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~:~~~Yap! Komite, Kararını Neşretti. onseydenSal3hiyet 
~· Zaten biliyorduk amma, Mani· 
~ dtk.i toplantı dolayısile bir bre 
~ha ö~rendik. ki, fiıiim ürününün 
w~ Yctiotirilmesi, hem eatılmaeı 
~t' ~ l düne kadar tamamen baoı·boş 
~ h.lde kalmı~tır. Halbuki ııene.de 
~ hrda yedi ıekiz milyon Jıra 
lıı,' getirecek. olan bu lırüoün biç· 
Orta k.Qr~nıa bağlı olmaksızın ulu· 
la Yetıştirilib keyfe göre satılması, 
l~k. Yurdu Ye l'ürk uluıu için ha· 

••en büyük bir eksikliktir. 

' ~er bugüne kadar olduğu gibi 
~dan böyle de bu eksiği ortadan 
" lCIQazsak bağlar sökillmeğe, 
.,.~ıtıenter peri~anlığn mahkum ola· 
""'lır ... . k · ı. • ~. nrtık bilmemız gere tır ~·, 

ti, aa böyle başı·bo~ ürfin yctıo· -:ek, hiçbir kuruma dayanmadan 
~ ın aatmığa kalkı~mak, zarardan 

• bir ııonuç vcrmiyeccktir. 
"Ürttnıeoler Maniea toplantı· 
"'• bueene kü~ürdüo, potaeamo, 
"4 1't1nın kendilerine pahalıya mal 

ııı:tıı?dan yana·yakıla ciUyct et· 
~ ' ~ger Qzüm ürününü koruya· 
~ hır kurum olsaydı, ne üretmen 
ile d"Ydıkları ıeyleri palıalıyıı alır, 

• lihyet ctmeğe mecbur kalırdı. 
t-ı.t?lokü kurumu idare edenler 
l.t, •de dananar, icab eden yer· 
~I lınur, ne yapar yapar po• 

' • kükürdfio, göı.taşınıo \'e 
' buolar gibi bağcılık.ta kulla· 
~ auaddelerin ocuzlatılmaruıa 
'ıt kt le muvaffak olurdu. Bağcı 
t...a:"111na baAlı olmadıkça bugibi 
~in tedavisi çarelerine ken• 
~ eıı baı vuramaz, vuna da bir 
'ii:laa yapacağı gibi kolaylıkla 

t e deva bulamaz. 
~ tte (Kurum) un üzüm yetiıtir· 
" koJaylaıtırmıkta ve ucuılat• 

t. oynıyacagı birinci rol! 

'~ra yazılın vergiler niebet· 
' Çokmuo. 

\ ~cılar ağtr faizli borçlar için• 
ll..•.r1oıyorlarmıı. 
~ya borcu için kolaylık göt• 

~ gerekmiı. 

" te bütftn bunlar ancak ve an• 
'"'-Ydıoa getirilecek bir kurum 
~ L.l.rılabilir; heraene yapılacak 
~ taı.rıa, zaman zaman kopa• 

t':rlııferid ıikliyetlerle değil. 
~ fllüyor ki yaratacağımız bir S:: ) bize yalmz üzüm fiatlerini 
'-~ değil, üzümü az zahmetle, 

~~· a, at fiatJe yetiıtirmekte, 
~,~ 1talizi icab eden yerlere au· 
'• "t ~relerini bulmakta da büyilk 

u'•111 bir dayanak olacaktır. 
'~ 

11 
tQID fiatlerioi düşürmemek, 

~~· .~iyaaalarda d~eri pahasına 
~ (1\ 11•ne gelince bunun için de 
,ıc.1 Urum) bize deetek olacaktır. 
~'tl koruyacak .bir teıeU.ül 
!\} lalazeaıt bfiUln gazeteler her 
~lııp çizseler, bütün bağcıllr 
~ birer toplantı yapsalar, her 
~ 6at6nde birer batib nutuk 
~~ gene Qzfim fiatlerine bir 

'' ~~klemek kabil olamıyacaknr. 
~ ~·' •öz, y111 ve feryaddau zİ• 
11 hitlraat ve 11 Bankalarının yap· 
''t" lturum biıim eözlerimfaden 
~rtİIQizden daha çok tesirini (. ~i: "~. piy11aya tuttu. Bu da 

~ 
(Uzümü koruma kurumu) ... . .. l getırmemızın ne kadar 

'· \'e faydalı Lirıcy olduğunu 
"'

1
ttir. 

'ıııtı~~urum) u naeıl meydana 
~.1Yu:? DiloOncemize göre önü· 
'ı ~ 1 

)'aldan ba~layarak fş ve Zi· 
da"latarının yaptıktan kurumu 
ı,~t elle sarılmak ve her sene 

~ l .nzünıüo kilosu üzerinden 
'Çıtı bir para ayırıp vermek 

\ ~lct ku~etlendirebiliriz. 
\ 1' ~ hirbuçıık: milyon lira eer· 
~ lr kurum vıır. Gördük ki 

' Ut?rn aatıvtan iizerinde iz 
hır •arlık olmuııur. ~u 

istiyor. ngiltere'nin H~rp Hazır1ığı Büyüktür .. 
Yeni Bir Anlaşma ümidi Var. Italya Libyadan 20000 Yerli Asker 
Toplıyor. Habeşistan'da Hududa Koşmıyanlar ipe Çekilecektir! 

İstanbul, 24 (Özel) 
tere'ahı bahriye ve 

Mal tada 

lzmir Mektep ihtiyacı ve 
Köy Hizmetleri .. 

llhayıınız, Çocukların Mektep Kapılarından 
Geri Çevrilmiyeceğini, Köy işlerinin De 

YflrflUllmekte Olduğunu Söyledi. 
-------.·------

ha faallyetl~r. h•k· 
kında hiçbir yer · 
drn en k6çQk bir 
malumat almak btle 
mftmkOn olama· 
maktadır. 

logtltereolo, e •. 
beş fışJy• dav11ının 
uzamaeındın tııtlfa. 

de ederek muntazam 

bir plan dahHinde 
korkunç bir harb 

hazırlığını tamım 

lıdığı kanetle ta· 
hmln olanmıkt• · 
dır. 

1stınbol, 2'(Ôzel} 
- Tın ıaseteelntn 

Erltre'dekl özel ıy· 

tarnıın verdllt m• · 
lumata göre halya· 
nın hummalı bir 

faaliyetle 40,000 ameleye yap· 
tırmaktı oldagu yollar bltmlt!lr. 

l1 abq budadaadı yerli U· 

kederden mftrekkeb hndad ma· 

bafızl1rı •ırdn; Hıl ltaly•• U · 

kerlerl arkada mftıtıhkem bir 

hıt Qzerlnde totanmoolardır. 

Yeni yapılan yollardan oto· 
mobiller henOz geçmemekte 
dlr. Bunun da sebebi yolların 

timdi çamur içinde olmaııdır. 

Diğer tarlftın Hıbet'ler hu· 
dudun lçeılılnde mldafaa mn· 

katı.u IODn, yabanca kamı•· 

dıD Ye sabitlerle IHtlerce ıft· 

ren bir mtlukere yapmııtır. 

Habeolller, İtalyan taarra · 

zonan wç6l yola denilen lıtl 

kametten geleceğin" emin ba· 
lunmaktadarl.r. Umumi ıefer. 

berUk emln•meil haa1r ol· 
makla beraber, imparator ınl· 
ha hizmet makeadlle bu emri 

Harar ••il ye kumandanı 
eli ıllAh tutan her Bıbet'Uyi 
cepheye ntan mldafaaıına 

gltmealnl emretmiş n ba emir 
blllfına hareket ed,ceklerln 

ablıcaklarınl llAn eylemlıtlr. 

Bir arkıdaıımız, dilo Jıbıy gibi, enaz ezici, onun durumuna kileri •ftcuda getlrmiılerdlr. bentlz lmıalamamııtır. 

İttanbol, 24 (Ôıel) - Sin· 
yor Maeaolloi t•rafından dHet 
edildikleri halde benaz Habe· 
tlıtan'Jıkt İt•lyın kon10loela· 
rından hlçblrlıl Hdet etme· 
mlotlr. 

Fazlı Güleç'I makımında ziya en uyar eekllde baıarılacaktır. Adua'da bir tıyyıre kırarglhı lıtanbul, 24ı (Ôael) - Da· ltalyan mehaf lllne gare, 
ret etmlı, köy hizmetleri ile - Sonu 4 ncıi )'iizde - vftcnda getlrllmlotlr. betfıtan'da aıkerl faaliyet hl· 

Babet imparatora İtalyan dip· 
lomatlarının udetlne hergGn 

yeni bir mftok.41At çıkarmakta 

ye ba teMhhar bundın neo'et 
f!tmektedlr. 

l ...................................................... ~.~· ....................................... .., ............................................................... . 
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~:.,:~~~:b~.'.~: San'at Mektebi Talebesinden ReQad,· 
cık tedbfrlt>r hakkındı kendi V 
lerl ile aoığıdakl konoomıyı •• .._ u d ' v d 
1•pmıotır: ogretmen ay ar ı ur u. ltalya Avker Toplıyor: 

- KöycQlQk lolerl ne do 
rumdadır, kôy hizmetlerinden 

hlçbtrf otn tehiri varit midir? 

- Köylerde @elef im zamı 

nınfla ötedenberl baolamıı işler 
Cbtrlnde çalıomılırımıza devam 
ediyoruz. Bn foler f'konomlk 
durun.on icaplarına göre yür6 
tOlmekte ve yarım kalanlar ta 
mımlanmıkıadır. Köy kanunu· 
nqn verdiği hizmetler, en 
önemllıl öne geçirilmek. suretlle 

ve köylüye öredenberl olduğa 

-------
halde öoümüzdeki mahsule.len baş· 
lıyarak ber eene bu kurumun eer• 
mayesine katacağımı?. (Koruma) pa· 
rasının bağcılığı ve üzümü l.ıirkaı; 

ııene içinde kurtoracagıoa şüphe et· 
memek laıımgelir. 

J~ ve Ziraat Bankalarının yap· 
tıkları kurum bağcının ve üıümün 
kurtarılması müjdecisidir. Bu milj/ 
deden, hilkumetio ve partinin bağ· 
cılarımıza bcıliye ttıiği bu kurtuln~ 
vaetaeından en büyük iıtifadeyi elde 
etmek beroeyden evel baAcılanuu· 

7.ın menfeatleri iktizaeıdır. 

Bağcı! Kendini ve ürününü 
kurtarmak. için (Kurum) yapmnga 
karar ver! 

//uydur Rı'i~dıi ÖKTEM 

______________________ .. ____________________ __ 
Londı. 24 (A.A) - Kahire· 

den blldlrlldJğİne göre İtalyın· 
lar Llbya'da doğu Afrlke'eında 
hlımet etmek tlzf're yerli aeker 

toplamaga dnım etmektedir. 
Her bôlge hnkdmet emrine 
belll eayıda eeğlım adama ver· 
mek mecburiyetindedir. İtalyan· 
tar bu ıuretle ytrmibtn kl~tllk 

iki Yıl Ayni Sınıfta Kalan Reşad; Mekteb öoflnde öğretmenini 

Başından Vurduktan Sonra Kendisi De DOşflp ölmOştftr. 

lll1dise11in ötıii11de cereyan ettiği Şan ·aı okulu 
Oiln aktım saat oodokozda iki kurouola ağır eurelle yara 

Karanılna'dıı Ertlk ( San'at ) lamıştır. Rtıad; vak'a sıraıında 
okulu önilode bir kıya (Ctna hadise mıballiode dütOb ölmOo 
yet) olmuotor. Mt>kteblo birinci ıür. Bu kaolı vık'a bıkkın· 

sınıfında iki yıl iblra kalmış da aldığımız t.CıllAll yazıyoruz: 

olan Mersinli Reşad ıdmda Rt>şad; mektebe parasız ya 
bir talebt; nıektebln önOnde ıılı ol1rık glrml~tl. lkt ıeneden 
tabancı kurşunUe okulun resim brrl hep birinci ııoıf tı idi. 

ôğretmeııi Bıydar'ı bııındaD Derelerine çıhtmıdıgı için not· 

lan zaylhl. Bu yllsden bn yıl 
da ıınıf geçemeyince paraııı 

yatıh hakkı kaldınlmıotır. 

Dnn ıabıh muımcleıl tamam 
lınmıo ve kendisine tebliğat 
yapılm11tır. Rcoıı; yol parası 

bulunmadığını eöylemlo ye bo 
mm ftzerlne yarım bilet mua 
mf!ltsl yapılmıo, kendlalae mek· 

- Sonu 4 11cii yiiz<le -

bir kunet tophyıcığını umu· 
yorlar. 

ltalJ<m sevkiyatı: 
J,ondrı, 24 (A. A) - Port· 

- Sonu 4 11cii Jiizde. -

lngiliz Deniz Silahlanma
sı Kaça Çıktyormuş'! ________ , ______ _ 

6 Yılda 6 Dretnavt, 36 Kruvazör, 100 Tor· 
pido, 30 Denizaltı Gemisi Yapılacak!. 

~----•ı-----
1.onılra, 23 (A.A) - Ayrıt,klerın pazar güoil çıkmakta olan Peoflo 

gazetesi Baıhakan Baldvin'in 4 birinciteırinde Bouroemouıh da toplana• 
cık olan Muhafazakar parti konferansına İngiliz filosunun aillihlaomasıoa 
aid tafsilat vereceğini yazmaktadır. 

Bu silAhlanmanın maıırafları 200 milyon fngiliz liraeını bulmalı.tadır. 
Altı ıeoe içinde 6 dretnnt, 36 kruvaıör, 100 torpido ve 30 denizaltı 
'emiei 7apılacaktır. 
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- - ' H h H b T? •• 

inşallah 
Bir atlama kırk giin (Deli) 

derıilirseymiş o adam hakika 
ten (Deli) olurmµş derler. Bu 
söz doğru mudur, değil midir 
diye bir deneme yapmlyu ka 
rar verdik. işte bugiirıden baş 

lıyarak bu denemelerimize de· 
ı um edeceğfa. 

Numara: 1 

/:mir telefon şirketi insaflı· 
dır, veli nimeti ol<m lıalka 

e:iyeı yapmaz. Elinde pura.o;ı 

ile telef 011 alma/..· isriyerılere: 
- Bos numara yok! 
1'elef on veremem! 
Demez. Belediyemizin orta!.· 

olduğu bu şirket <liğer cc11ebi 
şirketlerin reva görmediği kcyf i 
muameleleri yapmaz . Kendi 
ebikliği11i örtmek iç:tı: 

- N e yapalım lıükiimet, 
bizim halka telefoıı vermemize 
engel oluyor! 

Lakırdısını teJ..·rarlamaz. 
• •• 

Beledi) cmiz halkı d~i'inür. 

Bozuk düzen giden otobüsleri 
yoluna koyar. Halkm otobüs 
lerdcn çcktigine acır, merha 
met eder. Otobüsler yüzünden 
halka atlı tramvayları aratmaz. 

- SAPAN -

Amerikan 
Donanması .• 
Btıyflk Okyanustan At· 
las Okyanusa Geçiyor. 

İıtaobol, 24 (Özel) - Ame· 
rlka hGkıimetl, Bıhrfmohftl ke· 
bir donıoma.ındın bir kaemı· 
nın Babrlmohltl Atlaı'lye ge· 
çlrmejte karar vermlıtlr. 

Bo kanr, herhangi bir hırb 
ihtimalinde Te halinde Amerl · 
ka'nın ticaret flloeunoo serbee· 
tisini mohıfıza için nrllmlotlr. 

lıtanbul, 24 (Ôıel) - lngll· 
tere hakumetl, Amerika haktı· 
metine cAkdenlz ve Mı•ır'dı 

emniyetin temini için ve ltal· 
yın~ın nıiyetl kar1111nda Jhım· 
gelen tedbirleri aldığınu bildir· 
mlıtir. 

Amele Fırkası 
Liderlerinden 
Biri istifa Etti. 

İıtınbol, 2:1 (Özel) - logl· 
llz amele p1rtlel lortlar kama· 
nsı lideri lord Poosonbl lider· 
ilkten istifa etml ıtlr. 

Lordun bu istifasını, logfl· 
terenin harici siya.etine, bil· 
h11ea hılyı'ya karo1 tuttuğu 
hath hareketine taraftar olmı· 
masının ıebeb olduğu söylen· 
mektedJr. 

Bu letlfa, amele partillnde 
bQyQk bir heyecanı ıebeb ol 
muo ve fırka idare heyetinin 
mfistacelen dnetlol icabettir· 
mlotir. 

r 
Genel Nüfus 
Sayımımız. __ __... . .__ __ 

Ankara, 23 (A A) - Mille· 
tlmizlo fled adımlarlle dolu 
olan yıtımı kudret ve hakkını 

- harbınıo ôoü ıbnmıııtar. 

1 
I?!!!!!.. a a 1111 c::;r o ILJI lb o a 1 a eş ar ı .. 
~ QJI lnl QJI lnl U e V a\ ~ 0 ıru c§\ mmf/!J lr f/!) lr 0 Belçika'da Kllçllk ı' 

1 ı 12 Ad 32 B h T •• k r· BirKasabadaBaşlalll' 
ta ya, aya om ar- u~ .. o ıs çtkı::::bu:k::. ~?:.~! .. ~.~ 
dıman Tayyaresi gönderiyor incir, üzüm :!;.::·d~.~0·~;.~m1··~::;:ı~ 

Günü Yapacak. ıeylrcllerdeo Babeı fınp1'0..,. 
- taraf tarı blrlıl ile Sinyor ti 

Bir Ingiliz Gazetesi, Yunanistan 'la Birlikte Akdenizde letanbul,~~(ôzel) - Tılrk eolfnl taraftarı bir diğeri·~ 
M k h J T dh J Jd Y of la, lstibl4kl artırmak makea· eında bir ağız kavgaeı bıtlılP ~ 

u a i e ir er A ığı mızı azıyor.. dile ba hatta içinde bır üzam biraz sonra bu kavga 1°111
;;,, 

• ve baston düelloeuna dôndl 
İıtanbol 24 (Özel) - Bir İngiliz gaııetealne göre, İtalya, l:? adayı 32 bombardıman tayyaresi ve incir günft yapılmasına ka· Aradın 11 zımın geÇIJ~ 

· 111r vermfttlr. _..ı ır 
göodermittlr. Bo gazete; Tdrk Yooan donınmaeıoıo, blrleoerek Akdenlıde manevralar yıpacığını sinemadaki eeyircllerln ber-

1 
n bu suretle mckabll tedbirler aldığımızı llhe etmektedir. Iran iki taraf ol.rık birbirine ;

0 
İstanbul 24 (Özel) - İtalyanın Kar"denlzde bulunan nakliye gemilerine gtzll talimat mek· dnmıo, nlbıyeı zıbıtaoıD btf 

tabları ~öoderdlğl söyleniyor. dahıleıl ll" bo İtalyan 8• 
Ordusunu 

Uluslar Kurumu Dün Be.ne• Islaha Memur Receb Peker 
ve Parti Bflro ErkA0

' 

Ankara'ya Döndole' 
6 sin Başkanlığında Toplandı. 

Fransız Heyeti 
letınbnl, 21 (Öz.el) - İran 

ordusunu ıalAba meoiur Fransız 
Hkeri heyeti, bogdn eehrf mlze 
gelmiştir. Bu heyet, Karadeniz 
yollle lran'a gidecektir. 

İıtanbul 24 (Özel) - C. 1s1' 
P· g*'nel sekreteri KO" cel 

eaylnı Receb Peker ~e 'f 
merkez bftrosn erk4nı bO,dl' 
Ankar1'ya hareket etmhle 

_____________________ .. ____________________ _ 

Beşler Komitesinin işi Bitti, ltalya - Habeşistan An
laşmazlığı için Nihai Bir Şekil Bulacaklar. 

Yunan 
latınbul, 24 (Ösel) - P.rll 

ıly111al çennlert, bogtınkd plln· 
çoyu ıo ıekllde bpıtmıılardır: 

Uluılar luıromundı m011ld ko· 
nutmılar olmottor. Londra kı· 
blneıl, önemli bir toplantı yıp· 
mııtır. Parlı para bontıeında 

bGtDn eehamın t latlerlnde bir 
yllklellt kaydedllmlttlr. 

İıtınbol, 24 (Ösel) - Q,. 

nnre'den haber nrlllyor: 
Uloılar korumu, bogGn 6g· 

leden ıonra Çekoelovakya dıı 

itleri bakını M. Beoee'ln bıt· 

kınhgı altında toplanmıı n; 

Betler komheel baıkanı Mı · 

dır yaka, Fraoıı baıbıkaoı M. 
Piyer Lbal, Tdrklye Dıı lılerl 
Bakanı Te'ff k Raedıı Arae, 

Kamutay 
••••• 

için Açilma Hazır
lıkları Başladı. 

Ankara, 24. (özel) - Kamu· 
tayın açalmaıı zamanı geldiği 

için, kamutay bloae•ndı tim· 
diden hazırlıklara baılınmııtır. 

Kımotıyıo bo toplantıeındı, 

lı kanonu, doğa ,,Ulyetlerlnde 
noterlikler teılıl ve uukatlar 
kanunu lAyhalırt konuşula· 

cıktır. 

ispanya 
--•·••+-•••--

Kahine Bııhranı 
Devam Ediyor. 

letınbol, 24 (Özel) - 11· 
panya'da kabine buhranı de· 
vam etmektedir. (Santlyago 
Alba), kabine teekfl etmekten 
aarfmazar ettiğinden, cumor 
baokanı M. Zımora, fırkllar 

baokınlarllc tem11larına germl 
vnmlılir. 

Nazırlar 

Polonya dıt lılerf bıkana M. 
Bek Te İngiltere delegesi lord 
Eden tarafındın imzalıomıt 

oran raporu ılmıttır. 
Konsey bııkanı M. Benee 

betler komlteılnln keodlılne 

nrllmlı olın •ar.Heyi ikmal 
eulglnl ve Jılnln blulğlnl tef· 
hlm ettikten sonra, ltılyı ·B•· 
beılıtın anlıtmazlığının dlplo 
m11I yolu ile İngiltere, Fraoea 

ve İtalya arısında vukubula 
cık konuımalarla nihai bir 
ıekll alıcığını beyan etmletlr. 

lıtanbol 24 (Özel) - Ulus· 
lar kurumu koneeyl lçtlmalarına 
deHm edecektir. 

lıtanbul 24: (özel) - Ulus· 
lar karomu konseyi, beıler 

komlteelolo vermlı olduğu ra· 
poru, 6nGmftzdekl perşembe 

gftofl lncelemf'ğe baelıyacaktır. 

Mi tat 
Donanma~ı Is- incelemelerde 

tanbul'dan ayrıldı Bulunacak .- '' 
lıtanbol, 24 (Özel) ı' 

İstanbul, 2i (Özel) - Geçen hf11rlar dlrektOrd Mlt•11 lı" 
Perşembe gftnü limanımıza ge memlchısındı lncelemelerd;.ı,, 
len Yunan dooınmaeı, hugiln lonmık için boradan 1z 
gitmiştir. hareket etmhtlr. 

Dost devletin gemtlert, tô· 
renle uğurlanmıetar. Batı Basını 

Habeş . Italya lhtilAt• 
lngiliz Kabinesi önemli Fransız için Ne oıışnnuyorl', 

B• T ı y G ·ı •O w · İ3tanbul - Avrupa ~ } r op ant l aptı • • azeteCI eri 0gu terinin Uıbet . İtalya lbbJ' 

------ Afrika'ya Gidiyor hakkındaki neorlyıtınıD 

V ' ( K ) H k k d • • ealannı naklediyoruz: 
erı en arar ar a ın a Hıçbır İstanbul 24 (Ôzel) - Pa· Tın gazetesi: ,,,~ 

O b S K 1 J rt.ı'ten haber veriHyor: Fransız Bir Habeş . İtalya lbtll• _,r 
8 er ızmamıştır. onuşu an ar gazetelerinin özel aytarltrından bir logl\lz. İtalya hırbloe .,ıtl 

da Gizli Tutulmaktadır mGrekkeb bftyılk bir gazde· dan vereceğine hiçbir ,,,f. 
'' eller kafilesi, bugOn doğu Afrf. ihtimal nrmek iıtemel· 1;! 

İstanbul, 24 (Özel) - Londra'dan haber veriliyor: laglltere kasını hareket etmlıtlr. bir bat vukubnlorıı, ~ 
kabinesi, baıbakıo Bald•ln'ln bııkanhğıoda toplanmış ve nzun önftnde bık ve sebeb ft dl~ 
maddet konomuetur. 80 toplantıda verilen kararlar için hiçbir OüğüncQler Köyü zeret kabul etmlyecek bir ~·',jf 
ıey sızmamıotır. Konaıulan meı'eleler de glzlf tutulmaktadır. F J "'k U"' d ilk olacakllr. Eğer Afrl,,,J~ 

• • • e a ete gra ı. bir harbın ônQne geçfle fi 

ltalyan Nazırları TopJan- Balıkesir, 23 (AA) - Sın· celue, her devletin eD b•·~ 
dırgı llçeelolo Çorum kımuon· ztlePi bu barbı Afrlk•'~:.,. 

d 1 K ı 
retme~e çahomak olacı 

ı ar Ve Onuştu ar na bığh DüğılncDler köyü bil · Entraoslj'an gazetesi: ~~ 
• yok bir yangın felAketl geçir· ; 

lngtllz ana r UoauoD~ ...... 

Çıkan Resmiğ 
mloılr. Köyde 99 ev, 35 zahire 
aobuı, 19 samanlık yanu:uetır. Toplantıdan Sonra 

Tebliğde, ltalya'nın Mukabil 
Köyıln yanan kısmından ayrı 

Tek- buluoao 1 :! ev kurtulabtlmletlr. 

deolz'e gönderllmlı 0 
"''' 

endlee ile kırşılıma111ık "'" 
kilo değildir. Bu bDyakl ıf 
ket, bir emniyet teıolO ot1" 
dlr. Fakat nerenin ft ,1,oı

1 

emniyeti? Yoksa hılf~ 
1 

ti 
hakiki hedef inin M•11' 1 
Mmr'ı zıbtetmek midir? 1• 

liflerde Bulunmadığı Söyleniyor. 
1stınbul, 24 (Özel) - İtalya nazırl1r korulu, bugfln öğleden 

ıonrı bıobakao MuuoUni'nln başkanlığı altrnda toplınmıı ve 
ozon mflzalı:erelerden sonra bir tebliğ netretmlotlr. Bu tebliğde 
İtılya'nın, mukabil tekliflerde bulunmadığı ve menfeaılerloe 
dokunoldnğo dakikada Habeşlııan'da muheeamata bıı,lamık ser· 
besıfelnl mobafaıa ettiği blldlrllmektedlr. 

••• 
Yunanistan Ulıısal Müda

faa Tedbirleri Alıyor. 
75 Uçak, Muhtelif Gemileı· Alınacak., 

F elAkt:t gören köylQlrrimlze 
yardım lçfn llbaylık Aokara 
K121lıy mt.rkezl n cebrlmlz 
eubeal der hal faaliyete gf'çmlo· 
ler. Açıkta kalın köylOyll ha 
rındJracık kadar çadır gönder 
dikleri gibi Kızılay merkezi ilk 
olarak beşyQz, Balıkeelr oohe· 
el de ftçyfiz llrıt yardımda bu · 
lunmu,ıardır. 

İlbay yangın yerine giderek 
köylünün vazlyetlle yıkından 

ll~llenmletlr. 

~-· 

el. 
PJkkolo halyao gııet ,.,, ,ı 
Beılerlo Tortcf'ğl kıt•' ,,ıt" 

nihayet bandın ibaret~' ~' 
~ıoı bllmlyea yoktur. 1, 4' 

kere ı' 
kırar eeHla bir moıı h••1''~ 
yol açm11 değildir. 11,orr.. 
hedef ine ~aıul tçlo dlrt~,ı~ 
karara Ccnevre'deo 

lbtlyacı yoktur. 

-~ 
llOseyio Rifat Topuz 

dünyayı tan1tan bir devirde Mevkilerinden 
yışıyorur. loklşaf Jarımııın öl · 

Şimdikiler Kuvvetlendirilecektir. Kırık Kavaldan Sesle' 
çCUmeel için içinde bulunda· Ayrılmıyacaklar. Atloa, 24 ( A.A) - Ulusal 
ğumuz Gzerlnde ehemmiyetle İs tan bol 24 (Özel) - Pa. mftdafaa ytllı:sek kurulu son 
duracağımız folerden blrlıl de rlı'ten haber verlltyor: gflolerde mflteaddld defa top · 

mohıkkak ki 20 llkteırlo pı· Frtnıız nazırlar mecllıl, son lanmıı ve bu toplantılara aO, 
zu gGnQ yıpılacak olan genel toplıntıeanda, hiçbir DHmn, deniz, hava, f loaos ve dıt işleri 
nüfus sayımıdır. mevkllnden ayrılmamıeına ka· bakaolarlle Gç kolordunun kor· 

Kurul gizli tutulan birçok 
kararlar vermt,tir. Haber alın· 
dığıuı göre mevcud kuvvetlerin 

yeni allıthlarla bezenmeel, 75 
yeni uçak ve birkaç destroyer 
n denizaltı gemisi alınmaaı ka 
rarla,tarılmıotır. 

• ııol, 
Milli nzlnle, ıtuıla yazılmış 150 ye yakın "1 

ollrler, earkıJar, Far!ca'dın terc6meler, kıt'alar ... 

))eğeri Yalnız (50) Kuruştur·· 
1
., 
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kabul olunur.. , 
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Gece yatağa girmeden, iılmln 
le L 
bl a:endimio çilesi azmıı gibi 

r de kafama "Beledi yecillk 
te lamir,, df ye bir f tklr gir· 
-ea illi?. 

Bre 11~a dönerim, olmaz, 
lolt omuz vororom olmaz, hep 
o 

llae,zu, hep o nesne!.. 

~lbıyet uyuyakalmııım. Der· 
tfthı f lkrl ne ise, zikri de 
OdQr, Bir de ne göreyim, ril· 

hda da İamlr ıehrl ile uğra· 
t•}ormuıum ..• 
Şôyle bir kenarda oturma· 

~111., Biri yanıma geldi. Aksı· 
•Uı, nurani bir ihtiyar ... 
._ Ne dtııftnftyorson e'lld!. 
Dedi .. 

- Biç ·dedim· ıu ~ehrln 
'-•rı ve ihtiyaçlarının baıırıl 
:--• ntce ola; diye dOoündftm 
ltaı. 
._ Sen emret, ben yaparım!. 
- Sen kimsin ki?. 
- Bea Hızır'ım ... 
- Aman Bızır babı, tam 

.. lllııunda yetlıtlnl 
- Çabuk söyle, Çftnkd Ce· 

-e•reye gidiyorum. Relkl kon· 
leyde de faydam olar. 

- Ona pek ommıyorum, 
.__, her ne lee, eanı yalva· 

tltı11a. Enel4 ıo bizim Kırı• · 
)•ktnın ılneklerfnl bir kovala! 

- Bemın timdi! 
Birde ne göreyim, Mı hııeral· 
~· sinekler orta Afrika çeldr· 
~ •Grftaa gibi gökleri kapladı· 
,~· Denize doğru göçftp git · 

r. 

- Baıkı! 
._ Belediye reisinin yeni 

ett,ı Karantfna'dın kaldır, 
t~kırı mahallelerdeki, çeımealz, 
-,ılllııı ıokaldırdın birine 
'lları .. 

8Q rlC1m da derhal yerine 
lettrlldt. Biraz ıonra ne göre· 

~· Bizim doktor Behçet Uz 
~Ilı evin pencereılnden çı· 

11111, durmadan bağırıyor: 
'- ...._ Ayol ba ıokaklarda otu· 

111t mu hiç? 

) - Otarulm11ya, oturulmaz · 
1 

doktorum! Maıltımıncıklaım 
~~tlğfnl öğrenmek Jçfn movak 

len bGyle yaptırdım. 
llıaır baba bıoını bana 

~.lrdt: 

...... Batkı dileyecek? 

- ...... Ne olursun: ıu Kordo· 

~-· yılının kaldırımlarını, 
\it '''ud kaldırımh sokaklarla 
Le. dcğlotlr. Tramvayları oto· 

lerı de oralara kaldır! 
._ 8Q da oldu. Aman Kordo· 

11
'• Y•llnın çığhklınoı doy· 

"'•lı1dınız! 
dt ...._ A canım · Dedim · ılm· 

l\.h kadar öbQr mıhılleleri 
~11atadılar ya? · 

~gale kabilesi Habcşistanm 
~· c~sur ve muharip bir kabi
'-'dır. ResmimizdeJ iki cenga· 

8örülmekıedir. 

••••• 
Odaca Bunun için Bir 
Rapor Hazırlanmıştır .. 

Dıo memleketlerden büyOk 
baılı hıyvanlırm hım derileri· 
nln ithali için serbest döviz 
verilmemesinden deri fabrika 
törleri müşkll vaziyete dtışmQş 
lerdir. Söylendiğine göre deri 
fabrikatörleri leflyece dert bula· 
mamaktadırlar. Bonon için le· 
cim odasına baıvurarak dura· 
mun Ekonomi bakanhğına bil· 
dlrllmeslnl istemiştir. 

Odaca buna dair bir rapor 
hazırlanmıı ve Bakanlığa gôn 
derllmlştlr. Bunda deri fabrika · 
larımızın lılemealnln temini için 
bllbısaa Çtn'den ve Amerika· 
dan btıyilk bıılı hayvanların 

ham derUerhıln serbest dövizle 
ithaline mflıaade edilmesi isten· 
mektedlr. 

Yeni Borsa Komiseri 
Şehrimiz borsa komfeerlf ğloe 

atınmıo olan Ekonomi bakan· 
hğı mftrakfplerlnden Mehmed 
Şevki Aokara'dan gelerek yeni 
ôdevloe baılamııtır. 
~~~~~---~~~~~-

Oolırın feryadlarını kimse 
duyda mu idi? 

Ve Bızır babadan yalvardım. 
- Hepsi de parke olsan, 

ooo da yaptı. 
Şu sokakları ağaçlandır, ıu 

otobftslerl yoluna koy, şu yın· 
gın yerini aç, Kemer'e tram· 
vay lılet, Tepecik mahalleeinl 
pislikten, Bılkapmarı batak· 
lıktan korlar. 

Ammen saygıh okurlarım, 
öyld bir şehir oldu, öyle bir 
medenUJk yOkeeJdJ ki, baktım, 
baktım, doyamadım. Meğer biz 
bir barabezarda otoroyormuıuz 
da haberimiz yokmuş. 

- Baoka? 
Diye sordu. 
- Bir ricam daha var ·de · 

dlm . beni de eimdi şarbay yap! 
YOzfime bıku; gOldtı: 

- Hazır cenneti ·dedi· şey· 

tan bile tıever. Üzftmft yemtk 
için bığı çapalamak gerek! 

Ve bono söyler söylemez, 
Hızır baba ortadan .kayboldu, 
Ben bin plımao; 

- A akılsız kafa!. Ne diye 
kalkar şarbaybk ieteuln, 

Diye kendi kendime ıôylene 
41öylene ve ter içinde uykudan 
sıçradım. Birde ne göreylw; 
Namslye yırtılmıo ve shrfelnek· 
ler, etrafımda şeytan raksı 

yapıyorlar. 

Benim arkada~a bir çimdik 
attım: 

Kalk • Dedim • kalk 
Dimyata plrloce giderken ev· 
deki bulgurdan olduk! Şu nam 
slyeyi bir yoluna koy! 

Çimctik 

Habeş imparatorunun kızlarrn · 

dan Prenses Zelıaiyi ısviçre'de 
tahsil görmiiş 3 lisarı bilir bir 
kızdır. 

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

11 k Okullar için Başvuran Fazla 
Talebe ( 3000 ) ni Bulmuştur. 

--------
İlk ve Orta mekteblere bu 

yıl büyük bir ligi vardır. tliı..o· 

mak için bışvnranların çokluğu 

karıısında İzmir için alınacak 
tedbirleri tesblt etmek üzere 
Kfiltür Bakanlığı tarafındın İz 

mlr'e Eğitim korolu dyesloden 
İzmir eski Kültflr dlrektôrü 
Hikmet Türk gôoderllmlo ve 
eply zamandanberl tedklklerle 
meşgul bulunmuştu. Ortaokul· 
lar ihtiyacı için mftracaat eden· 

lerln hlçbfrlolo açıkta kalmayacak 
tekilde tedbirler alınma111 karar· 
laotmlmııtır. İlk okullu dorn· 
mu üzerinde tedkiklere devam 
olunmaktadır. Bu tedklkler de 
ou btrkaç gün içinde bitecektir. 
İlkteırJoln birinde bfttOo ilk 
ve orta mektebler talebeleri 
mekteblerde derelere bıılamıo 

olacaklaıdır. Ort11okullarıu bt 
rlocl ııoıf larına İzmir ortaokul. 
lar kadrosundan fazla olarak 
400 talebe vardır. 

Bu dörtyDz talebeyi İzmir 
orta okullarıoln birinci ııoıf. 

larına alabilmek için şu tedbir 
düşQoftlmektedJr. 

Erkek öğretmen okulunda 
beı sınıf la tatbikat kısmı var· 
dır. Öğretmen okulundaki ta· 
lebeolo tatbikat yapması f çf n 
açılmış olan bu ilk kısımdaki 

lklytız talebenin İzmfr'de mev· 
cod dl~er Ukmekteblete veri· 
lerek böylece beı sınıf elde 
edllmesl mümkün olacıklır. 

Daha geı::lş odalar temhıl sure· 
tile ortamektebler birinci sınıf· 

ları için mftracaat etmlı olan 
400 fazla talebeden ftçyüzü bu 

beı sınıfa yedeştlrilec~ktir. 

Böylece erkek öğretmen oku 
lundald tatbikat kısmı kaldıra· 
lacak ve öğretmen okul tale· 
heleri diğer Ukmekteblerde tal· 
blkat ynpacaklardır. 

Geriye kılın yoz talebe de 
İzmir merkezinde bulunan orta 
okullarda teşekkftl edectık 17 
ıubeye serplıtlrllmek soretUe 
hiçbir talebe açıkta bırakılma · 

yacaktır. İzmir merkezinde 
böylece orta okul mes'el"'al ta· 
mımlle kotarılmıı olmaktadır. 

Buca'dakl yatılı orta okula, 
yatllı olarak baıvurınlar da 
fazlad1r. Onun için Buca' da 
mektebin karşısında bir bina 
daha kiralanarak fazla talebe 
burcda yerleştirilecektir. Kız 

lisesine bölme ayırmak suretlle 
onarmalarla fazla talebe tama· 
men yer leştlrilecektlr. 

Katııyaka kız öğretmen oka· 
tuna yapılan fazla müracaatları 
mekteb tamamen kabul edebi· 
lecek durumdadır. Karııyaka 

orta o.kolu birinci sınıfı bir 

şftbe idi. İkinci sınıf talebeleri 
miisald iki ıınıfca toplanmak 
suretlle açıkta kılan blrhıcl 

sınıf tılebelerJoe bir sınıf daha 
temin edilebilecek ve orada da 
talebe tamamen yerleıtlrllmlı 
olacaktır. 

İlk okullatın durumuna ge· 
lince birinci ııoıflara bu yıl 

baıvuran ve kadrodan fazla 
görfineo talebe miktarı 3000 e 
yakındır. İlk okullar talebe· 
sinin açılacak şubelerde veya 
kira ile tutulacak binalara yer · 
leştlrilerek okumaları h~rbalde 
sağlanacaktır. 

Bunun için dtın knltar dl · 
rektörü Ali Rfu; yanında ilk 
öğretim espekterlerl oldoğo 
hald«' mektepleri dola~mıı ve 

fazla talebe hakkında malumat 
almıotır. Bugan de tetldk.lere 
devam edJlecek ve f hılyaç ke · 
sln olarak teshil olunacaktır. 

KOltOr dlrektörl6ğ0; erkek 
Erkek öğretmen okulu atkı· 

tunda 7 odalı ve genlo hah· 
çell bir bina klralamııtır. Bu 
bina önceleri ( Sdbyan mek· 
tebl ) olarak kullanılıyormnı. 

Bu yıl llkmektek olarak bu· 
rada dört veya beş oobe açılı· 

caktır. 

Ktıltftr işleri Gzerlnde tetkik· 
ler yaparak ihtiyacı tesblt eden 
n ger.::luın tedbirleri alan Bili.· 
met Türk; mektepler tamamen 
açılıp öğretmenler aıanıncıya 

ve derslere başlamncıya kadar 

ıehrlmlzde kalacak ve bfttftn 
hazırlıklar tamamlandıktan sonra 
Aokara'ya gidecektir. Hiçbir 
taJebe açıktı kalmıyacıktır. 

Tel: 
2573 

Güzelyalı Halkı 
Dilekleri Şar-
bay Iıkça Nazarı 
Dikkate Alındı ... 

Gazetemizde evelkl gilo çıkan 
Güzelyıh'Jıların yerinde temen· 
nlsl sayın şarbayımız doktor 
Behçet Uz tarafından hemen 
nazarı itibara ılınmııhr. 

Şarbav; dün sureti mahsusada 
GOzelyalı'ya ghmlı ve umr.mi 
helA ile umuma mahsus çeşme · 

nlo yerlnt tesblt etmiştir. 
Bundan başka, halkı tıclz 

eden kısa bir lAğımıo da denize 
doğru uzatılması hakkında tet· 
itikatta bulunmuştur. 

Şırbayımızın bu alAkasıaa 
Gftzelyalı'hlar ıı4mına teşekkOr 

ederiz. 

Menemen'de 
Atatürk BDstftnün 
Temelleri Atıldı 

Menemen, (Ôul) - Bugiln 
Menemen'de cumurlult alımın 

da Menemen'Ulerfn BQyftk Kur· 
tarıcıya ve onun Tftrk gençli· 
ğlne vediası fnkıllba karıı 

oClkran borcu olarak uray tara· 
tından dikilmesi mukarrer Ata· 
tOrk bftstünfto temelatma tô· 
reni ılıy komutanı ve maiyeti 
Uc kalabalık bir balkın fıtfra· 

kile parlak bir surette yapıl· 

mııtır. 

Şarbıy İdris Tıuaz. parti 
baokanı M. Kemal Oskay, kol. 

tür lşyarı Kemal Önder tara· 
fından söylevler ııöylendl. Btl· 
tiln kasaba ve çarşı bayraklarla 

sftslenmlştlr· 

idaresinde IV\ILLl KÜTÜPHANE sineması 

Viyana Bülbülü 
Mümesstll: Son çevirdiği çok gilzel f Umlerle beyaz 

perdenin hakiki billbftlil onvaoını kazanın 

IV\ARTA EGERT 
Mevsimin ilk bil yük filmi. 

PARAIV\UNT dünya havadisleri 

Almany a'da irı san kuvı·eti ile uçan bir tayyare Cecriibesi yapıl · 

nuş ve ıayyarc 5 metre y ükseklikten 200 metre kadar uçmuştur. 

lıalyan'larm Afrika 'ya asker 
sevkiyatı. Resimde bir kadınm 

kocasuıı teşyi 'i görülmektedir. 

nevverler muhitinde, f ki tarafı 
tutan veya ikisi olo arasında 

mekik gibi l şllyen temaydl ve 
f iklrlerl de tesblte muvaffak 
olmuş .. . Edebi hayatın en son 
aktOallteshıl , temiz, olduğa gibi 
nakleden bo yazıyı okurken 
dfi;Qndftm: 

- Neden irfan, sade kuvvetli 
bir fotoğraf objektifi hıllnde 

kaldı?. O, bu mftuaka,ı hık · 

kında şahsen ne düıüodyor?. 

Muhakkak ki, PJyaml ile, 
Nazım ayrı ayrı kutablarda 
oturan iki sa.ı'atk4rdırlar ve 
bunlıran kendllerioe has kıy· 
metleri ve otoriteleri vardır . 
Son müoaka~aoıo aeabtyetlerl 
içinde blrlblrlne karşı yftrfll · 
tükl t'rl f lklr ve mfttaleaların 

çoğu eamlmi değildir ve yet· 
sizdir. Bunlar, mutedil bir 
f lkrl mftnakaeanın çerçeveat 

harlciobe dimağın ani parlıyıı· 
ları ve hımlelerldlr . Bu parla· 
yışları ki, her halde hakiki bir 
aıe, tesirinden çok uzaktır. 

Ben bu mG11aka111 hakkındı 

böyle dnfÖnnyorum v~ İrfanın 
ot:..jektlf lnln K\Utftrdeki çok 

hl!!eas sadııkatf of, noksan bul· 
doğumu @öyleraem, arkadaşım 
bana her halde ıOceomlyecek· 

tir !anıyorum. 
Gönül isterdi ki, lrfan'da 

bo foıoğrafa, kenii ean'atkılrca 

dOıQoceslnden blrıey ilahe et· 
alo ve onları gP.rek hakiki de · 
ğerlerl, gerekşe ııon mfinıkaşa· 

lardakl isabet veya isabetsizlik · 
lerl ile anlatsın . İrfan buna 
yapmadı . Niçin bilmem! Fakat 
her ne olursa olsun. yapmalıydı. 

• • • 
Sonra, Babıali mahfellerioe 

dalıp giden arkadaşım Kadir 
Can'da demiş kf: 

- Bazıları bu mtlnakaşıyı 
beğenmiyorlar, tariz ediyorlar. 
Halbuki. .. llh .. 

Kadlrcan 'ın bu ifadesini 
okurken geçenlerde A.NADO· 
LO' da çıkan ve ha miloakışaya 
dokunan yazıma karşı uzak ve 

nazik bir ima sezdim. Bunda 
yaohoım o)ablllr. Çünkü Ka· 

dlrcao; 
- Orhan Rahmi, filan ya· 

zındı haksızdır! 

Diyebilecek kadar açık yft · 
rekU ve samimidir, ayol za· 

lrıgiliz siya$ı1erinden Mister 
Çurçil boş vakitlerinde yağlı 

boya resim y apar. 



J!D!JJJIJJl,,,ıi:i!:ıııtıııı.1 •• 1.ııınııı.:ıı::ııı.ı.111111111111:111111111111.ııııııııııııııııııııııııııııınııı.1111111111111111111111111.111\1.f.1,,11 D 
1.ıfııı~ıı11111111111111111111111111111nııımıı.111::1111111:ı111111ıııı1111111. .. ... 

Büröuııcü VlUızcdleuıı Aırtarn Vazo Dar Talebe Reşad MahkOmiyetlet 
Menemenin Dere kO~ 

Mehmed kızı Nıclye'yl Komite, Kararını Neşretti. Konseyden 
yor. Ingiltere'nin Harp Hazırlığı 

Salahiyet 

Büyüktür 

isti- lzmiı· Mekteb öğretmen Hay-
ve elllhla kaçırarak k~ 
Ömer oğlu Ômer ağırcell,.; 

Konuşrnu kapısı 

açık: 
Roma 2;J (A.A) 

Royte-r ı jan11nın 
bir aytarı ile Ce• 
ne~redekl durom 
hakkında btr ko · 
na,ma yapan yet· 
kili bir hükumet 
adamı demiştir ki: 

- Uzlaşma ka· 
pm heofiz açıktır. 
Uloelar aoeyeteıln 
den aegHt bfr gö 
rGşme esası te~kll 

edebilecek yeni 
teklifler beklemek· 
teylz. MukabU tek· 
liflerde bulunma· 
dık. 

Ce nnrd 23 (A.A) 
Habeolatan tarafın· 
dan kabul ve İtıl· 
ya &arafından red· 
dedllmlo olao betler komi 

ıeıl öaergelerloln metni net 
redilmlştir. Komite onseklz 
ıaerlh uoıaaında dorumu tas· 
rlh etmlo ve aonuç olarak 
ulaılar aoeyeteslnin arsıulusal 

eHıa dayanarak: Habeolatan'a 
bir teırlkl mesai ve yardım 

tekllf iade bolunalmaeının 

Gılnlerl cOmlnlnden olduğunu 
blldlrmlıtlr. 

Bu nota Babeşlııtan tarafın· 

dan kabul edllmlı olın ve Ha 
beılatan'ın flnıneal ve idari 
itlerinin yeni baotan tensik 
edllmeelne Te ekoDomlk bakım· 

dın ha memleketten istifade 
olanmaınna ve bunun için Ne 
culnln uloalar ıoeyetesl ile mu· 
tabık kalarak bir takım ecnebi 
mDteha111111ları ıayln etmesine 
dılr bir protokol vücuda getl· 
rllmealnl derpiş etmektedir. 

Bu pl&a beı aene aonra tek · 
rar gözden geçlrilebllecekılr. 
lngilterc ve Fratı· 
5a·nın Fedakcirlıkl<ırı: 

Cenevre, 25 (A.A) - Fransa 
ve İngiltere, ltalya için Habe· 
ıtıııa'da ve lcabeyledlğl takdlrdtı 

eomali sahilinde arazi tadilatı 

yapmaya hezır olduklarını be· 
yan ,.tmektedlrler. 

İngiltere ve Fransa kendi hak· 
larıaa n menfaaılarına riayet 
n hGrmeı edilmek oarılle İtal · 
ya'nın Habeolstan'ıa gelişiminde 

özel bir llglel olduğuna kabule 
ımade bulunmaktadırlar. 

Cenevre, 23 (A.A) - Ulus· 
lar aoıyeteal genel eek.rderllğl 

ha ıkşım beşler komitesi tara 
fından yapılaııe olan önergele. 
rln tam metnini netretmlştlr. 

Komitenin noktaeıoda denlll· 
yor kf: 

Yalnız Babeı uloeonua do· 
romana yetlrımek lçla değil, 

ayni samanda ffabeşlatanın ta · 
bit kayaaklarmı açmak 1 çtn 
zaruri olan çahomalara hışla· 

muı baeoaondı Habeş boku· 
metine uluslar aoııyetesl ıara· 

fından teorlkl meıııl ve yardım 

lSnergealnde balonulması, bu 
ıoıyetenln ödevleri ctlmlesln· 
den bolanmaktadır. 

Böylece Habeı imparatorlu. 
Rnnun komıoları ile iyi mana· 
llf!betlerde bulunması imkanı da 
bAııl olacaktır. 

Uluslar ıoayeteelnln batan 
iyeleri lçf n ıoayetenln diğer 

ftyeelnla erklnllğlne rlıyet et· 
mek bir ödevdir. Do sebehden 
dolayı her uırıa yardım pi& 
nanı Haheı htkumetlolo mu· 
nfakıt gGttermeel lcabeder. 

İdari 11IAbıta gelince; Habe· 
ılataa'a yabancı mGtaha11ıelır 

gönderilecek n boalar bir poll.e 

Mısır' da :> erıi fngiliz askerleri kıyafet diizii)·orlar 
ve jandarma kuvveti vtlcuda 
getlreceklerdfr. Bu kuvvet her 
şeyden evvel a,ağıdakl hizmet 
leri gösterecektir: 

1 - Esaret yasak edilecek 
11h'ten bildirildiğine göre 20 
Eyhlldcn beri Sılven kanalın· 

dan 60!\5 lralyın askeri, 4221 
ton harb gereçl ve 8H8 ton 
mahrukat geçmiştir: 

ve esir teclml ile oğraıınlar 

cezalandırılacak. 

2 - Orduya ve polise men· 
sop olmıyın klmıeluln silah 
taoımaları sıkı bir kontrole tıbl 
totolıcaktır. 

Tensik edilecek polla ecnebi· 
lerln yerleşmiş oldukları mem 
leketlerlo, yani Adle · Ahaba, 
Dhedana ve Harnr'ın himaye· 
sini 11ğlıyacaktır. Polla, ayni 

zamandı yabancıların daha ka· 
labalık bir halde yaşamakta 

oldukları tarım bölgelerinde de 
bunların himayesini uğhy•· 

caktır. 

Bundan haoka ıınırlarda em· 
niyeti eağlamık ve eelrclllğe ve 
kaçakçılığa engel olmak için 
le1p eden tedbirler alınacıktJr. 

Memlekeıln ekonomik gelle· 
meal için de oo noktalar derple 
edllmlttlr: 

Yabancılar memleketin eko· 
noı:nlk gelişmesi itine ltılrak 
edebllf'ceklerdlr. 

Dış tecime gelince: MQtcka· 
blllyet esaeına uygun olHak 
mOaavata riayet olunacaktır. 

Bundan sonra bayındırlık 

loleı ine glrlşlleceık ve yollar 
yapılacaktır. 

llabealetan'da modern postı, 
telgraf ve telefon leşkllih vü· 
coda getirilecektir. 

Finanse! alanda bir bOdce 
ve finans dsteml vQcoda ge· 
tlrllmesl derpiş olonoıakta ve 
bonon için bir devlet mouopo 
lu lhdaeı dütftntUaıektedlr. 

Bundan eonu memleketin 
gellşlmlnl ve daoanoleo yeğrl · 

timlerin tatbiki için zaruri olan 
bir fstlkrazın ak.dl imkanları 

tetkik edilecektir. 
Yabancı mdtahanıeların idari 

bir ıakım lmtl yazlara malik 
olmıları veyahut onlara Habe11 
memurlarının ıeııriki me11llerl · 
nln temin edllmeai derplt 
olunmaktadır. 

Merkezi bir organ ihdas edl· 
lecek ve dört h•şlıca mfloavlr 
yani polla ıef 1, jandarma şefi 
ve ekonomik leleri tef 1 bu 
organa merbut olacaktır. 

Yabancı l11yarlar uluslar ıoa· 

yetesl ile necatl arasında ltlllf 
hleıl olduktan sonra tayin 
edllecekılr. 

Yapılmıı olan tecrClbelerln 

itibara alınıp alınmıyacağı an 
latılmak tızere plıio beş sene 
eonra uluslar so19yetesl tarafın· 

dan yeniden tetkike tabi tu 

tulaca ktırr. 
Beıler komheelnln önergeierl 

sonunda lıalya'nın hosotıi men 
faatlarandan bahsetmektedir. 

Notada loglhere ve Fransa· 
nın komiteye bazı arazi tevziatı 
ile mes'elenln muıllhane bir 
aurette halline medar olmaya 
amade olduklarını blldlrdlk.lerl 
beyan edllmekıedlr. 

Ba arazi tevziatı bllh11sa so· 
mali sahillerinde yapılacaktır. 

İngiliz ve Fransız morahhaeları 
bondın baaka kendi hflk1lmle· 
rlnfn Babeşlataa'ın ekonomik 
lnkloafı mee'elealnde İtılya'ya 
hueuet bir talLım menfaatlar te· 
mlnlne amıde olduklarını da 
bildlrmlılerdlr. 

Yalnız beriki tarafça İngiliz 
ve Fransız tebaasının mevcud 
haklarını ve muahedelerle Fran· 
sa ve İngiltere lehine teablt 
edllmlt olın haklara riayet edil 
meal ıartını ileri sGrmGolerdlr. 
Bir Tayyare Düştü: 

CebelOttarık, 23 (A.A) -
Mabella'dan gelen bir habere 
göre tıhllyetl meçhul bir tay· 
yare denize dflamOotOr. 
Komitenin bildiriği. 

Cenevrrı, 23 (A.A) - Kısa 

bir toplantıdan sonra yaptığı 
bir blldlrlkte beşler komitesi 
Habeolstao'ın mtısbet cevabın• 
kaydettiğini ve İtalya'nın ceva· 
hını ve düşüncelerini incele· 
dlğlnl ve elinde bulunan vesi· 
kalarla muhtelif haberlerden 
çıkan dorum hakkında bir 
rapor yazmak kararında oldu· 
ğonu blldlrmlotlr. 

M. De Madarlaga bogOo öğ· 

leden aoora İtalyan ve Haheı 
delegeleri ile görOşecektlr. 

Komite )'eniderı sclcihiyeı alacak! 
Cenevre, 23 (A.A) - Beşler 

ko ıı:ı itesl uluetar sosyetesi kon· 
eeyine verllecek raporu tanzim 
etmek Qzer" yarın bir toplantı 
yapacaktır. Konsey dorumun 
btıtOn hakkında malumat al· 
mak Clzere yarın vtıyahut öbflr· 
gfto lçtlmaa çağrılacaktır. 

Beşler komlteıl İtalyan ve 
habeş htıkılmetlerlnln vermlt 
oldukları cevablar karşıaında 

ve işte angaja olan menfaatlerin 
baycık önemi dolayıelle vazife 
sine devam edemlyeceğf ve 
konseyden yeniden eallhlyet 
alması lbım geleceği mütalea· 
sanda bulunmaktadır. 
ltalya gazeteleri: 

Roma, 23 (A.A) - Yeni bir 
kararname özel tedbirleri . yauk 
etmekte ve gazetelerin boylarınt 
kGçdltmektedlr. 

ihtiyacı ve Köy 
Hizmetleı~i. ---······---Genel (Umumi) ve keelo (Kat'i) 
aorelte köy hizmetleri durmuş 

dPğlldlr. 

- lzm\r'de ilk ve ortamek· 
t"p lhtlyacıoıo nasıl karşılaoa 

cağını lOtfeo söyl ı:t mlslnlı? 
- KühOr bakanlığının yok 

e.-k boyruklarrna uyarak orta 
ve ilk okullar için baovuraola 
ran hiçbirinin mektepsiz kalma 
maeı, çalışmamızın esasıdır. Orıa 

mektep ihtiyacı halledllmlştlr. 

Mevcud mf"kteplere sığdırmak 
yolondıın b•şka Mualllm mek 
teblnin tatbikat sınıflarındaki 

çocuklar diğer ilk mektf'plere 
alınacak ve burada yenl orta 
mektep şubell'rl açılarak ihtiyaç 
!tartılanaraktır. 

İlkmektf'pler için yapmakta 
olduğumuz tetkikatın geniş eo 
oocuoo (Kat'i netlcealol) yarın 
akşam (Bu akşam) alacağız. 

Orta tahsile baıvurınlan mııh 

rom etmiyeceğlmlz gibi ilk tah 
sil mecburiyetini yapacaklara dı 
çare bulacağımızı yOzde yilz 
umuyorum .. 

r ~ l Parasız Konser 
Saygıdtier müıtnilerlmlz 

se•ns saallerlnl beklerk.en iyi 
bir u"lt geçirmek ve güzel 
şarkılarla radyo havadisleri 
dinlemek için idaremiz bflyOk 
fedaklrlık.lar yaparak istirahat 
salonuna bir (Telefook.tn) mır· 
ka eon shtem radyo gramofon 
vazettiğini mfljdeler. 

Elhamra idaresi 

dar'ı Vurdu. 
.. • • yerinde on yıl ve ke• 

lehin talebe yardım sandığından 
yardım eden arkadatı scııe 

Mereln'e kadar yol parası ola· 
oğlu Mo8lafa heı yıl •~r 

rak 3,5 lira para da verilmiştir. 
se mahk1lm edllmlşlertlfr. 

Mektepte bütfio öğretml'n 
§ - Karşıyaka'da Oıel 

ler ve talebe arkadaşlarıla veda· 
seylolP.r lstHyoooada bl 

laşao Reşad'ı, mektrp direktör· Şabım'ı bıçakla eneeelndeO 
lüğü düok.O nporla Mersfo'e ralıyaa baklı:al All'nla 
hareket etmiş blllyordo. Reşat zada duruşması bltmlı •• 
mektepten ayrıldıktan sonra halile bu suçu işlediği ı• 
yol parası diye kendisine verlll'n dığından bir yıl ağır b 
pua Ue çarşıdan bir tabanca karar verilmiştir. 

tedarik etmlt ve aktam tızerl § - Menemen'de H•"' 
mektı,bln öniioe giderek Karan · rısı Saf loaz'ın evine 
tloa cao.U ile kahvehane ara· zorla ldrletmeğe teşebbft• 

smdakl dar eokelua beklemeğe Halil oğlu deveci MablDDd 
başlamıştır. Saat tam ondok.oz· ceza hakyerlnde önce y• 
da mektebin realm o@retmeni duruşmasında beraet e 
Baydar mektebe gdiyordo. temyiz hakyerlnln nakıı k 

Rf!şad; yolunu keserek taban· ftzerlne tekrar duruşma•• 
casını Haydar'm bıı)na iki defa mış ve soço sabit olarık 
ateş etmfştlr. Kurtonon birisi yıl ağır hapalne karar 

alnından, birlal de yana~ındao mlştl •. 
glrmiı•ir. Kurşunlar kafaeının § ComaoHaı nahly 
içinde kalmıştır. Öğretmen muhtar Hdseyin'ln k1tııı J, 
Haydar yaralanınca yere dftş· Ue kardeıl 1ımet'I döven 
mftştOr. oğlu İbr.hlm Te lbrıbl~ 

Reıad; bundan eonra yere birer ay onbeıer g6n hl J 
dftşmQş ve ölmOıtOr. Silıih rlne ağrrceza hakyerlnde * 
seslerine kotuıan halk ve verllmlştlr. 

polisler yerd" yaralarından kan savaman {Madd:İumumi ~ 
fışkıran Haydar'ı görmftttOr. vlnl) Ali Ak kaya t•rafı -" 
s.hbi lmdad otomoblll ile he· devam edilmektedir. 8~ 
men memleket haataneslne kal- l L l ôr·, teeHftr e •artı anmıştır. ~ 
dırılan Haydar bıkım altına men Haydar iyi kalbU, b- A 

ılınmıotır. tarafından anllmft bir I~~ 
Hastaneden öğrendlğlmlıe gö· Reıad'ın onı iğbirar• 1" .. 

re öğretmen Haydar sayıkla fakat teeıeGr n hiddet ~ 
maktadır. Doktorlar; bo ıebeble rint karartmış olduğu lçlll , 
mermilerin dimağı dokunma· tısına ilk çıkln öğreımeot I 
dığıoı aöylemekte ve kendisinin bancaaımn korıonlmrıDI -
kurtulmasından bahsetmektedir· makta teredddd etme~~ 
Jer. Reşad'ın cesedi de hasla· öğretmen Baydar; ha ~..ı 
neye kıldırılmııtır. tin kurbanı olmaıtar. .,,... 

Vak'a tahkikatını yar genel hayatı kartalar. 
..... ~ ....................................... ~ ....................... ~ ...... 4 ......................................................................... ' 

Resimli Donya Havadisleri 

lngilız sahm~ yıldı zlarından 
Diyarıa Nflgi Anısturya'lı te 
nor 'I'obcr'lc evlendi. 

Bazı llabcş kabil<>lerirıdc• alacaklılar borçluları bu $~ 
zencire vurmak lıakkmı lıuizdirlcr. Eski Roma'lılarda (JI"" 

ğtı gibi! .. 

Hamiltmı ·da yüksek aılay.ş kalesinden moto· 
sikletle kendisini aşağıyaJ atarı sporcu, bu at• 

layışıa ayagından incinmiştir. 

. ~ 
• Macaristan' da bağ bozumu zamanında~~ 
orijinal danslar yaparlar. BunlardenetJ U..ıJtf' 

resimde görülen~Macar kızlarının şi4B ~ 



•
1
.E..,

1
m
1

111
61 

... ,.

2

"
5
""""'""' .. """"lllll""'""'""lll'll""""'""'""""lllll""'""'""""lllll""' .. """"....,""'""'-"" __ .,,-iftfı""'ırrn""""lllll""'""'""""""'"""·'''""*''""""'· ''''"'""''"'"'""''' "'" '''"'""''''ih""ee"~''"l:JI Yunan'lılara Göre: r · Spor işleri Burnava Fransız 

, , 

Anadolu Hezimetinin 
Gizli Safhaları .. 

Tefrika Numarası : 5 25 9 935 

General Papulas'ın Istif3sı üzerine 
Başkumandanlığa Hacıanesti Getiril

di; Gunaris Kabinesi De Değişti 
Orduda madun ve mafevk, 

i:;tebe ıllılleel kalmamıtll. 
Jen krala kadar lealda veya 

leigrıf çekebtuyordu. 
ltlkıek makamlara verllmlt 

taı-orlardan birisinde: 
~eaganka vaziyet çok feci· 

~· Fakat bu vaziyet bllh11Ja 
kbaharda, tuhat ve mart 

:ltrında ea feci bir dereceyi 
laeaktır. Aıker, llkbahndı 

korkunç bir TOrk taarrli'zonun 
~lacağı kanaatinde ve bGyDk 
P korka içindedir. General 
,:lae'ın orduya verdiği panik 
.ı....... aneıl, korkunç lklbetler 
-gurıcaktır. 

Denilmekte idi. 
Ba rapor da beklenen nııtl· 

~rden hlçblrl1Jlol vermedi. 
111-.-'!'de ltlkı ve gtlzel bir 
~ mevki tatmaı olan 
"-aaıandaa n erktaı harbi· 
Jeet, ba nslyetlerl hiçbir ıo· 
lttle Dısarı itibara almamakta, 
~an gayri kabil olan cep· 
........ dbetlmek veya geride 
ilt.aet bir mCldafu halli teıls :.-ek gibi hayati meı'eleltrl 

e llımal etmekte idi. 
~922 ıeneel iptidasında Yu· 
a,_ • ordaıa eelr olmak tehll· 
...._Dde idi. 

• ,. .. 
~~anan ordaıa ıraeında ko· 
ı:-ı.k ve paralclllk hisleri 
~bal herine Ramell'den 
t:-ek mee'eleıtle bir derece 
...... _ gealıledl ve dolmaz bir 
·~ID mahiyetini aldı. 

•• •ıslyet beri taraf tan 
~tllmluın ısami lıtlfadeılal 
~ ediyordu; Gazi, 1922 

lfae tue, maneviyatı ye· 
~ kunetll bir ordu ile 
~ glrmlı balona yordu. 
'-t • be, bmlr'de ukerleıln 
~lty.D hasuladığı, harp lıte · 
' il; Papalu'ın beıbin klıl· 
tltt ... glaU bir cemiyet teıkll 
~ Ye bir datbel htıktlmete 

t tlandığı ı•ylaları dolaımakta 
~ lanan amami maaeYlyatı 
-... .. llJlılırlı bClebaUln ear11l· 
-.q. idi l . 
~22 1eneelnde htıktmet 
-......__ __ batkamandanlığ1Dı Bacı· 
ııı..-..a'ye nrmeğe mecbur kaldı. 

*us Romarıı: No. 5 

~ nıun ltJbıra alahm : 
~ilet kilometrede Bugaul 

Ye tepe·takla bir hamle 
darnyor. Ba otonun içinde 
' bir de •olanda bulanan 

flrJder nr. Merıedee ar· 
B •r Ye bizzat Stnmer var· 

lrden Hugattl'aln ukaıana 
1:'T.ır ...... _; darmağa mecbur kaldı, 

dGn11aek ve kaçmak için '&,,.. _ _ 
Ye usun tulll Meree· 

~ lllanena yapamadı ve Fon 
~ er ellmbe dtltttl. Buuun 
~ lld.ata talimatın 2 nama· 

lakruınıa tatbiki lmkinıaı 

Ve Papulaı denesi bu kadar 
elim tartlar alhnda nihayet 
buldu. 

gelmesi umumi bir yele n 
panik doğurmakta idi. 

Bu feci nzlyetln Ontlne 

Genel taarruzdan evvel Atatürk kıı'alarımızı teftiş ediyor 

Şimdi, Yanan aekert ve geçmek için ciddi tedbirler 
ılyaei mehaf 111 111ıtanbul Oze· lttlhH etmek IAzımkeu, en 
rlne ytlrGyClı., ıarabından Clmld btlyClk brr hata dıhı lrtlkAp 
ve kurtolat umuyordu. edildi. İatanbul'on lıgall ma· 

ikinci Kısım ceraıa da böylece meydanı 
çıkll. Bu macerayı da anla· 

llacianesti devrinde Asyayı 
Suğra seferi 

Yanan orduıunun Ankara'ya 
yartırken heılmf'lle geri dön· 
meılnl, gerek ııker n ,erek 
halk ırasında çok bilyGk bir 
teeuGr ve heyecan uyandır· 

mııtı. Akla eren kadar, erml· 
yen de Asyayı Suğra eeferlnln 
lf ile ettiğini kabul ediyordu. 

Da kanaat, btltGn YunanlB· 
tan'dı hiçbir klmeenln ve 
bllhıua ılyuet ipi erinin uçla · 
rrnı ellerinde bulunduranların 

hotuna gidecek bir kanaat 
değildi. 

A11yayı Suğra ıeferl, alelAde 
bir harp değildi. Bu sefer, 
Yunen ılyul emellerinin hep 
ılnln birden ve en mGeald 
bir zamanda ve bir hamlede 
tahakkuk ettlrlleblleceğA tlml· 
dile ıçılmııtı. Mohıllf ve mu· 
vafık herkeı bu btlyilk gGoOn 
doğmııını be~lerken ve Yunan 
ordueo Ankara yanlarına var· 
mıtken, aksi vaziyetlerin husule 
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tamamlle kaybedince 1 noma· 
ıah fıkraya göre hareket etti. 
Z.vallı Ernayı tabanca ile ora· 
cıkta gGzamtlztln öntlnde kat· 
Jetti! 

Tabii herif 1 hemen ıorguya 
çektik. Ağ11Ddın bir kelime 
bile alamadık! Biç ıaphesls 
11Yakalandığın saman bir keli· 
me bile ıöylemlyecekelnl,, Em· 
rlnl almııtır. Ve bir ııker ol· 
duAu için de hiçbir kelime söy· 
lemlyeceğlae ılzl ılmdlden te· 
mlo ederim. İtte bundan ıonrası 
bize ald. Da çıkmazdan bu lıl 

talım: 

• • • 
1922 1e11eıl mayııınıa ilk 

gGDlerl btltfln Y onaaillan bQ. 
yak bir heyecan H korku 
içinde.. Herhangi noktadan 
ele abag İzmlr'Jn elden çıka· 
caAı &öıe çarpıyor n Aıyayı 

Sağradakl Yanan orduınnan 

bu kadar emeklerle elde edilen 
yerlerin ve lzmlr'ln madafaa 
ve muhafuuıadan Acl• olduğa 
ıılk4r ıorette görGIOyor. 

Her taraf tın fena haberler 
geliyor. Yanan baytık tlmldl, 
hele en bClyGk Yaaanlıtan 

hCllyesa, tamamen çökmek, kı· 

rılmak tlıere .. 
Bııkumandan İsmlr'dea mil· 

temedlyen para lıtemekte, tel· 
graf lar birbiri tlzerlae Atlaı'ya 
yığıyor: 00rdodı lıyan çıkacak 
efrad n zabitan aç, çabuk 
para., "Cephelerde buı kıtalar 
mtlhlmmateız, arkalarda cephane 
lhılyıtları yok; çabuk mlhlm· 
mat ve ıllAb!11 vey• 0 lhtlyat 

çıkaracağız! 

- Evet.. Şeriki carmtlDCl ve 

ya ıerlkl cGrGmlerlnt arıyaca· 

ğıı! Fon Sıramer'ln yaloıı hı· 
re.ket etmeğl~I muhakkak. Fon· 
tenlllö'de iki oto, bir Bugattl 
bir de Mereedee elde edlldJğlne 
göre hlçolmazsa ve mutlaka 
bir yardımc111 var demektir. 
Birkaç ıerlkl cQrmQ olmuı da 
muhtemeldir. 

- Bence bir yardımcı mu· 
hık.kak n kabul ediyorum. 
Fakat birkaç yardımcıya gelin· 

ce: ~ıbll de~ll!. Alman'ların 

bir darbı meıell nrdır: "Çok 
aıçı, yemeklerin tadını bosar!,, 
Derler. Bunun için bizim doı· 
tumaıun yırdımcı11 birden 
fasla olmua gerektir ve it için 
de faılaıına ltlzum yoktnr k.l .• 

- Bıkkınız vır, yazbapm! 

Takım Oyuncuları 

Ve Kadroları 

Altmordu Solaçığı Ramdi 

Yakında mıntıka kongresi 
nln ıoplanmBBı ve yeni heyet 

lerln ıeçllme:I, arkaıaodın da 
llklula baılınmaeı beklenmek· 

ıedlr. Buıene İzmir takımlara 
oyuncuları araeında değlılkllk 

pekaz olacak gibidir. İzmir 

tıpor'dın Sıbıi'yl, belkide Altay 

kadroıunda görecf'ğlz. Duydn 
ğumuza göre, Ahınordu eol 

açığı Hamdl'de ıpl>ro terket· 
ml'ğe brar vermlt ve kula . 

handen ayrılmııhr. Banu bize 
de bir teskere ile haber verdi. 

Hamdi, maeıald, ıerl ve 
kendisinden çok oeyler bekle· 

neu bir oyuncu idi. Bize yas· 
dağı mektubunda lılerlnln faz· 

lahAını 11ebeb olarak gG11ter· 
mektedlr. Haber aldığımıza 

Haberleri .• 
Duman, (Özel) - Burana 

kamunbayı Edib; atandığı Trak· 
ya eepekterllğl lıkAn mCltHir 
liğl k•lemlndekl nzlfeelne h•t· 
lamik Dzere Sabrya vapurlle 
gltmft ve arkadatları tarafından 
oğurlaamıttar. 

K.ımuobayhk iıfnl vekAletea 
tarbay Fehmi görmektedir. Yeni 
lamubaylığa vfJAyet maiyet me 
morlaraadao n hilen mektup· 
çoluk vekAletlade bulunan Şef lk 
ataamııtır. 

Tarım okulası: 

Buraan'da tarım okuluna 
bueene girmek için hatvoraa 
50 çlf tçi çocuğundan ancak 
18 l alıaabllmlıtlr. 

Bana ıebeb te kadronun dar· 
hğı ileri ıClrtıtayor. Dayak bir 
mektep blnaea ve lam muallim 
kadroıuua malik bulunan tarım 
okulunun tıhılıatının biraz ar 
tlrılarak kadronun genfıletllmr.sl 
n mGrac1aı eden çif çl çocuk· 
larının mektebe alınarak geri 
döndaralmemeel hakikaten te· 
mennlye ıayandır. 

Şar işleri: 
1 

Sar IAlerl yolunda gidiyor. 
Şırbay Febmf; bf'r sabah kaeap· 
ları, dtıkkAnlar•, çarııyı me· 
morla dola .. rak yiyecek, içe· 
cek ıeylerla temizliğine •e iyi 
llAlne bıkmakta ve ıaraa btıtan 
itlerinin gözden geçirerek lhıl · 

yaçlaran yapılmıeı lçha emirler 
vermektedir. 

B~ıene Aakara'da taplana· 
cak olan belediyeler kongreelae 
tubayamı•dı lttlrak edecek n 
.. rıa ihtiyacı olan tılerin hal· 
Unl dlleytcektlr. Memlekette 

"iyi ıngl k.asanan Fehmi'ye ha· 
ıarıklık.lar dUerls. göre bu haf ta Göztepe · Altay 

takımları ar11ında revanı maçı 

nrdır. 
Bolgaristan 

-----------ve ihracatımız 
efrad kalmadı; ctıphedekl boı 

lukları doldurmak lbım, çabuk 
yeni aıker!,, sımnınd• olan 

bu telgraflar vaziyeti bOsbtltGn 
brııtmyor. 

1ıln en btlytlk felaketi ta: 
Baısvektl İngllla lktıead nasırı 

ile bir lıtlkras akdine mu•ıf fak 
olmuıtu. laglllzler Yunanlıtan'ı 

harp maeraf larıaa kaıtılık 
olmak here onbeı milyon 

İngiliz llrabk bir torç para 
vereceklerdi. Londra'dın gelen 

kara bir haber, laglUı hGku· 
metinin ba parayı vermekten 
vazgeçtiğini bildirdi. 

Batan bu buhranlı vaziyet· 
lerln halhaten Detleeıl ın 

olda: Gunarlı hClkt\metl lıtlfa 

elti ve yerine Proto Papadaki 

batkanhğıada bir temerk.tlz 
kablaeel, Muıtafa Kemal'e 

nihai darbeyi vurmak mabadı 
ile teee11Clı eni. 

- Sonu var -

Şu halde, fon Stramer'ln 
bir yardımc111 nr. Şimdi ha· 
nun kim olduğeınu anlamak 
mecburiyetindeyiz. 

- Fakat halll kolay olmı· 

yan bir lı. K.oaaman Parle'te 
hu bir klılnln izini balmık, 
hem de hakkında en kaçak 
bir mahlmatımaz olmadığı halde. 
Cidden btlytlk bir lı!.. 

- Merak etmeyiniz, ıandı· 

ğınaı kadar gaç bir it değil!. 
Ytlzhaıı Benna, komltere 

manalı bir gtllGıle bakıyordu. 

Komleer, bluz ahnmıı fakat 
kendine hAklm olmağa çabıa· 

rak: 
- Ent.. Ben de emin olu· 

yorum amma... Ba terlkl cCl· 
rtlm de bir ecaebldlr, hiç 
ılpheds bir Alman olacaktır. 

Ba bir Is demektir. Ayal •· 

10 temmu 1985 tulhlade 
mer'lyete glrmlı olaa Tlrklye, 
Bulgarlıtın baytırl mukneleıl 

mucibince hayvanlarla hayvan 
maddeleri için -.erilecek pha· 
detnameler hakkında Tarım 

Bakaahğıadan llbaylığı bir 
emir gelmlttlr. Bunda Dalga· 
rlıtan'ı ihraç edilecek hayvan· 
lara ve haynn maddelerine 
yeni tek.ilde t1hıdetnıme veri· 
leceğj bildirilmektedir. 

-------------------
Onivenltede I>Gçent, 

(llaarin Profetar) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Baltalara hergGn 6Aleden 
eonra bakar. 

İetikW eaddeei No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S TAN BUL 
Telefon : 49250 

maada bu adamın nihayet 3 4 
gan enel geldiği muhakkaktır. 
Pollı, bu hoıuıtı ciddi bir 
tef ıit yapana, Parlı'e yeni 
gelenler U'llındı ... 

- Faldeela doetum, faldeılıl 
Hiçbir klmeeyl bOyle faldeılz 

bir lı için yo:mayınız. ÇGnkl 
bu ıdım ne bir otele, ne de 
bir mobllell kiralık bJr ne 
lamlı değildir. Ben buna 
eminim! 

- Emin misiniz? Bo kadar 
emniyeti hangi e11ılara lıtlnı · 
den g6ıtereblllyoreus? 

- A.zlslm, ılı ba lıte he· 
ntls yenlılnlı; bu ani itlerde 
ilk ter.rtlbeyl yapmaktuıaı .. 
ben, caıoıluk lılerlaln lçytlztl· 
ntl çok iyi bilirim. K.u11ausdı 
lhlettayln bir adım yok tar. 
Me1elA en mahir bir hırııı 

Sn Bakanı Manevrala· 
rın Cereyan Ettiği 
Hölgeye Gitti. 

İillanbul, 24 (Ôsel) - Fran• 
eız sa bakım, bQyClk alkerl 
manevralarıolD devam etmekte 
olduğa Malı bölgeıloe gltml 
ve orada hazır bulanın ecnebi 
atf'ftmlllzlerlol kabul eylemlttlr. -------

p eyami Safa 
N. Hikmet Kavgası. 
manda beni mDoaktııta ıeven 

bir lnaac olarakta tanır. Bu 
itibarla tarizi belki bana değil· 

dlr. Fakat ben de itiraz eden· 
ler arasında bulunduğum için, 
o yazımın özDna tekrarlamak 
lıterlm: 

Hiçbir f lkir bereketinin dar· 
gun göl ıoları gibi, yubrıdın 

a,ığ,ya kendi dibine doğru ya· 
ııdıtlıoı lettmem. MGnakaıaıı 

yapılmamıı ldeolojllcria, hayalı 

ve kıymeti kendi kabanda kal· 
mıt ean 'at eserlerinin tam ran· 
damın verebllecekll'rlne hiç 

cmnfyt'llm yokıur. Htr ean'akir, 
hf'r mDtefekklr konutıcak, J•· 
zacak ve mdnekaıa edecektir . 

Fakat menuun çerçheılnl 

parçalayarak oahet ôlçCllerl ile 
,,~ politika garfthCUerlne ayak 
kıydırıldığı dakikada, her iki 
ean'atkAnn kıymet ve ıabılyet· 

lerlnl korumak istemek lbım 
değil ml?. 

Ben: 
- Gazetelerin ıaıunları, bla· 

zat kendi" manevi nrlığımızaa 

mezarı oluyor. Ba ıatunlırdı 
blrlblrlmlıe en ağır en çirkin 
payeleri veriyoruz!. 

Demltlfm ve bu ldılfamda da 
değlımlı hiçbir cihet yoktur. 
Zannediyorum kl, Kadir Can da 
itin bu eekll ftzerlnde benimle 
beraberdir. Yalnız Kadir Can 
dl'ğll, hatıl Peyami ve Nazım 
Hikmet te!... 

Orhan Rahmi Gökçe 

ANADOLU -G6nldk Siyıaal Guete 

Sahip ve Baıyugam 
Haydar Rdtdfi ÔKTEM 

Umumi neıriyat ve yuı itleri 
mfldilrü: Hamdi Nüzhet 

idarehanesi: • 
t.mir İkinci Derler eobğı 

C. Balk Partisi bmuı içinde 
Telgraf: hmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Poeta kutmu 405 

ABONE ŞERAİTi: 
YıllıAt 1200, Alu ayhAt 700, Oç 

ıylıAt 500 kuruıtur. 
Yabanca memleketler için 1enelik 

abone .flereıi 2 7 liradır. 
Beryerde S Kuruttur. -Ga.na geçmiı ndahalar 25 kunıttar 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

farsedlnlz; bu adım ne zamaa 
olıa ılzla kuracağınız bir 
muadele tlıerlnde duracaktır. 

Fakat bir c11uı öyle değildir. 

Onan kendine mahıaı aıullerl, 
formQllerl vardır. Halli caıaı· 
lar, en mazbut bir mekl~ple 

yetlıtlrlllrler. 8u mektebe, bu 
lıte en bGyGk lıtldad göıtereD· 

ler gider. Au mektepte lıtlh · 

barıt zabitleri dere nrlrler. 
Biz, bu uıallere, farmallere 
dk.ıfız. 

Bunun için aramak mecba· 
rlyetlnde oldu~umuı eaıuıaa 

bir otele nya mal6m bir yere 
inecek kıdar ıkıleız ve gOrgl· 
ıh olmadı~ını kabul sararldlr. 
Herhalde bir tlçlnctl nezdlade 
gene bu lı için hııırlınmıı Ye 

çok namuıkir bir cepheli olan 

- Sonu Var -



Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

fiATllN ff.AKAll 

Tefrika No. 122 2ö Eylıll 935 M. AYHAN 

Itauri Vapuru 
Cinayeti Davası .. 

---------------
Katil Haten; Dün Hakyerinde ilk 
ifadelerini Tamamile Değiştirdi .• 

·-·-· Ltmıoımızda Alman ban tom, vurduğumun bUe farkın· 

drah İtaurl npuruoda ateşçi da değilim. 

GOnQn 
• KDçOk Haberler• 

Uray encümP.ni 
Uray (Belediye) daimi e11el' 

meni dftn ıarbıyhktı toplıD.,... 
biriken leleri çıkarmııtır. 
llbaym ıef tişi 

Hatun Hakan Uzakta Biraz Durmuş, 
Etrafına Bakınca Emiri Görmüştü .. 

Hamburg'lu Kort Fokey'I pır· Dedi ve lfıdeei okundu Suçlu 
çalınmış keekln bir ştşe ile dedi kt: 
yarahyarak öldQreo Haten Ka· - Beı kişilik bir kamarada 
fer hakkındaki tahkikat dün yatıyorduk. Foke kendi kama· 
üçftocQ soru hftkilmeolfğlnce rasında idi. Arkadaıım Vaykeyt 

İlbay Fazlı G6leç dftD ~ 
ıekf zde bot an daireleri ge~ 
hl r tef tlıten geçlrmle, ısde 
başına gelmemlı memuılırı ıet 
bit etmlotlr. 
Aylık bordroları 

Resmi dalrerle mem~Jflır•0111 

ilk teşrin ıylıklarına ıld bO" 
droların hızırlanmısıoa l>'f' 

~~~~~~~----~~~~~~~- bitirilmiş ve suçlu kararname dövdflğGnden milteeBBlr olarak 
Atlılar kaçak bir tepeden 

iniyorlardı. Aralarında QçyOz 
metre kıdar mesafe kalmıetı. 

Emir Sayld atına sıçradı. Azal· 
lııı da onu tıklb etti. Sayld, 
bugftn baotıoaıağı, aklına rgöre 
en iyi, en temiz, en şık elbise 
ve ellihları ile adslenmlştl. Sıç 
larını taratmıı, kokular sürOn 
mOştft.. Sanki o akoam gerdeğe 

girecek bir yeni gO.vey glbi idi. 

Bıtun Hın uzakta biraz 
durmuı, etrafına bakmıotı. Bu 
11rada Emfr'i görmtıı ve atını 

tırıaa kaldırmııtı. 

Sayld; 
- Akoam vaktl doğan hem· 

beyaz bir ayı benziyor! 
Diye mırıldandı. Bozulmuo 

sinirlerini dftzeltmeğe çalışı· 

yordu .. 

Oobeı metreye gelince, atın · 

dan ııçradı. GOlen bir yilzle 
elini kabinin OıUine :koydu ve 
anpkirl eğilerek gazel kadını 
selamladı ... 

Han, nazik bJr haı 
ile cevab verdi: 

- Se14m Ya Emir! .. 

l~areıl 

- SelAm Ya Hau, se14m ey 
Boharı'nın mukaddes ve bah· 
ılyar Hatunu, ael4m!.. SelAm 

ey Toğıadın aoaeı, selim! .. 
Hatun Han; kamçısını, geniş, 

ipekli elbisesinin altındın gll · 
zGkeo yeıfl renkli çizmelerinin 
kooconı yerleetlrerek sıçradı, 
indi. 

Arkasından gelen, iri yarı, 
sert, zeki bakışlı, her halde 
korkunç cengherlerden olduğu 
anlaoılao bir sftvarl vardı. Baş · 

tın aşağı zırhları bftrilow0şt6 . 

BeUodekl kılıcından başka alı · 

oın sağ tarafına da bir kılınç 

11lfamı ş•ı. 

Gizil bakışı ile Emir Se· 
yld'I eOzdQ ve dişlerini gıcır · 
dattı. Sonra etrafı tetkik ettl. 
Ordugah eplce uzaktı 1 dl. 

KfiçQk bir düşOnce, kafasının 
içini yaktı, geçtf. Kaşları ça· 
tıldı ve yOzü, hafifçe BBrordı .. 

Bo ne demek?.. Bir Han 
niçin böyle karşılanır?.. Ne· 
den aakerlerlol getirmedi?. Şu 
dağdaki çadırda ne ola? 

Kıt'i bir karar vermek la 

zamdı . Vaziyeti hiç beğenml - Bay hay, eiz bfllrslnlz ya ile ağırceza hakyerlne veril keodlslnl gldlb bizim kamaraya 
yordu. Şiiphenlo kurdu, içini Emir, biz size mtsaf lrlz!. mlştlr. Dftn akeam ıoçlonun çağırdım. Kamıt'ıdakl arkadaş• 

kemlrmeğe baolamıştı. Kendi Hatun han Kıraboğı'ya haklı: doruımısıoı hakyerlode bae· lurımıo hepsinin o Birada orada 
kendine, - Şöyle kfiçtık bir gezl.ntl lanmıştır. Siyah elbiseler giy· oloh olmadıklarını bilmiyorum. 

- Bir tuzak?.. ·Diye söylen· yapacağız. Emir bize malumat mlı olan Boçlu hakyerlne getl Zınoedersem Vayke ve Emil 
dl· muhakkak bir tuzak var! verecek!.. rlldlğl vakit heyecan içinde vardt. Beu çok earhoetom. 
Geri dönmeliyiz! Fakat bn dö Kıraboğa eert sert homur· idi. Suçlulara alt yere oturdu. Daha önce dört ılıe bira ile 
nüı, bize ve memlekete kıç" dandı: Ve Tarkçe bilmediğini eöy· bir kadeh ıarıp içmiştim. Sonra 
malolur? - Bana verilecek ve benim ledl, SelAolk'll İbrahim tercil· ftç arkıdae kamarada daha iki 

Tatu bu sırada Hanın ahenkli, blldf glmden tek fazla malumat 
güzel &esini duydu ve silkindi: yoktur .. 

- Karaboğa; yaklaşsao a!.. Karaboğa'nın bu şeklideki cevaplarda: sarhoş ve ayık arHında ıuç lı· 
Bu adam, Salak'ıo ve Ayhe· hareketi kırıısında Hatun han - Adım Haten Kaferdlr. leyenler için ceza birdir. Bunu 

yfn arkadaşı Karaboğa'nın ta haf lfçe kızarmaktan ve sinir· Gemici ve ateşçlylm. Sabıkam gözönünde tutarık cevab ver. 
kendisi ldl. lenmekıen kendini alamamııtı: yoktur. Mftnih'te doğdum. Be Evvelce maktulle kavga etti· 

Cengher Tılrk, iri, ıert adım - Karaboğa, yoksa bana kAr ve Karollklm. nlz mi? 
itaat etmiyor muson? .. 

larlle Emir'e yaklaştı. Han, Dedi. - Hayır. 
Karaboğa başını eğdi: 

parmağı ile onu Emir'e gösterdi: Bakyerl başkana Sabit de· O halde baekıınnın 
- Ben alze öltimde bile itaat 

- Benim en yakınlarımdan ederim. Fakat!.. dl ki: hakkını neden aramağa kal· 
ve bu illerin kılıç, kalkan, C - Kanuni tebligattan ıonra luştm. V ıpordak.I amirine ılka· - anım, ortada hiçbir şey 
mızrak kahramanı!.. yok ki, evhama, şfıpheye kapı· auçloaun sekiz ganlOk hfraz yet edib cezaeını verdlrebilJrdfn? 

Seyld, bir tuhaf tuhaf güldfl. hyorson!. hakkından vazgeçrraen derhal - Maksadım kendisine ar· 
İhlfat eder gibi oldu. Fakat _ Ben dağlıyım, bende bir duruşmaya baolıyacığız, vazgeç· kadaşca nasihat etmekti, böyle 
ne söylediği, doğra dartıst ın· kurd cinai vardır. Uzaktan hava mezsen ıeldz gGn itiraz mildde· şeyler yapmamasını ona ıöy· 

man atanda ve yemin ettirildi. bftyftk elae bira içtik. 
Suçlu ıorolan sorulara verdiği Bışkın - Kınon önftnde 

laıılmadı.. alırım. . tini bekledl~ten eonra mubake· lemektl. 

- Ya, demek öyle ha? .. Çok YftrGyorlardı. Atlarını yedek· meye başlamak IAzımgelecektlr. Başkan - Doğru ıôyleml 
&:(lzel. .. Belit zaten!.. lemlşlerdl. Seyld İbnl Oeman, İtiraz hakkından vazgeçiyor mu · yorsun? Böyle dOştınmftı ol&1y· 

Kara boğa, onu ael4mlamığı azıdısına eğildi: aunuz, geçmiyor muaonuz? dıo daha ev el bira ılıeafnl kı· 
bile unntmuıtu. Dimdik, bir - Söyllyeceğlm oeylere iyi Suçlu biraz dfteftndü: rıh aapına mendil sarmaz ve 

lanmııtır. 

Askerlik meclisi ... 
İlbayhk yönetim kurula ,. 

kerllk mecllel bugnn topl•11 

rak 1931 doğumluların .,, 
yoklamalarını yapacaktır. 

llbaylık encilmeni 
1 İlbayhk eocftmenl dfto İl~ 

Fazlı Gftleç'ln bıekanhl'' 
toplanmış ve biriken lıleri '1' 
kırmııtır. ~ 

Suçlunun :t:'ıradı yerdi; 
ifade okundu. Borada tlıe .-; 
çaııaı o ıeceden JıazırlıılslıJI 
yazılıydı. Burada bıekao; " 
sekreterini durdurdu. 

31' 
- Bale dedJ, sen şişeyi 

ceden hazırlımıesın? 
1
,. 

- Ben böyle hlroey '61 
medlm. ; 

Batkın - Şunu bil ki, ' 
Uye zabıtaıı eöylenmtyeo bit' 
eeyl yaımız. _. 

- Belki ben 11rbotl0 

bilmiyorum. , 
İfadenin aon kıımıodı dl~, 
.J- Kırık ılee ile yarcl0 

klf' fakat öldClrmek kaatlm yo 
Deniyordu. Suçlu tekrir: dd' 
- Kırık şişenin n11ıl ol 

ğono hatırlamıyorum. granit gibi hareketılz doru· dikkat eı!. Bo adam, blrıeyler _ Va1geçlyorum. Muhake· bazırlak yapmazdın? 
yordu.. ıezdl galiba!. Bunun hakkından me başlıaın dedi. - Ben böyle bir h11ırlık b11 

Hao ona baktı: Hafifçe; gelmellylz. Bonon ftzerlne istintak ka· yapm•dım. Bir elee mi, yoksa Bandın ıonra rapor .,~., lı' 
Dedi. 

- Ne var Karıboğı? - Emredin ya Emir!. rarnameıl okundu. Bunda mık· elee parçısı mı iyi bıtırlımı· nrakaaı okundu. Rıpar •ol-' 
Dl d 0 d 1 fı 1 - Çıbok git, en kuvvetli yaz tenll, 30 yaolarınd• .. k 

ye sor o.. ı ıyn 81 tı tol Fokenln kuvvetine gGve· yonm, masa Gzerlnde duruyor· k l d L- ı ,... 
ile cevıb verdi : askerlerden yirmi otuz klıl al, mı tu an Ozerln e IX'yı ,ıı· 

çadır clvırında bir posaya yer· nerek vapnrda bulunanları do. Ben Fokeye : gömlek, n ıyığındı kısa ~ ,., 
- Vaziyeti beğenmiyorum dövdftğG, hattA en nazik yer· - Böyle eeyler yıpmı! 

1 
b d • de ,. 

Hın!. leştir. Hatun banla çadıra ;lr· vereng lr on, yftzuD _,, 
dikten sonra, sen de onu uzak· !erine tekme ile vordoğu, IUÇ· Dedl~lm nklt başı ile gök· boır.ezındakl waralar bolaod~~ 

Hatun hın gOldO: l L d V L l'd sftme ve çeneme vurdu, tekme " " fı ~"' 
Jıetırıreın.. Alttarafını bilirsin!. unun atıLI aoı aya.ey e ve kamaranın her tarı ıı. 

- Yok canım!.. Kendini d"' d""ır.• ı b k ile ba•ka yerlerime de vura .Jlv Azatlı, bııka blrıey sormadı. uv u.,u, saç unun Dlla ız· v içinde kılmış olduğu slkl'eP"IJlt 
üzme!. Vazlfeıloi anlam•otı. Buna liya· dağı zfkredlllyor ve aonrı cloa· cıkb. Kendimi kurtarmak için yordu. Suçlu; rapora tarı• 

- Orasını bflmemr.. L d d N tin •I il ı ı ı maeaoın ftzerlnde bulunan el· 1 .ıı ••tı ı var ı. asıl ol11a mertçe ye v ıe parça& e nası 1 en· diyeceği olmadığını soy eCP· ..1' 
Karaboğa, bir arılık Sıld'lo bir dOvQı verilecek değildi. dlğl izah ediliyordu. MOstın· oeyl kaptım ve vurdum. Bu Bandın ıonrı ıuçloyı rff",., 

ızıılıeıoı baktı. Ba bakı•ı, azıt· _ Soııu var _ tlLllk· gen ı s l ır. n •oçl tfıe belki milcadele ııraııında 0e O' 
v • , e anman 101 " u ye zabı&Hrakaııını kırı• .. ıı 

Jıyı adeta ıaeırth. Burnunu ka· ---- --------- haklunda Tark ceza kanunu· pırçalınmıetır. ÇtlnkO birden yeceğl ıoroldo, ıuçlu bl~. 
rıştırarak önQne baktı ve ya Genç Ka()ın öldü. nun 448 inci maddesinin tat· bire boğazımı aarılmıştı. diyeceği olmadığı cevabıoı ,., 

111 
vaıça emlrln arkasını doğru bikini istediği halde ıuçta kasd Bııkan - Sen ona ne de · Daha ıonra npuron k•P:ı,ı 
çekildi!.. Yirmibeş GQn Evel görmediğini bildirmekte ve din de bu kadar çok hiddet· ile üç ıahJd dinlendi. IJO 

1
,,. 

Emir Said eırafıoa baktı: Pencereden DOşmQştO öldOrmek kaedı n.lmadau yara· lendi ve boğazına 'arıldı? Hporda tayfa ve ıteecldll' ,,,. 
Henüz karanlık, olgonlaema· 8ondın ylrmlbeı gfin evet hyarak öhlmüne sebebiyet ver· - Çirkin blroey söylemedim. Vak'ıyı nasıl gördöklertDI o' 

mıştı!. GilzeJyılı'da Selamet sokağında mek suçundan muhakeme~lnln Fakat mevkllrrimlz birdi: lıttılır. Suçlunun daroılll~df· 
- Ya hın!. Şöyle bir ordu· oturan Ali Rıza kızı ve Posta yepılma11nı istiyordu. ,Karar· - Sen kim oluyorsun? Dl· bugGn ığırcezadı devılll 

,aha doğru yaklaşalım.. Size telgraf muhabere memuru Fa· name hulaealen tercftme etti· yerek hırslandı ve boğaııma lecektlr. 
1
,,. 

izahat vereyim.. Ondan sonra ad'ın karıaı Fatma pencereden rllerek meali suçluya anlattı· sarıldı. V aporon kaptın ve 1' de' 
çadırıma döneriz, konuşuruz!. düıerek yaralanmıı ve hastı· rıldı. Bunun fizerlne suçlu: Baıkao - Şlteyl kırarak ları oahh olarak dlnleodlğlO ot• 

Emir bunları söylerken, bü neye kaldırılmıştı. Hastaneden - Evet ÔldQrmek kaedlle bezle sarmışeıo. Buna arkadıe· clnıyetlo vokubuldoğD ·~~el' 
tün metanetini toplamııtı.. Ea altı gün evel taburcu edllen varmadım. Yaralamak istiyor· )arının yanında yıpmışaın? dOn akşam lfmıaımısd•0 ~'' 
küçOk bir gıyrJ tabUJlk oyan· Fatma dün yaralarının teslrlle dom. Daha doğrusu maksadımı - Hayır, böyle hlrşey yap· ve ftzilm yftklii olarak b•f' 
dırmamağa çalışıyordu.. evinde ölmüotfir. ben de bilmiyordum. Sarhoş· madım ve söylemedim. etmlıtlr. 

~~!ml ...................................................................................................................... ~ı·ı-· 
- Meliilrutiyetten evel ve sonra. -~ ortadan keybolmuş doğru ter· ve Turnayı sQrilkllyerek Brıba ru ıaytoouo yanını gitti, kö· vazifesini de biz mi 1•P' .... 

'ri' eıflJ 
BBoeolo yolunu tutmuıto. Ar· yı koydurtsu. Ve Arabayı NI rbklerln arasında duran gad· Vazifeye hiç dikkat ellll od" 

lE33aş om o~ <dl a ifil 
G<eç<enDerraa 
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O gnn sabahleyin Tabslo'e: 
- Ulan Taheln blru benim 

1 ıyafeue yıol bana boy ve 
poaıça benzer tersane bıçkın · 

larındao tantdığın var mı de 
mlıtl. 

Sa~ elinin ıehadet parmağı· 

nı ııkağına dayayan Tahsin 
iki eanf ye kadar dftştıadükten 
ıonra: 

- Buldum beyim, var, diye 
cevıb verdi. 

Fehim çantasını açtı ve iki 
altın çıkarıp maaanın QsUlne 

Yuzall: ıll . Doğan Batu 

attı ve Tahaln'e: 
- Şunları al, o neferi bul.. 

Metlz el ve arabaya bindir, 
Nişan taşının (Bulunduğu :yeri 
tar:f ederek) arkasına getir, 
senden başka kimse bulunma· 
ııo avalı o kadar meliz ede· 
cebin ki! birkaç aaat sonra 
oyanın budala ne yaptağının 
ne ettiğinin farkında bile ol · 
mıyrcak andacfın mı hardl ha· 
kayım. Demlotl. 

İki altım yeleğinin cebi ne 
indiren Tıhaln bir ıır gibi 

kapaşına Turor Mehmed der· eaotaşına eürdGrdıl. Tarif etti· dareyl Hasan beyd gösterdi ve: nlz. Koca Beyoğlu çılk•1' ;~I 
lerdl. Gitti boldu ve eöyle bir ğlmlz yere kadar geldiler. Ara· - Su saldırmayı al fıkat dordo. İntan şoyle bit ı.c~ 
dertleşmek Ozere Beyoğlu'nnn canın da gayretHe Turnayı ara· dikkat et kanları silinmesin.. devriye falan dolaştırır· 0ıı 

b roo 
izbe meyhanelerinden birine hadan çıkardı ve ağacın gölge· Ilrsan bey saldırmayı aldı ve bakınız katil burada 0 blçbl' 
girdiler. eloe yatırdı. Aldığı emir Qze· beraberce Turnı'nın wıoına zun dibinde yatıyord• 

,/ 10'· İki arkadaı borada lıtarna rlae Fehim Beyi bek:lemeğe döndiller. Saleırma boydan ho· şeyden haberiniz olın• ıo· 
çaldırdılar, çifte telJI oynadılar, haaladı. ya kan içinde idi. Turnı'nın Diye bığırmığa bael•~İ ,ıbl 
bığırdılar, t;ağırdılıtr, earkı söy· Fehim Bey Torna Mehme· kollarını sıvadılar ve açık kol· mi-ter silt dökmilı te 
ledller kafaları tuttular. Tnroa dlo ayılma zımıoının yaklaşh · larlle elblıeşlnlo birçok yerle · onftne bakıyordu. *'ı;f 
Mehmed bardak bardak lçmeğe ğını işitince acele etti. Heman rlne kan eurdüler ve 11ldırma · Turna Mehmed kıb• ofid' 
başlamı11h. Tıhaln idareli gidi· cebinden çıkardığı bir kAğıda nıo sapını da eag eline tu konu,mıları işitir gibi oldt ~f 

v d çll· 
yordu ve en nihayet Torna blrıeyler yazdı. Bu yaz ığı tuoturdular. Gözlerini btııbfttOo • 11,tf· 
son bardağı kaldırdı yarmoı pusulayı Taheln'e uzakll: Turna Mehmed bir iki eB · • maslle beraber pol111lerlO ;dlfl'' 
içti, daha elinde bardak. dnru· - Tehalo ıu llerdekl kara nedi ve gerildi şöylece bir de kendisini yakaladı. ıo"' 
yordu. Sandalyeden yOzil ko· kola göttır komiserle ber11ber gôzlerlul yarı açtı ve: cağız bir H~ıoa bir de ~"'' 
yon meyhanenin taşları Qzerloe bir iki polis isterim, beraberce - Sol Diye ıeelendi. bakt,ı kın lekelerlol 'dı~f' 
uzandı. geliniz, fakat gelirken telaş Tam bu Hratla iki polis ile Yerde duran kanla ••1 ,1,ı.,.'' 

Turna bülüo marıaelle sız. frlan göstermeyiniz, dedi. bir de komiser gelmişlerdi. Fe· bıktı ve titredi. Beın•0 .,d•· 
mıştı. Tah~tn garsona sesltolil. Tahılu uzaklaıtoca Fehim hlm katlarını çatarak: gibi idi, dfttGnmeğe b•f 
Bir kıpalı kopa arabası getirtti bey Ba11n beyle beraber doğ· - 9.er tel bıraktak, polh - Sonu vır _,,,,,,. 

l 



uhtelif mevkiler e ihaleleri yapılacak 
asker ilinları 

~kira M. M. v. eatın alma ko. dao: 
- Gımbon dahilindeki lutaat n mGeaeeeatı alt balaoao 

hıyvanlula ıerom ııı e•lodekl hayvanların lhtlyıcma 
IUfedllmek tlsere 510320 kilo yolıf kıpab zarf la ek· 

ı elltmlye konmuıtor. 
- MClnıkua 15,1. teı.,935 tarihine mfteadlf sah gftnft aaıt 

a onblrlledlr. 
- Yulafın mecmu tutarı 28067 lira 60 kuroı olup mu· 

Ylkkıt teminatı 2105 Ura 7 koroıtur. 
4 ·- Şartnımeel 14:1 koruı mukıblllode Ankara levazım 

lmlrUğl eıtın ılmı komleyopundan verilir. 
5 - Ekalltmlye girecekler 2490 eayılı kınanua 2 n OçClncCl 

maddelerinde y111lı veelkılarlı teminatı muvıkkate mık· 
boa veya bankı mektuplarlle teklif mektuplarını mftna· 
kaeanın yıpıl•cağı muayyen ıaattan bir ıaat eni Ankara 
let111m Amlrltğl ıatın alma komisyonuna vermeleri. 

"-........ 25 29 5 10 3062 

:-._~:~ .• ~~ ~~~.~=d•~~· k:~ı d::: mlcueuı bay .. nabnın 
eenellk ihtiyacını ıarfedllmek ftıere 636,600 kilo ırpı 
kapıla zarflı eketltmlye konmoıtur. 

2 - Meıkdr arpanın mecmu tutarı 30,238 Ura 50 kuruı 
olup teminatı muHkkateel 2267 lira 89 kuruıtur. 

3 - Ş1rtnımeıl 152 knroı makıblllndo hergdn komlıyonu· 
muzdan gönderilir. 

( - Eblltme 14ı ilk teırln 935 tarihine mftııdlf p11arteel 
gClnft Mil onbeıtedlr. 

6 - Ekılltmlye girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve ftçftncCl 
maddelerinde yasılı veelkalırla teminatı mavakkate mık· 
baz veya bankı mektaplarını ve teldtf mektoplarlle 
birlikte mdnab11nın yapılıcagı belli 11anan enaz bir 
tıaat tıYel Ankara levuım Amirliği satın alma komleyo· 

'-.._ Duna vermeleri. 25 29 5 9 306 l 

1 
Bllıkeelr Ht. al. ko. dan: 

- Babkeılr'dekl kıtaatı a11kerlyenln 400 ton Un lhtlyıcı 

k•pab sarf uııulile ekelhmeye konmoıtur. lbaleel 2 ·10· 
935 çarıamba gOoft ıaat on atlıda Bılıkeelr'de aııked 

aatın alma komlıyonundı yıpılacıktar. 
2 - Şartnımeııl her gftn komlııyouda gôrCllebillr. 
3 - Muhammen bedeli 36000 liradır. 
' - Teminatı munkkıte akçeel 2850 liradır. 
S - lıt~klller Ticaret od11andı kıyıdb olduklarını dair ve· 

6 
ıılkı gôttermek mecburiyetindedirler. 

- Manıkasaaına letlrak edecekler 21'90 11yıh artırma, 
ekılhme kanununun 2 n Gçdnca maddelerinde ve 
tartnımeılnde yazılı nalkılarlle teminatı munkkate 
mıkbuılarını ve teklif mektuplarını ihale ıaatlnden en 
az bir ıaat enel komlııyonı vermit bulonıcıklardır. 

"-........ 2959 15 20 25 29 
4'ikırı M. M. V. ıaun alma ko. dan: 
l - Beher klloıonı biçilen eder yClı yetmlı altı buçuk ko· 

roı olan otoıbln kilo pımuk çorap ipliği kapılı zarf la 
eblltmlye konmuıtor. 

~ - İhaleıl 11,10,935 camı gClnft 111t 15 tedlr. 
- Şartnameıl 265 kurut M. M. v. 11tın ılmı komlayo· 

nandan veri Ur. 
( - Ekafltmlye ıirecekler 3971 Ura 35 kuruıluk ilk inanç 

paralaılle birlikte kanuni ıektlde hazırladıkları teklif 
mektopı.rlle birlikte lhalfl ıaatlnden bir saat enel M. 
M. T. ıatın alma komlııyoaunı iermelerl. 

3058 ~ 21 25 30 5 
~~--------------------------------.\n k u a M. M. •· ut. ıl. ko. dan: = 

l - Bir metresine biçilen eder 25 karnı olan ve 21 ·8· 935 
gdnCl lıtekUler tarafından verilen f lıt pahalı görGlen 
500 bin metre çamııırlık beı yeniden -kıpıh zarf la 
ekalltmlye koamoıtur. 

2 - lhıleel 8 ·IO· 935 ealı gClnft ıaat 11 dedir. 
3 - İlk inanç pıra~• 7500 liradır. 
4 - Şartnameler 625 kuruta M. M. Y. ıııtıa ılmı komlıyo

nundı verilir. 
S - Ekelltmlye girecekler ilk inanç pıraaı mektup nyı 

mıkboılarlle 2490 sayılı kanunun 2 ve Qçlncd madde· 
lerlnde y111lı belgelerle birlikte teklif mektoplırını lhıle 
111tlndon bir saat evvel M. M. v. ıatın alma komlsyo 

'-. nunı vermel«ırl. 3022 20 25 29 5 

8-yrımlç ııked !a. ıl. ko. dın: 
l - TClmen bıyramlç garnizonu ihtiyacı için 10180 kilo 

aadeyağı kapılı zarflı ekllltmlye konuldu. 
2 - Beher klloeonun muhammen bedeli 77 koroı 50 ııan. 

tim olup lhaleel 27 ,9,935 tarihine müeadlf cama gGnQ 
ıaat 16 dı bayramlç tümen 11tın alma komisyonu bina· 
ııadı yıpılacağı. 

3 - Mftnakaeaya gireceklerin verecekleri 111deyağımn ıeralt 
ve enıfını bulnnduğu yerin eatın alma komisyonuna 
mdncut ederek öğrenebilirler. 

4 - 1atek1Uerln 2490 numaralı kın unun 2, 3 ftncft madde · 
lerlne göre istenilen veaalkle · munkkıt teminat tutarı 
olan 584: liranın ihaleden bir 11at enel Ulmen mohı · 
eebeılne tndll ile komlıyondı h111ır bulonmılırı. 

~ 9 15 20 2ö 28~2 

lznıir ithalat Gttmroğn Mndorln
~llnden: 

it. G. Eeyının clnıl Teıblt No. 
S024 626 Borda mukavva kota parçaları 184 
1767 00 " " .. .. 131 

14() 00 Ağaç kondura çhlıl " 
49 00 Çtoko zuraf a. 

"-~Qkındı yazıla eıyı 4,10,935 inci camı gGnft eaıl 14 te 
h ~ •rttırmı ıoretlle dahile ııtılacağındın lılae gelenlerin hbalAl 

'9tft onana mClracaatlırı llAo olunur. 3032 

KASE 

NE_DKALMiNA 
Kışlada MOs. Mev. sahn alına komisyo

nunda ihaleleri yapılacak ilAnlar 
Mtıstahkem Mv. eat. al. ko. dan: 
1 - İzmir Met. Mv. kıtHtının 141800 kilo bulgur ihtiyacı 

kapalı zarf oeultı ile aatın ıhnacıktır. 
2 - lhılesl birinci teorin 935 p11ırteel gftnft eaat on11ltıda 

lzmlrde kıılada Mıt. Mv. ıatıo alma komlııyonandı ya· 
pılacıktır. 

3 - Bulgurun tahmin edilen mecmu tutarı 15598 liradır. 
4 - Beher kilo bulgur için onblr kuruı flıt tahmin edil· 

5 
6 
7 

8 

mlıtlr. 

Temloatı muvakkıte akçeel 1169 Ura 85 kuruıtor. 
Şartnameıl bergiln komisyonda görQlebllfr. 
lıteklller ticaret odasında kayıtlı olduklarına dılr vesika 
göstermek mecborlyeılodedlrler. 
Ekıılltmeğe lttlrak edecekler 2J.90 Hyılı artırma ve ek· 
ellıme kanununun 2 ve Dçanctl maddelerinde ve şart· 
namesinde yazılı veslkalarHe temloıh muvakkate mık· 

bazlarını ve mtıhtlrlü teklif mektuplarını ihale saatin 
den en11 bir saat enel komlsyonı 'ftrmlo buluoacaktar. l 

20 25 29 4 1 
Manisa Şarhaylığından: 
Mıolea ıehrlode teııle olunacak elekılrlk eantrah ve tevzi şe 

bekeılnln 500 lira bedel mokabflfode yıpılacak projt' •e keşif· 
nameleri ıçık ekılltmlye konulmuştur. Ekelltme maddetl 24,*"Y· 
hll,935 gftnftnden itibaren onbeo gDnd6r. lhıle 8,teorlnfevel,935 
11lı gana ıaat ooıltıdı M11ıl111 urayım:lakl komisyonda yapıla· 

cıktır. 

lıteklflerln, diğer ıehlrlerla projelerini yapmıı ve bu projeleri 
bayındırlık bakanlığınca taedlk ettirmlı bulonmıluı ve yflzde 
yedi buçuk teminat akçelerlnl yatırmaları ıarttır. 

Şebekeye alt proje Te keılfnaraeler hıkkında orayımııdan 

malumat lıtendfğl taktirde pır.sız olarak laıeklllere glJnderlllr. 
25 28 1 4 3110 

Bornava satın alma komisyonuuda iha- ı 
leleri yapılacak olan asker ilanları 

Buruna aaked ea. al. ko. dan: 
1 - Bornnadaki kıt'a ihtiyacı için 60 ıon ekmeklik un 

bpah zarf la ek.ıılltmlye konmuıtur. 

2 - lhaleel 30.eyhll.935 pazartesi giioQ saat 15 te yapıla
cıktır. 

3 Bu on için tahmin edilen bedel 6600 lira olup ilk pey 
495 liradır. 

4 Şartnamesi hergdn komlyonda görOleblllr. 
5 - istekliler ticaret odaeında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göıtermek mecburlyetlndedlrlM. 
6 Mdoakasaeanı girmek lstlyenler 2190 sayılı kanonun 2 

ve 3 Oncft maddelerinde göeterllen vesalkle teklif ve 
teminat mektuplarmı yukarıda bildirilen vaktinden eoaz 
bir 11at evveline kadar burnavada askeri satan alma 
komisyonuna makbuz mukabtllnde vermlıı olmalau. 

14 20 25 29 2935 
Burnna askeri ea. al. ko. dan: 
1 - Aııked hay,anllfı ihtiyacı için 200 adet keçe belleme 

pazarlık euretlle 28,e /hil,935 cumartesi gQnQ saat 10 da 
eatın ıhnacaktır. 

2 Tahmin edilen bedeli 240 liradır. 
3 tik pey 18 liradır. 
4 Şartnamesi n nftmunesl hergcın komisyonda görQleblllr 
5 - isteklilerin bildirilen vaktinden evel Burnnadakl askeri 

sıtın alma komlııyoouna gelmeleri. 3119 

lzm~r Milli Emlak Modürlüğünden: 
Karantina al@ancak s<ıkağında dört numaralı ev 107 
Yukarıda yezılı nln m61klyetl bu kere yOzde ylrmlbee zam· 

mile talibi zuhur etml'f olduğundan on glln mnddelle temdldloe 

karar verllmfıtlr. 
Alıcıların 3,10,935 perııembe gftnd 

mOdGrlftğGoe mGracaatları 

:::» -
özel Yusuf Riza Ana ve= 

-
Ü Ok. Okulu Direktörlüğnnden: : 

-
Blnaeı yeniden •e noksan!IZ bir surette yapılmış olan -

mekte• An S'\ 'n IS\ Da o n.A' kı 81 m· -
blmlzln ~ W \S' ~ la rı na _ 
talebe kayıt ve kabul O eylolfto lklalnde başlar. 

A o==\\ a luamı 4, 5, 6 yaı•ndakf yavrularm = 
U U yetletlrllmeıl lçln en eon usullere 

göre huırlanmıııtır. 

Kayıt lel için bergGn saat dokuzdan onyedlye kadar 
yeni binanın Keııtelll caddesi ftzerlndekl kapısından glri 
terek okul dlrektör1Qğ6.ne mQraceat olonmahdır. 

Merke hastanesi Dahiliye l\liltehassısı 
İkinci Beyler sokağı TGrk mtızayede salonu f Ulsallnde 

numara 45. Hastalarını öğleden sonra 15 den 18 e kadar 
TELEFON : 3806 

,. il il il il il il il il 11111ililil1111111111 il il il il il il 1111 111 il il il il ili! 111111111 il il il il il""' 1 111111111111 1111111111111 111111111111111111111111 111 1111 111 ~ 

; Alişehir Banl<.ası ı; 
İzmir birinci fora H lıis me· 

morluğundan: 

.~~~~~----.--·-------~~~~~-

n z m ör şlYllb>esn 
ikinci Kordonda Bona civarındaki kendi binasında 

TELEFON: !2363 

Hertflrlfl (Banka ve Komisyon) Muameleleri 
Vadesizlere % 

Mevduat Şartları: A~tı ay vadt:liy~ % 
Dır sene vadehıe % 

Yapılır. 

4 
5 
6 faiz verilir. 

Zahire, ftzClm, incir, pamuk, yapak, afyon venlre komisyonculuğu yapılır. Mallar geldi· 
aınde ııhlplertne en milııld şeraitte nanı urlllr. 

Birglll zade blrnderler if !As 
idaresi memurunun tebdlllol 

al11cakhlard.n bazıları istemesi 
fizerlne alıscaklıların bu işi 

incelemesi ve kotarması için 

26,9,935 perşlmbe gunft saat 
unda üçtıoc6. noterlikte toplan· 
mısıoa karar verilmiştir. O 

gftn ve aaatte alAkadarlarm 
hazır bnlonmaları illin olunur. 

3120 

Silah Taşımak 
Deniz yolcu eeloounda Ah· 

med oğla Haean'da bir tabanca 
bulunmuvtur. 



Muallim Dr. 

A. Hulôsi Alataş 
lç Hastalıkları Doktoru 

Şımh ıokağı No. 20 ... ~~~?;. 
' 

Ali Riza Jlır•~~~ 
M ncellithanesi 

Yeni kavaflar çarşısı 

No. 34 

Aranıyor 

I . 
1 

Aydın, İzmir, Torbah, mı· 
halleel yakarı mahalle soka 
ğ1Dda 59 2 hane yabancı 

nOfue kayıtlı ve 1310 do· 
ğomlu Haeao oğlu Keçiborlu 
nahlyeılndea Mehmed Cev· 
det'ln bulondogu işi n ma· 
halleelnl bilenlerin Samıtyı, 
Sancaktar Hayreddin Teke 

~a··"'11 ... ~ 

·N~• 
ıokak 22 numaralı bıy Ce· 
mll'ln hanesine yazı ile bil· 
dirilmesini insaniyet namına 

tK Q] li[J f ~·o ıı ıUl ıl~1 
r • ,,., , . \ 

dilerim. 24 25 27 ...................... 
V.N. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LlNlE 

••1TAURI,, vapuru hıleo il· 
manımızda olup Anverı, Dl· 
rekt, Roterdım, Bamburg ve 

Br~men için yak almaktadır. 
"VV1NFRIED,, npuru: 1 inci 

teırlnde bekleniyor. 5 8. el teo· 
rlne kadar Anverı, Roderdam, 
Bımburg ve Bremen için yak 

alacaktır. 
11TROJA11 upuru 2 birinci 

teırlnde bekleniyor. 5 birinci 
teorine kadar Anvere, Direkt, 
ve Bamborg için yakliyecektlr. 
"VVASGENVVLD,, vapuru: 14. 

1 inci teerlnde bekleniyor 18 
1 inci teorine kadar Anvera, 
Roterdam, Bamborg n Bre· 
men için yftkllyecektlr. 

~· SOF)A ,, motôrO 31 Bel 
teırlnde bekleniyor, 4 ikinci 
teorine kadar Anvera, Roter· 
dam, Bamburg ve Bremen için 
yftkll yecektlr. 

11 ANUBİS,, motôrO 11 ikinci 
teorlnde bekleniyor, 15 ikinci 
tetrlne kadar Anvere, Roter· 
dam, Hamborg ve Bremeo 
için yftkllyecektlr. 

ARMEMEN 8. SCBULDT 
HAMBURG 

"NORBUR<'.!,, vapuru: 8 hl· 
rlncl teırlnde bekleniyor, An· 
vere, Roterdam ve Hamburg 
için ytıkllyecektlr. 

DEN NORSKE MlDDEL· 

Fratelli Spereo Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

110RESTES,, 'flporu 28 eyUllde geUp 30 eyHUe kadar Anvera, 
Roterdem, Amıterdam ve Hamburg Umanları için yftk alacaktır. 

0 BERKULES,, nporu 7 teorlnlevvelde gellp 12 teırlnlevvelde 
Anvera, Roterdam, Amıterdım ve Hımburg llmınlırı için yak 
alacaktır. 

11BERMES,, ıapura 21 teorlnlevvelde gelip 26 teırlnlevvelde 
Annre, Roıerdım, Amıterdım ve Bamburg limanları için yftk 
alacaktır. 

0 8ERCULES,, npuru 20 eyUllde gelip yOkGnft tahliyeden 
aonra Burgaa, Varna ve KOıtence limanlarına hareket edecektir. 

11HERMES,, l'ıpara 4 ıeırlnlenelde gelip yakana tahliyeden 
ıonra Burgaı, V ama ve KGetence limanlarına hareket edecektir· 

•,GANYMEDES,, vapura 19 tetrlnlevvelde gelip ytlkdntl tıh· 
llyeden ıonrı Burg11, Varnı ve Kaıteoce llmanlırana hareket 
edecektir. 

SVENSK.A ORlENT LINIEN 
0 BEMLAND,, motôrd Umanımııde olup ytlkGnd tabliye 

ettikten ıonra 15 eyldlde Roterdım, Hamburg, Copenhıgen, 
Dantzlg, Gdynla •e İlkandlnavya, Oıla limanları için yak 
alacaktır. 

0 VlNGALAND,, motôrG 2 birinci tetrlnde gelip yakantı bo· 
talttıktan aonra Roterdam, Bamburg, Dantslg, Gdyula ve .akan· 
dlnavyı Oılo llmınları için ydk alacaktır. 

0 V ASLAND,, motörQ 15 teorlnlevvelde gelip ytlkln tabliye· 
den ıonra Roterdem, Bamburg, Gdynla n lıkandloavya liman· 
larına hareket edecektir. 

11NORDLAND,, motôrtl 2 teırlnlıanlde beklenmekte olup 
yGkftntl tahliyeden ıonra Rotsrdam, Bamburı, Copenhıgen, 

Dantılg Gdnla, Oılo ve lıkandlnavya llmanlan için ytlk alacakllr. 
SJtatVICE MARITlM ROUMAIN 

11ALBA JULYA,, .. para 30 eyltllde gelip 1 birinci teırlnde 
Pire, Malta, Nıpoll, Ceno'fa. Marıllya ve Bıraeloo için yak 
alacaktır. 

11SUÇEA VA,, npuru 27 tetrlnlenelde gelip 28 teırlnlevvelde 
Pire, Napoll, Ceno'fl, Manllya ve Barıelon için yık alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. KUMPANYASI 
11LEVV ANT., motôrG 15 teorlnlenelde Anvera ve Gdynlı 

ltmaaları için yak alacaktır. 
İllndakl hareket tarihlerindeki de~lılklik.lerden acente meı'u· 

llyet kabul ctmes. Fazla tafıllAI için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tahliye bln111 arkaaındı Fratelll Sperco vapur acentahğıoa 

mtlracaat edllmeel rica olonur· Telefon: 2004·2005-2663 

HA VSLlNJE 11EKSARCB,, nparu halen No•lead, Komarno, Budapeıt, 

Bratlılavı Viyana ve Llnz için 
yak ılıcakt.r. 

(D S. A·S. SPANSKELINJEN) llmanamısdadır. 
O S L O ExlLONA,, 'flpuru: 30 ey· 

"SARDlNIA,, motôra 27 hl.ide beUenlyor. 
eyltUde bekleniyor, Havre, 11 ABOUKlR ,, vapuru 29 
Dleppe fe Norveç limanlarını eyUUde gelip 30 eyUUde, Bir· 
yak alacaktır. letlk Amerika için ıldı~ı mıl 

11 BOSPBORUi,, motôrd 28 lırı İekenderlye'de "EKSETER,, 
birinci tetrlode bekleniyor. Trınntlıntlk npurooı ıklar· 

Dleppe DQnkerk ve Norveç ma etm•k Qzere lakenderlye· 
limanlarına yOkllyecektlr. ye gld~cektlr. 

ARMEMENT DEPPET-ANVERS JOBNSTON VVARREN LINES 
"EGYPTE,, vapuru 20 Bel. LTD. - LlVERPUL 

tetrlnde bekleniyor, Anverı, 

Direk için yak alıcıktır. 
"ESPNGE., vapuru 11 Bel. 

teırlnde bekleniyor. Anvere, 
Direkt için yok alacaktır. 
TBE EKSPORT S.S COllPO. 

RATION • NEVYORK 
Blrlrtlk Amerika'ya do~ru 

Seferler 

11 JESSMORE ,, 'flpuru 30 
eyUUde be\lenlyor. Llverpul 
ve Anvere'ten ydk çıkarıp 

Borgaı, V1rnı, Köstence, Bra· 
Ilı ve Galatı için yflk alıcıkı.r. 

SF.RVICE DlRECT DANU BIEN 
TUNA HAITI 

"BUDAPEST" motörG: ~5 

eyHUde bekleniyor. Belgrad, 

.. ALISA " vapuru 8 birinci 
terinde bekleniyor. Belgrad, 
Nofl11d, Komaruo, Bodapeet, 
Brathlav, Vlyını ve Etnı için 
yftk alıcıktır. 

AVUSTRALYA HATTI 
Hfdlvlye kumpıoyaaının 

0 ABOUKIR,, npuro 29 
eyltllde bekleniyor, Penlnaular 
Orlent Ltne kumpanyasının 
0BENOİCO,, vaporonı Port· 
Saltte aktarma edilmek Ozere 
Avustralya'nıo btlttla llmıola· 

rına mıl alacaktır. 
11 ABOUJlR ,, vapuru ayni 

zamHda Port · Salt aktarmaeı 

olırak Hlodletın, Akeayl ıark 
ve tırkl Afrlka'aıo bGtGo 11· 
mınlarını mal alacaktır. 

Olivier ve Şore· 
kası Limited Va

pur Acentası 
Cendell Hın, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
Ellermın Llyn Ltd. 

Lherpool Battı: 
0 ROUMELlAN., vapura 20 

eyUllde Lherpool ve Svvanıea· 
dan gelip tahliyede boluna· 
caktır. 

0 0100 •• 'flporu 17 eyldlde 
bek!enmekte olup 21 eylale 
kadar Ltverpol ve Glaagovv 

11ROUMELlAN,, vapuru 29 
eyltllde beklenilmekte olup 5 
birinci tetrlne kadar Llnrpool 
ve Glıagon için yUk alacaktır. 

Loodra Battı: 

°FAB1AN., •apuro halen 11· 
maoımızda 17 eylale kadar 
Loııdra ve Bull için ytlk ala· 
caktır. 

11 EGYPSIAN ,, •ıpuru 27 
eylOlde Londıa Hail n An· 
vera'ten gelip tabltyed~ bula· 
nacak ve ayol zamanda 6 tef· 
rlnlevvele kıdar ytlk alacaktır. 

Geoenl Sttam Navlgatfoo 
Co. Ltd. 

11STORK,, vapuru 20 eyltll· 
de beklenmekte olup 27 ey· 
ltıle kıdu Londra için ytlk 
ılacıktır. 

Deutache Levante Ltale 
11GAL.LEA,, vapuru Ham· 

borg ve Anverı'tea geUp tab· 
llyede buloomuotur. 
Not: Vurul tarihleri ve vapurla· 
rıo isimleri dzerlne dealolkllkle· 
rlodeo meı'ullyet kabul edllmes 

~ il 1 

Ktüılb>ok 
Vapur Dumanı 

Gözlük 
Şimdiye kıdu gôrftl. 

memlo derecede zarif ve 
DCOI bir gôzltlk ılmık 
lateraenlz : 

Başdurak 
Hamdi NOzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

HAS 
KALM • 

ı N 
erkihinde kullanılan hususi ec 

zaların tesiri mukayese edileme 
Satıt deposu: İstanbul, Meydancık, Atabek han no 30-

MARKALI ŞERIDLER 

Paketlere mıhıuı mırkıh 

wt-rldler için mCltehıulı bayi arını· 
yor. Adres : P. P. Pıyne & Sonı Ltd. Manofacturere, 
Roıd, Nottlngham, Englınd. 

Acenta buloomıyan yerlerde acentı aranıyor. 

Devlet Demiryollarından: 
Senelik muhammen kira bedellerlle mefkl n cinıltrl a 

gôıterllen gayri menkuller 7, l 0,935 puarteel gana ıaat 16 
ıçık artırma uıullle lzmlrde baımıbane lstuyonunda 7 el lole 

binasında kiraya verilecektir. 
1ıteklllerlo, gene aıığıda binalar hfzaaıod gôıterllen mlkt 

munkkat teminat vermeleri ve ve kanunun tıylo ettiği veli 
lar ve lıe glrmeğe kanuni mınl bulunmadı~ına dair bey• 
melerle ayni gande saat 16 a kldar komisyon relılfğloe dl 

caatlırı llzımdır. 

Bo ite ıf t oırtnımeler Al11ocakta ıeklılncl 
ilk blnaıında pıraaız dağıtılacaktır. 

Mnkll Cinai Senellk 

İzmir, 1 inci kordon 

ıbmet ·~• mahal· 
leelnde. 
lımlr, 1 inci kordon 

çelikli 
ıokağındı 

lımlr Alıancak 
baytık depolar 
içinde 

12 No. lı mığıu 
14 " deopo 

84,586 No. lı 

depolar (çivi fab· 
rlkaıı olarak kol· 
laaıhyor.) 

muhammen 
kira bedeli 

Lira 
1000 

360 

A 6, 7, E 6 ve Oçfto. 2000 
ccı kat depolar n 
içindeki kalbur 
makineleri Ye teıl· 
lalı. 21 25 29 3 

27 

IGO 

Senelik muhammen kin bedellerlle mnkl ve clnılerl a 
gôatertlen gayri menkuller, 9,10,985 çarşamba gGnG ıaat 16 
pazarlık uıulCl ile lzmlrde basmahane lıtııyonunda 7 acl itle 
blnaeında kiraya verilecektir. 

lıteklllerln, gene apğıda binalar hluıında g3eterllen mlk 
muvakkat teminat vermeleri ve bganon tayla ettiği nıl 

ve toe gtrmeğe kınonl mani bulunmadığına dılr boyannamel 
ayni ılnde nat 16 ya kadar komlıyon relıllglne mGracııal 
IAıımdır. 

Bo lıe alt ıartnımeler alıancakta ıeklocl lıletme 

blnaeında paraeıs dağıtİlmaktadır. 
Me•kll Clnıl Senelik 

muhammen 
kin bedeli 

Kant 
İzmir kemeri 21 No. lı belle 15000 

kahvehane 
1415 w .. 12 ve 107 No. lı 19000 

kahvehane ve 
yanında ev. 

< 

Ylr11 

Yolcu aaloou için· 5000 
de taUlcG barakuı· 21 ~5 29 3 ' 

Muhammen eenellk kira be· beamahıne lıtaeyoaanda ko ~' 
deli 80 lira olın lırnlrde Al· yon relellAloe mtlracaıtlafl ~il!, 

11ncıkta, 1 inci kordon çellkel ıımdır. ~ 
ıokağanda 582 No. lı depo Şartnameler Al1ancakta 8 ~ 
14.,10,935 puarttel gQad eaat loletme kaleminde becit •'1! 
16 dı açık artıırmı ıuretlle dagıtılmakıadır. ~ 
lzmlrde baamıhıne lıtaayonun· 25 27 29 30 so11 '1'4 
da 7 inci ltletme mOfettltllk D. O. 84 numırah gldll ~ tılı 
blnaamda kirayı verilecektir. ntlt yolcu tırlfeılnln eyhll ,9 f, " 

lıteklllerln 600 kuruıluk te· ıonunda bitecek olan mer I~ · 
mlaat vermeleri ve kınanan mlddetl, birinci khıan 9_,, 

v tı 
tayin ettl~l vesikalar ve lıe ıonuaa kıdar olmak O , 
glrmeğl!I kanuni mınl bulan· " ayol taıtlarlı aç •1 
madığını dılr beyınnamelerle ba osatılmıttır. 

ayni gGnde ıaat 16 ya kadar 25 27 

Bakteriyolog ve bulaşık, ealğın hastalıklar 
mO.teha911eı 

Baımabane iıtaıyonu kaqıundaki dibek aobk baıuıda 30 "1" 
b ef ve moayenehaneeinde eabah aaat 8 dan akıaaı Hat 6 ı kail-' 
haatalannı kabul eder. fi 

Müracaat eden hutalara yapılmın lbımgelen Mir tahllUI JJI 
mikroıkopik muayeneleri ile veremli battalar& yapalmuına cevll e· 
rllen Pnomotorakl muayeııehaneehıde mmıtauman yapıbr. 

Telefoa: 4115 


