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ıtını için ' ~ f Atatürl , 
kurtım lazımdır. Başbakan., G. 
~ lıınir ve Manieo eaylııvJariJP. 
1 'leılar geçen giio Mnnisa'da bir 
Oftlt 
lı llh ynptılnr. Cumuriyt!t IJalk 
•rr · . 1 •1nın bo~kııoı tarafından yapıl· 

ııı,,ı l ~ . 'ı 1 • Uzum gö~terilen bu top anlı, 
~llıır · Üo •e Alani a Parti bıışkıını Arnı 
~•ll'ın Lu~h[;ı altında yııpıldı. 

d Bu toplantıda neler kouu:ul· 
(~ııı:ıu, nelere karar verildiğini 
k ADOLU) da vazdık. Burada o 
~.~ • • 1 

0 •rı tekrarlamıyacağız. 1: a nız 
il·t~Pl.ntula \'erilen kararlardan 
"~ili ele ı.lnrak dü~fıncelerimizi 
-v1lıyec..~ 

-'"tı•Z. 

llıllQ Verilen kararlardan Mriııi iizü• 
~İti lbaliyet fiatini azaltmak, öte• 
tıı de bağcıh~ı koruyacak bir ku· 
-~ lQ lbcydana getirmektir. Ozümü 

d• llı•erafla yetiıtirmek şüpheıiz· 
., k' 

İM· 1 hirçok yönden faydalı bir 
"1'1t, 

~ Oü~ya piyaeaııoa ucuı üzüm 
) debıhnek. üzüm ürüoüailn ha· 
~Ilı kurtaracak, ona parlak iııtik· 
~Ctııio edecek, eononda bağcının 
lt li güldürecek biricik yoldur 

Çtrtdir. 
lo 0Goya ucur.a doğru alabildiğine 
-.!llYor, Bo gidiıi bizim görmeyi· 
"d ~· eeırneyioimiz ve ona göre 
'o~ almayııımız bizi zanrlara 
Ilı •~tan baoka bir ııoounç ver· 
"Uıünıü ucuza mal edecek ça· 
'huloıauak bu ürlio her yıl, 
~ evelki yıldan daha k.fitü bir 
~6 içiade bucalamağa mab· 

Qıdur. 

~ (;lÜnııi ncuza maletmek jçio 
.ı_ '-raftan hilkCtmetin, öte taraftan 
~Acılann yapacaktan itler . 
~ lltUı..unıet ba~lara tazım olan 
ta\ lirdao, potaunıo, tulumbanın, 
eı1 '-tının eo ucuz bir değerle bağ· 
~ lraıl olma11nı temin etmeli. 
ti~ da levaıimini nktinde teda· 
ı...1. ederek, nefis ve ucuı iizüm 
ı,; ltU, 
~ tcek ıurette ~lı@ınahdır. An· 
-. bıı tekilde bir çalıııııa ile üzfi· 

'- .'eıııa nıaletmek mümkün olur. 
~ '~kin elde edilince ıle her yıl 
~~illi~ &ızlatan fiıt düşkünlüğü 
f11ıı 1

llio hir merhemi bulunmuı ... 
ıııı.._ 8tıcılıgı koruyacak lJir kuru· 
"-e lra~ydana geıirilmeıi düıünce· 
l.. : 8tlınce, diyect'ğiz ki haııtalığın 
~il ·ı d'tild· 1 icı bmıdan baıka biroey 
~li 11

• llatti daha ileri giderek 
~~ >'tce~iııı ki, böyle bir kurum 
~•ltraazaa bağcılığın istikbali teh· 'e,. kurtulamıyacak, fiatler ber 
"it diitecek, bağcı her ııene feryıd 
4tt~lt le her ııene bir üzüm ııalıtı 

~tazelenecektir. 
•·· ~cılığın korunması, üzümün _-,tr f. 
~ 1•tlerle ııatılması, tüccarın 
'-'~' eznıeme1i, reııçberio borç· 
rı~ ~ıılabilmeııi, bağlara llizım 
'Potıe1n, kükürdün, göztaıınıo 
~l lra•ledilıneıi, bağcıya kredi 
lı~••ı gibi yüz güldürücü kolııy• 
ttlııı hep bu kurumun meydana 

~•i ile elde edilmit olacalltır. 
ttk ll kuram naıııl me1dana gele· 
l~~ereden vo nuıl sermaye bu· 
ı~ 811 cihet için Maniııa toplan· 
~'tı bazı düıüoceler ortaya atıldı, 

r ikirler öne sürüldü: 

ı,-. 8•talan üzümün her kilosundan 
ı._.:-"• veyahud )irmi para top
tıj11 ~~. •uretile kurum ııermayeııi· 
l,ı ırıktirilmeei, Ziraat ve Jı Ban· 
lj .. '"'ıaın vneuda getirdikleri ıirke· 

'-kv· lılııı ıye edilerek kurumun yara• 
•eı gib' ı ... 

•11t ~iıce bu cihet ikinci duecedc 
'ı- "' olan bir iotir; çünkü kuru· 
hi, 'erınaye tedariki için elbette 
t14 ... Çtre bulunur. Yeter ki bu ku· 

"I f')ı.. 
'· 1 • rl, kafalBl'a kök ııalmıt ol· 
' ite Maoiu toplantmada bu 
~-::ilin her bagcı gönlünde yer 

il gôrdft&ümüı içindir ki 

Her iki Donanmanın Ta
arruz Kas.dı Yokmuş? 

Bir lngiliz Filosu Yunanistan'a Geli· 
yor. Cenevre'de Bağlar Kopmadı .. 

leıanbul 23 (Özel) - lngl · 
llz ana f llosonoo heman umu· 

monun l,ondra'da bile hiçbir 

klmeeoJo haberi olmıdıq Ce 
~IGtıarık'a ve Akdenlr.e nak· 

ledildl~i anlaeılmışhr. 

Donan manıo hu hareketi her 

sene Sonbahardı yapılmaaa mu· 

tat olan lekoçyı sıbllln• mı · 

nevrelara gibi göater ı lmlt ve 

hu eurttle glztrnebtımlştlr. 

lt"/ymı 'lar 1"<' Diyor?. 
l;tanbul, 2:J (Özel) - hal 

yan'ın ı.1}&U ezuından ve Façlst 

relslnlnden M. F. Dauozattl 
rarl} o ile İngiliz dooaomısının 

Yunan sularını zlyareıl hakkın· 

da ou beyarıalla bulunmuştur: 

ln~lltere, c~belüttarık, 

Malta ve l&keoderlye'ye gör. 

derd,ğl harb fil oları y~toılyor 

muş gibi mühim deniz kuvvet 

lerlnl Yunan kara eularJDa 
letikllllndenbeıi hamlet olmak 

itibarile göndermiştir. 

" 
Halbuki Yunan htlklAI ve 

emniyeti şu anda her hangi i>ir 

tehlikeye mıruı değildir. Yuna· 
. nletao 'ın şimdi en faır.lı meşgul 
olduğu rejim dav11ıdır. Bu da 
ancak kendilerini allkadır ederi 

Ve, eeaa aranırsa Yuoao hukuk 
bükumrauhlnl ayaklar altına 

ılan varae, o da loglltere'dlr ,, 

lskemlesiye'de telaş: 
lıtınbul 23 (Ôıel) - lskf'D· 

deriye önünde ılmdiye kadar 

emsali görtUmemlt derecede 

çok İoglllı harb ıef lnelerioia 

miUemadl ıorttte manevraları, 

hılk (\zerinde menf l teelrler 

yapmıt ve vakti ball yerinde 

olan ıtleler dıbtle hicrete bıı 

lımışlardır. 

bağcının, üzümün kuıtula<'ağına 

inan getirdik. 
Ey bağcı! Yol; kurum yapmak 

yoludur. Bu yolun yolcusu ol! Seni 
inim inim inleten borı;lardan, seni 
yok bahaeıoıı malım elinden alarak 
boynu bükük bırakan murabaha· 
cılardan kurtaracak biricik oey, 
meydana getireceğin kurum ola· 
caktır. 

Hayaar Rıi1di1 ÔKTEM 

Cebellüttarı1'· boğazmda 

Bir Yunan tebliği: 

lngiliz talıkimatının genel görüniişıi. 

letanbul, 23 (Ôzel) - Yo 
nan dahlllye bıkanlağıoın bir 

tebliğine gört-1 26 zırhlı kro· 

vazörden ve her biri 15 eeff · 
nelik 3 f llo torpido muhribin 

den milrelı.kep muazzam bir 

logilfz donanmesı 25 eylftldcn 

15 trşrlnievvele kadar Korfo, 

Argoatoll ve Nnarln lf mınla 
rıoda bulunacaktır. 

l11gili: ı ıc lıalya Doumıma/tJ 
nnda 1'aarru: Kc1Stli }'uk11111ş! 

Londra, 23 (A.A) - lııglllz 
dış iolul bakanı dün akşRnı 

gar.eteler~ bir hildhtk vermiştir. 

Bu blldirlRfl göre Roma'dakl 

lngHJz biiyak elçisi, logllrere 

oto Akdenlz'dc ılmıı olduğu 

süel ve deniz tedbirlerinin bir 
taarruz mahiyeti tışımadığı hık 
kında M. Suvlç'e inanca vermlt, 
bilmukabele M. Suvlç İtalyan 
tedbirlerinin de lılr taarruz er· 

keel taşımadığını bOyQk elçiye 

söylemiştir. 

Dış itleri bakanlığunn bUdl 

rlgl lnglllz ve ltalyan harb ge· 
mUerlnln hareketlerlnln doğur· 

duğu gerginllgi gidermek ve 

İtalyan llabeı ınlaım11hğının 

bir logtliz İtalyan çarpııma11 
ıekllne glreceAI bıkkındıkl del· 

ıGoceyl yoketmek erkeılnl ko· 
valamaktıdır. . 

Rtsmi çevenlerde taerlh edil· 

dlğloe g~re bu ilk dt'lnfz lhtl· 

yat tedbirleri logtlt~re'ye pıkt 
mucibince flzerlne aldığı t11h 

hildler• yerine getirmek ve 

tehlik~ takdirinde meofeatle 

rlol korumak lmkloına vermek 

için alanmıştır. Maamıflh in · 
glltere'nln blçblr zamıu uluı 

lar eo~yetesl konseyi kararla 

rının dııına çıkmıyauğa lllve 
olunmaktadır. 

- Somı 5 ;nci n'izdı• -
Tütün Pjya-
sası Açılacak .. 

---... ····---
Bu Yıl Fiatlerin iyi 
Olacağı Söyleniyor ... 

Tüıüo ply11aaının açılm11ı 

yaklaşmıştır. Bu ıyın sonlırın 

da veya İlk.teşrinin baılangıcın 
da ptya@aoın bet halde açıla 

cağı söyleniyor. Bu yıl kuraklık 
y iiziloden tOtOn rdı..olteıl, f11Zla 

olmamaıtır, tütiloler çok ne· 

fittir. Bu yıl f latlerln geçen 

yıldan daha iyi olııcığı ve ıo 

tün üreımrnlerlmlzin yftılerlol 

gOldOreceğl umolmıktıdır. 

l(urnıay Başka-
11 

ııı Ankara'da .. 
---···----

A11hırn, 22 (A.A) - Cıı 
mur lmı:l.-anı A tatıirh, lıt>rtıhPr 

lerimle ism<'t ln<inii . getıel 
1.-ıırmcı:y başhwıı Mareşal Ft>ı• 

zi Ç(llmıal.-, lr. Finans, Eko 
11omi Bal.-a111cır1 olduğu lıaldc 

şelırimi::.c dörımiişlndir. 
'--~~~~~~~~~ 

üzüm üzerindeki Son 
Tedbirlerin F ayd:ıları .. 

-------------~----------
Almanya' da ki Alıcılar üzüm Fiatleri 
için Alınan Kararları iyi Karşıladı. __________ .. _.. ______ _ 

Almanyı'da Tftrkof lı ,obe· Htıkumetlmlzto bu değer il 
alnden GzGm dorumu bıkkındı Te pek yerinde tedbiri ilz•rlne 

bGkumetlmlıln ıldığı tedbirle· dıı plya .. hprda dıbl bir canla· 
rln Almınya'dıkl tealrlerlnl lık ve tatlılık:. bıtlımııtır. Adı 

bildiren bir rapor bazırlınmıı 1101 olmayan b111 lbrığıtçılara 

ve ıehrimlzdekl alAkadarlara kaçamak yapılmaeını arlık mey· 

gelmlotlr. Çok önemli olan bu dan ndlmlycceğl kat'lyetle 

raporu ı~ığıya yazıyoruz: ınlıııldıklan sonra kuru GıGm 
En ôoemll bir çıkat Qrünfl· plyasıeanın bir kal daha iyile· 

mftı ol.o •e binlerce TGrk ıeceğl tGpbeels sayılmaktadır. 

köylGıftnGn tek kaaanç kaynığı Dondan ôUlrQ TG.rkfyece ılınan 
bulanan koro ftzDmG korumak tedbfrlerln tatbikinde çok bO· 
için Ttıık hükumeti tarafındın yok bir itina ile davranılmaeı 

ıhnan tedbirler Almanya piya genel eorette dlleollmektcdh· . 

easındı bilyGk memnuniyetle Piyıaayı gelince bu haftı 

kar01laomııtır AIAkıdarlar, fi. içinde tılue devam edllmlıtlr. 

ıtlerln hu eayede beldenmedlk Y ıpılan Alavereler normal 
earıuntalardan uzak kalacağını çoklukta göeterllmektedlr. iz. 
ve böylece blrço~ 11rır ve teh· mtr'deo istenen f lıtlerdc bir 

llkelcrln ônflne geçlleceğinl haf ta önceye kar~• h içbir değl· 

lmnetle Gmld etmektedirler, - Sonu 5 inci yiizclt• -

Limanda Itauri Vapurun· 
da Bir Cinayet Oldu . 

------------------
öldOren, ölen de Alman'dırlar. Ha

dise, Geçimsizlikten Doğmuştur. 

/ıauri nıpuru ı·e hatif. (Vapurun bayrağı lıadi.~e sebebi il~ J 
dıi11 yarıya indirilmiştir.) 

Oüo eababa klrıı Blll 1,15 de moı ve sonra Kort Fokeyl; va· 
limanımızda demirli Te yiik puron baı ıhında bulunan tıy· 

almakta olan Alman bandıralı fılar kamaraınna çağırmıştır. 

(İtaorl) vaporundı bir cinayet Orada Yohın Vıyke ve Emil 

olmuştur. V ıpur tayfılarındın Köncr adındı daha iki tayfa 

Alman ıeb11h Mftolh'll Seb11 varmaı. Onların yınındı Kort 
tlyen Hıten Kafer: gene Uy· Fokeye arkadıolarlle niçin iyi 

fılardın Bımbnrg'Jo Kort Fo geçinmediğini ve iki ı:On evel 

ke'yl öldilrmflıtftr. Cinayetin sebepsiz ve earlıotluk yilzftnde~ 

sebebi; Kort Foke'oln arkadaş· dövmOt olduğu arkadaşa Vay· 

laıile daimi geçlmsiıllRldir. kiyi neden dövdüğQnü ıornak: 
Vak'a ıöyle olmoıtor: - Sen arkadııları çıtmık· 
Sebaatiyen, evvelki gece bir tın vaıgeç. Bana hunun ıebe· 

kıç ılte bira içerek Mıbo9 ol· - Sonu 5 inci yii:de -
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Italya Gazete- '( t?:!!!!. DD aa T o iL.ii lb o D 'ı'(oKURLARIN 
leri Ne Diyorlar? ILJ ~ lUI n lUI n e v a ~ o ını a e ır e ır o L DILEKLEftl 

A.;:;·~: .. ~!'.!:···b:=:~:;p;.; Napoli Halkı, Her ihtimale Fr~.~-sız YGenr.·znedleyoa •. 
1
r
1
'
0
11
1.!:::;1 

yaz111nda diyor kf: 

M. Lnal Cennre'de ince, J7ar ..,1 Sehrı· BosaJtacak Manevraları GOzelyıh okurlarımııdıa •
1 

dfyolektlk 'e tamımlle parla -'.. ~ e e dığımız şu temenni mektab' 

menter mahiyette bir nutuk ' ' • ' Devam Ediyor nu Sarbayhğın dikkat gos•" 
~~:~~:'~',1; ta~~ft~:v:tıu!:r :::~ ltalya Hükômetinin Verdig_. i Bu Em· r, Napoli Ahalisi latınhuı 23 (özel) - Parlı · korwz: ıı• 

len haber Yerllfyorı Bflyftk l<;rıin· Semtimizde Urayın hlaılllet' 
Yeteel paktına tıadıL ve bo • d ı · Ak• 1 y kurutulan· batıLlık ,,eri, ılill .. Qzerın e önem ) ıs er apmıştır • 81Z mane\"i'a(HJ, hararetle de· .. I Ço 
paktın ôdevlerlne bağlı oldu· vam etmektedir. Manevral1rın gflzel bir puk 'e pazaryerl, 
ğono tekrar etmle, diğer taraf İetanbul, 23 (Özel) - Roma'dan gelen son telgraf hıberlerloe göre; f tılyı bOktlmeıt, Nıpoll bo hafta bitmesi mohtenıeldlr. cuk bıhçeel oldo. Bu bllll~ 
lan da ltalya•ya kare• doyduğu eehrl halkına verdl*I bir emirde, her ihtimale karşı şehri boeahmağa hazırlanmaeını blldlrmietlr. tinden dolayı Şarbayı ttP"" 

moılr dot!lloğo beyan eylemiştir. Bu f'mlr, Napoll geoel el kirı dıerlnde önemli aldııler . uyandırmıetar. Yun an 1 ı kor ederli . 
Bu nutukta acı tezadlar göze Yalnız bu ııemtte umo111I bit 
çarpmaktadır. M. Laval'ın ııol u ı ı JL K • B heli ile bir çeımeye çok b' 

~::::~·:::::0: •• ::;~··:.::~· ııs ar ~urumıı onseyı u- Misafi;İ~·rimi~ ~:~tlbl ... ~~~1·:a;~::~:~ :~ 
ladır. c hl 1 ı . k p t . k. z· iti 'e gftcft pıurcılık ol .. 

Bu paıtllerfn P.n yükııek gün . eva arı nce ıyece a rJ ~ ıya• yurddaıhir defJbıceı ed~ 
mümeaeillerl, Berılot ile Boa • ret Et tı ler. titr yer bulamıyorlar ve ··"' 

• •• coar, Cenevre'de Franıız bat· -----------,•ı----------- olarak ıorayı borayı telfı• 

B ı K D İııtanbul, 23 (Özel) - Yo 
Yekllfnln yanında bulunmak· eş er omitesi On 1'oplandı ve ltalya ile Haheşis· Danlı mlııaflrlerlmlz, bogfln mektedlrler. tadırlar. Ra iki zat İtalyan ve Uray, yaptığı bu gazel ıııJ 
F ' C bf • R y ·d Fenere giderek Rum patrfkfnl blf f atlat rejiminin dOımanhğile tan ın eva arı Ozerıne .aporunu az ı. tamamlamak için milnulb ziyaret ettiler. 1·-Jt 
tanınmış eahıılyellerdendlr. Ha· re bir belA ve hnke•lo fıt ~ 
bet mflmelllllnln nutkunu ilk İflınbol, 23 (Özel) - Ce· (BogCln) toplanacak olın olua 1atınbul, 23 ( Özel) - Ro RUS edectğl bir yere de 01110.,. 

neue'den haber nrlllyor: lar . karomu konseyi, betler ma'dın haber veriliyor: İtalya ı-lr 
alkıılıyın Berrlot ile Boncoor bir çeıme yıptmrıa Gaıe 1:;, 
olduğu nnotulmamıhdır. Bun· Betler komlteııl, bu sabah, komlteılnln raporaou fncellye· aın, mukabll teklifler yapmak hlıran ebedi minnet ,., '"' 

(DJn) İıpanya delegeıl M. Ma- cek ve İtalya ·Bıbeşfııtan anlat· azere oldo~u bildlrlllyor. Yeni Mı· safı· rlerı· mı· z lar Fnnınz demokrıtlılnln mil· " ranlaranı kazanacaktır. 
meaalllerf olduklarını iddia et· daryakı'nın bıekanlı~ı altında mazlığını heyeti umumiye mil· tekllf lere gôre, Hıbeelııtan'an 
mekte ve Luıl'ın hareket ve toplanmıı n balya ile Babeı· zakere edecek, veyahutta beı · temdfnl için betler komhealnfn Memleketlerine 
aözlerfnl tfddetle kontrol eyle· · lstan'ın .erdikleri cnıbları ler komitesine nllhlyet vere· muvafık gördGğCl ecnebi mfleı· 
mekıedfrler. Bundan maada ıeıklk eylemlıtlr. Komhe baı · rek iti tekrar ona bıraka vfrler 1talya'ca kabul edilmek· Dön Oyor)ar 

kını ile M. Lbıl, bir mdddet caktır. tedlr. 
Franea'yı kendine temayGl lıtanbut 23 (Öz 1) R ayrı ayrı İtalya delegeel Baron ' e - uı 
ettirmek için İnglltere'nln yap· Al o d G • • k mlııallrlerlmfz, bogftn İstanbul · 
tı~ı tazylklerl de heeaba katma· Alolzl ve Hıbet delege1l Tek man r USU JttJ çe d R 
lıdır. İıte Fran•• ha .. fcly• ha· Lavaryıta ile konuımoılardır. an uııya'ya hareket ettiler. 

... ~ u Doaılarımıı, memleketlerine 
kauı Cenevre'dekl nutkunu bu Komite, bu gllrftımelerden ç ..., l k D d 

ıonra tekrar incelemelere bat oga ma ta evam a. trenle gideceklerdir. 
teralt içinde eöylemlıtlr. 

Franıız harir.iye bakanının lımıı ve )'lflD (Bugaa) topla· ------------.- Fecı· Kaza 
lııgfltere'nln tehdfd •eya mG· nacak olan uluılar konseyine AJ O d 1 Y L ' 
d h 1 nreceğl raporun mftneddeılnl man r u arı, arın ıtvanya ya - . ,. 

• • eelne knlık umıya11ğanı B b ( ' b d 
Clmld ederiz. ÇAnkG İngiltere· ka~:::b~~~:t·~Ozel) - Y1rın Taarruz Etmiş Bir Halde Görülürse . Or an ... a ı ın 
nla latedlğl teııınad kendi ______ ,_____ K Y ) d 
menteati ue .ıuadardır. tngn. Yugoslaya Buna Hayret Edilmemelidir.. arısı ara an 1 • 
tere yalnız kendi menafii fcab İ Ô fıtınbul 23 (Özel) Dıln 
11 1 F 20 Sınıf A8kerı.01• Sı"la"h atanbol, 23 ( sel) - Parlı'ten haber veriliyor : Fransa Sd 1 

-
.e ı r rııe, raosa Ue beraber yapı lıo otomobil yır l r d Bakaahğı raportörft M. Arıımho, çok önemli bir söylev vererek ıe 1 ın 1 

hareket eder. 1aglhere'aln tel· Al M Al B• h C hfd'f L S · tJn8 J Jyor ezcGmle demfıtlr ki : ur an a D •8?181 amı 
Jdn n Jhtfralarını Frao11'nın .. ' ı k il d b 

Da l Y 1 - Alman orduıu, pek yakın bir istikbalde Fran11z ordaıu ye 0 n o ın ığı otomo ll ağa · 
reddetmeıl lcıb ederdi. Fakat D ge en onan guete e· 
L 1 rlnden buılarının a"ancft tabı dereceıılne gelmlı bulunacaktır. Almınya, geceli gGadiızld bonon cı çarparak perçalanmıı ve Sa· 

ava buna ceıııreı edememlıtf. v 

M d L ntlshalırında, slyıııi nılyetlo için çallemıktadır. Bunu, oluılar korumu da, İngiltere de bili- mlye'nfn koln kırıldığı gibi ya 
a ema.I FranH reımi bir 

mahiyette İngiltere ile. teııand· göeterdlğl Jaıum herine y 0 yor, fakat hona rağmen hiç klmııe ıeıı çıkarmıyor. Almam ordu· nındıkl eo(Orft de yarılaomııtır. 
dana ve paktın tatbikine ta· ıoılavya bakuôıetlaln 20 ıımf larını yarın Lltvınya'ya taarruz etmlı bir halde gôrftrııek, hayret (J il 1 Kam. 

( ld Hkerl ılllh altına davet ettiği etmemeliyiz. Zira bo bal eeaeen bekleniyor. Ba dorum karşı· 
ra tar 0 oğono llAn ediyor, ıında, lbıllAfların tamamen kaldmlm1111 IAzımdır. M. Ar11ımbo · 
h ıd ı l ıı L yazıladar. " bon) u Ce · 1 

• ta,. e ıa.tettlAI moral DUD söylevi, slyaııl çe,enlerde ~nemli lesfrler yıpmıetır. n nazesı 
rabıtalar ne olacaktır?. Mfthfm Bo haberi teblp nya tudlk 1 • 

•e vahim bir meıı'cle kareıııın· eder yeni bir haber henftz s f 'd E • • 8 İetanbul, 23 (Ôzel) Geçen 
dayız. Do haklkau M. Laval da yoktar. 0 ya a srarengız ir hafta ölen Fran11 akademisi 
çok iyi takdir ediyor. ltılya'nın üyeııladen JGl Kambon'on ce· 

doııtluğu rOzklrların lıtfkımet· Husar Alayları cı·nayet Vukua Geldı·. naıeıl, reemi tôrenle kaldml· 
lerlne beozettlemez. Etter İtalya 1 ·ı 'd M mıştır. Cenazede, bfltftn Franaız " ngı tere en ı· 
ile Franea ıra11Dda bir ayrahk ricali hazır bulunmuştur. M. 
oluna bonon ebedi olacağı hl· sıra Naklediliyor.. Kral Boris'in Aleyhtarlarından As- Lavıl, Cenevre'de bulunduğun· 
llnmelfdlr. İstanbul 23 (Özel) - lngll k dın c~nazede muavini tarafın · 

M. Lnal'ın oloelar ıoayeteıf tere hftkftmetl yirmi Hoııar eri Birliği Başkanı öldürOldü. dan temsil edllmletlr. 
pakta hakkında yıphğı apolojl alayını lııkenderiy,,'ye ıev · İngiliz, 23 (Özel) - Sofya'dın haber veriliyor: Bulgar Aıı 
gftlftnçUlr. Zıten FrınH uluslar ketmiştir. kert blrUğl baekanı Dançef, eerareoğlı bir ıorette ölil olarak 
ıoayeteııf paktana hiçbir zaman· İogflfz ordusunun en gftılde bulundu. Dınçel kral Borfıı'fn aleyhtarlırındın idi. Bulgar zabı 
da inanç doymamıetır. Frııua askeri olıo lakoçya ılıyların · tıııı, katili bulmağa çahşıyor. 
nın uloılar ıoııyete&f paktına dan birinci alayın da fıkende· -----f-••Htf------
nrdlğl ehemmiyeti dereceılnl p • G ı • b • • d 
kendini tatmin etmek için yap· rlyeye ııevkedllmek Ozere hı · a rıs azete erı, ır ümı 

zırlınmaeı ~aıredilmletlr. 
hğı ıyrı ve mftıeaddlt ukeri 

:;~b:~::~~.:~-:~:~~~~11·ı:~:; ııaıya'da ŞU.lesi Belirdi, Diyorlar .. 
bo thtllatın ızaıeıı hoıusnodı, Yeni Amirallık 
betler komhestne kareı bilyDk lıtıotıul, 23 (Özel) _ ltılyı Son Durum, Avrupa'da Sonbaharı 
ftmfdler beıılcmektedlr. hOkumetl bir garb ve oark 

Fr.kat bu dı yal'lılJ bir ha· yakeek ımlralhğı ihdas et· ilkbahara Kalhetmiş Oldu .. 
rekettlr. ÇankD İtalya bu ko· mfıılr. Bu vazife, kabine tarı· fııtanhul , 23 (Ô.ıel) - Parla gazeteleri, ltılya·Habetlstan an· 
mleyonoo heyeti omumlyeıılnf fından tenelb edllecek bir yer· laımazlığınıo son ııaf hasından bahlı!le uzun makaleler y1Zmakta 
ve vereceği kararlara tanımıyor. de ve halya'aın en ynkııek dırlar. Bu gazeteler; bir ftmfd ıulealoln Sonbabar1 ilkbahara kal· 
İtalya - Hobee lhtllifı ılllh rOtbeU bir amfrel tarafından bedecek kadar hftıınüteafr yıphğını kaydettikten ııonrı, genel 
ile balledllecektlr. Çankn me görillecektir. eavaeta fn11nhğın g~rdGğil zararların uoutulmımaın IAzımgeldlğlnl 
denlyeı ve adaletin icabı budur. d ve sari bir haetahk gibi oradan orayı atlıyın hırptan kaçmak 
Binaenaleyh Franea htıkô.me· Parti en Koğuldu iktiza ettiğini llhe ediyorlar. 
tinin bir cephe alması lazımdır İıtanbut 23 (Özel) - Hfı. 
ve bu cephenin de tayin\ ilm- lerln naııyonal soıyallıt partlel 
diden zarorldfr. ali mahkemeııJ tarafından veri· 
~------~-~~~~ 

Turgud Tnrk 
Mıolea Saylnı Turgud Tftrk 

dtın Kemalpata'dıo ıehrlmlze 

gelmlfdr. Birkaç gilD kılarak 

len bir k1rır Ozerlne, parıl 

kıdroııundan 19 yOkaek mevki· 
11 klmıe f breç edllmlıdr. 

Banlar, farkı dlılplfllne rlı· 

yet etmecUklerl için partiden 

~~~----t--~~-

Ita l yan Gazeteleri 
Hepbirden Boy~arını Küçülttüler. 
İtanbol, 23 (Ösel) - Batftn İtalyan gazeteleri, hftkumetln 

verdiği emir Gzerlne kilçflk kıı'adı çıkmaya ve e&klden olduğa 
gibi, ikinci n GçancG tabı yapmıyarak, bir defıdMD fula lntltar 

Cihuti'de 
Hat 20000 Asker 
Muhafazası odadır. 

İııtanbol, 23 (Özel) - Fran· 
sız menabllnden gden haber· 

Jere göre Habet hılkumetf CI· 
butl · Adlıı Ababa elmeodlfeı 

hathna muhafaza için ciddi 
tedbirler ılmıetır. 

Şf mdlkl hıldtıs hat gOzergAhı 
ııon Bbtem eflAh ye mitralyöz· 
lerle mOcehhez 20,000 Bıbee 

a1kerlnln muhafuaeı ıttJndı 

bulunmaktadır. 

Girid'de 
HnkO.met Kralcılara 

Silah Dağıtacak. 
letanbul, 23 (Özel) - Atinı· 

dan alınan ve comurlyetçl ma· 
haf ilden verilen blı habere gö 
re, Yunan bOkümeti Glrld'dekl 
cumnrlyetçllerln çokluğuna kar· 
şı bir tedbir olmak Gzere GI· 
rld kral t1rıftarlarıoa ıllth da 

Kaçak Un 
Araştırması. 

••••• 
Ne Gibi Hallerde Arll 

tırma Yapılabilir? . . . ~ 

Kaçak unlardın ôtGrO oe !!; 
hallerde arımı yapılıbtle 

bıkkındı Flnınıı bakanlığıO~ 
dan İlbaylığı bir blldtrl111 F" 

mletlr. Buna göre 2643 -~ 
kanuna aykm harekette boa-' .. 
nan kimselerin ıerlklertalO .... 
ya kaçık malı nklımak O 

yıtaklık edenlerin ve 9~ ~ 
maddeye göre bunlardan 

olmıdığa halde cGrflm eıY-; 
veya ııoçluyu kendi e•lode 

ıııı· lundoranların evleri araaıb - · 
Aramaya kırar vermek ıel 
yeti hlklmlndfr. Ancak ge~ 
meıılnde mazarrat olan halle, 
genel ııavaman ve yır t' ,r 
eavaman ıı(atlle zabıtı 111elll _.,. 
Jarı aramı yapabtlfrler. 

1 
mıda o mahallin fbtlyır be!~ 
tinden nya komeulardaa .,,. 
klel bulundurmak ltzılll 

41 
Aocak zabıta nezareti aiti~•' 

1• fO' 
bulunan yeılerle po uçe ,.-
tanınmıt yerler n gecele I' 

herkeıln serbcıtçe çıkacağı re-
ler ıÇın bo taklide lif~ 
yoktur. Fnkallde bıll~IJI· 
geceleyin de arama yapıtab 

Yumurta lhracınd' 
Kolayhklar 

o•;' Yumurta ihraç nlzalll .,.ı· 
ılnde bazı de~ltlklllder 1' of 

maııı Ekonomi Bakanhğıdct 1~
guo. görfllmaı •e boaoo ~ 
bazırlıoın nizamname 1114' IJ'' 
deel Tar kof ise gelmlıtlr· 

11
_,. 

kanlık; bonon ıedklk edjaJf" 
ılnl ve ihtiyacı göre yeni 1 il 
edilecek noktaların llalteıl• 
temledr. 

lngiliz'ler 
Italyaya KönıOt 

Vermiyorlar· fi· 
1ııtınbol, 23 (Özel) __... 

1
,

nanslyal Taymlı gazeteııoı:.:,,aı 
dığına göre, İtalya bO~ 
lnglhere'oln Gal eyaleti , 

kômtlrcalerlne petla P'1' ~ 
kômGr vermelerini teklif 
fakat kömftr lhraca&ÇI 

' • .. 
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Çimdikler 

Tipler 
Den llbayımııı ziyarete git· :1•· Biri geldi, kendlılnl 
dlllt'll olarak tanım. Yani 

lllı.111nıza bir hemıehrlltk ya· 
'9'1111 gôıterdl. İlbay da: 

._ Dili' ·dedi· oğlum!, Bo· 
"1ı bemeehrl olarak değil, bir 
~daı olarak glrlltr. Ben ne 
-...Oloıum, ne de bir koloni 
~ıl, İzmir llhıyıyım; ıöyle 
~lım timdi .. 

8tı 4111111 ne cevab, ne cevab!. 
~•kitler her llbayhkta, her 
itle bir adet nrdı. Her yeni 

• ilbay ve ilçebay için: 
._ Acaba nereli? 

S. l>tye ıorarlardı. Anpglrll; 
tae•1ı, Utak'h!. AlAlyell, Ak· 

"lutr. 
1...!-rteıı gCln bu memleketler 
~lldan, o yerde kaç kiti l"'- yeni elbiselerini giyerler. 
h"!t olar, temizlenir, doğruça 
l~Yhkta, Ubıyhlta soluğu 
'•rdı. 

'-. -Bemıehrlmlz iki göztlmtıı, 
L geldlnlı, sizin gellılolz 
··ıledlr, böyledJr! 
~le biraz sonra görtırdtıncız 
"1 ° IDemlekette (FUAn yerliler 
'-u "1ııtı) baılardı. Bu bir nevi 

Y•ıdı, Hemıehrlllğln imtiyazı! 
be, llıttt 'taktlle lzmlr'de bile 
l>l le btr ıaltanılt olmuıto. 
~]dnAuma göre, İzmir flbayı 
~1111 •mamada! 
~ 8a11tınn bir baıka çeıltlerl 
'ctı~ır, Tnslyelller! Kendileri 
"'1.p akçe ayarsnda oldukları 
O,.. dalma tavsiye Ue, el etek 

•kle geçinirler. 
... 8tr lçtıncCl tip daha lanıraz 
~ banıarda akrabalarının etek· 
~ •hında kendJlt-rlne adım · 

•Gaa Yerirler .. 
- Zatı&llnlz kimsiniz. '•t Falan merhum generalın 
e1a1,, 

- Slı? 
~ • .":" Bendenls f llAn zatın kız 
~tinin acıt kardeşi!. 

..._ Ya ıaııAllnlz? 
...:: Filin yer aaylavı f 114n 

llDcaıının övey nlldı. 

-~ t:Gıakcı bu zuallıların ben· 
ı..-~~rl çtırClmGtUlr, bunlar 
~ler, Baıkalarının etiketini 
~Qruncaklarını balon gibi ,!, ler, fırt aı•ğı, fırı yo· 

~eın içlerinde epeyce yontol· 
~~ları da nrdır. Adama 
"- dan bakarlar. Tıpkı cCl· 
~ita dneye binip te uzan 

IQ bir lnaana kartı: 
~ Bak, ben senden boy· 

lla!, 

~ 'Oeraeıl gibi!.. Banlar tıma· 
...:.. fıkıt ayni zamandı abdal, 
~ 1'1nun bonon sırtından 

eD tiplerdir. 

h~ tlç tip bizde maalesef 
ht tQr, Fakat yaldızları bir 
ftt. ler, bir dokununca kalplık· 

l. be111en meydana çıkar. 
1,1 içik baylara dokunmağa 
~ laıeı, f llAn yerlldlrler, f ll4u 
h 'hı lavslyellıl, filin zatan 

hcunan köselesldlrler h•! .. 
Çimdik 

Teşekknr 
~ 

°tl e9chn ve babamız Şahin 
lıe Q Etem'ln vefatı milnaee· 
~le hayak kederimize itti· 
~ eden dostlarımıza elemi· 
'id 1Yrı ayrı teşekkftre mani 
•-.. Qhndan sayın gazeteniz 
-.1 tııtıe kendilerine derin 
~llattarhğımızı sunarız. 
~bumun zevcesi Mediha, 

•ıı Şehime, oğlu Şahap 

Ye damadı Adnan 

Günün Şar haberDern 
lzmir-Seydiköy Arasında Şirket Don 

Sayımı Ne için? e· K D h ' OzQm Aldı __ ......... .. ır aza a a. " " F'!' •
1
•
1
· •. 

Halk Arasındaki Ya· uzum ıa erı 

Yıntılar Asılsızdır. o·r Arabacı Ag"' ır Surette Yaralandı, Ynksel.-meye Başladı 
1 İt ve Ziraat bankaları tarı· 

ilbay Fazlı Güleç 

Genel nftfus 11yımı mftnase· 
betile herkesten nftfus bihlyet 
cftzdanı aranacağı ve bolun· 
mıyaalardan ceza alınacağı 

hakkında çıkarılan şayialar 

ytizClnden son gtınlerde it ve 
gftcftnft bırakan birçok kimse· 
ler nilfus dayraeaoa baıvurarak 
ndfus ccızdauı almağa çılıt 

mıktadırlşr, Bu mes'ele bak· 
kında dan ilbay Fazlı G-Oleç 
lle görftıen bir moharrlrlmlze 
llb•y demlıılr kf: 

- Genel na.fos sayımı yıl· 
nız nftfoso anlamak içindir. 
Cazdan almak veya bo kayda 
dayanarak cazdan verme ve 
eksiği tamamlama işleri eskiden 
olduğu gibi mQracaatler tızerl 

ne yapıl•cak ve nOfus . memur· 
11rı yoklama ile bunları ikmal 
edeceklerdir. 

Umumi sayım cetvelleri nft· 
fus'on kaç kiti oldu~unu ve 
bazi gona lAzımlı bilgileri top· 
lam• içindir 'e bftsbllttln ayrı 
bir tetir. 

Mekteh ihtiyacı 
Ne Olacak? 
ilk Mektehlerden 
Birkaçı Orta 
Mekteb Yapılacak! 

KClltftr Bakanhğı eğitim ku· 
rulo ftyeslnden Hikmet Türk'tın 
ilk ve ortı mektebler dorumu 
ftzerlnde yapmakta oldukları 

tetkikler bugOn sona erecektir. 
Açıkta bulunan orta ve ilk 
mektebler namzetlerinin oku· 
mısı her halde sağlanacak ve 
ihtiyaca göre yeni mekıebler 

açılacaktır. Ort11 mektebler lh · 
tlyacı için İzmir'dekl ilk okul
lardan birkaçının orta mekteb 
hılloe konulacağı ve yeni bir· 
çok ilk mektebler ibdaı edile· 
ceğl haber ahnmııtır. 

İlbay Fazlı Gj\leç de dClo 
kiUtOr dlrektörlOğdne giderek 
kültür leleri için alınmakıa 

olan tedbirler hakkında Blk· 
met Tork ve kftlU\r dlrektörft 
Ali Rtza ile görOımOş, maili 
mıı almıttır. 

lzmir Defterdarhğı 
Fi nana Bakanlığı varidat ge· 

nel dlrektörlöğilne atanmıı olan 
ıebrlmlz defterdarı Kenan Yıl· 

mez cuma günft Ankarı'ya 

hıreket edecek ve yeni ödevine 
hemen baılıyacaktar. İzmir def· 
terdarlığını aıanmıt olan Ba· 
kınhk tetkik hdrosu dlrektörQ 
lhsının da 27 eyhilde gelerek 
hine bışhyaca~ı hıber alanmıştır. 

Otomobil Sahibine Birşey Olmadı. , ... dan blrbuçuk milyon ura 
sermaye ile teıktl edllmlt olan ~~~~--ı~~~~-

E ve l k t gün lzmlr'le Seydl· beraber araba ile köye gidi· tirketlo dlrektöril İsmail Hakkı 
köy arasındaki ııoeede Killik yordu. Oıomobllde Metln'ln Veral; dan öğleden sonra bor· 
denilen yerele bir oıomobtl ve bir de arkadaıı vardı. Cemil; aaya giderek piyasadan şirket 
araba kazası oimuıtur. Seydl· çok hızlı gelen otomobili gö namına tızcım almığa başlamış 
k~y'den lzmlr'e gelmekte olan rilnce arabadan atlayarak bay. ve aktama kadar altıyaz çonl 
Ömer oğlu lzmlr'll Metin idare vam yan tarda ıevketmek iste · kadar ilztlm almııtır. Şirketin 

ettiği özel otomoblll hızla sil· mlıee de çok hızlı llerlfyen ply111dan Clzftm almağ• başla· 
rüyordo. Seydlköy'de oturan Otomobil kalçasına çarpmu~ ve ması derhal piyasada reılrlnt 
Cemil adındı biri de bab1&lle Cemil ağar surette yaralınmıstır. göstermfı ve Clzam f latlerl 20 
~~~~~---~~~~~-
yeni Neşriyat: 

''Kültür,, 
lzwlr'in bftytık bir f lklr var· 

hğı olan "KdlUlr" mecmoaeının 
43 doca sayısı da dan çıkmıt · 
tar. Bu 11ayıda, Doktor Necati 
Klp'ln (ltfn ıefaletl), N. İri 
boz'on Köycülftk, Vedide Ke· 
mal'lo (Ailede g"çlmelzllkl«"r), 
irfan Hazar'ın (Peyami ve Na· 
zım çeklımeel), Cafer B•ter'ln 
(Devrimci ideoloji), Doktor N. 
Klp'ln (DOşiinGşler) E. Hamdl 
Akman'ın (Ferdf terbiye) baş· 
hk.lı soysal, felsefi, terblyeti 
yazılartle 1. Aytekin KOltOr'ün 
.. Blzlmklleru batlık.la bir hlkıi · 

yesl vardır. 

Bo yazılar, baıtao atığı, da.. 
şftnen mftnenerlerl tatmin ede· 
cek Kıratta gtızel parçalardır. 

İrfan Hazar basın sfttunlarında 
eplyce akisler bırakan Nazım 

Hikmet, Peyami Safa mftnaka 
tasını, kendine haa knrayıtı 

ve tetkiki ile KtUtGr ııablfcle · 

rlne geçirmiş ve b11ın aktftall· 
lesinden dikkate değer bir rö · 
portai vermiştir. Okurlarımıza 

tavsiye ederiz. 

Perşembe 
Perıembenln 25 1 ncl s•yısı 

renkli olarak çıktı. Zengin 
mftnderecatmın arasında Faruk 
Nafiz Çımlıbelln fevkalade bir 
ıllrl, Hikmet Ferldonun ilgili 
bir raporl•jı, Suad Denlşln 

edebi romanı, Ziya Şaklrln 

makUU kadınlar l11lmll tarihi 
tefrikası, Erctımend Ekrem'ln 
Habeılstanda bir Tart, Kemal 
Öngörenin ÜekOdardan Anado· 
luya sllAh ve cephaneleri nasıl 
kaçırdık isimli yazıları, Naci 
Sadullah ve İbrahim Allettlnln 
fıkraları meraklı dtınya haber· 
lerl, mi sah ve sinema nhlfe· 
lerl ve birçok gazel resimler 
vardır. 

Flalı 7,5 koruıtar tıvelye 

ederiz. 

C il k ld ıı. g• para yGkselmlıtlr. HOkftmetln em ; Ha o Uı;UOO u· 

d h 1 l aldığı bu tedblr'in pi y11ada rftnce er a ren ve manevra 
pek bftyftk f•ydalırı olacığı yapmıısa da otomobilin ön le· 
anlııılmaktıdır. kerleklerl manevra ıırasında ıose · 

den boşluğa çıkmıt ve bu do· 
romda iken otomobil dört metre 
derinlikteki dereye uçmuştur. 

O sırada otomobilde bulunan 
Metln'ln arkad•ıı otomobilin 
kapısını açarak kendisini dereye 
atmış ve kurtulmoıtur. Otomo· 
bil dereye dftştınce cam ve 
çerçlvelerl parçalanmıısa da 
Metln'e btrıey olmamııtar. Ya· 
rah hastaneye kaldmlmısıar, 

ağır bir haldedir. 

Kazayı; otomobili çok hızla 

11ardftğt1nden ıebeblyet veren 
Metin totalmoıtar; t•hklkata 
devam ediliyor. 

Ingiliz Mezar .. 

Fransız'ların 

Alacakları .. 
Bunun için lzmir Ihra
catçılarile anlaşacaklar 

Fransız teclrnelerlnln Merkez 
Bankaeandakf alıcaklarına mah· 
eob edilmek ftzere Franea'ya 
mal ihraç etmek lstlyen tecl· 
meılerlmlzln ad ve adresleri 
tehrlmiz Tar kof lelnden aorol· 
muıtur. Mftracaat edecek tecl· 
merlerle Fransız alaca lılar ara· 
11nda anlaıma yapılacak ve mah· 
salledmlz Fransa'ya ihraç edl· 
lecektlr. 

Yukarı Mahalle· 
lığındaki Vak'a.. Jerde Bayındırlık. 
Hırsız Bir Yıl, iki Ay 
Hapse MahkOm Oldu .. 

Kançeeme civarında lnglllz 
mezarlığından demir parmakhk 
kararak blr mikdar k orıun çı· 

fan sabıkalı Af IJI Mebmed As· 
llyeceza hıkyerlnde bir sene iki 
ay hıpee mıhktim edllmltllr. 

Geçenlerde İngiliz gazetele· 
rinde lzmlr'dekl İngiliz mezar· 
lığının yıkıldığı hakkında bazı 

yanlıt haberler çıkmıttı. Aıılııı 
olan bu haberler; yukarıdaki 

vak'anın değlıtlrtlerek la~lllz 

basınına akseulrtlmlt olıa 

gerek. 

Ehli Hayvan Sergisi 
5 ve 6 Uktetrlnde Tepeköyde 

açılacak ol•n ehli hayvan seT· 
glel için birçok köylerden ha· 
zarlıklar yapılmakla olduğu bay· 
tar dlrektörHl#ftne gelen ha· 
berlerdtn anlatılmııtar. Ser0 l· 
nln bo yıl geçen yıllara göre 
dah• muvaffakıyetli olacağı an· 
laıılmaktadır. 

Şarbay doktor Behçet Uz 
yanında urıy (Belediye) mil· 
hcndlelerl oldoğa halde yokan 
mahallelere giderek yıptırıl· 

makta olan llğım ve yolları ve 
yeni yaptmlacak olanları gör· 

mdttür. Beı yıllık bayındırlık 

pllnını göre yukarı mshallede 
diğerlerine tercih edUmek so· 
retlle y•ptmlacak lnsaat teıbh 
olonmuıtur. 

Polise Rüşvet 
f ki Kişi Tutuldu 
Adliyeye Verildi 

Tepeclk'te s6rmell sokağına 
giden amele Tahir oğlu Şakra 

genel evlerin kapalı olduğu 

111rada nln birisine gtrmek 

için mlıamıha ğöetermek 6zere 
nokta polis memuruna rtlıvet 

olarak eigara paketi içinde bir 
lira verdiğinden tutulmot ve 

hakkında takibata başlanmıştır. 
Ayni tekilde tulul•n y•pıcı 

Mehmed oılo Bamdl'de ad· 
llyeye verilmiştir. 

2573 E:LHAMRA ;s~~ 
MahkOm Oldular 
Kemerahı'nda Ankara p•las 

sekreteri Yusuf 'u döven Mah· 

mud Adil altı ay bir gdn hapse, 
Burnava'da dilkkAnında kaçak 

idaresinde MILLi KÜTÜPHANE sineması 

et yakalayan el takip memurunu 
tıbklr eden kasap HClıeyln bir 

ay hapse ve 80 lira para ceza. 
ıına, belediye zabıta memuru· 

nun yiyecek eıyalarını örtmesi 
hakkındaki ihtarı Gzerlne onu 

tahkir eden Havra sokağında 

Prlttlne'll bakkal Basri bir ay 

bapee ve otuz lira para cezasını 
Aellyeceza hakyerlnde mahkllm 
edilmişlerdir. 

An.kara Birası Mide Bulandırmaz, 
Sıhhat ve Neş'e Verir. 

Baş Ağrıtmaz, Asabı 

Saylı s 

Çiftçi Hakkı 
. 
Teclmerler, bizden çok tlkA· 

yet eltiler ve ediyorlardı. Mo· 
hakkak ki, Mahmud Esad Boz· 
kurd da bizim 11af larımızdıdır. 
Klmblllr, onun için de neler 
söyleniyor? 
HattA Celi\ Bayar borada iken 

ona da derd yandılar. Bakan, 
kendilerine cnıb verdi ve 

ben de, mesleğim namına, ıah· 
sen mfidıbale ettim. 

EvvelA tonu ıebullz ettirelim: 
Hlz, körQ körüne bir tftccar 

diimınlığı mı yapıyoruz, hisle· 
rlmlıe mt bpıldık, demagojik 
bir gftr6ltft mil lottordıık, ıer· 

maye dütmanı mı keılldik. ıan· 
tıj maksadımız mı var? 

Bayar, ne o, ne bu, ne de şu! 
Ortada bir çiftçi derdi, bir 

h•klkat, bir bldlse ve bCltftn 
bunların bize yftkledlğl bir 
ödev vardar. BlrgQa bir bııka 

fote, · Eğer hıkh he· ttıccarın 

da derdine tercüman olablll· 
rlz.. Fakat bogdn hak, Ttlrk 
maeııbsllinlndlr. Onun eıllme· 

ılne, onun yokenlloğıınon, 

borçlu bulunmaeımn istismar 
edllmeılne su&1mayız. Tark 
köylüeii, devlet gelirinin, ulusal 
küçilk kaynığı ve dıyan•ğıdır. 

Bir milyon ln&1n ve onun en 
serlh hakları dururken, ıeclmerl 
mOdafaa etmek ve ona hık 

vermek, blılm harcımız deAll· 
dlr, biz, bono yapamayız ve 
yıpmıyıcmğıı. 

Bize gtıeenmt.melldlrler. Biz, 
ne ticarete, ne de tacire hft· 
com ediyoruz. Biz sadece, olu· 
aal ürdntl, kendi kleelerl için, 
Paşa dedenin beleşten gelmlı 

mfraaı gibi kullanmak letlyen· 
lerle çarpıtıyoruz , Htıkumetln 

de, basının (Matbuatın)da yola 
budur. N•muelu teclmere, g~· 

nel uığı (Umumi menfeıtl) dil· 
şClnen munslf sermayelere say· 
gımız vardır, çalışır ve kaza· 
nırlar . 

İçkilll, midesi bozuk olanları 
dftşftnecek değlU~ tabii! Denize 
taı atan gftmbtlrtdsünO dinler. 
Ulusun bıkkını çiğnemek lıtl· 

yenleri, bo memleketin vlcda· 
nındı, tftkilrftğe boğmak, tafa 
tutmak kadar tabii birıey ola· 
mız ... 

Blr kara liste babsı mev· 
zudur. 

Bat yazıcımız, da gilzel söy· 
lemlştt : 

Bu, yftzelllllkterlo •kara ile· 
tesl gibidir. 

Evet, bu liste, bir insanın 
manevi varliAının mezanna dl· 
kilen bir taıtır. 

Tatluın hepsinde; 
Borada falan oğlu fılaa ya· 

tıyor! Ey yolcu bir f atiba oku! 

Cftmlelerl yazılıdır. Fakat 
kara lleıe öyle demtyecektlr. 
Orada yazılın ciimlelerln ma· 
DHI fO olabilir. 

Fy vatanda~, burada yatan, 
çiftçinin hakkını çalan, uluHl 
ilrftnümdzil kendi aeığlarına 

(Menfeatlerlne) oyuncak ederek 
kaeaeını dolduran, karnını şltl· 

ren bir betbahttar. Mezarına 
tGkftr ve öyle geç! 

Bu ne korkunç bir lulbam· 
namedir? Böyle bir betbahı, 

cemiyet içinde başını kolıu~unun 
allına sokmadan n11ıl gezebilir? 

Dilerim, hiçbir Türk teclmerl, 
bu m•nevi mezar altında 

Bozmaz 
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AAmerika Mekt:lbları: s H k ti . Mussolini, Benim Poker oy 
merı ia por are e erı. d ...., s l n· t 

Amele Bayramımla Otomobil K':'zalarında 194, Kişi öldü. Yaralı na ıgıtlll anıyor ar' ıyo 
1 

Çoktur. Kadmlar Tayyare Yarışını Bir Muganniye Kazandı. Hayır, Elimizde Bir Kiiğıd' Vardır ve Bu Kiiğıd ~ 

IQ. •G-
' 

Amerika'cla kadınlar tnyyarerl •n parnşiitle atlıyorlar 

Ncvyork~ (Uzel) - (TenlA) mobllt lt.lare ed~lıHmletir. Neti· Miitelerril:: 
milli Amerika tenle şamplyo ceyl I.ondra'Ja haber alan zev- Nevyork semtlıırfnıJen Bro· 
naBı müsabıkaları bfitftn kov· ceel "Şu 300 mtll yapsa ve okllode bulunan boyacılar grev 

ı ölmeden şu f o de bitse çok f yl . yaplbıolardır, Günde yedi saat 
vetlle devam ediyor. oglltere· 

olacnk19 demiştir. meııal için 9 dolar istiyorlar. 
nlo Vfmblldono ne ise, Ame· 

rlka'nın Foret Hllls tenis ııtdd· 

yomu da odur. Ba gOzel yM 
Nevyork'ıadır. Tente mftsabaka· 

larında co korkunç oynoco 

logtltz Perrldtr. Diin yarım 
11100 müsabakalarından • evel gf'I· 

lr.n kartılaemalara devam f'dtl· 
dl. Amrrlka'ya tik dr.fa ,rt>lmfş 

olan ispanyalı Enrlı,:up, Mafr~ 
bftyQk lılr knbHiyet ~ö~tpı·dl. 

100 kflo ağır lakta oları bu jZf'DÇ 

fudbol beklerine l:ıenzfyor. Ken· 
dlel oyana dayanıklı, servlsl,.rf 

çok seri, havadan •urnşları 

parçalayıcı, aşıığıdan karşılama 

ları keskindir. Bu gidişle oya· 

nnoa (devam ederse şamplyo· 

nalığa namzed görflnenler ara· 

ıana girmiş olacaktır. Perrl 
mOhlm bir muhaeımı 6 O, 6 2, 
6 · 4 yenerek ıımpfyoohğa 

doğro bir baıamak daha çıktı. 

Otomobil yarışları: 

Meıhur otomobilci Slr Kamp· 

bel saatra 300 mll yani 48;1 
kllometre giderse memnun ka· 
lacakhr. Hiç rakibi yoktur. 

Nizamnameye ı;öre ölçOIQ bir 

mil mesafeyi evvela bir baetan 
katedf'cek ve eonra diğer baş· 

tan geriye gf'lecektlr. 

BogOn ilk gidişi 30J küııur 

mil ve avdeti. he 295 kıisür 
mil ile yapmı~tır. Vaeati sQr'atl 

299,872 yani hemen hemen 

300 mildir. Bununla eski re · 

korlarını kırmış olan Slr Kamp · 

bel bu cehennem sür'atlnden 
memnun kalmamış ve bu l~I 

tekrarlamak mecburiyetindeyim 
demlotlr. Herkes SJr Kampbelle 

kelleıl koltuğunda adam diye 
dakmaktadır. Bogfln 300 mil 

giderken bir ön tt:kerleğin las· 
tlği patlamış fakat nasılsa oto· -ANADOLU 

-------
Günlük Siyae:ıl Gazete 

Sahip ve Baeyazganı 

Haydar UOodü ÔKTEM 
Umumi neeriyat ve yıız.ı i~leri 

ıafidilrü: Hamdi Nüzhet 
ldırehaneai: • 

İzmir ikinci Beyler eokağı 
C. Halk Partisi binası içinde 
Telgraf: bmir •• ANADOLU 

Telefon: 2776 ··Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTi: 
Yıllıgı 1200, Altı aylığı iOO, Üç 

ayhğı 500 kuru:tur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ficrcti 27 liradır. 
Heryerde 5 Kuru§lor. -Gün6 geçmio nilehalar 25 kuruetur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Otomobil sür'at J<lrışuula bir tek<:rleğin fırlayışı ı·e rakibsi:: 
otomobil yanşçm Kampbellt 

Tayyare miiı;abahaları: İktısİldi buhrandan evel gftn· 

2 eylıilde Cleveland'da yapı· delikleri 12·18 dolu idi. Boya 

:ıan tayyare müeabakuında kokuları sıhhate muzır oldu· 

6750 dolarlak thompson md· ~ğundan boyacılar çok taraf tar 

Ufatıoı mister Neumann ka· klzaomaktadırlar. 

Dii11ya tenis şampiyonu l'crri 

zanmı,lır, 75000 seyircinin 

buluodoğu bu mQeahakada eski 

r t kor kmlmıştır. 220 mil sOr· 

etle uçabllmlotlr. Meşhur ıOr· 

atçı kaymakam Toroer başta 238 
mil sür'atle giderken mOeabakayı 

b1tlrmeden yere iomeğe mec· 

bur kalmıştır. 

Kad111lur arasında: 

Los Aogeloe - Clevelond arı· 
sıoda kadanlara mabeus kolay 

bir tayyare yarışı tertlb edil· 
mfştlr. Bunun müşevviki etna· 

ma artistlerinden Mis Çatterton 

dur ve bin dolar mOkAfat koy· 
mu~tur. Bu yarışı opera mu 
gannlyelerlod,.n madam Proscott 

kazanmıotır. 

Nevyork'ta yapılan •e tim· 
diye kadar ecnf"bller tardın· 

dan kazamlmış olan senelik 

beynelmilel vapur cankurtaran 

sandıllar yarıvını bliisene Ame· 

rlka'lılar kazanmıelırdır. Birinci 

lklocf ve üçilncü gelen takım· 

lar hep Amerlka'hlardır. 

Kazalar: 

Amele bayramı olao 2 ey· 
~ lô.lde Ame:lka otomobil kan· 

farından 19 i kişi ölmftş ve 
yüzlerce klel yanlanmıetır. 

Cemahlrl MOttehlde Amerlkada 

ıert yüzlü yani çimento veyahut 
aefaltlı blrbuçok milyon kilometre 

yol -vardır. M ühlm eehlrlere 
yakın yollarda ise mfteaade 
edilen ellr'at saatte 65 kllomet· 
redir. Nizamname harici ıftr· 

atlerl 80, 100, ve l!iO lr.llo 

metreye kadar çıkanlar urdır. 
Motosikletli poUsler yollar öze· 

rinde dalma devriye yapıyorlar, 

fakat her yerde hazır ve nazır 
olmaları imkanı yoktur. Bun· 

dan istifade edenl~r hızlı gidi· 
yor, hattA canını kurtarmık h· 
tlyen polisi gôrftnce beli adde 
dlyorlal'. 

A. R. 

Arnavutluk'ta 
idam Cezası Yiyenler .. 

Tiran, 23 (A.A) - Ffel dC· 
vaoıharbı tarafından ölüme mah· 
kum edilen feyancıların cezaeını 

kral hapee değlştlrmlotlr. 

Bunlardan yalnız Uekoran 

asılacıkhr. Bu adarn enelee de 

iki kiel ôldürmfte bulunmakta· 
dır. Sonra general Gllardl'ola 

ôld6r0lmeelne de karıomıotır. 

ispanya Kahincsi 
Madrlt 2}: ( A.A) - Cumur 

baekanı Zaruora kabineyi tef 

kile memur ettiği Albo'ye, par 

tiler arasında ~lyaeal bir müla · 

reke ve geniş bir uhıeal hiikti 

meli kurma .. ını ıöyle111l11tlr. 

Pahasına Olursa Olsu l' Oynanacaktır. 
1\1 •trn 1tnetrı\ 

olo Lrıııuııi mulı:ı
blrl, M l\1ıl!ısollol 

11,. lı'r m014kat 
yapmıotır. Sinyor · • 
M uesolinl'ıılo lr.ı>n 

dlı!!lolo de dt'dl~i 

Vt't;bllf, eoo z11man 

larde P"kı;ok mfi 
\Akat Tr.rmtş olma 
111na rı.ğmeo bo 
mftlikatta d1 dlk· 

kste şayan kı~ımlar 

vardır ve trrrü 

~ rslcl f:.ld,.l ı bula· 

yoıuz: 

- lral yıı d• ht 
aulho senr, ıolh 

ister, fakat h•k ve 

adalete htloat et· 

tikçe sulhu sever 

ve hter. 
İtalya Doğru gördtığü 

.. 

ve keza bayaıi ihtiyaçlarına 

uygun boldoğa rolda yürüye· 
cek. BAdiaelerlo lpıi.lalerında 

lıeolm blr poker oyana oyna· 
dığımı aanın,ar oldu. Fakat 

bu~Qo bu milletin kararlarının 
sar111lmaz kararlar o[doğuoo 

kabul etmlyecrk bir ktm~e 

mevcud olduğuna ihtimal nı· 

miyorum. 
Siz birkaç vekittenberl İtııl 

ya'Ja buluouyorsonuz. Ha 

milletin içtimai, ruhi ve aıaddi 

vazlyetlofn ne kad11r yilkeek 

olduğunu clbtt gôrdftnüz ve 

anladınız. 

Biz. İngiliz kavmine karşı 
çok samimi ve oıon ıeneler 

ıftren bit muhabbet besledik; 

fakat bugftn bize Afrlka'nın 

yanık gftnetl altındaki bir 

parçacık toprağı çok gören bu 
ıollletl çirkin ve korkunç bul · 

maktayız. 

Her fırıatta ve çok defalar 

bütOn eamlmlyetlmle İoglltereye 
Babeeletan'dakl menaf Uolo hflr· 

met göreceğini bildirdim. 

Fakat bize kare• İoglltere'yl 
muhalefete sevk.eden men af 1 

blzlmldlere karoı çok aykı · 

rıdır. 

"Bayır . . . Bu bir poker oyo 

na değildir; fakat b4t0o İıal 
nm elinde, bQUlo mncodlyetl 

nl elddetle alAk.adar eden bir 

kağıt vardır, n bo kAğıt ne 

babasına olurl!a olsun oynana· 
caktır!.,. 

Yolumuza dos doğru olarak 

devam edeceğiz! iyi blHnlz ki 

bizim tırafımızdan A vropa'da 

hangi bir millet aleyhine bir 

hareket sadır olmıyacaktar. Fa· 

kat bizim teeebbilBOmOz ôoOne 
bir harb manhsı konursa . Eh 

ne yapalım barba kabul 

edeceğiz! 

İtalya harb letemez. fakat 

buna rağmen harbdan kork· 

m.zl Dlr mOstemlike lozibıt 

hareketi olıo V•klt vakit logll· 
tere ve Fransa tanfından tat· 

blk edilen bir hareket milyon· 

larca ôlQ isteniyor mu? Fakat 

bu hareketi yıpıcak olanlar, 

tarihin vereceği mes'ullyetl de 

kabul edeceklerdir. 

Doğruıo, ben bir ev yanar · 

ken b6tQn t .!hre atrş ver<"nle· 

rln maksatlarını güç •nlıyebll 

dlğlml itiraf ederim. Afdka'da 

hattA bQtfto Afrlka'da kıyamet · 

ler kopea, bunu için en bftyOk 

felAketlerl A vrupaoın başına 

getirmek, medeniyeti yeni baı · 

,. 

Eriırede ltalyan askerleri 

tan tehlikeye koymak doğru ..-·--------
değildir. 

Bn milBtemllke hareketi ile 
ne letedtğlmlzl biz vaktlle ve 

her fıreatta eôyllyerek, hereey· 

dt'n evvel emniyetimizi ve hasis 

ve lnbat kudreti az bir top 
rak Qzerlode her fedakarlığı 

yapmı!J hlr milletin lnkloıfını 

ve açlıktan ölmemesini lııtlyo· 

ruz. Biz Erhre ve Somalde 

hali hazır şartları ahında yıea 

maylz. Bunoo eooıı, sllihlaran 
bizatihi hareketi olaeaktır. 

Orada, 4.00,000 Habeşli mü · 

sellAh adam var; bizim de. 250 
bin adamımız var ki, bunlar da 

UlJek ve ıtıaba maliktirler .• 

Burada elz de gôrOyrsunuz, 

her yerde eftkun ve ıükunet 

nr. Bu, maned kuvvetin yftk· 

&ekliğinden ve berkesin gGneı 
ten biraz ht11eyab olmık arzu 

ve lıteğlnden doğan bir ıOku 

nettir.!. 

"Yeni İtılya'nın yenilmez 

bir manevi kuvvete malik ol 

doğunu görmektesiniz. Bir mil 

yon adamı seferber etmlo bolo· 

Dnyoruz. Memleket, ktndlıfnl 

ıevk 'fe ıetaretle göetermeğe 

hazır! Vereceğim ktiçftk bir 

l~aretle en muazzam bir hare· 

kete eahld olıcakeını;r;. On mil· 

yon klel bir gftode seferber 

!ıale gelecektir. 

" Fu miktara memleketin 

mfldafaaıı için çalıean amele 

dahli değildir. Hu on milyon 

yalnız slyHi ku netlerden, fır· 

kamızın knvvetlerloden marek· 

keptlr. 

" On milyon . Az blree de· 
ğll d"ğll mi<). icabında daha 

fazlasını da göstere bileceğiz!. 

" Meseli, bize karo• Hkeri 
bir zlcdi tedbir yapılırsa, daha 

fazlıluı da göstereceğiz!. 

''Bize karşı dostluk ve Av· 

rupıkArı zihni yet gösteren 

Fransa ha zecri tedbirleri lele 

yecek midir? 

Vaılyetlo nazik olduğunu 

bilmekle beraber bunu öğren· 

mek leterlzl Maamaflb diğer· 

)erine şimdiden haber verehlll· 

rlz ki zlcri tedblrlrr, A vrnpı 

barhaeınıo yeollıa2tan değlome 

ılnl moclb olacak korkunç 

hAdleelere meydın olacaktır· 

ltılya'nın yışımak hakkını 

tanımayan hodgimların elde 

edecekleri netice ancak budur. 

GörO.şler 
Seziş) et· 

Yazan: Ecuct K. K. ~ 
Sittin Sene. 

Bundan tam yirmi bel j 
ôocc ordunun eczacısı ol• .,ı 
n o zamanki mOlazhn ef ot 
rfltbealle Yemen'de boluo01 bt' 
dom. İmam Yahya ile IJIO ı" 
rebe ediyorduk. Ben; tabO _. 

hem hekim. hem eczacı I~ 
günftn birinde halyan'lırıIJ ~
Trabus garb'ıa harb UAo el fi 
lerlol öğrendik. Taburodl dıı 
Bodeyde'ye, denize yak•0 r 
daimı tetlkt6 idik; orduy• ::eı 
hane ve erzak taoıyan de~: 
Arab'lardın birine dedlOJ lf 

- halyın'larla muharebell' 

va~ r 
Aarab omuzlarını ılltere ' 
- " Shtln ıene,, dedi. 1 
- Hacı; neden ılulo ~ 

Dedim. 

- İtalya oereıl, Tr•"1
' 

garb nereel, Yemen nert117 

Dedi. edf_. 
- Trablnsgarb blılm d 

Yemen de bizim!. 

Bedevi Arab gDldD, lı' 
- Trabloe garb'ıa muh•ff 

•ar diye bize ne? n~dl. .,ıc 

Bizim deveci Bacıb•"'•dtO 
gftn develerfle Bodeyde ıl 
kalkmıe Cıyana denfleD 1~. 
tutmuı. K ıtar dneler ile 8 -' 
yormue. U11ktan bir 111:,,a 
torpidosu bu deve katarl dOf 

bombardıman etmff, ıe1',..ıtı 
bu ya; yirmi dakika ateo el de 
ne develere birşey olmuı 0

' 1.,ı 
deveciye... Katar fstlk•OI:,.,.. 

bozmadan yOrOmfte, top d• 
zilini yavıı ya ue geçıDlo; eıalı 
veci buou bize blkAye 

gene: 

- Slttln stllf'!. •'' 
Dedi. Habee ile haly•D ~'' 

zlyetlnl gazetelerde okudO 11,. 
shtlo sene aklıma grlJyor· 

10
,. 

beı'ler de Arab'ca kon°t
0 J'e~ 

larııa ne diyorlar acaba? 0e· ..o 
aittin sene diyemezler 

derim. 
1 

;~ 
1 1 e 

Bam9ln ile Arbı D 01o 
hallediyormu diye dOtO~,ıdll 
rom. Bu it vakıı he&•P d'ell 
amma, dünyanın kerrıt ce,,,~ıı 
de~lştl; eskiden beıkere 96 
kırk ederdi bugOnlerde 11r 

' d• o 
ediyor. 36,5 ta kaldığı --~ 
yor. Beeabı, kitabı iyi 1'; f'' 
gerek, bugGnftn he8'pblt ~ f' 
rının henpnzhğ• 01111•111' 
rektlr. 



Donanmanın 

Taar_ru __ !.~~sti yok Alt.ay -- Göztepe'ye 

runan Ordusu Kumandansız Kaldı, Dusmanis, Nazari
Yat Sahasından filiyata (;eçmeğe Cesaret Edemiyordu! 

Evvelki g6akQ İtalyan bil· 

dlrfği hakkında yapmıı olduk· 
lan çôzelelerde resmi çevenler 
blly6k bir ketumiyet muhafaza 
etmektedirler. Bu çeyenler çok 
az nikbinlik gl>ııtermeluedirler. 
loglllz ve İtalyan deniz ted· 
birlerinin hiçbir taarruz ma
hiyet! taşımadıklarının gMel 
olarak ınla1ıılm11ı ftzerlne do · 
romun daha mOIAylm bir ha· 
va içinde ioklşaf edeceği omu· 
do beslenmektedir. 

5-3 MağlUp Oldu. 

Bu hldlıenln de lçyftzOnü 
lla1tıcı11ın evfııde bir roplantı 
dt GAreamlştlr. 

Ba zat diyor lr.I: 

- Kostaatl nopl Traasatlan· 
tik •ıpuru11un hareket ede· 
e,_. ııbah, miralay Gabalyas 

''1111e .:eldi ve general Sangarl 
l>t1nırcl kl>yilnden geçişinde 
haında bulunan bfttftn zabit· 

~il eıamlılal havi bir proto· ..! 'ferdi. Bu protokole göre 
1 1ahlblerl Papulaa'ın he 

"'• azlini n erkAnıh.rblye · 
~ de~fttlrllmeıl ol lıtemekte 

er. Mlralıy GabılyaH, Bor· ..... llllttt krala veıllmek Gzere veril· 
Plt · Krahn azimet etmlt olması 

Ilı bosrnat ve protokol bo 
'-loa1ebetle 'bana verildi. 

Büyük taarruzdan evvel Garp cephesinde Atatıirk'iin 
önünden ordumuzun bir geçid resmi 

ay sonraki bayok hezimete 
hazırlanmıt bulunuyordu. 

Bat kumandan, bir elyııet 
döner dolabına dl>nmftı, eıkl 

Fransa. donanmasını 
kuvvetlendiriyor; 

Pariıl, 23 (A.A) -
kanı PJetrl Ekeelıfor 

sa ba 

P11ar gGnft Aleaocak · eahı· 
11nda Altay Göatepe takımları 

araıında yapılan bosoef mfts•· 
bakada Altay tıkımı Gôztepe'ye 
5·3 yeallmlttlr. 

Oyun umumiyet itibarile 
heyecanla geçmlotlr. Hakem 
Altınordu'dan Sıld'di. Altay 
takımı kaleclıl CemU'deu. 
mddıf 1 8llml, Ali ve Şakra 

g4bl en iyi elemanlardan mab 
romdu. Göztepe lıe çıkarıblle · 
ceğl en lı:onetll kadro ile 
oyuna iştirak ediyordu. 

Altay daha oyunun ilk on 
daktkaeında kalecinin acemllt~l 

ydzOoden bir gol yedi. Yfrmi 
ikinci dıklkade 11ğaçık Salmln 
ayağlle beraberliği temin etti. 
Fakat bet dakika geçmeden 
Göztepe gene Altıy kaleclılcln 

acemJlfAlnden ikinci sayıyı ka· 
zandı ve devre de bu ıoretle 

1·2 Göztepe lehine bitti. 

ıkıocl devrede daha fena 
oynamağa başlayan Altay takımı 
b~rı biri arkaeına iki gol yedi 

vaziyet 4. l Göztepe lehine ol · 
duktan sonrı Altay kendini 
toplamağa ve oyunu biran için 
açmaga muvaHak oldu. Ve 
birbiri atk8'!ına iki eayı ka 
zandı. Oyunun bhmeelne az 

kala Göztepe daha bir gol ata · 
rak oyunu 3 5 kazandı. 

Birçok zamandanberl oyuna· 
nu görmediğimiz Vahab dfta 
çok bozuktu. Dört dda kale· 

en~ kartı karş ıya kaim••· bir 
d~fuında topu kepçelemlf, dl 

ğer fırsatları da geriye pa1 
vermekle k.açırmışhr. Tak1111da 
lr.dçdk Hakkı, Baııri , ve kıımen 

Eoverden başka kimse oyna· 
mıyordo, Göztepn takımı he 
çok gQzel ve teJrnlk bir oyun· 
dan sonra bu gftzel neticeyi 
elde etml ştlr. 

Ganırte'te o mahfelde: 

-Ben protokola tışmadım; 
:::_ı:ı Papalae işleri o kadar 

ltırmıttı ki, tarif edemem! 

._!tin daha ziyade karışm1&ın· 
lae korkuyordum. Bonon için 

..:e• Eskl,ehtr'e gitmesini Ye 

llaa a111andanlı~ı derohdo etme 
.. t general Doımanlse bildir· 
~· JtanHtlmce lttlhH olu
~k en iyi ve en m6eıılr 
'-db1ı- ha idi. Gabılyaıı ayni 

~llda askerin prens Niko· 

"-' da lıted'lderlnl el>ylemlş 

Arllk E9kltehlr, Kfltıhyı, 

Af yon cepheıl zayıf lamağa ve 
hıttl lnhllAle bıılıoıştı. Cep
heden zabit n nefer binlerce 
kloi, mfttemıdfyen izin latemeğe 
başladılar. Askeri ve içtima! 

terblyeel az olanlartn yaptıkları 
rezaletler ıon haddini bolmuştu. 
Dağı çıkan, Tihklere iltica 
tdenler de nrdı. lzmlr, Ct'phe· 
lerden kaçmıo Yunan ukerlerfle 
dolmo11to. Bunlara Atlna ıo· 

kıklarJDda bile teeaddf mftm· 

kftnd6! TOrk kuvvetleri, 1ılmdl 

cephemizi tazyik etmeğı:ı bat· 
lıyan bir mevki almış bolu· 
aoyorda. 

"dostlarının kııımı Azamını kay. 
betmlı, fakat "1920 intihabatı 
dostlarlle mftnıııebetl bir derece 
daha derloletmltti!. 

Bu ıırada Teşrlnlenelln ilk 
yaimurlırı batlımıfta. Bu ıu 
retle emniyet ve irtibat işleri de 
çok gflçleşmlştl. füklşehlr'dekt 

gazete · 
sine dlyevde bnlunarak hiçbir 
deniz devletinin Fran11 kadar 

donanmaıııoı kuvvetlendirmeye 
çalışnııdığıdı Fran11'oın bogfto 

426,000 tonllAtolok bir donan· 
maeı olduğunu, bana yapılmak· 

ta olan otuzbeter toall4tolok 
iki 11rblıaın dahil bulunma· 
dıAını ve bu zarhlıların l>od 

mdıdelr.l JH hizmete girecek· 
lerlol ıöylemlttlr. 

M. Laval Cenevre'de: 
Clermont Ferrıad, 23 (A.A) .• 

Limanda Itauri vapu· nzum nzerindeki son 
runda bir cinayet oldu tedbirlerin faydaları. 

Bunun m6mkcın olamıya 
"lı .. eetaben bildirdim. Ko· 

~ Ye fırka hlılerlnln bu sat 
"ee ilde yeniden faaliyete ge· 
) llal kunetle tahmin edl· 
-. ..... ! 
''\1 l aalyetln bu derece karışık 
~ fcct olmuıaa rağmen Duı· 
t; •lı teklif 1 kabul etmedi. 

·~· ~ ııee nuarlyattan flllyata 
t lbekte kllçlflk gl>r6yordo! 
-:'_lbde mGlAkat ettiğimiz za. 

"'- lı.kh oldu~unu gl>stermek 
~ birçok deliller gl>ıterdl. 
~'-Yet harbiye nesaretl erkioı 
.::Jeelle ordu erkAn1harblye· 

~ lelahı llaumano ileri 
... ı Ye batka ç.re olmadıtı 

il bQ teklifi kabul ettim!,, 
~ 1Polu H taraftarları bu 
'1ell hlaetmlt olacaklar ki, 
.. .;: tıhvll emrini almadan ._b Dyı'ya inmişler, oradaki 

' lef lnelertndea blrlılae 
ek lzmlr'e geçmlılerdlr. 
~ ıaretle Yunan ordoıo bir 

't et bat11• kalmııtır. 
llıı1n orduıu, baylece birkaç 

Emsalsiz bir t·aziyct: 
V azlyet böyle olduğu halde, 

Papulaı ve refikası lzmlr'de 

de bot dormayorlardı: Papolaa 
askeri komite tarafından ıeçll· 

dl! Demirci kay proto.kolo H· 

ker arasındaki ikiliği tam bir 

tekilde tebarllz ettlrmlttl, kft · 
çdk Asyadald Yanın ordoıu, 
zabit 'fe aıker "Papulaeçı,, 

veya Papalaa aleyhtarı olmak 
tbere iki ıınıf komiteye ay· 
rılmıtta! 

Papolaı'ın İzmir birinci kor· 
dondaki evi, bir nevi ılyaeet 
ve fırkacllık merkeıl olmot, 
hergGn akıım 6z4'rl ıaloala · 
rında milhlm içtimalar aktedl · 
llp durınoıtor. ErkAaı har· 
biyesi relıl Pollfsl d11 bazı aok· 

tılırı izah için Atloaya gönder· 
mlştl, Ayal zamanda PJaellra1la 

glçioemeyen prenı Andre'yl bl· 
rlncl kolordu kumandanlığından 
Oç aylık bir izin vermek sure· 
tile uzaklaştırmağa da muvaf lak 

kıt'alarla Afyon Karahlsar'dıkl 
kıt'aların irtibatı bozulmuştu· 

Ordu baş kumandanı ve Er. 
kAaıharblyeıl, cephelerde ba. 
y6k mlşkdller içinde kılan za. 
bit ve Hkerleıi dOş6oecek bir 
dakika bile bulamıyorlardı. 

Karşı tarafta Gazi ve Erir.Anı 
harbiyesi, istihbarat kudretini 
genişletiyor, ordularını taaıim 
ediyor, tase ku•.etlerle yeni 
hareketlere ha11rlıneyorda. 

Yunan harbiye nezaretine 
cepheden gelen bir telgrafta: 

"Tftrkler cephelerde bftyftk 
bir tahşld ve tabiye faaliyeti 
göstermektedirler.Balen kuvvet· 
teri 22 piyade ve 5 ıdvad 
fırkaeıdır. Her piyade fırkaıı 
3000 ve her slvari fırkası 1000 
kltfden mOkeptlr. Blıfm lıe 
her biri beterblo kltlllk 12 
fırkamıı oldaAona göre, T6rk 
kuvvetleri daha ılmdlden aded 

itibarile bize tefevvuk elmlttlr!,, 
denilmekte idi! 

İkinci teırln iptldalaranda 
lzmlr'de harb ttlra1ı toplandı 
ve . bu ıAradı çok feci vasiyet· 
lerln mQtaleaeı zarureti ba11l 
oldu. 

Kolordu ve fırka kamından· 
ları, cephede aeker oldaganu 
ve b6tQa he yeti ıeferlyenln 

artık kftmelerden, ılyul slbnl· 
yellere göre ayrılmıt kitleler· 
den ibaret kaldığını bGUlD ea· 
rıhatlle söylemltlerdlr. 

- Sonu var -

Komlıer Rokur ile yGsbatı 

8t'naa ilk aadan itibaren an· 
ıa,tılar ve ıevlştller. Eeaten 
herlklıl de Loren'll idiler. 
Bunun lçln farfaralıktan bot· 
lanmazlar, metodlo çahşırlar, 

Ronıaıu : No. 4 24 Rylıll 935 zeki idiler. 
~ ....._ 

8 
Y6zbaşı Henoı, kısa, ıarlh 

tııa llb11ea hiçbir isim '"zlk· • dosyada bulıcakaınız. Tetkik cflmlelerle ve elindeki raporlara "' ... , ~ .. 
\e IDealıl rlca:ederlm. Benl,J ediniz, öğleye kadar vaktiniz göre vasiyeti izah etti. Komiser 

'1 lllılt\mıt •erdiğim için nrdır. Dtın gece bidlae yerinde de mıeaaıa karııeına oturmot, 
'~trllDln tekdlrlerlne mİroz kalan yftzbaşı Benoa, ancak ya . başıyı, ıöztıail biç keımeden 

lllıyınız. öğleden ıonra gelebilecektir. dinledi. 
\' A11ladım azizim, miste· Bonon için keadlılne borada Komlıer, mlbanlkl bir tuırla ':llDaz. Bize g11etecl derler. 111t oub~şte randevft verdim. bir ılgarıyt ıöndGrmeden dl· 

• Allaha 11marladık! - PekAIA mlralıyım. ğerlnl yakıyor, fakat gözlerini 

Dan Ao•ergnede bir gezi yap· bini söylersln bo mee'de 6ze· 
mıı olan M. Lınl bugdn Ce· rinde konoıoroz. Söyl11memek 
nevre'ye döamGttftr. lıtlyor11a gel ban( da çat! 

lngiltere Bakanlar Kurulu: Demlttlr. Bu yllzden arala· 
Loodra, 23 (A.A) _ Bakan· rıada kavga çıkmıştır. Sebaetl · 

lar kurulunun yarın toplanacağı yın, içtiği bira tlşel~rlnden 
birini karmıt 'fe keskin parça· 

teyld edilmektedir. 
larıaı alarak bir mendile 11r· 

ltalya petrol alacak: mıı, mendlll yerinden tuttuğu 
Saopedro ( Kıllforniya ) 22 keıkln oişeyl arkaıında Hklı · 

(A.A) - İtalyan h6k6mellaln makta olduğu halde Korl'un 
ilk kAaon ıo.nundan evel gayn berine hlcum etmlatlr. 
muayyen bir Afrika Hmaaıada Knga b6yGmGı, Kort da 
teıllm edilmek Clsere milyon· ona hllcum edince ketkfn tlae 
larca b6ydk 'faril petrol mad· ile Kort'un ylztıne ve boyna· 
deleri Htın almak teklifinde noo ıol tarafına vurmut ve 

bulunduğa blldlrilmektedlr. borada bulanan bftyftk H kftç6k 
M, Aloizi komite reisi elryanları keımlıtlr. Vak'a der· 
ile konuştu. hal kaplana haber nrllmlı ve 

Ce 2 ( A zabıta da haberdar edllmlttlr. nevre, 2 A. ) - M. . 
Aloiıl bu eabıh betler komi· Az ıoara Kort aldıAı b6y6k 

yaradan fazla kan kaybederek 
teıl batkanı M. Madarlagayı l>lmlıtlr. 
görere~, İtalyan bakanlar ku· yar genel enamın Orhan 
rulo blldlrlğlnla genlıllğl dere · K.önl eaat içte vapura giderek 
ceıl hakkında lahat vermlttlr. tahkikata batlamıı n Sebastl· 

M. Alolıl yaıılı hiçbir belge yen'I teıllm almıtlır. 

•ermemiştir. Bu teıebbQıe bet Sebaıltyen zaten ıuçu itledik· 
ler komlteılaln önergelerine ten ıonra oradan bir yere ay· 
reıml İtalyan cevabı 'fe ba rılmamıı ve ceaedln batında 
komite ıaltblyet ve otoritesinin beklemlı, ıaçanu itiraf etmiş · 

tir. Ceset din gömfllmftttftr. 
tınınmaıı gibi bakıhyor. 

Komite M. Alolzl'nln teteb· Soru hlklmenllğlne verilen 
btıaa hakkında gl>r6tmek Qzere ıoçlo ile tıhltler, diln lıtlcvap 

edllmltlerdlr. Tahkikat ikmal 
pızarteel g6od ıoplıatıya davet dlldlıırı 1 1 b 11 ı ıı. e ı; ç D ag n IOÇ u ar;ır 
edilecektir. Komite hılyan iti· ceza hakyerlne verilecek ve 
razlarının ve belki de halyan hemen dnroımaıı yapılarak 10 

lıteklerlaln gl>ıl>a6ade total· nuçlandmlacak, ağlebl ihtimal 
m111 lmklalarını tedklk ede· kararda tef hlm olunacaktll. 
cektlr. Suçlu Sebastlyao lfadeılnde: 

ala de hoıo· 

ılyeılnl benim 

kadar biliyor· 
IDDOZ. 

Bu adam 
Berlln'den iki 
mfthlm nslfe 
ile Parlı'e gön· 
de rllmlttlr: 

1 - Parla· 
te Şınelfze'de 
Grıaroa ote· 
llade mllıtear 
bir lılmle ota · 
rın ve osun H· Casus Bogatti ve siz .. 
mandanberl Alman lıtlhbarat blldlrmlttlr. Bu hadleenln ha· 'ha.~ 0to111oblltne atladı, elde - Odacıdan ılıe tabelı etti· de yflıbaııaın ylzftnden hiç 

~.,. hlroıuna hiçbir haber vermlyen 
~ llloyaffakıyetten çok ğlm odayı göstermeıılnl leteyln. ayırmıyordu. Yazbatı Benua: Alman caımn Erna Jı'lleder 

klkat olob olmadığını anlamak, 
Erna'yı yeniden nzlleılne sev· 
ketmek n bu makead için her 
nııtaya baıvormak lçla r.ıQlA· 

\ "• bir tnırla uaaklattı. Orada, rahat rabıt ve hiç kimse - Size bu fon Stromer'fn lımlndeld kadınla mQnaıebat 
~de ba 1ayede adliyenin tarafından taclf edilmeden b6t6a boaoılyetlerlal anlattım. Ye irtibat ıe1lı etmek.. Jmıaaıı 
~te el atm11ına mini ola· çabtıblllrtlalı. SHt onbette.. Bu itin •rtık alsce meehal bir bir mektup, bu geaç Alman sim Stnmer gönderllmlıtlr. 

Baalara munf lak olamadıtı 

tiklik olmımıet1r. 

1985 ftzQmd İzmir azamterl 
6zerlnde yaz kilo başına ılf 
BamboTg . yapılın teklifleri . 
aşaAıya yazıyoruz: 

Flat yftz ldloso Tftrk llraeı 
Qıerlnden sif Bamburg 7 Do· 

mıra ekııtrlıma Karaburun 12, 
8 numaN klip Kauburoa 13, 
9 numara oslee Karaburun 

14,50, 10 numara Nt c Ploı 
Vltra l 7 ve 11 numara ekeel 
ılyor 20 dlr. 

Rakip mallardan Yunıa K•n· 
diye 6zftmlerl ise yfta kilo ha· 
flDB sif Bamburg aeığıdakl f lat· 
ler Qzerlndea f lorlu olarak tek· 
lif edilmlotlr: 

1 Numara 30,50, 2 numara 
25,50, 4 numara 22, 5 num•· 
ra 19, 7 numara 17, 21 na· 
mıra, 21,75, 24 numara 24, 
25 J1omıra 25 dlr. 

lılttl~lmlze göre rapor haf· 
t11ı içinde Y onan Kandlye 

ftztımleri Gserlnden hemen biç· 
bir iş olmamıştır. Çdokl ldha· 
141 mdıudesl alınmamıştır. 

-------
- Arkadaelarıma ve hına 

tecavftz etti. Herkeıl korkut· 
mak lıtlyordo . Yılzlnde bir lı 

brakmık ve akıllanmaı .. m ea~· 

lımak istiyordum. Fakat Gidi. 

Maksadım öldGrmek değlldl. 

Ôldftrmek leteıeydlm bışkı bir 
Aletle vururdum. Demiştir. Suç· 
la hökömenllkçe tevkif edil· 
mittir. haurl vapuru bo akşam 
lf manımızılan hareket edecektir. 

biyeli de bo adımı ve rll· 
mlıtlr. 

2 - Çok lahit görOlecek 
bir kaza ile ve polfıla biç 

nazarı dikkatini celbetmemek 

tartlle beni de ortadan kaldır · 
mık.. Ee1&wn benimle Berllo 
istihbarat bftroso ara&anda hal · 
ledilecek, gl>rftlecek heıaplar 

vardır. ~e bab1&ına olurea ol · 
ıon benim poıtomo elde etmek 
emelindedirler. Boldoldarı ueol 

de cidden teytanlaran aklına 

bile gelmez. 
Benim bineceği Bogattl oto· 

mobili, •'•om hlllfıaa saatte 
ylz kilometre katedecek, hem 

de Fontenllll> cıvarı gibi bir 
yerde, 4 7 inci kilometrede bu 
ıGr'at, otomobilime birdenbire 
g~leeek... Ne AIA, degll mi? .• 

BAdlıeler lıte bundaa ibaret .• • Ma.yı ıa doıyayı alınız, Uoutmayıaıs. tarafı kalmamıttır. Şimdi ılı kadınının blslm tarafa geçtlAtnl 

ile •~kadar ra'-~or~lan~J~__:-=..JA~n~~~dl~m!L_~m!!!!lr!al~a~ı~m~l~__!~d~e!...J!b~lr~la~d~Dl!dl.•..Blhu~tt!egtl~DIL.Uklael~~· .!....ıA~llllll!11L_.llllllllllllCIL~.lalıl:ll111UL!...&likdlılll~llll111....llilArılllfllk....lllll.:...l.~~~~-=__l:i!ltıDIL.J[.lr.~--~~~--'-'" 
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Köle, Görmiyor Musunuz Ya Emir! 
Oı·talık Henüz Kararıiıadı. Dedi. 

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

Ç ı dırı n etrafında onbeş lı.a - Fakat Ya Emir, erkence - Neden ztndan olmuyor. 
dar nöbetçi var. Bizi göz hAp· geliyor. Gaoeı yeni battı .. Kor· Zindan gibi gece olmıyor? 
eloe aldılar. Ben bu vaziyetten karım, korduğomuz tuzak fste· Diye haykırdı... Ve tekrar 
tüpheleniyorum Dumanbay!. Be· dlğtmlz tesiri yapamıyacık! köleyi yakasından tutarak Qç 

rlf Jer bfz., oyun oynıyacaklar. Bu söz Emlrl çıldırtmıeta. dört defa etikti: 
Fakat kendimi OC'QZI eatacak- Bir hamlede yere sıçradı. Kö - Söyle mel'un, bono •n 
lırdan dt'ğlllm! lesini gırtlağından yakaladı: ladın, çareelnl de bul!.. Bul 

Dakikalar geçtikçe karınlık _ Sus mel'un, 808 nğonoz diyorum, yokea şimdi ıenl ge· 
koyulaşıyordu .. Yarım saat evel 1 b lf ı bertlrlm! ağız ı er •. . 
\inin aksine olarak bu gece, - Dur Ya Emir, dur, bul 

- Aman Ya Emir, boğulu · 
karanlık çok kealf olacak gl· M h d 

1 
dom!.. 

blydl. yorum. er amel e fa. 
- Nedir o? .. 

Domanbay gözocu ile emlrln Emir parmaklarına gevfettl: Ş K 1 L L - ey... aran 15. çöafto· 
çıdmna doğru bıktı: - Neden öyle söyledin hınzır? ceye kader onu buralarda tu· 

Orada garip bir parıltı vardı. Kôle gırtlağını o~uşturdo. tarsınız. Guya. o:da hakkında, 
Fakat hiçbir şey seçilmiyordu. . Korka korka; Araplak hakkında, fotubatımız 

- hık değil, adeta kor hı· - Görmüyor musunuz Y 1 bıkkındı ona izahat verir gibi 
Une getirilmiş bı1yük bir atee Emir, hen6z orıalık kararmadı. olursnnuz Ya Emir!.. Baoka 
yığın11110 yalazları! N~ olea Balhakl blztm için. gecenin çare yok, dOtGoemlyo•om! 
gerek? grlmeel lbımdı. - Gılıel eöyledfn mel'uo!.. 

Diye dfişilndd. Dedi.. Sına yarın yarım eğbe altın 
• • • - Do~ru eöyleyorenn köpek, akçe vereceğim.. BlSyle hece 

Emir Said; bir kayının üs· doğru eöyleyoraun! rlkll olmalıeıo lşteL 
tftnde, Buhara yolunu gözetll Emir etrafına baktı. Hendz - Allah ömftrler versin Ya 
yordu .. ' Arkas1Dda hfrJ durn· aydınlık denebflfrdl. Sinirlen· Emlt! .. 
yordu: mlştl. - Sonu nr 

Do onoo azatlık kölelerin· - -------=============,--------

dendi .. Aıad edilmesine rağmen Kadınlı Erkekli Esrar 
onun yanında kalmıştı: 

Ya emir ·Dedi· ın ağaç· 1 • ı s• y 
hğın arasına bakınız; oradan çı en 1 r er .. 
haf it bit' toz damgHı gl>rü· 
nü yor .. 

Emir, biUOo dlkkeıioe rağ· 

men göremedi: 

- Farkedemlyorum, yanht 

Zabıta Evdeki Araştırmada Birçok 
Kumarcılarla Esrarkeşleri Yakaladı -olmasın! Evvelki gece ıaat 1,30 dı Stileymın; vazife sır11ında po· 

Gögsü hızlı hızlı lntb kaba· E,refpıta'da Çorak ıokağındı llee bıçak çekmlı, Fatma ile 
rıyordo. DJzlerl titriyordu. He· oluran Salih oğla Arap Bıea· Sabriye ve Ceınll'e de el ile 
yecaDI, kalbini durduracak ka· nan; 33 sayıla evinde nargile tecavftzde bulonmoolardır. 
dar fazlaydı . ile eerar lçlrtmekle beraber ku· § Mezarlıkbışında Ali oğla 

Mehroed Ralf'ln kahvesinde Hayır, yanlıı değil ya mar oynattığı doyolmuı ve za. 
emir, §imdi daha iyi görtıyo· bıtıca tedbir alınarak evde Sftleymın oğlu İbrahim ve 

Hakkı oğlu Şakir lıkambll kA-
rum .. Oradan atlılar geliyor!. araotarma yapılmııtar. İçeride 

S l b 1 A H , ğıdı ile komar oyDarken ırörft· 
Emir, kayanın fi!ttınden sıç· a l oğ o rap Han lı kar· " lerek tutulmuılırdır. 

radı: deel Arap lemıll, KAmll oğla § Çorakkapıdı elli eıntlgram 
- Evet, ben de gOrdnm... Stlleyman, Bileeyln otlu İe esrar satarken totulın sabıkı · 

Fakat acaba o mu? mali, Rasim oğlu Vahid, Remzi Mardan Mustafa oğlu Galib 
- Muhakkak, (ilnku plıdar· ve Zlya oğlu Emin ile kızkar· yakalanmııt~r. 

lar salmazlardı. df'tjl Sabriye ve Haean karıeı § - Bahrlbıba parkında 
- O da doğru! O da doğrul Cemile, Süleyman karm Fat· macun Htan eabıkahlardın En· 

Amanallabım, onu biraz sonra mı'oıo eerar fçlrttlklerl ve ku· nr'ln esrar ılgara içtiği görOl· 
burada göreceğim.. Onu yakı· mır oynallıkları göralmfle ve maş Qzerin~e de bir gram esrar 
nımdı bulacağım. . Kokueunn, kumar paraeı olan yirmi dört bulunmuotur. 
bayıltın, harab eden kokoeonu lira 15 kuruş ile bfr çift 'Zar, § - Çorı~kapı'da Fılkpıoı 

duyacağım.. . Ve... KlmbUlr... bir deste lıkambll kAğıd11 iki parkında Afyon'lu İbrahim oğla 
Ah y1rabbl!... gram esrar. iki kamı, bir es· AH ile İzmlr'll Cemal oğlu Sa· 

Ne eöyledfğlol, ne yaptığını rar kabağı, Oç ltlle, bir susııh llhlddln zarla komar oynarken 

Çocuk Havuza Daştfl tinden: 
Çorakkıpı'dı Gaziler mahal· 

lesinde Çolak ıokığındı Ke· 
rim'ln kıhnılndeld bahçede 
oyoıyan YUBuf çavoı( oğlu dört 
yaşındı Sami; bıhedek.l havuza 
dGşmOı ve kurtarılarak haetı · 
neye gönderilmiştir. 

Gazinoda Bir Vak'a 
Evelkl gece Sahil park gazi · 

nosonı earhoı halde giden Ah 
med oğlu şoför Atee Ahmed, 
Bıeao oğlu şoför Re,ad ve Bd· 
seylo oğla garson Mustafa ağız 
kavgası yaparak birbirlerine 
eandılya ile h6com etmlılerdlr. 
Bunlardan Maıtafa bıçak ta 
çektiğinden haklarında tahkl· 
kata başlanmıştır. 
Silô.lı taşıyanlar: 

Tepecikte kAğıthane cadde . 
sinde İsmail Hakkı'da bir ta 

banca, Keçecilerde Zekerlyı'dı 
bir çıkı, Cafer'de bir kama, 
lbrablm'de bir bıçak, İkJçeş · 
melikle Selim de bir bıçak ve 
natura bulonmoıtur. 
Araba kazası: 

Tepecikte kAğıthane cadde· 
sinde kepek yGklQ olarak ge· 
çen Kemalpaıımn Ulucak kö 
ydnden Ali oğlu Oemannı ara· 
ba11 devrilmiş ve ÜAman başı· 

nın 1101 tarafındın haf lf surette 
yarılanmıııtar. 

Polise hakaret: 
Eşrofpıoa'dı ~komleer Mıh 

mud ıokağıoda Basan kızı Me· 
lek .,, Sıml karm Fıtma'mn; 

evJerlne giden ve muayene 
kaçakçm arayın polle memu· 
runa hakaret ettiklerinden hak· 
larındı tahkikata bışlanmışhr. 
Hırsız girmiş: 

NımazgAh'tı Kuşbaz eoka· 
ğında Şakra oğlo Mehmed 
ŞGkril'nan Mlnd giren belirsiz 
bir bıreıı tarafındın içinde 
bet Un bulanın iki teneke 
kumbara ile bir elektrik feneri 
bir altın Ura çeyreği Ye bir 
yftıOk çalınmııtır. 

Kuduz mu idi? 
Karşıyıkada Alaybeyfnde 

oturan arabacı Enver kıusı 

Fıtmanın köpeği oradan geçen 
Ahm"t oğlu dokuı yaşında 

lımall'I bıcağınilın mrmıştır. 
Ilırsızlığa teşebbii.s 

Mehmed oğlu Niyazi sıraclar 
çareıeında manifaturacı Ahme· 
din kapılı mağazaeanın demir 
kepengi ıltındın ucu çivili bir 
eopı ile eşya çalmayı teıebbas 

ettiği sırada yıkalınmıetır. 
Alacak mes'elesi 
Sarhoı olarak Şamh eokı· 

ğında Aellyeceza hılldml Bali· 

mla evine giderek bir alacak 
mes'eleelnden gGrültü çıkaran 

Geltbolu'la Emin oğlu Kemal 
tutolmuftur. 

)'aralanmış 

Kemerıltı caddesinde Eekl · 

Bedeli sabıkı 
Lira 

30 
35 

Mevkii 

Borana Ak.kıt So. .. .. 
Glnel Num.,... 

Ev 

" 
19 
24 

~· Yukarıda yer n clnelerl göeterllen akar bir yıl maddede 
rayı verilecektir. İhale mGddetl 20 ·9· 935 tarihinden ltlbll., 
30 ·9 · 9J 5 tarihine kadar olup 10 gündGr. İıtekll olınlarıD I" 
raht öğrenmek Qzere her gün M. H. mOdOrlyetlne ve pey ıOt 
mek lstlyenlerln de ihale günü olan 30 ·9· 935 pazartesi I~ 
9 dan 12 ye kıdar depozito nya bıok mektubu He eocO.....-

,, 

"lliyete müracaatlaTı llıio olunur. 3079 

şehirli Osman oğla SQleymın 

&1rhoı olarak dQşmGı ve blçak· 
la Hğ dizinden yaral,.nmıştır. 

Yaralamış 

letınköy hamamı sokağında 
Abdurrahman oğlu Sami ile 
Btııeyln oğla eaıtçi İsmail 
ara&1nda kavga çıkmıe, İemıll 
blçıklı Saml'yl baldmndın 

yaralamıştır. 

Sarhoşluk 

Kıntıı'tı Sıhllpark gazino· 
ıandı earboı olarak önlerindeki 
masayı deviren ve bığırıb ça
~arın çorapçı Ali ve Enver 
totolmoılardır. 

Araba kazası: 
İemetpaeı bulvarından geçen 

Basın oğlu Ahmed idare ettiği 

arabaeı Sdleyman oğlo 10 ya· 
ııoda Se1Ahlddln'e çarptırmıı 

n ayağından yaralımııtır. 

Polisi Tehdid Etmiş 
TUklllk caddesinde ıarboş 

olarak elindeki bıçakla dolapn 
devriye polle memuru Mue· 
tafa'ya: 

- Y ıklııma yıkarım! 

Diye bıçağlle bGcum eden 
fzmlr'JI Haean oğla Ahmed ya 
kalanmıotır. 

A.ızı Dövmüşler 

Aziziye mahallesinde Kırım'lı 
sokağındı oturan SiUeymın kızı 
18 yıılırındı Bıcer'I nafue 
mee'eleelnden döven HGeeyln 
oğlu Moıtafı ve Haeın oğlu 

Muıtafı yıkılınmıılardır. 

Ilırsızlık: 

Kemerde Çakır sokağında 

Moetıfı oğla Şakrft 'ndn evine 

hırsız glrmlı, bir gramofon Ue 
bir çift lekarpln çalmıttır. 
Eve girmiş: 

İldncl kordonda doktor Mm 
tafı bey caddealnde AH oğla 
Oamının tamamlanmamış bina· 
eına giren eabıkalı KAmll oğlu 
Zeki tutolmuıtar. 

Arabadan düşerek yaralandı: 
lklçeımellk cıddeıladen ge· 

çeo İsmail oğla Rebli idare. 
sindeki arab11ını Moıtıfa oğlu 

16 yaşında lrfın'a çarptırmıı:t 
ve yaralamııtır. 
Korkutm~ 

femetpaıa baharında oturan 
Danfyel oğla Mıyer, İeak ve 
Mordahıy İeak'ın yanlarını gl· 
den SDtçtı Moetafa elini beline 
atarak : 

- Borada ne otoruyorıu•" 
fi 

Ulan? Diyerek korkuuuğa it 

tığı zabıtaya elkAyet edUmltd' lettt 
Papelcilik te 

lemetpışı bulvarında sabi~ "l 
blardın lamıll oğla Kemal fi l 
Hamza oğla Çakır 1brab11D P' l 

pelclllkle baıı kimselerin ,.ıı 
ıını ılmağı yeltendlklerlDcJ' 

tutulmuşl1rdır. 

Kanuna aykırı hareket: ...ı 

Yeni Kavaf lırdı kaıkOll" 

Nesim oğlu Davl ile Davı.ol 
Elyazır pazar tatili kaoo•°" 

aykırı hareket ettlklerİDd" \ 

haklarında tahkikata bati' 'u; 
mıetır. 

Hırsızlar tutuldu: 

Muhtelif tarihlerde Kabl' 
maolır mahallealnde ao ... t 

glrlb bıreızlak yapan ıtee'f 
oğlu Abdullah ve Feyıl ol 
Bekir Sımi t::~ (I> 

Antalya icra memurloAoodl'' 

İzmir kar1ıyak111nd11 alayblf 't 
maballeelnlo cihan ıokal•-' f\ 
5 no. lı evde kordon ararofff ' ' 

şirketi ki ıe memuru ....... 

Bıbıddlne. 

Antılyıdı mtıtekılt norl f'f' 
dıye lzmlr ikinci noterllğtod" 
munddık 21·11 929 tırtJJI fi 
1527 4 eayıb ıeoetle bo~· 
dığıD11 390 llramn r,deD-_J 

için ılıcıklının lıteğlle yall'ıl 
icra emrinin balonmıd•I'-; 
dan dolayı tebliği mo111k fi 

olamamıı ıu eurede meılı:e• .... 
lkamet,Ahmız meohol kil 
oldoğondın hnkuk ueol illa; 
kemeleri kanonunun 142. l ,-

144 Gaco maddelerine ıe•flk fi 
llAnen tebll~ıt yıpılma110• ı' 
30 gan mflddet tayinine lı:~ 
nıllmlıtlr. Otuz gan sarfı ,il' 
Antalya lcraııoa mllracaat '*' ,,,. 
rek tetkik mercllndeo ti' 
temylı veya ladel muba~ ~ 
yollle alt oldula mıbkelll ~· k) 
icranın geri bırakılma11 ,'J 
kındı bir karar getlrmedlİ 1 
takdirde icraya devam ol0 ' 111• ı..alf' 
cağından icra emri m•• 
dı ılze UAuen tebll~ oıoool· 

so9S bilmiyordu. kama totolmuetor. Bunlardan tutulmuşlardır. 

~~--~--~~~--~~--------~~~~~~~lml!I--~ ........................................................................ ........ 
Meşrutiyetten evel ve sonra. bulunmasını dı ayrıca tenblh caktı. o eııaeeo bu vak'ıoın kola gelmezden e'fel Fehim lerek : ~· 

Başomoz<dlan 
GeçenD<elraa 

87 24 Eyh11 935 

oldukça tela, ta göatermfıtl. 

lımet Beyi yanını oturttu. 
Vık'ayı birkaç defa tekrar et· 
tirdi. Ve en nihayet : 

- Fehim yalnız senin değil 
benim de ulAdımdır. Kendi
sini kaymakam yaptım ve doğ· 

rodan doğruya Beyoğlu ciheti· 
nln tmlrldlr. .Merkezi Galalı· 

earay olacaktır. Raporlarını 

bıaa gönderecek ve ehemmi· 
yetil leler için diğer eadak ben· 
degAnım gibi benim ile temas 
edecektir. Diye lradeılnt Terdi. 

Yuza11: M. Dogan Batu 

O esnada vak'a hakkında 

Beyoğlu telgraf hanesinden uzun 
uzadıya telgraf la yHılmıı ra 
porlar gelmr.ğe bıılımıetı. Vak'a· 
DID faili htp meçhul idi. Be· 
yaz gömlekli beyaz pıntalonlo 

meçhul bir şahaıı deniliyordu. 
Hamid bundan da memnun 

olmuştu. Demek Fehlm'ln adı 

çıkmamııta. İsmet Beyin ırzet· 
tlğl veçblle vak'anın tahf ifJ ve 
gazel bir neticeye bığlanmaeını 
fazlı tıılunhkları (Zaltlml,.re) 
me dan nrllmekalzln bir lali 

etti. failini eabahtanberl hazarlaouştı. arabacıyı : - Ulan Tahıla leler oe 

Seccadeci başı etek öperek 
Bamld'lo yanından çaktı 'fe 
teri 1 hakk1Ddakl iradeyi maka
mı aldlne tebliğ ettirmek üzere 
baıkAtlp Hasan Tahsin Paşanın 
odasına girdi. Oğlunun yanına 

geldiği nklt yOzü gOlilyordo. 
Fehim koearak babasını ku· 

caklıdı. Babı da oğlunun al· 
nından öpUl ve : 

- Sadak.at n derin ubodl 
yetin velinimet Efendimizin na· 
zarı eabanelerlnde bir kıt daha 

teeyyfl d etti. Bir dntcı- ltrf 1 el· 

tin. Kaymakam oldnn. Bundan 
böyle Beyoğlu dbctl 4wlrlslo. 
lıtlkballn parlak olsun. Senin 
gibi bir ıralan yetiştirdiğim için 
bahtiyarım. Dedi. 

fı'eblm artak muradını ermiş· 
ti. Tahkikatı da kendlıt yapa· 

Hemen bir sivil elbise giydi. - Sağa! Diye seslendi. dedir Muhatabı; dl· 
Pıntalona da bir bohçaya ear· Araba sağı eaptaktıa ıonra _ Sayenizde yolood• gl ,,-
dı. Bu terf 1 ve taltif ten ve arabacı ikinci bir emir dıhı yor. Yerde yalanı glSffeff ttO 
ytıbek tevecctıhten dolayı BiZ· aldı : bu herif birkaç 8 .. ıtlr &O,~· 
reli Padişaha ırzı ubadlyeıl - YavaelıtI ılbl yatıyor. Ayılması d• 1 
vak'ının failini buldoğu zaman • Sağa eapılan sokak bir iki ı •oh. , 
ifa etmek Ozere bıbaeının elini kıvuntıdan aonra bitiyor Ye ar· 11., 

k d ld Yerde yatan bir babr 1.~ıl' öpere saray an ayrı 1• tak kır baılıyordu . Araba dur· "' 
Araba ile bııçavuı:tlarından du. Fehim ve 8ileeyln lklei kert idi. Beyoğlu ~pk•~ır*~ 

B "' ı B L d dan· biri olan Tahelll ,..ı· ueey n ey a.apınnı yanın a birden arabadan indiler ve ara· de v-
bekllyordu. Fehim arabaya at· bacı aldığı talimat azerlne ıra· aydanberl Fehim Beye fi'' 
lıdı. Ve Baean Beyi de yanına bayı geldikleri lıtlkamete çe· mıı eeoll, benli olmoıto~ 
aldı. Arabacıyı : •irdl Beklemeğe bıtl'!dı. een Fehim Bey kftç6k IJof 

- Nlııntaşına emrini verdi. Fehim ve arkadaşı onbeı ylr· beri bo gibi adamlırdl;1,dt* 
.Fehim Bey btou~ idi. Araba rul adım ileride oldukça iri lanırdı. Bütan eıl doıtd pf' 

dört nala glttlgl halde o mut· bir çıoır ağacının ahında do- Mehmed, aynaıız Aboıed;, ,ıı1 
ıuıl tçlol çekerek, yumrukla ran iki klılyl görmOşlerdl. He· lombaz Nuri.. llAh gibi bfel fi 
rını aakarak : men o taraf• doğru ghtller. eereerllerden ibaretti· ~· 

- Ne kadar ağır gidiyoruz. Ağacın dibinde görQnen iki gaco bunlarla eğlenlll"k*sl· 
diyordu. kişiden biri uzaomıı yatıyordu. içmek, honrdalak eı..,e ""' 

Araba nlııntııındıkl kara· Diğeri ayığı kalktı. Fehim gd - Sonu vat 
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Vv V.N. Olivier ve Şore- Fratelli Sperco Vapur Acentası Gomrok Muhafaza genel komutan· 
• F. H. Van kası Limited Va- noYAL NEERLANnAts KUMPANYAsı 1 ~ 1 1 b 1 1 k · f) z "0RESTES., vapuru 23 eyldlde gelip 30 eyHlle kadar Anven, ıgı 8 80 ll Satın a IDa OIDI.§YO· 

er ee pur Acentası Roterdem, Amsterdım ve Bamburg llmanltrı için yak alacaktır. nundan· 
"' & Co. 11BERKULES,. vapura 7 teırlolevvelde gelip 12 teırlnlevvelde • 
utn--._ Cendell Ban, Birinci Kordon Anver1, Roterdım, Amsterdam ve Bımbnrg limanları için yok 1 - Deniz va11tıl1rı için ııatın ahnacak olın 100 ton ikinci 
~i'~E LEV AN1'E LINIE Tel. 2443 alacaktır. nevi beuslntn 16 ·10· 935 çartambı gftnd saat 15 te kapah 

'1 l'AURt,, vapuru halen il· Ellerttıııı Ltyn Ltd. 11BERMES,, npura 21 tetrlnlevvelde gelip 26 teırlnlevvelde 11rlla ekelltmeel yıpılacıkhr. 
tek lllııda olup Anvere, Dl· Llverpool Batlı: Anvere, Roterdım, Ameterdım ve Bımborg Umanları için yflk 2 - Taııınlanın tatarı 33 bin llndır. 
~trıt, ltoterdam, Hımborg ve 0 ROUMELIAN,. vapuru 20 alacaktır. 3 - Şartname Te evııaf komlıyondadır. Para ile verilir. 
'l;eıı için yak almakllldıt. eyUUde Lfverpool ve Svvınııea· "HERCULES,, vapuru 20 eyldlde gelfp yakana tahliyeden 4 - İstekliler ydıde 7 ,5 tutağı olan 2500 lfrahk vezne 
~l~FRİED" vapuru: 1 lncl dan gelip tahliyede boluna· sonra Burg11, Varna ve Köetence llmınlırına hareket edecektir. mıkbuı veya banka melttuplaum teklif mektoplarlle birlikte 
ıt.e t bekleniyor. 5 B. el teı· caktır. "BERMES., vapuru 4 teırfnlevvelde gelip yakana tıblfyeden e11t 14 te komisyona vermeleri. (5708-3064) 24, 29, 4, 11 
il. dar AnTerıı, Roderdam, "DİDO,, vıpurn 17 eyltllde sonra Borgas, Varna ve Kôstence llmınl1tına hareket edecektir. 
~org ve Bremeıı için yok b~k!enmekte olup 21 eyUUe •,GANYMEDES,. vapuru 19 teerlnlenelde gelip yakana tah· 

,,r.:_ır, kadıi 1.tverpol ve Glugo•v Hyeden ıonra Burg111, Varnı Ye Kôetence llmanltrına hareket 
teki OJA., npurn 2 birinci ' "ROUMELlAN,, nporu 29 edecektir. 
"ttt ilde bekleniyor. 5 birinci ey14lde beklenilmekte olop 5 
le Qe kadar Anvers, Direkt, birinci teırlnc kadar Lherpool 
"l'\1 •oıburg için yaklfyecektlr. ve Glaııgovv için yUk alacaktır. 
t ita tSGENVVLD" vapuru: 14 Londra Hatlı: 
l ~ teırlndc bekleniyor 18 "FABİAN., vapuru balen 11· 
' teırtne kıdar AnYerıı, 
-._ r1daın, Hamborg ve Bre· manımııda 17 eylftle kad1r 

11 
ıhı yGkllyecektlr. Londra ve Boll için yftk ılı· 

~ S0F1A,, motôrtı 31 Bel cakbr. 
fettl de bekleniyor, 4 ikinci " EGYPSİAN,. nporu 27 
.._ile kıdar Anvere, Roter· eyltllde Londra Holl ve An· 
~at 8aınborg ve Bremen için verıı'ten gelip tıhltyed~ bolu· 

Jeeektlr. nıca.k ve ayni zımında 6 tef· 
''l "9tİ Nu BlS,, motorcı 1 ı ikinci rlnlevvele kadar ytık alacaktır. 

~ilde bekleniyor, 15 ikinci General Steam Navlgatfou 
\-ile kadar Anvere, Roter· Co. Ltd. 
~' Bımburg ve Bremen 11STORK., vapuru 20 eylal· 
~lı:Uyecektlr. de beklenmekte olup 27 ey· 

EMEN B. SCHULDT lale kadar Londra için yak 
"r; BAMBURG alacaktır. 

tt'el 0RBURC,, vapura: 8 hl· Deatsche Levante Llnle 
•, teırlnde bekleniyor, An· ' 0 GAL.LEA., vapuru Hım· 
"'" Roterdam n Hamburg burg ve Anvere'ten gelip tah· 

11kllyecektlr. llyede bulunmoıtor. 
lltN NORSKE MİDDEL· Not: Vorot tarihleri Ye vapurla· 

(t> DA. VSLINJE rın isimleri Gıerlne denlılkllkle· 
· S. A·S. SPANSKELINJEN) rlnden meı'ollyet kabul edilmez 

SVENSKA ORIENT LİNIEN 
"HEMLAND,, moUhd llmaoımızd• olup yilkOntl tabltye 

etlikten sonra 15 eylOlde Roterdam, Hambnrg, Copenhagen, 
Dantzlg, Gdynia ve lııkandinavya, Osln limanları için yftk 
alacaktır. 

0 VlNGALAND11 motora 2 birinci tetrlnde gelip yakana bo· 
oahtıktan eonra Roterdam, Hamburg, Dıntılg, Gdynla ve &&kin· 
dlnnya Oıılo Umanları lçlo yak alacaktır. 

"VASLAND., motôrft 15 teırlnlenelde gelip yftkftn tabliye· 
den ıonra Roterdım, Hımburg, Gdynla ve İekandlnnya Uman· 
larına hareket e.decektlr. 

0 NORDLAND,, motôrft 2 teırlnl111nlde beklenmekte olup 
yakGnG tahliyeden ıonra Rotırdam, Bamburı, Copenhagen, 
Dıntılg Gdnla, Oslo ve lskındlnavyı llmınları için yak alacaktır. 

SJıJ{VİCE MAR1TlM ROUMA1N 
"ALBA JULYA,, vapuru 30 eyUUde gelip 1 birinci tetrlnde 

Pire, Mıhı, Nıpoll, Cenova. Marııllya ve Bareelon için yak 
alacaktır. 

0 SUÇEA VA,, vapuru 27 teırlnlevvelde gelip 28 tetrlnlenelde 
Pire, Nıpoll, Cenova, Marsllya ve Barııelon için yftk ılıcıktır. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. KUMPANYASI 
"LEVV ANT., motôrll 15 teorlnlenelde Anvera ve Gdynl• 

Umanları için yak alacaktır. 
lı&ndakl hareket tarlblerlndeld değftlkUklerden ıcente mea'u· 

llyet kabul ctmeı. Fula tafıll•t için ikinci Kordonda Tahmil 
Te Tahliye bln111 arka11nda Fratelll Sperco npar acentah~ıaa 

mftrıcaat edilmesi rica olunur. Telefon: 2004·2005·2663 

11 O S L O ---------------------------------
'tlt18AftD1NıA ., motôrft 27 
~ de bekleniyor, Bavre, 
,,~t •e Norveç limanlarını 

11 • •cıkt1r. 
~ 80SPeoaus,, (motord 2a 
~ letrlnde bekleniyor. 
~ Dankerk ve Noneç 
~t ltrına ytlkllyecektlr. 

.. ~ENT DEPPET·ANVERS 
~ YPTE,. vapuru 20 Bel. 
~~de bekleniyor, An vere, 

••tg lçlu yak alacaktır. 
~ PNGE,, vapuru 11 Bel. 
bi;,:de bekleniyor. Anvere, 
l't t lçla yak alıcıkllr. 

ll tK.SPORT s.s con>o. 
ll1t A1'10N • NEVYORK 

lettk Amerlka'ya do~ru 
· '•t Seferler 

,.., lsARCB., nparu hılen 
lt 111l•ıdadır. 
~ltoNA" npuru: 30 ey· 

,1 bekleniyor. 
~80UK1R ., npuru 29 
~ e gelip 30 eyltılde, Bir· 
~ Aoıerlka için aldığı mal· 
~~eııdertye'de 11EKSETER,. 
~ tlantlk vapuruna aktar· 
>. gt~trrı~k Gzere lskenderlye· 
ır.ı, tcektlr. 

~Sl'ON VV 4RREN LİNES 
•ı }l'D. - LİVERPUL ' 

'>lt141 E'SSMORE ., vapuru 30 
\ e bekleniyor. Ltverpul 

lK lU liUf 

N~A 
"o 11 ıLJ' l~ 

~ 4-.,era'ten yok çıkarıp 
" :"• V arnı, Kôstence, Brı· 
l~\>~ Galata için yak alacakhr. 

CE DlRECT DANU.B1EN ------
'il TUNA HATTI 

:tftı~OAPEST" motôrft: 25 
~11 .. 

1 
e Wklenlyor. Belgrad, 

~'ti ~d, Komaruo, Budıpeıt, 
)'~ :.:•a Vlyanı ve Lluı için 
"

4 
cakt.r. 

~ttlldtlSA " vapuru 8 birinci 
~ .... ~ bekleniyor. Belgrad, 
:"ttıı • Komaroo, Budıpeııt, 
t~ ,

1
••, Vtyını ve Elnz için 
acaktır. 

~'1UStRA.LYA BATTI 
•ı dt,lye kompanyaııının 

Aranıyor 
Aydın, İzmir, Torbıh, mı· 

bılleal yaktrı mıbılle ıoka 

ğanda 59 2 hıne yabancı 

nftfoıı kayıtlı n 1310 do · 
ğomlu Basın oğlu Keçiborlu 
nahlyeılnd~n Mehmed Cev· 
det'fn bnlunduğo iti ve mı· 
hatleelnl bilenlerin Sımatya, 
Sancaktar Hayreddin Te~e 

dilerim. 24 25 21 

ı aır.cıc:::el fi,ANL<A~~ l 
Ma11l11 Askeri Satın alma Komlıyonundan: --· 

Cinsi Miktarı ıekll bedeli yekt\no 
ihalenin Muhammen Bedel 

Bulgur 53700 Kapılı zarf 10 5370 
Sadeyağı 10550 .. .. 85 8968 
Ko. faııulyı 35700 Açık eksiltme 14 4998 
Nohut 10800 « « 10 1080 
Patates 10500 .. " 7 735 
Kn. dıftm 10300 " " 12 1236 
Şeker 6500 " 

.. 26 1690 

Zeytinyağı 7900 " .. 35 2765 
Kuru soğın 13200 " .. 7 924 
Sabun 11000 " .. 26 ~860 

Od on 414500 « " 1,5 6218 
Saman 324000 " " 1 3240 

lzmir Nafıa mndorlüğünden: 
6338 Ura 27 kurut ketU bedelli diklll - Alhnova yolunun 

O + 550 - 9 + 900 kflometroları arsında yapılacak baz Te men· 
fezler 20 gGn mOddetle açık ekslltmlye konuldoğondan lııtekll· 
lerln 2490 111yılı yaıaya göre hazırhyıcakları temlnatladle bir· 
ilkte 14 Teırlnfc.vvel 935 pazartesi gGnll aaat 11 de İlbayhk 
encQmenlae gelmeleri bldlrlllr. 3101 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilinları 

Manisa askeri aat. al. ko. dan: 
l - Mınlsa merkezindeki kıtaat ihtiyacı için 240,000 kilo 

on mClnaka&aya konmaıtur. 
2 - Şartnımeel 145 kurut mukabilinde Manlsada limen 

ıatın alma komhyonundın ahnıblllr. 

3 - Ekllltme kapalı zarf usullle olacaktır. 
4 - Ektlltme 11, 1. tet.,935 cuma guna &Bit 11,30 da Ma· 

nlsad• tftmen ııatın alma komlıyooonda yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminatı 2160 lira ve beher ldlosonun mu· 

hammen bedeli l~ kuruıtur. 
6 - 1!.lulhmlye girecekler 2490 eayılı kanunun 2 inci mad· 

deılnde tırlf ettlgl •esalkl ve ıemlaatlarını birlikte bu. 
londormağa ve kapalı sarfları ihale eaatlnden bir eaıt 
evel komisyon reisliğine vermeğe mecburdurlar. 

24 29 4 9 3l03 

Ankara M. M. v. eat. al. ko. dan: 
1 - Bir metreelne biçilen eder 500 kurut olan 7000 metre 

hlkt elbiselik komıt kapalı zarf la ekalltmeye konmootor. 
2 - lhaleıl 27 ·9· 935 comı gOoQ aaat 1'5 te yıpılıcaktır. 
3 - Şartnameııl 17 5 kornea komisyondan alınır. 

4: - Eksiltmeye girecekler 2625 liralık ilk inanç par111 
mektup nya makboılarlle 2490 11yılı kanonon 2 veya 
2 ve çdftnctı maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
teklif mektuplarını ihale ıaallnden bir eaat eneJ M. 
M. •, ııatın alma kouılsyonona vermeleri. 

12 17 21 24 

Bayramiç aekerl Sa. Al. K . dan: 
1 - TClmen Bayramiç garnizonu civarında bnlonın kılanın 

lhllyıcı oJın 9172 kilo ıade yağı kapılı zarf la mftna· 
kaaaya konuldu. 

2 - Beher klloaunun mobımmen bedeli 77 .so korno olop 
lhaleıl 26·9·935 tarihine mdeadlf perıembe ınntı uıt 
16 da Bayramiç tamen eatın alma komisyonu bln11ında 
yapılacağı 

3 - Mllnakaeaya gireceklerin verecekleri eade yığının ıeralt 
ve nııafını bolunduğn yerin sabn alma komisyonuna 
mftracaat ederek ô~reueblllrler. 

4 - leteklllerln 2490 numarala kanun 2,3 ftnca maddelerine 
göre lıtenllen ve11lkle mnVlkkat teminat olan 534 liranın 
nyı bank mektnbnnnn ihaleden bir aaat evvel tümen 
muhaeebesine teTdl ile komisyonda hazır boluamalırı. 

2841 8 14 19 24 

Ankara M. M. •· eatın alma ko. dan: 
1 - Garniıoa kıtaat •e mGeuesat hayHnatının ııenellk 810000 

kilo koro ot ihtiyacı kıpıh zarf la ekslltmlye konul· 
mnttur. 

2 - Mnhaııımen bedeli 40500 liradır. lbıleel 12,10,935 tıri· 
bine mdsadlf comarteel ganil Hat onblrdedlr. 

3 - Şartuameel Ankara lenım ı1mlrlfğl eatın alma komla· 
yonnndan 203 korno mukabllfnde ılınıbllir. 

4 - Ekslltmlye gireceklerin 3037 11ra 50 kuruolok teminat 
ma\buı veya bankı mektuplarını 2490 numarah kano· 
uau 2 ve açancft maddelerludekl veeikalarfle birlikte 
teklif mektuplarını belli gftn ve ihale 111t1Dden bir Yat 
evvel Ankara levazım Amirliği satın ılmı komisyonuna 
vermeleri. 24 29 4 9 3060 

Teminatı 

monkkıteıl ~artnameler İhaleleri S11t 
403 Bedelsls 11,10,935 cuma 

678 ] 1,10,935 " 17 
375 12,10,935 en. lesi 9,30 

81 12,10,935 co. teel 13,80 

56 12,10,935 CD. test 16 da 
93 14,10,935 P· tesl 9,30 

127 1,,10,935 P· teal 13,30 

208 14,10,935 P· teııl 16 da 
70 15,10,935 eah 9,30 

215 15,10,035 Hlı 13,30 
467 15.10,935 11lı 16 da 

343 16,10,935 çarşamba 10 da 

~ı\t!BOUK1R ,, vapura 29 
~tat' bekleniyor, Penlnsolar 
~~t~ Ltue kumpanyasının 
~le Ulco,, vapuruna Port· 
~\'1 aktırma edilmek ftzere 
-,. ~•lyı'uın bfttftn llmınla· 
'• •I alacaktır. 

sokak 22 numaralı bay Ce· 
mll'ln haneılne yazı ile bil· 

dlrllmeelnt lnaanlyet nımınaJ 

.... . -ııııııı ............. ~ 

Muallim Dr. 
1-
2 

Mınlaa merkezindeki kıtaat ihtiyacı için yukarıda yazılı 12 kalem er11k ayrı 
Şartnameleri Manisa tftmen utın 11lma komlıyonondı hergdn: gôrdlebfllr 

ayrı tartnamelerle mdnıkaeaya konmoıtor. 

~~~OUJlR ,. vapuru ayni 
~~ q Port . Salt ıktarma11 

'-1t8fndlatın, Aklıyl ıark 
1 A.frlka'nıa batın' U· 

A. Hulôsi Alataş 
iç Hastalıkları Doktom 

Şamla ıokığı No. 20 

3 Ekıılltmeııl •e ekalltme gün ve sa1tları her cinsin hlzaııındı gôııterlldlğl uıul n •ıktlude Manisa 11ktrl eatın alma ko· 

mlsyononde yapılacaktu. 

Munkkat teminatları ve muhammen bedelleri hlsalarında gôeterllmlttlr. 

5 Ektlltmlye gelecekler 2490 numaralı kanonun 2 inci maddesinde tarif etliği naalkl •e temlnatlannı birlikte bolDDdor· 
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• ' Afyon - Antalya Demiryolu inşaat Devlet Demiryollarından: 
Bogazıçı Lıselerı Başmndorlnğonden: 

FEYZIATI leıeel 

Boğaziçin'de : Arnavutköy'Onde: Çifte saraylar'dan 
Kız ve erkekler için ayrı bölüklerde kurulmuı, anı ııoıfı ilk 

)uımı, Orta okul ve lise eanıf Jarını havi olo111l bir mGeueeedir. 
Yıllardaoberl kazandığı mavaf fıkıyetle tanınmıı olan mek· 

tep kayıtlara baelamıetır. Kayıt fçlo hergan 11at ondan onal· 
taya kadar mektep yönelimine baevurablltr. İstlyenlere mektep 

tarlfnameel gönderilir. Telefon : 36.210 ti 

Doktor 

Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık, ealğın hastalıklar 

mOtehaeeıeı 

Ba•mahane iıtaeyonu kaqıımdald dibek ıokak baıında 30 eayı• 
h ev To muayenehanesinde eabah saat 8 dan akşam Hat 6 a kadar 
hastalannı kabul eder. 

Milracaat eden hastalara yapılmuı lizımgelen eair tahlillt ve 
mikroskopik muayeneleri ile veremli haıtalara yapılmanna cevaz gö
rfilen Pnomotorakı muayenehanesinde muntazaman yapıhr. 

Telefon: 4115 

Nazilli pamuk ıslah istasyonundan: 
1 - Nazilliden bozdogana giden eoeanan beılncl kın. 

ve halen korulmue bulunan pımuk: lıt11yonu yaoındı 
sinde 

tohum 
ve bir 

Dlnar•da 
Benzin 6 000 
Vakum 
Valvalln 

Afyon'da 
7 000 
1 300 
1 000 

safi 
" 
" 

Yektln 
13 000 kilo 

1 300 « 
1 000 w 

Lf rı 
5460 

455 
600 

6515 
1 - Jzmlrden Afyon ve Dinara nakllyeıi idareye alt olmak 

4zere yakarıda miktarı yazıla kmmları Afyon · tehir ve Dluar 
lıtaıyonlarJDda teslim edilmek şartlle yakarıda eveafı yazılı 3 
kalem malzemenin kapılı zarflı ekılltmeel 26 eylO.l 935 per· 
ıernbe gOoil eaıt 15 te Afyonda Afyon . Antalya demlryola in· 
taat hıımildGrlOğG dafreelode yapılacaktır. 

2 - Tahmin f latl 6515 lira moukkat teminatı 489 llrı'1ır. 
3 - Teminatın ihaleden evel maliyeye yatırılmıt olmaeı ve 

teklif m"ktuplarının 2490 eayıh kanuna nygOn tekilde ve lha· 
leden bir ıaat evvel komisyona verllmlı bulanması 14zımdır. 

4 - Şartname pazardan başka hergilo baomild<lrlftk muhaefl· 
besinden ve lzmlt llbaylığı kaleminden parasız ahoablllr. 

lzmir Vilayeti 
ğnnden: 

18 20 22 24 2993 

Baytar Direl{tör)Q. 

Bu yıl birinci teırlnlo 5 ve 6 ancı günlerinde Teptköyilnde 
ehli haynn ıerglsl açılıcakt1r. Kıyh işine eyhllOn oobeşloden 

itibaren vllAyet b .. yıar dlrektörlüğGode ve Tepeköyde aygır de· 
posa bıytarhğında başlınmıştar. Kayft leleri 4 birinci t~erll' ık · 

tamına kıdar sftrecektlr. Hayvan HhlplHlnln biran enel hay· 
vanlarını kaylt ettirmeleri IJAo olunur. 20 24: 3004 dretme çiftliği için bir çıkrık evi, iki tohum depoeo, 

loçl evi yeniden yapılacaklar. 

2 - Yapılacak bu blnal1rın hepılnln kctlf bedeli 
lira 79 koruotur. 

16.062 Istanbul Deniz Levazım Satın Alma 
3 - lstekltler bu lee ıld fenni ,.rtname, eksiltme ıartnımeıl 

keılf cetveli ve ann projeleri n111lllde pımak ıılah iıt11yonun· 

dan, aydın, lımir ve lstınboldı ılnıt mQdGrlGklerlnden ankın· 
da zlrHt vekAletl ılraat umum madarlQğCl pamuk bClroıu ıef il· 
gtnden bir lira mokablltnde ahnablllr, 

4 - Ekllltme 7 tetrlnlenel 935 pııasteıl gGnQ ıaat 16 da 
nazilli belediye dıirulnde kapalı sarf uıold ile yıpılacaktır. 

5 - Ekelltmeğe girebilmek için mahendlı YeJI mimar olmık 
veya taahhat lelerinde bu dereceyi k11anmıı mdteıbhlt bolon-
mık ve herne ıuretle olur&a olıua ılmdlye kıdar enas bin lln· 
hk devlete ah lneaatı muvafık bir ıekllde yaptıgına dair vesika 
ibrazı ile bu ıeneye alt kayıtlı bulunduga tlcuet odıeından 
mueaddık veılkl g6ıtermelerl ttıımdır. 

6 - Ekılllmeğe girebilmek için lıteklllerla yClsde 7 ,5 itibarile 
1204 liralak muvakkat temlaatan mıleandıAını yrtmlmuı 

llzımdır. 

7 - Teklif mektubları yakanda dôrdClacCl maddede yuıb 
ıaatten llakal bir Hat enellne kıdar nazilli belediye dalreıloe 

kadar gelerek eksiltme komisyonu bıtkanlığına gelerek makbuz 
mukabilinde verilecektir. Poııa ile gönderilecek mekluplar1a 
gene dördQncQ maddede yazılı sa.ta kadar komlıyona gelmlt 
olması ve bu 11rf lann dıı tarafının mahir mnma ile iyice ka· 
patılmıt bulunmaııı lhımdır· poıtada Tokubulacak gecik.meler 
11yllmaz. 3041 21 24 25 1 

Salihli Malmüdürloğnnden: 
1 -

2 

s 

Salihli mftcetteden yapılacak icra dalreılle haslneyt 
ald adliye binası dıhllJode lcrı olunacak tamirat keelf· 
namesi mucibince bedeli keıfl olan J584 lira 71 kurue 
ftzerloden 19.9.935 gftn6nden hlbar~n lö gClo milddelle 
açık ekılltmeye kooulmuıtur. 

Eksiltme Salihli malmftdarlOğft blnaeıadı toplanan ko· 
mlayonca 4.10.935 Cuma gana Hat 15 de yapılacaktır. 
Ao inşaat H tamirata alt ıartname, p•An n projelerin 
ıuretlerl muhammen ketlf bedelinin yOıblnde beıl ole· 
betinde bedelle isteklilere Sıllhll malmldOrlftğiince ve· 
rilebi tlr. 

4 Ekelltmeye lttlrık edecekler muvakkat teminat olarık 
118 Ura 85 kuruı Hreceklerdlr. 

5 İıtekllterl n kanuni lk~metg4h göstermeleri ve llteklller 
bir ılrket olduğa takdirde idare merkeslnln bulunduğu 
yer mahkemeıılnden nya ılcllfne keyıth bolondoga tlca· 
ret odaeıodan veyı ııalr ruml bir makamdan tlrketln 
ılclle kayıtlı .,, halen faaliyette olduğuna dılr bu llAn 
tarihinden ıonra rlınmıı bir belgeyi n tlrketln ılrgaı. 

lerlnl veya ılrket adına teklifte bulanacak klmıelerln 
bu elrketln ve)dlt olduğuna gösterir noterllktt>n taedlkll 
nkAletoameyl göıtermelerl ve yabanca tab'ıdan lttlr.k 
edeceklerin on senedenberl Tarklyede mukim ve ticaret 
ılclllnde kayıtla hulunduklırını teHlk eylemeleri ıarttır. 

6 Ekıılltmeye istekli olanların depozito makbuzlarını ve 
lıtenllen ealr evrak ve veerikl beraberlerinde olarak 4 
Teerlnlenel 935 Cuma gQnQ muıyyen eaatta Sallhll 
malmftdftrlftğGode mftteıekkll komleyonda hazır bulan· 
maları ve ek11ilt1Deye lıtlrak eylemeleri 114a olunur. 
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Izmir Kültür Direktörlüğünden: 
Den ııraııı 166 ıdet 
Beherinin flatl: 600 
Tahmin edilen bedeli: 996 lira 
Eğreti teminat: 7 4 lira 70 kuroı 

İlk okullar için yukarıda yazıb 166 adet den ııraıı yaptarı· 

lacaktır. Bu 17 20,9.935 tarihinde bışlımak Gıere 15 gGn için 
açık ekelltmeAe konolmuttur. Ekelltaı.eğe girebilmek için 2490 
na1Dırah kanunun tarif ettiği belgeleri getlrmeıl ıarttar. Sıraları 
yapmağa latekll olanlar nQmune, fenni .e hoıud ,.rınamelerl 

görmek tızere hergGn kClltGr dlrekıörlGğQne, eblltmeğe girmek 
lıtfyenler de 7,10,935 pazarteei gGnG ıaat 10 dın l~ ye kadar 
yukarıda göıterJlen egretl teminat ile birlikte ıGrel komllJOD• 
•lrıC11aları. 20 24· 29 o 8007 

Komisyonundan: 
Tıhmln edilen bedeli 25900 lira • olın 35000 kilo eade yığı 

24 eyldl-35 1alı gana ıaat 15 de Kaıımpaıada komlıyon bina· 
ıında kıpı ıadla ekılltmeye konulmuıtur. Şartnameel hergCln 
komlıyondan 129,5 kuruı kartıhgında alınabilir. İtıeklllerlo 
1942.50 liradan ibaret muvakkat teminat makbuz veya mektu· 
bunu Ye kanunun lıtedlRI belgeleri havi teklif mektuplarını ek· 
ılltme ıaatlndrn bir ıaat evveline kadar komisyon baıkanlagına 

vermeleri. 5269-2865 8 13 18 23 

Dr. Zekai Tarakçı 
Merke hastanesi DahiJiye Mfttehassısı 
İkinci Beyler!ıokağı TClrk mGuyede ealona lttleallnde 

numara 45. 6 Haıtılarıaı öAledea ıoara 15 den 18 e kadar 
kabul edrr. TELEFON: 3806 

Gümrük Muhafaza Genel komu
tanlığı Istaobul Satın Alma Komis
yonundan: 

1 - Mohafasa memurları için ıartHmHI veçhlle 1193 takım 
elbtıe ile 545 tane kaputun 7, l0,935 pazartesi saat 15 te kapat. 
zari la ekelltmeıl yapılacaktır. 

2 Bunların taıınlanan parası 23.~35 lire 80 kuruetor. 
3 - E•11f ve tartname •e nQmoneler komleyondıdır. 
4 - İ!teklUerln maHkkat teminat olarak 1788 liralık nıne 

makbuıo veya banka mektuplarını teklif mektuplarll11 beraber 
saat 14 e kadar komlıyooa •ermeleri. 12 17 24 29 5359 28i9 

Nafıa Bakanlığı lzmir ikinci da
ire su işleri modorlOğünden: 

(3826) lira (81) kurut bedeli kelflf U M.rman gölG tağd•ye 
kınalı temizlemesi •e Gedls'deo kanala ıo almak için muvakkat 
bığlantı yapılmaıı 7 ·7 · 935 tarihinden itibaren açık ekelltmeye 
konmoıtar. lhıle 28 ·9· 935 tırlhla6 raıthyao cumarteel gftnCl 
ıaat 10 da Sıllhll MalmOdGrllğQ dılreıılade yıpılacaktır. Bu itin 
oartname ve projeılnl görmek lıtlyenler lzmlr ikinci daire ıu 
itleri madarlftAiloe veyı Salihli beledlyeılnfl mGracaatları. 

Ekelltmeye gireceklerin (286) lira 97 koruıtan ibaret olan 
muvakkat teminatı maleaodığına yıtırdıldarına dılr makbuz veya 
banka mektubu ve ba gibi işleri yıpııklarına dair veılkalarile 
birlikte ihale gana Salihli MalmGdGrlğGne gelmeleri. 

8 13 17 24 
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özel Yusuf Riza Ana ve 
fi Ok Okulu DirektörlOğOnden: 

Blna11 yeniden ve nok11neıı bir ıurette yapılmıı olın 

mekte· Ana ve aoDk kı11m· 
blmlsla la fi nı 
talebe kayıt n kabala eylfllftn ikisinde bıılar. 

An a luımı 4, 5, 6 yııındıld yavruların 

yetlıtltllmeıl için en ıoo uıullere 

göre ha1ırlanmııt1r. 

Kayıt iti için hergGn eaat dokuzdan onyedlye kadar 
yeni binanın Ke1telll cıddeel tlserlndeld kıp111ndın glrl 
lerek okul dlrekl6rlGAClae mlracaat olunmalıdır. 

Senelik muhammen klra bedellerlle mevki ve cinsleri ı 
gösterilen gayri menkuller 14 ·10· 935 pazarteıl gftnO 
15 te açık arterma ıoretlle lzmlr'de Baımah•ne lataıyoll• 
7 inci foletme hinaeında kiraya verilecektir. 

feteklllerlo, gene aeağuJa binalar hlzaeında göıterllen ınlk 
mu Hkkat teminat vermeleri ve kanunun tayin etti~I vetl 
ve ite glrmeğe kınuni mani bulonmıdığına dair beyaoaılll 
ayni gOnde saat 16 ya kadar komisyon reisliğine mtıra 
14zımdır. 

Bu ite alt tırıoameter A.lsancak'tı sekizinci lılctme mOfetd 
binaeında para11z dağıtılmaktadır. 

Mevkii Cinel Senelik Mu~ 
tembll' 
mitprl 
karıl 

Aleancık, 1 f ocl kordon 
eekl itfaiye binası kar1Jı · 
eıoda. 

muhammen 
kira bedel 

kuru o 
12000 12 kapı N. lı 

baraka kahve· 
hane ve önünde . 

900 

bahçe. 
Kahramanlar' dı 
sokağında. 

Btpetçl 2 kapı N. 9600 120 
dftkkin 

3029 
21 Eylcll 935 ıarlhlnden hl· 

haren Aydın demlryoluoun her 
hangi iki letıeeyonu araeında 

bot olarak taıaoacak eQlfOr de 
karbon ve asit karbonik tftplnl 
devlet demlryolları 

20 24 28 ~ 
numaralı tarlfesiota blrioti 
nıfındakl eeya meyanın• tr 
edilmek: eoretile beher ıoo 
kilometrealoden o ,25 (Btt 
rae yirmi b~t santim ) ft 
alınacaktır. 30'/6 22. 241 

Evlere Kolaylık 
Ekstra · Ekstra ömer Muharrenı 
9 Eylôl Panayır Markalı Sabull 

Dörder Kiloluk Paketlerde 

ikinci Mıntaka Etibba Odası Tabi 
Diş Tabibi Dişçi ve Eczacı OyeleriJJ 

1 teşrinievvel 935 ealı gGnü yeni heyeti idare ve b•1.ı 
divanı azaları ıeçlleceglnden ıaat bette lzmlr memleket h_..,,. 
sine gelmeleri ve D'tHeret dolayıalle gelmlyeceklerln nJzaDI~ 
mucibince reylerini göndermeleri ilin olunur. 3038 21 24 

lzmir Defterdarlığından: 
Imıımn vergi borcundan 6t0rQ tabılll emnl yaıaıın• 

haczedilen ikinci karatıef tramvay cadc.feıfnde kAln ,362 !, 
eayıh eT tarihi il Andan iti haren yirmi bir gan mtlddetle ,._P _.., 
çıkarıldığından pey ııOrmek leteyealerln def terdırbk t~ 
kalemine gelmeleri. 15·19·24·2B 2960 

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

Mııt. Mv. eat. al. ko. dan: -'' 
1 - İımlr Mıt. mv. kamatınl•A•nın ~~ıtereeğl ınıDI ~ 

kırkbet bin lklyftı altmıı lira bedel ketlf 11 1110.,. 

tebekeıl kapah zarf uıuflle mftnakuayı koaa1ot1~ 
2 İhaleıl 27,9,935 cuma gftoQ eaat onalu buçukta il -pt· 

kıolada Mıt. mv. eahn ılmı komlıyonundı yapılı kO, 
3 Şartoıme ketlfoıme oekll ve rulmlerl hergfta 

yonda görGleblllr. t 
4 Teminatı muvıkkate ıkçeıl 3394 lira 50 karotc0 ._., 

5 1'teklfler ticaret odasında kayltll olduklarını Clılr ' 
gnııermek mecbarlyetlndedlrler. • fi 

6 Mftaakaeaıına lttlrak edecekler 2490 ııyıla artırllll fi"!.' 
ekılltme kanununun 2 Te 6çDncQ maddelerinde ,e , . 
aameıiade y11dı Tealkalarlle teminatı mu.akk•1e......, 
buslarını ve mGhtlrla fek.lif mektuplarını ihale -~· 
enaz bir eaıt enel ko•lıyonı vermlı bolaaaca~ /ı 

11 15 19 24 ~ 1 

Emlik ve Eytam BankasındaJI~ 
Eeıı No. Yeri No. ~ı Net'I pe 'f. f.,. 

~ 
C. 115 Aydında hııın ef. mahal• Adı Pareel DakkAO 

leılnde lıtuyon cıddealnde 7 2 13 ~ ıt' 
Mevki ve nomarHı yakarıda yaaıh dGkkAoın petlD , . 

eatııı 24,9.935 11la gana ıaat onda ihale ,,dilmek ._,. 
auya konulmoıtur. / 

Satın almak lıtlyenlerln depositoeana •eıaemlıe P~ 
n arttırmııını glrmelerl lbımclır, 


