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08t~imizin 

lekedn ekonomik n 
yel hayatıncla yeal adım· 

ktadar. Yakın tarihin 
puan, bir yarı ki· 
(Mlltemleketl) olan 

r.ııaaHL ılmat almal bir 

' alaul bir encltbtrl 
baılamıttır. Danlardan 
topnkalb 1enetlerlnl 

~kararak ieğerlendlrmek, 
--.-..... elektlrlk itini ba· 

diler 11l11eal bankalana 
alualan dapada kalmıı 

\1.1. gellr kaynaklan•• 
k yeni bir banka 

) kurmak gibi birçok 
brarlar nrllmittlr. 

blytlk 11kaablar •e 
lçladedlr. Dnletler, 
itds pgtalar1aı ge· 

imek lçla, yarddatlann 
artırmıtlar, llra ile 

k yoluna tatmaılard1r. 
bıyık endllh'I karam· 

mıttJr. Gtlmrtlk da· 
korama (Himaye) -.e 

an.ı tedbirler, memleket· 
......... ki ekonomik ballan 

geqetmleee, her 101· 

llllallk n yoball11k ta 
artmıfbr. 

-..ı. bls de genel dar· 
'-bterlne bpılmııısdır. 
llakar etmek habnmısdan 

....... Fakat dnledn 
, blçllmlt bir ekonomi 

le yGrtttql plM •e 
fldade adamlar, bizdeki 

• .....- bqa dar· 
Cıtellk, memlekeda 
oldala yepyeni bir 

• n bilgili bir eko · 
Plaaı. bir enatlltrl Ye 

bir lopuar genltllli .. 
.. ika, 11e mlmk6me 

, ba yanla ne yapmak 
lie yapmakıaclır. Çil rçl 

4.ı....~ 6deamell nan yıl· 
l -....ı11ar. K6Jl6Dla 

~rle.ıtrllmlfdr. Şe· 
ladlrllmlftlr. Topraklı• 
taUkle toprak ndl· 

'- Jeal eadllulde, kGy· 
llJeeegı n kalluacaga 

dlitlnOlmlfttlr. 
deger balan •e 

...... halulabunç 
'-tabUen kGyll, çiftçi 

• eekerlal, tasana, 
aeu alınca hayat 

~tllyecek, daha ıydın· 
~tar. Bandın baıb 
"-sbıar Tlrklye'de 
""-ı.i de arbracaktır 

...... , bagtln l11ls daNn 
"'8 it uhalan aça· 
o._ da pel bir 
Olarak, dcarelimlsdekl 
~ iyi bir kllıAa 
• llemlekdtte darhk 
'• olabilir. Acanan 

it, pan bollaga 

Iran Şehinşahı 
Peçelerin Kaldırılmasına, Er
keklerin ~Birden Fazla Kadın 
Almamalarına Karar Verdi. 

Atatürk'ün Acun işleri ve 
Boğazlar Hakkında Oiyevi. 

------------------1 .. -------------------
Büyük önder "Hal, Müstakbel Harp "Hl~ . 

·Tehlikesi için Bir Zamandır,, Diyor. Hava Savgası ve lzmir'li· 
"Boğazların Tahkimi, Tork~ye'~in _Selimet ve Muha· }erin y urdseverligv i. 
fazası Adına Bnyok önemı Ha1zdır.,, Buyurdular. 

Atat6rk'6a Yanaaca Elefteron Vima guet..U.de çıkan fototrıftleri 
(BqbUanumsla koraut•yor) 

Atlna'da çakan (Elefteroa 1 dulu baan karama aduaa Ata· 
Vlmı) ~Hlell•I• dalal balan ılrk'ln iki balta 4lace Dolma· 

Şarhaylığın Çok Güzel ve 
Yerinde Bir Hareketi. 

Bir Bulvara, Fahri Hemşehrimiz G. 
Voroşilof'uo Adı Verilecektir. 
Şarbaybk; tebrln bayındırlık 

pll111nda yeni ~ç•la• •e ismi· 
rln gtsel bir yerinden geçen 
balnrlardanen Gnemllılaeı Is· 
mirin fahri hemeerlll General 
Voroıllofaa adını •ermegl ka· 

ytlk1ekHge çıkarmııısdar. Ban· 
lan yapmayacak mıydık, banlar 
bir alman ya11muı, olganlıt · 

muı Ye •arbAa bakımından 
birinci kertede (Derecede) lb· 
tlyaçlar değil midir? 

Serin kaab n muhakemeli 
olabm: proekUgl hemen an· 
lan•. 

Fabrikalarımı• çal1f1Daia bat· 
ladıgı glD, blrbhl ardaııra 

zenclrleme plea yeniliklere Ye 
yeni ferahlan kHuflCllA••· İç· 
pasar genlıllyecek, halkımısın 

•ti• alma ko•tetl daha arta· 
cakbr. Amaç ta b Jdar .. 

ANADOLU 

nılqtJrmıttır. Bu balHr blda· 
el kordoada GtlD'doldada De· 
mlrçenber eoketı apaadu bat· 
byank Gul ilk mekı.W lala· 
elen geçecek (CeW Bayar) H 

(Dokıor Ma11afa bey) bralYU 
n caddelerhal keeecek, 1-.•• 
yerinde yeni açalmqa bııluwı 
360,000 metre manbltulık 
1ahadakl (KtlltClr Park) a daya· 
naeakbr. Şarbaylık; kannnı 

bagla daimi karala •Hdlre· 
cektlr. Kural tanfıadan da 
ınlnçle brealanank hemu 
karar albna ılınacagı kaıka· 

ıaaclar. 

Şarbaybk, lsmlr'la 6aemU 
bir ihtiyacına cnab •erecek 
olu ba yeni bal•an hemın 

açbrmqa bııbyacakbr. lsmlr 
Ulerba fahri hemıerİlerlne brıı 
g61terllen ba degerll alaka n 

1e•glye ltdnk edecekleri kaı · 

k111asdar. 

bahçe 1ar•yanda bbal bayar· 
daga Ana.-'b muharrir (Ola· 
dlyı Baker), Blytlk , Önderle 
yıpt•Aa mlltkıtı A uapa gue· 
telerlae •ermlıtlr. Da mtlllkau 
terctlme n atalıya geçlrlyoras. 

Gelecekte bir bHb elmak 
!bdmall ciddi ıarette mllllaua 
olanayor. 

Maıtafa Kemıl ki ton H· 

mantarda Kamll Atatllrk ıdım 

-Bugftn Tecim Odasında Bnyok ve 
Heyecanlı Bir Toplantı Yapılıyor. 

Baylk Bqkanımısın ffUet On gllndenberl han kura· 
ettlgl ha•• tehllkednl önlemek manda toplanarak çabpa bu 
için yardan her tarafında ol· kural tehlikeyi lsmlr'lmlse ya· 
dala gibi aloul kortalDf •· kı11cak bir •erimle kareılamak 
npma en GnemU yed olu için her tllrll tedbirler almıı 
gOsel lsmlr'lmlsde de heyecanlı te ba tedbirlerin tatbikine bl· 
bir kayaqma batlamlf •e ı.. ttbı lsmtr'Hlerln el blrllglle 

almıfllr, Do!mabahee urapnın mlr'ta Ôlı•erea ewltcllan her ytlrlmelerl için geael bir top· 
ylklek penç.:relerlnden maYI teJde oldagu gibi ba ıeael laab yapılarak karde199 glrtl· 
glaledle Anadolu hluraam kı· kay•8fmecla et. la •fta ylıl· ıtllmeılnl oaaylamaı ballıada· 
yalarında lltreeen elekdrlk si· mek dGlenlnde balaadaklaran· padu bagGD ... ı 18 de 
yalan•• •e Karadeals boguı· dan Gaemle kaqılanu ba lı tecim •e end~ odam•sda 
nm eagla kanabklan• ba· lçla lamlr'ln tecim baJabm iyi blytlk bir ıoplıatı yapıla· 
kıyor n: aalamıt asmulardu bir koral caktar. 

- Soaa 4 aca Jlsde - karalmatta. - Sona 2 lllCI ylscle ---·-· .. --·-·-------···-.-·-···-·-·--·-·-· .. ---·-·-·-·-···-···· Ingiliz-Alman Deniz Uzlaşması Haberleri 

Almanya Yeni Gemiler ve Tahkimat 
Y aptıraeak, Askerler ni De Artıracak. 
Uzlaşma, ltalya'da F enat Karşılandı. Taymis Gazetesi, 

ltalya vt' Fransa'yı Besaplamalıydık, Diyor. 

..AJma•ı.n. 06yçlaad gemili 

Londra, 20 ( A.A ) - Dua 1 - De... aa1a...- A•ra· 
gueteler diyorlar ki: pa'aın dlplomadk dmamaaa 

Acaba Tahtına DGnecek Mi? 

Eski Elen Kralının 
Yaptığı Diyev •. 

Adna, 20 (l.A) - Etki Ya· 
nan krala Yorgl, LoadnJ6Eko 

06 Greı psetMI .Urekt6r6De 
.. llslerl ~lemlfllr: 

YaDU tahtıaa dGaeceAtml 
dataadlkçe ora•• ne yapıca· 

pmı, llJ818l bayatta llkt\n •e 

GsgenllAla -1 bllbltla 'lerl 
pdrlleeeAfDI, knbn hiçbir ... 
mu llyua yıpmadaga n .yap· 
mıyacaiı taaaaa .. a 1ie ••retle 
klkle1111'11118bd, baba baıen 
pudlerdea tbtln kalarak ala· 
IUD dtleklerlnl ,........ •e 
bag11s (Şart11s) gketecegl ilk· 
dala halkta auıl yerletdrllece· 
11•1 de dlttlamekteylm. Ba day· 

- Soaa 2 inci :ftlade -

l kella olank ge•eetmek •e ba 
befanyı ( Maftf fakıyed ) MÇ· 

menlere aı...ı lahlaenln t. . 
11ada kalmM1nı gerekli gGtter· 
mek amaclle İaglU. dlplomul· 
llaln yaptıta gealı llçtlde bir 
harekettir. 

lnptls dlplomaeld ba ulat· 
malana inceden bir tonaca 
ftnCal••• pek uamıyor, la. 
glUs ltakulanaıa Rlbbe•torobla 
g6rlfmelerl daha m1ade bir 
Hla uda....... yakuada 
gereklt1f8G811 kuuttal •ermek· 
tedlr. 

Şimdiye kadar Almuya, 
Fruu, So•yet kaqıbkh yar· 
dam aadlatlDUI ile dop A•na· 
pa'da biricik ta.laf b bir ad· 
lqmanm birbirine 11YIDIJ8Ca• 

Amı bir takım hakaki dltlD· 
celerle lıbata çabtmlfbr. Fakat 
&erlin imdi •u aaurlyeala 
tenini kabal etmep eutnilr. 
Şa halde 8. Eden Parll'te bu· 
dan 10nra Fraau'ma Almua· 
ya'ya halk etltllAI taaımak loln 
tart kottaAa bayul mabnl•· 
lere bağlamak haeaeaaa u bir 
nkıt içeri llnde aatlamak çare· 
1erlnl arqtarabllecekdr. 

toadra 20 (A.A) - İagllls 
•e Aban ebperled Deytlaıul 

llıtemlndekl gemllerba harp 
kra•uGrlerl arama mı, yokla 
•dece kru•ulrler aruına mı 

glrecelhal konaımaıludar. 

Haber alaadı1&na g6re •lrlacl 
F..ki Kral Yorgi - Denmı 6 ncl ya.de -

, ....... lltl.l~~~~~~~~·~~!!E • • .. .. .-,: • • .., ................... 

ltrddaş! Hava l(urumuna Yardı~ Et. 



Zamanımızın en bOyQk da· 
yalarından hlrf bodor. Uloalar 
eosyeteefnln. paktların, arsın · 

losal yakenlerln bir değeri var 
mıdır, yok mudor? Bunlar 
birer inanca mıdır değil midir? 

İngiliz ve İtalyan gazeteleri 
araaıadı son aytaımılar bo hı · 

kımdan oldukça auemlJ idi. 
lnglllz gazetelerine göre, bil· 

yak Brhanya fmparatorlo,ğtı 

kurulurken 1'6 genlelerken, oart· 
lar basbcuaa bııka idi. Uloı· 

lar sosyetesi yoktu. Devletler, 
karııhkh, barıı yOkcmlerl altın · 

da deglldller. Bir devlet kendi 
asığlarını, ancak barb ile sağ· 

lıyıblllrdl. 

Bu dan Mançorya mes'ele· 
sinde de .. h6yle açılmıetır. O 
zaman jıpon gazdelerl, bu 
gOnkü İtalyan gazetelerinin 
f iklrlerfnl ve bQkQmlerlnl ône 
attılar. Fazla ııkııtmhnca Ia· 
ponya uluslar sosyetesinden 
Çlktı. Nitekim İnglllz gazete· 
lerl yukarıdaki aattrlın yazar· 
keo. jıpon uçakları Pekin as· 
tdnde dolıımıktıdırlar. 

Uluslar sosyetesinin ve on· 
dan doğan bGUlo paktların ve 

ytlkenlerln berkltesl nedir. İt 
borada dayanıp kalıyor. Gerçi 
uluslar sosyetesinin yasasında 

aosyete karırlaunı dlnlemlyen· 
lere kıroı bir takım tedbirler 
da,anCllmemllJ değildir. Fakat 
bu tedbirler hiçbir zaman tap· 
tınmımıotır. 

Uluslar soıyeteıl herhangi 
bir devletin, herhangi bir dev· 
letten toprak ılmaıına karar 
veremez. Soıyete, uluıları, bir 
tıkımı ıömGrar, bir tıkımı 
ıömGrGIOr diye fidye ayırmmez. 
Şu hılde hakikatte bir devle· 
da yeniden toprak f'dlnebll· 
meılne hiçbir imkan olmamak 
lhımgellr. 

Ulmlar sosyeteal, kurulduğu 
zamandaki coğrafya oarluını 

ve andlaomıluı kabul etti. 
Sosyete, eömflrgelerl kaldınb 
bfltfla dGnJa uloılarıaa eılt 
erklnUk haklara vermek gibi 
htr ideali :gerçekleotlrınek öde· 
•laf Gııaae almadı lıe de, hiç 
olmazaa, dGnya lıtatdkosoaun 

uloeların tabllğ hakları zuarına 

bozolmam111na çahımak adan· 
cında bolundu. Eğer sosyete 
bn adaacını da tutamazsa, 934 
Cenevreal ile 914 Lablsl ara· 
aında ne aynm kalır? 

Bugaakd aytıımalarm iç ko· 
aosu bodur. Acaba uloelar sos· 
yelesinin kendisi de kunetlller 
aruındakl dengeyi zıJıf lar za· 
rarına totmıya yarıyaa basit 
bir ançtan bı1Jka bir eey değil· 

midir? Ve bu şftphe devam 
edecek olursa, her devlet kendi 
Hığluıaı hesıb ederek, gizli 
hığla1Jmılarına tekrar balJVUr· 
mazmı? 

İşte bir yandan ılllb yarışı 
ılablldlğlne denm ederken, 
ıon Avrupa gazetelerinde ko· 
nooulaıı mes'eleler tıualardır. 

F. R. ATAY 

Meshur Uçman 

Istanhul'da 
İatıobul, 20 (A.A) - Ta· 

nınmılJ Freneız uçmanı Koet 
İıtanbol • Bakreı post11 ıenl · 
alnl yapın uçakla bugdn ıaat 

11-30 da İslanbol'a gelmlıtlr. 
latanbul, 20 (Özel) - Fran· 

aa'aın ençok ıınınmıı tıyyare· 

cllerladen (Caıt) buga, İttan· 
bal'a geldi, yarıa Ankan'ya 

Tecim Andlaşmaları için bir Ruzvelt Buğday saıış· 
Heyetimiz Paris'e Gidiyor. Vergile;i~·Çoğal· ıa~:0~:~:~0~~i~~ 

tılmasını istedi. geçen gGnlere göre epl ~ 

H • B d Ek • B k 1 ""' ,. , •, • retli olmuetur. ÖğledeD ef 6g eyetJn aşın a 000fil} a an ıgı Vıılngton 20 (A.A) - Bay 30 çuval, öğleden soor• 
4~ 

Rozvelt kongreye ~önderdlğl çonl olmak üzere 488 00 0 

M •• t K d ""' ı B F • k v bir blldlrlğle verğllerlo çoğal· buğday eatılmıotır. Flıtle;,, 
US eşarJ ur og ll ay aı ar• blmasını lstemlotlr. Bu vergiler karnı 25 santimle 6 kutOl&JI" 

sındadır. Evelkl ""'okO f I• "'6 

Ankara, 20 (Özel) - Bükumetlmlzle Franııa arasında yeni tecim andlaımıları için 
heyetin Parlı'e hareket etmek azere oldn~u öğrenilmlıtlr. bu heyet, ekonomi bıkanhgı 
Kordoğlu Bay Fılk'lo · ba1Jkanlığı altında bulunacaktır 

arasında kazanç verglel Ue e.. tolf"' 
özel blr bftyGk bığıohk ve miraslardan göre buğday f lat~rlnde 

çıkıt olmamıetır. 
mftıteıın alınacak vergileri n korporaı· 

----------------------.. ----------------------
lr an' da BüyükDev-

rimler Basladı. -·-·-· Iran Şehinşahı, Ulusunu Yok
seltmeğe Çalışıyor. 

1sıınbul, 20 (Özel) - lran Şehln1ah1; peçelerin kaldınlmasını, 
oapka gf yllmeıılne, erkeklerin birden fazla kadın almalarının 

yasak edllmeelne ve İran dilinin, yabancı kellmelerd"o kurtara · 
larak taef iye edilmesine kınr nrml1Jtlr. 

( Yağmur 
Edirne, 20 ( A.A) - &lir· 

neye dan ve bogtın bereketli 
yığmorlar dGomfioUlır. Bele 
UlapalJ8 ve Bneada yağmur 

pek ıareldl olmoıtor. 1ılmlzde 
kıtlık ve yazlık ekinler çok 
iyidir. 

Yeni Iran Kabinesi 
Tahran, 20 (A.A) - Baııba· 

kan B. Furogl yeni kabineyi 
eıklsl gibi kurmuı ve ıaylavlar 
kurulundan gihen ılmıttır. 

Habeşistan' daki ltalyan Hava Savgası 
Ve lzmir'Jilerin 

Ordusunda Kolera Çıktı Yurdseverliği •. 
~~~~~~-~~~~~~ 

Amerika'nın Adis-Ahaha Elçisi, Şeh-
ri Terkediyor. Bir Habeş Tayyare 

Zabiti ltalyan Bayrağını Çiğnedi 
İetanbol, 20 ( ôz.,l) - Adlı · Ababa'da bir Babet tayyare za. 

biti, ltalyan bayrağını çl~emlfıtlr. 811 hldlıe, İtalyanları ııonde· 
rece kızdırmı1Jtır. 

İstanbul, 20 (Özel) - Amerlka'nın Adlı· Ababa'dakl elçlıl 
,ehrl terk.etmek azeredlr. 

Babeolıtan'dıkl İtılyın askerinde kolera hastalığı çıkmııtır. 
Adlı. Abıba, 20 (A.A) - Deyll telgraf aytarının bildirdiğine 

göre, boradaki İtalya elçllfğl lıyarlarındaa biri geçen haf la bir 
hAdleeye karıomı1Jtır. 80 hasoıta pek kiltum davnnıhyor. 

Diğer tar•f tan Deyll Ekıpres gazeteılnlu haber aldığına göre 
Habet hava subaylarıadan biri karıslle beraber slnemadı bulunan 
İtalya elçiliği birinci ıekreıerl B. Mondelll'nln kapıda duran 
otomobilinin Gzerindekl İtalyan bayrağnı ı tulup kopermıttır. 
Bendın sonra gene ayni ıubay ılnamaya girerek bayan Mondel
ll'nln vetlyerde duran mantosunu da pırçalamılJ ve onun flze. 

rlne de yıkalanmıetı. 

Olimpiyad 
Maçlarında 
Bulgar'Jar Galib 

İıtanbul 20 (Özel) - Sof. 
ya'da yapılmakta olın ollmpl· 

yad maeıbakaları nın bogftnkcı 

maçında; Bolgar'lar Yugoe· 
in 'farı ııfıra karıı dört golle 
yenmlelerdlr. 

Sofya 20 (A.A) Dan 
çok gGıel bir havada Balkın 

kupası için Romanya ve Bol· 
garlstın oloeal takımları kar· 
tılaımıolardır. Elen yargıç Ha· 
copuloe'un idaresinde.ki bu 
mıçı Bulgar'ler gazel bir tek· 
nlk ile çok atılgan oynımıı· 

Son Dakika: 

Ankara 
Emniyet Direktörn 

Anka:a, 20 (Özel) - Trakya 
m6fettlollğl lskAn maıavlri bay 

Sadreddin, Ankara emniyet 
dlrektclrUıgane tayin edilecektir. 

Bay Cemil Dilsel 
lıtanbol 20 (A.A) - Ünl

•erelse rektlJrfl bay Cemil Bil· 
sel bu sabah Avrnpa'dan 1Jeh· 

rlmlze dönmdlJ ve doğru Üul
verelıeye giderek lmılbınlarda 

bulunmuıtur. 

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

!ardır. Romeo'lerla gtııel tek· 
olkll bacumlan Bulgar mftda· 
faasının gazel oyunu kaqıııoda 
bıoaramımıotır. 

lngiltere, Almanya ve Ja· 
ponya Birleşiyorlarmış •. 
Bu Haber, Bütün Avrupa'da önemli 

Akisler Yapmıştır .. 
letanbul 20 (Özel) - İngiltere, Almanya ve Japonya ara· 

aıada bir ittifak aktedlldlğl ıayıaları çıkmı1Jtır. Do 1Jayıalır, 

batan Anapı'da önemli bir tesir yıpmı1Jtır. Ma ıhaza ittifakın 

••••• 
BalJı l inci yflsde 

Yurd davaaının koıınıulacağı 
bu toplantıda İlbay General 

Khım Dlrlk ile C. B . partisi 
ba1Jkanımız bay A vnl Doğan 'ın 
ıöJlnlerlnden ıonra İzmlr'ln 
temiz yClrekll teclmerlerlnlo, 
yurd ac111nı yakından tatmılJ 

ve ona toz kondormamağa an· 
dfçmlo cömert çobuldarının ve· 
receklerl kararlann İsmlr'lmlzln 
yazana galdiireceğlne ve batın 
yurda örnek olacağına lnanımız 
nrdır. 

Yurda örnek ve hatti bDtGn 
acuna hamiyet ıeDbold olıcak 

ve TDrk hnıleınnda tehlike 
değil Tark'Gn benliğinin yqa· 
dığını göeterecek bu kararı bir 
birine kardeı eevgletle bığlı 

lzmlr'Ulerlmlzln enlnç ve lhl· 
harla karoılıyıcakları pek tabii· 
dtr. Fakat bu kardeı toplaatısı 
bize gônGllerlmlıde yer tutan 
yurdıe•glelndeo ve onun heye· 
cınındıu do~acak ha11 tattıra· 

c.ğından yalnız özel dHetllle· 
riu değil baıan kardeılerlmlzln 
gelmelerini dUerlı. 

• • • ' Bava tehllkealnl bilen tlye· 
ltğe yazılma devam etmektedir. 
Bngan birçok yurdda1Jlarımız 

tayyare cemiyeti ıabeılae uğra· 
yank tehlikeyi bilen tlyellge 
yuılmıılardır. 

Tenvir&t ve Tanzifat Re 
smi Kimden Alınacak 

Temizlik ve aydınlık (Ten· 
vlnt ve tanzifat) resimleri 
hakkında oarbryhktın mıntaka 

memurluklarına bir bildirim 
göoderllmlı, bu realmlerlo bl · 
na eahlblerlnden ılıom11ı ka· 
noo lcıbından olduğu bildi· 
rllml1Jtlr. Kiracılardan reılm 

lstenmlyece ktlr. 

Arkeoloğlar 
Milıiıı bavallılode bu yıl 

öntflk hafriyatı yaptırecak olan 
İtYeçll arkeoloğ bıy Akeel ile 
arkada1Jı; dCln eehrlmlzden MI· 
lh'a hareket etmltlerdlr. Or.da 
hafriyat yapılacak yeri teeblt 
edecekler ve mart ayında haf. 
rtyaıa ltaılıyacaklardır. 

yonlaaıo kazanç vergileri ur· Harman Yaogt01 

dır. B. Roz•ell korporaeyonlar SeydlköyClade bıy N~ 
için elmdlkl yOzde 13·3,4 nls· çiftliğinde Faik oğlo 11 "' 
beti yerine 9 10 3,4 den 16 .3,4 harman döveıken bir ! f 
kadar değl1Jen bir nlıbet içinde yGzQnden yangın çıkDJlf f 

tlıeo halkın yardımlle 1'_.,. vergi alınmasını öne sOrmekte ,.,. 
ve zenginlik ve mevki miras· 

maeına meydan vtrUmedell 

dOrdlmtlıtar. 
!arının olueal yı1Jayı~ ftzerlne d O 
yaptığı bozucu etkilere karıı yeni Bir Mey B ,il 

gelmek dzere çok tutan özel 
saf 1 kazanç Gıerlnden ılının 

vergilerinde çoğaltılm11ıoı lııte 

mektedlr. 

Acaba Tahtına 
Dönebilecek Mi? 

- Baıı 1 inci ycızde -

İmar pltoında meyd~ 
Hk ayrılan Birinci kO·~ 
gflmrak önGodeld baogl'~ 
yıktmlmısına baelanmıttır· 
baylık emrine verilen fi~ 
kera'fn kirılımıt otdoA"' 
da yıktmlacaktar. Bıo 

ve bu binanın ank111D111 

geri Şarbıyhk tarafınd••~cır· 
oaoı bakanlığına verllee' 

gular kökleıtlkten ve Olkenln 
batan hayati llkel,.rl (Unsurları) Bay Hakkı Balcı 
arasında iyi daıaaalJ ve elbJr. Şehrimiz tecim ve eod 
llğl doıanceıl baııt olduktan (Ticaret ve sanayi) ed.., 1., 
eonradu ki kralın roUl faydalı kanı bay Bıkkı Balcıol 

'd ,, 
ve verimli olabilir. Yoksa bazı· zar gautl Avrupa 1 flİ 

)arının bığınazhğı (T1119obo), ıeyıbıtloe çıkac•k, ba1 ı 
bazılarının da kaytıklığı (irticaı) bn ıeyabatlade Fraas•• 

orı11ında kralın elinden ne ge· ve Almanyı'ya gldecekd~ 
lir? Ben hiçbir seman beni Fazla Yolcu Ya 
kovmuı olın Yoaanletan'a kendi 
mıllkADem tıezarlle bakmamı· 

ıımdır. Bu mallklneyl yeniden 
elime geçirmek te hiçbir nkıt 

biricik kaygım olmadı. Bende 
böyle bir mal eahlbl dOoGnceel 

yokta. Yunanistan benim yor· 
domdu ve beni ancak onun ileri 
gitmesi llgller (AIAkadar eder). 

Deyli Telgraf 'ın 

Bir Y az1E11. 
Londra, 20 (A.A) - Deyll 

Telgraf gazetesi yazıyor: 

Bay Rfbbentrob iki ftç bıfta 

içerisinde Franııa·Almaoyı deniz 

ilgisini gOrüımek Gzere Parle'e 
gidecektir. 

Diğer t~raf tan Almanya ya· 
kında deniz yıpılarınıa birinci 

kıımıoı ıez~Aha koyacaktır. 

Y ıgılacak gemiler mfimkan 

olduğu kadar az bir samında 
bitirilecektir. Batan kruvazör· 

terin içinde uçaklar buluna· 
cakıır. 

Kuzey denizi ile Bahık'tald 

ı;özetmer bölgelerinin her biri. 

ne torpil kovaolatlle bombar· 
dıman topları konacaktır. Son· 

ra da Almanya deniz aıkerf nln 
ıayıeını 350,000 e çıkaracak 

ve tehlike kar1Jıeında bu sayıyı 
da!ıa da ırtıracıkhr. 

Gtımrnk Yoklaması 
Diln aabab Pireden Jfmanı· 

mıza gelen deniz yoları işletme 
idaresinin İzmir yıpurnnda ge· 
nel bir gümrftl yoldıma11 ya· 
pılmıttır. Kontrolde gflmrak 
mohıfeza geael kumandanı ge· 
neral Seyf 1 ve ilbay General 
K. Dlrlk ile emniyet dJrektörG 
bay Fayal Akkor bulunmoı· 

lardır. 

General Sevfl; ayal nparla 
akaam Gzerl fıtaDbala gllmlıılr. 

Şehirde leliyen oıob 
lıtlab hıdpinden fHI• ",1 
ılın ıof6rlerle blletçtlef 
elli lira ~zaya çarpııt11 
Şarbaylık buna dair ot• 
memorloldarını bildiri-' 
dermlıtlr. 

Eşref paşa 'ya Jşli1e 
Otobtıslerin Y oil•tJ 

E,ref pa1J8 'ya lıllyeD 01 

ve otobdsler yolun darbı' 
zetllerek bundan ıoof9 
lktçeımellk caddesıod'11' 
nftote Değlrmendığı 

den hareket edeceklercflt' 

Hayvan lhracıd• 
Evelkl gau Ankat9 ,,,,,. 

llmanımı11dın Y aaıol 
bin sekl11 yaz kuıo, 

keçi, 385 1Jığır, dftD bit 
nporlle Maltayı !l50 911" 
ve ihraç edllmlıtlr · • 

\1 ... Almaoya'ya Se 
Almanya'da mer'i "" 

gö're yiyecek •e tç~ 
1101 

lerlnln paketleri ose 
tevlyatlın ve ağırbkl•fl , 
mak IAzımdır. Aloı•01' 
pılacık ıevklyıtt• ~,.:' 
lara blı de dikkat e 

HAZIRJ\~ 
1935 21 

Arabi 1354 
18 Rıblalenel 

Evkat Esaııl 
GGDet 8,44 
Öğle 4,~1 
ikindi 8,S2 

Akfam 
Yat11 
t ..... k 
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Dilimiz 
~ılavuz 
için Dersler .. ...... 

- 34. 
Drern - faiz 

Ürtıt - hAın lat 

Urüo - mansol 

Üretim - istihsal 

Btr zamanlar nomal ürem 
1Gıde 12 Jdf. 

8u yıl ürGnGmüz iyi ldl. 

~ Gösterdiğiniz bu rakam ôy· 
Gcıı'lerlmlzden biridir. 

d Memlekette endOetrf dretiml 
'tikçe anıyor. 

• n •• 
1 e,ad !\'orJ en iyi öykücd· 
tl'ioıtıden btrl dlr. 

Pt 81lyük harpte beıılev işleri 
~ kötü yönetflmlttlr. 

r Yaratı ku neti ol mı yan artist 

~~egen bir ün alabilir. Fakat 
ille unutulur. 

~ \'oz lira alacak için aylar· 

"t l'l lstanbul yOrfttgeslnde oğ· 
~ 1P duruyorum. TOze Bakan· 

d~ Yftret itlerine daha 1 yl bir 
en vermelidir. 

~ Stı de yoğatam cezaııını kal· 

tınak fetlyenlerdcn misiniz? 

Gt Son asfalt yolun ne tırtlarla 
C ttlldlğlnl biliyor mosunu ? .. 
tııe b 

1111 lr Ostencl tozığana dOş· 
Ytllın, 
8 g~,;na Antalya'dao bir paktt 
~ erildiği hakkında İetanbul 

~'81ndın bir bfldlrge aldım. 
~I il adamcağız hıkkında son 

~I kayra'da holunmanızı dl· 
ı:ıı. 

8 
(j il rnleıllerdekl kelimeler: 

Ylo - hlkAye 
~alev - iaşe 
\>•rıtı - ibda 

illrOtge - icra dalreııl 
\' Clret - icra 
n og,hm - idam 

'(; •ternıek - th•le etmek 

lt~tenci - ınüteahhld 
1\.lldirg - lhba:-f ye 

'Yra - hltfu ihsan 
• t •• 

'~.'Y1tlaomık - ihtimam et 

~ 
ııı_ • lşlerJle dııba iyi kayıtlan 

tııt 14zımdır . 
• 

l~ •• 
8 
•QıetgAb - konut 

~oı~t ""birde ' oturan 
~ e konut göstermek 

tıded' ır. 
• 

lll:ı •• 

herkes 

yOkü· 

ll •y - ima 

htıııGıılcı ısöylevlnlzdeki lmay'ın 
~tıl Ilı Ozerlme olup olmadığını 

eıı 
soruyorum. 

l' l'ecim Odası 
~~g~:IQı odası yönetim korolu 

'•t odada toplanacak ve 
ttt11~ Ve işçi birliklerine ~id 

Üzerinde görQşecektir. 

t ....... 3~ 
t~ -
~tıt, lıcereden tçnlye Jıaktı. 
t,.,_' Y•oında::duran Feleru· 

, >'•vışça scelendl: 

lltltı Şu ııd m, dedi, dilsiz LOI 
... bıl? 
''•r ·E Uvı mmldındı: 

'- b, veı, td kendlııl ... O mt-1· 
ı.. .Ydud 
"'~tn ... 

~tl>ıı benin içinde ilk göze 

~~Yot:u dllslı Lüt, blr1Jeyler eöy· 
11tıe · Fakat ne söylüyordu, 

8G 1 flııaı Y Oyordo? 
~~ • ._ l.l o dakikada bflmeğe 
''eee Y~ktu. Baron lkzel son 

sıgarı tiryakisi olduğu 

Sahife - Slfr!filltlti 
.............................. llllllli ................ ıiiiiıiıiıi .. ılılıiııiıiıliliıiıiiiiiıiiiiıilıiıiılıiıiiııilıiıiiiııillıillıiılıilıiılllıiıl' 

ıhi hl llffUIUiiiii 

-"ı -; G ü ifil ü ifil ş aı ır n=n ©l lb e ır o e 1r n ~ 
~---------------=' 

Doşrındüklerim ... 

Liman Istarya işleri. -T. Odası Tetkikat Yapacaktır. Yük
leme Müddeti Az Gör 0 ilmektedir. 

İhracat eşyasının npurlara 

yökletflinceye kadar cıatlarda 

ancak 24: saat kalabileceği. ve 

bu mOddetlen sonraki Zlman 

içi o tarifeye göre ıstarya fi er eti 

namlle gfin başına ton itibarile 

12,5 kuruş nlınmaeı mes'elesl 

lbracatçılarımızm şlkAyetlerine 

sebebiyet vermişti. Bonon için 

Ekonomi Bakanlığına şlkAyet· 

lerde bolonulmut ve şehrimiz 

t~clm odSBı da ayraca ihracat 

zamananda furya mevsimlerin· 

de yeni tarifenin ihracatımızı 

baltalıyaceğını Bıkaolığa bil· 
dlrmlştt. 

Ekonomi bakanlığı lhtlyac 
noktasından vaziyetin 

kini şehrimiz Tecim 

bildirmiştir. 

tetkf· 
od&Bına 

Türkce'ye çevire.1: 1 Z c; l 
içlD:°" elga-;Qı;-;11nd,.n hiç eketk 

olmazdı. O teblfkelt anlarda bile 

sigarasını iki avucunun içine 

alıyor, ııık sık yere çômelerek 

bir iki nefes çeki yordu. Hay 
dudlann kolftbeııloe yaklaştık· 

ları sırada dahi elinde sigara 

vardı. Amerlka'lı haf iye, artık 
işe başlamanın z .. manı geldfğlnl 

ınhyarak slgaraemı söndürdü 
ve sonra Feleruva'ya döndü: 

- Dostum, öyle zannedlyo 

rom ki ite başlamanın ısırası 

geldi!.. 

Baron İkzel bu sözleri eöy· 

ııaat olduğunu heııab ederek 

fazlıı para vermemek için vapur 

gelmtzden evel şat fiıerlnde 

hazırlık yapacak, ancak vapurun 

geliş ve gidiş enatlerlne göre 

alakadır teclmerlerhı hepsi ayni 

zamanda işe başlaınıt ve hare· 

kete geçmiş olacaklardır. 

Bu doruma göre ne mevcod 

şatlar, ne taşım aracı ( Nakil 

vasıtası ) ve ne de malı vapura 

almak için vapurun vlntleri 

bu mftddete kAf l gelecektir. 

Iran ve 
Sovyet Rusya 

__ ................ ,-41 ___ _ 

terken, Feleruva başını sallıyor, 

o da, ite başlamanın zamanı 

gelmiş olduğunu baş lş1rtıtlle 

anlatmak istiyordu. Amerlka'h 

polis haf f yesf, zaten ellode tul· 

makta olduğu otomatik taban· 

caemı kuliibeye doğra çevirdi 

ve ntr:ş etti. 

Silıib sesi, ormaDllakl kor· 

kuoç gece eeeıılzHğlnl yırtmıştı. 

Kulfibcnln i.;lodekl haydodlar, 

bu hiç beklemedikleri hAdlse 

kartJısında ne yapacaklanoı e•· 
şırarek bir oraya, bir boraya 

koeuşuyorlardı. Işık eönmiittii. 

Kalübe-oio içi arllk göriUemez 

olmuştu. Bu sırada, bir ~ü•er· 

cln:o uçarak kulübenin üstOne 

konduğu görüldn. Baron lkzel 

ile Feleruva, o dakik.da daha 

ileri atılarak kul6bentn içine 

girmek arzusUe çırpınıyorlardı, 

Bu sıkıtıkhk karşısında te· 
clmerler vapura mıl veremi 

yecek ve toahhüdlerinl de ye· 

rloe getirememiş ol1tcaklardır. 

Bir taraf tan recimerleri llıkın 

tıya düşürmemek, diğtr taraf tan 

maliyet değerlt'fine t,.efr yapı· 

Lıilecek mesraf lardon korun· 

ruıış olmak fçin r.skfdeobnl 

olduğu glhi, lzınir limanı için 

yOkl,.mn nıüdd,.rlntn üç gOo 

olarşk tarifede düıeltllme!!İ Is 

teoo;ıekıedlr. 

Karşıyaka'tlaki 

Çocuk Cesedleri . 
---~·-···---

Panayırlarda Bü ·ük 8 1 ki 
V . R . 1 y a ı ar 
ergı ve esım er H d __ ,.. omur anıyor. 

Muafiyet Çok Geniştir 

bekliyordu. Amerika'lı polte hı 

f iyesi biç vakit kaybetmeden, 

kulübenin penceresi ôniinde 

darmakta olan Ltıi'nln gölgeefnl 

nişan aldı ve ateş etti. 
Kocaman gölge bir andı yere 

devrildi. 

Dilelz Uli yaralanmıştı. 

Korkunç bir inilti f~ltHdl: 

- Yandım ... 

Artık mOsademe batledı. Jı'e· 

leru va da atete baoladı. 

Bu vak'alar, yarım dakika 

içinde olmooto. Silah eeelerl 
keellmloti. Baron lkzel, haydod· 

ların voroldoğuna hakmederek 

llerlemlye ha .Iımıotı; 

Dilsiz LtU ile bir arkadıoı 

artık polfelerln eline dütmllotft. 

Felerova arkadaşlarına bığırı· 

yordu: 

- Koltıbeye doğru yGrfi· 

yOnüz. 

Feleruva'nıo kumandası üze· 

rlne polisler biranda ileri atıl· 

dılar. Tabti, Baron lkzel de 

beraber .... Karanlıktan göz gözil 

görmüyordu. Polisler, kulübe· 

nfo içine girmlelerdi. Gidecek· 

lerf veri el yordamı ile tayin 

ediyorlardı. Bu sırada, bir et•· 

jerln iletünde durm11kta olan 

eakl bir petrol 14mbaeı ele ge· 

çl diler. Ba, biraz eni haydut· 

lar tarafından slSndürülmQş olın 

IAmba idi. LAmba derbıl ya· 

kıldı ve bu eayede etrafı gör· 

mek mOmkiln oldu. 

Kulftbenin içinde iki ktel 
boylu boyunca yatıyordu. Baron 

lkzel ve Felerova mırıldan· 
dalar: 

Gebermloler ... 

- Sonu nr -
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Bir Altınordulu 
Ve Son Münakaşa ----... ····-··----

.... .anın .... .ı ... 11.11n 

ıj>~ '#~~ ~~c:l .5-t j Atatürk'ünAcunlşleri veıGörn:şler . ,, 
'# B ..,, 1 I 1 . o· . Sezışle 

Bir Altay'hnın Mc!ktubu ogaz ar çın ıyevı. Yaıan: F.czacı K. 1'~ 

ay ]id eyan' tını Av - Baeı ı inci yüzde -
• • - istikbal hakkında söz 

- ret, ·dediler· kom .o olııo mem 
leketl,.rio, kf'ndi özel ihtiyaç· 

Şerbetci 1 i k 

Altay'hların Dünkft R • V söylemekllğlmfz doğru olmaz. 

Yazısı na cevab veriyor ı ze 1. azıyo . Bel, mu&ttkbei harp tehlikesi 
içhı btr zımoodır. 

n 
larıcı ve karşılı~lı noktal na 

zarlarını tetkik ve müzakere 

etmeleridir. Bu temin edilme· 

İzmtr'in şerbetclleri ıneeb~ 
dur. Salkım saçak minare " 
bl uzun giiğilmler ıırtlırt0 bi' 
meşin gömlek arkada; gor 

Dünkü nfiEhnmızda çıkan 

E O 1 H k O d 
Diyor. Ballhazırıo, birkaç ay den akdoluoan mıntekni aod 

iki Altay'lı okurumuzun yazı '" ğer n aı· a h lsalar ~' A 1 tın- evdkt durumılan daha nazik laemalımn, batısıu idarneel için K .:.ı 1 1 
eına cevab olarak bfr Altınor· ayaeman ç. 

ses: 

do'lo okurumuz bize dedi ki: Or( ll. K.\,_.· • • (B) Takımları Mallları- olob olmadığrnı l!ordum. niye yaradığı atık sabit ol· Şeltalfd .. n iç! 
~ - Daha beter, hem çok he· mootnr.,. Karaduttan iç!. ıt• 

- Altay'h arkodaşlarımızın 1"' k G ii!I (' ·~ ter ·Dedller· ve devam eder~k: v\.tarürk'üo nazarlarında, bir Bay Kadri (Eski ı•blr~ v 

bazılarını okodnm. Onların da ili 11 a e f31'1 ere mez t'ıİyc 1." - Gayri samimi rical ki, ulus rehberinin ıecesenm etmiş b••' tıı 
k dl L 1 Kadri ağa) bu işin ele illi 

en menıeat eri ve şampiyon · --------------- harb tehlikesini nazırı dikkatr. kudreti p~k: bariz bir sorettr. İ ~UI 
1 k dl 1 1 d Düo Altuy'lılordan (Bir Al kollt'ksiyoauodıı görillebilt>cı k idi. zmlr'de şerbete( 1~ 1.A0 ~ı, 
u en şe er olayletle bazı almıyoılar, tecavüzün timsalleri görQnQyor. Kaışlım geniş htr 1 d d ~ •ı 
itirazları otoblUr. Buna kimse tnylı) Jmza;;ilede ik.lcıcl hlr olııo malumata Jstfoad «>Jlf· J alın üzerl.ıde derto ve maoiih yapao rom ar a var ı, 1' '11 

Dlt kıub oldık. Onu da aynen )'t'Ceğ:m.. sayılırlar. tl11re ettikleri ulu9 serbeıl diye (oc)yl (s) okO 
blreey diyemez. Ancak bug6n· ları aldatıyorlar. B•ı nazik an çfzgtlP.r çizen tatlı bir 11ertlfkle k 1 k 1 k b 1 - tııı 
k ııeşredlyoı uz: Bugün, lrmlr'de herkes hl b ra pe le , pe le şer c bit d, 

ft vaziyete bakmak IA,,;ımdır. lard11 uçuromdaa kurtulrn1tk için ara Fıra trleşiyor. Cesarf't tarlardı. oerbf't yapm•k () 
Fut hol federasyonu,· M hallet· Sayın gaz,. ten izin bugün lir ki, bazı hüküm ve heyd ve kat'f yet, Çf'hreslnde tama· ~ 

" k Q Ü h d k Al h ı .J • 1 b CAmlalarm, kararlaranı vermeleri marifettir. hele her uab" .ıt 
mle ve kararlaettrmıştır. K . S. n a ll"rn a çı on ,.e tay ata arı yüzünııen .. u ü ümüz men okunuyor. eli"' •I 

lıaılübünfin sarih haklarını mü üç kulu~ble birlikte ı1·1ı.ırrf bı n mukaddP.ratlarını duba yok UJ ı k b re eerbet vermek bir 
111 

.1 K. la yaph~ımız maçın t .. krarı - us ar orumunoo, a· d F k b f G oef" ~ 
f" " d f k k b d sek karakterde olanlara teslim lr. e at izim lbay tı 

için emrini de Vermfstlr. n ua eden 1 i Ahoylı arkada: ra tıktan tr mü dr.t soora rışın korunması için verimli .,,,ı h 
· t 1 ı l ı ı B Dlrlk (Şaealda şaşal) diye .,.. ı11 

eımı~ın } azılarındakf fikirler i1tH11k ikinci başkam Vf' 8ıryazıt e me er zamanı ge m şt r. o, bir vasıta olduğuna kani misiniz? ,.. lb 
Gazetelerin yezdığına J?Öre, l blla lmb41 olmalıdır. Jerdeoberl tutturdu. Şaşıl ~ 

çok doğrodur. O arkadaşlnrı saylavı bay Halid 'zmlı'e geldi - Uluslar kurumunun, SO· pr 
maç günft bile tesblt edilmiş· mızın her nnsılsa unuttukları ve geoel merkP.z namına bu Diyorlar. Ret.Hat Atatürk, nuçlo bir organ olduğu heoOz lzmlrl doldurdu. Bet ~o~ ld 
tir. Binaenaleyh, bo netice er Gdlbolu'nuo muzaffer kahra k , f"rbet yerine bir kuroşı t ıJ bazı mfihfm noktaları da ben mes'de ile yakındun alikador ati surette eablt olmuş de· IJır 
tık emrivaki hulfne gelmiştir. ilave edı>ceğim ki, mts'eleyl olarak temaıılar yaptı ve nlha· manı ve Tdrkiye'nln lstlklAllol ğlldtr. Bonoola beraber bugün içen içene. Bazı merak 
Oyunu kazanıp kazanmıyaca- temfo ede bil ok l ı b - Şaşal acaba şaşırarık " daha eııa slı tenvir ve bu ııuretle yet aradııki anlaşamauıazlığın ° Y 0 usa sava üli.io ulusların, genel bir ama· 
ğııJlızı bllmtyoruz. Fakat bizim 810 banisi kt memleketlnl iste· kl t b b loğo Balkaoanardı alır 111ıf bu işi tamir imkıioa bıidıl ola· kaldırılması lçio çaresiolde cın gerçi" eşmesi iç n era er ..... 
iddiam z şu idi: dl ı k k d L Diye dOtün(lyor. Ben ,...4 

bilsin. Çiinkü görülfiyor ki buldu. tlu çare (Seremoni ile ğ yö ee ereceye çıaarmak çalışabilecekleri yegane teeek· o'' 
Madrm ki dl~er kulablerio takımımızın eamptyooluk baklu, geçen maçların tekrarı) odan için yolunda engel olacak hiç küldür.,, neımem, hile yaşamaz, IJ f' 

seremoni ile olnn meçlorı ıek· bitaraf olmektan çok uzak ibaretti. lnaoılmıyorea, gazete· bir maofa bıra"mamıştır. De l 4 mtlyoolok bir oloeoo, yapan eucu nrea, Şaşıl ''•• 
rarlatılmıe, onlardan bazılımna zevatm yanlış harP.ketlerlle ve olzin 14 şubat 935 tarihli sa· dl ki: yegAoe Önder ve kurtarıcı btl· satarkao poslayı oaıırır, ç4'r· 
istifade temin ettirilmiştir. Biz Altoyın AÖöterdlğt eamfmlyet yısının beşinci 11ahifestnde - Eğer harb olmak mo· dtğl idealist Atatürk, eözQne doğru yolun kısa yol oldj,. 

neden mağdur olalım? ve birazda alakasızlıkla elden (lzmlr'de spor işleri . Bayazıt kadderse bombaların ani tesir· eöyle devam ettiler, ou bilmeyenlerin dlltlll ~ 
V b Jddl k k ı k l l k d - ı k kör dOğfim olmasına idi e u emızı yapar ~en açırı ma tadır. saylavı bay Halid'lo Anadolu'ya er arşısın a mutecavıze artı - Zıooederaem, eulh lçfo 

hakkımızı nihayet federasyon Ben kendi noktal nazarımı beyanatı) serlevhası altında h6t0n ulusların möseJlıih mu müoterek re arsıolosal ıedbJr· yoktur, lJ( 

nezdinde erayabilecPğlmlzl de umumi ef k4ıa arzederk""n bu çıkan yazıdekl muhterem baş kabelede bulunmak için tered )er almak llzımdır. İzmir şerbetcllerf, k"'f. 
dü~ftnfiyorduk. lzmfr merkez hususta genP. 8ayın gpzetenfzlo kanın beyanatını eyuen atiye dild etmemeleri gerekir. Sözlerinin kat'fyetlof, eli ile lstlyorlarea, halkın nabııo• ,ı~ 
heyeti Uk defe bize hak ver ________ k_d_l_U_l _d__ dercedeceğlm ki, umumi efkar Harbıu önüne geçilmesi için manalı bir hareket yaparak şerbet vermelidir, şerbeti" 4ı' 

d
• grçeo maçın da en ğ n "n ııaşal 8oyula geç kalmaın•b ı.• 

me ı .Fuıbol heyeti de kalüb tekrarı mHydaoa çıkat. her şeyi YBzihP.n hatırhyabiMn. en !eri ve sonuç veren tedbir, teyld ve llhe etti: v 11, 

lerlı; ayrılıkları düzeltmek için Bo cümlenin neresi eleetlkl· Bay Halid diyor ki: bsıhlanna karşı tecavüz etmek - losaulığı sıkan tazyik ve lar, zira şekerde ucuzladı, ıot 
b l 1 fı 1 l 1 ti f ı k 1 lr ı d A iş çok doıı.ru ve pek tatla 0 

u unmuş o an ormü ü yan ış yerlidir? Bu elesrlklyerl yara· - Liklerden çekilen kuluble· 8 yene ırsat verm yece ve aç ıeın yer ne. saı et ve muea· r:ı 
tatbik etti. O yanlışlıklar, bi rimiz de memleket ıporundıı vah· hfrşey yapamıyacağmı fsbat lemeı kaim olmahdır. Yamanlar SuyuotJJI 

tanlar, bizzat Ahay'lı arkadae· 
labare blztm itirazımızla sabit deı ve tesanüdü temin ve sıkı bir edecek olan arsıulusal teşkl· - Türkiye niçin boğazları 

larımız olsa gerek .. Biz bu iti K t'"' K b l 
olunca federasyon işi dOzelnl. disiplin arzu etmeleri yüzilnden· IAttır.,, tahkim etmek. istiyor? 3 l 8 U 

rozı çok evel yapmıştık. O ta dir ki, İzmir ıpor camiau haıicindc A Ü k k ~ d A d K f • Y l 
Ahay'ın hlrımna gelince, thl d b 1 h k tat r , mınta avı an laema· - cunun urumu ve ge· • eş 1 apı ıyor.. ·• 

t er e eyet er, ak ımızı kalmalanna razı olmıyarak liklerio ı 1 TA ki ' • h ıı. .11ır 
Alı 'J L d 1 d lann verimli ve nihai deıırert ne tart ar, ur ye nıo, 0 0 az· y 1 l alır 8 >' 1 ar.a a; erımızrn a tasdik ederek yanlış yollara (Seremoni dolayısile noksan kalan ° aman ar eoyo tee 1 

... ır 
L dll l sayesinde bütA l l ı ti ların açık kalmasma razı ol· 1 o...-•en er ne göre, noktal nar.ar· düşmemiş olealerdı. Hu~Qokü maçlarının tekrarlanması) muvafık · un ° 08 arın ş · kat'i kabul keşfine bao •, b' 
larıoı rıerdedebıllrler ve hakları "örülmü• ve bu ıureıle İzmir ıpo· raklol temtn edecek bir an duğn Lozan muahedesinden lir. Şarbaylık mübendlılerl~ 

münakaşalara meydan vrrllmlş o .. 

V S l 1 1 bt 1 h ki ru11un tesanüdil takviye edilmi .. tı'r. la11ma husule geleceıtl kanaa· şimdiye kadar geçen zaman ü y ı ld k • er a a ır ar, on ar z m a ı olmazdı. .. v o g n aman ara g ere • .ıJ 

1 d k B h hl tlodedlr. içi o de değişmiştir. Boğazlar, ,.111' I" 
o ma ığımız anaadnde noeıl Zannediyoruz ki, Altay'h ar· o eyıoıt, aynen r gün tetkik edeceklerdir. En v- d' 

musir davranıyorlarsa, mOeaade evelkl Ytuf Aeır gazeıeeioln "Fakat hugftn en Acil zara· Türkfye'yl ikiye ayırıyor. 80 halta ıonra kat'ı· LabolOO 
1
r, 

kadaelarımız, bizim bu yoldaki .. 
1 1 d b• d .n.1 ı d d d 8 B lld ------- mflnaeebetle bu dtnfı yolunan d 

ets n er e ız e ayol ısrarı araştırmalarımızı, itirazlarımızı su on arın 8 a var ır. · a rllen kararlara latinad etmekte pılacağı oranlanmaktı ır. 11 
tahkimi, Tftrktye'nln 8elamet ıet"' 

gö tereJtm. maıur görürler. Çüokfi biz kulüblerlmlzln vahdet ve teea· olduııruoa göre federasyonun elsatla noksanlar görft _,. 
e ve muhafazası adına büynk ııı'" 

Mıntıka ve hey«>ttekl karar· ilklerde intizamı biç bozmadan oüdü için bulunan formOlO cevabı yanhııtır. Tt;tklkat yapıl· olursa müteahhide tamıdl 
v ehemmiyeti haizdir. 

larm tetktld mcs'deslne gelin· hareket ettik ve eamplyooluğa (Noksan kalan maçlar) şeklinde madan cenb verilmiş olsa ge· rılacaktır. / 
Arsıulusal mftuasebat nokta· -----------li~· 

ce, bunu alAkarlarlar düşQnsiin· doğru glrlP.rken hakkımız çfğ bildirmledr. Yokaa, bütün maç· rektlr. Eğer Ahınordu-K.S K. 8ıodao da boğazların ehemmi· birbirlerine teca\Qz etoıek ~ 
ler. Bunun bizimle hiç te ala nendl. Binaenaleyh Altay'hla ların tekrarını eöyl~memlştir. maçının tekrarı lcab etse ldl, yeti hayatidir. Böyle bir aoah· rlol be81iyenlere mani oldl 
kası kalmamıııtır. Nizamname rrn görect>klerf hesabları varsa, Nitekim 18 şubat tarihli Ana· ayol günde yapılan ve (3 '>) 

v -., tar, tecavüz etmek lstlyen her· istiyor.» 1ı 
mucibince en salahiyetli otan merkez bP.yetl de, fotbot be dolu ve Yeol Asır gazetelerinde Altınordu'oun galibiyeti ile hl· hangi bir kuvvetin emrinde AtaUirk, geniş 001uzltf' 

makam, söziloO söylemle, ka yeti de oradadır. Giderler 80 de bo formüle tevfikan fodbcıl ten Altınordo - K S K. ikinci hiçbir zaman amade bırakıla· gerdi ve llhe etti: ~·' 
rarını vnmfştlr. Ahay'h kar· roılar, federasyona başvururlar. heyetinin hazırladığı flkahft· talumları maçının da yeniden Td LI hl bir fi maz. c ra ye, C 
d<"şlerlmlz, federosyoauo ver· Bizim ynpııcağımız iş, K. S. K. rftn de bir kopyası vardır. Ve yapılması )Azım gelmezmlydl?. Türkiye, bo~azlardao geçerek bana müsaade etmiyecekdf· 
mlo olchığo kararı elestlkf bu takımı ile kroılaemağa ve ga aayıo gazeteniz o sayısında da Fndbol heyeti, bondadamı ha· , 

luyorlarmış. Bundan blrşey llb gelme~" çalı~maktır. Bun· aynen şöyle yazılıdır: tayı döemiiştfir? Altıoordu, 1 G d G • K }dJ 

~~·~·~·:~~;.:'"~!:.hl~.~~:. :~;~r.•:::~:.ye::k:~::I:. ·~~r= ~~:~y, •;~~::,;:;.~;::::~::~·::: ::E~; ::!=~:~:~~!t:::.~~:~ Ve~~ mftc~e? ~!~~~ 2~ h~~}comar~ g':~ 
- Verilen karar on birinci tiıkımdıı Lütf 1, brahlm ve dlktleo muhtelif ve akla eığ akşamı verece"I gardenparti İstanbal'dau getirilecek olıP 1 •. yapılmak ıuretile ma~ltib sayıl ık· " ı • 

ı ıpor kulühlerinin evelce eereıooni 1 v" 

haftadan iılbaren yapılmış maç. Melih oyootılacakmış. Bono ları müsabakaları hü.umsüz eaymıı maz lutrlkalırlı spor melhomn yük orkestranın lstanbul'dao aoçak haziran sonunda af'
1
,,. 

larıo tekrarı olduğuna ~öre, umanlardan değilim. 'ızamna . ve yeni filüstürünü hazırlamı~tır. yavao yavaı ortadan kalkmıı, bileceği için 6 temmuz cumartesi gQnd akşamına bırakılflllf 

!.:K~S~.K~ ... ~~A~lt~ı;rı;o;rd~u~n~r;n;q•;n~~:o.;.~ı;ıı:e~h:ı~ın;a~r:n:on;ı~·rl~l~r .......... ~ .. ~B~u~h:e~ya;o~a~t~.~h~ı~1~n:e:~r:ly~a~t~,~·:e:..!.:g~l~tm~tş~ti~r~ .• ı ................ .!ı:'-=:ll::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=?.~~~~ 

'lefrika numarası: 70 

sandal birikiyor .. Geoçl~r kltara 

mandolin ile serenadlar yapı. 

yorlar. Dün akeam bir g"oç 
dinledim. Öyle hlr halk porçusı 
eöylt:dl ve çaldı ki, nef le bir 

melodiye benziyordu. Nedense 

bu gftzel ses, hatıralarımın çok 

uzak mesafelerine kadar ~itti 

ve orada birtakım müphem, 
karışık lhtfıazlarla çınladı. 

Vaktimin diğer kıl!mmı 

komtomoz ve yeni tanıetığım 
bir gençle geçi rdlm. Bu genç, 

vOcud itibarile, çehre itibarile 

Yazan: Orhaın Rahmi Gökçe 

bir hilkat garibesidir. 

Ayakları birbirine dolaoıyor, 
sağ J: alçası fırlamış, sırtı düz, 

giiğııü müthiş 8urette kaabur 

eol kolu diğerinden beş santim 
uzun, bilyiik: kafalı, kaşsız bir 

genç.. Dudaklarından ltlbareo 

çenesinin ozonluğu oo santim. 

Gözlerinde de bit tane kirpik 

yok. Bu genci mükemmelen 

kolf'jde ve Avropa'da okut· 
muşlar, henüz lzmlr'e gclmto .. 

Fakat ha anormal vaziyet, onu 

eve kapatmağa mahkum etmlı'. 

Taoıetığıma memnun oldum. 

Benim gösterdiğim alAka Vd 

doetluğon akislerini gözlerinde 

okudum. Bakıtlarında derin 

bir minnettarlık: paılıyordo. 

Nihayet bunu şöyle lfadn etti: 

- Cemiyet 1 cine çıkamamağ11 
mahkum ve mecbur bir insanın 

1etırabıoı düşününüz Nazım 

Bey, insanlar arasında kıymet 

bulan mef hnmlarıo, ıelnkkllerin 

birçogo o kadar pis, o kadar 

adi şeyler ki, beni ıokıklırda, 

ıideta bir ılrk maskarasına 

çeviriyor, bana hayat hakkı 

vermiyor .. 

Görüyorum: b . n geçerken 

gülü,üyorlar, kadınlar, genç 

kızlar kahkaha atıyorlar. So· 
kakların çocukları, Bldıkları 

terbiy" ve wuhlt seviyt:siolo 

teılrl lktlzaıı, beni taıa toto· 

yorlar. 8eo sanki fosao değil, hamlede yırttırdı. Onu, Hae teyt Jurıb pırçılım•ğ• .,.ıoi 
bir başka mahhikum. Kucağın· met'i görüb sevdiğim gOoler· içinde ne var, yoksa be ıf'' 
da köpek taşıyarak ouu zaman deki en kuvvetli, en derlo bir dökmeğe ve hu bulanık b•f ır' 

,,,,ıaı 
zaman bağrında sıkan kadınlar, heyecanla eeyredlyordum. tereddddle.rl dağıtmığ• " de~I 
bendf'D iğreniyorlar. Dargın bir hali vardı: benziyordu. Oturdu. EliJJ ,o• 

çl•' Zavallı genç daha neler - Size ·dedi· dostluğumu, küçQk. eemalyesl ile •"11 
.,,, 

anlatıyordu. İşte ben bu gençle yakınlığımı iepıtta geldim. Beni vuruyordu . • Gl'oe dargıP 
dost oldum, Adı Semlh. Temiz, ayakta mı bekleteceksin? sesle: dl· 

l .de 
hattA ' lgon bir genç. Kendisi Kapıyı açarken, kafam hAIA - Bent ihmal euhı z O" 
söyledi: ıersemlik ve hayret içinde yalnız kendinizi CioşoodiiO et' 

- Boyum 97 sautlın, eık· ynvarlaoıyordo: yalnız kendi yanlış d•H40,ı~ 
lelim 34 kilo.. - Affedin madam ·dedim· lerlolzlo ve hlslerloizlO " 

lzmir'e geleli yedi ay olduğu şaşırdım, inanamadım. olrunuz.. ,d•"f 
halde ancak nç defa eokıa.a Kapıdan içeri girerken yü· Ben mi, ben oıl 111 

0,,o 
" '06• çıkabilmiş .. Dno onunla oto· züme dikkatle baktı: DJye kekeledim. .... 

rurkeo kapıoın zill çalınch. - Kim vardı yıınıuızdo, mı kesti: IJO~ 
' il•' Ben gldlb açtım, eaomr gibi yapıyordunuz? Evet ·dedi· ılı.. 1>"11' 

oldum: - Bir ark11daşım ·dt>dlm· ben elzlo hakkınızdı 1"' 
- Siz!.. Siz.. kltıblarıruızla mPşguldok. düşüomdyordum. Balbok~Of,-· 
Diye kekeledim. Karşımda Onu odaya aldım. Keoditılnl sizin hakkınızda böyle aJi' 

duruyordu. Giyiniş tarzı, hanı tetkik ediyordum: müyordom. Site '"' / 

- SOD
D fit 

oodokoz yılın keHfetlol bir BIUln tavırlarlle, ldeta her· 
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23 Yazarı : M. Doğan Batu ı 

~ül3zim lsmail bey müfrezesile bera
ber yıldırım sür'at ·ıe koşt • 

tdatazlm lameli bey müfre· 

ıesue beraber merkezinden 

''1d1r11n eür'atlle hareket et 
llıt~ıı . Çetelerin toplantı mabali 

alarak haber verilen yere gel 

-.ını. Fakat toplanta hakkmda bir 
tııı 
d •re elde edememişti. Civar 

Qa Ufak bir İi!Jlm köyü vardı. 
,.r•ya kadar uzandı. M ilfreze· 

IQ gelmesinden köylüler ee· 

tlııdller. Muhtar, ihtiyar he· 

)ttl ötedenberl tanıdıkları İs 
111'11 beylo etrafım sardılar. 
ldılôylünüo kulakları delik 
~ · Çeteler ivin ne işitirlerse 
~ Glonıere, müfrezeye haber 
L;tlrterdl. Bir saat kadar evci 

• t hıbor duymuşlardı. Kov· 

~Ut blr Bulgar çetesi lamın 
~ Yhı bulunduğu köye doğru 
d 1tlılt. Fak at bu haber ne 
~tteceye kadar doğru idi bu· 

b 11 
kimse bllemlyorda. İsmail t? dilşQndü, herhalde bu işte 

• r komite mel'anetf olduğuna 
~t lı:endMnln faka bastırılmak 
v''flildfğlnln farkına vard•. 

1~llt gecikmiş, akeam olmuş 
11 

• Bu saatlerde harekat ya· 
rılltl 
tt •zdı. Bolundut:u köyün 

1 
tıgında tertibat aldı ve geceyi 

•ttlkte olarak geçlrmeğe karar 
ttdt. 

1 Vıkft geceyarm olmuştu. Her 

l~taf deılo btr sessizlik içinde 

1 
1
• Şurıda burada ötüşf'n ağoE· 

(19 b 
~ı ocekll'rloln, geride kın 

tf 1 havlıyan köpeklerin sesle· 

dilden başka hJrşf!y işitilmiyor· 
11b. Köy b ir yamaçta ldl. Te 
"•d b •ı .e lr maog11 asker tarassut 
bttıfeeloi görüyordu. Nöbetçi 

detdenbire irkildi. Derlnd~n 
t,t1ne bir gürftltü, bir oğultu 
l 1tlılıtl. BütOn vücudu kulak 
tsHnııştl. Dinlemeğe başladı: 
u~~"e•; hiç kapılmıyordu. lşlt· 
~ gOrQltüler, oğultular pek 

~t•ktan gelen silıib sesleri idi! 

'tıındıkl uk-adaşına seslendi. 

L Şırndı her ikisi de dlnlemlye 
a,1 

ı. •rnışlards. Bunlar elllh ees 
"ti 
bııı idi. Sesler kendilerinin 

tot:tıduğn köyden doğru gell· 

(Jtıh il, Tereddüde mahal yoktu. 

tit •tıya haber verdiler. Mes· 

l.ll }l bütün btr manga doy· 

,
11
b.tt1J, Kimisi kulağıoı yere 

,1 Yttıuş, klmiel avuçlarınsn içine 

~ 'tb.ış, dinlediler, dinlediler ve 

dıı lllbayet hökil mi erini ver· 
~t. 

''Sesler 1 eli Ah eesl~rı idi, isti· 

~et ise kendi merkezleri... 

'ıltı Ubakkak bir mftsademe 

~~ ............... . 
ANADOLU 

- ----
~ille Siyasal Gazete 

Sahip ve Baoyazganı 
tJ llaydıu Hü~dü ÔKTEl\I 

4.ıtını· • • 1 . 
ı ne~nynt ve )Dzı ı~ en 

fd llıüdürü: llamdi ~üzhcl lreb ., __ _ 
t ancsi: 

~. tnıir lkinci Beyler sokağı 
l1 al.le Partisi binası içinde 

l'ele~igı-•f: İzmir •• ANADOLU 
on: 2776 •• Posta kutusu 405 

\'tl.I AllONE ŞERA1TJ : 
ıtı 1200, Alu aylığı 700, Üç 

\'ah 8Yhğı 500 kurogtur. 
•:b ıncmlcketler için 8eDelik 
n °ne flcrcti 27 liradır. 

f:~ eryerde 5 Kunıotor. 
~ ,ge,. ... · -~·o nüshalar 25 kuruotur. 

'lıııı.... ~Al>otu MATBAASINDA 
"lllllllıııııı BASILMIŞTIR 

Onbaşı hidleeyt dnhal mü 

lıizll!l lswail beye anlattı. Is. 
mail bey de t~peye gelrolotf, 

o da dinledi ve mırıldanarak: 

- Bu hlr mOeodemt'~Jr! 

Dedi! 

O, istikameti ve mevkHnl 

bUe tayin etmlştl. Hafifçe b\r 

ürperti!. GözünOn önüne genç 

ve lobuea olarak bıraktı~ı ka· 

rısı, öç günlük çocuğu geldi. 

Fakat hemen melanetini top 

lada. Bu ellih seelerf ntn gel 

dlği yer kendi hatrıoa geldiği 

gibi, llerldeld kendi merkezi 

olsaydı, kim kiminle müsade· 

me edecekti. 

Bu ozuu boylu mü!Bdemeye 

ne hacet dedi. 

Gene düşündü. 

- Bu konakladıkları lalam 

köyündeki işittikleri doğru ise 

kovvetli bir çetenin karargAhı 

ma doğru bir baakın yapmış ve 

olabilir kt tabur da haber al 
mıe, bana yardımcı olarak bir 

mQfreze göndermiştir. Blr müsa 

demeden başka blrşey olmıyao 

bu silah seılerf ~önderfJeo ruüf· 

rez' ile çete arasında müsademe· 

nln devam ettiğini anlatıyor. 

Muhakkak lın böyledir. Diye 

mırıldandı. Aceba hasta ref fkatı 

ve yavrucak ne yapıyorlardı? 

Ve şimdi . kendisi ne yapmalı 

idi? Vakit geceyarısı .. Gldemtzdl, 
bekl,.mek lAzımdı. Fakat çok. ta 

beklemezdi maılaka şafaktan 

evvel orada boluoroalı ldt. 

ÇüokQ tahmini doğru çıkllğ• 

takdirde komltecllerl 1 ki alelJ ara 

sına almak için öyle lazımdı. 

Ne olursa olsun kararını 

verml~fr 

Hemen gitmek! 

Küyün muhtarına 8f'Slendi: 

- liiıiro köy" gitmek için 

yoldaki Bulgar köy leriohı 

önünden ı;"çmemek üzere baş 

ka bir ~ol, bir iz varmıdu? 

u~d1. 

Muhtar; 

- Vardır efendim hem dnba 

kısa ve hem de hiçbir taraftım 

görülmez müHade ederseniz 

size tkl tan,.de kılavuz vere 

yim. 

Cevabını verince sevindi. 

Biraz sonra Müfreze yol 

lanmılJh. M6freze merkeze 

doğru yakla!Jlıkça sUAh fesleri 

daha fyl işftllmeye haşlandı. 

Alaca karanlık olmuş şafak 

cökmeye haşlamıştı . Müfreze de 

bolundugu binaya doğru yık· 

!aşıyordu. 

Artık her şey tevazzuh et· 

mlştlr. lsmall beyden S1Jn ne· 

fere kadar' bütün müfrt.zeyl 

blr döşünce almıştı: Karakol 

muhasara edllmf~! Fakat devam 

eden müHdl"meye bakılırsa 

çete henüz binaya girmemiş. 

iyi, iyi amma. Herhalde ok
eamdanberl devam ettiği :anla· 

şılao bu mü~ademP.de bu za. 

mao11 kadar bina dahHlnde 

kimler müdafaada halonuyordu. 

Demek tabur merkezinden 

gr.len kuvvet içeriye girmiş. 

- Öyle olea gerek deolli· 

yı · rdu. Bin bir ihtimal kafaları 

işgal ediyordu. 

- Devam Edecek -

lngiliz-Alman Deniz Uz
laşması Haberleri .. 

-·-· - Baştarafı 1 inci yüzde - bakını Joglllz · Alman anlaş · 

görüş kabul edşlmlştlr. Demek marsnın aoahatları hakkrndo 

oluyor ki Almanya yalnız iki radyoda verdiği bir söylevde 

parça harp kruvazörü yapa demiştir ki: 

cıktır. ' Zira esasen elinde olan 

Doyçland slstemlndt:kl Oç gemi 

ile bu cine gemiler f çln ken· 

dlstne izin verilen yilzde otuz· 

bet nlıbetlnf tutmoe olacakttr. 

Nevyork, 20 (A.A) - lngfllz . 

Alman deniz anlaşmasını tefsir 

eden Nevyork Taymls gazetesi 

diyor ki: 

lnglltere hükuınetl başkaları 
için ııreıulueul yasalara karcıı lıfr 

tecavüz eaydığını kendi kendine 

yapmıştır. ihtimal ld Versay 

andlaşmasının Almanya'ya karşı 
ihtiva ettiği ceza bükumlerlle 

tahditleri kaldırmak zamanı 

gelmlşlir. Ancak lngUtere'nln 
bu hueustakt gidişi için d"nlle 

bllfr ki, Bir andlaşmıı böyle 

bozulamaz. İngiltere Franea ile 

İtalyayı da hesaba katmalıdır. 
Bunlar mes'eleyl ocunsul bir 

hak yerine götürebilirler. lngll· 

tere'nlo görmüş olduğu hu işe 

karşı ne Amerika ne de Japonya 

ilgisiz knlamazlar. Söylenildi~i 

gf bl İngiltere bu devletleri bir 

deniz konferansına çağ.racık 

olursa bu başkadır. Ve kendi· 

)erini bugünkü durumu altüst 

eden bir ol ut (Emri va\tf) kar· 

şmnda da b1takmakta gene 

bışkadar. 

Londra 20 (A.A) - Deniz 

- Almanya bu 11nlıomanın 

yapılması fizerlne yalnız İngil · 
tere He değil dört devletten 

hiçbfrtle deniz yarışında bo· 

lunmıyacaktır. Denizaltı gemi· 

lerlne gelloce. Hunların şlm· 

dlllk kaldırılmuı lmk4neızlığı 

yüzünden e~er Almanya'nıo 

diğer devletlerle statfl bera· 

berllgi olmak l4zımaa denizaltı 

gP.mllerl yapmağa hakkı ola· 

cağı meydandadır. 

DJğer taraf tıı n şimdiki deniz 

andlaşwalarına göre diğer ül· 

kelerin bu sınıf gemiler hak· 

kmda bizimle beraberlik hakları 

bulunduğu için Almanya'nında 

bu hakka kavuşması gerektir. 

Bununla beraber Almanya tıu 

hakkını bizim denizaltı tona· 

jımın yüzde 45 loe kadar 

lndlrml~tlr. 

Bakan, İngiliz Alman anlaş· 
maeı üzerine İnglltere'nln diğer 

memleketlerle gelecek için de· 

nlz daraltmaeının şekil ve ay· 

rınhları hakkında genel anlaş· 

malar yapmak için görüşmelere 

gldlebllt:ceğlnl söylemiş ve de· 

nlz bakanlığı Alman önergeelol 

reddetseydi İngiltere çok kötü 

bir eorav altını girecekti de· 

mlotlr. 

Yuknrıdaki resimlerden l.ıirinde sinemanın en yüksek yıldızlnrmrbıı ~orma .. Şoreri gürüyoreuııuz. O, } nlrıız 

yüksek bir sıı.ı'otkur dcğiılir. \yni zıımondn hem güzel, hem rle tnm bir aile kadınıdır. Buyntı en temi1. olun 

nrti~tlcrılcndir. Diğer resimde gördükleriniz; Ho1h od'•.m yılılızlıırındııu Jean Jlürlov ile Cnrl Hadalrdır. \ c 
berobcrce ç1k.ırdıkları ı·n on bir dan tn gözükmektedirler. 

••t-t•~••Hllll .... ..,.--~~~~~ 

ar ey 
Arnerikahların Körletme 

istedikleri Yıldız, Daha 
Çok (>arlamal\ tadıl''. 

···~ 
Dul rlar memlek,.tloln dolnrlaı la dolaplar çe 

viren bir ölkee1i v rdır. Bollvod. 

Bu ülkede yetişen kuıılar, fırsat lıuldııkca 

yakın ve uzak ülkelere dl!ğılırlar. Kcndileriuf', 
dolaplarım çevirec"k kuzular orarlur. Genç, gü 
zel ve cana yakı o mabliiklnr .. Bunlara • ·Yıldız., 

derler. Yıldızını porlotmak isterlikleri yıldız için 

avuçlar dolusu de~il. IOrbalar dolusu dolar sa· 
çarlar. Btrkııç haf ta evvel adı, eanı olmıyan 

mesela hlr dlkl~çl yahud çamaşırcı kız , bütün 
dftnyanın tanıdığı bir kudın olarak meydana 

çıkar. Ark sındcın hlr sürü dedi·kudu .. Yok t'V · 

leniyor, yok esrarengiz macerası varmı , yok 
IJU, yok bu!. 

Nihayet orıaya bir f lllm ismi otalar. Bu par· 

layao daha doğrusu zonı zoruna parlatılon yıl· 

dızın ismi de bo I ilimle beraberdir. TenHdler, 

takdirler, yeniden bir sfirü gürültü. Berhavalar, 

propagıındalar. 

Bu kurtların muiftlleri bu kadar değildir. 

Onlar Avrupo'nın parlak yıldızlarınl evlamağı 

kendilerine emel edinmişlerdir. 

Bu kurtlar birçok Avrupalı yıldızlar gibi ee· 

vlmll Alınan yıldızı LHlan Harvey'I de dolabı 

sokmueler ve Amerlka'ya götürmüşlerdi. Onun 

yüzünden mtlyoolor kazandılar ve onu eöndiir 

Ulino Hım·ey'io çok cazip bir pozu .. 

dok zannettiler. Fakat bu kurnaz kız işin ma·"'· 
hiyetlnl vaktinde anladı ~v., Avrupı'y111 döodü. 1 :o şimdi Avrup11'da yeniden faaliyete ı;eçecckl 
ve belki de en yakışır eşi : olan VVflly Frhscb 
ile veni bir filim çevirecektir. 

~~··"'BugOo onoo VVillyfFrltscb Ue beraber çevir· 
...,dfğl "Aşk Valsi,. nl kim tekrar uörmek istemez• 
- o '• 

, ____________ ..... --··-----------
Viyana Opel'etinin Büyük Eseri 

Fakjr Talebe. 
~~~-~----·~~~~~~ 

Viyana operetinde ııenelerdf'nhnl oynanau 

"Fakir T11lebe., ~imdi Tayyare sinemaesndodır. 
A~k ve entldkodan ibaret güıel bir mevzuu 

zengin bir musikiyi ve enfes besteleri Tardır. 
Fakir talebt>, operetin suyılı Fnn·atkfirları ve 

yüksek sinema arll tlerl ilr beraber f tllme 
alınmıştır. 

"Fakir talebe., 1 tnııbul'da olduğu ~dbi iz. 
Fakir Talebenin l ıymctli artistleri: 1rcmelln mlr'de de çok rağbf'l görmüştür. 

Novoına, Fritz Scbulz Filimin nıe\zuu şudur : Aristokrat bir hıı · 

yat geçlr~o bir kontes ile iH f!ÜZcl kızı vardır. Bunlar açttrlar fakat zengin görünüyorlar. Bir 

miralay, bir balo gecesi kontesin büyük kızım omuzundan öpüyor ve bir yelpaze darbesi yly,>r. 

Bu hadise üzerine miralay için bir şarkı çıkarıyorlar. Mlnlay bu aileden intikam almak için ha· 

pis ol n iki fakir talebeden blrlnt Prens diğerini kont olarak bu aileye takdim ediyor. Bu gene· 

~erle kızlar sevişiyorlar ve oloy balosunda nişanları Hôo ediliyor. Bu sırada da ikiJ,.gencln hapis· 

hane kaçkını birer fakir talebe oldaklan meydana çıkıyor. Bu ağır dilrbe tam mfroleyın hıedlğl 

gibi oluyor. Fakat kader; bir ao içinde miralay intikam ı lmak istediği kızların anneleri ile rıi 

şaolanmık mecburiyetinde kalıyor. Hapis damadlannı hapsettlrecek değil ya.. Oolor da sevglllle· 

rlne kavuşuyorlar. 

Bu filimle beraber göstcrllmeate ulan "Glzlen~n ıstırablar,. filmi de hazin bir aşk romanıdır. 

Bir translatlantlkte geçen yirmi günlOk bir aşk macerası. Rlr idam mahkumu ile kalbinden hasta 

bir kızın derin sevgileri görlilmektedlr. 



Tayyarecilik o kadar ilerle· 

dl ki, akla durguolcJk veriyor. 

Yakmda, çütün lnsırn oğullan· 

mn, şehf r sokaklarında dola· 

şır gibi göklerde uçoştuklarmı 

görecPğlz Nitekim, Rosya'da 

son tecrftbelerde, tayyarelerden 

bir nevi kanatla atılaruk La 
vade, 1 tenen hareketlerle ve 

ağır ağır fn mt k, bflı'ilıare yere 

yaklaşırken poreşütu açmak 

lmkim bulunmuştur. 

Hepimiz kanatlanacağız, bu 

muhakkaktır. Oturduğum yerde 

kendimizi havalanmış görüyor 

ve gökyüzünde neler olabile· 

ceğlnf düşünfiyorom: 

Kanat!ı aşıklar, kanatlı hır· 

sızlar, kanatlı polfeler, sırtında 
kôfe ile: 

- Domates, blbr.r, patlıcan! 

Diye bağıran kanatlı seyyar 

sebzeciler, uzaktaki müşterl@lne 

yemek götüren kanatla garsonlar. 

Ve bu meyanda; 

- Oh, ciğerim yanıyor, ha· 
valanayım hart! 

Diyerek meyhane kapısından 

pırrrrt göklere doğru kanod 
açan sarhoşlar .. 

Evet, neler gôrüneblleceğlııi 
dftşfinmek, eplce hoş bir va.kit 

geçirmek demektir. 

Mesela, işçiler biirocıu eef i 
hay O man Şen'fn uçaşunn bir 

tasavvur ediniz.. Kn~at!arını 

Otuzuncu Liste 
1 - Mevsuk - Doğru, belgin 

Örnek: Bu haberin belgin· 
liğinde şüphe eıli) orum. 

2 - Kurunu lılıi - fJkçağ 

Kurunu vusıa - ( )rtnçağ 
J'" urunu o bire - Sonçnğ 

Asrıbozır - Yeniçnğ 

3 - Asri - Modern 
4 - ZnnrıNmek Sanmak 

Zan - Snm 
Güzide "eçkin 

NOT: Gnzctenıizc gön

derilecek yazıl:trdn hu 
kelimelerin o~manlıcnla
rı kullamlnıamasmı 

cd('riz. 
\.._ 

rica 

-~1 

i orsa a _I 
Borsada dfiokü üzüm ve 

zahire sotışları eşağıdodır: 

Üzüm satışları 

Sinema Yıldızları 
Plaj ara Göçtüler. 

Yaz geldi. Hr.r yerde olduğu gibi, Bolirnd'cla şimdi plajlara göçmüş 
gibidir. Oütün nrıi tler, kızgıo güneşten kaçarak kendilerini temiz kum· 
sallardan deni?.lere atmaktadırlar. Ve ornda, boyut, tam bir ncş'edir, 

kahkahadır, eğlcact'dİr ,.c bir hoşka aşktır. 

lstanbol'dan ~trçok fedakarlıklarla getlrllen ve eeoeler; 

den beri BELVÜ ve ÇiFTLiK PARKI gazlooJarıoda gill' 

ses ve aaılarlle herkese kendilerine sevdiren isimleri ışığıdl 
yazıh kıymetli musiki gruba her akşam gaztnomuzda çaht· 

maktadır. 

Kemani . 

Kemençe 

• Necati 
•.•. Aleko 

Yorgo 

Udi •..•..• Cevdel 

Klarinet . . . • • şeref 
D .. rbuka . Hasan 'J'absİO 

OKUYUCULAR 
İBRAHİI\I 

KADIN OKUYUCULAR 

Mahmure Handan 
Jı"'aide Knçnk Nezihe 

HAMJT 

Şakran 

Sual 

Bir haf tadır rahatsız bulunan lıtanbol Radyosonao 
kıymetli ean'atkArı 

Bayan BELMA Cevdet 
8 Haziran cumartesi akşamından ltlbar~n arkadaolırıol 

illi bak He seaoelarma baştayacaktır. 

Cumartesi ve Pazar Akşamları Saat I0,30d 
KarşıyRka'ya otobüs temin edilecektir. 

Bornava satın alma komisyonunda iha- Evkaf Oirektörlüg .. ünden: 
K . s. leleri yapılacak olan asker ilanları 12 50 .... .._ ______ _.. ________________ ._ St"nellğl ClnBl No. Mevkii Vakfı 

Ç Alıcı K. S. 
138 S. Süleyma. 9 
110 Alyoti bire. 9 7 5 11 

Hurnaça uııkeri Ea. ol. ko. don: 555 bhve 5 aallh paıa c. mezarlıkbaıı 

l l 50 Bnrnava'rlokl kıt'arıın açık eksiltmede bulanan 24. bin kilo 24 ev 8 çeşme dere lhaaoiye 73 B. Alyoıi 1 t 25 
71 H.z. Ahmet 10 75 15 50 
63 T. Oehbu 10 50 10 75 
6:~ M. ve J. Tar. 10 
39 Koopr rn. itti. 1 O 75 
36 Vitel 13 

5 K. o. Meh. A.12 50 
598 

Zahire satışları 

10 75 
11 
13 50 
l:l 50 

sığır etinin beher kilosuna verilen 17 kr. 75 santim f lal pabah 72 dükkan 434. lhaanlye cami altı • 

görfildüğündeo 24 ·Haziran· 9:35 pazartesi günü saat 11 de pa· 50 " 436 » " " 50 » 4.:lS .. .. " 
zarhkla salın alınacaktır. Movakkat temi nalı :J 19 liradır. Şart· 40 .,9 "0 ı L arsa ., ,';t çancı ar .. arataı -
namesini görmek için her gOo ve pazarlığına girişeceklerin bil· 50 .. 67 ,69 k,.atelll çıkmazı pekılmetçl hacı lbrtbi 

dirilen vaktinden evvel temioatlarlle birlikte Burnava'do askeri 86 dükk4o 1,1 oadırvan altı ıuhanJ ıüleyman 
40 .. 18 allpaşa » .. 

84 hane 19, l mekke yokoon esnaf şeyhi 
satın alma komi vonuna gehnelerl. 1828 

salladıkça, etraftakileri 

g~rmüş s~r<:eler gibi 

ç Ctneı K. s. K. s. ı Kışlada l\f fis. Mev. satın alma komisyo- ı 
kartal 4 f: Bu&day 5 6 d h l l • J k 

b nun a i a e erı yapı aca ilanlar 
kaçırt· 4ö7 Bııkla 4 50 4 50 ...,. ... ___________ ._ _________ ._ 

60 arsa ve dam 2, 1 gedikli sokak batçı meıçlt 

180 dükkıln 68 allpaşa terzi oğlu 
120 hane 8 ean'atlar mektebi arkası hacı osmın pıt• 

maz mı? 

Sabah olunca, Karşıyaka'dan 

Jzmir'e gelmek için vapura da 

Jhtlyaç kalmaz. Kanatları takıp, 

Karşıyaka rıhtımından uçulacak 

ve havada yarenlik ede ede, 

ver eJlnl hl rlocl kordon!.. 

Bu takdirde earbay doktor 

Behçet SaUh Uz'un şehir tef· 

tlşlerl de kolaylaşmış olacakt.r. 

Kanatlarını takınca, kaydl ha 

vaya ve 

teftişe! 

ile başla 

Kaldırımlar da eskimlyf'cek, 

tamir lst,.mlyecl"k, yani, bele 

diye için bir tasarruf ta olacak! 

loeanlann uçmasını ~ördü 
ğümOz gün, dünyada hayalimizi 

şaşırtan öyle vak'alar olacak ki, 

şimdiden tahmin edilemez .. 

Otu~ sene evvel bile bunnn 

tasası bazılarına çökmüetür. 

Doktor bay Ktimrao'ın babası 

bıy Kenan anlatıyor. Bir adada • 

Jmlş. Adanın rueumat memuru, 

gezetelerde, tayyareler yaptığı· 

nı, bunların havalarda uçtuk 

luını ve hatUi bunlarla hırsız 

lık, kaçakçılık işlendiğini du. 

yarak; 

- Eyvah Demiş· ben şimdi 

ne yapacagım? K aça"çılar tay· 

yareye binerek gelir ve dağlara, 

ovalaaa eşyalarını indirirlerse 

ben nereden göreceğim, nere· 

den duyacağını hunları? 

Ve ıdamcağızı o kadar bir 

ıelAş kaplamış ki, dayanamamış, 

rDıumat umum müdürlüğüne 

kadar; 

- Bu gtbl ahvalde kullau 

nın kuıurlarına bakılmasın! 

Dile ariza göoaf!rmfş . . Ak· 
lın bu çeşidine de dlyecı>ğlmfz 

yok tabii? .. Fakat kendimi ha· 

vada uçarkt>n gördüğiim gün, 

koca kartallar gibi, yer yüzüne 

ancık kart>ım acıktığı vakit 

inmek isterim... Toprağın pis · 

llğlnden ve şerrlncleo o kadar 

bıkmışım. Bilmem, siz de o 

f lklrdemlelofz?. 

Çimdik 

150 P Çl'klrdek 2 30 2 30 
3:l6 B. pamuk 50 52 

Tarla Saçanları 
Terım B11kanlığı tarla sıçan· 

larınm Orerueefne kat'iyyen nıey· 

dan verilmiyf'c~k tedbirlerin 
almmesını IJPlırimfz lurım dl· 
rektörlüğüne bildtrmlşth' Mü 
cedde z•unaoı mert ve eubat 
aylan olarak te bh edılmiştir. 

Bu aylarda tarun r~n mf'mUr· 

ları; sıçanlı tarlalarda mücadele 
yapacaklardır. 

( ~ 

Askeı·i Liselere 
Girecek Olanlar! 
f mir askerlik şubesi re
isliğinden: 

1 - Aııkeri lleelere kayd 

ve kabul muamelesi 20 6 35 
tarihinden itibaren başlıya 

cakıır. Şartları aşağıya yazıl · 

mıştır. 

A - Orta mektebi bitiren· 

ler Hkeri lisenin 9 uncu sını· 

fına girebilir. Yaşları 15 19 
dahil olacaktır. 

8 - Ltsenln 9 uncu sını 

fını bitirenler a&keri Jlseeioln 

sonuncu sınıfına girebilirler. 

Yaşları 16 20 dahil. 

C - I~tsenln 10 uncu eı 

nıfını ikmal edenler askeri 

lleenln 11 inci sınıfına gire 

bHlrler. Yaşları 17 21 dahil. 

D - Yo.karda yazılı mıd· 

delerdı•ki ıe ı aiti haiz olanla 

rın evrakı tekemmül ettiril· 

Müstcıhkem mevki 

26 ·Haziran · 935 çarşAmba güoü eaat 15 le Ankara'da M. M. 

Bakanlığı levıızım Amlrll~I eatıo alma komisyonunda kopalı zı1rf 

usnlile lbnleel yapılacağı Anadolu gazetesinin 9 ·6· 935, 14 ·G· 

935 ve 19 6 935 tarihli nöııbalarında llAn edilen fiçyOzbln 

300000 kllo sıgır etlntn muvakkat teminat• 4550 dört bin beş · 

yüz elll lira olacak yerde sehven 4950 dört bin docruz yüz elli 

lira olarak yazılmıştır. Tasblben ilan olunur. 1829 

mek üzere şubeye müracaat· Burnava bOyük çarşı eosesl yeniden tamir etdrllccektlr. Ke,lf 
ları n bu şartları haiz olmı · 

Bornava belediyesinden: 

bedeli 420 liradır. 4 ·7 · 935 perşembe gilnü l!aat 17 de ihalesi 
yanların beyhude yere eubeyl yepılııcaktır. lsteklllerlo depozito akçaslle Burnava belediyesine 
işgal t>lmemelerl llıin olunur. murocaetları llfın olunur. 1822 21 2S 30 3 _____________________ _) ~----~--------~------------------------------

Zayi nıühilr 
Babam U üseyinden muhassas 

olan tekaüd maaşımı Manisa 

~mvallnden alıyorum. Buna ald 
tatbik mührümü kaybettim. 

Y t'ulstni alıncıya kadar zayi 
olan mührün hükmü olamıya· 
cağı tıAu olunur. 

Maniea'nıo Karao~lanlı kö 
yünde mukim 110716 T. lı 

cfbdan sahibi Yfizbaşı ea. 
seyln kızı Fatma 

" 
• :. <· r ~ 

. - - --~ 

'' 1( üli ürt,, 
enıurlar Kooperatifi, Biiyük 

llakkall k J\'Jağazasından 
50 Kiloluk Keçiboı hı malı 320 Kr. 
50 iıalyan 34.S 

240 " 12 .. .. " .. 
96 " 28, l ooman zade hacı mahmot 

30 oda 63 pazaryerl hatonlye 

60 dilkkdn 6 köcnürcft.ler hacı hüseylo 
200 » 40 yemle çarşısı kaplan mostafa p•f1 

15'1 kolflh 4f oıman zade merdivenli medr11se 
72 dClkkAo 185,199 lldçeşcnellk aıımah meeçlt 

72 » 189 .. w " 

120 w 191,205 .. .. .. 
72 " 193,207 .. .. « 

26 « 2 « « c 

120 
150 

65 
65 

:300 
575 
575 
575 

ev 
ew 
dtlkkan 

« 

(( 

« 

25,35 kara kapı emir BUltan 
2 « c c c 

5 bornava medrese s. hftıeyln laa 

7 < « < 

5 7 kemeraltı salepçi 
2:ı « c 

38 c: c 

40 « 

72 ev 31 uzun imam hatlb oğlu 
48 ev l ~ dolaplı koya bay hurt s. baladot bacı f>t~ 
Yukarıda yazılı vakıf akarata temdit müddeti Hrfıoda d• ,. 

tekli çıkmadığından llı\n tarihinden itibaren bir ay zarfıod• P 
z ırhkla ihale yapılaca~• fiso olunur. 1830 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilanları 

Bayramiç sat. al. ko. re. d~n: bel· 
Bayramiç clvanndakl kıtaat Hkeriyenlo 578000 kilo oD 

1 
.,,. 

yacı kapalı zarf usuolfle ekslhmlye konmuıtor. lbılesl 10 ·:~I· 
mas· 935 çarşamba gftnü saat on beşte Baynmlç'te aıkerJ rof 
al. komisyonunda yapılacaktır. Beher kilo oo için dokuz k:•'' 
yirmi beş eaotf m f lat tıahmln edilmiotlr. Temi na ti mu vık be' 
akçesi 3923 lira yirmi beş kuruştur. İstekliler şartnameılol~ 
gün komisyonda göreblllrler. Ekelltmlye letlrak edecekler fi bari· 
odasında mukayyed olduklarına dair vesika göstermek 111ec 0. 

yetfndedlrle. istekliler 24.90 tıayılı artırma ve eketltme ktD~~· 
nuo 2 ve üçüncü maddelerinde ve ıartoameılnde yazılı yel 01 

tıar• 
tarla teminatı nıuvakkate makbuzlarını vr: teklif m"kıop l o•· 
en az ihale saatinden bir saat evvel komisyona Vt' r miı, bil 

0 

caklardir. 1818 21 26 2 ~ 

lzmir Muhasebei Hususiye Modfl'' 
lüğünden; 

Bedeli Verilen 
sabıkı bedel · 

Lira Ltra 
110 55 Kemer ca~desl 3.6 nu. lı dftkkAn otk•' 
Yukarıda yerJ gösterilen ldarel busoslyel vlllyeıcı alt da 1,ı 

1.6 93fl tarihinden itibaren 31,5,938 tarihine kadar ~ocl' 
müddeti" kiraya -ıerllruek üzere uzatılan artırma oetfce~,ıo· 
beher yıllığına verilen 55 lira bedel haddi llylk gör4lllle Of 
den bir ay içindi! pazarlıklu klrıtya verilmesi uygun garGllP.ı.t 

1 k•pr 
tür. İsteklilerin IU.6.9:15 ıurlhloden 18.7.935 ~tulb ne & 9 
encilmenln toplandığı pazartesi ve perıembe gGolerlnde ... .,.O 
dan 12 ye kadar vatıracakları depozito mıkbuzlın eeyıbol j 
ka mektobları ila blrlllue encamene mGrıcaıtlın. 18

3 
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elektir ik sosyetesinden = 
Şebeke amellyatı doJayısUe ~- A N K o d j R o M A 

cereyanın: _ 

1 - Bu aym 22 sinde eaat ::=: 
8 den 17 ye kadar lzmlr'de: ~ 
Alsaocak'ta Şerafeddfobey cad· § 
deslle Bacıbeklr, Hacıpaşa, Ak· 5 -denlt, Halk sokaldarıoda ve § 

...................................... mücavir sokaklatda. ~ 

2 - Bu ayıo 27 sinde eaat i 
8,45 den 17 ye kadar Bor· 

ROMA 
uteybe; Şu Herif le Boy ölçüşeceksin 

~e Onun Kemiklerini kıracaksın Dedi 
nava'da bOtün şebekede. 

3 - Bu a}ın 24, 25 ve ~ 
26 ıncı gftnlerlnde saat 8,30 = 
dan 17 ye kadar Boca'da hd· ES 

TES1S T ARlH1 
1880 

luteybe; 
~~~~~~~---~~~~~~~ 

tftn şebekede. § 

- Ne oluyor, ne 'Var? 
Oıye bağırdı. İçeriye, biraz 

'•t lL 'Gtı e ~l nefer girdi ve elini gök· 
e koyarak eğildi : 

ktı .._ Ya emir ·dedi· yedi, se· 
kteı yakalamışlar .. 

- Kim lmlo bunlar? 

1 
- T6rk oldukları aolaoılı· 

Ot, Dlllerlnl bilen yokmuo. 

- Getirin eunları! 
, \7e Kuteybe; bono ıôylerken 
h~, kalktı, lrani'ye sordu: 

l - Sen hlllreln değil mi 
Gt~çe? 

ll. - Bilirim ya emir! Y alnıı 
l•ybluın dilinden anlımaml 

~ l)•e•rıdakl gdr'11tOler yaklao· 
~· Ç•dırıo kapısı açıldı ve kol · 
, tı bağlı, yirmi otoz neferin 

t119 d ~ ın a eOrGklene tıdrfiklene, 

~~'le döğOle, hıçaklana bıçak · 
tıı~' berbad, taoınmH bir hale 

Qalo yedi ııdel içeriye sokuldu. 

d tuıey be, kaolarını çattı. Ça· 
it d lreğlode 1&ılı kamçıyı ıldı: 
..... Siz kim,lolz be herifler! 

\i Oiye bağırdı. Esirler cevap 

~~Qlediler. İçlerinden biri dik 
ona bakıyordu. 

,~" İrani, Kuteybenln &orga· 
llQ tercllme etti : 

- Siz lı:lmaloiz diyor? 
'ıı lr•bi, bono ealrlerden birine 

~tlntıetu. Bu esir, orıılarınffa. 
dt~ iti yarı n Kateybeye dik 

bakan esiri gösterdi : 

' Relalmlze sor! 
teı ....._ Ya!. Demek ha adam 

~-ı'lnta öyle mtf Sen söyle ha· 
ı111, siz ldmılnlz? 

,,~....... Biz Kırgızız. Fıbt bizi 
~'ti •lıyıp ta buraya getiren bn 
"' f ler, bu kara, meşin ıurelh 

tlfter kim? 

'ed~~bi müatehzlyıne gdlOm· 

~ ....... Bunlır, kahrıman ve meo· 
'lt .6 t 

tırap !ardır. Seolo adın ne? 
,

11 
....... K.araboğı! Y ı şu kare 
t•tlı reisin adı? 

.\t....... Dftnyaoın en kahramanı 
•p aerdarı Koteybe .• 

dt taraboğa. Koteybe'yl tepe· 
tıı: tırnağa tıftzdd. Suratını bu. 
bı hırda. Mlblmeememlş gibi 

t '••ır takındı : 

an~ Herif in biçimi hiç ıe 
htı teyler göıtermlyor. Bizim 
tıı dl~hntz, kahramanlar, bıtı 
ı, 'tlaıde doğmaz. Türk yayla-ida yeti tir. 
'et llteybe, Karaboğanın bıka
llll dolu bakışlarından slnhlen· 

ttl ı ,, d ı 4 

~I) • ranı ye ıor u. ranı, 

ı... l'~tn ve aynen tercüme ede· 
'"ltdı : 

Ilı ' Efendimizin eöhretlnl işit· 
'tııı tldı f. Ronlar Kırgız Türk'le· 

•eyıt. Blçhlr yeri, hiçbir kim· 
••nımazlar .• 

dı,, ...... Sor bakılım: Nereye gl· 
ı()tl, 

tl'ııt l'DJış, ne iş yapıyorlar· 

letı' l'Qrk Hakanlarmdan kim· 
l 1•nıyor? Kuvvetleri nedir? 

,,._, .. •nı. sordu. Karaboğa; ba· 
8•lladı : 

tıı~ Ertçblr Hakan tanımıyo · 
f:ttçb l.onetlerlnl de bilmem. 

İrıni, ilk cftmlelerln tercfl· Diye bağırdı. Karaboğa, açık· Kesileceği sayın aboneleri· S§ 
mlzce bilinmek ilzere ilan § meslol aynen yaptı. Dlğerl.ırlnl tan açığa, onu biçe sayıyor, 

de tercüme eımekteo çekini· onu tahkir ediyordu. Bu ne olunur. 
yordu. Çilnkü Arap serdarı ga cür'ettl? 

İoblsar,lar lzmlr başmödl'lrlü· 
ğünden: zaba gelecekti. Kimbllfr, belki Karaboğanın gözleri parlamış· 

kendisini de baelıyecakh. ıı. Hafif şekilde gftlftmsly<'rda. 

Fakat olacak olmuotu. Ku· Fakat ha gftlüo, bir arslanın, 
Çamaltı tuzlası için 2 l kalem 

kırtatılye ve 1048 kiloluk toz 
boya, Otıtübeç, vernik veeafre 

Ue on adet tiifenk kayıoUe bir 
o kadar f tıeokllk pazarhkla 
ııabo ahnacaktır. lsteklller hu 

teybe, bu Türk'On pervasııca evloe atılmazdan evine atdma· 
konoımasına n hiç aldırış et· dan evvel takındığı tavrı andı· 
meden cevap verişine deheetll rıyordıı. O hftıel veriyordu. 

kızmıştı Kamçısını kaldırdı, Bn sırada, Kuteybe'nlo ça· 

Karaboğa'nın yilzöoe d<Srt defa ğırttığı Zeyyad içeriye glrmletl. 
ıavnrdo. Ber darbe, znalh dağ Emtrl eel4mladı ve ;baııuı eğdi: 
kabramaoıtub yüzftode kanlı _ Buyurun ya emir! 

malzeoıe 't'e eşyanın şartname 

etol lnblsarlar başmftdiirlGğftn · 

deki satiş kooılsyooona mnra· 

caıtla göreblllrler. Pazarhğa h 
tlrak etmek lstlyenlerlo kat'i 

teminat paralarlle 26.6.935 
çarşamba giloü Hat onbe~te adı 

~eçen kornf.ıyona gelmC'lerl. 18:~3 

birer kaytan izi hıraluynrdu. Kuteybe, Karaboğayı gösterdi: 
l.araboğa, göz6od bile kıpmadı. _ Şu herif IC' boy ölçüeecek· 

Bir arahk, ağı2 dolneo, Kutey· sin ve onan kemlklerlnl kıra· 
be'nln yüzlne UUtftrdft : k 

- Sen alçak bir herffelo. 
Karşına gelen eli, kola bağlı. 

ellAheız bir eeirl kamçı ile dö· 
gen insan, 'Vlcdaoıoı köpeklere 
yidirmlş bir alçaktan başka bir 
şey değildir. 

Kuteybe, kudurmuv bir va 
zlyetteydl. Çadmn içinde kor. 

kunç bir pandomloa kopmuştu. 
Arap serdarı, başını ç.,virdl ve 

lraola'yı yakaemdao yakalıya 
rak yere yuvarladı : 

- Sôyle, ne dedi bu uşak 
Tftrk, ne dedi? 

İranh korkudan tltrfyerek 

aynen lercö.me ederken Kara 
boğa atıldı : 

- Merdse, bileğine, yüreği · 

ne gilvenlyor811, çözeün kolla 
nmı, ealıvertıln beni ve kahra 
ma11ları varsa, deneşellm. 

İrao'b, bu sözleri keUme ke· 
llmeaioe Kateybeye bağırdı: 

- Çağırın Zeyyad lbnl Hallll! 
Neferlerden ikisi fırllidı. Ça· 

dırın etrafı dolmuştu. Ovalarda 
mee'ıleler yanıyordu. Gözün 

alıblldl~lne kadar uzayan me· 
eafeler, Arap askerlerlle dol· 
muştu. GOzel, talh bir bahar 

geceılydl. Ufaklarda boy göate· 
ren mor dağlar, tılllk birer göl· 
ge gibi duruyorlardı. Gökler, 
yıldız gftmelerlle dolu idi. 

Ve Arap neferler, eğleniyor · 

lardı .. 
Kuteybe, şarap t8l!ını kaph 

ve ılvri sakalından akıta ak.ıt11, 
aç tali daha içti. 

Bir halının ftetQne fırlattığı 

kıhcını aldı ve çekti. İranlı 
köoeye hüzülmüştG. Maymun 
gibi, gözlerini açıp kırpıp do· 
ruyordu .. 

- Söyle ·dedi· ayaklarıma 

kapansın! 

İranlı Karaboğ•'ya baktı : 
- Aman ylğltlm -dedi· eml· 

rlmlzhı ayaklarına kapan da 
af dile! 

Karaboğa/güldü. Bu ne adam· 
dı, ne soğuk kanlı, ne yılmaz, 

ne iradeli bir bahadırdı? Adeta 
ölftm bile ondan yılar, korkardı. 

- U4ak İranlı ·dedi· tıen 
beni Arap mı eandm yok11? 
Bana adı ile, sanı ile, dağlar 

Hanı Kıraboğa derler. Böyle 

heriflere baş eğmektense öl· 

meğl isterim. 

ca aın .• 

Sonu var 

tlzmir Liman işleri AlımsatımJ Ko
misyonundan: 

Alaybeylndeki terHnemlzde odun yerine yakmağı elverişli 

eski tahta parçaları ve talae haziranın ylrmlhlrlncl cuma günü 
saat onllçtee onyedlye değin maballlnde açık arttarma ile satıla· 

cakbr. 
İetlyenlerln vaktinde tersanede bulunmaları bildirilir. 

18 21 1778 
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~ gM e ş h 4Jı r = 
~Seferihisar Karakoç Ilıcaları açıldı= = -= •.• -
:: Çamlıkları ve tabii güzelliği ile meehor Seferlhltıaran = 
:S Karakoç ılıcaları 10 H11ztraudan itibaren açılmıştır. Türk = 
E§ ve ecnebi memleketlerlnce tanınmış ve btlbaesa İzmir ve _ 
- havallsl balk1Dın eenelerdenberl tecrllbe ve lstlfadelerlle ro· = 
~ matizma, kom, böbrek, bağırsak, mide gibi birçok hasta = 
:: lıklarıo tedavlelne şlCa veren banyolar olduğu eablt o1mo~tor. -= Ilıca sularında mevcuı kf myevi maddelerin fenni bir tab· = 
: lllden sonra elde edilen neticeyi aşağıya yazıyoruz: ~ 

;;;; Nümonenlo kimyevi terkibi := 
- Bir litrede = - -- -
:: Gl Na 2,170 gram Kılor Sodyom = = GI K 0,300 ,, Kıloroptazyom = 
~ Gl Mg O, 100 ., Kılorumağnezyom EE 
§ GI Ga 0,150 ,, Kılorukalsyom = 
E§ 4 = 
§ S O Gı 0,200 ,, Klbrltlyetlkalsyom ~ 
5§ 2 3 ~ - -§ 3 ~ = BG OGa. G O Ga 1,300 ,, Blcarbooat dö şo §E = 4 = = S O Mğ 0,250 11 Kibrftlyetlmağoezyom -
§§ Br Na 0,055 ,, Bıromür Sodyom -= -= 4,525 bir litrede bnlonan sabit maddeler -
§ yekunu. ;,; 

§ Gazino, bakkaliye mevcut olop teşrif edecek•erln her = = türlii yiyecek ve içecekleri taze olarak temin edilmletlr. Ka = 
:: rakoç ılıcaları için B6yük Salepçloğlu hanınd• her zaman = 
5 Seferihisar otomobfllerl mevcuttur. =: - -=: hl r'dan da her zaman otomobiller bulundorul· ;;;;; 

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

Sermaye Lit 200,000,000 
1TALYADA ve HARiÇTE ŞUBELERi, HER TARAFTA 

MUHABiRLERİ VARDIR 

l.rı 1111111111111111111111111111111111n1111111111111111111111111nl11111111111111l1111n111111 

lzmir Muhasebei Hususiye Mo.d 
lnğnnden~ 
Bedeli Hbılu 

Lira 

110 İklçeşmellk caddeefnde 851 r.umarah kahvehane 

30 NamazgAhta 46 numaraı. dlkkAo 

Yokanda yerleri gösterilen ldarel buıoslyel vflAyde alt 
lar 1 haziran 9:~5 tarihinden itibaren 31 mayıı 93S tari 
kadar üç yıl müddetle kiraya verilmek üzere temdldı~o llAn 
len artırmaya istekli çıkmadığından bunların bir ay içinde 
zarhkla kiraya verllmeal uygun görülmüştür. 

Lıteklllerln 19 haziran 935 tarlhfndeo 18 temmuz 935 
hine kadar encümenin toplandığı p•zarteel ve perşembe 

lerfnde saat 9 dan 12 ye kadar yahracaklan depozito ma 
lan veyahut banka mektubları Ue birlikte encümeni vll 
müracaatları. 183 ·- Hamza Ilüstem 
IFotoğrrafhane 

FevkalAde eGr'at ve nefasetle ve temlnath olarak foto 
müteallik her iş yapılar. 

Vesikalık Resimler 6 Saatte 
Amatör işleri 12 • 24 

. Portre resimleri, ağrandlsman, kart postal işleri temlna 
pek elverişli flatlerle ve mümklln mertebe az bir zam 
yapılır. 

Satış Mağazasında 
En marof fabrlkalarm cam, filim, lAğıt, maklo.e ve 

)arı rekabet kahol elmPZ f latlnle satılır. 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğün 

Turan menemen c. 94.164 no. h dükkan 
.. " c. 92.165 no. b ev 

Burnava arapglrll eokağı 14 no. lı ev 
Boca lstonbol oğlu eo. 11 eekl 11 yeni no. h ev 

" aşağı mahalle uzun so. 63 67,51 no. lı arl!I ve baraka 
Burnava küçük çay so. 4:~.51 no. b ev 
Turan eimendlfer c. 47 eekl 135.136 taj no. b ev ars1t11 
kahvehane. 49 
Bayraklı menemen ead. 41 eski 55 yeni no. lı dükkio 
Bornava çay ferah so. 2,2 no. h dükkan 
Buca istasyon cad. 21.77 53 no. h ev 

" namık kemal so. 2 oo. lı arsanın 

16. 9 sehlmt. 
Bocada özdemlr so. 44. eski 34 yeni no. lı mağaza 
Bayraklı mundlye caddesinde 92 eski 94 yeni no. h ev 

.. bülbül so. 18 no. ev 
Suca mostafa kemal cad. bllıi no. h arsa 

Duağaç hilcooı eo. 14.14 no. lı ev 
Mersinli şeref eo. 11.9 eski 11 yeni oo. lı ev 
Ttpeclk akşam so. 4i ve 44.1 eski 36 yeni ve ağa 110 

ğmdan 18 numarah dükkAo ve oda ve m6ştemll4tı. 
Bornava birinci yaka so. 13.2 eski oo. lı ev 
Oarağaç demlrhan eo. 25 eekl 3 taj no. h ev gene 29 e 

3 taj 23t 
ev ve mağaza anası ve bahçe 96.14 ıeblml. 
Boroava manav kuyu çingene mezarhğı blla no. lı bağı 

5.4 hissesi. 
Darağa~ parahköprii c. 139 eeld 141 yeni no. h are 

Yukarıda yazılı Yunanlı emvalin altı aylık lcan 8,7 
zartesl günQ saat 14: le ihale edilmek üzere mftzayede 

saatte MlUi Eml&k müdftrlüğtln 
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: Al{.şehir Banl~ası ~ k~:ru:C~:~a:.a- ~ SIHHAT 1 
= Ü ~ m Ü il"' •@• lY b <® ~ n = Cendell H;:ı. !~~;el Kordon =- E c z A N E s 1 ı_ 

~ _ The Ellermın Lf nes Ltd. ..... 
ikinci Kordonda Borsa civarmdaki kendi binasında - , 

1 
TELEFON: 2363 - 0 THURS01, nporo 25 hı· = 1 = zlrında Bull· Anvers ve l.on· - ~ 

RertDrlD (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. = dra'dan gelip ıahllyed• bulu- = D=fl©ıffi....dlÔ Nn·D~IJııet 1 
Vadesizlere o/o 4 nıcak ve ıynt zımandı Londra - \YI ~ ~ 

Mevduat Şartları• Altı ay vadtliye o/o 5 ı - ve Bull için yok ılacaktır. ~ i \n 
• Bir sene vadeli ıe % 6 faiz \'erilir. = = ~ .Jq 

0 RUMEL1AN,, upuru hazl· - L>:\)1~ fi t\ 
Zahire, üzflm, incir, pımok, yapak, afyon vesaire komisyonculuğa yapılar. Mallar geldi· ran sonunda Llvnpool ve Snan· = ~.!liaJ.ıy- 1 U 

=11;;~1~
0
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N Not: Vorot tarihleri ve va· ~ " 

Fratelli Sperco Vapur Acentası V. • porıarın ısımıerı a ••• ı •• deni· ~ Ucuz, Taze, Terİıiz ~ -. 
11ULYSSES,, vapuru 18 haziranda gelip 20 haziranda Annrs, VV. F • H. Van alldlklerden meıı'uHyet kabul =: ~ 

v - ~ 
Uoterdam, Ameterdam ve Hamburg limanları için yftk alacaktır. Der Zee edilmez. - il ç ~ 

SVENSKA ORıENT UN1EN , == aç eşitlerı.. 1 
••ROLAND .. motöril 22 haziranda Roterdam, Hımburg, Dant· & C i 

zlı:, Gdynla, Goteburg, Oalo ve lskandfunya llmaolarıoa hareket o. Kı· tabınıza Güzel = -
edecektir. DEUTSCBE LEV ANTE LINlE _ ~ 

SJ.:RVICE MARİTl.M ROUMAİN "MOREA,, vapuru: 24 Ha· - § 

Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer zlranda bekleıılyor, 27 hazl· o· c·ıt y t = ~ 
11PELEŞ,, vapura 14 temmuzda gelip 15 temmuzda Maltı, rana kıdar Anverı, Roterdam, ır 1 ap ır- = Başdurak Boyok Salepçi ~ 

Marsllya ve Barselou limanlarına hareket ed~cettlr. Bamburg ve Bremeu ltmın· = § 

NATIONAL NAVIGATION co. OF GRECCE larına ytık alacaktır. mak isterseniz = Hanı Karşısında.. ~ 
lzmlr'le Nev· York arasında ayda bir muntazam aefer 

11TAMESlS., vapura 19 haziranda (Değro) lzmlr'den Nevyok 
için yok alacıktır. 

Hamle: İllnlırdakt hareket tarihlerindeki değltikllklerden acente 
lmeı'uliyet kabul etmez. 

Fazla ıafsllAt için ıklncl Kordonda Tahmil Ye Tahliye tlrketl 

bhıuı arkuıodı FrateW Sperco acentalığana mdracaat edilmeli 
rica ol onar. Telefon: 2004 • 2005 · 2663 

"AV O J,A" va puro: 8 Tem. = 11111111 fll fll lll fll lll l llf lll il fll llf fll 111lllflflfl111111lfl1111111111111111111111 llf il lf lfllJ 1 
:.~:~a !:~~::,ly~:·le!~a:m, :::~ Yeni kava( lar çar§t&ı 3·1 numarada "'llllllllllllllllllllllllllllllll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 

=_ A iL Di ~lzız: burg ve Br~meu limanlarına ~ 

yftk ılıcaktır. ALI RIZA = 
SERVİCE DIRECT DANUBlEN -

TUNA BATii = .. -
11

DUNA,, vapuru 
30 

hazl· = Yüzlerce S d h · S hb F d I 
randa bekleniyor, Budapeote, Milcellithanesine uğrayınız = ene en erı I ata ay ası 1 

D k Bratielav ve Viyana için yftk Mücerrep Olan 1 
1"11111111111111Hlllllllll~ O tor ~111111111111111111111111, _aı_ıca_kt_ır. ____ ___..: 

- A K ı Ton ay - lstanhul: Deniz Levazım Satınalma ~ İzmir .. Çeşme şosası
0

~zerinde gnzel manzar~b 1 
= • em a ~ _ oteli ve gazinosunda mftşterilerinin her tOrlO ıs• 
= Bakteriyolog ve bulaşık ile ealğın hastalıklar ;; Komisyonundan: := tirahat ve iaşeleri temin edilmiş olan 

miltaha88181 = Tahmin edilen bedeli 70000 Ura olın 6000 ton rekompoze - u rDa Da rmeneBPo0 

:= Basmahane istasyonu k.aroıeındıki dibek aok.ak bapnda 30 ııyı• ~ kömiir 2 temmoz 935 ııah gftnft 111at 15 te Kıııımpaıı'da satın _ . ~ U 
- h ev ve muayenehanesinde aabah saat 9 dan akıam eaat 9 a kadar ~ alma komisyonu htnasında kapalı zarf ueoltle t:kelhmlye konul· = Avropa'nın Vlspaden, işet ayarında olup mDımin mldtı, = haetalannı kabul eder. := moflor. Şutnamesl 350 kuroo bedel mokabillnde hergOn komlı· bağırııık, karaciğer, dalak haıtıhklarında, mftımln eafr1 ke· = Milracaat eden hastalara yapılman Jizımgelen sair tahlilit ve =: yondan ahnablllr. lııteklllerlo 4750 liradan lb1ret olan muvak· - seel ve 111fra yolları Utlhıplarmda, ıafra kom ve taşlarıod• ı~ 

mikroakopik muayeneleri ile veremli haatalara yapılmaaına cevu gö· ~ kat teminat makbuz veya mektublarlle kannni belgeleri hnl - miizmln lnlubazda olemanilk Nakrlı ve oeker hıstıhğı llib· 
:= rillen Pnomotoraks (bava vermek) muayenehanesinde muntazaman § teklif mektoblarını belll saanın bir saat evveline kadar komla· Glbl bQnyevi hastalıklır da ıeri ve tlfabıht tesiri mftcerrep 
~1111 yapılır. lllJllflllllllflllJIJllllllllflfllllflflllJIJlllllllllllllllllllllJlllllllJffi yon relellğlne vermeleri. 16 21 26 1 3243 1 ?39 = tir. Dr. Mftderrlı Reşit Tahsin : ı 
~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~l--,,-J~l~l~-K~~,.-~~~~.~~.~~~= ·· u.~M~ga~~memyu;Ku&~hnŞur~•z 

Oksftrenler! Mut· • T :: del Zals soyuna ezber cihet rftchandır) boyu.rmaktadır1" 1 
laka (Okamentol) ö 
Ôksnrnk Şekerle· ., l. 1 R J 

i !i.T =_-_ zbek e:tllbıhçe ar1Sında Mılgaca içmeleri kıroaeındı 1 
rini Tecrftbe Edi· CC =: E R E M A D A S 1 ~ 

~- ~ nız •. c:t Artık lzmh'lllerl latanbul adalarına gıpta etmekten '1ı 

-1 BAN J.......AS 1 ~ kortarmıııır. EREM ADASI 1 
~ 5 Havaıı, ı~açları, dairen malar sahilinin komaallığı sıye· B 
a::l §E sb:ıde dftnyada emsali olmıyan eğlencell hayatı sıbhata aıf f ~ 

ve POrjen ~ahapın 
En Ostftn Bir MOs· 
hil Şekeri Olduğu· 
nu onotmayımz. 

Kuvvetli Milshil 
lstiyenlcr Şahap 
Sıhhat Snrgftn 

Haplarını Maruf 
ecza depolanndan 
ve Eczanelerden 
Arasınlar. 
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Üniversitede D~çent, 
(Muaviıı Profeaör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hutalara hergft.D öğleden 
eonrı bakar. 

letiklll caddeai No. 99 
Ankara apartınanı 2 inci kat 

Telgraf'· J.STA.NBUL 
Telefon : 49250 

55 bir p11jdır. Adaya n içmeye berkesin gidebtlmeııl içlO 1 
:E lzmlr'de Barut ve Kftçftk Salepçi hanlarında htr zım•0 i 
5 otomobil olmakla beraber ıahlldeo adaya veealt temin edil· B 
iı ı iiıliUıl i 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıııuııl 

Manisa V ı.lilig· inden: 
ıe· 

1 - Muradiye · Menemen yolunun 7 + (60 ıncı kllolllel ~ 
lerlnde 10 metre açıldığt0da bir köprfl lntuı açık e 
ıılhmlye kouolmuotur. do 

2 - Eksiltme hazlr1nın 28 inci cuma gflnfl ııaat onblt 
vU4yet daimi encflmeulnde yapılacaktır. 1 

3 - Şartname: Keotfname vesalr evrak parasız olarak ,1ıa1e 
nafıı baomQbeodlsltğloden ahnıblltr. ~ 

4. - Keşif bedeli 4000 Ura ekelltmlye girmek lçlo oıo'' 
kat teminat 300 liradır. 

ıo•' 5 - isteklilerin ihale vaktinden evvel muvakkat teıo 11,111 

mıkbuzlarlle birlikte dılmi eocQmene gelmeleri 
olunur. 18 2l 24 27 ı:V 

lzmir ithalat Gomroğo Modorlil" 
ğünden: 

K. G. 
O 240 Pamuk mendil 
O 450 Jel4lln 
O 35 İpek earılı tıpkı teli 
O 95 Boyalı oıpka ıftl iğnesi 

O 170 Kokulu sabon 
O 155 Dlo mıconu 
O 260 Blryantlu 
O 135 Kundura boyaeı 
l 780 24 keçe oıpka tftyll 
O 170 Donatılmıo kadın tıpkası 

---~- 1 250 P1nıma hasırından taslak oıpkl 

O 40 ipek ot teli J O 
Yakarıda clnı ve miktarı yazılı etyı arttırma ıuret1~4'fl" 

temmuz 935 gClnfl 111tılıcağındın • tıtcldilerln o gOn ıııb• 
ıaat 9 da eatıs komlııyonunı mflracaatları lltn olunur. 

21 24 178° 


