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Habeş Hükllmeti 
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' 1 Yarı 2 tıe d.,, n 6 A~u toatur. Kurtu.' 
llGın tıo~~ızın en önemli bir dö· 
Yltıın e ası olan bu tarih, diln· 

1 d'8, •lt il büyük ocfinio kuman• 
111 aL 

111
da Akdeniz ıulanna dol;· 

1 ~•na b 
• llf1ıın it aolayıfımızan ilk gih 

1, tııı Çık, aydediyoruz, Gazetemiz ya· 
lj YQ\~k. tı:ııyacagı içi o, 26 Agnıtoıun 
1 tiııt h 8111•ırı ve tarihrıel değe· 
f. lıııı111 ugıınden itaret ediyor ve 

ıyoru .. 
1 ... 

~ . 
l J_ Medeni • • I' "4ad0ı , ülenı, Türk ulusunu 
ı ~ltlar~ n~ orta yaylaeında, boz. 
ı tlttıitti dırı diri ölüme mahkiim 
ı lıı. · Avuç · · ı' . '(fk. Yif . . ıçı kadar yerde bir 
1 llı'-tıda •tının, bir Türk dahisinin, 
11 0thınu 11 

Gstliu kıymette bir Türk 
~ l.!tr,..:1 kuınnndaeıada bir avuç 
ı '"- ... an t l 1
1 .._ttı,,k U 0 P anmıotı. Y urd, 
\Çetin bi; ~ anlmıştı. İçli, dışlı 

~:~~~~.w ... 

Ccbhclcri gözden gcçirib An· 
kara'ya dönen Atatürk, !\lüdafaai 
hukuk grubunun ta\'aneız alo· 
nuoda kınk aralar ÜEerinde eiliib 

:; Nar.illi 23 (A.A) - Ekono· 
:. mf Bakanı fabrlkaoao yıpıla 
•• :! cağı meydanı ~ddlf;l zaman 
:i orada ıoplaomıı olıo binlerce 
~ .. , halk tarafaodın alkışlarla ar· 

;~:· f' şılıo•rak ve halkla beraber 

:.·ı yQrilyerek :t.,meliatma mnael · 
minin yapılacağı pre geldi. 
Buuda evvela bılkevl başkanı ::i 

i:.ı tarafındın bir ıöylev ve ildi •e 
'l hu eöylnde fabrlk aoın hrr ha 
ti1 kımındao ebemmlyeıll bellrtlldl. 

~!~,: Celil Bayar bundan ııoora 
~ kftrııflye gelerek bO.yOk heyecan 

1

'4 içinde •e bılkm blrç-0k klllm· 
} 
.~ larıoı ai.irekll alk:ıelarlı kestiği ,. 
~ çok öoemU ıöylevlnl verdi. 
:! 't Celil Bayar'ıo aöylevi şndur: 

•· Adz .. azmrmer. ,4 
•; Bogi.in Nazilli kombinasının ., 
:; temelini atıyoruz . N.zllll kom· ,. 
:~ blnı111 11oayl programımııdı 
• ı çok eher:ıımlyetll yer ılın b6· 
fi t:i yOlr bir endüstri mGeıaeıealdlr. 
:4 Bakırköy bes fıbrlkuıodan , -e 

:~ bugün biltGn dilnyı itibarile •. 
'ı mftkemmel bir uer olan Kıy• 
•• 
:~ ıerl ve Ereğli kombloıeınd.a 
'ı :; &oora ana buraya geldi. Nııllll 

~ kombio11ıoın ayrı •e battA 
~ diyebiliriz ki, bizim ,cephemiz· 

arkad11~tanna izahat \·erdi Ye ni· •; den de ıevlwll bir huıualyetl 
hayct (BüUio cebhelerde laarruz) :· 

O B Ş f ı nrdar. Diğer pamuklu meoıu· 
kararını aldı. gün, üyük e t:· 
bedhahı bir kafıoıo (Ordunun '~ catamız huıuei te remııi nıııtı· 
taarruz kabiliyeti olmadığı) bak· :~ elle t1I ve kôUl yıpıhoıt bola· 
kında bir itirazına bile uğradı. f nuyordo. Hükumet pamulı.lu 

Tarihin güzel bir cilveıi: ~ meı'eleelnl ele almak soretlle 
Ayni gün Y unao baovekili ve ~ 

kurşuna dizilen Gonariı de töyle ~ 

demi§tİ: ~ 

"Anadolu ceblıesinden iiç i 
fırkamr Trakya'ya çektim. • 
Halli 1'ürk ordu.su taarruz • 

edemedi ve eclemiJecektir. I" 
Bizans riiJOM, bir hakikat ' 
oluyor ,, : 

- Sona 2 inci yOzde - , 
••..,••,.••••• ... .,w • .,•.•.~ •• w •• wz •• • •• w •• :;I 

memleketin umumi lhtlyıcıaı 

karıılımayı düşftnQrken hoııoııf 

olarak ıa b11maya ehemmiyet 
vermlı idi. İşte boradaki kom· 
blnı Tar'lderln lllr. defı kora· 
cıkları bum• lıbrlkaeı olacak· 

l\t Italya .• Habeş Mes'elesi 

~ Ussolini'yi Hiçbirşey 
llıQcındanAyıramazmış 

~~heşistan'ın lşgıtlini De Adi Bir Za· 
•ta Vak'ası Telakki Ediyormuş. 

tır. Fıbrlbmız, yalnız Balkan· 
lır bakımından değll, belki 
A vropı bakımından mubyeee 
ettiğimiz zamıu kilçOk 11yılmı· 

yıcak bir eııerdlr. Fakat teknik 
itibarile bCUO.n dGnya ile boy 

fl,rt 
ltt 1 ı, 24 (A A) -
~ lltlllt · - Gazete· 
'teıe 1 kıblncslnlo mQıı· 

'od t Oden 'te" uıuu uzadıya b•h· 
~ıı,,._1 l'erll~n kararlann ya· 
l •gınd d ~t gG •n olayı memnnol 
l.l,b,, atertııelde beıaber bunun 
'-tııa~ •nlııaıaılığı genel duru· 
'• Pek f ı . . 

Londra, 24 (A.A) - Harb 
çıktığı takdirde Habetbtın'a 

bekim heyeti göndermek ilzere 
Londra'h bir cerrahın bıtkıı.n· 1 
lağı •hında bir hekimler ko· ~ 
miteal korolmuştur. 

Seğda Ce11il Bayar Nazilli'de, yukarıda Nazilli sü.>Je,·iui verirken, aşağıda Nazilli prbaymın söyleTini alkıelarkcn 

ölçGşebllecek mflkemmellyette
dıt. Bunu, btuiğt zaman gtızel 

eıerlerlle de gôrecekıılnfz. 

Fıbrlklmız 1937 ıene!I ip 

tldıaındı bltmlı olıcalr.tır. Bu 
fabrikayı b~ı milyon llrı ear· 
fedeceğlz. Gllnde llr.l bin beı· 
yfhı amele çahıacık:tır. Berıene 

Fabrikanın teknik lılbarJle 

mftkemmellyetlnl eöylerten şu 
nu da Hlve edeyim ki Türk· 
Sovyet doııtlu~o Sovyet tekniği 
ile elele kovvetf enmlf, birbirini: 
tekAm61 eulrml~tlr • 

Kayserl'de gene bu cümle· 

deo olarak bDtOa cihan ltlbı· 

Sağda Nazilli şarbıyı söylevini veriyor, solda fabrika için gelen Rus 
miitabassıılar üzüm yiyorlar .. 

onbe, blo balyı pamuk alını rlle tetkllr.e ıayan mO.kemmel 
cıkt11. Senelik lıtlbaılAtı yirmi bir eaer vflcude ğetlrHmlştir. 

milyon metre olacaktır. Zınne· Buradaki belki ondın daha iyi 
1derlm ki bonı küçük bir eser olacaktır. Benden evelkf hatip 
denilemez. Tdrk Te Sovyet dostluğundan 

MGaııde ederaenf.z Nazlllilerl bahsederken kuvvetli bir lftde 
böyle mOkemmel bir eıerl ken· de bulanarak (Bu dosluk kara 
dl ıılnelerlne çektlklerloden do· gOnler yıdlgAndır) dediler. 
layı tebrik ederim. Evet bo böyledir. Tarih seyrini 

aalA değletlremez. 1:arlh Tilrt 
ve Sovyeı doatloğonu kırı 

gftolerlnln bir hidlıeal, bir 
pbeaerl olarak kaydetmiştir. 

Biz buna unotmıyoroz Ve 
onotmıyacağız. Banu huzuru· 
nuzdı balAsııılle tekrar edl· 
yorum. 

CördOm ki Sovyet memle· 
ketinin her tarafındı TOrk 
doatluğu herkesin kulağına erlı· 
mlş, halka mal olmuştur. Silin 
aranızda ıynl dostluğun caoh· 
lıklarını ğörerek cidden bahll· 
yar oluyorum. 

Bla endilsırlyl baynk zlraa· 
tın yardımcıeı o'arak. kuroyo· 
roz. Ben eeı L et fıkra "ak 'ala· 
randan tODrl Naıdlll'ye gelmiş· 

ılm . O Hklt hanı mahaulllo 
p1ra etmediğinden behaettlnlz. 
O vıkit liberalizm denilen lk· 
tıeıdi ılatem bilinerek, bilin· 
mlyerek mftnakaıa ediliyordu. 
O zımın etze 

- Maheoltı dı~arıya eatmak 
mOşkCUdür 

Dedim, lf ıbrlka yapmak in· 
zumunu lııret ettim. 

Bu fabrikayı kendi veaahl· 
nlzte k.urablllrmlainlz? 

- Sonu 5 lncl yüzde -

~•k az • d"zchece~lnı 
t•dırlır. 

Organlı11yon komitesi genel 
bir kayıd defteri ıçmık niye· 

- Sonu 5 inci yaıde - SaAda Nazilli fabrikasmıo açılmaamdau bir iotiha2 solda misafirler Naıilli tasyonunda., 
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2~ Ağustos Tarihsel B~-f G lÜI n lÜI ın T e oya z 0 Ha lb_e ır o e rl 
yuk Taarruzun Başladıgı 14ten25 Yaşına Kadar Olan Atatürk 

Dönüm ~?kt:ısıdır. Hahe~ler Har he Hazırlanıyor Dişç~ M;~hi~i 
- Baıı 1 lncl yftzde - ke11en dGıman ordusunun Eski · ' Teşrıf Ettıler .. 
Gene tarihin ne güzel bir top- ıeblr'den Afyonkarabhar ceno· 

layıııdır ki, eek:i İngiliz baıbıkanı buna kadar devam eden ~oa Bütün Habeş Gençleri ~imdiden Harbe Hazırlanmagv a İstanbul, 2\i (Özel) - • 
Loid Corç da ayni günlerde Türk· dikenli tel mlnllerlle çevrllmlı q tOrk, bugiln dlvçl mekte 
lüğe ve Türkiye'ye karşı içinin 8 ( B 1 k d ( f ' örl 
bfttfln çamurlarını dökmfiı ve müteıddld bath mevziine mfl aş amış u onma ta ır ar. teırl etmişler ve proıe• 
bize en ağır hakaretleri ••vurmak· vazl olarak Esldıehlr • Afyon konuımuılardır. 
tan utaomamı~tı. 

Bfiyü.k Atatürk, meclisin ka· 
ranoı alınca derhal cebheye ha· 
reket etmiati. Ayni gün, Meeliı 

baıkitibi 1 tanbul ve Türkiye gı• 
ıetelerine. 

cAtatilrk bazı ıiyasi ricale 
bııgece ~IJ~•ya'da , çay rlyafeti 
vtrecektii.> " · • · · ~ · 

Şeklinde bir haber yollamıılL 
HaJbu'ki hikiki "Si)· afet, ce~helerde 
verilmek' · 'Uieie ı'ai. ·~ Bird~nb1re 
kara ve deııizde kapılar kapandı, 

teJıizler mühürlendi, ne içeri ne 
dııarı!. Büyük günlerin doğumu 
bekleniyordu. Memleketi, anlaşıl· 
mu bir hava aaraı1ıtı. Kafalar 
yalnız birtey ddıilnüyor, yürekler 
yalnız bir heyecanla çarpıyordu: 

O gftn! 
Cebbe geriai, derin, ağır vo 

ilıilııtillQ nef ealer alıyordu. Fakat 
bu hal çok ılirmedi. Baıkumın• 
dan, yarda bir tebUA yaptı. 

111tanbnl, (Özel) - Habeı htıkumetl, ~14 yaıındın 25 yaıma tadar olanlara seferberlik için demfryola denm ediyordu. Bo 
kavle ıeldlnde olan Yunan mev· hazır olmılarıoı emretmiıllr. Bu emir Ozerlae bGUln Bıbeı'Jer harbe hazırlanmağa ba~lamıılardır. -dinin bir tarafından diğerine 1 e ı e 1( h e e M k d ı 
~~:·g·~ b~~~:·~7.~~ ::~m~:'::. . ngı ız a ın~sı a ona -
==;:;. :·;~~1::~,:'~1;:.:;,;;:~- dın Baskanlıg'"' ında Toplandı 
ile Afyon · Konya demlryolo· ' . • 

. nun bizde kalan kı11ımlan ara· · 

eınaa. htçbtr ıriibaı ·butunm•· Ingiliz A·kdeniz Filosu, Snveyş Kanalına Hareket Etti. 
yordo.. l11tanbol, 24 (Özel) - loglllz Akdeniz l Uoso, Saveyı kanalına hareket emrini •lmııtır. Loo· 

Sevkalceyo itibarile lehfmlzde dra 11ly11al çevenlerl, bn hAdleeye Gnem vermektedirler. 

olan tek bir nokta: İstanbul, ~M (Ôıel) - logllfz kabloeıl, Mıkdonald'ıa başkanlığı alt1Dd1 yeniden toplınmıo ve 
Bir knlı ıekllnde olan Yo· bava, deniz, 11tı bakanlarının verdikleri izahat dinlenllmletlr. 

nan eağ yanının koıatalma~a 

mCbai d olm1Bı n bu kuıanma 

harbi muvaffakıyetle yıpılırea 

Yonın ordusunun imha imktaı 

bolonabtlme11tydl. Fakat bonon 

için Afyon · Konya yol uar.n 

olmallndekl çok genlı cephede 

Evkaf T eşkiliitı için Yeni M. Bozkurd 
Propağanda Bakan· 

Şekil Düşünülüyor.. lığıoa mı Getirilecek? 
111tanbal, 24 (Özel) - lzmlr 

Italyan 
Gemileri Istan· 
bul'dan Ay~ıtdı 

letanbol 24 (Özel) -
kaç gOndenbcrl boradt bol 
makta olan İtttlyan .oe 
gemileri, bugtın hareket el ,'I 
(erdir. İzmlr'I ziyaret ellll 

rl muhtemeldir. 

Sırp KabinesiJJ 
Oç istifa 

1' 
İstanbul 24 (Özel) - ~ 

go111av kablne11lnden aç bl 
l11tlf1&1nı vermlıtlr. l{ıbl il' 
değlolkllk yapılacağı ı"1 

Bunda. 
c8dtfln 

bqladı.> 

cebheJerde taarruz ve daıman siklet merkeslol trı 
kil eden topla ihtiyat kolordu · 

ıonuo yapacığı mukabil taer· 
ruzları biçe 11yarak oıdumuzon 

merkezi ılkletlnl cenuba almak 

fcap ediyordu. Baı komutanın 

kendi taarruıunu tam ve kat't 

olarak netlcelendlrmek a1ml Ue 

Y onan merkesl 11lkletlnlo yapa 

cağı mukabil taarrazo kendi 

ihtiyat kavvetlerlle tard etmeli 

kabul eyleme11l Ye ba ıuretle ce· 
nopta toplınılmağı karar ver· 

me·f; deha ve ceearetlnln en 

boyak nfıaneeldfr. O kendisini 

daomanm vaziyetine değil, bel· 
ki dGamauını kendi harekAtını 

boyun eğdirmeğe 11metml1tl ki 

tarihte ancak çok bayak komu· 

tanlara naelp olan bu çeold ha· 

rekAtın TOrk bae komutanına 

Mevcud Direktörloklerden Bazı Jarı- aaylui Mahmud Eıad Boz· 

mektedlr. ıJ 

Belgad, 21 (~. A) - df'I 
nede Oç bahnın letlfıll dl 
yıstle yapılması fcıp ede~ 
ğlılkllk kdçGk anlı,oıı ~ 1' 
raneı toplanmadan eYel 1'1 

Deniliyordu. Filbakib, 26 
Ağustos 922 ubahı, gecelerin yır• 
blman topçulanmııın ateıi ile 
haılamııtı. Afyookarahisar •• Ahır 
dağlan araaındaki ddıman meval· 
leri ftzerlne bftUln atetimid tek· 
lif etmiıtü:. O gdn zaferin to
humlan, Türk çocuklannın Vil· 

cudlarıodan ıızan kan dımlalan 
ile toprata ekiliyordu. 

26 Ağustosu, diğer günler, di· 
ger ufer günleri takib etti n bir 
gdn ti Çeıme aahiUerlnde Mt!h• 
medciklerin ıGogillerinin Parılda· 
dığuıı gördük. Bir filim gibi, ina· 
nılmıyacak bir hızlı, asırların ha· 
tanb nefsinde toplıyamıyacağa hi· 
diaele.ri yarattık, yaıattık •e onlar• 
dan, yeni bir yurd, yeni bir rejim, 
yeni bir medeniyet, yeni bir ulm, 
yeni bir varbk kurduk. Atatürk'ü, 
İsmet f o~uü'nft, Fevzi'yi ve o gü• 
niln kahramıolınnı, kurtuluı yol· 
lannda can veren Mehmedciklcrin 
temiz ruhlanoı ııaygı ile, sevgi ile 
anıyoruz. 

Atatürk; 
c- Ordular, hedefiniz Akde

nizdir, ileri! 
Emrini verdiği dakikada bu 

kurtulup inaomı~u. Nitekim töyJe 
buyurmUflo: 

"Zavallı milletimizi esir et · 
mek istiyen dü~nıanları belıc . 

mehal moğlfıb edeceğimize dair 
olan emniyet ı·e itimadım, bir 
dakika olsun soraılmamıştır. 

Bu dakikada bıı itminanı tam· 
mimi heyeti celilenize karşı, 

baıün millete karşı ve bütün 
aleme kar~ı iları ederim.,, 

'e mot1u Türk'üm diycnea ki, 
M1le bir Şefi de vardır. 

ANADOLU 
• •• 

Harb Nasıl Olmuştu? 
l11tlk141 mficadelealnde bula· 

nın bir erkadaıımııın notla· 

rıadan 26 Ağustos harbini an· 

latan ıaaları alıyoruz: 

Yanın ordu11unun 195,000 
inan mevcuduna mukabil bl· 

zim 186,000 ioean mevcuda· 

muı, 105 bin tft(enklerlne mo· 
kabil bizim tGfenk mevcuda 98 
bin; 81000 hafif ve 1000 ağır 
makinell t6fenklerlne mukabil 

bizim birçoğu Yonan'hlardan 

alanmıı 2 bin hafif ve 11ektz 

ylla •ğır makineli tafeogimlz 
nrdı. Mevcuda itibarile ıek 

OatGnla~amaa 1200 11flvarl idi. 

SevkGlcey0 vaziyetinde de 011 

IOnlak daıman tarafında bulu· 

aayorda. Sakarya mubarebeılD· 

ne 11oretle yfta göeterdl~lni ıea· 

~ıda göreceğiz. 

••Ordumuz 25 ağoıto11 ıkoa· 

mını kadar cenupta toplanma 

mannraaını ikmal etmlotl. Reı 

piyade Ye bir 11anrl kolordu . 

11ondan terekkab eden orduma· 
zun iki kolordoeo "l inci Ge 

neral 111eddlo1 4 Onca Krma· 
lettln Sami kumanda11ndıkl kol 

ordular" ön batta taarruza, di· 
ğer piyade kolordu110 "General 
Ali Hikmet kumandaıında,, bun· 

)arın gerisinde ihtiyat olarak 

bulunmığa "fe icabında llerlld 

kolordulan takviye nya ılmıl· 

den gelecek bir düeman taırru· 

zona karşı koymağı; 11tıvarl kol 

ordusu da "General Fıbreddln 

kumandasındaki lıealncl kolor· 

do,, son harpltırdc görftlmemfı 

bir ceaaretle düıman mevzile· 

rfnden içeri dalmığa ve diğer 

iki kolordu l11e AfyoD'dın Ee· 

kfıehlr'e kadar olan mevzilerde 

göıterfı taarroıo yıpmağı ve 

mukabil dDımau taarruılarıoı 

def'c memur edllmlılerdl. 

Tek.mil bu harekat n ma· 

oıvralar geceleri karınlılua Y•· 
pılmıotır. Doıman komutaulılt. 

ları bundan ya hiç haberdar 

olmamıılar ve yabod harpta 

olduğa gibi mabhem bazı ha· 
herler alabllmlalerdlr. 

25·26 geceaf, ihtiyat kolor· 
dumoz hariç olmak azere bG· 

tan 5n hat fırkalafl ( l 5, 23, 

57f 3, 5 lor.1 fırkalar) daıman 

menllerlne yanııarak temua 
gelirken 11Charl kolordamaz, 

dltman mnallerl anuadakl 

nın Kaldırılacağı Söyleniyor .. 
Ankara 24 (Özel) 

hazırlıkl.r yapılıyor. 

kaldınlacaktar. 

- Evkaf teşkllAtının g11nloletllme11l için 

Daıanalea tekle göre, bazı dfrekıörl akler 

••• 

kurd'on Llhey adalet dlvanlDa 

TGrk Gyeel atanacağı 11öylenfyor. 

Diğer bir rivayete göre yeni 

Jhdae olunacak Propaganda Ba· 

kanlığına getlrllmeıl mubte· 

meldir. 

Istanhul Telefon ve lpat Yatı 
Tramvay işi .. Birçok Fır

Bayındırlık Bakam, Neticeyi Bir imalardan Sonra 
Başbakana Bildirdi.. Pire'ye Vardı .. Raporla 

İstanbul 24 (Özel) - Bayındırlık Bakanı Ali Çetfakıya, te· 

lefon ve tramvay 11osyetelerlle koauomalannı bltlrmlı n neticeyi 
uıun bfr raporla Batbakan fımet İnöoaae blldfrmlıtlr. 

••• 

Rus'lar Bulgarların Tekliflerini 
Kabule Layik f;örmediler .. 

İstanbul 24 (Ôıel) - Uzuuca bir zamındınbetl devam et · 
mckte olan So.,yet·Bulgar ticaret mukneleıl mOzakerelf'rl tıma· 
mile akim kalmııtn. 

Bulgar delegeleri, SoTyetler tar1fından kabul edllemlyecek 
bir takım metaUbatıa bulundukları gibi, So,yet delegesi de 

teklif lerloln blok halinde mOsakere ve kabolOnft letemektedlrler. 

Her iki tarafta lstedlkl~rlndeo fedakArhk göstermedikleri için 

İstanbul, 24 (Ôİsel) - lpat 

yatı, birçok fırtınaları atlattık· 

ıaa sonra Pire limanına mu· 

va11lat etmletlr. 

- Bet 
gandenbeıl limanımızdı bolun· 

makta olan Amerika Ve·puççl 

ve Krlstoforo Kolombo adlı 

İtalyan mt>kteb gemileri bu 
ubab aaıt 8,30 da limanımız 

dan Akdt>nlz'e doğra yola çık · 

mı11lardır. 

İtalyan bllyGk elçiel M, Gılli 
dan gece elçilik blnaunda 

İtalyan deolıcilerJ ıeref ine bir 

aktam şöleni vermiı bu ıölenl 
bir 11avare ıaklb etmlotlr. 

cak gibi gôrtın11aektedlr. IJK 

Baıı ıöylentllere göre ,, 
beklenmlyen b111 gaçıold; 
bir buhran dogurmaeı lbl 

vardır. ~ 
Bakanlardan Y ınkoYi9 1 

akeam 8obfage'ye gtdete~ ~ 
kıdaolar1nın letlfa1ını krıl • 
prenıe blldfrecektlr. 

Büyük Orman 
Yangınları. 
Avrupa ve 
Amerika'da Çok 
Zararlar Yapıyor·· ,. 

İstanbul, 24 ( Özel) - ,ı' 
eene kuraklığın ve 11ıc:11kl .,,. 
çok fasla olm1111 ytııoodell ~ 
tOa Avrupa'dı korkoDO 0 fi 
yangınlar1 köylerde oııl : ...r. 
11anca da zarar vermekte~ 

Asıl dehıet Amerlk• il' 
Montana, ldaho ve Oreg011 ,1 
yak ormanları alevler ~~bf 
n söndaralemlyr.cek bir ,t'_ 
ile yanmaktadır. Yıogın 1~k ~ 
den binlerce yabAol GeY .... 
Ayı çılgın bir halde kaÇOI ~ 
bunlar da char yerlere •1'' 
deboet saçmaktadulır. -'Jl 

~~~~~~~~~~~~~~~~:--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----.,.ı,. 
dilemıo hatları gerlılne akı· dalgı yayılıyor ve tek mermi varmışlardı. Piyade makineli kolordumozoo fırkaları ı,ı'i 

mOzakereye devam tmklaı kahnamıotır. 

yordu. 11lp elvrl havaya ydkaelmlı olan Ulfenk ateılerl bıılamııtır. Mu· 11lvrfılnc 'Ve solundaki 1111 ~r 
26 Ağuıto11 .• Sabahleyin bıı · ''Kalecik., tepe11lnfn ~n6ndeo harebenfn eu heyecanlı ıaf ha· birinci kolordumuzun dtğer f' 

byan asal taarruz hep birden 11lperlere düıüyor, paralanıyor. ıındayız . Bizim plyadt:lerln ller· kaları da Tınaztepe'olD :.tP" 
Ye Türk Baıkomotanınız, ha· Bunun arkasını diğer toplu, leylıl biraz yavaıladı. Fakat dakl ve solundaki Bele..,..,. 

lunduğu Kocatepe'deo seyre· diğer patlamalar takip ediyor. durmıyoruz. DOıman topçusu· Kılıç Arslan'a yaklaıı)or 1ıt 
delim : Patlama 11eeleri gittikçe artıyor nun ateıl de azami ılddetini BölOklerin Adeta dfiıOJ'~ ,J 

BenOz şafak ' aökOyor.. Et· ve şiddetleniyordu. Saat beee bulmuotur. Bilhaaea Tın11tepe· ılne ehemmiyet vermfyere d~ 
raf ta çıt yok. Ağoeto9 gOnQnde doğru en ıon baddlol bulmuı nln öotı bizim ve mukabil ta· ôrgiUerlnl ellerlle sır1111 ı" 
bolunulmaaına rağmen bu yfik· to. Sağ'1an ltlberea Kalecik rafın ateelnden bir cehennem çantalarlle, karn:ostırll' 41J 
11ek dağ tepesi ln11anı aıoıecek ılvrlsl, Belentepe, Tın•ztepe, manzara111 almaktadır. Arkalar· rak dftıman 11lperlcrloe git 
L d 1 0 1 k Kılıç Arelıo gibi belli başh dan O'clen piyade kıtaatımıs da 1 d .a ar ser n.. rtı ı yavaı, ya· " eri gôrOlayor u. ıf"' 
vaı ağardıkça darblnlerln ade· menllerln .,nQnde ılyah satun· ön hatta yetloiyorlar. Onlar da Saat 9.. İlk battıD ~e ı.'" 

lır faaılaeız ytıksellyor ve pal· öodefd kıt'alaumızı takviye edl · d ""'• eeelne dayanmıı olan ve hafif deki mOteaddld mO ıı.. JJ/' 
Jayıı 11eılerl havayı titretiyordu. yorlar. P' 

ıi11 tabakasını delmeğe çalııın İstlklll muharebesinin devam larında Yonao'hlarıo ge tJI"' 
gözler, önlerindeki sıra dağla· Saat 6•30 TIDaztepe'de dDı · O'etlrdlklerl mıntaka fbıl1' fi 

rın yamaçlarını tırmanın kıt'a 

larımısı arıyor. F•kat aooeuz 
arazi dalgaları ve hafif 1111 bun· 

ların berini kıpamıı hiçbir ıey 
gôstermlyordo. 

Saat (.. Topçularımızın ilk 

atetl açacaAı zaman. Da dakl· 
kada 11gdakl 4 Onca kolordu 

cepbeılnde gecenin ıGkllnonu 

boan ilk gOrlltl kopuyor. Tek 

ettiği mtıddetçe ne Yunanlılar, man hatlar1Ddı karıeıklık, bo· " afO 
ne de bizim tarafımızdan yapıl · zulma alimetlerl ve geriye kaç nan da lnzlmımlle çe ı•d•·· 
mıyan bu ateı bizim içimize malar görölfiyor. Tel ~rgQnGn amansız bir boğuşma bıt~ 

Ortalık kararıncay• ;r .J ne kadar ferah verlyorea daı laın öndnde yaıan 15 inci fır· ti': 
man t1rafını da biç oaph"ılı klnın 88 ve 45 inci alayları kAh bu taraf, kAb öbilf .foı! 
o kadar hıyret ve debtet içe· birden doğruluyorlar ve tel ör· ilerledi, geriledi . Fak•~~~ 
rl11lnde bırakıyordu. gGlere atl•yorlar. Yer yer bom· kehramauları gece k fflt"'" 

Sıat 5,30.. Slı bayii dı~ıl· balar patlıyor. bastığı vakit Yunan rae,,,_ ~ 
Saat 6.50.. Daıman 11tperle- nln bnlunduklırı 11Jlıtle mıı, ortalık aydınlanmııtır. De· , 

relerin Ye ıl11ID içinden 11ıyrı· 

lan plyadtlerfmlz forada borada 

rlne glrlltyor; Tıaaztepe'nln ön yakllek bıtlarıoa çok 

luımı lıgal edilmiş bolunavorda. bolanoyorlarcb. 

11U.lldaa 'bel 



Uyku 'a Dalınca! Sel3nik Pa· iki Günde Panayırı llhaylar Izmirden Maçında Uşak 
} Ayrılıyorlar Takınıı Galip •. 

Amerikalı bir doktor blrgfin B k B K G d gellb · ' nayırl aş alll 30 • • • • Aydın, 24 (Özel) - Aydın 
ille ~tısaoların donml\k eore· . 1 n 1 şı ez ı. . talumile U~ak taluau arHında 

y._ ı İzmlı, Maul111, Aydm, Denlıll 
ldd ı yı yaşıyahlleceklerlnl Panayırımız yapılan maçta, Uıak ıalumı l e 

d 
lı ediyormuş. Eecr bo haber - Isparta n Bordur llbayları don k l dı 

L~ğru çıkar vey~, hakikaten için Muvaf fakiyet Panayır Alanına Egw lenmek için De de flbıyhkta Trakya genel es · yeanreı i6tlgol e Ay n tılumım 
U(lyl hl pekterl General KAzım Dlrlkln m ş r. 
Geuı:d recy olursa dOnyamızın Temenni Ediyor.. Gidenler Pek"oktur. başkanlığında toplanarak bu B .. 
bı e de aklın alamıyacağı Arsıoloeal Selloik panaym ~ illerden hava koromumoza ne u gu ll 
r~~k marifetler görecPğlz. başkanı; areıuloeal İzmir be· Arsıulusal İzmir panayırı • man b6rosonı başvurarak İı · tekllde yardım temin edileceği 

tırık Dftl isterdi ki; bn dondo· şlncl panayırının açım töre · muvaffak olmuş bir eserdir. mlr'in gezilecek, görülecek etnfıoda gör0şm6şler, kararlar Türkiye ve A VUS• 
1 · uyutma keyfiyeti bugQn nine çag"ırılmıatı. Bu müoı Geçen yıllara göre panayarda yerl«'rl hakkında malumat al· almışlardır, 
.~:.ı tah~kkok etaln. ÇOnkü eehetle Sel4ol~ panayırı baş · önemli farklar vardır. Panayır maktadırlar. Kendilerine iste· İlbaylar, bugün yarın yeri"· lurya Milli Takım• 

ço .. bozuktur. Bir harp rloe döneceklerdir. 
P•tl kanından İzmir panayır komi· mOnasebetlle İzmlrll'er Oç ntlen maldmat; dll bilir genç laı·ı Karşı laşı)·or 
.. aınak fizeredlr. Mesel!, H k k f J •• V•llıdJ te@I başkanı Ve Şarbay doktor hafta nee'~ içinde yaşamak lerlmfz tarafından Verilmekte U U Ş eri 
ı ' bo harbi yapacak olan · lstanbnl, 2t (Özel) - Ya· 
•rdın bl k Behçet Uz'a aşağıdaki telgraf fmkAoını da elde etmiş bola· ve ayrıcı rehberler dağıtıl · Direk törlOğll ••• 

1ıııı1ı r ıç yftzblnlnl yaka· gelmiştir. nuyorlar. Diln ö~leden eonra mıkrailır. I rın ( BogQn) Türkiye ve Auutı· 
ld 

1 Ve bazhıneye tıkmalı lbaylık mektupcoluğnnu as turya mllli takımları araeıudı 1 H Doktor Behçet Uz panayırı ziyaret e~enler pek· Raosenylman bftroso; pınay.r 
1 • arpten bahseden ve onn t olarak gören Kuşadaın llçebayı maç yapılacaktır. 
•Uy Arsıolueal İzmir panayırı çoktu. Bllbatıea gece pabayırda mdo11sebetlle zmlr'e gf!lmfo I 

L en kim; Moesollnl mi, Ha . Olliver'in, zmir hukuk işleri 
"'' b komitesi başkaD1 ve şerbay gezmek önemli bir mes'ele olanlara otel, panelyon ve lo dl k ö JQıtQ d Gahıtasaray fikftmdarJ mı? Uloslar k re l r "' ne at•n ığı mem· 
loe L~tüf ka d ti ı d L olmo•tıı. Sırt sırta, omoı omuza ıota göstermekte, iyi bir şe· 1 h b 
..:ı Yetealoe ne hacet? Herlklslnl u ıar ne n z en pea. " nonlyer e a er alınmıştır. Dl· 
ıı ü b 1 k bir kalabalıL bfttftn panayır kilde çalışmaktadır İzmir otel· ,_.. d b il bl ld 1 ld 
b
e Y•kalayıb haydi buz dola · m te aesıs o ara &onsuz te· a. nver l'ı;er r are Am r lr. Romen 

Takımını Yendi. 
•ıı ı 11ekkOrll'rfml kabul ediniz. BI· alanını doldordormoşto. terinde evelkf ~ece birinci ıınıf Emri beklenmektedir. 

b 
1

" Kıılıb ılıb bozların " 84, ikinci sınıf 191 oda heniız 
tıılar zlm paooymmızın açılışı 8 l'ıuaym ziyaret için iç ille . 

.tbı ın ortaeıoa mumyalaşmış 
~· s k d eylülde olacağından ba sizin rlmlzdeo pek.çok halk gelmljk . 
~ ı ıştır ınız mı, tamam!.. 

oseolfol de, Habeş k•alı da llgtdeğM gösterinize fıtlrakl · tedlr. Evelkl gOn Devlet de . 
'-Yk"y d mfze mani olmakradır. Te11eb· ı il 7 t el Jaletme a b .. a ılarlar ve herkesin v m ryo arı o v mu 
,,~'' dinlenir . . Şık blrşey, de · büsilnüzün muvaffaklyetl için fettlş11ğl ırenlerlle 626, R inci 
!!ili Dıl? en iyi dileklerde buloooyoroz. işletme mflfettfşllgl trenfle, 

k Bu tertlb marifetleri kendi SdAotk panaym başkanı Aydın bavallsfoden 470, Sa 

ae~:~lnlze çoğıltıbllirsinlz. Afe. \... karye vapurlle denizden 235 
ramuklarımız yolcu f!elmhtlr. Kamvon ve 

otomobillerle gelenler de çok 

Tamamile tur. Ecnebi bazı seyyahlar da 

Satılacaktır. eu ısmar· 

GırtJığmıza kadar borca gö · 
lbQI . 
~ dthıflz ve tediye lmklioı 

b lınadı. Doğruca mezbahanın 
IJıb 

1 •nesine!.. Soğuk 
it glbJ; --·-····· 

gelerek panıyırımızı gezmiş 

ve bt"ğenmf şletdlr. 

Seyyahlar pauayır ranaeııyl . 

boş bulunduğa tesblt edilmiştir. 

Yeni gelecek zlyar,.tcfler bu 
otellere yerleştirilmektedir. Bir· 

kaç giin sonra boş hfçbtr yer 
kalmıyacağı oranlanmaktadır. 

ikinci gün panayırı J 2,500 
klel ziyaret ttmlştlr. Birinci ve 
ikinci gftn içindeki ziyaretçi. 

lerln ııayısı otuz bini bulmuş· 
tur. Bu miktar eatılın biletlere 

göre teebh edilmiştir. Daveti· 

yelerle ve serbest kartlarla gl · 

ren zlyaretçUer 111yıdı dahil 
dt.ğlldlr. 

- Bana elli senelik bir 
'-Ykuı ... 

v 
.\\ e ırkaeındın da dolaba .. 

Bu Yıl Pamuklarda 
Hastalık Olduğu 

Haberleri Yalandır. 
Yas üzüm 

•cıktı bağıra dursun. Elli 
leoe b 
.E:ıt orçtrn kurtulureonuz. 
,, 1 •ene sonra gözilnflzQ açtı · 

' 
ihracatı Mes'elesi. 

Orman 
Yangını Oldu 
Bir Köyln Kestaneliği 

Kasten Ateşlemiş .. 
Ôd,.mte'in Bademye kôyftnde 

1\loeluk ba§ı mevkllnde bir yın· 
gın çıkcnıştrr. Jandarma ve hılk 
giderek gece geç nkhe kıdar 
çılıeerak, yangını eôndılrmftş. 
lerdh. Yanan kısım fondalık· 

tır. 200 kestıoe ığacı yanmış· 

tıt. lnHn, hayvan ve eşyaea 
zarar olmamıştır. Tıhktbtı 

1 

göre yangın; araziyi genloletmek 
kaadlle Hatip oğullarından Meb 

med Alim oğlu Mehmed Emin 
tarafından çıkarılmıştır. Meh 

med Eınlo tutulmoo ve tilzl'ye 
verilmiştir. 

let.ubul 24 (Özel) - Bıik· 
reş'te Yoventoı takımlle Gala · 

tasarıy aıaıuoda yapılan mııçta 

Galatasaray, ikiye karşı Oç 

g.Jlle galib gelmiştir. 

Güreş 
Müsabakalarında 

Viyana'lılar Galip 
İetanbul 24 (Özel) - Viya· 

nah güreşçllerle latınbol'un 
yeni yetişen giireoçllerJ arasında 
bogftn tik mfteabaka yıpılmıı· 
tır. Bu mihıbıkada, Vlyaoah· 
lar ilçe karşı dörtle galip 

geldUer. 

Gazinoda Bir Vak'a lii11lıt k 
Q va ıt, klmbUlr, dünya 

e bıle girmiş olacaktır ve 
gôtQreQnQz ki borçlar moruru 
'-~r•tnış .. 

Tiırkofls'fn topladığı ve Eko· 

ooml bakanhğıııa gönderdiği 

malumata göre bu yıl Ege böl 

geslnfn pamuk letlhsılAtt 55,000 
balya kadardır. Geçen yıl re · 
le o it esi 38,000 balya idi. Bu 
yıl pamuk Qrftnlerlmldn ko 

laylıkla f braç edileceği ıolışıl 

maktadır . Bazı yerlerde pamuk· 

Jarın bastahkb olduğu hakkındı 

çıkan haberler asılsızdır. Re 

koltenl n ger,.k evsaf, gtrt"k 

miktar bakımından yeıfşrlrlcl 

ve tecimerlerlmlzl eevlndirdlğl 

gönllmektedfr. Pamuk piyasası 

yakında açılıeaktır. Ftatler ge· 

çen yıla göre 10 kuruo yftk· 
sektir. istek toktur. 

T '"' k r· B k B ö 1. I Bir Vo1kan ur o ıs aş anı u nem ı ş üze- Ku~ıyaka t@kelesl yanıod• 
(Vaıao) gazlnoı.moda b\r vak'a 

L Gencetolz. Baktınız ki, istik· 
oıı k 
~I Yo ve zaman mfisald de· 

ı.. Hemen buzhaneye ve on 

:llelJlı: bir uyku donması.. On 
dile sonra kalkar, etrafı tetkik 

~ ersiniz. Vaziyet mQsald he 

~•ttnıa~a baılarsınız. Değil ise 
elldlnlzl bir daha dondurursa · 

lıtıı G 
d · tne olmadı mı, bir 
l •b• .. Holıt@a; iyi bir istikbal 
Le h9yat hulıcığınız zamana 
"•dı 
11 

r yatır, kalkar, uyur, 
Y•oıreınız. 

1 1
F'•kat bOtfin bunların en 

'ııı h ' Yeryüz6ndeld lneanlarm 

1 epaının birdenbire donma· 
•rıd 

L ır. Bıkmışeınız ki, her· 
"ea d 
l olıpıa! Ne gürOltil •r 
1611

' ile hareket, ne blrşey! Bü· 

tltıı eşya, olduğu gfbl kalmış· 

1 Jftz sel!e eoora uyanıe bıo· 
'Yor M 

1 L • ezardao çıkmıe bort· 11lla 
1 

r gibi mtlyonlarca lnean 
h~a dlklllnor E . 
~ vlerln yarısı yıkılmıo, ao· 

•klar 
hı yosun tutmoe, bazı ee· 

tler b 
~I atmı~, yabani kaşlar ee· 

tlerd lG e oturmağa boşla mı;ı, bü· 
0 "eoı'l f b k ~; ı er, a d alar çür6müş. 

,..er buna imkan olsaydı 
~llllnilll k · ' 
bı ı, znallı dünya derin 

r neree ılır-
' 

ttı - Oh, çok eükür, blçol· 
•taa 0 

1 Y z yıl rahat t:deceğlm, 
•ttınıd ~ a bora tepen insanlardım 
tırtulacağım! 

t Oıye sevinirdi.. Hakkı da 
•t Y•!.. 

Çimdik 

Suç Kimin? 
Oon bana Yıldız matbaası 

••blbt telefon etti ve: 

Kemal Aktaş 
Ga~etemlz Görftşler, Sezişler 

sOtunu yazıcısı HllAl eczanesi 
eablbl Kemal Aktaş dftn Sa · 
karya vapurlle İstanbol'dao 
geJml~tlr. Arkadaşımıza boşgel· 

din deriz. 

Tahir Erdoğan 
Ttre malmüdQrü Tahir Er· 

doğan'• bir ay izin verllmlotlr. 
Bu iznini Foça'da geçirecektir. 
~-~---------~~-

- Dftokft çtmdlğlofıde be 

ledly~nln da vetlyelerlnd11kl yan 
lı~lığa karşı tarlzlerlnlz nr. 

J\f aaleaef bu hata mat h<tı1mıza 

elddfr \'e hrr naeıJ a yanlış dl 

zllmlştlr. Onu dtızeltmenlzl yal· 
varırım. 

Dedi. Ben de dedlglol ya · 

pıyorum. Fakat DllokQ yazıma 

dikkat edilirse anlaşıhr ki, ben 

eadece latife yaptım. Tarizi 

hatırımdan bile geçirmedim. 

Benim bu sQtunlardakl vazifem, 

lktel uaeında samimi bf r dille 

konuşmaktır. Şerbıy dı bono 

bilir. 

ç. 

rinde Meşgul Oluyor. Ateş Püskürüyor. 
letanbul, 2' ( Ôzel ) - 1•· 

pooya 'nırı; bOyftk volkanların· 

olmuştur. Sıyld oğlu Malik; 

eabneye eokolmakta olan gazi· 
nonon gece bekçlel Adli oğla 

Naim'e k6fretmlı Ye Naim'I dı· 
şırı çıkırmak htemlştlr. Ba 

yOzdto çıkan ka vğa aononda 

Malik şişe ile vurmak soıetlle 

Nalm'l yıralamı~tır. 

~~~--~~~~-
Mısır hükumeti; İekended· kuruşa gftmrftk koymoıtor. 

yedekl tecim mdmeHfllmlzln ÜrOnlerlmlzl yaş olarak lh 
tl"eebbü.slevl ilzerlne yış mey va nç için Tfirlı.of tein yaptığı 

gümrflk tarifelerinde öoemll teşeblıllslerln iyi sonuçlar ve · 
dt"ğişlklthler yapmıştır. TOrko receğl anlaşılmaktadır. Fakat 

f ise gelen malumatı gört"; bıı yıl pek fazla blrşey yapıla · 
karpuzun gftmrftk reaml 100 
kiloda 150 mllfmdea l 00 mi mıyacağı muhtemel görftnftyor. 
lime indirilmiştir. Diğer yış y ıpılaeık öoemll hazırlıklardan 
meyvalar gümrftk tarifelerinde ı0tıra gelecek yıl önemll yaı 
yapılan değlşlkllklerlo de yıı ilıOm nealre ihracatı yapa · 

çıkat ilrOnlerlmlzlo Mıeır'a lh· lacaktn. 
racıoa oygoo bir dorum mey· Şehrimizde bolonmıktı olın 
dana getireceği anlaşılmıotır. Tftrkofls baekaoı Mecdet Alldn 

Turkof Is; yaş ftzOm ihracatı yıe meyn lbracallmıı mea'eleel 
için yalnız Orta Avropı mem· Ozerfnde önemle meşğol ol· 
leketled nezdinde değil, lcgll· maktadır. 
teri", lnlçre ve Mısırı'da ibra · Zlngıl kerewte ıoeyeteıJ~ 
cat yapmak için mftracaat et· TGrkof le tarafından gönderil· 
mlştlr. Mısır hilkumeti yaı mlı olan nOmuneye uygun 
ftzümlere 100 kflo da 20 Mısır olarak Bolgar'larıu yış OzQm 

, __________ ,llııı ambalaj kafesleri eekllnd., ka· 

ölüm 
Maraş C. H. P. llyooko· 

rol baekanı Bordur 111ylavı 

Halid Onaran'ın anası dftn 

ölmlle. bOtlln ayle halkını 

yas n matem içinde bırak· 

mışhr. Buğün eaat onblrde 

Uzonyoldt ki evinden törenle 

kaldmlıcak ve Kemeraltı 

camilode namazı kıhndıktao 

eoora Karşıyıka'dıki eyle 

kabristanına gömfllecektlr. 

Bo acıkh ölftm bıberf; 

Saylav Halid Onıran'la be· 

rabtr bu de~erll bayanı tı · 
nıyanlırı çok mütee..sir et· 

mletlr. Halid Onarın'• bft· 
Uln ıylesl halkını aımlmi 

bış tıağılarımı11 eunarıı . 

fesli ambalajlar hazırlamıetır. 
Soayete buolaun tıneelnl oo 
kuruşa venceğlnl bildirmiştir. 

Bu ambalajla fizOmlerfo gft· 
ney (Şimal) Avropa'sma kadar 
bozulmadan gönderJlebllecıı:ğl 

muhakkak görftlftyor. Yakında 

yeni ambıl4jlarla ilk parti yola 

çıkarılıcıktır .. Of h; yıe GıGm· 
lerimlzln tabii abcıları olıo 

memleketlere ihracat yapmakla 
kalm,yarık birçok istihlak mer. 

kulerfne de nQmune gönder· 

mtğe teoebhilı etmiştir. 

Bolgar'ların; yaı üzümlerimi 

zln lhracma en, el olmak eme· 

ille bu leten Bulgar Gretmenlc · 

rlnln zarar görmekte oldukları 

hakkında lhrıcatçılırımıı ara· 

&ındı propıgandalır yapmağa 

cılıetıkları de duyolmoetor. 

dan birisi olan Azanı volkem, 

lkl gündenberl faaliyete geçmle 

ateş pftekftrmektedlr. Volkanın 
lndlfaa ba~lamaaı yftzünden biç 

bir hadise ve kazı olmamıetır. 

ELHAMRA idaresinde M. 
KOtiıphane ılnema!ı 

29 Ağustos 935 Perşembe gQuil ıçtlıyor. 

ilk program : 

Sevmek Yaşamaktır 
Başrollerdt': JOAN KRAVFORD FRANCHOT TONE GENE 

lııımlr'Jn elnrma senr halkına mftjde 

ELBAMRA eioemHı bOtün dQoyada hazırlaaın 

en lyUerfol bu mevsim lçlo temin etmiştir. 

Bazı,annın lslmlrrl şunlardır: 

KASTA DIV A Bilmemle Senfoni ve Çardaş l'oretln mil· 

meHllesl Marta Eggert 

ANNA KARENİN mGmeselllerl Greta Garbo.Frederik Mart 
ŞEYTAN KADINtılR ., Marlen Dletrlch 

BİR AŞK BÖYLE BiTTi ,. Poole VeHelel. V. Foret 

SALABITilNI Eyyublnlo kılıcı Rejisörü Sesll de Mille 

SILA H BAŞINA m1ımeHlleal Annabella · Vlctor Fraogen 

SARIŞIN KAR MEN ,. Martı Eggert 

SEVMEK YASAK. MI ., N. Schearer. F. March 

BENGALE AVCI TABURU mOmeııılll Gary Gooper 

FAKİR BiR DEIJKANLJNIN hikayesi mftmessllesl M. Br.lls 

ŞEN DUL miimeNlli Maorlce Chcvaller Janelte Makdouald 
KLEOPATRA rejlsôrG Seetl de Mille 

MAZRUKA mGmesslleei Polı Negrl 

SEVGiNiN SESİ mftmeeslleıi Jean Kepora • Marta Eggert 
TARZAN VABŞltER uaeındı VOLGA MABKUMLAHI 

Vesaire veıalre 

BfttOn bn fcdakirhklara ra~men bu yeni mevelm EL· 
HAMRA duhuliye f iatlerlnl de ocozlatacaktır. 

Anliara Birası Orman Çiftliğinde Yetiştirilen Hususi Bir Tip Arpa 
ile Huhlondan (Şerbetçi Otu) Yapılmaktadır~ 
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Tarihten Yapraklar: 

Bizans Saraylarında Fu
huş ve Kıyalar!. 

Bizansa iki imparator Veren Oç im
parator öldüren Kadın. 
~~~~~~---~~~~~~-

(İtalyanca bir gazeteden aşağıdaki yazıyı ahyoruz; bu yazı; köh· 
ne bizansıo üç iınparatornnu öldürmüş ve ayni tahta iki impara· 
tor doğurma~ ,.e yeti ~ticmi~ olan çok güzel ve fuhuşta ün almış bir 
-kadının, Teofani'nin kısa fakat dikkate layık hayatından bahistir.] 

Tarihin eekl 

bir devrinde bir 
yıldız göklerden 

arza lomlş ve 

Bizans ıahtaoa 

yerleşmişt ; fa. 

kat bu yıJdız 

Şark 1aribloio 

en kanlı facia 

larıoın falll ol. 

muştu. 

Bu yıldızın 

iıml "Teofıot,, 

idi. Çok, hayal· 

lere bile eığmı . 

yaca.k kadar gft· 
zeldl. 

Bu gftzel ka· , 

dının devrinde yaşamış, bu 
gftıel kadını gözlnUe görmftş 

olan bir Blzaoı muharriri, 

"Tabiatın, bftUio gtızelllklerl 
bir 1raya tophyarak yarattığı 
bir meycodlyet,, diyor; bir 

diğeri de "Hana kızlarıoıo 
içinde Teofanl'dan daha gOzel 

n daha şehveıAmJz bir kadın,, 

yaratılmadığını iddia ediyor. 

Ve... bu kadının giizel oldu· 

ğo •adar desHs, fettan ve 

eebıretlne mağltlb oldoğooa 
tarih ta1Damlle kabul ve itiraf 
etmektedir. 

Blzanıı halkından olan bu 

genç ve gftzel kadın, Bizans . 

tahtına yedinci Koetantln za

manından ve onunla t>:Vleomek 

teoehbftsü ile göz dikmiş idi. 
• • • 

Ve... 959 ıenesl lldocl leş 

rinln 9 oucu gftoü, keylnpederl 
iroparotoruo mablye't enlaşıla 

mıyao bir bast•lıkı arı öldüğü 

"akıt, 'feofanl benOz omeklz 
yaşmda idi. 

ÔIOmOn hl~ beklen ilmi yen 
we çok garlb bir oekilde öl· 

meııt, yeni imparatorla zevceel 

yeat lmparatorlçaoıo tabut ar· 
k11ındaki vaziyetleri Blzaoe 

hılkıoa bunlaran bu ölftmde 

masam bir rol Pablbl olmadık· 
larını çok gılzel göstermişti. 

~ . . .. .. ' 
keodletoe bir eolkaed yapaca 
ğındao koktuğu için, mevk.tfnln 

emniyetini Nlklfors Toka'nın 

şahsında görmOştü. Bizans ordu 
ve donanmaaımn kumandanı 

olan bo general, imparatoriçe· 
den aldığı davet Gzerlne hemen 

lstanbol'a gelmiş ve halkın bil· 

yak tezahOr, alkıeları arasında 

Bosfor sarayına girmişti. 

Teofanl arıık ordunun da 
himryeel altında demekti. M D· 

asular1Dın tarif ine göre Nlkl · 
foro koca kafalı, iri vücotlo, 
ateşli bakışlı, gnr ve çok siyah 

eıçh, herkese hOrmet ve itaat 

telkin eden bir adamdı. Girld 

ve Surlye'deld zaferlerlle de 
çok meşhurdu. ~·akat bu adam 

bir askerden zf yade papaz tarik 
döoya rublu idi. Birçok defa. 

lar Aynaroz Maoaetırlanna çe· 
kllmt-ğl düşünmüşrQ. Fettan 

Teofaoi onun bu arzularının 

tahakkuk etmesine bmıkmemış 

ve o zamrn sonra, nlkihları 

yspılmıştı . 

Alman'lar Yahudi Sim-
i d K k Menemen icra lşvarı sar arın an or mıyor. ., r 

Bir Alman Gazetesinde Çıkan Dik
kate Değer Yazılar 

• • • lstanbul, 24 (Özel) - Al- dllerl tardeıtlk, bize ne yapı 
menya'dakl Yahudi aleybtarhğı, bildiler? .. ,, demektedir. 

Y ahud1lere hiçbir hayat h::kkı 

vermlyecek bir şekilde lnkl~af f 
etmekte ilr. l 

~- ' 

Bavovv'da Oaırlş kamunu 

idare heyeti Yabudilerlo eeya. 
bat hakkını kaldıran bir karar 

euretl kabul etmiştir; bu ka
rarda: 

.. YahuaUer gama (Beç) taşa 

yao vapurlara binmek llyaka 

tını haiz değildirler!,, denil

mekte, Yahudilerin Ren nehri 

Ozerlnde lşllyen vapurlarla hıa· 

reketlerlne müsaede verilme
mektedir. 

Bir Alman gazeteei: 

"Ecnebi tabiiyette olan Ya· 

hudllerlo de memlekete girme

mesi lAzımdır. Bize Yahudi 

dövizi lbım değildir; ve, Ya

hodllerden vazgeçmeolo mOm· 

k6o olmadığı hakk>ndakl kana· 

at ıa yanlıştır, 1933 dı! Yahu. M. Iliılel' ve arkadaşları 

Habeş Erkanı Harbiyesi 
Planını Değiştirdi Mi? 

Harardaki Kuvvetler ltalya rı Soma· 
lisi Hudutlarına Nakledildi .. 

Habeş Askerleri 

İetanbol, 24 (Qzel) 

Ababa'dan bildiriliyor: 

- Adle bir kısmı, İtalyan Somallsl hu· 

dotlarmdakl kuçük Dolo kaea· 

Habeşlstım'ın ıon zamana ka· 

dar eo fazla ebemmlyet verdiği 

ve asker tahşlt ettiği bölge lia· 
raı ve civarı fdt. 

Son giinlerde verilen hl~ 

emirle boradaki aııkerln mühim 

basına 

mlştlr. 

\'e civarına eevkedU· 

Dolo ct>phestode Habet'Hler 
eo kıea bir zamanda üç müda· 
faa hattı kuracaklaıdır. 

Hak yerinde NeSöylüyo 
-Suçu .Kendisi işlememiş, 

Enver işlemiş . 

A \7ll~ 

..... 
1 

- ııtl 
İbtilcb ve zimmet suçların· olub üzerime atıldılar, 9 

~t 
dan ötürü Menemen oskl icra da kaldım. Nefesllll . ~ 

. b ııoı 
memuru Halid Ziya ile avo öleceğimi anladım, ~dırd' 
kat Eover'Jn duruşmalarına bıçağımı çekerek 8" d 

1 I• 
Ağırceza Bakyerlode başlan Biri öldu. öteki yara 110 ı 

-dııC•• mıştır. Mevkuf Halid Ziya; harekeli kendimi oıu fi 

suçun lbdlas ve zimmet olma· yaptım. Başka bir diye 

dığını, avukat Eover'e borç yoktur. Dedi. ~ j 
olarak verdtğlol söylemiş ve Bakyerl çarsamba gilO 

honu iRbat lçln Enver'in bir rarını verece~_-/ 
de mektubunu hakyerlne ver· 'd 
mlştir. Enver; zimmete geçi· Eşme e 

ı, 1·( 
rllen parada hiçbir Hglel ol· Çarşaf, Peçe l{al1to\ 
madığını söylemiştir . Hakyerl ~o 
kuıulu, def tulerln, teşkil edl· Eşme (Özel) - Şıar ,i 
lecek vukuf ehline tedklk. bugünlerde fevkalade l 

toplanmış ve önemli ~· 
ettirilmesini müzakere etmiş, ı 

vermiştir. rır 
bu sırada . suçlu: Bu kararların en b~;I 

- Buna lazam yoktur. Çdn· kadınluın eski zaP>•11 l 
kü lstfntaktakl evrakta bu ps· L 1 k • ri Jıı1 { &a ma ıyaıellen as ot· 
ra1ar hakkında k4fl malumat geçmeleri kararı olrouşt 

11 
vardır. çok az bir zaman lçlndeııtCJ 
Demiştir. Suçlunun avukatı da; merkezinde peştemallı, ç 

• 
- İhtllıie yoktur, zimmettir kadın kalmamıştır. 

1
,l 

ve 1475 lira değil, 1100 liradır. Şar korulu ayni fOP 0ıL 
Demiştir. Suçlu Halid Ziya ilçe merkezinde ColJJ bO 

alaoında bir AT ATüRS d 
karmak, çocuk babçestle ft~ 
sahası yapmak kararı 

tekrar söz alarak; 

- Avoku Enver'tn parayı 

aldıktan sonra uzun zaman ya· 

mma gelmemesi de aoçu lole· 
dlğlnlo bir delilidir. 

• Demiştir. 

Hakyerl kurulu; dosya öze 
rinde tetkikat yapmak için du· 

ruşmayı başka vakte bırakmıştır. 

Narlıdere Cinayeti 
Nathdere köyQ yakmındakl 

sebze bahçealnde Mustafa'yı po 

sa kararak öldürmekle suçlo 

Bektaş oğla Basen ve o@,lu lb· 

ruhim'in duruşmalarına dün 

Ağırceza hakyerlude devaw ed.l

mlşılr . Oünkü celsedl} ~imdiye 

kadar dinl•·l!memi~ olan ikl 

a :n mt1 hukuku tanığı (~ahldl) 

dinleonı fştlr B ımJıır Hııyrl ve 

HııSBo adında MI. Vak'adeu :; lr 

güo evel Urlo'd11 zt>yti.olerl hac 
zeımek mes'eJeeioden maktul 

Mastara Jle katil Hasan araıımda 

hiçbir vak'a çıkmadığım söyle · 

mlşleadlr. Duruşma bitmiştir. 

K.ararm tef hlmt için muhakeme 

başka bir güne bırakalmışur. 

mlotlr. ,,,~~ 
Uray bu kararların ti / 

için elinden egleo gayre 

fetmektedfr. 

.·. i 
İlçenin eski merkert:~ ~ 

Tokmak köyOnde mil89 
0
,l 

ne bulunmaması yi):ı: f re• lağvedilerek kırkbfn 1 ıııt~ 
mayesi A laşehlr'de bekle 1'' 
olan Tarım banka11°•0 bnı~ 
merkeze getirilmesini ·oıl•~~ 
ilçe balkı bilyOkletl 

beklemektedir. y~ 
§ - İlçemizde doktor G-~ 

tur. Bu mee'ud devirde dl 
Aoadolunun bir ilçesfı>~~gtıJff 
torsaz kBlması doğru bılf'~ 

ı 1 ~ ~ Rlr doktora şiddet e f ııfı 1 

vardır . Sağhk ve Soysal be~JI 
hekanlığındao hlmoıel 

Yo nf ruz. 
111 

ı 

§ - Afyon lzmtr b9 f' 
rinde lyl blr mevkide l 

·z r 
kurulmakta olan UçeıJJ: rl W 
kezinde bayındırlı" io e 
!emektedir. 

lşı1'lar Köyü Kıyası 34 TürkmeP J• ' ~ Bol'Dava kamununun (Nahf · k \19 
yeslnln) Işıklar köytlode tarla· . Atlısı Mos O Sarayıo henüz matem müd· 

deli geçmeden Tenfanl btohlr 

çılgınhğa başvurmuş ve fuhuş 

yolunda blnbfr rezalet yarat 

mığa başlamıştı. Ji'uhş macera · 

lımodan bıkkile müşteki olıin 

imparatorun beo kardeofndeo 

korıolmık için kurduğu dolab · 
lar pek çabuk tesfrfnt göster · 

mlo ve imparator kardeşlerini 

uzak manutarlara babeetmiôtl! 

Suriye ve Gtrid'in galibi Ni· 
kiforos Foka, earaydao çok hoş· 

laomamıo vakıt va.kıt eefere 

çıkmış, Bulgar'lara, Ruı'lua 

karşı barb etmJotl. Nihayet, 

kaııeımn, şeytan -ruhla Teofa. 

nl'nln hayatına bir solkasd ha 
zırlaomakta olduğucu sezmlştJ. 

Ayol zamanda .-eki arkada11la· 

rından Çfmtskfs'fn karıstle aşı· 

kane mftuasehetler tesis elliğin · 
den de haberdardı . 

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

Habe11'lllerln bu karar ve 

hareketi beklel'memekıe le 

umumiyet üzere Habeş askeri 

sına giren hayvanların zarar 

yapmasından ötürü çoban All'yl 
öldüren ve M1:ı1rad oğlu Yusuf'n 

öldürmek maksadlle yaralıyan 

Mosa'nıo duroşmaeına dan 

Ağırceza bakyerlnde devam 

edilmiştir. Duruşma son saf· 

haya gelmiş olduğundan dün· 
kü celsede yagenel ~a vaman 

Ali Akkaya tddlaeını serdetmiş, 
şahldlerlo söyledlklerfoe ve de." 

Hllere göre Musıı'nın; AU'yl 
öldürmekten ve Yusuf 'u öldilr· 

mek maksadlle yaralamamakıan 

Türk ceza kanonunun 448 ve 

456 ıncı maddelerine göre ce· 
zalandırılm.ısını letemlştlr. Boa· 
dan eonra bakyerl başkanı 

Süreyya; Yueof'a oe diyeceğibl 
sormuş, Yusuf 'ta: 

4000 Kilomet· 
relik Bir Y D· 

ikinci Romaooe . karıeı Teo· 

fanl'ye hududsuz bir serbesti 

vermişti . Teofanl; Jetedlğlol ya· 

pıyor, imparator an~ak bir 

gölge mahiyetinde kalıyordu. 

Fakat bir gfto, karı ve koca 

evde iken ikinci Romanos'a 

bir baygınbk gelmiş ve lmpa· 
rator sar11ya bile varmadan ol 

mftıtft. Tıbkı babası gibi, mı· 

hlyetl meçhul bir hastalık, genç 

imparatora bir kelime bile söy· 

lemek lmkAnını vermeden ha 

yatJ haram edf vermlttl. 

İmparatoriçe Teofınl dul kal· 

dıgı vakit ıocak yirmi iki ya · 

eındı, dört çocuk sahibi idi. 

Artak BJHnı tahtının tek sa · 

bibi olmuıtu . Fıkat baıvekillnln 

Kaounnevvelln çok fırıınah 
bir gecesi, Bosfor'on birbirine 
kahldığı bir saatte, Çlmiskıs 
üç erkadaolle saraya yaldaşmıo, 
dıvar dfplerioe kadar, fakat 

görGlmemeğe çahşarak eotal· 
muşta. Lapa, lrpa kar yağıyor· 

do! Bu dört adam, ipteu bir 
merdi ven vaeı taslle sarayı o bir 

pençeresine kadar tırmanmışlar 
ve pençereden içeriye birer, 
birer anlamışlardı. 

Bo dört klıJ; f çerfde Oç dört 

kadandan mftrekkep ikinci bir 
gruba rast gelmiş ve bunlarm 

başında olan lmparatorl~e Teo 

fani, erkeklerin başmda bula· 

Çımosklııe koca&•, imparator 
Flklforas Foka'oın yaltağı odayı 

göstermloıl. 

Nlklforae, imparatoriçe muh· 

ıetem yatak odasında yatmazdı. 
Sarayın kıraohk btr köşesinde 

çok sade bir odada yıtmağı 

Adet edlnmlıtl. Kaplan postla· 
nndan haeka blroey 6rtüo111ez, 

ve altına almazdı. 

KatUJer. imparatorun odeeına 
girdikleri vakit, yaıeğıoı hot 

bulmuşlar, araştırınca lmpara· 

torun bir sedir üzerinde uyu· 

ouaonu görmüşlerdi. Ve, lmpa 
ratorun kafası, kalın ve ağır 

bir kılıçla uyurken koparılmıştı. 

İmparatoriçe Teofanl ile ka· 

dll Çlmlşkıs'ın düğOoQ birkaç 
gtlo sonra yapılmış fakat bal· 

kın nefreti karşısında Çlmlşkls, 

eayeslnde tahta çıktığı Teofanl 

Ermenfetan'da bir aıanastra 
nefyetmlşti! 

• • • 
Fakat lmp3rator Çtmbkln de, 

sırası gellnce esrarla surette 

ölmüş \'e Bfz11011 tahtına Teo 

fanl'nln iki oğlu geçmfttf. 

Teo(anl bo auretle altı sene· 

Uk bir menfa heyatmdan sonra 

İstanbul'e gtıtlrllmiŞıi. Ve bu 
hayaıı, bu foboh le f'mııalsfz 

ııureııe lekf·lı-nmiıa kı~ ı n , n e 

şayan ı hayrı-tılr ki rahat <lö9e 

ğlnde ve iki oğlooon ı11m btr 

ahenk le hüküuıdarlık ı. Uiğlol 

gGrerek Glmüıtür! 

planının, boradan df'!ğU fakat 
şlmal ve Şark'tao, Erltre cep· 

!!İnden gelecek bir taarruza göre 
hazırlandığı ııaoılmakta idi. 

İngJlfz somalleloe yeniden bir 
vapur dolusu ellab ve mOhim· 

mat gelmiş ve bunlar hemen 

Hebeşletan'a nakl_olonmoşl_ur. 

Harput'ta 
Atatürk Anıtı 
Törenle Açıldı. 

Elaılz 24 (AA) - Harpot 
kHabasında yapılan Atatürk 
anıtı nan açılma töreni dün ya · 

pıldı. Törende binlerce halk, 
birinci genel eoepektör AbldJn 
Ôzmen, ilbay Tevfik Gür ve 

köylerden gelen heyetler bu· 
laodolar. Re!kın ıı e ,-1ncl ııon 

suzdtır. 

Muğla'da Sıcak 
l\lıı ğlıt, 2 l (A.A) - Üç gilo 

dür oldukça sıcak vardır. De · 

rece gündOzleı i oıuzılan aşagı 

düşmüyor. 

- Beni oldürecektl. Nasılsa 

kurtuldum. Başka bir df yece. 

ğfm yoktor. Hakklm1 fstetfrn 
C"zaeıoı görsün. 

Dedf . Suçlu Musa'ya ne di 
yeceği soruldu ve eon müdafa 

eanı yapması bildirildi. Musa 

- Ben öncede eöyledlm, 

şimdi de ııöylerlm. İkfıl birlik 

rüyüş Yaptılar. ,,,, s: 
Moekova 23 (A.A) iJ ~ 

1 öyfi}8 J ' Türkmen Kolkoz k ı,.9111 , , ,. r· 
kabad'dan Mokskovı Y de f el 
4000 kilometre azerfO ttı•" 
makta oldukları . k•ıır:eıet41~ 
yürüyüşft dün bıtlrtll A.f•f''' 

'd ı• ıo'' Kafile Askabad ao yo J~ 
otuzunda kalk mıı, v;rePlt''etı' 
Karakum çöUi Ue ~ ıfJ 
höyük zorlukları yenOJı:ı .,, 

d•J'.' ' borlyetlnde kalmışlar d• fO' 
1 

M.oskova'ya varıtlar•JJ od•'' 
l o> ~I· 

men atlıları ulusa c~t• 
0 

M fu1'• ~ 
halk komiseri · ıcı• f~ 
Tftrkistan eumorlyetl ~ol 

M \et• tf' 
mltesl başkanı · • 0 ~· 
binlerce halk tarafınd;dıf· dl'' 
laoarak eelAmlanmışlll Jfl 

Atlıların ıııhhatl g•Y"' 11ıd1'' 
Atların vaziyeti d~.}0" wıJ 

kt rltıeı ı~ Uray Do 0 cıo~'e 1 k.11...,.,ı "'' Bayındır hD ~ tt ıı· 
tıOJ •'' Mustafa Rasim 

0
.,, 

(Belediye) doktorloG 

mıştır. 
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68 25 Ağusıos 935 Yazan: M. Doğan Batu 

Kanlı Bir Adamı Saklamak için Ancak 
üç Gün Mühlet Verilir .. 

Elinden bir vukuat çıkarak 
kıoh olan bir edam vukuata 

IJJtlteaklp tabaesüo etmek lçtn 

bilerek bllmlyerek öldlirdi1ğü 
•daman hanesine iltica eylemiş 
0lııa 1nültecl aman dilemiş ol· 

lnık itibarile o an için o adam· 

dıo kan alınmaz. Kanh mut· 

lık istediği mahale gönderlllr 

~e kendisine iki veya nç gan 

de IDQblet verllf r . 

Bu boeusta tuhaf bir vak'a 
•nlıtılır. Adamın biri her na· 

eılea bir adamı öldürmOe. Fa· 

klt gideceği yer uzak oldoğu 
lçhı yakfnindekl bir köye gel· 

tnlt ve ilk rastladığı bir eve 

dıllDJş, Karşısına çıkan bir 
kadına : 

- Hemşire kanım var iltica 
ediyorum der kadlD bu adamı 
e9 tn en mtınasf p bir yerine 
saklar. 

Bir mftddet eonra ne kadı· 
~ın kocıs1Dı kanlar içinde öUl 
ol · ra ~ getirirler. Kadın mes'e· 

leyı anlar, cen zeyl getirenleri 

lıaı ve 1 ram eder, koroonla 

•urulanlar için ağlamak ayıpbr. 
Alerdllğe yakıomıyacak bir bal 
01dugoodan bu glbf cenaze ev· 

lertodd ağlamak de~ll iç bile 
«tekUoıez. 

K.edın bir fırsatını bular 

lolmaz eakladı~ı erkeğin ya · 

tıına gider, eea!en mülteci olan 

herif te vaziyeti kavramış ol· 

duğundan efit dökrufiş kedi gibi 

boynunu büker, a,.e çıkaramaz . 
t.adin: 

- Sarıa efmdi blroey yap 

~1Y•cağım ve ysptırmıyacağım . 
Çünkü hana lhlca ettin, fula 

da Baklıyamam. Al şu carı ör· 

td~ll diye bir çarşaf uzaıır, teb 
ıt" k 1 kıyafet edco herifi alır, 
6Ydeo dışarı çıkarır ve: 

S - Sana üç gOn mühlet. 
onra kendini koru der. 

Bu üniformalı haydutların 

yaptıkları hıreızlık elan o ha · 

valide me~burdur. KOrd aynt 

zamanda yalancı ve hilebazdır. 

Ne misafir ne de yebaocı ta 

nar. Arnavudlar doğru özlü n 
doğru sözlüdür. Mlaaf lre ve 

baseaten yabancıya hürmetkar · 

dırlın. Yabnncılann yıptaklara 

f fa le QrfQ adata bilmedik lerl 
için mukabele eımezler. 

Arnavudlukta her lkl tarafın 

trsdiklle hiçbir vakit af veya 
aolh edilmiyen kan davalarının 

yetmle aeksen sene oıı:ayıp gh· 

tlğf de vakidir. Debrelbala 

llreaba anda dae vo çam kabl 

leleri arrSIDa dOşen bir kan 

davası tam altmış seneyl mfi 

tecaviz bir zam11n uzayıp gh· 

mletlr. 

Debre'de kasabanın orta ye 

rinde bir köprü nrdır. Çam 

kabilesi meosublnl tedaf Ot va· 

zf yene olduklarından kan da· 

vasından sonra bo altmıt sene 

içinde bo kabileden doğob bii· 

yüyenler kaeabaoın öbOr tara 

fanı ne görmOşlerdlr ve ne de 

bilirler. 
Aroavuıluk'ta pazar yerler1o· 

de yumurta oleon, tavuk olsan 

bunları satmak erkeklik ~an10· 
dao olmadığı için bunları ka· 

duılar eatar. Yakova, İpek ve 

haesaten Debre'de kan nmoml· 

yet le poeu tertlbfle nımerdaoe 
bir suretle yapılır. 

Prlştlne &1ncağında böyle ol· 

madığl gibi yukarda Metrovlçe 

baskrnında adları geçen ve dfto· 

yanın en cesur lneanlarmdan 

LAp ve Golı\k kuballlnde mtıa'ele 

gayet merdane bir suretle icra 

ettiler. 
- Sonu Var -

Celal Bayar Söylüyor: 
- bışı l inci yüzde -

Dedim. Bunun cevabı menf 1 
oldu. 

Memleketin başka yerinde 

kiler g~llp te sizin lb,iy.cınız 

. lçfn bu fabrikayı kurlarlar mı, 

dedim, bittabi bu büsbütün 

lmUnaııdı. Bu baynk fşl an · 

cak devlet elf ne alıp blrgün 

Nazillı'ye gelir, fabrikayı ku· 
rar, pamuklarımızı al,r, booun 

adına (Devletçtllk) derler. Böyle 

bir devletçlliğln taraftarımıaı · 

oı:ı? 

- Kurbanıyız! Sesler! . 

O vakit te bana ayni 

\Öy lemişllnfa. 

şeyi 

Bunu kendilerine ıöylüye· 

ceğfm. Sizin duygolarınızı tam 

ifade edebUmekıen acizim. Fa· 

kat çahoacağım. 

Şimdi son ııözlerlmin mtıblm 

bir kısmını fabrikanın açılış 

resmine harakıyorum . Nazflll· 

iller, Silmerbankın yaptığı it 

herkesin menfaatınadır. Burada 

kurulacak olın fabrika kimse 
olu ekmt>ğlnl ellodrn •lmıyı 

cakt1r. Civarda el !laoayll ile 

çalışaolar vardar. Onlara yar· 

dım edecl'ğlz. Kendllnlne mü 

kemml'l boyanmış iplik vere· 

ct-ğiz ve eahşlanna yardım ede 

ceğlz . Arzu ettikleri kadar bu 

müe8Sf'SP.ye ımele de uretıillrlf' . 

Çok gf'çmlyec-ek, tıurada bir 

mamure yükselecektir. Şimdi 
hep beraber bn mes'ut eserin 

temelini atahm ... 

Bakanan eöyle•lodeo ııon 

ra fabrika alanında biraz 

- Başı 1 inci yOzde -

tinde bolunmotsada dıt lolerl 

bakanhğının araya glrmeıf Oze· 

rlne şlmdtllk bundan vazgeç 

mfştlr. 

Londra, 24 (A.A) - DaUy 

Telgraf diyor ki: 

Mosaollnl Babeşlstan'ın ltg•· 
llnl Adi bir zabıta vak.'ası te· 

likkl eımektedlr. İtalyan hft· 
kftmetlnln Adlıı ·Abıba'dakl el 

çfelnl geri çığırmak niyetinde 

olmadığı, fıkat ltalyıu elçiliği 
muhafaza kunetlerlnl artırmak 

Ozere oraya bir tabur asker 
göoderme~l kuvvetle latedlğl 

aöylf'nmektedlr. 

M. MoBBollni bununla bera· 
her hiçbir ~eyin kendisini ama 

cından ayıramıyacığı kanaatin · 
dedir. 

Londra 25 (A.A) - Boku· 
metin bu gece Fransa htıku 

metine bir nota vererek lngf · 
Uz kablneslntn daokd toplan· 

taeında alanmıf olan kararlar 

bıkkındı bilge vermesi muhte· 

meldir. 

Bo sabahki görGoOşfto en 

sonra kabine blldlrliaoe göre 

bftkt1met, İtalyan Habeş anlaş 
mazlığında yeniden bir ara 

bulrua teııebbOııtınde bulunmak 

nlyet.nde olmayıp İtalya nok· 
tat nazar teatisi işini Franea'ya 

tr.rkeımeyl tercih eylemektedir. 

Londra, 2:1 (A.A) - M. 
Eden ftç gt'ln için Loodra'dın 

ayrılmıştır. İt bakanı M. Na· 
dere I..ondra 'da kalmıoıır. 

8P-roe, 23 (A.A) - ltalyıo· 
Habeş kemlsyonu ilyeet boraya 

gelmleler, meBBllerloe borada 

dnam edeceklerdir. Üyeler 
federasyon ba,kanı M. Mottayı 

ziyaret etmltlerdlr. 
İstanbul, 24 (Özel) - İtal· 

ya'mo, eskl Roma lmkarator· 

loğonu kormnk letemeefnln İn· 
glllz'lerle barba sebep olacağını 

Alman •azPtf'lerl yazıyor. e 

Orman Yangını 
Muğla, 2:l (A.A) - .l\loğlaya 

bağlı Yılımlıdağe'mn çoho ova 

sıoda Hatal alanda orman yan · 
gını çıkmıştır. Yangını ııöndür· 

mtk için mnkt>zd• n ormao it 

yularile jaodarmı kuvveti gön· 

der ilmiştir. 

Gelenler 
1 

IJıraıılık ve dilencilik merd 
1~e IDuhallf oldoğu için Arna · 

"~dlarda hırsız bulunmadı"'• 

Bu fabrlkaıun bu kadar ya 

kıo bir zamanda kurulacağını 

tahmin etmemiştim. TOrk uluau 

dünyanın h· r hangi bir ulusu 

ile her Hhoda boy ölçftşmeğe 

muktedirdir. Siz böyle bir tı 

rthl ulusun çocuklarısıı:.ız Si 
zio için bayaoa başarılmıyıcak 

hiçbir ıey yoktur. 

letlrabat edilmiş, uray tarafın Basın genel dlreklörlüğü mü 

dan balknlnde verilen ve çok şuhlrrlndf'n Gayyor; panayır 
'b b gı l dilenci Arnavud da yok · 

samimi bir hna fçlnde geçen münuebetlle Ankara'dao şeb· 

_______ ,_ 
Celal Bayar, uray tarafından şerefle 
rine verilen gardenpartide bulun.do. 

-~~~-----~-----~~-Nazilli baema fabrlkaıııoın glttUer ve biraz istlrabıtten 

temelatma ıöreofnden sonra sonra, ot ay tarafıodao eeref le· 

otokarla Keçlborluyı gitmiş rlne 'terilen gardeopartlde bu· 

olan sayın konuğumuz Ekonomi lonmak Ozere Şehir gazinosunu 

bakanı Celll Bayar, kükOrt teşrif etml~lerdir. Ekonomi ha· 

fabrlk1eım baotanbaşa gnmlşler kanımız, Şehir gazinosunu dol· 

ve biltO.n tesfııata tetkik ettllr: · dorao davetliler tarafından al· 

tf'n eonra, bölgemiz eaylavlartle kışla karşılandılar. 

SOmerbank genel dfrektörQ Gardeo parti, çok zevk il 
Nurullah E!ad, İzmir R1111 kon· ve parlak olmue, geç nklte ka· 

solosu, TBB n Anadolu Ajan~ dar f'ğlenllml,tlr. 

ları muhabirleri refııkatlerlndtı E\-onomi bakanımız, bugda 

oldukları halde otokarla fzmlre saat 11 de, Dolaphkuyu'da 

hareket etmişler ve saat 22,25 de yeni yapılan C. il. P. ocağının 

Aleancık let11yonuna vaıııl ol· n Hat 11 buçukta da C. B. 
muolardır. P. Eenaf ve lıçllerl birlikleri 

Sayın konuğumuz; durakta btıroeunun açım törenlerine 

llbıyımıı Fazla GQleç, Trakya başkanhk edecek "° öğleyin de 

eıpeluerl General Kazım Dlrik, Trcim odaın tarafından t:Otr 

parti ba11kanı Yozgad aaylavı pılae salonlarında teref lerlne 
A•nl Doğan, ıarbay doktor verilecek şölende bızır balo· 

Behcet Uz, tecim odaeı bae· nacaktır. 

kanı H ıkkı Balcıoğlu, banlLalar Celali Bayar. öğleden eoura 

direktörleri ile daha birçok eaal 16 da limanımızdan bsre• 

zevat tarafrndan karşılandılar. ket edecek olısu Sakarya 'topu· 

Celil Bayar! lataeyondın oto· rlle İstanbul'• bereket edecek· 

mobllltrlne binerek doğruca ler ve Ege'lfler tarafındın va· 
konukladıkları İsmfr Palaıı'a pura kadar uğorlanacaklardır. 

General ({azım Dirik 
Bugün Gidiyor .. 

Dün lzmir Sporcuları llbaylıkta Bir 
Toplantı Yaptılar .. 

·-·-· Dün oğleden sonra ilbay· yeni tlbayı sporculara takdim 
lakta lzmlr spor mıntııkası mcr· etmiştir. Geueral K. Dlrlk; 
kez barosunda bOtOn spor İzmir @porcoları araeında on 
heyetleri üyrlerlle İzmlr'd .. kf yıl içinde geçirdiği acı, tath 

hatıralarla dolu bayahnı anlat · 
mış, ııporoo ya selmeslnt ve 

gelişmesini ııa~lamak (Temin 
etmek) için ne ~ekilde çalış · 

malan lbımgeldfğl hakkuıda 
na~ibıtlarda bulnnarak ! 

- Sizi dalma elf'lu ve ılo 
birliği (Ruh birliği) tçlode @a· 

ltır K 
1 

• an dna:unı intaç elliği 

tin •di şekavel te olmaz 

1( llu hosuııta Arnnudluk 
ilrdletana ve Arnnvud da 

Türk neslinin bir şaoe e@erf 

olarak o kadar büyük bfr relııl 

vardır ki onan rehbrrllğl al 

tında yapılamıyacak hiçbir şey 

yoktur. (Şiddetli alkı11lar) 

tölende buhmulmuştor. rtmlze gelmiştir. 

lzmir Yelken Birinciliği- ~ 

mimi çalıear duymak lattrim. 

Rekabetler lımtr sporuna dalma 
zarar vermletlr. llıeınızda llbıy 
Fazlı Galeç olduğu hılde 
beı hıılde çok büyük milvaf fa· 

kıyetler l a~aracalı.sınız. Çok 

endfğlm İzmir sporculanndan 
ayrılırken büyök tet eııür duy o· 
yorum. Allaha ı marlıdık. 

Deoıfetlr. Bundan aoora Fuh 
Gol.-ç; ııporculuı her cihetçe 

himayeye çahşacığıoı vadet· 

mlştlr. Fazh GOie~: Torlng •e 

Oıowobll kulObd ile İzmir ve 
dolayı öotüklrr moblblrrl ce · 

t.ard'e benzer. Kilrd haindir 

rrıleaf İni bile soyar. KQrd hır 
8ı~d 
d ır yalancıdır bebas1D1 bile 

l
lnl rnez. Gelişi güzel riltbe 

8 llıı ı e •elret bt!ylerl resmi Onl · 

l
ortnalarla Kftrdlstanda yolcu 
Btı il Boyarl ıı r, üste caba olarak 
•yak atarlar. 

--mll5:Z'J1Rm--• ANADOLU ____ , __ _ 
~Onlfik Siyasal Gazete 

Sahip \'e Başyazganı 
lJ Uaydar Rüedü ÔKTEM 
touınf neeriyııt Te yıızı iıleri 

I tDfidürü: llomdi 'üzheı 
darebıın . ·---t esı: 
C. zınir İkinci Beyler ıokağı 
l' Balk Partisi bine& içinde 

l'cı ~lgraf: İzmir •• ANADOLU 
e on: 2776 •• Posta kutoıo 405 

\>ıu ABONE ŞERAİTİ: 
ı~ 1200, Altı aylığı 700, Oç 

\>.ı, •ylıgı 500 kuruıtur. 
an~ı ınemleketler için senelik 
~ 0 ne ücreti 27 liradır. 

G cryerde 5 Kuruetur. 
linG -~geçıni~ nüshııLır 25 kumetor. 

Ai'iAnoıu MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Bu Bilyilk ve Dahi Önde 

rlmlz hakkında randan izhar 

edilen mlnneltarlık duyguları 
ytrlndedlr. Tdrk milleti için 

AtaUirk'ü eevmck daimi bir 

ll:,adettfr. 

Bir bil kumet reisimiz vardır. 

Biliyoreuııuz ki adJ, ( İuöı;.ü 
kahramanı) (Lozan kahramanı) 

İsmet loöofi. Bu iki yerin le· 
mlnl burada eöylemekıeki mak· 

sadı m oudur kt İfmet 1nöntı 
barh cephelerinde olduğu ka· 
dar bütQo clbao diplomatları 

muvacehesinde de zeka, irfan 

ve lnblltyetlerile muvaffak 

olmuş, bize Lozan moahedeal 

gibi blr ıab eeer hediye etmiş 
tir. Sahaoat fdareııi sizi dtışftn . 

medl. Cumoriyet rtjiml elzfo 

rejlmlnizdir. Baton dilşftnce · 

lerl ancık 11tzln içindir. TOrk 

mllletloln ikbal ve eaadetl 
içindir. Ben bepfolzhı yüzilne 

bıktığım zaman bir ilham do· 

yoyorum. Ankara veya latan· 
bul'a gidince minnettarlık duy· 

golaranızı AtatOrk.'e söylemek· 

llğlml orzu ediyorsunuz. (Ştd· 

detll ılkıelar) 

ni Gene Refik Alıyor~. 
--------

Evelkl gtın başlıyan mıntaka 
birincilik şarpi yarışlarına do.o 

de devam edllmloıfr. Dtınkü 
yarışı iki hakem moıörCl takf b 

ediyordu. Saat 16,30 da bao· 

laması Jıizımgelea yarışı, ZGh· 

dfl'niln şırpislnln çırmıgı kı· 
rıldığandan yarım saat geç baş· 
lanmıo, yarışın sonlarına doğru 

rOzgirıo haf flemeBI oarpllerlo 

11ür'atlerlnln azalmaeına sebe. 

blyet verml~tlr. 

Saat 17 ,30 da baelıyın ya· 

rıoıa Tabir birincilikle ilk şa· 

mandırayı dönmftş, Zühtü •e 

Refik onu taklb etmişti. Fakat 

oraa giderken Ref lk bu aça~ı 

kıpamıe ve gene birinciliği al· 

mıştar. Bundan eoora Hzlyet 

hemen hemen hiç değlomemlş, 

Ref lk dılma önden gitmiş ve 

rakiplerini geride buakmışllr, 

ikinci turun aoolarana doğra 

dört şarpi arasında çok heye· 

canlı bir yarışma baolımıo 'e 

oetlcede Relik birinci, Tabir 

lktncl. Rlfat lııl QçQoccı gel· 

mlelerdlr. Motörde hakem he· 

yetinden ynzbaoı Al.1 ile Fahri 

yarııı takfb etmişlerdir. 

Cuma gilnd yapılan yarış· 

lardı gene Ref fk birinci, Rl· 

fat I~al ikinci, Zohdü Ieıl 

Gçilnctl gelmişlerdir. 

Şimdiki halde en yOkeek pu· 

vıo Ref lk'Jodlr. 232 povıuı 

vndır. Reflk'ıen sonra 92 po· 

vanla Rlfat Işıl ikinci, 75 po· 

vanla Arif 6çilnc0, 22 ponola 

Zdhdft dördQncO, 6 poHnla 

Tahir beşinci gelmektedir. 

Yarıolara bogllo de denm 

edilecektir. Bu~ftok6 ya· 

rışı blrloclllğl kazanın Ref lk 

iştirak etmlyeccktlr. Bu eebep· 

le lımlr lklnclıloln kim ola· 

cağı hakkında blroey a6ylemek 

mamkOn değildir. Maamaflh 

Rlfat ile Arif eo kunetll nam· 

zedlerdlr. 

federe 'fe gayri federe spor ko· 

lüblerl murıhhaııları bir top 
lanta yapmışlardar. Bu genel 

toplantı; bugfto Sakarya vapo· 
rlle lzmtr'den a yralarak yeni 

ödevine bıolamak Ozere latan· 
bul'a hareket edecek olan 

Trakya bölgeef genel şepek.terl 
Georal K. Dlrfk'e veda için 

yapılmışta. Toplantada ilbay 
Fazlı GO.leç't• bızır bolun· 

muştor. 

Geral K. UJrlk; yıllarca 
aralarında Ye başlarında çalış 

tığı İzmir ııporcolarıoın bu 

toplantıyı hezırlamalarıodın 

çok duJgolınarak aralarından 

aynlmıkla çok mdteeselr bu · 

lundoguou, fakaı roban gene 

kendllerile berab,.r olacığıoı 

yeni ilbay Fub Gilleç'io çok 

değerli bir ıat olduğunu, ken· 

dlslnl araımıyacağını, 11porco· 

lara her clhetçe yardım ve hl· 

mıye göatereceğf Di söylemla, 

mlyetlnfn onunal başkaoiığını 
yapacakttr. Toplanhdın Eoore 

tıporcolar eski Ye yeni ilbaylar 
için Oç defa: 

- Yao11! .. 

Diye bağırmıılardJr. 

Bogiln Trakya bölgeal genel 
eapekıörd Gen~raı KAzım Dl· 
rlk; İzmir sporcuları ıar•fındın 
da vapurda • o~urlınıcakt1r. 

• • • 
Bu sabah eaat aekfzde i1ık· 

lar v~ Narlıdere örnek köyleri 
mnhtarları, frakya genel ene· 

peklerll~lne alanmıo olan Ge· 
neral KA.zım Dfrlk şerefloe 
şthlr gazinosunda bir çay şö 

leni verecekltrdfr. Bu şölende 

köylGler de bulunacaklardır. 

Köylt'ller birçok zentı şölene 

çağırmışlardır. ----
Bisiklet Yarışı 

Bogtın &abahleyln s11t 8 de 

Dr. Mustafa Enver Bey cadde· 

sinde btalklct eO.r'ıt yarııı yı· 



llHllf 11111 Sabit~ - 6 1111111111111111 
ı hhil il 1 hl ili iihii ili ili hl il 11ililiil1il1 hı til ı .1 ıh hı .C i 1u1i•iuı1 ı hu ı ıu ıu ı ıı ı ıuı ı ı ı ı ı 1111u•ıunı11 ı u uı • u ıu ı 111 ı ı uı it ı ı t uuı ıuu •11 llH 

€astis Rom anı: 25 Ağustos 935 •• 29 •• 

Beyaz Kulenin Sarışın 
Aktrisi: SUZAN 

, ................. . 
Evin ikinci Katında Yüzil örtülü 

Bir Kadın Sü.zan'ı Bekliyordu. 
General Artamanof tuttuğu başı Zlf kovlç aleyhindeki sul· 

bir Rus metresini terkederek katı haber 11ldığı gQoftn gece· 

Sftzao'ın ıapartmanıoda kalmağa sinde Fransız teşkll&tı menso· 
baılamıştı . Sazan nzlfeıılnl bininden ve karllerf mlzln pek 

baıarabllmak için avının bQtQn tanıdığı l 27 G. lşaretll caaoe 

arzularına cevab vermekten göriinmlyen mftr~kkeple yazıl 
geri kalmrdı. Nihayet ~eneral mış bir emirnameyi Süıao'a 
da Sozan'm kuca~ında dftnyaya veriyordu. Emirname sureti 
yeniden g,.ldlğlnl zannetmfştt. şu idi. 

Süzan generalın itimadım ÔnDmOzdekl cuma gftnfl ak· 
b11ndığını anlayınca aldığı şamı Rus j!eneral Artamaoofo 

emirleri tatbike baeladı. Bir 14 numaralı evde glireceksfnlz, 
gece eğlentlslnden sonrı general oradı size ayrı talimat verile· 

Artemınef Slbın'ın kollarında c'ktlr. Evelcc vermfe oldoğo · 
uyanmıetı. Sazan: muz tallu.ıta tatbik ederken 

- Generahm ·dedi· bir kı· geoerrl aranııda herhangi bir 
Bım Sırp zabitanının Snp vak'aoın zuhur etmemesine çok 
veliahdı Alekeındu ve yaveri dlkkıtt ve itina ed!olz: 

bfnbaeı Zil kovlç aleyhinde bir Sazın oıektobu dikkatle oko· 
ıulkaad hazırladıldarını işittim duktao eanra yakmak ıuretlle 
ıcıbı doğra mudur? ortadan kaldırdı ve derhal 

General bu ıözlerl işitince apartmana giderek bazı önemli 

tıi gibi fnlıdı: mes',lelerln hnır bulunma!ını 
- Söyle gazelim dedi· söyle generale rtnblh etmlttl. Fakat 

bu havadis hakikat mı Eğer kurnaz Sftno generale gide· 

haldket he bo haberi verdiğin ceklerl evi bildirmediği gibi 
için hayak bir mükafatla tıltf f nklt, saatini de tayin etme· 

edileceksin. mlştl. Zira ıollkaetı hazırlıyan 
- Muhterem generahm; ben z•bltanı ele geçirmek için 

maklfat letemlyorum, bir Fran· Sırb caırnslar tarafındın ge· 
eıs olmıklığım hıseblle dost nerrlfn taklb tdlJmesl lhdmall 
Sırp vellıhtını severim. LAkln 

vardı . ÇOnkd bo sollkaelln 

icra haberini ortaya atan h ep 

Alman caııua teekllltına men· 

eup adamlardı. 

Cuma ıkşamı Sftzan Gene· 

rali bir arabaya alarHk Yehudi 

mahalleslnln dolambıçh sokak· 

larınıo, bir kısmını dolattırdı . 

Araba of bayet çok garip bir 

evin kaplBlnda durdu. Biraz 

eonra General pek baılt dlieen · 

mit ve bir yağ kandlltle ıy· 

dınlınan boş bir odada balo· 

noyordu. 

SOzan Generale de~i ki : 

- Generalim sizi buraya ge· 
tirıaekten mıksıdım sulkaııd 

mes'eleelnl borada müzakere 

edecek olan eehaeı gizli bir 

yerden dl olemekllğlnfzi temfo 

etmektir. Blnaenaleyh bet da· 
ki h mOeaade ediniz de size 

mftnaııtp bir yer bulayım. 

SOzan Geoerall bu plıı ve 

boe odada yılnız bırakarak evin 
arkı tarafında olan bJr kapıdan 

çıktı ve oradan da kırık ve 

harap bfr merdi venden evin 
ikinci katına çıktı. Borada y6zö. 

örUUii bir kadın Silzan'ı bek· 
Jlyordo. 

- Sonu Var -bo habtrl lehtlğlm yeri velev 
ölsem bile söyltımeğe selAhlyetll 

de~lllm. Bu aolkaatı tutlp eden 
zabltlerf tahkik ederek haber 
vermekten ba ka bu hoeostı 

mGtemmlm maldmıt ele geçi 

rlraem ıfze bildireceğimi vade 

Fratelti Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

diyorum. 

- İlk tedbir olarak şl mdlllk 
~erek vellıhtın gerek kendi 

hryatını korumak ftzere binbaşı 
Zif kovlç'., tıllmat veriniz ve 
en birkaç' giln zarfında size 
yeni handfıler vereceğim. 

Yeni ıevglllılnden fazla lza· 

bat almığa JOzom görmedi. 
Çanka harbten ncılkl z.mın· 
dınberl Ruıya'om Belgrad aı· 
kert mGmesalll bulunuyordu. 

·'CERES., vapuru 26 ağustostan 31 ağuetaea kadar Annre, 
Roterd•m, Amsteerdam ve Hamborg limanlın için ytık alacaktır. 

"UJJYSSES,, vıparu 9 eyHUde gelfp 14 eyUUe kadar Anvera, 
Roterdam, Ameterdım ve Bamburg limanları için yük alacaktır. 

"ORESTES,, vapuru 23 eyUUde gelip so;eyl6le kadar Anvers, 
Roterd~m, Amııterdam ve Hamburg limanları için yak alacaktır. 

"ULYSSES., vapuru 22 ağustosta beklenmekte olup yOktınO 
tahliyeden sonra Borgas, Varna ve Köetence llmaolarma hareket 
edecektir. 

"ORESTES., vapuru 5 eylGlde beklenmekte olup yakana 
tıhllyeden soara Bor@'atı V.rna ve Kösteoce limanlarına hareket 
edecektir. 

uBERKULES., npuro 19 eylOlde bek1enmekte olup yQlOna 
tabliye ettikten sonra Borgaa, Varoa ve Köstence limanlarına 

hareket edecektir. 

SVENSKA ORlENT LİNIEN 
Binaenaleyh vazife icabı, "VİKINGLAND., motôrQ 2 eyUUde beklenmekte olup yakana 

tahliye ettikten sonra Roterdam, Hamburg, Daotzlg, Gdynla, 

Goteborg, Oelo ve İskandinavya lf mıolarına hareket edecektir. 

"HEMLANO,, motôrd 16 eylOlde gelfp tahliyeden eonra 
Roterdam, Bamburg, Daotzlg, Gdyola, Goteburg, Oslo ve 

lekandloavya limanlarına h11eket edecektir. 
0 VINGALAND,. motörft 2 birinci teırlnde gelip yOkftud bo· 

ealttıktan sonra Roterdam, Hımborg, Dantzlg, Gdynfı, Goteburg, 

OJivier ve Şüre
kası Limited Va

pıır Acentası 
Cendell Hın, Birinci Kordon 

Tel. 24J3 
Ellennan Ltyn Ltd. 

Liverpool Hath: 
·'ALGERl.AN., Hporu Lher· 

pool ve Svvans~a'dın 18 ağus · 

&tosa gelip tahliyede hulona· 

caktır. 

"FLAMINIAN,, vapuru 20 

•ğustoetan 24 ağuetoea kadar 

Ltverpool n GlHgovv için 

yak alacaktır. 

"OPORTü ,, vapuru eyhll 

başlangıcında Ltverpool ve 

Svvaosea'dan gelip tıhll1ede 

bulunacaktır. 

Londra Hattı: 
'•POLO., vapura 25 ağustos· 

tı Holl, Londra ve Anvers•ten 

gelip tahliyede bulunacak ve 

ayni t.amıuda yalnız Hali için 

yük alacaktır. 

'' ALGERlAN ,, nporu 29 
ağuttoelı beklenmekte olup 6 
eyhlle kadar Londra ve Holl 
için yök alacakhr. 

°FABIAN,, vıporo 7 eyhll· 

de beklenmekle olup 18 eyhlle 
kadar Londra ve Ualf içfn 
yük alacaktır. 

Tbe General Sttam Vavfgatlon 
Co. Ltd. 

" ADJUDANT,, vapura 23 

ığustostı bekleneıf!kt" olup 27 
a~ustosa kadar Londra l'e Letlb 
için ytlk ılıcaktır. 

Not: Vural tarihleri ve vapurla· 

rın isimleri ~ızerloe denlşfkllkle· 

rlnden mes'uliyet kabul edllmt'Z 

V. N. 

VV. F. H. Van 

Oer Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEVANTE JJ1N1E 

" ALİMNIA ,. vapuru 14 
ağustosta bekleniyor, Hımbot'g, 
Bremen ve Anvera'ten yok 
çıkaracaktır. 

"ANGORA,, vapuru 19 ağos· 
tosta bekleniyor, 22 ağoeto!a 

kadar Anvera, Roterdam, Hım· 

borg ve Bremen lçln yak 
ılıcaktır. 

0TİNOS,, nporu 2 eflOlde 
bekleniyor. 6 eylOle kadır An· 

vere, Roterdam, Hımburg ve 

Bremen için yok alacaktır. 

Sırb vellıhdlle pek sıkı surette 

bir doatlok peyda etmişti. Ge· 

neral derhal blobaoı Zil kovfç'lo 
yanına giderek vaziyetten ken · 

dlalne haber verdi. Velfahhn 

ve kendlsioln h•yıtı husueonda 

tedbir alınmasını tavsiye etti 

Oılo ve lııkandinavya llmınlarına hareket edecektir. kadar Anvers, Roterdam, Hım· 
SJıJlVİCE MARJTIM ROUMAIN borg ve Bremen için yftk ıla-

"İTAURI., vapuru 16 ey· 
UUde bekleniyor. 20 eylılle 

f 11111 25Atustos lff 
1 ..................................... . 

Fransız Sonba- Hindistan'da 
har Manevraları .. Kolera Salgını~ __ ......... . ..... __ 
Bir Sovyet Askeri Be· Bir Haftada Milsab 

yeti Tarafından Ta· ölftm 167 dir .. 
kip Edilecek.. 1stanbuı, 24 (ôzel) - ve 

telgraf gazetesi ol n Bombay'd" 
lstınbul, 24 (Öıel) - Son· bl 

baharda yapılacak Fransız askeri aldı~ı haberlere göre, BoOJ ,;. 
l'e bilhassa Naeik'te kork 

manevralar basene geçen se bf K ı ı k ur· r o en sa gını çı mıe ,i 
neye nfsbetle geniş bf r şekilde Bu hafta ı çlnde 365 oıO f 
yapılacaktır. ve 167 öJiim kaydedildi~ 

Sovyet Rusya harb akademisi göre, bo 881,ın uzunca bir -
ve askeri tedrisat mftfettlel ce· mandaoberl görOlmemfe deff 
neral Kediakln'in batkanhğında cedc kovvetltdtr. 

bir Rue askeri heyeti bu ma· Lehli Bir Ga
nevralarda hazır bulunacaktır. 

zete Muhabiri Ayni zamanda Eylulde Fran&1 

erk4nı hırblyel umumiye baı · 

kan muavini ccneral l.ostan 

baı,kenlağında bir heyet te Mos· 

kova'ya gidecektir. 

K.S.K ·Burna va 
K .S.K. birinci takımı, Bor 

nan spor kulnbanoo daveti 

iizeJlne bugün Baro ava 'ya gide· 

İstanbul, 24 (Özel) - lJ 
hlstıo'm resmi Gaz,.ta Po~ 
P. A. T. Ajanı muhabiri 
Jan Otmar ilç gflnlftk bit -,ı 
oaadeden sonra So,.yet ıtotf 
hododları hariclae çıkarılııı1: 
Bu muhabir, gazeteslocle ~ 

yet'Jer aleyhine tiddetll 

makale oeşremlı,tfr. / 
~~~~--:==================-~--_./ 
rek bir maç yapacaktır. 

Nafıa Bakanlığı lzmir ikinci daitl 
Su işleri Müdürlüğünden: 

4400 lira 26 kurut bedeli keşif il Söke civarında h4~ 
Menderes nehri eedlerlnde yapılacak tamirat ve kıyı macJ•~ 
inşaatı 8 .8 .935 tarihinden itibaren ekelltmiye konolmu~tor. 1 j 
28.8.P35 tarihine raetlıyan çartamba g6nQ saat 16 da açı~ 
elltme ile yapılacaktır. ~ 

Bu işin eartname ve projesini görmek lstlyenler ikinci 

su işleri mOdarlüğftne veya Söke belediyesine mOracaatJar•· ._ı 
Ekslhmeğe gireceklerin 330 lira 2 kuroıtan ibaret olaD t1f 

vak.kat teminatı malsandığına yallrdıklarıoa dair mıkbaz J~ 
banka mektuba ve bu gibi lşlt'r yaptıklırsna dair vesik•' s' 
beraber Söke malmOdOrlüğOne gelmeleri. 1 O 15 20 25 24 

Türk Hava .Kurumu lzmir Şube' 
sinden: 

1 İzmlrde birinci kordonda kurumumuza alt tayyare atoe fi 
bOtOn tecblzah ve makioelerlle beraber 6ç aene Jçfo klr•1' J 
rllmek Qzere 21.8.935 tarihinden 26 8.935 tarihine kadar 
artırmıya çıkarılmıştır. 

1
,1 

lsteklllerfo tartları görmek dzere bu mftddet içinde iılO ~ 
Hava koroma lzmir ıubesloe, lstanbulda lstaobul ıubeaıoe , 
karıda genel merkeze mQracaatları ve artırıma foıirak JçlO b' 
8.935 pazartesi gQnO saat 16 da lzmir ıobemlz merkezfode 
zır balaomaları . 21 23 25 2633 

1 

lzmir Milli Emlak Müdürlnğnnde0' 
Birinci süleymanlye maballeslnlo altıntaı muharrem soka· 

0 ğında30,2 kıpı numaralı 152 metre murabbaı arsa. 3 
Karataş dokuz <'yhll ıokağında 6,8 kapı numarala 264:,25 

32 metre marabbı arsa. 1 
İkinci karantina balbftl sokağmda 75 kapı No. ı. 157 l ~ 

ıJ 1 metre murabbaı ara.a ~ 

Salhane mansor zade eobğıodı 10.1 kıpı No. lı 194 a ~ 
D'" metre murabbaı area. 6~t-Yukarıda yazılı arBBların mQlklyetlerl peıln para Ue ~ıl• 

mek üzere 5.9.935 pereembe gilnO aaat 15 te lbılelerl fer• oı' 
nacaktır. Tallpterln o saatte Milli Eml4k mftdürlyr.tio;~ / 
caatları. ~' 

lzmir akşam kız tecim okulu SOzın Dç ct:phe Ozerl nde 
tı gördftğOnden derhal lugllfz 

.caeu11 teıkHAtını 1'e Saralğl va· 
zJyetten haberdar etmişti. Bo 
haber 1 ki mOtteftk teeldlAtı le· 
l&şe dOefirmOştO. EeHlı mallı.· 
mat alması için hemen Sozın'a 

usUÇEA VA,, vapuru 5 eylOlde gelik 6 eyHUde Malta, Barselon cıktar. 

ve Marellya'ya hareket edecektir. ARMEM"<'NT B. SCBULDT Ô ı 
tJ l - ğrencl kaydı kaba üne "ALBA JULYA.. vapuru 30 eyHllde gelip birinci teşrinde BAMBURG 

rektörlüğünden: r'' 
20 ·8· 9:i5 tarihinden utb' 

Malta, Bareelon ve Mareilya llmaolarma hareket edecektir. baelanmıetn. 

talimat •erdiler. 

Yolcu ve yok kabul eder. "HANSBURG., ••puro 22 2 - Okula alınacak ~ğrenclolo 

b L lerl lazımdır. İIAodakl hareket tarlhlerlodekl değlolkliklerden ıcente mes'o· ağustosta e.lenlyor. 1 eylüle 

eti,, 
aşağıdaki belgeleri g 

A: İlk mektep oahadetnamesl. llyet kabul etmez. Fazlı tafılllt için ikinci Kordonda Tahmil kadar Anvers, Roterdarn ve 
Hiç gc'Srlllmemiş ve Tabliye blonı arkasında Fratelll Sperco vapur acentahğına Hamborg için yük ılıcaktır. B: Bdl'lyet coıdını. 
Casus marifeti mfiraceat edilmesi rlra olunur· C: Sıhhat raporu ve aşı kağıdı , 

.. NORBURG,. vapuru 26 ey· 6 b ki d t f f 9S~ Genenlın Snb velfahtlle bin· Tel~fon: 2004-2005·2663 Ç: 4, 50X üyfl ağnn e atı otoğrı · 
0 

.9· 
lülde bekleniyor. 30 eylüle 3 _ Eylül mezuniyet ikmal ve dühdl sınaçlarıoa ~ .~••'' ~flll!ll!l!ll!ll!l!l!!!l!!ll!f !!!!l!l!l!!!l!!l!ll!lll!l!llf l!ll!ll!!!J!!!!l!!!l!l!fll!!l!lll!lf!!!l!!llllf !llllllll!lllll!!lllll!l!!!!!!l!l!!!!l!ll!l!l!I~ kadar An vere, Roterdam ve ıarlblDd~ bıelaoıcak ve 20 ·9 · 9:35 tarihinde nlba yet bul•e 

:= Al he B l = Homborg lçlo yak olocıktır 4 - Deısl~re 30 ·9· 935 ıarlhlode bo,IODacoktır. :o / 
~ . {_ ~e ır an ~a. s ı -SERVICE~~~E';A~NUBİEN fzmİr tecim2:~ulu dir:kt:rl~ıJ' 

' "ATJD,, motörft 26 ağus 
_ ______ ._.. • ....__. tosta bekleniyor. Bodapeşte, den: 

ö z m Ü ır C: lYI lb e s ö · Bratlsln ve Viyana ft;f n yftk 
,,, 

uıb' 
~ ılıcaktır. 

ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında THE EKSPORT STEAMSBlP 

TELEFqN: !2363 CORPORAT10N 

BertOrlft (Banka ve Komisyon) Muameleleri y apıhr. "EKSCELSlOR., nporn hı· 
l"n ltmanımızit11 olup Nevyork Vadesizlere 

Mevduat Şartları: A!tı ay vadc:liy~ 
Hır sene vadeh J't' 

Zahire, ftzOm, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komfsyonculuğıı 
~inde eahlplerlne en mOeald şerahle avaos nrtllr. 

% " % 5 
% ,, 
apıl ı r. 

lıı l7. v~rilir. 

i\Jallar g• lifi 

i(ID yük almaktadır. 

SOCIETE COMMERCIALE DE 
ANVlGATION A VAPEUR 

11 BULGARIA ., vapura 14 
ağu~tolla bek.lcniyor, Burgae 

l'e Varna lçhı yok alacaktır. 

1 - Öğrenci kaydı kabulOoe 20 ·8· 935 tarthtodeP ~ 
başlanmışhr. etltııl''l" 

2 - Okula alınacak ~ğreoclnl o aıağıdıkl belgeleri g 
lbımdır. 

A: İlk mektep eahadetnameef. 
B: Bihi} et cilzrinnı. 

C: Sı hhat rıp ;ıru ve aeı kıl~ırfı. JS 
Ç: 4, 50X 6 bi!yOklOğilrufe nltı fotoğraf. 

2 
.g·9 ,. 

3 - :-\ Eyltil mezanlyeı, ikmal ve dfthul l1oaçlarıu•bdl•c:I•'' 
tariblnd~ baelanucak ve 20 9 935 tarihinde olhayL't 

4 - Derslerb 30 ·9· 935 tarihinde baılauacakflr. 

2696 25 21 28 
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Tefrika No. 106 25 Ağustos 935 M.AYHAN 

f\rap'lar istila ettikleri yerlerde halkı 
nıüslüman yapmıya çalışıyorlar. 

----------------------~---------------------h ...... Beni mi koaoıtunuı, beni, - Evet, Oyle olmalı idi. - Zengin be1lerln, ağalann 
t1ıı hı?.. - Geçmlt eeyler boalar H· mallarını alarak ılse vereceğiz! 

11 ~r1emıe1mf1tf. Seel bir bııkl rık Aybey! Gdltekln lıte benim Diye, fakir halkl kandıra· 
9'ar l 0lmuı, gOzlerlnde garlb, dtaımınımdır. Ve ona kırıı yorlar. Ttirk'tekl bGydğe eaygı 
-~raoı bir puıhı bıt gOater. içimde yenilmez bir intikam doygusnnu • .., bııı tanımak 

•1tı: 
arzuıu nrdır. Fıkıt gOnlflm adetini pırçalamık fatlyorlar. l Sôyle ırkadııım, eOyle! Oyle lııtlyor ki ıu Araplua Yalan, hep yalan! Sadec.s fesıd, 

~ lrkeı kıhnmını ona dik· bir ıokıt Torıon n bunlara eadece hile!. Ve ben bandın 
le bıktı: Ladar gelıln. L d l 1 1 .. ço11. korkuyorum. A et er m si, 

.. ;; Aybey, ylğltlm, hiçbir - O muhakkak! .. Araplarla gOrcneklerlmfıl, duygularımızı 
e, hiçbir samın acele etme. her halde 'farooaca"'ııt.. L ı · 

4 b " bozmak, paralamıa. ııade 
1 ey'Jn bııı Onfloe da,ta: - Kıç pıra eder ki, yeri· movaf fak olarlıraa bizim için 

.,_' E•et... Fakat çok heyecan· nlı, yurdunaı çok uzak!.. Ar· kôtdlftk daha ırtıcak! 
'11a1... kanız da hoıf .. Şarap lçıek e!. 
._ G ı - Bırak, yeter, ıçmı! ll.a e, taradı oturalım... - Başım dôaftyor. içimde 

--~dıu holasın açıkhğına bık· sıcak bir hava eelyor.. - Hayır, ıôyllyeceğlm, een 
~ tı hoı! .. Ba dığlarda ge• _ Sana anlıtacığım eeyler de Oğrenmelfıln. BllmeUıln ki, 

~da k gClnler baıkaları için ne yılnıı bu kadarla kılmıyacak Hatun Hın al~yblne de taaak-
\1 r gftıeldlr? Aybey!.. Araplar, girdikleri Jar Orftlecektlr ve ne yılın 

~ e •tının bııını •A• doğru yerlerde Ttırklerl mllalflmıuı ıOyllyeylm, o kadına bir eey 
~~. 1 , yıpmıya çılı1ıyorl1r. oluru benim de yareğ m yana· 

be ....... BlrH yakeeğe çıkalım; İyl~tkle, ıorluklı bono ba· cık! Ben bizim kabileler l(lnde 
~ de Hatun Hanın •rayın · ıarmıyı çahtıyorlar. Bundan Myle bir kadın görmedim. 
~ Yerfleıa .. rıp ta nr. baıb; - Sonu Var -

df Ybey aeı çıkarmadı. Ken· Kışlada MOs. Mev • sabo alına komisyo-
'I bUaıtyortla. 
; lıte bun11 ıyt. nunda ihaleleri yapılacak ilinlar 

idil GyQlı; bir ağıcın alıında Mıt. M~. ıaıın alma komlayonoudan: 
~ tr, Atağı ova ve ıolda kılın Niktırı Cinai Tıhmln edilen 

'1•k boğazın en uzat kıımı 
)"-a larına ıerllmlttf, her taraf 

Beher klloıanı tah· 
mla edilen f lat 
Karat Sa. 

Yetlldl. 

'-S.~da, on ıdım ileriden ıa 
)e hııyordo ve blr11 ötede, 

>O:YeıU uıan, on metrelik 
I\~ lif lerlnln araıındın 11y· 
)o .ı lı:: •tağıdıkf çıyı dOkOlfl· 

'""· 
bir~ Aybey, eu tarıptın enelA 

.\ •ç )'odum iç! 
t\~ Ybey, arkıdııını ıııcık n 
ltca ''rı dolu bir bıkıı fırlattı. 
..... ~tıp, ODUD earabıydı. KeD· 

e biliyordu. 

.. .._' Adımı çileden çıkana 
b.aı P! .. Se•dayı kaynatın ıarıp .. 

Ot l' Ye mırıldandı. 

~~rkeı bahıd1t anlıtmığı 
lllll dı, Aybey, ıanptın bir 
.._

11 
tır dabı içti. Y 1r1 oyoı· 

bıt '· Y•rı huıp, yırı çılgın 
bıtde idi ...... . 

\e Dcıocınemlyorum, . Dedi· 
'd Y•poıalıyım, ae tnılye 

erıını 

h ._ Gt dece~lı, beraberce orı · 
&ldeceğlz! 

....... llemen timdi! 

ı>ı,' EYet, şimdi! Fıkat metin 
'-ıe Ctlı::aın: Çftnka oraya gire· 
'-t ~ek lhtlmıll vardır. Arap· 
"-• er t1raftın Mner1Gnneblr 
keı~llılbl çlğneyorlır. Alda 
btıi edtk ıeyler oluyor. Kim· 
'>td r, belki Hıtoıı Hın da bo 

~bQ 
~.,b il ayakluı altında tıcını 

etcntıttr. 

....., AIGtblt! 

._,; Elbette mflthlı! lıledlğl· 
b11 it lııtıların gôtCl neticeleri 

~tıp;dırta kftleaydı ... Çln'lllerle 
~,11 •rın feaatluı, entrikaları 

Qıt •rıı daha fena olıca~ız. 
Ilı~' btrlbirf oılzfn kınına gir· 
~._ "1cllydlk .. Günlerdenberl bu-
~ii~Gncıyoram: 

~Gr~ er htltfta Tftrkyolu •e 
~t• e ler hirleımlı olHydık, 
"'-t,P 0rdolarını geldikleri çöl· 

kıdar konlar n onda 

DOlllrGlk. 

mecmo tutarı 
Kilo 

23f?OOO 
88000 

Un 
Ua 

Lira Kr. 
24.780 00 

924.0 00 
10 50 
10 60 

Teminatı maHk· 
kate akçeel 

Lira Kr. 

ihale gGnCl 
ve tarihi Saıt 

MGnıkınnın 

tekli 

1858 50 6.9.935 cuma 10,30 Kapılı 

603 00 6.9.935 il 16,30 .. 
l - Mat. &h. kıtaatının yukarıda clnı Ye miktırlın y111la 

2 

iki kılem un ihtiyacı iki kıt·a ıırtname ile ayrı ayn 
mftaaka11ya 1onmuıtur. 
lbılelerl hlaal1rındi yazılı gGn ve tarihlerde İsmlr'de 
kııladı Mat. MT. ıatın alma komlıyo11unda yapılacaktır. 

3 Şutnamelerl hergfln komlıyonda gOrCUeblllr. 
4 - lıteklller tlcırat oda11oda kayıtlı olduklarına dair Yelik• 

5 
gOııtermek mecburiyetindedir. 
Manakasa11nı lıtlrak edecekler 2490 eayıb artırma ye 
ekathme kanununun 2 ve 3 ClncG maddelerinde n prt· 
nameelnde yazılı vealkalarfle teminatı mankkaıe mık· 
bozluını ve teklif mektoblannı ihale ıaatlnden enu 
bir 11at evel komisyona Yermlı bulonaeaklırdır. 

20 25 30 ' 2643 
Met. Mv. :Sıt. Al. Ko. d•n 
1 - Mııt. Mv. merkez h11taaeılnln kapılı sari la mftnakuaya 

2 

3 

4 
5 
6 

7 

koyolın 60,000 kilo koyun etine tallp çıkmadığından 
pazarlıkla ııtın ılınacakıır. 

Soa lhıleal 29 8 935 perıembe gftaG uıt 11 de kıılada 
Met. Mv. eıtın almı komlııyononda yıpılacakbr. 

Koyun etinin mecmu tutarı 19200 liradır. Beher kilo 
koyun etine 32 kuruı l tat tıhmfn edilmlıtlr. 
Şartaımeel hergGa komisyonda görGlebtllr. 
Munkkat teminatı 14:40 liradır. 

leteklller ticaret oduında kayıtlı olduklarını dair nılka 
gOetermek mecburiyetindedirler. 
Eluılltmeye girecekler 2490 eayıb kaaunon 2 •e 3 ncl 
maddelerinde yazılı nelkıları teminatı monkkate mık· 
buılarlle birlikte ihale 111atında komlıyonda huır 
bolonmılnı. 

Mıt. M •· Ht. •l. ko. re. den: 
1 Deniz k•laahnın 60000 kilo ekmek ihtiyacı bpab sari 

2 
nıullle ebiltmlye konmuı,ttur . 
lhıleal 26 · Ağoetos· 985 pezartesl gflnCl eaat on alb bo· 
çaktı 1zmlr'de kıılıda Mıt. M•. satın alma komfıyo· 
nunda yapılacaktır. Şutoımeel her gOn komlıyonda gö· 
raleblllr. 

S Ekme~lo tahmin edilen mecmu totuı (6000) liradır. 
4: lleher kilo ekmek için on kuroı f lat tahmin edllmlıtlr. 
5 - Temloıtı muvakkate akçeei (450) llndır. 
6 

7 

İstekliler Ticaret odaıındı kayıdlı olduklınna dair n· 
ılkı göıtermek mecburiyetindedirler. 
M GoıkaHaını lotlrak edecekler 2490 uyılı artırma n 
ekılltme kınunonun 2 n ftç4ncd mıddelerlnde n ıart· 
nımeılnde yaııh Tealkılarlle teminatı movakkate mık· 

buılarım Ye teklif mektuplarını ihale Halinden en •• 
bir ıuı enel komfayona nrmlı buhınanaeaklaıdır. 

2517 10 15 20 ts 

muıtur. 

2 - İbıleat 11 ·9· 935 çartamba gtıntı nıt 15 tedlr. Ozom satışları 
Ç. Allcı K. S. K. S. 3 - İJk lnınç pu111 (2887) llra 50 kuruıtur. 

~ Şartnameler yaı dokean Gç kuruı M. M. V. Ht. al. 841,5 Alyotl bira. 6 75 
ko. dan alınır. 729 H. s. Ah. 6 50 14 50 

14 50 

Ekalltmeye girecekler ilk lnınç puaıı mektup n m•k· 706 s. SCUeymı. 5 50 11 50 
buzlarlle 2490 11yıh kınunun 2 n ClcGncü maddelerin· 

11 
75 

5 

d 
554 M. j. Tarın. 5 50 

e yazdı belgelerUe birllkte teklif mektopluının lhıle 
11 25 ıa1tinden bir eaıt enel M. M. V. ııat. ıl. ko. non• 806 K. A. Kii. 6 

•ermeleri. 2645 20 2ö 31 5 311,5 S. Cellrdln 5 25 l l 50 
257 Vltel 6 11 50 Mat. M•. 11t•n alma komlıyonundan: 

11 50 Mlkllrı Cinai Tahmin edUen Beher klloaona tah· 167 Ş. RIH halef. 6 25 
mecmu tutarı mlo edilen flat 160 Y. l. Tıllt 6 25 8 75 

Lira K.r. 169 T. Debbaıı 5 25 9 Kilo 
100000 
76000 

Un 
Uo 

10500 00 
Koruı Sa. 

10 50 100 j. Kohen 6 12 

7980 00 
lhıle gftaG 

10 50 98 D. Ardltl 6 75 10 
Teminatı munk· 

kate akçed 
Ura Kr. 

ve t1rlbl Saat 
Mfloak111oın 

tekli 

787 50 7.9.'9:15 camarteıl 10,SO Kıpah 
598 50 7.9.935 il • 11,30 .. 

l - Mıt. MT. kıtaarıaın yukırıd~ clnı Ye mlktarl1rı yHılı 
iki kalem an lhtlyac' iki kıt'a ıartnıme ile ayrı ıyn 

mClnıka•ıya konmattur. 
2 - İhaleleri hlsalannda yazılı ~D n Hatlarda lzmlr'de 

katlı.da Mıt. M•. 11tıa alma komlıyonunda yıpılacakur . 
3 - Şutnamelerl hergan komlıyondı görftlebillr. 
4 - lıteklller ticaret odaıında kıyıtb oldllklarına dair •eelkı 

glSltermek mecburiyetindedirler • 
5 - MGnakuaaına lttlrak edecekler 2490 11yıh artırma ve 

ekelltme kınuaunun 2 Ye 3 ClacG mıddelerlnde ve flft · 
namelerinde yasılı nslblarlle teminatı muvakk.aıe mak· 
baslarını Ye teklif mııktublarını ihale aaatloden eoaz 
bir uat eni ko1Ql1yona .ermlı bulanıcaklardır. 

20 25 80 5 2642 

M~t. MY. Sat. Al. Ko. dın: 
1 - Mıt. M•. kıtaatları için •apıb sırf la ekılltmeye konu· 

lın (136200) kilo pıtıtlıe talip çıkmıdağından pazarlıkla 
utan alıaaeaktır. 

2 - İhaleli 27-Agostoa 935 Sıh gflnCl ıaat 15.30 da kıeladı 
nhn alma komfeyonundı yıpılacakıır. 

S - Şırtnameal hflrgGn komlıyonda gOrftlebtllr. 
4: - PaMtfaln rahmin edilen mecmu tut1rı (8812) llrad1r. 
5 - Beh~r kilo pıtatlı için 6 kuruı 25 eantlm f lat tahmin 

edllmlttlr. 
6 - Teminatı mo•akkaıe ıkçeıl (638) Ura 40 koruıtur. 
7 - 1ıteklller ticaret od111nda kayıtlı olduklauna dılr veelka 

g&termek mecburiyetindedirler. 

95 A. Alyotl 6 75 10 
62 j. Tarın. mab. 7 50 lıl 

59 B. Al11rakl 7 25 10 
il Len Reclyo 7 50 11 
17 H. ve Cevdet 11 50 12 
17 S. Emin 7 50 8 25 
16 M. Albertl ~ 12 75 13 • 
15 F. Emin 6 75 7 50 
1 :> Koope. lttl. 11 50 11 60 
14 P. Kl1rk 7 7 
11 Mani. b. koo. 8 75 11 50 

5257 

locir &lltışlan 

Ç. Alıcı K. S . 
432 Ş. Remzi 6 
369 N. Ali Hay. 6 50 
64 Ş. K.ttlepln 5 50 

9 P. Pacl 11 50 
8 M. j. Tann 13 50 

882 . 
Zahire 

Ç. Cinai 

satış lan 

549 Boğdıy 
190 Arpı 

78 Nohut 

K. S. 
4 625 
3 75 
5 75 

K. S. 
14 
15 
8 25 

11 50 
13 50 

K. S. 
6 
3 75 
6 

41 Baldı 4 875 4 875 
10 Komdır 7 7 

75000 kilo pa. 45 47 50 
169 8. pımuk 45 47 50 

8 - Pıaarhğı gireceklerin 2490 uyılı bnunon 2 'le 3 ftncQ ' 
maddelerinde n ıertnımeelade yasılı •eelkalırı n ıeml· . Muhasip Aranıyor 
natı maHkbte mıkbuzlarlle birlikte ihale 111dndea ı1ı bir m1aela, muzaaf 
enel KomlıJonda hazır bulonmılan. lü ı bl M b 

0110 ne ıı na r u 11e · 
Mıt. M v. Sat. Al. Ko. dan: heci aranıyor. Taliplerin 
ı - TGmenin bayrımıç garolıona civarında bulunan katanın iki 1 k d ş hl d 

ihtiyacı için (22060) bin kilo yulaf kapalı zarflı ebllt· oc or 00 8 n u e 
meye koaaldoğo; eobğı 18 nomuadı Boca 

2 - Beher kltoeunun mohammtn bedeli (5) koruı olup ih~· zade Ahmed dcıretbaneslne 
leıl 13.9.935 tarih ve cnma gClofl ea1t 15 de bayramıç mftraca1tları. 
limen lltınılma komisyonu bfnaıındı yıpılıcığı •••••-----••• 

3 - Ekalltmeye gireceklerin verecekleri yulaf ıeralt ve ena Sıhhat Eczanesi 
lanın bulunduğa mıballln 11tın alma komlıyonunı mG· 
neaat ederek ogreneblllrler. 

( - Taliplerin 2490 numanlı kanunun 2, 3 6ncCl maddele· 
rlne gOre lıttenllen ve Hl kle mo'flkkat temlnıt tuıın 
ol•D 825 liranın ihaleden bir Mit enel tGmen mubaıe· 

bealne te•dff ile komtıyonda bıu.ır bulunmılırı. 25 30 4 ] O 

Mıt. M•. Sat. Al. K.o. dan: 
1 - TGmenln baynmıç gırnlaono ihtiyacı için (253,000) 

kilo yulaf kapalı ıarf lı ekelltmeye konoldoğa 
2 - O.,her kilotonun bedell muhammin bedeli (5) kuruş 

olup lhaleıl 12.9.935 tarih Pereembe gGnCl uıt 15 de 
bayramıç utan alma komlayona bln11ındı yapılıcığı. 

3 - Ekılltmeye glreef!klerln nreceklerf yulaf ıeralt ve eYSI· 
fanı bulundoga mahallin Mtın alma komlıyononı mGra· 
eaat ederek ôgreaebfllrler. 

4 - Tıllplerfn 2490 numaralı mftnakıea kanunun 2, 3 Gncll 
mıddelerlne gGre fetenllen nealkle mavakkıt temloıt 

latan olan 948 lira 75 karoıun ihaleden bir aat enel 
tlmen muhaaebealne tndll ile komlayondı h1&1t bo· 
lonmaları. 25 29 3 8 

Met. M •· Sat. Al. Ko. un: 
1 - Tflmenln baynmıç garnfıona clYannda bulanan )utanın 

ihtiyacı için (75000) kilo yulaf aleni mClnakaMya ko 
nulduğu. 

2 - Beher klloaonun muhammin bedeli (5) koroı olup lhı· 
leal 16.9.935 tarih p11arteel gGn'fl ıaat 15 de bıyramıç 

s 
tftmen utın alma komisyonu blnaıında yıpılıcağı. 
Eksiltmeye gireceklerin nreceklerl yulafın eer1lt 'fC 
eveafını bulunduğu mahallin 11tın ılma komlıyonona 
mQracaıt ederek ôğrenehlllrler. 

4 - Taliplerin 2490 namarılı kanonun 2, 3 Gncft maddele· 
rlne gOre 1 •tenllen veealkle muvakkat teminat tutarı 
olın 28 l lira 25 kutuıun lhıleden bir saat enel tQmen 
muhuebeslne tevdii ile komfıyondı h11ır bolanmalatı. 

25 31 5 10 

ithalat GomrOğOnden: 
Kilogram Cinai Etya 

11254 MClatamel GalHnlıll demir Hrll 
Yukarıda yuıb bir kalemde 188 aded 11254: kilo mQetamel 

demir nrlllerln 9,9,935 el pasarteıl ıaaı 14 le açık utbmı ıu· 

redle ntılacağınclaa itine gelenleri• ithalat gClmrGğl •tıı ko · 
enc1aıı eameled llAa olmau. M 35 7 28 1688 

Hamdi NOzhet 
Baıdorak bflyilk S.lepçl hını 

larııaındı .. 

Devlet Demir- · 
yollarından: 

1 ·9 935 tarihinden itibaren 
en ıtığı 5 tonluk tım ngon 
hamoltll hışıı tohumu, ket~n 
ıy çiçeği, ıu11m, aepir, f istik 
ve zeytin dıneılae mabaos D. 
D. 106 numırab tarife 8 inci 
lıletme mıotakaeına dı teemll 
edllecekl gibi bu maddelerin 
perakende nıkllyıh dı Dnlet 
demlryolluı umumi dokuzuncu 
tarifenin birinci eınıfın• hh•I 
edilerek ton ve kilometre ba · 
oına 5,25 korue Qcrete t4bl 
tutulacıkllr. F11la tlfellAt ta 
taelyonlardın alınabilir. 

23 25 28 2663 
Karoıyıka let11yonundı hu· 

lunau ye eenelfği 200 llA 250 
lira kirayı tehımmcıl olduğu 

tahmin edilen bir büfe ile bir 
kahvebınenln fi eyh1l 935 
tırlhlnde çareımba gGnü uıt 
15 te kareıyıka istaelyoaonda 
paaarbkla kirayı verilecektir. 
1ateklllerln kanunun ( ca mıd · 
deıl bilktimltrlode ise glrmt~e 
kanuni mani olmıdığanı dılr 

beyınnımelerle (1875) nurue· 
lok maukkıt temlaıt akçe· 
lerlnl hamilen mezkür aaatte 
latulyonı mGncaıtları. 

Bu ite ald eartname 
yaka lıtulyonundadır. 

10 5 



Anken M. M. V. Lv. Am. ut. al. ko. dan: 
l - Milli MOdıfH Veklletl ile Erklnı herblye kıllrcıferle· 

2 

3 

rldeo Nrfedllmek Oıere 800 toD yerli kok kömClrCl kı· 

pah zarf la mGaabuyı konmuıtar. 
Şartnameıl Ankara levazım amirliği eıtın alma koaıle· 
yoouodı ftcretelz olarak görOleblllr. 
MOoabeaya kooolıo 800 ton kômaroo beher tooooon 
f lıtı 31 Ura ve mecmu totmrı 24800 llıa olup teminatı 
muvakkatesl 1860 llrad1r. 

4 - Ekelltnıe 28 •Ağnıtoı· 93S tarihine mD1111dlf çarıımba 
gOnG .. at oa beıte Ankara lenzım Amirliği 11t1n alma 
komlıyonuodı yıpılıcıktır. 

5 - lsteklllerlo mtlnakuanın yapılacağı muayyen uatteo en 
a~ığı bir e11t evnlloe bdır ıemlaıtı moHkkıte mık· 
buzlarlle birlikte teklif mektuplarını Ankara lenzım 
lmlrh~I satın alma komtıyonaoa nrmelert. 

2500 9 15 21 25 
Aokua, M. M. V. Sat. Al. Ko. dan: 
1 - (2500) tane hayvan nlenıeel kapılı zarf uıullle yeril 

mıh veya memleket dahilinde mevcad ecnebi mamoll· 
hadan olarak 11tın ahnmık lçla ekelltmlye konmaıtur. 
Tıhmln edilen omam bedeli (30,000) liradır. Şartnı· 
meıl bedeline karıı allkıdır ıabelerden alınacaktır. 

ihalesi 28·8·935 çarıamba gClnQ 111t ondadır. İlk te• 
mlnıh (2250) liradır. Eblltmlye girecekler 2490 uyılı 

kanunun 2,3 c0 maddelerinde y1&.1b belgeJert ile birlikte 
temioıt n teklif mektobluını hnl zarf tar en geç tbıle 
eaatlnden bir ıaat enellne kadar M. M. •· 11tın alma 
komisyonu relılt~loe •erUecektlr. 18·17·21 ·2o 

Aukara M. M. V. Lv. Am. aat. al. ko. re. den: 
1 - Ankara garnizona dahtlludekl kıt'a ve mCle11eeenln ıene• 

2 

3 

4 

llk mahrukat lhtl)ıçlarma nrfedllmek Clzere 2232 ton 
ilah kömClrCl kapah ıarf uıullle mClnıkaeaya konmuıtar. 
Şartoameel Ankara leTaısm lmlrltğl 11tın alma komi•· 
yonunda tatil gftnlerlnden maada her gftu gGrilleblllr. 
Ekelhmeıl 29 · Ağoıtoı· 935 tarihine mCleadlf peroembe 
gQnil .aıt l 1 de Ankııa lnuım Amirliği .. tın alma 
komleyonandı yapılacaktır. 
Ekeihmeye konulan 2232 ton llnlt kôm0rfto6n beher 
tonunun flıtl 11 lira ve mecmu tutan ( 24552 ) lira 
olup teminatı mavakkaıul (1841) lira 40 kanaıtar. 

5 - 1ıteklllerln mClnakıgnan yıpılae11g1 muayyen 111tten en 
aeığı bir ıaat enel teminata muvakkıte makboalarUe 
birlikte teklff mek.toblarıoı Ankara lnazım Amirliği ıatm 
almı komlıyonanı vermeleri. 2498 9 14 20 25 

Ankara M. M. V. eat. al. ko. 11. den: 
1 6000 çlf t kundura kıpıla zarf la ekılltmeye koamaıtur. 
2 lbıleal 2 ·9 · 935 pHarteıl gOnd ıaat onda M. M. V. 

3 
ıta. al. ko. dı yapılacaktır. 
Hepsine biçilen eder 30000 Ye ilk inanç paruı 2250 
llradar. 

-4 - Şartoımeelnl 150 lı:aruıa almak we Grneğlnl görmek il · 
tlyenler her gtln, ekelhmlye gtrncekler 2490 uyıla kı · 
nunun 2 ve GçClncft maddelerinde yazılı bedellerle ilk 
lnınç makbuzlarlle blrllkte teklif mektuplarını ihale 
Aadnden bir ıaat enel M. M. V. ..t. al. ko. oı 
vermeleri. 2620 10 15 20 25 

Ankara M. M. V. Hl. al. ko. ra. den: 
l 6000 metre mavi renkte kıılık elblıellk komaı kapılı 

zarflı ektlltmlye konmuıtar. 
2 

3 

' 

Hepılne biçilen eder 16,500 v~ Uk inanç pHııı 1238 
liradır. 

İhaleel 29 ·8· 93S ptrıembe gCloCl eaat onadır. 
Şartnamealnl paraıız almak n ôrneğlnl görmek htlyen· 
ler her gCln, ekılhmlye girecekler ilk lnıaç para11 mık· 

boz ve 2'90 aayılı kanonun ~ ye OçGnccı maddelerinde 
y11ıh belgeltrle blrUkte teklif mektuplarını lbıle 1Utln· 
den bir saat enel M. M. V. Mtın alma komlıyonunı 
vermeleri. 2519 1 O 15 20 25 

K11kı8ıt H. 11t. al. ko. dan: 
Cinsi Miktarı Mankkat Tahmlo edilen bedeli 

ıemlnıtı 

Kilo Ura Kr. Lira Karnı 
Tıze faeulyı 6t00 25 320 S 
Patlıcan 6400 19 20 256 4 
Bamya 2400 18 240 10 
Kırmızı domatlı 1500 4 50 60 • 4 

1 - K1rkağaç'takl P. A. yının ihtiyacı olan yukarıda clnı 

2 

3 

ve miktarı y11ıh ıebze açık eketltmeye konmuıtar. 
Şartnameleri bedtılılz olırak Karbgıç eıı. al. ko. yon· 
dan ahnıbillr. 

Ankara Af. M. V. Sat. Al. Ko. Re. den: 
1 - Bir metresine hiçten eder 32 kuroı olan 69 bin metre 

pjımılık bez kapalı zarf Jı eblltmlye konmuetur. 
2 - lhaleal 13 eylul ·936 camı ğGn(l eut 15 dedir. 
3 - İlk inanç p11ası 1666 liradır. 
4 - Şartnameler parııız olarak M. M. V. eatın alma komls· 

yonuodan ılınır. 

S - Ekelltmeye gireceklerin ilk inanç paraeı mektop veya 
makbozlarlle 2490 sayılı kanunun 2 ve 6çilncft madde · 
lerJnde yazıh belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale 
ıaatlndeo bir saat enet M. M. V. eatm alma komleyo· 

1 

2 

3 

4 

5 

nona vermeleri. 2655 21 25 31 6 

Ankıra Lv. Am. 11t. al ko. dın: 
Garnizon efradının ihtiyacı için 300 bin kilo ekmeklik 
Un bpıb zarflı ortınakaaa konmoıtor. 
Ş1rtuımeel 143 koruş mukabilinde ankara levazım Amir· 
lfğl Ntın alma komlıyonundın her giln verilir. 
Ekılltme 29 · Ağoıtoı· 935 tarihine mCleadlf perıembe 
gOnG uat 15 te Ankıra ln11ım 4mlrlelğl aatın alma 
komlıyonunda yapılrcaktır. 
Eblltmeye konulan 300 bin kilo anan beher ldlo:mnun 
f fatı dokuz buçuk kuroıtar. Mecmu tutarı 28500 lira 
olub teminatı muvakhıteıl 2137 lira 50 kuruştur. 
lıteklllerln mt'lnıkaıaoın yıpılıcağı muayyea ıaatten en 
apğı bir 111t evvel teminatı mavakkıte makbuzlırile 
birlikte teklif mektuplannı Ankara levazım Amirliği 
HllD alma komlıyonunı vermeleri . 

2,99 9 14 20 25 

Ankara M. M. V. ut. al. ko. dan: 
Aıkerl lleelerlaln eoo ıınıf lar1nı talebe ıhnmağa devam ede· 

cekdr. letekliltrln 30 ·Ağoıtoı· 935 tarihine kıdar 1atanbul'da 
bulanan Kuleli, Maltepe aıkeri llıelerlle Burea'dıkl Borla ııkeri 
llıulne veya 11kerllk ıobelertne mGncaat etmelidirler. 

2641 20 21 22 23 24 25 27 28 29 • 
Bayramiç Tilmen S.t. Al. Ko. dan: 
1 - TClmenln Bayramiç garnizonu cıvar1ndı bulanın kıtan1D 

lbtlyıcı için 222 bin kilo yulaf kıpala zarflı ekelltmeye 
konulduğu 

2 - Beher klloeaaon mahımnıen bedeli S kurut olup lhıleal 
14ı 9 935 tırlb comırteal gGnO 11at ıs te Hıyramlç 

tftmen ıatan alma komlıyonu bln111ndı yapılacağı 
3 - Eblltaaeye gireceklerin verecekleri yolaf şerait ve 

enafıaı bah111du~o mıballln 11tın alma komlıyonunı 
mQrıcaat ederek öğreneblllrler. 

4 - Taliplerin 2490 numırıb kanunun 2 ve 3 Oncil ruıd 

Leyli ve Nehari 

Boğaziçi Liseleri 
E9kl ~"EY ZIA Ti llseel 

Boğaziçinde : Arnavutk~yllnde: Çif le saraylar' dan JJ 
Kız ve erkekler için ayr1 bölilklerde kurulmuş, ını sınıfı, il~ 

k11mı, Orta okul ve ilse ııoıf larıoı havi ulusal bir mO.essesedlt· 
Yılludıoberl kazandığı muvaffakıyetle taoıomıı olaJJ aıek· 

teb kıyıtlıra başlamıştır. Kayıt lçto hergQo saat oodao ooıl• 
tıyı kadtr mekteb yönetimine bat vurulabilir. lsılyeolere 

mekteb tarlfnımef!i ~1\nderlllr T~l,.fon : n6 21G 

illSPIRiN -- ~ 
2 'JC 20 komprimelik ambala jlarda 

, bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

l!ze ri:ı dc ha lisli~in timsali 

olan © markasını arayınız. 

delerine göre fıtenllen Ye1&llde muvakkat teminat 101111 •• ------~-------..-.-------~ .... 
olan 832 lira 50 kuroıun lhal~den bir ıaat evvel 
IQmen mohaaebeelne tndll ile komlıyooda hazar bulun· 
mıları. 25 30 4 10 2705 

Uıyramlç Tt'lmea Sıt. Al. Ko. dan: 
1 - Tcımeala Bayramiç garnlıoou cı.arındı balonaa kıtınıD 

ihtiyacı için 40,200 kilo uman aleal mlnaka~ıyı 
konuldu ta 

2 - Beher klloeaaaa muhammen bedeli 83 ıaollm olop 

3 

lbıleal 17 · 9 935 tarih uy ılı gGnG e .. t 11 de Bayramiç 
TClmen 11tan alma komlıyoDu blnHındı yıpalacağı 
~kılltmeye gireceklerin verecekleri umanın e~ralt ve 
enafını bulanduga mahallin Mtın ılmı komlıyonaoa 
mOracaıt ederek ~greneblllrler. 

4 - Taliplerin 2490 ıayıh kaauno•n 2 •e Cçtlnctı madde 
lerhıe ınre bttnUen veulkle muvakkat temlnıt tatarı 

olan 25 lira 2 koruıon lbıleeladen bir Aıt evvel tümen 
mabaaebtı1lne tevdi ile komlıyoodı . hazar bolun 
maları. 25 1 6 10 2709 

-1 DÔK.sı-OR_--==, =-1· 
.1 F~l-IRi 1$1KI 
ıi hmir Mf'mlt·kf"t Hastanesi Rontkt:n :\1ütt:h.ts!.ı!. t 1 

! ift'r rıeı·i RUNTKE.\' rnıuı;rı'rıılı:n 
1 

i 
1 

1 

1 

ve Elektrik tedav ilai . 

'( ürüyeıniy .. ·ıı ve bilhas'.'öa RAŞİTİK ı,:ocuklara Ullr..t-Viole 

1 tatbik ve Hontk~n ile KEL tt-davilai )'dprlır. 

L~:"'' _"'~'" ~ok •:~'"'"~~·~:- '"~ 2' =..:.:=== l ~ldon 2'.>42 
.,,.._,,. __ _ 

Uoktor ,_ 

Zekai Tarakçı 
iç Hastalıkları Mntehassısı 

ikinci Beyler eobğı TGrk mClztyede aalonu lttlsııtode 
numara 45. Haıtalarını öğleden eonra lS den 18 e kadar 
kahol .,d,r. TELEFON : 3806 

Denizli Lisesi DirktörlOğOnden: 
20 ığoıtoetı bıolıyıcak olan talebe nımzed kıydı 31 ığd .... 

ıut on6çte bitecektir. 
Deralere 30 e1hllde bıelanacaktar. 263~ 

Istanbul üniversitesi A. E. P. KO' 

misyonundan: 
Cinsi Miktarı 

Mıden 1125 ton 
kômClrO 

Muham. 
f laıl 

17 lira 

Tutarı Teminat 

19,125 L. 1434,37,S 

Kok 1172 ton 19 lira 22268 L 1670,10 
köilmra 
Odun 1366 Çl'kl 2,5 11 

Mangıl 2200 kilo 3. 5 krt. 
kömOrQ 

~415 L. 256.12,5 
77 L S,77.S k. 

Jbale s.J 
tarihi ' 
11.9.935 1 

ti 
ı5 

•• 

•e ınOoteıJJ11'' 
i)ol· 

tJoın yakarıda yasılı mabrukıtı 1J.9.935 çarıamba gOofl 0• 
verıılte bloaaında ayrı 11yrı lhıle edilmek Ozere kıpıh zırf 0; 1. 
lile eksilt meye konulmuotur. İileklllerln verecekleri z.rf, te

60
., 

nıt ve veelkaları 2490 aayllı lballt kanunu mıddelerloe 01rr 1 
olmalıd11. Yukarıda y11ılı mabrokatıo ayn ayrı oJan ıarıo•OI~· 

lıtınbul Üoherelteıl mt'rkez blnHlle FıkOlte 

lerl hergClo Üolnrelte komlıyoo kltlbioden okunıbtur. ~:~· 
toplar lhıle tarihi olan 11,9,935 ,..nacı eaat 13,30 a kadar 

Bornava satın alma komisyonunda iha· törlGğe makbuz mukablllode verllmfı olman IAzHndır. 
2s 30 s 10 49s2 26V Sebzenin lhaleal 28 ·8· 935 Çtrfambı gQoft Mat 15 de 

açık ekelltme ueullle Karbğıç'tı ıı. ııt. al. komlıyo· 
nunda yıpılıcaktır. 

4 - Sebzenin maHkkat teminatı blsal1rında göıtertlmlıtlr. 
5 - Sebzenin tahmin edilen bedelleri hlHlarında göaterUmlıtlr. 
6 - 2490 eayıla kanun mucibince leteklller lıtenllen veealkln 

leleri yapılacak olan asker ilAnları 
ı-~B!!!'alll!!rl!llnı••lll!l•••••k~eııiıırr~s.-t-•• A .. l. .. K~o·.-d~.-n-: ________ .._ ~ Doktor .. 

l 8500 kllo ekmeklik OD paınlıkla 26 •Aoıtoı 935 A. Kemal Ton ay 
pazırt .. ı gana 11at onblrde ııatm ıhnacıktır. 

komisyona göetermeğe mecburdurlar. 
7 - lıteklllerln 28 ·8· 93S tarihinde ıaat 15 de Kırka~ç 

eatln alma komisyonuna mGrıcaatlara ilin oluaar. 
2S21 10 15 20 25 

Ankara M. M. V. SA1'. AL. KO. RS. den: 

2 Ekmeklik un için keıtlrllen flıt 1020 lira olup ilk pey Bakteriyolog ve bulatık ile ealğın haıtahklar 
77 liradır. mlltebaesısı 

3 - İıtekllıl olan Burnn•dıkl 11keri 11tan ılma komleyonuna o ,.d' r Bumıhane ietaayonu karıuında.ki dibek sokak baoında 3 '.-~ 
gelmeleri 2713 '- cJ_. h ev Te moayenehaoeainde ıabah saat 8 dan akıam 11at 6 a •• 

hutalannı kabul eder. 
Clnel Miktarı Muhammen MaHkkat Şartoıme Ekılltme 

ıekll 

ihale gOo 
tarihi 

Sat ti Mil.racaat eden haetala.ra yapılması lbımgelen ui.r tahlili' ~ 
mik.roakopik muayeneleri ile ve.remli haaıala.ra yapılmamoa cev•• ~ 
rdlen Poomotorake moayenehaneaindo montaıaman yapılır. f lata teminata paruı 

klloeo Lira Kr. 
Y6n çonp tpllğl 22000 kilo 190 2905 187 Kapab urf 28. 8. 935 çıraamba 11 
Kıılık elbhe komaıı 65000 Mt. 250 937S 813 " " ,, " " ,, ıs 
YCln çorap ipliği 18000 kilo 180 2295 153 " " 2. 9. 93S " 11 
&.ıthk elbleellk kama, 60000 Mt. 250 8750 750 ., " ,, " " " 15 

., " " 56000 " 260 8250 700 " " 5. 9. 935 " 11 
Kaputluk komaf 50000 " 270 8700 675 " ,, ,, " " ,, 15 

Şarınamelerl yukarıda y111Jı f latlar kartıh~ındı almak ve örneklerini gGrmek lttlytınlerta hergftn ôğledea 10011 komlıyonı gel· 
melerl . Ekelltmeye glreceklerln yu•arada yasılı kanonl teminatları ile ırı11mı Ye ekelltme kanonunun 2 inci mıddeılnln birinci 
fıkr11ında n ftnca mıddealnde 711ıh nıikılarla teklif mektapla11aıa ihale gGnG 111tlndea en as bir uat enel M. M. V. 111ın 

~lmı komlıyoaaaa vermeleri. 10 15 20 26 (2518) 

Telefon: 4115 !1111 
11111111111111111~ Muallim ..-ııııııııUU 1 
i Dr. Hulusi Alataş 1 = .~ı § Eekl Tıbbiye Mektebi MddOrO, Garp Cebhesl Sıhhiye ıte -

~ Jç Hastalıkları Motahassısı "J 
§ HHt•larını Bıcı 811an Oteli Karet1ında Şamh Sok•ğ111 

İıı~~ft;, ,~liı ııttİ~~l I m ıittlıiüıi~"İıiıi~ İlnİıı ıftu~ ";, ,:,~uiiı ı ı ı ı ı ı ı ıııııı ınnuıı 


