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ACUSTOS 1935 mir'de hergtln ubahlan çıkar, ıiyaeal guetecllr. 

Ekonomi Bakanımız 
Panayırı Açmak Qzere Yarın 
Şehrimizde Bulunacaktır. 
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Aslieri Man.evralarımız Var. 
,evakiıe Kada~ lngilizler M. Mussolini'yeKı-

urban V ereceğız 
General . Kazım Dirik 
lzmir'deu Ayrılırken .. "'-e Sorı günlerde oıomobil kazalan 

~i•~dı. İki gGo evel, dört 
~ bır yavru, Keatelli cadde· 
de lJJ hldınmlarda can \"erdi. Diln 
lll•- lleak yolarıda bir jandarma· 
..::-__kaybettik Te iki ÖÇ kİfİ)'İ 
-..Ye yatırdık .. 
~ ~lıeteletl .çıDJSt gareceUioiı ... u:ea her gön küçük, büyilk 

' Ô kı1a olmaktadir. 
~ l~er, yaralanaoJar, aakat ka· y pte bk.ılanlarl .. 
~ •ni kısaya sebeb olandan 
~Irak hepli de acıo.cak inua• 
~ • Vn•ımo kahramanı toför 

n:__~ılandınlmab, 
1't ~ dotnıdor amma, oiha· 
~ Yarddqıa da bapiahaae kö· 
~ •tıbnuıaı kimle iıtemes. 
~ eyb toför Te onun arka· 
~ aile efradı da acıomıyı 
~ :·. Bir totbr, keadiai dfl· 
~ebilir, tedbinis, yan fUDrlU& 

!ille) • l'akat ıoeyeteoio ödeY (va• 
'-~yi ifledlktaı 10ma hem 
... re eagel olmak, hem de 

~· ile toföril kurtarmak 
dır .. 

~ Biace, bu kazalarda me1'ul 
~· uraylan (belediteled) de 
~ ~!mak linmdır. Çünkü 
'-.....~ aalaphmfbr ki, tehir 
1-t ~ bu itle ilgili daire
~ ityulan (mımurlan) keo· 
-...;._""""':' ~Gtea iti llyıkile yapma• 
~.Garib de&il midir?. 
~ P.eadifer maldn•m.. bir 
;,,. ~ lalı füdb ı..-tun, bir 

idare edecek berlwıgi bir 
-........~ bir IGı6 Taaf Te prtlar 
~ laatde, 10f'6rlenle INlaa biç 

'"8aaiyor. 
~ ~ bir direkıyon kullan· 
~ . it olu her inND&ı IO" 
9' ..... ~eai nrilmektedir. 

l ur?. 
"-!, - Şof6reo a.,ıdıAJ can ve 
"""-2 _ e· 
·~ ~ l&&at totbıilo kendi ha· 
~) illada araylUU1 (belediye 
~ ı......yet derecni bu mu 
~ Ba aa'at erbabı ·içinde 
"-. t~ eri, akıllı geneler çok· 
~ -ı .. da bir bakikattır ki, 
'e ~ &raauada fQUIU, ayyıf, 
~ de ' ne bqbaaı cltlfiblea S 91rcbr. Bagibileria ehli• 
._ ...:_. ILlıktaa eomaki 7a .. yı1 
~ hiç de ghdm ge
~ ~ tedir. Aaabi boaak, ira• 
~ . • alloldeo keaadiDI kay· 
~--~o elinde anha bu· 
,,~ kadar batalı birtey 

~tll.tda Yanıı çabalar, bun• 

'~~~ uabalana ekaitiai, 
~'lllaıiyea bunlardır. 
~ ~ köy yollanoda. ıimidci 
'-t ~ ~ •rabalıno Gatilne de 
1ı ... (~l .i 8eae bwılardır .. Uny· 
~°"-r 1 er) İle ae baaları ha· 

ı..;.: de makioalanm! 
~~ de, fi K•telli cacldeaindeki 

ittir leQ boaaklujımdaa ileri 

.,..._ ~ ~~· iyi bU: ı!iıle bil
~ ~ ll'UıDdı ııliyeo oto
.. ~ <et te otomobiller muı· 
~ k ~lana yarumdao si-

~- 111
akina tertihabom ve 

-,..._1 ~ bozolt olduğu derhal 
..__lJl'a lan cakbr. 
·~ ~il (belediyelerin) itleri, 
,~ ki? .• 
1&...: <heı:-- ~&baylık bütün w;uay• 
~ il Yelerı) harekete getirmc-

~Ctıd L-.... ~ . arı.,.Jar gözdea ge-
... ~ d'a lllliılerl ayıraız, ardım 
~~ r...:ClaJlliyea, fula 16r~at ya• 
f" d Yolca tqıyın toförler, 
N~1 uaaklatbnlmalıdır. 
~~Dl •oramıya mec· 
ı....- ltdbirı . ~tloe geçmek için 
~ .ıcı. ere ıhtıyac Yardır. Uray· 
~ lty trıııırıaaı, it bilmemedili, 
~ , •• ~ lrıaldnılanıı fUIU Te 

~""1 en kurbıolar vermiye 
~ ~l'tla. Buna, hem de ça• 
; "- • eealı çareler bek· 

ANADOLU 

zıyorlar. Vaziyet Çok Nazik .. 
il Halkı, l(öyloso, Kurıılları ve iş

yarları ile Vedalaşıyor .. Amerika, Ingiltere ve Fransa Endişe
dedir. lngiltere Asker Gnnderiyor . 

M. Mussolini Habeşistan'da Muvaffak Olamadığı Tak
dirde Faşizm iflas Edecekmiş .• 

.,- etmlı H pek tabii olarak alaı· 
lar 'koa1eylnln Gntlmbdekl 
toplaat111 mea'ele1ine de do· 
kaamattar. 

P•rlı, 19 (A.A) - İtaly•n, 
B.het aaı.ım• H h•kem ke• 
milyona •agea .. ı 17 de P•· 
rtayea otellde toplanacaktır. 

Parlı, 19 (A.A) - Guete~r 
konfen1111D akim blm.aıa 

feu IODaçt.r nrecellal Ye bir 
llarbln Afta,_,._ brttakbklan 
1el»eb oJaealım .e Jıaly•'aın 

IOl)'etetlea çeklleeellal •amak· 
ta .. Fna..'aın Ceaene pren· 
ılplerlne ballı kalaca1taı bil· 
dlrmektedlr. Geaeral Khım Dirilr. fıhayhAımo 

.,_,.., 19 ( A..A) - M. ~en oa1111cu yıbodı. 

ne t...ı k•..,r• 4 eılll top- şe'hrl.ı.aea ayralmak laere 
lullll basırbkt.n için ulu te· baluaau IU.J Gellenl K.. Diri.it 
ma11a:balaamaJı .............. __.,._ dekeler •ltllded ta· 

General Klum Dirik 1 O yıl eTel 
ıflel ilollormuile • 

lere, dairelere, blUlD kamaa· 
ı.ra •e banka dlrekt&rllkleriae 
...aauld bildirim lllla.lft· 
mlflir. ıanar. Lanl, İtalJU tlelepll ıalaada u.- Şehir pslno 

ile gilıl11D••ad• ..... mtia· ıa.U bir tGlen •erllldlfllr. Te· 
btalanada ldclal gGlterllmednl cim H eadlltrl odalı tarafın· 

tanlye ellalftlr. İngllls ye lt•l· dan ela y•rın öğle •aktl bir 
Bir geçid reıminde İtalyan tanktan yan delegeleri bo •k .. m Parb· tölea nrllecekdr. 

P•rla, 19 (AA) - M La· ualatbrma Gdemae ba ııbıbkl lea aynlacaklardar. İlbay General K. Dlrlk; ban· 

11Trak,a amam mlfeltltlllla• 
en BGyGğlmbln ytlkıek baJ· 

raAlle 9 8 935 tarihinde ataadım. 
Hemen on yılclanberl bftyak 

teref Ye IOrH daygllllle ya ... 
dalım lsmlr llbayhgındua ay
rılıyorum. 

nl ba nbah eHelt M. Eden g6rtımeltr •iMiada ela de••• - Sona 4 act •yW. - Ün oa yd ince llbaybk Gde-
.. IODH da M. Alold ile g&· ~-----===========::z::===---.:._ ___ , Yine batladılt nklt blttla dal· 

rlımletlr. Ba g6rlfmelerde Panayırı Ekonomı· relere bir bildirim gGndermlıtl. 
lagllla ye ltalyan deleplerl Ba bildirimin kllpll yualu 
keadldne koafenaı eeDUıada arumcla g&r.IDGyor. lamlr'dekl 

Acı, tath birçok hatıralaruaı 
y ... d•A•m ba nrede bGytk 
Tlrk dnlednl karan H •I· 
lım temeller tlıttlnde yqataa aarfettlit .. bit gayrette• dolayı Bakanımız Açacaktır. Gde'fladea ayrıbp Tnkyagenel 

teeekktlr etmlılerdlr. M. Latal eepekterUAtne giderken de ilçe - Sona 3 actl ybde -

Yeni Ilbayımız 
Bugnn Geliyor •. 

Yeni llbıyımız t•azh Gflleç 

Yeni llbayımıa F•alı Glleç; 
bagtln B•ndırma ek•preılle Bar· 
aa'do gelecek n yeni ôdetlne 
baılıyataktır. Ekepreı; aa•t 
15,30 d8 Bumahane lıtuyo· 

nana gelecek .e lıtaıroad• 

dayre dlrektGrlerll• doatları n 
keadlalal HYenler tarafıaua 

brtılan•caktır. Traky• geael 
eapekterllllne aı.amıı olu ge 
neni K. Dlrlk te paaayırıa 

açım tkenlade bulanckıkıan 

10nra cam• glnkCl Bandırma 

ebpreılle lttanbal'a ıldeeek Ye 

Jenl ~kinine bltt.mak bere 
&llr•'J• hareket edeaektlr. 

-
Celal Bayar ve Karahan özel Bir 

Trenle Izmir'e Geliyorlar. 
• 

Anıalu•l lamlı puayın 1•· 1ef iri Kanlan Ye Slmeıbak 
r1a •ıt 18,30 d8 btlyGk tGrenle genel dlrektôrl oldap halde 
açıl•eaktır. lıtubul'da toplan· Ertapal yatı ile Bandarma'ya 
tılnıaa Gaemle dn•m etmekte 99 ondan d• Gsel bir katarı. 
oı.a Bta•anlar kurala mlD ... · 
betile Batbakaa lımet lnG•l'alD İamlr'e gelerek açam tGre•lade 

bal anacaklardır. paaayma ~·m t&renlade bala· 

Ekonomi Bakam Celil Ba7ar 

a .. ıyacaAı hakkıadakl hal»erlu 
teeyylt etmektedir. Ba takdirde 
.-na1ırıa •çam 16realae Bko · 
aoml Bakaaa CeW S.,ar laat· 
kuhk edecektir. Celll Ba1•; 
7amada So'J91 RaqaDlll Aabn 

lna hlk6med panayıra ret 

mea ltdnk edecektir. lnn'daa 
panayır için pekçok delerll 

e11a gelmlttlr. Dtln lran eıya· 
11nın tetblrl için glsel bir pa· 
•iyon yaptınlm•••• •ııaamıı· 
tır. lıtaabal'd•• gelen d&rt 
ebpoaa lçla ele aynca birer 
pHyon yaptınlmıfhr. 

Paaayır yerinde bot yer hiç 
k•lmamı111r. SoYyet Ruy• pH· 
yona çok sengin bir ıekUde 
huırl1tnmakta n ıtlalenmek· 
tedlr. 

Yarın aktam Şehir gulno· 
ıaada any tarafınd•n Celil 
Bayar 19rellae bir tôlen nrl· 
lecektlr. 

• • • 
B•ber aldılımıu g6re Baka· 

mmıa bundan Nullll'ye gt ... 
eek H fabrika ftlal gOMeD 
gevlooekdr. 

~~~~-----====:;;==============-~---~~--

Moskova'da Uçak Günü 
Şenliği Yapıldı. 

Yozelli Paraşfltço Altmış Tayyare
den Ayni Anda Atıldılar. 

MoıkoYa, 19 (A.A) - Din MoıkoH'da uçak alanında &Ollk 
glaCl eenllkled yapılmııtır. Uçaklar parti n hGlnimet bqk•n· 
larının, dlplomaılar1D H ytla bledea fasla aeylrclnln ôatlnde gClç 
akrobaıl hareketleri yapmıılardır. ilerleme ye teknik gellımlnl 
gGttere ba bareketlerdea ıoan yolca açaklarlle motGraCla açmk· 
luda Urlflk hHa trenleri parl•k bir geçit yapblar. 150 ..-n· 
ftbçl altmtt uçaktan ayni Amıad• •tladılar. Şenlllln 10nan• 
doıra Go balon alaa Gaerlndea açta. Dandan baıka ıarıo bCltGa 
puld•r.nd• ylz binlerce balkın l1tl11klle bayık ıenllkl~r yapal· 
mıfbr . 

M. MllllOllDI - Oaikl adalar faılımln adaletinden memnan· 
dulu. Bakınıı, mlllterl~ bir 1e1 dayulayor ma? 

- Yw 111e&eltrdea -



Bergama 
[Su, bava, karpuz, milıe., kitap 
odası, ban kapıları altı, bağyolları] 

Tevekkeli değil, eski kurunun 
en ytıkeek bir medeniyeti bu· 
rada yilkeelmemlt, dünyanın iki 
yftzbln clldllk Kftap11rayı, on· 
binlerce ldıtllk tiyatrosu, ytlz 
lerce mabedi, ftnlversfteef, jfm· 
nazları, beden terbtyeıt alınları 
ou Akropolan daUlnde koral· 
mamıf.... OvaBJ, yetmto Ulrlft 
Orftn yatığı ... Yıylalırındao ge 
len soyo h•l gibi .. Kozak yıy· 
lalarından çam kokulan getiren 
rClzgArı canı cın katıyor .. 

Nasraddtn hocanın bir gOn, 
canı çok helva letemlt K.arıeına: 

- Arkadaı, bir helva yıp · 

sak yı, demlı. 

- Pekzlmlz yok yı . 

Birkaç gftn içinde Boca bir· 
kıç kuroı art1tmıo. Pekmez 
almıı. 

- Pekmez aldım. Bir helva 
yiyelim. 

- Yığ dtln bitti. 
Blrk•ç gftn ıonra Boca, eli · 

ne geçirdiği biraz para ile yağ 
ılmıe. 

- Yığ da aldım. Helvayı 
kırılım artık. 

- Un, hiç yok. 
Boca, anlamıı ki helva ye· 

mek naelb olmıyıcak. Bergin 
bez&ln dolaeırmıı. Bir gtlo 
bakkalı ogrıdığıoda sormuı: 

Yığın var mı? 
Ver. 
Pekmezin var mı? 
Var. 

- Unun nr mı? 
V1r. 

Ne dorayoreon be .. , Bel•ı 

kınp ylsen ı ... 
Bergamı 'Jıl1ra benim de ıöyle 

diyeceğim geliyor: 

- EeklApyoo ıoyondın nr 
mı? 

- Vır. 
- Kozak çamlarının 6stfto· 

den esib g.-len rftıgu nereyi 
tutar? 

- Şurayı. 

- A vrupı mayHlle değil, 

yerli mayı ile yapllmıı peynir 
nr mı? 

Var. 

- Şocah karpuzu vaı· mı? 
- Var. 

- Ne duroyorıon be arkldıt? 
• • • 

Bergama'nın gftzel bir Hal· 
kevf Ye lSoiınde genlt bıbçeıl 
nr. Hılknl konfereos salonu 
boyıtılıyor. İçinde Bölcek köy· 
IG, eıld Ekonomi bıbnı say· 
lu Rıhml Köken'Jo yollıdığı 

kltıbl1rla bir kltab od1&1 ku 
rulmıktıdır. Vuolıun Rahmi 
Köken. Bergımı'yı ne gllzel 
bir blımet. Konferans salona, 
kltab odHı; en değerli iki kay· 
nık. Şu klııb odaluı ve ea· 
rayları 1rı gibi ltledlği, k:onfe· 
rans 11lonlım dolob hoıaldığı gftn 
denim kOIUlr ereklerine kı· 
l'UŞICak. 

• • • 
Bergıma'yı girerken solda 

maseıl nrdır. Tasnif 1 yeni 
bllmfş pek ttlkel (Mftkemmel) 
bir yer. Çıhtkan dlrektörO, iti· 
nln bııında pervane gibi dön· 
me.kte... İnsanın l'lktl olmalı dı 
Berıama f çf n Almın uzman· 
l1rınm yazdığı eni.ki bOyOk 
ciltlik Bergama tarihini bu 
mllsede okumalı . 

Sağdaki orta okul yapısı, 
nelftp yônftnden, bir oaheaer. 
Eakf Bergama llfıtektlol Cin 
lındırıyor. 

Bergama'nın yaz sefaları 
Serin, pllflr plf4r eaen hın 

Fransız Gazeteleri, Mutlak Bakanlar ...... 
Surette Harh Olacak Diyor .. 80gnnDeA1a· 

• tilrk'On Başkanlı· 
6 Eyin ide Toplanacak Olan Uluslar Kurumundan Dağında Toplanıyor. 

iyilik Beklenmiyeceğini Söylnyorlar. -İstanbul 20 (Özel) - Parls'ten hıber verlldlğlne göre, İtılya · Habeolstan mee'elesl hakkında 
uıon mıkıleler yazın FranP11 gazeteleri; 6 eyldlde toplınacık olan Uloıl11r kurumunun da bir 

İstanbul 20 (Özel) - Ba· 
kanlar heyeti. yarın (Bogtln) 
tekrar Atatdrk'dn bıobnhğı 

altında toplanacaklardır. 
çare bolc.mıyacığını ve iki devlet arasındı mutlak ıoreue harb olacağını yHıyorlar. 

, Ordu 
Arnavutluk Or~U~u~,. Traky~'da Yaz Terfi Lis-•...• .. .. . . . . . . 

Balkan Antantına Manevriil~r~:·Yapa~ak~ır. tesi _ Tamam-· 

Girmek için MareŞat Ji'evzi Çakmak, Bugün laninak Ozere. 
P J ı • f Ankara, 20 (Özel) - Ordu 

~~~buls, 2ıOy(oÖzrel.) - Ar· Trakya'ya Hareket Etti. dmera ve zabltın terfi llste:,I, 
tımamlanmak dzeredlr. Liste, 

nnotlok, Balkan ıntıntını İetınbol, 20 (Özel) - Maretal Fevzi Çakmak, yıpılıcak olın 30 ağostosta oeeredllmft bu· 
girmek için kırk milyon lnglUz manevralarda hazır bulunmak 6zere bugan Trekya'ya hareket lunacaktır. 
lirası ödftnç htemlotlr. etmlttlr. Maretal, istasyonda birçok zevat tarafındın oğorlan · ----

ilk Fındık lngiliz Kabinesi 
Toplanıyor. 

Durum Daha 
Ağırlaşırsa Parla· 
mento da Toplanacak. 

Loodra, 20 ( A.A) - Bald· 
vlo, bfttftn kabine erk&nını ge· 
lecek toplantıda hazır bulun · 
mıları gerek oldoğunu bil· 
dlrmletlr. 

Royter ıjansını göre bu top 
lıntının 23 ı~ostoıtı yapılmHı 
mubtem.,ldlr. BogOnkil gftn 
Fraoıı'dı bulanın Bıldvln ve 
İnlçre'de bulanan Çamberlaln 
de dahil olduğu halde kabine· 
nln bftUin Oyelerlnln bu top· 
lıntıda bulunmaıı IAzımdır. 

Parlamentonon ıo sırada bil· 
baesa toplantıya çığırıfmıeı lh· 
tlmıll yoktur. Fıkıt durum 
çok fazlı fenılaııcık olursa 
hu toplantı yapılacaktır. Bu dı 
uluslar ıosyf'tetlnin 4 eylal 
tarihinde yıpılacak olın kon· 
ıey toplıntıaında belli olıcaktr. 
Str Hoare Loodra'ya dönmeden 
enel krah görmek için Eden 
ile görilıecektlr. 

lıtanbul, 20 (Özel) - İn· 
gillz krblneıf, ôoftmilzdeld per· 
eembe gdnO toplanacak ve 
önemli birçok mes'eleler etra· 
fında kooooacaktır. SiyHıl çe· 
venler, bu toplantıyı ilgile kar· 
ıılıyorlar. 

Çankaya Galip 
Çıokm 19 ( A.A) - Dan 

Ankıra Çuı:.ay• tıkımı ile 
Çankırı sporcu'uı 1r11ında yı· 

pılan maçı sıfıra kareı:beıleJ 

Çankaya klzanmıl)tır. 

Ço~unun dıvarl•rına 11mılar, 

Hrmaeıklar Hrmıotır. Aı.;ada 
kumrular ötftoftr. Karoıkl da· 
mın ftatftndeld leylekler takır· 
dıoır. Yol h11ırhklarındelır. 

Kıh•e içenlerin hepsi' ayni 
lptldalyede, ayni rftedlyede 
okumuel1rdır. Gençllklerlnl be· 
raber geçirmişlerdir. Saçlnını 

sakallarını, haberleri olmadan, 
beraberce ağartmıılardır. Aı· 

kerUkte, it te, keklik avında, 

Karaderede balık tutmadı bao· 
tan geçenler, fıkralar anlatılır. 

Kahveci çırağı, durmadın, 

n1rgfle, kahve, tellldere ıoya 
taıır. Muhabbet kır:ıtmıotır. 

Derken biri ıaatl ıoru: 

- S.na bağdakller Gte beri 

mıttır. 

Ekonomi Bakanı C. Ba- Sevkiyattmız. 

yar Yarın lzmire geliyor. 
Bakanımızın Yanında Istanbul 

Gazetecileri De Vardır .. 
••• lıtınbol 20 (Özel) - Ekonomi Bıklnı CelAl Bıyar, yırın 

akoım, Ertuğrul yıtlle burıdın Bandırma'ya hareket edecek ve 

oradan özel trenle lımlr'e gidecektir. Bakın, yınına latanhol 
gezetecllertnl de alacaktır. CelAI Bıyar, arsıulu11I İsmlr · panayı· 
rıoı ıçıcak ve ondan ıonra Naıllllye ğldecektlr. 

Arnavutluk'taki isyanda 
Kadın Par~ağı Mı? 

ölen General, Meğer Gazetecinin 
Güzel Karısını Seviyormuş .• ...... 

İıtanbul 20 (Özel) - Arnı· Arnnot'lırın eekl relıl ve ea 
votlokta çıkan fayın hıkkında bak Arnnotlok bNeveklll Fı · 
on mıh1mıt gelmiştir: noll; lldnclsl 1924: de kızını 

İeV101 ldue eden dört kiıl· kral Zogo'yı nlıaolamıo n bu 
dlr. Bunlardan hlrlel Katolik ~nişanın bozulması yOzGnden 

Arnavutluk Kralı Ahmed Zogo 

Der kalkar. 
- Dıyık ıkla gelince kek· 

ilk gibi fırlarsın .. Diye takı 
ederler. 

Bergamı'hların çoğu, yazı; 

tarın 4ç dört kilometre 011k· 
lığındakl bığlarındı geçi rirler. 
Baycıldar, bıyancıklar, bayanl1r 
hep bığlardadır. Yalnız baylar, 
bağ ile ıır HHında eabıh ak· 
oım mekik dokurlar. Hepılnln 
birer eteği veya beyğlrl vardır. 

Sıbıhleyln tafl gelirler, aktım 
ftıUl bağa · giderler. Bığ Alem· 
lerl de bııka bir ıafadır. Der· 

gamılılar derler ki; bağların eafa· 
ıını çocuklarla bayanlar sOrer; 
cefıaını erkeklerle, etekler 
çeker .. 

krala dOtmın olan Şevket Bftr· 
ğtllcft. ftçftncilıa Vlryonl ıllesl, 

dördflncftetı de kralın sabık 

yaveri .Mohırrem Bayrakt1rdır. 

İsyanın baatmldığı ıöylen· 
m~kle beraber, genltllyerek Av· 
lonyı, Gôrlce ve İtkodrı'ya da 
ılrıyet etti ğl konetll bir ı,e . 

kilde lddlı edilmektedir. 
General, Glrıldlyl öldftren 

gaıetecl, Görlce'de oturmakta 
ve "Telgraf,, isimli gazetenin 
sahibidir. 

Katlin, bir kadın meı'eleel 

ytlıOnden olduğu eöylenmekte· 

dığılıncı bağlara gidecek olın· 
lır evlerinden eoeklerlnl alır · 

lar. Üıtlerlne kozak dokumaeı 
heybelerini ıtarlır. Etekleri 
yedeklerine alıp d6t6ne dftoOne 
ıardın çıkmığı baolarlır. 

- Ne dOtGn'ftyorlar acaba 
mı dlyorauooı? 

- Bağdıkllerln ıımırladık· 

lırını dftıOnilyortardır. Doknı· 

do amma yedlel hatırına gell 
yordur. Birini, ikisini balamı· 
yordur. Böyle dtltftne dlloüne 
ı. binek taıını v1ruııotır. 

Oreda hatırını geldlse hemen 
eoeğl geri, oara stırer. A~ızdıkl 

bakkaldan baıhy1rak çuııya 

kadar sorar. Bııka bir bağ . 

komooıunı rutgellr1e beıını 

Bu MOnasehetle Or· 
doda Tören Yapıldı •. 

Glıeıoo, 20 ( A.A) - 9!l5 
Yılı yeni fındık Orftaftnden ilk 

parti 638 çuval fındık içi bu· 
giin Erzurum vapuruna törenle 

yftkleumletlr. SOslenmlt fındık 

çonlların1n arkaıundı jandarma 

okulu bandoılle bir müfreze 
jandarmamız ilbay ve ıarbıy, 

tecim odası h•ekın ve ftyelerl, 
bGtQn fındık teclmenlulle çok 

kalabalık halk olduğu halde 
iskeleye verllmlı, sftılenmlı mn· 

nılara 1tıklenmlo fınd1klarımız 

nporun ıelAm dOdftklerl ve 

halkın coekon gôsterltl arHında 
yord dııını çıkıoı selAmlınmıo 

n oğorlanmııtır. 

Ordu, 20 (A.A) - İllmlzln 
bo yılki fındık rekoheıl on 

milyon lklyftz bin kilo ı.hmln 
ediliyor. Bugilo yeni Oriinden 

63 çovaldı beıbln kilo iç fın · 

dığın Euorom vaporlle Hım 
burg'ı gönderilmesi dolayıslle 

pek pulak tören yapılmııtır. 
İskele, motôrler bıyraklarlı 
donınmıo olarak binlerce hıl 
kın alkıoları araeında mavna· 
lıra ytıklenmlotlr. 

dlr. Maktul generalın, kıtilln 

gftzel karısı ile mftnaıebetl ol 
doğu anlaıılmıotır. Arnavotluk 

• 
isyanı yftzftnden Y onan · Arna · 
vat, Arnnot · Sırp hudutları 

kapaomı,tır. 

Arnavutluk h1rblye bakanı 

CelAl Ar1dl'nln katledildiği ha· 
beri teeyytıı etmemlıtlr. 

- Yarın ılıverlrıln be .... 
Der. Bakkalın yınıbıoındakl 

kuyunun taşında eıeğlne biner. 
Bağ yoluna dftoerler. Beriki 
konoıor amma içinden hep dG· 
tGnmektedlr: 

- Ne idi o alacığım, ne idi 
o alacağım. 

Aklına gelmedikçe öf kesini 
eoekten alır. Nihayet bığa varıp 
kapı önGnde etekten inerken 
aklını gelmiştir. Gelmlıtlr am
ma kaç para eder ... Bayan dı, 
daha kapıdan elrmeden, ıamar · 

lıdığı şeyi ıorar ... 
- Aldın mı? 

- Ne idi o? 
- Tıt ıl demedim mi? Y •· 

nn parmaAını ip hlAlıyılım. 

• B. 

Kayıd Edilenler 
Şehrimizdeki ortamf'ktebltrl' 

liselerde dGoden itibaren talelı' 
kayıd ve kabul muameteelo' 

ı· bıılınmıştır. Bt''ılge sıo'ıt e 
kek ve kız tecim okulJ•rlll 

ıe" kız ean'at enstltüeQne de tı 

kayıd ve kabul edilmekte~~ 
San'at okulu ile Ankara IDP"' 

ıı• oıtı okuluna yareı sınacı 

ı ~· yatılı talebe alınacaktır. ııe 

111er Ubayhğa müracaata b••1" 
mışlırdır. 

Istanhul'Ju 
öğretmenler Don 
Izmir'den Ayrıldılat•• 

Anıdolu'non bazı Ulerlocfl 
tetkik gezisine çıkın ve eebt1 

mlıde Clç gftn kalarak 1ıor" 
mektep ve m0el8eselerl gt1'" 
panayırdaki hazırlıkları g3rt• 
lstanbol'lo öğretmenler, el~ 
eabah Afyon ırenlle KonY' r 
cltmlılerdlr. Oradan Ad•o't 

fi Mersin, Kayıerl, Sımaoa 

Ankarı'yı geçeceklerdlr. 

Tefıiş 
Defterdarlık l'lrldıt .,b,

kuk dlrtktörtı Akif Por• ~~ 
Alsıncak Mıllye ıahıll en.,,.... 
teftlo etmlıtir. 

Uray Daimi 
• Encft men•·· 

- Uray (Belediye) dıfmf efJ; 
meni; dan ıarbıylıkta ıopl' 
m•e, biriken lolerl çıbr111•fl" 

Tekitlerde Teftit 
Tekiller (lnhlsarJar) ~: 

dlrektörlilğtl memurin dl' 
törft Ferruh ıehrlmlze gel 

ve bazı teftlı,lerde bulon1110-;;, 
Bngdn Ankara'yı hareket 
cektfr. 

M. Ali Kantaş ., 
Haber ıldı~ımızı göre, JıO'' 

Çocok esirgeme koroma ~ 
hasfbl Nebil çekllmle, re ~J 
Mehmed Ali Kıntıo ataolll'';M 
Mehmed Ali, temiz, eevfl 
ve nzlfeslnfn ehli bir geoçıl' 

Tor kof is Di
rektörü Geliyot•' 

1-.tanbul, 20 (Özel) - 'f~~' 
of Is mOdfirtl bugOo bOJ 
hareket etmlotlr. 

Bir Orman Yaog•~ 
Çankırı 19 (A.A) - Ç•11 ıf 

Kastaı..0oni Tosya araıınd• l ~ 
dığınsn Blı his mevkttod',at 
kan yangın ıôndaraloaiı~ 
Onbeo kilometrelik bir 

tamamen yanmıetır . O 

Bir Banka DirektlS~, 
İstanbol, 20 (Özel) - J~ 

baobsı dlrektörlerlndell ~ 

olan Slr Bızll ve ref lk•" ~ 
otomobil kazaeı geçlrmlıletı f 
Bazit bu kazı netfceef od~ul' 
mOştftr. Ref fkasınıo 1tf"' 
haf lftlr. 

1935 
Hızır 

108 

um 
1 

1 
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General Kazım Dirik 
lzmir'den Ayrılırken .. 

il Halkı, Köylüsü, Kurulları ve iş
yarları ile Vedalaşıyor .. 

Güınıün Şaır lhabeırneırn§ 
Maden Ocak-
ları ve Elekti-
rik Fabrikaları .. _____ ...... __ _ 
Bu Gibi M fi es· 

• :.ı 

'f ... .,,. ~ .. ; selerdeki işçilerin 
~>'~ ~.:' 1 Tatilden istifadeleri. 

t.14:..)" 
t.u..:C: Ulusal bayram ve genel ta 

tlller hakkındaki 2739 eayıh 

kanonun tatbikinde gözöoQode 

bulaodurulması gereken hosoa 
lara dair lçbakaolık hokok ... 
mü~avlrlfğl tarafından yazılan 

mütaleanın bir örneği Bakan 

lıktan Hbaylığa gelmiştir. Bu 

mütalı.·a h~rkesl llgllendf rdfğfol 

bildiğimiz için aeağıya yazıl 

mışrır. 

Eski fıbay General Kazım Dirik'in ilk 12mir'e gelieinde dairelerrı 
glindcrdiği genelge. 

.. Ulusal bayram ve genel ta. 

tlller hakkındaki kanonun tat 

biki dolayıelle Fethiye maden 

şirketinde h11ı zorluklar çık · 

mıştır. Kanunun mer'lyele gir. 

meal üzerine elrketlerlnln iş 

letme merkezi olan Fethiye 

lleeel yaklolndekl ocakları ve 
fabrlkalarındakl faallyetln cu

martesi gftnlerl saat 13 ten 
pazartesi sabahına kadar tamı. 

men durdurulması llçebaylıkça 

emredildiğinden, halbuki gerek 

maden ocaklarındaki, gerekse 

elektJrlk ku vvell istihsal eden 

fabrikadaki çahşmanın .bazı İş · 

Jerl devamlı yapılmazsa fen ba 

kamından birçok mahzurlar ve 
bunun sonucu ,,Jarak ta maddi 

ve mane•i birçok urarlar ola. 
caktır. 

.\ - Başı 1 inci yOzde -
1
'

1Grk rt>jlmintn bAtfin ide· 
~ellerini yavaı yavaş fakat hiç 

t 
Oraııyarak: keelnlemeye çalış· 

IQI B 
1 • fttdo arkadaş ve yardaş 
•rıcntı f'l ve eöz blrltğl ederek •c b. 

16 er yerde halkımızın, köy· 
lbflıan hfzt şıblaodırao sevgi •e l S ilanına dayandım. 
•vaolarıo ve ondan daha 

•~ır l 
11~1 ° an eakl njlmlerln bırak· 
bo, bauın feoalıklart ve horon 

10lı:lar• ancak devrimin ve 
CQQı 1 
t 

1 
llr uk rejiminin yılmaz yo 

Q QJ 
gQ •z hızı lle unuuurmak; 
tbl'enllk, knltor, tarım, ekono· 

1 ' bayındırlık alamnda biz 
"re " .. gu3terfün ulusal ülküoıln 
.... 1 

a'o larıdır. 
iı 11 

Yollarda el ele ynrürkeo 
,.,

11
'eb çılışaıa heyecanım aşıla. 

~lı: GyQk halkımızın en kd 
bo lı:.Oylft fe emekçisine kadar 

rçtuy 
•1ı 0nı . Bu heyecanla d•ıy · ,, nun 
Yıtı111 Bftrel zevkini bütiln ha 

ı111d da yaşayacağım. Çok bağ· 
•e .. 

1~1tıı sayın İzmir halkına, 
e .. çita 
)ô "e ve bfttQn kurumlarla 

lattge L 
•ı ır..ada~larıma güven 

:'ilenç dilerim . ., 

~11 ôy nıuhtarlırına ve ihtiyar 
ftıll 

del'lf ırAna da ŞU bildirim gön· 
111latlr· l . 

11111~1- Trakya umum mfifet · 
le}[ bile "D bOyOğOmOzan ytlk· 

btad tıyroğu ile 9 8 935 tarl· 
e •taodım. 

a,111 te,,1 en on yıldaoberl bilyilk 

'-d & •e aorav duygusu Ue ya· 
l"ını 1 ,,,,1 zmlr llbaylığından 
ıyornnı. 

~cı t 
h •Ilı birçok hatıralarını 

hrtıgı 
l'Qtlı: tQ bu evrede bOyOk 
t,tb devletini kuran ve rnğ 

te l'llell 
ı\ııın. er fistünde yıeatan qtk .. 
Ycıı. 

1 
ff'Jıınlnln bütOn ide· 

"'ot dıı,rn Ya vaa ya vae fakat hiç 
lıQJ :Y•rak kealnlemeğe çalış 

• 0 0tQ lı,11111 n arkadaş ve yard11a 
l't~ 1 

el ve söz birliği yapa· 
L •e b ,a,16 er yerde halkımızm, 

•e•of lllOıon bizi şahlandıran 
e •e in S anına dayandım. 
''•el •tır ifan ve ondan daha 

t olan ki . 'la b ee rejimlerin bırak· 
~tln~Gttın fenalıkları ve bOıOn 
C11.._ lırı •ocak devrimin ve 

1lrlnk . 
)ornı reJlınlntn yılmaz 
~. aıaı hızı ile unutturmak· 
~~k L ' 

'ollıl ' l(IUtOr, tarım, eko 
l.t.ı · bayındırlık alanında 

ere ô 
''- g !!erilen ulusal OlkO· 

"1 •'f!ı yollarıdır. 
Yollardı elele yftrtirken 

J~ ve çalışma heyecanını ışılı · 

yan büyük halı..ımıza en kilçilk 

köylü ve emekclelne kadar 
horçloyom. Bu heyecanlı duy. 

gunun eilrel zevkini bütün ha · 

yatımda yaııyacağım . Çok bağ· 
lındığım sayın lzmtr halkını, 

gençll~e ve bülilo kurumlarla 
yönetge arkadaşlarımı güven 
ve gOvenç dlJerlm 

2 - Köy kalkınması büyük 
nlueun ve hOyük devletin en 

temelli hareketlerinden biridir. 

Bu kalkınma alanında atılan 

adımların bütün köylülerimizin, 
gençlik kuro!Dlarıoın ele1e, 
bışbaşı vererek bütl1n yurdu· 

muza örnek olmalarını ve· bir 

birine bakarak ve birbirini hep 

severek r ejlro bağlılığını Atı 

Ulrk dav88ınıo yüriltOlmeelol 
diler ve buna candan inanırım,. 

Genel eepekter; lzmlr'e Uk 
geldiği ve ödtıve baeladığı za . 

man gençti, on yıl içinde saç 

Jarı oğarmışllr. Onun llbaylığı 

zamanında ilçemizde yapılan 

işler şunlardır: 

.Memurlar kooperatif 1, yaı 
mey va, sebze kooperatif 1, köy 

bnrolarımn koroma, köy oda 

ları, beş yeni hükumet konağı, 

avcı kuramları, denlzcllik ku · 
romu, epor kurumlarının geniş 
lemesl, Asarı atlka muhipler 

cemiyeti, Aeara atlkı muhipler 

cemiyeti İzmir ve dolayının Ulm 

ve teknik yoldan yanılması lçio 

21 eseri ve seyyah celbi Ber· 

gama Ulmcvi, Bıhdbaba parkı, 

Elektrik tramvayları ve febrl 

kaeı, otomatik telefon, mezbaha, 

Gediz ve Bakırçay köprüleri, 

İzmir .Müzeal1 Bergama ve Efe:ı 
mOzelerl, Gazi Uk mektebi, 

921. 928; 930, ~rn ı, 9:32, 933 
beı panayır, Cellat gölü kı.rut · 
ması, K Oçük Menderesin tımar 

lanmaeı, Seferihisar gölQ kuru· 

tulmaeı, Menemen, Foça, Ba 

kırçay havzasında bataklık ve 

kanallar, İzmir çevresindeki bı · 
taklak kurutması, Yaman lor 

kampı, Şatal eıuları 1 Esnaf Ahali 

bankası, 600 kllometrellk şose, 

8200 kilometre köy yolları, 

400 e yakın yeni köy mektebi, 

81 zirai kredi kooperatif 1, 16 
Ktnderhıym . 

Kret amele çocuklar, çocuk 

eıpor alınları (66), anıtlık (Ata · 

Ulrk, devrim, Mehmetçik için) 

(59), etadyom, koşu alanı, 
camorlyet kız enıtltQeQ, mllJi 

Ekonomi Bakaohğı daf mi SU· 

rette çalışmağa merburlyetlerl 

teeblt edHmf(bulunan m0t88tse 

"e iş yerlerinin eeklden olduAu 
gibi foçlJerlnf haf ıaoıo baoka 
gOnlerlode sıra ile tıtlldeo le· 

tlfade ettirmek şartlle çılışlıra· 

blltceklerl mQtaleaeındı bolun 

muttor. 

Kanunun dördiJncü maddesi 

hOkmüne göre gördülı.lul işle 

rln mahiyetleri ftlbarlle daimi 

surette c;alışmığa mtcburlyct· 

lerl alelusul teebh edilmiş olan 

mfteeeese ve i~ yerlerinin halt a 

taltif devresi içinde gene eski· 

den olduğu gibi işçilerini, hıf· 

lanın başka gftnlerlnde sıra ile 

tatilden istifade ettirmek şartlle 

çalıştırııbllecekleri düşünftlmüş 

ve Ekonomi Bakanlığının bu 

şekildeki mütılbeına lotlrık 

edllmlştlr. Bu gibi müeeseseler 

de yakarıda y azıldığı şekilde 

muamele yapılacakhr.,, 
~-~-~----~~~~~-

kütüphane ve mllli sinema, 

halkevl, ilk dört yılda İzmlr'lo 

hisar ve &lllepçloğlu camilerinin 

haraptan kurtulması, Aydınôğlo 

lsabey, Yıhoibey, Berrama'da 

Selçuk kôprüeüoüo kurtarılmaeı, 

lvrlndf, Kozak, Karabel, elnın· 
cılır yaylası yolları, Tlre·Aydın 

yolu, Ödemiş . Bozdağ yolu, 

Ödemlt · Turğutlo yola, Ôde· 

mlo Kiraz Alaoehlr yolu, Ôde· 
mlş Adaglde Han boğ111 yolu, 

Ödemiş Adaglde Ovacık Aydın 
yolu, Ödemiş . Beydağ Baobo 

ğaz• Nazllll yolu, Şfblh cezireyi 

Cumaovaeı bölgesine bağhyan 

yollar, Karaburun yolu, bütftn 

yolları beşatan bakım postala· 

rı usullerinin konulmHı, köy· 

terin kfiltOr, Tarım, Ekonomi 

bakımından kalkınmıltrı ve 

başlanan hıdı gidişleri, borsa 

sarıyı, ticaret odaeı, tersane, 

parklar, Atatürk heykeli, bnn· 

lar İzmir llbıyını ıerd veren 
bir devrin lzerlerldlr. 

lzmir Işyarlarının Verdiği 
Şölen -;ok Parlali Oldue __ ____________________ .. ____________________ __ 

General 

, 

Kazım Dirik, lzmir'den Aldığı Hızla 
ya'da Da Çalışacağını Söyledi. 

Trak-

lzmlr İşyarları tardıudan Ge 

neral Khım Dtrlk şeref ine dQn 

gece Şehir gazinosunda verllen 

200 klolllk şölen, çok parlak 

_________ .. ________ _ 
ve eamlmi olmuştur. Şölendt., 

Parti başkanı A vnl Doğan, Şar · 

bay Behcet Uz, b6tftn devalr 
şef lerl ve öğretmenler hazır 

Bir Kişi öldü, iki 
Kişi Ağır Yaralandı-. 
~~~~~~~----~~~~~~~-

bolunmuşla rdır. Uukuk leleri 

mOdftr vektll Dlliver ve ilk 
mektebler müfettlolerlodt"n As:m 
it.met, btrer söylev vf'rmlş1er, 
Generalin, fzmlr'de 1 O yıl sO· 

ren llbaylığı ır.amanınd• ba~at · 

dığı l~lerl saymışlardır. Ôğrel · 
menlerdl'o Sadık da mıozum 

Menemen - lzmir Yolu üzerinde iki 

bir uerlnl okumuş ve Kbım 
Dlrlk'in lzmir'deld çalıoma tar· 

zını ıebarOz ettirmiştir. Bu eöy· 

levlerden sonra Közım Dlrlk 

mnkabfl bir söylev vrrmlo, lı 
mir gibi baBSaıı bfr muhitten 

aldığı hızla, Trakya illerinde 

de c;alışıc•ğını, yapılan her işin, 

AtaUlrk'Go malı olduğunu, lz · 

mfr'ln kendisine hl r okul va· 
zlfeelnl gördüğtlnft. eOyleıoio Te 

Atatüı k 'Qn esenliğine kadeh fal 

kaldarmışl1r. Bundan ı ora ıey· 
bek oynandı ve çok 1&mlml ve 
zevk.il bir hava içinde g*'ç va· 

kit'\ kadar eğlenlldt. 

Otomobil Çarpıştı ve Parçalandı. 
·~~~~~~---~~~~~~-

Dil n Menemen ilçesinin Ulu· oğ'u Ekrem ile kamyonun 
cak köyQ yaklolndtı bir oto şoförQ İbrahim ağır surette 

bihle bfr kamyon çarpıomıo, yaralınmıolırdır. Y aralılır Iz 

bir ld~i ölmoo,, lld kiti ağır mir memleket hutınesioe ge 

eorette yaralanmıştır. Kazı, tfrtlmlolerdlr. Şoför tutulmuş 
a1dığım•z malumata göre llcr· 

tur. Ka7:anın ne eek.llde oldu· 

ğu baklunda tahkikatı Mene· 

men genel eavımınlığınca de· 

vam edUfyor. 

ııama 25 numaralı otobüe şoförD 

Halil c.gln Mebmed'lo idare· 

sinde Izmlr'den Bergamı'ya 

glderktn karşıdan gelen Bur· 

hanlye'U lbrablm'ln idareelo· 

deki kamyonla çarpışmıetır. 

Çarpışma çok şiddetli olmuştur. 

Yolculardan jandarma Ahmed 

ölmOş ve lstanbul'lo o'up Ra· 
gıbpaşı otelfnde oturan Salih 

Buğday Fiatleri Her Yan
da Düşüyor .. 

Piyasadaki 
incirler Satıldı. -.... 
QzOm Fiatleri De 

iyi Gidiyor. 
Evvt"lkl gftn incir bölgele· 

rloden lzmlr'e gelmiş olan 

onbln çu•al incir lkl gQn 

fçfode tımamlle eatılmışhr. 
DQn bazı yerlerden geJmio olan 

500 çuval da tamamen satıl· 

mıştır. Plyas ~d11 hiç lnc1r kal · 

mamıştır. BorHda ealışı teectl 

ettirilen incir miktarı 2105 
çuvaldır. Flatler 8 9 kuruştur. 

5 •e 6 kuruştan da incir satışı 
o\muşea da bunlar adl kalite 
loclrleıdtr. BogQn trenle iz. 

mlr'e 2000 çuval ka :ar incir 
geleceği uranlanmaktıdır. 

Dün ilk incir ftrftnümfiz 11· 
manda bulunan muhteU( ecnebi 
vapurlarına yüklenmiş, Avrupa 

memleketlerine ihraç edllmlştlr. 
lzmir'e bugiinlerde fazlı incir 

gelirse iyi Batışlar yapılacaktır. 

Üzrım boreaeında da (2323) 
çuual üzilm 111tılm1ştır. Ffıtler 

5,75 · 14 kuruştur. Gerek in· 
clr, gerekse ftzOm flıtlerlnde 
dfişiiklük yoktur. 

Buğday 

Fiatleri Ne-
den Yüksek?. 
Tftrkofis Bu Mes'ele 
için Tahkikat Yapıyor 

Bazı buğday ve un teclmer· 

lerlnln köylere giderek ftretmeu 

elindeki buğdayları ucuz f latle 
satın aldıkları 'e bunları fz. 

mlr'e gövdermlyerek ııok yap 
tıkları, İzmir'de on ve buğday 
f latlerlnl dQşftrmemek, dalma 

yGkeek tutmak için bu hare· 

kette bolondokları duyolmoıı · 
tor. Ttirkof le lımlr ıubeel bu 
mee'ele Gıerlnde önemle tıbkl · 

kıtı bıılımııtır. 

Trakya ve '1armara Malları lstan· 
hul'a Teslim 3,75 Kuruştur .. 

--------
lstaobol'da plyaeanın bo!ÜD 

kQ dnromo: 
~fon haf ta içinde buğday 

.rekoltesi tahmin lerlnio do~ru 

ğu daha kuvvetle anlıoılmeğa 

başlanmıı olduğoodın buğday 

plyaeasında muameleler normal 

bir ıekllde cert; yao etmekle 
bt'raber flatlerde dG~üklök 

kayd edilmiştir. Piyasanın bu · 

günkil genel gidişi dilşmeğe 

f'ğğln (Meyyal) dlr. 
Gelen haberlere göre Ege 

mıntıkasında buğdfty Qzetlnde 

alış verioler eski hararetlerini 
-~-~------~~~~-

üniversiteliler 
Köylerden (;~Jdi ...... 
BugOn Selçuk'a 
Giderek öntilk· 
leri Göreceklerdir. 

Bergama dolayındaki örnek 
köylerimizde knnok bulunan 

üniversite talebeleri ile Ankara 

hukuk mektebi talebeleri şeb · 

rimlıe gelmişlerdir. 

Ertlk oknlunda konuklıyan 

ışıklı gençlorlmlz bugftn trenle 

Selçok'a giderek Efee ôntftk· 

lerlnl ziyaret edecekler ve 
Kuoadaeını da gideceklerdir. 

Y ıran panayırın açım töreninde 

bulonduktın sonra gençlerlmfz 

lzmlr'de birkaç güo daha ka· 
lerak ve eoora İstanbul ve 

Ankara'ya döneceklerdir. 

Bir Kadın 
Ağır Yaralandı 

Cumaonsında bir bağda bek 
Uyen Fatma adında bir kadın 

Orftnlere gelecek hıyvaoları 

kaçırtmak için atılmak Oıere 

ığıca aeıh çlf te tftfeğlnln yere 

dfttmeel n ateo ılmaaı yoıan 

dea ıjır 11ırette yınlanDUtOr. 

kaybetmiştir. Ffaılarda dftşOk· 

lök vardır. Plyaea hali t"biiye 
avdet etmekıedfr. FJatlar cine 

ve nn'lne göre 4 - 6 koroı 
arasındadır. 

Merıaln mıntakuında da eon 
hafta içinde buğday Qzerlnde 

alış vrrlşler bararrtll olmımıf· 
hr. Diğer plyaaalar gibi bu 

mıntaka pazarlarında da f laller 
dü~meğe mıltemaylldlr. Son 

hafta içinde f laller cine ve 
nev'tne göre 2,50 3,50 kbrue 

arasındadır. 

fetaobul mıot•kaeanda, geçen 
hafla oldoğo gibi son hafta 
içldde de arpa plyaeaeı gevıek 

geçmiştir. ltıly11'dan alıcı olan· 

lar •ardır. Fakat lıalya'aıo 
kllrlag heeaplarında deblokaj 

yaptırmak zorlukları ve ibra· 
catçılarımızın İtalyan lthalAt· 
cılarına verdikleri primin 

yüzde oua varması ihracatı yı· 
vaalatmıktadır. Bununla ber1· 
btr İtalyanın yllı kiloya verdiği 
43 44 liret bugünkd plyaH 
durumuna gore ldarelldlr. Ço· 
vallı Trakya ve Marmara mal· 
ları lstaobol hkeleslne teslimi 
3,75 kuruştur. Marmara (f.<~ob 

Bandırma, Tekirdağ) 3,20 kn· 
ruştor. Anadolu'dan lstınbul'ı 
mal gelmemektedir. 

Hamidiye Kru .. 
vazörü Gidiyor .. 
Dnn Top Atılarak 
Koınutan Selamlandı. 
Limanımızda bulunmakta olan 

mektep gemlel B.ımldlye kru· 
vazörO. komutanını dGn Ma.. 
tahkem mevki H komutanı I•· 

rafından ziyaret iade cdllmletlr. 

Bu mQnaeebetle llamldlye'den 

ilç top atılmak euretlle komu· 
tan ee !Amlınmııtır. 

Hamldlye krovaaörd hogfta 
llmıo1mızdao ayrılarak cenup 

..bUlerlmJadtkl llmaalaramısı 

dolııscıkhr . 
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Haheşistan'a Japonya:>dan 
2000 Metralyöz Gönderildi . .. __________ _ 

Italya, Habeşistan'd!ln Sonra Avustur
~'a'yıDa Bir Eyalet Haline Sokacakmış! 

• _ __ Babeş:aekerleri::aıı~"ıaliminıl e. 

: · ıstanhol, 2o:(uzel) -~loglllz Onovileo: 
rlcılhıden Onovden; Teymla "Böyle bir teşebbüeün:nel 
gazetesinde dikkate 14yık bir karLr (rcl ihtilat ve ihtilaf lıtra 

makale oeşretmlttlr. sebeb olacığını söylemek lü· 

Bo makaleye ~l\rcı.; İtalya, zıım~uzdur . " 
(Hahtşleten'ı · kPudl hesabınca. n,.m,.kte ve bOtiln b •ınlan 

yuttuk tın sonra, A vusıurya'yı 

da bir ltalyan ,.yaleıl haline 

ıolı ruı~a ıre,.hhfi~ edf'Cr ktlr 

yf'nl hlr cihan harbını doğura· 
,.;rak barf'ketlrr :add,.ımektedlr. 

lstanhul 20 (Özel) - Adiı · 

Boğalarla Güreşen Mek
sika'lı Dilber Kız. ________ , ______ _ 

keklerlnl çıldırt · 

maktadır. Heoılz 

onseklz yaşında 

n Tekea~'m Den 

Antuan kaeaba 

ıından olan bo 

kıı, Amerika· 
dın Mr-bika'ya 

Boğa döğ6~t1 öğ · 

reaınelı: için git 

mlotlr! 
.Bu genç kızın 

lımt l\llı Portlya 

Porter'dlr! 

Boğa döğnoo, 

( İı pan yol' la rın 
dilince Tavrlda) 

lıpınyı'da oldo· 

An gibi ıynl ırk· 

tin olan Mekel· 
lı:ı'hlar nezdinde 

de milli apor 

aayılmalı:ta n 
çok ılAlı:a ile taklb edilmek· 

tedlr. 
Çok bftyQk bir maharet ve 

ıoulı:kanhhğa, büydk ceearete 

muhtaç bir ıpordur. 
Melulka'oın korkunç boğa· 

larlle dögO~mek arzusuna ka· 
pılın bu genç kız 1,60 11ntl· 
metro boyunda ve 60 kilo ağır. 

lt~ındadır. Yani oldukça çelim· 
ılıdlr! Fakat çok ceaor, ceıur 

oldo~u kadar da güzeldir! Bu· 
non için boğa dôğüoçdlerl ara 

11odı çok bOyOk bir sevgi ile 
kırtılınmııtır. 

İlk tecrObelerlode bile bfiyOk 
bir kabiliyet gösteren bu genç 
lı:ıı, elmdl Mekelka'da en ziyade 
tınınıoıe ve sevilmiş İspanyol 
Ye Mek:alka'lı boğa dövüşçOled 

arasında yer tutmuştur. Bu kız, 
g11etecllere ıo beyaoatta bulan· 

mootul: 
- Boğa dövOşft çok gQzel 

bir ıpordur ve bllhaesa kızlara 

mahsustur. Vakıa ben, 114oihaye 

bu lıte kalacak değilim, benim 

asıl tutıcığım meslek, dansöz· 

ilk olacaktır. 

Bu genç kız, kendi 'memle· 

ketinde aldığı dana derelerini, 

boğa dôvQşlerlne de tatbik ede· 

relı: yepyeni, heyecan lle dola 

bir dans lcad etmletlr. 
Esasen kadını çok seven, 

hayatlarını kadın macerılatına 

fazla bığlıyan Mekelka'lılır, 

genç ve gazel Mis Portar'ın bu 

danaları karemnda ne yapıcık· 

larını şıoırmıılardır. 

Bazı Mekalka'lı veya lapan· 

yol dövOoçOsO kadınlar, Mlı 

Portar'ın bu danalarını taklide 

çahşmıelardır. Fıkat hlçblrlıl 

muvaffak olamamıı ve bu dan· 

eın krallçeel dalma Teluas'lı 

kız kalmııtır. 

Fakat bu vazl) el böyle de · 

vam edememlo ve lolo tıdı 
kaçmıetır. 

Mekslka'hlar biraz vahşi ta· 

tablatlldlrler, Hele ıevda hah· 
ıtnde ilk aözQ şiddete, taban· 

caya verirler! 
Mis Portar bir taraf tan ıôh· 

ret ve servet kaıanırken beri 

taraf tın da bildiği bilmediği 

A b.s bıı 'ilan haber V' rlliynr: 
' U11b"t lınpsratoru bOtOn va· 

Jllt'lt' gôod ı·rdl~I bir em\rl , 
ldar,.lerl altındaL.l yr-ı laıle 

barb ve miı-lafaaya eheı l~ll 

ne kaı~u v:ıeıta mf'vr.u] ol ıf ıı· 

g11nnn t • ebh ı dilmeeful !Ete· 

mlşt lr. 

Harar mıntakasına ş'm,.odifcr 
ve d"ve kıtnaolıu llo mühim 

miktarda alllh aevkedllmletlr. 

Reıımiğ istatistiklere göre İtalya 

hududuna mllcavlr vll&yetlerde· 

ki sllAhh Hker mlkterı 450 
bindir. 

lı.tanbul. 20 (Özel) - Adfe 
Ababıdan gelrn hlr habeır, 

İtelya'da buyOk bir h«-y~can 

oyaodırmı~hr. 

nu habere götr; hponyadao 

göoderilme~le olan eil6h vo 

m6hl[J)md parttlednden birin· 

clol Habeolatan'a varmıştır. Bu 

parti 2000 mitralyöz ve mü· 
hlmmallan lbareulr. ikinci pır· 
tld~ yoldadır. 

İtalya mn J•ponya'yı protesto 

edeceği veyahut Hıbeılstan'ı 

ablukft allına ılıcağı eöylen· 

---···~--
Krah, Yunanis· 
tan'a Gelmekten 
Vazgeçirecekmiş. 

• 

İstanbul, 20 (Özel) - Yu· 
nan Maliye Bakanı M. Pez 

maıoğlu'nun Londra eeyahall, 
tıazı f lnılsel ıebeplere dayan· 

mıe olmakla bı-raber, krallık 

mee'elealle de tlddellfl alaka· 

dardır. 

Ajana Royttrlf', Santral Nlyos 

ıjıneına görr, Yunan Finans 

Bakanı, Londra'da sabık 

Yunan kralı Jorjla görftşecek 

ve Yaoanlettn'a avdet taeavvo· 

randan kendisini vazgeçirecek 
ve rejim değiştirmek için balen 

Yunaolıtan'da milaalt bir ze· 
mlo olmadığını bildirecektir. 

M. Pezmazoğlu bu iddiayı 

oaolen tekzip etmle fe eeyahı· 

Kral Jorj 

tinin rejim lolle ılAkuı olmı· 

dığını söylemiştir. 

~-----~~-----
yQzlerce A11k kazanmıthr. Bu· 
nu farkettlğl zaman, fevkal&do 

cesareti haeeblle evnlA ebem· 
mlyet vc'rmemlş , fokHt Mr 

mftdrlet eoııra, Mt·lulka'mo en 
azgın ve k u netli bcığo l arını 

mığl(ıb eden genç kız, Mekli 

ka'lı nkek aşıklar1ndan kor· 

karalı. fiıar mecbuıiyethıde 

hlmııttr. 

Çfo ordusundaki askerler böyle yürüyüş esna · 

sındı da başlanmış pirinç yeme ği adet edin· 

mıılerıtlr. 

Canlı 

Bir 
Obüs 

Buna cıınlı obüs 

d~l\Hlr. Amerikalı 

Kltf Greg adında 

hf r edam, hususi 

ımrette yapılmış 

bir topa yf'rlrelr, 

top ateş edilir ve 

bu adanı yOzclH 

kadem uzakta de· 

nlze dOşn ve 

kr.ndtsioe hiçbir 

şr,y olmazdı. Fakat 

son yııptığı bir 

ter.rftberfe bee,.pe•z 

hareket ettiği için 

ölmfi~Hlr. 

Patras'ta 

Vaziyet 

Çok Nazik. 
lstaubul, 20 (Ôzel) - Yu· 

oaniatan'da Patras'ta müblm 
hadiseler çıkmak üzeredir. 

Kr-llyet tar11fterı olan\ar, 

P11tres'ıa bnkumete müracaat 

t~ edt rek, Venlztllst1r.r ln kom il 
J • ~ '-• ·::t. nhtlule birlikte nOmoylş yapa· -'O'~ 

Yugoslavya hükumet naibi caklarını blldlrmf~ler ve böyle Romanya baebakaoı ıv il' 
Pıene Pol ile ze•ceal Prenses bir vaziyette bu nQmaylelerl Tatareıko, harp esnasıod•ıf 
Olga'nın, Belgrad'dı kral fara · doğrudan doğruya kendileri rab olan yolların tamiri 

yıııd• alınmıı ıon fotoğrafları.. meoedeceklerlnl aöylemlolerdlr. de ilk kazmayı vnrorkell·_:..1 

....................................................................................... ~ ....................................................................... . 

- başı 1 lncl yüzde -

I.ondra, 19 (A.A) - Gaze

teler lı:onferınıın muvaf fıkl · 

yetelzllğ" oğramaeınıo vabame 

dol kaydediyorlar. Taymie: 

- İtalya'oın latedlğl kabul 

edilebilecek nlabetln Oetündedlr. 

Diyor. 

İngiliz çevenlerlnde Mueso 

lfn\'ye karşı büyük bir htddet 

vardır. Babeşietan'dı muvaffak 

olamadığı takdirde fa~lzmln 

lf 1'8 edeceği söyleniyor. lnglltere 

\İ eylftl topJaotmnda konseyden 

ltalyı'ya karı• takbih kararı 

verllmeelnl lstlyecektlr. lngll · 

tere Cenevre'dekl bıttı hare· 

ketlol Fransa'oıo vaztyetfnl 

öğrendikten sonra tesblt ede· 

cektlr. l\f. Edeo gıallr gelmez 

dıı bakanı lle ellAhlara kooan 
ambargo mre'e lri!tltı Adle ıi, lm 

ba'dakl logıllz sefaretinin bi 

mayea,nt ve Habe~lstan'a yakın 

loglllz milstrmlekclerlode tah 

şld edilen askeri kuvvetlerin 

artırılm11ını görü~ecek. ayni 

samında 1nglllı·İtalyaa mana· 

~~~-----ı~--~-
sebıtını tetkUt edecekttr. İtalya 
Habeş thtllılfı hak kında lngll· 

tere ile Amerika arasında isti· 

şarelere devam tdllmektedlr. 

Parls 20 (A.A) - İtalyao 
Habeş uzlaştırma komisyonu· 
nnn dört hakemi yftksek bir 

hakem tayin etmek hueueunda 
müzakere için toplanmaolardır. 

Roma 20 (AA) - Yırı 
resmi çevenler gezeteJerln l'a· 

rls konferansının lf lAeı adını 

verdikleri hAdlse hakkında 

mtltalea beyanından istinkaf 

etmektedirler. Bu çeven tetik· 

hali aQkuo ile derpf ~ eylemek· 

tedlr. 

Aloi&i'niu diyevi: 

Parla 20 ( A.A ) - Alolsl 

Romaya hareketinden evel saat 
l 9 da gaıt' tt' ellere dlycHll'! bnluo:ı 
rak İtalya'o ı n kouferaoe esna· 

ç 

ılı 

kı l 

ha 

Y•ı 

bf 
gl 

• 
gl 
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t 
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• 
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1 Meşrutiyetten Evvel ve Sonra .. J Giornala D'ltalia Gazele· 8ir Şarap Fah· 

~ . I . . , rika~ı Yapılacak. 
başımızdan Gef_;enler.. sı ngılız lere Çatıyor. Bu Yı1 8j~"Dene· 

ıh .l"'f B k Old "" M , me Yılı Sayıhyor .. Yazım: M. Doğan Batu tı a ID dyQ ugunu ve es C· Tekttlt·r (lohlearlar) idaresi 

Çatıya Geçirilmiş üç ipin Ucunda lenin Habeşistan Tarafından 
65 21 Ağustos 935 • 

A ) .. C d S il d Çıkarıldığını Yazıyor. 
Si mış uç ese a anıyor u.. Roma, 20 {AA) - Parh -kabHlyetlncle bolunmıyau vahi 

• kooferanıımıo menfi neticesini bir memleketi müdafaaya eev· 
• L üL-'1.met ve ad tiye hrrlf fn derelo . Tablatlle bu, köyüoftn l :!2 • • .. u Gloroııla D' talla baomıkaleeln · ketmek htlyeo kimselerin hattı 

1 k l yılının mayıs ayı om bir sanf ye oltmo ıklıoa bfle yohıou totacaktır. Sen daha de beklenlleo bir sonuç olarak hareketlerine bağlıdır. 1 1 
bir "llnOnd k ·yın.ı 1,. ı t tl 8 l El y f evel hlr beygire biner IJU ile · k " e 0 

u er ge mem IJ • un er, ez uau telakki etmekte ve bu aıüna Küçük de•letlerln müdaf ll 

bılrııı~ bir kulenin (atısına ve emsali için ismi var, cismi rldekl çamlıklara gldr.reln. lla 
•k L b b tıebe tle Taymis, Deyll telgraf, vaziyetini tıluomış olan Nev 

'Yor namusu korumak irin yok olan Anka kuAU ırlbl •ey· l'an oradan g~çer.en asa as 
1• ı .., "' " " 8 · Neva Chrooichle gazetelerine Chronichle gazetesine cevab P• an bu büyfik adalete hay· Jerdf. mavzeri tııkarsın. t"n l!lliih 
r11nlıkl tıeelerl üzerine tkl adam gön cevab vermektedir. M. Edr n, veren Gforoala D'halia, L~ıoo 

Çaı arını gôstertyorlardı . Dft~üoe düşüne odadan dıearı derlr ölil~Qnü buraya ıaşıttı M Lavııl ve M Alolsı'uiıı yap ya Lilvanya ve Eaıonya'nın 
•ya geçlrHen üç fçfo çıkan Eiez Yusuf eokalia fırla 

tıcun(I d n rırım. m ·9 ol fokları görüşmelerin za · uluslar kurumuna kabul edil 
8 

11 asılmış üç iman mış kapının öofinde ftç aşa'••, 
ÔliieQ h Dedi. mao kııybolmHına bale olmuş mest ale) binde oy vermiş olen 

salJonıyordu beş yukarı gezmeğe başlamışh. J 
B ı ' Muko, efendisinden aldığı la· oldoğuodan şik4yet eden Tay· uglltere'ye karşılık mııhalefel 

L un ardan Liri erkek, biri Yapacağı lo için plao tertlb t 
•a.dın d llm•t ilzerlne işe girişti Hasac'a mis gazetesine ceval• veren Gl· eden devletin talya olduğunu 

tarafındau şaraplık çekirdeksiz 

üzQm satın a\anmasrna başlan· 

mıştır. Dün akşam'a kadar 2,5 

2,75 kuru~tsn yirmi blo kiloya 

yakın yaş fizftm satan alınmış 

tır. Alıoao üzfimlerdeo bugün 

şarap yopılmaııına bo~tanacaktır. 
Kurulan şarap fabrJkaeı Jçfn 

Avrupa 'ı!ao bilyü k preseler ile 
fıçılar getirtilmieıir. Mükemmel 

elektlrlk tesleata da yepılmıştır. 

Fabrikada lmyıl yapılar.ak de· 
n r me ile malty.-t f laıi fyf l!O· 

nuçlar sallarsa (Temin erlerce) 

gelect:k yıl tekiller idaresi fz 
mlr'de b<iyük bir earap fahri 

kaka'ı yaptıracaktır. 

bf • l~erlde karı sızan afak ediyordu. Çok geçmeden tertlb d V hl L l l 
r yol ver J. e atına nere. oroala D' ıalle; talya'nın hiç hahrlatmakıadır. ğlldlr . Hir medeniyet lbtll4fı 

glbl
. torba içinde et parçası ettiği planı tatbike haeladı: d 1 

b mavzer t6feğl boynun a asılı kimseden blrşey istememle ve Gloroale D' talla netice ola· mevzuu bahistir. Bu mes'eleyi 
eş altı aylık blr çocuk!.. - Moko (Musta(a demek) oldu11.u halde ramlığa doğra •ol 

Bu t: "' J bir konferansın toplantıya çağ · nk diyor ki: de orınya çıkarao, ltalyao'larıa 
Çocuk bıçakla yarılan Diye seeleodt. aldı. 1 ld - İhtllAfı mevzuu bahsolao h lf 1 fAkl 1 •nn ı rılmaaını taleb ermem • o U· a ayatını, emva o ve em a o 

glhl
' 8 nlo karnından olduğa iri yarı bir herif geldi. Yu .. " 

k Mes'elenln ehemmiyetini kav· gunu yaımaktadır. Bu gezeteye mes'ele bir renk veya bir ve meoaf liol t,.hdld ettiği 
L çı arılmış ve bir torbaya euf haf Jl bir sesle: rıyan Ba!!ao, hiç ses çıkarma· 'd 
lloıını L göre halya foglltere'nlo daha büyüklük thUJ4fı mes'elesl de· veealkle sebit ohu Habeşistan ır. 
E: •ra~ asılmıetı. Bu kadın l\lukc, pek fena bir dan dfişüncell ve dalgın bir -------------------------,~--
ı,, Y f' ciddi ve daha ziyade nazın B d 'd s • ı • ı b usu un klZI erkek de vak'a var! vaziyetle kuleden ayrılmıştı. •• 

Sil kız ile alaka ;eyda edrn Diye kısaca hadiseyi anlattı: Çamlık hizasına geHr gelmez dikkate alınmıya şayan İOIJIC& o ru ın a un geı•cı ı { 
eyrue0 ld' ğını zaonetmf~ oldoğ•ı ogllfz 

.lCı ı. Seymen Baeao'ı vurmak için birbiri ard1Dca üç el ellAb se81 ..., G 
1 v " Lega kanununa gôre evvf'lıi l~l t tldl. Bısao vuru muş ve öl· b b ZJQ afı.kfrı karnını gören l teklffJerlol dfnlemlye Amade Gu·· n eçıı·kçe Geıı·şı·yor. 

181 kızın annesine şOpheslol .llaean'ın foloe nihayet veril mftştü . Hazırlaoao adamlar çam olduğunu beyan etmişti. 
~:~~~~lo VP. ta~kikat yıpmasaoı me!l ve evden ozaklaştmlmaeı lığa gittiler ve bir saat sonra Pariste yapılan gôrüşmeltr 
111 1 eınılotl. Annesi de mü lhımdı. Bunun için Mukuya: toz, toprak ve kun fçlode sü 0~ıiceı!lnde görftleo ooktai na · 

•ğ:,:, bir fıraııt bularak kızının - Al şu parayı Hasao'a rükleye silrökleye Haeao'ın ölü· zar lhtllif lanoan şekil olmak· 

nııı Se arı1oıış ve nihayet kızı· verirsin, blzınetlne bu dakika sOnü getirdiler. tan ziyadt11 esası. olduğu anla· 
\' Joıeo Ha~nola scvlı.tflrfni b "'erildi S V •ılmı•tar. 1906 tarihli U" dev· " işi · " b daa İli eren nihayet • - oou ar - " " " 

Yır L 
0 yıılnız sevgi ile kalma · .il tı:ıQ 

bııı nasebetl gayri meşrua da 
'1tıdukt gcb Brı111 ve hattıi allı aylık 

e old • '»cu ugunu da öğrenmiş ve 

blld~el tahkikatı da kocasına 
rmıeu . 

Yurdun Numarataj işi. 
ııin l~ontı~olu Bitti .. 

"inde - · 
tlind k r UZNıoe yan uzanmış ---------------

k,,,,,"nı1 d;çu,,buğunE~ çeknek lstanbul Sayıın Bürosu Dünden iti· 
dc,b l o yen lez Yusuf 

• kararını vermişti· h F ) ' G • • 
:- üınoı.. · aren aa ıyete eçmıştır. 
ou n ----••·----

tel'lll ıınıus ~iri aocak böyle Ankara 19 (A.A) - HahH şahııeo hazır bulıınao oOfostur. 
b11 .. hılenehfllrdl. Aroa rntlokta 

""" h aldığımıza göre Yozızad, Niğde, Nüfusu mukime tefrik edil· 
@lıı aeka IOrlQ temizlenme 

e lın•- . İçel, Adına hariç olmak ÜZt"re mlytcek,lr. ...., aan yoktu. 
ız::.- yurdun her tarafıodt numara Sayım işleri hakkında m6şıt 

AN A-o-·o-·L-·u--·· taj işleri kaza ve nahiyelere htıde ve mOtalealımoı bildir· 

cn-:-----..--
~k Siyasal Gazete 

Sahi a P ve Başyazganı 
\] •ydar Rü~dü ÔK'l'El\1 

ll:ıuıni . 
ncorıyat ve yaz.ı i~leri 

l.ı.r ınhOdüra: Hamdi Nüzhet 
e •ne i· ·--· lıın· . 

C. lla~ ıkhı.ci Beyler ıokağı 
'l'eı artısi binası içinde 

l'cler0~~f2 İzmir .. ANADOLU 
· 776 •• Posta kutuııu 405 

YıUı~,4~0NE ŞERAİTi : 
ay~OO, Altı ayhğı 700, Üç 

Y•haıı ıg. 500 kuru~tur. 
a~ ınenıleketle.r için ıenelik 
ll ne ücreıi 27 liradır. 

'11.ıı~ eryerde 5 Kuruotur. 
l.ı gcçınio nü:-halat ., 25 kuruıtu.r. 

varıncaya kadar bütOn kontrol Dl"k üzere müı;nir sıfatile ıo 

edilmiş ve bn kontrol eBOaeın gaj" edllPn lnlçre htatlslik 

da idare reislerine sayım ame genel dlrektörfi Broucbnllcre 
llyesl hakkında şabaen izahat 20 eylulde memleketimize ge 

ı l P.cek ve 30 teorini evvele kadar 
verilmiştir. sml sayılan dört kalacaktır. 
vilayette de bu ay soouoa ka · 

dar kontrol yapılacaklar . Kont 

roller oetlce@i hılkıo ve idare 

teşkilAtıoıo bu işe maılup flgl 

yl göeterdlğloi meydana çıkar · 

mı,ıır. 

Jstan'>ul şehrinin sayım bO 
rosu yarından itibaren resmen 

faaliyete geçecektir. Gazete, 

radyo •e sinemalarda propa 

gaoda işi 1 eylülden Jtlbareo 

başlamak Ozere tertibat alın 

mıştır. Sayımda teshil edilecek 

nüfuı1 o gfin ht"r mevkide ve 

Bisikletçilerimiz 
Ankara 19 (A A) - Bisiklet 

federHyonu bu ayan yirmi b"· 

şlode Romaoya'da yapılacak 

17 25 kilometrelik büyük Ro 

manya ıurooa iştirak lçlo ya· 

pılan çağmyı kabul etmle •e 

ııeklz bisikletçiyi bu yarıolara 

göndermeye karar vermlttlr. 
• • • 

Romanya 'ya gidecek blıılklet· 
çiler ara~ında lzmlreporlo Ki· 

zım da vardır. 

Derhal zile basarak bir hhımetçl 

çağırdı. Hizmetçi gelince Arman 

yumuşak bir sesle: 

~e 1 l? ___________ ı.:;:3:.::6:._::. ___ _:2:.:l~=Ağo@IOS 935 

- Du@tum dedi· ufak bir 

ricamın yerine getlrllmeslnl 

beodeo elllrgemlyecekslnfı. Ya· 

rın bir zat ile verilmiş bir 

randevum vardı. Bu şahsa bir 

lDektob yollamak isterdim. 
b!.,•kıt k 
taıllı ~na getlrdlgl bir 
tttı.: erşeyt °';Qiiiöiğa-)ıırdım 

F'~lıneo ı F ... 
tılınen'f 

'te al h b kendisini sndlğlol 
lıt~kl Yı eldivenli kadından 
g •etırnıak: 
tleııı lçf n ellndeo 

dıa~lltı Y•poıak: kudretinde ol-
u dOofloda ....... ş . 

11a, btd~ bılde ·dedi. bn kaçır · 
'•rı seıı Fulmen larafıodan 
)eıı- 111111

'thr · Ôyle ise hOrrl· 
"ille la, 0

• 0 r knoemaz bu 

"artist kadına benden blrtey 

beklem~elne : imkan ~olmadığım 
)olatmak ve ona lyl~blr ldera 

vermek lbımdır. 

Sonra Arman, keodlııf nl bek· 

llyeo siyah eldivenli kadını 

düşüodil . Heyhat, icadın onu 

beyhude bekliyordu. Çftnkd 

mahpus buloouyordu .. 

80U1o muhakemesi alt ·üııt 

olmuştu . Lordun aldııı ıedbfr. 

lerle onun bu e•den bçması 

lmkAnları da ortadan kalk· 

mıttı. Aldıaa blrtey geldi. 

- Maalmemnuniye mfiııyO .• 

Derhal mektubunuzu posta 

kutusuna f\tmağa amade) im. 

Arman sevinçle masayı kot· 

ıu, bir k.ağıd kalem alarak 

yazmağa hazırlanırken hlımet· 

çlnla sesi duyuldu: 

- Fakat mftıya, ıılyıh eldi· 

venll kadıoı hitaben mektub 

yazıyorııaoız beyhude yorula· 

cıkeınıı. 

Arman hayretle ııordu: 

- Neden? 

lel itil Af ana H abe~htao 'ı d11 ld 

hal etm11k suretlle dört devlet 

iıllafı eeklhıe sokmaktan bııh 

seden l),.yli Telgraf '11 cevab 

veren Giornala D'italia, böyle 

lşto ltaly11'oın ötedenberi iste 

mektf'I olduğu emııiyet gayde 

rlne ıaaıamco mugayir bir hal 

surdl olacağını yazmaktadır. 

Çünkü oa yıldan fazla bir 

zamandaoberl H11beşlstao kom 

şularıoa ve bllba8811 lralya'ya 

tecavüz makEa:llle mütemadi 

yen sll4hı mGracaat etmekten 
hali kalmamaktadır. 

Hu gaıı::tf', Tay mis gueteıd. 

nhı Uluslar kurumuuon htlk · 

halinin M. Muııeollol'nln takı. 

nacağı tavır ve harekete bağla 

oldoğ_uno söyliyen f lkrlne iş· 

link etmektedir. Bu gazete 

diyor ki: 

- Bak sahibi ve bundan 

dolayı kunellf olan M. Mus · 

eollnl, Cenevte mOeHecıinl kat · 

iyen rahaısız etmeksizin kendi 

yolunu taktp etmektedir. Ulus 

lar kurumunun lstlkbalf daha 

ziyade Japonya'nın Çin toprak · 

rıklarmı lstllıi!ındın soorı da 

bayatta kalmıo olan bu mües · 

eeseyl kendisinin hudutlarını 

teshil etmek fetemlyen ve hat· 

ti hokokonu bizzat mddafaa 

için bir mümeasll tayin etmek 

- Çüokil ona yazıJacak 

mektobları poııtaya vermemek 

için emir aldım. 

Arman hiddet 1 çlnde dl1Jleri 

araınodan: 

- Hayvan!. 

Diye bağırdı. 

• • • 
Armao'ıo kaçmlm11 hAdlııeel · 

nln ertesi günO siyah eldivenli 

kadm evinin ealononda otura· 

rık Armııı 'ın ıiyıretlnl bekli· 

yordu. O eıınada açılan kapıdan 

Arman'ın yerine hfzmetçlel 

Şarl'ın içeriye girdiğini görftnce 

sinirlenir gibi oldu. Şırl pek 

mustarib görftnftyordu. Hizmetçi 

ıılyah eldivenli kadını baktı: 

- Madam ·dedi · M. Armın'ı 

ne yaptınız? 

Anyeıı hayretle ııordu: 

- Arman'• ne oldu k11. 

-------.... -·~-----~---
Türk Süngercileri, Akdenizin En 
Usta ~üngercileri Olmuşlardıı·. 

Bodrum, (Özel) 

-·Ege mıntaka 
sının ll'lclsl olan 

Bodrum'da sQn 

grrcillk iyi bir 

şe klide getişrnek · 

tedlr. 
Süogeıcillk ~ur 

ınluş l!ava~ıodan 

e9Hl Rıırn'lar.ı 

mahsus bir f ştl. 

Kurtuluşran eon 

ra Tilrk kayıkçı· 
sı ve gençleri 
bu işe sarılmışlar 

fakat dört e~oe 

rnnra U IA:ı hail 
ne dilşmüşlerdir. 

Ulusal bir zen 
gil.ıllk yolu olsa 

silo ger el il ğl mi· 
zlo canlanml8ı 

1 ç 1 n Ek oo o mi 

Bakanlığınao uy . 

guo görmesi 6ze 

rloe 100,000 il 
1411 k "S<ioger· 
ellik T6rk ano Uodrum'da süngerciler sosyetesi \ 'c eüogercile.r J 
nim tlrketl,, teşkil edilmiş ve Yetl~tiği yerler mahduttur, ve 

süngerctllk yenlieo canlan· en iyi sOoger bizim kıyıları· 

mıotır. mızda :çıkar. Ktloeu yediden 
Ş!rketlo sOogercllere •erdiği yirmi liraya kadar satılmakta 

onbln lira avans ve mallyet ve her plyasııda aranmaktadır. 

flatile verdiği, levazım sayesinde Tark süogeıcllerl, Akdenlıin 

eilogerctllk @ağl!lm eeaslar Oze· en usta sOogercllerl olmuşlar 

rinde canlanmıştı?. •e hatıl ltalya'dao ueta lstenl · 

Sünger her denizde yetl,mez. lecek d< receye varına~ladır. 

Borada df'ğll mt? 

Bayu!.. 
Onu gôrmedlniı ml? 

Diin akoamdanberl gör · 

medlm. 

Şarl: 

- Allahım, ıllabım -diye 

bağırdı · o halde oe oldu? 
- Fakat, baaı biraz izahat 

veriniz. 

- Madam, M. Arman dün 

aktım evden gitti. BütQo güo 

ve gece ono bekledim, maalesef 

gelmedi. O zaman babasının 

evine gittim; oradakilerin de 

haberleri yoktu .. 

Siyah eldivenli kadın gRrlb 

bir tebel!Bftmle gCUdO: 

- Don akıam müayGnOz 

dıearıya çıktı mı? 

- Evet, ılz glui itten biraz 

IODll!. 

- Yalnız mı çıktı? 

- Hayır! Bir do!lu grlib 
ODU aldı. 

Aoyeıı bir müddet dü110oct'ye 
daldı: 

- Bu esraı rııglz kaybolma· 

nıo mana'!ı oe idi? Acaba beolm 

lotlkamı~dan kurtarmak için 

mi yapılmıştı? Fakat bunlar 

kimdi? 

O gece geç vakit Fulmen, 

Arman hakkında yeni havadis 

almak Ozere gittiği Lord G. oln 

evinden avdet ediyordu. Evine 

girer glrmrz hizmetçi bf r ka 
dımn onu kendisini ıalonda 

bekledf ~l haberini aldı. 

Bu zamanda onun evine 

gelen bu kadın kim olablltrdl? 

Fulmen hayret içinde ııalooa 

dogro yftrGdft. Kapıyı açtı. 

- Sonu Var -
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Zaimis'in Çekileceği Ha-Casus Rom anı: 21 Ağustos 935 .• 26 -

Beyaz Kulenin Sarışın 
Aktrisi: SUZAN 

berleri Doğru Değildir. 
~~~~~~~ .... r~~~~~~~ 

Siyasal Anlaşmazlıktan Uzak olarak 
11S·o·z·a·n·,·M-a•n•a•st•ı•r,•1n-I•ş•g•a•li•H-a•k•k•ın-- işine Deva~. Ediyorlar· 

daki Emirnamevi De Elde Etti. Atin•, 19 (A.A) - Başbakan M. Çaldarlıı Atlna' ya döndilğtı '---•••••••-aml o1 zaman krallığa taraf tar olduğuna bildirirse, cdmur başkanı M. ' 
Beıreket nrııln ki penanele· Boradaki vazifem SelAnlk'te· g~ldl~lnl n caenıı teekllAtına Zalmlıı'Jn çekllect!ğl ve bu takdirde de prens Nikola veya lı:rahn 

rin altına dft~medlm. Dımlzlo Jı.iodf'o movaffılr.ıyrtll cnl'yan gene ne suretle gtrdlğlnl, Mutz amcl!ı Andreolo geçeceği hakkında yayıntılar dolaomaııı üzerine 

uthında Oç dört :ııut lr.ad.r edlyorıio. O kadar ki, İngiliz c• · Manaıı ve Fondorf ile mdoa· gazeteler etldll kaynaklardan aldıkları aşağıdaki nota yaymak-

kalctım . Su ırıoğulı:ıu, lıOtftn va aıı11 t• şldlAtıoa yaptığım vazife- aebet derecealnl izah etmiştik. tadarlar: 
cudumu bir ııtma kaplamıştı; ine rnııkabil alcl ı ~ım kOlliyf"tlt Sftzan'ın Manaııtır'ın işgali M. Zalm:a ıılyasi anlaomazlılı:.lardan dalma uzak durarak 
fakat biraz ıoora kurtolaca~ımı . para ile Boynoı Ayr,.eıe bir villa hakkındaki emirnameyi de ne yeminine bayrı (Sadık) lı:almılı:.tadır. Dalma uzlaşma prensiple· 

dGotıodftkçe mfttrıelll olayor ııatan a1arı1k or:1da oturmıya bao· suretle elde ettiğini en nihayet rlnden esinlenen (Mülhem olan) cümor başkanı normalllğlo 
dom. ladım. SOun Frlanra'nso ölftmü Sftzan'ın loKHlz caııos teokUA· pelı:lştlrllmeıl uğrundaki oğr11şlacıoa devam edecektir. 

Tany•rl aı.ırırlı:ı n " 1 ile dlrllmesl kt-yf lyttinl batara t lf• ı a• ı ln Noka lle • "' "' y uz mf' re ına ~az " • m al ç ~ ... 
UHkhktao bir kayık: gf'ldl~lnl d fıerfne böyl~ yezrnıştı Hal aralarında haıııl olan mataha· İstaobul, 20 (Özel) - Atlna'da çıkan Klrlks gazeteıf, Se-

g3rdftm. Fakat kayıktan bl'nl bııld şimdiye kadar Frlaota katı da yHmıotak. Stızan Molz IAnlk'te Matııango tOtün fabrllı:.aeının yapmakta ve 111tmakta 
görftp g~rmiyrceklnl mf"çbol h ıki~ aııe ölmıiş addf"dillyordtı, Maoaa ile ııon yaptıklara mGIA· olduğu yftzlftk ıılgara paketlerine .. Yunan krallığı,, cOmleılnl 
olduğundan, adf"t4 çırpınıyor· nçnncn Kısım katta Yandaaraa n artlııt Vln· taşıyan baodorollar yapıştırıldığını yazmaktadır. 
dam. Ellerim, vOcoılum o ka Sftzarı'ı n SrlArıllL 'r ne .. orelle ta'ya k.rşı (Sona var) 

dar donmuştu lı:I, onl11ra işaret I 
edecek konetlm de kalma· 

mışh. Mukıdderatıma boyan 

lğerek kayığın yaklaşmasını brk

lellW'ğe başladım . B,.reket ver· 

ıln ki deniz etkindi, kayık ba-

na doğru yol alıyordu. Kayığı 

uzaktan tetkik ~nim; • ayı~çı-
d•n mHda etrafı araştıran bir 

adam da nrdı. 

Kayık ban• yaklaşmağa ba, 

Y edikule Gazhanesi 
1STANBUL 

Vıpurları kal11fatlamak için yomuşak 

• 
ZiFT 

ve tu~la, hoya ve yaya kaldırımları için 

• 

Zll1 T 
ıert 

Yahudi'ler, Almanya'ya 
Karşı Gösteri Yaptılar. 

Bir. Yahudi Genci, Bir Alman Kızını 
Sevdiğinden 4 Yıl Ceza Yidi. 

••• 
latanbul, 20 (Ôzel) - Alman şekkGllerlnln murahbaııları bu· 

ya'da Yahudi al~yhdarlığıoıo lonmuÖ ve yeniden Alman 

Uerlemeıl dzerlne Parle'te Yahu· mımulıitını boykot kararı ve 

<iller ıarafıodao bir f çtl ma ya rllmlştlr. 

pılmıo ve Almanya'dan kovulmuş lıtanbol, 20 (Ozel) - Ha 
Yahudilerle Franııa'dakl Alman novre de Alman milliyeıper-

aleyhdarı Yahudtler göğOele · verlerl yahudllere alt aloemalar 

rinde " Alman'lara boykot! ,. öol~rlnde nOmayloler yapmışlar 

lıdı ve beni gördflkleriol anla· 

clım. Biraz ııonra sigortaya alın 
mııtım. Donmuştum; birçok iç 

kilerle Ye masajla kendtme ge· 
tlreblldller. Beni, erkek elblaeel 

giydirerek bir de takma bıyık 

takhkdan aonra kayıkçı yamağı 

kıyafetine ııoktolar. 

Kayık; Plr~'nfn tenha bir 

köeeıılne yıoaıtı. Dışarıyı çık· 
tık, emin bir yere gittik ve 
uykuya dalmıklağımı ve kendi 

lerl gelinceye JEadar uyanma
makhğımı ihtar ettiler. Haki

katen ö~lc vakti mf'çbol bl r 
adam geldi, aramızdaki parolayı 
nrdllı:.ten "ııonra beni aldı ve 

Plre'nln lı:ır mahallinde bir eve 
götftrda. 

''Yahudi aleyhdarlığı kolay bir ve dört yahudl ıılnamaııı kapan· 
1!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~!I iş değildir,, ''Yahudi aleyhdarı mı,tır. 

Alman'lar mahvedilmelldlr., gl · letanbul, 20 (Özel) - Dlua 

Stoklarımız daima vardır. 

Bu evde bir koca brı ile 

beraber beı gOn kaldım. Bu 

kadın Rum'cadan baeka ltean 

bilmediğinden bir tarla anlaşa. 

mı yorduk. 

Beılncl gGnOn akpmı Ma· 
kenıl bizzat gelerek bana de · 
dl ki: 

- Frlanta, batan tanıdıkla · 

rın hıttt akrabaların bile aenl 

ôlmGe biliyorlar: Onlara ölam 
haberinizi huıuıi adamlarımızla 
.,erdik. 

Senin hayatını kurtardım. 

Bonon karıılığını bana gOBter· 
mekllğln lbımdır. 

Yarın cenabt Amerlka'ya hR· 
reket edecekııln. Yanına vere· 

ceğlm puıportta lnlçre tabii · 

yetJnl halı gOrtlnecekııln. İsmin 
Klta Ralt'dlr Mekıılka'yı kadar 
gltmeklfğln temin edilmiştir. 

Oraya urır varmaz Alman ca· 

Devlet Demiryollarından: 
Muhammen bedeli ile mlktaf •e evufı aşağıda yazılı tahmil 

ve tahliye işi 5 ·9· 935 perşembe gtın(l ııaat 15 te İzmlr'de 
Bumahane'de 7 inci işletme blnaııında açık eksiltmeye konul· 

mu~tor. 

Bu işe girmek lııtlyenlerln 307 ,50 llrahk muvakkat teminat 
vermeleri ve kauuoon dördO.ocü maddesi mucibince ite glrme~e 
manll kanonf bolunmadıAına dair beyanname ile ayol gftn aaat 
15 e kadar ~omlııyon reisliğine mtıracaaıları lhımdır. 

Bo lıe ald şartnameler pırıııız olarak 7 inci işletme cer baş · 
mftfettlşllğlnde dağıtılmaktadır. 

Glnal 

1 - Helkapınar ve Alııancak de· ' 

polarıoı g.,lecek olan kömftrftn 
vagondan yere tahliye edilerek 

muntazam letlf yapılmaııı. 

Miktarı 

Ton 

Takriben 

13000 

2 - Y ıpılmıt latif ten Halkapınar Takriben 

Muhammen 

bedeli 
Lira Kurut 

2145 

bl cdmleler yazılı rozetler ol- berg mabkemeıl, Ayatl Aryai 
doğu halde bu içtimada hazır ırkıoa meoııup bir memur kızı 

bulunmuşlardır. baştan çıkarmağa çalıean bir 

Bo içtimada, Fraoaa'da bo- yahodlyl dOrt ıene kürek ce -

lonan 60 tan fazla Yahudi te ı:aııını mahkum etmiştir. 

lzmir ithalat GomrOğü Satış Ko
misyonundan: 
Sırı No. 

1 

2 

4 
5 

6 

7 
8 
9 

ıo 

Kilo C. 
77 650 

2 3t0 
21 160 

43 370 
56 730 
22 8'i0 

o 600 
17 000 

650 
000 

o 
55 

302 350 

Eşyımo cinsi 
Laburatonrlarda mQelamel camdan 

ıllatı fenniye 

Sade hararet ve lı:f'ııafet dereceleri 
Llboratuvır malzemeıılnden porselen 
havan 

Demir kııkaç ve halkalı kıııkaç 
Bavagazına mabeoıı IAmbı beki 

Laboratuvarlara mıhııaa ağaçtan ıpor 
ve portter 
Adi demir pota 
Demir ocakakııamı 

Bakır ispirto lAmbaaı 
Adi şişe kapaklı kftçGk of oe 
Yekun 

Yukarıda y11ıh eşya açık arttırmı(ııuretlle aatılacağından Jatek· 

lllerln 3.9.935 aah ganü ııaat onüçte lımlr ithalat gtlmrüğü 
ııatıo komlıyonona mGrıcaatları llAo olunur. 2623 

Tork Hava Kuı·umu lzmir Şube
sinden: 

I 

hmlrde birinci kordonda kurumumuza ah tayyare ıılneması 
betan tecblıatı •e mıkiaelerlle beraber ftç eeoe için kiraya ve· 

rilmek ftzere 21.8.9:35 tarihinden 26.8.935 tarihine kadar açık 
artırmıya çıkarılmıştır. 

Görnşler 
Sezişi et• 

Kadın Pijaması 
Bol paçalı, bol kalçalı ki~ 

vtıcudoou earao pljamılar•ı, 
yatak odalarında, teklif els 
saf lr ealoolannda biliriz. ı; 
bul'un eayf iye dediğimiz 1er~ 
rlrde m reela Kalımış'ta, F:: 
b11hçe'dei Htğbelfada'da, J 

BftvOkada'da kadınlar, uık• r 
ja~alarla eokakta geziyor: 
İııtaobul'un eekl apaı k•1 
tinde hol paçalı uzun P"' 
lonlarıoı hatırlatan, ağı, k•~ K 
geniş pijamalarla erkek ark 

şmm koluna glrmtş g~nç b•1" 
lar, plAj yanıklığı He, cıdJer~ 
mlş bilekleri ıııvah olarak ' 
ömilr oluyorlar. Suadtye'de lfİ' g 
şım ilzerl Bağdad cadde• .

1 
iki ıaraf lı gezlntflertode ~ 
malı genç bayanları bak ,~ 
belki İzmlr'do de Karşıyak• fi 
Gözttpe'de bu modaya bat ~ 
racaklardır. Şimdi bu ff' 
önayak olacak kabadayı ı-: 
o bol paçılarlle Karoıyıka ~ -
donunda bir görillııtın, ilk dl 
bir tenkit, sonra taklit, O~ 
yet bir moda, en eooda dt 11 

Adet. lııtanbul'un eayf lyelt~ 
görünen bu bol paçahlar, e 

Beyoğlu'nda böyle geımı1orl"' 
lzmlr'Hlrr de tabiidir ki ı.efl" , 
altında bizim eczahanenin 61JS" 
deo geçecek değildirler. 

kadın oleaydım, pljamalDıo ~ 
nlşlf ğl içinde lakayd ıo~ •' 
çılı:ar, ftzerlme yığınlarla telt 

ve muahaze toplardım. 

Erkekler letaohulda oaP~ 
kaekeıelz, tabii ııayf Jyeıer,; 

gibi geziyorlar. Başı boo ge• " 
elbette bir aaudellktlr. Bak:, 

İzmlr'de bu moda geÇ 

cık mı? ... 

'Oznm sahaları ' 
y • 1'.· . 

Ç. Alıcı K. S. l 
605,5 F. Solarl 6 l O 
231 M. j. Taraoto 7 50 1 

225 S. Sftleyma. 6 75 ;~ 
203 B. z. Ahmet 6 50 

ı• 196 K.. A. Kazım 7 
175 Ş. Rlza halef. 6 
112 Vltel 8 75 
103 S. CelArdlo 9 625 

96 H. Alyotl 8 
76 Y. t. TalAt 6 50 

73 J. Taranto 6 
38 D. Ardltl 8 50 
37 Mani. b. koo. 8 50 

ı5 
9 

9 6f 

11 
ıl f 
9 ~ 
9 ' 
9 
8 

33 B. ve Cevdet 7 
11 

ı 

32 S. Gamel 8 76 9 ,, 
2 l M. Albertl 9 V' 

17 L. Reclyo 8 25 1! 1 
17 T. Debaıı 5 75 1 ~ 
11,5 P. Kl1rk 6 75 9 f 
9 8 . Alazrıld 9 S ~ 
6 Beelkçl z. 6 50 11 
6 Ş. R.,mzl 8 50 

2323 

ıaı teokllAtının boluodo~a Bera 

Kros oteline lnecekııln. Mekal· 

kı'yı geldiğin zaman "Hayal 

deAllafn, çftnkO Oliıler dirilmez., 

1>9rolaııını nrecek olan adamın 

emrine ıtbl ol•cıluın. Yarın 

Nna ltau:ı olacak ta valet ve 

çamaıırlarlı klf 1 miktarda para 

•e yeni nstfeolıde kullınaca· 

Aınıı taYllye n pısaportunoa 

gelecektir. Bnnlan eanı getire . 

cek adamı taklb edeceksin. Bu. 

genden ltlbaten bet ıene mftd· 
detle Enteltcanı Senle teıkllA· 

tına menııubııon ve canlı başla 

ba teıkllltı aldıln . 

depoııunda maklnılara tahmil 8500 1955 
edilmesi. 2649 21 24 

İateklllerln şartları görmek dsere bu mftddet içinde lzmlrde 
Bava karumo lımlr ıubeıılne, lııtanbulda lıtaobul şubeıılne An· 
karada genel merkeze mftracaatları ve artırıma iştirak. için 26. 
8.935 pazartesi gGnft ıaat 16 da lzmir şubemiz merkezinde ha · incir satışları 
zır bulunmaları. 21 23 25 2633 Ç. Alıcı K. S. 

M.Mıkenıl hunları MSyledlk· 

ten IODH lmu için bir moka· 

•ele lbru etti. Erteıl gGn Mek· 

llb'7• doiru hareket ettim. 

Areı uluıııl İzmir pınaym Şlmendlferle gôtftrftlGp eer· 

ve 9 eyltıl kurtuluş bayramı gide tethlr edilen 'fe ııatılmıyan 

mftnaııebetlle 8 inci işletme eıya mabreçlerine meccanen 

mıntıkaııından lımlre gellı, dö iade edilecektir. 

nfto bileti alacakları umumi Fazla tıfellAt lııtuyonlard•n 

yolcu tarlfeııl Qıerlnden yftıde ılınıblllr. 16 18 21 2589 
75 lenzlllt yapılacaktır. Bu 1 eyh11 1935 tarihinden hl· 

tenıllAtlı tarlf11 20 ve 21 ığuıı · bıren 8 inci lıletme mıntakı· 
108 

7 ve 8 eylal tarihlerinde 11nda taomacık ipliklerin beher 
tonundan kllomeıre ba~ nı 5,25 

tatbik edilecektir. 8uganlerdekl (Beş kııruş ylrm\beş santim) 

yevmi yolcu katarlartndan mı- ftcret alınacaktır. Bu tarife 

ldı 20 •ğoıtoa gQnQ yılnıı bo Aydın hattında iplik için mer'i 

yolcuları almak tızere Eğirdir· omomi ve hosuai bilt6n tarife· 

den lımlre haııasi bir katar lerl lige Utı oularıo yeıioe kaim 

tahrik edilecektir. olur. (2619)18 21 25 

-~J~-~.-~1---h---""!G~-----M"!!"""'!'-dllllllllm_;,.;,.._ 1031 Ş. Remzi 7 50 
zmır t alat OmrOğQ O Or)Q- 401 ş. Rıza haıeı. 1 50 

ğilnden: 244 F. z. tzzı 6 50 
241 B. S. Alasra. 8 

Liııte 96 B. Franko 7 50 
146 81 F. Pakerıı 5 50 

Kilogram Eşyanın clnıl ıı A. Muhtar 5 
3678 Köhne otomobil demir p•rçaları. 

Yukarıda cln!I •e miktarı vazıh ~şya açık artırma eoretlle 
eatılacığındao lııttkli!erln 2 9.935 pazartesi g0o11 aaat ooüçte 

lzmlr hhalı'it gQmr6ğll eauş komisyonuna mftracaatları. 2608 

Denizli Lisesi OirektörlOğilnden: 
20 ı~oıtoıtta başlıyacak olan talebe namzf"d kaydı 31 ağustos 

eaal onftçte bitecektir. 
Deralere 80 eyltlde batlınıcaktır. 2632 

2105 

Zahire 
Ç. Cinai 

132 Buğday 
75 Nohut 

450 Bakla 

4.1037 Kilo yapık 53 
20000 " pamuk 4.6 
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Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

k•dı' 
.~ ,_ 
ıı 

Tefrika No. 103 

' : 

21 Ağustos 935 M.AYHAN h•" ,.,~; 
yeıll 't -

~Yakalanan esirler, Arab kumandanı-
k• f 

~ tıa Buhara'nın zenginliğini anlattılar 
ıc" 8tr,ı -------• 

:,dl ~tldf: sonra karaboğa tekrar vetlerln bir başı, bir kumanda 
altında toplanımaması, Arab· 

ıf" deı~ 8aounıı ·dedl · Ben bu larm lıloe yarıyordu. 
erftf bert '11haın ağzından ıu hı . Boharı'ya bir gftnlftk meea· 

ptl •ldım. fede ordogAb kurmuıtu. Vakit, 

e ,t geı~ Caıteldn boraları doğru ıkeım eoluı .. ileri mftfrezelerfn 
eelll~ Yoroı01, birkaç esir yakalayıp getirme· 
pi~ " P ki terini bekliyordu. 

l ı,Qı d e demin niçin eôy· Nfüayet flç ihtiyar BuhıraJı 
••"' e I?. ,.; yakalanmıştı. Anb Emlrl genle 

IJı;ü 811ınlyorum. Ol a olaa çadJrıDln içinde bir posta otur· 
e ~ Cı Çı't,:fd Verip bllAbare yılın · mo9, oarap lc;lyordo. 

terek •ınık için sôylemlo olsa TercQman vaeıtaslle esirler 
Lıt 't.llr. Yarın, mfteaade olurea den birini sorguya çekti: 
doı •tycu ıth ile ben etrafı - Buhara boraya ne ka· 

•ıttıalt istiyorum dardır? 
....._ lyt ' - Bir gGnUlk yol yı Emir! r,l,t edersin Kınboğa! .• 

p k - Buhara 1:en11:ln midir? 
fıldQl e ozaklıımı!. Yalnız - Zenginlik de söz mft ya? 

"' Qnıo dtı•tın . B h b •tt 1 l ~•r b v • u ırı, o ı er n en gaze , 
a.lQ • oga çıktıktan sonra en çok ıervetll bir ıehrldlr. 

Etrafı bığlık, bahçeHktlr. Kır· 
Jarındı bile birçok köeklerl 
vardır. 

- Y 111. GOıcl bir yer de· 
sene? 

- Ent! 
- Hını kimdir? 
- Bir kadın. 
- Kadın mı, ne dedin? 
- E•et, kocası geçenlerde 

öldft. Oğla ToğşadlD yerine 
Hakanlık ediyor. 

- Genç mi bu Hın! 
- E v~t, genç ... 
- Gazel mi bari? 
- Çok gOıel! 
- Balk kendl11lnl ıevlyor mo? 
- E'fet, biz Haoımızı çok 

11everlı. o hem Alicenap, hem 
gftıel 1 hem de bilgin blr Handır. 

- Sonu Var -

0rl,ı 

ertl 

oııO' 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
·asker ilinlan 

Bt' Aokara M. M. V. Lv. Am. sat. al. ko. dan: 

of 
o~,P 

~I :ı Oıkın, 11ğında köeede· 
gftdı rkıpıyı açtı ve içeriye 
btt ''t. Burada genç ve gazel 
llcllrıd •dın, bir beelğln baeı 
a_111 

1 
•e&1lzca duruyordu. 

t~tı rı &akanın girdiğini ırô 
l Ce I o 
{•tu Y•~a kılktt ve Jlerlol 

1 - MHlt Mfldafea VekAletl ile Erkanı harbiye kallrftferle· 
rlden Hrfedllmek Qıere 800 ton yerli kok kömftrft kı· 

palı zarf la mftnaka111ya konmuştur. 
ıell~ 

• 1'· . 
Jl 
JO 
14 ' 
Jl 
ı• 
ı3 
9. 

9 6~ 
11 

Jl f 
9 1 

9' 

9 
9 
6 
~ 
s 

9 
B 

llQra• L b · a.. •ıını eğdi. ..... y 
•yrom oyuyor mu? 

' Etetı H gato, · att4 bir rftya 
taıarı.or olmalı ki, demin 

llıı 116
1ordu. 

her a 
'll•tıı:ı •tun eğildi ve yav· 
dııtd Qll alnına bir puse kon· 
b•tl ıı. Sonra ayni odadan 
t ' bir {trıdı 

1 
odaya gettl. Borası 

ı ilin '-tay, yıtak odamydı ve 
ı,thı,11 bir köıealnl tutuyordu. 
l tını b 
tttrıı • •ılığını ve çlıme· 

t•kı d So r ı. Onun adetiydi. 
•etılrıYUtınrkec, giyinirken kim· 

Y•rd 
"" ()•lgıı. ıın1 ınbı lıtemezdl. "ltt b il ' 8 Y• eaçl1rı bir de· 
beııae' kilde omuzlarından ıeağı, 
0dad• •dır dôkGldft. Şimdi 
<ılgtırı bir Hın rleğll, dilber, 
~lltd1 •e IDnbteıem bf r kadın 
~e ı..... C•plık •Ocodono ipek 

.. Ce b ' 
lô~8a lr ealla ıard, .. Kolları 
ll le 

001Qk OOJtııJarı çıplaktı .. 
dırıy0td~~lode bir heykeli an· · 

~ıc,k bf 
C,111 r heykel vOcuduna .. 

'''•A '' Yumueık koeuıyo bir 
• ltıldı.. ' 

• 
lluh • • ~ •tı'n 0~uy0 d 10 etrafında kıyamet 

)<ıtdu \,n (İ06) Arap' lar gell· 
tı '• (\. 

t •ebı •raboğa, açbln eftvsrl · 

\~Yl•rı~: giden yolda, Arap 
~ llteybe kareılamıtb.. Gerçi 
•\at 

1 
bu cl•uda değildi. 

:•'11 y g~ en konetler, Boha· 
dt., a 1 ıp yıkrnık için k4fl 

tıı rıp s d 
Yt gôlld er arı Koteybe, bu· 

llııır.ı 0~1 erdiği kumandan Oa· 
......_ 11 Said'e· 

ltı E'•eıa h ' 
ı. 11~• t•h fikOmdarla anlaı· 

td, lı,r f .• Bize muayyen mlk 
Ord gl vereln .. 

~I ntnuıo 
d. o(... n yetleımeeloe ma 
~ ~ ..... 810 o 
~ •tb d · takdirde aramız· 
~ "tıJıg1 

1 çıkmaz. Gene kendi 
' 1•r. \'eyı beyliği uhdesinde 

~~ Deftlf uı E 
d ııu bo l . tnlr Said, yaşlıca, 
'tıı ld.' u bir Arab koman. 
\'u · Zeka~, He tanınmııt 

~I l')•t bir A b ı. 
~ili, Oub rı atına bin 

tÇok k •ta tletQne yarflrken 
-.ı Oçftk TOrk beyleri ile 

Qttu, Bu datınık kuv· 

2 - Şarınameıl Ankara levazım amirliği 11tın alma komlı· 
yonunda Gcretelz olarak görılleblllr. 

3 - Mflnıka~ıya konulan 800 ton kömtlrftn beher tonunun 
f lah 81 lira ve mecmu tutarı 24800 lira olup teminata 
muYakkateel 1860 liradır. 

4 - Eksiltme 28 · Ağo11tos· 935 tarihine mileadlf çarıambı 
gcına ıeat on beote Anbra levazım Amfrltğl ıatın alma 
komfıyonunda yapılacaktır. 

5 - l11teklllerln mftnakaeanın yapılacağı muayyen ıaatten en 
aşığı bir saat enelfne kadu temlnıll muHkkate mık· 

buzlırlle birlikte teklif mektuplarını Ankara lenzım 
Amlrh~I eahn ılma komlıyononı vermeleri. 

2500 9 15 21 25 
Torgudlo askeri eatın alma ko. dan: 

l - Torgudlo ıoıotak11mdıkl kıttıtı ıek.,rlye hayvanabnın 

194000 kilo arpa ihtiyacı yeniden kapılı narf la mft· 
naka111ya konmuotur. 

2 - ihalesi 23 ·Ağaetos· 935 cuma gClod ııaat on birde Kı· 
11l>a'da a1keri Htın alma komisyonunda yapılacaktır. 

S - Şartoameıl her gftn komisyonda görilleblllr. 
4 - Teminatı monkkate akçesi 582 llrad1r. 
5 - l11teklller Ticaret odaeında kayıdh olduklar•na dair ve· 

ılka göstermek mecborlyetlndedlrler. 
6 - Mftnıkasaeına iıtlrak edecekler 2490 aayılı artırma ve 

ckılltme kanununun 2 ve ftçftııcft mıtldelerlnde ve fırt· 

namesinde yaıılı veılkaları ve teminatı munkkatelertle 
teklif mektuplarını ihale eaatlndeo eu az bir IHt enel 
koml11yona vermle bulunacaklardır. 

8 13 17 21 

Ankara, M. M. V. Sat. Al. Ko. dan: 
1 - (2500) tane hayvan veleoseel kapalı zarf aaollle yeril 

malı veya memleket dablllnde mevcod ecnebi mamul&· 
tmdan olarak ııahn alınmak için ekslltmlye konmoıtur. 
Tıhmln edllen umum bedeli (30,000) liradır. Şartaı· 
meal bedeline karoı al4kıdar şubelerden alınacaktır. 

ihalesi 28·8·935 çarşamba ganrı saat ondadır. İlk te · 
mlnah (2250) liradır. Ekelltmlye girecekler 2-i90 aayıh 

kanonun 2,3 cü maddelerinde yazıla belgeleri ile birlikte 
teminat ve teklif mektubların1 hnl zarf Jar en geç ihale 
saatinden bir saat evveline kadar M. M. v. 111tın alma 
komlıyono refıllğlne verilecektir. 13 · I 7 ·2 I ·2o 

Ankara M. M. V. Sat. Al. Ko. R11. den: 
1 - Bir metreıılne blçlen eder 32 kuroı olan 69 bin metre 

pjımıhk bez kapılı zarf la ekelltmlye konmoetor. 
2 - İhalesi 13 eyhll 935 camı ğGnil eaat 15 dedir. 
3 - ilk inanç parası 1666 llrıdır. 
4 - Şartnameler paraıuı olarak M. M. V. 11t!n alma komla· 

yonondan alınır. 

5 - Ekılltmeye Jlreceklerln Hk inanç parası mektup veya 
makbuzlarlle 2490 Hyıh kanooon 2 ve 6çftuca madde· 
lerlode yazıla belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale 
Halinden bir eaat eevel M. M. V. ıatm alma komlıyo · 

nana vermeleri. 2655 21 25 31 6 

Ankar1 M. M. V. eat. al. ko. dan: 
Askeri Uıelerlnln ıon ıınıf farını talebe ılınmağa de'8m ede· 

cektlr. lıteklilerln 30 ·Ağustos· 935 tarihine kadar 111tanbol'da 
bulunan Kolell, Maltepe aekerl ll11elerlle Borea'dakl Bur111 askeri 
llslslne veya aıkerllk ııubelerlne mGracaat etmelldlrler. 

2641 20 21 22 23 24 25 27 28 29 

' 

• 

Bornava sutın alma komisyonuuda iba- ı öğretmen 
..... __ ıe_ı_er_i_y_a_p_ıI_a_c_ak_o_ıa_u_a_ske..._r_..,ı .... a_n ... ıa_r_ı _..._Okulları için 

Bornon askeri ea. al. ko. dao: ••••• 1 - Gazlemlre teslim edilmek ıırtlle 315,000 kilo llolt maden y • T 1 b Al k 
kômflrft açık eksiltme ıuretlle aatın alınacaktır. lhale11I enı a e e ınaca • 
2 eyHU 935 paıarte11l gilnft Hat 11 de yapılacaktır. Ankara, 19 (A.A) - KOltOr 

2 - Kömftr için tahmin edUen bedeli 3150 lira olup ilk bakanlığından: 
teminatı 236 liradır. 1935·36 Ders yılı için ilk 

3 - Şartnımeslnl r~örmek için her gftn ve eblltmeelne giri· Öğretmen Okullarına parasız 
ıeceklerln bildirilen nktlnden evvel Bornovadak satın yatı talebesi alınacaktır .. 
alma komlıyonona gelmeleri. 2580 15 21 27 1 ı - İsteklilerin ıo şırtla11 

Bomava 111kert 11. al. ko. dao: 

1 - Bir Şartname içinde ciheti askeriye için 15470 kilo 
motorin ile 1425 kilo dört eıfır makine yağı ıçık ek· 
elltme ıoretlle 2.eylAl.935 pazartesi gftnft ıaat 14. te 
satın ahnacıktır. 

2 - Beher kilolarının motorin için 8 ve makine yı~t 18 
koroı flat tahmin edllmlıtlr. 

3 - İlk pey 112 liradır. 
4 - Şaıtn,meıl hergün komisyonda gö:ftleblHr. 
5 - Ekllltmeelne gireceklerin bildirilen gftn ve saatinden 

evvel temlnatlarlle birlikte Bornuadakl aıked ıatın al· 
ma komleyooona ıelmelnl. 15 21 27 1 ~564 

Mıt. M,, 111t. al. ko. rı. den: 
Mlktan Tahmin edilen 

mecmu tutarı 
Kilo Cinai Ura Kr. 

4.2000 Sat 3780 
30000 Yoğurt 3300 

Teminatı muvakkate İhılenfn tarihi 
akçesi ve gtınft 

Lira Kr. Saat 

Beher kllo11onon 
tıhmlo edilen l iat 

Kr. S. 
9 00 

11 00 
Maoabaanın ıekU 

283 50 12,9,935 perıembe 15,30 Açık eksilme 
247 50 12,9,985 " 16 Açık u 

1 - İ.ımlr Mıt. M,, aakerf haetaoeslnln yukarıda cine ve 
miktarları yazılı iki kalem 11ftt •e yoğurt ihtiyacı fld 
kıt'a ıartnıme ile ve açık ekalltme ıuretlle aatan alana· 
caktır. 

2 - lhılelerl hizalarında yHıh 'gilo ve tarihlerde lzmhde 
kıılada Met. M v. 11tın alma komlıyononda yıpılacıkllr. 

3 - Şartnameleri hergGn komisyonda görQlebilir. 
4 - 1ateklller ticaret odumda kayJtlJ olduklar•nı dair 'eelkı 

göıtermek mecburiyetindedirler. 
5 - Eklllltmlye letlra~ edecekler 2490 eayıb artırma •e ek· 

ılltme kanununun 2 ve ftçGncft maddelerinde ve ıart· 

namelerinde yazıla •ealkaları . •e teminatı movakkate 
mıkbuzlarlle birlikte lhıle natlnden enel komisyonda 
hazır bolonmılırı. 21 27 3 10 2654 , 

Mıt. M,. eat. al. ko. dan: 
Miktarı Tahmin eClllen 

mecmu tatarı 

Kilo Ctnıl Lira Kr. 
102800 Arpı 4859 25 

69400 Arpa 3296 50 
Teminatı munkbte İhale giln ve 

akçeel tarihi 
Lira K~ &d 

Belier kilo arpa 
için tahmin edilen 

flat 
Kr. S. 

4 75 
4 75 

Manabııının ıekll 

,364 45 11,9,935 Çıreamba 15,30 Açık eksiltme 
247 25 11,9,935 " 16 Açık " 

1 - İzmir Mıt. M,, kn11t haynnıtlnın yukarıda cine ve 
miktarlara yazıh iki kalem arpı ihtiyacı iki kıt'a ıart· 
nıme ile ayrı ayrı açık ekilltme ııuretUe · aatın alına · 
cakllr. 

2 - ihaleleri hizalarında yazılı §iln 'e tarihlerde lımlrde 
kıılada Mat. m•. eabn almı komhyonanda yıpılıcıktır. 

3 - Şırtnımelerl hergGn komlıyonda görftlebillr. 
4 - İstekliler ticaret odasında kayitll olduklarını dair vesika 

göatermek mecburlyetlodedlrler. 
5 - Ekeiltmlye lotlrek edecekler 2490 aayıh artıra a ve ek· 

elltme kanonuPun 2 •e Qçftnca maddelerinde ve oart· 
namelerinde yazılı vesikaları ve teminatı munkkate 
mıkbuzlarllc birlikte ihale 111atlnden enel komisyona 
mftracaatları. 21 27 8 8 2653 

Mıt. Mv. nt. al. ko. re. deo: 
Miktarı Arpının tahmin 

edlleu mecmu 
tatarı 

Kilo Cinai Lira 1'.r. 
612700 Arpa 27571 50 
110000 Arpa 5225 00 

Teminatı muvakkate ihale giln n 
ıkçeal tarihi 

Ll~ K~ ~d 

Beher kilo arpa 
için tahmin edl · 

len f lıt 
Kr. S. 

4 50 
4 75 

MftııabHnın ıekll 

2067 86 i0,9,935 ealı 16,30 Kapıla zarf 
391 S2 10,9,935 ealı 17,30 K•palı sarf 

1 - İzmir Mıt. Mv. kıtaat hayvaoahnlD yukarıda clnı ve 
miktarları yazılı iki kalem arpı ihtiyacı iki kıt'a ıart• 
name ile ayrı ayrı kapalı zarf u110Ule eblltmlye ko. 

nulmoıtor. 

2 - İhale tarihleri hizalarında yazılı gftn ve Hatlarda iz· 
mirde kıılıdı Met. mv. eatın alma koml11yonundı yapı· 
lacıktır. 

3 - Şartnameleri hergOn komla1onda gördleblllr. 
4 - bteklller ticaret odasında kayltll olduklarını dair 'ealka 

göstermek mecbarlyetlndedlrl~r. · 
5 - Mftnakasa11ına lttlrak edecekler 2490 eayıh trlırma •e 

eksiltme kınunonou 2 ve 'ftç4ocCl maddelerinde ve şart· 
namelerinde yazıla ve.ılkalarlle terulnıtı muvakkate mık· 
bnzlarını n teklif mektoblarmı ihale saatinden enaz 
bir eaıt evet komleyona vermle bulunacaklardır. 

21 27 3 8 , 

taııması gerektir, 
A - TOrk olmak 
8 - Orta okulu iyi veya 

pek iyi derecede bhlrmle, lise 
birinci veya ikinci eımfı lyl 
veya pek iyi derecede geçmiş 
olmak, 

C - Uloeal kırekterlnln 

lylllğl öğretmenler korulondan 
Hptınmıı balonmık, 

D - Y ııı ilk öğretmen 

okulları ôğreoeğlnln saptadığı 

olmak, 
E - Tlnel ve bedensel 11ağ· 

tamlığı okallıra gönderllmfv 
olan rapor örneğine göre okul 
doktoru tarafından saptanmak, 

2 - Şehit çocukları ile ye· 
timler ft11tftn totolıcaktır. 

3 - Bo ıartlara oygun tale· 
benin bı~h oldukları okullara 
hemen başvurmaları gnekdr. 

1 1 Zabıtada 1 1 
Bir Kasa Hır-
sızı Aranıyor. 

Kantarcılar çıromnda bir 
kaııa hıruzhğı nk'ıeı olmuıtur. 

Demirel Bt'lseyln oğlu Receb'Jn 
dftkklnını kiremitlikte bulu. 
nan ayd,nhk p.nçereslnden 

·giren beliniz blr hırsız ~tara · 

fından yuıhınede bulanın de· 
mir kasanın açılması için uğra· 
eılmıoeada k11a açılmamıetır. 

Hırsız ıavuımaşuır. Zabıtaca 

tahkikata deHm ediliyor. 

Babasına Bıçak Çekmiş 
Baedurak camii altında bir 

ılauk mee'eleelndcn babası 

Oamın'a kızan Şlt bıba!ıaa 

bıçık çektiğinden tutulmuştur. 

Sarkıntılık 
Gazlbal varı caddesinde sar· 

hoe olarak HOeeyln oğlu Ômer'e 
earkıntahk eden Mehmed oğlu 
Ba11eyln totulmoıtur. 

Bir Lira çalmış 
SelYUI meecldde Karakapı 

caddesinde Deulı oğlu Hlk· 
met'ln evine bellralz bir hırıız 
glrmlı ve bir lira çılmııtır. 

Hırsız Tutuldu 
Tepeclk'te zeytinlikte bir ba· 

rakada oturan Moetafı kızı 

Bedlye'nln bnabıından bazı 

eşya çalan Şahın oğlu Y a"'ar 
tatulmoetur. 

Nara Atmıe 
Gece Bahrlbaba' da Hbll 

park gtzlooeanda ııtrhoı ola· 
rak bağıran ve balkın raha· 
tını bozan HüıınQ o~la Sami 
totulmoetur. 

HOkOmet Avlu· 
Sllnda GQrftltO •• 

HGktlmet konağı avlusunda 
Mehmed oğlu Halil, Mehm ... d 
oğlu Mehmed. Mehmed oğlu 
Oıman n Ahmed oğla Meh· 
med ~tedenberi araları açık bu 
lanın HGseyln Dormoı oğlu 

Norl'ye hllcom ederek dövmOo· 
ler ve gftrftltil yapmıılardır. 

Silah Taşıyanlar 
Kemer'de Lile aokığıoda 

mıklnlet Muharrem'tn Qzerlnde 
bir bıçık, Zülf lkar oğlu Ah· 
b111'ta bir t11banca ve Mehmed 
oğlu Eaat'ta bir ustura ile bir 
kama bolun 
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D z m ör şubesn Çonkil Ankara Birası 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 

TELEFON: 2363 Ulusal Bir Fabrikanın Mahsıılodor 
••• 

Hertftrlft (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Vadesi.dere % 4 
Ucuz, Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır. 
TOrkiye'nin bertarafında 

içilen yalnız (Ankara Birası) dır. Mevduat Şartları: A!h •y vad-=liy~ % s 
Bır sene vadelııe % 6 faiz verilir• 

Zahire, azam, incir, pamuk, yap-ak-,-a-fy_o_n_v_e_aa_lr_e_k_o-mlsyonculuğo yapıbr. Mall1r gel' 

(Ankara BDraso) 
Fratelli Sperco Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI 
•

1CERES,, vapuru 26 ağuıtoıtao 30 ağmıa1a kadar AnYen, 
Roterd•m, Amıteerdam n Hamb11rg limanları için yak alacaktır. 

0 ULYSSES,, nparu 9 eylGlden 13 eylGle kadar AnYerı, 
Roterdam, Amıterdam ve Hımborg Umanları için yak alacakıır. 

0 0RESTES,, npuru 23 eylGlden 30 eylGle kadar Aıanrı, 
Roterd~m, Ameterdam ve Bamburg limanları için yak alacaktır. 

" ULYSSES,, vapora 22 aguıtoıta Burgu, Varaa n Kötteace 
Umanları için 1tık alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
•

1NORDLAND,, motôrtl 21 agmtoıta Roterdam, Bambarg, 
Copenbıgen, Dantslg, t;dyala, Got.ıburg Oılo ve ukandlnavya 
limanlarına h1reket edecektir. 

11VİKINGLAND,. motGrtl 3 eylalde Roterdam, Bamburg, 
Copenbagen, Dantzlg, Gdynlı, Gotebarg, Oılo ve lıkandlnı•y• 
limanlarına hareket edecektir. 

0 AEMLAND,, motörü 16 eyUUde Roterdam, Bamburg, Co· 
penbagen, Dantzlg, Gdynla, Goteburg, Oılo ve ubndlanya 
llmanl1rına hareket edecek.tir. 

11VINGALAND., motörA 3 birinci teırinde Roterdam, Bımburg, 
Copeuhıgtn, Dantılg, Gdynla, Goteborg, Oılo Ye İıbndJDHY• 
llmıolarına hareket edecekılr. 

SJıJlVlCE MAR1Tbt ROUMAIN 
" SUÇEA VA,; vapuru 5 eyl4lde gelik 6 eylllde Malta, Ceno•ı, 

M1rıllyı ve Baraelone için yak ılıcıktır. 
11ALBA JULYA,, vapura 30 eylalde gelip birinci teırlıade 

Maltı, Cenova, M1rıllyı ve Baraeloae lçla yak alac:ıktır. 
İltndıkl hareket tırlhlerlndekl deAltlklilderdea acente meı'u· 

Jlyet kabul etmez. Fazla tıfıllit lçla ikinci K.oıclonda Tahmil 
ve Tabliye bln111 ırkuında Fntelll Sperco ••par ıc:entab1taa 

mftrıc11t edllmeel rica olunur· 
Telefon: 2004-·2005·2663 

V.N. 
VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEY ANTE LINl.E 

.. ALlMNlA ,, vapura 14 
•Auıtoeıı ~kleDlyor, Bamba:rg, 
Bremen .e Annn'ten yak 
çıkaracak tar. 

0 ANGORA,, vapura 19 •A111-
toeta bekleniyor, 22 ağOllota 
kadar An•erı, Roterdam, Bam· 
borg ve Bremen için yak 
alacaktır. 

"TlNOS,, vapuru 2 eıUUde 
bekleniyor. 6 eylale kadar Aa· 
verı, Roteıdam, Bamborg ve 
Bremen için yak alacaktır. 

"İTA URl., npuru 16 ey· 
lalde bekleniyor. 20 eyUHe 
kadar Anveu, Roterdam, Bam· 
burg ve Bremen için yak ala· 
cıkbr. 

ARMEMENT B. SCBULDT 
BAMBURG 

11BANSBURG,, vapuru 22 
ıguıtoııta bekleniyor. 1 eylale 
k.ad1r An Yere, Roterdam n 
Bımburg için yak alacaktır. 

11NORBURG .. vapuru 26 ey· 
UUde bekleniyor. 80 eylGle 
kad1r Anvere, Roterdam ve 
Bamburg için yak alacaktır. 

SERViCE DlRECT DANUBlEN 
TUNA BATTI 

0 ATIO ., motora 26 ağm 
toıta bekleniyor. Budı~ıte, 
Braılılav n Viyana için yGk 
alacaktlr. 

Olivier ve Şore
kası Limited Va

pur Aceotası 
Cendell Bea, Birinci Kordon 

Tel. 24'3 
Ellerman Llyn Ltd. 

Liverpool Battı: 
·•ALGERIAN., •apara LIYer· 

pool Ye Snuaeeı'cluı 18 •hl· 
ıto11 gelip talallyede balaeı· 

caktır. 

" FLAMINIAN., ••para 20 
agaatoe&an 2' qaetom kadar 
Llnrpool ve G ... on için 
yak alacaktır. 

"OPORTO,, npara eyl.U 
bıılangıcındı Llnrpool ve 

Snınıea'dan gelip tahll1ede 
boluuacakıır. 

Londra Hattı: 
"POLO,, •apara 25 ıptoe· 

ta Hail, Londra •e An•en'ten 
gelip tahliyede balunacık Ye 

ayni samında yalnız Bull için 
yak alacaktır. 

•· ALGERIAN ,, Hpara 29 
aguıtoeta beklenmekte olup 6 
eylt\le kadar Londra Ye Hail 
için yak alacaktır. 

"F ABIAN,. vapura 7 eylt\l· 
de ~klenmekte olap 18 eyh1le 
kadar Londn ve Bali l~D 
y4k alf:CÜtır. 

Tbe Genenl Steam VHlgadon 
Co. Ltd. 

" ADJUDANT ,, Hpara 23 
agmtOlta beklenmekte olup 27 
ıguetOll kadar Londre Ye Letlla 
lçla yak alacaktır. 

TBE EKSPORT STEAMSBlP Not: Varat tarihleri ye ••parla· 
CORPORATION nn lılmlerl herine dealılkllkle· 

11EKSCELSIOR., •apora ha· rtnden mee'ullyet kabul edllmea 
lea limanımızda olup Neyyork 
için yak almaktadır. " BULGARIA ,, npara 1' 
SOCIETE COMMERCIALE DE ıpatoeta heklealyor, S.rpa 

ANVIGATION A VAPEUR 1 •• Varaa l~a ylk .ı.c.kt1r. 

heryerden arayınız. •inde ttablplerloe eo mftuld şerattle anne 

Zayi 
K1rııyaka ortamektebl bl 

1 ıınıfmdao atdıgım taedtko•~ 
zayi ettim. Y enlılnl alı~ 
dan eıldılnln bakma ollll"" 
ğını llAo ederim. ,/ 

n~gtrmendere nahiyesi ı 
K1ryeelndeo Mu1t1ft 

oğlu Rahmi~ 
İzmir ikinci icra 'llJet/ 

loğundın: 
9
, 

lklncl açık artarmııı 1 
935 tarihinde yıpılacaga ~ 
dolu gazeteılnln 9·8 935, 
ve 6283 eayHı ile ilin ~ 
hava gazıle yanlf '° 
llmba, abajurlar, termotl~ 
yazıhaneler, katran, ılf t, ~.I 
boru veıalr emnll menk•~ 
ikinci ıatıtı 27 8 935 eab -~ 
ıaat açbuçaktı birinci kordl"""ff 
bnagazı tf rk.eti binası o~ 
Alnncakta mezktlr tfrket "ıJ 

lar1Dda petln para ile ye ~ 

IAllyeel mGıterlye lld oııoıl_, 
mahallinde tullm .. rtlle 
lacağı ilin olunar. 

' 
Sıhhat Eczane81 

Hamdi Nnzbe& 
l .&lrcıCll .DAN lı<Ası } Ba1dur1k bayGk Salepçi tJI 

karııunda .• 

Izmir Bölge Ertik Okulu Oirektör
IOğOndeo: 

çefldl Adet K.g. Onnlam adeğer 
K. S. 

Ekmek 40.000 9 75 
Koyan eti 12.000 33 
Danı ed 3.000 1 22 
Secley•lt 2.600 60 
Şeker 4.000 27 50 
Domatea 6.000 2 
Tue bllMr 600 2 
Tue faealye 1.600 3 
Kara ~· ı. 700 4 
Tue 108•n 5.500 4 
Kabak 950 2 
Bemyı 600 4 
Patlıcan 18.900 O 60 

Okalamaı için yakarıda çeıldl, miktarı yasıh er11k ve ıebıe 
13.8.935 tarihinden baıhyarak 15 gün ıQre ile açık ekelltmlye 
konalmaıtar. VermeAe btekll olanların .. rtname ve ıartnameye 
lllılk çlaelgede onalamı bedellerini ve Hllf larını görmek Gzere 
hergb okul yGnetgedne atramalıra ve 7 ,5 yGzde geçeğen inanç· 
lannı genel nAıımanhk dlrektOrlGğGne yatırmaları, tlrket adını 
geleceklerin ıeclm odaıı b•tkaobğından nrllmlt belge ile bir· 
Ukte Dıterlm gtlntl olaa 28.8.935 tarihine ruthyan Çartambı 
g6n6 11at 15 te llbaylak kurağı kaluır dlrektGrlGğQ dayreılade 
toplanan alam Te gtım komtııyonuna bııYDrmaları bllttlenlr. 

13 17 21 26 2531 

11111111111111111~ Muallim ~1111111111111111! 

i Dr. Hulôsi ''Alataş ~ 
§ ERi Tıbbiye Mektebi Mad6r0, Garp Cebbeıl Sıhhiye Relll § 

1 iç Hastalıkları Motahassısı i 
5 Buttlınnı Bacı Buan Oteli Kar1111nda Şamb Sokığında § 
§ (20) No. Etki Maayenebaneılnde Kabul Eder. § 

9 1111111111111111111111111111llllJI111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 il 
Aydın Vilayeti Knltttr Direktör-

loğonden: 
AJdın ili ilk oka lalan loln aatın alınıcık 296 lira tHırla · 

mab batma defter n çbelgeler eblltme ıuretlle 11ğlanmıya konmut· 
tar. Elmil&me IODa iabal edilecek oluna 26,8,935 pazerteıl 

lelealell J8pılacak bteklllerln V. daimi enctlmealne bafYUr· 
-lira. 15 18 21 

Gomrnk Muhafaza Alayı Şaııoll' 
ma Komisyonundan: 

1 - Urla lıkeleılndekl gGmrilk muhafaza eratınıo I~ 
ihtiyacı olan 150 çift ekmek pltlrttlrllmeıl iti açık ekellt~ 
konulmuıtur. lbalHI 26.8.935 puarteel gana nat 14 '',;ı.f 
portta gamrak muhafıza alıyı IHnaeında aatın .. ıma ko 
nanda icra kıhnacaktır. 

2 - Enaf ve .. rtnımrıl hergan komlıyonda gGrtUeblllf· '4 
S - Plılrme 6cretlnln tahmin edilen mecma tutarı 821 

25 kuruıtur. 
4 - Teminatı moHkkate parw 62 llndır. ,/J 
6 - lıteklller tecim odasında kayıtlı olduklarını dılr f 

gGıtermek mecburiyetindedirler. I 
6 - Ekılltmlye lttlrak edecekler 2ıi90 ıayılı artırın• ~ 

ılltme kanonunun ikinci n QçO.acO maddelerinde yıııh ' t~ 
l1rlle teminatı movakkate makbuıl1rınt ihale 111tlndeO 
bir 111t enel knmlıyonı nrmlt bolonacakl1rdır. 

9 13 17 21 2~ 

Türkiye Ziraat 
besinden: 

ilan 
'ıJ' Banka~ı lzmir ~ 

• • fJ 
Bankamıza mOıab•ka ile ıtajiyer ahnacaktır. MQ11bık•f ,.,,. 

mek için tercihen llıe mezunu olmak veya orta tlcareı ıoe ' 
Yeya orta mekteb tıhılllnl bltjrmlt bulanmak ve ylrıoıct-',1 t 
ylrmlbeeten fazla yııta olmamak ıarthr. Maıabaka tıodbl~ 
eyltll 935 t1rlhlnde tohemlzde yapılıcık V«' kaztnıal•' 

111 
•f 

llrı aylakla atajtyer edileceklerdir. Bu etıjlyerler en~• ~~·· 
Te ençok bir ıene mtlddetle ıubemfz ııenlılerlnde ıtıJ 1 ;', 
ten ıonra meıleki lmtlbaaa tibl tutulacalr.l1r n buad• d• JJl,dl 
vaffak olanlar ayhkları 60 llr1dan as olmamak azere ..,o a1f' 
yerlerdeki bank•larımızda manbal olan memorlokllfl 
olunacaklardır. ~ 

Nelerden imtihan edlleceAI, ne gtbl nılkalar arıa-1' 
kamızdaa alınacak ttrtnamelerden agrenlllr. ,aı0 

Şubemfıe en ıon 111Gracaat maddeli 29 a~uıtoıtur. 

Söke Şarbayhğından: tct 
5 d'' ·' Beledlyemfıln bir ıenellk dektlrlk ampala 6.S.93 

6 
s,9" 

b1ren 20 gtıa maddetle ekıllımiye konulmuıtur. İhale 'ı1'- ti 
pızarteel gaoa ıaat 16 dadır. Şartnameılnl aalamık 1•1 

llplerln Söke beledlyealne m6racaatları ilin olaaor. 
17 19 21 23 


