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Ordu Terfi Listesinde 
Kimler Var? 

Şerefli Subaylarımızın Yeni ROt· 
heleri Kutlu Olsun. 
~~~~~~-~ı~~~~~~-

Şe ref il, ık ıhnh, gtlc;ltl or lıy Rulm de genenllığa terfi 
domuıan terfi llıteel din eQel etmlttlr. Ba yeni genenhmıı, 

makamları bUdlrllmlıt r. TOrk metrutlyetten blr11 nel mek· 

tepten çıkmıı, Balkan hırbında 
ltalanmuı, genel ••ftfl9 Kaf· 
ku cephelln•e çarpıımııtır. 

335 yılında ye mayısın bl· 
riad gGDtl Salihli'de ollll 
mtlcadele tetkllAtıada memur 

- Sona 6 ıneı 1ayfıda -

Fransız'lar 
ltalya'ya Zecri Tedbirler Kul

lanılmasını istemiyorlar. 

-

Boducl bölgealnde hiçbir 
Bolgtr kııau ıahıld eclllmedtlt 
ve hiçbir hareketle bulunul· 
mıdıgı için bo haberlerin 
Bolgırhıtan'a Ald kıımınıa ta· 
mımen ve tıhrlklmlı bir ıu· 
rette uydorulmuı olduğunu 

bildirmeye mezanoz. 

. 
H beş Hükftmdarı Da ltalya'nın .Ta-
arruz Şeklin Göre Tedbirler Alıyor. 
Italya'nın Sevkiyatı Devamdadır. 
Vapurla~ Sırb Sıra Doğu Afrika· 

sına Gitmektedirler .. 

Habeşistan, Yunanistan Hokt\me
tini, Itatyan Tayyarelerini Geçir

diğinden Protesto Etmi, •• 

Habeı hilldlmdan, Adiı·Ababa'daki Alaıan ıef iri ile koouıurken. 
Roma, 28 (A.A) - Hemen ııalıalyetlerlaln doğa Afrlkııı 

hemen bGttln yaksek İlılyın ordoıunı gtsnGllCl olarak kabul 

r Ta el ar: 

(Avni-Doğan) a 
Haber Salın! ...... 

Bizim matbaada bir ldet · Tir. 
dır. BfUün yuıcı çömealer: ite 
baılamadan onbeı dakika evel 
yazı odasında toplanırız. Da top• 
lantıda yirmidört uat içinde olub 
biten iıleri konuıarus. Bu illerin 
bazı81Dı öğer, bazısını kötüleri&. 
Böylece kurtlanmız dökülür, ıra• 
hat eder, ondan sonra ite hafla· 
nz. Dün de toplandık. Şaradua 

buradan konuıarken çömezlerden 
biri dedi ki: 

- Dihıkü (Yeni A11r) ı oku· 
d11Duz mu? , 

Diğer çömezler hephir ağız· 
daa sordular: 

yurdunun çelik bekc;tlnl ara· 
11ada bo ttrfll gGrea ıabaylar 
ve ıGel lıyarları yarandan iti· 
barca yeal Gnlformalarım •e 
ipretlerlal kullanacaklardır. 

Ordu te onan ıobıyları T6rk 
ulusunun kalbinde b6ytlk bir 
ıe•gl ve bayak bir gurur ve 
bıglıntıaıa aemboludur. Ken· 
dllerlal Gı ytlrektea kutlular 
ve gelecek yıllardı diğer arkı· 
dıılerının ve ııraılle bepılnla 

adlarını gôrmek lıterlı. 

-------============------- edilmeleri lc;ln M. Mouollnl'ye 

ANADOLU 

Ytlkıek rtltbede terfi gôren 
genenl To~bıylarla m6ıtah· 
kem mevki kıdroıondıkl dl· 
ıobay ve ıtlel lıyarlanmıııa 

bir llııteelnl elde ettik, oncb 
gôrGlecektlr ki, iki ıenedeaberl 
İt:mlr mtlıııbkem mevki ko· 
mındanlık vekllednl bGy6k 
bir klyaaetle idare eden mira· 

20 Ilkteşrin - Pazar 

Genel Nüfus Sayımı 
c •·•·• b.ıı. unıuriyet rejiminin T4rk nflfU8u tlzerinde yap· 

~· teı· • ~l .•rı ve vanhğı en mOsbet neticeleri g6stere· 
"1t lçın, yalnız bizleri değil bfltfla dOayayı da il· 

lldireeekt" ır. 

üç Çocuğun işlediği Çok 
Çirkin Bir Cinayet 

gônderdlklerl mektuplardan bıb· 

ıeden ltılyın basını, hakkından 

kuvvet ılın ltılyı'nın bu hık· 
kını 11ydırmıyı 11metmlıı oldu· 
tonu klydetmektedlr. Gazeteler 
dlyorler ki: 



ımnmm s.,,. 2 -............. 1 ................ , • 

Tarihi Günler: 

28 Ağustos 
Y arıiıa ve Yarınlara Can Verdiği 

için Çok Değerlidir .. • 

--• ... ·••+-•••--
"Ric'at eden dOşman dı, akıllara dorgonlok verecek 

ordusunun geçtiği yollar· bir cesaretle, 'hasmının 11reıl · 
da yOzlerce otomobil, top, maz gibi kareısındı dlkllmlıı 

olın muknemetlne; aıamn hiçe 
binlerce ölO g~a Olftyordu. aıyarak açıkça ve açıkta ealdır· 
Bu hal; tazyikimizin ve mıetır. 28 Ağustos muharebe· 

şaşırtıcı savlctlerle heryan· lerlnde dınsında bakh olmıyan 
dan hOcum eden 80\•ari taraf yenllmlatlr. 

ve birinci kolordumuzun Birinci kolordumuıon 3 ve 

eseri idi.,, 
29 Agustoa.. Üç gOndenberl 

yapılan hareketlerde eOr'ıt mef· 
bomunun bnuın şeklllerlol gör· 
mek mOmkOndilr. tüç gdn ge· 
celi gOndGzlil e6ren muharebe· 
Jer, Tark askerinin kat'f neti· 
ceye yıklı1tığ1nı n aenelerce 
eOrmOı olan bu GzOntOIQ aer· 
gcızeetlerln arttk eona geldJAlnl 
anlatıyordu. 

Yiyecek, içecek, cephane ye· 
tlotlrmeğe ıua~an otomobil kol· 
larımız, oklıımıı, elektlrlklen· 
mle bir cenallyet dereceılne 
varan aQv1rl kolordomuzdın 

sarfınazar piyade fırkalarımıza 
hile yellıemlyor n plyıde ne· 
feri insan kunet ve tıbımmft · 
IOnG 111rten vftcudono, uzvi· 
yetini imanını beallyordo. 

BQtftn bir fırkanın btıtG ıgır· 
lıkları ile iki g6ode yetmiş ki· 
lometre yol aldılLtan ıonra barba 
girebilmesine, ne balda ise 
onu yiyerek kızgın ıguatoa gft· 
neef altında kovar adım ilerle 
meıılne baeka ne mını Yere· 
blllrlı? 

Tark neferi mıddlyellnl, uz· 
vlyetlnl, maneYlyıtı ile, robu 
ve içi ile bealiyerek doraııdın, 
yorulmadan ve hiç şftphe yok, 
bir an bile yılmadan, çok hızlı 
kaçm ğa kat'iyen mecbur kalan 

dOtmına yetlımfı, harbetmlı 
ve dılma yenmlıtfr. 

29 Agoeıoı barekAtı zaferi· 
mlıln ônQncOeO oldo. Bogao 
aktam olurken mıkaeoçl1rının 
kapandığını, aenelerce btıtftn 
bir ddoman dOoyıeını Gmld 
vermlı olın muazzam hulyıla· 

rın aendeledlğlnl gördftk. 
29 Aguatoa yarına ve yırın· 

lara can \'erdftl için çok de· 
ğerlldlr. 

29 Ağoatoı'on naaıl doğdu· 

ğonn dcın söyledik. Bugftn de 
Baekomutan Atatftrk'iln elJnde 
nasıl şekillenmiş, baynmtış, n 

semere vermiş Qldoğonn göre· 
ce~i• .. 

Birinci ordu, l ve 4 Qncft 
kolordolerlle, A lıbanlır, Çal· 
k~y, Ulocık, Bamnrkay Qzerln· 
den Dumlopınır'a inmek ietlyen 
dGşmaoın 9 uncu, 13 Onca, 
5 inci, 12 inci ve 4 OncQ fır· 
kalarındın milrekkep beo fır· 

kalık kuvvetini karvılımıe ve 
bu kuvvetlerle pek etddetll mo· 
barebelere totnemuştur. 

Canını kortumaeı, aelAmetl, 
göıtereceğl fedıkiclığı bağla ve 
maksadı manasız bir dOemın 
orduılle tarihini korumak öz· 
gOrlGk Ye tatlklAUnl kurtumık, 
Sevr ile eeklllenmlo mOthlı 
bir ôlOmft oltetmek mecburiye· 
tinde bolonın ordumuzun yıp· 
bğı bo kınlı mubuebelerln 
dehşetini gözlerimizde canlan· 
dırmak gOç değildir. Zorla imha 
çukuruna itilmekte olan dfto· 
mın otdoeo, ağrıyacağı feci 
aktbetl bilerek canla, başla harb 
etmleıir. 

23 ftnctı fırkaları hereeye rağ· 
men plAnı tatbik ediyor, harb 
ediyor, durmadın aolı kayar1k 
Domlopınar'• giden yolları tıka· 

mığa anıııyordo. Akeam ol· 
doğu zımaa bu iki kahraman 
fırka daemın eağ yanını geri 
iterek vaziyete hAklm olmuıto. 
Gene birinci kolordunun 14. Gn· 
cQ fırkıaı EIHnpıeı'dan r.IU 
yedinci fırka da Bılcıdamı'nı 

doğra ar kadın, 6 ancı fırka da 
cepheden bAIA maknemeue 
ıerır eden Toklu ılvrlllne kllfl 

harekete geçtiler. Tokla alvrl· 
sinde tutunmak letlyen daemın 
konetlerl eelr olmamak için 
biricik çarenin bir dakika ge· 
çf rmeden mevzilerinin tıbllyeııl 

oldoğoau aaladılar n acır'atle 
çekJldJler. 

Alınan ba neticeden ıonra 

elllyedlacl fırka hareketine de· 
vam ederek Banazı tehdld et· 
tlğl için dGtmanm mukabil ta · 
arrozuoa uğradı ve geri çekil· 
mlye mecbur kaldı. 

1 fncJ ordunun aldığı ciddi 

tertlbıt eayeılnde Hamorköy. 
Ulacak, Aelıhaol1r mıntakasın· 
da yakalanmıo olan daaman 
kunetlerlle temaaımıs gece de 
muhafaza edllmiıtJr. 

6 ıncı ordu, 61 inci fırka, 
6 ıncı kolordu ve mftrelleb ıft · 

nrl fırkaalle Reaolbıba tepe· 
lerl elmıllnden daemanı takibe 
devam etmlıı dftşmın n medar· 
larını (Artçı) kısmen eılr, k11· 
meo imha etmek ıuretlle gece 
Çılköy elmallae yetlımletlr. 

l\ldrettep fırka Sarıbeyllden 

llerledlkteu ıonra derhal ve 

dftımao kuvvetlerinden evel 
lnönil'oG tutmak emrini aldı 
Ye bu mıkeadlı yGrGyOee geçtJ. 
Kıhraman ınvarl kolordusu, 

dft~manın ıtmıll garbiye çekil· 
meslne mAnl olmak için adr'ıt· 
le Kızıltaedereıt şlmalloe geç· 
mit ve yerleomfştJr. 

(Bu auretle kıeaca ınlatılmıı 
olao barekAt için maaleıef bir 
kroki gibi hazırlıyamıdık.) 

Bu vaziyet 1;öslerlyor ki, dftı· 
men şlmall gal'bf den ıOvarl ko· 
lordoıu ile, ıtmal ve şimali ear· 
kiden ikinci ordu, cenuptan ye 
cenubu garbld.,n de birinci or· 
do kıt'atlle çevrilmlı. Kendlalne 
o da muvaflık olmık eartlle 
çekilmek defli, kıçıbllmek için 
yalnız pek 1rıZ1lı olan Kızıl· 

tıı deretl yola kılmııtı. 

29 Ağoetoa 'gOnO ric'at den 
dOşman ordaeanun geçtiği yol· 
lırdı yftılerce otomobil, top, 
binlerce ölfi görülftyordo. Ba 
bal ıazyılumızın 'fe oışırtıcı 

auletlerle her yandın hncom 
eden ıftnrl n birinci kolordu· 
lırımızın eseri idi. 

Bu~nn karargAhını Afyon'• 
taeımıı bulonın tıyyarecllerJmlı 

havının pek fenılı§mıı olma· 
eına rağmen ric'at eden dfte· 
mıo ko netlerine taarruz elll· 
Itır. Birkaç yaz metre ytıkıek· 

A~nıtos 29 . ııd 
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G dl n ıüı n T e o va z o H ©ı b e ır o e ır oj 
insan Enerjisi Bn 
tQn Enerjilerin 
En Bnyoğndo.r .. 

Ankıra 28 (A.A) - lata· 
tletlk umum mftd6rlftğQ 8 
mıyıa 935 tarihli icra v~kll · 

lerl heyeti kararlle mer'lyete 
konan umumi nQfue Hyımı 

tıllmıtnımeelnln (1 inci mıd· 
deel bükmftne dayanarak ea· 
yım gOnilne kadar hergftn 

bir baıkaeı verilecek: olan 
vecizelerin montazımın geze · 
lelere konmae•nı Matbuat 
omam müdartogo vaıutaalle 

gazetelerden dilemektedir. Ya· 
rın •konacak olan vecize aeı· 

ğıdıdır. Hergtın bir yenlal 
verilecektir. 

lasın enerjlll bfttftn entr· 
jllerln en bftydCd ve en yGk· 
aeğldir. Çftnkcı bQtftn enerji · 
lerl insan yaratır. 20 llkteı 
rln pazar genel nGfoa aayımı 

bize TClrk uloeondıkl bu 
enerjilerin en doğra 11yıaın1 

tanıtacaktır. 

Florya 
Denizevinde 
önemli Toplantı 

İıtınbul, 28 (Özel) - Dftn, 
Florya'dıld denlzevlnde, oluıal 
tarihimiz için gayet ônemlf bir 
toplantı yapıldı. 

Kazım Dirik 
Edirne'ye Hareket Etti 

lıtanbol' 28 (Öıel) - Tr1k· 
ya geoel fapekterl General KA· 
zım Dlrlk, bugftn Edlrne'ye 
hareket etti. 

tayyarelerlmls, yollan doldur· 
muı olan ln11n ve malzeme 
ıellol bombalamıılarclı. 

Kuvvetli bir fırtınada yıptıgı 
uçuıtan yorgun dönen bir tıy· 

yare zabltJmbı (Deniz zabiti•· 
rlmlzden halen bava mdate• 
ıırbğında kaymakam Yahya) 
taarruzu bize şöyle anlıtıyordo. 

Y ollaı 30 - 40 metre ıe· 
nlıllğlnde, lnean, araba, 
hayvan her clnı malzeme ile 
örtftlG idi. ÜçyOz metrede bu· 
luttan çıktığımız samın ıhı· 

mızda uzanın bu m6teharrlk 
alyab kanala bombılarımı11 hı· 

ıakDJıya bıılıdık. Bomba bu 
koya rengin içine dflttOğCl 
zaman, auya atılan bir ıao gibi 
geniş bir dılre çiziyor, fıkat 

bombalarımıza rağmen durma· 
dan, dılma y4rftmeelne akma· 
sına devam eden bu sel tıpkı 

au gibi boıloğa dolduruyordu. 
Her bomba ayol orkonç 

dalgaları yıpıyor. Uçoe irtifa· 
ının azlığı ıthğımız her bom· 
banın bn geoit yol koluna 
dGvmeelne Jmkio veriyordu. 

Birbirini tıklb eden uçoıların 
arkaeı ikindiye doğru keaHdl. 
Futına, tıyyırelert yerden em· 
niyetle kalkamaz, yere ıelA· 

metle inemez bale daıordd Ye 
bu feci sahnelerin ark Hı ırt•k 
gelmedi. 

29 Ağoııtoa, tııe bodur. Öl· 
memek için dayınmıyı mecbur 
olan dftşman orduaonun her 
clbetçe dstb olan kuvvetleri· 
miz karııeında perfıın olma· 
eına aahne olmaetur. 

- Devam edrcek -

lngiliz'ler, Kıbrıs Adasında 
Süel Hazırlıklar Y apıyorlat1 

-Adada Tayyare Hangarları da inşa Edilmiştir. 
.ıır· 

leıınbol 28 (Zzel) - İngl~re bftkumetl, Kıbrıe ad1&ında ailel hazırlıklar yıpmığı baolıDJ•~ 
' ~ Adaya tf mdlye kldar epl kuvvetler gelmtı n bazı noktalarda tayyare hankırları tesis oluooıOO 

Bu bazırhklar, siyasal çevenlerce önemle tıklb olunuyor. ______________________ .. 1------------------..... --

B al kan Dış hakanları CeneV~ 
re'deToplaniı Yapacaklar .. 

Oıs işleri Bakanı Tevfik Rıışdo Aras, Yarın Istıııl' 
hul'dan Cenevre'ye Hareket Ediyor .• 

Ö ' ~ letanbol, 28 ( zel) - Dış işleri Bakenı Tevfik Rcııdtı Arae, yırın (BogOn) Cenevre ye ·ı~· 
ket edecektir. Balkan Dıo itleri Bakınları, Cenene'de bir toplantı yapuık kendi Cllkelerlol 1 

lendlreo leler etrafında konuoıcıkl1rdır. -------·· ............ ·--------
Arnavutluk 'ta Asilerden Şeker Istihla-

• • kimiz Artıyor 
Bırçok Kımseler Asıldı .. çonktı şek~r uc;zd~1 
Divanıharplar, Mütemadiyen idam Iııparıa 28 (A.A) - şe::r 

f fıtlerlnln ocoılıtılmaeı .,,o dl 
Kararları Vermekle Meşgul.. ıebetue tecım ve cndtııtrı ~· 

İatınbol, 28 (Özel) - isyan mOoaaeb~tlle Arnavutluk'ta ku· aının yıphğl letatlıtlk 100
;: :J 

rolan harb divanları, lıyına fetlrak edenlerin muhakemelerini göre yıloıı merkez .kaı• 
106

16' 
garmekte devam ediyorlar. Hıarb divanları, ullerdeu birçok hHlran 93i ten 24 ;lrJ tf 
kimıelerl idamı mıhkôm etmlotlr. Şimdiye kadar asılanlar çoktur. 934 ıftnClne kıdaı ! (f 

• • • lçtode 15,500 kilo to oı' 

F 'l 1 . 1 ' . 6800 kilo keeme eeker y ) 
ransız ar' ngı tere DJD tılmııtır. (lııtlhlAk edJIDJI§:~ 

24 6 935 ten 24 8 936 10dı 

F • k • • K b l Et • hine kadar yine iki ay fç ~el rını a U mıyo re gene ba miktarın bir ıuleUo ıcl 
ziyade artarak 30,600 kil0 ~e1 
Ye 14,300 kilo keıme 9e ltalya'ya Zecri Tedbirler Alınması 

Hakkındaki Fikre Yanaşmıyor. 
letınbul, 28 (Özel) - Pırla'ten haber verildiğine g6re, 

Franaız'Jar, İtıdya'ya kırıı zecri tedbirler alınması hakkında 
foglltere'ce ileri edrGlen fikre yaoıımık latemlyorlar. Bu haber, 
hınftz reami çevenlerden teyld edllml11 de~lldlr. 

yo~ıtıldığı görtılmOotOr · of 

Balk oeker f lıtlerloli1 ~c r. 
latılmısındın çok aevfoOI f ,ı 
oekerl ucuza tedarik etı:ll 
f mk4nlarına knoımuetot. 

Midilli 

S R A • k KruvazörOnil 
OVyet USY3 Ve merI 3 YOzdflrmeğe 

A d k • M •• b TeşebbOs Etmişiz ,-raSID a 1 unase at. tıııınboı 2s (ôzeı) -1~'°' 

Rusya, Amerika'nın içişlerine 
dahale Etmediğini Bildirdi. 

gazeteleri. genel eavaet• .,,ııfl 
M Q. adaslle Bogaz ırasında :n.zil ~ 

lan Midilli kronzari1DJ1.1 ıoıl•' 

·-·-· Moıkovı 28 (A.A) - Tae Diğer taraftan Sovyetler bir· 
Ajın11ndın: llğl htikt\metlnln enternasyonal 

M. Kreetlnakl Moskova'da komftnlat bık.kında hiçbir yft· 
toplanın yedinci entern11yonıl itenleri kabol etmediğinin n 
komtlnlet kongreılnln çalıemuı edemtyeceğlnln blrleolk Ame· 
mCloaaebetlle Sovyetler birliği· rlka devletleri bilkumetl için 
oln Amerlka'nın lçlılealne md· 

yeni blrşey olruıdığı AeiUrdır. 
dabale etmemek yükenlnl guya 

Ba euretle 16· ll 935 tarlbll bozmak istemesine kartı M. 
Bollft tarafındın nrllen nota· 
ya dQn cenp vermfotlr. M. 
K.ıeıtluakl ha notada df yor ki: 

- So•yetler birliği h6ktl 
metinin yaptığı yftkenlere karvı 
en bftyQk riayeti gôıtermtı ve 
dalma g6 termekte olduğunu 

keeln olırık kaydetmeyi ltl· 
zumla telAkkf ederim. 

noııdı mOuderlç yükenlerlo 
Sovyetler birliği hükumeti ta· 
rafından lbl4ll lddiıeı iki tın· 
fın kabul ettiği yükenlerden 
mütevellit değildir. 

Buna binaen pt0teetooozu 
kabul etmemek mecburiyetin :le· 

ylm. lç lolere kesin bir ademi 
müdaba memleketlerlmtz ıra · 

aındıld dostça mftnaeebatın lda· 
meal için e.eae olduğu hakkın · 

dakl hlrleolk Amerika devletleri 
hftkumetlnln millaleaaına 11ml· 
mi olarak iştirak eden ve bono 
ımell 1ahada dı kesin surette 

dftrmeğe teşebbDe eıtlğ 
yazıyorlar. 

y,ıgoslavya'da 

Genel Af. ıJO 
Bclgrıd, 28 ( A.A) - d0~0 

ktlmetln, kralın öldilr6:ıgl~I' 
nGn lktncl yıldanölDO • ~ı 

eO,ş 
elyıaal cQrQmler için g 61ıe~ genel af hazırlıodığı e 
mektedlr. 

Sıcaklar ~I 

lataoboJ, 28 ( A.A ) -:oıJ 
haf tadır sıcaklar dendi e eıl 

det 
tedir. BogOn 11cakbk 
otoz ikiye çıkmıştır. 

Hızır Bo yilkenler araııında 16·11· 
935 tarihinde teati edilen no· 
tatardı münderiç olan M. Ruz· 
veltle M. Lltvlnof araııındald 

görgımeler sırasında tıfefldtile 

müzakere · edilmiş olın ve iç 
lılere mftdıhıle edllmemeeloe 

dair olan karoılıklı ydkenlerln· 
de de mevcat olduğu ıolkardır. 

tatbik eden Sovyetler birliği 11·----------
Ev kat Ezanf 

~5 Ağuııtoe tarihli notanız 

Sovyet htııltlmetl tarafından 

yOkenlerln bozulduğunu gôe· 
terebllecek hiçbir veıılkayı lh· 

hilkumetl iki memleket men· 
faatlarına uygun ve genel barıı 
için bGyflk bir önemi bulu· 
nan Sovyetler birliği· Amerika 
doatcı lı beraberliğini bundan 
aonrald genlvlmlne çıhımıkta 

Gllnet 
Öğle 
tklndl 
Akpm 
Yatın 

İmaak 

10,21 
5,17 

9,06 
12. 
J,39 
8,31 
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Çimdikler • Ş ~ lb O ı ı 
Ç Y -~~~~"~Ü~"~~~a~~~«~ u8~~·~~~-·~~~ft~~~~11 DOşOndOklerim •• , ene arışı _ 

lı. &a1ı., kralı da aöylllyor, Maaş üzüm F iatleri Dün Gençlik Kı· Devrim içinde 
k •1• bıebıkanı da!. Babee hil· Zammı Alan Jh K 
G111dır1 • D o· D .. .. ZI aç urumu D . e ıraz şt urumumuz .. - Bize dokunacak olanla Ö "' l J U U • ' 1 

' • a1tn gre men er.. • • Kızılay'a Bağlı Ço· il ceye kadar çarpıeacağız. 

Lerhılde gallb ıeleceğ1z ve lzmi-r -ve--···--- Bunun Derhal önüne GePmelidir, cuklarımızın Eserleri· 
""'bı kazanacağız! ~ 

ııı,.,. o efiın bırakınca he· Komşu illerden Ofis Te Tedkikat Yapıyor.. ni Takdir Ediyorlar .. 
"en M. MuBSollnl bıtlıyor: Zamalanlar Kimlerdir? Araıoloaal gençlik Kızılay ve 

De•rlml yürütmek lıuauaonda 
cımlaoın da, ferdin de hOkti · 

metin de ayni derecede ödev 
Hhlbl olduğonu bilmeliyiz. 
Devrimi yOkaek bir kafa se · 
~lyestnden alarak, sosyetenin - ltalya, durumunu değiş· iki gOndenberJ flzQm f lal· fazla Ozüm gelmfı olmaamı Kızılhaç komitesi gençlik Kı · 

tlrtrae hududlardakl 200 bin KOhOr bakanlığı tarafmdan lerl düşmektedir. Dftnkti bor88 atfedilmektedir. Halbuki gelfln zılay ve K ızılbıç kurumları 
~~erimiz kendiliğinden •teşe kıdem zammı verilen 414 orta satışlarında 50 . 75 1&ntlm ka · mal her vakltkl gibidir, çok OyeJerfnln el işlerini ve . hayat· 
.,..lıyıcaklardır. tedrlaat muıdltmlerfnden İzmir dar yeni bir tJOeftklftk gôrftl · değildir. larını gOeteren el lolerl ve r.,. 

- İtalya'nıa Habeeletan'ı ve komeu illeri ôğretmenlerfoln mOotür. ihracatçıların dıı plya· Mecdet Alkln; tioraa aeko· simlerle biri daimi, biri gezici 
~Ptetmeal Adi bir zabıta vık.'aeı isimlerini ve aldıklara zamları ealara tızftmlerlmlzi ucuz oferto mlserl lhean'dan QzOm dorumu (Seyyar) iki sergi yapmak dO· 
'tldfr. yazıyoruz. etmemek için aralarında karar h LL d lu 1 eOnceslnde olduğunu ~ençllk 

aa-.ın a ma mat a mıo ve Kızılay derne&I merkez heyeti 
it l L Maaşları 45 liradan verilir ve bu mee'ele ile Eko· T k il ld k d " b... areı ıa.lı olarak devam eden sonra 6r o se g ere ora a baokanhğımıza blldlrmlo ve Tftr 

.. "en A ti K 50 lira olanlar noml bıkaulııi-ı ônemle ll"alle. b' ndd t meııgul ı L v e oyono, rzu e am· " ır mu e v 0 moo, kiye koromumozon dı bu sergi 
oıııer'ln L I" il M ' lzmir kız Jfsealnden Emin, nlrlren lzmfr'deld Qzftrn ıatıo · t dklL t ı f ı ı. • ey 11 e ecnon un e -.atı ennucono e gra • hakkındııkl fikrini ıormuı, bôyle 
"lrıılıkh naz edlılerloe ben· İzmir erkek muallfm mekle· larında f lıtlerln böyle dtışmeal Ekooomt Bıkanhğma bildir· bir ıergl açıldJğı takdirde itti · 
"1or. binden Akif. çok dikkate deker bir hAdleedfr. mlotlr. Teclmerlerln lddluına raklmlzl rica etmletlr. 

Ald 40 liradan 45 lı'ra olanlar ÜzOm mes'elealle önemle f 1 G lfL K d ı Mecnun bakalım ne dedi: bakılırsa piyaaaya aza OzOm enç .. ızılıy ernl'ğl mer· 
Ve Mueaollnl ıôyltlyor: Isparta ortamektebfnden Sü· meşgul olan ve dftnkü sayı· ~elmfştlr. kez beyt'tf haohnlığından şeb· 
Aldı Leyli bıkahm ne dedi: leyman, İzmir Karataş orta· mızda yazdığımız gtbt ihracat · KendllnfoJn mfibayea ve ee•· rlmlz kftlt6r dlrektôrlü~ilne ge· 

l 
\re Babeı bOkümcJarı eôy· mekteblndeP Asaf, lzmlr Kar· çılar birliğine bir genelge gön. klyat ihtiyacı 18., Ağoaroa lt'n bir bildirimde gençlik Kı· 

'"or.. eıyakı ortamek:teblnclen Tahsin. dererek son verllmle olan ka· zılay derneği korulalıdanberl 
1 sonları olmak itibarile azdır, 
A 35 liradan 40 lira olanlar rarlar.Jan daha düşkün f lıtle gençlik Kızıl haç kurumlarınıt 
caı:nma bo çen y r 1 n yani pfyaıııda arz çok, talep 

L... e a 1 ı e va · dıe piyasalara i1züm oferto glrmfe olan, mekteplerden bfze 
'Qe k d L Aydın ortamektebinden Avni, d Fi l ı d ı 
1 ı ar sftrec,,a, ıonu na edilmemesini bildiren Tftrkof f• az ır. at er o ilomee nln &e· gelmiş olan alhllmlere mektep 

o lctL lzmfr erkek Jfaealnden Esad, " 
" a:, belli değil. Bir blk4· d AILI bebl budur Bununla beraber )erimizin verdfal .karaıhkların 
1 ed iz.mir erkek lisesinden izzet, baıkam Mec et • u; dıln "' .,. 
~ e okudum. Galiba, Amerl· 1 Qzftm f latlerlnde yeni dftşOk· dış piyasa sebepleri de Heri genç ilk Kızıl haç karomlmr1Dın 
b_'dı, fkl bekAr arkadaş varmış. aparta ortamektehlnden Hilmi! b sürOlmektedlr. b6yflk takdlrlerlnl kazınmakta 
"" l Jzmlr kız llseaf nden KAmlran, lftk olduğunu ha er alınl!a 
" il ar bir apartmanda oturo· hemen nznm boraaeına ohmlıı Tiirkof la başkana Mecdet oldoğo ve bocların içinde Üs· 
ıotlı ~azllll ortamekteblnden Emin, " v Lnd K S ' t '-t bl l L rmıo. Apartman da 100 kik Alklo; yanındaki danl:ımenlerle •u ar ız ana me.. e n n 
'ttl l Akhisar ikmal mektebJnden ve hlr mftddet tet at yap 
'8 1 

• Gece •aat 24 olonca mıetır. yarın f'bpreale Ankara'ya ha· hazırladığı AlbfimQn Kızılhaç 
~~lllôrler tıp dl}e keeUlr ve Sald, Mllıis ortamekteblodrn Bu tedldkat üzilm ftatlerlnln reket f'decektlr. Mecdet Alkl· blrll~l tarafından bir oaheaer 

L. lllezmtş. Blnaeaıleyh o va· Muharrem, Ödemiş ortamek· dftştOğO veya dilşflrOJdOğG nok. nln bo nazik doruma bir çare addedllml~ boloodoğu blldlrll 
"le k d h teblnden Eyftb. mlştfr . .. 1 

1 ar erhalde apartmana taaındandı. D"n iizüm borsa. bolacanı ftmlt ediliyor 
.,., 111 k ı 30 liradan 35 lira olanlar u ş; • (Ttirklye Kızılay) anan lımlr 

ı e Azım imle. ıında · Evelkl gOnkft ğlbf · İzmir koro meyve ihracat· deki bo'"'nkQ durumu rok de 
kl h İzmir Boca ortamekteblnder ".. ... 

L. a bap, bir gQn şurada 4200 çuval kuru QzOm Balıl· çalar birliği yöuetlm kurulu ır_ erll bir şekilde ilerlemektedir. 
"'tad l Nusret, Nazilli ortamektebfnden fi 
g a e~ enlrken, her naadaa mıştır. Ffıtln dün de düşme. don haftalık toplantısını yap· Bu sergide bOUln Türk gen"ll · 
~kı:nt l Niyazi, İzmir kız llsealnden "" 

.,._ şer ve bakmışlar ki, bil· _s_i_oı_n_ee_b_e_b_I_p_iy_a_s...;;:ay=a=b=l=r=de=n=b=l::::re==m=ı=ot=ır=.===------- afDln OetünlftaOoQ eııerlerlle gös· ~- k Fehamet, İzmir kız lheeloden " " Lf •ç bin merdhenl birer terebilmek için şimdiden ha· 
ter k L MObahat, Aydın ortamektebln · p B k s ı A • k 

... 1• çı maa. lizım. Biri de · ~n ayır aş 80) e anı ıırlık yapılması muvafık g~rDl· """ki den Hftrrem, Burdur ortamek· a 
: m0şt6r. Bu sergiye İzmlr'de 

...._ y tebtnden ROştQ, Muğla orta k 1 ı L L 
"' abu, bu merdf veni eri p ç ld oru muş o an çocu-. -.ampla· 
"" I mektebinden Tahir. · """ 
'h.L\ Çtkacığız, Çlkıncıya kadar anayırına agırı ı. rındakf ÇOCD.klarJD yaşayııları 
·~ti 25 liradan 30 lira olanlar nın muhtelif t s bA ı ı ı Jt aı naeıl geçireceğiz? Deli e a ur er n guı 
lla•k blrşey değil. Manlı!a ortamektebtnden Ce ------------------- teren reıılmlerle mekteplerimiz 

Ôb 141, Bordur orramekteblnden lstanbul'lular Panayırımızı Görmek deki gftzel el işlerinden mftm· 
Gra, çareunl bulmov: Şevket, İzmir erkek llaealnden kün olanlarsn gönderilmesi fa· 

" - Merdivenleri çıkmaya baş · Fadıl, Nazilli ortamekteblndeo için özel Vapurla Gelmek istiyorlar. tenmlıtfr. 
~t'ee eıra ile birbirimize hl· Seyld, İzmir kız lisesinden - Ş ) k M • k 
u~eler anlatmz. Vaktin geç· Fahriye, Ödemle oıtamektebln Areaulueal İzmir panıym panayır baekanı doktor Behçet ara P I IS el 

Qf duyma} ız. den Himmet, boyok bir ligi ile zlyartt edil Uz'a gelen bir telgrafta Seli· ,n, Ü A 1 
\rtı b tk uZ m ınıyor .. llf u karar Gzerlne bir ta· 22 liradan 25 lira ol.tnlar mektedir. Döu Ege vapura D panayırını ziyarete çağırıl · 

dla~.tll m'fdlvenlere atalmıelar, Burdur ortamekteblnden Fıb · panayırı ziyaret için gelenlerle mııtlr. Birçok aaylavlardan, ge 200,000 Kil 0 Çekir· 
ı... e tar ft d bfLA ı dolu idi. Hatla latanbul'dan nel direktörlerden panayır baa. "lltt. 1 an a aaye ere rlye, İzmlr'den Lfltfl, Akhisar y deksiz Qz(lm Ahndı .. 
~. lnıılır. Fakat söylenen hl· ikmal ortamektebtnden Seli· pekçok gelecek ziyaretçi ol kanlığuıa hAlA kutlama telgraf. 
... _1elerf, her ikisi de belien· du~u halde vapur bulamadık· ları gelmektedir. 
""&ler, " hlddln. 1 )arı için gelemedikleri ıolaşı · L" O ...... c 16 liradan 17 ,5 lira olanlar ıse ve rta 

ı b d hlL mıştır. Bu ziyaretçiler deniz 
,,, L... nım, u a a4ye mi İzmh'den Ahmed Hikmet, Mekıehlerde Ka· ~ ... ıt b yolları laletme ldHeslle uloeal 

lle 
e en eöyleyeylm! M 'il anfea orta mektebinden Nefise, 

r d npurcuhık sosyetesine baevu· y d M Odd I • D 1 
.. Lb ' orurlarmıe.. Nihayet Aydın ortamekteblnden Nimet, I 1 e 1 O uyor • 

ut 1 k rarak panayır mftnaıebetl e 'lh 1roı bulundukları kata Isparta orramekteblnden Ad· latanbol'dan İzmlr'e iki öıel Şehrimizdeki liselerle orta 
))ı-. llı:nlşlıır. Tam oda kıpı· nan. okolılar, ö.J.retmen, erlik, te 
••Qı k vapur tahılelol istemişlerdir. o 11 taşırlarken birisi; T h Aydın, Manisa, Alııehlr, cim mekteblerl •e kız san'at 

hL' Saa . Demlı . una ben Bir avzi t 1 Ü d l b L d •r blk Balıkulr, Denfzlf, uparta ve enet t afin e ta e e aay ve 
11-..1 lye anlatayımda hlkAye Bayraktarzade Ahmed Ham· BordoT havallelnden gelenler de kabul muamelesine devam edil· 

01armu11, bir Mı!. dl'd ld bl th , v .,, en 11 ığımız r ıavz pek çoktur. Panayır nnsenyl· 
, ~ôyle!. mektubunda deniliyor ki: mın b6ro3una otellerde yer bul· 

))ı) Yl dinle!. İ@te bak, ka· 0 nünkn nüahınızda Klllz mak için m6racat edenler çok· 1 
geldik. f."akat.. mao'lı Ragıb'ın Odunpazarıo· ıor. Otellerde tek·tftk oda bol· 

:: Söyleaene e yahu! dakl hazır elbiee mağazamda mak mümkOn oluyor. Bazı ~tln· 
...._ Anahtarları.. . 145 lirasının kaybolduğu hık· ler, zlyıretçilerfn çok .. gelme· 

E e t1 e e ? kandaki haberi eu suretle tas sinden yer lıulamıyanlır da 
-..... lıpıcıda unuttu .. !. hlh ~dnlm. vardır. 

,,;
1 

l'aauuh, Allah mftatıha· "Ragıb eııasen benden ıüphe Selinlk arıııoloııal panayır ko· 
-. ı beyan etmemlıtlr. Şüphesi ma· 

mektedlr. 31 ı~astos aaal 12 
de kayd ve kabul muamelesine 

son verilecektir. 2 eylülde sı· 

nıf ikmal aınaçları bıılıyacık· 

tır. Bu ııınıçlar (İaıtlhaolır) 

20 eylule kadar bitecek ve 22 
eyh11de parasız yatılı olarak ıh· 

nacak talebeler için ıınaçlar 

ald oldukları okulalarda yıpı· 
lıcaktır. t ere n!. mltesl başkanlığından İzmir 

1 
ite b ğazada çalışanlardan Hamdi He 

le ~ anon gibi, Habeş kralı Nurl'dendir. Hamdi mağazamda , ~ 
htt · Muııaolfnl belkide daha 1 M ı B F ilacı tezgıihtardır. Bundan başka, em ur arım iZ u ır-
'Gyu ddet kareıhklı olarak Ragıb'ın mağazama paralı gel· 

Yecekı ,, 
--~erk er, ıaht tam eafak dlği bile malum de~tldlr. Ma· • K 

1 
d 

1 '"' b en; içlertndea biri öyle ğazamdan evel uğradığı yerler· satı a P.} r mama l ı r ar. 
l~let dlroey eôyllyecek ki. her • de parasını bırakmıı veya kay· ~ 

e •it "' ----·••r-•t-----.,._... ·uet olaceLlar. Bil· betml11 olması çoL mubt•meldlr. ı ~... .. v • ... Bil'uıuum Vilayet ve Kozalar Dev et ve Hususi Müessesat Memurini 
Y•nılıyor mıyım? Hazır elbise teclmerl 

D Panayırdaki Somer Bank Paviyonunu 
- evam edecek Bayrahtarzade 

Ve Satış Mağaza11ndan llertürlü İhtiyaçlarını KREDİLİ Temin Edebilir. 
Çimdik Ahmed Hamdi 

• 

Tekiller (İnhisarlar) baş dl· 
rekıörltiğG 8ornava dolayrndan 
ıaraplık misket ftztlm Batın 

almaga baelımıotır. Mbket Ozftm 
lerfn kiloso S,75 korootan 

alınmaktadır. Şimdiye kadar 
ıaraphk çeklrdekaiz ftzftm ola. 

rak 200 bin kllo alın· 

mııtır Bundan BIJDra çe. 
ldrdebiz ftzftm alınmıyacıktır. 

Tekltler baş dlrektörlOğü, bft· 

tbn misket Ozilmlerl satın ala · 

cıktır. Siyah ftzftmlerln alın 
masa için hendz emir gelme· 

mlotlr. Bononla beraber, mfte 

klrat hnalAthanelerl; bo nevi 

üzftmlerl toplamakta ve şarap 

yapllrmaktadırlar. 

Atanmalar 
İcra dalreııl mes'ul mobaelbl 

Kerameddin tekaOd edilerek 
yerine icra cedklk memuru 

SeJAbiddln, oaon yerine ikinci 

hukuk hakyerl zabıt sekreteri 

Veysi, onun yerine ığırceza 

hakyerl sekreterlerinden Balll 

İbrahim, onun yerine ahkAmı 
eahelye sekret«:rlerluden Recep 

Sabri, onun y•.rlne do icra 

dairesinde sekreter Bayrl atan 

mıelardır. 

içine, genel dil,ilocenlo, iti· 
yatların, duyguların en derin 

köklerine indirmeden, yani onu 
topluluğun ortak malı ballne 
ııokmıdın hakiki bf; iş yapmıı 
olamayacağımızı bilenlerdeniz. 

Devrimin bütü11 preoıılplerl, 
kayııııız ve eartaız bir dft~ünce 
ftyeııi olmalıdır. Bere,.ye ora· 
dan .bakmalı, herşeyl onunla 

ölçmelidir. Elbette ki bir da· 
vayı sevmek, benimsemek, ko· 

ramak ve onu realitede mOı· 
bet olarak tl'celll ettirmek her 

keslo barcı değildir. Fakat in· 
kılabın ileri aanıfında duran, 

hükumet, belediyeler, mftne•· 
verler; gençler, basın, kültür, 

hars, epor müesaeeelerl bu 
uğurda ne .kadar afett:mU ve 
müebet çah~ırsa, davanın da 
gelişip yıyılmaeı ve göklere 

lnmrel o kadar çabuk olur. 

Biz bono yapıyor muyuz, 
bayır! . 

Yapmak için dilşClndOk mO, 
bayır!. 

Çalışın, sadece hükumettir. 
Kanunlarla; idari h~rekeılerle 

bo devrimi yıpmığa 11'e başar· 
mağa çalışıyor . 

Münevver, kahvehanede 80 

kak polltlkaeı ve ihtir111ları ile, 
Gençlik alnema sevdaları Ye 

futbol dedi · kodueu 11,., 
Ba ın, abor cubor ayarındaki 

vitaminsiz mevzularla hqır, 

neşir olmuştur. lokılAb menev 

verfufn ne bı1yllk merı'ullyetleri 
vardır? O mOnevver ki, tama· 

men pasif tir ve midesini hl 
rlocl pl4oa almıotır. Klfaaını 

dinamik bir hıle getirmek Jçln 

bilmem kıç bin hayvan kuv· 

vetiode bir dizel motör lbım! 

Kımıldayalım arkadaşlar, 

gf'nçler, mOnevverler, külltır, 

bara ocakları, kımıldayahm; 

üstllruüzde kalın bir toz ta· 
hıkaaı nı! 

Orhan Rahmi Gökçe 

Tütünlerimiz 
Tetkik Ediliyor. 
Genel DirektörlOk 
Tfttiln ~Dbesi Di· 
rektörü Şehrimizde 

'fckltler (inhisarlar) genel 
dlrektörlOğQ töUln milhayea 

ştibesl dlTektörO Ekmel Sdetn 

döo Ege vapuru ile latınbul· 
dan ~ebrlmfze gelmiş ve trlı.lt· 

ler yönetgeslnlo lzmlr lııı~dl· 
rektörlilğüode bir müddet oıeş · 

gol olarak tD.ıüo bôlgelerlndeki 

htlhsalat durumu ftzerlnde ıet· 

kllder yapmıoıır. Ekmel Selcen 

bD.tOn tütOn yetloeo bölgeleri 

dolaoacak, tOtOn durumunu ya· 
kından görecek, Qretmenlerin 

dileklerini, dertlerini te'lbit 

edecek, ayol Hmaoda teftiş 

ödevini de yapacaktır. 

Gelen saylavJar 
Saylavlarımızdao ve etki 

genr.rallerden Ali Hikmet ile 

Şilkrft Nılll n Zeki d6o eeh· 
rimlze gelmloler ve mubıellf 

ziyaretler yapmıelardır . 

Anl~ara Birası Mide Bulandırmaz, Baş 

Yalnız Sıhhat ve Neş'e 
Ağrıtmaz, 

Verir. 
Asabı Bozmaz. 
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H8beS""liü}l'araıori~CSi~""Y3Z~ s·~~h~ş ve Sefih Görtıtler 

dıg""ı -Makalede Ne Diyor? Kocası~n Bağlamış. 
------:- Maksadı Sade Ayağını Kırmak imiş, Peder Mi, 

Se. 

40 Yıl Evvelki Gibi Italyayı Yeneceğiz Fakat H~!~f ölmüş! Bvha Mı?. 
' ' İttanbul'da Florya 
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Ve a ) ll arım J Z • doğomnz aşağıdaki h4dlseyl ga lemfştir. Benim klçDk Semlb'le a ep eye 1 ece kamlar Clserlade a•a 

Habetiatan imparatoriçesi Za· 
untlto, Adlı·Ababa'da Mis Paula 

L&kler lamlnde bir muhabir ve 
muharriri huzuruna kabul et· 

mittir. Bu genç İngiliz kadını, 
IOD vaziyetin basıl olduğu za 

mandanberl Adta Ababa'da bu 

lunan telı: lngillz gazeteci ve 

muharrirdir! 

ln~lllz muharrir kadını, oo 
brtlncl Lal ash1bunda so lenmiş 
bir 11lona alınmış ve biraz sonra 
imparatoriçe de bu salonda ken 

diılne m0141d olmr.ştur. 

Saba mı-llkesfoln sfilalesirden 
olduğu içio oldukça azametli 
bir ,,da, fakat metanetle görüş 
mCllJ, İtalyan'lırın hareketini 

yirminci asna hiçbir veçhtle 

yakı1Jbramadığını ve bu hareke 

Nil nehrinde kayıklar. 

imparatoriçe çok eüslO imiş. Alman ve loglltz lleanlannı 
A vrupakArl koettim giymekle be· mükemmel ıurette bilmektedir. 
beraber, omuzlarında, gögsünde, İmparatoriçe Zauntltu lnglllz 
ve kollarında inciler vesalr kıy· muharrir Mis Lôklere bir ma· 
metli taşlarla felenmlş kısımlar kale vt>rmfştlr. lngUlz gaze· 
vardır. Kulaklarında çok. kıy· teleriode çıkın bu makaleyi 
meıll bir çift kOpe eallanmalua, biz de oakl ve tercDme edi· 

zetemlze ahyoruz: Kadın, uykudan uyanan ço· dentsden kama, ka•da• 
Ren civarında Kargo klyotlo cuklarıoıo yardımı ile fena dahyorlar. Balayını I 

yanandaki küçük ve gfüel bir halde earholJ olan bo adamı oldaklarıaı tahmin et 
ormanın içinde, Uzel ile Mon· bahçeye atmılJ ve kapıyı tizeri· çift, d•nlsde, kumdm b ... 

keıur'ü birbirine ba~lıyan araba ne kapatmıştır. Sarho@ da hah· tuluk ettiler. Bir aralık 
yolunun az uzağında şimdiye çede bir taşı yastık yıpmtlJ, larımla kumda blrdlr·blr 

kadar duyulmamıe btr fecaatte sızmı@ kalmıotar. dık. Ben bDfeye gt11lm, 
bir cinayet o'moş ve bo clna· Sarhoş ve ıefll kocasının kllçllk oilum mıyodle 
yet Bretaoya'lı bir köylünün sızdığını gören kadının aklına kota yanıma g11ldl. 

ölümü ile nihayet bulmoetur. korkunç btrşey gelmiştir. Bu - Peder ne deme\? 
Karyo . köyü oobeş kadar lıerlf lterbJye etmf'ği ve bir da · Oedl. ( Baba) demek 

haneden ve yfiz kadar nQCustan ha uygunsuz kadınlara gitme· - K.lçtlk bayan ıls 
mürekkep mini mini bir köy meslol temin için bir ayağını ten ıonra: ılsl g6etere 

bıy ılsln pederlnla mi. 
dür; ve uzun zamaodanberl bu k:ırmağı düş~nmıı,uır. 

Ben peder ng demek 
köydo cııın sıkıcı bir hAdiee ol· Ve ... Vakit kaybetmeden ko· rom. Babam, dedim; 
m•mışlır. Fakat son zaman· caeının el ve ayaklarına bağla dGler. 
l11rda Groııee allesl arıııaında mış, eline geçirdi ğl bir odunla 
büyük hlr gtçlmelzllk ba,gös ayaklarına vurmağa başlamıştır. 

ıermlştlr. 'Sopanın öldQrOca darbeleri 

AUenio reisi PJy~r Grosıır. altında kavranan ve bağıran 

42 yaşında, teUJhel ve ahlaksız 1arboşun feryıdlarıoı doyan ol· 

bir adamdır; çnk az çalışır. maroış ve herif kadının gittikçe 

Kazandığı paralıırı da ailesi lb artan bir hırs ve @lddetle vnr· 

tlyaçlarana 1111rfedecl'ğl, çocukla duğo ııopelar ıhında ees çıkar· 

rıoın malş .. ılne vnecf'ğl yt>rde uıaz olmuştur. 

kumar ve içkiye verir btr adam · 

dır. Üç çocuğu ve 36 yaşın•la 
bir de kaneı vardır. 

Bu adam 1100 zamanlarda 

kumar ve içki fenalıklarına 

bir de uygunsuz kadıolarlı da 

şOp kalkmağı katmıştır. 

EllDe bee on frank geçtiği 

zaman bu kötü adam köyden 

kaybolur, sevdiği uygunsuz ita· 
dınların bulunduğu char kaaa· 
balıra gider, para bitinceye 

\ ----

Dedi. DOnfttle bu 
Y•tayan çiftlere ml1aflr 
Oğlumun seki olda8uDG 
mek kompllmanını yı 

IODra ÔatOrkçenln çocu 
teelılnl ıôyledller. 

Moyolarla komda 
tethlıl sordu. Erkek k 
ıanıttı. Kimyager lmlf. 
lsmlr'll eeaacayım, dedi• 
minim bota çıkmadı, 
çlrlyorlarmıt, pek yakıada 
yager kar111 ile Raeya'~ 
cekmlı. Blslm birdir-bir 

kıı ıttı, kimyagerin 
atlıyorum, yeni geHa 

Clsnimden atlıyor. Blslaa 
lar baba diye baAınhkp 
bir aet'e tufanlle dol 
Cenç bayan (Peder) ke 

on iki yatında bir eoaıllP" 
pnrmaklorında çok iri t11şh yO 
yükler gôze çarpmaktadır. 

yor uz: 
• kadar eğlenir, içer, pırı bittiği 1Demetlnl uyHtle 

- Dil lakdtbama .. 

Babq imparaloriçeei 
tJn en bClyGk hıkaızlak olıca· 

gını ıftylemletlr. 

İmparatoriçenin yanında pren· 

ses Atzayl'de vardı; bo mini 

mini prenses alyahtdlr; fakat 

tahsllt, ıerblyeal ve gfiıelllği 

ile hakiki bir 11Sf yah lncl,,dlr. 
1svlçre'de tabeil etmlı, Fransız, 

Aero-Robot Nasıl 
Bir llarb Silahıdır? 
---------------

lngiliz'Jer Makinalı Adam Usulünü 
Harbe Tatbik Ettiler. 

Yeni bir ölüm ileti, 

yeni bir ılllb .. Hem de 
kullanılmakta olan el· 

IAhlarıo hepsinden daha 

kor kunç bir eiJAh va. 
cadı getirilmiştir. 

Ba alJAh İnğflıere'de 
de yapılmıştır ve yapılış 

itibarile tam lngfllzlere, 

İngiliz hot&Amlı~ına ya. 
raoır bir allihıır! 

Bu ellAbıo adı "Af'ro 

robot,. tor; fllı: tecrfl· 
Yakın bir atide meıralyözler bu şekli 

alacak, korkmaz, düşünmez makinalı 

beıl de bandın Gç adamlar ateş saçaıak dil~mana saldıracak 
d~rt gftn evvel yapılmıştır. dfrmek kabil olmuştur. 

Etaı itibarile bir tayyare olan İngllJz hava kuvvetleri bo 

bu yeni harh Aleti, plloteuz suretle çok bOyOk: bir kuvvet 
harelret eder; pilot yerinde bir elde etmiş addolunablllr. Öyle 

robot, yani makine adam var· bir kuvvet ki, insan fedaeına 
dır; bu Aero, telsiz marlfetlle lüzum olmadan her t0rl6 feda· 

kandan hareket ettfrllmekte ve Urbk yapılıcak; ve bir hücum 
robot da tayyareyi bu ıuretle ııraeıoda, aaaptaıı, dimağdan ve 

idare etmektedir. korku blıılerfnden malırum bir 

Yapılan tecrGbe ıam bir mu· Alet, hiçbir şey dOıtınmeden, 
yıffaklyetle aetlcelenmlttlr; bir kovvelll bir l&11betle hareketten 

dairede boluoaa bir zabit, telsiz kalıncıya .kadar, dGşmana zarar 

•uıtulle "Ôç!"' emrini verlncg, vermek mGmkOn olacaktır. 
ıobea tayyareyi harekete getir· Bu AleıJn verdiği movaf fı· 
mit •e uçmattur. "YGksel!"' kfyet Ozerlne Jnglllz'ler, tayyare 
.,.,,. 

11 Alçal!,, emirleri verlllnce taarruı.larına kartı Londra 'yı 

ylbelmlt veya alçalmııtır. Bu mCldafaa için de buna yakın 
1arede lıreallea mınenılar tetkllAt vücuda getlrmeğe kırar 

,.W..• 19un lef1'"7i la· nrmlflerdlr. 

"Mllletlmlı k:dınları, tarlhde vakıt ta evine • hem de kör· 

defalarca yaptıkları gibi, bo katak sarhoı halde · döner, ço· 

harhda da kocalarının yanı sıra lok ve çooo~uno hırpalar .. 
harb edeceklerdir! Çdıekan ve namuslu bir ka· 

" Bu defa da, imparatoriçe 
Tayıu zamanında, bundan kırk 

sene evel, Adua'da İtalyan 'lara 

kazanılan bGytlk zafer gibi bir 
zafer sağlanacaktır. Tayto Ha· 

beş aakerlerloe cesaret ve em· 

niyet bahşelmletlr. Bdlün Ha 

beo kadınları gibi çok ceaur 

ve vatanperver idi. 

"hal yanlar, lptldalarda bu 

cessur ve vatanperver kadınla 
alay 'etmloler, fakaı ııonondı 
çok plıman olmuelardır. Ç6nktı 
Adoa zaferini askerlerinin kal· 
bine sokan bo kadındı; bu 
kadın, aekerlerloc ölüm veya 

zaferden haı:ıka yapahk bir it 
olmadığını öğretmişti.,. 

Aduıt zıfnloden sonra lmpatorlçe 

Taytu, Jtalyan esirlerini ziyaret 
etml~. onlara hediyeler, yiye· 

cek ve içecek vermiştir. Bu 
Bur et le ealrlere hOrmet nedir 

blldf ğlnf göstermjştlr. 

İşte bunun fçtn bütün gay· 
retlerlmlze rağmeo harbıo önfl 

ne geçemezsek, kadınlarımız 

erkeklerinin yanını, cebhelere 

koşacaklar ve harb edecekler· 

dir. Slllh kollanmak sırası ge· 
lfnceye kadar da Bıbe@ cen· 

gAverlerlnln yemeklerini hazır· 
hyacaklar, ıemlzlikterlne baka · 

cıklar, bastı ve yualıları ile 

u~raşacaldardır. Eğer lazam 
olursa, bu işlerin bepılnl de 

bırakacaklar, ıllAh omuza, dGo· 

mana l!Hldmıcakludır. 

"Erkc·k H\ı a kadın hiçbir 

habe~tl ôlnıedeo e9el toprbgın 
dan bir karı'J \ eya lattk IAlinden 

en küçftk ~ılr kısmını dö,mana 

vernılJ f'Cektlr. 

.. Evet, yalao veya yanlıt de· 

itidir ki; bdıalanmas t.gtu. 

dın olan karıııı, ha ahlakııız 

ıdımrn bu ha ilerine bir za · 
manlar tahammal etmlt fakat 

son zamanlarda kocaeına böyle 
hareket ettiği takdirde kendi· 

elne çok ağır bir ceza tertip 

edeceglnt aöylemeğe bışlıımıştır. 
Son zamanlarda civar bayük· 

çe k&11balaran hl rinde bir kafa· 

potanın kaçak bir daneözaue 

gönOI kaptırmıı olan tenbel ve 
haylaz Groaae, karııına: 

- Erkek değllmiylm, ıenfn 
fmrfne tAbl olamam, lstedl~tml 
yaparım. 

Cevabıı ı vermiştir. 
• • • 

c~çeo pazar, geç vakii zev· 
kinden dönen Gıosee, GüodQ. 

zilo işlerinden yorgnn düşeo 

karısı ile Oç çocuğunu evde 

yatmış n uyumuş bolmo~tor. 

Adam akıllı earhos olan Grosse 

bo vaziyete kızmılJ ve b•~ır· 
mağa, çağırmağa ha1Jlamıotır. 

Bu bağırma Ozerloe uyanan 

karısı, yataktan çıkarken sar· 

hoş heıU ellue geçirdiği hlr 

kerpeten ile karısının üzerine 

h6com etmllJ ve bir daha böy· 
le hareket ederse etlerini bu 
~-~~~-,-----~~~-

kadınları gibi okumuş, yazmılJ 

dejlllerdlr. İngiliz kadınları 
yanında kadınlanmız çok cahil 

ve görgGıClzdarler. Fakat bir 

Aile kadını olmak cihetinden 

bfUftn clban kadınlarından yak. 
,.r.ktlrler. Kıdın, kocasının en 

büyük yardımcısı 'ar. Aile f~J". 
rlndr.ki bu hosol!iyr.t vatan le· 
lerlndı• de drldlr. Emin olunma 

lıdır ki, hudndda ölen bir ha· 

br" kahraman erk«'ğin yerine 

hemen evindeki kahraman ha· 

beı bdam ıeÇecekdr.,, 

.l.\ocaeını öldüren kadın 

Kadın kocasının 1rtık see 

çıkarmadığını ve kınanmadı· 

ğıoı görtlnce, sırtlanarak yata· 

ğına götClrmllştClr. Ve komıola· 
ranı giderek : 

- Doktoru ~ağırabm; çankft 

bizim earhot hastadır! Demletlr. 

Komşularla birlikte gelen 

doktor aarho1Ju berbıd ve bur· 
dehae bir halde bulmuştur. 

Herif in tutecık yeri k•lmamıt 

batı •e vllcudu yar•, kan lçJo. 

de kalmııtır. 

Doktorun muayenesinden bir 

az 80nra da ölmOştftr. 

Zabıta; tabii katli kadını tev· 

lif etmiştir . 

K•dın ifadesinde: 

- Kocam çolı: namussuz, 

çok alçak bir adımdı; benimle 
beraber 6ç çecuğuna seneler· 

deobtri zulilm dmfş v" belki 

de çocukların verem olmasına 

sebep olmuştur. Ben kendisini 

terbiye etmek istedim, makaa· 

dım ayağını kırmak ve bir d~ba 

kötO kadınlara gltmeeine mani 

olmaktı. Ôldftrmek aklımdan 
bile geçmemiştir. 

Demiştir. 

Bo ifade, Oç çocolr ına11 

olln kadının kurtulmaama im· • 

kAn vermemektedir. Yalnız bG· 

tün köy halkı herifin kötillG· 

~ünG ınlatm11kl• bitirememek· 

tr.dlr. 

Şimdi Frann'da bu lıadının 

muhaktmet1lolo uetlceal eabır· 

81Bhkle beklenmektedir. Kftçftk 

bir Clmtd olarak Jtırl heyetinin 

beraet kararı vermeıl akla gel· 

mektedk. 

tecelllalnl Rmya'da lllkl 
celfm. 

Dedi, dHrlm ylrl 
dôndlrilcD bir gtdltle 
bls tamamaaı g6remly 

iyi gôrecek Ye iyi 1 

Almanya tlçtlnell 
raz Yapıyor· 

lataabal, 27 (Osel) 

manya hClk6metlal• 
saman içinde yenide• 

sine tah'fllltına mD• 

letlknz akdedecetl 
Hrllmek&edlr. 

Bu lıtlbas, ba1e•• 

yapılan A.lmu tadk 
Gçtlacld olacaktır. 

Bay Stoyadi 
Bogftolerde Pari• 

yaret Edece 
lataabal, 27 (O&el) 

goela•ya batbakaaı M. 

aotlç 31 Aguaot ••,., 
ltlde Parla't slyaret 

sı, .. ı mıbafll ....... 

alyarete 11kerl bir 

mahiyeti atfedenler f 

Romany• 
Bir Alman Gazel 
Romaoya'dao Çı 

Blkret. 27 ( A.A) 
Aja ..... D: 

Tempo psee•ae ............ ,.. ........... 
greel em•-• cen,-_ 
yala•dl aleyhaan tr1111uıı...-: 

tink ede• " Bedia 
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Evvel ve Sonra .. ! 

iiaşı~ızdan Geçenler .. 
07 29 Ağoetos 935 Yazan: M. Doğan Batu 

Plevne Müdafaasında Piriştine Tabu-
ru Pek Büyük Yararlık Göstermişti .. 

TQrk tarihinde ölmez bir 

~tefle yaşayan Pllevne mflda · 
••••nda Priıtlne taburu pek 

:Gycılı: yararlıklar göetermhtir. 
13 Yunan harhındı da l'rlı · 

llııe ve keylıio redif taburları 
l•lı:dlre tıyan hizmetler ifa 

ttınııur. Mllıioo geçidini açan 

•llngtUer arasında bo ta borla · 

tıa da ilk s•f ta parlayın elln· 
glllerf holonmuştur. 
d Itealf kıtaatıııın silah altına 
d ••et hususunda hükumet her 
ef, vaki emrine derhal mu· 

ı ••• d at eylemişlerdir. Ro sancak 
•hlltnda hükumet r emrine 

tııobılefet hemen olmamış 
gibidir. 

Arnavutlukta hasmı öldOr· 
lllelı: ya bizzat veya bilvasıta 
olur B b· · llvaeıta olan kanlarda 

l 
ır Gcret mukabtllnl elde edt · 
en b ~a Bı öldürfilmesl mağlup 

olan d d ı amı öldDrdükten sonra 
O~ruca maktolQn ceneze me· 

l'ıetınıne iştirak eder ve nama· 

:
1
llda bulonor. Böyleltkle mak· 

... il b -t- e şı ııl husumeti olmadı · 

Ilı, sadece bir vaeıta olduğu· 
Qn 
fı •nlattr. Bn vasıtaya bir 
~'ll•lılı: yapmazlar, çftnkft leka 

-''onu. fenalık yapılmaarnı 
eıuıetınlştlr. 

it lın davaııı uğrunda ölen 
~ '•fıo -evlAt ve .Cadı cenazenin 
tfnlnden e6nra an'aoah mllll· 

~tyı yaşatan bir bAdlee olmak 

1,~lthlte memnun oldoklarmı 
,1 

1
' için gelene gidene bir de 

~~~~----~~~~-
Bir köyün içinde kan davası 

varsa cenaze defnedilinceye kı· 

dar muvakkat bir mOtareke 

akdedlllr· Ve herkes cenazeye 

gelir. Fakat bn gellı seferber· 

lfğe icabet eder gibi milııellah · 

tır. Tabutun altına girecek d6rt 
kişi muhtelif allelezden birer 

birer seçilir. Bunİır · tabutu ta · 

ş1rlarken diğerleri tetik elde 

giderler. Cenar.e nama~ını bir· 
çok zamanlar yalnız olarak 
imam kılar. KöyUller elde ellah 
mezarrn haşıoda blrblrlerlne 

mCiteveccih olduklan bald" 
beklerler ,ve def in ameliyesi 

bluikteo !IOnra uynlan kümeler, 

yüzlerini birbirlerine müteVt'C· 

cih olduklan halde geri geri 

giderler. Böylece tabiri amiyane 
ile bir kurşun ;meozill kadar 

geri J!erl gidildikten ve birbir 
!erinden iyiden tylye açıldık · 

tao sonra yüzlerini -:evirerek 
adamakalh yDrümeğe başlarlar. 

Köyleıdrn pek uzak yerlerde 
bazı mezarlıklara tesaddf olu· 

nev'elerle yollarına devam eder· 

ler. Aksi halde yani te'ltflbeyn 

edecek kimse zuhur etu.ezııe 
etlAhlar birbirlerinin g6ğQelerlne 

11kıhr ve her iki tardm eceli 
gelmiş gelini, dDiftncasa telef 

olur gider. Bunlar orada tık· 
ıılrıt tuıın yerde yani vak'a 
mahallinde defoolunur ve ad. 
larına "Düğüncü mezarıw denir. 

Btr Arnavud'dan berbaogl 
hir mea'ele için olur he olsun 

s'Jz alıncaya kadar r.ahmet çe 
klllr, söz alın<lıktan sonra 
nıea'ele kalmamıştır. Bu eöz 
verme bir ( Beaa) ile veya be 
eaom katmerfül olan (Besabes) 
keli meleıilfl ı akviyr. edilirse 

ölümden roaatla hlçhlr kuvvet 
verilen eözün infazına rnant 
olamaz. Hele mfüademe rsrıa 
11ıoda bir Nrnavud külahını 

çıkanrda kolmk altı yaper~a 
hiç kor km ayın hedef inin fıze· 

rloe mutlaka atılacak d"m"ktlr. 
V ~ n ö yspar yapar gider avı 

nm kafaııını kf.Ber. • 

- Sonu Var 

nar. Bo mezarlıkların dört ta· ÜÇ ÇocuğUll 
rafında yakın bir köy olmadığı 

için bo ölDlere bir mana veri · işlediği Çok 
lemez. işte böyle man&Bız me· 
zarlıklara (ODğOncO mezarlığı) Çirkin Cinayet .. 
derler. Bir bayraktar1n relııllğl --• .. •·..-.---
altında bir veya birkaç köy - başa 1 inci yftzde -

ahallııl uzak bir köyden gello ran 15 yaşlannda İbrahim oğlu 
almığa giderler. Bo dOğDncd· Aptullab ile Yanı.köyden gene 15 
ler aöalenmlş ök.Qz arabalarına ya,larıoda Narı o~la Kadir ve 
bindirdikleri gelin ile elllh ata · Veli oğla Recep ansızın baııkın 
rak avdetlerinde kendileri glbl yapmışlar ve zavallı çocuğun 

ınun;numniliil't • 

Manisa Ilhayı Murad 
Germenin Gezisi .. 

--------
Jlhay Murad üzüm Hakkındaki 

Son Şayiaları Yalanlıyor .. 
••• Mınlııa (Ôzel aytarımızdan)- d•ba ziyade artmııtn. Birçok 

İlbay Murad Germen'fo fi çev· köylerin blrleılk yerlerinde yatı 
resinde yaptığı genel gezi okulları yıpmığa baılıyacağız. 

hakkındı verdlğl cJlyevl gl'.So · Köylillerlmlzln kültftr lelerine 

derlyorum. bftyOk bir önem verdiklerini 

- Yirmi gftudQr Akblear, kıvançla eOyllyeblllrlm. Her gez· 

Kırkağaç, ;,oma, Kasaba ve dlğlm köyde, k6y1Dler ·okul 

Sallbll ilçelerini gezdim. Ya blnaııını kendi maaraflarlle ya· 

nımda Tarım ve Baytu direk pacaklarım ıöylemlelerdf r. Okul 

.\lanisa 1Jbayı Murad Germen 

tôrlerl rle vardı. Alış veriş, 

kOltür, e~eo ve tarım işleri 

her yurddaşı sevindirecek de 
recede iyidir. Zahire ve hubu 

bat ekininin artması ve köylü 

nün gelirinin çoğalmHı için 

gereği olan her vaeıtaya bae· 
vurulmaktadır. Köy büdcelerl · 
ne yeni ve iklime ea uygun 
buğday tohumlan için tahıılıat 

konulmuetor. Ekim lelerini 

ihtiyacını çok iyi hlse,.tmlşler · 

dlr; Cumurlyet hakumetl bu 
ııevlmli yurddaelarm bu ynlode 

dileklerini yerine getirmek için 
var kuvvetlle çalışıtcaktır. 

.Bütçe onaylandıktan eoora 

köy okuma odaları açılacaktır. 

Bu yıl bütün llbıylık balkının 

tlkuma l~lerlol ~ ona crdlrı-ce 

ğim, trk bir klm!!e okumamış 

kalm ıy11caktır; ll külıür direk 

törüoun bu yol~a çok iyi çı· 

lı~tığırı ı BÖ} lemek benim l\in 
bir borçtur. 

Gend nüfus sayımı fol r rln 
de istatleılk g,.uel ae direk 

tö:üoüo yapt ığ ı araştırma mı1e 

bet nr.tlcder vermiştir. 

20 ltk teerlnde tilmiz batkı 
ı ayım ııeferberliğloe noke1anııız 1 

olgun bl .. baurhkla girecektir. 

Boyaklerlmlılo, bllbaaaa Baş · 

bakan lamel loona'nOn oOfuı 
sayımrna verdiği öneme göre 

ben ve arkadaşlarım uygun 
olarak hareket hareket etmek· 

teyiz ve Manisa ili namını 

birinci olarak " Tam,, hızını 

yollamış olmakla ~eref bula 

cağıs. Gezdlglm yerlerde aıbbat 
ve ııtma möçadele lelerini iyi 

buldum; buıeoekl sıtmalılar, 

geçen Reneden çok azdır. Sa · 

orsada . 
Ozam ıatıtlan 

Ç. Alıca K. S. 

87 l T. Debbaıı 5 25 
830 Alyoıl bira. 6 
725 Y. l. TalAt 6 50 
904 M j . Taran. 6 
554 H. z. Ah. 6 75 
360 K . A. Kizım 7 
23:1 S. Sftleyma. 5 
220 V:ltel 5 50 
219 Ş Rfza halel. 6 50 
213 Ş . Remzi 6 50 
178 B. Alyotl 6 25 
135 Bt,lkçi z. 5 i 5 
114 S. Gomel 6 50 
95 Albayrak ti. 8 
77 D. Ardltl 8 
57 Şınlak z. hl. (i 25 
5 l Lm Reclyo 7 
45 Celf'p z. Kad. 6 50 
37 Supbi E ıulo 7 

:31 H. ve Cwf. ı 

30 F. z. Abdul. 5 50 
25 Mani. h . koo. 9 

K. S. 
8 7 

11 5 
9 50 

11 50 
13 50 
16 
15 
10 
8 50 

13 75 
10 25 

8 50 
12 
8 

12 25 
9 50 
7 25 
7 
B :ı:; 

8 f>O 
6 75 
9 

~l Koope. illi . 

18 Y. Kohen 

9 Y. K.aradu 

10 
9 

10 

so ıo so 
~5 9 25 

10 

ü052 

İıu·ir s il şiarı 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
926 Tütııü il t' '"· 5 5U 14 
854 M. Ali Hay. 6 13 
:rns A. l\1 uhtar 5 50 14 

341 B S . Alazra. 6 12 50 

230 F . Aaker 8 ·)-.. t> ll 50 
66 O. Egll Q 50 8 75 
6 L Dloar hu hu. 7 75 7 75 
60 Koope. ini. 13 15 
43 Y. Beocuya u 9 50 
37 E. U. Rodltl 5 50 7 50 

30 8. Franko 6 7 30 
20 P. Paci 7 7 50 

8 M. j Taran. 6 6 

3107 
Zahire satışları 

Ç. Cinai K. S K. S. 
93 Komdara 7 50 8 
62 B. pamuk 45 47 60 

340 keo. pala. 345 445 
Y•fet verirler. 

lı~~•lunı olduğo tlzere mezar· 
•r her köyQn harJclndedlr. 

miltekabll tara( tan gelen diğer cebren ırzına geçmişlerdir. 
Bu üç ahlakeız ve cahll ço 

bir döğOn alayıns rast geldik· 
terinde bayraktarlar birbirlerini cok, yaptıklar1 çirkin suçun 

bozsa böcek ve hastalıklarla 

da uğraeılmıktad1r. Uhll mdcadele doktorunun ça· Gediz 

-------·· ANADOLU 
tanımıyor ise iş bilmiş demek· meydana çıkmasından korkarak 

tir. Derhal beriki bayraktar Büaeyln'I evvelA iple boğarak 
birbirlerine gayet sert ve haşin ôldOrmOşler, bo da yetmlyormo~ 

gibi vQcuduou bıçakla birkaç 
Gazete bir tavır ile gelin arabaları için: 

yerinden yaralamıelardır. 
Sahip ve Başyazgan1 - Arabanı yolun kenartna 

lJ llaydar Röedü ôK-p:M çek ben geçeyim der. DJğer llAdlse zabıtaya ıbetmlş ve · 

Hububat ve zahire tlrQnlerl · 

mtz iyi ve boldur, Tlltftn kilo 

itibarile az fakat cins nokta· 

sındın çok iyidir. Ttltdn ve 

pamuk : y'Gziioden bölgemizin 
iettkballnio iyi olduğu muhak· 
kaktır. tlıtınıi neşriyat ve yazı işleri taraftı derhal : jandarmamızın gayreti eayeıılnde 

lıı_ llıddiirii: Hamdi Nüzhet _ Bayır evvel& sen çekti katlller kıea bir zaman içinde Bueene havalar kurak git· 
"ehanesi: • ben geçeyim diye cevap verir. yakalanarak adllyey~ verilmiş· memlş olsaydı, mıhııullerlmlılo 

C. ltnıir İkinci Beyler sokağı Bayraktarlar bôylece sen ge· terdir.. çok daha fazla olacağına ş6pbe 
l' lla}k Partisi bina8l içinde yoktu. 

l'eı ~graf : 1mıir .. ANADOLU çeceksln, ben geçeceğim gibi lngiliz Veliahdının · 
c 0 11: 2776 •• Poeta kutusu 405 sözlerle neegul iken ~ayed her ÜzQm DrfioO bn yıl, geçen 

\'ı ABONE ŞERAİTİ: iki taratın ıanımadığı bir yol· Satın Aldığı Bisiklet yıldın az fazladn; Sallbll'de 

llıtı 1200, Altı aylığı 700, Oç co ve haseeten Aroavud olma· Kan, 27 (A.A) - İngiliz bağlarda ballık ve çfttilme ol· 
\>ıh •yhgı 500 kuruştur. yan her hangi bir şabııı ortaya veliahdı yeni icat edilen bir doğunu iddia edenler olmuş, 

arıbcı memleketler için senelik girer ve iki t11raf1D ökOzlerlnl bla
0

lklet satın almıştır. Bo bl · fakat yıpılan tahkikattı bu 
• one üereıi 27 liradır. 

11
_ lleryerde 5 Kuru~tnr. boyunduruklarından tutop hl· elklt" t, düz bir satıh berine iddianın bir maksada binıen 

"-'lfl - rlnl eaf!a diğerini de sola he· oturtulmuş iki eezlong hiçi· çık.arıldıg-ı anJaşılmıı ve .. u rl· 
geçmiı nilshalar 25 k:uruıtor. 

~ rek her ikisine birden yol aça · minde olup ııu ileUlode işle· vayett çıkaranlar hakkında ta· 
.\DOLU MAl'BAASINDA cak olurea iıharı ıAdlmaoi için mekte ve burada pek fızla ra!· kibaıı bı~lanmıetır. 

lışmaınnı memnuniyetle tek· 

rarlarım . Spor Kulübü. 
Salihli Kurınolo banyoları • •. • 

hakkındaki şlkAyetle de alaka · Turan idman y \)r· 
dar oldum~ tcabı yapılacaktır. duna Sual Soruyor. 

lngiltere 
Komioter'in Pro .. 
paganda Faaliyetin· 
den Şikayet Ediyor ... 

Londra, 27 (A.A) - Reemlğ 

çevenlerde ıöylendlğloe gl'.Sre 

Moıkova'dakl logUlz bftydk 

elçlııl Komloter'ln İaglltere'deki 
propaganda f aallyeıi Qzerloe 

So•yet btlkümetlnln dlkkattol 
çekmiştir. Fakat eon diplomatik 

görüemelerde bu mee'ele bak 

lunda vrrllmlı bir logtllz nota . 

eındın haheedllmemlştlr. 

U~ak bölgeıloe bağla Gediz 

epor oymağı bıekanından aldı· 

ğımız bir mektupla; "Bundan 

önce tanışıp an lıttığımu: ve 

Utık ıl•nmda kar,1laahJ,ımıs 

Turan idman yurduna bir maç 

için telgraf la iki defa, re ·mlg 

ıurette bir ve hu.oei 11urette 

tkl defa teklif tc bulundo~a· 

muz halde bir cenp alamadık, 

ıebebl nedir?.,, Diye ıorulmak· 

tadır. 

Turan kulilbO tarafından bu 

ıuale cevab verileceğini 1'e key· 

r lyetlo tavazzuh edec ğlol il· 

oıyoroı . :~-==B:AS:I:LM:l:ŞT:I:R:::::!!.:sl~IA~b~l:ar~b:a~v=a~ya:_:a~tı~l~ır~v:e~. !h~e:rk~e:ıı~~b:e~l~go:" r~m:e~k~t:ed:l~r~. -----~ 1.11 miztn kiUtür leleri bo yıl 
·----------------------------------------

- 40 - 28 Ağustos 935 
ı_~· Söderlnlzden blreey an · :dığmı soracaksınız. 
~11 ;1°rum. •"akat gltmlye ima· - Peki Marki ne cevab 

t in. Orada ne yapacağım? verecektir? 

"-.' Orada kırk yaılaraodı - Bunu bilmem: Fakat ya· 

1)1, er •e askeri bir mazisi rın için keudlelnden bir ddello 

ı.._~ Marki De Sanla Kroçe raodevoeu almıd•n yanından 
~ ilde bir İtalyan tle buluta ayrılmıyacıkeın! 

lııa. Arman derhal ayağa kalktı. 
\"' Peki onu doelloya mı Siyah eldlnnll kıdın Armao'a 
•eı edeceğim? hltab etti: 

" 8ay11; onunla bir saat - Gldlatz doıtom; trtık 
'- ~ oyun oynıyacakeın; eon· maceraauz ıona eriyor. 

01lt Dela Polçlnella ismin· Armın kadıaın elini hftr· 

bir bemtehrltlnla olup olmı· metle öptGkleD ıoara ıordo: 

l 
- Sizi ne zaman görebile· 

ceğlm. 

Eıırareogfz kadın gdldft: 
Düellodan sonra.. Ondan 

evvel lmkinıız. 

- Emriniz böyle oldukıan 

sonra Marki De Sanla Kroçeyl 

öldfireceğ m. 

Siyah eldivenli kadın ealon· 

dan çakarken Arman'• bir 
siyah pıra çanıa11 uzatarak 

dedi ki: 

- Gidr.crğlnlz kulüple bil 

yak kumar oynanılmakıad.r. 

Yanınıza fazla para almadığı· 

nııı zannediyorum. Bu paralar 

yedek olarak yanınızda kal81D1 

yarın bana iade ederılnfı. 

Arman portföydeki paranın 

lld·ilçbln frank olduğunu zan· 

nederek boa u alelade bir 

ıuretle alarak dı..,.ya çakta. 

Biraz tıonra Arman kulftpte 
bulunuyordu. KuldbQn kapıe1na 

açın kapıcı Armro'ın uzattığı 

kartı g6rüuce yere kadar iği · 

lerek Arman'ı selamladı. Onu 

00 1 onbeş khlnln bulondoğu 

bftyfik bir ma!ayı kadar gö 
Uirdü ve yer g6eterdl. 

Armao kulüb dlrektörd hu· 
lunan kadının göııterdlğl yere 

oturdu ve eağ teraft0da oturan 

adamı gözdeu geçirdi. Ba adam 

kırk yaelarıada eımer · bir 

şahıııtı ve elyab eldhenll kadı· 

nm Arman'• ıöyledlğl adamın 

eekillne benzemekte idi. o 
eeuadı bu adam oyun kAğıd 

la11nı dağıtıyordu. Önfinde yaı 
' kadar Napolyon ahını nrdı. 

Arman: 

- Banko! 

Diye bagırcb. Baakoyu 71paa 

bir Uğıd çevirdi ve kaybetti. 
Ortıdan bir seıı: 

- Marki De Sııntı Kroçenfo 

bo akşam hiç ıalH yoktur. 

- ETet bu ak ~am ilı; paa 

yapma~• bile munf fak ola 
madam. Lakta ogurun dönece · 

ğlnl dmld ediyorum. Nıpollnan 

olduğum gibi eabretmeelnl de 

blllrlm. 

Arman: 
- M. ·dedi· NapoliD.an ol · 

duğuauso eöyledtntz öyle mi? 

- Evet mGeyil!. 

- Kont De la Polçlnella 

fımlnde btr hemıebrlnlzl hiç 
tanıdınız mı? 

Marktı eapetrı kellleıek Ar· 

maa'ın kulağına tğlldl: 

- M. böyle ıuallerln lau· 

nın bayab pmbaıtna olduguau 

bilmiyor muıanu? Ba ı..U· 

ntze buradan çıkııkfan eoora 

cnabını fcrecl'ğlm . 

Marktı tekrar oyana dt>•am 

elli . l:Su dakikadan ıonra Na· 

pollnan k:zsnmağa ba~l!ldı. 

Hakikaten bu adamda miltblş 

bir talih vardı Bir müddet 

ıonra btıytık bir parti oyunu 
tekrar kaybedince oyundan 

ayrılmak mecborly tinde kaldı. 

Bankoyu komşusu bulunan 

Armıo'ı teııltm elli. 

ArmaD eevdlğl ılyab eldh•enll 

kadını hatırlıyank bir bin 

lrankhk koydu ve biltiln oyun 

cuları dönerek: 
- Btıtftn bankoya hen 

yalnıı başıma götQr6yorum. 

Dedi. Ktğıdları çnlrdl ye 

kazandı. 

Nıpollaan bllmecburlye banko 

- ... ftl -



Ordu Terfi Listesinde 
Kimler Var? 

- 81101 1 inci yOzde -
edllerek dftomana ilk kurşunu 
atın mftfrezeyt hazırlamıo, Ôde· 
mlo, Kolı ve Alaşehir mevki 
kumandanlıklarım yapmıştır. 

Buralardaki gayretini ve mu· 
vaffaktyetlnl çekemlyen Ç~rkes 
Etem, kendisini ölftm cezasına 
çırptırmak bile istemiştir. 336 
eeneılnde Antalya'da ( A.P ) 
tetklllbnı kormoo ve bu teekt· 
IAtı bayok taarruzun başlan· 
gwcına kadır idare etmiştir. 

Bayak ı1111rrozda da 6 ıncı pi· 
yıde fırkaeının topçu kuman 
dmnlığını yıpmıt ve bllf 111 fz. 
mlr·ln işgaline kadar yapılan 
mChıdeme ve taarruzlara işti· 

rek etmlotlr. lsttrdad bıkkındı 
lsmlr'de kurulan fevkalı\de as 
kert dlvanıh1rb reisliğini yıp 
mıt, dabı sonra liyakati dola 
y111le topçu z11bltlerl atış mek· 
tebloe getlrllmlştlr. Alay ku· 
mandanltk stajını Kara'da, llva 

ııajını İzmh'te yapmıştır. Çah· 
pn kasanır. Kotlu olımn! 

Lhte: 
Tftmgenerıl Ômer Balls:(Er· 

zincan), Ulmgeneral Sabit (Çar· 
t•mbı), ıamgeneral Mosrara 
Gallp (İnebolu), tOmgeneral 

Mumt11 (Soltınahmed) korge· 
nerallığa, baytar tuğgeneral 

S.ıdettln (Maçka) tftmgeneral· 
hğ•, ıağgeaerıl tablb Mazlum 

(ieltnlk) tfimgenerallığa, tuğ · 
bay Yusuf Zfyı (Erzurum), 
loğbıy Mehmed Nuri (Sel4olk), 
ıu~bay Cemil Tabir (Erdeoe), 
ıa~bıy Muharrem Mazlum 
(Kalkandelen ), tuğbay İshak 
A•nl (Harpot), tuğbay M. Ke· 
mal (Erzincan), tuğbay Abdor · 
rehman (Mudanya), eczacı tuğ 
bıy E. Sıhri (Erzincan), baytar 
tuğbay KAmll (Üakddar), tıblb 
la&bay A. Sophl (Beolktaf), 
teblb tu~bay Rılf (K. pışa), 
baytar tuğhıy ( T. Mercan), 
ınurl tuğbay Ferhat (Davut 
pıta), ıu~bay Tefflk (Erzurum), 
t~ğbey Oaman Nuri (lvranlye), 

TOP. toğbıy M. Nusret (Er· 
zorum), tuğbay A. Tevfik 
(Manutır), ıoğbıy RıHlm (Kola) 

ıa~generalh~ı, DZ. tuğbay 

Şlkrl (Tire bola) tuğ amiral 
hga, kor general KAiım (İzmir) 
orgeneralbğı, kurmay binbaşı 

B. Ekrem (Üsktıdar) kurmay 
yarbaylığı, P. yarbay A. Naci 
(St•H) ılbıyhğı, piyade yüzbaşı 
Mouf fer Kemal (Erzurum) 
binbaşılığı, piyade yfizbaeı Ah 
durrahman (İstanbul) blnbışıhğa 

Piyade asteğmen Muzaffer 
(lıııanbul) tegmenUğe, piyade 
11teğmen Necati (letanbul) teğ· 
menll~e, t<'pço binbaşı Nazmi 
(BozcHdı) topçu .rarbayhğıoa, 
topçu ydzbaıı Hikmet (EyyOp) 
topçu blnbı1Jıhğı, topçu yftz 

batı Sıhri (Erzincan) top ~ u 
blnbaııhğına, topçu asteğmen Flk· 

ret (İ11tanbol), topçu asteğmen 
Necmi (Dlyarlbekfr), topçu as 
teğmen Rıştt (Erzorum), topçu 
aıteğmen Kuım (Sinop), topçu 
aııeğmen Cevdet (Edirne), top 
çu " Sami (Ankara) , topçu 

., Suvnl (Niyazi), lopçu 
» Ceıml (İllınbul) teğmen· 

llA"e, lıtlhUm yasbatt Ait Rıza 
(Florlnı) binbaşılığa, lstihkAm 
Hle~mea Nfsamettla (İstaabal) 
leğmenlfğe, tabip yftıbıf1 Ke· 
-.lettln (letınbol) blobatılığı, 
le'VUlm ytısbaıı İbrahim EtP-m 
(Kç. M. Pııı) blnbışılı~ı. al· 
tıncı ııınıf heııp memuru Mıh· 

mad Cemil (Bandırma) 6 t1Dıf 

.... memarl•pnı, 6 ancı ıı· 

nıf tüfekçi ustası Seyld Ali 
(Vın) 5 inci sınıf tOfekçlllğe, 

6 ıncı eınıf kamacı nstaeı Na· 
f iz Mehmed (:İstanbul) 5 inci 
sıoaf kamacıhğa, 7 inci eıoıf 

makinist Şevket altıncı sınıf 

mk. 7 inci ııaıf motor memu· 
ra M. İsmail 6 ıncı sınıf ma 
klnistliğe, lsllbklm bloh11eı 
Tevfik ( İstanbul) yırbayhğa, 
6 ıncı sınıf imam M. Mehmed 
(Demirci) 5 inci sınıf imam· 
hğa, piyade binbaşı İbtıan (Er 
zurum) yarbaylığa, deniz bin· 
başısı Remzi Ali yarbayh~ı, 

deniz levazım teğmeni Aziz 
(Mardin) yfizbaşılağa. 

Avrupa Tehlike 
Kaı·şısındadır? 
lngiltere ile Fransa
nıu Fikirleri Ayrıdır. 

Paris 28 ( A.A ) - İtalyan 
ve lnglltz elçHerlntn M. Lsvılı 
ziyaretine verilen önem sıra 
eında basım anlaomazlığı ıah· 

dit etmek •e hususile A uopı · 
da sebeb olacağı aldbetlt!re 
meydan vermemek hususunda 
ıçık bir endi~e gô~termektedlr. 

Petlt Jurnal gazetesi diyor ki: 

- Lsval · Klark görüşmesi 
anlaşmazlığın 1rtmrsını ve Ce· 
nevrede areaolasal bh ıolao · 
mazlık vacude getlrllmeılne 

mani olacak yeni bir gayretin 
hareket nolı:taeını teşkil et· 
mektedlr. 

Matlo şöyle sôylemektedlr. 
İngiltere !ıarba mani olmak 

için uluslar sosyetesi nlıamnı · 
mesinlo keelo olarak tatbiki 
gertktlğl fikrindedir. Fransa 
barba meydan vermemek Qzere 
zecri tedbirlerden uzak dnrmık 

ı,um geldiğine kaanaat getir· 
mfştlr. 

Yeni Kuy
ruklu Yıldız. 

İstanbul, 28 (Ôıel) - Ame· 
rlkı'h heyet ilmi uzmınlarandan 
profesör Ven BlesbOrek'ln Yer· 
kes rasathanesinden yeni bir 
kuyroklo yıldız ketfeıtlğl bil· 
dlrllmekıedlr. Bu kuyrukla yıl· 

dızın bftyOklOğQ mıh1m koy· 
ruklu yıldızlara göre ondör· 
düocftdOr. 

Mahalli saatine göre saat 
dokuzda tleskoplı görtUmek· 
tedlr. 

Politikacı

larda Silah .. 
Bir Mitralyöz ve 

Mermiler Bulundu .. 
İslaobul 28 (Özel) - Fren· 1 

seda müfrit Bağ ve mtıfrlt 

solların glzll silahlara wallk 
olduğu arı · sıra çıkın kınlı 

bıtdlselerden aalaeılmaktadır. 

Orlean'do zabıtaya vaki olan 
imzasız bir ihbar Ozerlne GI· 
ende gizli evlerde ve siyasi 
teşekkiillere meneub kimselerin 
evlerinde ıabarrlyat yapılmıe, 

neticede bir mitralyöz veealre 
elde edilmiştir. 

Yahudi DDşmanlığının 
eni Bir Şekli 

lstaabnl 28 (Özel) - AJ. 
mıoya'da Frankfort'ra bir 
Yahudi yetlmb11ıestne brıı 

bOyftk ntlmıyfşler yapılmıştır. 

Alman zabıtaaı aııayle ve emnl· 
yeti temin için yetlmhınedf'lkl 
çocuk ve idare ıdımlarınını 

tevkif etmlt yetimhaneyi de 
bpıtmıttar. 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilinları 

Bayramiç askeri ısa. ıl. ko. dın: 
1 - Tllmenln b11yramlç garlnzonu civarında bolooao 81700 

kilo yular mftnakasl aleniye konuldu. 
2 Beher kilosunu muhammen bedeli 5 kuruş olup ihalesi 

18,9,935 çarşamba gftnft Hat 15 le bayramlç tftmen 
satın alma komleyonu binasında yapılacağı. 

3 Ekethmlye gireceklerin verecekleri yulaf oeralt ve ef!I· 
fanı bnlondoğn mab·amn satın alma tomleyonnna mOra· 
caat ederek öğreoebtlfrler. 

4 Taliplerin 2490 numaralı kanonun 2 ve S Oncıı mad· 
delerine göre istenilen vesalkle teminat tutarı olan 806 
lira 37 kuruşun ihaleden bir ııaat evvel Ulmen moba· 
eebeılne tevdii ile komtsyondı hazır bulunmaları. 

29 ~ 8 12 2772 

Bayramiç aekeri ea. al. ko. dan: 
1 - T4menln bıyramfç garnizonu civarında bulunan kıt'ının 

ihtiyacı için 87250 kilo yulaf milnakasal aleniye ko· 
nolduğu. 

2 - Beher kilosu için mahımmen bedeli 5 kuruş olup lba· 
lesi 17 ,9,935 tarih ealJ gtlotl saat 15 te bayramlç ttl· 
men satın alma komfeyonn bloHında yapılacaktır. 

a - Ekelltmlye gireceklerin verecekleri yulaf şerait ve ena· 
fını bolundoğo mahaHln satın alma komisyonuna mtıra· 

caat ederek öğrenebHlrler. 
4 - Tallplerln 2490 numarala kanunun 2 ve 3 Qncü mad· 

delerine göre hteollen veaafkle muvakkat teminat tutarı 
olan 327 lira 18 kuruşun ihaleden bir aaıt evvel ttl 
men muhasebesine tevdii ile komisyonda hazır bolun· 
malan. 29 4: 8 12 2768 

Bayramiç 1 ftoıen Sat. Al. Ko. dan 
1 - Tilmenln Bayramiç garnizonu charında bulanın kıtaat 

ihtiyacı için (36000) kilo Hman mftnakaşai aleniye 
konulmaştor. 

2 - Beher ldlosunnn muhammen bedeli 83 Hntlm olup 
fb11leef 14.9.935 cumarteıl gilnO saat 15 te bayramlç 
satın alma komisyonu bloımnda yapılacaktır. 

3 - Elı:alltmeğe glreceklerlo verecekleri aamanın şerait ve 
evılfı buluodnğu yerin Aatın alma komisyonuna mllra· 
caıt ederek öğreneblllrler. 

4 - Taliplerin 2490 Hyıh kanonun 2 ve 3 üncil maddele· 
rlne göre istenilen neaikle muvakkat teminat tutarı 

olan 21 lira 41 koruşan ihaleden bir 11at evvel tümen 
mub1&ebeelne tevdii ile komisyonda hazır bulunmaları 

2771 29 4 8 12 
Bayramiç tümen Sat. Al. Ko. dao: 
1 - Tamen bıyrımlç garnizonu clvar1nda bulanın kıtaatm 

ihtiyacı olan ( 39000 ) kllo eamıu aleni mOoakasayı 
konulmuştur. 

2 - Beher klloıunun muhammen bedeli 83 ıantlm olup 
lbıleaf 16.9.935 pazat"tMI gana ııaat 11 de bayramlç 
satın alma komlııyonunda yapılacaktır. 

3 - Ekılltmeğe gireceklerin verecekleri eamıuın şerait ve 
e•saf1nı bulunduğu yerin 11tın al mı komlnonona md 
raceat ederek 6ğreneblllrler. 

4 - Tallplerlo 2490 11yıh .kanonun 2 n 3 ancfi maddele· 
rlne göre istenilen oeHlkle temtnat tutarı olan 2i lira 
28 kuruşun ihaleden bir saat evvel tOmen mohaaebeılne 
tevdii ile komisyonda hazır bulunmaları. 

2770 29 4 8 12 
Bayramiç Tamen Sat. Al. Ko. dan: 
1 - Tdmen bıyrımlç garnizonu civarında bulunan kat'ıtın 

ihtiyacı olın 100,000. ktlo eaman aleni miluakasayı 

konmuştur. 

2 - Beher ldlosnnun muhammen bf'dell 83 Hatim olup 
lhıleel 18.9.985 çaroımbı gantı saat 11 de bayramlç 
1at1D alma komisyonunda yapılacıktar. 

3 - Ekalltmege gideceklerin nreceklerl ııımanın weralt ve 
eveafıtu bulunduğu yerin satın alma komisyonuna mil· 
racaat ederek ögreneblllrler. 

4 - Taliplerin 2490 sayılı kanonun 2 ve 3 ftncQ maddele· 
rlne göre istenilen veaalkle birlikte muvakkat teminat 
tutarı olan 62 Ura 25 kurueuu ihaleden btr eaat enci 
Ulmen mub88ebeslne tevdii ile komisyonda hazar · bu· 
lonmaları. 2769 29 5 10 15 

Bayramiç eat. al. ko. dan: 
1 TOmenln Bayramiç garnizonu lçio 128000 kilo saman 

aleni milnakaeaya konmuştur. 
2 Beher llloaonun muhammen bedeli 83 santim olup 

ihalesi 11 ·9 · 935 çarşamba gQnfl Hat 11 de bayrımtç 
ttımen satın almı komisyonu btnaeında yapdacıktır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin verecekleri eamının 1Jeralt ve 

evsafını bulundukları yerin satın alma komlıyonona 
mOracaa ederek öğreoeblllrler. 

4 - Taliplerin 2490 eayılı kanonun 2 ve nçoocft maddele· 
rlne göre lstenll~n vesalkte mavakkat teminat tatarı 
olan 79 llra 68 kuruşun ihaleden bir Biat e•el tOmen 
muhasebesine tevdi ile komisyonda huır baluumılerı. 

2708 24 29 3 8 
Bıyrımlç aııkeri ea. ıl. ko. dıo: 
1 - Tümenin bayumlç garnizonunda bulunan ktl.aının ihtl 

yacı için (248,000) kilo yulaf kapıh zırlla eksiltmeye 
konulduğu. 

2 - Beher kilosunun mohımmPD bedeli 5 kuruş olup ibı· 
lesi 10·9·935 tırJh sah gOnft saat 16 de Bıyrımlç 10· 
men 11tın ılma komlayonnnda yapılacağı. 

3 - Elcetltmty" glrı!cek ledn ,,,.rt'ceklerl yolefın ~"'rah ve 
evı:afırıa tıuluDılıı~ıı muholllıı satın alm11 korııİ3yon.ına 
mü rucaat tıderı~ k öğren eb lllrler. 

4 - Tallhlı· rln" 2490 nnmaulı kanunun 2, 3 Qoca maddeli!· 
rlne ı;lirfl lstfınilen ve~alklo mmakkftt lf'mfoat ıuıarı olan 
9:l0 liranın fhalt-rftn bir ııaat evd tftm~n muh•sebe11lno 
tevdi ile komisyonda h11ır b~lunmal1rı. 2707 

29 8 8 

ve 
öğretmen Aranıyor. 

Ankara M. M. V. Sat. Al. k:o. dan 
' 1 - f ştınhol ve bordada ki flselerle .kırıkkale asken sao 

llııeslne ve orta okulaema ve · erzlncan, konyı 
orta okulalarına her ders için öğretmen 1l1D1caktJf• 

2 Öğretmenlerin kanuni şart ve vasıfları taşımıları gtrt 
3 Bn glbllerden istekli olanların dilek klğıdlarını 

rada askeri lise mOfettlşllğlne göndermeleri. 

4: Dilek kl~ıtlarını lltştlrllecek kAğıtlır eunlırdır. 
a) Fotografh ve tasdikli fiş. .-' 
b) Çıktığı yüksek oknlının şahıdetnamesl veya it 

sureti tıl 
c) üniversitede imtihan vererek ehliyetname alDJlf 
bonon tasdikli sureti ,it' 
Bunlardan tetkik edildikten ıonra uygun gör4Ueol~a.hf 
ayrıca hftsotıbal llmcıbaberl, ııhhat rapora •e tll
eenedl istenecektir. 

5 - Ücretler şöyledir. 
İstınbul'dakl askeri Jiseler için riyaziye ve fiılk ~ 
lerlnio aylak ilcretl 108 llrttya, dlğ~r dersler ftcre~,.f 
ltrıyı kadardır. Borsa Useal lc;ln riyaziye, f fzlk ve~ il 
derelerinin aylık Ocretl 126 lirayı, diğer derelerlo 
retl 108 liraya kadard1r. . . .A 

Kırıkkale eao'at lisesi için riyaziye ve fizik 165 ~ 
kadar, diğer derslerin aylık Ocretl 126 liraya ka l-
Konyı orta okulası için bütan derelerin ficred 
liraya kadardır. tıtf 

Erzincan orta okolaaı için bfttO.n dereler 126 1 
kadardır. ~ 

6 Maarif okolılarında dersi olan öğretmenlere dere 
Qcret verilir. 

7 leteklllerln 1 eyUll 935 tarihine kadar milrıcıatletl 
13 15 17 20 22 24: 27 29 ~ 

Bayramiç tümen sat. al. ko. dın: ~ 

l Tümenin bayramlç garnizonu lhtlyıcı için 37000 
samın mfinakaaası aleniye konulduğu. ,JA 

2 Beher kilosunun muhammen bedeU 83 sıntho 1 
ihalesi 12 ·9· 935 tarih perşembe gantı saat ı:, 
bayramlç tümen şatın alma komlıyoou blnaeınd• JP1 
lacakhr. fi 

3 - Eksiltmeye gireceklerin verecekleri aamanın eer•1'_,, 
evsafını bulunduğa mahallin satın alma komlıyof 
milracaat ederek öğrenebillrJer. dfJ1I 

4. -· Tali pi erin 24 90 sayıh kanunun 'ı ve Oçüncil mad ti 
rlae göre btenllen vesalkle muvakkat lemioıt 1~ 
olan 9 Hraom ihaleden bir aaat evvel bayramlç tO 
muhasebesine tevdi ile komisyonda hazır bulon111•1"'' 

2710 24 29 3 y 
Bsyramiç sat. al. k.o. dan: *' 

l Tamenlo bayramfç garnizonu ihtiyacı lçfn 125000 
saman aleni mftnakaeayı konmuştur. o1' 

2 Beher kilosunun muhammen bedeli 83 11ntl111 el 
ihalesi 10 ·9· 935 aah gQnft saat 11 de bıyr1111fÇ 
men 11tın alma komisyonu hlnaeındı yıpılıcıktıf· fi 

•'' 3 - Eksiltmeye gf r~ceklerln verecekleri eamının tef , 
enafını bulunduğu mahallin satın alma komlıyoll 
m6rac1111t ederek öğrenebllJrler. "" 

4 - Taliplerin 2490 sayıh kanonun 2 ve üçtıncft 111ıd . .Lı 
ıov 

rlne göre istenilen v~aalkle muvakkat teminat o~ 
olan 77 lira 81 knroıon ihaleden bir 111at evvel • .,,.. 
muhasebesine tevdi ile komisyonda hazır bulunDJ• 

2711 24 29 3 y 
Bayramiç askeri se. al. ko. dan: •' 
1 Ttlmenln Bayramiç garnizonu lstlyacı için 24:9,000 

yulaf kapılı zarf la eksiltmeye konuldu. ,,,ıJ 
2 Beher klloııunun muhammen bedeli 5 kuruş olup 1 ,.rJ 

11 ·9 u35 tarih çar§amba gdnQ &aat 15 de BıyrıDJIO 
alma komisyonu bln1&ında yapılacağı. 4' 

3 - Eksiltmeye gireceklerin verecekleri yulafın ~rafl ~ 
"vsıtfını bulunduğu mıhallfn satın ılmı komlıy00 

mürac11t ederek öğrenebilirler. ,,, S tJ 
4 - Taliplerin 2490 numaralı mQnakaeı kanonu 2, ~ 

maddelerine göre istenilen vesalkle muvakkat ıe 1~ 
tutarı ol"n 933 llra 75 kuruşun ihaleden bir sa•~ol-'' 
tümen moheeebcslne tevdi ile komtayonda hız•~ / 
maları. 2706 24 29 :l ~ 

Ankara M. M. V. eıt. al. ko. dan: ,pr 
Askeri Ueelerlnln son sanıl larma talebe ıhnmağı de••'° .,.ı'' 

cektlr. 1ıteldilerln 30 •Ağustos· 935 tarihine kadar 1eta0~ 

bulunan Kolell, Maltepe ıekeri Ueelerlle Bursa'dakl Bor&• 

llııutue veya askerlik şubelerine mdracaat etmelidirler. 
• 

2641 20 21 22 23 24 25 27 28 29 

Kışlada Mfts. Mev. satın alma komisYO" 
nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 

Met. Mv. Sat. Al. Ko. dan: ... _ııOI 
2 

r. .,, uv· 
1 TGmenln bayramıç garnizonu ihtiyacı için ( " 

kilo yulaf kapalı zarf la eksiltmeye konoldu~o ~,I_ 
2 Bther kilosunun bedeli muhammin bedeli (S) ıS 1 

olup ihalesi 12.9.935 tarih Pertembe gana eaaı ati' 
bayramıç salln almı komisyonu blnuında yıpılı ,fl' 

3 - Elulltmeye gtrtcflklerln verecekleri yulaf oeralt '' -'1 
fıoı bulunduğu mahalllo satıD •ima komlıyonoD• 
caat edn~k öğrenebilirler. S ~ 

4 - Teliplrrln 2490 nnmaralt mllnakaea kanunun 2, ~ 
maddelt'rlne ıöre isıeoilen vesalkle monkkal = 1~ 
tntnı olan 948 lira 75 koruıon ihaleden bir ~ 
tftmeg mubaııebeeloe tevdll ile komlıyond• 
lunmaları. 25 29 3 



""'""'""'""'"""""'"""""'""'""'""'""'"""''"''""'"'"'"'"'"'"'"'""""'"'"'"'""""'""'""""'ıaıAııt.ı.!ı 1 • 
1

1!!11111111111!'''""'"'"'"''''"'"" ,,,,, ••;ıııııııııı;ıı ... ;.ıı.nıııııı;••ıı;ıııııııııııii;'i';;••:•y~f ;;~ıif ;: 
Anadolu'nun Tarihi Tefrikası Turkıye Şarpı Bırıncılık- k''oı 1 s· 

sece an arı ı-

lerİ Yarın BaşJıyor. ıahlaKarşılıya~ak 
fiArUN .}(AKAN 

Tefrika No. 107 29 Ağustos 935 M.AYHAN 

Istanhul'lu Gençlerle Diğer ilgili 
Olanlar Dnn Geldiler. 

••• TGrklye ıarpl birincilik ya kurulu Gyeııl olarak denlı bin· 
rıolıraaın ıehrfmlıde yapılaca · bıoıııı Cevdet, deni• tecim 

atun Han3 Hitaben Oldukça Kiha-, 
rane Bir Mektup Yazıldı .. 

ğını y11mııtık. Bu yarıılara mektebi llğretmenlerlnden mft· 
girecek olln oarplcl gençleri hendls Harun, ~enlı Albayla· 
misle tertip ve hakem kurullan randan mfltekıld Htıııeyln, ear· 
Oyeled dftn denlzyolları lelelme picl Şeref, Sadi Ye Demir 
yönetgeıılnln ( İdaresinin ) Ege Turgod, f lokçu olarak ta Hlk· 
nporlle lıtınbul'dan gelmltler met, Bahri ve Enlıı gelmltlerdlr. 

4ttb lı:unıındın; bir tınf tın; 
~ 41eykam fiel4m! 
ke Qaekle beraber sevincinden 

le leı11 ayığı fırlayıp Acem 
tlta kalığını ıeıracaktı. Biraz 
dJ~er tomandanlardı top 
tlırdı, Sıld, kabına eığ· 

OrdQ il. . 
kı toıı Ban'a hitaben oldok· 

, L~'•De bir mektob yazıl· 
.,...b yolu Ue iki kunıet 

'-IJ "da kan dôkalmemealnln 
"flf letenlyordu ve ııonunda 
Se deniliyordu: 
bttdarların ıerdın, cihanın 

tfae Jtlk bıhıdm Emir Ku· 
ll•nıına ben ordu kuman· 

la S.ıd lbnl Oıman, lııtedl· 
~ ferde konuomıyı huınm. 

-..._ lı:I İıllmlar aııkerl ııat· 
ile beraber dlnlndeıa de 

't edlnfı nael4m! 
'-G:tub, katlandı, bakaldcı 
ht. leııerek darı ııGvarl ile 

" ç.karaldı. Zıtea Bohıra 
8e Jılı:ıa.daydı. 
~ taıt ııoı:ırı ııGHrller dön· ,tdt. Y 111la11nda birde Bu· 

' •e ıtlı Mray adamı nt· 
'llıtott Han 1adece ıu ce· 

lttaıı,11. 

"-t ll.a benlaı Bnharıclan bir 

"9. 111t!elfedekl kDokOmd" ko · 
~biliriz. kumındıaa yol 

~inek için bir adamımı 
'"dlnı. kendi top1 ağım 
~ ber tDtltı emnlyetled 

lttı letllbat aldırıyorum. > 
~ lllGkemmeldl!. Said lbnl 
ltıq.._ • bir tuzağı dGıGrOlnıeıl 
-.s, •llııı hatırından bile geçir· 

OtdQ 
IGaıe · Snd111, bir bulut gibi 
~;lot kapamıttı. Yanına Qç 

'il bır knaıındanla on iki kiti· 
'14. beyıı 1ttlılar nıflfreıeel •e l ~d ge en adımın ardı ıııra 

Q. 
"t,1ı: .. 
~ ııyorlardı. Terctlmıa· 
~ ..... ~ birt uzaktı yeşil ığaçlar 
lb... - 1 •Gtunları ığnın bir 
""l'lller 

sarayı gôeterdl : 

tf~di İtte ora91! Hatun Hın 
...._ cııız1 orada bekliyor! 

il. bö Onoo Buhıta'dakl •rayı 
1le lllldJr? 

it.~ a.,.r, o daha gftzeldlr. 
ı..ata' •enenin birkaç ayında 

a._7' gelir, Hlanır. ..... ,,. 
Oo~ ,,ı ıellnce yollarda bir 
~tdJ llıGfrezelere raııt gelmlt· 

'e~~I 80nlır, Hatun Hının 
'tt..d erı idi. Battan ıoığı znh 
~, lııeYdiler. Put gibi duruyor 
.... >..ç leı çıkarmıyorlardı. Yal· 
ttıalQ rıp kunıındını yaklaoınca 

1 •trtyorJardı 
ç be .. 

b'tta, bçeye vırmıılardı ki, 
'-t11aaı • .. ğı ipekler glylnmle, 
ile 1 

Ceketleri ve bıohklırı 
•trıf 1 

S.ıc1 ıranı Dtıklar ııardı. 
tir... lboı Osman, biraz ta· 

... ıttı B 'Ge · u ne tıarıydı, bu ne 
b. • ile 1 
""' Dtlıam, ne temizlikti. 
.,._ •rat.1ı; 
,...11 g~ıa sarayın tıra· 

lltte~ 1
11tU ve battan •o•ğı 

il ~1111 doydu. 
•ton B L-e..._ d ıa umkıyordu. Kılı· 

~. 11Jınm11, kederli, fakat 
k bir gtllGtle mlııaf lrl•e 

' Ar bir ffalyet takındı. 

Hın'• ıelAmladı. O da kdçftk delet, yomutık koı tftyQ mln 
bir foarede cevap verdi. Arab derlrrJe nrıtılft ııedlrler, altın 

emlrlnln kalbi tlddetle çarpı· yaldızlı ve ottıaından elma11lı 

yordu. Mermer merdivenlerde avlte sarkln btr tav•n gnz6 
oıaklar dlzllmlılerdl. En yoka· ılablldlğlne kadu dolduruyordu, 
rıda bir uıak tı baı eğmlıtl ki, Bunda iki klJtenln ort111ndı 
kıyafetinden bunun teırlfıtçı bııka ve bir kfolye mıhııuı 

olduğu ınlıoıldı. diğer bir eedlr vardır ki, bu· 
Ve nitekim onlar yıklııınca nuo arkıeında tek bir altın 

geri dôndQ ve dik adımlarla tuğ gôıflkClyordu. Tetrlfıtçı 
ııırayın koridorlarında ydrOdG. bonon yanındaki ıedlrl emlre 
Said lbnl Oemın, 11adetlnden loaret ettl~ten sonra gedııln 

ııeraemleomlı gibiydi. Kendi· geriye çekildi. Hepat de otur· 
elne bir çeki dazen verdi. O muılardı. 

dı baıtan Atığı, sengin bir Beı dıklkı geçti. Kıpılar 
Arab beyi kıyafetinde idi. Fa· ıc;ıldı. İki yalın luhç nıohafıaı 
kıt bu kıyafetinde ve htıı6n kapının eağ ve eoloada yer 
bueketlerlade bir yıpmıcık aldılar. Gene deminki tetrlfıtc;ı 
edı, kıvrıla knrıla eteklerlD· gôzftkt6 ve ydkaekçe bir ıeale 
den dôkalayordu. bığırdı: 

İki uıık, btıyftk bir kapıyı - Buhara hanı Toğeadın 
ıçtılır. Bonaı nıohteıem bir valldeıf Bıtaa Ban geliyor 
dlvandı. Bııtın •tığı ığır ayıga kalkınız. 

•e lzmlr •porcuları tarlfındın Şarplcllerle birlikte kadınla· 
vapurda kırtılınmıılardır. Ya· rımıı ıraıında vıktlle ytııme 
rıolıra 30 Ağoıtosta baılınıcak birinciliğini kaıanuuı •e So•· 
ve ı Eyltllde ıon ndlecektlr. yet Raıyı'yı giderek oradaki 
'Ô'ç gan devam edecek olan ya· 

yClzme yarıolarıada dı munf· 
rıetara ıaat on beıte bıelına· 
cıktır. Yını yeri K.artıyıka fakıyet kuanmtt olan Leyli 
vapur lekeleel öoa ile mende· da gelmlotl_r. __ _ 

rek antl ye Alııancak'takl Aydın Nadir Uysal 
dembyolu tekeleıl ıruı olarak 
teıblt edllmlı, learetll f lllmı· ~lge tarım HVll lıpekterl 
larla hareket ve dônGt yerleri Nadir Uyıal Tarım Bıkınhğı· 
teıblt olunmuıtur. Şarpi blr•n· nın daveti Gzerlne monkkatea 
ellik yarıtlarını• çok heyecanh Ankıra'ya gltmlttlr. Tam:n 81• 

olacağı anlııılmıktadar. latan· nı lııpekterllğl ôde•lnl bölge 
bol'dan bu yarıılar mlnaaebe tarını dlrektlJrG ZabdCl Bayııal 
tile eehrlmfze gelmtı olanlar görmeğe bıtlımıotır. Nadir Uy· 
tunl1rdm eal Bıkanlıktıa yeni talimat 

Tertlb kurala Gyeal olarak alarak tekrar lımlr'e gelecek 
federuyon genel ıekrettrl Rlza •e bllhaııııa bıtlımıı olın incir 
Suerl, muba1lb Cavid, hakem kurda 11neının mo91ffakıyetle 

Gördes Genç· 
fer Yurdu .• 

baf81'ılmaıı için ç.hpcaktır. 

Bir· DOzeltme 

_T;;.;a;.;r.;,Jı:..;h;,;;a;,,;,;;h.;,;l•;,;r•-· ;.:;IP;,;.ek;..;;11~ç;,;;•k;.;.h~pe;.;.r_· .._ ____ -_So_nu_V_a_r_-_ yeni idare heyeti seçti 
Kiralık Han Gôrdeı Gençler yarda ıene· 

Tarkoflı mddtır6mGz Ztya· 
nan adı dflnkG ııyımızda yar 
tııhklı cHaUI,, olarak çıkmıt · 

br. DGzeltlrlz, ôs6r dllerlı. ilk toplantmn• 19,8,935 te 
lzmir Vakıflar Oirektörlüğftnden: :r•pm•ı •e yenı ıdue heyeti 

ızalınnı aec;mlıtlr. 
Eski Yunan 

Vakfı Nev'i No. Mevktl Moham. bedeli Ayni toplantıda yapılın Ya· 
Ura stfe böltlmbde baıkanbğı Kralının Diyevi 

Bağbuaanlı Hın 10 Mez.ııbkbaıı 600 Abdullah Etrlkon, tekreterllğe 
Mezarhkbapnda lldçetmellk caddeıl Gserlnde Jlalb ... ala vak· Ahmed, heaab itlerine Orhaa 

Atine 27 (A.A) - Eellnlıı· 
"mOI guea.lıôa bar •ytarı ile 
glJrtlfea e1ld kral Jorj Yanan 
olaıaaa hitap ederek tu ınz. 
led ııllylemlttlr: 

fındın •ıkıl hını adile bilinen n ıenellk icarı altıyla Ura tah· Opt teçllmlılerdlr. 
mln olunan eeb•e Ye meyva hını açık arurmıya Ç•kuılmıfbr. Yurd buaene llçeba

1 
ile tar· 

lbıleel 6,9,935 cuma gdnü eaat ondörttedlr. latekll olanların hlyın yardımı ile bir mClddet· 
evkaf dlrekınrlGğftne mftncaatları bildirilir. 29 2 6 2758 tenberl bakılmıyua faando iti· - Kendi arzumu yerine ge· 

tlrmek lçla değil, fıkıt Glkeme 
hlımet etmek için Yonanlıtana 
dönmeliyim. 

lzmir Milli Emlak Mndorloğnnden: ::~n!::!~:.,~:1,;eo ~:~:~~: 
.Karantina bftlbcıl ıokağındı 82,52 numaralı ev 280 lıtlrek edecektir. 
Murabıt çartıııı abdorrahmın hanında 49,9 No. h mığııa lOöO 
Osmaniye cıddeııl mlrkelAm hanında 12.16, 12.17 No. b iki 1680 

dClkkAn. 
Keıtane p11arındı ııandakçılardı 43 numaralı dakkin 1750 
Kartıyaka Donanmacı hengAm aoka~ı 16,31 No. lı ev 3780 

u alıybey ıevcla eokagındı 126,50 metre murabbaı 210 
1 No. h uııa. 

Turan menemen cıddealade 93,2 numaralı ev 560 
Duağaç parahkllprft e1ddeıılnde 77,38 nomırab dCl~kAn 1470 
Bayrukh burnava caddeılnde 57 nomırıb dOkktn 840 
İklçeımellt asmalı meeçlt cıddeılnde 175.153 No. lı d6kkAa 4200 
Seydlkôy lst11yon fotyıdl ııokağıncla 28 ~o. 901 metre 350 

murabbaı arsa. 
Yukandı y11-1ı yunanlı emnllnfn m4lklyetlerl peıln ny• 

gıyd mabadll honoııo ile ödenaıek azere arbrmı uıullle mG••· 
yedeye konolmnıtor. Taliplerin 12,9,935 peroembe gftnd yat 
15 te Milli emlAk mOdftrlyetlne mnracHtları. 29 8 2740 

Menemen Şarhaylığından: 
1 - Belediye ônandekl comorlyel meydınınaa projeııl ma· 

clblnce Atıtftrkiln btlıtGne alt kaide n ııfttunun lnouı 28·8·935 
t~rlhlnden itibaren onbeı gflo mGddetle açık ek1Utml7e ko
aolmuıtor. 

2 - Ekelltme tol 11·8·935 tıdhlne r11tlıyan çı11ambı gani 
ııaıt onbette Menemen belediye dalreıılnde icra kılınacaktır. 

3 - Bu lneaatın muhımmtn bedf'll 644 lira 23 kuroıtar. 
Talipler muhammen luymet Gzerlnden yftzde 7,5 nlabetlnda 
muvakkat teminat vermekle beraber lhıleyl mGteıklp ltba te· 
mlnatı yazde 15 e lblAğ edecek ve ekıılltme ıartları için noter· 
ilkten moeaddak moka,ele tanzim edilecektir. Noter mınafı 
mftteıhblde aittir. 

4 - Bu ite alt 11rtname ve 1alr evrak talep Tiıkouncla be· 
de lef z olarak belediyeden verilecektir. MGteahhldln bu gibi itleri 
yaphğına dıir veııalk ibraz etmeıl veyahut ehliyeti fennlyesl 
mueıddık ~tahıaların lne11ta nezaret ettirmek ftsere lıtlbdım 
etmeııl fUlhr. 29 1 4 7 2755 

Doktor 

Zekai Tarakçı 
iç Hastalıkları Mntehassısı 

İkinci Beyler ıokığı TGrk mGzayede 11lonu lttlııallnde 
numara 45. Baıtalarını lJğleden eonra 15 den 18 e kadar 

TELEFON : 3806 

Evlere Kolaylık 
Ekstra · Ekstra ömer Muharrem 
9 Eylfil Panayır Markalı Sabun 

Dörder Kiloluk Paketlerde 

Seferihisar şarbaylığından: 
1 - Seferlhbar'da yeniden yapılacak mesbabanın lnıaatı 2490 

eayılı kanuna tevfikan ıçık eblltmlye konulmoıtur. 
2 - İtin bedeU ketfl 4530 Hradar. 
3 - 1haleel 12·9·935 pertembe gln6 Hat 15 de Seferlhlııar'da 

uray dılrealade yıpılacaktır. 

4 - Talip olanların Ye teraltl llğrenmek lıtiyenledn ıeferl· 
hbar 11rbıylığına mGracaat etmeleri llln olunur. 

. 29 1 4 7 2754 

•111111111111111~ Muallim ~11111111111111111 = = 
~ Dr. HulO.si Alataş ~ 
§ Eakl Tıbbiye Mektebi MGdClrCl, Garp Cebheel Sıhhiye Relal § 
1 Jç Hastalıkları Mntahassısı 1 
§ 811t•lannı Bacı Duan Oteli Karııııında Ş.mlı Sokağında § 
§ (20) No. Etki Muayenehaneılnde Kabul Eder. § 

iiı 11111111111111111111111111111ilnı1111111111111111111111111111111111111111111111111lllilillllu11111• 
Menemen ŞarhDylığından: 

1 - Belediye ôndadea batlımak 6sere çaroıya doAro 520 
metre osunluğunclakl uha dıblUnde parke tqı ile ferılyat ya· 
pılıcağından bu lı 28·8 935 ıarlhladen itibaren ıs g.ln mad • 
detle açık f'lblltmlye konnıuttur. 

2 - Ekıılltnıc iti J 1 ·9·985 tıdhlne raıtlıyan çartamba gftnfl 
ıaat onbeıte Menemen belediye clalıealnde icra kılınacaktır. 

3 - Bu itin tıhaıfn bedeli 889 lira 20 kuruıtur. Talipler 
muhammen kıymet Gserlnden yGzde 7 ,5 olıbetlnde maHkkıt 
tenılnat vermekle beraber ihaleyi m6teaklp ltba temlnabb y6zde 
15 e lbllğ edecek we ekllltme oartlan için noterlikten mUMddak 
mukavele tanslm edtleakdr. Noter murafı mdteahblde altılr. 

4 - Ba lıe alt prtaame Ye aalre &alep wukaa•da bedelals 

tir. 29 1 ' 7 2756 

...... 
Başı 1 inci yazde 

Telgraf g11eteıdnln Adlıı Abıba 

aytırı imparatorun Hıbeelstan'ı 
karoı yıpılmaııı muhtemel olan 
ilk hareketleri bHlt bir inzibat 
tedbiri gibi göetermeğe mat~f 

olan mınevrıları bozmığı karar 
verdiğini bildirmekte ve ıonu 
llbe etmektedir: 

İtalyın'lar derece derece ve 

c~z'l kuvvetlerle hOcnmı bıı· 

ladıkları takdirde Hıbeş'ler bun· 
1111 hodat dışını ıQrecek.lerdlr. 

Fakat tıyet İtalya geoit mlk· 
yıatı e.ldnıcak olursa lmpara· 
tor diplomatik ilgileri derhıl 

keıecek ve hubı UAn edecektir. 
Londrı 27 ( A.A ) - Eden 

ve Slr Sımuel Hoere bugan 
öğleden ııonra dıı ileri bakın· 
bğ,udı çahemılarını deVlm 
etmlılerdlr. 

Fraosa'nın vaziyeai: 
Parla 27 ( A. A ) - Yann 

toplanacak olın babalar kon· 
eeyl İtalya Habeı ınlıemHlıSı· 
nın lbd11 ettiği durum inceli· 
yecektlr. M. Laval dlploruaıı 
yolandan yapılan görltler hak· 
kında f Hhıt verecektir. 

M. Lava\ bu sabah İtalya 
elçlelnf kabol etmiştir. Öğleden 
ııonra kendlalle tekrar gôrGte· 
cektlr. Konııey ıynl ,Hmıada 

Cenevre'de Franııı'nın gGdeceAt 
hattı hıteket bık.kında dı mG· 
ıekerede bolunıe1ktır. 

Londrı 28 ( A. A ) - M. 
Eden ve Slr Samoel Boıre 

lngl~lı delegıııyonunon Cenn• 
rede taklbedeceğl hıttı hareket 
hakkında gftr6emGıler ve M. 
Eden'fn 4 eyldlde konseyde 
yapacağı dlyev nya vereceği 
nporu gözden geçlrmlelerdtr. 

Acaba ne konuşacaklar? 
Romı 27 (A.A) Bn11 

Ajansından: 
Sfyaııl çewenler yarın Bol· 

11noda toplanacak olan kıblne 
konııeylne lıtlıınıl bir ehemmi· 
yet atfediyorlar. 

Habe,istanın Protestosu 
Atluı 27 (A.A) - Kater· 

meni gızeteıılne gUre; Hıbeflı · 
tan, Y onınlııtın gzerlnden 
İtalyan tayyarelerinin oçmuına 
mGııaıde ettiğinden dolayı Aılna 

nezdl11de proteıtodı bulun· 
muotor. 
Yanın hakumed bunı nr· 

dlgl cevaptı İtalya harp halin· 

dr. olmadığı için bu mOeaade· 
nln ınıuluaal taamftle uygun 
olduğunu blldlrmlıtlr. 

İetınbul, 28 (ôıel) - Mıııır 
h6kdmetl, İtılyan ajınlın t.rı· 

fındın Erltrfl'ye ııevkedllmek 

Gıere 11tıu ıldaklırı develerin 
Mı11r'dan ihracını yuık et· 
mittir. 

lııtınbol, 28 (Ôıel) - Adlıı· 
Abıba'da bulanın Clbotl .. Adl• 
Abıbı tlmendlfer tlrketl Bıbet 
ve Franınz'lırdın mClrekkep 

idare heyeti, hattın muhafıza 

ve mQdafaaaı için Fıaoaız n 

bitaraf l1rdıa mftrekkep bir 
kowntln getlrllmeıılne Babet 

imparatorundan mlleaade lete· 
mlotfr. 

İstanbul, 28 (Özel) - Ylrnıl 
bla tonlok Rozolot Alman ~a· 

puro İtalyan'lara ııaımıotır. Va· 
pur, Hımburg Amerika şirketi · 

nln idi ve bf'nCll yeni addedl· 
lecek halde ve kullanılmaktadır. 

Berllner TagUAt 'uetesl, ba 
npurun dı ltalyan ııkerl nık· 
llyabnı haaredlleceğlnl yazmak· 
tadar. 
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G L 
Zından ve Çangal Ormanları Türk Anonim Şirketi 

Karadeniz sahillerinde AYANCIK'ta dünyanın birinci derecede bttynk ve son si~tem maki
nalarla mücehhez fabrikalarına malik olan mftessesemiz muhtelif orman mamulatını dünya 
piyasalarına tanıtmağa muvaffak olmuştur. 

•• • 

K A Marangazliık için fevkalade elverişli budaksız ve yumuşak Mavi mar
kamız hütOn memleketle yüksek bir şô~ret kazanmıştır. Kırmızı vesair markalar yapı, am· 
balaj kutular imalinde çok rağbet görmftştor. 

Yapı işlerinde umumi bir rağbet temin etmiştir. Ç RAıı 
KAYIN KayıJatılmış ve bnharlrnmış budaksız ve çatlaksız olarak pi,asaya arz 

olunur. Buharlanmış kayınlar çekmez, çatlamaz ve kurtlanmadıkları için mobilya, otomobil 
karoserİ8İ, sandalye, kundura kalıbı, ökçe ve fabrikalarda bulunan makinaların ahşap ak· 
samının tamirinde kullanılır. 

1 p A R E Etnvden geçirilmiş ve kurutulmuş döşeme tahtalarımız rendeli, yivli ve 
~ dilli olur hiçbir kusuru olmıyan gnrgen ağacından ihzar edilmiştir. 
~ Gflrgenlerimiz Slovaoya gflrgenlerinden daha iyi cistendirler. 

l ı _Parke. v~ kayıoları_n lzmirde Hilil Kereste Fabrikası olup blıtllu bu saydıklarımızı P11uayırda HUAI Kereete Fab· 
2 ~ satış yerı Kerestecılerde rikasmın 29 numaralı pavyonu gftrmekle mOmkflndOr. 

~~ ---- ~- --- - - -~ - -----~-- ~ - - ------ ------ ... - - -~ 

~1111111111111111111111111 il ıııııııııııııııııııııııı ıııılııııınıııııı UlllllllHlll lllllHllHlllllllHIHIUllllUlllHlllUlllllUIHllllllllUlllHlllllllllllll lllllllllllllllllllHHIUHUBlllllUIHlllllUlllllllllHHllhHlllllllHUlllHllHHIHllllGHHlllllHHllnıııııııımııuıııııı ttlff ~ 
Fratelli Sperco Vapur Acentası v. N. bekleniyor, Be~cJ. NoYltliad, Olivier ve Şore- "FABİAN .. npuro 12 "'-"' 

K.omarno, Budapette, Bntlabıv, de beklenmekte olup 18 ''İl 
BOYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI vv. F. H. Van Vlyanave Llnslçlny6kalacak. kası Limited Va- kadar Londrı ve Hali 

·'CERES,, npora 26 ağaıtoıtan 81 ağaataea kadu Aa-.en, "ATID., motGril 29 eylfllde yat alacaktır. ' 
Roterdem, Amaıeerdam ve Bamborg limanla11 için ytlk alacaktır. Der ~ beklealyor, Belgrad, No•ieaad, pur Acentası .. EGYPSİAN .. .apofll I 

0 ULYSSES,. vapura 9 eyUUde gelip 14 eylClle kadar Anven, eyldlde Londıa Hull '' . ..11 
Roterdam, Amıterdam ve Hamborg Umanlan için ytlk alacaktır. & Co. Komano, Badeprtte, Bntlela., CendeU Ban, Birinci Kordon vere'ten gelip tahllyedt ~ 

•'()BESTES,. vapuru 28 eyUUde gelip 80 ey lale kadar Anvere, DBUTSCllE LEV ANTB LlN1B Viyana ve Ltnz için 7Clk abaeak. Tel. 2448 nacak ve ayni zamıud• v ' 

Roterd~m, Amııerdam ve Hambarg Umanları için yak alacaktır. "TİNOS,, vapura 2 eıltllde JOBNSTON VVARREN Ellermın Llyn Ltd. rJnl.,nele kadar Loadtt 
"ULYSSESu npara 22 a~uııoııta beklenmekte olup ytlklnCl beldealyor. 6 ;yllle k.a.r An· UMITED Liverpool Hattı: Hull için yftk alacak11r. _JJJ 

tahliyeden sonra Burgaıı, Varoa ve K.Getence limanlarına hareket B B b °KENMORE .. •ıporu 2 ey- ld Tbe General Sıeam Nı•l,....-
ver1, oteıdam, am org ve 0 0PORTO,. vapura 1 eyh\ e 

edecektir. 8 ıaa- WAL , __ L ICllde beklea.lyor, Llverpal ve ElHrpool ve Snınıea'dın ge· Co. Ltd. 1 
0 0RESTES,, vapuru 5 eylGlde beklenmekte olop yl~la6 remea ~ ;r•• •llK••tır. Aaven'ten ytk çıbnp Bar•u, 0 ADJUDANT" HP~rd 

hl d 8 V FJt. 11 la L---L 1 °C8İ08,. Vlpara }6 e71(UcJe " llp tabll7ede bulanank ve ayni d 1 30 ta iye en SGDH or!u ara• ve a.uwteace man nu uanı•e Varnı, Kôttence, Galalı ve mınımıs a o up ~ 
edecektir. bekleniyor, Bambarg ft Bre· Bralla için 7Clk alacak. samand• 7 eyltUe kadar IJnr· kadmr Londra için yak ••-'1"ri 

"BERKULES,. nporo 19 eylGlde bek•enmekte olup y6l6ntl men'den ytlk çakancaktır. pool Ye Glugon için ytlk "STORK,, vapuru 20 1

1 
.r 

ı nnl DEN NOBSKE MIDDELBA vs 1 lı: ti ' '· ıabllyc eulkten ıonra BargH, V1raa ve K&ıence llm•nluına 0 TAvnı., Yapara 16 ey· • aca lır· de beklenmekte olot' • f 
hareket edecektir. ldlde bekleniyor. 20 e7161e LlNJE (D S. AS. SPANSKE· "ROUMELİAN,, npura 20 lale kadar Londra fçlO 

SVENSKA ORİENT LtNlEN kıdar Aaveu, Roterdam, Bam· LINJEN) eylllde Unrpool ve Snanaea· al•calı:tır. 
11VIKINGLAND,, moıara 2 eylftlde beklenmekte olup ytllrtnt barg .., Bremea ltla yık .a.. "SARDİNIA" moıara 27 dan gelip tahliyede boluna· Deaıecbe Levante IJol• tf 

t•hllye ettikten sonra Roterdam, Bambarg, Dantslg, Gdynla, caktır. eylllde bekleniyor, Dlppe ve caktır. "GALILEA,, vapuru JO ı 
Goteburg, Odo ve lıkaadlnny• llm.alanu hareket tideeekdr. ARMEMENT B. SCBULDT Norveç Umınl•nna ytlk alacak. Londra ve Hull Hatta: lalde t.ambarg, Breı11'' .,-

"BEMLAN D,. motôrft 16 eyltUdc gelip t•bll7eden eonra HAMBUB«7 11SAN ANDBES,, motftrft 28 •· ALGERlAN" npara il· Anvue'ıen gelip tahUyed• 
Roterdam, Bambarg, Dantdg, Gdynla, Götebarg, Otlo ve a..a. te.,.. .. de L:..:Ll•nl,or, Dl· d 

1 8 1 1 L lunacaktır. ~ 
0 HANSBUBG., Yapana 29 vça vaau uc• .., manımız a o up ey G e aa 

İıkandloavya limanlarına hareket edecekdr. eppe Ye Noneç limanlarına dar Londra •e llnll için yak Noı: Vurat tarihleri •e 1•:~~ "VINGALAND., motôra 2 birinci tepincle gelip ydktm6 bo· ap.ıoeta bekleniyor. 1 eylClle yak alacak. alacaktır. nn isimleri 6serlne deD t ;1. 
ıalttıktın ııonra Roterdam, B•mborg, Dantslg, Gd7ala, Coteborg, kıdar Anten, Roterdam ve rlndeo meı•ollyet kabul ed11 

Oalo ve İeklndloavya llmaalarıaa hareket edecektir. Bımbarg için 1ıt alacaktır. O kt ~ ' t 
SJıJlVİCE MAR1T1M ROUMAU. .. TROYBURG,, vapura 10 o or --· Muhasip Arao•Yo., 

"SUÇEAVAu vapura 5 eyUUde gelik 6 eyUUde Malt•, Banelon eyldlde bekleniyor, Anver1, Ro· A. Kemal Ton ay iyi bir m111l•, -~~ 
ve Marslly•'r• hareket edectıktlr. terd.m ve Bamburg için 76k M .,.. 

"ALDA JULYA., vapunı 30 eylftlde ıgellp birinci tetrlnde alileakbr. oeolClue ıelna bir 
0 a4' 

M•lt•, Baraelon ve Marsllya limanlarına hareket edecektir. TBE EKSPORT STEAMSBIP Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hutabklar heci ar•nıyor. TallP~ 
Yolcu ve yak kabul eder. CORPOBATION m4teha88181 lklacl kordon ŞabfJJ fJ~ 

İllnd•kl hareket tırlhlerlndelı:I değltlkliklerden acente mee'o· llrletlk Amerlka'ya ~ Baamalwıe iıtaayoau taqınndaki dibek aobk batında 30 ,.,... ııoka~ı 18 namar•d• ,,,, 
llyeı kabul etmez. Fazl• ıafıllit için ikinci Kordonda T•hmll b ev ftl maayeaehaaeıinde tabah taat 8 dan akfam Hat 6 • kadar zade Ahmed ılc1reıbıa•• 
ve Tabliye bln111 ark•ıında Fratelll Sperco vapar acentahgına Seferler butalaftm kabul eder. mftracaatl•r1. 
mlracaaı edllmeel rica olunur· "EKSECUTİVE., npora 19 Mflraeaat edea hatalara yapılman lbımgeleu Ni.r tahllllt •e 

Telefon: 200' 2005·2663 eylllde bekleniyor. miboikopik muayeneleri ile Teremli hattalara yapılmuına cevu gö-
.. EKSİLONA ,. vapuru SO rGlea Pnomotorakt maayenehaueaiııdo mautuamau yapılır. 

1 • A •k K K IJ • • d Telefon: 4115 zmır merı an iZ O ejln en: eyl61de bekleniyor. 

Koltjc talebe kaydftkabalftae EyltU'an 18 inde batlanacaktır. TUNA DOCRU SEFERLER 
Kayld zam.aı pazardan batka hergün IHI 9 • 12 ve 15 · 18 e 0 ATID., mot0r6 27 apdOI· 
kadardır. la tieklenlyor, Belgrad, Novl· 

Okutma ftcreti birinci 60 ikinci eınıf lar l~ln 80 diler ııaıl · 1aaa. Komano, Budapefle, 
lar için 100 llradar. LeyU Gcret 350 lindır. Mekteb lereıi ama· Bretlılav, Viyana Ye Lfm için 
mlyetlc aç taksitte alınır. yak alacak. 

F1ıla maldm•l almak lsdyenler Koleje mlracHt etmelidirler. "AMAL., motôrG 6 tıytllde 
Posta kutuııu : 111 Telefon : SjOl 

--------------------·ı bekleniyor, Belgnd, Novleaad, Denizli Lisesi DirktörlOğOnden: Komarno, Badapeııe, Bradıla•, 
20 agoıtost• bathyacak olan talebe namsed kaydı Sl •Amtoe Vlyanı ve IJns için ytk 

gat onaçıe bitecektir. almcak. 
Denlere SO ey16lde bıtllaıcakbr. 2632 °DUNA,.· mo1ort 15 eylllcle 

Izmir Liman 
törlOğOnden: 

işleri Genel Direk-

Mendirek tlıerlnde balaa•n •ı ve 45 nomarab kômGr depo• 

l•naın pııl•n ldaremlsde mevcut tartname ve projeleri macl· 

l>lnce yakılmak here eyUUftn onblrlacl c;artamba gOnG Hal on 

altıyı kadar açık ekılltmlye konalmattor. EkııUtmlye girmek 

için lkly6z yetmlt lira deposlto paraaı veya bu kadarlık banka 

mektuba vermek .. rttır. Şartnameyi •e projeleri görmek lıtl· 

1enler genel dlrektGrlOge batvarmabcbr. 29 6 2746 
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