
llaydarpa~a'dan 10,40 ta 
hareket eden Konya ltreni 
AriJiye İ8tasyonunda çarpış· 
lnış, iki kişi ölmOş Dç 'kişi 
~alaıırnıştır. 
~------------------------· 

e ULUSAL e 

lzmirde çıkar. aktamcı siyual ruetedb 

---------------------~------------~ : 2 - No : 484 Telefon: 2776 

Bir kaza neticesinde ölen 
IHollaodalı tayya ci Baron 
K.irhard'ın cesedi bir Alman 
tayyaresi ile memleketine 
gönderilmiştir. 

- Salı - 10 Eyhil 1935 
;..... ____________________ __ 

Fiatı (100) Para 

9 EylOI Kurtuluş Bayramı Jntibalrından •• 

l{ u;;~i~~' Eh~kyur;; ;r~:;;:l;ı:ısal .. L•u•i•~!111~•~•ik•d•:k•stt•at•ö•rfl•.---•B•u•gn•a-m-üs•a•h•ak•a•la•r•}•.3•pı•la•c•a•k-•--
ntı yaraladılar Pan~yır yarın ge-

sı·z hı~r surette lz-utlulandı Bıtuaruj, 9 (A.A) _ .. Lüf: . k 
1 ıanadiktatörO M.HaeyDlonı, ce apanıyor 

Q Seaato koridorJanacla dolat· 
Clyok önderin heykeline ~lenkler kondu, gece fener bğı sırada blliamiyea bir 

~ kim1e trrafıadaa l&enae iki 
lllayları tertibedi(di ve halk sabaJıa kadar eğlendi el rtivelver atılmııhr. Kar-
'i 1 nına iki klll'fUD iıabet ede• lı.t • Dız lzmir'in deği beyler sokaiındaki merke-

ı .... ~Yurdun kurtuluıunu zinde toplanmıtliır ve ora• Haeylonr, baıtahaaeye kal· 
,.., d dıralmıtbr. Durumu pek 
' e en 9 Eylül bay- dan Halkapınardaki ıehitlife •ırdır. 
hld~lltızua on üçüncü gitnıiılerdir. Burada, ııiz Suikastcı. dilctatirla 1a-
d,i nG111ü, her sene ol- ıebitleı imizin mezarı l>aıında 
ait~ libi dün de emsal- Hallı e~i adına ajretmen Ka· nıad• buJaau iki kiti tara-
~ eıabüratla kutlulandı. rahan taıafındaa bir ı&yJe9 fı.claa kuppala d.W. •tik 
~bölgesinin her tara. verilm it ve atlı mUfreze lro· ediJMtir • 

oı. ' lzaıire akıa etmiş · mutao1 ~evap vermiıtir. Bu· Torpitolarımız 
" 

11 7tarddaılarla biitün nu müteakip sllel muzika 
r Evvelki gece gittiler 

Cuma gecesi limanımıza 
gelmiı olaa Ac:\atepe, Tınaz-

ltepe, Zafer torpito muhrip· 
lerimiz, e••ılki ıece limanı· 
mızdaD aynl~ıılardar. Civar 
kazalardan tehrimize relen 
pek çok kimaeler Paıar gi· 
nA kordoacla toplalllalf •• 
remilerjml&i doya do,Ja •• ,.. 
retmiıtlr. Dem kalara,...•· 
farımız• bayırlı Jolcmuldar 
dileriz. 

------Pazar gecesine kadar panayırı 
~ zenler 248 bin 97 

" 
kişidir 

ge-

Panayırın gece glSrüoQ~ü 
Arsıulusal dokuz Eylül cek, herkes beğendiği pavi· 

panayırını Paıar ıeceaioe yonun ismini bu kiğıda ya· 
kadar rezealerin adedi 248 zarak muhtelif mahallere ko· 
bia 97 dir. Bu rakama d&nkll nulaa kutulara atacaktır. Rey 
gezenler dahil deiildir. ler bu akıam tasnif edilecek 

ve netice yarıa sabah belli 
Y •lnız Pazar gllall 37 bin olacakt11. Paviyoo ve vitrin 

H ı • d Ed • 200 kiti panayırı gezmiıtir. müsabakalarını kazananlara 
8 1 e ıp Bugün Panayırda paviyon madalyalar verilecc:ktir. 

'- . -~· 
t6rcnden intibalar: Kı~laya sancak çekilirken; ı;Ü\'arilcrinıiz sancağı selıiınlıyorlar; l\\'oİ Do~ıln söylev 

~ \'eriyor; onlumuz Jzmir'e girerken; ilbay, parti,..bnşkanı saylavlnr ve da\'etlilcr oehitlikte 

tt~' halkı. bir kitle teıkil Dünkü nüshamııda yazdı· İsliklil İnarııaı · çaJmıı ve ha• 
'ller ve hep beraber bu ğımız veçhile, saat8 de res· zır lulunan· müfreze havayı 
t~ ~ bayramın neı'esile mi dairelerle parti ve özel sili~ atarak ıehitlerimize 
~~ Y•rılarana kadar sevinç kurumlardan davetli ol.a?l~r olan saygı ödevini yapmııtır. 

e etlenmişlerdir. cumuriyet halk paıhsınıo Bundan t.onra kahraman. 

~epecik;: k:nlı bir 
Sfınnet düğü~ü 

~hhas adunda hi;"kişi öldü. Haşım 
b "e Basım da ağır yaralandılar 

~ 'o~la lece tepecikte yeıil- bulmuştur. Bu e~nada, genç
' •ltt, Remazanıo evinde !erden bazılar1, luzumsuz taı· 
\,.,'~ d&ğilnll yapılırken kınlıklarda bulunmuılar ve: 
~ ~lder arasında belirsiz "Yaı ısın sıeoçli. varolsun: 

~~- btptea dolayı kavga gençlik!" 
~ ~'· bir kiıi ölmüı ve iki diye yükıek ıesle haykır· ,,t •iır ıurette yaralan- mağa baılamıılardır. Davet· 
t&t, ' 'Yaptıjımıı tahkikata · lilerden Hürıit oilu Abbas 
~ '•lt• töyle olmuıtur: ve kardeıi Rıza ile Kasım, 
~ ~•ıaıua evinde erken· Cemal, Rasim, Lem'an Sn
~-.,~tlay,n dililln, gittikçe leyman ve Ferit adlarındaki 
~ keıbetmiı ve davet· kimıeler, batıranlara moda· 

.... al, IOD clerecıyi - Deııamı 2 İM tohi/ada -

askerlerimiz, Eırefpaıa' 4an, 
Tepecik'ten ve Halkapınar· 
dan olmak Ozere I~ kolda., 
lzmire girdiler. Bu üç kol; 
tam saat onda kııla öoline 
gelmi j ve yerlerini almıı 
bulunuyorlardı. 

Saat onu on beı dakika 
geçe de, Kadife kalesiod en 
atılan topla beraber hayra· 
tımız bükGmet konağına 
asıldı. 

Bu ıırada bir banda mu· · 
ıika ıancak marıını çalıyor· 
du. Parti baıkanı ve Y~zgat 
aaylavı Avni Doğan, burada 
bir söylev vermiı ve bara· 
retle alkıılaomııtır. 

Bayrak çekme merasimin: 
den ıonra kahraman aıker~ . 
lerimiz, birinci · kordoau ta· 
kiben cumuriyet alaaına ıel· 
mitler ve bl\yllk ÔGderin 
heykelini ıelimlaP.tı~ar ve 
daiılauıiardır. Bu 111acla a• 
-o.tiaırN 4 ~ . ~-: 

lıtanbul 9 (Ôıel)- ~kaç •e witrin mllsab,kal.arı yapı• Arsıulusal lzmir panayırı 
hafta eYwel memleketimiıı lacaktır. Panayır1 buıllo zi· yarın akıam gece yar11ından 
ıelea Halide ~ ... la Pa- yaret edecek olanlara kapı- ıonra saat birde kapanacak· 
ria'e d&naltıt&r. da birer rey puslası verile· ttt. 

__ ___._'!!IOİJ.,.-·· ...... . ..... ·--------;; 
Cenev.re görtlşmeleri devam ediyor 

Habeşler Jtalya manda
ısina mı . giriyor? 
. 

Habeş httkOmeti, Adis-Abaha'daki 
~a-~aJaleyhtar• gazeteleri kapatdı 

Adi& • Ababada 
lstanbul 9 ( Ôzel )- Ha

beı hnkümeti, Adis - Aba· 
bada çıkan ltalyaya aleyhtar 
ıaıeteleri · kapattı . 

lstaabul 9 (Özel) - Irak· 
ta otduiiı libi Habiıiatanda 
da Italyaya ma.da veril°"ıi 
liakliıDd.ki fikiJ, Cene\'re 
çnealeriDde kat•ıt kffbet· 
•• ,. baf)&mıfbr. 

ista,yon binası 
Cenevre 9 (A.A) - UIUs· 

lar ıosyete.si daimi delege-
lerinden M. Heriyo ve M. 
Pol Bonkur dlin ltalya'dan 
~ur: ya gelmiılerdir. Bu iki 
diplomat, M. Laval ile be
raber ıoıyetenin on altıncı 
devr~ıinia çallfmalarına iıti· 

ıa~ e~cekleı:dir. 
·Defmnı 4 anca Sohifefh· 

Hollandalı 
Tayyarecinin cesdi 

gönderildi 
lstanbul 9 ( Ôzel ) - Bir 

tayyare kazası neticesinde 
Ankara'da ölen Hollandah 
tayyarecinio cesedi, törenle 
kaldmlarılarak Yeşil köye 
götürülmüş ve orada bir Al· 
mao tayyaresine bidirilerek 
HolJandaya gönderilmiştir. 

Liman 
işleri incelenecek 

lstanbul 9 (Özel) - Deniz 
Tecim direktörü, lzmir liman 
işlerini tetkika memur edil-
miştir. Direktör, yarın ( bu 
gün) lzmire hareket edecek
tir . 
,-

YE J TEFid KAMIZA 

BUGÜN BAŞLADIK. 

KORKMAZ JAN 
MIŞEL ZEVAKO'NUN. 

HEYECANLA OKUYA
CAGINIZ BU ŞAH ESE· 
RlNl DÔDÜNCÜ SAHi
FEMiZDE BULACAKSI· 
NIZ. 



Sahife 2 Q 
(Uhıaal Blrllli) 

Sevincimize iştirak için 1 Sebepsiz kavga 

üniversiteliler bir -;;:;:aı~:.:ı::a:.~1:':;: 
tekilde haykırmanın doiru 

heyet' go·· nd erdı· ler olmadıtını s6ylemitlerdir. Fakat bu mUdahale, kafa· 
ları adam akıllı dumanlan· 

Masal mı, ·hakikat mı? 

Paris şehrinde ge
-:en bir aşk rezaleti 

10 !yl61 ~ 
Zabıtada: 

Banyoda kal1S8 
sad• 

Karııya 'da OsmaD 11 Yaıe deniz banyolarında 0 ,. 

N 'f R .. z· ve " azı , agıp, ıya 
0 11,, 

Gençlere şehir gazinosunda şölen 
verildi. Saoıimi söylevler söylendi. 

mıt olan gençlerin hoıuna 

gitmemiı ve hiç yoktan iki 
taraf ara11nda kavga batla· 
mııtır. Kavgaya tutupnlaf, 
8 kiıiden ibaretti. Bunlar, 

Cin fikirli Alber, ancak Oç ay 
mes'ud yaşayabilmişti 

şad kavgaya tut~ıaı 'ıt•" 
Ziya ile Reşad, Nazıf ••elit· 
ğıbı yumrukla dövıniiıler 

Demirle başını yarlll~: 
Gazibulvar'ından geçlll:'i• 

olan Halil kızı lı111•.,1e 
öntine çıkan Ahmed, de:~. 
kadını başından yar• 

sonra ıençler, lzmir parti 
batkanı Yozgad ıaylavı Ani 
Doğan için Oç defa (Yaıa) 
deye bağırmıt1ardır. 

Parti başkanı; mukabelede 
bulunarak ezctımle demittir· 
ki: 

lzmirin kurtuluı bayramın· ı 
da bulunmak üzere ıehrimize 
ıelmiı olan 14 Üniversiteli 
ıencimiz Tecim mektebinde 
konuklamaktadırlar. Dün 
Parti başkanlığı tarafından 
ıençlerimize şehir ıazinosun· 
da bir öğle ıöleni verilmiı 
ve aamimi basbıballerde bu· 
lunulmuıtur. Türk talebe ce· 
miyeti baıkanı Rükneddin 
ıöleoden sonra bir sC>ylev 
•ermiı ve ezcllmle demiıtir 
ki : 

- TOrk çocap, dOaya iç· 
timat nizamı ne olarsa olıun 
daima cemiyetçi, halkçı ye 

cümhariyetçi kalacakhr .Genç· 
lik, bilgiye hariı ve memleket 
iıi için durmadan çalııır, yıl· 
maz olmalıdır . 

- Türk gençliği Atatür· 
k'ün gösterdiği amaca var· 
mağa azmetmiştir. Gençler, 
devrim ülküsünil daima ya· 
ıatacaklardır. Velevki kan 
ve can babasına olıa da ... 
lzmiri sıcak diyorlar: lzmirin 
sıcaklıjının bir hususiyeti 
var. Bizler onun sıcaklığında 
eridik. 

Riikneddinin söylevinden 

demiıtir. Şölenden ıonra 
kurtuluı bayramı mtınaaebe· 
tile yapılan zafer alayına 0-
niversiteli gençlerimiz gö· 
iüılerinde Parti bayraklara 
taşıdıkları halde iıtirlk et· 
miılerdir. Buglln Afyon tre· 
aile Konyaya gidecekler, o· 
radan Adana, Kayıeri, Sam· 
sun ve Ankaraya geçerek 
lstanbula dönecelderdir. 

•• •• • •• •• 
Cumurluk devri mesafeleri kısalttı 

Zonguldaktan. dün 
lzmirle konuşuldu 

Zonguldak parıi başkanı başkanı· 
mıza ve şarbayı da şarbııyım· 

za bayramı kutluladılar. 
Zonguldak otomatik tele· 

fonu lzmirio kurtuluı bay• 
ramına tesadnf eden dünkü 
ıün tamamlanmııtır. Otoma· 
tik telefon telinin son kıs· 
mının çekilmiş olması müna· 
ıebetile dün ilk görüımeyi 
Zonguldak C.H.P. baıkanı; 

lzmir parti baıkanı Y ozğat 
uylavı Avni Doğanla yap· 
mıı ve: 

- Bütün lzmir'lilerin kur· 
tuluş bayramını Zonguldak 
partileri kutluyorlar. 

Demittir. 
Avni Doğan, bu kutlama 

haberini lzmir halkına bil· 
direceği cevabını vermiştir. 

Cumuriyet bükümetinin 
( Şarlar arası ) telefonunda 
Karadenizle Akdenizi bağ· 
laması baıh baıına önemli 
bir bidiıedir. 
Öğleden sonra saat 15 

de de Zonguldak şarbayı 
prbayımız Behcet Uı'la 
konuımuı ve lzmir'in büyük 
bayramını kutlulamııhr. 
Şarbay Behcet Uz, Zon

guldak'Jıların göstermiı ol· 
duğu bu çok ince ilgi ve 
duyguyu hemıehrilerine he· 
yecanla bildireceğini söyle· 
miı ve Akdeniz ile Kara· 
deniz'in; lzmir için çok 
sevinçli, ulusal bir günde 
bu ıuretle birbirine bağlan· 
ması, cumuriyet devrimizin 
her gün bir yenisi kurulan 
feyizli ve gOzel eserlinden 
biri olduğunu ilive etmiıtir. 

iki ıarbayın telefon muha· 
vereıinden sonra lzmir ura· 
yını Ankara aramııtır. Poı· 
ta telgraf ıenel direktirnle, 
alua refikimiz talarir lae7eti 

de bu telefon muhaverealai 
Ankaradan dinlemiılerdir. 
Onlar da lzmirin kurtuJuı 
bayramını tebrik etmiıler ve 
lzmir • Zonguldak telefon 
irtibatının yapılmaıından duy
dukları sevinci bildirmiıler· 
dır. 

Bursa'lılar 
AtatDrk heykeline çi· 

Jenk koydular , 
9 Eyini kurtuluı bayra· 

manda bulunmak ve panayın 
ziyaret etmek üzere Buraa 
aaretmenlerinden kalabalık 

bir rrub ıehrimize ~elmiı ve 
dün ıabah hep birlikte Cu· 
muriyet alanına giderek 
Atatnrk'nn heykelini ziyaret 
etmiıler, g6zel bir çelenk 
koymuılardır. Çelengin ize· 
rinde (8. Ô ) harfları vardır. 
Bu barflar (Burıa &iret· 
menleri) kelimelerinin ilk 
harflarıdır. 

Öğretmenler; heykele çe· 
lenk koyduktan ıonra hep 
birlikte latiklll marıını ıöy
liyerek ıaygı ile durmaılar 
ve heykeli ıellmlamıılardır. 

Buru 6ğretmenleri d&a 
şehrimizi gezmiılerdir. Buıtln 
Bursa'ya gideceklerdir. 

Çin elçilik erkioı 
Sarbayı ziyaret ettiler 

Pan•yır mOnaıebetile An· 
karadan ıebrimize gelmiı 
olan Tilrkiyenin Çin elçiliği 
erklnı, dlln aabab Urayda 
Şarhay Behçet Uza ziyaret 
ederek lzmirin kurtalat baJ• 
ruuaa tebrik .......... 

hemen iki partiye ayrılmıı· 
lar ve birbirlerinin bogazına 
sarılmıılardır. Bu bal karı•· 
ıında ev ıahibi ile diter da· 
vetliler, kendi kendilerine iti 
yatııtırmağa ıavaıırken it 
alevlenmiı, ve evin içi bir 
musaraa meydanına d6nmüı 
dllr. Herkea, eline ne geçirir 
iıe 6tekiae fırlatmağa baı· 
lamııtır. Bu ıırada davetliler· 
den Hatim adında biriıi, be· 
tindeki bıçaiJ çekmit ve Hur· 
tid otlu Abbasın ilzerine sal· 
dırmııtır. Bunun &zerine, Ab· 
bas'ı aınmden kurtarmak iı· 
tiyenler, bu ıefer Haıim'e 
hllcum etmiıler ve elindeki 
bıçaiJ almaia koyulmuılar· 
dır. Bu ıırada elinde bir de· 
mir parça11 olduiu halde Ab· 
baıın kardeıi olduğu ı&yle· 
ailen hiriıi, Haıimin kafaıına 
bir darbe indirmiı bulunu· 
yordu. Haıim, demir parça• 
11nın darbesi altında ıende· 
Jemiı Ye ye.,e yıkılmııtır. Tam 
bu 11rada zabıta yetiımiı ve 
kavgacaların hepıiai yakalı· 
yarak karakola ıetirmiıtir. 
Haıim 'in bıçakla hücum 

ettiii Abbaı, aldıtı yaradan 
kısa bir zaman ıonra &lmlı· 
tllr. Katil Haıim ile Rasim 
adında diier biri de atır yara· 
Jıdular. Haıimin yarası kaıı· 
ğında ve birazda derince ol· 
dutu için. tehlikeli g&r&IG· 
yor. Doktorlar, bayatından 
Gmit kalmadığını ı6yliyorlar. 
Milddeiumumilik vak'a hak· 
kında tahkikata baılamııtır. 

lımir birinci icra memur• 
lajıından: · 

Fahrinin bacere bo~cundan 
dolayı tahtı hacze alınan 

abmet ata mabaleıinin ke· 
meraltı caddeliade 6 nama· 
ratajlı ve iki bia lira kıy· 
metli bir bap dlkklaı yedi 
hi11e itibarile borçluya ait 
iki biaseıi •e baıturakta 
k&mlrcller çarp11nda eıki 

26-89 yeni 30-28 Ye 49 au· 
maralı ve cem'an 8500 lira 
kıymetli dOkklalarm altı 

biale itil»arile keıa borçla1a 
ait bir bialelİDİD mllki1et· 
leri açık artırma ıuretile •• 
birind arhrma11 10· 10-935 
perıembe gllntı nat on birde 
yapılmak &zere ıatıhia ko· 
nuldu. Bu art11maıında ıatıı 
bedelleri tahmin olunan kıy· 
metlerin yOzde 75 tini bu· 
larsa en çok artırana ihale 
yapılacaktır. Akıi takdirde 
en çok artıranın taahhtldtl 
baki kalmak prtile aatıt on 
beı glln daha uzatılarak 
ikinci artırması 25-10-935 
cama glntl ıaat 11 de yapı· 
lacaktır. Bu artırma netice· 
linde dahi utıı bedeli tahmin 
olunan kıymetin ylzde 75 Dİ 
bulmazaa 2280 numaralı ka· 
nan mucibince borç taklitleri 
ödenmecliğindea Jllzde 75 
Diıbetia• bakalmıyarak ea 
çok arbraa talibine ihale 
..Uleeektlr. lpa Prri ., .. 

Bir çok maıal dinlediniz 
dejil mi?. Bugün ıize, ba 
ılltunlarda masalları andıran 
hakiki bir aık rezaletinden 
bahsedeceğiz: 

Bundan bir kaç ay evvel, 
Paris'in ikinci derecede ve 
biraz da sevda abş veriılerile 
meıgul bir mecmuasında, on 
1enelik bir ikametten ıonra 
Hindi Çiniden dönmüş "zen· 
ıin, 35 yatlarında, yakışıklı 
bir rencin gllzel, tabii 
kıvırcık saçlı, etine dolgunca, 
endamı yerinde" bir kadınla 
bir evlenme tecrnbeaiaden 
ıonra eıaah bir yuva kurmak 
istediği ilinı çıkmıştır. 

Malum ya.. Orta Asyada 
ki mtiılUmanlarda "muvakkat 
niklh" vardır; bu adet Fili· 
pin adalarile Japonyada da 
caridir. Buralarda fuhuı, mu· 
vakkat nikah perdesi altında 
miikemmelen ve tam bir ser· 
besti ile hüküm ıürerl Fakat 
Pariıte, Avrupanın ve bizim 
memleketlerin hiç bir tara· 
fında "muvakkat nikib fu· 
huıuna" kanuni müsaade 
yoktur. 

Bununla beraber, bu her 
ıeyi yerinde olan müsyünlln 
bu garip ilinına otuz genç, 
kıvırcık uçlı, tt:ı • dolgun Ye 
endamı yerinde dilber ica· 
bet etmiı ve bizim mGıyü de 
bunlardan Dç&nli ıeçmiıtir. 

Mllsy& Alber Lilu, bu iiç 
dilberi ıeçtikten ıonra tec· 

•• 
Olnm 

Emniyet direkt&rlllğ6 
birinci k11ım ıivil ikinci 
11nıf komiıerleriDden olup 
iç ay e•vel vazife eına· 
11nda hatltalanarak baı· 
tabanede ye evinde teda· 
vi alhnda bulanan Mu· 
ıaffer Batu, dlln ölmüı· 
"tnr. Efradı aileıine ve bü· 
yük kardeıi (Anadolu A· 
janıı) mtime11ili Mustafa 
Doian Batu kardeıimize 
baı utbiJnda bulunuruz. 

Dlln geç vakit cenaze· 
ıl meılektaılan ve l&endi
ıini aevenler tarafından 
kaldırılmış ve asri kabriı· 
tana defnolanmuıtur. 

rllbe hayatına baılamııhr: 
Akşam yemeğini Elvira 

ile yiyiyor, geceyi Lulu ile 
geçiriyor ve sabaha yakın 
da Jeranene gidiyor ve bir 
matbaada iti olduğu ıçın 
ancak böyle yorğun ve ar· 
gın, böyle geç vakit gele
bildiğini söylüyor! 

lı, yani tecrübe izdivacı 
bu suretle, ve mlisyü Albe· 
rin kanaatinca diğer ikisinin 
birinden hiç haberi olma· 
mak ıartile üç ay devam 
ediyor! 

• • • 
Fakat .. Saadet hangi devir-

de ve hangi iıte ebedi 
kalmıştır ki, bu cin fikirli 
Alberin de işinde üç aydan 
fazla devam edebilsinl 

iki numaralı tecrübe zev· 
cesi El vira, Alber' e adam 
akıllı tutulmuı olduğundan 
birgün, onu giderken dur· 
durmuı ve : 

- Alber, dur gitme t de· 
mittir. Senin ilç ayd:\nberi 
kimden bana ve benden kime 
gittiğini biliyorum. Bu kome· 
diye artık nihayet vermek 
lazımdır. Ben bir defa Lulu· 
nun kardeıiyim ! biz barlar· 
da artistlik ile reçiaiyorduk. 
lllnını gazetede görünce kız 
kardeıimle karar verdik; iki· 
miz de kardet olduğumuzu 
bildirmeden aana müracaat 
edelim, h•ngimizi beğeniraen 
aana zevce o olıun ! dedik; 
görüyorsun ki oyunu gllzel 
oynadık. Fakat ben seni 
çıldırasıya ıeviyorum ve is
tiyorum ki yalınız ve ebedi· 
yen benim olasın! Haydi 
belediyeye; nikih olalım. 

Elvira'nın bu ıevdası, bu 
kararı ve bu teklifi Alber'in 
hiç hoıuna gitmemiş ve 
tası·tarağı toplayınca kaç· 
mııtır. 

Elvira, ne yapıb yapmıf, 
bu yaman adamın izini bul· 
muş ve hakkında dava 
açmıştır. 

Paris adliyesi ıimdi bu 
"Pirincin taıını ayıklamakla,, 
meıguldür. Bakalım.. Bu 
garib izdivaç tecriibesi hak
kında mahkeme ne karar 
verecek! 

Merhum, vazifeıiai çok •ı.,---·1u~ı·u·8·a·ı----· 
ıever halik bir zat idi. 
Mevll rahmet eyleıin. B İf }ik 

kulit nzerinde herhangi bir 
ıekilde hak talebinde bulu· 
nanlar ellerindeki reımi' ve· 
ıaiki He birlikte 20 gOn 
sarfında birinci icraya mtı
raca-ıtlan llzımdır. 

Akıl halde baklan tapa 
sicilince malim olmadıkça 

paylaımadan hariç kalırlar 

aatıı peıin para ile olur 
mlfteriden aynca yüzde 2 
buçuk delliliye alınır. 20·9· 
935 tarihinden itibaren ıart• 
name berkeıe açık bulundu· 
rulacaktır. Taliplerin yOzde 
7 bu,ak teminat akçeıi veya 
banka itibar mektuba ile 
52· 5829 cl•J• numara.Ue bi
riad iera,a mlracaatlan 
illa olnar. 2869 

Cdndelik eiyaeal guete 
Sahibi: Haydar RüşdiJ Öktem 

Neıriyat miidllrü : 
Hamdi Na~heı 
Telefon: 2776 

Adreı : lzmir ikinci 
Beyler sokağı 

AboM şartları : 
700 kurut senelik 
400 ., alb aylık 

ilAn şartları 
Resmi ilinlar için: 
Maarif cemiyeti ilinat 

blrosuaa mllracaat edil
melidir. 

Hmual Ulnlar : idare· 
lıanede kararlaıtınlır 
Ba11ldıta yer :ANADOLU 
matbaaaı 

ve kaçmııtır. 

Yankesicilik 
Geçmiıi bozuklard•11 k~: 

bor oğlu Salamon, TOr tlO 
zarında dolaıan HaıaD 0 

,., .. 

Mebmed'in cüzdaunn •f1•
1 

d• 
k 

.. .. b d 1ıa ıo en curmu meş u 
yakalanmııtır. 

' Boğazını s1koı1t· . k•k'' Kemer'de Sürıneb •0 
• d• 

Şam'h Aliye'oin ge~~I e;:jl .. 
bulunan çakır lkbal ıo rı f. 
zına sarılan lsroail, ti• 

1 r 
Ahmed, kadını kurtarlll• it• 
gelen bekciye tecavOı e~:,k 
ler ve tabancaııoı • •slef 
istemiılerdir. MOtet•'' 
yakalanmııtır. t 

Karısını dövınflt~ 
'd oto,., 

Kahramanlar a -ki · ·ıe , .. 
Kadri, karı~ı Ha.tace 

1 Jııfı' 
içmek mes eleaınde tııld• 
etmit ve karasını feo•dl'f•f' 
dC>vm&ıt\ir. Kadri A 

1 

verilmittir. 

Yangın ,,. 
·ı rd• Dün gece Keçecı e bdod•b 

lancılar çarş11ınd• A . IJtr' 
oğlu Tevfiğin, Mu~•·~~k~
ıusiyeye kiraladıgı d•'ı,.t 
nanda yangın çıkm•t ' 8 

111, ı 
yaol1 

ıöndilrülmnıtür. fl•cl" 
orada çahşaolar tar• 1ıtıt' 
atılan bir ıigarad•0 çı 
anlaıılmııtır. . ' Utanmazlar· oA' 

Kemerde ıevioç ıok•~ ff 
ki evinin öollnde yat• ,.oP 
uyuya kalan 8 yatl~,d" 
Ali kızı Hikmete, :,otıl'~ 
geçerken el ile "' b~ 
yapmak alçakhğınd• ı,ıt•" 
Ziya ile Muammer s• 
yakalanmııtır. 

ôkenrenler! 

laka (Okamentol 

ıksftrflk şekeri 
rini tecrtıbe edi 

tiz •• 

Ve POrjeu ~abaP111 

en Qstftn bir JIJO•· 

bil şekeri old0 11' 
nu unutmayın~ 

·ı 
Kuvvetli oıosbi 
istiyenler şabaP 
Sıhhat enrg0° 
bap1annı Maruf 
ecza depolarıod 
ve eczanelerdell 

arasınlar. 

, 



X,,~S 
\1 N. V. 

V. F. H. Van 
Der Ue 

btUT & Co. 
• TSCffE LEVANTE LıNIE 

'INOs ,. vapura balen 
~ llllııda olup 6 eyltUe 
lf.-~ Aavera, Roterdam, 
'lk al "'r •e Bremen için 

'C •c. ldır. 
'Hlos.. •apara 16 ey
&r. bekleniyor, Hambarr, 
~ lıaesa •e Anveraten yUk 

'•ctlcb "iT r. 
~ AURı,. vapuru 16 ey-
~:, bekleniyor, 20 eylllle 
'-"'- Anvera, Direkt, Ro
-._ 

1 
•. Hamburg ve Bre· 

''11/''Q yük alacakbr. 
~ t lt~~RIED,. vapuru 1 
~ •ınnd~ bekleniyor. 5 
'4.t.,~•ırine kadar Anvera, 
-._ 1 ~·· Hımbarr ve Bre· 
~a JOk alacalrhr. 

"" ASGENVV ALO" va
~ l4 Bci. teırinde bek-
':: 18 Bci. teırine kadar 
'- ~ Roterdam, Hamburg 
~ IDea için yilkliye· 
~-

"ıENT ff. SCHULDT 
!rJt HAMBURG 
~OYBURG., vapuru 7 
~ bekleniyor, Anvera, 
9' ... 111 •e ffambarr için 
'90ttlrtır. 
~ lBURG,. · vapara 8 
~ ~'Gde bekleniyor, 8 
-~· kadar Anvera, 
"'~L •e ffambarg için 
~---·dır. 

"""'EMENT DEPPE-
'a ANVERS 
~'\'pfE,. ••para 12 Bci. S lr-' bekleniyor, doira 
~~· yllc alacaktır. 
~. tt•!'N EXPORT LI· 
~ ~NEVYORK 

A•erikaya dojra 
~le leferler 
~ latlJTivE,. vapura 18 
~il lclenl1or. 
~ ~NA,. vapura 30 
~ .. lcle•lyor. 
~~& 0RSKE MIDDEL • 

aa. UNJE ( D·S. A·S. 
~NSKELINJEN ) 

~I OSLO 
l' ~IA. motlrl • 27 
~ ........ ,.,, dojTa 

~ ~· Noneç limula· 
-~- aı.cakbr. 
~ ANDRES,. motiril 

~· s:. Tepiade bekleai· 
\L. ' Dieppe ve Nor· 
1' lalanaa ylk ala· 
•• 
llh/ICE DIRECT 

l>ANUBJAN 
~ .. l~NA HATTI 
~ · ~ A ,. 1aotlrl 9 ey· 
~~•Diyor, Belırad, 
~ a,. komarao, Bacla· 
"'~ u.ı. ••. vı,... •e 
i..~I) 1'1c,ıa caktar. 

~PEST,. motarı 18 
ldeaiJttr, Belpad, 

a ICoaaarao, Buda· 
~"tt"•••· vı ...... . 

~'fil) fflr alacaktır. 
~ ~ "1c •otlrl 29 ey· 
~ 1••iyor, Belırad, 

a;. IComarao, Buda· 
tl.~ tlalava, Viyana ve 
~ ~le alacakbr. 
~ ~laJeri ve vapar-
'ti. lr.~ &zeriae meı'a 
l\~ edilmez. 
~ lCorcloa, telefon ~ .. 20o8 

1 &lrac.l .DANl<ASI 1 

11111111111111111111111111111111111111111111u11111111111111111111111111111111111111111111111111' 

Kitaplanıuza Gtbel Bir = 'f k H K = 
Olt, Batıralannıza Şık ~ Üf ava urumu~ 
Bir Alhtlm, Ve uir 

ait itleri Yapbr-

mak isteneniz : 

• YENi KA.V AFLAR • 

- -1 Büyük Piyangosu ·İ 
-_§ Şimdiye kadar binlerce kişiyi ;_= = . ' . . = 

Çarıısında 34 NumaTada § zeD~IO etm_JŞlır. ~ 

· • Ali Rıza · · ! 19. en tertip 5. ci keşide) 1 Eylftldedir ~ 
Mlcellithaaeaiae atr•JIDll. ~ Boyok ikramiye: 35,000 Liradır! 

• § Ayrıca: 15,COO, 12,000, 10,000liralık § 
Olivier ve şflrekii· ~ ikramiyelerle (20,000 lira) lak mllkilut ~ 
sı Umitet vapur ~ vardır. ~I 

\lıu111111111111111111111m111111111111111111111111111111111111111111111u11111111111111111111rl • acentası •1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 
Cadell Hu. Birbad kor· = l • • = 

cloL Teı. 2443 I_ zmır ytirı mensucatı~_ 
!Derman Liaya Ltd. 

u:~~~T;~~ ...... ı .,. !Türk Anonim şirketil 
llilde u..,..ı ve 5YY8D· ~ Da mtleeeeee, iki yilz bin lira eermaye De ~ 
... ela pllp talali1 .. e bala· - -
narak ve apl umaada 7 § lefekktll etmif ve Di Ory en tal Karpet Manu~ 
eylllle kadar Uverpool ve ~ fakçlirers Limited (Şark halı) tirketine ait ~ 
Glaııon içia J&k alacakbr. ~ lzmirdt:. Halkapınardaki kumat fabrikamı ubD ~ 

10 Eyl61 935 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

•uL YSSES., vapuru 9 eyllllde gelip 14 eylülde Anvera, 
Rotterdam, Amaterdam ve Hamburr limanlan için yük 
alacaktır. 

"ORESTES" vapuru 23 eylülde gelip 30 eylülde Anvera, 
Rotterdam, Auııterdam ve Hamburg limanları için yük 
alacakhr. 

.. UL YSSES,, vapuru 22 ağustoata beklenmekte olup yü
k6nü tahliyeden aonra Burl'a•, V arna ve Köstence liman· 
larına hareket edecektir. 

..ORESTES" vapuru 5 eylülde beklenmekte olup yükünü 
tabli1eden aonra Burıaa, V arna ve Köstence limanlarına 
hareket edecektir. 

"HERCULES" vapuru 19 eylülde beklenmekte olup yü-
kBnn tabliye ettikten sonra Burgas, V arna ve Köıtence 
limanlanna hareket edecektir. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"HEMLAND., motörtı 16 eylülde gelip yükünü tahliyeden 

aonra Rotterdam, Hamburg, Dantzig, Gdynia, Goteburg, 
Oalo ve lskaadinavya limanlarına hareket edecektir. 

.. VINGALAND,, motörü 2 tetrinievvclde gelip yükünO 
boıalttıktan sonra Rotterdam, Hamburg, D.rntzig, Gdynia, 
Goteburg, Oalo ve lskandinavya limanlarına hareket 
edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMA1N 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntauma sefer 

•SUÇEAV A,, vapuru 5 eylillde gelip 6 eylülde Malta, 
Cenova ve Marsilyaya hareket edecektir. 

• ALBA JUL VA ., vapuru 30 eylülde gelip 1 te,riniev· 
velde Malta, Baraelona ve Marailya limanlarına hareket 
edecektir. 

Yolcu ve yOk kabul eder. 
Hamit: lllndaki hareket tarihlerindeki deiitikliklerden 

Acente meı'uliyet kabul etmeı. 
Fazla tafsillt için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

tirketi binaaı arlraaında Fratelli Sperco acentalıjına m6racaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 • 2663 

·- 1 Ha~za Rostem fotoğrafhane ve 
. fotoğraf malzeme mağazası 

Hamn Rillıem beyin f otopafhane.i, /:mirde en iyi 
fotoğraf çekmekle şllhreı bulan bir san'aı ortıpıdır. En 
rna,kiJlpaenı olanlar dahi, burada çektirdikleri fotokraj
lardaıa memnun lıalm'fÜU'dır. 

Hanua Rüaıem beyin, f otograı malrPmP•İ saıan ma
laaaa da rnıılaıerem ma,ıerilerinin ince &f'tık/eri"'! /l./jre 
w '8Şiı naallan, f ""'l'aı malcinelerini buluıulurmalcıa· 

du, Bir sıyareı lıer ıeyi ispata ltdfulir. 

{lzmir • Batturak caddesi, Refik 

. .. 
Taze temiz ucuz 

il3c; 
Her tOr)Q tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

" ROUMELIAN " vapura ~ almışbr. Fabrika bOUln tetkilAt ve tesiut ve mft&. § 
20 eylillde LiYerpool •e ~ tahdimini ile eskisi gibi 1 kAnunnUDi 1935 ta· § 
Sneaıeadaa ıelip tab&1ede § rihinden itibaren yeni şirket tarafından ifletll· ~ su .. mer Banlr 
bulanacaktır. 5 mektedir. Her nevi yon iplikleri, kum-., batta· § --- ~---
Londra Ye Hail batb: § niye ve çorap imal edilecektir. Mamalabn emea· ~ · 

• ALGERIAN,. vapura li· ~ line fAikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmittir. § 
maaımııda olup 8 eyl&Je § Bu mamulAt Pettemalcılar bafında eski Oroalibak § 
kadar Loadra ve Hall, için § ittiulindeki sergide t~bir edilmekte ve -~ fab- ~ 
ytlk alacakbr. § rika içinde yapdmaktadır. § 

"FABIAN., ••para 12 ey· § Poata kubua: 127 § 
lilde beklenmekte olup 18 ~ Telrraf adreai: lımir:.:Aı..acak § 
eyllile kadar Londra ve Hull =: Telefon oamarası 2432 ve 3564 § 
içia yak alacaktır. i.lllllllllllllllllllllllllUHlll• llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUm 

.. EG VPSIAN ,. vapuru --llllml~!!l!ll!!!!!!!!!I~._-•• 
27 eylillde Londra, HuU ve 1 D O K T O H 
Aaveratea gelip tahliyede Ali Agah 
balaaacak ve ayni umanda Çocuk ffaatalıklan 
6 teırinievvele kadar Londra Mlitehusı .. 
ve Hall için ylik alacaktır. ''"inci Beyler SoluJtı N. 68 

Tbe General Steam Navigatioa ,_.__Te•lr.ıiıf o•n-3.45•2--lllli 
Co. Ltd. 

.. AD JUDANT" va para li
mnımızda olup 30 a;uıtoaa 
kadar Londra için ylik ala· 
cakbr. 

•StORK. •apua 20 ey· 
lllde beklea•ekte olap 27 
eJllle kaclar Loaclıa içia 1lk 

Deutıche Levante Linie 
.. GALILEA " vapuru 10 

eyllild., Hamburı, Bremea 
Ye Anventea relip tahliyede 
bulunacaktır. 

Not: Vurat tarihleri ve 
•apartana ilimleri herine 
• . ldildercl• ..... , .. 

Abklmı tabaiye ıalb ba· 
kuk mahkemaiadea: 

Terekeai tufiye edilmekte 

olaa lımir' de yeni Peıtemal· 

alarda 84 ao. la mataıa 

ıahibi 616 Jozef Haaanın 

maiazaaında bulanan kaımir 
veaair kumaılar 12-9-935 
tarihine mllsadif perıembe 

ı&nll saat 10 da meık6r 

mıtazada açık artırma ile 
sablacajaadaa ahcalarm o
rada buhmmalan ilh ola-

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en gnzeli 

Dereke kumaşları 
Fesane kumaşları 

Beykoz ktınduralaı·ı 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazar~ 
lzmir şubesinde bıtlursunuz 

lstanbul ve 'frakya 
Şeker Fbrikaları TOrk Anoniin Şirketi 
Sermayesi3,000,000'fork lirası 

lataabal Balap kapı dirdlacl Vakıf ban 30-40 



(Ulutal Blrllk) 

--------------------

Dikkatsızlık yoznnden feci bir tren çarpışması vukua geldi 
1 -

•• ı 

' l(onya treni, Arifiye istasyonunda 
.;arpıştı, ik.i ölü üç yaralı _v~r 

...... 

Kaza; makasın açık hıı·akılma-ından olmuştur. l'üzece tah-

kikata başlanmış ve makascı nezaret altına alınmıştır 
J .. tanhul 9 (Ôzcl) - Dno ôğledt-n evvel saat 10 u 40 

geçe Haydurpnşndan hareket eden Konya treni, Ada· 
pazarının Arifiye istasyonunda makasın dikkatsizlik 
ynznnden açık bırakılması neticesi olarak istasyondaki 

vagonlarla çarpışmıştır. Bu kaza sonucunda iki kişi aı. 

mOş ve Oç kişi yaralanmıştır. Kaza hakkaoda TOzece 
tahkikata başlanmıştır •. l\lakasçı ve diğer bazı memurlar 
nezaret altına alıomıftır. 

Van gölü 
işletmesi Ekonomi 
bakanlığına verildi 

Ynz binlerce Egeli kurtuluş 
bayramını kutluladılar 

Bakanlar 
Ankara'ya hareket 

ettiler 
lstanbul 9 (Özel) - Van 

gölü işletme işleri, Ekonomi 
bakanlığana verilmiştir. Bu 
iş için yakında özel teşkilat 
ya pılacaktar • 

Ormanlarımız 
Tahripten kurtarılıyor 

Ankara, 9 (Özel) - Or
manlarımızın muhafazası ve 
ikide bir çıkan tahripkar 
yangınlardan kurtarılması 
için askeri mahiyetie teıki· 
lit yapılması hakkında 
tarım bakanlığınca bir li
yıba hayırlanmış ve baıba
kanlığa verilmiştir. 

Cenevre görilşmeleri 

de,'am ediyor 
-Başturafı 1 inci $t1/ıifede -

Adis • Ababa 9 (A.A) -
lta)yan elçiliği Habeşistan iç· 
lerinde oturan ltalyan teba
asının durumun vahameti 

· sebebile muvakkaten Adis -
Ababaya gelmelerini tavsiye 
etmek hususunda konsolos
lara izin vermişlerdir. 

Paris, 9 (A.A) - Cenev· 
re'de sük<in içinde geçen bir 
günden sonra gazeteler dik
katlarını komitenin çalışma· 
)arandan ziyade assamblenin 
yıUık toplantısına çevirmiş

lerdir. Basın, ezcümle Habeş 
mes'elesi her ne kadar ko
miteye verilmiı ise de as
samblede ayni işin görüşü· 

lüb görüşülmiyeceğini ıor

ma ktadır. 
Cenevre 9 ( A.A ) - Sir 

Samuel Hoar buraya gel
miştir. Sir Hovar'ıo lngiliz 
kabinesi tarafmdan yazılmıı 
ve konseyin son koouıma· 
larında takındığı durumu 
onaylıyan bir mektubu Lord 
Eden getirdiği haber alan
mıştır. 

lngiliz delegasyonunun dün 
akşam söylediğine göre, beş
ler komitesi Cibuti demir 
yolunun korunması hakkın
daki Fransız teklifini hiçbir 
ıaman incelememiştir. İngiliz 
delegasyonu Strezada top
lanacak üç taraflı bir kon· 
ferans projesi ha" kında hiç 
bir malümata olmadığını ilave 
etmiştir. 

• ltizaı· 
Bugün yazımız fazla oldu· 

ğundan biızarur ( Beyaz 
Papaganın Sırrı ) tefrika
mızı maalesef koyamadık. 
Sayın pkurlarımııdan 6ıilr 

dileriz. 

-B(Jftarafı birinci sahifede -
çaklanmız lımirin afakında 
uçmakta ve törene iştirak 
eylemekte idi. 
Sabah töreni bu suretle ve 

bilyük tezahüratla bittikten 
ıonra saat 15 ti 30 geçe de 
Atatürk'ün anasının mezarı• 
oa gidilerek çelenkler kon· 
mut ve burada da Buldanlı 
Mustafa tarafından bir ıöy
lev verilmiıtir. 

Saat 16 buçukta, Kadife 
kalesinden ablan top &zerine 
zafer alayı Bas~abaae'den 
hareket etmiş ve; Tilkilik, 
Hatuniye, Keçeciler: Mezar• 
lıkbaıı. Başturak, Kemeralb, 
Hük6met, Kııla ve Birinci 
kordondan geçerek Cumuri
yet alanına gelmiı ve burada 
lise öiretmeoleriaden Mitat 
Avukan bir ıöylev verdikten 
sonra Atatilrk'iln heykeline 
çelenkler konmuı ve zafer 
alayı burada dagılmıttır. 

Gece, fener alayları yapıl· 
mıı, Halkevinde bir garden
parti verilmİf, biltün lzmir 
sevinç ve heyecan içinde 9 
Eylül yıldönüınünil timdiye 
kadar görülmemiı bir ıuret· 
te kutlulamıflır. 

lzmir'lilerin minnet· 
tarlaklnrı 

9 Eylül kurtuluı bayramı 
münasebetile tarbay doktor 
Behcet Uz Atatürk'e, baıba· 
kanımız ismet loöna'ne ve 
Mareşal Fevzi'ye aıağıdaki 
telgrafları çekmek ıuretile 
lzmir'in kurtarıcıya ve onun 
mesai arkadaşlarına olan 
yüksek duygu ve minettar· 
hklarını bildirdirmittit. 

Kamil Atatllrk 
Türkiye Cumur Baıkanı 

lstanbul 
1922 Eylülünde lzmir ıe· 

masıoda parlattığınız ve Türk 
ulusunun Türk yurdundaki 
eğemenliğini acuna yayan 
güneşin feyyaz ııığı altında 
bayram yapıyoruz. Mucize 
kuvvetini taııyan direktif· 
lerinizle kısa zamanda mo· 
dern acunun karıısına her 
yönden açık ve kusursuz 
kabiliyetlerle çıkmagı öğre· 
nen ulus, hakiki büyüklerini 
içten ve riyasız sevmeyi on· 
lara hudutsuz bir kuvvetle 
bağlanmayı da kavramııtır • 
Yalnız lzmir'lilerin değil, 
ıehrimize bl.tün Ege bölge· 
sinden akan akın gelen hal· 
kın Akd~niz incisinin kurtu· 
luıunu el birliğile kutladıjı 
bu günde içimizde ıöomez 
bir ateı gibi yanan bilyOk 
ıevıil•ri•İ&İ miaDet, aa7p 

ve bağhlık duygularımızı 

yükıek varlığınıza ulaıtırırım. 

Yüce Şefim. 
Dr. Behçet Uz 

lzmir Şarbayı 
General ismet lnönli 

Sayın Ba,bakan 
lıtaobul 

BütOn lzmirlilerin ve teh· 
rimize Ege bölgesinden akın 
akın gelen halkın el birliğile 
bayram yaphiı bugünde garp 
cephesi ve lnönli kahramanı 
ve Türk cümhuriyetiofa biri· 
cik batbakanı gözbebeğimiz 
ismet loöoüne içimizi dol· 
duran minnet, se•gİ ve saygı 
duygularını ulaştırmakla ıa • 
adetimiz artıyor • 

Dr. Behçet Uz 
lzmir Şarbayı 

Mareıal Fevzi Çakmak 
Genel Kurmay Batkaoı 

lıtanbul 

Bütlin Eıelilerin, lzmir'in 
kurtuluıunu el birliğile kut· 
ladıiı bu kutsal ıilnde yiiit 
ordumuza kartı beılediğimiı 
şükran, ıevıi ve güven biı
Jerimizi yüksek katınıza say· 
ıılarımla ıunarırn. 

Dr. Behçet Uz 
lımir Şarbayı 

Bornovada: 
Bornova balkı sabahleyin 

Bornova Halk partisi önllnde 
toplanmıılar, partinin nahiye 

lstanbul 9 {Özel) - Tilze 
bakanı Şükril Saraçoğlu ile 
inhisarlar bakanı Ali Rina 
Tarhan, bugün Ankara'ya 
hareket ettiler. 

lzmit 
Kadınları bir uçak 

alacaklar 
lzmit 9 (A.A) - Kendi 

adlarına bir uçak almağa 
karar veren kadınlarımız, 
alcıam hava kurumu menfa· 
atına uray parkında bir uçak 
ıeceai tertip etmiılerdir. 

Eilence çok kalabalık ve 
gilzel olmut. ıabahın ikisine 
kadar devam etmiıtir. 

Von Keler 
Ankara elçiliğine 

atandı 
Istanbul 9 (Özel) - Al

manyanın Ankara elçiliğine 
Voa Keler tayin edilmiıtir. 

Ne konuşacaklar? 
htanbul 9 (Özel) -Fran

sa ve Sovyet Rusya erkinı 
harbiye reisleri ile, knçnk 
anlatma devletleri er klnı 
harbiyeleri aras1nda bu giin
lerde bir toplantı yapılacak
tır. Bu toplantıya önem ve· 
rilmektedi. 

•e köy kurulları, gençl~r ,---··-----·1' 
birliği, mektepler, uray ku· • • 
rumu buradan cumuriyet a· 20 iL K TEŞRiN 
)anına gitmiılerdir. Orada p A Z A R 
ıöylevler verilmiı. talebe ta· 
rafından manzumeler okun
muı ve buradan istasyonda· 
ki ıehitler anıdına gidilmiı-
tir. · 

Şehitler anıdında parti 
kurumundan Hüsnü Ataca 
güzel bir söylev vermit ve 
törene ıon verilmittir. 

Burnovahlar 6ğleden ıonra 
Partinin köy ocakları da da
hil olduğu halde lzmire gel· 
mitler ve alaya katılmıılar· 
dır. 

Alayda bilhassa Burnova • 
hların buğday tanelerinden 
yaptıkları Atatürk büıtll çok 
beğenilmiıtir. Burnova zey· 
bekleri nazarıdikkati celbe· 
diyordu. Gece halk, Parti 
önünde toplanarak bayramı 
kutladı. 

•• 
Ali ~etinkaya 

Karaklise'de~ 
Karaköse 9 (A.A) - Ba· 

yındırlık bakanı Ali Çetin· 
kaya dila ıebrimlıe gelmiı· 
tir. 

•• 
GENEL NUFUS 

SAYIMI 
Bouıu soysal yfl· 

celikler nQf usla ha· 
şarıhr. 

BAŞVEKALET 
ISTATIS l'İK UMUM 

M0D0RL0~0 im...... . ..... 
Kararname çıktı 

Ankara 9 (Özel) - Oçno
cü espekterlik kararnamesi, 
bugün çıkan resmi ceridede 
iotiıar etmiıtir. 

Haşbakanımız· 
Kayseriye gidiyorlar. 

- Istanbul 9 (Özel) - Baı· 
bakanımız ismet lnönii, ya· 
rın (bugün) Ankaraya hare· 
ket edecektir. Baıbakanımız 
Aokaradan Kaayaeriye gide· 
cek ve inıaatı biten Kayseri 
meaıucat fabrikaııaı a~acak· 
tar. 

Dük d'Orleoo'un katili aranıyor• 
Doşes matem içinde •• 

Şövalye dö Pasavan, Pa· ı tin muhakemesi bekle•:·~~ 
ris surlarının önünde derin tedir. Sana göre, bura 1 

bir yeisl.e durdu;. kendisini, yok. ~~kat.; dıb• 
Şövalyehk haysıyet ve ıe- .. Zabıtın .bır ~~~l~r nlıy•ll 
reflerinden mahrum kalmış, soylemek ıstedıgını • 
ve Odet'in hiç bir vakit Şövalye: dt1 '' 
affını elde edemiyecek - Fakat?. Diye • 0

'. P•· 
sanıyordu! ceyap beklerken, zabıt b•· 

Uzunca bir zaman düşün· savanın yüzüne dikkatle 
ceye daldı, neticede tekrar karak kendi kendine: ı Jı' 

- Yoksa .. Bu genç kr• eli 
Paris'e dönmcğe karar verdi. nın bir casusu mudur?. o~ •. 

Ve atana atlayarak, muay- • 
Şövalye d6 Pasavan, 4'' 

yen bir plina göre olduğu bitin ıöz söylemesine OJCY il= 
aşikar bir şekilde şimal isti· b k • ~b· kar•' 
kametine doğru ilerlemeğe ıra madı, ve anı · ır d' ta· 
başladı. - Zabit efendi, de 0ı. 01,, bar ve ıayanıhayret b-' 

Pasavan kendi kendisine: kt " d'Orleanıo tarafından . .Jd? 
- Zırhlı elbisem yok ve ,erefine mazhar olabilir 111•1:.ı 

ayni zamanda korkunç bir M b • · kfP' 
u terem zevcının d!~ 

cinayetle itham edilmiı bu- k o ... 
mes'elesi etrafında e ili' 

lunuyorum, beni Kral Jan rine faydalı 'malQmat ver• 
ve vükelisı itham ediyorlar; 1 
Kral benden nefret ediyor; leceğimi sanıyorum odei'. 

Ne kralın, ne de . ...J. 
bana itimat etmiı olan o gü· Dük d'Orleanın aeıclio• ~ 
zel kızın da benden nefret ı "' memiı olmaıı Şöva ye ,.t 
ettiğini 1anıyoruml Şu halde PaHvanda büyük bir. la•~ .... 
Paris'e döneceğim ve ıüphe· t .,... 

uyandırmııtı. Vaziye uı .~· 
siz hayatımın ıoaunu idrak duğundan ve tahmin ett~., 
edeceğim l denden çok baıka oldlll .... 

dedi ve söylediği gibi ha-
reket edeceği ve Pariı'e hükmetmiıti. ~ 
döneceği yerde Domarten iı- Zabıte ıeliace: O, 1) ŞI' 
tikametini tuttu ı ten mlilikat iıteyeD ~·""' 

valyeyi bili tetkik edıJ.'. (1 
Uzun bir müddet yol al- .--• 

dıktan sonra Boliara vasıl Neticede ıövalyeyi.. tf' 
oldu; atını bir •iaca bağla· terbiyeli bir ıenç olaıak 
dıktan ıonra, bir kuleye ben· likki etti, •e: _.
ziyen tatoya doiru• ilerledi. - Siıia bize hiz•c! fi' 

Şatonun hendek üzerinde- cejinizi anlıyorum. s~ 
ki köprilsü kaldırılmıı bulu· savan isminde bir ~ 
nuyordu. Fakat köprlinilo taoıyormıııoız? diye · t•r' 

- Hem de iıtedijini' 
kaldırılmıt olmasına rağmen, 
şatoda bir fevka:idelik yok- sandıjınızdan fazla! Mil-

- Ya.. Nerede oıda1r .. ?. 
tu. Her yerde ve her şı 1 Je kt' 
derin bir sük6a ve huzur da biliyormuıunuı, J• 
göze çarpıyordu. Fakat ku- - Biliyorum J • tflİ' 

- Şu lialde be•• 
lenin arka taraflanna doğru ediniz ! ;· 
ilerlediii vakit Kont o' Ar- ' Şövalye, dudaklarınd• l( 
mantak'ın askerlerinden mil- nah bir tebessOm oldf;! 
rekkeb bir kıt'a gördü. Ve de çok aüılü ve r1J ~il 
uzaktan bunların üç yüzden bir daireye dojru ., ,V. 
fazla olduğunu farkedebildi; arkasından yüriidu. sı,,..
hepsi de ailibb ve zuhlarını nın önünden ıeçer .,-' 
giymiş idiler. Şövalye, bu paaavan, uzaktan geli1d~ 
vaziyeti görmüt olmakla be- gibi vahıi bir nağOJ• 

ve: 
raber, açık bulunan l;<apıya Ne oluyor?. 
kadar ilerledi. Ve bu sırada diye sordu. ~ 
kendisini, aıağı, yukarı ge· - Muhariplerin divaO Ufl';I 
zi nmekte olan bir zabit burasıdır; timdi deb ~ 
gördü. Ve De istediğini iki bio ıilibh topl•~ 
sordu: Muhafızlar divaob• t ' 

Şövalye dö Pasavan olanlar da baıka. f ~k•,,.,; 
- Kralla görilşmek isti- ne?. Sen benimle b' 

yorum, imklo var mı?. gel hele! · . 6',. 
Dedi. Bu ıuretle ayrı bil ~ 

- Kralla mı?. Alay mı methaline vardıl•'• ,_ı 1. 
ediyorsunuz efendi: fakat Pasavan'• bekleaı•,."' i.: 
bizim alaya tahammülümüz Jedi, pek az zarlJ~ r 
yok. Kral sarayındadır, bil- dönen zabit, Paıav•tl ,,= 
mi yor musun? güzel bir o4aya alcb~d ~ 

- Ne?. Kral Senpol'de· - Efendi, dedi. ı~ 
ki sarayında mıdır?. Buraya ıize kapıyı aç11rkell ~ 
Matmazel Dö Sadiver'le bir- takdim edeyim: A~ılJ• ~ 
likte gelmedi mi?. dö Limok'tur. Kjmı•JI F 

- Efendi: burada kibar rüf ettiğimi lütfell J 
bir dul kadın var ve hain mi.tiniz? fY 
bir el tarafından aldilrlllea - Şövalye Ardi dl 
kocasının matemi ile atla· vaa iJe, Milıyil!.. , ~ 
maktad1r. Şimdi bu cinaye· - ArltıP• "" 

lzmir nailli emlftk mndnrlüğOO~~ 
Karııyaka 9 eylül ıo~ •itada 264,25 metre murabb•1 ~ ~ 
Reıadiye tekip bey çıkmazında ferah ıokatında 22 ~ 

24 taj numaralı 175,50 metre murabbaı '·~ 
Yukarıda yazılı arsaların mülkiyetlerine haddi Jjf' 

ıuhur etmedij'ioden OD rüa mUddetle mUzayedc~ , 
muıtur. Taliplerin 12-9-935 perıembe ılnl aaat 15 iJI 
emJlk mtlcllıi1•ti•• mlracaatlan, 


