
Salıibi ~ tlA YDAR R0ŞD0 ÔKTEM 
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ııiCL yer: (ANADOLU) Matbaası 

• ULUSAL e 
izmirde çıkar, •ktamcı siyaaal ıuetediı 

Yunanistau'da yağan yağ· 

morlar çok bOyOk hasanita 
sebebiyet vermiş,. bir ~ok 

kôyleri sular alllnda bırak· 
mıştır. 
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Sosyetesi Toplandı 
Telefon : 2776 

Uluslar 
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Habe~Ier mukabil taarruzlYunanistand~ ~arından , • ~ ' • • sonra plehısıt var 
t<_;ı ıı l~u vvetlerını toplıvor-
lar Malialled~ meydan mu 

harebesi bekleniyor 
--------.-.....------~~-------- ~~,.,......,- --...-.------~----------------lstanbul, 1 (özel) - Alman gazetelerinin Adis · Ababa özel aytarları 

•adycJ telefonla bildiriyorlar: 
Habetler, mukabil bir taarruza geçmek Qzere bOtfln cephelerde kuv

•etlerini toplıyorlar, Habeşlerin Makalle civarında ltalyanlara bir mey
dan muharebesi kabul ettirmeğe çalıştıkları söyleniyor. 

Ogaden. cephesfiıdehfiyük muharebe
ler için hazırlık devam ediyor · 

----------------·. •..:: 
Vebip ( paşa ), imparator 

verdikten senra 
Haile Seliseye uzun uzadiye izahat 
cepheye avdet eylemiştir 

lat..1na1, 1 (Ôzel) 
... ~ Londra raıe· 
"'trlaia Adiı·Abı· 
~'dan aldıkları 
~laerlere ılre, 
.._.... cebbe· 
..... b&ylk hlr 
'•~rebe için ba· 
-.S.ldar bıılamıı
bt. aa.ı .ıtelau· 
~ Velailt (P•) 
~. ••kAdla Ha· 
... imparatoru 
~•fıadan Adia· 
~-ba'ya davet 
~U11aiıtir. V ehib 
... ), imparato· 
~ lıu111runa ka· 
~ •dildlii zaman 
~ mlddet aa· 
._,.. kalmıt ve 

~- hakkında 
~tora etrafb i&ahatta 
-.._.Uflur. Vehib {Pata) 
~ •bbeye daadllkten ıon· 
"::: teclblrler aldaJı •e 
l. ... nok• ola• mulia · 
~ •a11talarıaın ikmalini 
~ ıyledltl llyleniyor. 

Paris 

Ceblaeye .gülen HabPş ordusundan Bfnüllü bır müfreze 

barat blionDaa laa1a1t ma· 
babirindea: llakalle l"k 
yakında bareklta merkez 
olacakbr. Raı Kata 20.000 
kiıllUı kuYYeerinlti Makallı· 
ain ceaabaacla toplaamıftir • 
Adiı-Ababa St (A.A) -

15 bin ltalyan 1a•aı ya•aı 
A.la lraplanaa dotna Her· 
lemekteclir. Habefler kaya 
ıulanaı tuz atmak 111retile 
içilmet• ıayriaalib bale koy• 
maıfli'l'dır. ltalyan kıtaab 
Monzalle'den dotuya dojru 
hareket ederken ıeniı hare• 
ketlerde bulunmaktadırlar. 
Burada Alidata ile Adppı 
arasında bir yol yapmıılar• 
dır. 

Adiı·Ababa, 31 (A.A) - Habet'lerin fimal ıenal ka
Siyaaal mabafil ltalya'nın rarılbı burada bulunmak· • 
Mau Ali datıaın ıimaliade taclır. Kabine aı:aıının ek
Danakil ç616 llı:erindeen aeriıi Neıllı'le birlikte ceb· 
Deaieye taarruza hazırlan· beye lldecelderdir. 
dıldarı hataerini alımılardır. Aımara'daki Alman iıtih· 

Uluslar Mussolini 
kurumuna. çatıyor 

Kral Yorgi Elli kruvazörOyle 
Yunanistana gelecektir • 

. C.nral Kondiliı ı:e MkadT,Zan 
lataabal, l (Ôıel) - Ati· 1 eaula tedbirler aluamttar. 

aa'cla• haber •riyor: Neticeler, telırafla Npeki· 
Pelebialt .. mhldan·1ana lete Ye iç itleri bakaalatlu 

Abaha kadar tamam•• Wt· bildlrileceldir. 
mit olacakbr. Pazar pi Plew.itia ........ ..... 
Mttla Ymaiatan•cta tenlik· tilir ulaplmu, pulbaate 

,_ b d baıkuı, aaldlyat aamı •• ler yapılau. •e a 11ra a 1 b ,____ -:1-ı la 
b k ·-"l kt• ı aııuuu maana, emea er eı r•Jlaa •erece ır. • 
Son lalk6met defltlldikle· Londra 1a hareket eclecelder 

rinden ıoara çakan murak· •• krab davet edeceld•rdir. 
kat" kaaaa muciblace rey Krala almak lzen Elli kra· 
ver:..ek hakkını haiz olanla· vazlrl ticlecektir. Ya
rm he i lebllite i tirak cloaanmaıı... tekmili. krala 

p1 Pi • k 1 • Yanan ıuJaraacla karpb,.. 
edeceklerdir. ıtua etmıyea kt y -ı-ta • ....... .. 

k ca ır. - ... DID -~-olar1a cezalaadarılaca tır. bi 1 • b la L la . . ıe r erı ıar ay ra, ara 
Atiu, SellDik. Pue. Y ••· Pire açaldaruıda karpla1a• 

ya, Kavala, Patraa, Goloa, ealdarclır. Kraha Yaaaala• 
Korfo, Drama .tll1etleriacle tan'a ayak baAcajl th. 
ve b&tba adalarda plebllitia I her tarafta b&ylk .. alilrler 
bir ılade · yapılmau için - DetHımı diJrdilndı MJıi..fetA .......... Staviski Muhakemesi 

Başlamak üzere --100 şahit dinlenecek ve 60 avukat .. 
alakadarları mudafaa edecek 

lıtanbul 1 (Özel)- Pariı· 
ten haber veriliyor : 

~--a borsasında 
gerileme 

11ıı!;::-ı..ı. 1 (6zel) - Pa• 

Romada yeni yapılan üniversite 
hinasi kaça mal o-muş? 

Meıhur doluclıncı Staviski 
ıdivaııaa antımlizdeki Pazar 
teıi ftbıtl baılanacaktır. Bu 
diYada 100 ıahit dialenecek 
ve 60 avukat ta allkadar 
ıörb,nlerin mildafaaıını ya· 

pacalibr. Ba mabakeme ile 
il,Ui olanlar araıınc:la bazı 

b&Jlk tablİyetle( de vardır. 
V ehib (PGIG) Hldiıe b.akkındaki tahkl~ 

ltalyaa ıll•ariıi lnmul'a 
~ haber Yeriliyor: 

a...:-ı- bor .. ıında ıarGlea 
~"llDe, blth ekoaomi 
i.:'!11-ria.cle teair Japmıpır. 
~ Dofraaı) dllDkD J•Y· 

~~....,..frakla 

lıtanbul 1 (Ôzel)- ltalya J alylev vermiıtir. t.'u11olini, 
batbakam Siayor M .... olini, ba ıöylevlnde uluslar kuru
dila; iç ıene evvel temeli IDllDa ıiddetli aurette bDcum 
atWm •• bir aJ evvel biten etmiıtir. 
Rw Oaiveralt•i•i• afllma Yeai OalYeraite blaa11 100 
tlneiai 7apm11 Ye bir mll7oa lirete mal olma• 

kadar ilerlemiıtir. Mwaa Ali kat doıyaları, 150 ye balij 
lıimalinde yeni bir ltalyan olm111tur. Bu diviyı, Fran· 
bava llıll teıiı edilmiıtir. aanıa en bl1&k hukuk ye 
Kamyoalar burada toplu· ceza ankatlan takip ede· 

maktaclJr.Bandan ıoara:Duakll ceklerdir. Mabakemealn fe•· 
kola ba•a l11IDID Alapr• lkallde merakb ~lacafl ve 
- Dnamı 4 inci ..w-. - .. bii$ok .....,. m.,.U. pb· 

Scavilki 

racıj'I 1UHl•a1or~ 
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1 Zabıta Romanı § Matbuat kralı Fransız faşistleri 

ne yapmak istiyor 
= = - -
IBeyaz Papağanınl 
i .. .._SIRRI§ 

Vilyam 
servet 

Hörst'Qn esatiri 
ve kazançları! .... ~ 

Faşiştler, az bir zaman içinde neza· 
retleri filen ele geçirebilirler 

5 1 ürkçeye. §§ i 1-11·935 Çeviren • ~AMI ORAL ~ 
Vilyam Harat, Amerikanın ı Jarının birinci kısmını, 29 

en zenıin ve zenginliği Dİi· ıbüy6k gazetedea uıürekkeb, 
betinde keyif e zevkine gö- zırhlı filosu teıkil eder. Bu 
re yaııyaıı bir adamıdır. 29 ıaıete Birleıik Amerika-

: Tefrika iNumarası : i9 § 
llllllH 1111111111111111fi11111IHt1llllHI111111111111111111111 lllU 1111111111111111111 Jlll lllll l il lliffi 
Sıra (Maknuı) a gelmişti. 

\filddeiumumi , kendisini 
aorguya davet ederken , 
Maknuı ) un çehresinde 

ror1ıunluk alametleri aezili
ıordu. Odada bulunanların 
ıepıi, (Maknus) a dikkatle 
>aktılar ve bir ıey fııılda
lalar. Zira Kor'a öldürülme
len bir gün önce gazeteler, 
\faknus'un maktule ile ni· 
tanlandıj'ını ya.ımıılardı. 

23 Qncil Fasıl 
Boni, Maknus'un çehresin· 

deki yorgualaktan birçok 
ıeyler iıtiımam etmiıti. Bü
ln dikkatial (Makauı) a tev
cih eylemifti. Maknus, mtid
deiumumiaia •aallerine gllç· 
lllkle ve boiuk bir seıle ce
vab veriyordu. 

Onun ba hali, Boni'yi 
bllıbiltlia fllpbelendirdi. Mak 
11aı, Madam Honbard'ın 
ld6rüldlt6 pce ı&zleftikleri 
gibi gidip Korayı ainemadan 
almadıjladaa çok nadim gi· 
rllaüyonla: 

- Ab, o rece gidib ODU 

llnemalaa almıı olAydım, 
bir tatlıcı dlldılaında otur
mut oa.caldak •• o da 
paaıiyoM pllb Madam 
Hoahard'ın odasına girme· 
miı bal•acaktı ve nihayet 
bu fect akibet .olmıyacakb. 

Diyordu. 
Hazır bulunan gazete mu· 

bıbirJeri, ıMaknüa'un bu 
ı&zlerlai hayretle dinliyor
lardı. lira, Kora Parker'in 
madam Ronbarcl'ın odaıına 
rirmiı oldup hakkmcla D 

dakikaya kadar. zabıtacı 
kendileme hiçbir şey 16y
ı,-memi9ti.. Rir birlerine 
baktıla~ ve hemen aat al· 
maja batlachlarl. ı 

Mllddeiamymi (Makaua)a 
fU ıu.ta 80rdu: 

- MlayOI matmazel Kora 
Parkerin, Sevie ile olan 
allkı11 ihakkıada bir mılti· 
matın• ••r mıdır?. 
- Ent, l>ir tarihte evlen· 

mek için birbirlerine ıöz ver
diklerial •iyJemiıti. Fakat 
Sevie, madam Honbard'ı 
ıoymak için kendisinden yar
dım istediği f&ndenlteri ••· 
mit olduklan sözden müte
kabilen rBcu etmitler . 

- Madm•ıel Kora, mıdam 
Honbard lıldiıeıiılde Sevie
ala ıuçlu olduğuna dair ıize 
birıey ıöylemit miydi? 

- Kat'! fikrini ıöyleme
miıti. 

- MadmaıeJ Koranın ölü
mB hakkında ne gibi mılü
mahnıı vardır? 

- Ba feci hidiseye dair 
hiçbir teY bilmiyordum ve 
ı&rmedim. 

- Şu halde M. Maknus, 
Madam Honbard'ın öllimü 
hakkında birıey görmediniz, 
bilmiyorsunuz, KoraParker'in 
al&m8 için de keza, yalnız 

te•dllfea kapınızı açar"en, 
Koranın cenazesinin merdi
•endea aıatıya indirildiğ'iai 
r6rdllnllz değil mi? 

- Evet .. 
- Şimdi ıotabilir miyim 

M. Maknaı; o ıla •İçi• 1>11 

kadar erken kalktınız, bir 
itiya<I neticesi mi, yoksa bir 
işiniz mi vardı? 

- Hayır, hiçbir işim yok
tu, neden dolayı bu kadar 
erken kalktığımı ben dahi 
henüz anlamış değilim. Hiçbir 
sebebe atfetmek istemiyor
dum. Akşamdan beri aaat 4 
buçuğa kadar gayet güzel 
ve inkıtasız uyudum. Birden
bire heyecanla uyandım . Ko
ridorda bir takım ayak ses
leri ve fısıldamalar itittim 
ve onun üzerine kalktım. 

- Teıekk6r ederim, M. 
Maknusl Yalnız bana mU· 
saade edinizde sizi taziye 
edeyim. 

- Milddeiumumt, ondan 
sonra kapıda duran milbaıire: 

- Aymil Sevie'yi 1ıuraya 
sev kediniz. 

Dedi. 
* • • 

On bet saıttanberi tazyik 
altında bulunan Se•ie, arbk 
insanlıktan çıkmıı bir halde 
idi. Bu eıki ıiaema viyolo
niıti, tanıamıyacak bale gel
mi9ti.. Yavaı yavaı içeriye 
girdi v ~ mllddeiumuminin 
karıısına geçti. Müddeiu
mumi sordu: 

- isminiz nedir? 
- Aymil Sevie 
- Madam Hoabard ve 

Madmazel Korayı tanıyor.-. 
muydunuz? 

- Evet 
Sualler, birbirini takib etti, 

Boni, bu kadar uykusuz ve 
yorgun olmasına rağmen Se· 
vi 'nin vereceji cevabları 
anlamak için dikkat kesil· ... 
mitti. 

Müddeiumumi tekrar sor
du: 

- Madam Honhard hl· 
diıesindenberi nerede sak
lanıyordunuz? 

- Size mal6mat •eremi· 
yeceğim. 

- Madam Pont .. p11D9i· 
yonunan pencerelerinden at
hyarak madmazel Koraya öl• 
dllren ıen delil miıin ? Bu 
cinayeti neden iıledin ? 

Aymil Sevie, !fidcletU t.ir 
unf ve gazapla derhal cevap 
verdi : 

- Hayır, blltDn bu ıor· 
duklannızdan hiç haberdar 
d'etilim. 

- Arluuı vw - • 

Vilyam Hörat Amerika mat· nıo 17 muhtelif ıehrinde 
buabnın kralıdır; fakat akıl· çıkar. 
lara hayret ve durgunluk ve· Hörst'üb razetelerinin kud-
ren muazzam servetini, tek ret ve haımetini anlayabil
meteliiinden itibaren kendisi mek için şu cedvele dikkatle 
hilk etmiı değildir. Baba11 bakmak lizımdır: 
Corc Hörst'tea 30 milyon do· Hörstnn Sair ga-
larhk büyllk bir ıervet bul· gazetele;i zeteler 
muıtur. Her miraı yedi gibi LoıAnjelosta8885,323 558,427 
bu 30 milyonu boş ve mi· sanfranıiskoda658,196 314,158 
nasız hareketlerle eriteceği Sitilde 235, 785 275, 127 
yerde bu parayı çok giizel Nevyorkta 3,230,968 5,671,831 
kullanmış ve bugünkü büyük Şika,Joda 1,601, 116 2,301,125 
serveti vücude getirmiıtir. Milanfide 312,135 370,001 

Bugün kuYvetli ve adedi P.itiıburgta 441, 7 48 .$36,603 
çok ıazetelerinde•; çok rü· Y.atiaftoada 341,252 426,288 
zel ve lllks konağından, çok Baltimorda 348,886 390,695 
kıymetli güzel eserler kollek- Görülilyorki Hirstün ga • 
ıiyonuadan baıka ontaryonuo zeteleri, beJJi ballı Birletik 
en zengin mldenlerbıe de Amerika tebirleriDde ,.-ıalnız 
sahiptir. baıına diter razetelerle boy 

Ve.. 1933 te bir ıe nelik ' ölçüıecek kadar aarfiyala 
aafi kazancı 8,7DO,OOO doları maliküd • 
bulmuştur. Bunun için Höratün nilfu· 

Hörst'ün Nevyork'ta bir zu, Birleşik Amerika'da had 
çok evleri vardır; Bunların ve hudud bilmiyecek kadar 
her birisi muazzam birer rlıtllyük re kuvv.etlidi•l llf atti 
ıato demektir. Bu adamın o kadar ki, Hörslün teza
mimari ze•ld, Avrupa •e !\llratı olmadan 14\nupada 

bıle bir harp ilinı mümkün 
Amerika mimari usullerinin 
birleımeıinden doj'muıtur. 

Hörst'iln en büyilk husa· 
aiyetini Neteleri teıkil etler. 
Hörst'ün ıazeteleri, bir dev· 
lelin harb filolarına beaıe
tilebilir ve Hörlt bU kunetli 
gazetelerile miltemadiy.en hn
cum ve müdafaa vaziyetinde 
harbederl 

H6rıt'ila bu gazete file-

değildir. Harstila gazeteleri, 
alikaclar='»lduju bankalar, 
ıilib fabrikaları laerhangi lıtir 
ilewlet üzerini .. ne11ir U• 

ııtalardır. 
1895 te Amerika - lspan-

1• harltı li6ndln bir eaerj
dir. Bütlln Nevyork gazete
leri bu liarbın aleyhinde idi 
fakat Hint matbuatı, lapan• 

• DetHımı 4 ncıl salıif edP.· 

lzmir muhasebei 
dnrlDğftnden: 

huMusiye mQ., 

Idarei huıaıiyenia cibayet ve tahıillbnda kullanılmak 
ilzere 700 cilt tabaildar makbuauoua tap ve imali 20 gila 
mliddetle açık ekıiltmiye çıkarılMatbr. Şeraiti öirenmek ve 
allmuneyi girmek istiyenlerin her 11D M. hansiJe mldlri· 
yeti varidat ıkalemine tı pey ı6rmek iıtiyenleria de ihale 
rllnll olan 2 nci teırin ayının 21 ncl perıembe rlloll depo
zito v.eya bank mektubu ;le. rillyet enc&menine mllra· 
caatlan. 3522 

lzmir 
den: 

vakıflar direktörlOğOn-

Mevkü No. Seneliği 
Karııyaka kelDf.lpap c. 129 400 
Karantina,Jıamam ı. 12 120 
Emir ıultan 25-35 60 

Yukarıda yazılı iki ev oa gün mtlddetle açık arbrma1a 
çıkanJmııtari lbaleai 1-11-935 cuma ı811ü Aat 14 teclir. 
l•tekli olanlaran evkaf direktörlftğliae mllracaatlan. 

24-28-1 3502 

Paris - Fransız faşistleri· 
nin, her giln biraz daha 
kuvvetlenmekte olan teıki· 
litı, günün birinde Franıa'yı 
mütkül bir mevkie koyacaiı 
h&küm olunuyor. 
Franıız Faıistlerinin 14 Tem 

muz Cumurluk bayramında 
yapmak isteyipte, her nasılsa 
tehir ettikleri hareket için 
bu sefer geceli gündüzlü ça· 
lıttıkları ı&yleniyor. Gazete· 
ler, Faıistlerin, buadan ev-

Yeoi eeerler 

. Endosİri 
Memleketimizin bu biricik 

tekn'1t mecmuası~ın Illiteıriıa 
nüılaası çıkmıştır. Tllrk itçi· 
IMile usta •• tekaiıyeoleri• 
nin meılek duygularaoa ve 
ihtiyaçlarına cevap veren bu 
deierli mecmuada: (Göre
nekli endflıtriden bilgili en• 
düriye • iş kan.unu ':I iıçi ve 
teknisyen sütunu - Tnrkiye 
ve akisleri • Modern dö
küm hanelerde tazyik ile da
küm uıulü - Buhar k•zan
Jarı • Oksiyen kaynağı -
Radyoculuk - Maranı~lukta 
cili bahsi - Pratik ııçı -
Hizmet maauı - Benziıı re· 
rine Hava ıazı ile çalıp11.. 
obomobi arabaları) gibi mil· 
him fen ve sanat yazıları 
vardar. Nlıba11 12,S ku.rQt
tur. Tavsiye ederiz. 

vel yaptıkları bir tecrilbede 
tam bir muvaffakiyet göster· 
diklerini yazıyorlar. Bu tec· 
rübe esnasında birbirlerine 
yaptıkları iıaretlerle az bir 
müddet zarfında Pariı'in en 
mühim noktalarnıı tutan F.l• 
tistler, ikinci defada dojru· 
dan doiruya reımi claireltt
rin kapalarını tutmak saretile 
nezaretleri ellerine geçirmek 
iıtiyecekleri fllpbesiz sayılı
yor. 

. Ve ileri slrülea ihtimal
lere gire, Franıız faıiıtleri 
bllkQmeti ell~rine geçirdik
ten ıoqra, bir generab bata 
ıetir~celder ve Franaa'ya 
yeni bir idare tekli verecek· 
lerdir. 

Hllkiimet partiıipe men-
ıap olan ı•ıft~, faıiıtle· 
rin teıebblıivi hakkındaki 
hBkOmetçe tahkikat yapıl· 
maıını iatemekte ve daha 
ileriye ıiderek fHiıtlvia 
elemanları için adli takibat 
yıs>'imafllll .._ ... ,. eylemek· 
tedirler. 

Karşıyaka otohnslerl .. 
Karıır.aka olobllaleri, aea 

zamanlarda biç kontrol edil· 
memekteclir. ~ttr.iwı.Je• 
aldıjımız mektuplarda 22 ki· 
tilik otobllılere 3P kiti alın· 
dıjıalan beledlJıf aJtıta lll§"! 

murlarının bu vaziyeti ...,_ 
dllkleri halde mllAmabajJlr 
clavraadıldvındaa fiklyet 
edilmektedir . 

--------------------...-... ----~ 
lzmir muhas~hei "hususiye 

dftrlOğOnden: 
Bedeli •bakı 
Lira Kanat Yeri Cinai Namroıa 
52 00 Namasrlhta dlkkia 34 

ldarei buauaiyeye ait akarclu olup yakand~ yer •e 
cinıi röıterilen akar iç ••• m6dd•tle •• arbrma ile ki· 
raya •erilecektir. ihale ikinci teırin ayıaıa 12 aci p~artffl 
gDnll Aat 10 da enclmeai rillyette yapalacaktır. "-tekJi 
olupta ıeraiti öjrenmek •• müzayedeye iflirak otmek uti· 
yenlerin her ıllD husuıi mubaıel.te •aridat kalea:üAe mi· 
racaatları. 3521 

lzmir ithalat gOmrOğO mOdJlr· 
lüğOnden: 

K. G. Eıyaaın cinıi Tesbit no. 
8 250 Terbiye ıirmlt tav .. n poıtu 3 

Yukanda yazılan eıya 7-11-935 nci perıembe gBnli .. at 
14 de açık arbrma ıaretile dahile ıatılacağıadan itine 
ıelenlerha itbalit gtimr&ğl Ahf komiıyon•a mllracaat)arı 
ılla olanur. 3480 

§llllHllHAllllllllllUlllUlllntlllllHUlllllllllHlllllUlllUlllllllllllllllllllllllllllUll lll 
~ \.. Acele ediniz!! 

---ı---~--....... --'""-----..... ---------------------------------------------ii Cumay._ bir şey kalmadı !!! Satılık 1 Herkes gibi •İtı de k9.fup gôrGntlz!t ÇOnkG 

Boğaziçinin eo ~ğerli ve şerefli yerinde bugün kö
m Qr depoları olarak kirada bulunan iki paı·ça ar.sa: 

Istanbui evkaf direktörlOğOnden: 
Değeri 

l:.ira Kr. 
11292 00 

Pey parası Kapı No. 
Lira Kr. Eıki (\"eni 
864 90 105 119,2 

Harita No. Miktarı 

2 3242 Metre m•rabhaında olan ana· 
nın blltilnB 

12306 00 922 95 105 119,3 1 3533 ,. " " " 
Yukarıda kıymet, emllk ve harita numar•n· ruıb -olan ve 119 numaralı yalıdan ayrıl

mış bulunan Kuruçeımede bir yanı tramvay caddesi, bir yanı deniz ve buılln kömllr 
depoları olarak kullanılan iki parça arsa ayn a~ra Mlılmak Gzere 22-10·935 g6nlemecindea 
bathyarak kapalı zarf uıulile arttırmaya çıkarılmııtır. ı 

Oatermeıi 7-11-935 rDnlemecine raıtlıyaa perpmbe ~Dil Mat ıs te lıtanbul ,akıflar 
direktörliiğll komiıyoauacla yapılacaktır. lsteklile.r artırma ve eksiltme yaıası uyarınca 
biçilmiı deierleriDia ylzde 7,5 ;u niıbetinde pey paralarile .teklif mektuplarını muhtevi 
zarflarını beW uattaa evvel komisyona vermeleri. ıwtlarJaı 6jrenmek iıtiyenleria her ına 
mahl61lt kalemiDe ı•lmeleri. 26-28-30· 1 3523 

= -fi = 5 KARYOKA 
~Yalnız (Cuma) şa kadar gGıt~rilecek ve 1 
Si tilm ltaobula iade edileeektir. §1 

j (TAYYARE 1 
~ Sineması) boıon lzmirlilerin 1 
~ : "KARYOKA,, ~ı 
iiGGrfiıUmel~ri i~n her gOn &aat l 1,30 da açılıy:o 
2: • 

~ Fiatlarda değitiklik )'Oktur. 3~0 Kş. 
§ AYRICA : Fokı '"Türkçe ı&zlll clla,a haa..rlerl. 
1 Mikl 11Karikatar Komik,. 
llHIUlllllllUllHUllUlllllllllnntnınnn11111111ıtnınıın111H1111MllllMlllllmtlll 

v. 
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Olivier ve şOrekA- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
Van 

Der Zee 
Li •t t ROY AL NllRLANDAIS 1 Hambarır, ~en hap. Daat· 

BAŞDURAK Si mı e vapur KUllPANYASI zıı Gdyaia, Oilo ve hkaa-

H . N .. acentası ·ouCALION .. vapanı el- cliaav7a limanları ip. 'fllk 
AMDI UZHET vevm limamm••d• olllft 29 alacakbr. 

Cendeli ffu. BlriDcl kor· teıriaievvelde Anvera, -r Ro- •GOTLAND" mot6r6 30 
"1.-..: LEVANTE LıNIE s h h t E • don. Tel. 2443 terdam ve Hambarg limanlan 1 nci teıriade ~klenmekte 
'YINFRIED,. vapuru ha- } a zan esı Ellerman Linya Ltd. i~in y&k alacaktır. olup yükünü tahliyeden sonra 
lia.•ıumızda olup Roter- ~ y 

1 
Uverpool hatb: " HERMES ,, vapura el- Roterdam, Hamburg, Co-

a nız taze temiz ve ucuz ilaç ve tu• LES 1 N yevm limanımaıda Olqp Aa- penhage, Dantz'I', Gdyaia, 
1~e Hamburı içia yük 1 " B A " vapuru 26 0 l 1 _ d 
.:t d va et çeşitleri satar. B · d L. 1 ver•, Roterdam, Amıterdam ı o ve lsıs;an inavya liman-,,. • ır. . teırın e ıverpo ve •lo S hh 8 ) k y s ve Hamburı limanları için ları için yök alacacakbr. 

JA " vapuru halen 1 at ~ l ağı vwenaeadaa ıelip tahliyede Jlk alayor. ZEGLUGA POLSKA S. A. 
l._-llda olup Hamburg balanacak ve •)'JIİ zamucla •TRAJANUS" vapuru el- "SARMACJA .. motörll 20 
~en iı-in ytlk almak- Norveçyanın haliı Morina Balık yatıdır. 2 ikinci teırine kadar Liver-,, ş b ·b· · ·ı b'I' ·k· d f n üJ .. n yevm limaaımııda olup yü- 2 aci. teşrinde beklenmekte 

""'

. er et gı ı ıçı e ı ır ı ı e a ı z mut r. pool ve Gluaowv iı-ia ynk k Lı d 
8. · 'k t · • ,, nan t.aaiye en aoara An- olup (Doiru) Anvers ve 

4SGENVVALD,. -a- ırıcı ıa 1
' yen alacakbr. ı4 " BAŞDURAK vera, Roterdam, .Amlterdam Gdynia limanları için yllk 

Bcl. tqrinde bek- Hamdi NOzhet "ALGERIAN,. vapanı 15 ve Hambarg limanlan için alacaktır. 
• 14 Bci. tqrine kadar ikinci teırinde Liverpol ve ylk alacaktır. SERViCE MARITIM 
R d Sıu HAT EzANESI .. OBERON s t iL -.oter am, Hamburg Svveaaeadaa gelip tahliyede " vapura ROUMA N 

~ea için ytlk ala· *'. :.: bulunacaktır. 2nci tetriade beklenmekte " ARDEAL " Napuru 13 
'"" Londra • Hull hattı: olup y&kilnll tabliye ettikten 2nci tetrinde beklenmekte 

· rıA" mot6rl 31 Bci. ıoara Anvers, Roterdam, olup yükilnil tahliyeden 
bekleniyor, 4 ikiaci " POLO " vapuru 30 bi- Amıterdam ve Hamburg li- ıonra K&ıtence, Sulina, Ga-
lcadar AnYer•, Ro- .lllllllllllllllllllllllllllllUllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllJlllllJlllJlllllHllflt rinci teırinde Loadra, Hail manfar1 için yDk alacakhr. Jas ve BrıyJa Umanları için 

MlLliambars ve Bremen ~'.,f k H K _ ve Aaventen relip tahliyede .. GANYllEDIS" vapuru 5 ynk alacaktır. 
1

0
•11 alacaktır. ==-~ u•• r ava urumu_~ bulunacak ve avni zamanda 2nci teırinde beklenmekte "ALBA JULYA. vapuru 
REA" vapuru S ikinci - - 6 ikinci teırine kadar Lonclra olup yllknnll tahliyeden ıon· 21 2 eci teırinde ıelip 22 

d 
55 B p = H il · · k J k ra Anvers, Roterdam, Amı- 2nci teırinde Malta, Ce· 

otru bekleniyor, ==-==- u·· yu·· k_ ı·yangosu _====-= ve u IÇID yn aaca br. t d H b ı· . er am ve am arg ıman· nova Marıilya ve Barselone 
Wt.ı_r' Bremen Anvers- "MARONIAN" yapura 6 ı · · ..n.k la Lt ' 
,.,11 · i" an ıçın ,,.. • caa ar. llaiaalarına jOk alacakbr. 
~çıkaracaktır. - ikinci teırinde gelip 12 ikinci •CERES" vapW11 1 2nci •DURUSTUR vapuru 20 

BIS" moU5ril 11 ~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi ~ t8frine kadar Londra •e teırinde beklenmekte olup 2 aci. te,rinde b~klenmekte 
~eıriade bekleniyor, := • • • 55 Hali için ytık alacaktır. y&kllall ... ltıktan aoara oluP. ytl).Oai tahliyt~den ıon-

R teırine kadar An- ~ zeD#(ID etmıştır. § .. OPORTO " vapuru 20 ~urgaı, Va~na ve Kaıtence ra Köstence, Sulina, Galaa 
il ·Oterdam, Hamburg =: 1 • • k •d 11 "k• • • 935 d• = ikinci teırinde Londra, Hull lım .. anları içm yllk alacaktı~ ve BrıyJa limaalarl için yük 
~111e11 irin yiik ala := • ıocı eşı e ı ıocıteşrıo te ır. := A . . CERES" ••puro lg 2ncı 

1 
kt 

r - :: == ve averatea gelıp tahlıyede t . el A R d a aca ır. 
== B"' ok Ik . 25 000 L . . d - bal k eına • n•erı, oter am, H . Ulnd k" lı k t lN = uy ramıye: ' ıra ır § -aca tır. Amaterdam Ye Hambarı li- t .hami ·~=d ki da .... 'kl·!~. e 

T H. SCHULDT ~ ~ Tlae General Steam Naviıation . . k an enn e erııı ı&&er· 
lfAMBURG - A 15 12 1 1· 1 k - manian ıçan yn alacaktır.. ..,. A t •..:.ı· t k bul la 5 yrıca: ,ooo, ,ooo, o,ooo ıra ı iE Co. Ltd. SYENSKA ORlENT uea cen e meı uaıye a 

..._ ~RdG. •apan 8 § ikramiyelerle beheri (2o,ooo) liralık bir 55 "ALBATROS" vapura 25 ıJNIEN etF~a tafıilit il'in lkind 

.,rua • bekleaiyor, E - ~ birinci teıriacle ıelip 28 bi- "NORDLAND 3 r 
t< t d - Ok"f t d ;;;;;;;;- " motBrl Kordonda Tahmil ve Tah-1..ı o er am ve Ham- 5 m a a var ı r • -= tqriae kadar Loaclra için 2 . . el b ld k 

""' yllk alacakbr. a_ '__ıf •ilk alacakbr. acı tefrıa • • eame le Hye ıirketi biaaıı arkuında 
1'0RSKE MIDDEL - -.lllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHHllllllARllllHllP' 1 Deutıche Levante unı·e olap yllkiilll talaliyeden ıoara Fratelli Sperco acentahtıu 

Rotterclam, Hambarg, Co- mlracaat eclilmeıi rica ola-
~ JE ( D-S. A-S. teıriade bekleniyoi, Belırad, Satılık mo.tör "SOFIA" vapuru 28 B. penlaage, Dantıir, Gdynia, nur . 

.\NSKELINJEN ) Noviıad, Komarno, Buda- teırinde Hamburr, Bremen Oılo ve lıkandiaavya liman- Telefon: 2004 • 2005 • 2665 
OSLO 12 beyfir kuvetiade (Dizel) ve Anversten gelip tahli· larıaa hareket edecektir. lllnda yazılı tarihlerdeki 

g1ı. peıte, Bratiılava, Viyana ve d b 1 k ı;..! 
rlfORUS motörti markalı az kullaaılauı bir ye e u anaca tır. "VINGALAND " mot6rl defitikliklerle aav1onlarda"i 
'I T " Liaz için yilk alacaktır. Not V t t 0 hl · 12 2 el w • 

0 kl0 kl d eate me " efriade bekleni• ""Ot6r aatıJıktır. Talipleri• : ara an en •e nci tqriaden 16 2aci egııı 1 er e ac • 
~... D&nkerk •e ARMEMENT DEPPE- idarehanemiıe mlracaatlan •apurlann liim1erl ll~erhae tepine kadar Roterdam, ıuliyet kabul et~ez . 
• li111anlanaa ,akala- ANVERS ilin olaaur. ~=~~:::.· IDelaHJet .... _iL:] u· mor Bank·--· 

"EGYPTE" vapara 20 Bci. ~ 

~NE.APORT LINES- tetrinde bekleniyor, Anvera DOKTOR 
EVYORK D k Ali ..l 0 AL Qr....... ire t yilk alacakbr. ~au 

1..:. "" ı n. vapuru 16 ESP Çocuk u.atahldan 
:vtti11de bekleniyor, " AGNE,. vapuru 5 ~ 

için yllk alacakbr. ikinci teırinde bekleniyor, Mlitelta••• . 
'"inci Beyler ~ N. 68 

ı.._ -_SIOR" vapuru 30 Anvera, Direkt ytlk ala- Tele 011 3452 

~~. bekleniyor, caktır. lilllllııi----~--llİI 
'i~ '~ alacakbr • Geliı tarihleri •e va par· 
I>~ DiREKT lann iaimleri &zerine meı'a 

'h ·~'AUHABJATNTJ li L-1..ul _,.:uım -' u,, yet ııuau ıı:ıua ez. 

IS.\" motarı 12 ~ Biriad Kordon, telefon 
~---------.;.... __________ __ 

No. 2007 • 2008 
"Vapurlana i timleri, reJ. 

· me tarillleri " aavlaa lati
feleri laaldanda lilr taabhllde 
firitllmez." 

t 

J 

. - ....... 

I 

1<uru.r 
K«• 

o~ ıu· r 
ı -~raal IôAN~A~I J 

1 

Ali Rıza 
Mncellitbanesi 

Yeui Kavatlar ~rtısı 

No. 34 

Fabrikalan mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla· 
mı, en ucuzu en gozeli 

Hereke · kumaşları 

Fesan~ kumaşları 

Beykoz kıınduralan 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazar1 
lzmir şubesinde bulursunuz 

111111111111111111111111111111n11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mı 1 
-ızmir yün mensucatı! 
ITürk Anonim şirketi! 
Si lzmir YCla Memaeatı TClrk A. ~· nin Halka· § 
i pınardaki koma' fabrikuı mamulahndan olan ~ 
= mevıimlik ve kıtlık, zarif koma,larla, battaniye, § 
5$ pi ve ytln çoraplan, bu kerre yeni açılan Birinei ! 
§ kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 186 15 
i numaradaki (~ark Halı Tnrli Anonim şir· § 
~ keti) •P•Bında &atılmaktadır. Mezktlr fabrika-1 

~ aın melllllet ve 2rafet itibarile herkesçe malam § 
~ olan mamulal•m muhterem mll,terilerimize bir ~ 

Ve Pftrjen ~pm 

en ft.Btftn bir aaGl

hil tekeri oldaiu 
no tıantmaymız. 

_..,.,ji defa daha taveiyeyl bir vazife biliriz. ~ 
İi Perakende ıabf yeri Toptan ıahı yeri ~ 

K11vvetll mAahil 
ietiyenlei' Şahap 

Sıhhat ıargtln 

haplanm Maraf 
eaa depolarlllMlaDll~ 
ve eaanelerden ......... 

i Yeni muifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark ~ 
il Kemalettin Cad. Sağar zade bab T. A. Ş. !!ile 

1 biradM.r ! 
1 Kuıu otla çarıııı A11m Rıu 1 

ve biraderleri !E 
V eal muifmncılarda mimar 5 
K ... leddi• C.d. Yllall mal· § 

•liıidiiıiu,ıiini•ıiirıiliıııııınııuıınıııııııınıııııuuuıuııuıuıııi 



Uluslar 8osyetesinio bu seiel·k. konuşmaları sonuçlu olacak diyorlar 

Sarayda bir R11111 
•DDLBERürM 

Z ı db• ı· • •ı• d d 1 l Muhafız Arab, Rum dilberini sarsY" or ama te ır ~rıne ı ıraz;e en ev e atarsak, istifade ederiz diyordu. 

ler delegeleri bu sabah dinlendiler 
1 

••• ~~~:~:~:~. "' -

2 

M. Laval'I Sir Samuel Boar v.e Belçika başbakanı, öğle- ~:, ';~:~~::e 
den sonraki toplantıda hulunacaklardır ~~:t·t:;:~::~: 

lstaobul 1 (Özel) - Cenevredeo haber veriliyor: ı ile Iagiliz dış itleri bakanı Sam11el Hoarıa ve Belçika debıetli bir 
UJuılıır kur.umu, hu eabah erkenden ikinci toplantı· batbakaoının da yetitecekfori ellyleniyor. Cenevrede düımanhk taıı-

b d B fı yorlardı. O ka· ıını yapmıttır. Bu toplantıda zorlama tedbirlerine iti· çok OyO~ bir hareket ve bP.yeeao var ır. u ee er 
dar ki sokak· 

raz eden devletlerin delegeleri kısmen diolenmitıir. cereyan edecek mOzakerelc·rio çok lloemli ve sonuçlu Jarda onla- · , 
Öğleden eonra ~·apılacak toplantıda M. Piyer La\•al olacağı sanıhyor. rın ıeçiılerini 

---r-~;__. __ _.._. 1 • .. ._...., gör m em e;k 

D .. h için, evlerinin 
un.yaııın en m eş ur Atatürk pencerelerini, Beli e&ri ktlırlı Arab'lv arkadaşı a~ağı çtf 

bahçelere kar· meye doğru ilerliyor r.ıe konuşu)'or:ardı· 

ı 1 1 • ? Tebrik telgraflarına tı yaptırırlardı. Sokak cibe- daki Türk iyinındaa ff astro ogu ne er söy ıyor. cevab veriyorlar tindeziyavehavaalabilecek zenginlerinden biri idi.~· 
en kliçllk bir delik bırak· Arab muhafız ona ~ ... 

Ankara, 31 ( A. A ) - mazlardı. laıt.. Çok mlihim b"":' 
Genel korku yok, zira harptan 

bulunaolaı·ın 

başında • 
iŞ 

Klçiik yaıtanberi astroloji 
ile meırul olmuı ve bu sa· 
yede biiynk bir nam kazan· 
mıı olan meıhur Astrolog 
zenci (Lodya) ahiren Fransız 
ıazetecilerinden birlle konuı · 
muı ve hiç mutadı olmadıiı 
halde iatikbal hakkında a .. -
jıdaki malumatı vermiıtir: 
-1935 1enesi Nisanında Af-

rikada barba intaç edecek 
bazı bldi•eler çıkac•iını, 
Mayı•ta da Fransız baıbakaaı 
M. Flaadeain bir otomobil 
kazası ıeçirecejini, Eyllllde 
mllayll Piyer l..avabn, ıiya· 
aaJ bllyOk bir muvaffakiyet 
elde edeceiial haber ••r· 
miıtim. Zannederaem bun· 
lana hepıi tahakkuk etmit· 

yıld!zları 
tir. Aıtrolojide sen' batı 
Mart oldu;u içia Şubat 
nihayetine kadar olacak hl· 
diseleri teabıt edebiliriz. Bir 
kere, genel miivazene boıu
lacakbr. Devle~ler arasında 
ıiyaul baa ayrıhklara ıahid 
olacatıı. Bası kimaeler, ba· 
DUn f8Del bir aaYafa m6ncer 
olacaiJnı tayliyorlar. Ben bu 
fikirde değilim. Genel aavaı 
olmıyacaktar.,, 

Astroloı, ba ıözleri lly· 
ledikten ıoara kitaplannın 
arasından koca bir doaya çı· 
karmıı ve s&zlerine devam· 
Ja: 

- Fransız baıbakanı M. 
Piyer Laval, 1883 ıenesi 
Haziranının 28 inci gUnO 

Akdenizde kor
kun.; fırtınalar 

Bir Yunan vaporu Iskenderiye açık 
Jarında dalgalarla pençeleşixor 

latanbuJ 1 (Ôzel) - Ak· ln~liz kravazar&nln imdada 
denizde miitbiı fırtınalar ıitmeıi •miral ae°'isiodea 
varchr. Yunan bandarah bü· emir verilmittir. Va~urun 
yük bir vapur, lıkeaderiye· kartulamıyacaj'I 16yleai1or. 
den 45 mil meaafede batmak Akdeaizin baıka taraflarında 
nzere olduj'aau telaizle bil· da miteadclid vapurlardan 
dirmiıtir. Bunun Gzerine bir imdad iıaretleri alanıyor. 

••••• 
Lord çorçilin 
bir makalesi 

--·-· Almanyanın Londra elçisi logiltere 
dış hakıınlığını protesto edecek 

lıtanbul 1 (Ôzel) - Len· Berlin1de derin bir tee11nr 
dra'dan haber veriliyor uyandırmıı ye lnıiltere clıı 

Lord Corcil, (T aymiı Ma· itleri bakanhjt uaclinde 
ıazin) mecmuasında Alman· proteatoda baJuamuı ıçıa 
ya için çok ağar lbir maka· AJmanya'nın Londra 11efiri· 
le yazmaktac:IJr. Bu makale, ne talimat verilmiıtir. 

-·ıe·-Ogaden cebhe8inde Yunanistan'da Plebisit 
Ba,ıarafı 1 inci sahifede h ...!I ki 
d t . d'I ,.,,. 1 1 azını arı na a eııs e ı ece5 ı an aıı • 

maktadır. (Danıteiller) 25 
ilk t~ırinde bir ltalyan ka· 
rakoluna hücum etmiılerdir. 
ltalyanlardan 15 &ili vardır. 

-Ba,ıara(a birinci ıahifede

yapalacaktır. Suay krpb, 
ıimclideiıa liaurieaauı bulu· 

Habeı kıtaatı bir çok deve DUJ"· 
ıle r~rmlflenlir. ICtaJ aaibi .-ıral Koo· 

birdir 
doimuıtur. Yıldızı, en mu· -azzam iılerle çarpııtıiı za· 
mantarda onu en kolay 
muvaffak kılar. Şimdi laıi· 

liz dıı itleri bakanına ıele· 
lim: Bu zat, 1873 Şabatı 

içinde dofmuıtur. Dekanının 
g&lterdiii sinyale bakıhraa, 

çok mutedil ve az mitered· 
dittir. Temiz biali bir adam7' 
dır.,, 

Dedi. 
F rauaa aıtroloıu ikioci 

bir doıya açarak: 
- ltalya baıbakanı Muı· 

ıolialaia •• utrolojik ela· 
ramana bakalım. 

Dedi ve de•am etti: 
- .. Mu11olini, 1883 yılanın 

29 Haıiraaında doimuılur. 
Fran11& INltbalranı ile ayal 
liayaldedirler. MUllOliai ••t· 
nar olmakla beraber il'ade 
ıabibidir. 

Habeıiıtan imparatoru Ha· 
ile SilAM iH. 17 Hilitd 
1890 t.rilüacle clotmaftar. 
Habeı lmparatorunaa dekanı 
La•a'ın dekanı içindedir. Ha· 
ile Selüe iyi rablu, muair ve 
çok setiatklr bir ada'Ddır. 
Şimdi 11ldıllara, biriblrine 

o üdar yakıa olan ıu say· 
cbj1m adamlar it batında 
baJandakça bir pael harp· 
tea korkmak abutir. Zira 
J11dı&ları birbirleriai fenahia 
clejiJ, daima iyiJije aevkeder 
O clerece ki, M11Uolinblia 
yakm bil zamanela Haile Se· 
llae ile cloat oldufaau ifitir· 
aal& laayret etmeriniz 1 •• 

Yağmurlar 
Yunaıeiatan 'da boy ak 

hasarata aebebi
yet verdi 

lıtanbal 1 (Özel) - AU· 
na'clan baber veriliyor: Yu· 
naniatancla r•i•n•yatmarlar, 
Makedoaya'da, Epir1

•• •• 

bilbaua Traky11da mlbim 
laaMrat yapmlfbr. Bir,ok 
111,ler -m altında kalmıtbr. 

dlliti kr••'9 avdetioi mlltea· 
iib Yanan parllmeatoıanun 
ı..-dilecefi.W •• bemtn 
l•al aeçime batlaaacaila• 
llylelafttlr. 

Cumur baıkanlıiı genel Bu dOımanlık. bahçeai ol· konuıacakmıı gibi bir .,,,r 
•ekreterliiindeo: mi yanları da evlc=rinio ka • yet aldı: 

Cumuriyet bayramı do- ranlık odalarında kapanma· - Beni iyi dinleyin ı...-: 
layııile yurdun her tara· ia mahkOm etmiıti. Fakat bim Efendi • Dedi • VatiJJ._ 
flnda ve dıprdaa katlama bu itin içinde birde, baıka cledijim kız, çok gllıel, f 
yazılan a&aderenlere te· korku vardı. 1..ı• 

• aemiaden de beyu bir Y ıekklr ve kutlamalannı K.ızlannın korkuaul _.; 
iletmej'~ Atat&rk fAnadoJu Bu kızlar, balaar kadar dar. Bir •icadı •ar ki, i 
Ajanııaı 6davlemiıtir. ıOzel, cazibeli feylercli. delirtir. Hadımlar bile ~· 

Aııkara 
Ordu at şampiyonu 

yarışları 
Aakara 1 (A.A) - Siva· 

ri ıabaylanmızın 935 yılı 
Ankara ordu at fAmpiyona 
yanflan de•am etmektedir. 
BuıDnkll havınıa feaalıjl 
ve ıece ya;muran ziyade 
Jatmaaandaa lauaule ıele• 
çamur neticeai erazillİD ata 
ve biniciye kartı koyacatı 
flçliiklere bakılmayarak ya• 
rıılann ea glç kıamı olan 
mukavemet yarı,ına ıabah· 
leyİll aaat 10 da batJaamıı 
•e ıaat 13.SS de ıoaa va· 
nlmııtır. Kıymetli ıUvarile· 
rimW. millatelif anzala ve 
mllıkGJ maailerde ıilçlettiril· 
mİf olaa bu arazide ılıtır· 
ilkleri ıeniı kudreti laer 
tlıl8 takdire llyiktir. 
Mlaabakanın 31lncüs& olan 

enrellerden •tma yaraıı da 
yarın ıaat 10 da Ankara 
Atlııpor kulüblin mani par
kında •yapılacaktır. Ba ei· 
leaceli athıporlarını görmek 
için Ankara balkı ailelerile 
birlikte ıelmelde aerbeattir· 
ler. Duhuliye yoktur. 

Kamu tav 
r/ 

Grubu idare beye'eti 
Ankara 31 (A.A)- C. H. 

P. kamutay arubu idare tıe1· 
eti batkanbtı11da11 : 

C. H. P. kamutay rnıba 
baınn lımet lnlnilelba bq· 
kanhjında toplandı. Ni&am· 
nameye ı&re yenilenmui re· 
reken rrub, asfbaıkanblda
rıaa ittifakla Antalya aaylavı 
doktor Cemal Tunca ile Trab 
ıon aaylavı Haa•n Sakayı 
•eçti. Bundan ıonra Haıaa 
Sakanın baılıanhjıoda ırub 
idare heyeti seçimine ıeçerek 
•f&tıda iaimJeri raııb .. , •• 
lerl ayardı : 

Rasih Kaplan (Antalya) Aziz 
AkyDrek (Erzurum) AbdDI· 
hak Firat (Erzincan) Ali kı· 
be (Gaziantep) general lbsaa 
Slkmen ( Gireaoa ) ŞDkrO 
Glkberk ( lıtanbul) Hamdi 
Yalman (Ordu) Damar Arlk 
otlu Seybaa, Ralim (Baara) 
(lttıı) 

Onların Tllrkler tarafında• rar. Baaun içindir ki, ba )J' 

16riiJ111eaine tabammllJeri ııa, burada kalmaaına ,'! 
yokta. Keza, keadi kızları· lim bir tOılli rııa ol•lf" 
nın da polad fibi, iri yapıh Biri bana: 
babadır Tllrk ıençlerini 16r· - Bo kızla Ati••'il 
melerini de iatemiyorlarclı. biri, birini ıeçl ~ 
lıte, bu aebeple, ıokaja pen• D •- lı .. e, aım, im laı ' 
cere açılmazdı. Hattı mahalle Atina .. lariae deiiım.,. 
aralarında y&bek aj'aç bile onaa atnmcla b11 piı 
barakmaılardı.ı_ Ç&akl her feda ederim. 
hanıi bir ıeac. bir ajaca Ar b bi ,.,.,,J a • raı durdu. l:t"~ ' 
çıkar, oradan kızlarımıza 0 6· f di leci 

• iDi D İ. Çıt yoktu. d. 
rllr diye dlltllnBrlerdi. J" 

O yıllarda Atiaa ıokak· - DBtünme lbralaidh ıı.' 
lannda Ram kadıalanna, dltlnme! Bu rGıel 
bllba... ı•ıaç kıalara çolt kızı aaraya, lıaremi ıı-; 
zor raatıelinirdi. Onların da yuna atarsak, ona• la•,. 
y&zlerinde kalın ve siyab bayır iılemiı olacafıl· ~ 
peçeler bulunurdu. Sokata mura ditmlit p1rluta r_ 
çıkınca aımııkı aarınır, 6r· bir kaz, laidayet aun ~M' 
t&nlirlercli. vurunca ıiineı ribi pa ~ 

Bu aebeble, ıeaç T&rk cak bizde bundan ço' ,.. 
aakerleri, ataları onlar bak· 

zanacatız. .J 
kıada en kiç&k bir mali· lbrabim efendi, dot8' 
mata ubib cleiiDerdi. 

Maamafih, talauallleri ıit.. dDılinceli ıordu: · ~ 
tikçe arta1orcla. - Bu gilıellik, bu dil "s' 

8a kızlar, •aaal ıeylercli, lik kimden rivayet?. f 
keadileriadıa -=·=a kaçı· kazı kendi ıözBnle 

~ d&n m&?. 
yorlarcb? 

Y alclaslı, ylkıek. ılzel bir 
yaz ıeceai... 

Atina'oın yukarı ıadarva· 
aından Ruıakin (Şeftali) 
ıokatın• riden yol &zerinde, 
vaktin biraz ıeç ve herkuin 
evlerine çekilmit olmuana 
ratmen, iki kiti hafif fıııl· 
hlarla konuıayorlardı. 

Bablardaa biri, ıece lca· 
raabjlnda iri rlıleri farıl 
fani dinen kaııani bir 
Araptı.. Aala11hyor ki, bu 
Arab, AtiM'naa Araplar 
malaalleı ..... cli • Akropol 
eteklerinde Ye ıelırin cenub 
cibf!tlerinde hep b6yle .Aıap· 
lar otururlardı .. 

Fakat bu Arab liYil de· 
iilcli. Elbiıesi, kale maha· 
fızlannın elbiıeleriadendi. 

Diierine ıeliace, bu, uzun 
elenecek cllbbeU bir ıattı. 
Baıında çok d&zıiln aardmıı 
bir ıank vardı. Kıyafeti te· 
mil •• dllzfGacll. ..Sakalı 
dikkatle keıilmiıti. Glrtllll· 
yordu ki, bu adam da AtiDa· 

Dcnıawtıp 
••• 

Matbuat kral• / 
·Ba,lara/ı 2 inci Mlhlf-" 
yollana Kau 'ela ,,,,.~ 
mecruh olulan da .,..... .. 
mak fartİle kllff8U 
baklanda nqriyata --.-·-
ca vaaiyet birdenbir• 
mit ve blltlln Amerikl 
buata barba taraftar 
tar. · ·~ 

1914 te, umumi ~ 
iptidalarında H6rat 
bir Alman doıtu i,. 
doıtlak devam ettijİ 
detce Birlefik Amerik• 
devletleri lehine harbi 
memİf idi. Fakat, 
•ımaaya ale11aiae d6' 
Birle tik Amerika' da la 
cecik Almanya aleyhi•' 

mliı ve Fraa11z • lnaıili' 
btıinde harbe airmiftJI' 

H6rat timdi komG• 
uiraımaktadır ve k 
belki de bu matbuat 
11ada ea b81llk m 
IİDİ yıpmıktad1r. 


