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n;rddaş ltalya, Hava Taarruzuna IVazifeŞehidiMuallim 
~· Bayramın JL T dh. ı Al ou··n Go··mu··ıdu·· •• uuu~~ı ~arşı e ır er ıyor. 
de .8ııgün Dil bayramıdır. Türk 

1 İÇi \'rılllinin kültürel ve ulusal hızı 
lıt:de bir de dil aavaşı vardır ki, 
tiıırQ •maca doğru güçlü ve ye• 

e •dıoılar atmaktadır. 
Bu aava!;ı inceliyecek. olursak 

l~ııtı h1 • 
lluıarız: 

---------------~~~----.. ------------------------ ilbay, Gençlik ve BütOn Şehir, Bu 
Ceh Iüttarı a lngiliz Sübayları Gel i. Hadiseyi Nefret, Lanetle ve Teessürle 
Liby· Çöllerini se A Andılar. MualFme El Kalkmaz! 

---------""!""" _____ şam azmış. Evelkl akıım Kırantfna'da •şakağından giren iki lmrıunon 
Mısırdaki lngiliz Tedbirleri Romaya Karşı Tehdit Değilmiş! San'at mektebi civarında ipka kafataeında yaptığı ağır yarala· 
~_.......__.~_._...~...........,.._~--·~ kaldığı için mektepten çıkarıl· rıo teelrlle sabaha karıı eaat 

mış olan birinci eınıf talebeeln· 3,30 da ôlmllştür. Geride ihtl· 

den Menln'U Reşad'ın; mekte · yar bir aoneılle genç karııını 

gqrı.ı Dit devrimi, aadece ulusal bir 
iıt t \'e amacın ortaya çıkardığı 
~erden değildir. Onun ilmiğ bir 
lo~erı. Vardır. Araştırmalar, etimo· 
~~1 

.deniJ.en ilme dayanmaktadır. 
,11 

111 derin ve ulusal bir iç doygu• 
de:ll. k•rşılamaktan ziyade bir ilim • 
d, l'itııi yapmak ve bunu yaparken 
•e loptık altıudıı kalmış en esk! 
Çı~ •111 bir dilin varlığını ortaya 
İtiıı llttnıık ve rn milyonlok bir yurd 
le de ö:ı dili egemen kılmak is· 

yedode Franııanın 

"' uloelu ıosyetesloe 
aadık kalmaıından 

dolayı f eYkalAde 

bin reılm ôğretmenl Haydar'• bırakmış olan ve genç yatta 
tabınca kurıunlle başının iki mel'un bir elin attığı kurşun· 

ıııııi•r vır. 

d,t ~tatürk, Türk tarihine ne ka· 

0 ~ 
0tıenı vermiıae, Türk diline de 

lttj:~•t derin ilgi göıtermiş ve ye· 
ntc .lı birçok bilginlerimizi, hu iş 
tı tinde t;alıştırmağa baılamıştır. 
~ " birkaç zaman içinde başarılan 
ilt Çok lıüyükiür. Bir dili, grameri 
b,A

1
1t0klerini bolarak, diğer dillerle 

~ 111ltıl•rıoı araştırarak, daha dog· 
~tll başka dillerin etimolojileri ile 
'•laıtara karşılaıtıra tam bir dü· 

~ ~ lt~ymak, kola1ca ba~anlabile
gı ~ , lı~ iş değildir. Fransız'lann 
6 lıı hlt akademi liigatJ, 54 yıllık ~a· 
etf t\o~•d~n sonra daha onbeı güo 

ıJ.c, .hıtirilmi~tir. Almanya'da dil 
,ı~ tili~ttıi hal! yürüyor ve geli~ti· 

~r ..... 
• n· I rV d,b •ıde giidülen yol daha açık, 
~,ı' ~tt ~ ~olayd1r. İlk ağızda, memle· 
l ~,11 •çındeki dil aylı:ınhğı ile ya• 

ı )ot~'l dil egemenliğini kırmak isti· 
lfU ~~~l ı, Daha düne k.adar devletle 

t'td.ıG •e halk arasında bir davar 
k~,ı t, l. Yazı dili ile şehirlinin dili 

ıo•' 'ttı ?>'!6nüıı konu~maH hep ayrı 
to .\ •dı, Edebiyat, baştan·ba~a Arap 

,,ıı ~· ?em dillerioin ve Şark arı öl· 
ol oetırı • ı ditı, . ıo etkisi altındaydı. Başka 

25 'iti r~ .. uluı üzerindeki bu egemen· 
lıt111 .• Urk diyarmda yava§ yavaş 

~ı '~~fllizi uyuıturmuo ve memle· 
te 'goruoü.,te zamanrna göre Acem· 
d,:, Zatnaoıoa göre Arapça dü§ünen, 
~-b~~· Çe§iJli c)illerle konuşan bir 
~~I 1'uteei olmu~tu. Basının yaz· 
~,11 '"'t11 halk . füki harfler yüzün· 
~cı~ 11 <>koyamadığı gibi. okuyanlarrn 
ile da anlamazdı. Harf devrimi 

Ok 
11tı.ı11tı llınayı kolay laştırırk.en, olu· 

J '~ teyin aola~ılmasını da baoar· 
8 Y ••tı gı-tekti. Bunu elbette dil sa· 
del-1 llıiıy!"Pacak.tı. Atatürk'ün, cnsekiz 

'~lı}'ah~ okutmak. fakat okudoğuoa 
'~r llaııek ve en sona bu kit• 

11 f 1 tek d O ılıdı, uygu ve tek benlik etra· 
it d~ tııı1 lı toplamak amacının anabta· 

1 
gS• 0~Ylece bulmu~tu. 

ı,11; ~i~t: ~ kurulu durmadan çahoıyor, 

95
) t\j~, Çok izerler veriyor. Yakında 
~ ~ı.e kılavuzumuzu alacağız, da· 

o•~" tıı-ca:~a da büyük sözlük çıka· 
1 41 ıı.'" 

t•b,~r Yandan dilimizi ayıklar, 
ttt 1 etkilerden kurtarırken, di· 
~İli~~ndan da ımlıyoraz ki, bizim 
t1ıtl •ı., '-rihio en eski ve en ol· 
•it~ ltnltür dilidir. Üstünde hiç 
~~,İ(tr•tetilaıediği için i~lerımemiş, 
lı~lka' le~ceJere aynlmııtır. Bundan 
'ıııılık hırçok ulusların dillerine 
.\'lp . etrniıtir. Uzağa gitmiyelim; 
lfilı,;;• ~cernce ile beraber biıçok 
1~-lıeeıe~ı ba:n deyimlerin Türk 

e•f'' 1•~a ilden alındıkları bile or· 
adP lıtditÇıltarılnıı~tır. Bu, bir laf de· 

~l~0j ~~00 ortasmda lılgatlara ve 
llıi 1 h'OJıye dayanılarak iıbat edil· 

D~ gerçekliktir .. 
ıl dev · · · rımanı halk arasında 

Kahine Toplantısında 

M.MussoliniSonDurumu 
Ark adaşlarına Anlattı. 

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

üçler Konferansı Haberi Asılsızdır. Komitenin 
Karal"larını Italya Kabal Etmiyor .. 

Solda M. Eden, sağda 
yukarıda İtıılyo ba~mu· 
rahhası M. Aloizi ulus· 
lar kurumuna giderken, 
aşağıda Laval Cenevrede 

Mwısolini ısrar ediyor; 
Roma 24 (A. A) - İtalyan 

kabinesi bugfio toplaomıı ve 

daha kolay yürüteceğiz. Balk, zn· 
ten Türkçe konuşuyor. Şimdi yapı· 
Jacak o~y, onu zenginleştirmek, dü· 
zene koymaktır. Lılgatımıza katıla· 

cak olan yeni deyimler yavaş ya· 
vaı dilimize ıinecektir. Yazarlar 
bunları kullandıkca, itledikce ko• 
layhk, kulak alışıklığı, daha sonra 
o deyimlerle düşünüş ve konuıuo 
baılıyacaktır. 

Türk dili canlı, güzel, fonetik 
ve tabiiğ bir dildir. Seslerde bir 
duyguyu anlatmak kodreti çok faz. 
ladu. Y aloız, onu işlemek gerek! .. 
Bu iş, hepimizin borcu ve ödevidir. 
Günümüzün boı vakitlerinde günde 
yeni olarak 2 kelime ezberleeek, 

gene cnmırteei toplanmak üze · ~ 
re dagılmışhr. 

- Sonu 6 mC1 yr'izde -

yılda 700 eder. Kendi bildikleri· 
mizi de katınca, işte tertemiz, sade, 
açık, özbeöz Türk olan bir dil! .• 
Herkes koouour, herkes yazar ve 
herkes anlar! .. 

Unutmamalıyız ki, dil savaşını 
ba~arırken ulwı ülkülerinin başa• 

rılmosı ve yığımnm tek düşünce, 
tek duygu üzerinde toplanması do 
sağlanmış olacaktır. 

Yurdda~lar!. Dilinizi seviniz! 
Yurddaşlar!. Türkçe konuıu· 

naz, çocuklarınızın kulaklarından 

yabancı eyimleri uzaklaştınnız! 

Bayramınız kutlu olııun! 

ANADOLU 

memnun oldogono 
sôyliyerek İngiltere· 
nln pıktı merbut 

n ııoııyetenln diğer 

tıye11t ile mutabık 
kalarak: taahbQtle· 

yerinden ağır ıınreue yaralıd;. larla Olen öğretmen Baydar'ın 

mittir. 

rlne riayete Ye ıoı · 
yete tanfındın mil· 

tearrıza kartı k• · 
rarlaştmlacık bü· 
Uln tedbirleri tat· 

blke azmetmlı bu· 
lundoğono blldlt· 

Prens lsma.il sidiyor: 
Lıkenderlye 24 ( A.. A ) -

Habe11 lmkaratoru timdi ki Mı· 
ıır hanedanından prenı İsmail 
Davut'un Habeılstandı çıhımak 
için yaptığı milracaatı kabul 
etmlıtir. Pnns yıkındı Adlı · 

Ababıya gidecektir. 

- Sonu (J ıncı yüzde -

Vazife Şehidi Muallim Haydar 

ğını ve kendisinin de o ıırada 
yere dftoerek yaralandığını n 
haıtınede ôldiiğOnft yarımıotak. 
Öğretmen Haydar; alnından Ye 

inhisarlar Genel Direk-
torii 

- a 
Bu Yıl idare önemli Miktarda Tfltilo Alacak· 
tır. Şarap Fabrikası, Hurda incirler, Misketler •. 

~~~~----~--~~~-lnbiearlar genel dlrektörii idaresinin Ege vaporlle letan · 
Milat dün deuizyolları ltletme bul'dan oehrlmize gelmiı ve 

( '"'\ lzmlr'dekl lohlsarbtr teşkildtrnı 

ff alkevinde Bıı· teftişe baelamışt•r. 
Vapurdan çıkınca doğroca 

gün Tören Var! 
lzmlr Halkevloden: 
26 Eyhll birinci Dil Ko· 

rultayının toplandığı tarihsel 
gftodGr. Bonon için 26 Eyhil 
DU bayramı olarak kabul 
edilmiştir. 

DJI işi, bOtüo ulusun ortak 
lşt olduğu için 26 eyhil Dil 

bayramı bugün Balkevlmlzde 
de bOyük törenle kutlolana 
caktır. 

Törene saat 17 de başlana 
caktu. Bonon için bir pro· 
gram hazırlanmıştır. 

Aukara Balkevl Dil, Tarih, 
Edebiyat komitesi tarafından 

hızırlanan programa göre rad 

yo lle verilecek söylevlerde, 

bogiio Halknlode yapılacak 

toplantı ıııraaaoda dtn leoecek 
tir. Törene bOtün yurddaolar 
mız ç11ğrılıdırlar. ___________________ .) 

inhisarlar ba11dfrekıörlftğQne gl· 

den genel direktör; orada bir 
mQddeı meşgol olmuş, muhtelif 
ı,ıer hak.kında u ba~ direktör 
HOenQ'den malumat almış ve 

sonra llbaylıkta ilbay Fazla 
GIUeç'I ziyaret eıml,ılr. Genel 
direktör; İzmlr'de bir hafta ka · 
dar kalarak iohJearlara ah bir 
çok ı,ıerl tetkik edecektir. 
Bugün Çama hı Tozlaııoa gf de· 
rek bDlQn teıleatı görecek ve 
İzmlr'e döoQşQnde Alsaocakta . 
ki tarep fabrlkaılle sigara fab 
rlkae1nı gezecektir. İnhisarlar 
ldareeloln bu yıl UltQn müba· 

yea edip etmlyeceglol kendisine 
eoran bir moharrlrlmf ze genel 
direktör Mltat: 

- Evet, bunun için hazırlık 
yapmaktayız. Ptyaııao1D ilk 
gtınlerlnde milbayeeta ba~laoa

cak, önemli mlk.tarda lQtOo 
ahoacıktır. 

- Şonu 6 ıncı ;·üzde 

cenazesi dlln hilyük uırenle 

kaldırılmıı ve asri kabristan'• 
götürillm61tür. 

Ô~leden evel genel ıavamın 
(Müddelumnmi) ôğilnde öğret· 
men Haydar'ın cenazesine otopsi 
yapılmış ve doktor tarafından 

korşonlarni kafa tasında yap· 
lJğı tahribat tesblt edllmfıtlr. 

Cenaze eaat on dôrtte kaldırıl· 
mıştır. Ônde eftel mftzika ol· 
doğa halde kaJdırılan cenaze 
töreninde ilbay Fazlı Gdleç, 
yu tarbay Suad Y nrdkoro, 

Sonu 7 inci yı1zde 

Dilim için 
.Manisa Halhevine 

Yıllarca dola~tım ben Rumelinde; 
Birçok. dil ititti bu .kulaklanm. 
Türkçeye raatladım eller dilinde; 
Ancak onu söyler öz dudaklarım. 

Türkçemin kaynağı Orta Aııya'dır, 
Yayılmıı her yana o gürbüz yerden, 
Değiımiş olsa da sağlam mayadır; 
Kökü fı~kınyoc bütün dillerden. 

Ne yazık! Biz ona yüzlerce yıllar, 
Bir öksüz çocuk.muı gibi baktıydık. 
Onda öyle bitmez bir canWık var 
Ki tÖlsün"» dedikçe o, kaldı ayık. 

Bizi de ayılttı sonunda itte 
Anladık öz dilin değeri nedir. 
Güzellik bu dilde, bn aöyleyişte 
Türk gönlünü ancak o sevindirir. 

Ataların bize bıraktıklara 
Eoııiz güzellikler diJimizdedir. 
Koşma, Türkü gibi hep yaktıkları 
Abu göz kızların sesinde erir. 

Kağırmao gençlerin, çocukluğunda, 
Dinlediği ninni 11ta sesidir. 
Gül benizlilerin eolukluğunrla 
Dokunsğı yapan &Da sesidir. 

<Severim> deki tat hangi dilde varYt 
Yalnız biz anlarız bu ine.elik len. 
Adaklı ağzında kız bunu arar; 
O yumuoatır gönlü, olsa çelikten. 

Türkçe bir ahudar güzel bedenli; 
Türkçedir güllükte oakıyao bülbül. 
Türkçe bir gene kızdır yanağı benli; 
Türkçeye tutkundur bu deli giinül. 

Gün doğunca odur kırlarda öten, 
Gündüzün gilneıi ı~ıtan odur. 
Ozandır sazında onu inleteo, 
Donmoo yürekleri ı~ıtan odur. 

İşte her yıl onu böyle kutlamak, 
Üstümü?e düşen kutsal ôde\'dir. 
Ulusa cao veren ba ödev ancak 
cTürk.'üm• diyenleri çok sevindirir. 

Atatürk! Türkçeyi senııin kurtaran; 
Bunu ulueca sana borçluyuz. 
Kutsal ereklere hep sensin varan: 
Senin inancınla biz de doluyuz. 

l\..(Jzım Nami Dum 
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Jlavacılık Bahisleri { 'p GO Ü 

Akdeniz'de G lÜ n Ü n ii e o y ca ~ D H ca lb_ e ır o e ır Ü 1 . ıı Kflçflk :aı!r1eri 

H:::~:~·.~.·: .. ~~~~ .. Bu Hafta lf,;inde Mısır' da Bin Avrupa'dan ·A·;;~::'d•r·k•nrıııond••~ 
• • • • • ta kalmıı olan memur Et 

rtblrloe nrmfotJr ve şimdi, bü 1 • ı • T e T ı d p l M J etro Üte Çeıme Uçehaylığı tahrir•~ ....! 

::~a~ıv~:pak:~:~:~:~ı el~=b~On~ ngı ız avyaresı op an ı. • reterlfğlne atanmıttır. ]'jfJ"' 

maktadır. ' - hassısı Getirdik taoınmıt ve muHffık ol-
bir memurdur. 

İtalya, epey zamandır alttan Toplanan Tayyarelerin, Akdenizde Yapılacak Olan İstanbul, 25 (Özel) - Pet· Terfi ettirildi 
alta bombardıman uçıkçılağıoı rol mcıtehassıelanndau Erbert, "' 

M 1 1 • k Ed ki • S J • Katıtış maliye tahsil ıa 
önem vererek hazırlanmağı ko anevra ara ŞIIra ~ ece eri öy enıyor.. petrol arama lıl ite meogol tabellaebıo memoru · Aptoll.ı-: 
yulduğo fçfu, lıugOn öteki bO· olmak üzere Ekonomi Bakın· rf• 
yiik devletlere bakarak çok üe letanbol, 25 (Özel) - Son gelen haberlere göre; bu hafta içinde Mmr'dı bin loglllz tayyare~l lığınca Avropı'dan getirildi. bareme cöre bir derece te 

toplanmış bolonoyor. Ba tayyarelerin, Akdeolzde yapılacak olan İngiliz mıneualırını iştirak ile maaoının otuz lirayı 9., 
tan uçuculuk .kıpaeheslnde ve Spor 
çok bilyftk sayıluı dayanan bit için toplandıkları söyleniyor. rılmaeı uygun görtllmftıtftr. 

havacılığa malik bulunuy~r. Bil· • • • • • • • • • •••------- _A_f___ A __ l_(_S 
10° ıeıekıer1mız1 yapacağız, her Fransız ltalya'ya Karşı Alınacak Zecri Ted- Programı yon· 0 a Y 
eey dileklerimize göre eaptaoa Hattın Bir Kısmı 
coktır diyen İtılya'nın, batkı ••• • birler, Bugün Teshil Edilecektir.. Hazırlanıyor. Törenle Açılacaktır·· 
larıoı karoılıyacık ve ftslün olan OrdUSUDUD Jıtaabul, 25 (Özel) - Cenevre'den telsizle alınan en eon ha Ankara, 25 (Özel) - Heş Isparta, 24ı.(A . A) - Alf" 
tarafı hte yalnız bu hava kuv· berlere göre, uluslar kurumu, ansızın · toplanma programını de. yıllık 1-ılr ıpor programı hazır· Antalya hattının K.araknyo Si' 
vetlerldJr. Büyük Manevra.. ğlotlrmlş ve yırın levkal4de surette içtima ederek, İtalya'ya kartı lımak üzere Ankara'da spor daldı kısmının hltlrllmlş o,;l' 

Donanmada İnglltere'den çok ı hl k ı ı 1 
1 B• k ıhnıcak olan zecri tedblrl~r teı! t etmeğe arar verm şt r . tulfakı baekanı Erzurum ııay· sındın Sandıkh'da yapı 

geri olan İtalya'nın Akdeniz arı ilme Üzere • • t lavı Azlz'in baokinhğındı btr açılma töreninde bulunmak~ 
egemenliğinden söz açtığı zaman fıtınbol, 25 (Özel) - Fran· lngiliz Gazeteleri, Tekrar lalya'ya kon.ıhe teoekknl etmiştir. re Ieparta ili adına ~o ki~ 
darandı~ı kunet te, biç ı:ıOpbe hl h ti s d Ll ' gtt",;J 

b "' ıız ordoıonun yapmaktı olduğa h Ed f 1 l r eye n an ıa. 1 ya 
yok ne donınmHı, ne de de· ücum ı•yor ar,• ta ya kararlaotırılmıo Ve hazırlığı tJ" bOyOk manevralar, ııon aafhaya 
Dizde pıra etmlyen karı ordu· lanmıttır. , 

el gehıılttlr. Fransız ıcı bakanının 1etaobol, 25 (Özel) - Londrı'dan haber veriliyor: lnglllz ga· 
ıu ur. Aylırdınberl ortaya çıkıp K k M f M l M ' J-41 verdiği emir Ozerlne don gece zetelerl, yeniden ltalyı'y• hcıcum elmeğe bıılımıolardır. Mezkur Or UllÇ asra - eme es e ti"' 
yayılmış ve gazetelerde ok.on· 14 Qncil ve 15 inci fırkalırlı l k 
mut kilçOk haberler, bogila, gazeteler, genel savaşta talyı'aıo geçirdiği mflo iU durumdan )ar Altında.. Almanlar flabe,.·ltB~ 
1 Piyade ve tanklacıa, karanlıkta b h il L l ler yazmakta v v talya'dı, en modern Avrupa • ı e uzan mıa.a e e: (ı 
maklnaeındın yOzde 00 yOzde yaptıkları manevralarda, dar· - İtılya'yı genel ıavıota bir Avusturya vllAyetl olmaktan biz lıtanbol 25 (Özel) _ İtal · ya lhtilahndan isti 1 
ylımibeı fiıtQn uçaklar meydana mıkıızın 10 kilometre yol ka· kurtardık, demektedirler. yanın yevmiye iki mllyoo liret Jeye Kalkışı yorJar. 

l lldj l b tetmek ıuretUe lıra&l dftoman --------:=== = === =====------- maeraf yapmaktı oldug-
0 

ve bu _y 
gel r ğ nl ve onların bOyük L 1 1 l lh s lh M h f 1 • İstanbul 25 (Özel) - lı•r 

a.uvvet er n tamamen atı ey· n u a aza Si ç f d ... eayılarda olarak yapılmalarına 1 ' l dl B b f• u u 1 n mıerı ın gftu en gftne çoğal· Rahe• lhıilıtrının cihan 'dfo ... 
em ş er r. o Oyük muva ••· d h b ı d "' devam edildiğini anlatıyor ve ığı ıon a er er en anlatıl · için en tehlikeli bir de 

1 kıyet, motorize edllmlt olan • - • - • ~ 
hte, denizlerle ıarıla ve deni Z• B. 1 . k A . k e k" . . Eld mıetır. girdiği OD ıırada, Blıler ..ı 
terden tehdld edilecek İtalya· Franıız orduıunon bugOnkil ır eşı merı a Ü umetı en Müessif Kaza manyısının Memel meı'elt~ 

d .l. L b d yakaek dereceılnl lepıt eden K V d kurcılımaeı slyaei mebaf P"' 
nın ıyınwğı a.avvet u ar. bir delildir. Geleni y apmagw a arar er i 

lngtltere'de henaz eaıtte 300 '• Bir Askerimiz endlte ile kartılenmıktadır'.J ~ _________ __._____ iP" 

kilometre gidemeyen ağır bom· 20 ilk p İıtaııbul 25 ( Ôzel) - Bir. Mister Hull Cordel'la irat Kurban Gitti. Lhcaoya hilkumetl, lat 
bardımın uçağı, ltalyı'dı 400 teşrin. azar hakkının tahdidi cihetine "· leolk Amerlka'da yD.ksek siyasi ettiği ve radyo ile her taraftan İetanbul, 25 (Öıel) _ Ba· ~ 
kilometre hızlı gidiyor ve İn· G J N fı mehafllde ıulbun mutlaka mu· dinlenen nutku ha hneusta riimektedlr. Lltoanya b ene Q us gQn bfr tramvay kazası o)mUt k b L ,, 
glli.z HCılarının bunlara kartı bafUUl hakkında konelll bir kunetll bir delildir. meli, anUDt'D ve O .. meD 

ve bir aekerlmlz ölmilştOr. Kı· ı il 
Ostün olan tek tarafları yoktur. Sayımı cereyan batladııtl göze çırp· Mistf'lt. Hull: rıhk prensibi ta.klb etm t 

• • e ıa hakkında tahkikata devam al! 
Bonon ınlattığı hakikat ta maktadır. _ Hükumet, elyasetln~ te· kılera menıob olanluı ID , 

olunuyor. Vatman yakalınmuştlf. b L L ı 
ondur kf, Akdenlz'tn Okyınus'a Sayımın batan rnrddı blr mel olarak sulh esasını kabul atı lttraa. ettlrmiyecea.t r. 11' 
çıkan ağızları eltnde olduğu gOnde bıtıarılması ıoyıal birlik ÜÇ Tayyaremize ettiğini açıkça söylemekte bir Yunan karar üzerine rey sahibi 1~ 
için Akdeniz devleti ve bOydk ve çahomaDın en gftıel bir mahzur görmrız! Bu esas, Parlı Y T l . h Alman, reylerini kollan 8' 
bir deniz donınmaelle de Ak· belgeıl olacaktır. Törenle ad kondu mleakında dı prensip olarak eni ayyare erı azır tın mahrum bırakılmıotır. ,,, 
denize hdklm olduğunu eöyll· Bu bOydk gOnde devletin lıtınbol, 25 (Ôzel) _ Mil· Ue.ıl eOrülmfi,tO. Ronon için İstanbul 25 (Özel) - Yu· ler Almanyası, Meme\ met 
yen lnglltere'ye kartı İtalyanın buyruklarını hepimiz uyma· hendls Abdurrahman Naci ta · Birleşik Amerika hükumeti, nanlsıao'ın Avrupı'ya ısmar ılol Almanlık beeabına :;. 
ıeeine konet veren İtalyan lıyız.. rafından satın alınmıt olan Qç hali hazır siyaeetl mes'elelerln lımıt oldıığu harb tayyareleri · bettlrecek ba tedbirin kıl 
bombardıman uçaklarıdır; ltıl· BııvekAlet lıtıtlatlk tekamiil ve lnkl•afını ıncaL nln 15 ol, ikinci teırfnln orta· maeını istemektedir. " tayyareye bugftn Yeşllköy'de v • ff'l 
yan hnacıhğıdır. umum mcıdtırliığQ törenle ıd koumootor. sulhun muhafazası kıyı ve en· larındı Atloa'ya gelmiş bula· Mes'ele çok had bir de " 

Bir uçottı ltılyı'dan kıllub ____________ .) dlıeslle dik.katle tıldh etmek· nacak.lardır: girmiş n Alman ordo•ll ıl 

Kıblre'ye eutte 350 ktlomet· Türk -Italyan tedlr. Amerı· ka filli bir mftdabalesl lmk~ ... re giden deniz donınmaaı, en IJI"" 
relik vr.uıi bir ıfir'atle giden cılız uçağın ııldırımındın kor· T • M h d • Mlıter Boll ayni zamanda da mevzuu bıheolmığa 
bombadıman uçağının tutulmaz, tolmık için onbeo Hat harca· ecım ua e esı matbuatı: Bitaraf Kalacaktır mıotır. 1 

düoürOlmez durumunu değer· m•A• mecburdur .. Fıkat bu on Akdolunuyor. - Bokumetln ıon zamanlar · Nevyork, 24 (A.A) - Av Bir Y ddırım CiJ\'e8l 
lendlrmekte gaçlftk yoktur. onbeş 11atin .knrtulot getlre~ğl lıtınbul, 25 (özel) _ Büku· da fevkal4de bir bahri hazırlık ropı'dan gelen mOhlmmat it İstanbul, 25 (Özel) _ pl"'ı..ıı 

Duçe'oln memleketi olan hiçbir zaman eöyleoemez. Bu· metlmlzle İtalya ıras1Dda ya· yaptığını zannetmiyorum. Böy- lerl mtıtebanııı .M. Beroard dağlarında Pedraforea ç•',,ır' r 
İtalya bıtka olnelırdan daha giınftn dooınmalarındı uçağı d h h d le bir hazırlık haı..Lında veril· Raruch, Am .rika'oın bitaraf· kın 11 lr tecim muı e esi ık· .... yasından inmekte olan ftç "" 
çok havacılJğı anlıyarak hnaya kartı kullanılan topların etke dolanacaktır. ltılyanlar bizden miş bir kararımız da yoktur! lığını muhafı.zı için muharip· louı'lı alvlnlstl ansızın bir,,,. 
gere.kılgl gibi önem vermlo bu· göeıermfyeceğl kadar yGkeekler· Demlttlr. lere hiçbir mal satmamaeı 14· 

d 1 k b hububat ve saf re gibi birçok tına baahrmı•hr Boııl• lnnduğu lçlo, bugan herkeıten en ge ece ve ogftnQn mo· zımgeldlğlnl söylemiştir. v • -' 

daha çok, Akdeniz egemenli· dern nioan ıraçlarile bombasını teyler ılmığa bıılımıthr. M. Heriyo Vaşington, 2-1 (A.A) - Mil · lkial ıığmacık bir yer bolll'-' 

ğlnden bıhıedebllmektedfr. hedefe mutlaka vurduracak bir Habeşistan' da blmmıt kontrolu ulusal of lef lar, fakat Qçllncft bir ipe •" 
İtalyan iddialarını göre, meı· bombardıman nçakçılığını yapıp Başbakan Mı bugün ilk: topl11ntııını M. Bo larak; kayadan lnmeğe çelat'' fi 

ele ıodor ki, Akdenlze girecek yaratmış olan ltalya'nın mey· hastalık Mevsimi lün bıokanhğıoda yaparak M. bir yıldırım do,maş ve ipi~ 
her İ.nglllz harb gemisi, İtıl· dan okuyan kuvvetini uçak 8 l d Oluyor? Rozvelt tırafmdan bllaraflık tasından kopırmıt, zavallı 'i 

h l b fabrikalarında aramak doğrudur aş a •.• ı ö kanununa göre ilan edlltıblle · dı dçytıı metrtlik ve k•:.., 
yan avacı arının ıtırıcaklırı ve bu, çok açık bir hakikat İstanbul, 25 (özel) - Rahe· ııanbol 25 ( zel) - lt'ran· bir uçuruma dOoerek pr· 
oemllerln eayıeını rolraltmıktan , 1 ınz kablneslofn delrl•eceğl •e cek ambargoya dahil edilecek 
" -w b durnmandıdır. tlıtı oda yağmur ar durduktan " v ... 
baAka bir IAe yarımıyıcak ve Radikal partisi ba•Lanı ... 1. aletler llıteelol tanzim etmiştir. • "' Saatte 700 kilometreden •rtık ıoora hastalık mevsimi baela· v• n 
İngiliz donınmaeı İtalyan hava· bir hızla giden uçak gibi, 400 mııtır. Bu milnaeebetle doğu Herlyo'nun yeni kıbloeyl te, . Sftel Manevra 
cılığmı yem olmaktan llerl ge· kilometre hızla uçan bombar· Afrl.kı'eının her tarafında moh· kil edeceği hakkında bir rha· 
çemlyerek hiçbir etki gaeter· dıman uc;ığı da İlılyın'dır. Ve telif hastalıklar hOkChn ıQrmek· yet çıkmıotır. 
mlyecektlr. bir uçu11tı onlkl bin .kilometre tedlr. 

Denizlerle sarılı ve savgıdı uzağa gidecek Oç motörlO, 325 
kılmak lıtlyen her memleketin, kilometre vaeati ıQr'atU bOytık 
ltalya'aın bu kuvvetli doru· uçak İtalyan yıpıeıdır. 
munda olmaması için ıebep Ve bana öyle geliyor ki Av· 
yoktur. Bogün6n ortaya koy· rupa'nıo hu eon karışık duru· 
doğa temel kaidelere göre, zırh· mundı bao rolü polhlkacılar 

lı gemi, uçakların uçuş ılının· değil, harbı yıpıcak olan uç· 
dan u-ıakta buluomağı mecbur· maolı, ocak mOhendlsi oyna· 
dur. Ve bir yandan öbür yanı maktadır. Bu da, havacıya ve 
kolaycı geçilmekte olan Akde· bava eodcıstrlslne vereceğimiz 

nlz'de bn gP.mllere artık iş ve yüksek önemi değerlendlrmeğe 

ihtiyaç kılmımııtır. yaramaktadır. 

Saatte ylrmlbeş otuz kflomet· Şukir Hazmı GÖKıl!E 

Habeş 

imparatoru 
Ingiliz Elçisile 
Uzun Mnddet Görilştfl 

İstanbul 25 (Ö.ıel) - Adlı· 
Ababa'dan alınıo eon haberlere 
göre, İngiltere "lçlıl Slr Bar· 
tonl, Hıbeo lmpararoro tarı· 

fından kabul edllmla ve uzun 

~ 
Parasız Konser 
Saygıde&er mQttcrllerlmlz 

se•n• sıaılerlnl beklerk.eo iyi 
bf r vaıdt geçirmek ve gilzel 
şarkılarla radyo havadisleri 
dinlemek fc;ln idaremiz bdyük 
fedakarlıklar yaparak istirahat 
ealooona bir (Telefunken) mar· 
kı eon sistem radyo gramofon 
vazettiğini mftjdeler. 

Elhamra idaresi 

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

Baş 

Mıllly, 24 (A.A) - Tama· 
men makloelettlrllmft bir siharl 
alayı ile takviye edllmlo bir 
fırkanın mıkloeleotlrllmemlo bir 
fırkayı kartı olan durumunu 
anlamak için manevralar 27 
yabancı enbay önQode yapıl· 

maktadır. 

Romanya 
Bankasında .. 

Bükreş, 24. (A.A) - Finans 
müstrşarı M. Demetre Konetan· 
dneeko'nun Romanya ulusal 
banka dlrektörlüğOne tayin edil· 
dlğl resmen bildirilmektedir. 

Ağrıtmaz, Asabı 

lanmıotır. , 

Italyan Prenstetl 
Afrika'da Birer 
Kumandanlık Ald•~ 

İetınbul, 25 (Özel) -~ 1 
TDI hanedanına meneab -,_ 
terden Pletla dfikft preDI ~ t 
bert Uo Perğanuı dOkG l"tf
Adalbert doğu Afrtka11Dd' J 
rer kumon~anlığo ıaylD 'fi 
mloler n Afrikaya glt111ltl 

111111111111111111111111111111111111111111111 t 
Son Telgraf '.,, 

Beşinci Yü:ıded•~ 
lll l lll l il l il lll l l l il lll il il lll l l il l!lllllll~ 



•• OZ Dilini Sev, Benimse ve Yurddaş, 
~~ ..................................................................................................... .. 
~Ç--im_d_ik_ıe_r __ .lır .. -- G Ü n lÜI n ş lh a lb e il"' o e ır n 'ı [ Dftşllndftklerim... 1 
ğnrlar;oısun ,.t ____________ a __ ır ____________ -_-:_-:_. .. _ Dilenci Değil, 
fb.el Yaz; Piyasa üzüm Satışında Fiatler Defterdar Bizden Zengin!. 
ış Geliyor, Kış!. Açılmadan Kenan Yılmaz HlkAye değil vakıa: 
l>Ga öğleden ıonra, ha .anın 

:: karardı, gözleri doldu ve 

' eıı yere, sırım sırım yığ· 
~lar düomeğe başladı .. 

'-t eııcereml kapadım. Damlı· 
._; •ereert ııerserl, camlara vu· 

111 
°'·· Birkaç arkadae konu· 

1oraı. Gayri ihtiyari; 

lıı geldi firak açmadadır, 
\1 sineye yare! 

'ltlet yf ne mi kaldı gilzel 
faslı bahare 

de Diye ıôylendlm. İçim, neş'eU 
li 111, bava gibi, ağır ve kapalı .. 
9ilZ•yım, diye dOetıniiyorum. 

'h atnıur solar ve bunların 
ltnaa, ıokaklardı kaçıolar .. 

ı_ lônıftraClzlftk, delik ıyakkap· 
'eıktmlş ceketler, çatı bu· 

IDıo avare biçareler ... 

::y allıh1 ne yazayım acaba?. 
lell telımıe, patlamıı lağımlar, 

er, dolmue çukurlar .• 
OlnııcL, bu da olmadı .. 

ı.,. ltaenııyen tramvaylar, geç ge· 
ı_, telgraf lır, geç kılan vapur· 

' boıolan telefon eebekeel ve 

~en içeriye giren damlalar!. 
"1ı '11anııyorom mevzu!. Ne ya· 

111, ne yazayım acaba?. c 
~ce, yolda çay kesen ear· 
9'rt r, boyalı, cılız, yırı aç bir 

""'AClıı g.lz enzaon, kaputuna 
~lllıı bir bekçi gôlgeel.., 
"ti 11 geliyor, kış! 

'e e yazayım, bundan başka 
it 'Ildır? Başımızı birçok tür· 
L_ ihtiyaçlar, birçok işler ge· 
~k? 

tlıal~ daman dolu kahvehaoele· 

h l»enccrclerlne alnımızı da· 
rJe~~ız. Sokaklarda insan H· 

~tinden, tiril tiril litreyi şler· 
.. Yırtık, köhne elbiselere 
lGl'tlnııo tiplerden nümuneler 
'eceğııı 

~fınıın bütün terelf ğl Os· 

11._ !. Cimdik atmıyor, devra· 

~°hı kaba yerinden bir parça et 
la IDık istiyor gibiyim! 

~G._ 1 geliyor, yağmur, çamur, 
l> tlr gftnlerl geliyor! 
~ GtGncıyorum : 

~it it, kıoın tembel, mlekln 
bi.._ •danı olurum.. Ellerim ce· 

"'" deıı çıkmaz, ağzımdan si· 
~fa dGşmcz n heroeye karşı, 
~ llldı dalma ten bir istif· 

'1t~ dôoer, durur. BdUln fa· 
~ Damını, şehrin bozok 
hk •rı, çukurları, çarpık, çor· 

~toı kaldırımları aamanı, kıoı 
lJ eato ediyorum! 

\' ltırlır olsun gazel yaz! 
~ •ldızlı ve rüyah, eevdalı, 
~ 'lıt111etll yH geceleri, oğor· 

0laanı 

--... -• Serbest Deg._ ildir --·-···-- Dlyar.bekır'den 40 yıl önce 
örnek Adı • Yarın Ankara'ya Berot'a giden btr koçak me· 

Altında lzmir'e 
Tiltün Getiriliyormuş 

İzmlr'deki ttıtün sosyeteeloln 
• lfttftn yetişen yerlerde tetkik
ler yaparak nerede 1 yl Ultün 
bolnnduğuuu teeblt edtrken 
bazı çlf tçflerden {Nümunellk) 
adı altında Qçer, beşer kilo 
tütOn alarak İzmlr'e getirdik· 
lerl doyulmuotur. 

Rençberler; sonra tütO.nl~rl· 

nln tahmin edilen miktardan 
~kalk çıkacağını düşünerek 

mü~kll ... durumda kaldıklaunı 
anlamışlardır. 

Daha plyaea açılmadan böyle 
(Nümunellk) adı altında iyi 
uıuınlerl beşer kilo halinde 
bile olea İzmlr'e getirmek ne 
demektir? Bunun bir ıoç ol. 
doğunu dQeünmüyorlır mı? 

Alakadarların nazırı dikkatini 
celbederlz. 

Atış ve Atlıspor 
GOzel Bir Manej 
Yeri Yapılacaktır. 

Ataş ve athııpor kulübtı, mev· 
sim başladığı için yakında fa. 

aliyete geçecektir. Birinci kor· 
don'da Şehir gazlnoeu arkasın· 
da eskiden ( Franeız Alyans ) 
mektebi olan bina bu kolüb 
için ahnmışhr. Binanın öoO.n· 
de yangın yerinden ihtiyaca 
göre area ahnarak (Manej) yeri 
vücode getirilecek ve kulüb 
üyeleri burada atlarlle maneje 
çıkacaklardır. Kulftb için önemli 
hazırlıklar yapılmaktadır. 

- k Ed • mor, billihare lelnden uzaklaş· 
Dün yeni ve önemJi Sparişler Geldi Hare et ıyor tmhnca, dllencfllğe bıu~lımıı. 

' Finans Bakanlığı varidat Bu adam geçenlerde haetalanmıt 
r,İatJer lndİrİJemez. genel dlrektorlü~ftne atanmış ve Berat boetanelerfnden birin· 

olan defterdar Kenan Yılmaz --------------- de, gözlerini bayata yommoo .. 
yarınki Afyon ekspreslle gide Dün bir gazetede Tür kof Is 

tarafından tesblt edilmiş olan 
asgari ilzılm f latlerlnln Eko 
noml bakanlığaoca kaldırıldığı 

ve buna dal r şehrimize.le ilgili 
makamlara emir geldiği hak· 
kında bir haber nrdı. Dftn 
Ubaylık ve TOrkoflsten mes' 
eleyl tahkik ettik. Bize veri· 
len malümata göre TOrkof fehı 
tesblt etmle olduğu aegari sataş 

f latlerl kaldmlmamıo ve kal· 
dmldığına dair şehrimizdeki 

alakadar makamlara bir emir 

de gelmemiştir. 
Tftrkof lıı; ihracatçıların dış 

Glkelere ftzfimlerfmlzf satmak 
1 çln tesbh edilmiş olan esgart 
f lıtlerden daha aşağı f latle tek· 
lif yapacak teclmer olorea bun· 

Bunlar, olagan şeylerdir, vakı· 
cek ve yeni ödevine başhyı 
caktır. Kenan Yılmaz; don aoan buraya kadar olan kısmın· 
bftUln f Jnanı şubelerini dola· da bir fevkalAdellk yoktur, fa· 
earak memurları ve ilbay Fazlı kat eabredlnlz: 

tarın adlarını tesblt edecek ve Gftleç'le şarbay doktor Behcet Bu adamcık, danyadan göç· 
Ekonomi Bakanlığına bildire· Uz'a ziyaret ve veda etmiştir. meden, İstaobul'dan Berot'a 
cektlr. Bakanlık; önce bogibl- kadar giden ve oldukça yüksek 
ler hakkında ilk karara aykırı ltanrİ Vapuru mevkili oğlüoa bir çekmece 

hareketlerinden ötürü (Son lh· c· • bırakmış ve: 
tar) keydUe tebligatta bulan· ..... ına yetı. - Ben öldiikten sora ıçareın! 
moetu. Bu flatlerden daha azı· Katil Haten Beş Yıl Demiş. O da vaelyeti yerine 

na teklifte bofonacaklar olursa Hapse MahkOm Oldu getirmiş. Bir de ne görsün: 
haklarında takibat yapılacaktır. A voç açarak, dua okuyarak, 

Umanda Alman bandarolt ı.. b k k k k k 
DOo bir lhr•catçı teclmere ı .. ı ü lilm olara ' so a öşe· 

İtıorl vapurunda aıe,çl Kort ı t d ı ı k d dl ı 
önemli bir parti llparlş gelmiştir. er n e t tr yere ' avar p e· 

Eokey't yaralayarak öldilren rinde sQrtfinerek geçen bir öm· 

Dün Yağan Yağın urdan 
Tram.vaylar işliyemedi.. 

SebHtlyen oğla Balen Kaferln rOn hazinesi! • Btıyfil\çe bir 
oehrlmlz Aırrırceza hakyerlnde t' " etırve ..•. 
doroeması bltmlo ve hee yıl Bu evl4d, eaf merhametlilerin 
ağn hapsine karar verilmiştir. göoftllerinden kopmuş yardım· 

Katli; öldOrmek makeadı ol 
l&rın bu göz alıcı varlık kom· 

mıyarak yaralamak suretlle ôlft. --------
Çiftçiler Yağmurdan Memnundur
lar. Bağlarda Sergide üzüm Yoktur 

me sebebiyet vermek euçundan k•maeını, ne yaptı bilmem .•. 
Türk· ceza kanonunun 452 inci Fakat şu muhakkak ki, dilen· 
maddesine göre mahkum edU clllk:, medeni iş bölOmDnde bir 
mlştlr. Danışmayı Alman kon· ean'at olrııadığına göre, herhalde 

eoloeo ile lzmh'dekl Alman'Jar· ln8!1olık çerçevul haricinde bir 
Diln şchrlmfae mevsimin ilk lerde henOz eerıllerde olan dan bazıları da taklb etmloler letf r ve blnaen 11leyh; herk.esi 

yağmuru yağmışbr· Dokuz ay· Qzümler de neferge denilen ve Tftrk Adliyesinin böyle silr· aldatarak, karın doyurmak için 
danberl bayıl yagmnr yağma · clneten ıtdl Ozümlerdlr. atle adllAne karar verdiğini gö· değil., para toplamak lçlo tutu· 
ımştı. Bil bassa ilki ndl zamanı Y ağmuruu bo eıradı, zaru· rftnce takdirlerini izhar eyle· lan yol, bir köUl yoldur ki 
yağmur şiddetini artırmıotır. dan fazla fayduı vardır. mlşlerdlr. oradan gelen servet te her hal. 

Göztepe ve Karataş semtlerine f nhisarlar Baş ltaorf vapurunda bulunanlar de bir harsızlık eeya kadar bat· 
yukarı mahallelerden ve yokuı da hey~cınla mahkumluk kara· kıılarıoa alddlr .. 
(ardan yağmur sularının indir· DirektörlüğD. rıoı bekleyorlar ve aralaranda • 

dl l l l d 1 B 1 hl 1 b dl k on veya onbeş yıla mahkum • • ğ mo oz ar an tramny yo · oraa n sar ar aş re · Hepimizin fçlode ln&1nlığın 
1 k 1 x - İb hl 'J t ı f hl olacağı hakkında f lklrler yfl-ara apanmıo ve tramvay ar turu ra m o zm r n sar· bir damarı, bir kaynağı vardır. 
bir mftddet lşllyemcmlotlr, Be lar balJ dlrektörlGğQne atanacağı rftUlyorlardı. Bazısı verimlidir, bazısı zil· 
l dl 1 ilk 1 l l h Lk da baz yayıntalar ( Şa Ecnebiler; bir cinayet dava. e ye tem z arne e er yağ· BA ın 1 

• ğOrttılr. Kimimiz yok canın · Bl·r Kaza J d l f l ) d Dan bu aaylalar sımo bu kadar ıür'atll görül· mor a tın a ça ışarak yolları Y a ar var ır, v dan bir fakire blrşey ve:mek 
( d h LIL t t L t f mftş olmaeını bllhaua takdir 

T K temizlemiş ve tramyayların gl· etra ın 8 ta .... a yap ı .. , zm r leterken kimimiz de içi 
ren amyonete çarptı baş dlt'ektörft Sezalye haeta ol· etmektedir. Katil katollktl, 

dip gelmel~rı sağlanmıştır. (Te· dolgun portföyflmüzlin yınıba· 
n,_ Yaralı Vardır. 1 dil 1 1 ) G L doğundan daha bir ay izin ve· ölen (Nazi) idi. Katil mahkum· ~ m n e m şt r. fimrft .. önü şana yardım cemlyetlerlnln ro· 

rllmiştlr ve İetanbul'da tedavi Juğonu İzmir ceza evinde ge· 
Dtın eabıh saat sekiz otuz· ile Bahrlbaba parkı yola da zetlnl takan yavrulara hakaret 

l 1 d 1 B l d ki edilmektedir. çlrecektlr. 
da lzmlrden Aydına ha4eket su ar a o muştur. ora ar a ederiz veya onları görOncc cad· 
eden Aydan treni Gaziemir fe. lağım bacaları derhal açtml denin bir tarafından öb6r ta· 

taııyononda bfr kazaya sebebi· mık sureti le suların akıtılması T 1 le=' L H An M RA" rafını geçerlz.. Bu ikinci tip· 
yet vermiştir. Bir nakliye kam· da temin edilmiş, yollar temfz. 25;~ ~ 2573 ler, mevzuomun haricidir. Ben 

yont4. yoldan geçerken tren lenmletlr. Belediye don akşam idaresinde .M.ILLi KÜTÜPHANE elnemaeı blrfncllerle, yardım eever gôoOI 
kamyon. çarpmış ve içinde temizlik amelesini takviye et· taşıyan, yani soysal terbiye ea· 

bulunan yolculardan üç ldşl mlş ve yağmurun yağdığı mild· v B Ih bibi yurddaşlarla konoşacığım: 
ağır surette yaralanmıştır. Kam· detçe ·gece olmaeına rağme11· ı• yana u" u" lu" D::w ... :-!7'" verilen pıra, ılzlo 
yon parçalanmıştır. Yaralının· çalıştırmış ve hazır bir halde lnsanlığaoızın bir lst.eı.:-'lrandau, 
lar Ôdemlell Mehmed oğlo bolondormoştur. Şehrin diğer elzln iylllğlnlzle eğlenmekten 
Muea Vahid oğlu İbrahim ve ycrlellnde blrşey olmamıştır: MOmeeelll: Son çevirdiği çok gtızel t llmlerle beyaz başka blrşey değildir. Habis 

perdenin hakiki biilbtılü unvanım kazının b 
Mehmed'dlr. Mosa'nın yaraeı Tahldkaıımıza göre yağmur lr v.eUnın, kontroleoı, ve 
ba•ıoda ve kolonda, lbrahlmln çlltçllerlmlr.fn YQzftnft otıldftr· .M. ARTA EGE R T murakabe harici bir nevi hay· 

v ı " Mevsimin ilk bftyük f llml. 
arkaeındıdır. Mehmed'fo belin· mllştQr. Çfiokü çiftçiler ekim PARA.M.UNT dftnya havadisleri dutloğoo ta kendisi! Benim 
den aşağıeı keellmletlr. Yara· için hazırlanmak üzere tarla· fnunlığımı, kendisine eenet 

lalar tehlikeli duramd.ıdır, hae· larını sürmek için yağmur bek· Seans saatleri: IJergüo 15,19. 19,21 JS de. Cumartesi kaynağı yapan dilenciye, ne 
taneye kaldmlmıelardır. Genel Uyorlardı. Bağlarda sergilerde Talebe seansı, Pazar 13 de başlar. . gaf lettlr ki, cemiyette hAIA 
savamanlak kaza tahkikatına: üzQm kalmadığı da memnunl · Geceleri ılnemadan ıonra her ta· Orlıan Ralınıi Gükçe 

rafa oıobOe n tramvay vardır. s· 5 · · · el 
el komuştur. yetle: öğrenllmlştlr.:IBazı • yer- -========================~~~-~~-;0;11;11~~ın~c;ı~)~·ıi~z;:e.;;.. ~!!11 .................................. ıııiiiiii ......... İııllii ...... lllİİİ~!!!!-• .. . 

I~ 
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)a imparatorumm bıiyiih· 
•P 
~k r~n,,es Teru; S<:Julıati 
fıf.. lq seven ve daima gezen 

ırlır 
' 

l 

Cilıamn en genç nıotosilcletli 

postacısı heniiz 11 yaşında im· 
lıman Yan lloskiIJ ,.,'tir. Res 
mimiz bir nıüscıbakaclan sonra 
al mm ıştır. 

Macar sinema yıldızlarmırı en 
giizellerinclen olan Marta E'g· 
geri Puris·c geldi. Garda bö)'le 
çiçeklerle karşılanmıştır. 

lak Ven, Atlas denizini fr· 
lunda'dan Amerika'ya geçme!.· 

isıiyerı: 19 yaşırıda bir ıay)'a· 
:,.recidir. 

ltalya llab~~ lıuc..udun<la Bre 
ncr boğazım da istemektedir. 

Rcsmimizde iki memleket ara· 
sındaki lıudud taşı görülmek-

tedir. 

Alman Salibi ahmeri, lıarpta 

ecza t'e imdat götürmek iizere 
resimde göriilaıiğii ı·eçlıile hö 

vek yetiştiren bir mektep aç 
mıştır. 



Amerika i\tektuhları: 

ölümün !{arsısında Danslı 
' ve Müzikli iki Gün! 

-----------------------.. ----------------------
Başladı, f"lorida Felaketinde 

4 Metre üstünden Uçtu. 
"Nefes Alma Devri,, 

Dalgalar Adacıl{larııı 

M. 0 Ru:t'elt ve eski 
A 

Nevyork ( Ôzel ) - Boraya 

gelen haberlere göre Amerika· 
nın bo haf ta içinde !ıadçle 

olan en mtıhlm l1Jl Habeşistan · 

dakl gaa yağı mes'elesl idi. 

Her htıkumel hariçte bulanan 

teba111 ile işlerini korumığa 

mecbur olduğundan Amerika 

umumt el k4n Habeşistan gaz 
yağı imtiyazı meı'eleslne çok 

aleyhtar bir nzlyel almt,tı. 

Hatta borada bo gibi macera · 

lara "Dolar alyaeetl,, ismi ve · 

rllı:ll. (lHr rivayete göre bo ta· 

biri relslcOmhur Ruzveh koy· 
muştur.) Hiçbir Amerikalı hir 
şirketin menfeatl için mobnre 

be yapmak lstemly<_>r. Hatlclye 
işlerine bakan Mister Hull ge· 

Çt'D sah gQnü gazeteler mümeı· 
elJlerlnl davet edip İngiliz M. 
Rlkelt tarafandan ılınan lmtl · 

yazın Amerikan Standard Va· 
kum gazyığı olrketl namına 

ôldoğonu ı~ylemlotlr. Mezkur 
şirket lıe Standard OH Kom· 

panl of N. J. ile Standard Va· 
koom 011 Kompanlnln mftote· 
rek malıdır. 

Hftkumetln tanlyeıl üzerine 

Stmdırd Vakuum ofrketl fmtf· 

yaz hakkından vazgeçmiş ve 
bo ıoretle Amerlkanan karıo · 

ıırılmıktı oldoğo bir lo sfyHet 

eıbtfelerlnden sllinmlotlr. 
Ameril:u'da lt.lalıat: 

RelılcGmhur Mister Rozvelt 
!: Laoını geçelldenberl Amerl· 
ka'nın dahlli l1Jlerlnde çok bü 

yok dtğlalklikler ve yenilikler 

hAııl olmuotur. Hemen hergün 

yeni bir kanun, yeni bir tedbir 

lyllğe doğru yol açarken lo ve 
gQç eahlplerl bilyi1k ve küçük 

eana,11 yeni makinenin dönen 
çarklımna uydqrmak mecburi 

yetinde idiler. Bu bittabi kolay 

değildi.. . Evelkl gfin Reislcftm· 
borun gazetelerde ne~redllen 

bir mektubunda da değlolkllk· ........................ 
ANADOLU 

-------
Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baoyazganı 

Haydar Ril~dü ÔKTEM 
Umumi neıriyat ve yazı İ§leri 

müdürü: Hamdi Nüzhet 
idarehanesi: • 

fzmir İkinci Deyler ıok.ağı 
C. Halk Parti&i binası içinde 
Telgraf: 1zmir ··ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Posta kutoıu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllıgı 1200, Altı aylığı 700, Üç 

aylığı 500 kuru~tur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır. 
Heryerdc 5 Kuruıtur. -Gunü geçmiı nüshalar 25 kuruıtur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

rakibi M. llovver • 
terin esas kııımt bltmlş olduğa: 

blldlrllmektedlr. Bu havıdlıı 

borsa üzerinde iyi te3lr yapmış 
n eaham f lyatlım artmıştır. 

btzeteler tebeddtlllerlo bir za · 
man için durmuş olmasına "Ne

fes alma devri,. demektedirler. 

Bir kısım halk: fso bu yenlllk 

n dt'~lşlkllklere "Nlz.am ve 

intizam içinde başarılmış revu· ... 

rld"'ya çarpan fırtınRnıo gel· 
mrkte olduğunu Oçgüo evvel 
ilan etml11 ve ahalinin ve hüku· 
metin ona gilrt1 ittihazı tedablr 

etmesini tavsiye f"ylemlştl. Bir· 

çok yulerde tedbir alındı ve 

kbzalu ehemoıiyı· tslz gt>çtl. 

Fakat nasılsa Florlda yarım 
adasının cuoubu burnuna dil· 
şen ha;ık ve blrblrloe şose ve 

dt'mlryolu ile bağlı olan ada 

cıklar ihmal t'dlldl. Bıı adacık 

lur üzerinde uınumi barb Ve 

teranlarındao birçok kişi kamp· 

tarda yaşıyor ve yol yapıyor· 

larch. Bir kısmının aileleri de 

orada 1 df · Buraya son dakika· 

da bit lren gönderildi fakat 
geç kaldı . Afet derecesinde 
olan fırtına kampları parça par· 

ça etti, bloalau ve adamları 
denize uçurdu, ve denizden 

harıl olan büyOk bir met dal· 
gası adacıkların Qzerlnden dört 

metre kadar yftksekllkde olan 

bir ea : kitlesi balfnde ğeçtf, 

: : Denizde kazaya uğrıyan vapur 
lüsyon» diyorlar. Bu revulOsyon treni çöp gibi yuvarlayıp attı 

Amt'rlka ahıllsl, aanayll, ticareti ve bir çok binecekleri veaalre· 

ve mallyeıl için bayırlı ol· yl sildi. denize döktO, 300 den 
moetur. fazlı aabık aeker ve 100 den 

Poletika: fazla ahll ahali öld6 ve yOz· 

Ameılka'nın kuvvetli iki si· lerce klal yaralandı. Kurtulan· 

yaai partisi vardır. Biri "De· lardan Senison isimli adam: 

mokrat,, diğeri "Repdbltk» dlr. "Böyle bir kazada bulunmak· 
.. R~pübllkenler .. daha ziyade tan ise mltltalyöz ateolne kar-

muhafazakardırltr, fakat ayol 

parti içinde serbest muhafaza· 

karlar fazladar. Buradaki par· 

tllerln hepsi müterakki olmakla 

beraber bu iki bilyük partinin 

arHaodıkl baolıca fark blrlhlrJne 
kurşı duran iki kuvvetten baş · 

ka blrşey değildir denlleblltr, 

tıbkı iki fadbol takımı gibi ... 
Demokratlıır ReJslcumor intf. 

babı için gene Mister Ruzvehl 

göstereceklerdir. Uepübllkenler 
ise gösterecekleri adamı blrtürlü 

tayin edemiyorlar. Sabık Reisi · 

cumur Mister Hcover'i istemi· 

yenler çoktur. Son zamanda 
Ford,un ismi ileri eürülmeğe 

b:ıalannııotır. 

Kadm lıiildimct reisi: 

Amerika'nın çığırtkan 

Senatörü Mlater Long bir dok· 

tor tarufındıuı kurşun ile ağır 

suretle yaralanımş ve clldürül· 
müstür, Senatörün muhafızları 

doktoru olduğu yerde öldi1r 

mfişlerdl. Se~atör Long '1 Zen· 
glnllğl herkese taksim el u siya· 
setlle meşhur ve muba Uf leri 

çoktur. Kendi L\llzana boku 
metl relel idi, yerine bir kadın 

geçmiştir. Adı Mlı Allı Lt Gı· 
z Jın Fıp'tır. 

Filorida afeti: 

Amerika bava bürosu FUo· 

Liilizcmo lıiil.-ıimeıi reisi ola 
cağı söylcrıerı lwdm 

oı gltmeğl tercih ederim." de· 
mlştl. Hftkumet bir çok klol· 

nln ölQm ve yaralanmasına se· 

hep olan lhmnlcflfğln müeeb· 

blplerlnl araştırmaktadır. Sabık 
Hkerler cemiyeti de şiddetli 

protoetolar yığdırmıotır. 

2 - Florld nfetlııde rftz 

gAr ve sular büyük Dleci yolcu 
npurunu açıkta bulunan bir 
kaya üzerine atmıştır. Büyük 

dalgalar upurno üzerinden 

aşmakta ve yolcuları ölümle 

karşılaşlırmakru idi. lmdad ha · 

berlerl Qzerlno yetloeo altı adet 

vapur, dalgaların büyüklOğün· 

den yolculara kazazede vapur· 

dan ılımamıolardar. Ancak iki 
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lstandar· Göroşler üzümlerimizin 
Sezişi et• dize Edilmesi Mes'eJesi. 

Yuan : Eczacı K. ~ 
--~~~~~~------~~~~~~-

Ekonomi Bakanlığı Mntahassısı Şeb- Ne Kadar Olsa 
· · G ld. T k• ki · 8 1 d Göz Kayıyor .•• rımJze e ı, et ı erıne aş a ı. ,41 

Evet, göz kayıyor, otı edi' ' .. 
Ekonomi Bakanlığının lstan· marke) ıurularık (lzmlr Ozl 

dardlzaeyon mfttehaesısı bir Al mü) namı ılbnda lhııç edlle· 

mın; oehrlmlze grlmlo ve Ozüm cektlr. Bu tekilde ftzftmlerlml 
ftrilnilmftr.ftn letaodardlzaeyono zln iyi f lıtlerle aatılıcığı anlı· 

için ıedklk.lerlne baelımıotır. oılm&1ltıdır. 

Mütebaesı~; blr miktar ftlftmü Renk ve bOyQklOk itibarile 

kalburdan gt'çfrerek nnk ve kalburlanıp ayrılmamış olan 
bOyOklOk itibarile bl::- olanlara Qzümler (lzmlr Ozi1mft) adı al· 

t uplamıo ve Luoları sınıflara tında ihraç edllemfyecek ve 

ayırmılJlır. İdaodardlzasyoo ya bunlara (Milli marka) damgası 

pıldığı takdirde üzfiınlerlmlz •urulamıyacakllr. 

böyle sınıflara ayrılacak ve Alman mftteb1181P; tedldkle · 

numara ahında üzerine (Milli rlne devam etmektedir. 

Acun Basınına Göre 
Italya - Habeş Anlaşmazlığı 

Son Siyasal Durum .• 
Ve 

lerde kadmların roblıruı• 1~ 
kat ediyor musonoı? Bell rJ 

mtııemıdlyen gl>zGm k•11Y 
Kadınlardı omozbıeı bir tıJ 
olmuetor. Kollar kıeı, I•, 
omozbı1Jındın bir pencere , 
yorlar, oradan baıunoo 69ıa 
den löp bir et gözQkftyor· ~ 

Omozbaomdan ltlbıreo 

kısa olunca ıynl löp rtl ~~I 
çıplak 1törmOyur degU 1 

fakat busenenln moda!ı, g1'~ 
kolu örtOyor gibi yıpıb ti 

pencere bınlunrmek.llr. f~ 
cere kıpı etbl değildir, k•P1 

selahlyetle herkeıin girip ~ 
maeı vardır, fıkat kapıd•O 
ğırız, pencereden girer der 
bir 141 vardır, penceredeD ( 
rllmez, oradan ancık bı 
girer, erkek gözlerine dl~ t1 
edJyorom, bu omuzbaoı peıı 

E 
llııtı 

ti b 

Cihan mathoıtı, hemen umu· 

miyet Ozere Habee·İtalya lhtl 

JAfıo'1an bahsetmektedir. 

dır. Bırbı mtıddet 

da tahdld etmek! ,, 

resinden kaçamak yıpıP' ı 
ve eahasm · hemen yok gibi, şeytan ıer•1 

e •r 
Yeu~ 

tneu 
gfroı 

~•t't 
l'r•ky 
200 
bııa 
~er 
~•ltr 
Orduı 
"'Ua 
tay et 

J..,' Aml da Pöpl gazetesinden: 

"Façtzm, bup demektir., dl· 
ye bağıranların keyfi yerl~e 

gelsin diye FranH, netaylcl 
meçhnl bir maceraya ablacak mı? 

Fransa'nıo aklı selimi, ceva 

hını çoktan vermlotlr, memle 

ketlmlı sulh istiyor ve solbuo 

her zaman muhafız' olacaktır. 

Hükumet ve dlplomatlan, lhtl 

JAfı durdurmak lçlu elden ge · 

Jenl yapacaktır. 

" Fakat... İhtiras ve basl· 
retelzllk yılzftnden şu veya bu 

taraf askeri hareketlt'rln önd· 
ne geçilmesine mftaaade ve fm · 

kAo •ermt'Z!!e, Fransa'nan ha 

sırada da yapacağt rolleri var · 

~lln sonra biiydk fedaklrlık 

göstererek yolcular cankurtaran 

Hndallarlle tıoınabllmiılerdlr. 

300 den faıla yolcunun ek· 
seriel Nevyork'lo idi. Kazaze· 

deler trenle Fllorlda'dan Nev· 

york'a nıkledllmlolerdJr. lstae· 

yonda bekleyen talukaı, gelen· 

lerl" dudak koparırcasına ôpft· 
şerek ıevlnçlerlol göstermloler· 
dlr. Yolcoların çogo tatil .,.. 

kitlerini geçirmek için vapura 
blnmlelerdl. 

Vapor kazaya ugradıktan 
ıonra kaptanın ittihaz ettiği 

tedbir ile panik haeıl olmootor. 

Yolcolar çok iyi n cesur ha· 
reket etmlolt'r ve taife de can 

ve baola çalıomıelardır. Herkes 
su içinde dolaşmığa mecbur 

kalmıe ve bir doktora göre 

cankurtaron yeleklerlolo takıl· 
ması emredilince çok klol sinir· 
lenm,.ğe baılamıottr. 

Ölüm intizara lçiode geçen 
iki güo zarfında hfrkese mun 

lazam yemek verilmiş, bir .kı 

ıım yolcu dansetmlş, çocuklar 

ise bir arıya toplanarak oyun 

oyoamıolardır. Kaptan ve taife · 

ler hep een buluomu~lar ve 

lAtlfeler yapmışlardır. Bo, yol· 

colar ftztrlnde iyi tesir yap· 

mıotar. Yolcqnun biri bao gar· 

sona "Ne yapacağız? Bu ne 
müthlo fırtına,. diye ba~ırmış 

ve garson cevaben: "Bu fırtına 

blrşey değll, ben kaynanamla 

beraber iken kopmDIJ olan fır· 

imayı görseydiniz eimdl kendi· 

nlzl limandı zannederdiniz,, 

demlo. Bunun gibi birçok mil 

!Abazalar yolcuların yareğlnl 

yüksek tutmu1Jtur. Vapur or· 
keatraeı muayyen l!aatlerde 

çalgı çalmıetır. A.R. 

Deylt Meyli gazeteılnden: 

Uzun mftddet hariciyede hu· 
lonması dolıyaelle tecrllbealne 

letlnad eden Lord Hmrdlng ef· 

karı umomlyeye Habeı ihtilatı 
ne eekll alırea alıın İoglllz 
mftıtemllke n toprıklarana 

hiçbir tehlike gelemlyeceğlnl 

söylemiştir. 

"Fakat, kıymeti pek b4y4k 

olmıyoo bir Afrika toprak par. 
çaaına haddinden fazlı ebem· 
miyet vermek hatasını lrtlUp 

etml1J bulunuyoruz,. 

Taymls gazetesinden: 

Afrlka'da hrrhangi bir htı 

kilmetln arazi ilhakı, Avrupada 
diğer arızi letllAsı hırsların1n 

ıerbeetçe baogôstermeelne ıebeb 
olacaktır. 

• "Beynelmilel ıulhOn temeli 

kanun. adalet Ye hak olmalıdır. 
80 Qç eaa1a, hüenilnlyetl llıhe 

IAzımdır. Uluılıtr sosyetesi ıuı. 

hdn hamisi olmak lateyorsa bo 

ee11lırı kabul etmelidlr.,, 

Mornlag Poot gazeteıloden: 

"ÔoilmQzdekl ıaatler de de 
Sinyor MuHollnl menfi hare· 

ket ve ifadelerinden nzgeç· 
mezae uluslar ıosyeteel başka 

bir tavırla ıôz ıôylemek mec· 
burlyednde kılmışhr.11 

11 Tevete ( ltılyao ) gazete 
sinden: 

"Eğ"r luglllıler bl.ıl mCltte· 
f lk olarak tıoımıo ve 1Jlmdl 
uootmuo iseler, henftz dOşman 

olarak ne olablleceğlmtzl bll

memektedlrler!11 

OKURLARIN~ 
DILE~~Rl 1 

AIRancak Semti 
Balk1nın Dilekleri .. 

Gftzelyalı halluoın çeame n 

abdesthane tolerl için oarbıyı. 

mızdao istediklerinin olacağım 

değerli ~azetenlzde okr.duk. Al· 

sancak balkının da ötedeoberf 

yalvarıp benQz yapılamıyan ayni 

dertleri var. A•sancak pazar ye· 
rloln bllbae11 pazar gftnlerl k~y· 
lülerl~ dolduğu herkesçe belll· 

dlr. Chardı bir ıbdeıthane 

olmadığı için bu kalabalık halk 
ihtiyaçlarını eokaklarda n civar 

evlt!rlD diplerinde veya boı ar· 
salarda yapmıkıadırlar. 

Bir de çeomeelzllk yOzdnden 
su sıkıntısı çekmekteyiz. Şar· 

bıyımızın bu dilekleri de önemle 

yapacağım bilerek olmdtden 

memnun oluyoruz. 

galiba bo kaçamağı yıpa•0 ~ 
diye bu deliği ıçmıe; istife 1 

bakanın gllnabı varaa keodlllt 

Fakat ne kadar olta gısı 
yıyor, dedlglm gibi omuıb•• 
dan ııı~a 1a kol kAmlleo çıp ( 
iken gô.ıe çarpmıyor dı o k'1 
pencere göz ıhyor. Her bJ 
ben şimdiye kadar çıkan k• 
modalarından hoeuma gtı 
yenine rastlamadım. En botıJ 
gideni kıpı modasıdır; su•: 
nln mayolarında, tam ooıuı f 

pencereelnlo OetOne ıud•0 ıfl 
lanmıyan mayonun kumıo•0 

yapma bir kamelya koyO, 
tardı. Her halde eu feuıo J 
siler, omozbaıı, göğOs, bel, ~ 
ça Ozerlnde çok dolı~ıyorl•'' 

c 
Eczacı olacağımı kadıO ~ 

zlsl olmadığımı pek yanıyorıJrıl 
bo iade ne modalar çı~• 
neler yapardım dlyorulJJi ~ 
Uyene bakma ıOyletene 

derler .... 

Zabıtada __....,_ _______ l 

Ağaçtan Düşen çoc~ 
Karoıyıkı'da lnkıltp •0 lı' 

ğındı Abdurrahman) kı•• f 
yııandı Naciye ağaca ç.t~ tll 
n 11bncık kurmak lıteıı>lffl' 
O ıırada dtışen Naciye b• f 
dan yaralanmıı n bııt•oe 
kıldırılmıotır. 

Cam çalmı~ lf 
Birinci kordonda eekl ttl• ~ 

binasından dôrt parça caOI -
lan Said oğlu Mebmed All 

1 

tulmoştor. 

Sarkıntılık ve kavga ~ 

Şehidler caddeelnde S• ~ 
oğlu Mehmed'le Moıtıl• 0~ 
Muzaffer Hrhoı olarılr yfl~ı 
Jerkeo Mehmed; Muzaffere ıtef 
kınulak etllğlnden Moı• f 
çakı ile l'tlebmed'I dlzfpdell 

ıalamıştar. 

Ldf atmak 1 
Babrlbabı parkı el••'' .~ 

ı 
,,,, 

Hasan kızı Salme'ye 16 101 
Halil oğlu Abdurıııbmıo uı 

nı t,,., 
ıo 

ot•rı 
tırtıı. 

clJba 
Seota 
hır toı 
bıre1ı:J 

14 
btr 1 
~.,., 

tıt kı 

t.a 
bııga 

f tı, 
ı,,, 

'ıı'd, 
~eaıı 

muotnr. C 
Kemer istasyonunda ı.a:o: oJı ~ a 

Kemer iltaByonunda öde ıl' ~ &d 
treninden inen Selim ~·;,~ ~ lıq 
40 yıolırt0dı Emine ırell 1' ) hı 
indiği ııradı bıea dönere~ 1' '~• U 
dft1Jmilo Ye yaralıonuet•t· ~· ll 
Hırsrzlık: J' ~ tol: -• "" t, Kahramınlar'da 87 lolil •ol ~ ~,, 
da HOeeyin'ln nlnden ood0 ~ td,ll 

cı._ 

llraaı çılınmıetır. '~ S 
Kız Kaçırma ~' ~ıa" h 

Kemer'debahçevan ıok•g•f ~~u 
Baean kızı Ad•lye'yl k•çııi~f ~ 
kirlettiği enlıteal Sıhri ''"J' ~~ tı~ 
dın haber verilen Muetıf• t\~ 
tutulmuştur. 



A'nadolu Hezimetinin 
• Gizli Safhaları .. 

~-----------------------------.. 25.9 93.5 - 1\':6 
Yunan Ordusunun 16 EyJul 1922 de, Sabahın Saat Dör-
donde Istanbul'u işgal Edeceğini Herkes Biliyordu 

Eyhll 1922.. Yeni başku · 
llı1t1dan Yorgl Baclaneatl sure· 
ti huıuslyede harbiye nazırına 
Jlıdı~ı 4 eyl!il tarihli tahrh:a · 
ta1ada: 

"Ba baha veya biraz sonra 
l'rakya'ya geçece~lm ve letın · 
laQ1 Gzerlne muayyen p14n da · 
hiUnde yGrilyeceğlm. Bu hare· 
~•Uıı lam bir muvaffakıyetle 
'etlceleneceğloe ve Yunan vah· 
4-tlnlo tarihi ve mllli noktadan 
'--.mlanacığını, patrikhanenin 
"aretten kurtarılacağını emnl. 
)ettnı bftyftkUlr. Y ılnız hilkıl· 
Qaettn ordumuzun lstaobul'a 
ellıeılnl diplomatik yollarla da 

t t't ıurette temini ltzımdır. 
~Jıda 50bln, kaçak Aeya'dıkl 
~"U bin aıker, bu bayak lıln 
.... çıkanlmasına kAfldlr. 
~er ordu, btanbal kapılarında 
() hı-.. vulyet çok feci olur. 

tdu•an plıtarları Beykoı 
llttıanndaa lıgal h1reketlai 
"ret gbel yıpar;,. 

... 
l>lyerek İıtaabul maceraeını 
tllı;, etti. 

Papulas'ın )'<'rİrıe geçen Yu11arı başkumanclanı·. llacianesti 

b~nnn tçtn•de tamamen gizli Ve hAIA Yunan hariciye neza. 
olmaeı lcı; elliği halde, bu retf • artlvlerlode bu - C'husosta 

haberi doel ve diiıman doymı · ibret bahıedecek telgraf ve 
yan kalmıdı. İstanbol'da Tftrk tahrlratlara tesadftf etmek mOm· 

ve Rum, gftnlerce bn hareketin kilndilr. 
tafsllAtt ftzerlne mfinıkaıalır MeselA: Londra mGmeBBlll, 
yaptılar. İngiliz komandan• ile bu hu· 

1ıtınbul 16 eylulde eab•hın euetı letlmcezkAraoe bir mftlA· 
dôrdftnde teallm ahnacakh. kal yapmıı ve ın cevabı al· 

Gerek latanbul'a glr,,cek, mıttı: 0 Ne duruyorsunuz? le. 
ıerek cephedeki askerler, ftgal tanbul orada, kaçmıyor yıL., 
altındaki halk, bfttftn Yunanlı· Londra mGmeeetll bunu hariciye 
tan, 1etanbul'da Tftrk veya nezaretine hemen blldfrmlttl. 
ecnebi aekerlerl, Mustafa Ke· Londra Runı'ları, İnglllz 

·---------·-- .. ------·---- --.- ___ .. ______ . _____ -· ---- -- ~ -- -
Son Te D YB'i'ö' "'"iHfB'ib"<BlrD er~ 

Habeş imparatoru, Bugün Genel! Se
ferberlik Kararnamesini imzaladı. 

~---------------------.. ·~---------------------
Hah eş Orduları Cepheye Gidiyor, Hapishanelerden 
Çıkan 8t) Biıı Mahkôm da Hudutlara Sevkedildi. 

İstanbul, 25 (Ôzel) - Bahetlıtan imparatoru Halle Selise, bugtın genel ıeferb~rllk lararname· 
ılnl lmZ1lımııtır. İmparator, kararnamonln imzasından sonra genel af llAo etmlt ve blltıln Babet· 
letandakl hıpiehaoede bulunan 80 bin mahkumu cepheye göodermlıtir. Babeı orduları, hudutlara 
giderek İlalyao ordularının bulundukları yerlerden 30 kilometreye kadar olan meeafelerde mevzi 
almaktadırlar. Bo~flo, 30 bin kltlllk bir kuntl cepheye gönderllmlttlr. ______________________ .. 
Azmara Italyan Karargillıın

da Harb Meclisi Toplandı. .. ~~~~~~~~~~~-
1 tal yan Ordusu, 250 Bin Kişilik Bir Kuvvetle Habeş-

lere Hücum Etmek için Hazırlık Yapıyormuş. 
İstanbul, 25 (Ôzel) - Ctbutl'den haber veriliyor: İtalyan Mareıılı Debono, Azmara'dakl karar· 

g4hında bir harb meclisi toplamııtır. Bu medlete, general PJrço Perole, MeravlllA, Santlnl ve 
Erlıre'dekt halyao kumandanlarının birçoğu hazır bulunmuşlariu. l\leclleten eonra İtalyan cephe· 
lerlade bGytık bir faallye gliriilmllıtGr. 

Söylendiğine göre, İtalyanlar, 250 bin kltlUk bir 
Harar bôlgelerluden hılcum edecek, Adle Abıba'ya giden 

kuvvetle Adva, Avee, Sepeleu, Vep ve 
ı.ılmendüfer hanını tutmak letlyecelderdlr. 

~10 eylulde Baclınesd glzll 
' t_ ' umlr e geldi. A verof 
~tblııında bıtvekU DJmhrl 
~llırta ve harbiye nazırı Nlko 
l.f tılı;,t ile mCUAkattan sonra 
1....' torpido ile Marmara denizine 
""teket elli. 

mal'ln erir Anı harbiyesi de ıtyaei mehaf ilinden aldıkları 
bandın haberdardı. ilhamı Yunan herlclye neza·~ Uluslar Kurumu Tekrar Toplanacak 

İstanbul (lzerlne yGrGyen retlne: "Yunanlılar daha ıuurlu 

İ8tanbul 25 (ôz~I) - Mıd· 
rldden haber veriliyor: Japınya 
kebloeııl, Mftaytı Şaper Prlyeno 
tarafındın tetkll edllmlttlr. 
Y eol kabinede, eeki başbakan 
Lero ile Mil~yü Zil L~romblleı 

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

.. 14 eylulde lrablne fevka14de 
t içtima yaptı ve küçClk 

!:'•'dakl ordunun muhtırlyetl· 
l:ıbol ve ilin elli. 

ı.._ lGçtık Asya ıef eri tarihinde 
._,IGııden itibaren yeni bir 
"'4 ta. baılamıt demektir. Mas· 

'-' kemal karıııında, Auado· 
) ~ •nık harekAtanda muhtar 

kuvvetler tonlardan mfirek· ve a; lmkArane hareket etmeli· 
kepli: dider., ıekllnde blldlrmlılerdlr. 

350 zabit, 15,474 nefer, 12 Yunan hiikumet! de bu hu· 
eabta, 12 da! topu.. eueta hiç bot durmamıttır. 

Yunan orduaonun İetHbul'a İstanbul Ozerlne Hıclanesıl 
~frmeıl gftnGnftn arefeıılnde; aekeri bir hareket yapırken; 
Yunan ordusunun bu hareketi, Yunan elyaBllerl de birçok 
1atanbuJ surları içinde aksal. kapılara baıvurmoılar ve ne 
amelsiz kalmadı. gariptir kl yara teıvlkkArane 

İstınbol, Osmanlı h6kumetl ı~zlerle karıılanmıılardı. Fakat 
ld1reılnde olmakla beraber hakikatte vaziyet bambaşka 
hakikatte batka kuvvetlerin idi. KilUılımmare'de ordusu ile 
elinde idi. EnelA İstanbul eelr dllşen geoeral Taveıhend, 
ltllAf devletleri aakerlerlnln bu eıaretten sonra kızıl btr 

~l bir Yunan ordusu vardı. 
• . • • . . . aeked logıll altında idi. Franıa, TOrk dGşmıaı olmuıtu. Bu 

&! • İngiltere ve İtalya birbirine zat ta ite mftdahale edince 
._ llbtar ordunun Jlk hedef 1, L y ı l k ı ....... _ zıd siyasetlerle bu logalden vaziyet tea.rar onan ı ı ı ey· 
ıııı.... -.afa Kemal hareketini kı· 
~lda birteyler elde etme~e çalışı· bine dönmüttil. 
ı. Y•mıyacak derecede darbe· yorlardı. 

~k ve İıtanbul'n ltgal İıgal kuvvetlerinden sonra İetanbul'un lenntenlerl Ya· 
' lı;, TQrk'leılo mınevlyatını Sultanların BabıAllıl, harbiye nan ltgallne taraftar değildiler. 

belde ıarımak idi. b h d 1 d t.d ve a rf ye nazırları ldareıln e Yahudilere gelince: Bun ar an 
'- lrne'dea, Marmara yollle bir kuvvet nrdı. Bu kuvvetle· iki yftzlfllGkten başka hiçbir 
t.~~nyı veıalr lıkelelerden rln de kıemıazamına Ankara ıey beklenemezdi. Evlerinde 
tG1ac1 eıköye k4fl derecede asker nın letınbul ıjanları hAklmdl. bir dilzlne bayrak bulunur, 
~- ertld•. DôrdGncG kolordu İıtıobul üzerine tasavvur hangi taraf gıllb görClnClrıe o 
~ 1111Ddanı general Slabopuloe olunan hareket gizli tutulama· bayrağı ileri ıOrer ve ıadece: 

letanbul, 25 (Ôzel) - Ce· 
nevre'den haber veriliyor: 

Uluelır kurumu konseyi, bu· 
gln ôğleden sonra toplanmıı 

ve İtalya delegesi Baron Alolzl· 
nln, betler komitesi batkanı 

Madaryaka'ya vermlt olduğu 

muhtırayı lncelemlttlr. Baron 
Alolzl'nln muhtırasJDda deni· 
lfyor ki: 

Betler komlteel, ltalya'nın 
hukukunu nazara almamııtır. 

Habatlıtan, uluslar kurumuna 
verdiği söıG tuımamııtır. B3yle 
olduğu halde, bılya ile mft· 
ıavt hukuka malik olduğunu 

iddia eylemiş ve Amara böl· 
geılnde İtalya'ya ayrılmıt olan 
haklara riayet etmediği gibi, 
ln11n ticaretine mCluade etmlı 
ve fasla olarak ta, 1906 maa 
hedeatnl kale almamıttır. Bu 
noktalardan dolayı Habeılıtanın 
kendi kendini idareden Aciz bir 
devlet olduğa anlaıılmııtır. 

İtalya h6kumetl, Habeelı · 
tan'a verilmek lıtenen mahreci '~Un ldareılne memur. dığı için İıtanbol'dald muhtelif - Yatauo!.· 

kuvvet ve cereyanlar faaliyete Diye bağırır. tanımamaktadır. 
~'flQ kolordunun letınbul gelmişlerdi. Bu onbeı bin kişi· Gazel İstanbul itte eyhilde Uluelar konseyi. baron Alol· 
'4t l'lıae hareketi cidden tuhaf ilk kuvvetle bir it yapmak bu vaziyette idi. zluln muhllraeını, İtılya·Hıbet 

koy muı ve milteaklben neır~y · 

ledlAl resmi bir tebliğle, betler 
komitesinin verdiği raporu 
illo etmlıtlr. Bu rapar ooalh 
eahlfeden ibarettir . 

lııtanbul 25 (ô~el) - Ce· 
nevre'den bildiriliyor: 

Bu ıkıam, Fransız hatbakanı 

M. plyer Laval, lnglllz delegesi 
Lord eden ve İtalyan delegesi 
baron Aluls'I hususi konuştular. 

letanbul, 25 (Ôzel) - Ulus· 
Jar kurama koneeyl, öğleden 

ıonrakl toplantmnda, İngiltere, 
Fransa ve İtalya delegelerinin 

·bir araya gelerek İtalya Babe· 
ıleıan lhtllAfı için bir ıelı.ll 

bulmaları lüzumunu ileri silr· 
mOı ve Oç devlet delegelerine 
bu iş için 10 gOnlGk bir mOh· 
let verdikten ıonra, paur·eel 
gOnft toplanmak dzere değıl 
mııtır. 

Yugoslavya 
Ingiltereden Tayyare 

Motörfl Alacak 
lıtaobul, 25 (özel) - Yo · 

goelavya Sfl Bakanlığı, İngiliz 
fabrikalarında 10 bin laglllz 
llraeı değerinde tayyare motôr· 
lerl ıBmarlamıştır. 

de vardır . 

iİzüm ve irıcir götıirdii: 
Almıo bandıralı lıaorl va· 

puro dün 5000 ton kuru 
Qztlm ve incir yilkla olarak 
llmauırnızdao Hamburg'a hare· 
kel etmlıtlr. 
----~--------~--~~---

Dilenci Değil 
Bizden Zengin .• 
kooveıU bir tekme vurula mı· 
mıthr. 

Yardım, lnean itidir, ulueal 
borçtur. Fakat perakende ta· 
saddukun ıklbetl lıte budur, 
verdiğiniz paranın nereye gh· 
tlğlnl eotmak hakkına ve ôğ· 
renmek lmkAnına malik olamı· 
yoreunuz. 

Yardım mı, en lylıl ve en 
yerinde olanı, bu itlerle uğra· 
ı.ıın cemiyetlere el uzatınız. 

Bir hesabı, bir kitabı vardır. 

Eseri gözdoQzün öoiludedlr. 
Sormak, görmek hakkına ma· 
Ukeinlz. Bugflnkfl sosyetede 
ancak toplu yardım el'lteml ile 
raodman alınıyor. Y okea, mer· 
haruetlnlzln, başların1 zengin 
ettiğini bilmellılnlz! ' Bu harakel Ant olacaktı, artık muhal bir hale gelmlıtl. - Sorıu var - lhtllAfı için tutulan dosyaya 

~ ................................................................ ~I .......................................................................... _ 

bulmak için bir 
var! 

falcıya ihtiyaç sınız! Dedi. leri çok aet'ell ve memnun faklyet göremiyorum, basit bir 

c ~ Qsus Romaru: No. 6 

\ 'danı yanında • oturmakla· 
-\lal 81111ıar, caeuılarla ıncak 
~. lb6naeebet peyda ederler; 
~ ile bir mflaaeebel tutmaz 
~ lierlln'ln Franıa'da böyle 

·~ ajanları olduğu gibi 
~ '•ın da Almanya'da bun· •,la birçok adamları vardır. 
' Strınıer'ln ıerlkl cClrmO· 
'~ıılırdan birinin evinde 

, ı ıtıpbe yoktur. 
~ V •tdlğlnlı bu izahat çok 
\ kidir. Fakat biraz da tel· 

'\:4ell11ı: Dftn akıam, Şanz· 
4ekı otele Rua'dan iki 
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otomobil, bir Bugattl ve bir de 
Merıedee sizi, gtizel Ermayı ve 

Fon Stremerl ahb gôtilrdıl. Sa· 
al takriben 9 idi. Ve ıene ıl· 

zlo söylediğinize gôre saat onda 
dönd6nftz. Öğleden sonra, ayol 
tekilde ve ılz olmamak ıartlle 

bu mftlazım, genç kadının nez· 
dine gene geldi. Şu halde, Mer· 
sedeı'ln maklneıl ne valr.lt de· 
ğlttlrlldi? Her hılde bir vasıta 
muhakkak var ve bunu yap· 
mıttır. Fon Stramer'tn daimi 
temas halinde bulunduğu bu 
adam kim? Nerededir? Bunu 

- Bu kadar derin dftefln· 
meyiniz, canım. Kartınızda bir 
serseriden ziyade dlıılpllne rla· 
yetkir bir aeker olduğunu d6· 
şftnfinüz. Bu noktadan bu te· 
rlklcürmG her ne vakit olsa 
elde edeceğiz! Bu adam emirle 
hareket eder, ve her halde emir 
beklemektedir. Fakat nerede? 
İtte bunu öğrenmek lh!lyıcın· 

dayız. 

Y ilzbaıı biran dGşGndft; ol· 
dokça uzun bir sa.kuttan sonra, 
komlıer kararını vermlt bir 
tavırla: 

- Bunun için ancak 
yol gôrilyorum... Dedi. 

Benna eôzfloQ keıtl ve: 

bir 

- Otel Raa 'ya ılz gldeeek· 
ılnlz ve meı'leyl aydınlıtacak· 

- Ayni teylerl dtltftntıyoruz, 
yftzbaıım! Bt'n bu itle alakası 

olabllenlerl sıkı bir tetkik ve 
tahkikten g .. çlreceğlm. PIAnımı 
ıfmdeden hazırlamıt bnlunuyo· 
rom. Eğer blrıeyler elde etmle 
olarak dönmezsem, bu it her 
halde bir ıeytın tol demek 
olacaktır. 

- Anlıyorum azlılm. Ha 
Ylrlı ınuvaf faldyetler dilerim. 
Saat 19 a doğru buraya uğra· 
yınız! 

• • • 
Ayni akıam, yazbaıı Benna 

yazıbınesl batına henClı otur· 
doğu ıırada, bClronnn kapıeı 

açıldı ve komiser Rokor gö· 
rftnda: 

- Akpml1r hıyırolsun, yb· 
bııım! Dedi. Komiser, bu ıôz · 

bir tarzda idi. Zevkinden, kas lo yıpmıı olduğomu eaoıyorom. 
kelini bir palyaço gibi askıyı Doğrusu, it, moazzam bir saat 
attı ve tutturdu. gibi hiçbir arıuya uğramadan 

Y Jzbaşı, komiseri &1mlmlyel yftrftdft. Fren Roı ateline var· 
ile karııladı . dığım zaman ilk it olarak ga· 

- Göri1nOıe bakılarea, mG· rajı yokladım. Garej memuru, 
blm haberleriniz var! aradığımızı blrgfin evvel gôr· 

- Hem de ilAlarındın! mfiı: İri ve earııın bir adım. 
- Şu hılde, benl eabır ~ız· Konuşmaeındı Alman kabalığı 

landırmayınıı, azizim. AşiUr. Gri bir elblee ve yaesı . 
- Dinleyiniz yftzbatım; ara· bir kasket glymtı lmlt. Bugat· 

dığımıı adamın lemi Hanı tl'yl almak tizere gelmlt. Gön· 
Beymer'dlr· Mon Cemlı soka· deren madmuel Vındo Llpesko 
ğında 114. mGkerrer numarada lmlı. Bu isim, malum, sizin 
oturmftktadır. Vııtlfesl ihtiyat Olen Erma Flyeder'ln mtıetear 
zabltllğldlr. Emrlmlıe tabi de· ismidir. 
mektir. Garaj memuruna Bugattl'nln 

- Bruo! Şayanıhayret mu· alınacağını enelden bir ttle· 
vaf faklyetl fonla haber vermi~! Hemen 

Beni mıhcub edlyoreu· otelin telefon dairesine koıtum, 

oaı. Şıyanıhıyret bir mavaf· - Sonu Var -
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Karanlıkta Atılan Bir Kemend Kah
raman Karahoğa'yı Yere Sermişti 

Bir klılyl, luı luvrak bağla· 

mık, lcabederae öldftrmek, 
parçalamak kolay bir lotl. Ka· 
rıbo~ı, Emlr'in bo azıdh ile 
gizli konuım11ındın ve azadlı· 

nın ıcele acele uzaklaııp git· 
mealnden bftlbfttGn oftphelen· 
mlıti. Şimdi artık baıkı hiç· 
bir ıey JOıünmftyordo. 

- Ne yıpmala ve ne yapıla · 
bilir? 

Emir, Hatoc Dana, hiç dur · 
mıdın bir ıeyler anlatıyordu. 

OrdugAba yaklıımışlardı . Haf lf 
bir karınlık basmış ve genlı 

meydınhkta meııleler, yınmıyı 

bıılımııtı. Uzaktan uzağı Arab 
neferlerin gftrlUtQIQ ve uzun 
ozon euluları doyoloyordo. 

- Ordunuza çok itimadınız 
nr mı ya Emir? 

- Evet Hın Vlrdır. 
Emir bono ıöylerken, Bıton 

Bın'ın garlb bir ıekllde gtUClm· 
ıedlğlnl gGrda, aldmı etmedf. 
Dakikal1r geçtikçe roUlnft daha 
gftzel oynuyordu. ikide bir, 
ortalığı tetkik ediyordu. İçinde 
mftthlo bir ııınfnç fartmHı, 

deliliğe benzlyen, aarhoıloğı 

benzlyen bir kaıırga eılyordu. 

Dönetken, onları bışb bir 
yoldan götftrmek lbımdı. Çün· 
kn klrııdın çıdmn içindeki 

pırıltıları görmeleri mubıkkaktt. 

A~ıçl1r ar11ındı idiler. Kara· 
boğa mtltemıdlyen etrafı din· 
liyordu. 

Tam bu ııuda uzaktan bir 
ıeı duyuldu. TOrkft ıöylOyordu. 

Hatun Hın, olduğu yerde 
durdu n Karıbo~ı'ya haktı: 

- Doydun mu? Doydun mu? 
- Evet, Tftrkçe bir ıaılu 

ıGylenlyor. Hem de uzak illerin 
Tftrkçelerladen .. 

Her Hdıl de heyecan içinde 
idiler. 

Karabo~a, kocamın aloının 

aert derlll avuca ile alnını 

oğuıturdu. 

- Ve ben.. Bn eesl lanıyor 

gibiyim.. Bir yerde duydum, 
yınılmıyorom. Bu gftzel sesi 
bir yerde dinledim. 

Emtr ıordu: 

- Konuotuklaraoıza karış· 

mam. Bono nezahtıfzllk 11aya· 

rım. J<'akat bir şeyeml merak 
ettiniz? 

Hatun Han'ın kalbi elddetle 
çarpıyordu. 

Bunda Tark var mı? 

- Hayır! 

- Fıkat bls bir earkı doy 
dok ki, Tarkçe idi. işte, işte, 
teknr doyuluyor. Seı, eurada 
bir tr.peden geliyor gibi. 

- Ha, evet, hatırladım. 

Evelkl ıkşım gelen TOrk'Jer 
galiba!. 

- Kim imiş bunlar ya Emir! 
- Vallahi, pek ıorup din· 

lemedlm.. Bunlar galiba, Türk 
kumandanlarındıo Gtllteldo'e 
dftoman fmlıler de bize yırdım 
için bu taraflara gelmleler .. 
Fakat ben bunlardan bir tene· 
ılnln Tizlyetlnl pek beğenmedim. 

- Ne gibi?· 

- Bize hl zmet edecek bir 
lneanı henzrmlyor.. Genç bir 
deHkanlı!.. 

- Acıba hangi kabileden?. 
- Onu ıormadım; birinin 

adı ... Durun bakayım, neydi o?. 

- Hatmm.- gdmlyor bir 
tOrlft! . Uzun boylu. lumralca, 
biraz d•ğ cengh erl glbf blrıey .. 
Rıh; hatnladım: Adı Aybey 
lmlo! ... . 

Hatun Uao sendeledi, ıııırdı 

ve kendini bllmlyerek Emlrl 
blleğlnden yıkıladı: 

- Aybey mi? ... Aybey mi? .. 
Bıtun Hının ıeal madeni· 

leımlı, tıbHllkten 011klıımı1Jll. 

Yftzft bembey11 olmoı, gGzl,.rl 
açılmııtı .. Yalnıı o değil, Kıra· 

boğa bile, Aybey'ln adını do· 
yonca; 

- Tı kendlıl! ·dedi · onun 
ıeıl! .. . Onun ıeıl! ... 

Ve birdenbire etrafını ha· 
)undı: 

Slmılyah ığaçhk!.. 

- Hın, Ban, onlar• bulma· 
lıyız!.. Bulmalıyız, belki de lehı 
içinde lı Vlr .. . 

Emir, Hatun Hını kolundan 
tutmuıto: 

- Btrıeyml var Ya Hın!.. 

Söyleyin, blrşeyml oldu, yokla 
onları tanıyor musunuz? .. 

Emir ıopheleamlıti. Hatun - Meşrutiyetten evel ve sonra. 

Başomozcdlaliıl 
GeçeliılD<elraa 
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Fehim gllr seele: 
- Ddlkanh bu ne haldir, 

bu leleri ne yaptın. Dedi. Tur· 
nıda ııfık atmııtı . Tltr"yerek 
ayağı kalktı ve: 

- Eftındlm heodenlz blroey 
yıpmadım . 

- Peki aen birıey yapma· 
dındı bu adımları baban mı 
•ordu. 

- Aman efendim, hıogl 

adamlardan baheedlyorauouz. 
Blçblrtey hahrlımıyorum. Ben· 
denls (Ellle göllererek) Tabela 

Y1tz011 : .U. Doğan Batu 

ile af buyurunuz birkaç kadeh 
çakııtırdık. Demek earhoı ol 
mu~um bir de kendimi burada 
buldun.. 

Fehim Tahı1loe dönerek: 
- Arkldıııoı buraya ıeo 

mi getirdin .. 
- E•et beyim beraber çık· 

mıelık .. 
Fehim Tıhılo'ln sözQoll ke · 

ıerek: 

- Pt"kl, bu ıaldırmıyı çe· 
kipte öoOoe geleni Turmığa 
bıtlıdığı zaman ıen niçin mıol 

Lıo dı, itidaline hakim ola· 
madığı için kendi kendine kız 
mıı, alolrlenmletl... Çonkft bu 
hareketi, Emlrl kuekolandır· 

mıklı kalmıyıcak, belki de 
Aybey'in baaını bir le çıkara· 
caktı .. 

- Bayır ya emir! Benim 
geçenlerde Aybey namında bir 
tardeılm OlmQeUl de birden 
bire heyecana kapıldım .. 

Han yalan eöyliyordo. Emfr 
de bono sezmlıtl. Kendi ken· 
dine : 

- İş çatallaoıyor yı Said 
·dedi· belki de o iki adam, ha· 
nun veya diğer TQrk'lerln caıı· 

eueudurlar.. Şu arkadaki herifi 
yıkılıttıktın son11 onları da 
temizleyip ortadan kıldırmıl1!. 

Ydrftyorlırdı .. 
- Alledln yı Ban! Sfzl bir 

ız geciktirdim.. ~imdi arlık çı · 

dıra gidiyoruz! 
- Pekj yı Emir! 
Bıtun Banın ıealnde ince 

derin bir tltreylı vardı. Muzla· 
rlp ve dOıClncell r;Grdnftyordu. 
Birdenbire geçirdiği heyecan, 
bfttftn a111bını bozmuıto. 

Yalnız Kıraboğa'nın ılyah 

gözleri, iki parlık kort gözd 
gibi mtltemıdlyen etrafı gözden 
geçiriyordu. Yol, ynıı yanı 

bir tepeye do~ru tırmanıyordu. 
Anıızın, • ığıçlığın 11ğ tara· 

tındı bir gClrQltCl koptu. Ve 
ılıç gövdelerinin 1tk11ında 

nkh duran yirmi, otus yılın 

kılınç 11ker fırlayıp ortayı çık· 
tılar. Kıraboğı : 

- Alçaklar! Ben zaten an· 
lamıılım! 

Diye bığırdı fe ılmıek gibi 
bir hareketle kılıcını çekerek 
Hatun Hamn önfhie ıhldı. Fa· 
kat boıtu. Karanlıktı fırlahlın 
bir kemend, bu kabumın 

TClrkG yeree yunrlımııh. 
- Sona var 

Mektebler Ne 
Vakit Açılacak. 

KcUtOr Bıkanlağından ıehrl· 

mlz kültOr direktörlGğGoe ge· 
len bir emirde bo yıl okulla· 
rın geçen yıllardın onbre gün 
ıonra açılmaaı bildlrllmtıtlr. 

olmadın. 

Bu suale kar,, mes'ele çaıa\ 

lıımııtı . Tabııln'in olandan bl· 
tenden beheri yoktu. Hayret 
ediyordu fakat Turoı'n•n Oze· 
rloe bir cloayetfo yıkılmak Is· 
tendl ğ l derhal Bezmlıtl. Kendi 
kendine: 

- Vu anasını bu saldırma 

nert den çıktı . Bn kanlar ne· 
dlr. Biz karakola gidip gelin· 
ceye kadar neler olmuı .. 

Diyordu.. Ayni zameodı çok 
dOşüomtğe IOzum görmedi. la 
ter lıtemeı Ftbiın beyin arzo 
lilU dahlllode cnab veıece ktl . 

Bu elleoınl ~ mıngıl kömürQ 
gibi kOçllk ya~ıodanberf Bey· 
oğlu s lbl yerde çapkınlık eden 
Tıbeln cevab verdi: 

u~yr.feodl oaeıl maol 
olurdum. Saldırma kıl gibi 

Bnırnnıcficdlen Artanı Vazo Da 
Italya Hava M. Mussolini Son inhisarlar 
1'aarruzuna Karşı Durum11 Arka- Genel Direk
Tedbirler Alıyor .. daşlarına Anlattı .. törO. Şehrimizd ...... 
Mesilıada tedbir alınıyor: 

Roma 24 (A.A) - Kabine 
Meslnada ha H tırruzunı karıı 

eığınıcık ytırler yapılm111 için 
bir mllyar liretin sarfını me· 
zunlyet vermlıtfr. 

lngiliz subayları : 
Cebelüttarık 24 ( A.A ) 

Bir lnglllz V1puru 150 luglllı 
havı Bubıyını karaya çıkar · 

mııtır. 

lngiliz kabinesi: 
Londra 24 ( A.A) - İngiliz 

kabinesi buğfto ıaaı 11 de top· 
lanmııtır. • 

• • • 
lıtınbul 25 (Ôzel) - M. 

l\laasollol'nln Malen gazeteılne 
"Bir poker oynımadığı ve hı 
reketlerlnln t11avvurdan fazlı 

clddf olduğu" hakkmffıkl be 
yaaah Loudra'dı eoğukklnlıhk 
la karşıJaomııtır. 

Londra'nın 111Ahlyettar me· 
haf Hine göre, İngiltere hDku 

metl İtalya ıleybfoe zicrl ted· 
birleri h'c;blr Vlkıt yalnız ha · 
ıına tıtblk etmlyecektlr. 

Fakat, ıo onbeı gClo içinde 
ittihaz olunan fnkll&tle ted· 

birlerin ıebeblnl de anl•mak 
lazımdır. 47 muazzam harp 

ıeftneıladen rııGrekkep bir 
harp filosu Cebelilttarık'tı 

emre h11ır beklemektedir. le· 
kenderlye, Mıha ve Hıyfı'da 

da vaziyet hanı yakındır. 

Mmr hudud kıılı ve karar· 
gAhları lnglllı 80111r ılıylarlle 
tıkvlye tıdllmektedlr. loglllzlere 
göre bu h11ırhklır, 1Dcık 

M111r'ıd emniyeti oammı ya· 
pılmakta 'fe Romı'ya karoı 

herhıngl bir tehdld man111nı 

ifade etmemektedir. 

Ondört ıenedenberl Slnı 

dağı mıntıkaıının 111kert ko· 

mındanı olan general Mırvlı'ln 
Libya çöllerla~n bicblr ordu 
tarafındın geçllemlyece~lnl ıöy· 

Iemeel de çok n11arı dlkkltl 
e1llb görCllmaıtClr. 

Diğer bir yClkeek rCltbell 
1ngllls zabiti de: 

1916 dıkl l'azlyet, tayyare· 
lerln fnkılade tekemmCllilne 

rağmen 1935 te de aynidir n 
lehimizedir. 

Demhtlr. 

Yaş OzOm ve Şeftali 
Deniz yolları ltletme ldıresl· 

oln Ege Vlpuro dClo Yunanlı· 

tın ve M111r'a Gnemll mlkdırda 
k111plık haynn ve 200 aepet 
yıe ftzftmle ıeftıll götClrmftetGr. 

• keıkln ldt. Bana daıeo arka· 
dışımı taklb etmek oldu, bu· 
ray• kadar geldi •~ ıu ağıçın 

ıltmr yıkıldı gitti. 8endenlzde 
ayAlınaeıoı bekliyordum, dedi. 

t 'ehlm komieete dönerek: 
- Hemao bir zabıt Vira 

kaeı yapınız. Meı'elenln lçloie 
içinde bir kıst olmadığı eırf 

kenaleloi bllemlyecek kadar 
ıarboşluğaodan ileri geldiği ol 
de kaydediniz. 

Diyerek Turoa hakkındı 

merhımetkAr davranılmaeını 

ima etti ve ıoora ıözOne de· 
nml11l 

- Z•bıt varaka1101 henim 
de imzamı ıtınız. 

Y averl h uımıh hazreti ıehrl 
yari Beyoğlu ciheti kumandını 
kıymakam diye aduuı yazınız 

camleılnl llhe etil. Polfı Te 

····---Kabine toplıotıımdın ıonra 

çıkarılın reımf blldlrlğde de 
nlllyor ki: 

Mouolfnl ıly11al durumun 
curnartealnden bogftne kadar 
olan gelfılmlnl kı11ca ınlatmıı 
ve İtalya'nın, Cenevre'ye mo· 
kabil önergelerde bulunmadı · 

ğını, ıncık beeler komlteıl 

önergelerini de kıbul etmediği 
nln ıeheblerlol blldirmle oldu· 
ğunu ıöylemletlr. 

Cumırtealndenberl olın bil· 
tfto şeyler Mu110Ual1oln bııka 
tftrlü hareket edemlyecoğlol 

ısbat eylemlıtlr. 

Mo11ollol, İtalyı'nın b4dlııe · 
lere göre taklbedeceğl sly11ayı 

anlıtmııtır. 

Üçler kon/ erans. mı? 
Lond11 24 (A.A) - Reımt 

çevenler, Daçe'nln 8. Drumond 
tarafından kendlılne verllmlı 

olan te mlnıtı ıempıtl ile kar· 
ıılamıı olduğunu ıöylemektedfr. 

Cenevre mCle11eıeıl haricinde 
bir ftç dnlet konferanıının 

teplanhyı çığrılmıeı eıyl1111 lh· 
tlyal kıydlle telakki edllmlıtlr. 

ÇGnkft böyle bir devlet uluılar 
101yeteslnln nQfozonu kıracaktır. 

Romı, 24 ( A.A ) - GHe· 
teler oluılar ıoıyeteılnfn ltal 
yın· Habeı ınlıımuhğı hakkın· 

da ittihaz etmek letedlğl sureti 
tenlyenln İtalya için kabul 
lmUnı olmadığını bildirmekte 
deVlm etmektedir. 

TrlbQna gazeteıl diyor ki: 
Uluılar ıoıyeteılnln tatbik 

edeceği uıul ne olarea oleun, 
en ziyade mGhim olan cihet 
ınlaımaslığın boı prenıipler re 
yınhı olduğu kadar ltllafgtrlz 
plAolar tçfne ıokulmaeı değil, 

tarihi ve eeaı ternellnl bol· 
maktır. 

Komitenin raporu: • 
Cenevre, 24: ( A.A ) - Bu 

ıabıh toplınan beıler komlteıl 

konaeye nreceğl rapora 12,30 
dı teablt etmlıtlr. 

Yalan! 
Londra, 24 (A.A) - Moıol 

011 Flld kompıoy111 gerek 
kendlılnln ve gerek ortağı olan 
Brltlı 011 Denlpoment kom· 
pıny11ının tımamen ltılyan 
kontrolu altını geçtiğin yılan· 

Iamıktadır. 

Bildirikteki maddeler: 
Romı, 24 (A.A) - Bildi· 

rllue durumun, pıklln bazı 

maddeleri eaııını dayanarak 
lnklıafı imkanını dair olan 
bazıları tarafındın pıktın 16 
ıncı n 22 inci mıddelerlne 

lıaret olarak tefılr edilmektedir . 

komlıer bu yeni nzlle 'fe te · 
veccahten dolıyı hemau Fehim 
beyi etek öpmek suretfle teb· 
rlk ettiler. 

Turnanın ıkh bıoıoa gelmlııl. 

Tltrlyordo; ben yapmadım ben 
etmedim gibi ıözilo ıazın para 
etmlyec,.ğlnl ıolımıştı . Arkadıtı 

Tahsin de mea'eleye eıhlt ol· 
doğ~ı için savallı haklkıten 

dehıetll bir cinayetin lalll ol· 
doğun• lnrnar gibi olda. 

Komiser ve poltıler ıöyle 

bir kenara çekUmltler 11bıt 

V1r1k111nı yazmıklı meıgul 

idiler. Fehim de Buan beyle 
beraber btı · on ıriım ileride 
dolaeıyordu . 

Tahıln Turna'oın yanında 

yıloız kılmıetı, yaneçıcı)u . 
Ulan Torna, beyefendi 

11na her nedenıe merbımet 

___ ....... __ _ 
Demlıtlr. 

İnhlıarlar ldareefnln 
dağı'nda olduğu gibi lzmlrd• 

bQyftk bir ıarap fıbrlklll 

pm111 için idarece tetkl 

yapılmaktıdır. Ştmdlllk 

dzGm bGlgeelnde (Mıntak-

lnhlıarlar idareıt tarafı• 
ıuıp ima\ ettirilmektedir· 

f yl prap nerede çıkacıııoı 
lamak için yapılın bo tetkl 

bittikten ıonra oarwp fıbrl 
kurnlacık bir teablt edil 

ve fıbrlkanın lnıaıını bati 
caktır. Memlekette ear1p 
lak: ve nrflyatı artmıktıdJI 

Geçen yıl lsmlr'd• 300' 
bin litre 11rap imal edil 

bu yıl 800 bin litrelik 111 

de alınmııtır. Bu da 

lmatatının ırttığını gGıte 

tedlr. İnhlnrın fmalAtlle 

ilkte lıtlb11llt milyonu 
yor. Borana hanllılade 

ıen ıırıplık mlıket bal 
iyi balulmımaktadır. 

ıebebl de nktlle buı 

bu OzQmledn mGıtıhıll 

kalmıı olmuı n bıgea 

sarar ıörmeıldlr. Da yıl I• 

ldareılnce bu dstımler 
mile toplanmıt n .. np 1 
mııtır. Mlıket ClıClmle 
kendine mahıaı gGael bit 

koıu vardır. Bu koku; 
ketten yıpılan ıır1planD 

ferine tercih edllmeıl 

Gnemll bir ıebebdlr. 

Bandın eoara mi ıket 
larınıa korunm111 için bel 
bu OsOmlerln utın ıb• 

lnhbarlar ldırellnce elll o 
bbol edllmlttlr. 

Bu yıl hurda incirler 
teclmerler tarafındın iyi I 
eatın ahnmıktadır. fob 
ldareal de elindeki bord 
ııtmıf, bir kıımını ıom•1' 
Tlrmlıtlr. Tetkiklere gGre 
lokette incir rakı11nın tıılb 
artmaktadır. 

AIAkıdırların ıöyledtkle 
ıöre dsClm l'e incir 
11hhıt için aynidir, ~11 

ltlb1rlle batka bışkıdır · 
urlar ld11eal ClsClm nkJll" 
bundan ıonra kClçClk ıteel 
incir r1kılırını da bGyClk 
lerde eatıoa çıkaracaktır. 

Bu yıl bllh1111 to,t1 

horda laclrlerlmlıl çok 
mlttl.ı Hurda f lıtlerlnla 
ıelmeılnden çlftçlmlı 

6 
nundur. Borda rekolteli j 

bin çonldır n ço~o eauldl 

etti. lıln içinde kaıt 011111 

nı yazdırdı. Haf lf bir ce" 
kortulıe1kııa, usun el_, • mes'eleyl hiç kurcalı1111 

d1n mı dedi. 

Torna c'Vlb olar1k: ıcl 
- ~u rakıyı n,,redeO 

din de bu bel&yı bıt•dt' 
tlrdln. Fabt T.b.,111 b 
l.fl amma eo tJaldırm•Y1 ' 
01111 geçlrmlolm .. 

- Sana 11ldırmıd1C il' 
den oldu mu? Saı ayl• 
karıotırmı . Bunun ıono .,. 
olıe1ktır. Diyerek ırk 
teıelll etti. ~ 

Zıbıt varakuı lmııl~d' 
blttıbl Torna'dı TıbalO ; 
saeını attı . Böylelikle 
anlaııldı. Ve hiçbir ı•1~ 
beri olmıyan Turna ~" 

"' Sonu viJf 
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~ .•. 
~it dlreklôrCl Ali Rısa, huıoıandakl gayretinden ye 
~•dana BalkeYI dlrektôrCl temiz hayatından bahıedlllyor 
'Jll Tal&t Emniyet dlrekl6rCl '"' ezcClmle denlllyordı ki: 

Akkor n dayn dlrktôr· - Sen bize çok teyler ôl· 
lallllr'dekl mektepler dJ. reatln Ye bonon için çabılln. 
lert, ilk tedrlaat lıpek· Seni anmuıd.n alan hain elin 
~tmenler, oray (Be· ne dCltClndtlğdnd 6nceden ôğ· 

•) aabıll memurları, bir renmlı oluydık onu kendi el· 
poHı n erat ile balk ledmlsle yok eder Ye ba feci 

Dflur. Akıbetin ôalal ıbrdık. 
c.....; alayının iki 11nfıa0 Sôylnlerden ıonn mesann 

11tay zabıta memorlarlle lzedne llbaybk, uray (Belediye) 
r }'8rtlyorlar n alay or· n parti ile bılke•I, ôğretmen· 
l•llyordu. SClel mtlalka· ler Ye un'at mektebi talebe· 

loara ua'at mektebi Is· teri adına muhtelif çelenkler 
•e talebeıl izci Ye mektep konmuıtur. San'at mektebi ta· 
rlle geliyor n ellerinde lebelerl adını konan çelengin 

L..._. Çelenkler tıııyorlardı. ' Gserlnde ıu yuılar vardı: 
-.aan, Claerl oloıal baynklı "Sana kıyan elleri linetle 

oı.rak ôdn ıebldJ ôğret· anarken ıenl hiç onatmıyıe1 · 
cenueılnl ıaııyan cenaze ğımısa andlçerlz ,, 
taklb ediyor, daha ge· Mesar aelimlaaank törene 

llbarın batında ytlrldGICl aoa verllmlı ve dôoCllmGıtlr. 
'• halk llerll1ordu. Ce· Vak'a nmıl oldu? 

ala71 ılel mlzlkama çal· Re .. d: lkl yıldanberl birinci 
..._lem hnulle ynq ya· 11nıfta okuyordu. Geçen yıl 
~lyerek hClkdmet ônCloe ela rıyaliye deraiaden ipka 

oradan Kemeralb cad· kalmıııı. Ba yıl gene rıyui· 
taklb ederek camlln öaGode yeden ıınıfta kalmııtır. Rıy•· 
'ttar. Burada cenue ala· siye ikmal imtihanında reılm 
lttlrak edenler otomobil 6ğretmenl Bıydu heudeae için 

'tob1ttere bindikten ıonn mtlmeyyls olarak balonmatta. 
eenue arabaıı olmık Sc'Sylendlğlne gôre imtihanda 
111'1 bbriıtaaa hareket Rel8d'a terliml bendeeeden 

'rdtr. eora eorulmDf, ba eoraya cnab 
lı: alay geçerken, gerek nrememlıtlr. 

~ mesan indirilirken Banan eserine ôlntmeD 
enler Ye halk ile cena· cevab nrmeılnde ıerar etmlı, 

'-klb eden aalebeler tıcak o da ôğretmealn ylzClne baka. 
~ h d6kmlolerdlr. rak elindeki tebeılrl ılyah 

et1Den Baydar'ın mesa· 
.... ada HHlt ilbay Fub 
bir 16yln nrmlıtlr. 

,..._ ~ ıiJyledi: 
~datlar; 
. ~ glmdlAClmtla mekteb 

enı, bllh... bagCln için 
kaqaluacak bir cin•· 

korbaaıdır Ye ba ld · 
bir .. .ıfe tehldldlr. An· 
lldaden, bDyClk unelerl· 
(Bocanın •ordağu yer· 

"1 biter) diye ltltlrdlk. Ba 
IGtGaın ramulu manaa 

•erdlAI ılbnplu bile 
llbı 1enlmUdlr) demekdr. 

Din Clltlne alclJğa md· 
laatfeye göre bana bôyle 

' etmek çok yerindedir. 
il ı.rıa tecrClbelerloden çı · 

1111ııer1 kafımısa doldur· 
•1attednl Clıtlne alan 68· 
il blse hayatımızın kı1a 

de ana bir ömdr ya· 
•e han yılların tecrCl 
il bizi 6ayda1Mdırmıı 
r, Bana böyle dltd· 

it~~ hakkının bGyClkll· 
~~llbıdtn anlaf'hr. Gô· 
~ ki ba clnayed lıle· 
"'k'a aklblnde 6lmlt bo· 

• da Tlrk hü:lmlaln 
~•et. muhıkeme edUıln, 

ea:. laalı:imta Ye k1111unlarıa 
' L •Jete •erecetl •uıf tan 
~lldı bulaca~• mlıeddld 
"l ~den nk'anın ehemmi· 

ba çok tebarCls elmlı . 
~11111a ebedf lıtlnhatgi· 
' ••dl ederken bu claa· 

' 
1 

bo yoldaki nk'aların 
0 ...... 
·~• baaı dller •e hepi· •A• temenni ede· 

' iôyle •den eoora katil .... 
llaıf arkadaılarandan 

~' '.:.111
•ala Niyazi H ondan 

C'tta.. IOD nnıf talebesinden 
~ birer 167leY nrmlı· 

' Boalar da 61?'etmen 
.. llleslyetlerladea •e 

tahtaya doğra atmıt Ye hiçbir 
a 16ylemeden imtihan ule· 
nana bırakarak gltmiplr. 

Ba yal un'at mekıeblnde 

ipka kalan onGç lllebe nrdı • 

8anluın enakı Klltlr Bakan· 
biJaCI tudlk edilerek gelmlı, 

muameleleri yapllmıı Ye enel· 
ki gen bu talebele~ mektepten 

çıkarılarak memleketlerine gll· 
mek esere yol paraları da Ye· 

rllmfttlr. Re .. d; Menln'e git· 
mek için kendlalne nrilmlı 

olan oçbuça~ lln ile bir ta· 
huca al1DJ1 n mektebin yanı 

batında any mıntaka blnua 
brpandakt eokakta öğretmen 

Baydar'ı beklemege baılamıı· 
tır. Orlabk alae1 karanlık ol· 

moı H 1Ut ondokmıa bulma .. 
ta. O ıında ôğretmen Baydann 

aaa'at mektebi arkaıındakl 

eYlnden çıkarak mektebe gele· 

ce~nl bilen Re .. d; biru ıonra 
hakikaten Bıydar'ın gelmekte 

olduğuna gôrmlı .., yaklaım•· 
1101 beklemlıdr. 

Baydu iyice yaklattıktın 

eoara tabancaıını bıtına nl .. n 

alarak ateı elmlı H iki yerin· 
den yanlamııtar. Oıretmenln 

yere dlftGğloG gören Re .. t; 
ael ıolannıu denize d6kCllmed 

için bunda yapılmıı olan kôp· 
rClnln altına 1aklan1DJ1, fakat 

o ıırada kendld de aAır ıorette 
yaralanmııtır, Baılaneye kaldı· 

rıldıklln bir ... ı eonn ôlen 
Re .. t'ın cenHeıl din uri me· 
zarlığa gôtlrllerek defnedil· 
mittir. 

Öğretmen kimdir: 
Baydar, İımlr unat mek· 

teblade d6rt yıldan beri re· 
elm ôğretmenl idi. . lıtanbul 
un'at okulaıından mezun, tel 
lis telgHf tahllllnl yaplDlf, 
ltutamonl 1an'at okalaada 
yar dlrekt6r olarak yedi yal 

lzmir 1 inci icra lzmir birinci icra 
Memurluğundan : Memurluğundan: 

Beyan Name n çocoklanmn 
Emlak Ye Eyaam banka11ından 

lkflaç aldıkları panya makabil 
bankaya ipotekli bulanan ve 

geçen eene yapılın ullı 2280 
numaralı kanuna gôre tecil 
edlldlll halde bir eene içinde 
birinci taklit borç ödenmedi· 
ğlnden ton Ye kat'f olarak tek· 
nr mClsayedeye konan İsmlrde 
Gôstepecle kGprCl cl••nnda nh· 
met ıobAında yeni 4 No.la 
n kapıdan glrlllnce bir aalon 
2 oda, bir blfe, bir maıbak 
Ye altında bodrumu nrdar. 
Arka tara~• bir tqlık n 0tk· 
mu aok•A• açılır bir bpıa 
olup tatlıklln içinde hansa 
ağaç Ye çiçekleri ye kaya ye 

hell ve elamı olan bahçeye ge· 
çlllr. Tqltk 6nlade matbak 
•e h•'Dam olup GllCl taıbktaD 
bir merdlYenle çıkıbnCI bir oda, 
hammm n helA olup boıuı bir 
koridorla aıal eYln dit kah•• 
merbanor ki ba kıımın da bir 
ulon dört oda bir balkona 
•ardır. MH mlıtemlltt 4500 
Un kıymetli ba e•ln mdlklyed 
açak utarma ıaretlle n 844 
namanh EmlAk ye Eytam 
bankua baana mucibince· bir 
def'aya "1•luu olmak •e kat't 
Ubrmua 6.11.935 Salı gtlnl 
IUt 11·12 de Lımlr hlkdmet 
koaagındıkl 1 inci icra daire· 
dode yapılmak lzere 80 glD 
mlddetle ubbğa konulda. 

Bu amrma netlcedode •bl 

bedeli her ne oloru obun kıy· 
metine bakılmayarak ençok ut· 
taranın berine lhılell yapıl•· 
caklır. 

Sabt peıln para ile olup 
mlılerlden yalaıs ytlade lklba· 
çak dellillye murafı alınır. 

İf bu gayri menkul Claerlnde 
herhangi bir tekilde hak ille· 
binde bulananlar ellerindeki 
reeml Yeulk ile birlikte ytrml 
gtıa safında İzmir birinci icra· 
ıına mlncaatları lhımdır. 

Akıl halde hakları tıpa elci · 
Hace malt\m olmadıkç• pıylaı· 
madan hariç kalırlar. 25.10.936 
tarihinden itibaren ıartoame 

herkeee açıktır. Talip olanluıa 
ytla4e yedlbaçnk teminat akçaıı 
veya milli bir banka ldbar 
mektuba ye 33 18659 doeya 

Beyan baf ize eeherln emlik 
ye eytam banbandan ödlnç 
aldığa pany• mabbll bankaya 
ipotekli bulanan ye geçen eene 
yapalan 11111 2280 numanh 
kanona göre tecil edildi~ hal· 
de bir lolnde lbldncl taklit borç 
ôdenmedlglnden IOn Ye kat'I Ola· 
nk tekrar mClsayedeye koaao 
lsmlrde tepecikte drmeU IOb· 
IJnda yeal 10 no. h haneye 
kapıdan içeri girlUace semini 
beton n uan bir koridor, 
kupda bir oda ltdaaUnde bir 
matbak •e hela H merdlnnle 
yakan çablaaca semlal çini taı 
dötell azan bir koridor •A Ye 

aola11da eeklz oda n bir helA 
we ondan yakarı çıkılane1 ıe· 

mini gene çini dôtell bClytt k 
bir taraçayı haYI hane ile ya· 
mnda iki taraf U semini beton 
birde kah•ehane birlikte olarak 
2600 Ura kaymetU olap. 

Mllklyetl aÇJk artarma ıore· 
tile we 844 numaralı emlAk 
•e eytam bankuı kanana mu· 
clblnce bir defaya mahlaı ol· 
mak •e kat'i artırmaıı 4 11·935 
eala gflnCl aaat 11 · 12 de ı.. 
mir hlkdmet konağındaki 1 
inci icra dalrelinde yıpılmak 
lzere 80 gCln mlddetle aatıb~a 
konuldu. 

Bu artırma netlceılnde aallı 
bedeli her ne oloru olıao 
kıymetine bakalmıyarak en çok 
artıranın ilerine lbaleel yapı· 
lacaktır. Sallı peoln para ile 
olap mlfterlden yalnız ylzde 
iki boçak dellAllye masrafı ala· 
nır. lıba gayri menkul ise· 
riode herhangi bir ıekllde hak 
talebinde bulananlar ellerinde· 
ki reıml veıalk ile birlikte 
yirmi gen sarfında lsmlr birinci 
lcruana mdnC1alları lbımdır. 

Abl halde haklan tapu ılcl· 

Hace maldm olmadıkça eaylaı· 
maden hariç kalırlar. 25·10·935 
llrlhladen itibaren ,.rtname 
berkeee açıkbr. Talip olanların 
yGzde yedi buçuk teminat ak· 
çaııı ve7a milli bir banka itibar 
mektubu .., 83 · 18389 doeya 
namaıulle birinci icra memur· 
loğuna mlracutlan illa olanar. 

B. İt ~o. 148 

f . . 
.. 

Birinci icra 
morluğundan: 

16·9 ·936 tarlb Ye 6316 Da• 

marah Anaclola guetellala yedlacl 
aablfealnla GçClncCl ıtlhlnaacla 

yuıb bamlt ıClherla sehnnın em· 
ltk ye eytım buakuaaa olMbortla· 
rındın dolaya 2·11·935 camar· 
teıl gdnCl IUt 11·12 de Uhla 

C1ğı ilan edile• gayri meaka· 
ICln lamama d91ll 24 hlnecle 
yirmi blllell ublacqı n 1a• 
karda ae geçen llinda JUi• 
bıhkla tamamınm ub~ 
hlldlrlldlll ulaplmakla .. ,, •• 
yet llıhlh Glanar. 8 .1. 135 

Devlet Demir
yollarından: 

21 Eyl41 935 taılhlndea ld· 
haren Aydın dellllryolanaa laeı 

hangi iki llllllJODa anmacla 
boı olarak lqlaacak ıllftlr de 
karbon Ye ult karboalk teplerl 
devlet dellllryollan amaml 9 
numaralı taılfedaln blılnel •· 
aıfındakl etJ• meyuuaa ltbal 
edilmek mredle beher toa n 
kllometredaclea 6,25 (Beı ka· 
raı yirmi beı ••dm ) tere& 
abnae1ktu'. S0'/6 99, 24, 18 

lzmir:M uhasebei Hususiye Modtır
loğonden: 

Mevkii Namaraa 
24. 
26 
28 

Knııyaka alaybey lktdat eok•la 
c • .. .. .. 

85,87 Fırın c .. .. " 

yakanda yer •e claılerl gôaterllen akar kiraya Yerilmek esere 
21,9,935 brlhladen itibaren açak arllrlDlya çakmlmatbr. T•Up 
olanların teraltl Gğreomek lzere hergCln MahMebel huulye 
mCldClrlyetlne Ye peı ıdrmek lltlyenlerln u eaelmenln toplan• 
dığı ber paurtetl •e peqembe ıınlerl ... t 9 do 11 ye bUı 
deposlto Hya bak mektuba ile eactlmenl .tllye& •lncutluı 

Utn olanar. 3080 

lzmir Muhasebei Hususiye Modor
loğnnden: 

Mnkll Clall 
Ura 
160 Kemer caddeli Dikken 8,7 
55 AUpqa meydanı .. 20 

ldarel haeulye akanbndan olop yakanda yer Te ct..led ya· 
zıh akar 21,9,985 llrlhlndea itibaren 21,10,986 tarlblae ban 
blr ay içinde puarbk ıaretlle Ye iç eene mtlddetle klıaym Yeri• 
lecektlr. Talip olanların ıenltl öAfenmek l8eıe herp haaad 
mohuebe mldClriyetlne Ye paarbp girmek llllyealerla de eD· 

cGmenln toplandığı her puarteel n peqembe gClnlerl ••t 9 
dan 12 ye kadar enedmenl Ylltyete mlrae1atlan llln ol•ar. 3106 

lzmir Muhasebei Hususiye Modor
Ioğnnden: 

Bedeli mahammenl Oml MeYkll 
Lira 
350 Binek otomoblll Şemıle pı•jında 

Bedeli peıln Yerilmek Claere n açık artbnla ile .Slayet etki 
makam otomoblll ublaClktır. ihale mlddetl iZ,9,986 tarihinden 
itibaren 7 ,10,985 tarihine kadar 15 glncllr. Talip olanlana 
oerahl öğrenmek Claere hergda huuıi mahuebe mtldtldyetlae 
n pey elrmek illi yenlerin de ibate ~ıae olan 7, 10,935 puu· 
teli genel uat 9 dan 12 ye kadar depozito •eya bak mektuba 
eactlmenl Tlliyete mtlncutlan ilin olunur. 3108 

Istanbul Oniversitesi A. E. P. Ko
misyonundan: 

Onel Miktarı Muhammen Tatarı Temlalb 
bedeli 

Krtple, hay m•· 1125 ton 17 lln 19125 1'34.37,5 
den k6mlrd. 
11,9,935 de kapalı sarf ile ekdltmlye koaalaa ...... kimi· 

rlne nrllen teklif mutedil gôrllmedltlnden 3,10,935 peqemhe 
glad eaat 15 te pazarbkla alınacakllr. 6822 3081 

lzmir Vilayeti Nafia ModorlOğfln· 
den: 

952 lira 46 karnı keılf bedelli Tire · Torbah yolaaaa 57 + 200 
kllometreelnde ıaba" H yeni çlflllk mnkllade yaptmlacmk olaa 
iki metrelik iki menfes 15 gCln mCltldetle atik ·~ ÜMI· 
.......... llleklllerla 10,lalrt.al • ....,. 



V.N. 
VV. F. H. Van 

Olivier ve Şnre- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
kası Limited Va- RoYAL NEERLANDAts KuMPANYAsı 

0 0RESTES,, vapuru 23 eylftlde gelip 30 eylftle kadar Anvere, 
Der üe pur Acentası 

& Co. 

Roterd~m, Ameterdam ve Bambnrg limanları için yak alacaktır. 
0 HERKULES,. nporu 7 tetrinlenelde gelip 12 teorlnlenelde 

Cendell Hın, Birinci Kordon Anvere, Roterdım, Amıterdam ve Hamborg Umanları için yak 
DEUTSCHE LEV ANTE LlNlE Tel. 2443 alacaktır. 

0İTAURl,, vapura halen il· 
manımızda olup Anverı, Dl· 
rekt, Roterdam, Hamburg ve 
Br~men için yok almaktadır. 
"VVlNFRIED" vapura: 1 lncl 

teerlnde bekleniyor. 5 B. et tee· 
rlne kıdar Anvera, Roderdım, 
Bımburg ve Bremen için yak 
ılıcaktır. 

0 TROJA,, nparu 2 birinci 
tetrlnde bekleniyor. 5 birinci 
teorine kadar Anvera, Direkt, 
ve Hamborg için yflkllyecektlr. 

"VVASGENVVLD" vapura: 14 
1 inci tetrlnde bekleniyor 18 
1 inci tetrlne kadar Anvera, 
Roterdam, Bamborg ve Bre· 
men için yGkllyecektlr. 

11 SOFJA ,, motôrCl 31 Bel 
teorlnde bekleniyor, 4: ikinci 
teorine kadar An vera, Roter· 
dam, Hamburg ve Bremen için 
yükllyecelulr. 

11ANUBlS,, motôrft 11 lklnci 
teorlnde bekleniyor, 15 ikinci 
teorine kadar Anverıı, Roter· 
dam, Bımburg ve Bremen 
için yftkllyecektlr. 

ARMEMEN 8. SCBULDT 
BAMBURG 

"NORBUR~" vapuru: 8 bl· 
rlncl teorlnde bekleniyor, An· 
vere, Roterdım ve Bımbarg 

için yilkllyecektlr. 
DEN NORSKE MlDDEL· 

HAVSLlNJE 
(D S. A·S. SPANSKELlNJEN) 

O SL O 
" SARD1NIA ,, motôra 27 

eylOlde bekleniyor, Bavre, 
Dleppe 'e Norveç llmınlartna 

yük alacıkt1r. 

"BOSPBORUi,. motörü 28 

Ellerman Llyn Ltd. 
Llverpool Hattı: 
11ROUMELlAN,, vapuru 20 

eyltılde Llverpool ve Snuaea· 
dan gelip tahliyede bulanı· 

caktır. 
11DIDO., vapuru 17 eylolde 

bek!enmekte olup 21 eyltıle 

kadar Ltverpol ve Glugovv 
11ROUMELlAN,, vapuru 29 

eylfllde beklenilmekte olup 5' 
birinci teorine kadar Llnrpool 
n Glııgon için yttk alacaktır. 

Londra Hattı: 
"F ABIAN,, vapuru halen il· 

mınımızdı 17 eyUUe kadar 
Loııdra n Holl için yat ala· 
caktır. 

" EGYPSIAN ,, vapura 27 
eyltUde Londrı Hnll n An· 
vers'ten gelip tabltyede bola· 
nıc&k ve ayni samında 6 tef· 
rlnlenele kadar yak alacaktır. 

General Steam Navlgatlon 
Co. Ltd. 

11STORK,, vapuru 20 eylGl· 
de beklenmekte olup 27 ey· 
ltıle kadar Londra için yak 
alacaktır. 

Deutıcbe LeYante Llnle 
0 GAL .. LEA,, vapuru Hım· 

borg n Anvere'ten gelip tıh· 

llyede bulanmuotur. 
Not: Varol tarihleri Ye vapurla· 
rın lelmlerl herine denlelkllkle· 
rlnden meı'ollyet kabul edllmeı 

llP ,.. ' 
Muallim Dr. 

A. Hulôsi Alataş 
iç Hastalıkları Doktoru 

Şımla sokağı No. 20 ı 

-------ı• ı birinci teşrinde bekleniyor. ve Anvere'ıen ynk çıkarıp 1 
DJeppe Dfiokerk. ve Norveç Borgaıı, Varna, Köstl'oce, Bra· 
limanlarına yftkllyecektlr. lla ve Galatz için yük alacaktır . 

ARMEMENT DEPPET·ANVERS SF.RVICE DIRECT DANU BIEN 
"EGYPTE,, vapura 20 Bel. TUNA HAITI 

&eerlnde bekleniyor, Anvere, wBUDAPEST"' motôrfl: 25 
Direk lçlu yok alacaktır. eyltllde bekleniyor. Belgrad, 

"ESPNGE,, vapuru 11 Bel. Novhad, Komarno, Budıpeet, 

teırtode bekleniyor. Annrıı, Bratlelua Viyana ve Llnz için 
Direkt için ynk alacıkllr. ydt ılıcakt.r. 
TOE EKSPORT S.S CO\lPO· u ALlSA "' vapura 8 birinci 

RATİON . NEVYORK &erinde bekleniyor. Belgrad, 
Birleşik Amerlka'yı doğra Novl11d1 Komırno, Badıpear, 

Seferler Brıtleln, Vlyını n Elnz için 
11EKSARCB,, npora halen yat ılacakt1r. 

llmınamızdıdır. AVUSTRALYA HATii 
ExlLONA" nporo: SO ey· Bldlvlye kampanyaeının 

lftlde bekleniyor. 11 ABOUKlR ,, vapura 29 
" ABOUKIR ,, vapura 29 eylolde bekleniyor, Penlnealır 

eyltUde gelip 30 eylCUde, Bir· Orlenl Ltne kompanyaeının 

leelk Amerika için aldığı mal- "BEN DlCO,, nporonı Port· 
ları lekeoderlye'de 11EKSETER,, S.ltte aktırma edilmek flzere 
Trınııtlantlk vapuruna aktar· Avoıtralyı'nın hattın Umınlı-

ma etmek Gıere İekenderlye· rına mıl ılıcaktır. 
ye gidecektir. " ABOUJlR ,, npara ayni 

JOHNSTON VV .lRREN LlNES 11mar-da Port ·Salt aktarmııı 
LTD. - LIVERPUL ol1rık Blndletın, Aluıyl eark 

" JESSMORE ,, npuro 30 Ye ıırld Afrlka'nın bGttın JI. 
c7IDlde bekleniyor. Llverpol mınlarına mal ılıcıkttr. 

11BERMES,, vapuru 21 teerlnlenelde gelip 26 teorlnlenelde 
Annrı, Roıerdım, Amıterdam ve Bımburg Umanluı için yak 
alacaktır. 

"BERCULES,, vapuru 20 eyl41de gelip yütana tahliyeden 
ıonra Burg11, Varna ve Koetence limanlarına hareket edecektir. 

11BERMES,, vapuru 4 teorlnlenelde gelip yflktıntı tahliyeden 
sonra Borg11, V1rna ve Köstence llmınlarmı hareket edecektir. 

•,GANYMEDES,, vapura 19 teorlnlenelde gelip ytıktlnft tah· 
il yeden sonra Burgaa, V aroı ve Kôeteoce limanlarına hareket 
edecektir. 

SVENSK.A ORIENT LlNlEN 
0 8EMLAND,, motôril llmauımııde olup ydktınG tahliye 

ettikten sonra 15 eyUUde Roterdım, Hımborg, Copenhagen, 
Dıotzlg, Gdyola ve lakaodloavya, Oılu limanları için yak 
alacaktır. 

0 VINGALAND,, motôrtı 2 birinci teerlnde gelip yGkflnCl bo· 
ealttıktın sonra Roterdam, Hımborg, Dantılg, Gdynlı ve .ıkın· 
dlnavyı Oılo limanları için yük alacaktır. 

"V ASLAND,, moıôra 15 teşrlnlevV'elde gelip yaktın tabliye· 
den eonra Roterdam, Bamburg, Gdynfa ve lekandlnavyı liman· 
lırına hareket edecektir. 

0 NORDLAND,, motôrtl 2 teerJolsanlde bekleıımekte olup 
yatcma tahliyeden eoora Rotzrdım, Bımburı, Copenbıgen, 

Dantzlg Gdnlı, Oılo ve lıkındlnavya llmulın için yak alacaktır. 
SIUlVICE MARlTl.M ROUMA1N 

"ALDA JUL YA,, vapura 30 eylOlde gelip 1 birinci teorin de 
Pire, Maltı, Nıpoll, Cenovı. Mırellya ve Barıelon için yak 
ılıcaktır. 

0 SUÇEA VA,, vapuru 27 teednlevvelde gelip 28 teerlnlnvelde 
Pire, Nıpoll, Cenova, Marellya ve 81r1Nılon için yok ılıcaktır. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. KUMPANYASI 
11LEVV ANT,, motora 15 teırlnlenelde Anven ve Gdynla 

Jtmıalırı için yat ılıcaktır. 
İJAndakl hareket tarihlerindeki değlolklitlerden acente meı'u· 

llyet kabul etmez. Fula tafell4t için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tabliye blnaaı arkııındı Fratelll Sperco vapur ıcentalıgına 

mftracaat edllmeet rica olunur· Telefon: 2004·2005·2663 

[

----- - - ~-~ş:r~ --- l 
DOKTOR._, 

F~l-IR!i IŞIK 
İ1mir Memleket Hastanesi Hontken Mütehassısı 

' 
- - --- -~--= 

! fer rıevi RO~VVK EN 111110 ymelı:ri 
l 

ve Elektrjk tedavileri. 
i . . 

Yüriiyemiycıı ve bilhassa ~ŞITIK çocuklara Ullrd-Viul~ 

tatLik ve l<uııtkeıı il~ KEL ted.ıvilcri }'dpılır • . _"'T"'"" __ _ 

ikinci tkyll.'r 'iuk<ık fırın kar-.ısı r'\ıı. ~J 
f· 

t 
L~-=· :::-------:: ------_:: ---·- _ ..;;r.~ c-- ,,-_ 

l L·ldun :!)-12 

Doktor ~ 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık, salğın hastalıklar 

mfttehassısı 

Bamıahane istHyona karıuındaki dibek ıokak baımda 30 NYJ• 
h eV' ve moayenehaoeaiııde sabah saat 8 dan akfam eaat 6 a kadar 
bastalannı kabul eder. 

Mdracaat eden hastalara yapılman lbımgelen .Ur tahlilAt ve 
mikroakopilı: muayeneleri ile veremli hastalara yapılmamna cevaz gô· 
rfllen Pnomotoraks muayenehanesinde muntasamaıı yapıhr. 

Telefon: 4115 

Dr. Zekai Tarakçı 
Merke hastanesi Dahiliye MOtehassısı 
İkinci Beyler ıokağı Ttırk mazayede salona lttleıllnde 

numara 45. Butılırını öğleden sonra 15 den 18 e kadar 
kabul eder. TELEFON: 3806 

Ankara M. M. v. 11t. al. ko. dan: 
1 - Bir tıneatne biçilen eder 2800 lira olan ılta 

kamyonet kapılı urf la alınacaktır. 
2 - Şar&nameıl paraıız olara .. komlıyondın ıbnır. 
3 - İhaleel 28 ·9· 935 camarteel günfl 111t 11,30 adıt• 
4 - Ekalltmeye girecekler 1260 llralık tik inan, 

mektup veya mıkbazlarlle 2490 11yılı kıuunaa i 
GçClncd maddelerindeki belgelerle birlikte teklif me 
lannı ihale saatinden bir eaat enet M. M. 
ılmı komlıyonuna nrmelerl. 

l~ 17 21 
Bayramiç Ttımen satın alma ko. dan: 
1 - Tamın Bayramiç garnizonu için kapılı zarf la • 

mlye konulan 248.000 kilo yulafın lhaleal gtıntı 

çıkmadı~ından yeniden kapılı zarf la ekalltmlye k 
doğu. 

2 - Beher klloıunon muhammen bedeli 5 karnı olup 
7 ,10,985 ~ilntl ıaat 15 te Bayrımiçte tGmen aatıD 
komlıyouonda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. dncO 
delerlnde letenllen veealkle muvakkat teminat 
olan 930 liranın ihaleden bir saat enel ttımen 
ıebeılne te•dll ile komlıyonda huır bulunmaları. 

21 26 ı 5 so2ı 

Ankara M. M. v. 11t. ıl. ko. dan: 
1 - Bir çiftine biçilen eder 500 kuruı olan 7900 -

çift dıpırı ve 3'10 - 4300 çift içeri mektepli 
kapılı zarf la ekılltmeye konmaetur. 

2 - lhıleıl 28 ·9· 935 cumırteıl gGntı saat 11 dedir. 
3 - ŞartnamHI 314 karuea komlıyondan ıbnır. 
4. - Ekılltmeye girecekler 4 706 lira 25 kuraılak ilk 

pıra11 mektup veya mıkboılarlle 24.90 sayıh kail 
2 n OçClDctı maddelerinde yazılı belgelerle b 
teklif mektuplarını lbıle saatinden bir 11at ettel 
M. "· Atın ılmı komhyonunı vermeleri. 

12 17 22 

Mınl1a sat. ıl. ko. dan: 
1 - Mınlsadıkl kıtaat atkerlye hıyflnatıntn 

kapalı &arf oıullle ekllltmlye konmaotor. ihalesi sa 
1111 935 pasarteel gGnCl saat 17 de manlıadı ukerl 
alma komlıyonondı yapılacaktır. 

2 Şırtnımeıl hergftıı konılıyonda gôrGleblllr. 
3 Beher kilo arpı için 4 koruı 4.0 11ntlm 

edllmletlr. 
( Teminatı munkkıte ıkçeal 1779 liradır. 
5 iıteklller ticaret oduında kayıtlı oldaklınna dair 

göetermek mecbarlyetlndedlrler. 
6 Mftnakaaaaını lttlrak edtcekler 2490 aayıh ırl•' 

ekalltme kanonunun 2 n QçClncCl maddelerinde '' 
namesinde yazılı veslblarlle temln1tı muvakkate 
bozlırnu ve teklif m'·luoplarını ihale eaatlodeO 
bir saat nel komlıyon • vermle bolonıcaklardır. 

14 18 22 ~d 

Anlrara M. M. v. leva. Amirliği ea. ıl. ko. dan: 
1 - MfteHeee ihılyıcı için 533 ıon yerli kok kömor' 

pala sarf la ekailtmlye konmoıtur. 
2 Mfinakaıaaı 1 7, L teorlo,935 tarihine mfteadlf 

"Gol ıaat onbeotedlr. O 
3 Yerlt kok kômGrGnOn mecmu tutarı 15190 lira 5 

ruı olup muvakkat teminatı 1139 lira 29 kurllfl"'' 
ıt Şartnamesi Ankara levaıım Amirliği satan ılmı ~ 

yonundı pıranz gôr4Ulr. 
5 Ekelltmlye girecekler 2490 ııyılı kınanan 

maddelerinde yuılı nelkılarla teminatı maV'akkat• 
baı veya bankı mektupları ile teklif mektupları,. 

' nak11ının yapılıcagı maıyyen saatten bir ... , 
Aukıra levazım Amirliği satın ılmı komlıyonu~ı:ı§ 
meltJrl, 26 1 6 11 3~ 

lzmir Muhasebei Hususiye MO 
IOğttnden: 

Bedeli keefl Mevkii Cinai 
Lira Kr. 
173 60 Şadırvan altındı lonca kıhnhalle.t 

ldarel huıuılye ıkaratıadın olup yukarıda gôıterlleD 
mucibince loncada klln kahvehane 12 gtın maddede •' 
ekılltme ile tamir edilecektir. ihale mtıddetl 22,9,985 
den itibaren 7,10,935 tarihine kadar 15 gflndClr dıtred• 
cot keolfaameyl gôrmek ve ıeraltl öğrenmek lıtlyenledD 

M. B. mtıdftrlyetlne V'e ekalltmlye letlrak edeceklerin d• 
gClDG olan 7 ,10,935 p11arteıl gGDG ıaat 9 dan 112 11 

depoılto nyı bank mektuba ile encClmeal YllAyete m ,, 
ilin olunur. sı 


