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Doğuda 

1 llcıkn1netln doğa Uleılmlz 
~Q Yeııl kararlar almış oldu· 
&ıtırın AtaiJolo Ajansı bildiri· 
h de okuduk. Anndolo'nun do· 
lo •u de1nek, oemanlı lmpara· 

10tl1Jıondan devraldığlmız yurd 
Ptıklarmui en bakımsız, en 

g ti P•rçaaı demekdr. 

~~8lı cumorlyetçller bo mem 
~ ttıe hlr eömOrge bayındır· 
,!~ Y•nl bizi kuru çölden ve 

'- •tıl hılltın ıyıran pırava 
tklır Y•pmık latemlyoroz. Bir 

ile 0"0nılk n soysal kurumları 
~~ ~tllnde 20 inci asır insan· 
~ Y••ıyın modern bir yurd 
ıırrn to •ğı çalıoıyoroz. Aoado1u 

hı Ptıldatı n balkı için böyle 

'-tr ideal, ancık Tiirk olıoın 
it •••nda doğup g6n1Qnde yer· 
tebıur. 

L l.akıen bir kalkınma hare· 
'tll t . 
~a çlndeylz. Kök, baktır, 
lıı:dar, Oamınlığı imparator· 
a n hılke ve kayl6je, e6mGr· 
ll~l 
b tr gôzli ile baktı. Onun 
''"1111 d tl s111 an, toplanmıemdın 

~ '111eğlnlo pıhalılıomı ındın 
Ot\t 
~G o, Biz, bonon tamterel, 
,1

11k Yığını Kamillat rejimi . 

a•: bftttın dnalarınm temeli 
tfıtık almaktayız, Kamllfat 
hıe 

' uluıçuluğun fistOnde 
~~ 1~ bir değer "eren öır.lllk 

ıııır. 

b lltııın hılkçıhğımızın bıohca 
ıltQı 

"'-k •cı kôyde de•letçillk ol· 
b1llk liıım gelir. Kôy nerede 
)al •hrııı orada kılır; demir· 

"'~kırk yıldı, Sincan kôyll· 
4ıa~ •tk ıdım ileri yftrliımedl; 
b,tt ''-'dı on f1l kıdır yıldın 
t._ bir dnlet merkezi pazı · 

111 ba ~a1611 Ulu imkanları Kalaba 
~ .. 

1 
6 yerinden oynııamıdı. 

et 
tle~ ile rayı, ne yola, ne 
11ıı1 lltlk batbnı, ne eo kanı· 
bı,,k kôycıu kıp11ına getlrlb 
it\ L •11111. Devletin k6vdekl 

OQ 1 • 
h. 1 il •rlı bitmez bonlarla, 
...... l'. 

ne., ıı btr e o Anıdola doğoeunda 
teor 1 ~, gıo eatlon lılae bati•· 
•net, 

~ltıe 11 ııe,lnmlyecek Tftrk 
cnao L 

)l)letıt ~O&tor. Bu toprakların 
lb ' 0&olsuı, bakımsız kal· 
l 'Odı b 
•t ilet 0 iz ııuçlu değiliz. Fa· 

!iltct~ lenıeıılnln aeref 1 bizim 
tı tır. 
Qer 

t''P•o nıeaenlyetln en göze 
b,ı~ •ısfı, tekniğidir. Bnyok 
luı" 11~ 1oları bengi teknikle 

ıOtlıt 
bl1etı ••, o tekniğin mede· 
lıııqG lldedJrler. Bl&lm ıôylft 
u& ' ~ bo medenlyetlo tekniği 
Uıııı: '"cılıAı, kapaılle ekelk· 
)erıı era mı geliyor? Gidip en 
t1~1 1

111
•klaelerl kollanın fıb· 

_ tçlletloe bakınız. Hepsi, 

Sono 5 inci yaıde -

lzmir'de hergoo sabahlan çıkar, siyasal gazetedir. 

Yunanistan' da 
Girid'le Kefalonya'da Yeni is

yanlar Başgösterdi • 

Süveyş l(analında. 
Asker Yüklü 17 Ge i Sü- 30 Ağustos Bayramı 

veyş Kanalından Geçti .. Çok Parlak~ :oıacaktır.< '. ______________________ .. 
M. M ussoli ni Maoevrala a, iki OğJ u 

ile Damadı Da Eritre'ye Gittiler. 

ır lngiltere Malta'ya Harp GemHeı·i, Ayni Zamanda 
Hem Malta'ya, Hem AdPn'e Asi-er Gönderiyor. 

\... ________________ ~;..._--........-~~::::-.:~=:~~~====:===~~~~~ 
lngiıtere sev· 

kiyat yapıyor. 
Londra 26 {A.A) 

Malta adıaUe Aden· 
deki gırnlzonlerı 

takviye etmek Oze· 
re bu bıf tı içinde 
bin kadar aeker 
göoderileceğl teyld 
edilmektedir. 

Roma-Eritre 
telsiz telef onu 
Roma 26 (A.A)

Roma Ue Erltre 
araeu:dısld telsiz 
telefon trıibııı na. 
çe ile M. Emil 
Adebano araBJndı 

yıpılıu bit görOo· 
me Ue teala edil· 
n.lotlr. 

logiliz bakanla. ı Hımtiyao Habeşler kiliseye girerken 
Glorluı adındaki İngiliz uçık yata gitmek ftzere emir ılmış · 

gemlalle Te Senlcher ve Vol· tardır. 

~' 

Geçen yıl bayramı intibalanndan 

30 ağustos zafer ve tayyare dokuzda sQel lhuı.lkanın çalacağı 
bayramının parlık bir şekilde latlklil mırıı ile baılanıcak, 
~otlolınmaeı için genle bir me· ondan sonra bayok bir geçit 
raatm progrımı hazırlanmıştır. resmi yapılacaktır. 
Dan ıOel eraylar, Cumurlyet Damlapınar'da yıpılıcık me· 
meydanmda geçit pronaı yıp · raelme İzmlr'den bir heyetin 
mıılardır . Program gereğince gltmeel tekarrftr etmlıtlr. Heyet 
cumı gGnft saat 8 8,30 arasında parti, hılke•I ·re orıy ftyelerla· 
eftel komoıanhğında ve llb•y· den mQrekkep olacak ve per· 
lıkıatebrlkter kabul edilecektir. aembe gOnG lzmlr'den ayrı· 

Iıcaktır. Saat 8,90 da rıdel bando •e ıGel 
kunetlerlmlz kıılıdın hareket 
ederek dogro camurlyet alını· 
na gidecek ve orada kendilerine 

gôıterllecek yeri alacaklardır. 

Zıf er bayramı tôrenlne Hat 

Münhal Saylavlık· 
lar Beşe Çıktı .. Londra 26 (A.A) - Slr 

Sımael Ho1r'ın M. Eden'Je 
birlikte Cencue'ye gitmeal 

muhtemeldir. Ha takdirde Slr 
Sımuel Hoıre konseyin top 
lıntıaını değil, aaeımble celıe· 

lerlne iştirak edecektir. 

•leh torpidoları çabucak Mal· - Sonu 2 inci yftzde -

01is1n-·iiznm·-rı-atilliTec1:-·-·-·-·· 
Ankara 27 (Özel) - Üçftn· 

cQ genel eıpekterllğlne atının 
Erzurum 11ylnı Tıheln'den 

boı kılan aıylavlakla benber 
almdl bet aaylavlık milnhıldır. 
Bu eaylavlıldar için ne zaman 

ıtçlm yıpılıcı~a hendz belll 
değildir. 

Mus olini manevralarda 
Bolzano 26 ( A.A) - M. 

merler De Onayladılar. -Mueaolial borayı gelerek bd· 
yllk manevralınn ldareılnl ele 

ılmııtır. 
Torkofis Başkanının Bize Diyevi Siirtliler Çalışıyor 
~~~~~..__,..."-"""~~~ 

lngiliz= gemileri faaliyette: 
__ c_eb_e_ıa_t_ıı_rı .... k_2_6_( _A_.A_) __ JI 

Amanullah H. ı 
ve Afganistan ... 

Çıkao Haber· 
ler Yalandır ..• 

Ankara, 26 (A. A) - Amı· 
nullın Hının Roa •e Afgan 
hududunda olduğa ve taraftan 
Fakir Lena tarafındın bazı ka· 
ballla tahrik edildiği hakkın· 
dıkl haberler Afgan bftyak rl 
çillğl tarafından tekzip edil 
mekte •e Afganlstıu'ın her ta· 
rafında emniyet n aeAylıln 

tımımen hOkamferma olduğu 

blldlrllmektedlt. 

Üzümlerimiz işlenirken 

yacaklardır. Bono da bize ııeğ · Siirt 27 (A.A) - Halknlnln 
lıdılar Te bizimle beraber çılı· yeniden dazlenen kitap od111 

- Sonu 4 nca yftEde - btıyftk törenle açılmııtır. 

~Taşlar: 

Buda Mı Tertih Yanlışlığı? 
--------

Ağtı loa ayının yirmiıltıneı snnü memleketi dfiomaD istiliaından 
kurtaran Baokumandanhk meydan eavaşının baoladığı gfindür. Hugiln: 
ıoemlcketin her bucagında candan gelen co~kuo ııevinçlerle knroılanır, 
o gün her Türk ılüğilo, haJram yapar. Yurd ba~tın · başa donanır, halk 
birbirini kutlular, ga7.etcler kurıancılann resimlerini buar, bu şanlı 
savaea dair UZUD·UUdıya yazılar yazarak O gfioJerio tarihini kalblerde 
yaşatır ve Kurtancılarımızn, iinlii \ 'e mutlu ordularımıza kar§ı besle· 
nilen &e\·gi ve saygıyı tazelerler. 

Jlereene olduğu gibi bo eenc de ağusto un yirmiahuıcı günilnfi 
herkeı kutluladı, yurcıun her bucağında çıkan gazeteler bugilnll bfiyük, 
canlı resimlerle, kutlulayıcı yazılar ve hatıralarla ) a~attılar. O gün çık· 
mıyan gazeteler bir gfin cvclki nfialııılarındıı, Yeyahud oyni günde çı· 
kan sayılanoda da Lu ödevi yerine getirdiler. Türkiyemiıde yalnır. bir 
gıızete, (Yeni Asır) gazetesi bu şenliğe karışmadı; neden? 

Haydi diyelim lr.i 25 8Sustos aayuında bu bay;amı kutlulamayı 
unuttu ve gazeteci tabirile atladı. 26 da oznd güuü olmak münasebe· 

ı ... 
\'a~tı Enerjisi; Bttfln Enerjilerin En BflyOğft ve En 

8'Aidir. Çflokft BOtOn Enerjileri insan Yaratır. 

ANADOLU, oznm işindeki 

oeşrlyatanın mtıabet sonuçlırıoı 

görmek ve Qretmene iyi bıbrr 

ler •ermekle bahtiyardır. 
Ttırkofla bıekanı Mecdet Al 

kln'ln bııkanlığandıld Tdrkofla 
heyeti, iki gandenberl yaphğı 

tetkikatı bltlrmf ~, f lıtlerl teeblt 
eımlı · Te koro meyn ihracat· 

çılar blrllğlne blldfrmlatlr. Bir· 
llğe dıbfl btıt6n tecimerler dan 
toplanarak bu f latlere mtUHaat 
kararını da vermlılerdlr. 

•e Tür kof le mOdtırd Hılll, dan~ 
ldarebanemlze kadar gelmek ve 

bizim nııtımızlı milıtabııfll ay· 

dıolatmık nezaketlnt göttermlı· 
lerdlr. 

tile çık.madJğından birşoy yazamadı. ·e olurdu yirmiyedide çıkan ea· 
yıaıoda olsun hiçolmazea bir resim koyub ve en azından bir ıütun da 
yazı yazsaydı? 

27 tarihli (Yeni Asır) ıla; dftnyalan hayrete düoüreo ve Türk 
yurdunu ve utoeunu kurtaran şanlı ea\'ae-tn ba~ladıAl bu dfiğüu ve bny• 

20 ilk teşrin ·· Pazar 

Genel Nüfus Sayımı 
8• s_y •ıe TO.rk Ulusundaki Bu Enerjilerin En Do(trn 
•••tıı tanıtacaktır. 

BaıveUlet 

f•tatiıtik Umum MndfirJüğü Tarkoflı baokam Mecdet Al· 
kin, mOtaflıl Zeki Dogaaogtu 

Oer geydeo evtıl Türkof lı 

bııkanının bize . eôy!edlklerlni 
kaydetmek isteriz. ÇQnk4 önem· 
ildir. Baokao diyor ki: 

- Birlik ftyelerl toplanarak 
bizim bir mektupla bildirdiği· 

mlı flatlerl konootular, kabul 
ettiler.. Birliğe dahil olaon, 
olmasın b6t0n lbrıcatçılar bu 

flıılerdea aııgı oferto 1•pı1111 

ram günü için yalnız ve yalnız 19 satudan ibaret \'e Adet yerini bul• 
son çeşidinden, bir parçacık yazı okuyabildik. 

Fakat ayni aayıda (Sinyor Mus olini) nio koskoca v~ dünyalara 
meydan okuyan bir fotoğrafı ile llabeoistau için söylediai yanm H• 

hifesi birinci, bir ıfitnun da üçüncü yaprakta olmak üzere büyük, çc• 
~idli, renkli baolıkları hariç tam dört sütunluk: söylevi var! Hem bu 
söylev o kadar özenilerek, baolıkları ayırd edilerek, ehemmiyetli nok• 
talan iyice anla§ılaın, diye ayrı ayn •e göze çarpacak çe~idU harflerle 
yazılmıı kil .... 

Acaba buda mı tertib yanlııhğı? 

apan 



ftDJlllllll Saylı 2 
........... 1 ... 1 1 •• 

Tarihi Günler: 

28 Ağustos ...... 
(Bft) ftk zaferimiz bir arısında, 4 Qncft fırka Bolca 

talih eseri değil, hiçbir ile KOçfikhöyGk arHında 57 inci 
zaman sarsılmam1ş olan fırka Sloanpaıa mıntıkasında ... 

2 inci Orduyı bağlı 3 6ncfl 
kolordudan 61 inci farkı -.e 

ve 6 ıııcı kolordu Gazlıgöl de· 
resi ıarlundald ıırttardı gece· 
!emişlerdir. 

azim ve imanımızın tabii 
mahsul adar. ' Yunan ordu· 
su da hnynk fedakarlıklar 
g3stererek harhetmiş ve 
çekildiği heryeri kanı ve 
canı bahasına bırakmıştır.) 

28 Ağuatoe, aaat 6... 2 f net 
ordomaı, 61 locf fırkaslle alın· 

maıı gtlç denen Kazuçoran 
mftstıhkem mevktlne aaldırmıı 
•e uıun sfiren kanlı boğnt· 

malardan ıunra bu tepeyi zab· 
tetmlttlr. Fırka kamutanından 

Def erille lradar 61 f oci lırkı · 
nın gôıterdf ğl kabramanhk 
ııygı ile anılmağa her vakit 
de~er .•. 

2 hıcl orduya bağla 6 ıncı 
kolordu da taarruzlınna denm 
ederek Dedesi vrlıl ile Kozlu· 
cayı lıgıl etmlttlr. 

1 inci ordu mıntıkaaında 
moharebenfu aldığı lnkleaf tek· 
Unla soru altında bolonau 
dGıman kuvvetleri 2 inci ordu 
bqıaında dıba fula mukue· 
met etmekte tehlike gôrdaga 
tçtn öğleden ıonra g.rb n 

garbi ttmallye çekllme~e bıı · 
lamıotır. Seylrgul, Eeklıehfr 
H Kocaeli mıntıkalarında bu· 
lanın 4 l inci fırka ile diğer 

kıt11tımııa gelince: 
Banlar karıılarındı bulunan 

H faik kunetlerle totalmıkta 
olan bazı mablm noktalan lı 
ıal etmlı ve aııl makaad olıo 
c1Gımanı tesblt 'fHlfeelnl md· 
kemmelen ifa etmlılerdl. 

28 Ağuatoa ganG tıyy1recl· 
lerlmls de ellerindeki kötft tıy· 
yarelerle aababtao akoama kı· 
dar mGblm keelflerde bulan· 
moılar Domlopınar, Uıak cin· 
rıaa kaaar D%Dn cephe tlze· 
rinde karakol açoın yapmıı· 
lardar. Garb cephesi tayyare 
kıtHtl komındanı Fazıl Bey 
merhuma da bir daıman tayya· 
reıl daıarmOı ve llerlemlo olan 
piyade kıt'aJarımız, dGomaa tıy· 
yarecllerlnln tayyarel~rlnl yak· 
malarına aletle mini olmoı 
lardır. BogGn de hemen her 
taraf ta hava muharebesi olmuı 
'fe tuafımızdan dOşOrlllen bir 
tayyareden baoka iki tıraf tan· 
da tayyare dllımemtıtlr. 

DOomao Afyon'da ve Garib· 
çede kaçırmağa maval fak ola· 
madığa bir kısım tıyyarelerlnl 
yakmıştı. Bununlı beraber hı· 
nktığı hava maız,,mesinlo, tay· 
yare bombalarının; yedek eıya 
ve atölytnln bizim bütan mn· 
cudlyetlmlıden kat, kat levkln· 
de olduğunu sôvlemek 14zımdır. 

8ug0u dDoman ordusu 2ff 
n 27 ağustos günleri cereyan 
etmlı olan muharehelerJn pek 
tabii tesiri altında, afyon dığ· 

larından biran evci kaçarak 
Reıulbaba • KGçtıkkôy · Domlu· .. 
pın1r Oçllncd mOdafaa hattına 
çekllmeğe karar vermiştir. 

28 Ağustos geceılnl kıt'ala· 

rımız belli baoh ıonlarda geçir· 
mlılerdlr: 

1 inci Orduya bağla 4. ilaca 
kolordudan 8 inci fırka Afyon· 
da, 12 inci fırka Erlkmen ttpe 
ct .. rıoda, 5 inci fırka Dikili 
kaya, Yılanhkaya'da, 11 inci 
fırkı, Kocagnoey ve Sankaya'da 
1 inci kolordudan 23 Gncft fırka 
Kôpr GUl ile Boyala araıında, 

15 IDCI fırka ilvlran, 3 Dncl 

Ordumuzun pek k•t't olarak 
movaf fakıyetiol bdırladığunıs 

bogilnde. kahramanca b1rbet· 
mit olan dnıman orduınnun 

yfiluek meziyetlerini de takdir 
etmeliyiz. 

Yunan ordaıu btlytlk feda· 
ktrlıklar göstererek harbetmlt 
ve çeklldl~l heryerl kanı n 
canı bahaıına bırakmııtır. 

Baılarındaki adamların btllya 
dolu slhnlyetlerlle bir basım 

danyaıunı temsil ederek karı•· 

mıza çıkmıt olan Elen mille• 
tinin bngftn yanımızda aamlmt 
bir doıt olarak yer aldıgını 

ıörmek, tecrftbe ettiğimiz asil 
meziyetlerinden dolayıdır ki, 
bizim için çok değerlidir. 

- Denm edecek 

Atatork ve 
Macar Bayramı. 

••••• 
Boyok ~ef, Kral Nai· 
hine Tebrik Teli Çekti. 

Ankara, 26 (A.A) - Comar 
Bııhnı Atatilrk'Jo Macar Ulaeal 
bayramı miloa1ebetile kral naibi 
Amiral Borti arasında aıagıdaki 

te1graf lu teati edilmiıtir. 
M.car alaeal b.yramı dolayı• 

elle altesioisdeo candan tebrikleri· 
mio ve özel göoencinizle asil dost 
ulaenn. genliği için beslediğim di· 
teklerin kabulünü rica ederim. 

KamAI Atatilrk 
Son Ekeelana ~amil Atatürk 

Türkiye Comar Baıkanı 
Ulusal bayram mOnaeebetile 

izhar etmek lütfuoda bulunduktan 
iyi temennilerden dolayı en hafi• 
retli teıekkiırlerimi kabul etmenizi 
eklelao11n1ıdan rica ederim. 

l\lacarietan &ral Naibi 

Amiral Horti 

Beş Asi Arna'vud 
Elemanı 

Bir Balıkçı Kayığı 
ile Nasıl Kaçtılar? •.• 

İstanbul, 27 ( Özel ) - Ar· 
navodlok tayanı erktaıadaa bet 
ldolnln İtalya'ya nasıl kaçtıkları 
hakkand~ laalyan gasetelerlade 
çıkan m•lı1mat tadar: 

Bundan birkaç gaa eni Bari 
charıoda Mola'ya bir İtalyan 
açık deniz bahkçı kayığı gelmlı 

ve paeaporteuz be, k.lolyl getir· 
dlğlnl liman zabıtaEiına haber 

vermiştir. Kayık kaptanının 

ifadesine göre, kayık Arnavud· 
lok llmanlarıodan blılslode de· 
mirli buloodoğo aırıda bu beı 
kiti kayığa gelmleler ve taban· 
calarını çek~rek kay•&• hemen 
hareket ettl~meslol latemltler· 
dlr. Kaptan; bo tehdit kıroııın· 
da ıOr'atle demir almıı ve 
halya'ya hareket etmfıtlr. 

Beo Arnavod mJltecl İtalyan 
zabıtaBJna, son 14 Ağostoı Ar· 
uavudlok tayanı erkAnından ol· 
duklarıoı ve bayatları tehlikede 
olduğa için bu suretle hareket 
ettllderlnl söylemlelerdlr. 

Bunlardan blrlıl aabık bat· 
veklllerdea, blrlal jandarma 
sabhl, birisi bir belediye relıl, 
IOD lklal de muharrir Ye mu· 

111166 ııı 
·~ ··· .... ········ 
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( G Q n lUı n T e o y a z ·o H a b e ır o e ır 1 J 
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l(irklarelindeki Ge.;idResmi 
Çok Parlak Oldu. 

Ordu 
•• 

Komutanları 

Arasında Deği· 
~~~~~~~~~~-1... . 

Mareşal Fevzi: 8u Çelik Orduyu Yetiştiren Komutan- şiklikler Oldu. 
1 T h .k Ed . D d. Ankara, 27 (Özel) - ord' 
arı e rı erım, e ı. komntaoları arasında bazı dlf· 

ıtkllkler olmoıtor. AldığılD ~ 
İstanbul 27 (Özel) - Kırklarell'ode yapılan geçit reaml; !evkalide parlak oldu. Mareşal Fevzi 1.~ .. d ''"' umata gure, or o eııpe rf 

Çakmak, ordamnıımn muvaffakıyetlol tebrik etmlı ve bo hususta bir 11öyle'f nrerek, görda~n in· Korgeneral A 11 Sayld, .,ke•· 
tlzamdaa dolayı memuaoiyetlol gôstermlttlr. Mareşal. asöylevlnln ıonunda: ~uraya, jandarma genel ko:e, 

- " Bo çelik orduya yetlıtlren komutan arkadaılarımı tebrik eder ve kendilerine tetek· tonı Keoeral KAzım, açO ı' 

k6r ederim. ,. ordu eıpekterllğloe, dôrdO':cL 
Demlttlr. Ordunun Atatftrk'e olao bığlıhğı bir lrere daha teyld edllmtı ve geçit reımlne kolordu komutanı General :N 

ıon nrllmlıtlr. jandarma genel komutanbl'"' 

-----------• gtnel kurmay ikinci bıt~ 

ltalya Torpidoları, Süveyş Kanalında ~;~:·n~:~.!::-1ı:~:!0::0~ 
Sevkıyatı Korumıya Çalışıyorlar. =~~::~~;0~:~ A~~·:::~~; 

Roma Kabinesi Fevkalade Toplandı. Bakanlar Askeri Fransa'da Askeri 
Oniforma Giymişlerdi. ~ Italya Bizden Arpa istiyor. Manevralar. 
İıtınbol, 27 (Özel) - Roma'dan haber verildiğine göre, İtalyan kablneıl, fnkıl&de bir toplantı VarıoH, 26 (A.A) - Si' 

yapmııtır. Bu toplantıda, batan n11ırlar aıkerl Qotforma glymle bnlonayorl1rdı. Kabinenin verdiği baylardan mtırekkep bir ~ 
kararlar, merakla bekleolyor. Relms clv11anda yapılacak -_..t 

ı. Ö ı M l 'd h L B k sftel mannralara lttlrak etr"' tanbul, 27 ( ıel) - aglll• donanmaıı, a ta an uca.ete hazırlandı. are et emrini .1.-· 
beklemektedir. 4 İtalyan torpldoıu, SClveyı kanalıDa giderek İtalyan ısked ınkfyatını emniyet ::;::,.yakında Fransa'ya ı· 
altına almıga uğratıyor. 

İstanbul, 27 (Özel) - tıaJya'nıu, hClk6mete nkl maracaatındı, blsden arp•. pımok 'fCllfre y onan OzOm 
almak lstedlgtnt blldlrmlıtlr. İı1tentle11 arpa, 12 mtlyoa llralıktır. ----------· .......... ·------- ftretmenleri •.• 

Ordu Teı·fi Listesi. l\.azım Dirik Gösıerişler Zabıta 
B Ed• , KovTetile Menedildi· 

Ankara, 27 (Öıel) - Ordıı terfi llıteal, Cumur Batkanının ugQn ırne ye Atloa, 27 ( A.A) _ ,.,,, 

ytlkaek taedlklne lktaran etmlıtlr. Yarın (bugtln) llAn edilecektir. Hareket Ediyor.. ine ilinde çlf ıçller karo~ 
İetanbul 1 komutanı Bıllı, yedinci kolordu komutanı Calib n eatıı f ta tinin artarılmaaı _t!,. 
ikinci kolorda komutanı Sabit Kor generaller aruındadır. 1ıtanbol 27 (Özel) - Trık· gösterişlerde bolunmoılıj 

Erkloıharb Albaylarından Yusuf Ziya, Nuri, Muharrem, ya genel eepekterllğlne atanan Pollı foe kanımağa mecbor 

Mazlum, eczacı Ey6b Sabri Tam geoeralbğa terli etmlılerdlr. Kazım Dlrlk, Ege yurdunda moıtor, beı kiti yıkalaallllfl" 
•• , gençler tarafındın nr11en ~ğıe Bir Ge-

Aıma nya'da Bı·r ziyafetine geldi. Yarın Edirne· 
ye hareket edecektir. neralın Ziyareti 

Y g n D ha Yunanistan'da sıokhoım, 26 (A.A) -~ an 1 a • • y . . 1 ordo eıpekterlerlnden geJI~ 
• . eni ısyan ar .• ,. Fabrycl geçen yıl ineç ora:, 

BOyOk Bır Karton Fabrıkası Yandı. İatanbol, 27 c özel) - Ati· genel karmayı General N1r . 
letanbul, 27 (Özel) - Almanyada kaaa ve yıngıolar birbirini na'dan ace~• haber veriliyor: nln Lehlsıau'a yapmıf old~ 

takip etmektedir. Yer ahı ılmendlfer tClneHuln çökmesinden ve Yunanistan ın Kelalonya mın· ziyareti iade etmek aıere d 
radyo ıehrl yangınındın ıonra, Nöremberg'tekl baycık karton takatında ve Glrld adaeın· buraya gelmiştir. 
fabrtkaa• da yanm•ıbr. d• rentden ıayaaıar çıkm•ot•r. Anadolu AJ. ansı 

Tulumba takımları ıaatlarca ıtlren bir meaalden sonra yangını Haklimet isyanları.. baatırmak 
s3ndtlrebllmlılerdlr. için Acil ve cezri tedbirler al· Direk törQ 

Zarar ve ılyan 300,000 Marktır. Bet itfaiye neferi yaralandı. mııtır. R 'd 1 b J'' 
Denizli usya an sıan u 

Atatürk'ün Zonguldak'a s ğl k oı·rektörn Hareket Etti. ,, 
a ı u M"skova, ~7 (A.A) - • .,,,, 

Ayak Bastığı Gün. Vekalet Emrine Alındı dolu Ajanı• genel dJrek• ~ 
Ankara, 27 (Özel) - Denizli Maval fak MrnemencloğlO ti' 

25 Ağustos Zonguldak'ta 
iade Törenle Anıldı. 

aağlık dJrektörQ doktor Mazhar, gOn Klef ve Odesa yol~. 

F k 
v ktl t · 1 t İetınbnl'a hareket et · ..ı ev a· e e emrıne • ınmış ır. İstasyonda Tarklye bayok el( 
öğretmenlerden Zekat Apayd,n Ta• Ajao11 ~· 

~----~~-----~--~~~ 
Zonguldak, 27 (A.A) - Ata· gan heyecanlı sevinç göettrlıle· 

tGrk'Qn Zoagoldak'a ayak bıts· rile kotlulanmıt, ıöylevler ve· 
tığı ganftn ondQrdGocfl yıl· rtlmlı, ollrler okonmoetor. 
dönOmO ve bogftne rastlayan ÜzOlmez bölgeılnde de bir 

toplantı yapdmıo ve 300 kiti· 
it bankasıoıu 11 inci yıldônG· ilk bir çay tôlenl nrllmlo, dan 
mil olao 25 ağustosta ZonguJ. akeam da bir gardenparti ya· 
dak battan başa dooınmııtar. pılmıetır. Gece Zonguldak'•o 
Cumurlyet alan1Dda bOyQk bir her yanı aydınlalllmıt ve eğ· 

toplantı yıpılarak bo motlo lenceler tertip edllmfıdr. 

Büyük Taarruz Şe
refine Bir Gezi .. 

Afyon, 27 (A.A) - Balkevl 
gençleri bflyGk taarruzun baı· 
ladığı Kocatepe'ye bir geıl 

yaptılar. Afyon'dan atlarla gl· 
den kaf lleye Kocape yıldnln· 
deki bGUla kGyl6lerde kablank 
Atattlrk'an ordulara bClyQk 
.... ,. ele 

cınlı bir toplantı yapıldı. Balk· 
evi baıkanının bavak eanıın 
enelerl hıkkıada gasel bir 
eöylevlndea ıonra birçok içten 
gôıterller daha yıpıldı. 

Atla gldlı ıelh etkls Hat 
stlren bu yolculuktan olaıal 

lçlade ~ 

net direktörü Dottıtlk1• f1". 
414 Kişi ydk elçilik erkAnı ve SO ,-' 
Kıdem Zammı Aldı gazetelerinin mümeHlllerl b 

Ankar• 27 (Ôıel) - KtUt6r 
bakanlığının neorettlğl bir bil· 
dfrtkte, bllttln O.lkemlıdekl 

ö~retmenlerln istikbali için 
çalıtıldığı ve 414 öğretmenin, 

blzmet!erlue göre kıdem zammı 
aldıkları beyan edllmlıtlr, 

Tuluatçılara 
Piyesler hazırlanıyor 

Ankara 27 (Özel) - Basın 

bulunmakta idi. 

Eski Kral 
Finans Bakanı 
ile Görftşecek. •"' 

Atlna 26 (AA) - Elle'~~ 
Mellon gazetesinin Loodrt ~ 
eıkl kral il" Flnına bak•'' tP 
Pezmazoğlo arasında y•"~• 
görO~me olacağını 1•• 
tıdır. 

~enel dl.rektörlüğll, tuloatcılar Japonya 
için piyesler b11ırlamakla meı· 

_g_aıd_ar_. __ , ___ Neler istiyor? f 
20 de dönOldG. Yolda uğranılan Londra 26 (A.A) - J•f'°',a: 
köylerde de köylftlerle de ko· logOderf ilk tetrln deO~ 
nnomalar yapılmıt. katile için· rtltm"lerl hakkıodıkl I' 
deki doktor tarafından hasta· önergesine Japon cevabı•• 
Jara bıJularak llAç verllmlotlr. bakanhğına vermlıtlr. 

Kocatepe'den Bftyllk J.orta· Japonya'nın etltllgto 
ncaya sevgi ve aaygı ıonan bir ma11 tberlade ıırar eıdl' 
MP&ıı.. ııaderilmlttlr. plmakcadır. 

ı 

g 
b 

' 
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içmelerde. Kadın Yüzünden Kanlı Sayım işlerinde Çalıştırı= Çanakkale, 

hu Suyun Hesabı 8• K OJd I k I ~asıl TutuluyorlAcaba Ir ıya U. aca şyarlar., 
Ben bir köylDyftm. Dokto 

1'1111 gösterdiği IOzum ilzerlne Genç, Evli, 2 Çocuklu Bir 
Bıçakla öldürüldü .. 

Eczrcı Kendilerine Verilecek ödevi Kabul 

KutOlacnmare 
Bizimdir!. 

Geçenlerde bir Alman mu· 
geÇenlerde Urlı yaktDındakl 
içoıelere gitmiştim. Borada 24 

"'tlik bedeli iki liraya bir 

Od.ya yerleştirildim. Üç nüfus· 

lan ibaret olmalı: Qzere bir 

Odıda ilç gfin kaldık. Kiralık 
6 liradan başka nOfus başına 
Jetoılye 10 nar kuruş ta su 

P•rıeı istediler n bonon f!ID· 

'•il milliye heeabıoa alındığını, 
toı,,u mUllyeye tesltm edile· 

:'ğlnt söylediler. Ben bu talep 
•ışaeında irkildim. 

&takhoz almadıkça . 90 ku 

tnşı baliğ o)an · bu paraya vere· 

:•:receğirfıl kat'.i olarak bildir 

btoı. Halbolı:I bu sırada otomo· 
ile blnllmlştl ve harekete ha· 

~rlanmıştak. Elime biri elJI, 

1
1~erl 25, öbftr(l de 15 kuruş 

1 
tık Uç bUet tutoşturdolar. Ban· 

•rdan 15 kuruşluk olanını 
f60derJyorom. Makbuz demek; 
tıııo soran, arıyan ve yoklıyın 

Jok nıa?. 

d Renden bunu yazmak, siz· 

b ' 11 de esbabı moclbell bir 
ll§lık beklemek uloeal bir 

~bbe teşkil eder sanırım. 
Maafsa'nıo AdUobı k<Jyftn· 

den Bıean oğla Mustafa 

'::::----____~_ör~~~~-

( ~ayık Devrildi. 
Çındekiler Muhakkak 
610nıdeu Kurtarıldılar 
de Don Kırş1yaka'da Oamanıı· 
~ kıyılarında feci bfr deniz 
••ıaı olmıak Ozere iken önflne 

geçlloıtştf r . 

ll Nafıa ::;aşkatlbl Tahir oğla 
J •lid ile inhisarlar mQfettlş· 
'ti d 

) 11 en Mehmed All'nfo ka 

d
1
tlhlraderl Şadl eaat 20 red· 

b:lerıo ~e keodl sandallarını 
t ~tek pupa yelken açılmışlar 
4
1 

lll birız ilerleyince kıyık 
'trıı t dGk Ilı Ş içindekiler denlıe 
~ Gl11ıftştftr. Feryadları üze · 
·•ı:ıe 
Is yardıma koşanlar tara· 
l:ıdı 

~ D muhakkak bir ölllmden 
'1tt 

•rıluuşlardır. 

~· Dikili'de 
J •t köyde Soyguocu-
'-k '7 1 'I., 1 apao ar utuldu. 
lG llJktıı llçestnfn Basan (Ağa) 
dt tGnde bir soygunculuk hıi · 

&ııaı 
ld olmuşaur. Dört silahlı 
ıM •oı köyden Ramazanan evine 
~·tlbl R 
~elı f, aruazan'ın karısını ve 
230t:ılnı haf lfçe yaralı yarak 

Ur 'it • parasını ve aynca 20 
IQ lf 

tll'l ra ile hlr beşlblrllğl ve 

;l •ltınlarını çalmışlardır. 
d ı:ı &pılan araştırmada failler· 

>•k <.:•ndarlılı Arab Abm~d 
•l•r:ı l\lı nıı,rır. Dlğt'r arksdaşluı 

),,:
0 

dls Aroavud Seyf 1, BaJ 
S,L lsoıall, Çandırlılı deli 

orı 
aranmaktadır. 

~lektirik '"farifesi 
l:.leltt' p-

teab •r ıı; l Hovat tarif esinin 
ili 

btr tra!lındR yapılın ufak 

itil~ forrnalhe noksanı üzerine 
1 •nlık ll 
l~toı • •yrndırlık komleer-
'blnı b nazarı dikkatini celbet 

'fl,r,:· On noluan da tamamla· 
11~1 tarffe ıasdlk. için Bakan· 

arzedllecektl r. 

Etmezlerse Ceza Görecekler .• 
~~~~~~---~~~~~~- ~~~~~~-.. ~~~~~-

Evvelki gece saat 21 sola earlığı yaptığı dı iddia edil Genel nllfue Hyımı hazırlık · lerl hakkında llbaylığı fU bil· 

rında panayırın yangın yeri mcktedlr. tarını dün de önemle devam dirim gelmlotfr: 

cihetine düşen arka kısmında Genel eavamanlık katil hak. edllmlotlr. Nllfua eayımı zamanı Genel nllfuı 11yımı hazırlık· 

ki oyan yerlerinde mftesslf bir 

hadise oldu ve genç bir kimya 

ger bıçak dnheleri altında can 

veri. Bidlsede, ötedenberl rast· 

landığı gibi gene bir kadın par· 

mağı vardır. İşin tOzece H!>la 

nan şekli eôyledlr : 

yaklaştığı için her dıfreden fkl· larıDJD sayım mıntıkaları teıklli 

şer işyar, nftfus eayımı işlerinde Te sayım memurlırının tayini 

ve defter tanziminde kullanıl · eaf hasını bışlanmış olduğu ıo· 
mak Ozere ayrılmıştır. Don cak bu hazırlıkları yapan bazı 

Başbakanlıktan nüfoı uyım le yerlerdeki dairelerce kendi me· 

iki Maskeli Hırsız 
morlarının bu işte çılıehrılm• 

tarını itiraz edlldfğlnln gllrfil · 
düğQ fdtatlıtJk umum müdOrltl· 

ğ6nden hlldlrilmlşıir. 

- Şerife isminde bir ka· 
dın, pazartesi 8abahı Sabahat 

adında bir arkadaşlle .. ğlen · 

meğe haolamıo. Şerife, ftç yıl 

danberl 25 yaşlarında Tılfp 

oğla Arif 'in metresidir. Arif 

Şerlfe'oin sabah v11ktl loclral· 

tana gitmesinden kuekulaomış, 

arkaeanı takip ede.ek lnclral · 

tında yakıladığa gibi dôğmOe. 

Bundan ıpahlyete ve teessilre 

kapılan Şerife İnclraltından 
dönm6ş, akşam fizerl Kemer 

altından geçerken Eşrefpışa haa 

tanesi klmyıgerl Mebmed Tev· 

f lk'e rastlamıştır. 

fükfden beri eczaca ve kim 

Ölt-n ve öldüren 

kında tevkif kararı vermlo v~ 

nraka ilk tahkikat açılmak uıere 

üçüocQ @orgu baklmltğlne tevdi 

etmiştir. 

Ev Sahihini .ı\z Daha 
öldOrfiyorl.ırdı. 

Cumorlyet oteli sahibi Bil 

seylo oğlu Hakkı, dilo gece 

yar111ına ya)un bir zamanda 

içinde biçhlr kfml!le bulonmı· 

yan lklçf'şmelik Molla relı so 

kaAında" 1 evine gflmfş, fakat 

kapodan içeri girince ) Ozle· 

rf ode siyah bf'Z maeke bulanın 

iki ıll4hh kimsenin taarruzooı • • • 
Kimyager Mehmed Tevfik uğramıetır. 

NamazgAbta oturmaktadır. Bht Maak,,U adamlaş, Hak.kı'ya 
dört, dfğt:rl altı ya~ında U.i kama ile Hldırarak: 
çoco~o vardır. Kendfal 35 - Çıkar paraları! Demlış 
yaşlarında idi. Eşrefpıea hana. ltrdlr. 

ya ger Mehmed Tevf ik'i taDJyan nesi eczacı ve kimyageri bulu- Soukkaolılığını muhıf aza eden 
Şerife kimyagere iltifat etmiş: noyordo. Cenazesi diln kaldı· Oıkkı bu adamlarla boğuem•ğ• 

- B('}yle acele acele nereye, rılmıştır. baışlımış ve bir el!nfo bıepar· 

artık yüzllmflze bakm1yortıon! H S mağı kama ile haf Uçe keell 
Demiştir. Bu sözlerden sonra avagazJ OS· mfşıir. Vaziyetin iyiden iyiye 

Şerife Mehmed Tevrtk'le gez· yeteSİDİD Devri• nazlkleıztlğl bir sırada, mahalle 
meğe çıkmış, f!vvelıi eehlr gazi bekçlelnln dödfik aeslerl duyul · 

nosona, sonra da Pınarbaşını Hazırhklar Devamda.. muş ve meçhul maekelfler bu 
gitmiştir. Arif 'in Şerife ile il ü l L b Ha vagaıı elrkeıioin devir ve nun zer ne ıL&Çm•ğ• mec ur 
gtll olduğunu bilmeyen Kim teslim muamelesi hagırlıldarıoa olmuşlardır. 
yager Mehmed Tevflk, onunla dftn devam edllml~tlr. Bayın· Maskell adımlar evin ôtesfnl 

birlikte yemek ylmle ve Hat dırlık komlserligl de,fr ve tee berisini brı,ııraHk lçlocfe ıe 
20 sularında gene beraberce llm muamele inde orayı temsil klz kAğıt lira bulunan bir ke· 

panayıra gelmişlerdir. Orada da edecek bir delegenin atanmBl!lını ıeyl aeırmışlardır. 
birkaç bira lçmişltrdlr. istemiştir. Zıbıta bu bıdlse etrafında 

Panayırın arka tarafına raet Bavagazı sosyetestle (Şlrkettle) tahkikat yapmaktadır. 

hyan oyun yerlerinde halka yapılan anlaşmaya göre şirket, K • l • l 
atmakla meşgul bnlunın kim· şimdiye kadar abonelerlndr.n 1 IZIDBD l 
yager Mehmed Tevfik, birden· aldığı depozito paralarını l 5 Bakk 1 p 
bire, Arif in peyda oluverdiğini Ey hile padat iade edecektir. a l Il araSJ • 
görmOştilr. Olandan bitenden 15 EyHil tarihinden öncek ılr· Elbiseci Hamdi'nio Ma-
haberdar olmıyan .Mebmed ket borçlarından dolayı İzmir 
Tevfik Arlf'to: oray'ı ileride yapılacak mDra ğazasında Mı Çalındı? 

- Balkı mı atıyorsun! caat ve isteklere cevap vermek Odunpazarında Hamdl'nln 

Şeklindeki müdahalr.eine kareı mecburiyetinde kalmıyacalı:lJr, hazır elbise mığuaınnda dik· 

- Parın çoksa sende at.. Şirkette çalışan hıyarlırın kate t•y•n bir badieıe olmnttor. 

Kimse elinden tutmıyor yı! her tOrlü htlhkakları ılrkete Klllzmao'lı bakkal Alt oğlu 
Cevabını vermiştir. Bir .kc · alt olacaktır. İztnlr oray'ı bu Rağıb rellkaslle birlikte bir 

narda korku ile durmakta olan memurlardan istediklerini kol· kadın mantosu atmık Ozere bu 
Şerife ortalığı yatıştırmışsı da lanmakta serbesttir. elbiseci mağazaeına glrmfıtir. 
işin eonooa mani olamamıştır. Havı çok sıcak olduğundan 
Arif halka atılan yerden Mehmed ilbay bakkal Uığıb caketlnl tezgAh 

Tnfilr.'tn ayrıldığmı görOnce Dayra Direktörlerine llz .. rfne bırakmış, fıkat pazar· 
belfndesakladığa hiçağını çıkar · lık bltlb de para vermek sıraıı 

mış ~e arkasrndan yaklaşarak Bir Bildirik Gönderdi gelince, cebindeki 145 llrının 
kimyagerin 'fÜCoduna üç defa Y t'Dİ Ubıyımız Fazlı Glleç, yerinde yeller estiğini gôr· 

eaplımıştır. Hu darbelerin en dün dayre direktörlerine IJUdf· mOştOr. 

mühimmi arkadan vurub kılın · rik göndererek dayre dlrektllr HAdll!le zabıt~• abetmlo ve 

ğıoa işllyeo yer.tdır . ve lşyarlarınm herhangi bir KUtzmanlı Ra~ıp mağaza Bahl· 

Yarıla ktwyagcr derh"l mem bahane ile uılftlerlnden ıy· bl Hamdi ile mağazada çalı 

ı~ket bastaot>slue kaldırılmışsa rılmaları takdirinde behemehal şanlardan Tevf lk oğlu Ahmed 

da yolda fazla kan kaybetti tlbaylığ1n haberdar edllmeeinl Nurl'den şübhe81 oldu~ono 
ğloden bir tlr.i na• l!onra mmı ı~tcmlştir. söylemfetlr. 

leket hastanesinde ölmüştür. , 1 
Katil Arif yakalıoarak ha M ı B F 

pishaneye tıkılmıştır. Arif, ha em ur arım iZ u ı r-
dll!eye elatan yargenel eavaman 

Aıı•yc:Şerlfe'yl seviyordum. Üç satı Kaçırmamalıdırlar. 
yıldan beri metrepimdlr. Elimden n·ı• \ ·ır. K ı o' •ı 1 

ı umum ı ayet ve aza nr ev et ve Busuei Müessesat Memurini 
bir kaza çıktı. Kendisi ol öldor. 1 Pana d k. sn e B k p . 
mek lçfo vurmadım yır a 1 m r an avıyonunu 

D 1 ti A iri f h 1 
Ve .Satış Mağazasından Hertürlü ihtiyatlarını KREDİLi Temin Edebilir 

em e r. r n se a at e m · 

Sayım kanonu okur, yazar 

berkeı sayım ltlerlnde gôsterl· 

lf'cek vazifeyi ffıya mecbur tut· 

muo n bundan tstiıına edile· 

cekler de fcra vekilleri kırarile 

tesblt edilmiştir. 

Mf'mlekeıln birçok yerlerinde 
11•yımıo eıhbat ve mo98ffakayet 

ite başarılması devlet •e ma· 
halli idarelere meoıop memur· 

ların bu itte çalıetarılmalarına 
mQtnakluflır. Bu sebeple icra 

nklllerl heyeti kararlle hlhoa 
edilen zamreler haricindeki bü· 

tOn memurlırıo vali, kıymakam, 

nahiye m6dfirlerl tarafından 
göııterllecek eayım vazifelerini 

derhal kabul etmeleri ve amir· 
lerlnln de bn tayinlere itiraz 

eylememelerl gerektir. Aksi rık· 

dfrde Hyım işinde teklif edilen 

vazifeyi kabul etmlyen memur 

larla kabul etmelerine meni 

olııcak lmfrlerln Sayım kaou 

nuoa tuf ikan 10 50 lira para 

cezasile crzalındırılıcıklarınıo 

•IAbdarlara keıln olarak bildi· 
rllmeıtnl -.e bo ıuretle ceza 

ıörecek memurların Baovekiltte 

bildirilme.dol tımlmen ricı 

ederim. 

Alaçatı'da 
Kanlı Bir Hadise. 
Çeşme'nln Ala~ah nıhlyeein 

de blr kıya olmnetur. Mehmed 

oğlu Muıtıfa, tarlasında ıarar 

yapın Bfteeyln'e ah ineği Ala· 

çatı urayına teslim etmiş, bun 

dan kızın 8Gıeyln Çeşme'oln 

Uman mevkilnde yolunu keıe· 
rek kendlsfnt tabanca ile öl 

dilrmOştftr, 

mıttır. 

ôldOreo 

aylıgına otoz Ura zam 

mıetır. 

yakalın 

yapıl-

hırrhi ktitiılammarede logllls· 

lere karşı kazanılan TGrk za. 
ferini, maeı başında oturarak, 

Almanlar•a mal etmiş, yani 

zaferi yaratan onlarmış. Tarihe 

kare• yıpılan bu bodgtmca he· 

zeyan, Türk gazetderlode hakla 

bir asabiyetle kuşılandı. Şimdi 

Almanca Borsen Çaytong gaze. 

teal de eski cebhe arkadaşları 

aruıodnkl hatıralar ve bığlınrı 

nokıaınndan ltlraf ediyor kl, 

gerek kutülammım~, f!er11bf! 

Çanakltal"'d«"kl z.aferler, doğru 

dan doğruya bizimdir ve oolırı 

yaratao, Tllrk çocuklarıdır. Al· 

man mP.81ektıoın bu hlrafıncla 

biz, ince bir alyaaal 1Dabat, 

yani Tilrk-Almın mfinaeebatnu 

afılkadar eden bir çr.enl gördük. 

Filhakika bizde her devlet1' 

olan 

batın 

iyi •e barışçıl mfinı8e· 

eııkl cebhe arkadaoımnı 

Alman'farla da lı:urolm1&1nı n 
kuvvet bolmaeını htlyoraz. Ne· 

tekim buna çok lloem verlyo· 

roz. Çftoke dftnyanıo en çetin 
kavgalarında beraberce dök.il· 

len kınların hatıralarını elime· 

dik. Sonra biz, bat4o uluıla 

rıo do~tluk bıelerlltt yın yana 

gelmeslnl letlyorua. lneanhk 

terbfyemlı, arsıulusal ımıçla· 

rınuz bunu emrediyor. e.u, 
gt'n" biz, Bulgaristan gibi dur· 

maden, dlnlenmf'deo haddini 

ve lı:endlnl bllmiyeo bize azı 

dioinl gösterenlere de iyi yolu 

işaret etmişizdir. Elbette ki Hkl 
ıllib ve cebhe arkadaşlarımızlı 

da gene doıt kalmak ve bu 
doetluğo artırmak leleriz. l!~ı 

kat tarihin hakikatlerini •e 
.lfftr k anıtl11ıoın şeref lerl ilse· 

rinde verilecek hluemlı yok· 

tor. Yıut Borarn Çıytunı ar· 

kıdıeımızın bu itirafını siyı•l 
ımaçlıra hız •e kuvvet •er· 
mek için değil, eadece bir hı· 

ldkat, bir tarih hldleeıl olda· 

ğu lçlo, yapılmıo görmek 

leterdlk. 
Bugfin Mze kalkıp ta; 

- Almınya'o1n genel en• .. 
takt munf fakıyet '" mokne 
metlerinde hissemiz •ardır. · 

Oereek belki biti ltlf.!memlt 

olmalıyır. Çaokft ancak Tlrk 

Mehmeıelklerldlr ki, htlyftk la· 

rulmoetur n btıUln bunlardır 

ki, genel savaoın Ozerinde hl· 
ydk ıeslrler uyan~ırmışlardır. 

Çanakkale'de diln1dyı mey· 

dan oknyan TOrk çocuklen 

kuıGlammaredtı de yaloıı bı· 

oını kazenmıolardır. Ael•DCI 

yaptığımı. d('}vfiılerden eeld 

cebhe ark.dışımıza dGeen tey 

- Sonu 6 ıncı eayfada -

Anliara Birası 
• 

Mide Bulandırmaz, 
Yalnız Sıhhat ve 

6aş 

Neş'e 
Ağrıtmaz, 

Verir. 
Asabı Bozmaz. 
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- başı l inci ynzde -

eacıklınnı söylediler .. 

Baıı memleketlere göre ffat 

lerlo blrn deha kırılmasını le 

tly,.nler oldu. fı'ıkat kabul edil 

medl. Çdnka tatbik keblllyttl 

yoktur, lel aluatabllir. Tesblt 

ettiğimiz flatlerden aşağı satış 

yepıolar hakkında takibat ya 

f zmir kuru mey\•a 

lhracatçılnr birliğine 
1zmlr 

8 7 935 teki toplaotımzda 
daha e vel tesblt etmie olduğu 

nuz alivre astı' f latlnlne na· 
zaran her numarada 2 2,5 im 
ru lf kıdor teozllıita karer ver· 

dlğlolz İzmir şubemizden ah 

yacında fazla olması . 

B - Rakiblerln f latlnlol 

daha evel lurmıo bulunma· 

lnrıdır. 

IJlrlf ılnb:ln f iatlnl kırmok 
bueueonda ileri Biirdilğ6 bu 

pecağız, kendilerini muhakkak nan raporlardsn ve blrllğinlzfn 
adliyeye •ereceğiz. • bu lrnru hakkındaki zebıtna· 

esbabı mucibe derhal iç ve dıı 
kollıırı mızla. diğer resmi ve 

burımıi vasıtalarla l@tibsal ma· 
hallerlmlzde, raklb memleket. 

lerde ve ~ı, plyaealarda tetkik 

ettlrllmlı ve ou netice alın· 
Bo suretle dış plyaeada her 

hangt bir ınarolyi önlemle ola· 

cağız. Bakanımız lhracaıcılar 

birliğinin karar n hareketle 

rlae .karşı çok hasass davran 
maktadır. Yalnız mü,tahslllerl · 

mlzln de bir aoktaya dikkati 
14zımdır. Herhangi bir ıazyf k, 

bir ıeelr ve bir endişeye kapı 

larak: malını ucuz f lnı le elden 
çıkarmamak için çalışmalı, 

ağır davranmalıdır. Onun acil 

n mtibrea vaziyetlerini karşı · 

lıyacak tedbirler alınmak Oze· 

redir. Bataoımız, bize direktif· 

ler .ermiştir. Bundan eo11ra 

mGetahelliu fezla mal arzetme· 

meel için çahşılacakhr. Fak t 
bu çalaoma -.e tedblrlf!rln kat'i 

oekll, ancık bugOnkO ktrırm 
kendilerine arzından ıonrı ıo · 
Jaşılacaktar. 

Rekoltemizin yOluek olduğu 

eenelerde mQvazeneyl temin 

etmek için bir mlktar1010 iç 

plyaeıda harcaoması ldzııadır. 

ÜıOm, fındık, incit gibi mah 

eullerlmlz, maattee88üf f ç Ana· 

dolu'da az sarfedillyor. Bunu 

da ilzGm hıftaaı yaparak başa· 

racağız. Ziraat bankası şubele

rinden, halke-.lrrlnden ve parti 

merkez ocaklarından bulun 

duldan mahalJln lstlhl4k kabl 
llyetlnl sorduk. Neticeyi alınr.a 

incir Ye OzOm kooperatifleri 

tarafından bir ve iki kiloluk 

paketler yaptarllp buralara ğön · 
dereceğlz. 6u sureıle 4 5 mil · 

yon kilo earf lyat yapılacağını 

omnyoruz. Bundan haşka te· 

kitler idaresinin mübayeatl 

•ardır. idare, buyıl geçen yıl · 
dan faıla "Ye ,u yakın zaman · 

lardı OzOm almıtğa bıelı . 
yacaktır. 

BGkdmet kararını •ermiştir 
•e bu kararın oflele mfietere· 

ken tatbiki, fımlr haomftdür

IGğdne emredilmiştir. Ctbetl 

askeriye de olmeodtltr gözer· 

gAhındakl garnlzonlannda as· 

kerlere, askeri mP.kteblerlnde, 

ayrıca dffer leyli mekteblerde 

talebeye fazlı DzOm ve incir 

verilmesini eığlamı§lardır. l\Hl 
bayeat başlamak fizeredJr. Yani 

Qztımümüz ve fncirlmtz satıla· 

caktır. MOetıtbeU, telaş göeter 
memelldlri 

• • • 
Türk of ia relefnln söılert bun 

dan ibarettir Te aşağıda görü 

lece~I veçblle, of tein tc bh 
ettiği f latler şöyledir: 

7 numara 1 ~. 8 numara 13, 
9 numua 14, 10 numara 17, 
11 numara 20 kuruş. 

Fa~at; dGu ve evelkt gan 
zarfında teclmer ler fiatl 30 
para kadar lurmışlardır Bir· 

İlğln, of Is f latlcrloe mutavoat 

kararı akeama doğru ""rlldl 
~inden bugün f iatlerln yüksel· 

meel ve bu karara uydurul· 

maaı beklenmektedir. 
• 

• • 
Of isin Mektubu: 

T6rkof isin, Qzilm vazlyeılnf, 
dış piyasayı "Ye reemi görOe ve 

dGşGnceyl izah eden mektubu 

ıodor: 

mesfnden anlaşılmıştır. 

Alivre eatlş f latlerlnl kır· 

mak hususunda blrll~iolzln 

ileri eOrdüğQ eebebler oo eu· 
retle bulAso olunabilir: 

A - Baseneki Türkiye ve 
cihan rekolteeln~n cibon lhtl 

Ton 
1\lt"mlekeıler 1932 1933 
Türkiye 65.000 62.000 
Kaliforniya 262.000 182.000 
Y unııoistan 2 7 .000 29.000 
Avustralya 45 000 68.000 
Jran 26.000 30.000 
İspıınya 20.000 • 10.500 
Cenubi Afrika it. 4.500 11.500 

449.500 390.000 

mıştır: 

1 - Ttırklye ve raklb mem 

ltketlerln eon Oç yılın çeklr· 

dekeiz fizüm kat'i rekolttlerlle 

buaenekl muhammen letlhsalıit 

mlkdarları ıealhda göetnllmletlr: 

olarak 
1934 1935 (Muhammen) 

50.000 70.000 
J 76.000 190.000 
17.0UO 25.000 
42.000 48.000 
25.000 25.000 
9.000 10.000 
8.000 7.000 

327.000 375.000 -----··----Yukandakl rakamlarım tel haşlanmıe ve nmumt ef k4rı 

kikloden anlaşılacağı ftzere el· temsil eden matbuatın neorlyatı 

hanın bostnf"kl çekirdeksiz da bunu tamamen teyld eyle · 

koro ftzOm rekolteel 1932 yı· mlştlr. 

tındaki letlbııa14ta nlebetle daha Yukardakl rakkamlardan an· 

aşağıdır. Bu suretle f iatlerl 

kırmağ• icbar edecek bir eebep 

yo\:tor. 

TOrklye Ozüm lhrocahmn 

hemen hemen yarısını koneome 

eden Almanya'da bu yıl temin 

elif ğlmlz mnkl diğer yıllara 

nazaran daha mlleaittlr ve ea 

tışımızın lehinde inkişaf eyle· 

mlştlr. 

Blrltğlmlzlo reis ve azaları He 
Cumurlyet Halk partisinde ve 

Türk of iste yaptığımız muhtelif 

toplantılard11 etraf laca izah et· 

tlğlmfz veçhUe Almanya'dakl 

mali vaziyet dolayıslle Almanya 

hnkumerlnin bu yıl Kallfornlya, 

Avueturalyo ve batta Yunan 

•fizOmlerlnfn ltbılAtını tahdit 

eder mahiyette karar verml~ 

oldoğo istihbar edilmiştir. Buna 

mukabil TOrklye Cumurlyetl 

hftkumetllo Almanya arasında 

yapılın eon ticari anlaşma hü 

kümlerl muctbfnce Almanya 

hdkômctf, Almenya'ya vuku bu 

lacak her ttlrlü ihracatımızı 

kaıeı tıhdldıua bulunmamayı 

ve lete-nllen dövizin verilmesini 

esas olarak kabul eylemi ştir. 

Bo karar, eon defa Almanya'yı 

gösterile-n bezı müeaadelerle 

tahkim ve teyit eulrllmlştlr. 

Yukarıdaki tzahatımızdan n · 

laşılacıgı veı;hlle Almanya pa 

zarları bu 11ene üzümlerimiz 

lçio her yıldan daha müsald 

bir vazlyelledir. Bu müseld va 

zlyetlere rağmf!D blrllğlmlztn 

içinde ve dışında bulunan lb 

rııcalçılatım ızdan bazılarının llıt 

kırmak hususunda blrblrlerlle 

rekabet enikleri Türkof ls'e 
gelen birçok haberlerden anla 

şılmaktadır. Alıcı Alman flr 

malarına birbirini müteakip 

dü~fik flotlerle yapıl n o(erto· 
lar dıo ıfcaretlmlzde istikrar ol· 

madığı f lkrlol blsıl etmiş ve 

bl rlfğlofzle lbracatçılımmıza kor· 

şı olan !nan ve güveni tama· 
men earemıetar. Almaoya'ya 

hl çblr makead ve ,.konomlk se· 
bebe müetenld olmaksızın sırf, 

şahsi kazanç temini salkeslle 

yapılın teklifler, dahili piyasa· 

mız üzerinde de pek feDa te· 

ılrler yapmıştır. Müstahsilin 

zararına bu ole gelen bu vazı. 

yete karşı tedbir ittihazı TOrk 

o( Jsıen haklı olarak lstenllmeğe 

!aşılacağı Ozere memleketimizin 

bu seneki :QzOm rekoltesinde 

1932 ye nlsbetle beobln ton 

kadar bir yilkeekllk görft1me 

eloe karşı bu senenin alivre 

satış flatlerlode 1982 ye naza· 

ran yDzde elli kadar bir tenez· 

zül verdır ki bu f lat dfişftkUı~o 

normal bir şeklide kartılı · 

namaz. 

Rekolteo•n fazla miktarını 

dahilde ve haıta hariçte plase 

edebilmek fçln muktezi tedbir 

lerln ahnmaııı TDrkof leçe derpiş 

edllmlo •e bu hareket ynkıek 

VekAlet makamınca da teoelp 

olanmuştor. 

2 - Birliğin f lıtlerln indi 

rllmesl hakkında • gösterdiği 

ikinci sebeb te varld değildir. 

Çookil rakiplerimiz, İzmir kuru 

meyva ihracatçılar birliğinin 

f latleri dOşQrmek husoeuoda 

verdlgl karardıo ttonra llatle· 

rinl bllmecburlye kırmağa bao 

Jamışlardır. Raktb memleketler· 

den ve dış plyaealardan almak.ta 

olduğumuz reaııh malO.mat ve 

vesaik bunu teyld eylemektedir. 

Türk of ls'e bogfin bile gelen 

haberin, birliğinize dahil olan 

ve blrllğlnb:ln dıoında blan 

f lrmalerdan bazılarının 7 nu· 

mars Qzümlerl 1 O· 10,G kuruşa 
teklif ettikleri ve alıcı hula 

madıklara mahiyetindedir: Şahsi 

menfaat makfadfle yapılmakta 

olan bu teklifler dış plyaeolarda 

tOccarlarımız, kartı olun emnl· 

yet Ye ltlmatııızlıgın bir tno 

hürOdor. Törkofls bu vaziyeti 

normal bir şekUde çevirebilmek 

fçfn · iç ve dış pazarlardo icap 
eden tedbirlere tevessül ede· 

cektlr. 

Ekonomi Bıkanım1ı bumda 

iken ml'!mleketlo ticaret ve te· 
diye mftvazeoelerl üzerinde pek 

milhtm rolü o lun ihracatımııı 

l!lektedar edecek mahiyette ya· 

pılun hareketlere artık bir nl 
hayet vermek zarureti hAeıl ol· 

duğuoo İzmir tOccarlarına biz· 

zıt kat'f btr lleanla anlııtmıetır. 

TOıkof lsı~kl w n toplanııda 

yapılun eıraf la konu~malarda 

cihan softenize ve Korent 

üzümleri ve dış plyuealarm 

geDf•I durumu neticesi olarak 

flatlcrin lckrbr cüz'j bile olsa 

yOkseltllmesl, dıo plyanlardı 

önemli Bir Başmakalesi. ..
6
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İstanbul 27 (Özel) - İtalya 

Habeş lbtllAfaoın bir Joglllı· 
İtnlyau ihtll4fı şeklini aldığı 
~u sırada ~üveye kanalı vaziyeti 

bir mee'ele olmuotur. 

Bu mes'ele etrafaoda Nev. 

york Herald gczeıesf beşmaka· 

lesinde: 

"Umumi b11rbın devamı müd. 

delince Süveyş kanalı açtk 

kalmıştır. Prensip itibarile Al· 

mao vapurları da Süveyş ka· 

nal ı ndan geçebilirlerdi . ., 

SGveye kanalı askeri şekilde, 

1915 eeneslndc Cemal Paşanm 

idaresi altındaki Türk Mdusu· 

nuo kala doğru tleı lemesl Oze· 

rfne ltllAf devletleri tarafından 

tegel edilmiş ve müdafaası da 

İngllfz Mısır kuvvetlerine hıra· 
kılmıştır. 

Habeş İtalyan lhtllifı dolayı· 

sil., kanolı .kapatmak hakkına 

tekrer istikrarsızlık ve itimat· 

sı:t.lık tevlldlne eebeblyet veri· 

ceğl dOşftoölerek birlik tarafın. 

dan 3 7 9:35 te verilen ve 

bugfio lçlu bir emri vAld ha · 

ltne gelen aşağıdaki f latlerln 

bundan böyle kaı'i bir suretle 

tutulması ve tüccarın bunlar· 

dan daha aşağı t,.kltf ler yap · 

maması oflslmlzce muvafık 

görOlm6ştür. 

Birliğin !i 7 935 le tt"abh 

eltfğl f laller şudur: 

7 No. 12, 8 No. 13, 9 No. 
14,5, 10 No. l"I, 11 No. :ıo 

kuruo .. 

Türk of Is mOstahelllmbıhı bu · 

gdnkfi durum•mu ehe-mmlyetle 

gôzônoade bulundurarak dahili 

piyasayı tanzim hususunda la· 

zım gelen t .. dblrleri alacak ve 

dahildeki ticaret odalarına 

tebligatta bulunacaktır. 

Birliğinizin 3 7 935 de tesblt 

elliği flatten dftba aşığı teklif 

yapın firmalar hakkında da 

~lddetll tedbirler alınacaktır. 

Bilerek ve bilmlyertk memle· 

ketin yükeek memfaatlnl lzrar 

edecek olanlara karşı şlddetll 

tedablre teveıısQl edilmeden eY· 

vel kendilerinin mutlaka bir· 

llğlnlze girmeleri ve vrrlleo 

kararlar hilafına hareket etme· 

aıeleri esbabının temini 14zım · 

dır. Bunun için Tür kof le elm· 

diden hlrllğhılıe dahll oJmıyan 

f trmelara bu lurennı lbldğ 

edecektir. 

M uhtelff devletler le yapıca 

ğıoıız anla~1naJano mühim hlr 

"ıemı UD)Umi ve bueu&i kllrlnr; 
eeaıılartna lstlnot ettirilmiş ol 

doğundan Merkez bankasında 

36 milyon liraya yakın blokaj 

teraküm etrnf e bulunmaktadır. 

Bo blokajıa erhilmea1 için 

muhtelif memleketlerden ürün· . 
!erimin Htın elıomHı tabiidir. 

Bu mtletesna vaziyeti nezarı 

hfbare alarak f latlt"rln kırılma 

ması hueueunda lerar edllmeel 

lcabeımektedlr. Esaeea yakında 

ıh nacak tedbirlerle dahili pi· 

yaeuda hutole gelecek vaziyet 

neticesi olırak boreadakl f tat· 

terin yükseleceği kuvvetle Omlt 

edilmektedir. 

Bnoları nazına ularak dış 

pazarlara yapılacak teklif inde 

mOetabelllo ve blnnetlee m em 

lektjtln yüksek menfaatinin 

dalmıı gözöoı'.iode bulundurul · 

w11oına ebewwlyetle tavelJe 

ederiz. 

malik olmıyan İngUtere, bllakls 

HehceiBt cı n'a karşı bir abloka 

tesis edilmesi için kanalın açık 

bulunması temlnUe mükellef tir. 

cS ih~yş kanalını kapatabll 

mck için ancak bir ,art ve 

lmk4o vardır: Uluslar sosyete· 

elnin, mütecavfzlo aleyhin., 

tedbir almas1Dı temin eden 

uzlaşmanın ooaltmcı maddesi 

muclbloce ve ittifakla hu bu 

suetı karar vermesi lazımdır. 

Uluslar sosyetesinin lbtUAfı 

daha zlyadeleştlrecek böyle bir 

kararı vereceği de çok şOpbe 

Udlr. » 

Konya'da Çıkan 
Bir Yangın. 

Konya, 26 (A.A) - Evvelki 

gOn saat 20 45 de ilgin ilçe 

merkezlnbeki Orta handan çı· 

kan yangınds banla sekiz dük· 

Un iki kahve ile lohlBBrlır 

hlnaeı tamımtn yanmıştır. Yan· 

gao Konya'dan gönderilen VflJ · 

&altle genlAlem~den söndürOl· 

müşlftr. 

Jkl bin llrahk buğday yan · 

mışhr. Zararın tutarı kırkbln 

Ura tahmin ediliyor. 

Konya, 26 (A.A) - Konya 

içinde genel nüfus tıayımını 

esas olan numarataj işi bltmlotlr. 

Kasırgadan ölenler 
Cenova, 26 (A.A) - Burada 

çıkın şiddetli kasırgadan ölen· 

!erin yediyi ve yaralıların da 

yetmişi bulduğu ınlaoılmak · 

tadır. 

394 S. Sfileyma. 5 75 
371 K. A. Kiz. 6 50 
316 Ş. Rfza halef. 5 
266 S. Celirdln 5 
244 S. Gamel 5 
206 Beelkçl 7;. 6 25 
148 ll. ve Cev. 6 50 
129 H. Alyotl 6 25 
101 Mani. b koo. 5 75 

77 J. Tara. mah. 6 
69 Y. t. Talit 7 
68 D. Ardlll 6 
41 Len Reclyö 6 75 
42 Ş. Remzi 6 50 
27 Ko,>pe. itti. 1 O 
25 F. z. ,Abdul. 6 
17 Şıolak z. hl. 6 7 5 
16 B. Al AZrald 9 75 
11 T. Debbas 7 

6 S. Emlo 9 50 
4 Keten İzzet 9 50 
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incir Siatışları • , .. 
Ç. Alıcı K. S. 

594 F. Pakere 7 
243 A. Muhtar 7 
124 Ş. Klrlspln 5 25 

89 8 . Şeobeş 8 25 
58 Ş. Rtza helef. 6 75 
48 8: Franko 5 7 5 
29 O. Egll 5 50 
28 M. j. Tau. 12 
26 8. Alazrakl 9 
15 K. A. Kaz. 5 

6 
12 D. Ardltl 6 75 
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Zahire 
Ç. Cinsi 

satışları 1' 
K. S. 

4 
200 Ton buğday 

900 Arpa 

200 Nohut 

43 Komdan 

645 Ken. pılı. 

47 8. pamuk 

4 6 
3 6875 s 
6 50 

6 

7 25 s 
2 20 4 

41 47 50 
Yelken, Şarpi 
Birincilikleri •. 

. Tire Pamuk-
Istanhul Denız Spor· ~ 
cuları Bugnn Gelecek. çoluğu GelişecC 

T ....... - ~ 
ürk iye yelken ve earpl hl· • • 8 • t çJ 

rtnclllklerıne cuma gnno ı,eh· Dır ısıasyon ve ı ~ 
rtmizde başlanacak, cumartesı rık Tesisatı Kurutae~ 
ve pazar gftulerl yarışmalara Tire, (Özel aylarunızdll11~~' 
devam edilerek pazar akoamı Eue'oln KQçOk Menderes .. ı 

o IO' 
sonucu alınacaktır. zaeı içinde pamukçulugoo ~O 

Bu sabah İzmir vapurlle şafınn ve Ziraat eohasın•0 g.,ıO 
İetanbnl yelken ve oarpf birin den güne genişl~meelne e~dO~ 
elleri şehrimize gelecektir. Ge · eald olan llçeoln Tire 0 ıııfl 
lecek şarpi 'f'e ytlketıcllet on ıabakkuk etmiştir. UçeOJ el'~ 
bir kişidir. Vapurda deolzcUlk iki senedir Nazilli pauıu~;,,~ 
korolu üyeleri ve sporcular istasyonu mfitehaeeıe 'f'O dt 
tarafrndan karşılanacaklardır. törd tarafından denf!ıneetotı 11' 

Su Sosvetesi 
"' 

ElnkO.met 
llissesini Verecek 

So etrkeı lnln elwdiye kadar 

glı ledl~t bülL i'ırue.t hlseesiola 

934 yılına tild kısO'ıı bayındır · 

tık komi~ ,. rJlğlnce eyrılmıe ve 

miktarı bayındırlık bakanlığtna 

bildiıllmleıir. Ouıoınca tahsil 

edlleceklir. 

edilen dört çeşit Amerlk•0,11~ 
muğundıtn iyi neticeler 
mışur. 11e~ı 

Bu hafta içinde bU86 d'~ 
ırlSf 

deneme pamuk tarl1111ı.ı Eı tt1' 
~rçlrmek ve lncelemelerd:,ef 
lanmıık üzne gelen mnte ti 

d JJe Celôl Şevket lriboz e 004' 
tarlaeınıu .focele aıe soouC 

11
,.v 

Uba ylı k çevre ilçeleri iÇ 11111' 
bulunan dlgn deneme ıırf " 
randan daha iyi bakılıJJ1

1,,ır 
çalışılmış oldnğup.u eöyle~j11' 

Direktöre göre, ilçe 
1 

ff 

20 para için yaralandı gelecek Bene pamuk :zlrsll eıl 
hasını daha gtnlşleıecektl'· ,ıf 

D6n Kahramanlarda yirmi 

para için bir yaralama vak'aeı 

oJmufltut. 

Mehmt!d oğlu Oaman bakkal 

Kureyşten aldığı yumurta pa· 
rasandın kalan 20 parayı iste· 

mlş Ye bu yüzdrn aralaranda 

ka,.·gıı çıkmıştır. 

Kavga ye Koreyeln tu kodaşı 

Aslan da karıemış ve ot-t icede 

Kureyş bıçıık la, Aslan da tnşla 

Oaman'ı yaralamışlsrdır. 

Kureyş yakılıaumıesa da Aa· 
lan kaçmııtır. 

h•esa küçük Mendues ta• ~il 
sanda beşyilz dönilaılOlt ~,ır 

ıe 
sebada pamuk tohumu f' 
şubesi kurulacaktır. Buo00 ,.._, 

nında bir de ufok OJllt~ 4' 
pamuk çıkrık fabrlkas101 fd 

cJlf· -kurulmaeı df1156nOlmekte rd' 
f abrlkada öretllen pamok1'~w-" 
elyafı çekilecek ve elde e 1,ıı 

dl 
tobur:ıJlar pamukçuları 

lacaktar. tı«-' 
Bu3ene Nullll ClretıP0 tJ'tl 

yon unda elde edilen tobO, , 
dan ilçemiz pamokçulatıO 
ğttılacıktır. 
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Arnavudluk'un en sakin şehri Preşlİ· 
1'-a'dır. Bur:ıda silahla dolaşan yoktur. 
L.. llıııoı dGşen iki t•raf birbir· 
""'Qlle teıadtıf ettikleri vakit 
:11hıdın oıevldlnde bulunan 
rJ 0•tıaın içinde taoıdığı bohça 
~bl bir oıendilln bir ucunu 
tbıt hasmına ozahr ve ha 

;--: da uyanan mendilin ucunu 
~ılır ve bir taraftan da elek· 
t •Gr'atlle tabancalar çekilir 
~IGtaı gôğüae bir vasiyette 
..... edfllr. (Pek yakından ya 

dQdlo gibidir) 
4rnnutlar umumiyetle bati 

'Gttıbı, vıkur ve izzetinefıloe 
llaallktlrler. Ml11f lr kabul et· 
lllaek 
...... •e ağırlamık hususuna 
eıı... le hlnı edrrler. Fuhıun 
be 1 Glaoı olduğundan, fohoı 
ı.a:en )'ok gibidir. B111m ak· 
... te battı ıynl kabile ara 
... ~ kıç göç olmadıAı gibi, on 
~ lene gibi osun seneler 
ile hık edllmlı yabancı aile 
g~ de kıç gGç kaldmhr. Kaç· 
llak..;.loııyınlar kardeı eayıl· 
alt ndan birbirlerinden kız 
-~. •eroıezler. Bunlar aruıada 
.._ bir )'ınbakıı derhal Gltl· 

intaç eder. 

._~ertıığe ıığmıyan bir ctlr'elle 
'- ~clatu için maktul tin ka · 
....: 1hlmaz. Arnavutlukta Kı 
ı....1•rdı, tehirlerde yerll alle· 
'aıia IOkıklarda dola,mıla11 
"il 'altındır. Her nln bir bah 
"-e '•rd1r. Kadınlar blrblrle· 
llle.l; blttpk evin ara11nda ka· 
.._ denilen bahçe kapıların· 
~b geçerek btedlklerl yerlere 
•aıı gelirler. KadınlarJD da eı 
~ Y•ıılıeıkhr gibi afak bir 
'Pagında, nGfuı y11mı meı'e· 

GA:;-------·--
-ıGk Siyual Guete 

llt 8-bip ve Baıyazganı 
b.._ 7dar Rltda ÔKTEM 

::-' llefriyat ve yuı itleri 
~~: Hamdi Ntlzhet 

t. \-i İkinci Beyler eokağı 
'l'~ Partiıi biouı içinde 

leiefo1a. r: faıür •• ANADOLU 
· 2776 •• Poata kutwıu 405 

~111. .. 4BONE ŞERA iTi : 
.,... 1200 o t 111 • ..._ • Altı ayht& 700, ç 
" ""gl soo kDnlfllU. 

~elllleketler için 1eoelik 
ile flereti 2 7 liradır. 

l)erde 5 Kuruotur. 
. -~ lf lllabalar 25 luıruttm. 

4t>Otu MATBAASINDA 
BASILMişTIB 

~--------~~~~ 
lderlnde oldukça kanla kıyam 
lara ıebeb olmoıtu. 

Arnavut'lar birçok kablldere 
aynlmıe11r. Her kabilenin nO 
fusuna göre bir •eya birkaç 
riieıaaı vardır. Bu relılerln de 
malyyetlerlnde birçok bayral 
tar gGmeleri bulunur. Bayrak· 
tarlar ıec11t ve bahadarlıklarlle 
maruf :kimselerdir. Her bayrak· 
tar gGmealnde nüfusa göre bu 
nUt harekete hazar, ölGme ha 
zır, çarpı~mıya hazır ellAhla in· 
sanlar bulunur. Ufak bir emir 
yayından fırlamıı ok "lbl 
bo allAhh insanlara derhal ha 
rekete getirir. 

ArnavudltJğon rn korkunç 
ılm•ları, İşte ba rft~ea ile bay· 
raluadardır, bunların ruhların 

da isyan ve lhtllil bir dakika 
eblk drğlldlr. Bunlar doğra· 

dan doğruya ellAbla kunedertn 
kumandınlarıdır, kGme ktlme 
lo11nları ôlOme ııGrGkleyen de 
buolardar. 

Etraf, hanedan, mCltehayyl· 
zan, mateberan bunlar devede 
kalık gibidirler, avam Gzrrlne 
doğrudan doğraya tesir ve na 
fuz edemezler. Donlu rGeıaya 

dehalet etmek ıurf'tlle ıôzlerlnl 
ytır6tebllMerae de birçok defa· 
lu ellerlnl u~uııorarak Aciı 

me•klde kaldıkları da vakidir. 
Şimali Arnavadluğon Prlıtl · 

neden maada bll'amum kanba 
•e ,eblrll kAlbllen rCleeanın nCl 
lozu altındad1r. Bir isyan için 
köyGn birinde toplanan bu 
r6eııa .. Cultıe., denlltn 111 

yanlarını yapmak için beeala· 
~ırlu. Beaa demek it bltmlı 

demektir. Hiçbir kanet veya 
teı•lk bunları kararlarından 

çe•iremuler. Hangi ka11ba 
lıgıl edilecek lıe derhıl avene· 
lerlle orayı giderler görOeClb 
kararlaıtndık lan oeyl yapmığa 
baılarlar. 

Pir lotlne'nla Arnnudlokta 
kendine bas bir me•kll vardır. 

Yakova ve İpek'in tal muhl 
tinden uz.klı111n birçok Yako· 
va ve ipek eıraf ve tGccaranı 
dahi bu uacağın n kauba· 
aın harlml ıukuat:line iltica 
etmlolerdlr. Ne pa11r gGnlerl 
•e ne de Adi gtınlerde Plrlttlne 
ıokaklarında tGfebkle mQıellAh 
bir adamı teaadGf olunm11. 
Arnavut'lu~un en meıbor ve 
bıtm ııyılır eıraf ve birçok 

...._ - 40 - 28 Ajaıtoı 935 
~ 4~•ın, Lord G. çok yana ılzlole dGello etmlye· 
~ lr •ll•htôrdClr. Birçok cektlr. 
~P•ıı •e b11mını yere - Neden rica ederim? 

' - ÇGakl baaa ben mene 
, ~llyoraoı madam. diyorum. 

Sa Jnl aamında lord daello - PekAIA, madam ki Falmen 
''tini hiçbir saman red · buna 1rıu ediyor, ben de 

•• ' tJ yarın dClello etmlyeceRlm. 
" .. lbld ederlfll ki benim· - Madam Folmen ea halde 

, p redetmlyocektlr. lord beni tahkir ediyor. 
~ •kıt Qanedenem lord - Hiçbir •akil.. Lord ne 

:lello elmlyecektlr. yaptıyıa b«ılm emrlrale yıp 
... olu? mıfbr. 
ı--. MJllyoıam lord - Peuat; fakat bana• • · 

rGeıaıının ikamet ettlAl Pirit 
tine bıabaıı kendlıfnf SelA 

nllr.'e bağlayan de.ulryolu dola 
yıılle Üıklp, Sdinlk ve lıtınbııl 

il-: müoaeebet peyda elmiı olmaeı 
az çok h"yaıı lçtlmalyeılode 

bir lnkıllb vGeode gflirmle ve 
böyl ilkle hıyat mu•ıeretlnde 

bazı tncellkleri kabule ıebeb 
olmueıur. Orada hiçbir rıraf 

ve rGeıada Arnnutlr.ğon diğer 
haabalarında görOldlğtl gibi 

ılllhla delaımıslar n bu yas. 
den khnıeyl de dolaotırmazlar. 

Arnavutluk namına en çok 
asker veren bu uncak ahallıl 
oldogo için köylerdr gCla gôr· 

mGı h61u1metlo ızamet ve 
kudretini tanımJI binlerce lec 

rGbeU h11aoların bulunması •e 
kaaabının da u çok kendi mu. 

bitine nntran terakkiye tıraf. 

tar dlmıtlar• mılik olması 

hGktimet al.,yblae lıyan f lkrlnl 
tlldlkten baıka ıadakaı Ye 

merbuılyetl de f11l111le takviye 

etmlıtlr. • 
- Sonu Var -

Bezleri Kim Çalmış? 
Tecimer 06man Cilev, De

nizliden ı,,lmendafarle gôndertl 

mlf olan yedi balsa yerli mah 

blıden bir balyasının yolda 
çahndaAını iddia eımlı olda 

ğandan sabıtaca tahkikata bat 
lanmıştır. 

§ Baynklı'dı Menemı,n cad 

desinde Moıtafa o~lu Sııkı'nın 

alıırında bığh bulunan bir ko 

yon çahomııtır. Zabıta hır,.ıı 

aramaktadır. 

AGUSTOS 
1935 
Hızır 
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28 1935 

GflD 
31 

ÇARŞAMBA 
Arabi 1354 Rumi 1351 
23 Cem. enel 11 ARaatOI 

Evkaı Esant Vaad 
Gtlnet 10,21 5,18 
ôgle 5,17 12,16 
ikindi 9,06 16,08 
A..k .. m 12, ıs.~9 
Yıtıı 1,39 20,38 
lmeak 8,31 S,28 

bebl nedir? 
- Armın, aGılerlml dlDle 

rica ederim. Sen ştmdl git! .• 
Eğer bir baha ıarfJnda blual 
gelib lorda pardon demeaeen 
eenfole daello yıpmak lsere 
lorda mQaaado •erecf'ğlmi H · 

dedi yorum. 
- Do 16slerlnlsle he demek 

lıtlyoreunuz? 

- Git!. ÇGaka yeminliyim. 
Haydi durma .. 

Fulmen zili çekıl, gelen 
hizmetçiye dedi ki: 

- MGayClyCl aeaA•ya abaıs, 

kıpıda bir ır.ba bekliyor. 
Eneli mlıylyl lıtedlli yere 
götClrdClkten IODra gellb beal 
de g6t6recektlr. 

Ve bir el loaretlle Arman'• 

kapıyı g61tercll. 
Arman ..ıoaan ........ lk• 

Asker tY tıkla 
17 (;emi So.veyş 
Kanalından Geçti • 

• . • . •ı 
- Baeı 1 inci yGzde -

Hakemler çalı,ıyor1'r: 
Parlı, 26 (A.A) - lralyan 

ve Bıbet hakemleri bugQn ıyrı 
ayrı çahııyocl1r. K.omfıyon ya 
rın çalaımaıına ıekrar baelıya· 

cıktır. 
Mareşal Balbu Paris'te: 

Pariı, 26 (A.A) - Marepl 
Bılbo uçakla b11rayı gelml11tir. 
Seyahati t•m•men huıu•I ma 
hlyettedlr. 

Ad~n 27 ( A A ) - Royter 
ıjınıından: 

Moeanad•n blldirlllyor; İtal 
yın logllla teb111ından l 5 
Blnlliyl le•klf etmlılerdir. Se· 
bebl, bunla ıo ıdendekl ortak 
laranı telgraf çekerrk artık 

Muııava'ya mal gGodermemele · 
rlal tıniye rtmft olmalarıdır. 

Laodra 27 (A. A) - K.;bi 
reden Royt"r Ajanııoa blldirll 
dltlne ~öre 11on iki Gç ~Cln 
lçtade asker Te lıc;I yftklG 17 
lırlyan g,.mlBl SClvf'yf klnıhn· 

dan 'eçmlttlr. 
M. Mu11ollol'nio iki o~lu 11~ 

dıma<'ına t•ııyan Satornia ge· 
misi bnaldın geçerken Porı 
Said ltılyon kolonlıl coıkud 
göıterllerde bnlanmaAa bHır 

lıad,~ındao pollı cloemll inal· 
bal tedbirleri almak sorunda 
kalmıthr. 

Bolsano, 27 (A.A) - Doğu 
Afrlka'11 baı kf>mutınlıAana ala 
nan Dik Del Bergame parlA· 
menıo bıekanı Slyano ve ko 
mutan Rlzzo ve Pagora'dın bir 
mektup almııtar. (;enel harpte 
denizlerde l,ıyak tıler gördlk· 
lerladen dolayı altın ıOel mı 

dalya kaaanmıı olıa her 6çCl 
de ltalya'1• karı, denlsden 
tehlike gerekleflll' takdirde his 
mete abamalanaı lttemektedlr. 

Roma, 27 ( A. A) - Kabine 
~8 Aluıtoıta Boıano'da topl• · 
nacaktır. Ôaemll ekonomik ka· 
nrlar ahnmuı bekleniyor. 

Roma, 27 (A.A) - Jurnale 
D'ltalla g11ete1i Japon gaaete· 
lerlnln İtalya· Babeı anlaımas 
hğındakl durumunda btlylk bir 
değlılkllk oldoguna ve banan 
bu tarihi hidlaede lıal1a ile 
Japonya araeıada bir aalıım•• 
hğı lmkia balunmadı&ına yaz 
makta n bôyle bir hAdlHde 
iki ulaıan anc.k blrle,ebllecek 
lerlal kaydeımektedlr. 

Mekteplerde 
Gasl orta ô&reımen okula 

•e eğelim enııltlıl lılebe ahm 
•e yasım prtları dClD KGltGr 
dlrekt6rlGIClne gelmletlr. Eaıd · 
tClnCln edebiyat, tarih, coınfya 
ve tabii Ulmler .kollarına ba 
yıl f11la tılebe kabul olana· 
eakt1r. 

1rk111na dönerek lord.1 bıktı: 

- Tekrar buluııc.gım lor· 
dum. 

Diyerek çıktı. 

Fulmen Arman'•• çıkıb 

glttltlal g6rtloce lordan koca 
gına ablarak aglam•p baıla 

mııtı: 

Lord: 
- Fakat ne oluyor? 
Diye aordu. 
- Ah lordum. ılyah eldl· 

venll kadın blsden daha ka•· 
• vetlldlr. Her saman blsl m~ 

h\b etıtgt gibi bu defa da 
mağl6b etmltllr. Ma•affak 
oldagomas blr .. y qna o da 
Armın'ın bayatını karlarmıt 

olmaktan mıka blrtey delllcllr. 

Beoinci Kısım 
ÖIGm ve ~k ,.._ .,.._kla lk• Ar• 

Aydın'da Bu Hafta Pehli· 
van Yarışları Var! 

Aydın'da Konuk Sporcular Şerefine 
Bir Gardenparri Verildi . 

Yubnda Ayclıa •porcuıan, İlbay ve Parti baıkanı il• birlikte, aNıda 
Alboordu tabmımıs Abide1e çeleak koyduktan IODra. 

Aydın, (Ôıel) - Utku Ye uçat dedigClnCl IÇlnde eyl61Gn 2 we 

3 Clnctl 'gGnlerl Aydın ıpor alınında TGrk bava korama •Ul••a 
bir pebllY1n gGretf yapllacaktır. Bu gftreıe İzmir, Matlı •e dl· 
An komea illerden birçok pehll•anlar gelecektir. 

Aydın, (Ösel) - Grob bbinclllklerl için gelen sporcular ... 
reffae dtla aktım Bılkevimlı tarıfıadın Halk.evi ıança11ad• 
bir gardenparti verllmlttlr. llbayımızın da bulunıfakları ha gmr 
denpartl geç vaklte kadar aevıt dolu bir hava içinde geçti. 

Doğuda 

- O.ıı t inci ycts4e -
eıer dolnadan dolfnya deın 
lene, bir g6bek ıttta kGylGler 
dlr. Aakan'da çocuk bak1r 
gibi bahçe yetlıtlren ln•nlann 
çoğunun belki yıkın h111mlars, 
heaCla, kclyOnde orman yıkıyor 
ve ıgaç eölıı.Gyor. TGrk köyle 
rinde bir 11ra ba•h gibi g6r6 
nen btlyClk kalkınma, baklkaue 
.kıaa yıll•ra bığbdır. 

86ytlk mee'eleyl K.amillıtler 
ce•aretl ve 6ltlıl ile ele ala 
lım. Yönetim makanlzmaıında 

yeni bir ödev unınru yarata 
hm. BaJkçılıA11 folklor bava 
H kotmaları içinde t.dıp, ııb 
reden ve kerpiçten kaçan TOrk 
genelal k6yde ç•hıt1rahm. 

'Genç eamarlyetln ea yatlı 
aaaneal karar •erince baear 
maktu. Anıdolu Ajanıının, 

ancak genel batlaunı blldlrmlt 
oldaRa dotu Aaıdolu aıyaaaıı 

nıa pek yakında canla ve par 
lak aoaaçlarını g6reugimlae 
gCl•enlmls tamd1T. 

F. R ATAY 

man ylrmldGıı ıaauen beri 
mabpaı balanduğa evden le· 

•inçle Ç1kmııtı . Kıpıda beklf · 
yen arabaya atl•dıktao ıonra 

'°" ılr'atlct alyab elcllHnU 
kadının evine g6ttlrtllmeelnl 
arabacıya emretti. 

Siyah eldhenll kadın da 
ayni m11yllllyetle Arman'ı bek· 
llyorda. Arman lçedye girer 
glrmes: 

- Dostum dedi nereden 
pldllfnlsl Ye ıfzl niçin bıpıel· 
ılklerlnl blllyorum. 

- MOteeaalr olma aevglllm. 
Doııam Stef•n ile lord G. 
bu Ylslyetln beaabını termek 
meebarlyedadedtrler. 

- 1la11r Armen; ba •damlar 
aenlnle dlello yıpmıyac ·ldardır. 

- Neden? 
- ÇIDkl bea b6yle 1111· 

yonma 

Köyceğiz'de 

Yol ve KöprD işleri 
K~yce~ladr.n yasalıynr: 

Kı11mızda ilçebay, oerbay, 
p ı rtl bıe\anı ve jındarma ko 
muıanının çahımalarlle Kir· 
cellzle Felfye ar11ındakl fOM · 

nln dılamın çayı k6prltlne 
kadar dnam eden 40 kllomel· 
relik aaha Gserlndekl k6prCller 
ırasında otomoblllerle gidip 
gelme tam bir emalyeı ahı•• 
ılınraııtar. Köy yollarına etkll 
eden mıntakalard• k6ylllra1• 
Gıerlnlae aldıkları k6prller· 
den batkı mobuebei laalUll · 
yenin de yard•mı ile 83 iane 
ahtıp ~6prG tamamen yeallea 
mittir. 

ll~bayımıı Balll'ta cahıma · 
lın halkta tClkr•D ay•adır· 
maktadır. 

Sıhhat Eczanesi 
Hamdi Nnzhet 

Baıdurak bClydk Salepçi bıaı 
Larııııada .. 

Uea ılı" demedlmml ki hf!D 

meeerıpereıt •e hodgtm bir 
kadınım! BiDlen•leyh berter 
arsam gibi olmuııar. 

- F•kat ba aaııl olar. 
- Doıtom ılıl bir mekıap· 

la dnet ettim, ba de else lh· 
tiyıcım oldugondan nrı'f't et 
mittir. 

- S6yle g6sellm! lbtlyae1aı 
anlayılım! 

- Slsden blreey letlyecellm; 
hem -de ba lıt11eceAf m te)' else 
pek hl .. f ve garip g6rlaecektlr . 

- t yl blllyonanas ki .bay. 
tim tlalndlr: Blnaenaleyb ne 
arsana• ftraa ıöyleylala: 

- Geldltlnls araba ile Tre· 
ala yoluadald gfsll bir ••• 
gidecek.ala.. San• kıptyı •oc•k 
olan kapıe1ya ıu karlı •en· 
cebin. 



Casuı Rom anı: 28 Ağuııoı 935 .. 30 -

Beyaz Kulenin Sarışın 
Aktrisi: SUZAN 

Çanakkale, 
Kôtolammare 
Bizimdir •. 

- Başı 3 neft yozde 
sadece alkııtır, sadecl'I tarihe 
kartı boyan eğmektir. 

• 

, .................. . 
General Delikten Yavaş Yavaş Çe
kilmiş ve Tabancasına Sarılmıştı. 

Dflnyanao P-n kunetll teknl 
ğt, zırhı, topu, tftleğl ve ordu· 

ları, w~ır 1Jartlır a'tındı ve 
ulueal gGcOmftzftn karemnda 

Bu iki kadın arHaoda kıBlil Bunları kulaklarımla doyduk· 
bir muhnere oldu. Yftzil OrUllü tın sonra delikten çekilerek 

kadın Sftzan'a: yerimi generale terkenlm. Ge· 
- B-roey hazırdır -Dedi neralfn bu sırada mırıldandı~ını 

cenerah yukarıya çıkaracaluı duTdom: (Korkunç, pek kor· 
nıı; turada duran ve Selıioik'lo konç!) 

Bey .. knleı~I gllsteren hllyfik Gent-rılfn tablo arkasında bo· 
tabloyu çekerek ceneralı onun Jondn~u mOddet yarım aaata 

arka11na aaklıyacakaao; oradan geçmletl. Bir aralık: cenerahn 
lflttlAtnl fthecektlr. pOrhtddet delikten ayrılarak 

Sftzan (Mutabıkız) cenbmı tabancasına Hrıldı~ını gllrdftm. 
nrdlkten ıoora centralı yoka· Generall ~ftçlftkle f lkrfnd,.n uz 
nya çıkarmak ftzere afağıya gPÇlrdf m 0,.rhal ayrılHa\ gtUI. 
ladl ceneral Sırp vellıhdıoa Erteal akşım bfnhaeı Apls er 

ve bizzat bir emirname tevdi Çanakkale kapılarında paçavra 
etmek tlzere memurum. LiUfen hıllne gelmfşl,.rdlr. Bizim sı· 
beni blnbıoının yanına ı:Otil· narlarımı~d• belki birkaç Al· 
rtloftı. , mın Olmilettlr. Fakat onlar 

Zabit vekili geoerata ne blıim için değil, Almanya içi~ 
cevab vereceğini bilmiyordu, ôlmDı,lerdlr. Köğııilmflzde kalın 

generalı dııarıda biraz bekle· tıesız mezarlarına eay~ımız 
meslol mi ıôylesln, yokla içeri vardır. Elverir ki, onlırnı sağ 
ye mi alınn? kalın arkadııları ıarlhlmfze, 

General ise zabit vekilini şeref imlze ve bizim olan ıey · 

fa.ala d610odürmete nkh hı· ine dokomaeınlar!. 

- ~onu Var - Orhan Rahmi Gôkçe 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilanları 

Denizli Sat. al. ko. dao: 
l - Denizli garlnzonondıkl kıtaatın ihtiyacı olan 

kilo yulaf kapalı zarf ueollle ekılhmlye konaldtl-
2 - İhalesi 16,9,935 gftnlemecl olan pazartesi gOal 

16 da eatın alma komhyonundı yapılacaktır. 
3 Muvakkat teminatı 1686 liradır. 
4 Teminatın ihaleden onbe maliye vezoeslae veri .... 

maaı ve teklif mektuplarını kanonda yazılı forlDelt 
gun bulunmaBJ lı\zımdır . 

5 Şartnamesi bergO.n komisyonda görOlebfllr. 
6 - Tahmin bedeli 22480 liradır. 

7 - Kapalı zarflar ihale günü saat 15 te komlıyoDI 
mle bulunacaktır. 28 1 7 11 

Denfzll Sat. al. ko. dan: 
1 - Denizli garlnzonnndald kıtaatın ihtiyacı 

Ulo kuru ot kapalı zarf usullle ekslltmlye kona 

2 lhaıeıl 13.9,9~5 gGnlemeç cuu:ıı gClnQ Hat 11 ele 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 Muvakkat teminatı 1229 llndır. 
4 - Temlnatan ihaleden öoce maliye veznesine 

ması ve teklif mektuplarına kanunda yazılı 
gun bulunması lbımdar. 

5 Şartnamesi bngftn komlayonda görDleblllr. 
6 - Tahmin bedeli 16380 liradır. 

7 - Kapılı zarflar ihale gnnn saat 16 da komisyon• 
bulunacaktır. 28 31 5 10 

1 
Kışlada Mos. Mev. satın alma komisY' 

nunda ihaleleri yapılacak ilinlar 
1alka11 ıertlp eden Sırp zablta· kenden nine çeldlmietl. 

ı ı L / Mst. M v. sat. al. ko. re. den: nınm ıOı erin taıdp edeceğini Blnhaeı Apfs ıerek ıly111i ıe· Aokara M. M. V. Hl. al. .ko. rs. den: A L M M ı L d 
na.ıra . . v. sa. a . a.o. an: 

1rtık muhakkak samyordu. Btç rektıe Sırb askeri alınında\I 1 - Bir melreslne biçilen eder 500 kuruı olan 7000 metre t _ Bir çiftine blçllen eder 190 kurut olan aooO 
hlr ıapheye bile dGomemfıtl. rolft pek bftyClk ye llnemll idi. bAkl gabardin kumaı kapalı zeri lı ekelltmeye konmuotur. terllk kapılı zarf la eksiltmeye konmuotor. 
Ceaeral yukarıya çıkarak tıb· On ftt ıeue nlnkaddem Sırb 2 ihalesi 7 · Eyhil · 935 cumartesi gtınü ı.at 11 dedir. 2 - ihalesi 17 eylt\l 935 sah gftnü aaat 15 tedlr. 
loaun erkasında gizlendi. Tab krala Alebandr OvronoYlç ve 3 İlk inanç oar111 2625 Uradır. 3 ilk inanç parası 1140 liradır. 
lonun ortasında bulunan bir kraliçe Drıga'mn aulkastında 4 Şartnamesini 175 kuruta almak ve örne~ini a:örmek Is 4 Şartnameal parasız olarak M. M. v. satınalm• 
delikten de dOrt beı kiti oturan Apls mftblm bir rol almıştı. tlyenler her gao komlsyoom oğrıyıblllrler. yooundın ılınır. 
diğer odayı mGkemmeJ eeyredi· Bo btnbaıı yftkaek mnkl ve 5 Ekılhmeye girecekler ilk inanç parası mektup veya 5 Eksiltmeye ~lrecekler ilk inanç pıraıı mektup ver' 
yordu. itibarile de ıansı vardı. mkbuılerlle 24.90 sayılı kanonun 2 ve OçOocO madde· bozlarlle 2490 sayılı kanunun 2 ve ClçClncft 

sa .. a Söylfyor: Sırbistın'da orduda llnemlf lerlnde yazıla belgelerle birlikte teklif mektuplannı ihale rinde yHılı belgelerle birlikte teklif mektuplar ... 
ıaatındın bir eaat enel M. M. v. ıatın alma Generalın ,,anında bolunu· rol oynıyın kral teıkll&tmm natlnden bir 1&at enel Ankara M. M. V. Hhnılma ko· 

10 ~ yon ona Yf'rmelerl, 267 3 23 28 4 yordam. Karanlıkta dört sahte komandınlığını ifa euıa.ı gibi mlııyonona .ermeleri. 2585 16 22 ~8 3 
" Mst. Mv. Hhn alma ko. nn1'dan: 

Bulgar sabiti tarafından tsuik11t Avoıtuıya vellıhtamn ve kan· Den1ıll '1at. al. ko. dan: 1 _ lzmlr Msr. Mv. merkez kıtaatlle tayyare Ye de.., 
haklunda ııôyledlklerl ı6zlerin sının ıolkaıtıncla da methal · 1 Denlzll garlnzononıiakl kıtaatan ihtiyacı olan 331000 atanın (247250) kilo ıığtr eti, (1500) kilo ko~ 
grnerale ne dereceye kadar dar idi. Sırb ordusunun bozol· kilo on kapah zarf oıolile elulltmlye konuldu. (2450) kilo koıu eti kapalı ıarf la satın alınacak_., 
tetir yaptığını anlamak için maaından sonra Sırb a1kerl 2 lbıleıl 10,9,935 gftnlemecl olan ıah gClnQ aaat 11 de 2 - fhaleel 5 ·Eylt\l· 935 perşembe gftnft sHt on .... 
ara·ııra etektlrlk fenerimi ya· Gıerlnde de f11la nGfoz etmiıti. aatln alma komlıTononda yıpılıca"llr. çokta lzmlr'de kıolada Mst. Mv. saha alma kO 
kırak geneulan yGzOne bak•· Kral teekllAtının teneikl için de 3 Muvakkat teminatı 2979 liradır. nanda yapılıcıktır. 
yordam. Bir milddet sonra Sub vellrbtının birinci yaveri !{ Temlneh ihaleden önce maliye •eznesla" vermlo olması :J - Şarınameııl her gün komisyonda gôrdlebllsr. l!'A 

delikten bakmığa bana da ma olan blnbıoı Zif kovlç'ten isti· ve teklif mektublarının kanundı yaııh formflle oygon 4 - Etin tahmin edilen mecmu tutarı {48557) llrt ov 
bolonmıs1 llzımdır. t aade etmeal için gr.neralden iade etmek lıtenllmf~ ve hu ruı or. 

rica ettim. Geaeral bu talebimi sat teıldlAtm kumanda muavin· 5 Şartnameıl hergOn komisyonda gGrDlebUlr. 5 - Sığır etinin beher kilosu için 19 karne, koyun .. 
6 Tabmln bedeli 397 20 Hradır. etlerlnln beher kilosu için de 40 koruı f lat 

derhal kabul etmlıtl. llğlnl almıotı. 7 K 1 fJ th 1 10 
d L 

1 
edı'lmlatlr. 

ıpı ı zar ar a e gona ııaat a a.om syona ver· ., _.,. 
Delikten bıktıılfrım zamın, Bllthare bu Karael teeklli· L d 28 8 6 - Teminatı monkkate ak .. esl {3641) -lira 81 karDP"""~ 

" mit balanaca&lar ur. 31 4 " .. _., 
banan taraf11JJ11dan kurulmo!J tına mensup iki blnbaıı ara· 7 - İstekUler Ticaret odasında kayıdh olduklarına ,,_,,, 
bir bl3f olduğunu bildiğim sında mGthfı bir dGtmanhk Bayramiç Sat. ti. ko. dın: elka gGstermek mecburiyetindedirler, 
halde d6rt sabitin ciddi mtloa· glrmlotl: Blnbıtı Zlkfovlç; Aplııe 1 - Tftmenla Bayramiç garlnzona civarında bulanan kıt'a· 8 Mftn1kasaıına iştirak edecekler 2490 Myıla artı,.-
kqalarıaı gGrGnce hen de oa biç ehemmiyet nrmezdl: Yalnıı nın ihtiyacı için 120000 kilo Paman mGnakaatl •lenlye ekelltme kanonunun 2 ve GçClncfl maddelerinde fe 
flrdım, Rollerinde o kadar - Aple Gleftn, yerine ben konuldu. nameılnde yazılı nslkalarlle teminatı mdvakkıtl 
ma•affak olmuılardı ki IHmlm geçeyim! 2 - Beher klloıanan muhammen {bedeli 83 aantlm olup buılarım ve teklif mektuplarmı ihale tHtladeD 
edllmlt bir yalan olduoona Diyordu. lhaleal 13,9.935 tarih cuma gGnft IHt 11 de Bayramiç bir eaıt enel komisyona vermlı bolunacaklardıf• 5 

e 2644 20 24 28 bftkmetmek lmklnsızdı. (Mao· Blrgfto aabıhleyln dlılerlne aatan alma komisyonunda yapılacaktır. 
sara ıa idi.) varmcıya kadar mftselllh Suh 3 - Ekalhmlye gireceklerin verecekleri atmanın ıer•İl ve Mat. Mv. Hl. al. k<'. dan: ı. 

1 - Denlıll kıtaatının kapalı zeri usullle mftnak ...... Dört zabit bir m111 etrafıo. zabltananı hamil Qç otomobil ev@afını balundu~a yerin talın alma komlıyonuaa m'fl ••11 
nan 60000 kllo ekmek ihtiyacının beher kUoıa 

ct. otarmuılardı. Aralarındaki blnbı!Jı Apls'ln evinin bpu· rat'aat ederek ôğreneblllrler. len 9 kuroş !IO eantlm f tat komlıyonca pabab 
mlnakıeı o kadar ciddi olo sund• dormuotu. 4 - Tallplerla 24.90 aayılı kanunun 2 n 3 anca maddela· d•ırr• d ı LI ı k -' ueun f!li pazar la. a ıallD a IDICI hr. 
yordu ki hayret etmemek el· Zabhler derhal otomobtller· rlne gllre lıtenllen veııalkle teminatı muYakkate olan 2 Jbaleıl 3,9,935 aah günd aaat 10 da lımlrde 
dtn gelmeıdl. Zıbftlerden blrl!f den inerek hlrlıl Karael tet · 74. lira 92 kuru,on ihaleden bir 18at evvel Bayramiç Mst. mv. satın •hua komisyonunda yapılacaktır. 
diyordu ki: kllıltı kumandanı blnbaıı Apls'ln aatın alma komisyonunda hazır bulanmaları. 3 Şartaameıl hergtıa komisyonda görllebntr. . _Mt 

- Sırblıııao, Karael teşkllAh kapusonu çıalmıetı: Beı dakika 28 1 8 11 4 Ekmeğin tahmin edilen mecmu tatarı altıbla ı.,...-
tarafından ihanet görmekle ve lık bir eflktl.ndan eonra bir Ankara M. M. v. sıt. al. ko. dan: 5 Teminatı muvakkate akçesi 450 Jlradır. .,/ 

uçuruma sevkedllmektedfr. Sır · zabit vekili kapuyu açmıetı! Askeri lleelerlntn 8011 aınıf lerına talebe alınma~• dnam ede· 6 İstekliler ticaret odasında kayhll olduklarına dılt 
blıtın'ı kurtarmak ve vaziyeti Zabitanın bııı olan birisi cekdr. lıteklilerln 30 ·Ağuatoı· 935 tırlhlne kıdar İıtınbal'da göstermek mecburiyetindedirler. I 
idare etmek ve bu hainleri or· zabit vekiline dedi ki: bulunan Kulell, Mahıope askeri Uselerlle Borea'dakl Bursa aıkeri 7 Eblltmlye lttlrak edecekler 2!90 ııayılı artırDl1 ff ti.:_ 
ladan bldırmak Apla'ıen ha!J - Ben genenl Perlç, baı · llsulne veya aekerllk ıubelerlne mlracaat etmelldlrler. slhme kanununun 2 ve 3 ftncft maddelerinde fe ;.t 
L h namesinde yazılı •eelkalıra ve teminata mavakk•1' '!"" .J &aeının arcı değildir . kumendın tarafındın Apls'e 26ıll 20 21 22 23 24 25 27 28 29 d•-' 

'llllllllllllllll il buzlarlle birlikte ihale saatinden evet" komlsyoD 
1 11111111111111111111111111111111111111111111111 llllllllllllllllDlllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllDllHllllllHlllllllllllllllllllllllllllHllll'\ ___ hu_ı u "_m_a ıa_rı ·--------= 

~ Sü mer Bank ~ - -- -- -- -- -1 Beykoz Kundura Fabrikasının 1 
- -
~ Yeni 1'ip B. Kalite Kunduraları Gelmiştir.. ~ - -- -- -
~ 'famamen Yerli Oeri ve Köse- EE - -- -
~ leden Mamul Gayet Sağlam ~ - -
= 365 = = = = = i f'iatı Y aloız · T. L. ~ 
== == == = - -== = - -
§ Panayırdaki Somer Bank Paviyonuda Arayınız. ~ 

' - l Devlet ve ' Hususi Mnessesat Memurinine 
§; Uzun Taksitlerle 1\'lal Verilir. ~ - , -
\muwıuımwıuuıuıuıuuııınuwıuııııııııııouııııııııııııuuııııuııııııuııuunuunııııııınııııuuu11111Muııwıuıııııınu11nııııııınııııııHııuıııuııııuııııııııJ 

- ~ ' 
Denizli Lisesi Oirktörloğnnd6" 
20 ·~natoara hıt,lıyır.ak olan talebe nımıed kaydı s ı 

ııut onüçıe birrct>ktir. 

Dr:r11lr:rn 30 f'Vl61de ho~lanıu~aktır. • 

lzmir iJefterdarlığından: 
1zlo ıı lmıklızın fımlr'e geldiği haber ılınan Bayıodtl 

maliye tahsil müfcttlel Mustaf• Çerinin derhal vHlfetl 

det elmeil ve akıl takdirde Maıtafa addedllee•AI IU. 
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Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

fiATU/( RAKAtl 

Devlet Demir-
yollarından: 

l ·9·935 ıarlblndea itibaren 
en ae•ğ• 5 tonluk tam vagon 
hamalf'll bapf ıoboma, ketrn 
ay çlçeğt, ıoHm, aapir, llatlk 
ve zeytin danealne mabıaı D. 
D. 106 numaralı tarife 8 inci 
leletme mıntakaeına da teemll 

Tefrika No. 106 28 Ağustos 935 M.AYHAN edllecekl gibi bu maddelerin 

•••••••••••••••••••••••••-1 perakende nıkllyah da Dnlet 

l'ap Emiri içiyordu. Az Sonra, Yavaş 
Yavaş Sendelemeğe Başladı .. 

4'ıblar, bizimkilerle Acem· 
l' lraeı111 dı feaad ıoktalır. 
~klert yele içinde. Sonra 

Grk delikanlılın ara11Dd1 

~ta ••kerllk etmek lıtlyen · 
•ar. 

' ~e dedin; ne dedin? 
'

1 
~•et.. Çanka Arablar, 

t 1 
IOJanca ve her yeri 

~rlDce birçok fakirler de 
•ti dalar ..... . 
8abaradı Mecaıller de 

dettı iDi? ..... o 
~ Jle ya, yarm Mecaıl, 
.;::-• bırııtlyaa, bir kuma 

en. 

' 8ta Mecaılllkten ben 
IDlaınadım ..... s . 
llla ıu .. ca ıôyllyeylm. 

r, SlyHeıe taparlar ve 
la ki, Siya. nı Orta Aıyanın 
lı yakllfmıı en bayak 

..... •ciat. 
.:•et, evet haıarladım. 

gellılmde birkaç kıı, 

to 
1
°1u1n için bir ıarktl 

t •rdı •e ben de dinle· 

..... il 

-ki de kaçıp gidecek. Bunu lı· 

temlyoram.. Bayır, bono yıpa· 
mam. Kuteybe'ye karıı lıyın 

bıyı·ığını çekerim, bono ya· 
pımam .. 

Arab emlrl, 

- ~arap nr, ı•rap •ık ver, 
ıôyle o neferim Hadi'ye, bir 
maval okoıan, ıôyle, içim içi· 
me ıığmıyor! 

Emlrln doıto, gama, bir 
tuta ıarı1pnrmekle beraber; 

- Hadi! Ya Badi, bir gazel 
okul 

DJye bı~ırdı. 

Biraz ıonra gftr, gazel b_lr 
ıe1, Arapç• bir guel okamağı 
bııladı. 

- Kıt, doldur, prabı zeh· 
rolıa da içerim bu gece! 

Ve Arab emlrl içiyordu, içi· 
yorda Biraz ıonra, yH•I yH•t 
ıendelemeğe baeladı: 

- Ya Emir, dJnlenıenlz, 
tôyle oa•n•nııl 

S.yld uyıklayorda: 
- Uan1am, kollarında ozan· 

aaml. 

Evet, uzanmayalım. Gebermek 
için azanmılıyım. Kendimi 
kaybedip onun biraz unutmak 
için uzanmılıyım!. 

Ve Emir, böyle ıôylene ı&y· 
lene, 11zdı, kıldı. Doeta, ~dır· 
dan dıprıyı çıktı. Çadırın et· 
rafındaki muhafızları bir lpret 
yaptı. 

- Suıanoz, Emir uyudu. 
Ve yavaı yanı Arab ordu· 

~Ahı, derin bit ıak6na daldı. 
Emir eabıhleyia ıözanl ıçar 

açmaz ıordu: 
- Bir cenb Hr mı?. 
- Evet yı Emlrl.. Dııarıda 

bekliyor! 
- Her kim lee, çığmn, 

çaba.. gelatn! 
Haberi getiren, genç bir 

Acem neferi idi: 
- Sôyle, 1erdarımıs Kutey. 

be ne emir bayardularf 
- Efendimizin ba hatan 

hanlı maakereye gtçmetlnl 
lıtedller 'fe olmed•gt taktirde 
blcum etmekllğlalsl ıGyledller. 
Ve eellmlırını bildirdiler. 

- Sona nr 
er yıl onan mesarının 

. -..!!r 'ıoroz kurban eder. ~-~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİiiİİİİİİİİİ;'. 

, ~ ~gı!: ••. uumd•• Y edikule Gazhanesi 
-.P. ney~!.. Yolı çıkı· tSTANBUL 

' "- V ıparlırı lı:al•fatlımak için yamat1k 
~. ~kalua arkadaıım!. • 

L ki delllı:ınb, eıyalarını z 1 F T 1trak, kendilerine çeki, 

, to~";erelı: atlarına ıtladı · 
GtuUer .. 

'E11a1r1 ~ld lbal Oımın, 
ta.' g~zlerlle karıı11ada· 

kn,01• ..... So .1 • 

. Jle, ıôyle ne yıp•ca· 

..... ~ 
~.._1"11 eınrederıenlz Gyle .. ..... s. 

''-t tdır Kuteybeye yasdım. 
._ ' •tılben lıt iyiye bağlı· 

o~' k )°'11.._ •dın Allabım?. Çaldı· 
fae.. · Yınıyorum. Bağrımda 

llelbler L 
'-ıa1ap Aıynıyor, anlıyor 

~-.; 
' s' YırıdeU gibi idi. 

011 
t gibi Ç1rpı1mıda kartımı 
O olda. Sonra kaybet· 
bı:Dn~ttekl abaları, ha· 
diıL- hayrete daearecek 

' b uer bir kadın!. 
C:.teı be "-ltt ' n de öyle ltlttlm 

'te "' '-ba teren, Emir Saldln 
' ~ bir doııtu idi. 
. lı~ 1thtln, ben he gôr · 

' "'- ' Buharı karıımızda! ,. ..... 
ICJS gazel bdun, bir 

'"-1 nde oturuyor. Bara11 

l.GJle ~l De gdzel yer! Elbet· 
lla 1 toprakta bôyle bir 

'il 
1 

il oturar. Ona kolla· 
~~IDda gGrda~am dakl · 

lP, A 
111 de gıoı •imem' 

~,. .1 • 

'ıg111 : e1nır1, çadmn için· 
le 

1 
lr karı gibi iri bat· 

• Dee k lllç L eınikll •Ocudunı 
teAllle 

, lb" r •eren hareket· 
'4le11ııdt d 

~' sabah yen olıııyorda. 
ı.ı... , ... 1 

1 lı:aclar, Mbahı kı· 
rıa >'ak ıabredeeeltm! Bohı· 
~ •p Jlbaak kolıy, tabı 

-... pkıl .... " bel 

•• ta~lı, hoya ve yayı kıldmmları için eert 

• Zl },T 
Stoklarımız daima vardır . 

lzmir Milli EmlôkModnrlOğOnden: 
İkinci kordon tazhın~ ıokağındı 20 eıkt 26 ıaj No. la dakkl.D 38 

" " " 
0 22 " 28 taj No. la hane 48 

dôrt oda. 
u 0 " " 18 " 24 tıj No. h dlkkl.D 36 

Kahramın1ar Aydın demlryola ıolı:ağındı 9ö No. lı ar• 19 
Tepedk çaku· ıobğında 32 tıj numaralı hane 28 
Birinci geziler kemer caddeelnde 208 eıkl 216,1 No. la ahır :J5 
Kahnmınlar sepetçi aobgında 38 numarala dakktn 17 
Boca ozon sokaktı 67 etki 85 taj " n 86 

" " " 38 " 46 taj " kab•ehane 60 
" ııağı ôzdemlr eokttındı 24 eıkl 18 j No. lı daklı:An 17 
" yakara mahalle genle z•fer eolı:a~ında 48 No. la dakkAn 20 

Kart1yakı alaybey ıatç6 ıokağında 19 eski 88 yeni No. h hane 24 
Bayrakla hıllllye eoktğında 18 eski 12 taj No. 1ı hane 36 

0 boruna caddeılnde 34 numaralı hane 30 
Barnıva ikinci kClrt oııa 10kağında 2 numaralı hane 121 

Yokerıdı yuılı em.,.lln bir ıenellk icarı 12,9,935 paroembe 
gln6 eaat 16 te ihale edilmek Oaere m6zayedeye konalmaıtar. 
Taliplerin o ıaatte Milli emlAk mldlrlyetlne maracaatluı. 

28 8 2660 

lzmir Muhasebei Hususiye Modor
loğonden: 

ldırel hnınılyeye alt olup Allp•ı• meydanında kAln 20 No. 
in dlkkAa 3 yal mGddetle kirayı nrllmek azere 26 8 935 tarl· 
binden itibaren 10 gClD mlddetle temdlden açık ırtarmıya çıka· 
ralmııtır. İıteklll.,rln ıeraltl öğreumak here bergln muhaeebel 
baıuılye m6darlyetlne n pey ıQrmek latlyenlerlllde ihale gaDA 
olan 5.9.935 peroembe g6D6 9 d.a 12 ye kadar deposlto 'HY• 
bank mektubuna hımileo enclmenl •llAyete mOncatlan llAD 
olaaar. Z'Jt8 

demlryolları umumi dokosuncu 
tarifenin birinci ıınıfma ithal 
edilerek ton ve kilometre ba· 
eına 5,25 kurut acrete ttbl 
tutalıcakllr. Fazla tafılllt lı· 

tıılyonlardıa ıbnablllr. 

23 25 28 

V.N. 

2663 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCBE LEV ANTE LINIE 

"TİNOS,, ••para 2 eılalde 
bekleniyor. 6 eylate kadar An· 
vere, Boterdım, Hambarg n 
Bremen için yak ılıcaktır. 

••ceıos,, npara 16 eyhllde 
beldenlyor. Bamborg n Bre· 
men'den yak çıkarıcakbr. 

"İTAURI,. vapura 16 ey· 
161de bekleniyor. 20 eyltUe 
kadar Alavere, Roterdam, Bam· 
burg n Bremeır için yak ala· 
caktar. 

ARMEMENT 8. SCHULDT 
BAMBURG 

"HANSBURG,. Y1para 29 
agaıtoata bekleniyor. 1 eyl6le 
kadar Anver" Rote....lım n 
Bımbarg için yak alacaktır. 

"TROYBURG,, •apara 10 
eyldlde bekleniyor, Anven, Ro· 
terd.m n Bamburg için ytlk 
alacaktır. 

TBE EKSPORT STEAMSHlP 
CORPORATlON 

81rletlk Amerlka'ya Dolra 
Seferler 

0 EKSECUT1VE,, •apara 19 
eylCllcle bekleniyor. 

" EK.SİLONA u vıpora 30 
eyh\lde beklealyor. 
TUNA DOCRU SEFERLER 

0 ATID., mot6rll 27 ağaıtoı · 
ta bekleniyor, Belgrad, Novl· 
11ad, Komırno. Bodıpeıte, 

NEDKALMiNA 
Fratelli Spereo Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
·'CERES., vapura 26 ığoıtoılan 31 ağoetaeı kadar Annre. 

Roterd•m, Amıteerdam ve Bamburg limanları için yftk alıcıktır. 
"UL YSSES,, vapura 9 eylOlde gelip l 4 eyltUe kadar Anven, 

Roterdam, Amıterdım ve Bambarg llmmnları için yak alacaktar. 
"ORESTES., ••puro 23 eyUUde gelip 30 eyUUe kadar Anverı, 

Roterdem, Amıterdam ve Bambarg limanları için yak alacaktır. 
"ULYSSES,. npora 22 a~u11to11ta bf'klenmekte olup yftkftnd 

tahliyeden ıonrı Bargıı, Vırna ve K~tence llmınlarını bıreket 
edecektir. 

110RESTES., vapura 5 eylalde beklenmekte olup yakana 
tıhllyedea 16Dra Barpı Vırna ve Kôıtence limanlarını hareket 
edecektir. 

"HERKULES., Y1para 19 eyh1lde bek'enmelı:te olup yn~ftnl 
tabliye ettikten eonra Burgae, V 1rna 'fe Kôatence llmınlannı 
hareket edecektir. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"VlKINGLAND,. motôr6 2 eyUllde beklenmekte olup yakana 

tahliye ettikten ıonra Roterdam, Bamborg, Dıntılg, Gdynlı, 

Goteborr, Oıılo ve lıkandlnHya limanlarına hareket edecektir. 
"HEMLANO,, moUbd 16 eylOlde ~rllp tahliyeden ıonra 

Roterdım, Hımbarg, Deatılg, Gdyola, Goteburg, Oılo •e 
lakıncllnnyı limanlarına hareket edecektir. 

0 VINGALANO,, motôrl 2 birinci ırırlnde ~ellp yfilı:Gna ho· 
t•lttıktın sonra Roterdam, Hamborg, Dantzlg, Gdynlı, Goteburg, 
Oalo ve lıklndlnHya limanlarına bartket edecektir. 

SJıllVICE MARJTIM ROUMAJN 
"SUÇEA VA,. vapura 5 eyİOldc gelik 6 ey lalde Malta, Barıelon 

ve Manllya'ya hareket edectkllr. 
"ALBA JULYA,. vapuru 30 eyUUde gelip birinci ttşrlnde 

Maltı, Baneloa ve Marellya limanlarına hueket edecektir. 
Yolca ve yak kabul eder. 

İIAndakl hneket tarlhltrlndekl dtğfşfkliklerden acente meı•o· 
llyet kabul ctmtı. Fazlı tıfıllAt için ikinci Kordonda Tahmil 
~e Tabliye binası ark•ıında Fratelll Sperco Hpor ıcenıahgıaa 
mGncaat edllmeıl rica olunur· 

Telefon: 2004 2005 2663 

Olivier ve Şore
kası Limited Va-

pur Acentası 

manımızda olop 8 eyUUe ka· 
dır Londrı ve lloll için ylk 
alacık tar. 

BretlılH, Viyana Ye Llna için Cendell Han, Birinci Kordon 

11FABlAN., npuro 12 eyHil· 
de beklenmekte olup 18 eyhlle 
kadar Londra ve Boll için 
ydk alacaktır. 

ylk ılıcak. Tel. 2448 
"AMAL11 motôr6 6 eylllde Ellermın Llyn Ltd. 

beklenJyor, Belgrad, No•leud, Liverpool Hattı: 
Komanao, Badıpeıte, BratlılH, "ÜPORTO,. vapura ı eyhllde 
Vly1Da •e Llnz için ytlk Elverpool .,e Sn•nıea'dın oe· 
ılıcak. " 

"DUNA,, motôrl 15 eylalde llp tahliyede bulanarak n ayni 
bekleniyor, BelKfad, Novlıaad, zımındı 7 eylale kadar Llver· 
Komarno. Badapeıte, Brıtlıln, pool n Glaegon için yak 
Viyana n Llns için ylk alacak. alacaktır· 

"ATID., motörl 29 eylalde "ROUMELIAN,. vapura 20 
bekleniyor, Belgrıd, Novi1aıd, eyl61de Llnrpool ve Snanıea· 
Komarne, Badıprıte, BrıtlılH, dan gelip tahliyede boluna· 

Viyana n Ltnz tçin ydk alacak. caktır · 

" EGYPSİı\N ,. vapuru 27 
eyldlde Londra Boll 'te An· 
vers'ten gelip tıhıtyedt bolu· 
nacı k n ayni zam•nda 6 teı· 
rlnl~vvele kadar Londra ·n 
Hull için yak alacaktır. 
Tbe General Sttam Navlgatlon 

Co. Ltd. 
" ADJUDANT ,, npora il· 

manımızdı olup 30 ağoıteaa 

kıdar Londra için yük alıcıktır. 
"STORK,. nparo 20 eylQl· 

de beklenmekte oloj> 27 ey· 
lale kadar Londrı için yak 

JOBNSTON VVARREN Londra ve Hull Hattı: 
LiMiTED '' ALGERIAN ,. npora ıt alacaktır. 

"KENMORE,, npara 2 ey· Deuuche Levante Llole 
lalde beklea.lyor, Llverpal ve 0 SARD1NlA ,, motôrd 27 11GALlLEA,. npura 10 ey· 
An•ere'ten yak çıkarıp Burgaı, eylalde bekleniyor, Dlppe ve lalde Lamburg, Bremen n 
Varnı, Köıtence, Galıts ve Norveç llmanlar•n• yak alacak. Anv~ra'ten gelfp tahliyede ho· 
Bralla için y6k ılıc.k. ..SAN ANDRES., motora 23 lunıcakt•r. 

DEN NORSKE MIDDELHAVS Bel. teırinde bekleniyor, Dl· Not: Vorot tarihleri ve vaporlı· 
LİNJE (D S. AS. SPANSKE· eppe n Noneç Umanların• r1n lıılmlerl dıerlne denl1Jlkltkle· 

LINJEN) yftk alacak. rlnden meı'ollyet kabol edilmez 

• "" 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111nmm111111111111111111111mıı111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 

! Akşehir Banliası i 
lzmöır şubesi 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 

TELEFON: !2363 

HertOrlft (Banka v~ Komisyon) Muameleleri Yapılır. 
Vadeeizlere 

Mevduat Şartları: A!t• ay vadf'.liy~ 
Dır sene vadelıie 

% 4 
% 5 
% 6 faiz verilir. 

Zahire, 6a6m, incir, pamuk. yapak, afyon •eııdre tomliyoncaluğo yapabr. Mıllır geldi· 
lfndtl •btpl~rlne ~n mtl .. td 149raltle avını 'terlltr. 



111.\1,\'.'.1.',1.'ııı ı ı~Ta~ı ı~ 111111111111111111111ııı1111:::111111:m11111111111ıııım11111111m11111111mmm1111111111na11n11mıım1111A11!1!111 0 0 ı~!J1111mn111111111111111111111111111111m11ımu,•R1111111111111111111111B11111111111111111111B1111111111111111iİllll1R1-• 
p' 1 AğÜst~Stcin itiba-ren vaSciti .-... , 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Eeu No. Yeri 

417 Birinci kanntlna yıltbıtep •e gGn61 10klkları 

951·952 Akdenlı m. eahlllye caddeıl 

&ki 
No. 

Yeni . -~ 
Ctml ~ 

26.2 26 n• il 
40 
40 
1 

38 hamam Ye alb ...... I 
mıpDID Ü 4Je 

6 •. "' 55 57 H 9e bahçe Te 81'• 

TENZİ.LAI 
779 h;lncl ıateymanlye m. yGzbatı huua n detteban 

ve hıfzı, ıokakları. 

64.J DördGocll ıultanlye m. birinci borHancı ıokak. 
666 DlSrdftncG ıohanlye m. hlriocl tenf'11Gb ıob~ı 

9 
77 

9 

IADID 371640 .1f 
46080 ttbml 
EY 
EY 

789 Birinci karataı teı•lktye e,liaAı 5. ô, 
92 l Ka11ıyaka 01lllanıade m. nub tokak 32 

969 Karataı Ulrklye ıokt«ı 15 
1032 ÜçGncCI karatıt doygu ıokak 6 
1049 Ka11p bızır mahılleıl balıadarlar Çlfflll 9, 15 
1057 İkinci gaziler m. yeni açılan kemer catldealnde 

106 No. adada 4 pırıel No. 
1058 u u .. .. pareel No. 5 
1059 " .. .. " 15 panel No. 
1060 .. " " ... 16 " .. 

19 
27 
13 

E.ta 64,Sö hllleli 
248,50 M. mard· 1 

baı an•· 
Ev 

nln 1 ,8 hlueel 1-
Mığaza -
ll 2M. murabbat ırtl 

112 M. « 

« 
-« tf 

« -

AHUDUDU KAYISI 1063 Baaan hoca m. ali P••• eaddeıl 16 15 
4 

12 

127,17 « 

116,79 c 

DClkklD = 

VIŞNB 

inhisar likörlerile 

1064 " " u oımaafye caddeıl 

1065 Kaap bııar m. ha ·an hoca 10k1~1 
1066 f: « bıyreuf a pıta « 

1069 Toraman m. cedld eokak 
1070 ikinci karatao tebit ntluet tokagı 
107~ Sellmfye m. halli rlfat patı cıddeıl 
1 O ı !l ikinci ıtlleymanlye m. kimli paı• cadded 219 

adanın 4 panehnde 
1074 c « « 

219 adanın l pareell 
1075 « c o. 158 A. 3 p. 

1076 « « " 150 A. l p. 
1077 İkinci t.ftleymanfye m. birinci klremlıcl 10kagı 

160 A. 9 p. 
1078 ~ « 167 A. 15 p. 
1079 İkinci eGleymanlye m.2 lnet klremltcl 10kak 

164 A. 11 p. 
1080 
1081 

« • 
c 

160 A. 10 p. 

c 160 A. 2 p 
« tlçGnctl klremlıcl ıokak 

4 
14 
11 

8 
59,4 

44 

110 

' ff 
(\ -3 eıio 40 la 28 ıe1allll -

9 

71 211 M. manbt.ı.,., -
30 E• ~ 

132 278 M. monbbet ""' 

134 ' 
72 c 

1.10 242 .. 
10 153 G: 

42.2 342 ~ 

73 10~7 « 

19 1078 M 

1 
18,2 3l66 M 

42,1 279 .. 

« 

« 

c .. 
.. 

1082 « « tt çonk 10ke:,k 150adanın14 ptınell 20,1 1688 .. .. 
1083 « <ı 4; mani reli ı. 150 « 5 « 1,2~ 774 .. .. 
1084 " « « mısırla cad. 15' « 9 <- 125 142 .. .. 
1085 Barana lıtuyoa mHkll orta eokqı 12 EY 

T E K 1 T, F L O R Y A 
Mnld n namanlan yakmrıda yuıla emllkla petla pera ile ıabtları Sl.8.935 eamaıt-' 

ıaıı oau ihale etlllmek illere •çak 1111nn19 lonalllnlflar. lltekU o~alana hl1alart-:;.. 
pey akfelerllll •esaemlH yatırarak utarm••• ğtrmelerl laamdar. 16 20 28 

kutular içinde 
satılmaktadır. 

Muhasip Aranıyor 

Izmir Panayırındaki inhisarlar Paviyononda BOtl1n inhisar içkile
rini Görflp Hepsi Hakkında Malftmat Alabillniniz. 

• iyi bir mut .. , ma•af 
a111l1De atim bir Mabaee 
heci aranıyor. Talpletla 
lklacl kordon Şahin sade 
10bAt 18 nam..._ Boca 
zade Ahmed dcarethaaeılne 
mftncutlm. 

iz mir Vakıflar Direktörlttğflnden: 
Vakfı No. Nn'l Mnkll M. bedeli 

Sogakkaya 115 DllkklD Soakkaya 86 .. 182 .. M 86 
" 184 .. .. 96 .. 121 .. M 60 

Balıdor mebmet agı 53 EY Dolaplıkaya 48 
Aziziye 28,:i2 " GCIUar ı. •2 

u 85 .. Kırım i4 
Zenciye emine 85,25 u Saraç ıll ı. 96 
Mir dergtbl 10 " Dilber ı. 120 
BGıeyla tu 21,29 Dakktu Barana ıadırna ç. 60 .. 17 .. .. " 50 .. 6 .. " eekl hDkc\met 36 
Keetelll 91 .. Keıtelll 72 .. 95,97 Depo .. 48 
Piyale oAlu 62 EY Morabaue bO 
B11ta meıçll 43 .. Huta ıokak 72 .. .. 62 N .. " 60 
Vakfı ah yokırıda yerleri Ye numaraları n tahmin olanan 

bedelleri gôıterilen akaratın ıenelik kiraları oo gGn mtlddetle 
açık aruırmıga çıkaralmııtır. lbaleıl 28,8,935 çarıımba gGntl 
eaat oadlSrttedlr. lıtekll olanlar1n o gGn ıaat ondôrtte Evkaf 
dtrekıôrlOgOade toplanan komlıyona mtlracaaıları bildirilir. 

18 24 28 2627 

lzmir akşam kız tecim okulu di
rektörlOğOnden: 

1 - Öğrenci .kaydı kabalClae 20 ·8· 935 tarihinden tdbarea 
timtlanmıttır. 

2 - Okula alınıcak Gğrencloln a .. gıdakl belgeleri getirme· 
lerl lhımdır. 

A: İlk mektep tahıdetnameel. 
8: Bthlyeı casdanı. 
C: Sıhhat raporu ve aıı ktgıdı 

Ç: 4, 50X6 btlyClldagaode allı fotoğraf. 
3 - EylGI mezuniyet ikmal H dClbdl unavlarına 2 •9· 935 

rltlhlode bıılanacak Ye 20 ·9· 935 tarlblade nihayet balacakbr. 
' - Derflere 30 ·9· 935 tarlhJnde batlan•caklır. 

1697 25 28 so 

lthalit GomrftğOndeo: 
'&llopun ODll -· 

11254 M.,..mel C.lfflllall demir nıll 
Yakanda yuab bir blemde 188 aded 112ö' kilo mlltamel 

demir nrlllerln 9,9,935 al pa1artell .. , 14 te •çat artbma IU· 

reıtle eahlaaitnclaa itine gelenleri• ltballt Kthnrtll •bf ko · 
mlıyonana mtlncaal etmeleri illa olaaar. 24 25 i7 28 2688 

,.UUIHUUUlllUllllHIUlllUIUIUIHllDIHllUllUNU .. HHHlll"' 

i Kız Enstitüsü ~ == = == = E VE 5 - -1 Akşam Okulu 1 
= = 5 T•lebe yaımaga baılanmıfbr. Telefon ı 3902 ii 
== -511111111111111111111 1111111111 Hllllll llllllUJll Hl IHlll il il il l il il l llll lllllll l l lllllUllllU l IH5 

Doktor 

A. Kemal Tonay 
BakteriyolOI ve hulatık ile saltın hutahklar 

mGtehauuı 
BaaHb•ne lıtuyoa• bquuıdaki dibek IOkak Npncla 30 .,... 

h n Ye maayeMhalMllDde IÔall IUI 8 dua akfam .. , 6 • bdar 
ballalanm bbal eder. 

lıllncaat eden hutalan ~n lhımplea ulr lahUltt Ye 
mikroakopik muayeneleri ile •eNmli ba•aluı 7ıpdmMD1 ce•a g6o 
rilleu Paomoterakı mmyenebneeüıd• mantaumH yapalır. 

Telefoa: 4116 

•llllHHlll~ Muallim ~111111111111111• 

! Dr. Hulftsi Alataş 1 
i &ki Tıbbiye Mektebi Midini, Garp Cebhetl Sahhlye Reltl -= -1 iç Hastalıkl&l'ı Motahassısı i 
§ Butta.naı Baea e ... Oıell Kup.ada Ş.mh Soblıada İi 
E (20) No. Eekl Maayenehaaeelnde ltabal :Eder. _ 

HlllllHlllllUllHl•ı11111111m1•1111••111nıı•ınn111Ril 

Doktor 

Zekii Tarakçı 
iç Hastalıkları Mltehauııı 

Wnel lleyler eobAt Tlrk müayede •loaa it 
Damara 45. Butalarını 6Alelea IOD~ 15 den 18 e 

TELEFON : SR06 

lzmir tecim okulu 
den: -

1 - ôpeael byda bbalüe 20 ·8· 935 tulMll ... """' 
HtlalDlfbr. ..J 

2 - Okala abaaak 6Arelldala af81ıdakl belgeleri gelfl" 
lbamdar. 

A: bk mektep .. lnldetnımeel. 
8: Bl.t7eı etscluı. 
C: Sıhhat r.pora n •tı kttıdı .. 
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