKLERi 

Evvela Lağım 
Sonra Ceza! 

İklçeımellk ftzerlnde bir haıı 
ta sokağı vardır. Ba eokak 
aıldnlerlnden bazı yorddaılar 

bize derd yandılar. 
Bu yurddıılarm ınlattıklı 

rına ,öre uray, ııokıklara sa 
akıtıldığı için mahallenin bdttın 
evlerine para cezası nrmlıtlr. 

Fakat borada llğım yoktur; 
blrcok "nlerlo avla ve bahçe· 
lerl olmıdı~ı gibi ıokakta IA 
ğım kazılmaeı dı mGmkfln de· 
ğlldlr. 

Şu halde?. Lağım yıpılmımıı 
bir yerde arayın böyle bir ce· 
za vermesine ıloğra d~_mek güç 
olur kanaatindeyiz. 

p=G=o=n=o=n== 
il Knçnk Haberleri 

Trak)·a'ya gidiyor 
Trakya bölgesi genel espek· 

terliği göçmen şftbesi şef llğlne 

ıtanmıı olıo Burnava nahiye 
mftdürfl Edib bugan.Trakyı'yı 
hareket edecektir. 

1'ef ıiş: 
Şarbıy Dr. Behçet Uz; dan 

panayır yerini daha ~ıoura hı· 

vagazı ldareılne giderek havı· 

gazı ıeal11tıoı görmOştGr. 

Ziyaret: 
İlbıy Fazlı Galeç; don yeni 

mGetahkem mevki komutanı 

Tahsildar; Menemen 
ve Veznedarını da Suçlu Gösterdi. 

lbtUAs sureıile zimmetine 
802 Ura geçirmekle euçlanmıı 
f inana tahsildarı İşti pli Ali 

oğlu Rlza'oıo duraımaaıoa dan 
Ağırceza hakyerlnde baılan· 

mıollr. Saçla Rize, aylardan 
beri devam eden bu eoUatlmall 
Menemen malmftdGrft Emin ve 

veznedarı Vahid Ue birlikte 
yaptıklarını ve ıon ay tahsil 

ettiği 300 Urıyı ise kaybetti· 
ğlnl eöylemlıtlr. 

İstintak dalreılnde önceden 
ahnmıı olan lfıdeıl okunda. 
Bandı dfılerlnl ıımlr ettirmek 
için İzmlr'e geldiği vakit Hr· 
hof olarak İhsan 'ın genel evla. 

• 
de kokainci V ıef iye, TOrkAn · 
ve diğer kad1Dlarla oıardoğa 

ve kendisine kokain koklattık· 

ları, ve bu yOzden akhnı kay. 
bettfğl ve İnclrıltı gazlnolanna 

bir de-fı gittiği, dört defa tek· 
rar eden bu eğlencelerin her 
birinde yetuılıer lira harcadığı 
yazılı idi. Bu ifadesi ıoçluya 
-eoralda, baoan da doğra oldu· 
ğonu söyledi ve dedi ki: 

- MılmGdGra ile veznedar 
benim bııımı yıktılar. Eneli 

onlara ytız lira verdim, sonra 
benim suçuma mGıaadeklr va· 

zlyet aldılar, hattA aylak heııp 
cedvellerlnl yanhı yasdığım 

halde kabul ve taıdik ettiler; 
onlar da suçludur. 

Dedi ve oular•n hakkında 

ıaklbıt yıpılmaıı hakkında 

hıkyerl bııkanhgına bir latlda 
verdi. 

Hıkyerf kurulu; tetkikat yıp· 
mak ve ııhldlerl dinlemek için 
daruımayı baıka gGne bırak· 

m111tr . 

Ulusal Bayramlarımız 
ve Genel Tatiller 

1'ecimer, Esnaf ve Ameleyi ilgilen
diren önemli Bir Bildirim Geldi. 

••• Ulusal bayram ve genel ta· hem comarteal, hem pazar 
ruh· tlller kanunooon tatbikinde bir gGnlerl için açık kalma 

takım karıııklıklır olduğa gô· 
riUmOıtGr. Bu karıııklaklan 

izale için Ekonomi Bıkınlağın· 
dıo llbayhğı bir bildirim gel· 
mlıtir. Buna göre önce 24 1111 

olan haf ta tetlll 35 11alı çıka · 

rılmııtar. Bllhaıtıa amelenin haf· 

talık talili her halde bu 11111 
bulacaktır. Y ainız halkın yl· 
meal, içmesi, glymeıl gibi za· 
rori lhtlyaçları ile alAkalı alıı 

verlı dakkln fe mağazaları co· 
martesl ö~leden sonra tatiline 
tAbl tutulmadıklarından ~ene 

haftada ıhı gftn çıb11blllrler. 

fatlaoıdıo latlfıde eden mO· 
e&1eaelerde mtıatahdem v" ıme· 
lento mfloavebe ıuretlle haftada 
birer gGn mezun olmaları mec· 
baridir. Esnaf ikiye ayrılmak· 

tadır. Blrlnclıl: Fmocılar, ka· 
11plar, yalnız ıebze ve yıı 

meyva 11tınlırlı berberlerdlr ki 
bunlar cumartesi öğledea IOD· 

ra dı açık kalırlar. Wnclal 
oalbındlarla ziraat Allt ve ede· 
vatı tımlrcllerldlr ki bnnlarıo 

pazar tatilinden lıtlıaılın için 

satnamesl alacaklardır. 

ödemiş 'te Kızıl 
GHetealzln 21.9.935 Hyı· 

ıında (Ôdemlı'te Kızıl artıyor) 
bıılığı altında bir yazı görCllda. 
Ôdemlı'te kızıl haetıbğı varea 
da bu ıy görlllen kızıl haetahğı, 
geçen ay görCllenln açteblrlndeo 
daha as olup gerekli tedbirlerin 
alındığının ve binaenaleyh h11· 
talık çevreılnlo genlılemlı bu· 
lunmadığınm gasetenlzln gene 
o ıfttonuadı açıkçı yısılmaeıoı 
dilerim. 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
madara 

Dr. Ccııdeı Saracoğlu 

Koşu Yerinde 
içme Suyu. 

Ôzel beııblar (Mobaeebel hu· 
ıoslye) ye ıld Kızılçullu'dı ko· 
ıu yerine yakında içme ıoyo 

ıkatılıcaktır. Banan için koıu 
yerine yıkın bir yerde gazel 
bir içme ıuyu balonmoştur. 

Yakındı demir boru döoenme· 

~e~~ ELHAMRA 2s1s 
idaresinde MiLLi KÜTÜPHANE ılnemaeı 

Viyana Bülbülü 
Mameulll: Son çevirdiği çok gaıel f llmlerle beyaz 

perdenin hıklki bGlbftlft unvanını kızanın 

MARTA EGERT 
Mevsimin ilk büyak filmi. 

PARAMUNT danya hnadialerl 

n.liara Birası Mide Bulandırmaz, 
Sıhhat ve Neş'e Verir. 

Baş 

••••• 
le ııralıdı. 

1 - Üretmenlerlo bu ıy· 
larda ndelerl gelmlt borçları 
var. Ziraat bınkaeı, borolu olan 
Clzftm aretmenlerlnln borçları· 

oıo vadelerini kendlıloe depo 
edilen Oıamler mukablllnde 
bir maddet daha asatıyor. Bo 
kolıybğı lUekl bankaların da 
ayni ıek.Ude yapmalarının te~ 
miat. 

2 - İthalAt emte111 Gıerln· 
deki hftkumet tıkyldıtının bl· 
rız genlıletllerek bu ıuretle 

memlekete biraz daha çok gl· 
rec"k mall.rı makabil Gılm 
çıkırılm11ının kolaylıttmlm111. 

3 - Bağlar ve bağcılar için 
lbım olan kakırt, göztııı, po· 
tasa, çuval ve tulumba gibi 
maddelere konulan gamrak 
reımlnln kıldmlma1t. 

4 - Bağcılığı korumak ve 
llerlemeahıl t1ımlo etmek için 
gene bağcılardan olmak Ozere 

bir teıekkal meydana getlrllmelll. 
5 - Bağların tahriri, emvali 

metrukeden ıhnan bağları lu
yueo yıpılmıııır. Emnll met· 
ruke bığlan ite birçok aehep· 
lerle deierlerlnden pek fHla 
flyıtlerle ıatalmıı olduğundan 

bu kıyaeın bınkılırek tam de· 
ğerl gösterir yeni bir tıhrlr 

yapılmuı veyıbod mncod ıah· 
rlr kıymetlerinin blnı dıbı 

lndlrllmeıl. 
K.ooaıulınların huliaaıı olan 

ha maddeler, Mınl1a toplantı· 
emın isteklerini ifade eıttlğln· 

den banin herkeace kabul 
edildi ve toplantı ıona erdi: 

• • • 
Konuımalır çok derin bir 

samimiyet içinde yapıldı. A vnl 
Doğan, toplantının bu kararları 
oı aaylavlırla birlikte )Azım 
gelen makamlara bildireceğini 

ve Ozamcllerlo dileklerfnln 
rerloe getlrllmeıfne çıboacığını 
söyledi. 

ÜıOmcller bu toplanllyı 
yapt1ran parti ıef ferine teıek· 

kft:lerlnln, 11ygılırının blldlril· 
mealnl A vnl Doğan' dan rica 
ettJler ve keadlılne de GzGm 
lılerlnde göıtercllğl ılAkadao 

dolayı eevgllerlnl bildirdiler. 
Ba toplaatıda bakdmetln Te 

partinin tlzlm mabtolDotl ko· 
ramak için ald•I• tedblrlrır 

saygılı bir dllle ııkdlr edildi. 
Ayni ztmaadı baAcıhğı koro· 
yacak bir ıeoekkftl meydanı ge· 
tlrllmeıloln Oztlm derdinin en 
birinci, eo keıln bir çaresi ol· 
dutu f lkrl hep birden onay· 
landı. Mınlaı toplıntııı Gıam 

yetfıtlren çevrelerde pek iyi 
izler bırıkmıf ve önemli amod· 
lar oyındnmııtır. 

Manisa toplant111ndı bola· 
nan ıaylavlar: lzmlr ve Mınl-a 
parti bııkanı, Yozgıd aaylavı 

A vnl Doğın, Manisa aaylavları 
Kenan, Tabir, Saim, Yııır, 

Kini, Refik Şe•kel, Turgud, 
İzmir aaylnı K.Amfl, DeDlzll 
11yla rı Haydar RGtdG. 

• • • 
İt ve Ziraat bıakalarınan 

meydana getirdikleri klll'umoo 
direktôr4 İımall Hakkı da top· 
lıntı da bolunrnoı ve söylenen· 
lerf dlnlemlıtlr. lemıll Hakkı 
mGzakerenln ıonandı G&Clm· 
calerle görGımaı ve yeni ku· 
romun Mınlııadı ve ilçelerinde 
yapacağı mubıyıat etrafında 

bası n:.al-&imıt almııtır. 

Ağrıtmaz, Asabı 

Ingiltere ita). 
ya'yı Petrolsuz 
Bırakacakmış .• 

••• 
lugiliz uapurları 
Malta'ya gidiyorlar. 

Sofyı 20 (A.A) - Vunı 

ve Burgaa'dı balanın İnglllı 
vapurları hemen Mılta'ya ha· 
reket emrini almıılırdır. 

Ahdeni:'deki lngiliz donanması: 

Londra, 20 (A.A) - Röyter 
Ajanıı Joglllz harb gemllerlnla 
nerelerde bulunduğunu cGıte· 

ren bir liste yıymaktıdır. 
Cebeltıttarıktı: Had ve ReaoT 

dlretnotları He ' kruvazör, 9 
torpido, muhribi, 3 mayin 
gemlel. 

İıkenderlye'de: 29 harb ge• 
misi bulunmaktıdır. Bonlınn 

arasında Reaolutloo dlretnotu 
ve bu dlreınottı amiral Slr 
Vllllım Flsber bulunmaktadır • 
lakenderlye'dekl f llo, Revenge, 
veHrhd dlretnotlarlle Gloroonı 

adındaki Gç kronzör, 2 uçak 
ve bJr h11taoe gemisinden te· 
rekkOb etmektedir. 

Aden'de: On barb gemlal 
vardır. Bunların arasında ~or· 

flok ve Colombo kruvazGrlerl 
bulunmaktadır. 

Bayfa'dı: 3 Kruvnör Ye 2 
denizaltı gemlıl vırd•r. 

Saveyı'te: 18 Eyhllde bir 
avfzo gelmlıtlr. Ancık Saven're 

kalmıyarak yoluna devam etmlıttr. 

Sfngapur'dın blldlrlldfA'lııe 
göre, Hermf'& uçak ıemtal ile 
torpido muhribi orayı gelmlı· 
lerdlr . 

Röyter'ln verdiği ba listede 
Mıltı'dın bıhfı yoktur. 

Hitler'in Nutku 
Amerika' da 
Fena Karşılandı .• ...... 
azmettl~I, Mu110Unl gibi fır· 

satlırdao istifade ederek Al· 
mın milletine blrıeyler kazın· 
dırmık lıtedJgl anlııılmıkta · 
d•r. Bitler rıojlml, gene Av· 
rapı için en tehlikeli bir kav· 
nt olarak göze çarpmaktadır. 

Demlıtlr. 

latanbul 21 (Ôıel) - M. 
Bltler'ia Noremberg'ıe lrad 
ettiği nutuk, Fransa ve Roıya· 
da bOytık bir hoınudıoılok 

ve Avusturya'dı eodlıe oyan· 
dırmııtır. 

M. Bitler ve rftfekıeı bo 
ouıkon çok ileri gftmft bir 
nutuk oldu~uno takdir etmlı· 

ler n ılmdl muhtelif nııta· 

tarlı tealrfnl bal lfletmeğe çı· 
t.ımaktıdırlar. 

Bu aradı: 
- H11ırlınmıı ve hazırlı · 

nacak olan Almın ordusu, 
herhaogl bir memleketin bftr· 
rlyetloe tecavaı için değildir. 

Almanya cihan aolbunun ha· 
dimi olmak için ellihlınıyor!. 

Denilmektedir. 

lsviçre'den 
Nfltus BDroRu 
Şefleri geldiler. 

İstanbul, 21 (Özel) - Nal111 
sayımında hazır bulunmak 
ftzere lniçre nafoı direktör· 
lGğD bOro ıef lerl me-mleketi· 
mlze geldiler. 

Bozmaz Yalnız 
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Metro Gold•ln sinema şirketi yıldızlarından Mis füıseel haeusi glylnuıelerlle ve çok gftzel vftcııdlle temayOz eımlo bir arti-ıllr. 
Yukarıda 1, 2, 4 numaralı resimlerde onu en eık ev kıyafetlerinden Oçü ile görftyoroz. Bunlardan biri ikindi çay elbisesidir. Ve 

krep mıye ile y•pılmıştır. Üç num1ralı reslmdeU tunlet gtımOo lıme ve siyah kork Ozerlne yapılmıehr. Siyah kork lamenin par· 

laklığını tadil etmekte ve elbisenin frapanlığına mlol olmaktadır. l\f ls RoBBel bu suretle ayni zsmında eadeli~I de temin etmekle· 

dlr. "Kaıharlme Hopbunu" küçOk kadın f llimlode görftyoruz. Artlıt, gençliği ve zerafetlle çok şöhr~t kazaomıotır. Şarl Boyer llo 

birlikte (Kalp kıranlar) filmini çnlrmle ve ~lylnlş 11rzını değiştirerek yeni bir oekllde rol almıştır. Fakat ne olarsa olsun Katerln 

Bepbun, her zaman eevlleıı, her zaman alluolanan ve her kıyafette dalma gGzel yıldızların arasında bulunan bir artletılr. 

Myran Loy, Çok 
Sevilen Bir Artist. 

Bugün Uolivud'da, yıkılan eski 
ıöhretlc.rio üzerinde ycp yeni bir 
yıldız bükilm eüroıl'~\l ha,lamıı: bu· 
lunuyor. Onun mat rengi, çok ca· 
zib gözleri kadar şirin bir adı var· 
dır: Myroı Loy .. Uzun müddet (Jo. 
livod'un birçok badieelerle bulanan 
ııüdyolarında daima adını işiuire· 

rek çalışmıı; nihayet IJ3 ı yılı onun 
talü Ozerinde kurtarıcı bir el tesi· 
rini yıparak kendisini yakalamıo 

n en yfikeek mertebeye çıkarmııt1r. 

Kaliforinyada Gülver aiti de dün· 
yaya ıelen kGçfik Myrna önce ti· .............. 

mimiyetle kendisini sinema 
Aleminde aevdirmiotir. 

Annesi nahif, zayıf 

hir kadın olduğu için 
küçük .Myra'yı pek küçük 

yaşında hayatta yalnız 

bırak mı~; bu büyük k.aib, 
müstalı.hel yıldızı yash bir 
insan gibi yıllarca küskün 
yaşatmıştır. 

Esasen bugün, yani 
935 dünyMında, siyah 
ııerıleye onun kuvvetle 
hükmeclişinde, bu küs. 

künlil~ün de bü) ük tesiri ol
muştur. 

Mirna'nın kadın ve güzellik 
hakkında çok hu usi bir görüşü ve 
düşüoü~ü vardır. Ooun kanantiocc 
bir genç kız kendisini muayyen 
kimselere drğil; erkek olan hcqeye 
sevdirmek ve beğendirmek J . için 
giyinir. 

Okumasını ve gezmesini çok 
ıeven Myrna Loy, Amerika'oın en 
tanınmıı müellif ve muharrirlerile 
konuımaktan zevk alır. Yazm uzun 
miiddet mflelliflerle bir arada va· 
kit pçirir. 

Koçok Sinema Haberleri 
~~~~~~---~~~~~~-

Sulh veya harp Oıto Kroger eline geçirdiği 

Anne Bella, Loodra'ya Bel ağaç parçalarlDı yontar durur. 
lerine filmini çevirmek oz~re Güzel gi'irzler 
gidecektir. Parle'e avdetinde Eylül ayında eahneye çıka· 
"Sulh nyı harp f tlmlnl çevi· rılao f lllmlerden birisi de 
recektlr. "Güzel gftnler" dtr. Aeri genç 

llılamurlar altında lik mohhlerlade geçen, beye · 
Pdrle'ıe, Alfooı Kar'm "Ih cınlı ve gOzel bir fillmdlr. 

la morlar 1lt1Dda w e11erlnden llayaıınm karısı 
aıiapte olarak Arapça "Aşk 
gözyaşları .. lamfode ee!lll bir Roee f llmlndeııı eoora, Ray · 
f lllm çedrllec~ktlr. moa Ralenln "Bıyatanın kınaı" 

Yı ldı:larm ipıilcllcırı filmini çevireceği anlaoılmıehr. 
Eo bOytık sfoema yıldızları· Bu filmi o mevzuu Yoland 

nıo kendllerloe göre küçük Ld fon'undur. 

lpttliları, meraklara nrdır. Nil şarkısı 
J ın Barlov tıraaklarını yer; Jın Ktpore, Hollvod'a sureli 

Garl Grant kulaklarını pekçok mabaneadı celbedlldi ve "Nil 
kan~hrır. Slhya Sldoey kibrit şarkmw !ilminin ilk partisini 
çöplerini kırmaktan çok zevk bitirdi. lan Ktpora'oın bu 

alır; Pat O'Brlyen güud~ 14 filmlodekf dekor ve muzlk 

bftyük püro içer. fc'ay Vray fO dekor lbtlıımı çok tıo 
mQtemıdiyen eaçlıırı il<' oynar; yOktür. 

Yıldızlar Kollek siyonu 

Rohet Toylor'on • çok sevdlğt ve en~ gür.el arılatlerlo~şıklbir 

kollekelyonunn yapmıetır. Robert Taylor'on ha eeerl ılnema yıl· 
dızları ar11ıuda alita ile kıreılaomııttr. Yukarıda Robel,:Tayloru 

ye k0Utkd70DUDD gör6yoru. 

IAmerika'da Evlenme, Boşanma 
• 1

7inci Kocadan Sonra J 

Bckliyen Kadın! 
işin (;arihi, 6 ıncı Kocası, Yedinci ve Son K 
A lcylı;nde (Aşktan Caydırma Oavası) AçıJJJ 
Karlın, Geçirdiği Tecrnheleri llnlasa Ediyor 

N .. vyork. (Ô.G'"') - Bol'tO!I - gftç Ct"\ll o\duğono gôrece~· 
~3, Nı!\"york Am·rlksn gız .. te lf'rdlr. 

afne tıl\ıllrillyor: r.arada )'ı-dl Ondan ~nnn Ptırtl ~bl I'' 
d .. {a '"llo o1m'lŞ t.ir grn-; h Jlrlttr. Do clh~tten erkekl,ı 
dıc \"ardır. Adı lnr~ızt nçh luıUkaten tok tuhaf tırlar.ı• 

E~a M. Smo!l.Jur. E;b~tte bu Rütfto bu evlenme dol•lf 
hdlvaçlardan kalmış avuç do lıaılım fçillde bayıa Sm'>ll ı..ı 
lııqu clügno ve rıamzt"dllk yü d .. t.~ında nlçlo eTleodiğlal, IJef 
ıüld··rl bııluomak ta-lır. Şimdi df' defaaında niçin boşıınıfığı 1 

lıa11la bir koraya ba\ıyor. iyi hstırlamsı\tadır . 

l\Joha\lııL: ll ıloema Al~ ••Der trkf'~I niçin aldı'1 
mirırle (Ok e.vlenmrkl~ rof'obor (ok iyi biliyorum. Biri• 

P~gı?I Coys tın bayaııın yanında KliC ford dlğerlerladea 

mfibtrdi kalır. ve gtıalde idi. Bundan ~ 
Bııyan Sınoll şimdi yaloızd11. yaıım onahı idi Ye tbdf 

Yedfocl kccaaı Vand,.I Smoll bekar kılmaktan korkayord•"' 

nltlle ikinci kocası idi ve bu E•lendlkten iki ay ıonn al~ 
gfio hrmna kareı bo~11nma O zaman ne d6t6ndl~~~ 
dava:u ıçmıı bulanmaktadır. bıtırlıyımıyoram. 1'eD~ 
M. Smoll Ploza oteliola zengin nlenme teklif inden çok 

ublb ve mtıdGrGdGr. E•li ol enet tanımıttım. il' 
Sonra; Vendell Smoll 

e'flendlm. Çqk t•tlı tıblatl~ .~ 
Altı ay beraber yaıadık; JP:' 

çak kııkınçtı. 

Vak'anın kahramanı ve "Erkek· 
ler, kendini beğenmiş hodbin 

lerdir,, diyen kırmızı 

saçlı Smoll. 

dukları halde 11 K.ueurcluz adam,, 

aramayı dnam eımlt olan kıl'· 

mızı ıaçlı kadından yakaııaı 

kurtarmıya ve ikinci tecrlbe 

ılodeo hçmıya ojraoıyor. 

Bayın S1Doll: 

- Erktkler diyor, hem de 

ıeı.hlytt ile ı6ylGyor, nlllliln 

gerginliğine dayanımıyorlar ! 
Smoll bunları ıöylerkeo nu 

mıra (7) rıi ıı faıl•hhlz\lk h 
bamlımnı re:ldile rıaf•h lıtılye 

Cf'ğlnl H lııruiol ltm'ıUyecrğlnt 
llA ve rtmf~tlr. 

Uayao Smoll nt .. 1101i bftro 

sur. ı yııptığı 7 ıryahııttrn al 

el ~· df'rclaf 111 surrtle hala ıa 

< ımt,tır : 
- llrr koramın lyt ıarefın· 

dan hlrlni b!r aı ay• f.t'llrelıll 

!!em o raııuo kusııre ·z adanı 

l ulmu., olaC'DA·m 
•·Kocıı'arımı uıteıl dele etıl 

ginıl t1ı>TU)t1~11unuz öyl" mi? 
Jrı~llt'mfz cılma\.l·ğ•m 

tıli}'l'@lııdt! 

f'11lat lfcrUlıero ~unu ı;ö~te 

riyor ki, f\lı>ndlkırn eoora ko 

cal11r ltlıJalelz, rulnd ve hud 

lı'n oluyorlar. Gi>zrl erlı:eUer 

<beri ya düşCincrelz, bauA anla· 

yıesız n kendini bt'ğenmlt nı•ğ· 
rurlıır olarak gllz0k6yorlar. 

Un ne lee, benim ldf'atlm 

n ·ıatrğlm uzun lıoylu ve es· 

ıner bir rrkekılr, gOzel değili 

Jllçblr lı.adın kl'ndl ys~ındı 

olan bir erkekle evlenmemeli 

dir. Den bt'molrderlme naeıl 

koca tide edeceklerini Oğrete 

r.ek de~lllm. Onlar Hten kendi 

lntlbaplarıoı yıp•e1klardır, Fa· 

kat ilk kocayı bulmanın en 

Ondan ıon11 Tennlba• ~ 
0, do~ra bir erkekti. AIP r 
evli kaldık, iki kısımı• ol! 
Briç oyanancla kHpCI ,..
ğandan ayraldık. 

Oaa Barnı taklb eder. ~ 
kO o, IGtaf ktr idi. F•k.S,S 
kadar fırtınah nllt geçil 

ki, mlıaı;larımıı çupııt• 

uaaklaıtık. ııl 
Teanlhaa ile te\rar '' ,ıl 

dlk. Gene aygaaıaı idi •• .~ 
yete te'fmlyorda. iki eene ~ 
Con Maıl ile dOAGn6mll JI 
Çanlı.il o hodgA• degtldl· ~ 
eene ı6rmeden kııkançllk 
lada n bu blrleımegf ıddt· 

Aradın iki gtln g 

idi ki ikinci kocam f' ~ 
Smoll koıırak geldin ıs 
denberl hayali olan kadı' 
doğama 'fe teknr fJ'fleDlll8~ 
bir g6a bile bekllyemf 

ıöyledl. Ba onan ıöslerl 
ne kadar kl'fnyıcı bir 

pklıkla ılSylemlıtl? oaall .. 

.rar evlendim. ÇlakO 

yomuıa\ idi. 
Şimdiye kadar bıyaudJ 

iyi geçti ve (ok rglencll"'· 

latlkbıl b~nlm için bir S 
daha eakhyoraı bazırılll· 1' -
bilir b,lkl kocalaumıD 1 
raflarını krndieiade blrlt .. • 
o,an bk rrkek nrdır. p.-
buaber kuıuuuı ad•IP1 

onunla nleamek lı1te111erO· 
lar koaurauı adam 1•1~ l1 
Elinizde buluuan ada••• 

ltrlndrn &e•k almığa ~lı 
hıkllım alabllecekms.IDI• ;;J 

ua, ao Smoll'un t'TUllk ~ 

' '

eti{"'" 
dııba çapraoılı: bir hı e ıll•' 
içto mi olacak, yolu• lı 1 -
neden, 6 numaralı koC:ııt tC1 

ınaralıyı .. Kadını krJl fi 
olan aıkınılau cıydırOI'" 4•' 
itham ederek aho:ybl0

' 

açmıştır. 
.1 fl· 

Alını"'' 

l' eni 
e~i 

Hukuk Gazel ,aıı 
Jatanbol'un çok k11':,. JI" 

sallblyet 11blbl t. ıle"'~.,, 
fmdan çıkarllmakl• ,o 
kıymetli mealek f' 
onunca uyııı d• 
ve 11tılıgı Hrllm~fll~ 

Hokakcu ye I~ 
'fe geaçlerlmlse ba _. 
paeteyl tnal7e ,,d.ı'I':-
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sç,ın TeDyazo Ha~eırDeırn 

l(omitenin. l(ararını ltalya 
Red veHahesistan l\.abvl Etti 

' -
Aııkara l ·ı rıahcş J mparatoru, Yalnız iki Noktaya J ti raz ~=eli }'Or. 

''eni Konuşmalar için Açık Kapı Bırakmaktuclıı iizerinc Yapı mak lstenı en ltalya, 

Taarruz, Ricatlc Neticelendi; Ordu, /~:~~:~· .. 2 \<,?.:;~. -b.~;: 
~ 1 K h • D B • h • ı· • G • -·-d-e öğleıleo önce H•t 1 l de top ara ve a ıne e ll11 ıı~ erı ııe ır ı laum1e ve öğleden ıoora eaat 

verllmlıtlr. M 1119olfnl, ekeım 

Gıerl hlr reıımf tebllğ neerct 

mi~ •e beoler komltut tarafın· 
dan ,.erilen kararın, nfçfo ka· 

bul e<lllmtdlğl uzun uradıya 

blldlrml,tlr. Naznlar korolu 

1 

1 

ve diğeri dr; ulahat mOoavlr 

lerfnl o tayin kcyfly,.t ldlr. 

Jstanbul 21 {llz,.1) - Hı f 
ler komhı,sl, J ıaiya tı11 Rahe 

ofetın'a verdiği karar nota&ıma 

8Uretf ol ~azetelnle ""l'retmfı· 

ılr. Bu kıararnamf!dl'; ffahtıfı 

tatta ~f'of, mlkyıetı yırdım 

edllmt•I, insan ticaretinin ter· 

kf lçfn Hıb"o hükö.metlne lh· 
taralta hulooulması, ıelabat 

---·•+-•••---
(Hüliea: knl Koaıantin brb · 

labaıJDa büyük ümitlerle gelmitıi; 
~ QDın burafelcrinin, papazları mu 
11•rcti veçbile letanbul'u muhal.
kak ıurclle alacak ve Bizans im· 
P.rıtoru olacaktı. 

~üçük Aeya'daki Yunan istila 
0rduıu, Edişehir'de idi. Kral da 
lıroıyaka'da İ)ice ('aka eatdıktao 
tonra, Eekişehir'e gelmişti. lstan
lıut'a girmek için Aokara'da bir 
'-luı.afer kurmak lazım oldu~uo& 
ltanidi, Yunan ordusu da bu kana
•tı. İdi. 'Falı.at ordu erkanı, ordu 

U. lı.ral aruıoda binbir ihtilaf 
•ardı. 

Bu ihtilif h vaziyette Ankara 
~erine yürümek isteyen 9 Yunan 
;rhsı, ric'ata mecbur kalmıştı. 
~al Burea'ya da gitmiş, orada bii 
"kert meclis akdetmek istemişti. 

Kumandanlar hezimet mes'n• 
li7etini birbirine yükletme~e çalı· 
~rlarken kabine ile ordu arasına da 
illmar girmit n Yaziyet büsbütün 
lıerbat olmuştu.) 

Sarıyanl'alo bu cevabı. vazı. 
)eti yeniden karıetırmıe n kral. 
91111rlerlo kat'i surette tıtbiklnl 
9111retmle fakat gene dinlenme· 
~ittir, 

Bunun (izerine Kareıyaka'da 
)eıaıd,n bir h1rb meclisi ... te · 

4ea kral, Papula&'ın muhalefeti 

ile blreeye munffak olımamıe· 
tır, Fakat Papulaı ile Duımanlı, 
hlrblrlnla tam dftemunı olmuı· 
'-rdır. E~er, kralın akdettiği 
llaeclht~, dermeyan edildiği Jzere 

'•tabya Gıerlne hemen yftrfln· 

ANADOLU -GfbılGk Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazganı 

Baydar RGfdtı ÔKTEM 
lr111om1 aeıriyat Te yazı iıleri 

f.a_ ~tld~: Hamdi Nüzhet 
~eu: 

lalllir İkinci Beyler eokağı 
C. Balk Partiıi biıJuı içinde 

'l' 'l'elgrar: tamir .. ANADOLU 
elefoa: 2776 .. Poıta kotoıu 405 

l ABONE ŞERAİTİ: 
ılJatı 1200, Alb aylığı 700, fJç 

\> aylı~ 500 luru§tur. 
lhancı memleketler için senelik 

ıbone fi«clİ 27 liradır. 
Ueryerde 5 Kuruıtur. 

~geçmiş mı::ıar 25 kuruotur. 

-'NADOLU MA'l'IJAA81NDA 
BASILMIŞTIR -· -

Cephelerde Yaralı Taşınıyor 
mGı otea:Tork kovvetlerl miiş· raftından da yeni bir bük ti met 

k61At içinde kalacaklardı. Bo mekanizması koruyordu. Bunun 

lhlllAf lar Tilrk kuvvetlerinin için, Yuııao ordusunun bn yüz 

dalma fıtlfadeslnl mucip olmuş g~rl etmesinden o zaman nlhıf 

n TGrk'ler bu fır;ıatlardan biç ş,.kllde istifade lmUnı Tfirkler 

birisini kı.çırmamıelardır. için henftz yokta. 

Fikir lhtiU'ifinın Neticeleri: Gelellıo gene •ekayltn ce· 

Bu f lklr lhtllAf larının, şahsi reyanın ı: 

lhtllif ve inat Şf'kllni alma81 • Kral Koıııaoıio'ln Borea'da 

esae itibarile Yunan ord.uau için erkıioıharblyesl ile birlikte bu 

en bOyOk bir felılkettf. Bo ay· lundoğa 11ırada, ordu arasındaki 

rılığın ne vakit olsa neticesi ihtll4f harbiye bakanı ile umu 

feci olacaktı. mi t'rkAnı harbiye araııında ıld 
İbtlllf, kuman'oJan ~e gene· det il lbtllAf 111( haınna sebe b 

rallerln araııındr.cn funera 'le za· oldu. 

bitler arısına aağıldıkça kor· General Dusmıols, N. Seo· 

konç bir ,ekJl alıyor, bele ef· taklye, gtnf'ral Sarıyınls 1&ker. 
rat araeıoda. miithlt bir dedi ltrlnfn rlc'atlolo behemabal 

kodu me,·.cuu oluyordu. O ka· dordurulmaıı llzomaao bildh·· 
dar ki, /.uyaylıoğradakl Yunan dl . Ayni trkAoı harblyel umu· 

latllA ordusu, tek kumaodıya mlye relıl, telgraf la general 

t4bl, mftttehld bir konet değil, Sarıyınlı'•n hareketine Gonırl· 
b~nblr emele ve garazı kurban alo nazarı dikkatini celbettl. 

olmuı blnblr parçı bir kunet Kral ve erklnıharblıe relıl 
demekti! general Duımanlı telgraflı 

Bu lhtlllfıo ilk neticesi Gunarlıı'ten Ankara Gıerlue 

görGnda: General Sarıyınl'nlo taarruz teeebbQıGnGn akametl 

komandaH altında dokuz farkı 6ıerlne tıhaeıfll eden nslyetla 

gayri muntazam ıurette y6zflst6 yeniden tedklkl lçia kralın 
geri etti; hu kunet, nerede ve reisliği ahında bir barb eura-

naeıl ve ne vakit nerede top· sının toplanmaeını lıtedUer. 

lanıcağını bllmlyen ıereerl bir Kral ayni samandı Seotıkl· 
kuvvet demekti! ye artlk Atloı'yı d6amek f lk· 

E~er Türk kuvvr.tlerl bin rinde olduğunu ,e buralarda 

mOşktlAt ve yokluk içinde ol yııpacak hiçbir tol kalmıdılını 

maeelardı, Aeya'yıeoğra mace d• bildirdi. 

rası tD r~ci ,ekllle rn21 d6 rapulo•, gPneral Sarıyınl'yl 

lıham lıulacaktı, Gazi lılr ıa rtc'alle maıur g6r0yor n bd· 

raftan harbt>ıllyor; hlr taraftan tüo kabahati prens Aodre'ye 

ordu vüt'uıl~ ~f'llrlyor, lıf'J i ta yüldeıiyoruıt! Sarıyıol de bezi. 

Oçe kadar komı,malarda ha· 

lanmuetor. Ralcınlar kurula, 

Mııeııuliol'ntn baohnhğında ,.e 

doğa A lrlka'ernda bnlooen da· 

mı.dıodan ba~ka tamam idi. 

Bu toplntıda bf'oler komite· 

ııtofn Tf'rdfğl n ltalya'ya teb· 

llğ eylf'dlğl karar. nzon UH· 

dıya locl'leomlt ,.e Df'tlcf'de, . 
ikinci lılr m6ıabre için açık 

hpı lıtnkılmak ıuretlle red 

edll 0nletlr. 

Mattıldbeu 11tlr:I foler ı onu 

eutmue ve tort·n•ıya nihayet 
~~~~~---,~~~~~-

mf'Iİ Ilı.inci lolo~dunun yenlıe 

ve rcrmfce hankdlerioe atfe· 

dlyor,'~entnl Sangarl'nlo meı' 

ullyetlol lıöylece fetredlyordo! 

förfncl kolordu kumındını 

general Kondlllı nllnı harbi· 

ye3I relııl St. Gonıto ile blr

Jlkte Pıpu 111 T'f' Sarıyanl'yl 

mu'ul görGyorlardı. 

Gtneral Pıpula•'ın bandın 

az bir zaman ıonre, trkAnı 

harbiyesi ile birlikte Borııa 

Mudanya yollle lzmlr'e glul~I 
haberi dayoldo. 

Perıembe: 16 Eylal 192 l -
Koetıntlnopl Traaılıntlk n · 
puro, içinde Atlna'ya dön 

mekte olan kral Koıtıntln 

olduğa halde Soranlk k6rfe 

ılnde g6r6nda. Ktılın bCUOo 

yuerlert, erkAoı barblyeel ve 

Ankara'yı glrmeıe hasarlınmıı 

bir çok Hblt le npurdıdar. 

Bııbıkae, k•blae heyeti ile 

birlikte lrralı kırıılamak bere 

'Hpora geldi. Fakıt Dlmllrl 

Gunrrlı'ia ylıl çok 111ktır. 
Bıın~ll general Dmmanb'l 

bir tarafa çekti ve huıuıl bir· 

kaç eey kODDfllC8ğını IGyledl 
ve general Pıpula mık.uman· 
danlıktan azledileceği için Aı· 

yayl ıugra lıtlll orduluı mı· 

kumandınbğanı kabul etmeelnl 

lıtedl. Do lmaolı, ha buıutı 

ikindi vakti ce••p vereulfnl 

bildirdi. 

Fıkat ne olmuıto?. 

Ayol Guaarl•, Erkloıbarblyel 

umumiye !'<'İtine Anıdolu'da 

Yunın ordnsu bışkumındıo· 

h~_ını vermekten nzgeçtl. 

- So11u t'ar -

11h gfloft tekrar ıopl1Dıacalctır. 

Habeşistan, Y alm:: 
lki noktaya itiraz Ediyor: 

J;<1tan!>ol, 2 l (Özel) - Adla . 
Abıbı'dan hıbf'r . 'ler\ldl~lne 

'örr, Hıbee DHırlan, fmpara· 

lor Halle StlA~erıio lıaekanlığı 

icruı, ıf1Ah1ı kabllclerlo ellAh· 

tan tecrld f'dil O'Jf'tıl, f'Cnebl 
tebulanoın hOtOo hıklıırını 

alhnda ıopltomıılar •e bf'oler riayet ettirllm,.ef, rcof'bl ml1t• 

komhtıılo'n kararını lncelf'ml, vlrler tayin olonmaıı mıddr.lerl 

ferdir. nrdır. 811 tı"kll, h"t ıume için 

İmparator, komitenin kan· muhafau t!dllccek ve hu mOd· 

rını aynen kabul f'fmff, yelntz delfn fnk1H•ınd• l]:oeler knrU· 

iki noktaya ltlrn t.ylemletlr. munun emrine göre hareket 

Bunlardan biri, (V tılo) hakkı olnoıraktır. 

••• 
Uluslar Kurumu 

Salı Günü Tekrar Toplucnk .. 
lsıanbul, 21 (Ôıel) - Uloılar lurumu, öoümftr:df'ld ~at. gGnG 

toplanacak ve İrılya Hıbf'tfeıan ınlıımızlığı hakkında Lir çarrl 
bal baloncayı kadar konuımılarına denin edtcektlr. 

~~~--.~..--~--

ispanya 
Kabine 
Buhranı De-
vam Etmektedir. 

İtlanbul. 21 (Ôıel) . - iı 
paoya Cumu· bııkını Zımorı. 

M. Şantıl'I kabul ederek ozon 

m6ddeı konuıtuktan ıonra yeni 

kıblaeyl teokll etmellnl teklif 

etmlttlr. M. Şıntal, mıı tarller 

ileri ıGrdftğ6nden Cumurbıı · 
nı dlger ılyı•llarlı temaılera 

bıılamıft11. 

ltalyan 
Denizaltı Gemisi 
Ingiliz Manevrala· 
rını Takip Etmiş. 

İıtanbul 21 (Ôıel) 
bire'den bl\dlrlllyor: 

Kı· 

Söveye kanılında mannrı 

yapan loglllz deoh tayyart le · 

rl. aneıııo meydanı çılr.ao 

bir ltılyan denlaahı gemisi 

lar8'ından ozon mClıfdet takip 

edllmleıl r. 

lngiltere 
Yeni Teklifat-
ta mı Bul unmuş? 

Jı1tanbul 21 ( Ôıı-1 ) - no 
mıdan haber ,.eriliyor: lıalyı 

ba,bakanı M. ftluı!nlinl, Fraa· 

l!anın Roma 11ef iri Kont Dö 

,ımbro ve dıt bıkanı SoYlç'de 

laglltere eef irini kabul etmlı· 
lerdlr. 1agUtere' ıeflrl, İtalya· 
ya yeni bazı ıekllfauı ba· 
lanmuı. 

Paris Gazeteleri, 
Dftnya Kana Bo
yanmasın Diyorlar. 

İıtanbul, 2 l (Ôzel) - Pı· 
rleten haber verlllyor: BQUla 

gazeteler, İtalya - Babeıtlıtın 
ınlıımazhğından mOteYf'llld do· 

rum etuf.n ia uzo o makılt lt'f 
yazmakta ve bu kadar t'bf'm· 

mlyetı-lı bir mf'&'eledtn dolayı 

dOoyanıo tekıar kanı boyan· 

mamatıı için Fraosa'oın bıuon 

kuvvetini earff:tmeel lüzunıun· 

dsn babtıeyl~meetedlrlt· r. 

---·--~--------------------------------------------dopru, kt-odl ejıınlımndao genç balllode ıevklf edlltolotlr. Kı lirdak.? HGtüo emeklerimiz bo,a sonra, kcııdlehJi gı·~dinlim. 

hlr kRdını ırllanca ile katlet · tilin kanun mucibince Sen· gitmek fiZf!fe idi. Mftıyft dl · .. Otomobilinin yanına dön · 

nıişılr . Kaılolunan k11dının lemi Mun doayl't mahkemeıılne rektör çok tf'IAş "" bryrcao düğümftı zaman, otonıohilden 

Eı na Fit:ydn'ıllr. ,.t:rllml'&I lizımg,.llr. Fakat gô,tt'rlyor ve pek eımarılr. bir bülbül glbl aheııkll ve gQz*'l 

.,Cloay~tln vukuhulduğo yer bizce öyle df'ğll; ho cinayet adamı bf'nılyordu. Adanılırıma bir ıes aksetti. f~·erlde minyon 

d .. bı y.-dinci milli yol OurlnıJe halı.k111d11 mutlak bir ııOktit en yOkıek zevatla alAkaeı ol ve güıel lıl r kadın vardı; hu 

~osus Rommıı: .Nu. 3 22 Edıl/ 933 Fontt'nlllo ormaoı yakınında muhafaza edilrnelldlr. Ne adliye, do~ono dı ıliylemf'Lte kueur ktadıo: 

ı u 1. 1 ve 46 IDCI kllometrededlr. ne gazeteler böyle bir rlnayet elmemlttl. - Oh... llanril . Gaz~ten 
lihb u a~a; Aman ve }'ransız ia· anlatı)or \ C~)üzlııışı llenua He lhıi· Ct t h h I bl Llld b b "Bir •asetecl, roahim ya, hu 1 f AL 1 hl h a. 
~İt arat 'C casus Leyellcri büyük diee t'lrnfıud.ı <'Snelı tnlıkiknın me· " ~ nayf'tin tıcbebl mi?! en er ang r ,,.. e 1 n " ç 0 ne muat.mm,. r 11 un .. 

UıGsatıakay& sirwiı uziyclle: ınur olıluğuuu aııl.ıtıyor ; J "Geoç ve cı ~uı kadımn VI · dar olmımılıdır. kapıyı ).endlalne açık bilir. Dedi. MOdClr: 
d,· . liir Alman casus kadın, ken· zlleslnde hıyaneıldlr. Bu kadın, "Bunun için, cinayet mıbıl· Ve... his de bir gaaeteclye, - Ua\ı.lun nr kuennı! 

~ın· , eri ve vaınnprrver. Uoğrufo hu Lı Al h L & 
d 1 Fransız ietihbarat {cflerin· ı•ır man CISU8ll olmulDa llnde, bA.ilseyt batkın gözClo· er.ese yaptıfıımız muameleyi Dedi. 
''- )iiıba U ' ı.- zatla Llrllktc ~alıemaktııu bü· rağmrn yü b B il w·"' d L d LI L yıpımayız. Hem kanun tıarlh .. 41 ~· enua) a Hlmıtı- vır ı ıeı rnoa e u en ve mena.ıa ın Ha amıa "Cidden ku• idi. Hem ku,, 
ll:ıab • yük bir ifılbar doyuyorum! O d bl ı B '" 

~ .. L casusu, mülazım Stramer de nasebete glrlşmle idt. için bayok tedbirler aldık n rta a r c nayet •ar. o beom de yıldız!. 
'•dın ltJ I'< h d d - . l'Jtı Ahi... M üblm bir işle ı ı ı l L h LL ~ldu 1 ya e e etmece, ya u a "Bizim tahminimize göre, çok bflyOk mOıkllAtla mftka•· c nayet g z emea ••••mız "MildQrftn bOtOu emeli, u"n~ 
rrnege memur. btraber çalıeacağız ve teşkil! Al ı d d d b d L deıilldl "' V mao mü Aılm Berllo' en ya ımııı temin e e 11 la. " r. ve gftıel melreelne caka Htmık 

gt'ç ~ Pariı civarında l'ontenbli'de tımın ruhu demrk olan bir zat hu kadını tekrar kazanmak, "Fakat ... Mıkıada vardığımı · "S6r'atle karar nrdlm; dl· olduğunu aolıdım. İçlmdtn 
'"l ldıoı öldürüyor, l<'akat lU• IÇID l'Ö8tördl~fnlz leVel'CÜbttD h d d Q d I d d lir d b t LtJl ft Jt Q 1 b Q .. tayorı " " yı u a v cu uoo or a ao sı Hn •e•mıı ıırı • sa ı a rea ur n un ne geçt m, og n gGlmedlm d"gll! Genç J-:ıdına: 

t ben de iftihar hleeedlyorum. kaldmnık eı:.ırJnl ılmııtır. kordonu önGnde bir IGkl oto· ki gaseteye ya1ılan ıekllde bir G A B 
ı_7 raneıa ifıtihbarat amiri mira· - Gruyonun yı.. en ne 
hı; G~ru, hu cinayetin adliyeye Şimdi aııl mee'eleye gelelim. "Bedbaht kız, hıyanetini, mobil darda, içinden mftkellef nk'a anlattım ve gaseteelyl kıdar nGfozla bir adamım! 
--.:e11ne taraftar değil. Evvela bir~ "Alman lsılbbarat bflrosunı kanıle Gdedl. Bir kureunlı bir mflı)G çıktı; ıa mı• Gze· mftkemmelen ıtlıUım. Clnıyetln Der gibi bıktı: 
'eciyi ıtlallyor. ıonra ıivil ko· mensob mOIAzlm Oıofon Strı· öldClrtlldü. Fakat katli fon rinde duran gısetenln mld6rG b6tGn isleri, cinayet yerindeki Ben kendlıılne: 
_ _ '_•_ bidieeain nanl J geçtiAini __ m_ er-=,_ d_fl_n __ ı_k..:.ıa_m __ ea_a_t __ o_n_ı___;._S_tr_ı_m_e_r_d_e_b_e_m_e_n-""c_la_ı __ e..;.l_m= •"-· __ ..;.o""'ld;;;..;u~u;;.;;a;;;.;;a=--=16~1;;..;;e;...;;;dl"".;...._;N;..;...;;..e__,""ı~.;;;;;.bl;;..·......:......;;k'""a ... n...,la .... r ....... d ... ı_.o .... r...,ıa ... d ... ı.,.n ... k ... a...,1 .... cla....,,.ı .... ld ... ı .... k .... ta ... n._. ________ So ....... a ... a ....... • .... ar ........ _____ _ 
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Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

Balkan ~Olimpiyadları Atle· 
tizm Müsabakaları Yapıldı. 

~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~ 
~·T-~h.•k···N•o• .• ı2.1~~~2•2•E•yı.d1~9s.s~~~M·. •AY•e•A•N~Sahada, Yunan Donan~nsı A~iralı Da Bulundu, 

Birgün Gelir, Yurda Dönersin Aybey 
ve Onunla Evlenirsin .. 

]abalık, Görülmemiş Derecede idi. 
--------------.. :--------~-----lıtaobul 21 (özel) - Bal· Rana Tırban, general Fa!ıred· Atlf'!tler audlçtller. Ali Rıo• 

kan ollrnplyatlart atletizm mO.· dlo, ilbay, Yunan Fefirl, llma· Tırbın kısa bir ıöylev yet'' 
aabıkalarıoa bugfto Kadıkö · nım•ıda bulanın Yunan f iloeo rek Balkan mllletlerl arıııoclt 

-~~~~~~----~~~~~~~ yftndeld Fenerbahçe ıtadyo· amir.la ve malyyetl ile PO.bay· hueole gelen kardetllkten bab' - Öyle yı; bt!lkl EmJr bu Aybey içini çekti, batını - BlrgOn gelir, yurda d6 · 
monda başlandı Daha aaat ları, Bulgar sefareti erlrıiaı eeyledl. itin tamamen gizil kaldığını &alladı. Hıf ff, fnlltlll bir nenin Aybey ve onunla evle· 
14 te ıtadyom hJDcıhınç dol · hazır bolonuyordo. Kalabalık Birkaç gtın evvel ölen gol· ltter.. aeale; niretn.. Hatun hana gelince, o 
muı bulunuyordu. Seyirciler gôrQlmemlı derecede idi. gar atletizm fed.,raayonn .,..-- Doğroson, hakkın nr. - Hem de çok gdzel! ıenln için bir maceradır, bir 
ıra11nda İohfsarlar vekili Ali Saat 15 te törene baelındı. kanının batıraııaa bürmeıe• S.k; ıen tamım hanı arkıdat Dlye mırıldandı. hayaldir. 

bir dakika ııükut edildi. olabilecek bir ylğhıln. Bla iki· - Adı? Aybey dumanlı gözlerini kar· 
mlz çok lıler göreceğiz deli · - Yakar!. ıılara çevirdi: Rus Sporcular 23 Birin· 

citeşrinde lzmir'de .. 

Saat 15 te m(habakalara blf' 
landı. YGı metrede Balkın ti' 
koro kırıldı. Yogoılu btrtaelı 
Romen ikinci, Y onan ftçGoe'ı 

kıalım! Domanbay yaldaııtı. İki - Karanlık bıatı. Bu herif 
İkisi de çıdmn klpmndı ellle arkıdaıınJn omuzlarını ler bize gİllba bu akıam ııık ta 

dormaı bakıyorlardı. Batan tuttu, BJrlblrlne kardeeçe, coo vermlyecekler. Farkındamıııo; 
Banın ırkaaındr.n yalnız bir hl ı L l b L ı s }l•' Semih (Tftrk) altıncı oldu. 
ıGnrl yClrQyordo. Domanbıy, 

bu gaıel kadının aaker gibi, 
cengber gibi değil, bir kadın 
gibi glylnmlt olduğnno farktıttl. 
Eneli tltru, ıtıpbelenlr gibi 
olda. Fakat derhal Acem nefe· 
rln ıGzlerlnl hıllrlıdı. 

- Yetlıtr, içeri girelim! 
Domınbıy, bir daha gôz attı: 
- EmJr! 
Diye mmldındı. Fllhıklka 

Emir, beyas bir at Qıttlnde n 
ırkuında yalnız bir ıftHrl ol· 
do~a balde ona doğru llerll· 
yordu. Damınbay daha fazla 
göremedi. 

- Demek lıler yolunda? 
- Belli olmaz ylğhlm, ılı 

Tark'ler çok ıerbeıtıiotı. Hiç· 
bir teylnizl kolay kolay ver· 
mezılnb.! 

Acem nefer heyecanını gfz. 

lemeğe lftzom gôrmiyordu: 

- !len birazdan tıkacağım 
ve orayı gideceğim. Gelince el· 
ze anlatırım! 

- Olur, fakat geç k•lma! 
- Sıyır, elden geldiği ka 

dar erken dönerim! Rana bir 
.. rap daha Yerin, benim de içim 
tutnoto. Kadın haaretl bam bıo· 
batka tey! Beynimi yıkıyor, 

kemiklerimi çıttrdıtıyor. Aylar 
oldu ki, bir kadın kokoıu te· 
neRQı edemedim. 

Hem bunları ıöyllyor, hem 
de ıırabı yudum yudum içi · 
yordu. 

- Herif cehennem olup gl· 
decek galiba! 

Donu Aybey ıılSylemlıtl. O 
dakikada Acem nefer de dııı 
rıya f1tladı. 

Aybey'fn hiçbir oeyden ha 
beri yoktu. Kapıya doğru ller· 
ledl: 

- Baıım tallı tıtlı dôoii 
yor .. Boralara geldf~lme plıı 

mınım. 

- Neden Aybey? 
- Arkada kıyılmıyacak hl 

rlnl, ıözyaolın lçtnde bıraktım 
da geldim .. 

- O kim, bir gOzel kız 
gıllbı!. 

- Btr dilber kız Dumınbıy, 
Eğer beni ınmemlt olıaydı, 

onu nnı alırdım. Yakar, bir 
arılan gence llyıkhr. 

- O ıenla neyin? 
- Neyim mi, hiç!.. Yalnaı 

ındltlm bir kız! 

- Hangi kabileden? 
- O elbet çok 0100 bir 

it Domanbıy! O, Çin ıarayla· 

rındı yetlımlt, ıonra bir kAr· 
vaD bukınıadı blılm tırafımııı 
kaçıb gelmlotlr. 

Demek Çinli değll!. 

- Bayır, öabeöı TGrk! 

mut r te -.at e aa.h ar. - onu var -

Italya Halkı ve Basını 

Heyecan içindedir. 
. ---~~~~~~~ 

lngiliz'lerin Akdeniz'de Tahşidatı, 
. Cenevre'de Protetso Edilecek. 

••• 
Roma, 21 (A..A) - İtalyan · tld etmesi keyfiyetine olnılar 

Bıbeı anlıtmazlığı, İtalyan ıoayeteıf nln n11ar1 dfkkatlaf 
gazetelerinde glt·glde İtalyan celbedeceğl ıahmln olunmak· 
İngiltere araaında Akdenfz'de tadır. 
bir ihtilaf mahiyetini ılmııt•r. Londra, 21 (A.A) - Nev· 

Genoy ve gaseteler, İngllte· york'tın bildiriliyor: 
rg'nln ınkolceyt noktalarına Dorumun nesaketlne bfnıea 
büyftk kon etler ıab,td etme· altın •e•klyatı ılgortı f fıtl 
ılndeo dolayı feybJAde heye y~zdel dörtten yGzde yediye 

çı .. ırı mııtır. 
can lçlodedlr. Ro 21 (AA) - Aktım 

Yetkili ılyaaal çevenlerde ma, · 
gazeteleri. loglllı buınının 

Baron Alolzl'nln ilk fnaattı mtltecnlzane llaanını protesto 
ve meaell konıeyln ônQmtlz· etmekte ve f nglllz gı.zetelerlnin 
deki toplantı deuesloden isti· açıktan ıçı~ı bir takım teh· 
iade ederek İnglltere'nin Ak· dleler ennrmaktı oldoğanu 
denlı'de bGyGk konetler tah· yazmaktıdırlır. 

Bugün Altay - Göztepe Takımları 
Arasında Bir Maç Var! 

letanb~.ı. Ankara ve lzmlrde 
maçlar yıpmak 6zere gelecek 
dost Sovyet blrllğl sporcuları 

12 birinci t~orlode İıtınbol'dı 
bolonıcıktır. lııtınbol mohtelh 
fr.dbol takımlle ilı:l mftaabaka 
yıpacaktır. Roı fudbolcularUe 
beraber gelecek olan Rua gft· 

reıçllerl ve Roı Eıklrlm takı· 

mı da gGreeçUerlmtz ve eskirim 
takımımıılı ayrıca lıtanbol'da 
temasta boluodoktın ıonra mi· 
ıaflrler Ankarı'yı geçecekler· 
dlr. Ankara'da Oç gGnde muh· 
telif temaalar olacak ve ayın 

22 ılne raıtlayan ıalı gGotl İz 

en kuvvetli takımlınndın bl· 
rldlr. Altıy'a gelince Bıhktelr 
mftıabıkaaındıa ıonre lzmlr 
takımlarlle ilk deCa olarak te· 
mas edecektir. Her iki tıkım 

teknik noktal nazarından md· 
ufi kuvvettedir. Maç 11at 
16,30 da baıhyacaktar. 

Denizli'nin iyi 
Su ihtiyacı .. __ ...... . 
Uray Su Getirtiyor, Ta
bakhane de Kalkıyor .. 

mlr'e hareket edilecektir. İa· Şarımız orayı Dçnlzll suları· 
tlkbal pırlak olacaktır. nın çok kireçli olduğunu dO· 

kor 10 eanlyedlr. 

4 X l 00 bayrak koıoıuodt 
Y onan takımı birinci, Yat": 
in ikinci, Romen ilçC1ncft, T~ 
dlSrdtınctı, Arnanıd betlncl 1'1' 
diler. 

Cfrld atmada Karakıt (T~ 
birinci geldi. ve Tarklye ı~~~ 
runu kırdı. Yunan'lılmr lklP" 
Yoır;oılav'lar iiçtınctl oldalaf• 

800 metrede Yunanlılar IJll' 
kan rekorunu kırdılar. fk.,e' 
Yugoslav, dçC1ncd Romen, d6" 
ddnc(l sene YugoılHdır. 

400 metrede Yugoıln ~· 
tocueu 16,1·2 ile birinci, il' 
men 16,9.4 le ikinci, Ya1' 
tlçftncG geldi. Ytıbek atla-' 
Y ogoılav atleti birinci• 
Cihad Tllrk betlnct gelmlıd1• 

Mü11bıkılırı yarın (Bagı•I 
de devam edilecektir. 

Programı gl\re dost memle· otınerek halkın iyi ıo lçmeılnl 
ket ıporcoları 23 10·935 tarl· eağlaDJak için Boldan llçeeloln M. Mussolinİ 
bine mGudlf çartamba gftoft 

İataobol'oo T•odelen ıoyo aya· F J eaıt 20 de oehrimlzde buluna· ransa ve aponya 
rındakl bıı tatlı ıuyoadan ııh· 

ca.1tı1rdır. Elçileri ile Konuatll• 

S 
' Yirmi dört uıt lıtlrahıtten hl ve fenni uıollerle ıo getir· v '1 istem Metrik öl~ü. eonra ilk temulannı cuma tip çok ucuz bir flatle aatmığı Roma, 20 (A.A) - M. at d' 

~ gftnG İzmir muhtelit tıkımlle bıtlamııt1r. Halkımız orayın bu aollnl bugftn Japon elçlılol 

U 1 
• ' 1 ' • yapacaklardır. Comarteal gftntı çok yerinde ve önemli teşeb· kıbol etmlıtlr. Da kona.-' 

su Q Bir Sene içinde Tork.iye'de lıtaobol Tfl Ankara'dıo gelecek b6ı6ntı tlkrln ve memnuniyetle nıa da İtalyan. Hıbet • 0111 

1 • S olan gGreeçllerlmlzle Alaancık kırtılamııtır. mazhğının bogtlnkCl darO-' 
önem 1 onunçlar Verdi.. ıahaaınd• gtlret mGaabakıları Etki eadrazımlardan Kamil etrafında yapıldığı Rnılıyor· 

Aoklra 21 (ôzel) - Ôlçtl· kanhğınca orneklerlne göre yapılacaktır, Ertesi pazar gClatı· pıtı İzmit nllHğtnde bulun· Roma, 20 (A.A) - F~ 
ler kanununun memleketimizde ooıylıomaktıdır. TOrklyede de cuı.01 gftntl yapılın fodbol doğu zaman bu ıadau getirtir 11effrl Dö Şımbıon İtalyan I 
tatblka konulduğu n ölçft, kollanılmığa elverloll olmıyın mdttabıkuıoın rnıntı yapılı· 98 içerdi. Şubayımızın bu kıy· ııbıtkını da huır oldap ..,ı 
ayar eoıpektörledaln ite bıı· hergıngl bir ölçft ve ayarın cıktır. Ml11flrler cdmoriy~t metli himmet ve hizmetini tak· Muuollnl He görilımlfttlr. J 
ladıkları gOndeo itibaren ~ıde ithaline mftsaade edilmemek bayramında Aokara'dı bolun Buradaki Fran111 ,...ıveol 

d ' dlrle ÖYedm. ....- _., 
edilen sononçlar çok önemli te ır. · mak ftzere boradan Ankıra'yı • bedbin ıöstlktıyorlar. Kabl•' 

dl. 8ıedlrektörlftk 152 takım 1 Rorsada 1 gtdeceklerdlr. Denizlimizin• ;n gOzel cadde· Beıler komlteal lSnergele~ 
OlçG normıllerl, yardımcı ya· ·--~---------.ı Bu temaelırı bftyftk bir d •ereceı.I cevabı yarın baıırbr ılo e tehrln gOzelllğlnl ve hı· ... ~& 
raçlar ve ıyır damgaları getirt· .,.. ehemmiyet veren genel merke· vuını bozan bir kımbor, bir cağı bekleniyor. 
mfı bunları Dikenin dört bo. uz Om satışları zlmfz mıotakalarm tef ıişlne 

çıbın g1b1 sırıtan köhne ve B · Ital 8 cağına dığıtmıttır, Ç. Alıcı K. S. K. S. çıkan e8ki Altınordulo arkı· Jr Y 0 
1 652 K A K 7 75 10 harap tabakhaneler yılulmığı 

Türk tôzel metre ve kilo· · · Az. 50 dışımız Sılm'f şehrimize gön· ·~t 
6 ... 5 B Ah t 7 2- 13 ye •ehlr dı•ındıkl bir tabak· Petrol G e01Jr1 ı ı p ı L '* · z. me 0 dtrmlotlr. bozuk olan Alaancık y v ., gram protot pıer ar ateal Ar· 483 Vlıel 6 25 8 hane alanını tııınmağı baı· 

eıulo&1l OlçOler bilroıundab 376 F. ~olarl 7 25 14 50 ıtadyomu ıcel" düzeltilecektir. lanmıotır. Yeni tabakhane ala· izinsiz Olarak Yull,-
eatın ahnmıo ve bunlardan 301 Mani. b. koo. 6 75 12 Saim hu lele şehrimizde blrkao nındı lntaıt bGyak bir hıra· L• G• d• 
kilogram proıotlplerl gelmiştir. 285 ş. Rlza halef. 6 75 12 25 gfio mt'şgııl olduktan ıonra retle devam etmektedir. Şehir ımanına ır l•• ~ 
EHılı etütleri, gereken elek- 255 M. j. Taran. 6 50 16 bmtr'drn ayrılacaktır. Atlnı, 20 (A.A) - S• 

• içindeki iki tabak fabrlkaaı da _,ı. 
tlrlk, hnag111, ıo ölça yırac· 233 j. Kohen 6 75 11 • • AJ·ın11nın özel ıytırı blldlrİY.-

tehJr dıtında pnl fabrikalarını ..J 
1111, takılmetre, ılmlkof lzlk 229 B. ve Cev. 6 50 9 Bugan Alsancak aah1111nda İtalyan donınmuımn bit r, 
ôlçftler de uloaıl ayar daireleri 238 S. Gomel 6 50 15 kuvvetli bir ludbol mO.aabakası kormağa bışlİmıolardu. Denlı· l le' h t Al daJI J 

159 H. Alyotl 7 75 12 50 llmlz ıırtından attı~ı bu kam· ro gem 1 ro sa mı "_, 
tarafından tetkike baolınmıet•r. ö ğl ô ü d Lf JIL ~ 11 ıt gt ı ti .,.. 132 D. Ardltl 6 75 9 50 g rece z. o müz ea. .. maç· goıto manıaa rm ı r. .. 

ÔI l L ı LJ L borla ıOzelleıecek, lnkltıf ede· 1• 
ça er enıpe-.tôr ft-. eri, a.a· 128 Koope. itti. 12 14 larını ve onlardıo evvel oeb· cektfr. minin kaptanı bir fırtın•,_-

nonan tatbiki için çahtmıktı, 96 s. SOleyma. ı :l l 7 rimlze gelecek olan Rus epor· ıGnden buna mecbur oJdal 
b 1 d 1 d b ı Şehrin tım ortı11ndı ve co· 1 ve 111 yer er e orıy ar ı o 4!3 F. z. Abdul. 9 50 14 50 cu arJD yapacakları temaaları blldlrmlot r. 

faaliyete yırdım etmektedir. 31 M. z. Holuıtl 6 50 13 hazırlık olmak üzere tertip edl· murlyet meydanının bitişiğinde ffaheQı•stan'dakİ 
l.JO aray, 1934 te grob teokl· 28 Beşikçi z. 8 50 8 50 len bu müsabaka umumiyet hl· bulunan eski tabakhaneler ılı· v 
lltına kıhlmıo Te bu ıeae bo 10 Kıptın Maa. 8 8 barlle 8eoe dahilinde gördüğil· nının park yıpıldığını dilemek f • 
miktar 70 adedine lnmlttlr. 9 P. Pıcl 7 75 7 75 mO.z en ciddi Vfl teknik kartı· ve görmek çok yerinde bir mtıyaz. 

4333 ""' Batan dnlet dılre n ko · 1 lııımaludın biridir. Ltk maç arzu olduğunu tanırım. Londra, 20 (A.A) - -"' ncir 8b tışları ~· ,.. 
rumlarındıkl ölçGler lolnl gö· larıocfınbcrl nynnuun styrr:UI· ... ~-IUS"'!,.--.-----~ tok ile Habeı elçlıl MırtlD ti 

Ç. Alıcı K. s. K. S M 11. D d ı ô a d "'' rtlomek Ozere bir komfıyon 3426 Mubtf! ılıcı ' ~5 15 ğimiz Göztt'pe kadrosunu bil· ua ım r. llD • yapı ID g r tme en ' 

:':ı"~•a9m:~~: ~~~~:~.:°":!:~ ç. cı~~bire •a:ş•=~· K. s. =~~:;.:d.~~~~: ... :·~~:~ d!'.~ A. Hulôsi Alataş =~;:: ;•çııııı "' blldlrll' ~I' 
elektlrlk, huıgazı •e ıu ta· 124 Buğday 4 75 5 7ö rede bOyiik bir mevcudiyet fç Hastalıkları Doktoru 1ıtlkraz n lmtly11 aıef ~ 
yıçlınaın n takılmetrelerlnla 18 H. pamuk ~5 45 gösteren Göztepe, memleketi· lerl iki tarafı memnun edf"':j 

Şımlı ıokığa No. 20 
~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~•e ~~~d~~ım•ı~~~~e~k~o~Do~m~l~b•~·~~ı~2~3~& '' 45 '5 mbln ~k~knoktainuınndan ~kUde dbehUm~dr· 
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&lulıtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak lzmir Milli Emlak M-ndnrlOğOnden: ma!::::eıı!~!:cı aıllyeD~;::t lzmir 1 inci icra 
asker iJAnları Karııyarka yoran menemen cıddtıılnde 5 eakl 225 taj Adana lnblıarlar ldıereıl memurluğundan : 

Aııkaı. M M t 1 k d • numaralı 276 metre murabbaı ıraa. 770 nokltı Cemal erginin mCldde· 
l - Bir çİttı~e vbı::ı;n 1 ~der0• 50~

0

koruı olın 7900 - 8250 Kareıyaka turen ılmeudlfer caddeılnde 47, 49 eakl 133• tıleyh Mant111nhlıarlar mftdO· 
çift dıtarı •e 34:10 - 4300 çift içeri mektepli fodul 136 taj numaralı 279.68 metre murabbaı arıa. 910 rCl Moıtafa •e Adana tftUln 

2 kıpalı sarfla eksiltmeye konmuıtur. Kıreıyıkı bayraklı boanna caddeılnde 71 No. lı dakkAn 840 lnhlearı eıid ekJıperl Ahmet 
a - İhıleıl 28 ·9· 935 cumarteıl gftnft saat 11 dedir. M " birinci tıkelm sokağındı 2•1 No. la eT 

280 aleyhinde Adına aıllye hukuk 
( - Şırtnımeıl 314 koroıı komlıyondın abnır. « ılaybey piliç yıldız ıokaAında 1 No. la 250 metre area 420 mıhkemeılne açtığı 2319 lira 

- Etslhmıye ..treceLJer 4706 lira 25 Luruıluk ilk inan'" Buruna mrrkez ıobğında 66 eıkJ 78 yeni No. b dftkkAn 560 
ıs• a a ... 700 2 kuroı tasmlnen ılıcak dua· 

Paruı mektup •eya makboılarlle 2490 eayılı kanunun " k6ç6k çay 11 17 .21 eski 25 c « ev 
L 21 LI 23 ı lı (M ımın cari dnroım111uda mftd· 2 Ye ClçClncft maddelerinde yazıla belgelerle birlikte 11 topçu auyu 

11 
esa yen numara ey· 

teklif mektuplarını ihale ıaatlnden bir eaat enel M. hane) dftkkAn. 840 delaleyhlerden Abmed•tn mı· 
Af. Y. utın alma komlıyonuna vermeleri. Mortıkya karamanlar ıepetçl ıokaAındı 66 numaralı dftk· halli lbmetl meçhul kaldığın· 

12 17 22 26 kAn maa aralık ar11. 560 dan lltnen tebllğıt lcraıına ve 
Bakır bedesteninde kıslırağaııı hını lttleallnde 40 No, lı belere 350 muhakemenin 15·10·985 11b '1t111aa l sat. al. ko. dan: 

- Mınlıııdıkl kıtaat &11kerlye bayTanataD\D 539 ton arpı 
bpıh sarf uıuUle ekılltmlye konmuıtor. ihalesi 30 ey· 
ltU 985 pazarteal gdoll 111t 17 de manlıadı askeri eatın 

ı.a bedeetenl dahilinde 38 numaralı hftcre 850 
Karantina bCllbftl 10kağında 8,.5, numaralı n 420 
Dırığaç parahköprft tramTay caddeıılnde 116,118 namı· 
rılı 190.61 metre murıbbıı ına. 980 

I· " •lmı komlıyonundı yapılacaktır. 
Ci - ş artnameal bergftn komisyonda gOrOleblllr. 
a - Beher kilo arpa için 4 kurut 40 aantlm 

Yukarıda yazıla oynınh em•alln bedelleri peıln nyı gayri 
mabadll bonoelle 3denmek Clzere artırmıyı konulmnıtur. Alıc•· 

flıt tahmin ların 3,10,935 pertembe gClnQ aaıt 15 te Mlllt emltk 11tıf ko· 

4 edllmlıtlr. 

S :. ~emlnatı mn•akkate a~çeel 1779 liradır. 
lltekUler ticaret oduında kıyıtlı oldokların1 1 dair teelka 

6 gôetermek: mecburiyetindedirler. 
- MClnakuaıını lıtlrak edecekler 2490 ııayılı arbrma n 

ekılltme kanununun 2 n ftçftncll maddelerinde n ıart· 
nımeılnde ya1ıla nılkalarlle temin ıtı muHkkate mak· 
hoslannı n teklif 'mektuplarını ihale aaatlnden ena1 
bir nat eni komlıyona Termit bolunıcaklardır. 

14 18 22 2d 
~,~k-------------------------------------1 l ıra M. M. Y. LY. amlrlf~I Hl. al. .ko. dın: 
- Garnlson efradının ihtiyacına urfedllmek tls11re pazar• 

lJğı dökCllen Una talip çıkmadığından ikinci defa olarak 
ı pısarhğa konulmottor. 

...... Puarlığt 26 ·Eyh\l· 935 tarihine mftaıdll pertembe 
a glnCl Hlt 11 de yapıl.acakbr. 

- Alınacak olan 300,000 kilo Unun mecmu tutırı 28500 
lira, teminatı muHkkateıl 2137 Ura 50 kuroıtur. 
Şarınameel 143 kurut mukabilinde komisyondan her 

S gGa Yerilir. 
...... Puulığa lttlıak edeceklerin teminatı munkbte mak· 

baslarlle birlikte mezktir gftn n nıtte Ankarı Le•azım 

mfııyo"una mGracaatfarı. 22 30 3078 

lzmir Milli Emlak Mttdürloğonden: 
Buca yukarı mahalle safer cıddeelnde 9 numırah dftkkln 350 

c ııığı mıhıUe yağhane ıokağında bUA numarala 83•,16 
metre murabbaı area. 350 
BurnaH beyler ıokağında 4 eekl 4 tıj unmaralı ey 490 

" yıkık minare ıokıgında 32 eıkl 84 tıj namınb 
dftkklaın n111f hlteeıl. 5 
Baranı birinci yaka sokağınna 10.2 eıkl 10 taj No. la ev 350 
Toran menemen caddesinde 102,143 numanlı n 420 

11 " " 4,92 numaralı eY 420 
Bayraklı ıeftall 10kağında 8 namuılı ev 560 

" boınHa caddednde 65 " dClkk•n 840 
" " c 67 numarab dClkk&n 840 

Barnna bllbCll ıokığındı 18 numırılı eY 490 
Dırağaç •arnra plyaı:le ıokağında 38 No. Jı 42,90 metre ana 210 
Tepecik tıpeclk ıokağında 2.2 No. b 101,52 metre mu· 
rabbıı anı. 280 
Karantina lıkele caddeılnde 108 numarılt eY 630 

Yokırıda yuılı emHllD bedelleri peıln veya gayri mClbadll 
bonoıu ile 6denmek Clsere mdlldyetlerl mbıyedeye konulmoı· 
tur. Taliplerin 30,9,935 pasartesl gtlntl eaıt 15 te Mllll emllk 
mGdGrlyetlne mftncaatlan. 2979 

gGnft ıaat 9 sa talikine karu 
verllmlıtlr. Muayyen gftnde bfz. 
zat veya bllnklle mahkemeye 
gelmedlil takdirde bıkkıuda 

gıyaben muhakeme icra olanı· 

cagı malumu bulunmak ve 
dnetiye tebliği makamına kı· 

im olmak Clzere keyf lyet llf n 

olunur. 3074 

Adına blrlncl aıllye hukuk 
hakimliğinden D.383 

Adana inhisarlar ldareıl ve· 
kili a•ukat Cemal Ergenin 
mftddelıleyb Adıoadı eaki tfttlln 

ekJıperl Ahmed aleyhinde Adı· 
nı asliye hukuk mahkemesin., 
ıçtıgı 412 lira tumlnen alacak 

daYuının cari duruımuında 

mdddelıleyh Ahmedln mıhalll 
ikameli meçhnl kaldığından 

llAnen tebllğıt lfııına n do· 

ruımının 15·10·935 Hh gdnü 
ıut 9 ıı tıllkJne kırar .eril· 
mittir. Muıyyen gftnde blısat 
veya blbektle mahkemeye gel· 

m•dlğl ıureue hakkında gıya· 
ben muhakeme icra olonacagı 
maldmu bulunmak n dn .. t11e 

Razlıkb bay lbrabtmtn em· 
IAk ve eytam baokaeından ödOnç 
ıldığı parayı mukıbll bankaya 
ipotekli bulunan ve geçen ıeaef 
yapılın ııatıı 2280 num11ah 
kanuna gôre tt!cll edlldlğl halde 
bir sene içinde birinci taksit 
borç ödenmediğinden ıon •e 
kat'i olarak tekrar mClzayedeye 
konan lımlrde htııkdmet clva· 
rındı nlhat bey caddesinde kAln 
ve kapısındın içeri glrlldlkte 
11ğ kolda merdl•enle çıkılır 

bir oda ve ıh katında bir 
ddkkAn ve amnm depo kısmı· 

na glrlllnce cameklnlı bôlme 
iki yazıhane ve ıolonda keza 
bir depo olup dıbı içeri gl· 
rfldlkte eağdı bir depo ast 
kıımında bir depo •e arka tı· 

rafında gealotl maballl n çeı· 

meal me•coltur. Otuz ıyak 
merdivenle yukarı çıkılınca 

buraeı keza bir yazıhane •e 
tahta bölmelerle ayrılmıı dOrt 
depo me•cottur. buradau 26 
ayık merdlYenle daha yukarı 

çıkılınca bOyOk n bağdadi iki 
depoyu bul olup buradan da 
23 ayık merdl•enle daha yu. 
karı kıtı çıkıbnca btıyak bir 
depo ve balkon n gene bora· 
dan 22 ayak merdivenle en 
yukarı kıta çıkıldıktı bliyClk 
n beton bir taraça •e iki bCl· 
ytlk tahtı barıkı me•cnttur. 
meıkftr binayı ebllvokof l1rca 
(70.000) Ura kıymet takdir 
edllmlıtlr. İ§ba gayri menkolftn 

MCllklyeıi açık artarmı eore· 
tile ve 844: numaralı emlAk •mlrllğl Htın ılma kom!ııyonunı gelmeleri. 3059 

lada Mfls. Mev. sabn alına komisyo
~ nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 

ikinci icra me
murluğundan: 

tdeblnde bolanınlaı ellerindeki 
reeml nıılk ile birlikte yirmi 
gen sarfında İsmlr ikinci icra· 
ama mftncaatları IAzımdır. 

tebliği makamına kaim olmak n eytam bankası kanunu mu· 
bere keyf lyet llAn olunur.3075 clblnce bir defaya mıhaoı ol· 

l Ah. Sı. Al. Ko. dan: 

' İzmir Mıt. MY. aıkerl ha1t11nednhı 60000 kilo koyun 
~ eti ihtiyacı kapalı zarf mullle ekeiltmeye konmuıtnr. 

...... İbaleel 24 eylul 935 ıalı gOnll ıaat onıltı buçukta 
lamlr'de kıılada Met. Mv. Satın alma komlıyonunda 

a Japalacaktır. 

i ' Şartnameııt hergda koml11onda gnrOleblllr. 
& - Koyan etinin tıhmla edilen tutın 24000 liradır. 

' Beher kilo koyun eti için 40 kuruı flat tahmin 

8 
edllmıfdr. 

llf ı ' Teminatı mankkıte akçeli 1800 liradır. 
-' ' İatekUler tclıret oduına kıyıtlı oldukla11nı dair nılb 

a gn&teımek mecburlyetlndecllrler. 

' MClnık .... ına lfdrak edecekler 2490 Hyılı arbrmı n 
ebUtme kanununun iki n 6çlncd maddeler.inde Ye 

llrtnamednde yuıh nalkalarlle teminatı muHkate mık· 
baslanaı n mdhftrltl teklif mektupl•nnı ihale eaatln· 
den tın az bir eaıt enel komlıyoua nrmlı buluna· 
Dacaklardır. 8 12 17 22 

~ ~llnisa Ilhaylığından: 
~lt ~ Manlıa-Akhlear yolunan 34+440-42+860 ıncı kilo· 
~f e ert ır11ındakl tamiratı eeaılye 25488 Ura 97 kuruı bedeli 
~ '-erinden kapalı ıarf usullle ekılltmlye çıkırılm.ıttır. 

i ; Bu ite alt ketlf enıkı paraıız olırak Manl11 Nıfıı 
8 a 1'Poden ılınablllr. 
,J ' İhale Teırlnlnvelln onblrlncl cuma gGnft nıt on birde 

i Yll•yetl daimi encGmenl 3n0nde yapılacaktır. 
't.ı...... Ekalltme kapalı zuf uıulCl iledir. MaHkkat teminat 

, s tı 1911 Un 67 kuruıtur. 
;/' "h~ Ekslltmlye gireceklerin bmenekl Ticaret oduı nılkıeını 
,,.. 6 .. rf lçlae koymılın oarttır. 
J1 ~ t~ Do ekelltmede eqs 2-190 11yılı kanundur. Kanona ay· 
G' e lifler tetkiksiz reddolunur. 3040 22 27 2 6 

~ ~ir Milli Emlik Mndnrlog" nnden: 
b 11k6111 
~lk et nluıonda hlll nomıralı bftfe mahalli 350 

, ~'t•~P•Dar kiğıthane caddeılnde 27 4 nomanh H 67 
J 'ttt 'Yetnıe .. N 284 numaralı ev 55 

~t lllct kordon balıkhane albnda 1 c dftkkAn 130 
'''11ka feryat ıokağında 28 numaralı e• 100 
~ile.it llltbıhahar sokağında 11 numaralı n 51 
t>.~~traııılar dördClnc6 ıokakta 2 numuılı dClkk&n 50 
~~~ ç trımny caddeıılnde 83 numaralı eY 105 
~tal it ktA•tbane caddesinde 149 » ddkkAn 33 
t._. ıç .,.,k ıoka~nda 89 numanlı H 50 

'"A l',~- hanı içinde 68,25 " dClkkln 32 
' da yuılı emnlla bir ıenellk lcan 3,10.935 perıembe 

... t 15 te ihale edilmek Clsere mtluyedeye konolmaıtur. •o 

Kadıotlo Bıy Tedlk'ln Em· 
lU: ye Eytam bankasından 

ndftnç ıldığı paraya mukabil 
bankaya ipotekli balanın ye 

geçen ıene yapılan ıatıı; 2280 
numaralı kanona g3re tecil 
edildiği halde bir ıene içinde 
birinci tablt borç ödenmedi· 
ğlnden ıon n bt'i olarık tek· 
rar mtzayedeye konın hmlr'de 
Karatq tnmHy caddeılnde 

kapıdan girilince bir kÔrldor, 
4 oda ve altında motbık ~e 

hellaı olan yeni 17 4. nomırıb 
evde gene kapadın girilerek bir 
koridordan geçilip nluya ini· 
lince 14 oda mevcod ve altla· 
rında motbık olarak mftıtımel 
bodrumlırlle deni• tanfından 
kıyık tamir ; edilen ayn bir 
mıhıl mMcod n Y ahudlhıne 
olarak kullanılan yeni 17 6 nu· 
maralı e• •e gene ayrı bpıdın 
girilince bir .koridor 2 oda olup 
bunlınn ılt kısmında bodrum 
ve çamııırhaneıl olan ve Qst· 
katta denize nasır 4 oda, 1 
mutbak n helhı bulunan yeni 
178 numaralı e•ln hepelnde de 
kumpanya ıuyu ve elektldk 
teelHtını hnl ve cem'an 12000 
Urı kıymetinde olan bu gıyrl 
menkullerin mlUklyetlerl açık 

artırmı ıuretlle ve 844 nama· 
rılı EmlAk ve Eytam bınkuı 
kanuna mucibince bir defaya 
mahaoıı olmak Ye kıt'i artır· 

maeı 4 ·11 · 935 pazarteel gClnCl 
saat 11-12 de lsmlr hftkd· 
met konağındaki 2 inci icra 
dairesinde yapılmak üzare 30 
gftn mftddetle satılığa konuldu· 

Bu artırma neılceeiade ıatıı 

bedeli her ne olanı olıun 

kıymetine bakılmıyarak en çok 
artıranın Clzerlne ihalesi yapı· 

lacaktu. S.tıı peıln pıra lltı 

olup mtlıterlden yalnıs ybde 
iki buçuk dellAllye maenfı 

ılınır. qba gayri menkul ise· 

Abl halde hakları tıpo ıl· 

lince mıldm olmadıkça paylaı· 
madan hariç kalırlar. 22· 10·935 
tulhlnden itibaren oartname 
herkeae ıçıkıır. Talip olanların 
yflsde yedi buçuk teminat ık· 
ç111 Yeyı milli bir bınb itibar 
mektnbu ve 933-18714. doıyı 
numarulle ikinci len memur· 
luguna mftracaatluı llın olunur. 

H. İt No. 170 

Adana birinci ullye hukuk 
hakimliğinden D.385 
Adanı inhisarlar fdıresl vekili 

Cemal Erginin Manin lnhlHrlu 
mftdftrft Mustafa n Adana tft· 
tfta eklsperl Ahmet aleyhlerln· 
de Adına aıllye hukuk mıh· 
kemeılne açbğa 8540 lira (4 
kuruı tasmlnen ılıcak dnuı· 
nın cari doruımaııada mtıddel· 
ıleyhlerden Ahmedln mıhalll 
ikameti meçhul kaldığından 

llAnen tebllğıt yıpılm11ına n 

duraım11ının 15·10·935 ealı 

gtlnft eaat 9 ıa talikine karar 
nrllmlıtlr. Muayyen gClnde biz· 

zat •eya bllvektle gelmediği 

takdltde hakkında gıyaben mu· 

hakeme icra olunacağı n da· 
Yetiye tebliği mıkımanı kılm 

ol mık 
olunur. 

Clsere keyf lyet llln 
3073 

Devlet demiryol
larından: 

21 Eyldl 935 tarihinden iti· 
haren Aydın demlryolunun her 
hangi iki ht•syonu ıraıında 

bot olank taeınıcak sftlfGr de 
karbon Ye adt .karbonik tGplerl 
devlet demlryollan umumi 9 
nomırah tarlfealnln birinci 11· 

nıfındakl eıya meyanına ithal 
edilmek ıuretlle beher ton n 
kllometreılnden 5.25 (Beı ka· 
ruı yirmi beı Hatim ) Gcıet 

76 16 

Adana birinci ullye hukuk 
haklmUgJnden: J>.386 

Adana lnhlıarlar nktll Ce. 

mal K•mll Ergtn'ln mftddea· 
leyh Mınlaa lnhlııarlar mG.dftrtı 

Mustıfa Ye eski anbaı memuru 
Mıhlr n eıkJ yıprak tOtftn 
enbesl ımlrl PerteJ haklınndı 
Adana Aallye haknk mahkeme· 
ılne açtıl• 1033 lira 66 kuruş 
tumlnen alıcak dnasının yı· 

pılmakta olan doruımuındı: 

Mtlddealeyhlmden Perinin 
mıhılll lkımed meçhul kaldı· 
ğından llAnen tebUğat lfuına 

Ye durnımanın 15•10·935 aalı 

gCl.ntl uat 9 a talikine karar 
•erllmlıtlr. Muayyen gdnde biz. 
sat veya bflvektle mahkemeye 
gelmediği takdirde hakkında 

gıyaben muhakeme yıpılıcığı 

mahlma ve dnetlye tebliği ma· 
kamındı olmak bere Utn olu· 
nu~ 3072 

Adana birinci asliye hukuk 

hlklmllğlnden: D. 387 

Adana lnhllırlar idareıl •d· 
kili Cemal Erginin mftddeaaleyh 

Mınl11 lnhlMrlar mftdGrG Moı· 
tala ve Adana ttıtCln lnhlaarı eıkl 
ambar memuru Mahir n Adını 

tGtCln eklıperl Ahmet aleyhinde 

Adına asliye hukuk mahkeme· 
elne açtığı 2600 lira 81 koroe 

tazmlnen alacık dnaıının ya· 
pılmakta olan duruemısında: 

Mftddeaaleyhlmden Ahmedln 
malıalU ikameti meçhdl buton· 

doğondın llAnen tebllğıt yıpıl· 

masana kınr •erllmlı n mu· 

hakemeled 15· Teırfnlenel·935 
Sah gftnft eaat dokusa talik 

kılınmııtır. Muayyen gdnde 
bluıt nyı bllvekAle mıhke· 

meye gelmeıl ıkıl tıkdlrde 

muhakemenin gıyıben yapıla· 

cığı mah\ma olmak ve dHetlye 
teblijl makam1nda olmak bere 
llb o1-. 3071 

mık eartlle artırması 4.11.935 
pamarteel sGnl! 11at 11·12 de 
hımlr bGkitmet lronağındıkl 

1 inci icra dairesinde yapılmak 

ftıere 30 gftn mGddetle 11ulığa 
konalda. 

Bo artırma neticesinde satıı 

bedeli her ne olursa olaon 

kıymetine bıkılmıyırak ençok 
artıranın Claerlne lhaleal yapıla· 
cıktır. S.tıf peıln para ile olup 
mtııtulden yalnız ydzde lklbo· 

çuk delltllye maerafı alınır. 

ltbo gayri menkul tızerlnde 

her hangi bir eekllde hık tıle· 
binde bulonınlu ellerindeki 
reıml n11tk ile birlikte yirmi 

~ftn zarfında lzmlr 1 inci le· 
ra!ına m6rac11tlın lbımdır. 

Akıl halde hakları tapn el· 
clUnce mıhlm olmadıkça pay· 

lıımı1dan hariç kalırlar. 22·10.35 
tarihinden itibaren prtnıme 

herkeıe açıktar. Talip olanların 
yftıde yedlboçuk teminat ak· 

çası •eya milli bir banka iti· 
bar mektubu ve 33·18663 

doıya numaraeile 1 inci icra 
memurluğuna m6racaatları Uta 
olunur. H. it. No. 174 

Zayi Makbuz 
(59521) 11yılı ve 20 9.933 

gftnlemeçll ve (153) liralık İz· 

mir ldbılAt gllmrfiğftnden almıt 
olduğum depozito makbuzunu 

kıybettlm. Yenlılol alacağım· 

dan eıkletnln hOkmCl olmadı· 

Aını llAn ederim. 

İzmlrde: Karaemın oğlu 
hanında tGccardan 

1. n M. Barmaymon 

Zayi 
hmlr'de mCllga Şark mektebi 

idadisinden aldığım pbıdetna· 

mert kaybettim. Yenlıdnl ala· 
cağımı illa ederim. 

İklacl S61eymanlye mabıl· 
ı•dea W No. la Bl6ıt 



Der Zee. 
& Co. 

Van 

DEUTSCHE LEV ANTE L.INIE 
"İTA UR1., vapuru hılen ll· 

manımızda olup Anvere, DJ· 
rekt, Roterdım, Hamburg ve 
Brr.men Jçln yak almakıadır. 
"VV1NFRIED,, npuru: 1 inci 

teırlnde bekleniyor. 5 B. el teı· 
rlne kadar Anverı, Roderdam, 
Bımburg ve Bremen için yak 
alacıkhr. 

11TROJA,. vapuru 2 birinci 
teırlode bekleniyor. 5 birinci 
leşrloe kadar Anvere, Direkt. 
ve Bamburg için yakllyecektlr. 
"VVASGENVVLD" nporu: 14 

1 inci teırlnde bekleniyor 18 
1 inci teırlne kadar Anvers, 
Roterdam, B•mborg ve Bre· 
men lçliı yakllyecektlr. 

" SOFIA ,, motOrtl 31 Bel 
teırlnde bekleniyor, 4: ikinci 
teırlne kadar Anvere, Roter· 
dım, Bımburg 'fe Bremen için 
ylkllyecektlr. 

11 ANU BIS,, motora 11 ikinci 
teırlnde bekleniyor, 15 ikinci 
teırlne kadar Anvere, Roter· 
dam, Bamburg ve Bremen 
için ynldlyecektlr. 

ARMEMEN 8. SCBULDT 
HAMBURG 

"NORBURC,, vapuru: 8 hl· 
1 

rlocl teırlnde bekleniyor, An· 
vere, Roterdam ve Bamborg 
için yakıtyecektlr. 

DEN NORSKE MIDDEL· 
BAVSLlNJE 

(D S. A·S. SPANSKELlNJEN) 
O SL O 

11 SARDİNIA ,, motora 27 
eylalde bekleniyor, Bavre, 
Dleppe ve Norveç limanlarına 

yak ılacıktır. 
0 80SPBORUi,, Emotora 28 

birinci te11lode bekleniyor. 
DAeppe Dilnkerk ve Noneç 
limanlarına yftkllyecektlr. 

ARMEMENT DEPPET-ANVERS 
"EGYPTE" vapuru 20 Bel. 

teırlode bekleniyor, Aoverı, 

Direk lçlo yak alacaktır. 
0 ESPNGE., vapuru 11 Bel. 

teırlode bekleniyor. An•erı, 

Direkt için yak alacaktır. 
TBE EKSPORT S.S COıtPO . 

RATION · NEVYORK 
Blrleılk Amerika'ya doğru 

Seferler 
11EKSARCB,, vapuru halen 

llmanımızdadır. 

Eı:ILONA" vapuru: 30 ey· 
hllde belıı:lenlyor. 

" A BOUKIR ,. vapuru 29 
eylalde gelip 30 eyltUde, Bir· 
letlk Amerika için aldı~ı mal 
ları lskeoderlye'de 11EKSETER,, 
Tranıatlıntlk vapuruna aklar· 
mı eım•k azcre lekenderlye· 
ye gidecektir. 

JOBNSTON VV 4RREN LlNES 
LTD. - LlVERPUL 

11 JESSMORE ,, vapuru 30 
eyUUde bekleniyor. Ltverpnl 
ve Aoven'ten yak çıkarıp 

Borgae, V ırnı, KOııeoce, Bra· 
na TC Galats için yak alacakllr. 

SF.RVlCE DIRECT DANU. 
BlEN 

TUNA BAI'Tl 
aa BUDAPEST" motôrG: 26 

eyldlde bekleniyor. Belgrad, 
No•lead, Komarno, Budapeıı, 

Bratlelna Viyana ve IJns için 
yak alıcakt.r. 

.. ALlSA " nparo 8 birinci 
terinde bekleniyor. Belgnd, 
No•lnd, Komırno, Badapeet, 
Bra&hln, Vlyına ve Elaz için 
yat alacaktır. 

AVUSTRALYA HATTI 
Bldlvlye kumpıoyaııoıo 

11 ABOUKIR,, vapura 29 
eylalde bekleniyor, Peolnsolır 

Orlent Line kompaoyuının 
11BEN olCO,, vapuruna Port· 
Sahte aktarma edilmek bere 
A•ueıralya'nın bGUla llmanla· 
naı mıl aaktar. 

ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 
TELEFON: 2383 

BertOrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Vadesizlere % 4 

Mevduat Şartları: A!b ay vadt:Iiy~ % 5 
Dır sene vadelııe % 6 faiz verilir. 

~~~~~~~~ 

Zahire, asam, incir, pamuk, yapak, afyon veealre .kombyoncnlugu yapılır. Mallar geldi· 
llnde eablplerlne en mhald ıeraltle nane 

Olivier ve Şore
kası Limited Va

pur Acentası 
Cendell Hın, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
Ellerman Llyn Ltd. 

Ll.erpool Batu: 
0 ROUMELlAN,, vapuru 20 

eylalde Llverpool n Snaneea· 
dan gelip tahliyede boluna· 
caktır. 

11DIDO,, vapuru 17 ey lalde 
bek~enmekte olup 21 eylGle 
kader Ltverpol ve Glıegon 

0 ROUMELIAN,, vapuru 29 
eylalde beklenilmekte olup 5 
birinci teırlne kadar Lt•erpool 
n GI11gon için yttk alacaktır. 

Londra Battı: 
11F ABİAN., vapuru halen il· 

mıoımııda 1 7 eylftle kadar 
Londia Ye Hail için y6k ala· 
caktır. 

11 EGYPSlAN ,, Hpuru 27 
eyltUde Londıa Hail TC An· 
nrı'ten gelip tıhltyedt bolu· 
nıcık TC ıynl samanda 6 teı· 

rlnlevvele kadar yak ılacaktır. 
General Steam Nnlgaılon 

Co. Ltd. 
11STORK,, 'Hparu 20 eyUU· 

de beklenmekte olup ~7 ey· 
lClle kadar Londra için yak 
alacaktır. 

Deutecbe Levante Llnle 
11GAL,LEA,, nparu Bam· 

borg n Anven'ten gelip tah· 
Jlyede bolunmDflDr. 
Not: Vurul tarihleri Ye ••parla· 
rın lelmlerl beilne denltlkllkle· 
rlnden meı'allyet kabul edllmes 

" ABOUJ1R ,, 'fıpuru ayni 
sımar-da Port · Salt aktarm111 
olarak Blndlıtan, Akıayl 11rk 
Ye tnkl Afrlka'nın bitin U· 
maalanaa mal alacaktır. 

1 &lrcıc.l .DAN~A~I 1 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

0 0RESTES,, vapuru 23 eylalde gelip 30 eylale kadar Aoven, 
Roterd~m, Amıterdım ve Hamburg limanları için yak ılıcaktır. 

11 BERKULES,, vapura 7 teşriolenelde gelip 12 teerfolenelde 
An•ere, Roıerdım, Ama erdam ve Bamborg limanları için yok 
alıcıktar. 

11BERMES,, nporo 21 tcırlnlenelde gelip 26 teırlnlevvelde 
An•ere, Roıerdam, :Ameterdım ve Bımborg llmanluı için yok 
alıcaktır. 

11 BERCULES,. npuro 20 eylalde gelip yakana tahliyeden 
ıonra Barg11, Varnı ve KOetence limanlarına hareket edecektir. 

118ERMES,, vapura 4 teırlolenelde gelip yftkcına tahliyeden 
ıonra Borgae, Varoa n KOstence limanlarına hareket edecektir. 

•,GANYMEDES,, npuru 19 teşrlnlenelde gelip yakana tıh· 
llyeden ıonra Bargae, Varna ve KOetence limanlarına hareket 
edecektir. 

SVENSKA ORIENT LİNIEN 
11BEMLAND,, motOrft llmanımızde olup yakana tahliye 

ettikten ıonra 15 eylalde Roterdam, Hımborg, Copenhıgeo, 

Dantzlg, Gdynla n İakandloavya, Oılo limanları için ydk 

ılıcaktır. 
11VINGALAND., motora 2 birinci teırlnde gelip yak.ana bo· 

t•lttıktan leonra Roterdam, Hamburg, Dıntslg, Gdynla 'fe .ıkı~· 
dlnnya Oılo Umanları için yak alacaktır. 

"VASLAND,, motora 15 teırlnlenelde gelip yakan tahliye· 
den eonra Roterdam, Hamborg, Gdynlı 'fe lıkıodlnnya llmın· 
l1rına hareket edecektir. 

0 NORDLAND,, motôrG 2 teırlnleanlde beklenmekte olup 
ylkClnl tahliyeden ıonra Roısrdım, Hımburı, Copenhıgen, 

Dantılg Gdnlı, Oelo Ye 1ekandlnavya llmınlın için ylk ılıcaktır. 

SJ4llV1CE MARlTIM ROUMAIN 
"ALDA JUL YA,, vapuru 30 eylftlde gelip 1 birinci teerlnde 

Pire, Mıha, Napoll, Cenovı. Mantıyı 'fe Barıelon için yGk 
alacakbr. 

11SUÇEA VA,, 'flporu 27 teerlnlenelde gelip 28 teırlnlenelde 
Pire, Nıpoll, Ceoova, Marellya ve Bınelon için yClk ılıcaktır. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. KUMPANYASI 
11LEVV ANT,. motOrtl 15 tetrlnlenelde Aovere TC Gdynlı 

llmıaları için yDk ılıcaktır. 

İltndakl hareket tırlhlerlndekl değltlkliklerden acente meı'o· 
llyet kabul ctmes. Fula tafellAt için ikinci Kordonda Tahmil 
'fe TahUye blaHı arkuında Fratelll Sperco vapur acentabAına 

mlneaıt edilmeli rle1 olaaar· Telefon: 200,·2005·i663 

Manisa Valiliğinden: 
1 - Turgutlu Manisa ;yolunun 1+074-17+474 ancl ~ 

metreleılode 26 adet beton arme menfez lnıaab 11 
lira 98 kuruşluk keşlfnameıl Ozerloden kapalı 
ueulQ ile ekelltmlye konnlmuştur. 

2 - Şartname veaalr keılf evrakı para111 olarak mınlll 
mGdarlOğOodeo ıhnır. 

3 Elulltme teırlolevvelln 4 iloccı comı gtlnCl 111l oD 
manfea vllAyetl daimi encOmenfnde yapılıcaktır. 

4 Ekelltme kapılı zarf usula iledir ve 2490 ıayıh 
eıaetır. 

5 - Muvakkat teminat mfkdarı 868 lfrm 68 korueıur. 
6 - Ekllltmlye gireceklerin kapılı zarf içine bu eell 

tfcuet od1111 vesikasını da koymaları Ye teklif aıe 
1111010 11at ooı k1tdar daimi encamen rly11etlae 
oırttır. 296 l 17 22 27 9 2 

Istanbul Deniz Levazım Satın 
ma Komisyoııundan: 

Tahmin flıt Muvakkat 
teminatı 

3000 ton rekompoze kOmdr 33000 lira 24: 75 L. 23,9,9SS
6 zarteel 11at 1 

1200 ton rekompoze kömftr l 3200 lira 990 L. 23,9,936
6 zarteıl gat l 

Y okarıda yazılı ILOmDrlerlo kapalı zarf la ekeilmtıel hlsal 
gösterilen gila ve ıaatta Kaeımpişadıkl komlıyon blo11ıodl 
pdacaktır. İeteklllerlo muvakkat teminat mektup veya mı 
ve kanuni belgclerlle birlikte teklif mektuplarını moayyeD 
ten bir saat evet komisyon bışkanhğtna vermeleri ve şar 
lerl almak veya görmek lsıiyeolerln hergilo komfeyona Dl 

atlerı ve 3000 tona alt ıartoamenln 165 kuruı mukabl~ 
verllece~l llln olunur. 7 12 17 22 5278 28 

'forkiye Ziraat Bankası lzmir Ş 
besinden: 

SeydlkGyClode lst11yon clHrındrld ozon alim oğlu bedri 
rlk11ı nımlle maruf on •e zeytl o yağa fabrlkaıı yirmi gCla 
detle müzayedeye kooolmoıtur. Birinci ihale 30 eyl61 93S 
11rteıl gOnft 11at onbeıtedlr. 

Taliplerin ıartları öğrenmek ve yDıde 7 ,5 nlıbetladek~.a 
ak(elerlle bankamıza maracaatlırı. 11 17 22 27 2~ 

~Doktor 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulatık, aalğın hastalıklar 

mfttehasiısı 
Baunahaoe iıtaıyoou karıwndaki dibek 10kak bqında 30 ,,f 

h e• ve moayenehaneeinde aabah eut 8 dan akta• aut 6 ı 
haatalanm bbol eder. 

Müracaat eden hutalara yapılman lhımgelen aair ıahliJAI ," 
mikroekopik muayeneleri ile •eremli hutalara yapılmaaına oeTd 
r6len Pnomotorakıı muayenehanesinde montuaman yapılır. 

Telefon: 4115 

Dr. Zekii Tarakçı 
Merke hastanesi Dahiliye M0tehassı81 

İkinci Beyler p sokağı TGrk mazayede ealonn lttblll~ 
numara 45 .• Bastalarıoı Oğleden 10nra 15 den 18 e ki 
kabul r.drr. TELEFON : 3806 

Afyon .. Antalya Demiryolu Inf'" 
Başmodorloğnnden: 

ıJI! 
Dlnar'da Afy..on'dı YekO.n 6~ 

Benzin 6 000 7 000 Mf 1 13 000 kilo j"' 
V akam 1 300 " 1 300 < 6oO 
V al talin 1 000 " 1 000 .. 6~J6 

1 - lsmlrden Afyon •• Dlnan nokllyoıi lduey• ofl ~ 
Clzere yukarıda mlktın yuılı k111mları Afyon · tehir •~ 
lıtaeyoolarında teellm edilmek ıırtlle yukarıda ev11fı 

99
6 f 

kalem malzemenin kapalı zarflı ekılltmeıl 26 ey161 lf ~ 
oembe gancı Hat 15 te Afyonda Afyon . Antılyı dea.tt1° 
.. at hıtmadarlGğG dairesinde yapılacaktır. 

1
.,J'!' 

2 - Tahmin flatl 6515 lira munkkıt teminatı 489 ~ fi 
3 - Teminatın ihaleden evel maliyeye yatmlm•I 0 ., lf 

teklif mektoplar1Dıo 2490 11yılı kanana oygan ıekUde dJI• 
leden bir eaat enel komisyona verllmlı bulonmaıı 1111111 ~ 

4 - Şartname pasırdan bıtk• hergcın bıımadaılP fl_JI' 
bednden 'fe lsmlt llbıylıgı kaleminden paraııı ~· 

18 20 22 2fı 

s 


