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' Ylrmtdördtıncll Yıl 
No. 6119 

PAZAR 
20 

KAnunu11nt 193i lı:mir'de hergfln 1&hahları çık.ar Telefon: 2776 

' Yunanistan'da ihtilaf 
l 

Bay Çaldaris'le F1rkasının Müf-
ritleri Arasında ihtilaf Çıktı. 

Bazıları istifa Etti. 

Ballian Nazırları Cenevrede To landı .. 
S ı S imi azır ıg~ ı. Ba;a~e~id- Devrim Konferanıları: 

ay av e..: . lerımızın Günü. Devletcilik Nedir, 
Fıı~ka nı·vanı Yakında Toplanarak 27 ikinci Kanundur. 

Bava şehidlerlmtz için 27 Niçin Devletciyiz? 
S L• • • T b•ı Ed k lkir.ci kAourıda tehrjmtzde bQ. aylav JSteSJD~ es } ece • yük lbtllıl yapılacaktır. Mub· 

_ telif kurumlar namına Topal Muallim Bay Hakkı Baba'nın 
Ulusevinde Verdiği Konferans 

Ankara, 19 (Hususl) 
A.Iı nan haberlere göre yur· l 

Ankara, 19 (Hususi)- Eluziz, Siird, Urfa ve Ada· tındaki Tayyare tehldllğlne kon· 
mık Ozere ~lenkler hazırJao 

İçcriişler bnknnlığı~a ge· na vilAyetlerinde ikinci mık.tadır . .Merııimd• m6teaddld 1 

d.un birçok yerlerinde ikin· 
cı ınO.otcbibler seçimi bit· 
llıiar 1 · 

len haberlere göre Bursa, mOntebibler seçimi bit· ıOyle•ler söylenec~ktlr. fbtlfıl (Cuma gilnfl öğleden ıonra Ulus 9ıkcııı bulunuyorum. Bu ÇeUn 
evi ealonlannda iokılAb konferans· - miştir. için program hnırlaomaktadır. mevzu ftzerlnde mümkOo oldu· 
larıoa devam edilmio ve muallim 

Yır. Henllz seçim erı 
bitın . 1 1 k enuş o an yer er pe · • 
&ıdu·. Bunlar da ayın yir· 
lllibeşine kadar seçim iş· 
leriu· b' · · ki d ı ıtırmış olaca · ar ır. 

Suylavlık için CO.mhu· 
r· 
'Yet Halk Fırkası genel 
tAtihliğine mOracaat eden· 
ler· 
1 

•n pekçok olduğu sôy· 

1
' 11rnektedir. Aldığım ma· 
Orııata gôre, Fırka divam 
Y.~k.ında toplanarak saylav 
lıeteaini let;bİt t..-decek \ 'C 

J\tattıı-k'e takdim ede· 
Cektir 

/ 

C. n. Fırkuı Genel Kıitibi 
.Bay Recf'b Peker ......_____. 

----~--===-----===-============~~~~~ 

lznıir'de ikinci IUünte· 
hihler Seçimi Bitmiştir. 
Seçim Yalnız Karahuı-un'da Bitme

di- lzmir Merkezine Aid 
lleylerin Ayı·ılması Bugün Bitecek .. 
ik Saylav ııeçlmlne eeaı olan 

inci ınılntebf b ıeçimf, fzmfr'de 

le İzmir vllAyetl kazalarında 

Bay Avni Doğa n 

hararetle devam etmio ve Kara· 
b h urun kuası harfe olmak Ozere 

iltftn lllAyeue ııeçim feleri bl 
llrllıntetir. 

lırnlr merhz Saylav ıeı,:lm 
bcy~u dün akş11m11 kadar toplu 

bolunarak reylerin taııLffi ile 
Qı"•gut olmuetur. BütOn ııcçim 
:1nıakal1rıoda japılao taı;nlfe 

1 •lr huırlanım maıbıtılır Say· 

1'
'' ıeçim heyetine vcrllmietir. 
•nlr d d ftn ıkıım geç nkte km· 

b •r denm etmfetir. Neticenin 
ngan ılanmıeı çok muhtemeldir. 

f 
l.arıburun hariç olmak Qze · 
• d' 
ı~~A•r kazalardan gelen ma· 

lır" göre, btltfh; mflntr.hib· 
fa\.\ 'Ylerinl k lmllan ve itti. 

• ' b 
11, ... r. ariyet Balk Farlnıı 

••• nrmltlerdlr. 

K111lardıki mlateblblerio 

kollındıklrrı rey yekuouooo 
ohbetl yüıde ılll 11kfzdlr ki, 
bu !ıe1aba ~öre dıftotehibleıln 

yırmndan (azla11 reylerfnl kul 

lanmıtlardır. 

fzmf r meıktzll• Kıraburno 

kazası hariç olmak ilıerr. •İli 
yrıio bOtOo kazalarında lklrıcl 

oıOottblb ırçiml biımlf bulu 
nuyor. fzmlr'dr.kl oellce bogfto 
belli olacaktır. Alıcığım.z ma· 
lumat üıerlne netlc~yl yarın 

y&zıcığız. 

Telefonlar 
--···---

Şirketin Aldığı 
Fazla Paralar 
Geri Verilecek. 

İzmir otomatik telefon ıirketi 
idare mrcllal reiei ile direktöril 

n hukuk müenlrl, ~f'lçeolHde 
Ankara'ya ghmitleıdi. Heyet, 

üç gün euel l.:mlr'e döomOttör. 

Alıiığınuz mall\mata göre 

811yındırlık Bakanlığı, lzmir 
halkımn telefon tirketi yftzOD· 

den bOyftk zararları utradığım 
ıon def• ~tden heyete de ıo· 

latmıt fC yapılan he11b11z it · 
lerden dönmek IAzımgeldfğinl 

bildlrmleılr. Bundan ıonrı y•· 
pliao konntmalarda, temaslarda 

balkın u~rıdıiı urarların öden· 
m11l 11aıları Gzerinde durul· 

mut n tfrketlo yapnııyı mec· 
bur tutuldulo itin tHbh adli· 

mittir. 

. 
Koltnr Bakanı Edirne'de 

Göçmen Kardeşlerimiz 
Trakya'ya Yerleştiriliyor 

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

Göçmenlere Devlet ve Teşkilatımız 
Bol Yardımda Bulunuyor. 

F:dirae'ain umurnt görönftfü. 

Edf111e 19 (A.A) - Kıtın mittir. Edirne yolu ile gelen· 

bıımıt olmaııaı rağmen göç lorla muameleleri burada bir· 

men alunıaın 1rk111 keıUme · - Sonu 6 ancı yüzde -

Bay Baklı.:ı Baha fırkamızın devlet· ğu kadar muntazam yOrOyebll-
cilik umdewini izah eden çok değerli mek lçlo, ilmi hlr konferans 

bir konferans nrmittir. demek bile haiz olmıyan ma· 
Kooforansta Vali Gc• luzıtıma Lir mukadde-

neral KAıım Dirik, C. H. me ile başlayacağım: . 
F. viluyet idare heyeti Ya~1Hnak demek, mü· 
ba,.kanı Bay Avni Do. 

temadlyen iıtt l; lik et· Aan, Manisa saylan Bay 
Refik Şevket fnce il,, mek, yani yemek, içmek, 
oehrin birçok münener· giyiom·k, bir meıkendo 
leri, muallimleri, gençler ikamet etmek, bayatın 
Te mektebliler bızır Lu· büıQo ve arkası !elmez 
lunmuşlardır. Konferans ihtiyaçlarını dorub din· 
tam uat oobeıte hao· Bay Hakkı Baba lenmeden tıtmfn et· 
lamıotır. Bay IlaUı Baba, ik.tı· mek dem•ktlr. lıtiblik etmek 
udi meeltk •e mtzlıebltri de ele için de daha eveldtn fltlbtal 
alarak dc•letçili~in hangi cereyanlar etmh olmak lbımdır. I ktııadf . 
arasında ve naaı\ bir •ez olarak 
meyflana çıkhğını, d~ vletçiliğin yet llıananda iıt,bııal diye, fi . 
fürkiye'de verdiği eıerleri ilıui tihlikfne mecbur olduğumuz 
e1&sl1ra dayanarak izah etmio, alaka halde, tablıtın bize kendinden 
ile dioleonıiı •e alkıılaomıırır. Bu - Sor.u !J nca yOededir -
konferan11 da aynen ynıı, oruz:) _, ____ _ 

Çok aevı111 n •a1gı değer Yaralı Bay Receb, 
yurddetlarım: 

Her h1rı.1 her Taık'aa kal· Hastanede öldn .. 
bindeki bir bı•aeiyet merkuf. 

nl ltaret eden ıhı okdan bfrf. 

ıfne d•fr, yıal dnleıçlllk hak· 

kında ak.lamın erdlgl kadar aöz 

ı6ylemek Oztre buzoronu11 

Soğancı Mustafa ikinci 
Defa Katil Oldu 

Bir Tarafta Sar Mes'elesi Kapanırken. 

A vustıırya işi Çıkıyor!. -Von Papen'in Sözleri Manidar Görül
dü. Sar'dan Göçeceklerin Vaziyeti .. 

~~~~~~~~~~--ı-.. --~~~~~~~~~ 
Çeneuc, 19 (A.A) - BnH Bıy Von Pıpen'in pekiz ıl· Anupa istikrarı mıioa11nı mOm· 

Ajaneındın: y11i olan ba beyaoah yıpmam11 kan kılmaktadır. Fakat bu tef· 
Uluılararaaı gazeteleri bay olmuını temenni etmek 14- rlkt mellll i5telderl Alman ga· 

Von Pıpeo'i Sır eeçlmtnio muh· zımdır. aetelerlotn Almanya hududları· 
teml!l akiıltrl ftıerioe yapmıt 

oldu~u !ôyleollen beyanatı de 
alara1', bonon ATU9turya'nıu 

lltiklulioe kartı yent bir hare· 

ketin habtrciel gibi tutuyor. 

A t0eturya morebbaeları ile 

temuda bulunan mahıf il bu 

gibi h ıberlcrin uauız ye ıiyHi 

mümcııell ııfatile uygun olmadı· 

~ıoı kınutleri oldnklarını ıöy · 

lemektcdirler. Enıeo halkın 

eklerlyetlno dayanan ve tam• 
men blrletik olan Avoııturya 
kablneılnin mnbtrlif beyanatla 

rını hatırlamak kAf idir. 
~~~~~-~~~~~ 

Ôğrendi~hnlze göre, fzmlr 
telefon tlrketl, halktan aldığı 

(azla paraları ~dly"cf'ktlr. Bun 
dan baeka, makine Gereli ola· 

rak aldıAı kırkbet liraları iade 

edecektir. MılOm olduğu 6zere 
ılrket, makibe paraaı olarak 

ıldı~ı kırkbet lirayı · ki mGhlm 
btr yıkdn tutuyor • nrmek 

htemlyordu. Bu huıaıla lceltı · 

den lı11ırbklın bttlı11aı9tır. 

Bıy Von Papen ve refikası, Sar' da reyini •erdikten ıonra 
halk tarafındın aeldmlanarken .. 

Roma 19 (A.A) - İtalyan 
guetelerlne göre Sar ııeçimln · 
den ıonra bay Laval'ın yaptığı 

ıOyln Almanyanın dı ittlrık 

ıdeblleceli ıım n ı•nlt bir 

nan yeniden tetldkloe ltaret 
verir gibi takındıkları vaziyetle 

kareılaıtmhyor. 
Sar ııeçlml Veraay muahede· 

- Sonu 2 lnel 11hlfedı -

Katil soğancı Mustafa 

Geçen giin Geri ttltOn kom· 

panyaııını alınmak n çahetı· 
rılmak mee'elf'einden ıoğancı 

Mustafa oğlu Mebmed adında 
blrlsloln kumpanya lmılttha· 

nesinde u•tabııı • Bay Rer.eb'i 

bıçaklı dört yerinden ağır ya· 

ralıdığını yezmıetak. So~ıncı 

Mehmed; kapıdan bırakılmadı· 

~ından mı~ıza duvarından ıt· 

lamak euretile içeri girmlt, 
bıçakla uatabaeıyı yarılamış, 

kıc;erken de Sını'Jı Mehmed 

Ali adında bir ftclyl d" yara· 
lamış. Fakat kendlef de durma· 

dığı tçin bekçi tarafıodao 

atılın bir kurtıınla baca~ıodan 

yaralanmıotı. 

Uatııbaıı Bay Recetı; aldığı 

yaranın teılrlle cnmı gftoü 

hastanede 6lm0t ve ceoazeıi 

arkadııları tarafından lı.ıldml· 

mıı, aeri mezarlığa götörül· 
mDetftr. 

E•elce NamazgAh'ta c;ıhtlığı 
bir fırında it ırkıdıtı Bay 

Febml'yl bıçıklı 32 yerinden 

yıralıyarak ölddrmftt ôt•n 10, 

ğıocı Mehmed; bu euretle 

ikinci cloayatl de ltlemlt ol· 
mıktıdu. 



· r Tarafta Sar 
mes'elesi Kapanırken .. 

- Başı 1 inci 11hlf ede -
elnln tatbtldne dahildir. Mua· 
bedelerln yeniden tetkikine de 
ğU, Sar Almanya tarafandan 
uluıal bfr mes'ele olarak, hal· 
hukl, A•oaturyı, İtalya, Fransa 
ve luglltere tarafından ve İngtl· 
terenin taedlk ettiği Romı'dı 

yapılın Franııa • ltılyın ınlat · 
mslarmu uygoo olarak uluıılar 

arım bir me11'ele olarak gOrtll· 
mcktedir. 

Ct:nnre, 19 ( A. A ) - Sar 
hakkında dan lı411l olan anlat· 
maların esaslarına dair ıu md· 
temmlm mshlmet verlltyor: 

Uluslar kurumu konseyi ta 
rafanden kaydı geçirile Roma 
anletmalın bu mcı'elclerln en 

ehemmiyetli luımını esasen 
prensip ftlbarfle halletmfı bu· 
luauyordu. Bu cdmleden olarak 
maden ocaklarının yeniden 
eatın lınmaları için Almınya 
tarafındın Frans1'1a ödenecek 
paranın miktarı tt"sblt olun 
muotar. liu para nelemirde 
Sar' da müteJıı vll akç~nin drğlt 
meıilo elde e~lle e'c, fr..ınııı 

franklnrJle, fazluı da beı ıeoe 
müddetle her sene hir miktar 
kömOr Yermek ıuretiJe ödene· 
cektlr. 

Büodıo başkı Alman hilktl 
meti Sar'da muhtelif itlere ya 
tmlmış ııcrmayelerdca dolayı 
Franıız huıu&t sermayedarlarına 
karıı borçlu bulunmoğı labul 
etmfetlr. Ancık bu borçların 

tahıkknko ticarf milvazene ne· 
tlce3fode hAııl olıcık faslıhğı 

gôre icra edllecektlr. Bunun için 

oldukça gcolı mikyasdı tlcart 
mQnzenelere l<izom vardır. 

Fraoea Uc Almanya araııında 
ökonomlk mGnasebetlerln uluı 
lar kurnmu köntrolanden hulç 

bulunduğu mGştereken kıbnl 
olunmuıtur. Uloılar kurumn 

bllAkle mazinin tasf lyeelne veyı 
yeni rejimin kurulmasına ald 
bütan diğer mes'elelerln halli 

lle muvazzaf alacaktır. Her iki 
hOlulmet konseyin kararlarının 
mecburi mahiyette olacağını 
elmdldt!n l..ıbol etmişlerdir. 

Tlbayct Sar mıntakaeının 
Versay tatbik eahaeına dahil 
bulunan gayri askeri hale lfra · 
ğı diğer Ren ırazisi içinde ol· 
duğu gibi Almanya tarafındın 
kabul edlJmJıılr. 

yoda ıöyledfğl bir ıöyleYde 

bay Eden deml,tlr ki: 
Sfyaeamazm Avrupa'ya kartı 

biricik isteği komtularımıda 

açık doetluk bağltrının yeni· 
den kurulm11ıaı •e bunların 

yürflmeelnl görmektedir. 
Sar eeçimloden bahseden Bay 

Eden demiıtlr ki: 
- Bu meı'elenfn hallfnfn 

yeni bir de ne açacağını dmld 
etmek mınhkaız blroey olmaz. 
Avrop•'nın muıtarlb oldugu 
rmnf yetsfzlik bygueunu gider· 
mek için gelecek aylar içinde 
durucu bırıt f çlo baolıca unıar 
ol11u baycık bir lnınıı duyguıu 
yaratmağa çıhımıdıyız. Sar ko · 
mltealni tınledikten ıonra bay 
Eden demlıtlr ki: 

«Alman'Jırın bu yolda nr· 
dildert ıôıe inanmamıza hıkkı· 
mır; Yardır. > 

Cenevre 19 (A.A) - Hnaı 
ıjenııından: 

Sar mdlterllerinln ietikballeri 

ile uğratmak için ~neue'dc 

bulunan eo yallet lider Malu 
Brıuo Hırlıtlyan ıendlkalar 

mOmeı ili Hofman ile bl!raber 
Cenevre'deld bfttüa uluılar g• 
zetecflerlnl tophyarak, Sat'ın 

Almaoya'ya geçmeılol filemi · 
yenlerin koronm11ının mQhlm 
bir meı'ele oldu~unu ıöylemft· 
lerdlr. 

Mıkı Braon ıcçlm oetlccılode 
20,000 kitinin hicret etme i 
lbımgeldlğlnl ıGyJlyerrk gaze· 
tecllerfn Sar'a gldlb nzlyetl 
gôılerlle görmelerini rlcı et· 
mittir. Sözlerini bitirirken 

Mıka Braun, ıeçlmin eulh mua· 

hedelerlnde dOşQotUdOğd gibi 

htır olınk yıpılmıdığını bir 
dıha tekrar etmfotlr. 

Cenevre 19 (A. A) - Uluı· 
lar derneği konseyi huıuet cel· 
ıe halinde toplanmı, Ye Sar 
akalliyetlerlnln koroncnaıı itini 
görOtmOtUlr. 

Polonya mGme1111H VartOYI· 
dan aldığı talimat 'ilzerlne bu 
müzakerelerde bulunmamıttar. 

Çtinkii Polonya hükQmetlnin 

Polonyı'ya akalliyetler muıhe· 
desinin l•tblklnl t.aımımıktadır. 

Filomuz 
Istanbul'a Döndü 

.................................... 

[ 
1 
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Cen vre' deki M üh · l.,;tıma vilayetin 

Roma Fransız-ltalyanAndlaşması 
kan Misakına Karşı Mıdır? 

Yeni Bodcesi .. 
al• Vllatyetln yeni yıl badceal 

nln geçen yıl bOlceelndekf v•rf 
dal •e maarafa göre mtıvaıe· 

_____ .... ______ _ 
Balkan Nazırları Cenevre'de Mühim Toplan ı Yaptı .. 

İııtaobul, 19 (Buıuııf) - İtalyın Fraoııs Roma aodlaomaeaoıu Balkan hll4fını kartı olacağı Ye 

bunun içtu Akdeniz ml11kmıu akdi ltzımgeldl~l Balkanhlcrca kabul edllmlotlr. Bunun için Yunan dıt 
Jılerl bakanı Bay Makıılmoı Balkanlılar namına Fransız dıı işleri bakanı Bay Laval Ue gOrftomftt 
vo bundan ıonn da Balkan hariciye nazırları Cenene'de mtıhlm bir içtima yapmııludtr. --------· ........ . 

Rusya'daki Mı1kabil ihtilalin Muhakemesi 

Mahkeme l{ararını Verdi. -Zinoviyef'le Kamenef Gibi Dünün Ma
ruf Simaları Da Mahkômlar Arasında! 

Muhakeme Moskova merke· 
zlnio korUCUSU Ve CD f il 
idarecisi olmakla Zfnoviyef f on, 

ayol merkeıln en fıAl az11ı 

olmakla da Gertfk, Kuklfn1 

Sakofu gene on \'e merkezin 
faallyetlode derece derece med 
haldar bulanan Sarof, Etdo 

lkioof, Bakaef, Goreenlo n 

IC.rkofu ıeklz, Pcdrof. Gnberg, 
Taraaof, Perlmof, Aniecf ve 
Fıfvtlo•lçl •lh n Kameoef, 
Baskirof •e Pro•oyu bro yıl 

hapl!e mahktim Cetmlo •e bun· 
tarın b'ilUln oahet mallınnın,. 

:mdıadercelne kırar vermi,tlr. 
Diğer taraf tın lçerllılcrf ko· 

mlıerllğlnln husuıl komlıyoou 

Bay Stalin Lir merasimde. Zinovlyef mukabil lhtllAl mer· 
kezinin faalf yetlle alAkadar ol· 

Moakova, 19 (A.A) - Roy- lhtllAl merkezi meneuhlarının mık ftzere 49 klaiyl kamplarda 
ter A1'anımdao: mubahmeılnl bitirerek bu mer· dört ile bet yıl araııoda me•· 

Zino•lyef, Kamenef •e mu· kezin htıktimete kareı çalışmıı kof bulundurmaya ve yirmi 
kabil lhtllAI ile Klrof 'un Gl· olduğunu teıbh etmekle bera· dokuz! kfolyl de iki Ut bet yıl 
dftrfilmesl işlerine karıımaktın her faaliyetinin bir cinayet ırasında muhtelif yerlere ıür· 
maznun ouyedl kitinin suçları derecealne vardığını gôrmftttdr. uıeğe karar vermtatir. 
tahakkuk etmlot.lr. Zlnotlyef on, --------=============--------

Kamenef beo ıene, ötekUer de Esrar ve Eroin Kaçakçıları 
muhtelif hablı cezalarını çarp· 

1"~::~::~'\9 c A.A ı _ TOi Istanh ul' d=ı Yedi Kişilik 
Ajıoııoın bir tebliğine göre, B ş h k y k 1 d 
Ali mahkeme Moakon mnkabll ir e e e a S 31) le 
~---------~~~~~ 

Kız İstanbul, 19 (Buıul!i) - Esrar ve eroin filan yedi kişiden 

mlrekkeb blr şebeke yakalanmııtır. Boolar, ihtlsaıı mahkemesine 

nıllmfolerdlr. 

neli olacağı vallllkce kesıirfl· 
mfş olduğundan ~UAyete b•~h 
dairelerin bildcelerl ona gör• 
hazırlanmaktadır. 

BOdceler; her dalredo haı1r 
Jandıktau sonra v lfllğe veri. 
lecek n enell vUAyet datııı1 

encftmenindc tetkik edilecek• 
ondan eoora 'Yll4yet genel kil' 
rultayma gönderilecek ve kıl 
rultıyda görOtdlecektfr. 

Bay Kazım 
İzmir ht'llnimet doktorl~ 

kadrosuna llhet"n herhaog••1 

eski hOkumet doktora Bay ı• 
zım tayin edtlmlttir. 

P oli~te Konferans 
Pollı memurlarına verilnıek 

le olan mesleki kooferauıl•'' 
dilo de H lkevlode devam edil 
mfvtlr. 52 polisin taklb eıcır 
düukü k.onferanıı Emniyet ıııO 
dQdiığll birinci kısım batkıı111 

Hıty Yaşıır Albaroz nrmiıtlt· 

Şehrin imarı 
Belediye hsşmtıhendlıd B•' 

Cahid Çeçon: şehrimfzio tıı>ıf 
plAnı tatblkılı kakkında içer• 
itleri Bıkanlığmı •e Bıyıodır 
lak Bakanlığı fen heyetine fıf 
hat vermek tlıere dftn Aff01 

trcnlle Ankara'ya ghmlotir. 

Kemalpata Malmodnrll 
Kemalpaşa kazaeı malmod4r

4 

Bay Ali Rtaa maaşUe Mall1' 
Bakınhtınca Çıl kazası aı•1 
mftdürlOğOne tayin •e aı~ıe 
dllmletlr. 

öz Tnrkçe 
Karşılıklar .. 

Yazımızın çokluğundan (Ôl 
Türkçe kırıılıklar) foroıııı>'~ 
bugQn koyamadık. Özür dl~ -----
Denizli'de 

ikinci Montebil1 

Seçimi Başladı, 
Denizli , 19 ( Huaust ) ~ 

Denizli'de ikinci mOntebtbl 

eeçimlne buglln batlandı. ~ 
münaeebetle çalgılar çılıO 

şenlik yapıldı, halkımız kıf•11 

la Ctımhurlyet halk fır~• 

Cenevre 19 (A.A) - Roy· 
İstanbul, 19 ( Haeu't ) - T ) b 

Kıradenlz'de bulunan fllomoı a e e 
ter Ajanııından: bugün limanımıza dönmütUlr. 

Uluslar derneği konaeyl S1r· Filomuz, limandaki lngtliz ıırh· ve Askerlik. 

namzedlerfne veriyorlar. ÔPO 
mQzdeki aah günü Denh:ll ; 

Gene ihtilaf Mı Var? layetiolo her tarafında ııe( 
bitmiş olacaktır. 

Bay Çaldaris'le Müfri~ler Baytar Heye-
timiz Atina'da., 

dan, uluslar kunetlerinln lıeile seJ4mlaomı,tır. İstanbul, 19 (Hususi) 
1.2,935 te çekilmtaloe karar A T fd Yftkeek mekteblerde bolanan 
nrmlıtlr. İtalyan kunetlcrl Y U IU ll kız talebenin de aakeri derelere 
ilk oJırak çekileceklerdir. Jstanbul, 19 (Husud) Bu devamı, Kültür Bakıhğınca 

Ceoeue 19 (A.A) - Had· akşam ay tutulmuştur. onaylanmıttır. 
Arasında ihtilaf Var.. tsıanbu1, ıo (Hususi) - ~ 

baytar heyetlı.ofz tetkikat f( , .... ••••Iİılı••••••-ııİll•••••• .. •m•ıİll••••••ııt••-, lıtanbul, 19 (Hususi) - Atfna'dan gelen haberlere göre, Yu 
c:ır a '-.D '-D a e=:a IB\ te Da r.=:\\ IB\ m ~ ta o nan b'atkanı bay Çaldariı ile fırkasının mOfridleıl ıruanda ibtl· 

U Yf Yf U \S" ;;;;;JJ U U \S' ~ iiii3) 10.C çıkmıştır . Bu haberlere göre, lhtilAf ytızOnden bazılarının 
Telefon: 3151 Bu~ftn Telefon: 3151 istifa ettikleri bildlrllınektedir. 

8000 güzel kızın ora81nda seçilen en gür.el 200 kızın iştirak ettlğl eeneoın en şen filml .. 

Roma Çılgınlıkları. 
Amerika ve Avrupu'lılarıo göabebrğl olan büyük ean'atUr 

Eddle CANTOR tarafından çenllcn bu filim ıeyirclleri 

kabkahoJarı gark t>diyor .. 

Filimde 
Romanın me9hur esir pazuları - Dillere deıtan olın 

Homa hamamları - imparator earayıoın debdebe ve 
hoemetl içinde çevrilen enthlkalır - Aşk -

lhtirae - Kıskauçlık - KötGlOk ve iyilik 

AYRICA 

FOX Donya Havadisleri 

Mahkeme 
lzmir'de De 

Çalışaca 11 •• 
1 tanbul, 19 ( Bueıui ) 

T6rk·Yunan hakem mahkemesi, 

bazı duaları fzmlr'de Atloa'da 

rörmeyl kararlaotırmıştar. 

Istanhul'da 
Zelzele Oldu. 

İstanbul, 19 (Buıoıt) - Dön 

eehrlmlzde iki zelzele hluedil· 

ml~tlr. 

Atlna'ya gitmiştir. 

Bay Fethi 
İstanbul, 10 (Busufot}- L0~ 

ra eef irlmlz Bay Fethi bıJ~ 
oehrlmlse gelmletlr. ~ 

Kanun usan~ 
1935 20 Gl~~~ 
Kasım ıv-

74 ~ 

PAZAR....;, 
Arabi 135:1 Rumf ıs5 

15 Şenıl 2 et Kln~ 

Ev kat .Ezant V~ 
Gdnet 2,1 ~ 1ı 
Ôğle 7,15 121~ 
İkindi 9,45 1~9 
A.k,am l 2 J:,s 
Yat11ı l ,36 ';1 I 
İmsak 12 28 6·~ 
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un ün Şar duyum' 
Devletcilik Nedir, • ....;~-.----·-~--~~-~~---~ 
Niçin Devletciyiz? Tabı elalardan Neşren Hakaret Davası Gi 

ı a ır o -
z1i Doğum 
llm V. S . 

DüşDndOk1erim ..• 

• • • • 
- Batı birinci aabifede -

Yermediği ıeylerl ondan zorla, 
yınl çala,ıb çıpahyırık ılmağı 

derler. Tabiattan blrşey l&tlhaıl 

etmek için çahomık kifayet 
etmez. İıtllıaıl vı111taları deni· 
len ıllt n edevata; mesela 
topraktan buğday almak için 
ıapanı, çapayı, orağa ve har· 
illan mıklnaluını, buğdayı un 
yapmak için detl rmene, boğ· 
dayı değirmene gtıtftrmek için 
l'Claftl nakliyeye, onu ekmek 
lçla tekneye, peneyde fırını 
olduğu gibi değirmeni ve fırını 
manfrıkıyetle işletmek için 
teknik dediğimiz umumi bilgi· 

~~~--~-----~----------- ()}1 

Resim lzmir Postası Davası Ye-
Alın .mıyacak .. 

--............... ___ _ 
Güzel 
Ôz dille nuım y11mak i 

birçok denemeler yapıbyo 
Doğraen d. budur; bir Tlrk' 
•h gôr!iı ve doyuıa• yan 

ıuapça, bir bölGğQ fariıfce, dl 
g~ parçaları da TGrkçe 
dllin anlatılması kadar uç 

bhıey olımas. Enlce nuı 
tarın dt'ğerini, halk dlU.de 

ye de ihtiyaç vardır. lktıHtçılar 
onun için istihsalin anasm ol· 
lllak Gıere ı.ıo beş seneye kıy· 
illet •erirler: 

Tabiat, ıetmaye, dy, teknik 
ve baairet. , 

B~dıy almak için tarla itti· 
hu edUe.n toprak; demir. bakır, 
ıltıa, ll•ılt, kömür çıkarmak 
için bGtG• leuzımlle beraber 
mıden ocağı, bahlı: 1-.Jamık için 
deniz, tehir veyll k.lSy. (Tabiat) ı, 

İıtU•le yardun eden biltün 
ılat ve ech~at te maheultin 
•hnmuına Jwda:- Jlzım olan 
llleYıddı lıtihl~lye eermayeyf, 
gerek slbnl, ger ek beaeni kov· 
•etlerlmfal aarf et.~relc çabtm•· 
•ıı, (Siy) 1, 

Bu huauıta llzımge.~n tıımomi 
bllgtler (Teknik) 1, 

Ve her iıtlhsılln, her ;sı.1bsal 
teoebbtıstlntln netlceeinl ev eMen 
he .. p ederek mu•ıffıkıyetf Je· 
Dllb ederek manffıkıyetl tem·fı.' 
edecek: lhtlyıtkArhk ve usun• 
lôteneklik de (Basiret) 1 tetkll 
eder. 

İetihıal edUmle olan bir mad· 
de berinde be bet unsurun 
hl1teıl Tudır. Bu bet unsur 
eAer bir ferde ald ise, yani 
toprak lı:eadlslnln, sapanı, onk 
Ye h11man mıkln,...el kendisinin 
0 lan bir adam, kendi bilgisi ve 
keadi em~ğlle bir mahsul vG· 
coda geılrml11e lıtiheal edllmlı 
0 ltn tey de o adımın olar. 

Fıkıt zahiren doğru gibi ~ô· 
rınen bu bakam, hakikatte 
la111ımea doğru değildir. Ç6Dkd 
ee111ıyet dıhlllnde yqamığa mec· 
buı olan llaıının maddi ve mı· 
•e9 t btltln kıymetleri cemlytt 
•Jedade vftcad bulmuetor. Ce· 
oılyet hartclade tek baııoı ya· 
tayıblleeeğt fanolunın bir ada· 
ının hiçbir lneini kıymeti ola· 
hllecegt fanedllemez. Bütfin 
llleılyetlerimlzl ceaılyete roed· 
Yunus. Biç klmee kendi ihtl· 
Y•çl1rın1 kendi kendine tatml· 
ne kU 1 bir kudrete malik de· 
&ildir. Demek ki içinde cemi· 
Yetin hlueıl bulunmayan tam 
ferdi bir mdlldyet ta. avvur edl· 
le111ea, Binaenaleyh bir ferdin 
••ilk oldap birpyln gayri 
lllaayyen bir ktıau cemiyete 
aittir. 811 kııım cemiyete öden· 
llledlkçe ferd için hiçbir mal, 
llleıru addolunamaa. Ba gayr ' 
1110•nea k11mı cemiyetln lht J. 
Y•cı tayin eder, İfte cemly et 
lhtlyıe.nın tayla ettiği ba r·Yrf 
llluıyyen kııım muhtelif vurgf · 
ler .-.klinde mt1ydana çıkar. 

Şimdi (Say) in, yani ça.'Jt· 
••11111 temin ettlgi falde'lt:re 
gire, lktlaap ettiği tekilleri 
•rıedeytm : 

Faldeal batkuına alt olmak 
tlaere lılenllen ite ( Blzuel
lervtce) faldeıl gene ke adine 
ald olmak bere lılenon loe, 
(lendi itini kendi garmek) 

Dök kAn v~ 1t~:.:t evlerinin niden Görülmektedir. 
Qtau doğum, ölGm Ye ey. 

leı me V<Jk'alannıl'I cezaııız oJa. 
rır r 'Dtlf us kGtQkle~ine yuılma-

tıbelilı arına, eablbleri,tn ıoy· 

adlarm .ın eklenmesinden ötürü 

bazı ' rerlerde yeniden damga 
resmi alınmak istenildiği Ma· 
llye B ıkanlığıncı anlatılmıı.ıtır. 

Bıkan oktan Valilfğe gelen bir 
bildiri mde bu levhalara .kanun 
muclb ince 11hiblerinln yalnız 

eoyadl arının eklenmesi levha· 
larlD değiştirilmesi mahJyetlnde 
olma• lığından bundan ötürü 
yenle len damga resmi araml· 
maeı lıizım gelmlyeceğl bildi· 

.rilo•i~tJr. 

·Yangın 
,Bir Minder Yanf.Jı 

Dün gece eaat 20,50 de 
;Beyler sokağmda Jeıanköy ha, 
mamı ııokağında imam bı ucı· 
narını ıfd ıoför Nusret'in :mfis· 
-aecfren oturduğu 33 nuı naralı 
.evdf: yangın çıkmıştır. 

Derhal yetişen koruşuf :ar ve 
İtfaiye ateşi hiçbir hasara mey
dan vermeden eöndilro ıGştilr. 
Ateı.ı, mangalda bulunan ateı.ı· 

Jerln kıTdeım yaparak yanın 

<lılı:I pamuk minderi tı ıtoetor· 

maaındın •e çılı:mıoyalnı s minder 
yandığı halde söndfirt: Jmüştür. 

• • • 
Karşıyaka'da Soğr ıklı:uyu'da 

ordu sokağında Girit n Mustafa 

Oğlu Bay Basan 'm 3 ıU numara· 
ı, evinde yangı o çı' bnış iee de 
yetlellerek 11ôndürGI milı,ıtflr. Yan 

gın motbakta yeı nr.k pişirilir· 

~ en bacadaki ku· tamların ateş 

alL uasıodan çıkmı1 ftır. Ev ılgor· 

tllJ~ ~dı. --Et l7iatle·ri 
Neden 'lt.ıkseldi? 

Afyon· .. .dan. İ•mir'e taıınan 

hafftnlar ~.agon batına 275 

lira tatıma a llcretl ılınması hak· 
kında de·i &et demlryollarınca 

yftbeltlle• tarife et f lıtleriae 
de t.eılr etmlttir. Evelce 40 

koruos 811ılın lı:oyuo eti 50 
kuruea .fırlamıştır. 

Be led .iye bıtkaaı bayat . l>a· 
bahh ğır ııa tetir eden yeT .. ı tari. 

fenln .eskisi gibi 75 ' .,raya in
diril 9'l&İ için teşe' ...Liste ha· 
lonr •tlar. 

--;;;; .... na olarr "t (lhtldam-Se 
Ser •) faiı' .esine kendine alt 
oh uk üı ..ere bıebsına işletilen 
ite . -de '\fıtihdam-ekııpolihltlon) 
d· H~er. 

lbtlyaçlana mahdadiyeılnden, 
io bölflmiln6n henilz tee11üs et· 

memfş olmaeındın, daha doğ· 
roıu medeni bir halin metcnd 
bulonmamuıodan dolayı ibtidai 
beoerlyette "İhtldam,. cari idi, 
Yani herkes kendi itini kendi 
görtlrdfi. Bugflok6 nakıı ve 
idealinden inhizam ermlt olan 
olan lneaoiyette istihdam slı· 
temi cereyan etmektedir. Yani, 
herkeı mtlmkiln olduğu kadar 
kendi menfealİ için başkala· 
nnı çalıştırmayı mfiteUJıyUdfr. 
Atideki mtlkemmel lounlyeı 

Aleminde ise " Hizmet " cari 
olacakbr. Yani herkeı bqka· 
larını faidell olmıya çalıtacık 
ve lneanların ferdi kıymetleri 
lfı ettlklerl hizmetlerle ölçtl· 
lecektlr. Hayatlarını cemiyetin 
refah te ıaadeıloe, terakki ve 

_ ______ .... -- sn *' 1 hf'zfran 1935 tarihine 
Tüccardan Bocazade Bay müd«ielumnmi muavini Bay ka .. r nzatıldıgı &.k.baald 

Ahmed. Kırk11ğaç'h Bay Kazım, Ali Rize; naks kararına hbı ya • gelmfş ve nOfue mıcl4r, Bay Sabri Süleymanoviç , . ., r,dilmeelni, avukat Bay Mustafa 16 16 bu yasıyı J4re lDUaD' .e· 
Şeri{ Rıza halt:f Jeri nam1na Münir de nakcın tamamen drit le ye hıtlımıthr. 
Bay Selahiddin'i neşren tahkir olduğunu ve 008 göre tetkik H lavagazı 
eunck1.c eakl lmir Ticaret Pos· edilmesini iste.ti. uzak yuılmalan ile ölçerlerdi. 

ıaeı -gazetesi @ahtbi Bay Halil 
Raşid aleyhine açılmıe olan ve 
eve lce bnaatle neticelenen da· 
\'& oın temyiz m1tbkemeslnce 
o akzedildiğini yazmıştık. 

Hakim; suçluya EÖZ vadi. şi iı-keti ve b.:;~ledı· e 
Bav Reşid H .. lil: • _ Y 

:__ E.,,eJkl h6kuoıde ı ıırar Bnagazı tfrk 

Ktm en çok yabanCJ, duyma
dık, yıkaıı açılmıdılı:, kelime. 

ler yazar, hangi oun dlklfl 
ıôkfllmemfı bir terkip kalla. 
nırea, onda bir olguulak Ye 

edllmerıioi l&tiyorunı. DNll. hakkında şirket etinin deni 
arasındaki gG1 ve belediye 
mlotir. Ket'i . i1şmeler ilerle. 

Nakız Ozerlne dün ö~leden 

sonra Aıliyt>ceza'da duruemayı 

tekrar başl11ndı. Hakim yerinde 
Bay Yümni, iddia yerinde Müd· 
c!elumumi başmuavlnl Bay Ali 
Rızo bulunuyordu. Suc;lunoo 
veklHerfoden yalDJz avukat 
Bay Halid Natık gelmişti. Da· 
vacıJarın vekili avukat Bay 
Mustafa Münir de yerinde idi. 

Bundan sonra da vekiJi Halid 
Natık ~unu eByledi: ınla•rr 1 kf görüşme; ,. v A nın yann. 

_ Temyiz mahkemesi .' ük· &öylenmet Jfl, .... 11bfl olıcatı 

bir bilginlik ve 1U11aı gece 
görfll6rdG. Akılları ıın (YClk0 

11ek ilhamların dogotları) deni· 
sek mahkemenizden verilen be- .led ... r. 

raat kararım bozmu~ bulunu· Bu F· ./t'İ Acaba 
yor. Ortada mahkemenin ' bit Kj· 
takdir salahiyeti vardır. Göıü·,'i W rf aş)ıyor? 

len bu çetft yazılar, adi bir taı 
yığ•nına benzdllen halkın dlH 

ile anlatılmalı: gerekti .. Belki 
doymuoauouzdur: 

voruz ki ıemyiz mahkemest hu r " l . K I 
• 8 . 1 .. ençere erı ırmış ar .. nokıaya dokunmu~ıor. ız ş Ul• 

Bir ıehrfn piıkopoı olmuı. 
(Deruadet) yolandan, yerine bir 

Eneli Temyiz mahkemesi· 
nln naks kararı okundu. Hun· 
da bir kısım eahhlerin 7 8.!)34 
tarihli gazetedeki neşriyatla 

davacıların kaadedilmiı oldoğu· 

nu eöyledikleri iıaret edHmekte 
ve Temyiz mahkemesi; Bay 
Halll Ra~id'in bera~t .karanoı 

hu noktadan naksetmek:te ve 
yeniden tetkikat yapılmasını 

teıemekte idi. 
Karar okunduktan ııonra 

dilik fazla bhşey eöyliyece~ ~ - ~ 
g~mz. Ancak tıöz mevzuu 

ola o bozma kararına oyulup o· 
• • _ 1• yulmı· 

mak lizımgeldiğını er 
oeti mü· 

dafaamızın esııııua 
. ve özüne 

taalluk. ettiğı ve 1 
1 

k b "' 
..taııt ı llZ U·li. 

lunduğumuz i~IT J bidfııe delilleri 
üzerinde" bUIJ' 

h
l- ıanmak üzere kıea 

bir mü wc' . 
verllmeslnı dfle. 

yorum. 

M11b' 
d 

•emece bu dilek onandı 
ve • 

.nuşma ayın ylımldördüncü 

ç, rpmba 1tünftoe bıraluldı . 
~---------=========== 

Narlıdere c; .tVarındaki 
Cinayet N .asıl Olmuştu?a. 

.,._~-....-~-.....,.....,~----..,..,.... 

Kestelli maballeelnde Karan
lık sokağındı 24 numaralı nln 
bir zamındınberi tatlanmaktı 
olduğunu yazmıttılı:. Zabıta~ evi 
taelıyanları kat'ı olarak mey· 
dana çıkarmak için bütCln ted. 
birlerini ala.ıştır. E-.elce bn 
evin komıularından tlbhe edil. 
mit ve nln erkeli nesaret al 
bna abnmıfll. Fakat ıaço sabit 
oJmadığındın kendisi aerbest 
hırakılmıttı. Şimdiki halde nln 
hOUln pençerelerf kapalı tutul· 
maktadır.' 

Taşlanan nJo hemen hemtın 
bfitilu pençereleri Jurılmıttır. 
Atılan ıaılır daha ziyade ~iın · 
düz atılmaktadır. Ev e3hihl 
Üzüm tftccırı Bay Mı·hmed'rlir. 
Kendisi bnkee tarafından iyi 
tabınmış. .klmıe He lı:ugah 
olmıyJD bir zattır. 

Yerinde T~ .. ~tkik Tapıldı. Daha B Bu menoda el o, peri mı 
8ZJ Hlları da ~nralmıya batlımıthr. 

Şah; .tler Dinlenecektir .• 
Narlıdw".-e ltGyö ya~nlnde 

lı:aeap 1 A•~•'..t'a'nın bıhçealne 
giden ,_,ıt',a paıu kurup gece 
bir 1- ~.~usuna mhıdlr ghml~ 
<'lan tkasap Mu ıtafa'yı «ildür· 
~el 4'-a ııaela Bektıe o~in Basan 
ıle oğla. fi.rabl~'ia dur1i,mal•· 
r ana elan ~tc~zad" devauı 

edilmltti.r. 

~çea. ~MUfQla celstıleri•de 
ID".ah!ölün kar1&1 bayan ~bra 

ile kızı; valı:'ı gect'si kliyde 
Abhaı •R•nın etine mlsafirlige 
gittiklerini, bahçedeki çardağın 
önüne ale•l k1111lmıı.ı bir kır 

feneri aamış olduklannı, Abbas 
ağanın evinden çıluh çardağa 

tekAmDlftne hasretmlı olan en 
b6yilk ililhlere, kAoif lere, muh· 
terllere, .. D 'aılı:Arfara bulabfl. 
dlğimiz en luymetli kellmel 
tazim "Bldlml ioeanlyet,, değil 

midir? Mıltneffı Franea reisi · 
cümhuruuun tabutu bat'ndı 

en ihtiyar Franııı aenıtôrfto6n; 
- Ey Frınn cflmhuriyetlnln 

en btlyfik hlsmeklrı! 
Diye bitab ettiği dflşftnti· 

lClrıe bog6n istihfaf etdğlmlz 

bu ''Blzıaet., lı:ellmealne l11fe 
edllen hürmetin b6y6klaga 
anlaı.ııhr. 

M6tterek bir gayenin busu· 
line saf olan m6tenuık (Cor· 
domıe) hl&111etlere ef 'ole (Fo· 
netlon) derler. Bundan dolayı 
devlet memurlarını {l!'oactlonı· 
lnı) tesmiye olunur. Gene ayQI 
aebebden dolayı hayatı unlyede 
cereyan eden ef 'ali m6teaaılka · 

ya c!ı (Fonction) denilmektedir. 
İşte, mevzuomas olan dev· 

letçlllk rejimi, blıl buglnkü 
nakıs ve ldealladen fohJraf 

l 
3ldarbo yolun kenarında bir 
çılın•n ardıodan çifte Uife~( ile 
Glıerleriae alet edildiğini, du
man içinde kaldıklarını ve do· 
m•n araeındı kocası Mustafa. 
nın yaralanıb 7ere dOşhlğfloft 

gördaklertnl, ıyul zamandı 

Mmtafa nın ölftb ölmediğini 

anlamalı: için çıhtllğın ardından 
batını çıkerıb bıkmakta olıa 

İbrıhlm'lo de bııını gôrmilş 
olduklarını ıöylemitlerdl. 

Suçlular; tak'a gece olduğu 
için karanlıkta orada kimsenin 
gôrftlmeeine imkln olmadığını 
iddia etmişler ve bo iddia üıe· 

tine mahkemece vak'a yt!ıriode 

etmio olau insaniyetten IEıtlkba. 

lio mükemmel ve mQteklmil 
lbııınlyetlne sevkedecelı: olau 
bir rf'jlmdlr. Bakımz, nlçJn? 

Ferdi hOrrlyet ile cemiyetin 
otoritesi ve bOrriyetln lktıaadi 

bir tekli ohau 9abd mGlldyet 
ile içtimai mOlldyet arasındaki 
tezıd, bCltiln bir lnaanlyet ta· 
riblaln henClı halledilmemlt 
muaddll bir mH'eleıldir. Tabit 
ben borada bu meı'elenln hılü 
ile meıgul olacık dtığlllm. 
Yalnı~ tfmdiye kadar bunun 
hılll folu dfttflnftlf!n f lklrlerJ, 
ileri atlrOlen iddlıl1rı, nokta! 
nazırları, muhtelif faraılye ve 
nazariyeleri tetkik edecek ve 
devletçUlğl hakh gôıteren de
lilleri Ye aleyhinde ıerdedllen 
itlrulan ortayı koymıya çalı. 
oacağım. 

lkt1111dlyat tarihinde zamllo 
saman hftktlm ıtlren Ye hepel
nln kendlılne mıbıaı iddiaları 

' hiikftmlerl, naHrlyelerl bulu-
nan bir bayii mezheb Ye mee· 

tetkikte bulonuJma11 Jçln •a· 
Juıf eblloden mOrekkep bir he· 
yet teıkll edilmlod. 

Bn heyetin vermiı.ı oldutu 
rapor dGnkil celsede okunda. 
Raporda yapılın tetkikte uk'a 
yerinde ıôylendl~I gibi çahhğın 
ardından batını çıkarın bil' 
adamın tamamile görGleblleceğl 
zlkrediliyoıdo. 

Rapor okunduktan ıonra 
bet mQdafaa tahidi djnlendt. 
Bunlardan bir .kıımı Hasan'ı, 
bir kısmı da lbrablm'i vak'a 
gecesi haoka yerlerde gôrmcto 
olduklarını &öylemlılerdfr. 

Gösterilen bazı eıhldlerla 
daha dfnletımeel için duruşma· 
Dın devamı bı~ka gGne hırı· 
kıldı. 

lelı: ver dır. Bunlar-.ra~ında il· 
mi bir kıymeti haiz olmadığı 
cihetle Mr mezh~b addedllmlye 
de 14yık c.lmıyao merkantilizm. 
den balıl!etmlyerek tırlb 11raeUe 
Te tekimiU derecelerlle en kı· 
demli bir meıhcb olan ffıyok· 
rıtlar bıkkındı birkaç ı&s slSy· 
liyeylm. 

leminden de anlıtılacaAJ Yec· 
hile f lıyokrııl, iıtlb&alln yo· 
karıda saydığım unıurlarından 
yalnus "Tabiat,, a atfı ehem. 
mlyet eden Ye diğer anasın 
hemen hemen hiçbir kıymet 
fermlyen bir mezhebdl. 

Oneeklzfncl 11ruı ortalannda 
toprak, yant tabiat, tamamile 
htıklmdarlann, prenslerin m61· 
k6 olduğu Ye btltln de tletterde 
mutlaklyet rejimi cari balon· 
doğu clbetle, eırf toprağın fo. 

htıar altındı balanmaı olma· 
ıından dolayı flsyobatlana 
ona azami ehemmlyed •ermtı 

ohıııları haklı• değildir. 

,..... Deva1D fıdecek -

piskopos lsten~cekmff. 8a dl· 
lek bitt;i ~yle yasılmıf: 

- Senini Yef bedf'n beıl tela· 
rlmlze tpfıkopo11lolı: etmtı ea.. 
Petro namı keıtot dalalet ka· 

rln bu kere zf rl seheri ke•n 
oayabı cahlme •eler etmekle 

lpiskoposloğ• mGtaallf lı: iman 
batılı .... ilb ... 

Ve de .. m edilerek: 

- Tariki •Ontebayı dalt· 

lete bir rebmilma ola11 Metre
polidl makamı ıleyblanan vel
bıdit ... 

Diy" yaııloııo.. Ve hu tt•· 
kere taktiri moclb olmuı .. l.aJ. 
bnkl bu n~ıoeoln bulA11111 
todur: 

Uzun samandıaberl Bulttl· 
yan cemaaliaia piakopoelajaaa 

yapan papu Petro 6ld6. Y erlae 
m6nuiblnln gllnderilm9lnl yal· 
vanrıs.,, 

Bu kadarcık badt bir teJİD 
ıan'at namı albnda eokuldate 

tekil, o devrin ... ·aı telAkki· 
ılnin ve edebiyattı ba~dq t:a· 
ran geri zlhnJyetia eteri *· 
Şimdi mlllt nrbğı dil, duyp, 
tarih bakımındın upa •Jlam 

bir yapı olarak karmıra oah· 
tırken TGrk 1an'atklrl1tı•••• 

Tllrk yazıcılınn, oaanlana. 
ediplerin rolln6n çok bClyB 
oldugonu urutmımabdır .. 

Benim gôzllme ~rpsn tudar. 
S.aı ozanlar ye taribciler. 

udece yeni kelime kullanmak 

öaentisioe nplaamıtlardıl'. S.. 
gün halk dilinde kullaaılu. 

8flt..0ere uygun ve k6t4 Tart 
ot.o kelimeler dururken oalan 
bıtkı lf'hçelerden k•rtabk an• 

yorlar. Oaanlar dergide, parlak, 
cana, kulağa 1akıa 'öıdGklerl 

yirmi otus kellme ile :kaff9 • 

kurabilecek beı OD de7lmi k 

klğıda yanklan 10nra anım· 

lannı kaleme alıymlar. 811 

yınhştır, zor1klllkth·, ..... ,.. 
dur. Kaldı ki, bap araeua 
dar çerçl•eilnl ~t.mıpadJr, 

kafiye bakunındm ela gealıllk 
varcbr. Bllmeliyf• kt alaa dl· 
llndeld keUmelerle gisel, de· 
ğerll aasımlar yapılabilir. Araya 

birkaç yabancı kanıına onlar da 
yenllerlle değlttlrileblllr. Bade· 

nemeler içinde gôae alacatımzı, 
yeni TClrk , ean'atıoı karmak, 

yen• n mtlli karektere aypa 
ortjlnaller vermektir. Aal amae 
buradadır. 

Orhan Rahmi 



Italya ile },ransa Nasıl Anlaştı? 
-------------.-ııı----------~·--------------------------

A n la ş m anın Anahatları Bu lşde ltalya Mı, Fransa Mı Kazandı? Sevi· 
nenler ve Kızanlar Muahede-

le Tadil Edilecek Mi, Eski Gizli Muahede ve Müstemlekelerin Vaziyeti .. 
• Roma'da Bsy Lual ile Bay 

Mu oliol araeında geçenlerde 

fmzalnnan protokol , uluelarara . 

sındı uzun akiller yıpmıotır. 

Şimdiye k du orta A nupa, 

mü temleke Te muahedeler Qze· 
rinde aykırılıkları bulanım iki 

devlet, bu protokolle anlaemış 

bulunuyor! r. Fraı::sa, İtalya, 

l ngiltere, Avusturya, Çekoalo· 
akya, Romıınya, L-ehfstan ga· 

zetelerl bu anlaşmayı, uluslar · 

ara ı br:••f" no tasmdım sevinçle 
kareılamışlardır. Ancak diğ ... r 

hıu:ı millrtlerln gazeteleri, h al· 
ya'nın, muaht:deleri t11dll hu· 

eusundaki eekl f iklrlerioden 

uzgeçip geçmediğini araştır· 

maktadırlar. Saniyen bu pro· 
tokolda 1915 yJ lıoda mevzuu 

babgedilnılt olan gizli rouahe· 

de de tekrar dblhimlş gibidir. 

Franıa, bu muahede ile İtalya · 

ya Afrika'nın şark kıı5mında 

100 küsur bin metre murab· 

bamda arazi da bırakmıştır. 

Karllerlmlzln esaslı surelte 

t envir edilmek için bu mua· 
hedrnin ana hıtlırrnı nrlyor 

u Avrupa gazeteler inin bu 
babtaki l!e9riyatından parçalar 
iktibtıa ediyoruz. 

Anlaşın nl arııı 

Aıınhatları .. 
Fransız dıs f ~lerl bakanı B. 

Pler Laval ile İtalya başbakanı 
Bay Mussollni'oin 7 ikinci Ki· 

nanda imza ettikleri muahede· 

name ile protokolun ve beyan· 

n amelerin anahatları şunlardır: 

Hududlar Muahedenamesi: 
Fransa ile İtalya arHsnda 

Afrika'daki menferıtlerlul uzlae· 

tırmak için akdedllmie olan 

muahedename, iki ulus arasında 

muallak bir halde bulunan 

mes'"lelerl kat'i bir eurette hal· 
Jetmektedlr. 

Bu mes'eleler, bir taraftan 

T unus için olan 2S·Eyhll-1896 
tarihli mukanlenamelere ve 

df ğer taraftan beriki memleke· 
tin hemhudud müstemlekeleri 

srasmda sınır tashihi yapılmak 

uretlle İtalya lehine nuıfet dal· 
resinde ta vfzatte bulunnlmnsını 

gözettıo Londra andlaımaeının 

13 iiocti maddesinin tatbik ine 
dairdir. 

Muahedename, Tunus mes' e· 

lesi hakkında çok kısa bir zıı · 

man zarfında bir mukavelename 

getirilmesini natık hulunmskta· 

dır. Bu mukavelename, hodud

lan mütealli k muahedename 
ile ayni zamanda mer' iyet mev 

ktioe gir ecek olub esasları daha 

şimdiden hususi bir protokol 
ile tesblt edilmiştir. 

Libyayı, Garbi Fransa Afri· 

kası ile hattı Ostüva Fraosıs 

Afrika'sından ayıran hudod bir 

hat ile tayin edilecektir. Bu 

hal 12 eyh1l 1919 tarihli an· 

la~ma ile teshil edHmlt olan 
çizgluia mOnteha noktaaı bulu. 

BtlD T ummo'dan baıhyarak 2j 

granovlç tulü ~arkisl ile 18,45 

arzı şlmallnln tekaUl oekta· 
eı nda lngllz·M181r Sudan'ın garb 

hududuna vA!ıl olacaktır. Bu 

hat, Aozu, Yebbl Souma. 

Guezenti ve Oori'yi İtalyan 
arazisi ve Bardal, Yebbl Beu 

ve Tek.ro'yı Fr1n11z arazhl 

içinde ltırakmaktadır. 

ErJtre ile Somali'nlu Fran· 

11z'lara ald eabtll aruındakl 

hudud Babrlabmtr 1ahllinde 
kAln Der Elona ile Vef mı 
nehri aahlltnde kAin D11dato 

arasında çizilecek olan bir hat 

ile tayin edilecektir. 

Bay Laval 

Bundan başka Fraoaa, İtal· 
ya'nın Doumeirah adaeı özetin· 

deki hukuku htık.iimranlel de 
tanınmaktadır· Her iki hudad 

için teeklll mutasavver tahdld 
komisyonları, budııdlara iyl 

komşuluk ır ünas,..betlecl için 

antlaşmalar hazırlıyaca.klardır. 

Tunu~ mcs'eleleri: 
Taone mes'elelecl için olan 

hususi pt0tokol, Tunus'a müte· 

alllk 1896 tarihli tk aret ve is· 
k4o mukavelenamelerioin yerine 

kaim olacak olan moknelena· 
menin başlıca eaaalarını kur· 

maktadır. 

Tunus ltalyanlarının bu hu· 

euelarda mOşterek. hukuka dö· 

nüılerl 28 mart 1945 tarihin· 

den itibaren tedrtct bir ıorette 

olacaktır. Bu huıoı tabiiyet 

mes'elelerl için reaml ıene içinde 

bitirilecektir. 1935 tarihine ka· 

dar Tonoa'ta İtalyan ına n 

babadan doğacak olan çocuklar 

İtalyan kalacaklardır. 1945 ıe· 
st:neei ile 1965 seneel arasında 

doğacak olan çocuklar lee Fran· 

sız tabiiyetini taleb etmek bak· 
kı hıyarına malik olacaklardır. 

1965 ae.neelnden sonra bun

lar mfioterek hukuka yani Tu· 

n us' ta Fransız tabiiyetine dair 

olan kanon nhkamma t&bt ola· 

caklardır. 

İtalyan mekteblP-rine gelince, 

bunlar 1955 de Fransız tedrl· 
&&t kanunlarına göre idare ola· 

nan hususi mektebler haline 

gelecektir. 

1945 tarihinde serbelt mee· 

lekler icra etmekte bulonac•k 
olan İtalyaa'larıo kaaanmıt ola· 

cıkları hakları ne oluraa olaun 

ıanılacalı.tır. 

Hftstemlekelere aid ôko· 
nomik anla,ma: 

Afrlka'dıld mOltemlekeleri· 

ne milteallik bfltan muallak 

mee'elelerl kat'i ~urette hallet· 

mek için doetça bir çalıtm• 
b.,raberllğl yapmak slhnlyetl 

dahilinde hareket eden ve bu 

yoldaki btU6n mOnaıebetle· 

rinde bn zihniyetten ilham 

alıcak olan iki hllk6.met, ana 

vatanlara ile Afrtka'dald müe· 

temlekelerl ve bunlara char 

memleketlerle lktı11di mana· 

ıebetlerlnl arttırmak lilzomunda 

oyoemuılardır. 

Her iki hakumet, bu çahıma 

beraberltğinin en iyi ıartlarını 

vftcuda ı• ıotfrınek ve bunu bil· 

hasaa İtalya'cıı n l!'raıt11z ·Habcı 
demiryolırna lıtlrak hf8!eı.iol 

artırmak =- ıı retlle yapmak için 

gerekli tedbirleri almnğı g<iz 
~nfinde bulundurmuşlardır, 

Genel siyasa : 
Afrika'<laki rneofea tlerfni t a· 

mamile u laştı rmanın haddı za· 
tmde çok verimli olmıık la be· 

raber, kendilerinin geuel eiya!a 
alamndakf çalışnıe beraberliğini 

de kolaylaştıracağını nazarı hl· 
bara alan lki bükümeı, daha 

şimdldrn beynelmilel bir tesa . 

nüd zihnlyeıi ilo barış duru . 

munun sağlımlaıtııılmaeı için 
çok gerekli olan mee'elf':lerlo 

hallini kolaylaetırmağa yareya 

cık olan bir görüı blrltğl temi. 
nine haeaaten J~zum görmüş 

lerdtr. 

menin akdini bcklemekaizln ve 

Avuarorya'mn bütünlüğü v,.ya 

istik.lAli tehdide maruz klldığı 

takdirde her Hd hökümet, ica 

beden tedbirJerl almak makea· 

dile kendi aralarında 'le A 'YUS 

turya ile damtmalardı boluna· 

caldardır. Ba dı1nı~malar muva· 
fakatlerl iedhral edilme k iizere 

dl~er hiikıimc tlece de t t'emil 

ol unaca ktır. 

T<'slilıat 

Rer iki hükume t. lılçhir 

nıcmlelı;etl n, bir ta .f lı bir yol 

He, teelihat alann::dakf mfikel· 
lefiyetler ini tadil r.demfyeceğl 

huııueunda anl11tııtıt o l dukl arı 

gllıi bu prenstb bozulduğu tak· 
dlrde aralarıod• daoı9runlarda 

bulunmak lüzumunu da kabut 

ve tf'&lim ctmi ~lerdfr. Her fki 

hükumet ayni zamanda 11 k~ 

ounuevvel 19:12 tarihli bı yan· 

namenin tarihi içine giren bu 

kuk mfteavatı prenslb!nfn bü· 

Uln ku vvetini muhafaza ede· 

Cf'ğlnl de kabul eylemi~lerdir. 

Bay MuHolini İtalya Teliahtı ile birlikte 

Orta Avrupa 
Her devlet için diğer dev· 

letlerlıı lıtlklAl Te h0t4n1Gğftne 

riayet etmek mecburiyetinden 

ibaret olnb beriki tarafın da 

baAlı bulundokları prensibin 

teyld n takvlyeıl huıoıunun 

ATropa'nın bu kıt'asında iti· 

mad hislerinin artm11ına yarı· 

yacağı dCltftnceslnde beriki 

htlkQ.met anlaamıelardır. 

Beriki hükumet, bllhaesa 

alU adar olan devletlere kareı· 

hkb olarak blrbtrlerloln iç 

itlerine karıımamak ve &kitler· 
den herhangi birinin toprak 

tamaırıhğı veya siyasal ve ıoy · 

eal rejimine bozacak hertürla 

tahrikAttan ve propıgandadaa 

veya bunları kolaylaotırmaktan 
sakmmığı taahhild edecek bir 

mukavelename ak.tini tavsiye 

eylemek için de anlıımıılardır. 

Eıuen bu uluılar korumu 

çerçenıl içinde aralarında ltu . 
prenılhlerln tatbik.lal temine 

mataf haıuat itlltf dal aktede· 

blUrler. 

Ba umumi makHelename, 

enel ve enel İtalya, A Tuıtor· 
ya, Yogoelarya, Almanya, Çe· 

koılonkya H Macaristan ara· 

ıında ak:dedUecektlr. Boua 

Franaa, Lehlatın ve Romanya 

hemen i9tirak edebilecekleri 

gibi lcnhıoda dl~er devletler de 
btlAbare iştirak eyllyebHecek · 

lerdlr. 

Diğer taraftan mukavelen&· 

Genel beyanname : 
Fraaıız Dit isleri Bakanı ile 

İtalya batbakanı aralarındaki 

glSrOtmelerln bir neticesi ol· 

• malt 4zere de bir beyınnıme 

imza etmielerdir. 

Bu beyannamede, evveli ak· 
dolanan ltlltfnamelerle muallAk 

bulunan bOtdn meı'elelerin ve 

26 nisan 1915 tarihli muahede 

ıhkAmının tamamlle icraeı hu· 

aoaunan balledllmlı olduğu sik· 
redllmektedlr. 

Her iki devlet adamı, uluslar 

korumu mlsakındakl uıulan iı· 

tikbılde ortaya çıkabllecek bd· 
Uln münazüüofih mea'elelerin 

hallini temin edeceğini de ka· 
bul ve teslim etmlolerdlr. 

Her iki hOkômet adamı, omu· 
mt barışın muhafasa ve idame 

v" bunun için ahval ve vuku· 

atın istilzam edece&l her Ulrlft 

danıtmalıra bat Turmak mak· 

aadUe teırlni mesailerini arttır· 

mak için de anlaımıelardır. 
• • • 

A nopa gazetelerinin net· 

rlyatı dı ıu merk.esdedlr : 

Alman 
Gazetelerinin Ne~riyatı 

Lokal Anzeger 
Lokal Anzeger gazetesi Ro· 

ma anlatmaları hakkında fUD· 

ları ıôylemektedir: 

Acaba Fransa, ltalya'yı ken

di tarafıaa çekmek tçln uiçtn 

bu kadar fedakArhklarda bo· 

tundu. Bunun sebebi, Avıupa 

c~nobu e•rklslndekl llegemon· 
ya 'smı k u vvetleodlrnıektedir. 

Sovyd Ruıya He olan ılyasa 

kararlaştırJldıklaD sonra, Fraoıa, 

halyıı ile yaptığı bu anlaomalar 
la i ttifak ve do1tluklan şuuruna 

ıon taşı da koymootur. Bu, 

A nupa 'yı ne daha meeud ne 

de daha ealdn yapan eski siya 

say ı takib yohmda yeni bir 

ttşebbüstcn başka blr~~y de· 
ğildlr. Bay Mussolinl h ük u · 

mele yeni ge çtiği zaman Lo· 

karno da b ütün bu muahedeler, 
anl aşmalar, aadlaşmalar ve pro · 
tolrnllar hskkrn<lı1 en doğru bir 

ıöz söylemft ve demlttir ki: 

··Barışı yapan imzalar değil, 

fakat imzalanan ~eylerlu ruhu· 
dur.,, Bugün buna tekrar el · 

menin tam zamanıdır. 

Berlincr Tageblatt 
B«!rlfoer Tageblatt Roma an· 

laşmalarmın ~"ranea'aın bir mu· 

vaf fakı yeti 'Ye İtalya'mn bir 

hezimeti olarak saymaktadır. 

Bu gazete diyor ki: Bu an · 

l11omalar A vrupanın slyaaal ma· 
kaoizmasını ~ökünden df'ğİş · 

tirmektedir. Bo anlaşmalar Fran· 
u lle İtalya arasında Afrlka'da 
ve Halkan'larda mevcod oJan 

gerginliğ i kaldırmaktadır. Bu 

suretle Fcao~a kendlalni Al· 
manya'ya karşı serbestçe hare· 
k et r.tmekten menetmt>kte olan 
ağır bir yflkten kurtulmuş 

oluyor. 

Bu dtğlşlkllk, stlAhları hı· 

ralLma mee'eleelne dokunması 

b11k.ımından da az mQhf m de· 
ğildir. Bay MuBBollni kendi 

hakiki hiaelni muhafaza etmek· 

le beraber, Fransa'ya bazı fe

dakArlıldarda bulunmoıtur. Bo· 
lteatan diyelim ki bu anlatma· 

lar mazideki iddiaları hesaba 

kattldığı takdirde İtelya'nıu 

büyük fedakarlıklar göze alarak 

.katıldığı muazzam bir kuvvet 

temerküzOdftr. 

Bu gazetenin mdtaleaaana gö· 

re hal ya, bir "Sahan mercl · 
mek,. için Avropa'daki nzlye· 

tini elinden kaçırmıştır. 114 

bin kilometre murabbaı çöl ve 

Habeflstan'dakl nüfusunun art· 
tırılmaaına müteallik muhayyel 

nidler, İtalya içln birer ka· 

zanc dt"ğildlr. Bu bıll, İtalya· 
DID zaAfına vermek lcabedere. 

ltalya gazeteleri: 

(Corrirere della Sera) gazeteıi 

Fransız • İtalyan anlaamuı do· 
layıalle mevzoobahfı edllmeğe 

ba9lanan Macar ıiyaeaaına do· 

konarak diyor ki: 

Y ugoılnya ve Romanya tara· 

fından bir tehlike ıtbl göıte · 

rflmek lsnen Macar tadllcl aiyHa· 

sı nihayet çok eakin ve barıtı 

aever bir hareketten baıka blr

teY değildir. Bo sehebten do· 

layı bulanık suda halık avla· 

mık tıtlyenlerio çıkardığı bu 

ıon't fırtına ge~lrlldlkten aenra 

İtalya'nın Avusturya ve Mıca · 
rietan He olan anlaşmaları da · 

ha ziyade kuvvflt bulacaktır. 

Bo barıt elyaeaıı, Balkanla· 
rın nlhayetlae •e Tarklye'ye 

kadar genitlemlt bulunduğun · 

daa bizim için bundan aonra 

yapılacak it Franea'nın yardı· 

rolle t'Sa!!en iyi bir y iirüyilt 

taklb eden Jıa lyao . Yugo&lıtf 
münaeebetlerioi iylleettr ınektlf· 

lngiliz Gazeteleri: 
Daily Ekspres: 

Gazetesi f ııl!l Roma an l aşmalt· 

rının Afrika'yı alakadar eilell 

kısımlarım tabltl eden yaz ı sınd• 
diyor ki: 

Franaa İtalJa'ya Afdkli'd• 

bazı arazi verecek ve haly•• 
Babeşletan'ı himayesi altına ,ı 
mak için daha kuvvetli bit 

mevkie getirecektir. Mea'ele 

böyle netice verirse İtalya mıfi 
Nil'Jn membalarını kontrol ed•· 
bilecek bir hale gelecektir. 10· 
giltere, gerek bu işte ,erek Hı· 

beşi atan 'ın İtalya tarafJndan mi'' 
temleke haline getirilmesinde 
hiçbir mahzur g<>rmez. Çünkil 

biz Afrika'da inkloaf ettirllece~ 

kif i mlkdarda araziye sahibi•· 
İtalya Habeeietan'ı hAklnıiyeti 
allına alınca Sudan'• komtıJ 

gelecektir. 

Bundan dolayı logHtere'olO 
bu arazide kalmaaı ve Sudao's 
bazı Mmr'hlımn iıtedlkled gtbl 

Mııır'a bırakmamHı llzımdıt· 

Çünkü o zaman İtalya MHır'd• 
isted iği gibi hareket edebile· 

c"ktir. 

Avusturya Gazeteleri 
Neues Viener gazetesi bfl· 

has&a elde edilmf ı olın ftUAf• 
Ingllterenlo hfsai totlrakludeo 

bahsettikten aonra fena niye· 

tinden şübhe etmekte oldağ• 

ve Sar mes'eleal hılledUlt 

edilmez Avoeturya'mn Alman· 
ya'ya Uh11kı hakkındaki mak· 
eatlarını elde etmek azere 

hemen harekete geçeceklerine 
kani bulunduğu BltlercilerlD 

bu hareketleri fhtlmallne kartı 

lnglltere'nln hiç olmazsa ml.,k 

ile alAkadar devletleri bir fikir 

etrafında blrleıttrmtş oldnğuao 

yazmaktadır . 

Bu gazete, Vlyanı'dakl vı· 

zifesl tamamen akamete uğra · 

mıı olan Von Papen 'in geri 
çağırılacağı ve ktndlsioe Sar'd• 

birinci derecede bir vulfe 

hususunda lngflterede bir dft· 

ıüncenfn bulunduğunu da btl· 
dfrmektedlr. 

Macar gazeteleri : 
Budapeşti Blrhab diyor ki : 

Macaristan bir Fronsız . İtal· 

yan yıkınlaşmasrnı sevinçle ae· 

IAmlar. Macaristan genf'I gayec 

iyi bilmektedir ki Roma ko· 

nuemaları Macar eiyasaeının bo 

gdne kadar kJ ana hatlarını 

değiıtlrecek hiçbir mahiyet gös· 
termemektedfr. 

Gene Prag'd• çıkan Çeıke 

SloTo gazetesi de B. Jı.:;ckhard'ın 

kaçak anlatmayı kırmak lbıaı· 

dır dfttftnceal ftzerinde söyle· 

diğl nutku tenkid ediyor ve 
diyor ki: 

"Daa6nmelt ki bo sözler B. 
Mueaollnl'nln barıeın zımanları 

hakkında kat'i cftmleler söyle· 

dlgl ve orta Avrupa devletle· 

rlol mdtekabllcn birbirlerinin 

sımrlarını tekeffül etmlye da· 

vet ettiği gilndo erteıinde söy

lenmiıtlr. 

- Sonu 6 ıncı BBhlfede -



Namus Uğrunda 
Yauıı: Amold Galopen ~ 107 mir - 20 K1inunuaani 935 

Onun için beyhude yere 
endlteye dtıımekte mana yok· 
tar. İtterıenlz timdi yokankl 
.. ıonı çıkalım da or1da bir 

çay İÇellm olmaz mı? 

- ~imdi gelirim. 
Diyerek salondan çıktı. Bu 

eırada rezeııf gıcırdıyan bir 
kapının açıldığı duyuldu. Attar 
arkadaki babı;eyo çıkıyordu . 

Bu esnada iki kişl arasında 

geçen muhaverenin husble ge · 
tirdfAI güriihil dnyuluyorrlu. 
ee11Jerio heriklslni d~ gayet iyi 

tanıyordum. Bunlardan biri 

Attar, diğeri Dikson'un lrli. 

Biraz sonra Attar'11 bazı emirler 
ver"n mlralayıu setıi duyuldu. 
O anda miralay tekrar ealona 

girdi ve: 
- İşittiniz mi? dedi. 

- Evet .. 
- Kim olduğunu da bittabi 

Demin de ıöylemlştim. Mir · 
alay :ile 1rmızda geçen muhave· 
re •ıağı kattaki salonda geçi · 
yordu. Surıdı mermer bir 
hnozon '1zerine lğilmiş. ığ 
zından tıth bir fısıltı ile sular 
ıkın tunçtan bir heykel göze 
Çarpıyoıdu. Yak1rı kata çıkan 
IDerdlnnin etr1fı rengAreok 

halalarla afislenmiş, ~bunların 
lzerine ıcaib allihlar, .. ,lanç 
•e mıuaklar takılmıştı. Böyle 
bir dekor karı111uda Tr1mp'ın 
•aziyetl görftlecek blreeydl. anladınız. 
Gözlerini etrıfa öyle bir gezdi· - Evet. Mahvolduk. 
riıl vardı ki insanı gayri ihtiyari - Müeterih olunuz. Beıı 
Y•nhıhkla Roma Senatoauna ve Attar buradayız. Eıter lii · 
glrea Tunalı köylft hiklyeeinl zumlu addediyorsanız bir tarafa 

hatırlatıyordu. Biçare adam; saklanebitlreiniz. 
brlılırın üzerine baemığı ceıııı· Dnhal proteııtu ettim ve 

ret blle edemiyordu. .Adeta dedim ki: 
bh mıbedde imle gfbi buranın - Hayır mıralay. Sak.lan· 
llktnettnl iblll etmekten çe· mağa lüzum yoktur. Esaeen 
ltinlyor zaanolaaabillrdi. Dar· bu adamın beni buraya kadar 
llaadatJn açlarla 6rt6lft olan takib ettiği muhakkaktır. Be· 
h.ıının içinde ne gtbl dGtfin· nim burada olduğumu biliyor. 
Celer olduğunu tahmin etmeic Y almz Tramp'ı ne yapacağız? 
bluıbi çok sordu. Fakat dıı - Tramp'ı ıaklıdık. Onu 
bati, içinde bolundoğu garib herhalde bulımıyıcaktır. :,iz 
lllanuralı yerin teılri altındı Mm. Broka'u teskin ediniz ve 
bolondoğonu göıteriyorda. dalma yanında bulunmak AD· 

f nce Te m6terakki bir aevk retile buhrana uğramamasına 
IDahıulCl olan bu muhitte kirli dikkat ediniz. 

elbiseli hlll aırtıuda idi. Ken· 
dJ keadJme Tramp'ın Hlnd'li 
prenaeei g6rlb g6rmedlğinl 

lberakla ıoruyordum. Bu me· 
rakımı tatmin eden gene Delya 

oldu. Salonda yanımıza gelen 
prenıea: 

- Biçare adam çok hOIJO•a 
Rittl. Çok bot bir hali Hr .. 
Puat ne kadar dı kirli .. 

Sonn kocuıoa d6nerek: 

- Deminki adam nerede? 

- Tramp Auar'Jn yıaıada· 
d.r. Sis merak etmeylnfs. Attar 
0 1aun bCltCla lbliyaçlannı dtııfl· 
lleblJlr. 

Bunan eserine preaeeı; ilse· 
rlade yathğl tilylk dlnnı 
ber..q,ak çay huırlama~• gltd. 

C-.1uıc1a tattop kClçilk joka 
da letbet kabaca etraf ta ııç· 
l'a•ııı baelıdı. 

Miralay bu ıon cümleyi he· 
niiz aöylemiştl ki sofada bir 
ayak seal duyuldu. Broks der· 

hal yerinden fnlıyaralt yeni 

gelen mi saf iri salon kap181nda 

karşıladı. 

- Sonu var -

Borsa 
.............. _ .... 

Boruda dClDkO ilsl.Jll Te •· 

hin uhtlan qa~dakl tekil· 

dedir. 

OzOm Satışları 
Ç. Alıcı 

30 Alyotl bira. 

19 l.ı Reci10 
17 H. A!yotl 

66 

Zahire 
Ç. Cimi 

2Gl7 Bu~day 

69 Arp• 
17 Mı11rdan 

113 Nohut 
5 Mercimek 

300 Soıam 
]8 Faııolye 

24 Pamuk 
128 Palamut 

s 

1 

K.. s. K.. s. 
17 20 
16 16 50 
16 16 

abşlan 
K. S. K. s. 
4 20 4 75 
4 75 4 75 
4 4 
5 5 
6 6 

11 32 11 50 
8 25 13 

53 58 
80 440 ---

Ba •ırada kapının zili acı 
ıcı ~imaja batladı. Smki 
elektirlk cereyanına maruz 

kıllbaf gibi hi bir ıorette her 
tlçtllDla de batuaııağı tluedlk. 
O ıırada çaydanlığı -sıcak wa 
hn111tıa prenıee lSylece kal· 
lllıttı. Siyah lem'alar Hçan 

gGzlerl kocaıının gaılerlne 
dlkilmlttt. Ba hareketaiıllk pek 
11 dnam etti. Miralay Raif 

r'~ .. 1ı:~a=~1-----. Çocuk Bakımı 
ANADOLU Hakkında öğütler 

- --- Clnlük Siyaul Gazete 

SaJup Te IJatyupm 
Baydar Rfltdl öKTEM 

IJaıbrııt • ...,.,. .. te yan itJeft .. 
lllfidfirt: Kemal Tallt KARACA 
ldareba.neai: 
C İzınir lıiııci Beyler ı~k.atı 
· Balk Fukau hin... ıçuıde 
Telgraf: İzmir .. ANADOLU 

l'elefon: 2776 .. Potta kutuıu 405 

ABONE ŞERAiTi: 
lıUıtı 1200, Alb aybğı 700, Üç 

aylilı SOO kuraftor. 
\' lhancı memleketler için mendik 

abone Gereli 27 liradır. 

B~e 5 ltunlflur. 

~tl geçmit ntlabalar 25 kuruftur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
......._ BASILMIŞTIR 

Çocuk Ealrgeme korumu 

(Bimayeletfal) aoneler11 çocuk· 

&arının bakdmaaı oaollertnl 
g61teren 6ğOıler hUJrlamııtır. 
Bu öğütler ı6t çağındaki be
beklere birinci aydan baılayıb 
12 inci aya kadar ne ıekllde 
bakalacağını bildirir. letlyenlere 

her ay için bir 6ğlt para11z 
olarak gladerilfr Ankara'da 
çoeak e1lrgeme kuruma baı· 
kanh~na bir mektubla çocu 
ğan kaç aylak olduğuu ve 
bir de adre1 bildirmek klfl· 
dlr. Kurum: çoculdarın terbiye 
ve bHUhkları hakkında ıoru· 
lacak ıuallere de paruız cnab 

verir. D. 3 

Geçen Yılın 

Murahhas ve 

Denizli merkez kaza idare heyeti .. 

Denizli, (H osuei) - Denizli 
C. B. Fırkası •ili yet kongresi 
toplanmıttır. Kongrede De· 
nlz'll merkez kazaaanı Bayan Saa· 
d~t Kaymakçı, Ray eczacı Hiis 
nü, Bay Oaman Bayrakdar, Bay 
Biiseylo Köse, Tavas kazası 

Bayan Perihan Nazmi, Blly 
Hamza, Bay Nuri Yumuk, Acı· 
payam kazası Bay Salih Siicfillü, 
Bay RaııJm Sürücfi, Bay Ömer 
Karcili, Çivril kazaeı Bayan 
Kadriye füdnn, bay Osman 
Çorbacı, bay Ali Aydın, Çal 
kasHı bayan Neeime Yoııuf, 

hay Abdullah Karayazı, bay 
Necip, Sarayköy kazası bay 

SOleyman Rü~tü, Bay Oftseyio, 
Buldan kaza111 bayan Süheyla 

Şevki, hay Talat Tarakçı, bay 
Tevfik tı--msil ediyorlardı. 

Kongr .. yi vlllyel idare hey(ti 

haokanı Hay Eaad Kaymakçı 
g<ızel bir ıöylevle açtı, kongre· 
ula açılma111ndıa öUlril Ata· 
tOrk.'e, Baıbakan General ismet 
İaöntlne, C.H. F. genel kAılbl 
B•y Receb P~keı'e ' qygı ye 

ol.ban telyasıa çekllmeabıl tek· 
lif e,ıai. Bayan Slheyll Şevki 
(Buldan) ıılSs alarak Ttuk ka· 
dınıaa etrasal •e medeni hık· 
lınnı veren, bo ıeref il mevki· 
Jere getiren ve yurd itlerine 
karıştıran Atatftrk'e ıükranları· 
.._ yasdma11nı diledi, Bu tek· 
lifler alkıolarJı onaylandı. Bun· 
dan eonra kongre bııkanlıkları 
n yazganları seçilerek birinci 
baıkanhğ• Bay Eead Ka1makçı 
ikinci baıkanlığa Bayan Perl· 
han Nazmi ve yazgaolıklara 

Bay HGeeyln Köııe (Denizli) 
Bay Hamza (TavaR) eeçlldiler. 

Kongre Bay Eıad Kaymak· 
cı 'nın başkanlığında idare he· 
yetinin iki eenellk raporuna 
Te hesabmı konuşarak onay· 
lada. Beşkanlağıa teklifi Oıı:e· 

rine heHb, dilek ve nizam en· 
cOmenleri eeçlmi yapılarak ba· 
yan Perihan (Tavas), bay Bam 
za (Tavaıı), bay Nnrl Yumuk 
(TIVaa). bay Abdullah Karayazı 
(Çal). bay Necib (Çal), b17 Ra· 
ıtm (Acıpayam), bay Ömer K.r· 
cılı (Acıpayam), Beıab enclme· 
nine, bayın SHdeı Kaymıkcı 

(Denizli), bay TalAt Tarakcı 

(Boldan), bay Tevfik (Buldan), 
bay Oııman Çorbacı (Çinli), 
bay BlamtO eczacı (Denizli), 
bay Salih Sucullu (Acıpayam), 
bay Ali Aydın (Çbrilh DiYek 
eacilmeoine; bayan Netime Yo· 
sof (Çal), bıyan Kadriye Rıd· 
van (Çinli), bay Süleyman 
Rlşdü (Sarayköy), bay Meh· 
med Kemal (Tavaı), bay Os· 
mu Bıyıakdar (Denizli) nl· 
zam enc4mealne ayrıldılar. En· 
cOmenler toplanmak ılzere bl· 

riocl celse kapandı. 

Saat 16 da bay Eeat Kay 
mıkcınrn başkanlığında ikinci 
celse açıldı. Encfinıenlerden ge· 

len mazbatalar. dılekler, bütçe ve 

memleket işleri ozun uzadıya 
k•>nu,olarak onaylandı. Gündı
liğin konuşulmaeı bitirilerek 
vilayet idare heyf'tl ve höyük 
kongre murahhasları seçimleri 

yapıldı. 

Vilayet idare heyetine hay 

Esat Kaymakcı, bay Naili Kıl 
çfikı, bayan Nedime Yusuf, 

bay Niyazi Güral, bay Hfisnd 
eczacı, bay Mümtaz Sarı Ah 

med oğlu, bay Fnzi MOftfl 
o~lo, Saıni ve beyan Müoerref, 

bıy Hnsoil m:ıran~oz, bay Ah 
med Haki, blly Klizım Çt>peni 

oğlu, bay Ali :F1;hmi a\uk9t, 

bay Üdo•an Bayruktar, b.ıy Ke· 
mal eczacı, yedf'k üyelikltr~ 

bıııy Esad Kaywakcı, bay Nam 
Kilçdka, bay tl•mu, b~yiik 

kongre marıhhaılaklarıııa açf. 
lerek ..aı ıa de kongreye al· 
hayeı •erildi. 

• 
·~ Kongre ıuorahbaelar,ı "'e · 

flne tabiat lobabunda 60 ~l· 
tlllk bir azık verildi. Samimi 
konuıma n kayu.,maJarla 1aaı 
22 ye kadar eğlenildi. 

Göztepe 
Spor Kulflbfi Kongresi 

Göatepe epor kalflbCl yıllık 

toplaoıısını perşembe akıımı 

Gazelyalı'da C. B. G. binasında 
yapmıiJ, g,.çeo yıhu lelerini 
tanlb ettikten sonra Atattlrk.'a 
ve biiyüklere tazimat telgraf· 
l1rı çekilmeılol kararlaı:t•rmıohr. 

Fahri reisliğe ittifakla Gene· 
ral Kı\zım Dlrik. 

İdare heyeti: 
Bay Fehmi (Slmsaro~la), bay 

Turan Dirlk (MDhendle), bay 
Alieddia (So tlrketl memorla· 
randan), bay Aziz (Mflhendla), 
bay Murtaza (Bank Doyçe Or· 
yeni memurlarından), Bay Şerif 
(Talebe yurdu müdlrD), h,y 

Mustafa (lobiHr ambar müdlrl. 

Divan heyeti: 
A•ukat bay Nuri Fettah, 

tüccar bay Rahmi (Fillbeli), 
tüccar bay Cevdet (Alilyell), 
muhaeib bay Mehmed Ramiz, 
bay Vedat Tedik. 

Genel kaptanlığa bay A. Öz 
girgin (Tüccar). denizcilik leleri 
genel kaptanlağ1na bay Adil 
Boğa. 

Yeni heyetlere muvaffakıyet · 

ler dileriz. 

Kasığından Y &ralamıe 
lldçetmeltk caddesinde İz

mir'll tabak Şerif oğlu Meh· 
med eııkl bir husumet yflsftn. 
den Ali oğla Mutafa'yı bıçık· 

la eol k111Aından yaralamııbr. 

Futbol Heyeti lstıfay3 Karar Ver· 
miş. Herşey Alt-üst Oldu .. 

------------------------~-Lt g maçları, nihayet cuma Jikaydief, yınf kulübl~r ar11ın· 
~ünü akamete oğramıetır. Pro· de ıt ddetll itiraz Te lnf ialltre 
f;r&m mucibince, cuma günii yol açmıf, rntbol heyetinin 
Ahay Buc.a ve Şerkepor.Jzmlr· kendlıılne mevdu nalfeyi yıp · 
ı:por maçlacı vardı. madığı, bilAklı taraltarht• 11p· 

Buca takımı Hat 15 te uha· tığı iddialarını te,ltt etmlellr. Bu 
y• çıkmuştı,. Altay takımı oya· yOzden lig maçları da akim 
na girmeyince hakem Bay Zeki kalmtttır. 
eeremonl ile Baca'yı galll. eay- Fathol heyeti, tabmhhll bu 
mııtır. Miıteakıb mıçı yapacak bnekethd keadhlne hl'fl bir 

takımların da ıabara çık.mama· ltlmatlıızlık telakki rdttek itti· 
ları üzerine hskem aerr.moni faya karq ftıi'miedr. Ş11 hale 

göre 111111lr'de y"nide11 hefetler 
död6~önft çalarak her iki takı 

..,çilmell •e belki de Ukleri11 
mı roağhib telakki etmlıtlr. 'eliht .. n hıfl•aaa1t lcabedeeektlr. 

Takımların b11 hareketi, do;· Buna teeaıtı( l!tmemek eWea 

rudan doğruya futbol h,eyetl ve gelmez. ÇDakfi OJWJlars• C#.Je· 

SOD oyunları idare f'deo h• yao Te M_,e t8rzları l•JUdle 
kemler~ hr~ı prote to mahiye· talrib ~ilebilir ·~f•lbol .. J•d, 
tındedir. Çftokil görOlen hak- ıltha&lıra, ıuia.a.ları mahal bı· 
Aıztıklar ve futbol h~yetinin 1 nakmıyabilitdl. 

Sporun Cilvelerinden 

Halk Cim Londos'la Ha
kemi Parçalıyacaklarmış 
(30) Yaralı ''ar, Zabıta O~b, ş Ki-

şiyi Tevkif Etmiştir. 
--...-.ı~-------

Amerika'ouı Flliddfiy,• tc;h· 
rinde devam etme\tq olan pJo 
feeyonel ferbrat gtll'flf m6nb•· 
k~nın Wrtncle dlaya aıır 
nldet blrlnelal Cim Loadoı ile 
Amerlke'nın n:ıarof g4reeçile· 
rlnden Cak Maekera mruıadı 

y•pılaa kuııl•tmıda Cim Lon· 
dot lııiımını her bahınna olar11 
oleua ~a~h\b etmek I~ gll'et 
nlsamaaı mugayir f•YDllerle 
humıaı ezdiği hald11 hakem 
g6s yammottar. Bunun de•amı 
fiserioe oya11a 1eyreden halk 
baAnf8nk hakemi birkaç defa 
proıeeto etmlo •e bundan aon· 
ra da miader Cbertae bleomla 
Cim Londoı"o •e hakemi par· 
çalamak iatemlştlr. Bu bAdl1eye 
meydan Hrmek iıtemlyen polis 
116 ahali arasında kanlı vık'11lar 

Ualkevi Dö
mifinal Maçları .. 

Balk aahaıında Balkni Tur· 
navısı dömifinal maçları Cuwı 
gfloü yapılmıştır .. 

SHt 9 da i.ahramanlar B 
tıkımı iyi bk oyunla Bayr~h 
B takımını O 2, Parkııpor, Billl'ı 
ı1 O yendiler. 

Altay'dın bay Muharrem'Jn 
idaresinde geçeıı Barnan. De· 
mlry&lu maçı hararetli oldu n 
O·O beraberlikle bitti. Hakem 

' 
oyono iyi idare etmlotlr. Oyan, 
gelecek hafta tekrarlanacaktır. 

Daha ııonra Tflrkyardo tıakı· 
mı, BacıbGeeylaler takımı ile 
yaptıgı d6miflnal karplaema· 
11.111, aollçlerl Fethl'nln gayred 
ile 6·0 yapmıetır. Fethi ö gol 
atmıotır. 

Mektepliler Ligi: 
Pertembe gdnl mektepBler 

liginde Ziraat meltebl 4 5 Ka· 
rataı ortımekteblnl, Ba'ea otta 
mektebi de 0·2 Ticaret mekie· 
btDI yenmltlerdlr. 

vuk.obulmof H her iki taraf taa 

30 kiti kadar mecruh dit· 
mtlftdr. Cim l;ondoı .e hakem 
pollıfa fKkaJtde pyreılle ,.. 
kıyı kurtırabllmitlerdlr. Jıtaıe · 

cavlılerde• OD ıbeı ,_. ... 
yakılanmıı Te haplıhaneye 

ınk.edilmlttlr. 
• • GOiie Atma Rekoru 

Yılbaıı mlaaeeJ>etlle ~ 
Angeloı'da yapılan ıpor ,ıeıml 

geçidinden soma heyeder b.a· 
zorunda atletizm mClaebabkrı 
da J•pıluutıır. h buıaıl mi· 
11bakılarda dltayaea maruf pu· 
vaala gCUl4'd Teodorotoı gtllleyl 
18,60 metre ıtu~ yeai bir 
dGnya rekora yapmıı lee de 
mft1a.bakalana hoıuıl mahiyette 
icra edllmlı oldoğanclan lede· 
raeyonca bu rekor kabul edil· 
m,.mlotir. 

Rusya'dan Gelmit 
Bir ördek .. 

Torbab'dt CellAd ~öllnde 

ucı bay Kara Ahmed tarafın· 

dan a'du111ı9 elan }'etllb1tlı 
bJr 6~n aya~ında (Moskou 
n 24877) yasıla ıllmlyoa bir 

ln1"' ~ ........... Ba letll'nıa 
Moıkoya'da mabMi~ .... , ..... 

nerelere bdu tl•a&ti•I .-a 
eden ~lr lliaa heıeflı ,,....,... .. 

koıun •Y~Jtna ıak••m11 •Weta 
anlatılmııtır. ,Bu; ~afp ap· 
tından çık~la9 J••~ ~
mfldtlrlfi~tlne ..ıelm" .Tfl baJ.&u 
m6cİilrl6.,n .. cn ltııw~ &QyYl't 
koneoloalapaa ı&nd~rfllAit• 

1 
Buna dair Ziraat ~aabgını 
da maİdmıt •erilmlıtlr. 

Metr.esini D9ymtlş 
Aziziye ıokag•qdı mc.ı.ıl 

İsmah kızı %2 yaıınde lı~maaı 
doata Sellnlk'li Baıpl llDı~ 
mittir. Btlıncı; 188 ı~,._ 
da Leman tarahndın çabadıg ... 
ldclla etmlttlr . 



1 
liillhihilliiillliiiiiiiih 

ta ya l~e Fransa 
Nasıl Anlaştı? 

- Başı 4ı nen sahifede -

Yunan gazeteleri: 
Atina'da çıkan Atlnaiko dl· 

yor ki: 
Ortada bizim için mtınakaşa 

edilecek bir mee'ele vardır. O 
dıı uzuk olmakla beraber bir 
gün Yon nlstan'ın da bu işe 

karışması lazım geldl~ldlr. Ma· 
J(im olduğa fizere Türldy!lde 
Avusturya lstlkl!linl taahhüt 
eden protokola f ştlrakl iste· 
mfştlr. Bunun sebebi şudur: 

Yugoslavya, Tfirklye'nln müt· 
tef iki ıİıfatlle, eğer er' geç Tilr· 

kiye tarafından taklb edllmlye· 
cek: ise, bu sisteme giremez. 

Sonra, bet iki devletin de ara· 
zilerlnln tekefftıl edilmesi la· 
zımdır. Çünkü, Avusturya 
mee'elestnln verdiği endişeleri 

bertaraf eden, İtalya'nın, faa · 
llyetlni Türkiye n Yugf)ılnya 

aleyhine çetlrmesi korkaını 

vardır. 

Diğer taraftan Tfirkiye, Avus · 

turya'mn lst\k:lallnl tekef ftıl 
eden sisteme girerken Yu~ı. 
oi tan'ı da birlikte almak lıte· 

mektedlr. Eııaıum Marsllya cina· 
yeti hakkında Cenevre'de ka· 
rar alınırken Yunanistan'ı ken· 
diefue ref lk almış olan Tftr· 
kiye, Avuaturya lstikl4ll mee'. 
t"leelnde de Yonanlııten'Ia bir· 

ilkte hareketi dfişüomektedlr. 

Şimdiki halde vaziyet budur. 
Fıı ·ot zamanla muhtelif ve 
mfiteaddlt istikametler.de iokl· 
ı.ıaf edebilir. Fakat herhalde 
şimdi Yooaulstsn'ın Avusturya 
fstlkliillnl diğt'r devletlerle bir· 
likte t~kef fül etmeğe lotlrake 
davet edildiği vikıaeını yeni 
beynelmilel vaziyeti }le, tetkik 

etmeğe başlamak hiç de zaman· 
sız olmaz. 

Sovyet Rusya 
Gazeteleri 

lzavestia 
Gazt>tesl ise vaziyeti eöylc 

hulAsa ediyor: 

Fransa tarafından mtıstemlo· 
ke işlerinde yapılan f edık4r 
lıklor eski bir borcun ôden· 

me l ve 1915 yılıada, İtolya. 
mn, mfittefiklerle beraber 
umumi harbe girmesi için im· 

zalauon 1915 gizli muahedesi 
ahklimının tatbikldir. Fakat 
hn müotemleke fedakarlıkları 

İtalya için Çat gölüne, ort~ 
Afrik 'ya ve Belçf ka kongoeuna 
doğru kurmak btedlği müstem· 

leke fmperıtorloğoou terıls 
etme e kafi gelecek muhf ... yette 
değildir. 

şey, İtalya'yı hem de yalnız 
kendi için değil, ayni zamandı 
müttefiki olan Macaristan ve 

dostu olan Bulgaristan için de 
"Revlzlyoniıt,, tezi inkAr ettir· 
mfye razı etmektir. 

Avustorya'nın iıtikllllnl te· 
mfn etmek bahaneelle .. MeıelA 
İtalya, Almanya, Çekoılovak'ya, 
Mac.ılıtan ve Yogoalnya gibi .. 
Avusturya hududlarında bulu· 
nan memleketlerden evvela bu 
husoeta kat'i bir taabbıldde bn· 

lunmaları 18tenlyor. 
Şayet Almanya •e Macarls · 

tan bu laabhOde gtrmiyecek 
olorlarea, diğer nç devlet de 
buna ulA nldmo etmlyecektfr. 

İkiucl nokta eudur: 
Fransa ve lngtltere bu and· 

la~maya İştirak eyltıdiklerl gibi 
Romanya da öyle yapacaktır, 

zira Y ogoıl11ya lle Çekoılo· 

vakya küçük hllAftald mülttt· 

fiklerl lşln içinde olmaklızm 

blçblrf&ye dahil olmazlar. 
DahHı var: TOrklye'nin müt· 

tef iki olan Yogoılnya, Tihkl· 
y~'oln de bu aodlaımayı lmu 
lemıya çağırılmaııını tıt,.,mek

tedfr. 
Mevzuobabı andlaomanın de· 

mekkl A vuııturya 'nın htiklAllne 
miiteallik olan taahhüdden maa· 
da, bir de:karıılıldı yardımlaş· 
ma temlolul • ihtiva eylemesi 

l8.zımgeltyor. Diğer taraftan onikl 
adayı, besbelll Türkf yeye karıı 
kt:ndialne aekeıi dayansklar kur· 
mak için hazırlanmıı olan İtalya 
lıe Türkiye'nin bu andlaşmaya 

glrmeelni hiç te bot görmemek· 
tedir. 

Tflrkiye'deki 
Katolikler 

Balgrad'da çıkıa Politika 
gazetesi Bay Laval'ın Parlı'te 

inen Papayı ziyareti etrafında 
şo telgrafı almışur: 

"Parla, 4 (:fi'aıull Mullalll· 
rimlzden )-Temin olunduğuna 

göre M. J..anlln Vadkaa'a yı· 

paca~ı ziyaret ııraeında 1&rkı 

karibde Te bllhaeea Tilrklye· 
deki katollk mezheblerlnln vl· 
kayeel de konuıolacaktır. Ttır· 

klye'de ıon yapılın reformlarla 

katollk mer.heblerlnln vaziyeti 
fe,.·kıllde zotlaşmııtır. Blllodlği 

gibi yakın şarktaki katolfk 
mezhebleri Fransa'nın himayesi 
altında bulonmaktadırlar . ., 

1 Oohersltede Döçent 
Muavin Profeıör 

1Dr. A. Safeddin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Haıtalara hf'.rgilo öğleden 
ııonra bakar. 

İıtildal ~ddeô No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • .1STANBUL 
Telefon 49250 

Avrupa ffJlerlne gelince, İtalya 
tsdllcl temayfillerlnden daha 

temamilc vazgoçcmemlş ve Yu· 

goslavya'nın azazl tamamlığını 1 
tasdik etmemiştir. 

Roma protokollarının ebem. 
mlyetl şudur ki, İtalya, Al 

1

, ..... -.---..... .__ ___ ,ı_.1 manya ile degll, fakat F 
llel anlışmııtır. Maamafl~,anh~ Çekilme 
ya nız bir başlıngıçhr Te k fol,,rlmln faslılığından pek 
bir hareket noktaaını ·~cı ıetdlğlm Altay idman yurdun· 
eder. Şimdiki baldo lı: teşkil dan çekildiJP.. Saygı değer gı· 

unetle· Ef!I ı d 1 rin ar d k' · en :ı e yası aıaeını 11v11ıla· 
a ın a ı mü\'azeneyt lh· Hı 

lıU etme~i otf r. ÇOokO t rımla dilerim, 
.Ma tılya, 

car Te A vusturys kozların. 
dan deh a tama mile nzge9 . 
memfıtJr. 

mıotır: 

Torkiye vaziyeti 
Paris'te çıkan K ü 1 .. om n at Uma 

nltc gazetesi de R • oma ıola§· 
maaından evel 1 eua arı yu. 

Eaas hJbariJe mevzuuL b ' ua soıa~ 

Kadı oğlu 

Asım 

İzmir beledlyeıılnden: 
Şehir meclisi 2 ıubat 935 

cumartesi mutat toplantılarına 

baolıyacığıodan eaygılı azaıının 
0 gtın BBat 16 da gelmelerini 
rica ederim. 

Ro zname: belıedlye ~başk11nlı· 

B•adııı n Terlleetk lflerdJr. 94: 

.... ... .......... .. 
Soyadlarını Kütüğe Yaz· 
dıran (8) Bini Buldu .. 

~~~~----~~~~-
~ afuı kDtlığftne ılmdlye ka· Serdar sokağında 144: numarada 

dar yazılan ıoyadlarının tatarı Mehmed oğlu Mustafa Kahra· 

8000 l bulmuıtor. Dan de soy· 
adlarını yazdırmağa gidenler 
nftfuı mGdftrhlğilnde biiyük bir 
kalabalık teokll ediyordu. Bayın 
ve Baylardan nüfuı kütüğüne 

soyadlarını yazdırmıı olanların 

kfttdkten çıkardığımız ıdları•ı 

yazmığa devam ediyoruz: 

A 
Fotografçı Yusuf Acından 

konuk, Kuruçay maballeılnde 

lsmail Atcı, Mohakemat mft · 
dürlüğünde ir.ltlb Nizım Altın· 
obı, K ıır.ıntfoa tramvay cadde· 

ıinde 559 numarada Abdullah 
Ağılık, Kar1ntina'da Mltatpaşa 

caddesinde 65 numarada Hasan 
Aktfmur, Şamlı ıoka&ı 24 nu · 
manda Mehmed Ali AkUlrk ' 
Aydın Şarepçı mahalleılnde 

Sadık oğlu Receb Artan, Sabık 
borea komlıorl M. Kemal ·Apak, 
Eıkl beledi ye caddesinde 4 7 
numarada Şnkl Acınoy, Kar· 
eıyaka'da M41avat caddealnde 
13 D1lmlraclı Bü.eeyln Altınac, 

Merker. telgraf mdverzll Ahmed 
Ayık, Tarih ve co~rafya moıl· 
llmt ~emal Alanbıy, Rr9ıd 
Ayberı, Selçuk sokağında 24 

numarada Halil Aydoğan, Kar· 
ııyaka'da AJıyhey mahallesinde 
16 numarada Bdseyln Aıma, 

M<!s'odlye caddeeinde 159 nU· 

marada Mahmud Aktamar, Do 
laphkuyu mahalleelnde 25 nu 
marada Necdet Abbak, Göztepe 

tramvay caddeainde 877 numa· 
rada Bedri Akgerman. 

K 
Ka~btfna trlmny caddesin· 

de Hakkı ve Ali Kargıt, To· 
rımaa mıballeılnde 26 numa. 
radı A. Hamdi KAğıtçıo&lo, 

HacıaUefeadl c.ddeelnde 709 
nomırada M. Hımdl Koloğlo, 

Göztepe tramvay cıddeelnde 92i 
numırıdı AbdJ YPıuf ve Mft. 

bİr Abdi ~ormın, Devlet cJe· 

mlryoUarıada katar başmemura 

Ktmll K".oaaz, Eanaf ıeyh ma· 
halleaındo karanlık ıokatıoda 

1 numarada Ali ltit• Kanlar 
Btrlncl e(lleymınl7e, Nurlef~ndİ 
IObğındai 22 numarada İbra· 
blm oğla Ahmed Karaburun, 

Birinci mOltzim Remzi Kızıltan 
' 

Derebaıı aolrığanda Abdullah 

Kıldaç, Esnaf şeyh mıhalltBinde 
8 numarada Tevf lk Karatay, 
l>aket postanesi aeyyar memuru 
Ömer Kuza, gQmrQk ambar 
kAtibl Murad Kileci, Şehid 

Mobllı sokağında Abidin Ka· 
vık, Damlacık yoknoanda :2 
numarada Enver Kızıltoprak, 

Maarif memurlarından Hakin 
KdrkçG, Selçuk ıoka~ında 36 

numarada M. Tevfik Kozcuoğlu, 

Kestelli ruah•Ueelode 189 nd· 
marada BıHn Kartmao, 2 lucl 

Sakarya eokıgındı 32 numara· 

d• Mebmecl Kalaç, G11ikadın· 

lar IOkaAında 26 • numıı .. da 

Saf iye Kaçak, Deifrmendığın· 
da ikinci ... oımıolye mahallesin· 
de İımall Katkır, Kuruçey 

maballHIDde Moıtafa Karıkozo, 
Devlet ~ demlryollannda ambar 
memuru Kadri Kırba,, Abdullah 
efendi sokağında 9 numarada 

Hfteeyln ~arcı oğlu, Aydın de· 
miryolunda demir: uıta11 Sebatl 
KökBllü, Hermao mühendisi 
Bahaeddin Karadayı, Soğukku· 
yu'da Hatem sokağında 1 nu 
marada Zerin ve Ailesi halkı 
KotlukhllD, Codid •aballeılnde 
113 numaıııja Muıtafa oğlu 

Me}1.med Kıtkıv, &uııyaka'da 

man, Hılilrlfatpaşa caddeıl 24 
numarada Alfı Kılıkçı. Aydın 

demlryollannda Siyllci Bfteeyin 
Htıseyln Kılınç, Kahramanlar 

maballeılnde ıhı sokağında 9 
numarada Mustafa Kaymakça· 

lan, Şehidkemal !Okağında M. 
Cemil Kaşlı:ar, De,let demir· 

yollarında amele Hfieeyin Ko· 

rnk, Devlet demlryollarıoda 

makinist Mehmed Kuş, amele 
Ali Konaç, Kuruçay mahalle· 

ef nde Salih Kalandurok, Kuru· 
çay mahallesinde Şaban Rasim 
Kalmaci, Kuruc;ay mahallesinde 

Mustafa Kaplengiray, ayni ma· 
hallede Aziz Karağlı, ayni m11· 
hallede bekçi Ahmed Kıı1Dlıar, 

ayni mahallede Ba111n Kınçura, 
ayni mahallede Ali Kantayu, 
Hacımahmud mahallesinde 171 

numarada Şakrü Kapa~ar, Bay· 
raklı'da Menem"a caddesinde 

J 4 numarada Mustafa .K..ırtll ' 
Jandarma 15 numaralı Mehmed 

oğlu Sıllm Karada~lı, Aydın 

demlryollarıoda Mustafa Fevzi 

Kütiiğ, Aydın demlryollarında 

Ali Rıza .K.artn, Ambar me· 
muro Hüe~yln Kıray, Pazarye· 
rlndtı 6 numarada Ali Rıza 

Kırpl, Kaıtıyaka'da donanmacı 

mı.halleslude RayegAo sokagın· 

da 59 numarada Cemil Kara· 
kulak:, Bosranlı'da Osmanzade 

caddeainde 31 numarada Hacı 

Kendirci, Toramanmceçlt ma 

hıllt.i!lnde J 2 numarada Osman 

Kınacı, Celllbey ıokağında l 3 

nümarada Mahmud Karşıyakalt, 

Çayuhbabçe'do 88 namarada 
Ömer Kımızcı. 

p 
Polis 220 numUalt Ziya 

Pekçetla, Devlet dcmlryoJJa. 

nnda 10325 numaralı M. Ha· 

JJD Pıaarça, Hıllmağı çarşısın· 

da 68 numarada Jl. Kemal 

Pak'er. 

z 
Murlf mftdt'lrlftğli hitkttlbl 

Necati Zenger, Mes'udlye cid· 

desinde 336 numarada Ali oğla 

Ahmed Zorboıan soyadlarını 
almışlardır. 

§- Kuııyaka'da Namık Ke· 
mal eokağında 38 numaralı 

evde oturan Bay Nueret, bay 
Cevdet, hay Saffet, bıy Sabit 

kardeoler (Genlik) ıoyadını al· 

mışlardır. 

• • • 
Vlltyet takas koml~yonu ısa· 

ıından tficcudan Cambuıade 

Bay Cevdet ( Cambazoglu) aoy· 

adını alwııur. 
• • • 

Boca belediye doktoru Bay 

Fehmi Blld Tamık ııoyıdını 

ılmııtır. 

Bay Kemaleddin Apak 
Eakl bonı komiHrl Bay 

Kemaleddin ile ref lkaıı ve dört 

çocuğu (Apak) ıoyaclını ılmıılar 
ve kOtOğe yasdırmıılardır • 

§ - Donla merkezi pellı me· 
murlarından 294 numaralı Bay 
Mustafa {Erbat) ııoyadını almıotır. 

• •• 
Cuma gOnkd sayımızda çıkın 

eoyadları arasında Alsancak 

giimrftk idare memuru Pertev 
Şenkol yazılacak yerde yanlış · 

lakla Ferid Şenkol yazılmııtır, 

düzeltiriz. 

~fani sa 
Şehir 

Meclisi Seçildi 
Manlea, 1 O ( Hoıusi) - Be· 

ledlye intihabatında .,ağadaki 

zevat kazanmış ve reisliğe de 
kesici Bwy avni seçilmiştir. 

ManlH, ıehlr mecllelne seçi· 
len zevat ıunlardır: 

Ecıacı Sadeddin, Dr. Mu· 
ammer, Çivfci Murad, Saracza· 
de Ahmed, Gtrld'll Ferid, md· 
teabhld Etem, çorabcı Kadri, 
Kesici A •ni, tacir Bwlid, evl4d 
Hüseyin, elbiseci Kadri, kavaf 
Ali Galib, Cablzade Kadri, 
Ömerban Cenab, Hacı Osman 
oğlu Hüsnü, Girfd'll yeğcı Ha· 
aan, dişçi Mustafa MQoir, 
Hacı Bızırıu Rıza, muakklb 
Muhtar, eski belediye reisi Alt 
Rıza, ormancı Halid, uncu 
Haydar, 1011m yağcı Osman, 
keresteci Raoid, terzi Said, 
nelhand Ali. 

Yeni heyete muvaffakıyet· 

ler dileriz. 

Armutlu'daki 
lhtjlas Davasıc 

İhtilas ıoçoodan Kemılpa~a 
katasının Armutlu köyQnde 
Kredi kooperatl fi kAtl bliği 
eden Bay Hüseyin Zeki'nln 
duruşmasına dün Ağırcezeda 

bak ılmıotır. 
Suç; köyhlden tahııU edilen 

parada.ıı kua defterine az ya· 
~ ılmak ııuretlle 7 4ı liranın lhtf · 
Jis snretile zimmete geçirilme· 

eldir. 
Sorgn baldmliğlndrn getir· 

tUeo karar dünkft durotm• 
celsesinde okundu ve bu kara· 
rın diğer bir suça aid oldğo 

anlaııldı. 

Geçen doruımada ıuQlu: 

evelce bu ıuçundan men'i mo· 

hıkemeeine karar verildiği ol 

iddia etmişti. 

Mahkemece ııorgu htklmff· 
ğindeld doıyada ikinci ıuça 

Ald bazı kAğıdlar bulanmaeı 

lbtlmıll nazarı dikkate alındı 

ve bu doeyanın da mahkemeye 
getlrllmeelne tetkik edilmeelne 

karar verildi. Duruşma baıka 
gQne bırakıldı. 

anı 

Edirne'de:t ....... 
- Başı 1 hıcl eablfede 

kaQ ~fln içinde bitlrUlb. yer· 
leştlrlleceklerl yerlere g6nderU· 
mektedirler. Burada kıldıkları 
müddetce Karaağıç misafir 
evinde barındırılan göçmenlere 
Htlallıbmer cemiyeti Edirne 
şubesi tarafından odan, ekme~ 
ve çamaşır dağıtılmıştır. Ştm· 

diye kadar gelen göçmenler 
Trakya'nın muhtelif y~rlerlnde 
kendllerfoe ayrılan evlere yr:r· 

leşmh balunnyorlar. 

BUAUahmer cemiyeti umu· 
mi merkez\ kendilerine yemek· 

ilk ve tohumluk buğdayla, ça· 
mışır dağıtmış n ayakkabı&• 

olmıyanlara ayakkabı alınma1' 

üzere de lklbin Ura yollamıştır. 

Trakya umumi rnilfettlşi İbra · 
him TaU ön Gören lskAn mın· 

takalarını dolaşarak ihtiyaçları 

yerinde tetkik etmekte ve lcaı· 

bana bakmaktadır. Şimdiye ka· 
dar gelen göçmenlerde bulaııcı 
hastalık görftlmemlıtlr. 

Edirne 19 (A.A) - KOltiJt 
Bakanı Abidin Ôzmen bu ak· 

pm ıaat 8,30 da Edlroe'ye 
gelmle Te Karaağaç durağınd• 

Trakya umumi müfettiıl, vali 
n diğer zevat tarafından kır· 

ıılınmıotır. 

İıtanbnl 19 (Hususi) - Bir 
kaç güo«Jür tehrlmlzde buluna• 

KOltftr Bakanı Bay Zeyneltbf· 
din bugiin Edlrne''e gitmiştft. 

ölü Çocuk 
Bırakmışlar!. 

Karataş İngiliz bahçeelnd• 
heniız hüviyeti anlaıılamıyao 

tahminen ftç günlOk bir çocuk 
ölüsO bulunmuıtur. Çocak bit 
çunl içine sarılmııtı. Miidde .. 
umumlllkçe çocuğun ölOsfioeı 

otopsi yaptırılacaktır. Öltl ço· 
cuğun E,refpaşa ıemtindl!D g.,. 

tirilmiş olması lhtlmall vardıt· 

Atanlar sabıtaca aranmaktadır· 

Bu da Bahane mi? 
Kemerde Kılğıthane cadde" 

ılnde Şaban oğla Mahmod'oO 

kahvesine giden ve bir kah•e 
J8marlıyan Sıvaalı Ahmed; kıb· 

venf• !çlnden ılnek çıktığıJJ' 
bahane ederek kahveci Mab· 

Kemalpaşa' da 
Zevcesini öldftren mud'la kart!efl Mehmed'I bt' 

Mehmed'in Mahkemesi ı.ıından ve kaşın~•» yaraıamıştıt· 

Kemalpaşl kazasının Çamhel 

kôyünde karısı Bayau Emlne'yl 

ölddrmelde ıuçlu Bftseylo oğlu 
Mehmed'fn dnroımasına ağıt· 

cea:ada denm edilmiştir. Meh· 
med karısını bizmetk4rlarından 

Mebmed'le milnaeebette bolu· 

nurken görmil~ ve bıçakla y• · 

ralıyarak öldOrmGştd. 

Dilntd duruşma celıeılnde 
iddia makamı ıuçtı cezayı 

haf lfletecek ıebebler bulundu· 
ğondan bonon göze abnmaaını 

lıtemlıtlr. 

Bayan Emlne'olo; katil Meh· 
med'ln reımeo karm olub ol· 

madığı nGfuı memurluğundan 

ıorolmak için duruıma başka 

gGne bırakılmıştır. 

Şarkı istiyormuş •. 
Kemeraltı'oda Taflan gazi· 

nosunda bir masada oturan 

Mehmed oğlu Galib, istediği 
tarkının çalınmamasından kız· 

mıı, hanende kadınların bulun· 
doğa eahneye attığı bir rakı 

ılşeai Mebmed kızı Bedla'ya 
çarpmıştır. Galib ve iki arkı· 

daıı tutolmuotut. 

Deli Sabri 
Darülacezede .. 

lzmir'ln me,bur deli Sabrtıt 
ötede.beride dilendiği görüldO· 

ğilnden belediye :mbıtaıınca tO' 

talmuo ve belediyenin ıace., 

evine gônderllmletir. Deli Sair 
ri'yi almak lçtn knzlni m4r•· 

caat etmlt ve bir daha dile" 
memek şartlle bırakılmı••"' 
lstemlı.ıee de şi rn mık aceıı~ 
evinde alıkonulmaeı moT~ 
görOlmtlotOr. 

Tavukçuluk 1'1ec
muasını Okuyunuz .. 

Ev bark geçiminde battı olO' 

eal okonomide değerli yeri ol•11 

kftmes hayvanlarının nriıolç 
rloden teknik usullerle isttfad' 

etmek yollarını gösteren ~·1 
metli yazılarla ayda bir def' 

Ankara'da 0 An ve ktlmee b•1 
vanlan yetlotlrme kurumu,, ( 

nel merkezi tarafından çık•"'' 
maktadır. 

Senelik abone karşth~ı (lıt' 
koroıtur. 
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:.:.•::;i~~":c'":::·~:•:U::.• 
laka (Okamentol) ;-ı asker ilinları 

<dl ® o n g Ü o Ü~ Ca s lUI !'§)o a ır o a ~k~llrllk Şekeri~· c;ıj lotan bul Sehmly• aat. al. ko. dan: rıoı Tecrftbe Edı· ı-11111( 1 :- Aşağıda cloı ve miktarları ve munkket teminatları y•· 
niz... ~ z'lı yıy~ceklerlo hizalarında gösterilen gtıo ve 111tlerde lbılelorl 

~ kapa1ı zarf la yapılacaktır. latekli olan olrketlerln eksiltme klnu· -
Yaıan: Conl Boban 

Tefrika numerası.59 

Bu Casus, Bir Alman Rolü Oynayacak 
ve Gemide De Ateşçilik Edecekti .. 

,.,.., ou;un 3 ctı mıddealne göre veelka göetermlye mecburdurlar. 
_.. - leteklUerln teklif mektoplarıoı koydukları zarf mfthtır· 

Rtıar; kaptana daha fazlı idi ve dilini tutmaeını, ytıkeek · Riıer; kaptıaın gözaue glrJ\ . 

durınııyıcaklarını TC binaenaleyh lerdcn ıtmamaeını , akılla bir ğlol n Qaerlode bayi\ bir 

leuecek ve ad l ret yacı mıı olacaktır. Veetk.alarlle teminat mu•ak· 

katlar bu ınübürlü zarf ile beraber diğer bir zarf• konacak •• 

bu zarf da mnhtırla olacaktır. 
Teklif mektupla d rın ı ıartnamenln tamamen okunduğu ve kı· 

bol edildiği teklif dil f e en lıtler hem rakkam n hem de yaaı 
ile yazılmıı olacaktır. Teklif mektuplarını ihaleden bir ıaat n·· 
velfne kadar komlıyo ·ı na verı mlı olacaktır. Enaf n ıeralt ber 

gfın k~mley~nda göreblllrler. letek.lllerln lbale gtıoande Sellmly• 
HUD ı ma o. na gelmeleri. 7-' 13 18 22 27 
Miktarı 

0 • Y•pmak JAzım gellyoru der· adam vaalyetlnde bulonm11ını teılr bırektı&ını ınhyordu. 
hal yapmak tlztmge\dlğlnl lh· tenblb etti. Sabahtınberl ıeçeo Kıptıu ; Rfon'dan çok hoılı· 
tar flltl ve : hallerden dolayı çok hırpalan· nıyor vı onun hlç dnrmad11ı 

- Ben gfıverteden bir adam mı1Jlırdı. Buna rıgmen kaptın plılik içinde, damından bir 
KUoeu Cinel lhılı gtın ıaat Tahmin Fi. Santim muvakkat teminatı 

4625 lira 

•yırırım. ~ize makine dıtlreılo ye Rişar iş bafıDa geçtiler. zenci gibi kap kara .aslyette ve Potjen Şabapın 
En fJeUln Bir Mfts· 
bil Şekeri Olduğu· 

600,000 Un 3l · l ·9::J5 14 u kr. 25 
14, li .22 27 (74) 

ı.-
~ Ankara M. M. V. 11. al. ko. dan: 

nu unuımayıoız. >Qf) 2500 adet y~rll mallttan efrat n sabit binek eğeri k 
' zarf Ja eatıo alınmak 1Jlcre ekıllmlye konul T b ıpah 

den bir ada~ verlrelolz, ka· Aruk vaziyet daıeldl. İklodl miltemadiycn çahotığıoı görer
6

k 

Çlnların yerine göndeririz. ıarnaoı hududu geçtiler. Bu hayret ediyordu. 

~ ı b d 1t 
78 

muıtur. a mln edl· 

Kuvvetli MQs bil ~ ,:~ e ~ :ı \,500 liradır. Şattoamelerl bedelelz oltrık. Auka· 

ı 1 S hb 

. 'W a . . . 111t al. ko. dan alınacaktır. lbaleıl 26. 1.935 

Dedi ve böylece kararlaotır · Z1mana kadar hiç kimseyi gör· Gece bftyftk bir tehrl geç 

dtlar. Şimdi artık geriye dGnti medller. Yalnaıı: hududu geçtik· tiler. Rloar; kaptaoa: 

Yorlardı. Bu sırada oturan bir ten sonra ırkaeında tuhaf bir - Boraeı nereeldlr? 
•danı Rlıar'ın göztıoe lll~tl. Uo Qoiforma olan bir adam elinde Diye ıordu. K•ptan: 
~•Jıf bir odamdı. Arkaeı•• hAkl bir cedvel olduğu baldo gemiye - Vlyını'dır. Dedi, ıcblr 

stiyen er ı al ,.... cumnteıl gQoQ ıaal 11 de meakt\r komi d 

SQ 
"' H 1 M . ıyon ı yapılacaktır. 

rgun ap arını '-" O'flkkat temınıtı 10, 17 5 liradır. Ekılhmlye 1 Ll L ~ g recea er aanoD 
lr elbise giyml1Jti. Fakat buna geldi 'fC bazı ıeyler yazdı. Bir mUlerde u11oıyor ve bir Sirk 

:lbl•e demek artık mflmkDn de (Pota) getirdi. Rlo•<"•• ıu gibi parıl parıl yanıyordu 
Arasınlar. Ye oartoamede lltenen ntlkalan Ue teminat makb L ~ bl uz veya mea.· 

tu arını en geç olarak ıaat ona kadar teklif mektublerlle blr· 

Maruf Eczaneler· ~ ilkte komlıyoo relılfğlne nrilmlt holuaacaktır. 
dP-D Arayınız. r:fJ --;:~:--;;-:~;;-::---:-:---::-.;:.:10~_:1::_5 _;:,2~0 __:2;:!4 ___ ~62~-

eğildi, bununla beraber ıah9eD rıtı pek kirli olduğoodın •e Şehri geçtikten . ıoora gıolo 
~k kibar bir adam• beozlyor- bftılln me•cudlyeti il• lolnhı bir ovayı daldılar. Unı deh· 
l u, Bir tarof tao el gıra içiyor, ba~ınd• ıne5hul hulondoğondın ıetU ıoguktu. Petet tayınını 
ulr taraf tın bir feyluof gö kendhılnden şilpbe edllmeel mu· almak ftıere bir defa gemiye 

e beozlycn hali m gözlerlle b eldi. Gcmidf'kl ve ı•lıpurya gelmişti, tayınını "" komanya 

~ı••••••••••-.ı Aokan M. M. V. Sa. Al. K.o. dan: 
Beher tancelntn tahmin flatl yedlyftz kurut olan a bi , yua o tane 

tQo 

••lı d puryıları bakıyor, nynl zı hrdakl adamların adını yaz ı, ıını alarak gltmlttl. Peter çok 
lbtnia da Rhıu'ja kaptanın gü· Pcterln adını da gr:minlo defte· batlı görGodyordu. 
l'Gltnterlni d inliyordu. rioe bydedildlği gibi Aotoo Bir Uoaau11oi 11bıhı Buda 

ll.ltar blrdcnbtre bu ıdııuı Blom olaıak kaydetti. Kıptao, pette'yl bcoös geçmlılerdi. 
'•oıdı . .l..aroıda oturan n et bu 11rada Rltar'a dôndtı : Elta f\ıerlerlnde karların p1r 
~~ 1 d k •• tlm• men likayı bir o•· - Dunu garip buluyoro•••• ı ·~· genle ıarlılırıa ımındıa 
Filde bakının bu adam ceneral d•ğll mi Her Branden? ~eçlyorlardı. Kıpıaa; Rlıar'ıa 
d'••ç bile ol•aydı kenfülnl hn Dly• ıordu . Bu bir pollı yanını giderek 11lıpuryıların 

creco bayr~ te dOeürmeıdl. Bu muıyeoeeldlr. Siz ktmbUtr DP. bımolelcriol muayene etmeafnl 

ııı: l'etcr'f 
0 

tl keodhi değil kadar pollılere emir •erlyonu· keodlelnden rica tttl. Rlıer 
tniydl? ouz, klmblllr kaçklşl emrinize elinde muota11m bir Uete ol 

Peıeı; hiçbir taoıtıklık blıı· Amade bulunuyor. dnğu halde en erkldıktnden 
~•tıl,meden Rlıar'a bıktı, bura· Uedl. hıılıyonk muıy•••y• koyuldu. 
F • >111fe peolade idi. Kıpti••• Rloar omuzlarını kaldırdı : Birçok eıll ıillblır, ıgır •• 
d ' 1•monkçe bilmek lbtlmıll ol· - Bu; benim meoleğlm lcı bıfll mıklnell tftfekler •• 

UAuodao ynaıc;a : bındandır, dedi. Bıttl çok d~fıt Gdlbolo yarımıdaıınıo ıltını 
- Nereden ıteldlni? kendi 11tt htsmeıçllerlmln bile tıeUlne getlrmeğe yetecek ka· 

Diye Rlt1r ona 
8
ordu. Peter: tanıyamayacaklırı bir Taslyet dar top aıermilerl nrdı. 

t - Beni bir ba1plıbao•ye tık· tktleap ederim. - Sona •ar _ 

ılır b 
11 

' en de kaçtım. Dedi "e Kışlada_ Mfls. Mev. satın alma komisy.n.... 
he etti : ""' 

Zayt 
23·3 93i Tarlbtnde Belçika 

dan aımımı gelen Hınıbur~ 

npurunun 18 No. pollça11nda 

yaralı 1 S · 1 M F marka n 

l 2-l numaraları hnl 24 11ndık 

boo ıtıe ordlnoıuau k11ıen 1171 

eul~lmden ikinci bir nOıbı 

ordino ılacaAımd.n eak.iıln\o 

btıkaıd kalmadı&ı UAD oluoor. 

Pııbın çar,m.;dı kolonyacı 
leak Sabah (tR8) 

Beıgamı ıuJh bukak mabke· 

muinden: 

Bergama Rahmi bey mahal 

leeinden partal Ahmed kar111 

Fıtmı tarafındın ÜekGdır Hay· 

rettin çuoı maballe1lndc dudoı 

hanım yanında mıraogoa Meh· 

Milstabktın me•kl eat. ıl. ko. dan : 

t M M 
L ' 6 O med aleyhine açt161 btneden 

ı zmfr et. v. aıt atının 2 ,000 kilo odun ihtiyacı " kapılı Hrf aınlll• 11tın ılın-kt•r. 184 lira alacık daH1tnın mu 

K 
"ok nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 

- ornells doııtunı, v 

Yorgu k oum. Seyıhıtlme mtim 
Gn&e artık gemi ile devam 

Tahmin edilen bedeli 6200 Hr1dır. hıkeme1lnde milddelıleybe çı · 
d - Peter! Dedi. Bu; za•••· 3 Munkht temlaıı ıkçeoi 465 llrad•r. kırılan celbaımede m6bıılrln 
.:•im mllmk6ad6r. Afrlka'da be· 4 - Talipler ıortnımeılal bergO• k•oladı Mıt. M•. '"'· ıl. •erdlgl mıoruball göre mftddel 

oı için ç ı ,, h ı ko. nuoda oörebilirler. l 

8

,

1 

a ''"•'"'"' atır ayı · • • •ybln lkım•tıAbıadı bola•· 

g 1

. (Dımnaland) dan henftz 5 (balesi : 26 1·935 comarteel gftnft 11at 15 te kıolada d e llJf Mı. Mv. eat. al. ko. nunda yıpılıcaktır. mı ığı ve nerede olduğu mı 
d 1 ve oıoz ıeoedenberl evin· •o b 6 lıteklller teminat ve teklif mektuplarını lhıleden en •• itim olmad•g• y•••lı oldoğondan 
Al 1 arkandan aynlınıo bir b mıo rolft oynıyıcaklln • ve bir ıaat evvel komlıyooa vermrlldlrler ve 2490 11y•h keodleln• llAnen tebllğll 1fa1>aı 
enloı b 

1 

arurm• ve ekelltme ve ihale kanununun 2 inci madde· ve l•b · ıa t lbi d i lb 

11 

o uadoğom •emld• eıeo • • 
1 

•• "' • co t • · 
t lk: " elndekl vesikaları da beraber getireceklerdir. edecekoiniz. ren mahkeme g6a6 olın 18 2· 

iti 7 - leteklt olanlar beUl ııaatte komiıyondı bulunmaları llıln 

d 

. ~iri kaptın• döodll ve ) 1935 pnerteelye kadar bizzat edı ki . olunur. (8 l l 1. 15. 20. 24 

ı ILj"'•tabkem mev•·i •at. al. ko. dan: mıblLemeye gelmez veya vekili 

etmek lıterlm. 
Rtıar : 2 

portatif çau ır kepalı zarf la alınacaktır. Çadırl1r A napa malı 
olacaktır. ŞHtnaıneetol 35 lira kartılığından ılmak n örH.lnl 
görmek lıılycolnln b~r gGo ö&leden ıonn H ekıilmlye girecek· 

lerin de 7 3 935 per,embe gtlnft 111t 15 te k1nunıın tarlfıta 
dalreılnde 817 50 lirıhk mu.akkat temtoıtlarlle arUırma n 

ekelhme kınunana11 Jkincl mıddeılnln ikinci fıkra1ı ile D~Dncl 
mıdde1lnde gôıterilen Teılkalarlı birlikte tr ~\lf mektuplarını 
tbıle ıaatindeu bir •Hl enet M. M. V. ıatın ılmı ko. na ver· 

mlı bulonmr.ları. 20 S 17 3 183 

Manlııı Aıker i 11. ıi. ko. dan: 

1 

2 

Miktarı Clnıl 

•~OO Zeyılnyagı 

l.ıt11t ihtiyacı lçla yukarıda yaaıh eı&allı ihale gClnti 

olıD 16.1.945 tarihinde talip çıkmamııtar. 
lbıleıl 26.1.935 com•rteıl gtlaCl ıaat 15 t• yapıl•ık 
ftaere on glln talik edllmlıtir. 

3 - MaTakkat teminatı 79 llr1dır. 

lıteklllerln belll gftn n 111tte Mıal11dakl A •· 11. ıl. ko. na 

mOracaatlırı HAD olanar. 182 

Maalıı Aıkeıi 11. al. ko. dan: 

1 

2 

Miktarı Cfaıl 
22500 Koro faaalye 

Kıtaat ihtiyacı için yukarıda yasıh eruk lbal• gtln6 

olan 16. 1 9SS tarihinde tıllp Çlkmımıttır. 

lbaleıl 26.1.935 cumarteal gtlntl 11at 15 dı yıpılmık 
Clzere 1 O gtla taltk edllmlttlr. 

3 - Munkkat teminatı 79 liradır. 

leteklllerln belli gftn ,.. ıHtlte Mıal1tdakl Aı. 11. 

mOrae11tlan UAn olunur. 

Doktor 

Zekai lbrahim 
Dahiliye Mutahnssısı 

1 
- ~te blzmetl'Jllze girmek l'J u" • " ıtlye0 bir adım. Allah lılınlzl Mftıt. m•. kıtaatı içi• açık ektiltme ile 2;1!00 kilo mıogal kaonal göadrrmedlgl takdirde 

teet . . k-"ı""':ıı.rQ satın ah nacaktır. Muvakkat teminat ak"t ıl 70 liradır. gıyabında mahLem y d 
lb ~etırıyor, gerçi bu adam · -• ' • • • ... m lly1rdır, p•k o kod" da l•e Klloıftrüo beher klloıun• tahmin •dilen flıt 4 koroıtur. B•d•ll olaaıceğı tebilğıt mıhmındı ikinci Beyl.r ıokak No 45 B 1 U y • oıubanımenl 924 liradır. lbılui: 31.l.93ö peroembe gftaft 1111 Ôğl•deo ıoura ı . ey er ıoıamı hroı11nda .. 
l?amo•, fıht •• de olH gene kılm olmak O.ere oıul6a 141 ' - 6 ya kadar haetılaraoı kabul eder. 

llltkl d t t d 1:;. de kı•ladı Met. ınv. sat, alma ko. nundıs yıpılJcaktır. T•· ne • ••• • • hl•met ede· • • iacl madd .. ioe ıe•flhn llAn TEJ,EFON : 380 8 

b 11 l ı t kı 1 b 1 il Ü 1 d 
olunur. 191 11 1 il 1 1 l l -blltr. llpierl, ıartoom• ıuretlnl her gün ~ışlada Mst. aı•. &atın alma 

K p ' d ko. auod• gör< 1 r "· • • ı er ı • • ~ n 11at o eo .-v.ı il 1 11 il ~r:;;li• ·~::k~oı•~adft : 
24 90 

,.yılı aııırm• vr eksilı me konu•unu n ikinci nıadd<ainde, ==llllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll' 
t ;o yuıh veelkılarla birlikte komlııyonda bulunmaları ilıio 5 tı.ınur. ı:.rurint ,.,.,dl. Peter bu emri ııo A ı f J 6 L. 2J 28 141 _ B 

'donce ••yol .. dermınt>• ol· - = n . ii 
illa ına ra ğmen mfıteharnnıll bir ==-==- iara ırası. •·.,

1 

: 

kar•·· Ç• •i kııııı ne araııa kalk· Yeı·li Bı,.ak Ve Hassas Terazi -tı. Kan; Peter'i şöyle bir sOz '5 1 dQ:._8·~~: 'semle!, laeaıılor• kı. bnalathanesil =-=-=-= u mdug'-' umuzda""n u·· sıu·· n Çıktı. 1 
Yafl' tl erlle, vazlyetlerile muha· il u•• S e y i ll u s t a 
keme etmer.. Sen bizim l~loıize Yıttarsıo . __ ...... -- - Ucuz - rremiz ve Sıhhi Bir Gıdadır. 1 
, . llcdl ve hu cümleden ıoora ES <.ıığe Uernevi bıçak Ye el terazileri toplan ve peraken· ~ 

r ayyeı tayfaya da şöyle - Mı• l l" B • L..., b • k •kkalı tarafından birkaç küfftr de eipariş kabul olunur. Terzi makasları, ziraate ~ • • 1 ır [' a rı anın Mahsulndnr.. ğ! sıvu d ait bernevi aUU imal olunur.. - l -y r u. Hep beraber geoıioln = ızmll'( e acentamız yoktur B dk k = 
,"'"•• tuttıı lsr. Rlısr; Peter'i IZMIR Kaaıamlar çıroıo• No. 39 ;:;:; nenin . . . . k b . . eş san ı tan yu arı her licaretha· ~ 
;,•di yanıoda tutamazdı. Ouu ' • k H d §!! IOğO sıparışını a ul e~ıyoruz. Ankara orman çiftliği mOdOr· ~ ı: • poryalardoo birine gönder· Alameti Farı a oroz ur.. ~ ne mOra~a~ı. Fazla ızahat izmir'ıle Ege palas ve Şehir gazi· li 
d;'fe nıechurdu ,·c ırncak ken · H::::================;:::===== ~nosu mOstecırı TOrkmeuoğlu J\lural Bc,·deu alınabT ~ 

8 1 
• il Ç br ı h il m 
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0 
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Akşehir iia •• kası 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

D~möır Şulb>esö 
llducf kordonda Boru clvarmda kendi btou11,da 

TELEFON: !2363 --······---
Hertürlii Banka ~luamelatı, En1tea 

Kumusyonculuğu .. 

Mllsait şeraitte mevduat kabul edilir 

Hububat, nznm, incir, pamuk, yapak, zeytin· 
ya~ı, afyon vcsair emtia kumusyonculuğu ya· 
pıhr. Malların vQrudunda ıahiplerine en mOsa· 

_ it ~raitle avans verilir. _ 

ı ı111111 fifl 1ıı 11111ı ı ıı1 mı mm m ı mm 11mmm1ı1m1ı1 111111 ıı1 ı u uı ı1ı 1ı11111111 ı11 ı ı 
Bergama Cumhuriyet M. Umumi-
liğinden: 

2622 l lira 69 koruı bedeli kl'flf 11 beıgıma 'da yıpJlacak olaa 
cezanı lnıaatı 10'1.935 tuibladen itibaren bir ay nailddctle 

T• kapalı zarf oıullle mOoab111ya kon111uıtor. 

Olivier ve şüreka
sı Limitet Vapur 

Cendell ilan. Birinci l.ordon 
Tel. 24 .Ja 

The Ellerman Lf neı Ltd. 

•· ROUMELlAN,, •aııuru ~5 
lldncl kiounda Li •rrpool n 

Snaoeea'dao gelip tıhllyede 

bulooacakhr. 
" TRENTINO ., npuru 30 

f kinci kAoonda Londrı, Holl 

n Aon~ra'ten ~dip tahliyede 

bulunacak .,. ayni zamanda 

n Hull için Jilk 
alacaktır. 

The Geonal Stum NM•l· 
gatlon Co. Ltd. 

"STOR K 11 •apuro limanı· 

mlzda olup Londra iç1o yük 
alacaktır. 

Deutacbe Le•ante Liole 
uANGORA,, npuru ay ıo· 

aunda Bambur~, Bremen n 
AoTcra'ten gelip tabllyede ba. 

hıuacıktlr. 

Not Vurut tarihleri n Ti· 

purların lafmleri Gıeriae1 denJ. 

tlkUklerd~o me1•011yot kabul 
Miloıkaaa 10.2.985 tarlblue mOHdlf pazar glloil 111t 1.(. de 

bergımı C. M. omumiUAl idaresinde yapılarakhr. Taliplerin 
teklif leıiae cari ıeneye mabıuı Ticaret odası Tc fcooi ehliyet 
nılkaları •e yüzdo 7 buçuk nlıbctlnde munkkat tcmloaha r 
nıaeye y•tmldıgıua dalı' makbuz nya banka kefalet meluubu Fotoğrafçılık 
il• birlikte ayni gcın n 11auen eni komlıyoa rlyaaetiue nr· 
aaelerl lbımdlr. Tıliplerla bu hoıottakl ıartoame n nrakı 

ketffyeyf btt lira mukabilinde bergama ciımburiyet M. Umoml· 

lltlndea ılablllrler tafıtlit atmık iıtlyenlerio berg•ma C. M. 

umamlllklerfoe mGracaatları ll•n olunur. 1 O 15 20 25 60 
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Aylık elcktirik masrahnız yilksek mi? içi 

gazli t\'letallum lambalarını kullanınız .. bu 

marka az sarfiyat, hol ı~ık, uzun ömDrlfldO 

MEHMET TEVFiK 
Btıyftk Elektirik, Telefe• n: Malzcmelcl'İ clepeıu 

Pe~temalcılar No. 77 .. 79 Tel. 3332 
.............................................. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Etaı No. Yl'fl Ne. Ne elduio Pey akçeıi 

Lln 
207 • Kokaı yah tramny caddeıi ~29 ni• ıh katı 10 

406 • ~arıtat hllll ıoka&ı 14 n 5 
801 Burana ktlrt ômer ıokı&a 35 dftkklo 6 

715 2 h.tçcımelik cadde1i 161.ISı " 10 
629 3 1'.arataı orbantye aokı~ı 3 n 6 
59~ Bornna yıkık minare ıolı:ı&ı 26.28 n 15 
35.f. Alıancak meeudiye caddeıi 128.1 tlakUa 10 

728.1 İkinci kordoo 501.~73 " Q 

C.10 Boyak tubıflytıcller çarım 82 ma'taza 15 
C.39 Gnzelyalı urla cıddeıi 1125 e• ttO 

Yukarıda yazalı emllktn bir yıllık kiraları ~2·ı.r:15 1ah ıO · 
•ti 11at onda lbıle edUaek Gzere arttırmaya konulmnttor. •· 

tekli olınlaıın göıterilen pey akçeleılnl yatmp arttırmaya ,;ir· 
.-eleri lbımdır. 13 20 89 

lzmir ithalat Gomrüğü Müdür
IOğünden: 

Jımir lıbıltt gOmrft~Qnde 9.1.935 çarıamba ınaa U11leıl ya· 

pılacaAl illa edlhefı olan baımadftrlyet bia11ını• t••frl iti pı· 

sarhlda yaptanlHılındaa lllıl• ıtnl ela• 22. 1 .t35 11h ıtat 

•a& 14 t• tellplerla ltllıltt ı••rGtı .. mıra .. atları. 190 

___ .. __ _ 
Makiaeleriıuzi 

Fllhaleriaizi 
Camlaruuaı 

fet•lraf kqıl, kart •e fete&· 
raf •alzc•enizi bi11cloo ah•ıı. Her 
t•tit amatir itleri kab•I e4ilir •e 
ea iyi cinıtea uı1t kallaaılır. 

Atölyemizde 
llicuuemiı.iD çekti&i f•l•i· 

rartar, kart ı•ılalJar H 9'taotliı· 

mazı.lan t niyedea atıtıpi c•· 
rtyerus. 

Ueuz, ıozel, zeYkli, te· 
miz, çabuk, taze i' Ye 
aalzemc ile aj 

Ramaa Rllstea 
Emirler Ça rtııı 

ı\.. ,;) 
V. N. 

\rV. F. H. Van 
Oer z,.,~ 

(' c~. 
DEUTSCHE LtVANTE LlNll!: 

··OELOS,, upar• 20 ••• 
Hnıaada ~elleniyor, 24 ••• 
k••u•a kaıilır Aa .. re, Direkt, 

l\elndam, llımı,urc n Bre· 
•en'• ylik alacaklar. 

•·HAGEN,. npnra 4 tııl.ıtt• 
lteldıaiyer, S ıu ltıta ka41ar 

A•Hn, .lteterda•, Ua•burc 
,.. Brem .. iti• ytlk alHaktır. 

0 AQUILA,, npuro Aann 
,.. BamlPDrgtaa yftk çıkarmak 
uıen 16 ıubana bekleeiyer. 

!RMEMlNT H. SCfJULOT 
BA•IBURG 

"NOR BURG,, nporu 2.~ 1t• 

Uau•da bekleniyor, Hambor; 
,.. Aanra't•• yftk. çıkarıp 

Roterdı• •• Ba•hurı iti• 
Tdk alacaktır. 

JOBNSTON LINE LTD. 
" ~KNMORE .. npuro 21 

ıe• Unuotla heklewiyor, J,f. 
•erpol ,.. A nnnten yak çıka· 

rıp Bu''"' nr•ı n .liıte•c• 
içf• yok alacaktır. 
E~SP01tT STEAMSBIP 

CORPORAT ıON 

".EllSMOUTH,, npuru ha 
len llmammııda olup Ne.yor\ 

için hamule alacaktır. 

" El..SELSIOK ,, vapuru 30 
ıubıtta bf'lı.lenlyor, Nnyork, 
Beıl•o, Efladelf Jya n NerCelk 
itin yek alıeaktır. 

N. B. - GeUt tarihleri n 
T&pu tartlalerlade ıMnte•I• 

laltltlr •11•aıtyıt ÜHI •I•••· 
Telıfea Ne. 2197 · 2011 

• • 1 1 .. 

il u 11111111111il11111111111111111111111111111il11111111111111111111111111111111llf1111m11111111 lzmfr ht•lediyı-siııden: 
77G Ura :bedeli keşif il De· 

ğlrmendağa Tire kapı ı cadde 

sinden Göztept: tramny caddt· 

sine kadar 205 metre uzunlu 

ğnndakf liğlm fnşeıu heledi}e 

- .... • = 
1Z1\'I IR = 

Esnaf.veAhali bankası 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

Merkezi : i Z M İ R 
Şubeleri: ödemi~, S~l.ihli, Turğutlu 

Alaşebır, f ırc .. 

---··- -
Hertnrlü Banka ~1uan1elatı Ynpur .. 

Bir aı:oelik mevduat!! % 6 

:= encümeni kal .. mlnclekl ~artnallle 

= Vf' keştfname ve proje vcçbllr. = pazerlıklo 2 :!·9:l5 Cumartt'!I 

;;; günü saat 16 de belediye dahni 

- wcfimenflltle lhele edilt:cl'ktir. 

Hu fşe iştirak fçio 59 l rs -- muvokkat teminat lhınıdır· 

= Şartname ve keşifn11me belediye 

- ba~mfihendlsltğlnden alınır. = (99) ı 3 19 :l5 ;10 
401 Ltra bedeli kt-ştf li Ulıı 

Alıı avlık .. % 4ıl·:l = mezarlığın kantarcı sokcığı ağ· 
% 4 folz verir. = ZlrH.lakl 2i l sayıh evden 4 7fl 

ii= l!!ııl1~lll l""iıı•m"'I ıii""iil~m~llllı1TiTfff~ı iWnn!IJlllinm•ı n"'lı~ı'ıı•m ·ı11 ı!Mım~ı lli""MIMrnrtrnıJlllW!iiı"'ıiı i""lii~ıı ffi1"'ı~rı R""ı""'ı ıu•ı • ea y J h ..ı fi k k ı'l on kadar 16 o o 
FrateHi Sueı·co ·vapur Acentası metre uzunıuğunduki yerin tor 

r ruklauoın temfzlenıuc ve teevi 
ROYAL NEERLANOAIS 1'..UMPANYASI yeslle caddenin g"nfşlcruesi tşf 

"ULYSSES,, npuru 17 ik.lnci Ununda AnHrt, Uo·erdaw, lwlediyc encümen kalemlııde~İ 
Aauterdacn n Ramburg• buekot erleccktlr. 

şartname ' 'e keşlfonwe vo proje 
"llERCULES,, npuru 25 ikinci luloundsn 31 iklacl kinuıaı veçhile ve pııarlıkla 2 .2 .935 

kadar AuTere, Jlterndam, A11uterdııu n Ha•bur~ içia yOk 
alacaktır. Cumartesi güuQ tıaaat 16 d• 

"HERUES,, npuru 27 ikinci kin11nd11 bckleomokle olup belediye dı,irui encümeninde 
Bur~aa, Vtrua n ~Oıtenc• içlo yak alacaktır. ihale edilecektir. Bu işe iştirak 

"HERMES., Tapnro 8 tubauan 1~ ,uhata kadar Annn, R•· için ~l lira nıuvakkat teminat 
tordam. Amıterdına n Hıu:J1bu ~ limanlara fçiu yillt ılıcalar. 

•·GANY MEDES,, npuru ~2 tubauan 28 tllbata kadar Annu, 
.lteterda•, Amtlcrdam •• Hambıırg içhı yak alacaktır. 

SVKNS~A ORI ENT IJNtEN 
" fı'EftNEBO ,, nparo 19 kinurıuıanlde Ba•bur:, Cepnılıa 

gea, Dantılı, Gdyoiı, Gotebu:. Oel• u 11k1&diuuya lia:ıuıa· 
lan ı,ı. ynk alacaktır. · 

"BLALAND,. •otirll 21 (11&.atta Hııaburc, C•penhııe•, 

Dantaıg, Gdyalı. Gete'-urc 1 Oıle .,. lıkarulillınya HaıHla 
rı için yftk ılacakhr. 

0 SMALAND,. npur-. 1 f\lbıua Hımltu11 Copeohıcen, Dant· 
ılc1 t;dynia, Gotebar11 n ukandl•uya Haııalara iti• yik. 
alacaktır. 

SKl\VICE MARlTI~ ROUMAlN 
G1rltf Akd .. ia lçla ller onbet gaode l.ir •tuutazam Sclu 

"ALSA JUJ,YA., upuru 21 klnunuıaaide bcklco111ekte elup 

ayol gG•d• .Malfı, 8.rHlea, lhnUya fe Cenenya lureket ed• · 
cektlr. 

•
1 PELiS,, npur• 15 tutiatta gelip l' ,uı.atta Malta, Bar 

ıelon, Mırallya n Ceaon'ya hareket edecek!lr. 
Yolcu n yiik k:~bul eder. 

Bı•fı: llblar.lald lureket tarlltlerf•deld tleclıtklJklerdea aaeate 
. •eı'altyet kabal etmea. 

FHla tıfıillt içi• lkiacl ~ordo11da Taamll n Talııllye tlrketl 
ltl•aıa arkuı•tla Fratellf Sperc• .. eatalıtıDa m1lr1eaat edilme1I 
du elaaar. Telefea: 200• · 2005 

'fire kazası malmfldürlüğüoden: 
Bedeli keıfi (692.f) Ura 85 ~uruı olıo lımlte bağlı Tıre hö 

kftmet konııa bıluy•l ioıaatı kapalı zarf' uıula ile_ mftoıkaaaya 
konmnıtur. 

Mftoaka11 27. l.9ıl5 tarihine müıadff paıır ıftnft 111t 15 te 

n tire malmQdftrlllk odaeında yapılacakt r. 

Taliplerlo teklifoamelerlnl; geri ıımeye mahtu9 ticaret odası 

Ye Crut ehliyet •eılhlan •• ybıde ye(Jibuçolt nlıbetlode munk· 
kat teminatın vuoeye yatmldığına dıir makbuı banka kefa· 

let Blektubu ile birlikte ayni gOn n ıaatteo enel artırma Te 

ekalltme relılillne Yermelerl lbımdır. 

Talipler im hoıoıtaki tartnıme n nrakı keıf iyeyi (;l5) kurut 
ı,,delle tire ••lmftdGrl6&Gadea ılablllıler. 

Taf ılltt ıl•ak lıtlyealer dı B. M. ll&l•• •Clt1c11t edebi· 

lirler. 189 

lazımdır. 

Şartneme ve keşifname be· 

lediye lıaşmfihcndialiğloden ıh· 

nır. (101) 13 19 2ö 30 

124,44. Lira bedeli keşif il 
ik.incf S:ıkrırya çıkwaııoda 30 
metre uzuıılu~uodakt mecra in· 

tası lıel.edfye encümen kalemin· 

deki şartname ve keılfuome Te 
proje •eçblle ve pazarhlda 2,2,935 

CuQ.'larteel güoü fBlt 1 (i d• 

belediye daimi r.ncOm~nlndtt 

ihale ediltcekıir. Bu ite lştluk 
için 10 lira muvakkar teminat ıa· 

zımdır. 

Şartname •e . kcşifoame be· 
lediye başmühendiııliğiodeo alı· 

aır. (100) 1:) 19 25 ;)0 

§ - 122,57 liu bedeli mu· 
hammeneU SS numaralı adı· 

oın Dr. moıt.Ca caddeıl ar• 
sokağında 26 numaralı areay• 

tlhe oluo;n 72, 1 O metre mu· 

rabbııodakf lrnımıo Htııı bele· 

diye encftmen kalt'mlodek.i tart• 

name dıireılnde n~ açık artır· 

ma ile 2.2.935 cumartesi gil· 
oa .... 16 da btlediye daimi 

eocümtoiode ihale ediltct'ktlr. 
Bu k.ıaım araaya ı,ılrak iı;in 

] O lira muvakkat tt-riıinat ile 

aöylenrıı ~ün ve ııaatc kader 
lırlcıllye f"Ocümr.ninf" miiraı•ut 

olurıur. 15 :W 24 :!!J ı :n 

§ - :~20 !ira brdl'll ıun · 

hammenll 58 inci ıdanın ur. 
MıJ!tafa caddl'fİ yan rnkeğınd• 

l 2 nuuuralı arH11oa lli•e cıl1.1· 

r.ao 263 outre murabbııodakf 
kıemın aatışı bd .. diye tncürnrfJ 

kalemindeki şutuamc ile ~:.!.· 

93;) cumartt'ei günft ıut J 6 
da belediye dıimi encümeııinde 

ihale ediltcrkılr . 

Bu kısım arsaya ietirak içirl 
24 lira mınakkat trmlnat fld 
•öyl"n"n giln v~ saate kadat 
heledlye encümenine müracaat 

15 20 2.t 2!1 13;; 

Doktor 

Ziya Hamdi 
Kulak, Burı.fo, Doğu 

müıabauısı . Cumadan bıı~ 
ka hngün butalarını :~ 6 
ya kadur kabul eder. fklo· 
el Br.yler ıokağı, Beyler 
hamamı karııeı No. 41 

Telefon: :\686 •. w 
Taze, Temiz 

ve Ucuz llAç 
BAŞDURAl.'t• 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesinde 

l•laaur. 


