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lzmir'de hergftn sabahları çıkar, siyasal rgazetedir. 

.. Şeker Yasası 
önQmOzdeki Salı Gononden 

itibaren .u Tatbik Mev
kiine ,Konuyor. 

Casus Lavrens Haheşi.stan' da imiş! 

Ekonomi~ .Hakanımız Celil Bayar makamında. 

lecek olan toptın ve perakende 
ıatıt f latlerlnln fe•ldnde f lal· 
lerle eaıı, yıpmak lbtlklr te· 
ltkkl edllecekllr. 

5 - ! Banytcl zaruri yeden 

olan ~ıda maddellnden bitttı 

lıtlına berkesin lıtlfade . ede·' 
bllmeel için ••illere belediye~ 

lrelılerlnln Hılfe nokta11nd.nf 
buİ;e1r;ı1erlne mlHcHt ~ckita 

Kamutayın Son Toplan
tısında Çıkan:Kanuolar. 

-Çiftçi , Borçları- Yeni Fak O iteler- Eti-

KaNba'da Pazaryeri 

C H.P. vlltyet yôaetlm ko· 23 Q aııl, 23 il de yedek ol· 
rulu baıkanı Bay A •Dl Doğan mık lıere ıeçlmde kuanaa 
dla Targatla'ya giderek yeni· nıandaıllrın lalmlerlal yuı· 
den yıpılan belediye eeçlmtnde yoroı: 

huır balaamottar. Bitin Ta· Bayın Atiye ( Dikit yarda 
ıandaılar elblrllk pertl aamsel· mOdOreel), bayın Aliye Zeke· 
lerlne rey Hrmtılerdlr. rlyı, Doktor Ahmed (Eekl ııb· 

Bay A•nl Dogan'ıa iki gln biye mldlrlertnden), Mııır'b 
içinde Turgatla balkı ile yap· Ahmed. Buabaı ogla Ahmed, 
llğı eamlml temalar •e telkln· Ce•deı Öktem ( C. B. P. bat· 
lerln gbel bir eemereel olan~, kanı), Fadıl Bllke ( Doktor ), 
eekldea balı dlıOace ayralak.lan Duan Şe•kl Ôat.ren ( Taıccar), 
ile ikiye b6laamlf olan halk, e... Bırlrl oAla, n .. n Le•· 
ıımamea putl etrafında blrlet ger (ZlnalÇI), Haydar (Tlcear), 
mtı ye ahengi bulmattar. - Sona 5 ncl yOıde -

bank- ve Maden Enstitoso. t 

Konya ve Yozgat'ta Ku
raklık Ekinleri Bitiriyor. 

-·· 

.. "' - . -
-._,._ 1ebltrdt, olduğa gibi, dikit. nıkıı, biçki yardlınnda da 
~,1 tedrt•\ı bltmlıtlr. Ba yardlara dHam eden kızlar1mııın, 
l, •ra11aıııa •yı11 eplce çok tar. 
~a.r, bı!ı:r yd oldaga gibi, ba yal dı, muhtelif H zengin 
~ bı.ı r birer lflrgl baıarlamıtl1rdır. Banlınn bir kıımı 
'a.Jlua ıçaılmııtır. Bir kıımı dı bagftnlarde açılacakı1r. l,_ 8 blrÇotta, yerli kamatlırdan yıpılmıııır. . 
~. fldıkl lıulleede, Karaııtt• Bayan Roh1111r ldareelndekl 
"'9 ..;.~a yal ltabelllerlal bldren kıaları, mldlrlerl ve muallim· 

----k•ıtbtr, 

Kamutay baı.aoı Bay Abdülhalik 
Ren da 

eandığı tetklll, Ankara dil, 
tarih ve coAnfya faklltelerlnln 
karulma11, diyanet itleri .,.,. 
knbga tetklltt ve nılfelerl, 

poıta Ye telgraf ldırf'ılnta mi· 
teeelıil ke,;let f borçlın, ubrl 
•e mllH telald kınununan 

67 inci mıddeelne bir fıkra 

ek.lenmed bina nrkl b••· 

nanun 2' inci mıddeelnln 

dtllttlrllmeel, 'Oıkldır Kıdı· 
k6y ve hHalfıl trımHylıra 

TGrk 101yeteelaln h lue eened· 
lerlnden tklylı klıar bin lira· 
lık bleeenln evkıf genel direk· 
t6rl1Alnce 11tın abnm111, ça· 
buk barejının teeclr ve tanılml, 
Ankıra·İıttanbul0A vrapı telefon 
deneılnln ııltbı, Ankara be· 
ledlyeelnln choarıdan getlrecegl 

- Soaa 5 lacl 76sde -

Şarbay Bay Behçet Salih Us 

n Dl'111 yıllan kalmıfllr. Ba 
11yede f8rbaylık, _.bir itlerine 
150 bla lira et.ha urfetmek 
lmkAaını balmaıtar. 

Denizlide De Buğday, Un ve Ekmek 
Fiatleri Epeyce Yokselmiştir. 

Cenubi Amerika
da Savaş Durdu. 

AHompılyoo, 15 (A.A) -
Boll Yya ve Paraguay orduları 

!komaıanları d6a ôAleyln 11••1• 
ldurdormaılardır. Buna lllılk 
olarak oertarafa telgraflı r•dyo 
ile •e her tGrll araçlarla (Vı· 
11tılarlı) talimat gönderilmiıtlr. 

Drnlall. ( O.el ) - Bu yıl 
denm eden kankhk bagdey 
flatlerlaln birdenbire ylkeel· 
meline eebeb olmat ve un 
f latlerl de çok fnlımııtır. Bir 
bıha içinde belediye ekmek· 
lere iki defa n1rk nrmeye 
mecbur kılmııtır. 

Bdedlyenln dcıa •erdi~ narkı 
•nre birinci nnl ekmf'Aln klloıu 
dokuz kuroı yetmiı be, eanılm 
barcı ek.metin ktloea eeklz 
kuraı dil 1111ntlmdlr. 

lzmir'de Bir Gece içinde 
Beş Yangın Oldu .. 

T IDglDUD IODfl, 

- Yamı 3 bel 7CllCle -

Batday ve oa flıtlerlnla 

daba ylkeelec.gl 16ylenlyor. 
• • • 

Şarımıa. llıe, 

• 

orta \'f) ilk 

Denizli'de h8k6met caddeei 

ok.allan tatil edilmlt, aon ıaaıf 
lmılbcanlanna batlınmıtlır. 

Çan kın - F aydıh yagmar· 
lar yıgdı aı olmakla beraber 
kankhk korkaıana gldermlttlr. 

Konya - Cin g~çdkçe K.oa· 
ya'aıa tarım nılyell k6tll01e 
yas tatmıktadır. Elli glade•· 
beri yağmur yagmadıgı gibi 
ekinleri 6ld6ren bir rbgtr da 
dHam ediyor. 

O•ada •e kıraçlarda llkba· 
barlıklardan biç hıyır kalma· 
mıeur. y alna• o•ıaın kıthk 

elr.lnleıl ancak tohum ve yiye• 
~lr.leılDI •erebllc=cektlr. Akteblı 
Ilgın, Kadınhanı taraf lan da 

- Soaa S lacl 7~ -



Havacılık bahisleri 11 \ 

Koruyucu Silah 1 G Ü ın Ü İr'b T e o y a ~ o HalberDerö 
TopMu, UçakMı? Bashakanımız , ismet lnönü 

Birçoklarımız, saldıracak uçak· ' 

lrlanda 
••••• 

lerı top, maklnalı tftfek, tlfek 2 2 A _, · 1 e ' G ı e ff k" • • 
~~··:~:~·a;e:~:::~:or;:,:~ gustosta zmır e e ıyor o umetını 

" Oe\'İrmek nlrler. Top Torur, çok mermi 

atan m•klnalı tafek alçaktan 9 E } "} p H b k •• ı• ( t o )armış 
gelr.n oçmınları öldGrQr, ttl· y U anayırı, aş a anın onem ) S ey ~•••• 
fekle de canımızı kurtarar11 

d•1;1:.1•1;:~Dço~1:!~m ~:~:: Bir Söylevile Açılacaktır .. 
aôyllyellm ki, top ve malı:lnah 

t6fek, erkini artmrH ertareın, 

uçakları dordotmak, yahad 
JGıgerl ettirmek lılnl hiçbir 
ıaman bıtaramamıılardır ve 
b•tarmmıyacaklardır. 

DDoya htrbıoda, Loadra ve 
Parle'e saldırın Alm•n uçak· 
larıoıo uçuf kapaaltelerl göz· 
lSntloe getlrlllr1e, bugankQ uça· 
l•n nHıl Torulmas bir gelltlm 
kerteılne erJttlğlnl kolayca •D· 
layabilirlı. 

O samanlar Alman bnacı· 

hAınıa elinde, hııı 120 · l:lO 
kllometreyl geçmlyen, 2000 · 
3000 metreden yakan çıkma · 

)'•D uç•klar urdı; oynak ve 

atik değillerdi. 9Ha hacum· 
larındı kollanılm111 doğru olan 
b•,b tarzı gibi, hava hacum· 
larlle barba bitirmek lmktaı 

k.talarda yer totamamııta .• 
Bolbakl, bogftn, ne kadar 

Oıtln erkte n çok yeni ıllAh 
larlle korunmak lıtenirıe fıten · 

ıla, bir hedefe yanaeıp onu 
1akıb yıkmak tlrlQ bd~ımlar· 

dan kolayla1mı11 bulonmıktadır. 

Berteyden ônce, dGıGoll 

meli ki, bol ılltbla korunmak 
iıteaen bir yerin ılel bir de· 
Aerl olmık Jjzımdır. Ve bu 
d,.jt,.r, bonon yok edllmeıl 

agronda ônerl göıtermek , an· 
lamına gelir. 

Hedef la duromli bôyle olan · 
ca, hancılık, elinde bulanan 
ôldaraca •e koruyucu araçla· 
rıaı k11a bir irnek gôetermek 
için y11ıyoram · ıo yold• ba· 
ıırlayank Hldıracalı:tır. 

Bar1~a yer ıU•hlarının et· 
kin oJdoğo gibi bir .. rh da 
kabul ederek tonu d• ıöyllye· 
Hm : Bu hılde, bir kııım o~•k· 
lar, yokeeklerden, atet ettikle· 
rlnl gôrdGklerl toplar lzerloe 
baı apğı blkllfp bunları bom· 
balıyıcak n blrlblriol kovalı· 

y•n bu hlcomlar, ana ıoaoco 
alacak olan •lır bombardynan 
açıkların• rabaıça yanaomak 
lmktnıaı •erecektir. Topun, al· 
çakt•n oç•nlerı kovalayamıyı· 

cak k•dar yuat çenlldlğloi 

bu •rmda ıöylemellylm. Ma 
klnell tlfek •teılnl, ıırh Ye 

kaçak elbombıları uten dar· 
duracaktır. 

En ande çok hııh •e iti 
o •rada hn•da harbetmek 
olm•yan bir k111m açalı:lar, 

hedefe y•natır •e binlerce 
yangın bombaaı H ılı yapan 
bombalmr atmrlar. Bu uldmıtan 
•hnacak aonoçlar tonlardır: 

Yer yer yangın çıkacak ve 
hedefin dört bir yönlntl do
m•n ıaracaktır. Yangın h•lkı 

Jıhod ı .. ga lm•vetlerlal aok~a 
•e y•pıları koromı,.. zorlaya· 

cak, duman, yer ei14hl•rını 

körletecektlr. Bu ıırada, hna· 
mbgın ga• bombaaı at•n nya 
gu yağmuru Hçan uçakları 

1anatacak n halkı, ı .. ga ka•· 
Yetlerl m•ıke takmıy., ıı.ınak· 
lan bçmıya sorlayaca"tır. 

Hemen mrkanadan d• tonlarla 
1•••eı bomba ylkl ııııyan 
ııır ltombudımaa uçaktan, 
7Uaeklerde açmak soıaada 

Aokarm, 15 (Ôıel) - Bııbabnımıı General 
önemli bir ıöylede 9 Ef hil panaymnı •çacak ve 

kayı ıçıcaktır. 

lımet lnöoCl, 22 •ğaıtoıta lımfr'e gelerek 
ond•n aonra NasUli9ye geçerek oradıld fahri· 

lngiltere Hükftmeti Cehelüt
tarıka Mı Güveniyor? •. 

---------------------.. ---------------------
Ital ya Hükfimeti icabında Tayyare 

ile Nakliyat Yapacakmış .. 
lıtanbul, IS (Ôael) - İtalya gazeteleri, loglltere hakkında •ğır makaleler yaımakta duam 

ediyorlar. Bu gaseteler, İogtltere'nln Cebellttarık'a gl•endljtlnl •e fa~at t•yYlfe a1rıada bolun· 
duğumoı içlo bqoon hGkmtl olmıdtgını ve İt•lya'aın. icabında tayyarelerle ukerl nıkllyat y•pa· 
cagını yHıyorlar. 

----------------.. •l~•..,...••~tHt._...••~•~l ..... --~~~-

Patrikhane Casus Liivrens 
Rum Papasla
rına: Saçlarınızı 

Kesmeyin, Di~or 
lttanbul, 1 (Ôıel) - Rom 

patrlkbaneıl, kine 1ua11 m6aa· 
ıebetlle ıl.tl giyinmek mecba· 
rlyetlnde bolon•n Rum pıpaa · 

farına Hçlarını keımemelerlnl 

tanlye etmlttlr. 

Romanya da 
Bir Casus 
Şebekesi Mey
dana Çıkarıldı .• 

BClkret, 15 (A.A) - Öteye 
beriye dalbuclak ealdı~ı anlatı · 

lan bir caeıtlık (Cr1u11ıo•) ko· 
romu meydana çıkarılmıttar. 

Son derece glsli gCldQlen 11nt· 
tırmalud•n aoora birçok Macar 
yıkalanmııtar. lçl"rlnde Tuna 
Gıerlnde npor ltleten bir Mı· 
car eoıyeteılnln dlrektôrtl de 
vardır. Bn ca111tlık (Caıoılak) 

itinde Romaoya'h bir tecimenin 
de parmaıı olduto anlatılıyor. 

Boks Maçı 
Nnyork IS (AA) - Makı 

Bear, bu ıyın 25 lade yıpıla

cak olan Karnera Loulı maçını 
kızananla dlhGtmeyl kabul 
etmlıtlr. 

olmad•n yınıııb hedefi btlı· 
baıao yok edecektir. 

Boraya kadar kınca, yazdık
larım, anlatabilir ki, eılade bol 
arıçlar bulunan blylk bir hua 
ordoıona yer ılltblarlle eltlr· 
mek •e bava tehllketlni b6yle 
bir yoldın gldHek önlemek 
tmktoıısdır. 

BaıGn bunlar, bir memle· 
keti, bir memleket JNlrçalıDı, 

bir tehir, kaeaba yıbod eadtl'1trl 
bôlgulal hua alunlarından 

korom•k için, yer ılltbları kol· 
laamıkta bir fayda olmadığını 

ve yer ılltbından gayri bir 
ıavga •nçı •ramak gerektlAinl 
açıkça ınl•tabillr. Bu aranan 
n r.dımanı yClkeek olan ançı 
buıln için . uçaklar meydana 
getiriyor. 

Şakir Hazam Glkmea 

Haheşistanda imiş! 
İıtanbol, 15 (ôiel) - lı.ıyın ıjanıı, bir •)' enel 3ldlğ6 

ıôyleaen m"tbor İngiliz caıoıu Lbrenıln Hjt olduğunu ve ba 
ıder de Babetlıt•o'ı lı;arıttırmalda mf'fgol bolondoğono mnıok 
ol•rmk haber •eriyor. Bo haber, A•ropada hayret ayaudırmıtbr. 

Roma, 15 ( A.A ) - Otıobre ıazeteılnln Portaald'dea aldıiJ 
bir habere göre Albay Uv?P.aı ölmemit •e timdi Adlı· Aba· 
ba'y• gitmekte bolonmoftor. Londra'da Entellljenı Senlıin 

lıte~le Lenenı'ln •lleıl bir kasa Jlılnden AlbaJı ölm6t 
~ibl göıtermlıth. T•kl Lbrenı l11edlgl gtbl yeni itler arka1ından 
k0tabllıln . -

Rir Mısır Gazetesi 
Soveyş Kanalının Iıalyan Gemileri .. 

rine Kapatılacağı Hakkındaki 
Haberi Tekzip Ediyor .. 

Rom• 15 (A.A) - lıkeaderlyeden blldlrlllyor: 
Elbelıjt adla Mııır ~aseteıl bıg betleıiade SClleJı kanıhnın 

ltalyan gemilerine kapatılma11 ihtimali b•kkınd• IOD glnler4e 
loglllz gazeteleri tarafından ileri ıtlrQlen mea'eleyl incelemekte· 
dlr. Bu g11eıe loglllılerin ortıra attakluı kanıtları (Delilerl) 
rededildikten ıoora 1888 tarihti andla1111a preaıl bleriae gire 
ıonlan yamaktadır. 

1 - Sl•eyt kanalı gerek b•nt ye gerek barb umanlarıada 
b6t6a uluların barb •e tecim gemilerine açık balundurolmaıı 

gerektir. 
2 - Gemllerla Sann k•n•hadan O.gir olarek geçmelerini 

ıağl•mak için Mıeır bGlı:dmednln ko•ntlerlne dGter. · 

Vehip Paşa Birçok Yıllar Evvel Tork 
Vatandaşlığından lskst Edilmiştir. 

Ankara IS (A.A) - Vebib (Pat•) lıtlkltl mlcadeleılnla 

h•ılangu:ından beri Tarkiyeden çıkmıt •e blablr macer.ya 
glrmlt bir adımdır. Memleketinden bıtk• her emele hlımet 
edecek bir yaradılııtadır •e Tilrk vatand•ılağındaa birçok yıllar 

enel iıkat edllmlıtlr. 

Italya Ne Döşünüyor? 
Roma 15 (AA) - Gtorn•le 

D'lall• g11eteal y11ıror: 

Babeıletaa İmperatoroaoo 
Og•den Mlgeılnde logiltereden 
ark• bulmaya çalattı~ı lellenl· 
1or. İmparatorun Hararda y•p· 
tığı ıon besldekl ım•cı İogll · 
tere ile Babeolıtan aruındakl 

oıl•tm•yı berkitmek ergealle 
(Mabadile) logiliı'l-.rle baloı 
mak idi. Ayal gaaete GlglHda 
b6yle g6rlımder oldojono, 
fakat lagiU.'leıla llkıaıb (lb· 

tlyath) hareket ettiklerini )'il· 

maktıdır. Dabetlıttan lmpara· 
tora Berabtıırya jltmek için 
logtllı aomıllıl blk6metlle de 
glf rtltmek lıtemlt f•k•t lagl· 
llıler bu dileği kıbul etme· 
mitlerdir. 

Gtornale D'İtalla gueteel 
lmpantoron Hıbet • İtalyan 
ınlıtmHhğında loglltere'ye da· 
1anablleceA1 aygoıaaa ayrala· 
rına (Tebaalarını) nrmek llte· 
dlgtal 7umak1adaı. 

Nevyork, 15 (A.A} - Nn· 
york BeralJ Trlbtla gHeteıl 

yasıyor: 

250,000 6yeel bplonan İr· 
landı· Amerika kurumlarından 
8 tıoeei Dö Valer• hClkdme· 
tini devirmek amaclla blr yagıç 
(Sulbıd) baz.rlamaktadırlar. 

Yagaccılar İrlanda cumorluk 
ordoıon• glvenmektedlrler. 

• DGn akt•m elebatıl1rından 17 ıl 
Ne•york otellerinden birinde 
toplanmıılardar. Boalar 500,00(1 

lrl•nda Amerlka'hnın f laaaıel 
n tloel yardımını 11ğladıkl•· 

rıaı MSylayorlar. 

Muğla'da 
ILi Boyok 
Köprn Yapılıyor. 

Muğla lS (A.A) - Tlrkl 
yede lki11cl tip olarak J•pıl · 

makta olaa dlnyada eti iki 
dane olan Dılaman köprClıQ 

nln iki ayığıaın yapıhtı bit· 
mit 6ç0nc6 ve dGrdClnc6 ayak· .. 
laa·ıaıo 1•palm11ına batlan• 

Geue Muğla Fethiye yola 
CUerlndeJd bay6k anemi bola· 

nan Nımn'1m kllpr6'GaQn 111 · 
term.,ıl öotln.116zdekl ay batın· 

da yapılacaktn·. Bu klSprGlerla 
yapılmHlle Mai~• ı.•e:tblye yolu 

açılacaktır. Ara.:'• bulunan 
ktlçQk ıu geçldlen'nln yıpıl· 

m•11 •e h•tak al•n·'•rın ku· 
rotolmaıı için basırlak.•ar Hr· 

\ 

dır. Bu yolun •çılmHUe il 
ekonomi h•yata111da blylk. bir 
genltltk olacaktır. 

Yeni Fransız 
Kabinesi Ne 
işler Görecek. 

\ 

Parlı, 15 ( A. A) - Kapital 
gazeteılnln yazdı~ın• göre hG· 

klimet y•u hlkmladekl kanr· 
nameleri bir temmoıdan itiba-

ren Hptımak (Tatbik etmek) 
niyetindedir. Alınacak tedbirler 
ara11ada tonlar nrdır. 

Bir takım ayJ.ldar azaltılacak, 
yahut ki bGebdtln keıllecektlr. 

Ertlkten (Meılektea) yetltme 
aıktrlere nrllen muharip pa· 
raluı da keallerek böylece 

l,D00,000,000 inak elde edi
lecekdr. İkinci derecedeki de· 
recedekl demiryolları ltletllml 
yecek ve demlryolları ltyarla· 
rınıD HYllll 8Hltılacalı:tır. 8lSy· 
lece de ~ Milyon frank elde 
edllmlt olacaktır. Hlklimet it· 
yarlarıaın ı.ayııı gitgide ekail· 
tlleeek bir t•kım ödek (T11· 
mlnat) ikramiye fHla çahtmı 

karıalığı adile verlleu panlar 
keıllecektlr. 

Dört Devlet Borç· 
larını Vermiyorlar •• 

V•tlngton 15 (&.A) - Ma· 
earlltan, Polonya, Letonya, 
Llt•ıDJ• hlkdmetlerl bog6n 
glntl gelen harb borçlaranı 

6deyemlyecelderlnl Amerika 
blkOIDedae blldlrmltleıdlr. 

• 
Kflçflk Haberleri 

il kmektebler 
imtihanları. "' 

Dan t~brlmlıdeki llk111,'kt~ ... 
lerde IOD 11ınıf ıılebeılD D L..-8 

ti..-· tlbanları bltlrilmlıtlr. İID oll' 
l.r mGoaıebetlle .kuroh111lf r kU. 
sergiler yarın kaldırılad bit 
Talebeden lkmıle • ılıolır ı o· 
hafta ıoora ikmale kıllD•f 8'· 
dukları der1lerdea lmtlblll 
leceklerdlr. , •k•I 
Kuşadasında Talık1 

lıbaylak jınd•rm• k0180
:: 

blobatı b•y Lltfl, bir .,-.,. 
tıhkikl için iki gGode• fi· 
Kotıd11ında bulonmakt•:~•ae 
b•y G~nerml Ktıım 

dCln Kutıd11ına gltmltdr. 

idari Davalar 
~· 

llbayhk yllnetlm (ldare) oY 
rulo 19 hHlr•n t11lhlode ;,.. 
laaa"ak bHı teclmerleı ~· 

1 ıl•Y fından gtlmrClk idare• .,111' 
ne ıçılmıı olan idari dl 
göre~ktlr. • i 

N umarataj Teft•f .. 
.ı , •. 

Gtael DGfuı yaıımı I""• ,rf' 
rlmtıde yap.lmıı olan a•" w' 
tııj lılnl tarbay dokıor ~ D" 
Ua tefaittne b•ılamııtır.,..., 
tehrln bası 1erlerlade te 
bltlrmtıdr. 

Toın~ıer 
Tahmin Başby0~. 
Muhtelif bölgelerde C lıl~ tf

k•larda) yeni tClttla eri~ 
yetltmlıtlr. İnhlımrlaı 1 " 
yakında t•bmln ko111"1°" ffl' 
aeçerek t•hmln maımel ... ~alt· 
ttltGn bôlıelerlne gönde~,., 
Muhtelif ecnebi tGtClll i' 
panyalırı da ekıperlerlal ~ 
dererek ıJI tltlolerlD il ~ 
d-. boloaduğono teıbll ., 
mekte •e ıatın aha•~ 
basırlanm•kt•dırlar. 

işçilerin Hak· 
tarını V erelilll·· 
Cumartesi Gıınler~ ~ 
hşaolar Tam GOO ' 

Alacaklardır·· J 
Kanon mucibince co~r 

gtlnlerl aaat oa Gçte tıdl ,~,dı 
muı lbımgelen hnagııı ti fi 
ç•httırmakıa olduğa 111elll~
:itçilere, ayni g6n lçlD 
g:lodellk •ermektedir. ,,t 

1 Ayni li•reket, diğer b•':,1~ 
eeİ eeeler tarafından d• 1. 
oloılmıkta, hatti ba yıra~. 
al a.ıaymıy•nl1r bile balo• 1,.. 
t•dır.~ Bu hareket 1Ade08 ,,,ı 
lıçlılntln baklana• dtlllİ ı P' 
aam•n da de•letln eallrler • t f 
ı~mem.~k demektir. ÇO•~ 19t 
ıetelercle de yazıldıgı gl raf 1' 
k6meı, ı bu hoıoıta k• ,,. 
miıtlr. ı Commrteal gl•:ell o" 
on içe ıbdar dnam e • M' k ... 
hıma, t• m ~in aayılad1,_~· 
çllere ta.J glodellk •eri ..,ol' 

Bu boı '61ta llbayhgtD ı.ıl" 
haleılal blelı:llyoroı. ttc' dl_.
memurlaru:f h•kları çll00 

melidir. 

Anbl l:l54 
14: R•blGlene~ -----, 
Evbt 
GIJHll 
ô11e 
lkbadl 
ÜfUD 
Yat11 
l .... k 

Elsanl 
1 8,46 

4,:u 
• 8,88 

J 12, 
2,03 

6,25 
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Dllş flndn ki erim ... 

Çin Dersler .. ....... 
- 30 -

Bavayıcı ıarorlye - Y 11şarık 
Bölulmet ıeker ve tuz ffat· 

lerlnl indirirken, bılkın yaşa· 
l'ığı Jılerlne ne kadar ilgilen · 

lbekte oldoğono bir dıbı gös· 
lernıJodr. 

• • • 
Baeta, nreanı'Jar ve görftm· 

•l'lflr içinde bir deliye döndü. 

Geçmtıe yazıklanmaktan ne 
Çakar? Geleceğini h11ırla! 

Sfz bu lıl ihtenlze almakta 
bir çeldnek görılyor muıonuz? 

Hen kimsenin koronuğu de· 
tillm. 

Mısır, 86yılk Britanya'oın 
~oruocaklarından biridir. 

Bir önıezl ile, bıo•ma böyle 
bir felıiket geleceğini anlı · 
1ordum. 

Duyganlık iyi 
~t doymacıklı 
letrnem. 

bfrıeydlr. Fa· 

adamları hiç 

Saylav arkadaolar.mız ıon 
lloıya gezisinden pek iyi do· 
111tlarla döndüler. 

L Soo Franıa bAdiıelerinln f yl 
lr özetini hazırlayınız. 
Açık d~nlz pislik, uyanık 

~f'a ıanıka tutmaz. 

Batan öğretmenleri oğlono· 
•1tıı uzgldfmiodeo hofoutturlar. 

~ En bayak 11kınçlar içinde 
ile klmı~ye boyun eğmedim. 
6alk lolerlodo hiçbir zaman 

"-~cıl olmayınız. 
Iralı adam, en çetin dQşkft· 

letı g016mseyerek kabul eder. 

Bu mlHlferdekJ kelime br· 
lılıJtları: 

'Varunı - hersam (Ballocl· 
'-ttoo)~ 
G~ıOmıü - hayalet 
'Yazıklanmak - hayıf lan· 

'-•k, telebbdf etmek 

Cekfnek - mahzur 

loronok - mahml 

loruncak - himayede olan ,, .. 
Ôaaezl - hlHfkablelYoku 

DaymaCI k sahte haesa · 
.. ht. 

Ooygınlık haeeaslyet 
Gezi - ıeyahat 
Ouyuı - intiba 
Ôz~t - b614111a 

S.nıka - burafa 

lıagfdlm - büsna hala ha· 
•t~et 

Sıkınç - ıstırab 
4ıığcıl - menfaatpneıt 
l>tokı - mağh1blyet 

• it •• 
(iken, çıkığ - menşe 

' 811 ıon ekonomi akımrnın 
~~enleri hakkında bllgllerlnlzl 

)ler misiniz? 
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lt tGnftyor ve başından geçen 
oı'"Gbe ile bunun pek kolay 

~•dıtını takdir ediyordu. 

9'ı;1 •rlaları birer birer aşıb 
~41orlardı. Her atılın adım, 
~ lldlırın inine biraz daha ya· 

tlt "1•oıldı~ını htldlrmesl ltlbı· 
t~ ll.ron lhel ve arkadııları 
"1ı Çok önemli idi. Pollıler, 
htı dikkat keellerek Amerlka'lı 
'-~ı~ b,f lyeıinln hareketlerini 

"•ı. ediyorlardı. Bu ıırada 
l'll91'nın aesl lşhlldi: 
~ Eğer g6verclnlerln yuvası 

•rclı lıe ne olacak? 

Yurdseverler Beş yangın Oldu. tiştirilecek Kısa 
ve Havacılık.. Hizmetlilere Aid 

---.... ···----
Menemen ilçesinde bava 

tr. hlikeılnf bilen Oye yazılma 

faaliyeti önemle devam etmek 

tedlr. Şimdiye kadar yordae· 

Y ... r Menemeo'Ulerden 145 ftye 

kıydedUmlş ve taahh6dlerl ye 

kunu 3020 lirayı bulmuştur. 

Bergün kaza ve köy halkı 

bava koromomuza müracaat 

ederek ftye yazılmaktadırlar. 

Bundan baoka ilçe mahallele· 

rloden Beyanlar tarafından 

kurulan komite işe ba~lamıı.ı· 

tar. Şu birkaç güo lclodea ta· 

ahhüt mlkrarıorn ] 0,000 il 
rayı geçec .. ğl anlaşılmaktadır. 

Bu önemli işte 88 ilçebay 

Ray Flkrl ve C. B. P. yöo~· 

f m kurulu Jle hava kurumu 

ftyf'lerlnln çah~ma faaliyetleri ) 
takdire ıayaodır. 

\ ________________.,) 
Kız San'at EostitflsQ 

için Hazırlıklar 
Kız Sao'at eostlHlııii için 

Mkek llseeioe gtd~n yol üze· 

rinde yeni yaprmlacık bioay• 
tahsis edilmek tlzere onbin 

metre murabbalık yer ayrıl 

mu~tı. Bu yer az ~örtıldüğiln· 

den daha onbin metre murab. 
balık yer ayrıhlmıştır. Kattür 

hakanlığı bu arsHnın parası 

için bddceslode tahılıat ayır· 

mıotır. 

Eostftftdekl aergf Sah 
akşamı kapanıc11khr. 

Adliyede 

günü 

Ağırcezada yalanyere şabld 

lfk etmekle ıuçlu Kuşınala AH 

ile imza taklldl suretlle İngiliz 
tebaaaından bay Riz ve arka· 

daşını dolandırmakla suçlu Çeş · 

me'H Abdullah oğlu KAmU 

dçftnctl ıoru hükftmenlfğloe 

verllmlolerdlr. 

Bay Mehmed Ali 
On beş gtın izinle Ankara'da 

bulunan şehrimiz tecim (Tfca· 

ret) odaeı genel sekreteri bay 

Mehmed Alf; izni bittiğinden 

eehrlmlze dönmilş, dan işine 

baolımııtır. 

Eekt zamanlarda en bftyOk 
devlet adamlar1Dın çıkağı en· 
derondo. 

• • • 
Bir devrimci öldOğtl zaman, 

arkasıudan ağıt eöylenmn; 

onun bayak harekette boş 

bıraktığı yer doldurulur. 

Ağıt - mersiye 

Türkce'ye çevire.:ı: I Z <.: l 
Bunu düşftnen yalnız Fele· 

rova değildi. Batftn pollsler 

ayni şeyf dtlşün6yorlavdı.. Ba· 
ron lkzel'ln vazifesi mfthlm 
olduğu için bu ıoallP-re ceveb 

verecek halde değlldf. O. biraz 

daha ilerledikten ıonra, birkaç 
defa istirahat etmek lcab etti· 

ğtnl daıftnOyordu. Çftnka çok 

yorulmoıtn. Havada uçan gft· 

verclnl yerden taklb edebilmek 

için tartalalar arasındaki ben· 

delderl atlıyarak geçiyor, her 

adımbaıında tehllkeler atlatı· 

yordu. 

Bunlardan Birinde Altı Mağaza Ve 
Depo Yandı. Zarar Büyüktür .. 

---------------
Evelld gece saat 23,80 da 

valufboca sokağında Allpışa 

caddesine girilecek yerde Ha· 

raççızadelerden bay Abdullah 

ve bay Yusof'un 47 sayılı 

kereıte deposundan yangın 

çıkmış, havanın çok rOzgArlı 

ve fuhnalı olmasından etraf. 

takt mağazalara geçerek bılyllk 

zararlara sebebiyet vermlotlr. 

Ateo alan mağazaların sayısı 

6 dır. Bunlardan bir kısmı 

tamamen, bazılarıda kısmen 

yanmıştır. Y ııngın ; kereste de 

poımndan sonra bay Ft>hml'ye 

ald dök6mhıneye ve nlnfhoca 

sokağında tdccar bay Ahmed 
Mubtac'a ald Ultftn dl'poeun•, 

o civarda sabunharıe sokağında 

gene Haraççızadelere ald 6 17 
eaodılye fma14thaneafne, ayol 

sokakta Ôml'r Muharrem eabun· 

hıneslle J,,.blf'bfcloğlo bay Re · 

şad'ın 14 ~ayılı ilz\lm depo· 

sona geçmiştir. Yangın çıkan 

yf're elli metre kadar uzakta 

bulunan Tarlka kardeşlere ald 
l 2 @ayılı emtia deposunada 

bola~ın yangın yetlş,.n ve bü 

yümesine mani olmak için her 

Ulrlii tcdblrlert alarak fedakAr· 
hkla çalışın ftfalyeofo gıyretile 

söndürftlmüşUlr. 

Ateşla ilk çıktığı depo ta 

mameo yanmış ve dökümhane 
nın Qstllndekl çinkolar ile 
tıandalya lmalıitbaneılnfn çatı 

lusmıoda bir metre murabbalık, 

ikinci katta dört meue murab 
baahk ve birkaç eandalya yan· 

mıotar. Ömer Muharrem ıabon · 
hanesinin yaloız 6ç pençeresi· 

nln çerçe•eıl yaomıt ve bay 

Reoad Lebleblcinf o Ozüm depo 

euna geçr.n yangm borada pek 
zarar yapmadan baetırılmıotır, 

Tarika kardeşlerin emtea de· 
posunon çahsı yanmıotır. 

Yangının gece yaruı hı ola· 
mış olmHı bOyftk bir telılıJ ve 

endişe uyandırmıotsr. Hava fır · 

tanalı idi. Yangın genloleylnce 
alevler çok yükseklere çıkma· 

ğa başlamış ve İzmlr'in mer· 

kezinden kopan b•ı kızıl aleY· 

ler çok uzaklardan görfllmGo· 

tür. Birçok ateı parçaları h6· 
kumet civarına bile dılıüyordu. 

Başta ilbay General KAiım 

[tlrJk olduğu halde oarbay Dr. 

8l'hçet Uz ve Emniyet dlrektörd 

Bıy Feyzi Akkor L ile Emnf yet 
dlrf'ktörfi kııım baıkanları Bıy 

liareketteo itibaren bir kilo· 
metrelik yol alıomıetı. Polisler 

yorulmuşlardı. İçlerinden bazı. 
ları da keetlmiolerdl. Baron 

İkıel IBtlrahata kırar verdi ve 
evelce ealıverdiğl sicimi şimdi 

y uıış yavaş toplam ağa başladı. 

O, ipi çektikçe güvercin sarat 

lıyor ve her sarsılışt• biraz daha 

yere doğru iniyordu. Sanki, 

oltaoın acuna takılmış bir çl· 

para balığı gibi idi. 

Baron lkzel, gftvtrclnl yere 

indirdikten ı;onra mırıldandı: 

- A11l takibe bundan ıonra 

glrloeceğlz. 

Hiç kimse ağzını açıp ta 

blrıey söylememlotl. Amerlka'lı 
polis hafiyesi, çok yorulduğu 

için keodiılnl toprağın ılstüoe 

atıvermlotl. Diğer polisler de 

ayni vaziyette oldulı ları için 

Huhisl ve Bay Yaşar Barı o 

yangın yerine giderek saatlarca 
meşgul olmuşlar ve itfaiyenin 

yangını eöndürdüğft zamana ka· 
dar başlarrnda kalarak bu ted· 

birlere nezaret ermişlerdir. 1z. 
mir evelkl akşam büyftk hır 

yangın tebllkf'eJnl jıfafyenio 

fedak4rlıkla çalışması sonucun· 

da atlatmıotır. 

Yangının eöndürülml'tıl Qç 
eaatta mOmküo olmuştur. Yanan 

mağazıılırıfın Bay Ahmed muh · 
tar'ın df'poeu 12 bin liraya, 

Harııççızadelerln sandalye ima 

lılthanesl 2500 liraya ılgorta · 

lıdır. 

Dlğn mağaza ve depoların 
ılgortalı oltJb olmadıkları hıonüz 

tf'ıblt edllmemlştlr, tahkikata 
devam edltmektedlr. 

Y angıuda kasd olmadı~ı onn 
}anmaktadır. Yangının ıebP.bf 

hakkında adliye ve zabıtaca 
tahkikata devam edlllyor. 

• 
• • 

Evelkl gtce saat Qçte 2 inci 
kordonda tenle kulübü tir. 

Fransız konsoloehaoesl arka· 
eıoda ve teniR kulübü tle İtal · 
yan kız mektebi araınudakl 

hoı yarde bulunan kuru otlar 
tutuşarak yangın çıkmışi\a da 

hemen yf'tlştlerek söndürül 
müştür. T11hktkata göre yangın 
oradan geçen her hangi bir 

kimsenin söodilrmeden aldığı 
· eigaradan çıkmıotır. Tahkikata 

devam edllJyor. 
• • • 

Karautlna'da Gozelyıh eo· 

kağında 1914 eayılı demir tile· 

carı bay Cemali •e kardeılerl 
bay Muzaffer ve Ekrem•lo 

evinde ikinci katta bulunan 

çamaşır ocağı yakıldığı sırada 

hacıdaki kurumlar ateo almış 
ve yangın çıkmışsa da itfaiyenin 

yetlemesile söndürülmüştür. 
• • • 

İımetpaşa hult1arında Oımın 
oğlu bay Hakkı'oıo ldraladığı 

hamamda fazla ateı yakılma· 

ıındao k.ölban'ıo bacaeı tutuşa· 

rak yangın çıkmıo he de eön· 

dürOlmaetftr. 
Evelki gece @aat 2, l O da 

İklçeşmellk, Kestelli caddeıfode 
birinci çıkmazda bıy Ztya'nın 

otomobil tamirhanesinde çalı~ao 

Ali oğlu Ktimillo dtkkatalzllğf 

yftzüoden yangın çıkmışsa da 
ıöodilrülmilştür. Tamfrhaoede 

bulunan eski iki otomobil ka · 

eası yanmıetır. 

onlar da boylubı,yuoca yere 

uzanmıolardı. .Feleruva •ya ge· 

lince ihtiyar v11 emektar polfs. 
hhkln bir halde idi. O, htrkeıı 
ten evel yere uzanmıotı. Baron 
lkzel de onun yanında derin 

derin nefes alıb duruyordu. 

Aradan onbeı,ı dııkt ka kadar 
geçmlotf. Yorgunluk biraz gide · 

ıllmlş, sinirlere ıükunet gel· 

mlşd. Baron İkzel uzandığı 
yerden doğrularak arkadaşların• 

hltab etti: 

- İkinci hamleye hazır mı · 
sınız arkadaşlar? 

Bu ıöz, Felerova da dahil 

olduğu bılde. b6tüu pollı me· 
murlarının biranda ayağa kalir.:· 

malarına yetmlotl. Artlk ikinci 
hareket te başlımış bulunuyor· 

do. Baron lkzel'Jn kararı mu· 

cl~lnce. haydudların iolnf'! va· 

1 - İhtiyat zabiti yetişti 
rllecek kısıt hizmetlilerden 
330 doğumlu ve bunlarla mu. 

amele görenler ve daha enelkl 

do~omJolardın olup ta muh· 
telif ıebeblerl~ geri kalmıı 

deniz SIDıfından geri sınıflara 

ayrılmış olanlardan yalnız ae 
keri orta ehliyetoımesl olanlar 

l temmuz 935 tarihinde lhtl· 

yat subay mektebi kamutın· 

lığında bulunmak ilzere sev 
kedileceklerloden 20 haziran 

935 tarlhhıdeo itibaren yerll 
ve yabancı bilumum kısa biz· 
metlller Aı. ehliyetname " hı1· 

viyet cüzdanı ve mektf'p şaha · 

df'lnamelerl btraberleriode ol · 

duğu halde şubeye nıilracaatları 

2 - Tam vaktinde mek· 

tt'bde bulunmıyacaklar hak· 

kında kanuni moameleuio 

tatbik olunacağı flAn olunur. 

16 - 20 - 25 \_, ______ .,) 

Muhacir ve Mn
hadillerin Evleri .. 
.l\f uameleleri Bitme
yenlere hakları verildi 

Hıdrao 93 L yılından ıoura 
ev işgal etmlo olduğu halde 

vaktfle tıhelı kararı olmadığı 

içtn temllk muameleleri y•p• 
lamıyan mohıcfr ve mübadille· 
re bu gibi evlerin ten.ilk edil 

meaioi Finans ~akaolığı kabul 

etmlotir. Defterdarlığa ge· 

len bir bildirimde haklarında 
vak.tile tahıle kararı verilme· 

mlo olan bo glbtlerin bak ea 

bibi oldaklarıoın kabolft mu · 

'Hfık görftldftğü ~e işgallerin· 

deki evlerin temlik muamele· 

lerloln yapılmaeı blldirllmlştir. 

lmH lçio bazı kimselere ve 

rflen arazi arasında romlardao 
metruk olan bazı arazi parça. 

ları da .ardı. llbayhkça rom · 

lardao metruk olan arazinin 

imar için verilmesi ~tmdillk 

durdurulmuştur. 

Snmer 
Bank ta Panayıra 
iştirak Edecektir .. 

İzmir panayırına bu yıl bft· 
yak ilgi vardır. lnhlsarlar genel 

dlrektörlilğft; gec~n yıl panayır 

yerlnd" yaptırmış olduğu pavl · 

yonu bazı değlşlklllderle daha 

m6kemmr.l bir oekle sokacaktır. 

Somer Bınk ta geçen yıldan 

daha genio bir şekilde panayıra 
ietlrak edecektir. 

rıncıya kadar dört hamle yapı · 

lacaktı. Hem de bu dört hare· 

kr.t gece karınlığında yapıla 

caktı ki çok mühimdi. Birinci · 

sinden sonra ikincisi Ye 6çüo· 

cftııü yapılmıştı. Oördilncü ha 

rekette, Baron İkzel He Fele· 

ruva ve polisler. tahmin edil 

diğl gibi, bftyük bir müşkül4t 

içinde çarpınıyorJardı. 

Köyden bareketlerlodeo sonra 

ftç kilometrelik bir meeaf e al· 
mıolardı. Geçtikleri yerler ova 
idi Ye yarısı ekllmlştl. Binblr 
mftşk.ölit içinde ve gece vakti 

bokadar ozon bir yol yftramek 
kolay bir iş olmadığı için bepıl 

de yorolmuılardı. Fakat dura· 
cık zaman değildi. Neteklm 

durmadılar, beşyilı metre kadar 

daha yGr6dükten sonra birbir· 

terinden ayrıldılar. O dakikaya 

kadar toplu bir halde ylrGyen 

Savao t~hllkeel, gOn geçtikçe 
artıyor. sağda, ıolda alametler 

belirdi.. SUAh ve mOblmmat 

fabrikalarının patronları; dlplo· 
matların kolona girmiş, yaren · 

ilk ediyorlar. Bu mtıhlmmat 

ne kadar çok 11rff'dfllree, n11 
kadır fazla lnHo öldOraree, ve 

klmbUir kaç bilgi, kaç fen 

adamının dld!ne didine kur· 

dukları hu medeniyeti ne ka 
dar çabuk yıkaraa onlann ka· 

zancı o ntsbette artacaktır. 

AhlAksız, ıoysuz kapitalizm; 

Vicdaoıız, haris f mperyallzm! 
Milyonlarca IDHn ölüeQnGn 

üetüode ve harabeler an@ıoda 

yalnız kendisini dOeünOyor. 

Fakat o da yıkılmıyacık mı 

Haki? 

• 
• • 

Evet, rehlllte arhyor.. Uzak 
ıarkta, Babeeietan'da Orta Av· 
rupı'da gizil kapaklı df'!ll, 

açık kımıldamalar Yar ... 

Bazı hayvanlar, zelzeleyi daha 

evvelden anlarlar: 

loeanlığın geod şuura da: 

yakın bir dünya factaeını ıe · 

zlyor. Eğ"r ibtldei devlrlr.rde 

yaoasaydık; insanlık. dabı ocoz 
kurtulurdu: 

Hıtbdeo dem •oran kahra· 
mantar. diplomatlar. şovenler 

kare• kareıya çıkarılır, kıhçla 

dogQşıürill6r ve diğer suçeos 

ların kanı döktllmtzdl. 

Yeni eavaı, deh5,.tlerln reko · 
ruou lurıb parçalayan öyle 

bir facia olacakt!r ki, diinya· 
mız boşluk.ta kurul•lı Vfl loaao 

oğulları do~du doğalı, böyle 

bir hAdlae g6riUmeml!J hain· 

nacaktır. Genel ıtavae, yenhlnln 
yanında devede kulık ıtbl, 

halla bir hiç halinde kal•cak · 
tar. Bı1yük bir öh1m ve tahrip 
slllodlri, birkaç ay içinde, mil· 

yarJar eerib, medeoiyetler de· 

vlrlb geçecektir. Harb çok ıftr · 
miyecektir. Bu mubıkkakhr. 

Fakat bo kıaa ınaııo doğu · 
racağı aklb'!t, çok mnthlş ota 

cıktır. 

• 
• • 

TOrk zengini, uyan!. 

Kulağına kurşun değil, kır· 

kiktuk gülle mi atmak lıizım! .. 

Orhan Rahmi Gôkçe 

Çekirge Savaşı 
Bu yıl çekirgelerle aavaı 

yapılacaktır. Tarım bıkanlığın · 

dıo llbıylığa gelen bir bildi · 
rlmde çeklrgelerln yumurta 

bıraktıkları arazlnlrı eimdiden 

teeblt edllmeıl ve buna dair 
hazırlanacak cedvellerlo eylı11 

ortasına kadar bakanlığa gön· 
derilmesi lstenmfştlr. 

pol ı sler, liaron lkzel'to tn~lyHt 
üzerine aralıklı yllrQmeğe bat 

lamıılardı. 

Amerika'lı poUıı haf lyeel en 

önde ve baota gidiyordu. F ele· 

ruva da onu t•kib ediyordu. 
Gfiverclo, havıda uçuyordu 

ve ipin ucu, brrmotat Haroo 

İkzl'l'fo elinde idi. Daim• yo · 

lun ıağ tarafına doğru uçuyordu. 

Koeu görmek kabl l değildi. 

İpin ucu polis haf lyeslnlra elinde 

olduğu için ancık bu ıuretle 

onun nereye, ne tarafa, hangi 

lıtlkamete uçtuğu anlaeılabtll· 

yordu. 

Baron lruel ant11ıtn bir or· 

mania karıılaıtı. Vaziyet feoa· 

laşmııh. Bu kocamın ağaçlar 

araaından, havadaki g6verclnl 

geçirmek çok sor, hatti lmkin11.ı 

- Sona var -
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ltalyan Gazeteleri, lngiltere- Vehip (~aşa) Meçh~l . , IGörnşıe~ezi~le!:. 

YeNiçinAtesPüskürüyorlar? Bır Semte Gıtmış.. Yum~ 
_____ .. -• Agwabeysi Mütekait Generallerden Hafta Paydosıı fe 

Ç ·· k ·· 1 · l H b · 'd S ·· l T h iter 110 U ngı tere, a eşıstan a Ue Esad, Bu Hususta Ne Diyor? en e 001w 
Cumarteıl gllod saat il rfıt 

T ed h i r ı er Alıyor Ask er Gönderiyor. Son vazlfeıl umumi barbde hareket etliği ol ve seyabatının teki paydos yok mo, teD~ p:sar 
' Gçilocll ordu kurnaodaolığı olan maksadına kendiıdoden dahi giz ağzmın soyunu akıuyor ... _ı 

co111••· 
7 haziran tarihli Tf'mps ga 

zeteslne Roma'dan yazılıyor: 

İof?ilıert":~nln Habrşlstan mes 
ele hıd e ııldı~ı çekin~eo ravır 

ltalya'da ı::öndnı ~fioe daha 
açık ve ıluba ocı tt'nki<llr.rf' 
yoleçmektadır. Bundun birkaç 
hafta öoce, fngillz'lerln boş 
nutFuzhığu b .. lli olmıya başla 

dığı zumun, lralya'rı ın Londra 
dan g,.len lıaıaılo i malara kere ı 

gösteıdlğl eııyµıyı nıubafa.ıa 

edeuk, do~u AvrnpaPınrla gut 
tü~ii F-iycEnyı df'ğı şıir t>Cf'ği @ona 

lahHirdl . C,.ıwvre'rJ,.kf son ey 
taemalıır eıraFmrla lınlye'nın 

ald·ı?• tavıt ve fıulya J?l!ZPtelP. 
rinde çıkan birçok bt'tkeln 

hunun tf'ff.İoe olarak Rom11'nıo 
h,.Jll bir noktaya karlar Lon 
dradan ayrılmBk, Avrupa'daltl 
dorumu değiştirmek ve h,.llı.i 

de Almanya ile yf'nfd,.n hir 
çalışma beraberlll?I 11iyaAası yap 
mak nlyf'th.d,. oldııj?onn f!ÖS 

term,.ktf'dtr. ltalya'nın uloıılar 
cemlyeıtnrf,.n ÇPkinm,.st ihrt 

mallnıfı-n bile bahsediluılştlr. 

Görn!Oyor lı.1 durum olıiııkça 

clddf~dlr. Onun için lıalyan 

gazeı,.lerhı io ne fçio İnj?lltere'ye 
çıkıetıkların1 hatırlatmak fay · 
daı!lz değildir. 

Açıkçu anlatılan bfrlnrl yana, 
hlsslğdir: fngillere büyftk sö 

rnürg,.Jer fmparaıorlıı~onu ko· 
rarken fıııly11 hn tfirlti tenkid 
deu Çf'lhımi~tL Ona yıırdım 

bile t'ltİ: 1902 df', Ahıiülba 

ean'an ln~illz Somalisinde çıkar 
ılığı ayalı.lanmayı baetırmak tçin 
göııdf!rilf'n knvveılrı lotn karaya 
çıkma ı.. ve barektote ızt>çmest 

11ır1111ında lıalyın J?emflnl ve 
aııkerlnl onlarla lebfrllğl yap 
mışh. Barıum'uo alınıeınıdan 

sonra lıalyao lot'uları M"hr:liye 
kareı yapılan savaşa t'lktn bir 
,,.lı.tlde ketılıtıler. Bu ha tiee 
lerl anl11ten fralyan gazrıelf'fl, 
"M öte kahlllyet., in, SırB!lı ge· 
lince, u~auluııal bir eiyaH lı.u · 

rnh olehılrc"ğlnl yıızınaklR 

dırlar. Ôıe taraftan lngil ne· 
nln ~ômfirg,.ler imparatorluğu 

nun büyüklüğu ve eeoırlnllğl 

kueısındı İtalya lnı?iherr.'nln, 
keodii!lnln sömürgeler edin· 

mt'ğe olan gerçek ihtiyacını 

teslim etmekten ne için çekin· 
dlğlni de k.endf kendine 80r· 
waktadır. 

Fakat, hiesfğ bakımdan ,flerl 
sftrülen hn kenıtların yanın· 

fogiliz ordusu manf'vra halinde. 

lıelya lnelltne'oin Raheelııtan urmak fizere 36 milyon ltrf't 
da yaptı!• ,,.yfer bıkkındı daha harcam11ğa karar verdftl b"k· 
açık şf'yl,.r de ııövlrmı-ktadlr. kında ki haberdir. Bıklkıtte 

Giornıle d'fıalya'ya ızöre bir f,,e lo~fltı-rr.'nln Rıhrelıtan'1n 
yıldan fazla bir zımandanberi en ııenıı;in hölıı:,..lerloden birine 
lnıdhne doj?n Afrlkeıondald ııö böylelikle elattlğı söylenıuek:· 

müre:ı-1,.rlnio sınırlaranda, ltal tedir. 
yanın hirkaç haf tada o beri al· İtılyan kı1moynnon lnzm11Bına 
dıtı trdbirlne henziyrn "ilı-1 hşka bir a,.b,.b daha vardır. 

tedhtrln alm•ktaılır. Ak Nil, Loodra'dı lıalya'oın bOtfto 
mavt Nil ve Rodolf f?Ôlü höl kuvv,.tlnlnl A•ostorya'nıo rr· 
g••f Prfnde seker toplandı~• gö klnUğlni koromağı hasr.-ım,.sl 

rülmOetfir. lngiliz'lı-r aeker ve ve Afrtka'da böyle bir Joe ~i 

h i olarak kullanmak 6zı-re rlşnek zayıf lau1ımuı 14zım 

yerliler~,.n adamlar ıutmuelar gı-ldfğl d01Jünül6yormoş. Bao· 
ve bunları aramak için Br.n hakan bil,., Seoıtoda vudlğl 

Amn'dr.ki erhreli halk arHına söylevde, İtalya'yı Afrlka'd ki 
kar:lar ehmlblf'rdlr. loeillı-Mı terlhtğ ödevinden vazgı-çıh de 
sır Sndanında 11trattjik öıll de 8rroner 11ın•rındı ııkışıp kal· 
mlryollara yap•lmıerar. Hıbı-e mıı olarak görm,.k latlyenlere 
topraklarında, lnıı:lllz maj?dtn· itiraz etmiştir. ltalyan basını 
ininin yımıoda, küçGk sftel ör· birkaç defa, A.tustorya mee 
güler, sllAb drpcılara ve uçak ele11inln haımn bir halyın 
alıtolara yapılmı1J1tr. Bartum'da mes'elrsl de~ll, bir Avrupa 
ôof'mli hava kuvvetleri toplan· mee elesl oldnğnno ve İngiltere 
dı~ı sôylı-nmr-ktedlr. İtalyan Avroı a işlerine daha derinden 
kın.oyn, ltalya9nın da aldığı glrlolllree doğu Afrlkaeındıkl 
buna hı-o zer tf'dblrlerln Lon· hlr:ltselerln gelişi mi karşısında 

dra'da bu kadar lu ·~ıohğa se daha az çekingenlik gösıerece· 
b"p olmasına oaemakıadır. Aiot 11öylemlotir. 

lo~iliz bükftm,.tl bürDn bu KHaca, fU anda kaklkiğ bir 
hazırlıkları, yıpıları, seferber lngtuz 

llkt .. rl kesin oıa .. ak yalanla· - ltılyan, gerglnlt~I vardır. 
makt11dır. s;r Saympn nam Buna inanmak için İtalyan ga· 
kamaraınnda, bunların hiçbir zetelflrlol rHgele okumak ye· 
esası olmayan sözler olduğono ter. Stampa gazetesi ,onları 

söylemiştir. Buna kuşı Glor· yasıyor: 

na le d'ltaıte, eııkl 11öyledlkle "ltalyan nlnsu, 1nglllı'lerln 
rlode ısrar ettiği cevabını ver· aldığı tavra çok ıaımak.tadır. 

mtetlr. Sonra, Roma'da tellş Son iki asır içinde Joglltere 
uyandırmaktan gt-rl durmamış kadar hiçbir devlet, •1Jağı oy 
olan bir bab r vardır: Bu, Mı · mıklarla, çoğo kıtkırtal•rak 

sır hükumetinin, mavi NU'ln yepılmıe, dftemanca değetlerde 

~olarını düzene sokmak için bulanmamıttır. lnglllz bayrağı 
Habt>şletan'dakl Taana göUl· bıkeret gördftğG, bir İngiliz 
nün y11kınında bir baraj yap· yordda~ın kt'seel tehlikeye ıı:lr· 

" i 

lçlerindeo bJrt, kapıda duran 
kızı, yani bizim bedbahtın 

arkadaeına Frauızea birtey 
ııöyledi.. Bu eey, çek milthlştl. 
Ben Fransızcayı, iyi, hem de 
pekiyi bilirim.. Kapıdaki kız 

da kahkaha ile gftUiyordu. 
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ıoıııom . Arkadaş olacak nesne, 
ara eıra bize ~eliyordu. Baebaşı 

nrlyor, ııaatlerce konu,uyor· 
lardı. 

Bir~ftn, refikam Tilkfllktekl 
akrabalarımıza ,ı:ltmlşti. Orada 
iki Oç l?ftn kalacakrı . Sıhahle 

yin evıfen çıkarkr.n kendi11ine 
bir yı-rP. ayrılmamıı•ını sıkı sıkı 

tenblh rtmleıim. hindi vıktl 
ne dönftoco ne bakayım?. 

Şllkrftye evde yok .. 
Bluz sonra gt·ldl. TeceeeQ 

Yazan: Orhan Rahmi Gök9C 

lanwııta. Gıyrl tabii bir hail 
vardı. Gözleri kftçülmü,Ul. 
Yilzll biraz eararmıotı. Bll~k · 

leı f nden yıkılıdım, d!kkatle 
y~züne bıktım: 

A~zı d11 kokuyordu. Orada 
klnıbillr ne haltlar yemlo ve 

bundan liaşkı da nt'ln zıkkımlan · 

mıştı. Saçlarından yıkılayırak 

baeını merdivenlere çarptım. 

Sonra dışuıya çıktım. Bir deli 
gibi o eve koştum. Bu aralık 

o uğursuz evden de iki genç 

Geriye döndftm. Kapının 

arkaeındıydı. Çehresini yıka· 

mış, ııaçlarını terıyordo. Ha· 
zarlınmıştı. Gene bir jest br 
omnda kılacağımı anlamıotım. 

Fakat, hayatında alnı htç kir· 
lenmemle olan ben, ondan 
daha evvel kararımı vermiştim. 

O, sarhoştu. Yırtıcı bir kedi 
cQr'r.tlle ü~tüme atıldı: 

- Sen .dedi çok kaba, çok 
görgOsOz bir adamsın. Benim 
hfirrlyetlme bu kadar mftdahale 
edeme.ıslo.. Eğer bonı sebeb 

eski osmanh ordosu koman· lediğlot söyledi. Şimdi bo ha baotana1Jağı paydos, beuerlO 
danlerından Vehlb Pa~aoın vadisi okuduktan sonra meçhul yarım paydos, bu it teD ,eti c 111•' 
Babt'IJ imparatoru tanfıodan semti keşf"tmı-kte m6şlı.6lat çek· pek işine yaradı. 11 y•· 
hfirfin Habeo orduları baı,ku medlm. Kendhioden son olarak genç dnr•oıyorlır, öğleye ı1r, 
mandanlığıoa tayin edlJdlğlnt bundan blrboçuk sene evet kın fşe el süreyfın dlY.0~ıl 

b b L 1 ki paydoea tkı birkaç gtln evel telsiz bıbr:rl lr mt'ktob almıştım. Ondan aa.ıyor ar , 

olarak: yazmıştık. Bu haber eoora her neden8e birbirimizle var: oilffO' 
' hakkaoda Vebib l'aşanao l-ıtan muhabere etmedik. » Vazgeç be birader de .,1ı oıe•g 
1 bulda Kadıkôyüode otorao Gı-neral Esad hundan ııoora ve cumartesi de baştı 0 

fl f ııoı 
kardtşl mOtekald Gt'neral Eead k.ırdeşl Veblb Paşanın hayıttı tenbelllk. ile doluyor. • rlO 
dün keodlt5ile görüo,.n bir mu hakkında da ou malumatı ver· lld günü enine boyuo• ge 

1
,. 

b i 1 l A 1 . d ıO arrtr m ze IJU ma umatı ver· m ştır: bre gerin.. Bu dOnyı • 
' mletir: " - Vebth 1887 de Yanya· madığım hlrşey vardır: 

" - Bu havadisi cr. Cümho · da doğıiıı . İlk, rüşıi, ld11di rah· 
rlyeh gazeteslDde okudum. slliot lstaobul'da yaptıktan son 
Pek fazla hayret t'lmt:dlm. ra Harbiye mektebloe girdi ve 
Çünkü o, alleslte birlikte Mı · erkAnıbarp yüzbaşıeı olarak çık· 
earda oturuyordu. Bundan bir tı. DördOncü orduda vazife al · 
mdddet evel reflkaaı tki ço da. Stajını bhirdtktt>n sonra 
cuğlle birlikte lsranbul'a geldi Yemen'e gönderildi. Yemrn'de 
ve buradan da Trabzon'dı bu pekçok kılmadı. Mınaatır Bar· 
lunı10 damadı doktor TalAt'ın biye m,.ktehl ders nazırlığına 

yanına gitti. tayin edilrli. M"şrotlyetten 80n· 
Zt-vcesi hanı, kardt'şimln Mı ra İstanbul'da Bırbtye mektebi 

sır'd• iken mr<:htlt bir 8t'mte müdftrü oldu. İtalya seferinde 

dtğl her ııder, çok defalar Yanya koloıduıu erkAoıharblye 
birkaç sterlin litaeı için f tlular rebi idi. Sulhtan sonra tf'kr1t 

taburlar onarsa lstemı-ğe j?idl 
yor ve az zamaD askrrler gir· 
dlklul yulerden çıkıyorlardı. 

Biz ltılyanların bıyra~aoın 
şeref l de, onların bayrağının 

oerdl kadar kudsaldır. Bizim 
ııoııyallığımız geçmlo asırlardan, 
binlerce yıldan bahsetmeksizin 
kapaslta ve inHnlık bakımın 

dan, logiltı sömftrgecllertnl o 

kap1111he ve insanlığından biç 
te ışa~ı deAlldtr. 

Trihunı gazeleııl de diyor ki: 
"Uluılar crmlyeti Oyeei olmak 
Hnk, tarihi, coğrafyayı, ananayı 
ve Avrupa lle Afrika arasındaki 
farkı ortadan kaldırabtltrmllJ 

gibi temeli egmeollk yapmak 
olın bir lmparatorlo~on gsze· 
telerlnln, ltalya He Babeılıtın 
araııındakl anlaşmazlıkta iki 
memleketi ayni plloda, e1Jh 
görmeleri do~ru olamH ... 

Bir gerglolik vardır ve buna 
yıdısamak bot olur, Bu gergin· 
lik Streııa y6oeyi Gyf'!lerlnden 
ikisi arasında oldutu itin ayrıca 
esefe drğer. Bug6oe kadar İtal· 
yan dııı siyasasına başlıca nok· 
talarından biri, her zaman, 
İngiltere ile dostluk olmuştur. 
Bogfin bu anana haline girmiş 
dostlo~un Gzerlnde bir bulut 
dolaomaktadır. Bonon geçici 
oldoğnnu dileyelim: Çankft ba· 
rıo, İngiltere, Fransa ve hılya· 
nın dayanıomaeına ba~lıdır. 

ğO, bıoka kız bul da Nibadını 
nloanla .. 

O dakika tekrar anladım ki, 
bdnim kız, yeryftzftnde sdrftn 
m,.k için yuatılmıo mahluk· 
Jardandır ve o, bir daha kalk· 
mımak azere sukut etmlotlr. 
Bu ne c0r9ettl, bu ne küstah· 
llktı. Kapıyı açtım: 

- Çık ·dedim· bu evi terk· 
et.. Borada ancak namuslular 
barınır. Git, aradığın hayatı 

yalJa .. Fakat bir daha boraya 
dönme .• 

Aman bey oğlum, o dıktkayı 
biç onutamıyacığım . Baoıoı 

kaldırarak, omuzlarını 11Ukerek: 

- Pftf, ne olurmoo eaokl? 
Dlyuek bir çıkıoı ve yazOğD 

fırlatarak bir cehennem oloeu 

Harbiye mektebi müddrlftğOne 
getirildi. Balkan bar bfnde Yan· 
ya kolordutıo müetıbkem mevki 
kumandanlığına tayin edildi. 
Yanyayı beraher madafaa ettik. 
Yanya soknt ettikten sonra be· 
raberce Yunın'lılara esir ol· 
dok. Tam 1 O ay eıarette kal· 
dık. Sonra İıtaobul'ı döndOk. 
V .. htp Hicaz vali ve knman 
dan lığına tayf o edil dl. Umumi 
harpte Çıoıkkale cenob grubu 
kumandanlığına ıonra da şark· 

ta üçOncü ordu kumandıolığı· 

na tayin edildi. 

Enver paoa birçok ordular· 
dan mOrekkeb bftyOk bir o do 
He lraodan geçerek Bağdad'ı 
zaptetmek. latlyordo. Veblb'i 
bu bOyftk ordonon kumandan. 
lığına tayf o etmek latedl. Ve· 
hlb bonon bir hayal olduğunu 
11öyllyerek kabol etmedi. 

Bunnn ftıerlne umumi ka· 
rargAb emrine alandı. Miltare· 
kede diğer arkadıılarlle bir· 
ilkte Beklrağa bölOğCloe hapis 
ve blrarahk t•hllye edildi. 
Fakat tekrar tevkif edilmek 
ftıere arandığını anlayınca bir 
İtalyan paHporto ile İtalyıya 
kaçtı. balyada kendisinin de 
11eyahıt ettiği bir trende vukoa 
gelen bir cinayet h&dlsestle alAb 
eı vardır. diye tevkif ve hapse· 
dildi ve iki sene hapiste kaldı. 
Sonra hakikat anlaeıldığındın 

tar yaparlar.. Gidiş, o gidiş .. 
Ben de kapının arkaııına kask.atı 
yuvarlandım. Bir sene felcten 
yıttım. 

İhtiyarcık ağlıyordo .. Kadın 
k .. zı.. İçim parçalınmıotı. Ah· 
dullah bey devam ediyordu: 

- içimizi yıktı hıln!.. Şe· 
ref imlzi, namueumozu sattı. 

Ben, bu memlekette haysiyetli 
bir erkektim. Fakat bu bldl· 
ıeden 11onra artık benim tçln 
herşey bitti. Yüzüm, çamurlara 
dG1Jtft. Biz iki bedbaht hersa· 
man kendi aramızda koooour 
ve düoftnilrdfik: 

- Ya blrgün Nihad g~lirse 
ne deriz, ne cevab veririz? 

Derdik. Mukadderata hııkı · 

nıı, ona bu dayanılmH acıyı 

g&termedl. Onu zehirle d· ğil, 
ara nelle öldOrdll ·ve kur· 

,__...__"""""'-=....::.::.==......=.;;=-...J.....!..::..~ 

Tenbellfk ... 
Ten belliğin 

blr!Jey nrdar: 

Çah!Jmak •. ..,..,.r 
İelnden ıevk: almık çı ef' 

gereklendlrir. Yokll• fite.'.:,. 

istemeye çıhşmak doıdog•~, 
ağırdır. Fakat tenbelll~e-" 
diyelim. Tenbeltn fee k•1"

1 
ti' 

olP 
·Benzetmekte kıbabıl ~ 

tıpkı atlı tramvay ııJP••' 
11ürOcöoOo: 

- Dee! 

•""" Diye kırbacı elloe Jile' 
hayvanın eöyle, l11teıııı1e .., •• 1 
meye, arkasını dönOt- tfl ,ol' 
arabasına bakarak sağ• ,. 

ttloıflı 
gl dlo hareketi erile ,et·· 
çek.meğe kalkmaııını be

0 ıet• 
lı,Uyen demir 
Tenbellerln pas 

rNdın olacak .. 

der 
1,a ıdar b'' 
tutması d• 111• 

BerııeD el 
t ·obelllk' Tann topumuzu " 

koroııon.. / 

~~~~~-------~~ bırakıldı. Sonra Aloı•01' 1J1ı 
gitti. Oradı 18 yaııod• df· 

ıgıe 
oğlunu tlmendffer Ç JlO' 
Almanyadı duramıyartk bit 

manya'yı gitti. KösteoCf'CI"' dff 
çeltik fabrikasına bl ... 

oldu. ,ııı 

Sonra baetıhğı dol•~~· 
Vlyana'ya gitti. Orıd• .k ,,cr-
torların tanlyeslle dab• ,_,. 

bir ıkllmdc otormak do~· 
Yunanletın'a gitti. Fak•' 1tıcce 
torlar daha sıcak bir 111~1,.JI· 
yaıemaeını tavsiye ediyor ~ıd· 

'• ır Donun Gzerlne Mııır orf' 
Son zamanlera kadıt ~tld' 
idi. İşte biraz evvel de """d 
dl~lm glhl oradan da bir 
meçhule hareket etrPIO· IJll 

Tftrklye'ye dönrPeylo1• 
0
,o· 

ecnebi pesaportile vo b t'' 
metten mdsaade alrP•d•D 

mit olmHandandır.. 
1 

el 
cuıııor 1 

tardı. 

- Şimdi nerede? 
Diye 11ordum.. .,ıı 

- letınbul'da zeos'
0 ~~1' 

ihtiyarla yaoıyormoe.. 01 ,p1· 
nlkihh imle.. AIAkadıt 

dlğl için sormadık. ... aıtt ,, .. 
Onlara söyllyecek -611'' 

kelime bulamadım. Ne ~il·· 
lesem ruhsuz, zayıf k•

1 ~·"" 
Böyle bir faciayı, ayoeD 

0 
ıdl· 

ederek susmak en doğ'011 ıdJO" 
Onlara veda ederek •1~1.,ıl• 
A!labım bozalmoeıa. 

1 
JJ'' 

f 
.,. 1 

Nihad'ın sesini, o 111 bir'-· 
tindeki 11eslnl leitlyor gl , 

O ıtmdl topnklardl 1~ mfiı kalmıoıı. Son dık *"' 
kadar eevlb hatırlıdıf ıJ' 
oimdl klmblllr nerede, kllO 

kucağındaydı .• 
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Meşrutiyetten Evvel ve Sonra.. - • 
- OKURLARA 

CEVABLAR .. 

19 

Başımızdan Ge(_;enler .. 
Yazan: M. Doğan Batu Hir Kadın, Nasıl 

. K ı ..., y o· G·· ··ı Sukut Eder? .. 
ecenın aran ıgını ırtan ır uru • Salihll'dekl okurlarımdan hl· 

ii Duyuldu. ikisi De Bem-beyazkesildi rl;_.".:•0:.:\:~:::·:.~::·~::.~~ 
çıkar? 

___________ , _____________ _ 
L ladına gelince, oda yara· Hanım aba ·dedi- dünya laomışlardı. Kararları kaı'i idi. 
Jda, K.urounlar, iki aya~ına bu; ıldmş etmf'ğe gelmez. işte Sinirleri sağlamdı. Ôlftmü so 

tee..lcır etmişti. Ve vakit geç geldik, lote giıiiyoruz. Tatlı can ğukkaolılılda karşılıyorlardı. 
~~. utırabı artıyor, kolek· dediğin koş gibi uçar, gider.. Aşağıdan yt'nl bir çatırtı 
tı Uğulduyor, başında bir Sen de benim gibi, bombalart duyuldu. 

'A•rlak duyuyordu. hazırla!.. Birbiri ftzerlne, iki 
'lta'iını her lkislde, bu şartlu sini birden aıacaksıo, arada 

bdı, vuruomak df'ğfl, yavaş fuıla verme.. Ben hakkımı 
"'•ı ayakta dur11aımak, yu halil ettim, ll'"D de balal et 
~lın111ak nılyeıioe doğra hanım aba!. Domuz Bulgarlara 

l)orlardı. tesllın olma16.taoea, mndce ölü 

f4kat tehlikenin bfiy6kl6ğ6 rüm, aaba iyi.. Cesedimi ister· 
te L 

•Orkun .luğu, onlara ruhla· lerse parça parça etsinler, ne 

~.•ki, damarlarındaki en ıon yaparlarsa yapeınlar .. 
J•Ji de aarfedlyordu. Bu ıu· Kadın topl11ndı; heyrcaolı ve 

ltue kendllerlnl tutuyorlardı. biraz da iniltiye benziyen bir 

~I' aralık kadının dudak· 
ı.... :da acı bir tebeseOm top 
~ Ye kadın llerld" duran 

~on• yaklıotı, eğildi, kok· 

~ .. oklaya, bir ana kalbinin 
h ııcaklı~ı ve sevgisi ile 
~'••onu öpttl. Belkide, onu, 

t~fa olarak öpClyordu. 
""'tltblllr yı? .. 

'-a ~rf ya .. rmııta. Fakat der 

~rlal ııktı. Kendlılni 

eesle: 

Kırıyorlar, bak: çatırtılar 

artdı. Kapı devrilmek fizere!. 
Benim de hakkım halAI olsun. 
Fakat HHaa, benim içime öyle 
doğuyor ki, biz ölmlyecrğlz, 

kurtulacağız. Ölüm biç batmma 
gelmiyor. Toylerlm bile Orper· 
mlyor. 

Ve bunu mütraklb bomba· 
ları laph. Yapacaldan ı,te ın· 

Kadrn; 
- Geliyorlar!.. 
01."di. Eo nazik, en korkulu 

dakikayı ya~ıyorlardı Vakh, 
naldd dı-~ll, hayattı. Biraz d 

den ka~ırılırsa, bayata uıal ola 
caktı. 

Kadın, hemen bombalardan 
birine aarıldı, di,lerlnl sıktl. 

V ~ maz~al ddlğinden a~ağı 

doğru bir bakıı. KomhecUer, 
içeri e girmek Ozere idiler. 

Kolunu deliktf'D çıklrarak 

bombayı amudi oektlde, salı· 

verdi. Son kozu oynamuııtı. 

Haaan'a baktı: 

- Bu ·dedi· ilk in ~metleri! 
Ve sözftnfl bitirmeden, gece· 

nln karanhğını yırtan dehşetli 

bir gBrültQ, bir traka duyuldu. 
lldsl de hem beyaz kesildiler. 

- Sonu var -

\' Daha vakıt var .. Baıan 
"'"-.~ dakikada bile bir Omld 
~ok edebflfr. TelAo etme! 

.._ l>l1e mırıldandı. 80 ıoretle 
\ 111 lbınevlyıtını :dazeltlyor· 
~ 8- kozlarını oyuamamıo 
,.. Boaa da hat vuracak· 

~· Binaenaleyh; Gmfdılzllk 
' )'1uarlaaıb odanın orta· 
"1'18ıhnak. Defedllmeıl muh 
~bir tehlllrentn kucağına 

Kamutayın Son Toplan
tısında Çıkan Kanunlar . 

t demek le olabllirdl. 
4-, 1111 ıanlyeler lçiadr; Haean 

~bı içine 11ldıracak olan 
1\1 komltecil"rlne, kendile· 
~-~k pahalıya mal etmegl 
~ı ve kararlaıtırmıotı. 

'-...._D, ateo parçHı gibi canla\ 

'-.~•cı bir Tilrk kahramanı 
\ lbfr gibi, çelik gibi 11ert 

~•Ilı bir askerdi. 
, koroan yldlkee; 
t)t Bir çapıt! 

h Je eealenmlo ve her yara· 

--... "rıp gene masgal deli 

~ine oturmuota. 
il~ klert varn göreeekle· ..... 
lı, t.:yleolyor •• korkunç 
~ D ııılderlle parlayan 

'~; ara ııra yanıodakl iki 
~ h dlkUtyorda. 

~ ~ iki oey' komkecller
,_ "'- r kendllerial ele bava· 

''aeak11. 
~, • bir aralık kadına . 

ADOLU 
~;-...ı Gaaete 

b ~p •e Ba§yazgam 
.. .._..~ Rifdd ÖKTEM 
~ ~yat ve yuı itleri 
L'~emal Tallt KARACA 

~ ~ İkuıci Beyler eo.kağı 
~.t~r. Partiai binuı içinde 
~ i İaınir - ANADOLU 776 .. Poıta kutuıu 405 

)' 
4
:'°NE ŞERAITl: 

·~ 't~' Alb aylJlı 700. fJç 
~""il SOO kWUftur. 
~eı.ııeketler içill aenelik 
il~~ Gereli 27 liradır. 
--.,erde 5 KunJftur. -~40() •lehalar 25 karuttur. 

t\J MATBAASINDA 
IB 

- Baoı 1 inci yozde -
makineler ve yedek parçalara· 
nın memlekete rcaimslz ıokal· 
ma•ı, mevduata korama kanu· 
nonon aekfıloci maddesinin 

değlotlr.lmeal, 11cık ve ıoğok 
maden ıularıoın iatiımarı ile 

kaplıcalar teılıt elektlrlk lolerl 
eUld ldareıl teşkili, maden 
tetkik ve arama [enstiUleil ku· 
ralmaıı Bayındırlık 1 Bakanlığı 

teıkllAt ve vazifelerine dair 
kınan liylhaları bulunmaktadır. 

Bunlardan baoka Etlbank 
teoldll, TClrklye ziraat bınka 
ıının ipotekli ve mtlteıelell zi

rai alacaklarının takııltlendlrll· 

meal, posta telgraf ve telefon 
idaresinin teokllAt ve veZ11f i, 
Ttlrklye İngiltere araıında ak· 
tedllea ticaret aolaşmaıının tas· 
dikine ait kanan llylhaları da 
bulanmakta idi. 

Bu kanan liyihalarının kı· 

balGndenıonra, batka• A~dCll · 

halik Renda, Qzerlnde gör61e· 
cek madde bulunmadığı bildir· 
mJo, ve bunan Bıerlne Ktl· 
tabya nylavı Receb Peker ile 
Antalya Hylnı Cemal Tunca 
tarafından verilen ou takrir 
okonmuetur. 

Sayın başkanlığa, 

Sayın kamutay Qyelertntn 
ana temel kanunumuzun 14 
ftnca maddesindeki ndevlerlnl 
yerine getirmeleri ve dinlen· 
melerl için, önClmdzdekl birin· 
el teırlnln birinci gftnil top· 
lanmık ilsere kamutayın çalıt· 

maeına son verilmesini önergeriz. 

Tıkrlr oya konol1rak kahul 
edilmiş ve batken Abdillballk 
Reada toplantıya son verirken 
011 aöylnl veroılotlr. 

Sıyın arkldaolarım, 

Hepinizin Hğiıkla gidip gel· 
menisi, yord içinde dolaeırken 
hava tebllkeıl hakkında tanıdı· 
ğınıs, raıtgeldiglnlz yurddaelara 
bildiklerinizi ıöylamenlıl, H 

.,._ iye o1aaalaruu 16ylemek· 

ten geri kalmamanızı diler, her 
birinizi ayrı ayrı candan ve 
ıaygı ile ıelaınler ve meclisi 1 
te.orlal evelde toplımak tlzere 
bogftaktl lçtlmaa son vedyo· 
rom. (Alkışlar) 

Sırrı İçöz (Y ozgad) AtıUlrke 
eaygılar. 

Konya ve 
Yozgad'da 
Kuraklık .. 

- Batı l inci ytlsde 
oldukça zarar görmCloUlr. 

Çumra ve OH köylerine 
Beyoehrl göldnden verilen su 
verimli olmaotur. Bu kuraklık 
karıııında köylft ve çif tçl kendi 
koramoaa ve hattA ziraat ban· 
kasına olan borcunu naııl ve· 

receğlni dClıünmektedlr. Ovanın 
birçok yerlerinde yağmureaz. 

laktan otlar da ığalanmıkıadır. 
Çok ekim ve iyi geliı oeh· 

rlmlz teclmenlerlnln köyUlye 
açtığı kredileri ytlkeeltmlı, 

yardımları ço~altmıftı. Son ka· 
raklık vaziyeti çiftçileri boa· 

dan da mıbrum etmletlr. Dere· 
cesl ytlkeek olan çlf tçl ve 
köylCl zar1rlar1Dı kapatacak 
yegine çare ıodur. Konya çok 
genle bir su kurumu istiyor. 
Bunu gellb geçen yıllar bCllflD 
açıklığlle göıtermiştlr. Su leleri 
temin edilmedikçe Konya'nıa 

tar1m razıyetl ve buna bağlı 

ekonomi işleri de kolay kolay 
düzelemez halkın emeği, birkaç 
milyonluk ekim bo~a gltmlotlr. 
İşte bu yıl önfim6zde bir ör 
oektlr. 

Y ozgad - Y oıgad lllnde 
toprak ftrClalerlnlo beklediği 

yığmor yığmıdığından OrClnler 
bonalmıotır. Gtlnlerdea beri 
gökyClzilude dolaoan ve yer yer 
toplanan bulutlar uyanan amut· 
tarı bop çıkarmaktadır. 

Şu beo on gtln içinde top· 
rağa bol bir yağmur dtlemezıe 

bClttla kıraçtaki rdnler yana· 

cak, teaçber zarar görecektir • 

- Bir erkek niçin doğru 

yoldın sapar? 
Bu ıuallere, bu sütunlarda 

tam ve izahlı bir cevab vermt-k 
imkansızdır . Çünkü dokunulan 
mea'elc, uh 'ak, ııoııyete, hayaı 

şartları, ln tıım yaradılışı, ailr 
de.ki özd vııziyc•t, oınbit vcAafr,. 

gi bi hirçok dalbuctaklarn ma· 
liktir Ke..,dlrnıt- 11lar11~; 

- Bir karlın veya l"Tkt-k 

şu şPklıtle yolsuzluğa sopu! 

Uentleml"Z. Sukut edl!rı vt 

yoldan BBpam ayrıca t,.tkik 
eniltren ve yulamdakl flt'bt<blNi 

araştırdıktan sonra hüküm \ie 

rilf bilir. Maamaflh, bu yııh· 

r1dakl saydıklarım ILedını baş· 

tan çıkaran sebeblerln ta ken· 
dlleridlr. 

Kadının euk.ntu bugün biltiln 
dClnya mOtefekldrleriol alaka· 
dar· eden bir mes'eledtr. Flz 
yolojl, sosyoloji ve psikoloji 
noktasından çeeld çrşld f ilılrler 
y6rüıiilmektedlr, MeeelA, fabl · 

şenin tarifi bile de~lemletlr. 
Fahiş~ kimdir? 

Vficuduno eatarak geçinen 
kadın mı, yokea bu işi zevk 
için yıpan kadın o.ı? 

Gene düşünmek lazımdır ki, 
kendi rubunda geniş bir fuhuo 

sevd111, coı,kun blr cinsiyet 
lhtlr111, bir isteri taşıyan ka· 
dınlar vardır ki, bunlar, ya 
korkodıa, yahud lmkAnıızhk· 

tan içlerini açı~a vuramamak· 

tadırlar. 8onlara ne demelidir? 
Bence, bir aile kadınının 

kötCl yola tapmamaeı için, ev· 

veli, izdivaç mOeueıeeloln tın · 

zlmi lizımdır. Yınl; 

l - Evlenenler ara ında 
yaş farkı 

2 - Evlenenler araıında 

dftoilnce ve tabiat farkı, 

3 - Evlenenler aruında 

tıbıil (arkı, mfimkiln olduğu 

kad1r biri birine uygun olmı 
lıdır. Bu uygunluk, çiftler 
arasındaki kanuni bağları, maddi 
ve manni eekUde kuvvetlen 
dlrlr. Servete dayan1rak, altmao 
yaeında bir erkrğlo yirmi ya· 
,ında bir genç kız veyı kıdlD 

alma11, lzdlVlr. 'akl facianın 

seb,.plerlndendir. Bu para ile 
insan eti eatan almıya benzer. 
Bu gibi evleumrlerde, kadının 

ey•ğı, dılma çarpmak istida· 
dındadır. Dllşilnce ve tabiat 
ferkı, tahsil farkı da, aile içinde 

geçimslzltği artırır. Bu geçim· 
sizlik, bazen erkek, bazen ka· 

dın için (Yoldan ıapma) neli· 
ceslnl de pekali verebilir· Bir 
zeTç, kadının clnıel lhtlyaçl11· 
r1nı da dOodameğe mecburdur. 
Zevcesinin bu temayilllerlnl 
taklb etmlyen, yalnız kendini 
dftşdnen erkek, tehlikeli adım · 

lar atıyor demektir. Bu gibi· 

lere (lzdlvaçtı ışk) namı altında 
bir İngiliz kadın dokt.,runun 
yazdığı eseri tavılye ederim. 

Tfirkçe'ye de tercümesi yapıl 
mıotar. 

Fuhuotı, ldarealzllğln, ceba 
letin, muhitin de tesiri vardar. 
AhlAk bozguna, bu gediklerden 
dalma lıtlfade eder. Az.çok 
otamaı bir kadın, kendlılni 

yolsuzla~• sor lkaptmr. Kesa, 
cemiyet içinde eagdan, eoldan 

kakılmıı, yılaıs haynn parıl· 

Bugün Heyecanlı 
Bazı Maçlar Var! 

---------------
Altay'Ja Göztepe, Altıoordu ile Buca 

Takımı Karşılaşacaklar. 

Göztepe takımı 

Bogiln ö~leden sonra Alıtın · eğer kendhılndeo bddeoPD •e 
cak aahaeında, İzmir sporcula· umulan ,ekilde oyoHaydı, De• 

rımn hna m6dafaası için ha· tice belki de bo olmıyabllirdi. 
zırladıkları dömlf nal maçlarını Maımaf lh, lzmlrspor'un cenh 
devam edilecektir. bir oyuocnyu oynatmıı olma"'• 

Bunlardan evel saat dokuzda, Göztf'pe'yl hükmen galfh me•· 
Altay, Altınordo ikinci takım· kiioe geçirmiş ve diimlf lnale 
Jarı, ilk şamplyonloğo için kar· bırakmııtn. 

~ılaşıcaklardır. İki takımın oyun tarzları 
Öğleden sonra yapılacak maç 1rasında aşağı yukarı bir ben· 

farın birincisi, Ahıoordu, Bacı zerlik vardır. Her iki takımın 
maçıdır. Genç Bocı'hların sert 
ve kuvvetli rakfplerl karşıeınlla 
alHcağı Df'tlce şimdiden k~etlrİ · 

lemez~e de, herhalde lfk maç 

larındakl nzlyete dOşmlyecf'gl 

eöyleneblllr.. Evclce fr.na bit 

mığlıiblyete oğrıyan Boca, adeta 
gayri tebli denecek bir netice 
ile karoılaı,ımışhr. Halbuki Buca 

tıkımı, Z1man zaman, dl ğu 

kuvvetli takımlara karo• mo· 
vaffakıyetil oyunlar oynamıetır. 
Binaenaleyh, batna konetlol 

sarfederek eski mığhlblyetfn 

ayol oekilde tekerrtlrftnden sa· 
kınacağı muhakklktır. 

İkinci mıç, Altay-Göztepe 
arasındadır ve daha mfthlmdlr. 
Gôztepe, geçen hd ta lzmtrspora 
mığhlb olmuıtor. Buna sebeb 

olarak: 
- Takım antremanıızdı , 

Oynnculır deniz ıporona atıl· 

mıı,ı oldoklan için yorgun bo· 
tonuyorlardı . 

Denilmektedir. O gtla, İzmir· 
spor'on genç takımının çok 
çahıtığı ve mu•af lak oldu~a 

muhakkaktır. Fakat Göztcpe, 
-------~-~-~~-
tılı gözl.-r karşısında kalmılJ 

bir bedbaht kadın da &ukat 
edebilir. Bondın sosyete ve 
insanlık weıı'uldür. 

BülA~a; kad1Dın neden başlan 
çıktığı eualioe, yulı.arıdakl yaz. 

dığım &lbi, kestirme cenb 
verilemez. 

Erkeğe gelince; kadının lf fet 
dediğimiz bağına ve çocuk 
yapma endişelerine mokabll, 
hiçbir bağı yoktur. E•ll bir 
erkeği ancak kanun ve znceıl 
mes'ul tutuyor ve erkek, karı · 

ııındakl ablAkhğ11, lf fete moka· 
bil, kendisinde hiçbir kMyd ta· 
1Jımıyor. Bo, eakidenberl erlı.ek· 
lerin kendiliklerinden korktok· 
lıra ve tıblat kanunlarının da 
yardım gösterdiği bir vazlyeuir. 
Fakat hakikatta, nlenme, bir 
ortaklık, bir karoıhklı ödev ka· 
bol etmek olduğuna göre, er· 

kt"ğio de h"rlçteki yolıasluğa, 

kadının olduğu kadar bir 

(Sukut etme) dlr. 

da muhacim hıttında sol taraf. 
lerı daha ku vvetlldlr. He fanı 
itibarile, Altay'ın ı.ishi bir fal· 
ldyetl vardır. Göztepe merk:rı 

muniol Hakkı. bugftnkü oyun· 
da. gr.çen haftaki yorgun va· 
zlyetlnl gösterir ve müdafaa da 
ayol olurea. Altay için bir 
avantaj doğacaktır. 

Ahay takımında muhacim 
bıttının Hğ tarafı, fenadır. Sağ 

ıçıkla 11ığ lnaayd. ferdi oyna· 
mak ıararındadırlar. Fuad, ge· 
çen r.uma maçında, takımına 

fayda yerine Z1rar vermlo, blr 
çok fıreatları kaçırmıı,ıhr. Kil· 

çfik Saim de munffak olama· 
mışhr. Binaenaleyh, Altay ta· 

kım kaptanının da bu ciheti 
dOoClnmemesl l4zımd1r. 

Turğutlu'da 

Don Belediye 
Seçimi Yapıldı .. 

- Ba~ı l inci yüzde -
Baydar ( Tubd iyeci ), Halil 
bare1n oğlu, 811an Musa ogla 
(Bakkal), Hüaeylo bıçakçı, Ha· 
111 Uoeaklı, Btıseytn Avni Cu · 

malı (Bakkal), Hamdi ( Tuba· 
f iyeci), Boaeyln Avni, Büee· 
yln Korkmaz, lamail Pollokçu. 

Kemal Bılh ( Ec:ıacı ), J..Otfli 

(Tilccar), Cemal Ulu Mustaf11, 

Hereekll Mo11tafa, Muhtar (6•k· 
kal), Mebm?d Akif ( SJmear ), 
Mıaır'lı Mehmed ( ZClrradan ), 
ldriı oğlu Mueatf11 (Zarradan), 
Mebmed Refik ( Tuhaf iyeci), 
Nuri (Bankacı), Nlyızl Hlcnn, 
Osman Stımer, Ömer S61Gk 
oğlu, Osman Nasuh oğlo, bı· 

yan Rana Remzi, Hiza (Tuba· 
f iyeci), Sadık (Avukat), Sabri 
(Fıbrlkacı), Sabri ( Kueatecl ), 
SOleymın (Sarraf), SıHh Zeki 
(Bakhl), Şftkre Erden (Mani· 

faturam), Veli Tlkveıll1 Yaear 
Ftlorınah, Yuln (Çiftçi). 

Mezuniyet 
Kemalpata llçebayı (Kaym•· 

kamı) Mahlddln'e lçiılerl Ba· 
kanbjınca bir ay lala nril· 

mittir. 



ODUD 

ve 
tara 

onun 

tayya relerin coğu, 
frnd110 bıızırlamr 

plirıl rı dalreeinde ıemerlauır . 

Tayy11relrr yapıl hktan eonra 

uzun-uıadıva tecrübe oloour ve 
" 

onların bütün kHblliyetlecl en 
Ja ılır. 

llerglln 
Beş Kelime. 

Yi ,mLlhocı Liste 
1 - Tt"Bir - Etki 

.l\1üe11tıir - Etkin, dokunııkb 
Tı-sir etmek - Etkimek 

2 - Amil (müessir) - Etke 
Örnekler: l - Bu iİac.ın he· 
nüz hiç etkiaioi görmedim. 
2 - Dokunaklı bir ses din· 
lem ek 

3 - Etkin bir tedbir bulmak 
4 - Hayat pahalılığı üze· 
rine etkiyen scbeblcrden biri 
de, piya a düıeneizli~idir. 

5 - Sulnr ve ormanlar top· 
rak biklgc i ü tünde en bü· 
yök: etkeJerdcndir. 

3 - Kuvvei fonatiye - Bitelge 
4 - Mf!iubai ııathiyc - Yüzölçe 

Ôrnt•k: Aıındoluoun yür.61· 
çe i ne karlar olduğunu ha• 
tırlıyoı mu unuz? 

5 - Mlinevver - Aydıu 

Örnek: Bir devrim ancak ıı.y• 
dın ve ileri kafıılıır iistilode 
tutııoabilir. 

NOT: Guzetemizc gön· 
derilecck yazılurdn bu 
kelimelt>rin O"munlıcala
rı kullanılmamasını rica 
ederiz. 

Ç. Cin el 

354 Buğday 

2 
5 
3 

5 50 
3 

ALI RIZA --

Filistin 

Malta 

·• Lugano 
Jetanbul .. İ:ımlr 

Halep ·· Beyrot ·· Şam 
Jlomus ·• Antakya •· Trablue 
Hayfa •. Kudüs ·· Yafa Tel avi• 

Valeta 

Müntesip Bankalar 
ngoo arpa 

76 Sueam 10 25 
4 4375 

4 437" 

10 25 
4 50 
4 50 

50 

IHü<-ellitbanesine u~raymız _ Banco dl Roma (Fraoce) P.nle 

143 Bıtkla • _ Banco ·· İtalo .. Eglziano : lskenderlye ~ 

Umum = Mümessil Daireler ~ ~1 
f ilosuouo azami dr.rf'cede art 

tırılma'1 kararla~tmldıftındao 

hı>r çeeit tayyare elp11rio edil 
mı>kt" ve lo~th,.rrolo berbanıı;I 
devletten ~eri kalmamaeına 
öo,.m vermrkt,.dir. 

loı?iliz hava baltanh~ı bütOn 
eııki savat tavyarelerl kaldır · 

mağa n 

tayyareleri 
vermiştir. 

yerlertne 

yapmağa 

en hızlı 

Bu uğurda katlanılacak maıı 

raf (Qrıo hf'pBI de ,az,, alanmıf 

ve tavyare yapan müf"eaeııdere 

ıılparfeler verilmfe buluooyor. 

lbılyEç, hava nezaretini bir 
ııOril formulitelrrdt:n vazj?eçmiş 

ve tecrtibe m6ddet1erln\ kısalt · 

maeına erbeb olmuoıur. 

Şimdi yalnız emniyet tertl 

batına en çok .lSo• m verilmekte 
ve bu suretle logill bava f 1 

IO!mnun büyümesi işi sağlam 

150 too bakla 

15 B. yapak 49 50 

Kuduz Mu Acaba? 
Al.ır.ocak'ıa tet.idler cadde· 

ılnln iklnd altın ıoka~ıoda 

23 numarada oturan Züheylr 

oğlu 45 yaoında çoban Şük 

rO'ntlo sol baldırının kaba 

k1Bmıodan bir köpek mrmıt· 

tir. Ayol köpek sf'petçl soka

ğında RQıP:yln kızı 8 yatlarında 
Aıtrf yeyf de · sa~ dizi o den uır· 

dı~ından totolmoe n kurluz 

tıtdavl yurduna ~öotfnllmtşıir. 

Hakyerioe Verilenler 
Elhamra sinrmaeı yamoilakf 

Yıldız kolabanrsio<ie bay Muı 

taf110111; brıdlRlne emant.t rdf. 

len bazı "oyayı eatdı~1 iddia 
edılmle ve kr.ndlsf Aııliyeceza 

hıakyerloe •erllmlştir. 

il akaret 

Aydın Ut!mİ!-yoJo 

müdftrlüğ6nden: 
24: Haziran 9:J5 tsrlhfod .. n 

hib11rt'D aşağıda numaralan 

yazıla trf"nlrrlo ııoyrftsefer ede· 
Cf'ğl f?ÜO in gene aoaJıda gös· 
terilmhttr: 

Denfzlı'ıf,.n Eğirdir'e hare · 
kt't eden 8 numaralı tren pı 

zar ve aah ~dnlf'rl yerioe pa 
zar ve çareamba gftolerl seyrü 
sefer ,.d~ceklerdir. 

Egirdlr'd,.o DrnfzU'ye hare· 
ke~ eden 9 numaralı tren pa 
zart~tıi çaroemba 20nlf"rl yerine 
pazartesi peroembe günleri aey· 
r011,.fn rdeceklerdlr. 

Çıvril'deo Sfttlııç'a bar,.ket 

~rleo 55 ııumaralt trt n Vf" Sil~ · 
laç'rırn Çivrtl'e harekf't edro 

54 nomarıılı tr,.n pazartesi, 
ç11roamba ~Oolerl yerlue pazar· 
teııf, pf"rş.-mbe ~Qnleri ıeyrQ 

at'fer "dec .. klndir. 
Çt '7rWrlen SiH laç'a hareket 

eden 5 7 ıı.umaralı treo ealı 

111111111111 \i ukuat 111111111111 . Eşrefpaea'da Kavakhp1~ar ca~· 
____________ _, 1 desınde aıarhoo o1an •e ehode bır 

giınft Y"rlo~ çarşamba gOnil 
ııeyrftEtefı.r edec,. ktir. 

SChlaç'ıan Çlvril'e hareket 
edeo 56 numualı tren puer Kasığıoda11 Yaralamış' çakı olduğu halde Muııafa ogıu 

Hü11r.yiıı'in evine giderek hakaret ve ealı f!Onlnl Jf'tİne pazar 
ve çareamba günleri seyrilııefer 

,.flf'crklndlr. 

Trpı:cıkte (teoekdl mahallede rdeo Abdurrahman oğla İbrahim 
Y ııear Fılortnalı Mereln ile tutulmu1tur. 
lbrahlm o~lu Sryftddio ve -------------------------
Ö•ey karıi,.ol Rc:crb ı.rHında 

bir ev ahm sotımı IDf'8
9elraln· 

den kav~ıt çıkmış, Merııin; bı· 

çokla Seyftddinl sol ayağı ile 
dizinden, R,.cr.bl de 1101 kalça 

11nın iki yerinden yaralamıotsr. 

Merıılo tuıulmueşor. 

Karna Taşıyormuş 
Karata~'ta ıııabll park gazino 

surıa gldt!n Ömer op;lo Ahmed· 

de bir kamı bt.aluomoo, zabıtaca 
alınmıetır. 

Hır~ızlık 
1 - Kar~ıyaka'da Alaybey 

• Meydan soks~mda oturan Meb 

mrd o~lo Mrbmed; Soğukko· 

yu'da bav Mc:bmed Emln'fo 

evine gitmiş ve beo lira df'ğe 

rinde bir gramafoo mıkfn,.stnl 

çalmıştır. Aynayı Bhpazaranda 

150 kuroea eatarken tutul· 
muştur. 

2 - Korantfna'da Güzelyıh 
sokağında Mehmet oğln bay 

Adll'tn evine hırsız girmiş, bir 

takım elblee, iki çift iskarpin 

bir paotalon ve bir halı seccade 
çahnmııtır. 

TehJike Atlatmış 
Baroua'dan ~aemabaoe fs· 

taeyooona gelen trende bir 

kaza olmootor. Tren yolcola· 
randan Şebldler'de oturan Ce· 

lıU kızı 45 yaoıoda bayın Ha· 
ticr; tr«"Dlo Bnroava'dan har~· 

kt>tioden biraz sonra baoı döo· 

dOğQ için bava almak Ozere 

komp.rtf manan dış Hhanlığına 

çıkmıştır. Orada doruıken m6 

vaıen .. slnl kayhederek yere 

düomüş ve kaoı Oııtiloden ya· 
ralaomışıır. Z vatlı kadın tre· 

oln altına düşünce büyak kor 

ku geçlrmlotfr. Hastaneye kal· 

dırılarak bakım ahına ahomııtır. 

Söke belediye riyasetinden: 
48891 Ura 60 kuruı bedel ke~f 1 Ue Söke 110 boruları 

malzemeıl lle boru ferolyatı ve kalafat. 

1 - Nafıa vekaleti ve Sıhhiye vekAletlnden mueaddak 

3 

4-

projesine göre 48891 Ura 60 kurae bedel 

Söke su yollan bo. u ve malzemesi ve boru ferotyatı ve 
kalefatluoruaeını 14. ·6· 93:> tarihinden itibaren :n gün 

mftddetle, kıpala zarf usollle 2 i 90 numaralı artırma ve 
ekelltme kanonu btıkftmlerl da1reslode eblltmlye ko 
nolmootor. 

İhale 15 ·7· 935 Temmuz pazarteıl güntı 11at 16 da 

Söke beletliyeefode eocDmen huzurunda icra kılınacaktır. 
Taliplerin ihale saatfndf'n bir ııaat P.nellnc kadar mu 
vakk11t teminat akçelertoi veyabod banka mektuplarlle 

blr. lkte teklif lerloi kanuni ve şartnameye uygun surette 
verilmesi lazımdır. 
Jşbu mılzemtnln evrakı ke~f iyesi ol ve ef!raitl fennlyeelnl 

aolemak lstlyenler Söke belediyesine müracaat ede· 

ceklecdlr. 1754 16 23 30 

= ~ = 8f'rlio Kurfılretf"ndamm, 28 Bertin VV 15 t:o C.g ~ 1 - d il ı:ı· ~ = Londra: Gresham Bouse, 24:, Old Broad :::ıtr. Lon ° i 
= N .. vv York : 11). VVlllfam Str,.P:t 1111111111~ ~ 
ii ııı 11111111111 ıı ~ 111111111111111111111111111 ııı 1111111111ıı111111ıı111111111111r~11 il il d eo ~ 

lzmır Kadastro mndürlogoıı ıııe' ~ 
·n• lı ı 

Kadaetro komisyonu Şeyh, Falkpaşa, İkinci Karantı ',pıllll' 
kaptan, Köpra mahallelerlle tıaolardan enci kadastroları Yuıer~ 
muhtelif mahallelerdeki gayri menkol1eıln noksan kallP•O ,ııV 
1alı, ç ıuşamba, pf'rsembe ve cuma gilolerl yapacağıaıl110 ıoH~' t 
darların bu günl~rde ve nihayet on beş güa içinde "

0 b0ıa~ · ~ 
müracHılo oynl haklarının kayd •• ıoıclll ıaloblnd~ , / • 
mıları 1757 ~ ~ 

1 

Söke beledi ye ri yasetindeıı: 
0 

,, \ 

1110 e bit 
Söke'ye 6 kilometre meeafeden gf'tlrllecek 0 

1 
.,e ~ 

eleatına ald ikl mtelak ve btr içtima bızf peS .,e f~ 
tevzi baztoeel ile isale boraları toprak bafrly•ll ,ıodt' '• 

oıe ·~ ,, 
llyeııi bf'del ketfl olan 17395 lira 71 koro~ ,,,tb1 

'V6 14. ·6· 9:15 hsrz•ran tarlbloden 15 teo:ıtı>ı.JJ rlJl• ~ 
d 1 k 1 Zir' USDI ... He •t'' •' kadar :l l gün müd et e apa ı u I e 

eksiltme kanunu hükftmlerloe tevfikan ekılUOJ 1 

nulmuştur. ~ I~ 
,,z;rıJJe ti 

2 - Şeraltl fenofyeelol öğrenmek ve plAn'armı " ,,ı 
ınor•c 

yf'oll'rln bu müddetten evvel belediyeye 

melerl lbımdır. t6 sO 4' ı 
t 1 " :3 - İhale 15 Temuuz 935 pazartesi gtın6nde e•• 1',1 1 ıı• ~ 

S~ke beledtyeslode encftmen huzurunda ter• 
1 

ıt• 
cığınd•n ihale ıaatloden bir saat evvel talipler.,,.~~ 
mektoplarmı ve yilzde 7.5 temloatlannı rtyıeeıe •P''' 
mukabilinde nrmelerl n bu mftddetten eoor• 1 
tekltf lerio kabol edllmlyeceği ilAo olunur. 

0 ı 5:ı ı ü 2:1 9 

ithalat gümrüğü satış llmir 

misyonundan: 
Adet 

1034 
30. 

860. 
159 Balot 

Kflo 
2948 

85 
4080 

17190 

Cinai eıya 
Siyah yuvarlak çobuk 

Pencere drmlrl 

~lyab ltmarfna 

Adi boe ştıe 

deınlr 

Baha Park Gazio0611 

~O' 

eıet 
seO 1 

İstanbul'dan birçok fedakarlıklarla getirilen ve ~,,e 
den beri BELVÜ ve ÇiFTLiK PARKI gszioolarıod• ,ğıd' 

ıeri ,ş ,,, 
ees ve sazlarlle herkese kendllerloe sevdiren lalo:ı d• " 
yazıla luymetll musiki grubu her akşam gazlnooı0Z 
maktadır. Ce"Jf1 

Kemani . . . . . Necati Udi • • . . · · · ı;;ctef 
Kemençe Aleko Klarinet . . · · ·1;ıı,i" 
Pianist • • . . . Yorgo D~rhuka . Hnson 

OKU~UCULAR 

İBRAHİl\I 
KADIN OKUYUCULAR 

Mahmure Handan 
Faide Kftçftk Nezihe 

00 

Bir haf tadır rahatsız bulunan htanbul RıdY08011 
kıymetli ean'atkArı ı 

Bayan BELMA Ce\Tde~,. 
k•d•~ı· 

8 Haziran cumartesi akşammdan ltlbarl!D ır ,,.~~ 
iltihak He seeoelanna başlayacaktır. O 3l1'' 

Cumartesi ve Pazar Akşamları Saat 1 ' 
Ksr~ıyRka'ya otobüs temin edllecektft. 
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Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

, 1 

Manisa icra Me
murluğundan: _ 

lpllkcl hakkının emltk n 1 

eyıım baakaınadan 6dClnç al· 
dığı paraya mukabil bankaya 
ipotek eylediği Manlıanın dere 
maballeel kabak tekke tokağm · 

da ıağı delltl Şıklrln ,Ali ır· 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Kapalı zarf la satılık emlak 

Esaı No. Mnldl Depozito 
C. 8 Hasan boca mabılleıi bOyftk tubıf lyecller çar~IBI 

gazi bulvanoda 12.12, l yı-ol ou. lı Oç katlı mığaza. 2400 
C. 88 Akdeniz mıballeel gHI bulvarı ve 4.8 numarala 

ıok.aldarda 5 eski 20 tıj nu. h fiç katla mağaza. 2200 

Tefrika No. 61 M. AYHAN ıuı, ıola Hacı Akif ıraaıı, 

-ı••••••••••••••••••••••••••I .. rkuı n 606 yol ile çenlll 

Yukarıda lıabatı yazıla em14k peıln para lle eatılmak ftzer~ 
kapalı sarf la artırmıya kooolmuıtor. 

1 - ihale birdir ve kat'ldlr. 29.6.935 tarihine mfieadlf CU• 

marteıl g6o6 ı .. t onda ıobemlıde yapılıcaktır. 

~ b 1 A 1 1 H d d G koıolaklo demir kapıdan glri· Uz in erce t 1 ran u u Ullll e- lince birinci katta zemini çini 
tat dôoell bir ıofa Gıerlnde 

2 - 80 emlAk ·peıio para ile Hhlacaktır. Uhdeıl~e ihale 
edilen ıat bedeUni hemen Tereret teferruğ muameleıloı yapıtn· 
t".aktır. 

çiyordu ve Bağırışıyorlardı .. 
t._ ba ıuretle, earayda hem 

' hem de ıngl kasan· 

~ "· Benim için Hakana 
ıa.ı,ıf!r. 

' Oaa iyi beıleyln, iyi ye 

~ r. 
llllt. Bono duyduğum gtln 

ltQ benim d~ bir c.rlye 
bir ıevce olerak batka 
~17a gönderllt>crjf mi an 

' İçimde ilk dtreylt o 
l1t la.ılıdı : 

-~ diyarına dGıerıem tan· 
~ •etlyor demekti. K.or· 
!\\ ta•. K.eodlml tanıtacak 
~ Olda~omu anlatacaktım. 
' IOora Bıkan kar111 de· 
~ .. , ıt Df8Aının karııı ol 

~ ~ rası idim. Etaeen içim 
~ ul bir t\mlt nrda : 
~ Jardo görecrğlml, oraya 
t~mı eanıyordum. 
~ ayni umanda, b.tka 
~ Binde, Aceme, Ru1Da 
'~ '1l, diye korkuyordum. 
~ rde artık her lmft IÖ· 

'-. ti 'e ben, yıllarca baere 

'k''tim yurdumu ıöıml · 

*~~ten bono dlkkotl• 
~~t.rdı. Bir kıç dil ôğ· 
\~l11ı. Sarayda kAtlpllk 

\ 'tfordum .. Zehirler Dıe· 
~ rkeeıen ıl ya de f1ala 
~ t •bibi ol11.101tom. Ben 
~ ~' batkalarını ıehlrlemek 
~ lr111ek için de~ll, f cıp 
~ kendimi kurtarmak için 
~ti•.. Ayrıca, •~birin 
\ " '-I gidermek yollarında 
, 'dl11ı 0Arı11tım. 

'"-
4

talayorum 'fe una lna 
t" Yakar! 

~~•t ogrıomıa, bagGnde, 
' llını kortarmık için 
l '- hrıdı. yalnıı ıo nr: 
~ )llto, benim Utcamdar. 
~ 'P•n benim. Biç bir 
\, ~ t...adaa haberdar degn. 
\ '- ' bnnon teılri, ancak 

) 't içindir. Ratka ıehlr· ,-. ..... 
"alak hltlarını çnlrtnce 

Jerlade g6remedller. 

1\. S...1tt ""t • 
~ '-A•rdı. 
~ '•r Aybey! 

l 1 akılaaı adam, hay!. 
-. Otkadın korkuya atmak· 

''kılıreın.. Neredesin? 
'•da, orman içinde .. 

~lei dlıııarlıyorom. 
· ~. e kahkahalarla g61dl· 
,..._n içine girerek 

lar. 
· ~ a_kta1n; konoıuyordu· 
•o leıactn ıaıh tadı, bat 

1''tlokları dakikalarda 
•k "•ı-. Japıpta kıra gölge. 

.... •ı IOkamam.. Ha11tı· 
, ••ı l'lltt.nıyorıtan11, bir 

)'Pta lllaadı. Bir g6n Yaka· 
tı l71Ug1 öderim .. 

• ~. . . 
e•lr! 1 ! ~ • yı em r. ya· .. 

ht•teree allı; lran hu · 
geçiyordu, Te baA 

. 8-a.r An 

1 
Bıetan, •t•ğı beyas bornoı· 

lara blrDnmDtler, kılıçlarını, 

mıınklarını kaldırmıılar, gtı 

rlllltl n hıykırıelar içinde 
ilnllyorlardı. Ordu değll mah 
eer gibi blrıey.. Fekat mGıe 

mıdlyea , akan 'fe dal!ılanan 
bir mab,er .. 

Ortada ptll •e b6ytlk bl r 
eancak Nllınıyorda. 

Etrafında tuğlar, binlerce 
tu~ y6keellyordo. 

Y •ğ•ı ırap atını blnmlı, 

çtrkla ıuradı, uıun b~ylo, ıa · 

yff, katları çatak, göılerl IOI• 

dın tılnetıenl kızermıt bir ko· 
mandan, b6Uln gnroruyla lfer · 
llyor, usaklara . bakıyordu .• 

Aıkt.rler bağrıftılar; 

- Bunlar ne gDael yerin? 
cenneı ata bağlar, yem yetil 
da~lar, ıolar, ovalar .. 

Ve böyle bığırırken bir lb 
tlrH, bir ugın ihtiraı fçlrrlal 
aarııyorda .. 

Araplar, İnnı çf~neyerek 
TClrk illerine ıııldırdıklan bir 
tarih yaptıyorda. Çöllerden 
geliyorlardı. Komdan, ıosuı 

laktan, meyve•lılikten, ıGlıe· 

ılalikten, bednlllkten kını· 

nan, aç, ıefil çöllerden gtıll· 

yorlardı .. 
O komlınn fçf ade aıarlır 

daoberi boğoıoyorlard•.. Yarı 

çıplak. yarı aç. en pis bir ha· 
yıt ılrGkleyorlardı. 

BalboH Aıya cöılerl ka· 
maıtıran bir nrlıktı: 

Oradı lannlır •e TGrk 
o!olları, toprekları' lelemltlrrdl. 
Madenleri ltlf'yorlardı. Orada 
mftcevberat, dokumalar, mama• 
reler, yemyeıll topnk ptrça• 
lar., baAlar, bahçeler nrdı .. 

Aıyı, eenet •e ıaadd için· 
drydl. Fekat oalann hiç bir 
ıeyl yokta. 

Şimdi yuat yaHf lranı çiğ· 
Dt!rkrn, Aıyanın ma1alları ın· 

laııhyordu. Açhltıa• ,örgDıGı· 

ilkten, Befaletten bıkmıt olan 
Areplar, bftmeı t6kenmeı bir 
çapulculuk eahaıı bolmoılardı. 

Kana kana, bıkarak, yık•· 

rak, aearak, keaerek bu koca 
kıtayı mldelerlne indirecek, 
ıırtlarana ytıkllyecek lerdl. 

-Jle•am ed,.crk-. 

'' l(ül~ürt,, 
Memurlar Kooperatifi, Boynk 

· Bakkallık Mağazasından 
50 Kiloluk Keçiborlu mala 320 Kr. 
50 " ltalyan 345 " 

Sağır Uilsiz ve Körler 
Modnrlnğnnden: 

!\'l n esse sesi 

Atağıda ckaı •e mlktarlle mobımmeaata göeterllen bir ıeoe· 
ilk yiyecek yakacak vesalr gerekenlt>rl 5 ıemmuı cuma gDod 
aaat 15 de lımfr ıabbat mldllrlftğl daireıinde toplanacak ko 
misyon öaDode nrllen bı,deller hıddl laylk gör6ld1AG tıkılrde 

aç•k ekıllıme ile htrkllılne ihale edilecektir. lııeklilerln hosoei 
oardarını görmek 6sere hrrgln m6e11eıe idaresine ve fhales gG· 
nClnde komlıyona bat•ormaları lltn olunur. 

Kilo 'fe adedin 
Aı~arf A1Hmf mohammenatı 

Clnıl Kilo K.llo K.r. S. 
Ekmek 1 inci ani 9000 ı~ooo 8 50 
Koyun 'fe koıo eti 
Dana rıl 

2000 2500 35 
1500 1700 20 

S.deyatı '"Urfa Birecik mılı,, 
Zeytinyağı "Aynlık azımf 

700 1000 80 
,00 600 32 

2,5 a.lılf .. 
Şeker "tos,, 600 
Pirine 0Toıya 1 inci ani., 1300 1700 24 
Şehriye eklıtra ani irmikli 150 200 25 
Makarna eklıtra ani irmikli 250 350 25 
Koro faeolye ç.lı Kar1denlı 500 700 14 
Nohut K.arablga iri taneli 300 400 
Mercimek iri taneli 150 300 
ince ıoı 300 400 
Salça 70 ıoo 
Sllt 800 1000 
Yoğurt 800 1000 
Sabon "l inci çamıtır eabuaa,, 600 700 
Soda 800 400 
Odan kömlrl 11meıe,. 3000 4000 

10 
15 
08 
25 
10 
15 
25 

7 50 
8 

lnhl@ar f faal 

lnblaar flatl 
yeni mahıol 

K.ok k6m6rCI 10000 14000 
Yumurta 8000 10000 

De•let rayicine göre 
1 

Paıatee 1500 2000 
Kora to'fln 1000 1500 
Tomaıea ] 250 1500 
Patlacan .taoo öSoO 

600 700 

6 
6 
5 
1 50 
8 

iki oda bir kiler bir mutbak 
bir helt afak bir bahçeden 
ibaret •e tıpa kaydına g6re 
97 cilt, 35 11hlfe, 13 11rı 
No. da kayıtla Ye 21 nrgl ea 
yalı dôrt bin lira kıymetli e•ln 
tamamının mGlklyetl açık ar· 
tırma ıareılle n 844 numara 

3 - Alıcı olanla\' bankamızdan bir lira mobbUlnde ala· 
caklan mofaual prtnamemlıl okoyınk ihaleye teaadlf eden 
28.6.935 cama ~6n6 ıaat içe kadar ıubemlze vermeleri ve da· 
ha fazla tafılltt almak lıtlyeolerlo bergOn şubemize mDraca· 
atları . 8 17 25 1620 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri \yapılacak 
asker ilinJan . 

lı emltk •e eytam bınkaıı ka· Ankara M. M. V. Sat. Al. Ko. dın: 
Cibeıl 11kerlye için 193 ıdet briıöri yıptırılmık lıere ka· 

nuao mucibince bir defaya 
mahıoı olmak eardle mrtarmaıı pıh Hrf la ekllltmlye konolmuıtor. lbıleıl 18.6.935 .ah gDotı 

ıaat l 1 de Ankara M. M. 181. al. ko. nuoda yapılacaktır. Mu· 
~2 ·7 ·ı 935 pııerteıt ~nCl aaıt bammen bedeli 53075 liradır. Muvakkat teminat akçeıl 3903 
11 de bDkdmet koaa~adakt lln 75 kuruoıor. Şertname Ye reelm, bedf'lloe karı,ı iV. Ş. den 
dafremlıde Y•!>ılmak bere 30 2 ı ı alanacaktar. Ekllltmlye glrectkler 2490 eayıh kanunun ne 
gDo mlddrtle ıatahğa konuldu. H 3 Dncl maddel,.rlle f8rloameılode yazıla belgeleri veeikılırı 

Bo ırltrmı netlceelade eatte temlnıt •e teklif lerlle birlikte ~o ,eç olarak lhıle glnl saat 
b,.delf ıabmta oluaan kıymetin onJ kadar komlıyon rel•liğine vermlt bolunac.klardır. 
yDıde yetmlı 1>eılal bularea ı 2 7 12 16 J 602 
en çok. artırana lbaleal yıpı 
lacaktır. Akıl tıkdlrde 2280 
numaralı kanona ıöre nhı 

K"rl b1rakılac.ktır. Satıı petln 
para ile olup m•lıterlden yıl · 
1111 1Gıde iki baçak delftllye 
maerafı ahnır. lıba ,rayrl men 
kol 6zerlade berban~I bir 
tekilde hak talebinde bulunan
lar ellerindeki reamt veNlk ile 
birlikte yirmi g6a sarfında 

Manlea lcruına mlncaatlara 
lts.mdır. 

Akıl halde hakları tapa si· 
cillnce maldm olmadıkça pm,-
lıımadan hariç kahrlır. 10·7· 
1935 tarihinden itibaren prt· 

name herke1e açıktır. Talfb 
olanlaun y6ıde yedi buçuk 

teminat akçeel •eya mtllf bir 
banka itibar mektubu •e 3.S. 

J 552 doıyı namarHlle \tınlH 
icra memuılo~una milracaatlar. 
114n ol11nur. H.le No. 440 

Akblaır eulh bok.ok bt\ im 
llğl.adeo: 

Akhlıaran beyoba köy6nıl«S 

mukaddema •efaı rdt:n en~ryin 
o~lp Alinin teı,.keelne ıulb 

btklmllAince nalyet ve '"Pli 
defter edilmekte olduğundan 

kanuna medeninin 55:J, SbO, 

561 •e 562 inci maddrlerlne 

...................................... 
Hamza Ilüstem 

Fotoğıraflhlanesn 
Fe•kaltde ıGr'ıı 'fe nefıtelle ve teminatlı olarak fotoğrafa 

mlteallik ber it yıpıhr. 

Vesikalık Resimler 6 Saatte 
Amatör işleri 12 • 24 " verilir. 

Portre resimleri, ağrandlıman, kart poıtal itlrrl temlnatb ve 
ptık elverltll f latlerle n mlmkClo mertebe az blr samanda 
yapılar. 

Satı' Mağazasında 
En maruf f•brtkaların cam, filtm, ltğıt, makine ve ecza 

ları rek•hf'I kahol etm,.z f latlrrle ıahllr. _...,. 

tnffkan tarihi llAodan ltiba· '-~ Ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!!!~~WJH!llllllllllJlllllllllllllllllllllllllll~ 
ren bir ay sarfında m6tnef· _ = - -faaın borçlu 'fe alacaklılannın § § - -mahkemeye bllm6ncaa bokaU § § - -nıly~ılertnl teıblt ettlrmelerl 5 E: - -akıl takdirde kanana me•k6 5 =: - -
run 569 anca maddesi bGk· 
m6n6n tatbik olunacaAt llAn 
olanar. 17 4 9 

- -
i EC ANESI ! - -- -= = - -

Devlet Demiryol-1 i 
larından: ~ Hamdi Nüzhet~ 

= = 10.6 ·1935 glnl ihaleli mu· 
karrer olan 9450 bay6k Te 

4500 huır ıGp6rğe eaıın alma 
iti için yapılan açık artırmadı 
lıtekll çıkmıdtAından lhıle 21 
baslnn 1935 cama gonCl eaat 
15 e bınkılmıthr. Satan alana• 
cak ıDpGrgelerln mabamm~n 

bedeli t 155 lira 50 koruıtor. 
lıteklfler 161.66 liralık mo 

•akkat teminat 'fermelerl •e 
kanonun ıa1ln eUlğl .eetkılar 

•e kınanan ' Clncfl maddeli 
moclbfaee lee glrmeAe manil 
kanuni bolanmadıAına dair be· 
yanname ile 21 !laaıraada eaıt 

15 e kadar basmahanede ltlel· 
me blnı•ndakl komllyona mi-

- -- -- -- -- -= = 
§ ~~ § § § = . = - -- -- -= = - -- -- -- -- -- -- -! Ucuz, Taze, Temiz ! - -- -- -1 Iliç Çeşitlerı.. i - -= .•. = - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
~ Başdurak Boynk Salepçi ~ - -§ Hanı Karşı~ında.. § = -
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1 Ali.sehir Bankası ~ ~:; ~:· vau ! A 1 L O 
= ' = -
-=~ •g -.w m g• r··ş• •U• b e S Da ;;=- & Co. ~ YOzlerce Seuedenberi Sıhbata Faydatl 

d!lll DEUTSCBE LEVANTE LlNIE ~ MDcerrep Olan 
~ ikinci Kordonda Borsa civanndaki kendi binasında = "ALlMNİA,. vapuru halen = ....... 
~ TELEFON: !2383 =: Hmanımııda olup AnYere, Dl ~ lzmir •• Çeşme şosası tlzerinde gftzel 1Dd I ir 
5 • • 5 rekt, Roterdam, Bamborg n :: oteli ve gazinosunda mOtterilerinio her ıtri 
--~ Bertllrlll (Banka ve Komi&y:~~~=melele:i 4Yapılır. ~ ::::::. •. ıımanıaran• yık •

1 ==~-~ ıiraubat veriao'aeteri teO.mÇio edmilmiteoıaonerl,,fltt 
= ev 031 art arı•. Alb ay vad.-Hye % S • ==- 7 h M d Ş ı 

- "ALAYA,. .. poru 23 hasl· 
randa bekleniyor. 2 ulrana - aal• 

Bir eeoe vadeliıe % 6 faız verilir. =--- kadar Anvere, Roterdam, Dam ;;; Anupa'nın Vlepaden, lıel ayar1ada olup mOS ,,. ki" 
------- E bıgıreak, karaclger, dalak haıtahklaranda, mlsıalD ~ •• ,. .. 

Zahire, Gılm, incir, pamuk, yapak, afyon Heaire koml&yoncalaAu yapılar. Mallar geldi =: barg n Bremın için ylk § eeıl ve nfra yolları iltihaplarında, nfra kam ve t•ır-ılP 
tfnd,. ıaıhfpl,.rfn"' "'" mG•ılıt ff!rıttle Hane •e-rlllr. §§ ., ılacaktar. = mGzmln lnkıbaıda ılımanlık .Nakrle n oeker baetıbl' ırtf 

§ il 11111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111! il ~ERVICE DIRECT DANUBIEl\ § Gibi banyed baııahldar da teri H tlfabıbı teelrl IDOO' 
f1' l il• S V A 1 TUNA BATTI ~ tir. Dr. Mlderrlı R~ılt Tabıin: -*IJ• 

ra e l perCO apur CCD aSJ 0 ATID,, motôrl 13 haziran· ~ •• U. la Malg•ca içme suyu; Karliepatın ŞO~ 
ROYAL NEEBLANDAli KUMPANYASI da bekleniyor, Budapeıtf', Bra· :: dı:I Zals suyuna ezber cihet rtlchandır) bayara1ak 

0 SATURNU9,, .. poru 18 bulnada •ellp •ikini bofaltUktan 11 VI l · •L - 1\ ~ ..... " ~ t ı ava ve yanı çın yu• 5 vıbek ıalbahçe an11nda Malgaca içmeleri k.,......--
aonra Burgu, Varna, K.Geıence llmaalarına hareket edecektir. pur Acentası l k -

"ULYSSES,, npara 18 baılranda gelip 20 bulunda An•en, a a~~~9;iA,. motôra 30 hasl· ~==- E R E M A D A S J 
Cıendell Ban, Birinci Kordon 1411 

Roterdam, Amıterdam •e Bamburg llmanlan lçla yak alacakhr. Tel. 244;J randa bekleniyor. Budapeıte, Artık lsmlr'lllerl lıtanbul adalanna gıpta etııaek 
SVENSKA ORIENT LINIEN Tlae Ellerman Llnee Ltd. Bratiılav .e Viyana için yak ~- kurtarmııtır. EREM ADASI .... 

"TBURSO 25 b ılacakt.r. U .. ..,,-••ROLAND,. moıGrl 22 hulraDda Rotercl•m, Bambarg, Daat· " v•pora a· E Hanıı, agaçlan, dairen ma-ar eablllnln kuıa• ı.,- .,ıı 

alı, Gdynla, Gotebarg, O.lo ve lebadla•TJa Umaolanna hareket slranda Bull· An•erı •e Lon· ARMEMENT H. SCBULET ~ ılnde dGoyada emqll olmayan rAlencell hayala eıbb•I~ ., 
edecekılr. dra'dan gelip tahliyede bulu HAM BURG E bir plAjdır. Adaya n içmeye herk.eıln gldeblldl• -" 

SJıllVICE MARITbl ROUMA~ aac.k •e ayni samanda Loadra .. TROYBURG" Yapora ha ~ lımlr'de Bmrut n Kaçak Sal,.pçl hanlar1nda btr - ,JJ1 
Garbi Akdeala için ayda bir Mutaam Sefer 

0PELEŞ,, Hparu 14 temmoada gelip 15 temmuada 
Marallya n Bareelon llmaalarıaa laıreket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATIUN CO. OF GRECCE 

Malta, 

lamtr'le Nev·York an11ada ayda bir maataam aefer 

••TAMESIS., •aparu 19 laulralMla (Delta) lamlr'dea Nnyok 

lçla ylk alacaktır. 

Hamle: hanlardaki hareket tarlblerladell cletltlkllklerclea aeeate 
mee'aUyet kabul etmes. 

Fala tafdltl için ıktacl &ordonda Tahmll H Tahllye tlrked 

blDUI arkM1ada FntelU Speno watahltila mlwt ..UllDell 
rtea olanm. T11f,.fnnt znn4 • ZOOS • 2663 

.., Hail için yat ılacakt1r. len llmaoımıada olup I nnre, ~ otomobll olmakla beraber ıabilden adaya vr11lt 1~1111• 
"RUMELİAN,, npuru bast- R d o b ıı =- mt,ıtr. • 

ran aoaunda l.lnrpool ve Snan· la;,•:: •.,:k •:'mı~7ad~;~ mao illlllllllllllllllllll!llllllllll lll! l!lllllllllllllllllll!llllllllllllllll!lllllllllffl 
eea'dan bekt.amektedlr. 1111111 

Not: Vurul tarlblerl ye .,.. N. B. - Gellı ıarlblerl Ye •llllllllllllllllllll llllllllllllHlllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
parlann lelmlerl lıerlne deni· Hpur tartblerlnde acenlemlı §§_- M e ş h u r 
ıtkliklerden mea'ullyet kabul hiçbir meı'ullyeı kabul etmeı . _ J 
~dllme-s. T,.l11fnn Nn. 2007 . 200'1 ~Seferi hisar Kara koç Ilıcaları aç• 

ııınıııııııınıııııııııır Doktor "'Wlllllllllllllllllllllllllf\ i ÇombklHI .. lobll z~.~~ ile m•tbnr So~ - A K 1 T = = K.arakoç ıhcaları 10 e .. ırandaa itibaren açılıa•fll'.;_., fi ii • ema onay § ~ ve ecnebi memleketlerlnce tanınmıı ve bllb... ,. .. ,,, 
55 := =: bavallıl balkının eeaelerclenberl tecrlbe ve latlfadel• :....t111 
- -- k~· § Bakteriyolog ve hulatık ile ..ıtıa lıutabklar 5 5 matiıma, kum, b6brek, beAıreak, mide gibi bl,ÇO~ 
§ mtltabauııı § ~ hklann tedariılne tlfa Hrea banyolar oldaıa •bil ~ ..., fi' 

lzmir .Def terdarlı0ıodan: -== 8a -L- i 1.----d L! diL-L L-L ba d ·.10 = = ilaca ealannda me..cat klmye..I maddelerin feo• e - ........ ne etuyoaa ......... aıu - .,,_. pn a ~ uyı· = = llld lele dil t 1 : 
l.elılnln \'ergi borcandaD ôtlrl tabtlll emHI ,....... g6re § b ev Ye maa1eaebaneeiade uhah IUt 9 dlD Üf8m nat 9 a kadar E S en ıonn e e ea Del cey a .. lıJa yuıyorOS 

hacaeclUen Lttklll mahallMlade Gladb Çlkmuaada kll• 49 51 ~ u.a::.b:..:ı~. yapılmen lkımgelm uir tahlilAt •e ~ ~ NGmuneDla kimyevi terkibi 
uyıb hane tartbl lltnda• itibaren yirmi bir gti• maddetle •· § miboekopik maa,.eneleri ile veremli hutalara 1apılmUID8 ceTa• g6- 55 S Bir lltr11de 
blap çıkanldıgnıdaa pey ılrmek llllJ•Dlerla Deftenlarbk tah § releD Pnomotorakı (baYa Yermek) maı1enelwaeeinde muotuamen § § GI Na 

~lliltt~kijale~m~ln~e ~-e~lm~.-l~erliii. ~~Jfı60=9=4==8==12=~1~6 =5iJ=l~lll==:1a=:P'=:lar=:. =ll~IHl~lll~llll==lll=llll~llll=::lll~IHl~Hl~IHl~llll~Hl:;:llll~lll=:IHl=llll::=IH=llll::::llU:::lll~~ 1 ~: ~g 2,1'70 gram 

0,300 " 
o,ıoo ,, 

.K.llor Sodyom 
K.ıloraptuyom 

Ktloramapeayom 
K.dorakaltyom Obtlreoler! Mut· 

laka (Okameaıol 
Öbtlrtlk Şekerle
rini TecrObe Edi,. 
D.S. • 

ve Ptlrjen ~ahapm 
En Oıttıo Bir Mlls
bil Şekeri Olduğu· 
ou uoutmayın1z. 

Kuvvetli Mtıahi 

lstiyenler Şaha 
Sıhhat Stırgtıa 

Haplanm Maruf 
eeza depolanuw .... 
ve Eaaaelerdea 
Arasınlar. 
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"---··---· 
ODivenltede 03çent, 

(lıfaaTin Profellr) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekim· 

BUlalan hergla atw
eoaıa bakar. 

latikW caddeli .No. 99 
hbn a~ 2 inci kat 

Telpaf • ıSTA.NBUL 
Telefoa : 49250 

Tl:J R. K iYE· §GIGa 

§ ' l 1 Ri\~T ı::c. s 

0,150 " 

K.lbdtlyedkalayom 0,200 " 

BAN ~ASI 1 ı B~ OGe. GOGal,300 ,. Blcarbonat dl fO 

5 S O MI 0,250 ., KlbrltlyetlmaAa•ro11 

1 Br Na 0,055 ., Bıromlr Sodyom .JJI 

5 4.5~5 bir litrede baluaa ubll _...-== § yektna. ti' 
~ Gulno, bakkaliye mevcut olup teerlf edece• .. ~ f>' 
§ ıarıa ylJ•Cfl!k ve içecekleri taze olarak temin edll•1r;;-" 
§ rakoç alacalar1 için Bayık s.ı,.pçıoııu hanınu bef 
~ ~feriblur otomoblllerl mncanur. ~ 
§ Seferlhl•r'dan da her samın otomobiller bal .. 
E: maktıdır .. 
ii 111111111111llUil11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 

lzmir ithalat GomrOğQ SstıŞ 
misyonundan: 
Liıte ~ adedi .K.• J metl JJll'! 
aamıran Clall tfJ• ~ 

116 Ç. 250 125 00 s. ilreel ı '"'' 
116 " '5 45 00 SDlfat de ıat 
121 •• 00 000 SO K.oaa dert.laclea k-
l~ö 11 1 7 00 yaa tirit 
124 1 8 00 K.abardla yb ,.,...e ti 
127 O 24:l 00 ,. 20 ye kadar lpegl ... 

yaa Jlle,DIDCaL 

160 00 ~ 10 kadar lpelf had,-127 o 
memacat. ,_. 

YUulda el•• •e mlktarlan JU1b eıra açık artll 
•blaalıada11 itine gelealerla bulnnnı 26 aca gtal 
uaı 10 ela ıdlaallt glmrqı •&ıf komltyoaaaa mlfl" ıftt 
ilin olaaar. 

lstanbul: Ueniz Levazım Satı 
Komisyonundan: 

Tahmin edllea bedeU '70000 Hn olan 6000 ıoa _.,ti' 
kômlr 2 temmaa 935 ula gtlnl uat 15 te &.a•r;.,. 
alma komlıyona blauıada kapalı sarf D1Dllle eıbl.:,.
maetar. Şartnameal 350 karae bedel makabiUade oa-. 
yoadaa ahaablUr. lıteklllerla 4750 llndu lbael ~ 
kat teminat makbaı •eya mektabladle kaaDDI ~ 
teklif mektablanaı belli •a&taa bir .. ı eTYeliae :;.d ı 
yoa nf ,,.,_ ftrmelerl. 18 tl 26 1 51"""' 


