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Belçika Kraliçesi 
Bir'r Otomobil Kazası Netice-., 

sinde ltalya'da öldü. 

l(utlu Ols·un! 
ııgün Baş un an an 

harebesini ı on n - ür. 
3.o Ağustos;Atatürk'ün:T~;ibin Meçralarını Değiş
lıren Bir Şaheseri ve Kurtuluşun ilk Müjdecisidir! 

lea,\ 
llttııtıdan Atatürk ve Garb cebheıi kumandanı eı.l lımet İnönfl, 

Q
11 0 

htlyilk taarruzdan eni askere geçid reemi ya nrktla. 
)f:ttflt~ 11 iki bayram kutluh· OnOnde a~oca, e 1ik (lıtlk · 

Tayyarecilere! ....... 
yedi kat gôğQn ~arkısını sôyleyin; 

gOmesi gibi dolaşın da engını; 
ıklarından d4nyanın ôtesine, 
bu bayrağan kana benzer rengini! 

O. R. 

Bugün 
Bayramıdıı·4 

izi Ulusal ve Zevkli 
şına Çağırıyor. 

Özveren İzmir'liler; 
Tayyareciliğin ilerlemeıile havı 

ıngaııoan kazandığı önemi biliyor· 
ıunuz. Ilertürlü erkinliğini uğladı· 
~mıı. yurdun denizden •• karıdan 
yan bakılmıyacak kadar emniyet 
altında bulunduğunu, 11vga ioleri· 
nin en aalihiyetli ağzından daha 

- Sonu 6 ıocı eayfada -

ltal}Ja Bakanlar Kurulu 
__,in ı Kararlar Verdi. 

'./ .. ,~~~~~~ 
/ 

_.........._o...;;;;;;..:._--===================..:.....;...;...;..:.!:-..E:=-.:... Ulu r Kurumu Şayed Zecri Ted-
ı,,· ltl) !IHfımııın bıolı·b-..aa bey· 

er, T ~rlt c ıyyare bıyraml.rı. betli Abldeel ile kırtılaıırız: 
lı~ gQ •dı bır.ktıtımıı kıran 30 Agoıtoı Baıkomındın 
tıl>ııa lllcrta tırlhlnl •icdaola· meydıa muharebeal. 
~ralarımııın gOzQ. Bu zafer, hiçbir oloıon tı· 
Gen -

1 
R . rihlodeld gurur nrlcl 11ferlere 

era . asım benzemez. o, bııtıo •••8• ıe· 

c 
tıltraı n . 

l' ••ım, dan terkettiği eeki 
Ord U~hay üniformaeile, 

1llb•rc: lerf 1 listeıl, bugtınden 
lttf l Dlutebcr olacak ve 
·~ gören b 1 • 
ıctıı " •o ıy arımız bugOo 
ı, "nlfor ı tdır. aıa arını taııyıcık· 

llnrı G 
her cnerallağı terllini hı· 
'1,,.kl ~tdlğtmlz Maatıhkem 
tt-eı111 noıandan vekili tuğbay 
llielllleıt de bngOnden hl bar n 
~h.r, etin degerll, yordae•~r 
la illan G Yık eneralları ar11ında 

"'C•kt oldngu teıd 11 mevkii 
ır. 

ref il bir deatındır. O, bir olu· 
ınn kurtoluounon en aydın bir 
belgcıl, bir mOjdeıldlr. Onunla 
kendilerini kıyasa kalkan en 
baynk zaferler, 0000 yınıodı 

cılıı, cftce, ınlamııı ve ıekllaf z 
kalırlar. 

Tilrk ulusu o gfto, çello ve 

zorlu bir f mtlhıo verdi. Bfttfto 
Tilrk lmıoı, Boyok At•tilrk'ftn 
varlı~ında toplannak Dumlupı 
nar'da bir yanardağ gibi pat 
ladı, tarihin mccralaf'Dl alt Oıt 
eden bir llv halinde akarek 
Ak.denizin kOpOklft dalgıdtrıua 

karıftı. 

Bu rıafer, en bOyGk bir Da· 
hinin, Atıtftrk'fto eaerldlr. 

Bayır eaer değil, tekniği, 

lmıoı, kavrıyııı, kıbramanhgı, 

dava11 '" ıartları bıkımındın 
ııheeerlerln oaheaerldlr. 

Yoktın nrolao, 
Bııtı iken dirilen, 
Zlnclrleıle bığlınmıktın kor• 

talın, 

Mezlyi yıkarak yeni bir de· 
•lr IÇID ve nihayet bGUln dGD· 
7a71 gtıcDnG, bıkkını, oeref ini 

Siimerbaok 'ın Paviyonu- birler Alırsa ltalya Buna Karşı 
Koyaeak ve Harp Çıkacaktır .• 

nu Herhalde Geziniz. 
Orada Tork Endüstrisinin Başai'ımı· 

nın Güzel örnekleri Vardır. 

Sümerbank paviyoolarının görüuüoü .. 

Memleketimizin tftlhıra de· • yt\kıek •ıarhklarını halkımıza 

ıer mGeueaelerloden Somer· tanıtın bu pnlyondakl eserler 
bankın boıene Arııulo11l İzmir beo ıenellk eaoayl programı· 
pınıyanndıkl pa•lyonu cidden mızın ne bıo döndtırilcft bir 
her Tark'6n gOğeOaO, kıbarıı· tftr'ıtle ilerlediğini göstermlye 
cık bir incelikle tanzim edil· ktfldfr. SClmerbıok bo ııerglde 
mit n ıClalenmlttlr. Taık Hrhğının, T6rk yardım· 

SClmf'lrbank fıbrlkılaranın alo· cılığının yegloe tlmıalldlr. 

111 eadGıtrlmlideld bG76k "' Pul7ooan graf lk '' letıtlı· 

M. Mussolini'nin Verdiği izahat. 
~+.o-•~~~ 

BolHno 29 (A.A) - Stefınl n eekl bıkanlardın Al0erto 
Ajaoıındın: Poccooon ha'taralarını tebcil 

Bakanlar korolu Düçenlo eden bir iki söz ıöylemrştlr. 

bıokanh&ı ıltında toplınmııtır. 

Bo toplıotı h6kumet kooığın· 

da yapılmııtır. Döçe, herşeydeo 
önce oçuı ıııraunda ölen hı · 

kanlardan M. R<'ZZI ile bera 
berinde ölenlerin ve iki gOo 
önce ölen Senato Qyeslndeo 
~~~~~--~~~~~ 

tik aaloou bu canlı eııetler 

hakkında her ziyaretçiye cevab 
vermekte ve fabrikalarla mı · 

mulAtaoın liOtiln latlbalelerloi 
canlı birer mlııal ıeklln de göı 
termektedlr. 

Pavyonun dahlU dôtenmeııl 

ve dekorıeyono her zlyaretcl· 
ola dikkat nazarına celbetmckte 
ve yakıek bir 11n'ıt n se•lde 
tıaılm edilen vitrinlerinde yerli 
mallarımızın bfttCln gQıelllkled 
göze ç.rpmıkıadır. 

SGmer Bıokı, yerU mallar p•· 
ıarı gibi bir mfte11eıeyl lsmlr'e 
kasındırm111adıo dolayı takdir 
TO tebrik ederlı. 

M. Moıısoliui 

Dcıçe bundan ıonra ırııulo· 

ııl daram hakkındı lsahat 
nrmlıtlr. 

M. Mo11ollnl ltalyı'oın 4 
eylO.ldekl uloılır aoıyetcei kon· 
ıeylnlo toplıntıııoda boluna· 
cıg1Dı ve bu toplıntıdA Bıbe. 

- Soaa 6 IDCI yaıde -
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Tarihi Günler: 

30 Ağustos 
(Bagtln muharebeyi Ata· 

Ulrk idare ediyordu. Bat· 
kumandanımız, dftşmaoın 

top ve Ulfek ateşleri al· 
tmda bulunan muharebe 
meydanında vtıcutlerini 

tehlikeye koymak ıuretile 
memlekete, millete kartı 

olan fedakArlılı.lanaı bir 
kere daha g3ıtermitlerdir. 
Nihayet dtıtman urduıu 

mahvoldu. Batkomatan 
•'General Trikopiı,, bOtQo 
ordueile esir oldu ve genç 
bir mQIAzimimize kılıcım 
~lim etti.) 

• • • 
Btiytlk bir kartalut taHtının H· 
ııtaıızlığa r1ğmen kaluamaalık 
1ahtfelerlle doldur1rak zaferle 
bltlrmlı olan Tlrk oıduıa 338 
(9~2) ağaıtoıonoa 30 onca 
sGnG baıkomandanın itimadına 
IA1ıt olduAuna lıbat etti. 

Ordamusan ceıaret ve n · 
tan mlldafaa11 yolundaki kod· 
ret n fengatlnl görmek için 
•tr tek otuz AAaıtoıa. 30 
Apltoeu önleyen birkaç gG· 
nla maharebeılnl hatsrlımak 
yeler. 

1 inci ordunun dGtmanı 
tlmale (Adatepe); Kızdt•t de· 
rellae atmak için yaptıAı kah 
ramaabk dolu ıerl hareketler, 
ikinci ordaaaa Kfltahya n 

tllMI rolona as meTeada ile 
kapamaAa maHf fak olan ha· 
nketlerl, bir yıldırım gibi her 
eeyl parçalayu .e her yeH 
yedte• dftrl kolordamaıon 

kellf dlım•• ka•vetlerl an· 
uada glSeterdlğt 1ayıııs kabn· 
manbklar ayrı ayn bir safer 
deatamdır. 

Çok bısb kaçmaıa mecbur 
bulanan bir dGıman ordaıana 
yedten Ye ona önleyen •e esen 
ordalanmıs, la1aa takatının 

lllbe çıkank harikalar 1•· 
ntmıtlardır. 

• • • 
Dlımaa bet fırkaılle bir n 

yedinci fırkalanndan blaa par· 
~DID 80 AJllltOI •belu 
glneı doprken Kınkpınar, 

Ç3lk8y, Aeblaamlar, o ... nder., 
Arpmgedlp hauınde, 61, ld, 11, 
6, 23 .e 3 inci t.rkalarla ıl· 
•arl kolordamaa tarafından 
IHllmıı görlldl. 

Atattırk diyor ki: 
(Biran sonra dhallda 

bir inhidam olacakb. Ve 

beldedilimiz Ulh gtlne
'1ain tultl edebilmesi için 
bu inhidam lazımdı.) 

Dlımanın Damlapıaar yola· 
na açmak için S •e 28 tinci 
fırkalarımıza yapbl• bit la ta· 
arnslar moHffakıyetln anah· 
tarını taııyan (Mlnlay BaUd 
bey •e Ômer Ballı pafa ka· 
... damdaki) ba fırkalar ta· 
nf111dan dalma pllklrtlldCl. 
Ve dltman IODanan geldlAtal 
n çarealsllğlal anlamakta ge· 
clkmedl. Gece kaıanbAanda ca· 
aım kartanbllmek için ne pa· 
balana olana olian makaYe· 
mete brar nrdl. Fakat batla 
glD meshahane dayaamalarla 
yapbl• çekllmelerln netlceıl 

lam manulle n dabı ktlçGk 
bir •hada çenllmekten bıtka 
bir nedceye Hrmadı. 

Geeenfn kan 6rttiıtl, Ulyler 
lrperten barb yerini kaplarken 
IManlarda artık her it elleclly· 

BflJtlk kurtarıcının 30 Ağoı· 

toı glatlnll ,1111llete anlatmak 
için Dumlupınar abldeebıln 

batında ılSylemlt olduklarını 

harada anmak n hep beraber 
tekrar IH'e te9e okumak ne 
kadar çok yerinde bir .. atfe· 
dlr. Atatllrk ınyle anlahyor: 

.. ÇalkGy prbında Te tf malinde 
patbyan topların tarakalarını 

tıltlyordam. Oradan •niyeti 
dtlrbtnle tetkike uAnımak bana 
aıkıntıb geldi. Daha ileriye, 
alet yerine gitmek için kat'ı 

bir iham n lhdyao hluedlyor· 
dom. Ve bu noktayı ılmdl 

berinde balundoguma• tepeyi 
g~terdlm. 

- Oraya gitmek lhımdır 

n buyurun gidelim. 
Oedlm. Otomobillere atladık. 

Bu tepeye gelen yola dahli 
olduk. Ara ııra gGsergAhımısın 

aolana dlltmaa mermileri d6· 
ıtlyorda. 4 tlncl kolordunun 
fsrkalan tarktan, garba gGzer· 
gthımısı katederek Mrl hat~e· 
)erle ilerliyorlardı. Blru enet 
dedlilm gibi eaat 2 de ıaraya 
çıkmıı bulanayordak. Dlımaa 
kanetlerlnl gClndls g6s6 ile 
tamamen ihata etmek dltmaaın 
maannldaae mldafa ett181 ma· 
harebe mnı ilerine ıtingO hl· 
camlarUe debil olank aedcel 
kat'lye almak et.emil. Banan 
için bGtlD kıtaabn auml fe· 
dak&rblda llerlemealal . n bl· 
tin bataryalanmıım httt• meı· 
tanaa bakmausın ateı mn at 
ledae glrlb, d ...... meullerlDI 
ıar11ma11nı lıııf yordam. Y anımdakl 
kamandaalar ba aoktayı aasa· 
nmı anlar, anl•mu derhal •e 
en .. bı bir nıette fuUyete 
gtçtller. M•ttee11Gf timdi lı· 

mini hatırhyammdıltm yanımda 
bala••• ••hrnMI• bir ılftd 
11bltlne bir bç kelime aot 
ettirerek dltma• menllerlnl 
tlmaldea una 2 •ol ordaya 
gönderdim. 

Ve tlfahen borada bende• 
ltitdklerlal onlan da 16Jleme· 
ılnl amrettlm. 8a sabit •ulfe· 
ılal yapmıı Ye birkaç .. , IODn 

tekrar yansma gelerek mal6mat 
19 Hrmlftl, 

11 inci Fırkanıa kahnmaa 
kamanda•• Dertlt Bey, btuat 
llerl atılank bCltCln ka•ntll., 
dlıman menllerlne llerleyorda. 

Kolordu kamaaduı K.ema· 
leddln Sıml Pıf8, cenaptan Ye 
garpta• dtitmına uldırdıp dlter 
fırkalarına yeniden, yeniye teı· 

dld •e tealrl harekat için emir· 
ltrlnl ltal eyllyorda. 2 inal or· 
danan 16 H 61 inci fırkalan 
dlımınla ciddi muharebeye gl· 
rltlyorlar, dl~er fırkalar da ihata 
dalreelnl darlaııınyordu. Ban· 
lerı gBrllyorclam. Slftd •oJor· 
damasaa daha garptan d6fm•· 
aın 1rka11nı keemek bere ba· 
landaıana bana haber getiren 
ıtiTarl sabiti .O,lemfttl. 

Arkadaılar! S..dar Uerle 
dikçe gklerlmla Galllde lnklf8f 
eden mansara ı• idi: 

Dtlıman bqkumaadanıaan f11 

karpkl tepede IOll p~dle çar· 
pındııını gGrlyor öM idim. 
BCltlD dlfmm me..Oerhlde bti . 
ylk bir heyecan n heleaa 
nrdı. Artık toplarının, t4fek· 
lerlnlu, mltralyöılerlnln aletin· 
de Haki öldflrtictl baua kalma· 
mıftı. Ba oYadan, tfmalden •e 
cenaptan birbirini nlyeden aTea 
hatlar1mısın garaba yaklqan 
......... taalle pubyaa .... 

111165 tıı 

1 Günün TeDyazo ll==lalberoerl 
Bir Otomobil Kazası N elice-üçüncü 

sinde belçika Kraliçesi oldü. Müf~~.~!şl~k 
, • Memurin Kad-

Kaza, Italya da v ukua Geldı. Otom o- rosu Hazırlaoıy.ı 
h·ı· o· K ı K il d Ankan,29(Ôzel)-f1~ J J ızzat ra U anıyor Ue genel mGfettftllğlaln ~~ 

t.ıanbol, 29 (Özel) - Gayri reıml olankl İtalya'da bulunan Belçika krab, Kraliçe ile beraber 
bir otomobil geslntlıl yapmııa çıkmıı •e Kralın blısat kullandıAı otomobil, btlytlk bir a~aca çar· 
parak parçalanmııt1r. OıomoblUn arka tarafında oturan Krtliçe, •akabalan udeme netfceılnde 

ağır ıarette yualınmıt n blras ıonra ôlmltttir. 

Bulgaristan'da Aleyhimize Yapılan 
Propagandalar Dindiriliyor. 

~~~~---~~~~ 

Dış işleri Bakanı Teminat Verdi. (Medeniyet) Gaze-
tesi Kapatılacak, MoftQ Azledilecektir. 

lıtanbal, 29 (Osel) - Bulgar dıt itleri bakanı; Balgartıtan'da aleyhlmladekl propaganda 
•••lr hareketleri dindireceğini •adetmlttlr. Bulgar htlkdmetl, Trakya'yı letlyea Te ba haıuıta 
genel efktrı tahrik eden doktor Emn'I •aslfeılnden [asaklq111dı. 

Bllkdmet; mtifeid baı mGfttlyl uledeceıtal .e aleyblmlsde netrlyat yapmakta deHm eden 
(Medeniyet) gaseteelal kapataca~ını 16ylemlıtlr. -------·· ............ ·--------
Mussolini, Marko~i 'nin T.R.Aras 
Bir icadına Güveniyor .. Don Akşam 

Hareket Etti. 
Italya Başbakanı, icabında Haheşis- tııınbaı, 29 (ô••> - ea 

akf8m Cenene'ye hareket eden 
tan'ı Ateşe Boğabilirim Diyor.. Dıfltlerı Bakaaımı• Tnllk 

O.. ı Rlfdll Ane, Sofya'den geoecek 
İllaabal, 29 ( 1) - talya batbabnı Sbl7or llaeaoUnl, P· .e Balpr Dıtltlerl bakanı ile 

seleellere ••nllll '* ~,.-, m_.• llMkolll'ala glsll tatalala gklflllktea IODn Bled tehrlne 
bir icadına gl.eadltlnl 16flemlı •e: ugnyarak, k6çtik utanbn dıt 

- İcabsacla Babetlltuı'ı atete bolablllrlm. itleri bakalaıtle lfoaatacakbr. 

Demlftlr. ~ Göynflkte Bllyftk 
Aydın Maçında A l -orman Yangını. 

d G 1 
• h Kasaba Kurtarıldı, 

tınor ll a } •• Fakat Ateş Devamda. 
Bola, 29 (A.A) - Gnyalk 

Şampiyonumuz, Manisa Şampİ· 
yonunu 4-2 Mağlftb Etti .. 

Aydın ~9 (Ôsel) - Grab blrlaclllklerlnde Mani• famplyona 
Sakarya takımlle karıılaean tamir .. mplyona Altınorda takımı 
maçı çok heyecanlı olmuflor. 

Her iki denede i · 2 benbere kaim takımlar maçı temtlld 
edllmlı Ye ba temdld netlcealnde hakem; çok fHtllll oynıyan 
Mana.. ... plyoaa aleyblne iki penaltı nrmlttlr. Ba penaltı· 
lardan lıdfade eden lsmlr famplyon11 AlbllOfda takımı, maçı 
4 · 2 kasanmııtır. • 

ANADOLU - Gençlerlmlal mataffakıyetlerlnden dolayı teb· 
rlk ederla. 

Dörtyüz Aile Rodos Ada
sına Iskin Edilmiş 

L1ahal 29 (Öael) - Aj... Ba ... a Adll·Ababa' ... d6rtyts 
y_..Jtaly• ...... geddlenk Wot'a ilUa edildi# bakk11ıtlakl 
haberi Yanaalllaa'• .. yreı H laeyecaa aJUdırmıttır. Yaaaa 
m.abaab ba ( lralya•· Yaaan) ıablrlal• ne demek olda~aaa, 
tayla Mememekte6. 

llyorda. Dit••• meYall llnll 

bir ..ıre lserlnde ........... 
oln .....,.laamma ı..a..ı 

" ...... aletlfri ......... 
... 11 içinde buınılmas bir ce· 
bennem hallae getiriyordu. Gtl· 
Det maAıebe yaklafbkça ate,11, 
kub n 6ltlmll bir kıyamın 
kopmak lsere olda~a bitin 
rahlarda bla1edlllyorda. Bina 
eoan cihanda bayık bir lnhl· 
dam olacakb. Ve bekledlllmla 
halte sheel•la tal6 edebllmell 
için ba lnbldem l•mch. Zal· 
metler lc;lade ba inhidam Ta• 

b•lmah idi. Baklbaen 1e1na 

ılagllerl dltmaa dola o artlara 
hlaa• •ttller. Artlk kaqımda 
bir orda, bir lanet kalmamıfb. 
Kamil• lllÜ•olmae. pedf8• 
bfr baklyetl•ayuf kttleal bula· 
nayorda. Keadllerlnla dediği 
gibi plrba.tw lenaa, bltekll 
bir kitle, acalp bir halita hall1141e 
f lrar için htlcre arayorda. Artık 
geeenla koyalaıaa aalmetl De· 
ticeyi ghle görmek için gine· 
tin t•knr Şarktaa, tal6DDa in· 
tlsan zarar! kıhyorda. 

Efendiler; 
Ertell glal tekrar ba maba· 

ıebe meydaaw tlelllbpa • · 

llçeetnde 27.8.935 de eaat 12 
de baılıyan •• 3 ıaatUk bir 
alaaı yakbklaa eonra bagb 
uat 18 de Gôynlk ka1abanna 
yaklaeaa •e ka1abayı tehdit 
tden •e halkı korkataa yangın 
rbgtna 1olana d"8ittlrmeel 
kuaba n kGy halkının caadaa 
çalıımalarlle ka•abanıa tama· 
men cenabana geçmtı n 
ka•badan auklatmıı he 
de orman içinde To doka• ki. 
lometre alanında 7ugın flddet· 
le ilerlemektedir. Yangıa 8' 
1Uttlr dnam "tm•ktedlr. 

Madarna llçealnlD Sepetçiler 
k6yl çenellade aekls .. utr 
orman yanmaktadlr. 

200 amele g6ndedlmlftl. 
G6nylk Uçebayı yangın ye· 

rlne yetltmlt. orman mlbendbı 
maHlnl ·ile blrllkte 16ndGıme 
tedbirleri almaktadır. 

Y angsnın ba gece 16nt'Clrfl · 
leceğt amad edilmektedir. 

zaferin asametl n bana maka· 
bll baıım ordaıanan dtlçar 
ecllldlll feltkettn dehted beni 
çok mtitelaaeelı etti. O karpkl 
aırtlann gerllerladell bClUla ft · 

dlltr, bit .. dereler, htitla mah· 
fu Te mellar yerler INrakılmıı 
toplarla, otomobillerle n aamti· 
teaahl techlsat ve malseme ile •e 
bGUla ba metrukttın aralar1nda 
yığınlar teıkll eden Glllerle 
toplanıb karargablsnmııa leT· 
kolanmakta bulanan ılrfl, ılrll 
edr kaf Uelerl hakikaten mab· 
teri udınyorda. Ba dar ateı 
çenberlDln lc;laden kartala· 
Wlealer blı bt bla kltlllk 

,. 7 ... _ 

k11droeu ha111lanmaktadır. 

aya kadar mftfeulıllğln ~ 
memorlan nalfelerl blf""' 
bolonmot olacaklardır. 

Yunan 
Donanması 

lstanhula Geliyot 
İıtanbul 29 (Ôbl) - f-:: 

donanmraıaın blrlkl g6D• 

dar llmanımısa gelmlt ~ 
nacaıı Atlnadaa haber "'r 
mektedlr. 

Fieri Harb Dil'.; 
• Oobir Aroavud'uo 

mına Karar Verildi,, 
lıtıobal, 29 (O.el) - J!I 

grad'da mlntetir Politika--; 

tealne göre Flerl dlTaaı ~ ...» 
rerilen idam kararlanndı~ ~ 
aon olank 11 kitinin 1 ......... 

karar vermlttlr. Ba11lard••: 
jandarma sabiti, aeklal ele J 
clarmadır. 

Ayni psete dlTanı ~ 
birçok idam kararlan d ... 
recellndea baheetmektedlt• J 

Mussolini ile l\P' 
Manevralard• 
lıtaabal, 29 (Ôsel) - ~ 

non'an elmallnde yapılmak" ,1 
b6yflk İtalya manen•~~ 
Marallya onbetlacl koP_:, 
kumandanı general MC)lll""' 

batkanbğında hlr Jc'ranad; 
kert heyeti de hassı .,..ı 
maktadır. tlf' 

Kral, aıkeri elblıelertal .,, 
mit 200 den fasla meb: ..... 
bittin nasırlar maae 

ltdnk etmlttlr. l(aae~ 
bl ... t M. MllllOllnl I.,_ 
mektedir. ,; 

Maannl1ra Franıı• ,,. 9' 
biırblyeıi f{eneıal Game~ 
Roma ziyaretinde brar~ 
mıt olan pl&D dahlU.• 1 .-
11• ordaaa ile m1t18rek -~ 
makead .e hedef ile yapıl_... 
tadar. , 

M. Mu110llnl'aln b• _..,. 
nnn ile bir tanftan ~ 
tütaa ile barba basulaJll'J 

beri taraftan da İtalya la~ 
larını mGdafu bbld~ 
gGltermek hedefini taklb 
iddia oloaayor. __.4 

İtte 15 Mayıı 1919 ~ 
bAdlaelere lıtedlğl .......,.._, 
.eren Aıattirk"ID ,.,.... ~ 
bıraktılt 80 AIDltOI ~ 
ma .... m Ye korkano bit 
damı temin eımlıılr. , 
Yarının ~tiyftklerl olan O°'~ 

Agabeylerlnlıln, baba~ 
hflrrlyet .e lıtlkltl ol·~..;, 
yaptıl• ba kanh mahare.,,......_. 

L ... ~IL, 

gögı6Dtllı k•bareau; 1 
lSitlDIDGa •e daha tylli• 
pabllecek kudrette buld 
nau iman edlnls. 

30 Ağaıtoe baynmı 
katla olma •. 
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öğretmenleri 
Şehrimizde 
&ay~ri i.ıiiı'ilr 
o· ırektörn ile Pa. 
118Y•rı Gezdiler. 
l l.ıyserl llJ öğretmenJgrJnden 
l.6 kl~illk bir grob başlarında 

•yserl koltar direktör O Bas 
•ati lrkılata olduğu halde şeb· 
rta..ı ıe gelmişler ve paoayırı 

:~o:ılşlerdlr. Yarın Bandırma 
Prealle Borsa'ya giderek 

tetkik gezilerine devam ede· 

Cekler ve oradan letanbol'ı 
geçerek Ankara yolundan Kay· 
•erl'ye döneceklerıJlr. 

Bölge Sanat Oku
lunda Sergi 

h Fluausel sebeplerden öıOı ü 
il Yıl Aramlueel 9 Eyhll pa· 

11•Yır S. •oa lı,tlrak edemlyen Bölge 

,. 1111 Okulumuz; bir yılhk it 
.. eııuır.ı ı ll ı:ı n canlandıran sergisini 
•rınttna'dıkl kurağındı bo 

gtııı 
eıat 18 de açık sergiden 

eıa Zf d Y• e g~ze çarpan işler 
''•••nd a a öğrenciler elinden 

•e111 dl e çıkmış modern bir 
lı tek.törlük odası, yatak odası, 
Jl eıııtan kaoape ve lroltoklar 
v~Gl • kı ft sepet ve mobilyalar, 

tabe ı tGtQ •ray ar, on değirmeni, 
te 11 prcei, türlü malr.foa ve 
•l~glhlır, el takımları, elektrik 

htr erJ, elektrik fitOlerJ, ve daha 

dı Çok değerli yaraçlar var· 

'· 

G lÜl n lÜl n ş a ır lhl a b e ır o e ır D 1 Dnşnndtıklerim ... 
Azınlık Okulla-üzüm işi Düzeliyor. 
rında Yoklamalar 

Şarkı 
Kemikleri nerelcrdo çQrQdft 

bilmem? Hangi kayanın dibin· 

de kaldılar klmblllr? Anılan Fiatler Yükseliyor. Of isin Çalışması- Sınaı;Iar;'(;ine 
Bu Okullarda Yapıl· 

______________ .. ___________ _ 

nın ve Yazılarımızın Tesiri Görülüyorması Uygun Görnıdn 
----------------------- TOrk.lye'de bulanan ilk, orta 

Ilhayımız Da Bu {şle ilgilendi ve lise derecesindeki azınlık 
~----------~--..._,..._,...... (okalllyet) mekteplerine devam 

DQnkfi eayımızda bir hışma· 

kele ile borsadaki flallerln 

düzeltilmesi zaruretini ıebarftz 

ettirmiş ve Tiirkof isin ilglslnl 
istemiştik. Bunonla yakandan 
ilgilenen Türkof le reisi Mecdet 
Alklo, dün üzOm eatıcılar bir · 

lfğl azalarını of ise davet ede· 

rek kendll erlle uzun uzadıya 
hasbıhalde bulunmuş ve üzüm 
r latlerlnl hariçte ve dahilde 
tutmak için alınmış ve alroa· 
cak olan tedbirleri lzeh eyle · 

mlştlr. Bu tedbirler meyanında 
ziraat haokasınm mftstahslllere 

mail mukabili azami miktarda 

kredi ya'pmaeınm tekerrür et· 

tlğlnt, Rusların bundan birkaç 

sene evveline gelinceye kadar 
aldıkları gibi piyasamızdan 

Ozllm satan almalarının mukar· 

rer balonduğunu, inhisarlar 

ldareılnl n dahi keza bn sene 

killlf yetll miktarda üzüm satın 

alacağım sôylemlştlr. 

.Mecdet Alkln hasbıhalin nf . 

hayetlnde TOrkof tein mileteh· 

slllerln men af tini gözônQnde 

1lbay }'azlı Güleç 

tutarak bo mes'eleyl yakından 

adım adım taklb edeceğini ve 

f latlerln sukutuna lmkıin veril. 

mlyeceğlnl pek kat'i bir llsanla 

anlatmış ve tohlBBrlarla diğer 

Bugünkü ~ayramın 
Kutlulama Programı. 

resmi milesseselerln pek yakın· 

zamanda mflbayeata başlıyacak· 

Jarını llıhe etmiştir. Ru mü · 

zakerat neticesi don Ozftm 

plyaeasmdı hlı!solonur derecede 
bir sa14b bıl.,ıl otmuş ve I lal· 
ler birkaç puvan yükselmiştir. 

Diin Tar kof Is başkana ilbay 

ile btraber borsaya giderek 

tekrar tedklkatta bulunmuı,tur. 

Müstab ili sıkan ve kendisini 

malını i!atmıya icbar eden se· 
bebler üzerinde tevakkuf edil· 
mlşllr. 0f'f terdar He ziraat 

bankası ı:ubesl mOdilrii ilbay 
tarafından borııaya davet edl · 

lerek milzakereye letlrak etti · 
rllmtştlr. Alınan kararların tat· 

bikfne kadar mfistabsUf n lhli· 
yıç uılknUe fazla mlkdarda 

plyuay• mal arzetmemesf liizu · 
muoda ittifakı ara baeıl ol 

eden talebenin sınıf geçen ve 
mektebi bitirme yoklamalarının 
kendi mektepierlnde ve ders · 

lerln okunduğu illerde yapıl · 
maıı ve bu yoklamılart mora· 
k•be eımek lçiıı bıktnhk 

tarafından milmeyyizler gOnde· 
rllmesl; bakanlak öğretim 'ko· 

rulunca uygun görülm"eln· 
den bu karar şehrimiz kilhnr 

direktörlüğüne gelmf ş ve mek· 
tepler dtrektôrlüğilne blldlrll 

mlştlr. 

Madalya ve Tak
dirname Verilecek . 

Panayır komitesi son toplan · 
heanda verdiği bir kararlı pa 
nayıra lotlrak eden firmaların 
pavlyonlarını derece ltfbartle 
tesbfle bı,lamıştır. Dekorasyon, 
•e iyi mal teehir edenlere gO 
zelllk bakımlarından ençok mu 
vaffak f'lan pavlyonların Hhfp 
terine, derecelerine göre, altın, 

gtımiiş madalyalar verilecektir. 
Bundan baeka değişik: alanlardı 
diğer pnlyonlara gOzelllklerUe 

tefenilk edenlere takdirname 

verilmesi Hpt•nmıetır. 

üzüm Satışları 
Dün Borsada &atılın Ozüm 

miktarı 10,000 çuvaldır. Bu 
miktar bu mevsim için bir 

rekordur. 
Fiallerlo of fı Ye lbracatc;ı · 

larla mOotereken ıesblt edil· 

mlı olması dış pfyaaada derhal 
teelrlnl gôetermlo n ihracat· 
çalara hariçten kabul telgraf· 

lırı gelmiştir. 

DDnkO f iat yilkeellşl her 
numarada 20 · 30 pıradır. 01111 

kararlarının daha iyi netlCf'l· 
lerl beklenmektedir. 

onlara, 
- Mebmed'lm! 
Derdi. Karıları, nfşanlılerı; 

- Ayyüzlil Mehmed'lmlı! 
Der :de yüzlerine bakmı~a 

doyamazlardı. Bugiln Damlopı· 

nar'ın dağlarında yaban otla· 
rını koklayın, Mebmed'clğln 

kananın tenılz kokusunu duya · 

cakernnı. 

Bele bogiio, h ele bagnn!. 

Ağustos sıcağında, gfioeştn 

toprağa alevden eaçlarını uzat· 

tığı bir gOudü. Onlar, yaloaz 
güne,in değlf, ıelrnlk cehenne · 

mtoin de ateşine bağırlımoı 

açtılar .. 
Serho~ edeu bir yord sevd1&1, 

Delirten bir erkinlik bum· 

masa ile atıldılar. Ktmbillr kaç 

bin gönül, kaç bin arzu, kaç 
bin yavru, ana, nlşanlı, kardet, 

baba sevgisi, ~n knyınan dibin· 
de, şu dikenliğin arasmda, şu 

derenin Jçfode, şu korkunç 
uçurumun yarında <'BD verdi, 

gful. 
Her 30 11ğuetos 1 Dumlupı· 

nır'd11 Mehmedclk, görftnmez 

bir hayalet halinde dolaşıyor .. 

Kanının aktı~ı, kafatal!ının pat· 

çalaudığı, kolonu'n, bacağının 

bir ağaç kf1Ulğft glbl gövdeden 

ıyraldığı yerleri ger.lyor. Bu 
mukaddeı ziyaretin etrafında 

onyedl milyon Türk el bağla· 

malı, baş egmelldlr. 
Mehmedclk, irklnllk .kavga· 

sınan J\tehmedclğl, ebedi bir 
destan gibi, bir şarkı glbl :138 
yılından ha,lıyarak, durmadın, 

dlııl~nmeden TOrk tarihinin 
boyunca terennQm edilecektir. 

Ağızdan dOşmt. en, 

Tarihten kalkmıyan mukad 

deı bir ~arkı!. 

Evet, evet, Mehmedctk bir 
ıarkıdır. Oomlupınar'ıla b~ete 

lenmlo, Damlopınar'ın Hzında 

iollyeo bir earltı!. 30 Ağuıto! · 

ta, y•lnız bu şarkı nrdar Ye 

bugno, yalnız onun earkısı 

dlnleneblllr .• 

Orhan Rahmi Gökçe 
~~~~~----~~~~~-

Başkumandan 

Muharebesinin 
YıldönümOdttr. 

Ağrıtmaz, 

Verir. 
Asabı Bozmaz. 
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Oznm satışları 1 
Ç. Alıcı K. S. 

6 
tj 

14 56 l<'. Sol11rl 

1417 ,5 A. ı.:. Ab. 
8i7 M. j. T11ran. 

69i ,5 S . Süleyma 

680,5 Y. J Taliit 
620 j. 'J arau\o 

519 H. Alyott 

G 75 
6 25 
5 2.j 

iJ 50 
(i 

544 Vitel 5 75 
489 K. A. Kaz 5 75 
434 1~ Drbb 5 7~ 
33:~ S Ct>llirdin 5 50 

2ö:'. Ş Bize hu. 5 fıO 

212 S Gomel 6 25 

183 j Kohen 5 50 
1 71 Koope. itti. 7 50 
154 Rf'şlkçl z bl. 6 50 

14 7 D. Ardhl 8 
75 S Emin 7 25 
65 H. Albertl 6 50 
Sil Alyoıi bira. 8 25 

49 Albayrnk ti. 7 İÜ 
45 Ş Rt>mzl 8 50 
14 P. Pacl 5 
14 H. ve Cev. 7 25 

8 F. z. Abdul. 5 75 
6 M. Mlh11lef 5 25 
5 Len Reclyo 6 

9470,5 

incir s:ı. taşları 
Ç. Alıcı K. S. 
562 Ş. Rl'mzl 6 25 

294 B. Şr~beş 5 
254 Y. 1. Tol4t 7 75 

l 67 8 Franko 5 i5 
135 B. A lazrakl 7 

128 D. Ardltl 

100 Ş. Klrfııpin 6 

87 K. A. Kb. 5 
54 M. j . Taran. 1 l 

41 Ş. Rlza ha. 6 50 

39 L Taranto 7 75 

35 A. Muhtar 10 50 
22 F. z. İzzi 8 50 

7 S. Gomel 

4 P. Pacl 

1 O Gör. İzzet 
1925 

Zahire 
Ç. Cinai 

348 Buğday 

61 Nohut 

6 30 
11 
3 50 

satı~ları 

K. S. 
5 25 

6 25 

K s. 
10 50 
10 i :. 
14 ;:,o' 
12 

l l 50 

~ 5•ı 

1 :l 

9 50 
il 50 
8 :!5 
9 25 

10 ;,o 
~ 50 

10 2.) 
10 

9 
11 
10 25 

9 

8 75 
9 75 

13 
f) 

7 25 
6 75 
5 :50 
6 

K. S. 
15 
12 
7 75 
6 50 
8 25 

13 
12 
15 

14 
7 75 

10 501 

8 501 
6 30 

15 
8 50 

K. S. 

5 75 
6 35 

300 Bakla 4 8125 4 8125 

H
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Yol Parası 

-· 

HoJivud Kızları 

ve Bir Bildirim. 
Lesli Hovard Şeklsperlo Ham·· 

letfol vficude getirdikten eonra Çetin Bir Staj 
mahut Lhrenııt de temıll et· 
mek merakına dOştü! Llvren Devresi Geçiriyorlar .• 1935 ydı birinci hölftm (tak· 

ıh) yol paralarının bazı daire· 

lerce memurlarm aylıklarından 
keıtllb özel ııağış (muhasebel 

huııuıılye) dlrektOrltığOne yatı. 
rJlmadı~ı anlaeılmıetır. 

BGUln dayreler direktörlük· 

lerlne gönderilen bir bildirimde 

tahıllAl komisyonunca aylakların 
haczine meydan verilmemek 

here bo ay yol paraların kesi · 
lerek yatarılması bildirilmiştir. 

alo tercümel hayali olan "Çöl Müzikhol re•ölerlni, dans· 
lP-rde lhtllıil!" eseri bo yeni tarını göııteren f ilimleri bemao 

f Unıln mevzuunu teşkil edecek. hilttln ctbao halkı eo ziyade 

. Yeşil Domino merak ve hevesle seyrederler. 

Aloıan t ilim Alemlnde ha Donun için de bu ~lbf f lllm 

zırlanan "Yeşil Domino,, f llml 

Parlste büyük bir merak oyan 
dırmıştır. Bu f llf m için Banrl 

Dekuan, Morle Desand ve 
Danyal Oarrieuke Moolh'e 
gitmişlerdir. .... 

mamulAtı pek çoktur. 

Bu Clllmlerde ruh, iştirak 

Qden glrl kızlarm çokluğu, gü· 

elllgl, konfar ve 

Fakat einemacılık 

müziktir. 

ıitemlnde 

glrl olmak çok güç ve yorucu 

bir iştir. Sahne dlrektörft ev· 

Kadııılar Terzihanesi 
ve la kızlar arasın .Ja tam bir 

mutakabat ve hallı\ tam bir 

~~~~·~--+~~~-

lzm i r 'J i Aileler [Jer Hususta Mem· 
nun Kalacaklardır. 

1sıaobul'dakl dikte atelyeınl 
fzmir'e naklettim. Biltün elle· 

l leri, hem ucuzluk, hem de te · 

ıniz ve zail dlkl~I san'atl nok· 
ıasından memnun bırakacağımı 

güHnerc:k sôyliyebillrlm. En 
eoo metodlarla çalı~ıyorum. Res · 

miğ ve öıd dal relerdeki Bayan 

lşyaılora takehle kolaylık gös 

terldm .. 

İki neli; ordon Zade sokak 

No. 4 

Münevver Etem 

mOşababf!t arar. Ve bunlar 

için son'i gOzelllk yasllktar. 

(Yuk11tda yan · yana oturan 

dört artiste olduğa gibi ) Boş 

vakitleri heman yoktur; mtlte 

madl Olr beden terbtyeıt ve 

hareketini mahkumudurlar. 

Bu kabil ( IUrulerden yeni 

bir 0 Bu da çok ahenktar,, fil 

oıl vardır; Ba filmin bir ye· 

rinde bOli\o kızlar en kıe' bir 

zaman iclnne yOr.lnint hovaya 

rak tıirc r ,. ''· i k zı ı.ı~·ıtf,.ıin! 

nlmak ırı• d1L1ıiyııtintl• dlı ler. 

İklra 1 J! ÜÇ rol dı beş ı n lrnv 

veıll \JUIİlfı o un husu 1 • t!ı>tlr 

dl(!I miith ı: ı lhğdr kı ı ,•f'•ııdu 

ayakla dur mu' ve dııııt! t lrut'k 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ _mecburiyetindedirler. 

. ............................................ . 

,. 

·~ .. 

Yalan imiş! 
LUlyan Harvey haeta imiş. 

Şöyle otmuş, böyle olmuş! Bu 

haber yalandır, uydurmadır! 

Genç elnema yıldızı eaboe mft 

dOrü Pol Marteoln yanında ve 

bel giln vazifesine devam el· 

mektedlr. Ve bu çalışmanın 

eseri "Si.Yalı güller,. olmu~ ve 

19 ağustosta sahnelere veril· 
mletlr. 

Greta Garbo MDdcrris 
Greta Garbo, ltalya'da seya 

bat edecek, her seyıhatında 
olduğu gtbi mfttenekkireo! 

Greıa Garbo'yu karşılamıığa 
hazırlananları şlmdlnl'n davet 

edeoll'r var. Fuk•t bu elnP.mu 

yıldızı İtalya'da çok kalmıyncak 

' '" te~rlnevelde Amerlka'ya 

donecek ve ouda kendisine 

Kullforniya üniversitesi f ıhd 
mOderrleHğl payeel verHecek! 

Yeni .... ilimler 
Baorl Garat ve Rene Seo 

Slr "Bir puııe içi o,, f Hmlude 

Bollvud ean'aımıo c•n büyük 

harika ve inceliklerini yarat· 
mışlardır. 

Ş ıh ve çtıpkın 1 rl lı H ~tnı 

ıle z, ncf ) ılılız Jo' Alt· .ıılr

lıirlık "Irkların ayrılışı,, fil. 
mini hnkr.ımi IHıllr. 

E'l nHta rnlılokl kö~ecle 

Ilaorl Garat'Ju öıigit Helml 
gl)rOyoruı: 

Plaj ve De
niz Zevki .. 

Plaj ve deniz zevki, 
fndan zevklerinin fçln· , 

d~ \droı t"e Havva 

devrindeki \Rzlyrctlnl 
vr. eckllnl muh;;r;;,;
eden hlr ııevktlr. 

l 9:i5 le hOyCik BD· 

neler, kız veya gelin 

terini (Aman bacak· 

lorın görfilmeslo!) dfyt 
tekdir etmiyoı·lar. 

Hele Holllvod veya 
Rlnema yıldıztarımn bu 

lunduğu plAjlarda, in· 
ean kendisini Havva 

anneelolo karşısmda 
sanıyor!. Mağda Şoey· 

der lngUtere'de plaj 

ların en hilyftk şeref l vt· 
zevkidir. Rene Senslr, dalışla 
rlle hayretler ve takdirler top 

lamaktadır. Bu iki arttes yft· 
zftcft eôlda ve ayrı ayrı çerçe 

velerde gözOkmektedlr. 

Ve... deniz spora, şohluk 

ve ... görftnme aan'atinlo lbımı 

gayri mülarikl olmuştur . 

Buster Kayton 
Sfn,.me yıldızı Bueter Kaytou 

gelecek ay Vlyana'ya gidiyor, 

bir urtht Vlyana'ya nedeıı 

gider? Yeni bir filim için 

değil mi? Rivayetlere bakılarsa 

öylt!.. Fokut işin bir de lçyQzü, 

aşk saf hası varmış.. Sinema 

bavadlıılert arnsanda bu haber 

henüz knt'i olarak tovezza et 

memfşılr. Bu seyahatte bir 
sürpriz var gibi! 

Bir Buse için 
Almanlar artık şuh f iilmler 

de yapmağa başl11dılar demek· 

tir. Rivayete göre, Berllo'de 
Berllo'de hazırlanmakta olan 
11 Blr buse için,, filmi bitmiş · 

tir. Ve bu filim Alman eo · 

murtkanlığımn en ez bleee alan 

bir fHim luıl~! 

Gezenler Geliyorlar 
l Eylulde Fransı z bandıralı · 

Pdırlya ~ JfJ1Jrilı• '• lü c) lt"ıl fe 

rti' Provldını .-ı ıruosntlooılgi ile 

f zmlr'c Fı ııoeız ı ı· ht'alı blrı;ok 

gezen J!elecı·ğl hllher alınmıştır. 

Bu geuıılerden bir kııımı Efes 

öntOk terini :ılyen te gider.ek 

terdir. 

r 

1 
Görnşler 

Seziş) et• 
Yazan: Ecı:aCJ K. ~ 

v' 
Cırcır Böcegı 
Lün eôyle tenha btr babçJ' 

eOle 
şezlonga uzanmış, öğle Y ,idi 
hfnden eonra haefıran ıPe' ... 
~ ,, .... 
uykularından hlrlae dalıJJ•t ' 
dalgınlığıma (Uyku) cft'edl 
yanlış olur, çünkü etrafıOJ~• 
olan bltt>nlerl duyoyoruOJ, 01 ,ı 
değil dt'cem Jıifo:demlyor, kıOJ 
dayemıyordunı .. Gölgt"elnd11

; 

lunduğum c(!eçlan bir b d•' 
ıutturmu~, eaatlarce dorlll~ dl 
ötüyor. Böceğin eeei, vaeı I# 

yeylm, kOçücük tahta dlö1e',, 
tarlıllıkları orasındeo oıuol• d• 
man rlön"D blr çarh varıt>•lr'~ 
bu mini mlul dişlen ııskıl• ~ 
muntuzıımıın dönOyorınoŞ ~~ 
bir ses uykumun içindtı 0 ~ 
rumdsn dü~er gibi bir bOllOr 
içinde kaldım, cırcır böe' f 

~ ,.,,. 
susmuştu. KulekJarımda ofo 
tempo susmuş, bahçe so8~ .< 
her~ey susmuş . Gözledlll1 ff 
ıım, küçücük böcek cırcır ., 

L I•' devamlı eesth· bahçeyi, • 0 l'-
to> •' lara herı;ıııyl doldurmuş 1, ıdt 

birdenbire eusuvnince ı 
b' ... bahçe dinleniyor gibi ıt d0' 

yet olmuş .. Uyku eercıeıPI 
111 

şündüm: Bayatta öyle ıutolOI 1" 
tempolar vardır ki kol•~ B' 
alıemış, herşey alışmıştır· , 

eo• 
devamla tempo birdenbire f 
verince varlığını daha çok tfJ~ 
dana atmış oluyor. Cıtcır f 
ctği öttilkçe kulaklar aheıJJ' 1 
susunca hep rahat ettik. 8•1 • 
tın içinde böyle bir blS~ 

cfirmü kadar yer tuımuo ve 111 
kat ııesile orııılığt doldorOI dl 

olan insanlara raeılnınak ıııll ~ 
o~ıe 

küııdftr. Onlann çok öll ,_ 

için sustu klon vakit btJJ er' 
uyandığım gibi etrafıodık11 

uyandırdıklarını tahmin edl~ 
rom. Hayat bu, tabiat bUı , 

)e ' 
reye baksan insana~ 

Bolivud Y ;;i FiliOJJetl 
ot· 

Buhran var, buhran ırl•~,d' 
Fakat buna reğmeo Boll~IJ Jf 
yeniden yeni f ilimler b••1;ır1 
nıyor. Ve bunların her 
mllyenlara mal oluyor. 

1 
,ı 

Fox "Şarkta çok uzıkl•·" 1~ı 
"İki bayrak alımda.. teııııtl df 
yeni f lltm çevlreçek, }{: ,, 

"Pompe'oto son oünlerl 
"' -6'' 

Vlktor Bugo'non "Üç ell&hcfb'' 
1ind vftcude getirecek ve 
na dağıtacaktır. 

UksOrenler! Mut· 
laka (Okamcntol) 
ÖksOrnk Şekerle· 
rini TecrObe Edi· 
nlz •• 

ve l'Orjen Şahapıo 
En OstOn Bir l\IOs· 
bil Şekeri Oldu~o· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli Mns bil 
lstiyenler Şahap 
Sıhhat Snrgnn 

Haplannı Maruf 
ecza depolarında 

Eczanelerden 
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1. Meşrutiyetten Evvel ve Sonra .. j 
~ 

başımızdan Ge<;enler .. 

•I Silah altı mts'eleJerfnde kon 

ili llltlı; davası terhise kadar 

1 tl••lı:kkat bir mütareke il e 

glerı hırakıhyor . Ve bazı kere 
tr b 
h• 0 muvakkat mütareke 

\18bütQ b 
C<ı1ı; o arı~mağa sebeb olur. 

At defalar olmue şeylerdir. 
y hakkat mfitarekelerde are 
.: bulana (Dlrzon) derler . Dlr 
0111. 

t, r yapılan hllAra hrr iki 
tefı ı lef r ayet etlirmekle mükel 
tir Dı ltııkb. rzon Tar olursa dııha 

h ole geçer. Olrzon sözünde 
•111, 1 

L 0 anın aleyhine derhal 
ııı;ıy, ... 
L - eder. Fakat ı;özüode 
"'illa 1 11~ o mak gibi erkekliğe 

adl~1Y•o rnoameldta tesadüf 
g, lnez bu gtbi hal hemen 

Yrl Vakidir. 

~bıu: ve ıabf otlarından hah 

dır len Arnavutlar bayraktar · 

ltı,;1 Roeea, müteneHlzan gibi 

''tt lı: oldukları teşkill\lla orta 
ltı bto derebeylik bayatam ta 
•Qıe .. ,, n yaşamaktadırlar. Arna · 

•ı gıyet fakirdir. Bfr~okJarı 
Ilı hlı:eıı olarak koro mıııır ek 
'~ile Yıtılı; geçlufr birçok evlerde 

t• elite yok tor. Toprak üs 
'ille 

tı lllısır koçanlıra yapnkla 
tı 11 ''rHnılş ve bunların Qzerle· 

h' e de yırtılr p1rtık çuval 
r r~11 arı örUUmOştQr. 

lwPttınderl de, yastı~ı d• , Lalio 
•rıh 

bı~ht atı de }Oktur. Fakat 
t._ r vakit ellihınz drğlldlr. 
-.11 laldrf ode kalkandr.len de 

"il l~ı YerU martin ve en a~ağı 
~Gı f lşcnk vardır. 

ıı111d'lf h Sultan Mebmed zama 

(}eh 1 dalrel ltuta ah nan 
re h Ve avaliel dörtyOz ee· 

A NA_o_o_L_u_· 

-nedenberl bic tek nefer askere 

vermemiştir. Orada da redif 

ıaburu te~kllaıı varr1ı. Buraya 

göndrrllen zabitan o taraflarda 

da te~kllfit vardır denilsin için 

göoderHmfş ve muvakkat kale 
t eod mnhlı.umlan gibi hlr ttırfl 

müddeti kadar oturmttğa mah· 

kum edllınl~lerdl. 

dedı - 4.2 - 30 Ağustos 935 
dt1l 1ı:"e kendi sıraıu olduğun· oında ter damlaları bellrmete 
ı.a.._, igıdları aldı. Fakat Ar · başlamışta. 
gttt ~ da dik dJk bakmaktan 81raralık eansı döndü. Napo· 

•lınadı. ıl . .\rrn, lloının yaptığı baokoda Arrnan 
... ~1, 11 tekrar kazandı. Bee mnttHıl kaybenl. Bir mOddet 

~" ' llar(ında önOnde otuz sonra Napollnın'la Arman 
~'-~ank; kıdar blrlkmtotl. yalnız kalmıelardı. Napollnan 

'-. nıuttısıl oynuyor ve Arman'a dedi ki: 
~ .... ,o d 
'1\f)(,

1111 
r u, Bir &aat ııoora - Gel dostum. lkl haeım 

)ıA•ı.ı baoın önQndekl para kaldık. DJğerlerloi temizledik. 

lıııı1t u defa Arfdan'an ônQne Şimdi een de bir banko yap. 

'-t~ •l etınloti. D•klkaten aekın Arrnan bankoyu yaptı. Na· 

°':~~le beraber Arman, pollnın k4ğıtları çevirdi n 
1 için o na ordu. l kHıadı. 

lar, hadiseler 10 temmuz 324 

tarihine yani ikinci defa meş 

rutlyetio llnnıoa kadar devıım 

edib giden uyguneuzluklar fıt 

ret •e teşeddüdlerdlr. 

Bowba ile bf r t6oell uçuran 

Bulgar, apaçık cinayetin arka. 
sındao sırıtan bir hortlak gibi! 

- htiklıil htlyorum, dindaş 

- Kaybettiniz M. Arman 

elHblo frank veriniz! 
Armın l!Harmıştı; fakat öoGD · 

de bu yekuodmn dah• fulı 
para varda. Parayı saydı. Tek · 

rar banko diye bağırdı. 

Marki veyabod Napolloao: 

- PekAIA!. 
Dedi ve tekrar kazındı. 

Armın: 

- Bınko! 

Diye bir daha aeelendl. Na· 

pollnan (Kabul) dedikten eoo 
ra gene k11:ıaodı ve Arman'a 

dönerek: 

- M. Arman zannedersem 

bana 228 bin frank borcloso· 

noz. Zengin olduğunuza 110· 

nederlm ve bu aldığınız derste 

mahvolmıyacağıaıza da eminim. 

Arman hiddetle cevap verdi. 

- 228 blo frank berine 

ı , , • UilihhhfililffiiHıum.ı 11 ı 11 , ı 11 111 , ""'" ' ' • • . ır ı ı 

Ingiltere, ltalya Arasında 
Harh Çıkarsa Ne Olacak? 

• 

İogiliz donanınail Malttı'da. 

oouttoooz. Kont o., La Pul 

çlnella'yı taoıyıb tanımadığımı 

eormamıo mıydınız? 

- Evet.. Ha•t& eorduğunı 

bo eoat eld me~nun etmemfotl 

değil mi? 

- Evet, çüokil bo euall 

nlzden dolaya •ğır ıeyler eöy· 
lemek mecborlyetlode kalı· 

cağım. 

Napolloaa, Armın'ı &•lonon 
bir k~oeıtn~ gOUlrerek ıözüne 

dnım etti: 

- Bu eorduğonuz Kont De 
L• Pulçlnella cani ve katilin 
birisi olob ısıl lemi Jozeffedlr. 
Bo katil herif canilerden mil· 

rekkeb bir teekllAtıo relıldlr ve 

ismi de ... 
Borada Napollnın durdu ve 

ıtılmeğe bıtladı. BlrH eonrm 
aekrar ıôse bııladı: 

r ka fallblahmeı inin Teı o o 
yatı Bardco Eytubl ııabll1ı"rloe 

mühim miktarda sıhhi mal· 
zeme ile hareket etmek Qze· 

redir. 

Japon'lar 
Habeş lmparato· 
runa Bir Kılıç He· 
diye Edecekler .. 

lst•ubul 21) (Özel) - Ja· 

ponya'nın barb kılıcı yapmakla 
maruf bir sao'atkirlar heyeti 

dostluk nlşanrıl olmak üzere 
Habeş imparatoruna mahsus 

bir kılıç h~dlyet1lne karar ver· 
mieılr. Yapılrnaga başlanan bu 

kılıç j11poıı Dış h11kdnt M. Rt · 

roıa tarafından Habeşistan'• 

gönderilecektir. 

150 Kralcı 
Yunan Saylavı 
Krallık Lehine Bir 
Beyanname Neşretti 

lsıaobul, 29 (Özel} - .1\1. 
Çaldarls'in lideri balaodoğu 

halk fırkasınıt mensub 150 
kadar Hylav halka hhabeo bir 

beyanname neşrederek balkı 
Ynnanletan'da kraliyeti telle 

huıosonda kendilerine yardımcı 

dar et et1Lltlerdlr. 
M. Çaldarlı, fırka aıasıoın 

bo harehtlerlol nkltsfz bul · 
mo~, bu hareketlı-r devam 
eniği takdirde mecllıl feeh mec· 

burJyetiode kalacağıoı bildir· 

ml@tlr. 

-Aauh zavallı dostum . Ro 
relslu ismini de öğreodiı.:loiz 

zaman çok hayrette kalacak· 
sırıız 

- Ben mi hayrette k:alacm· 
ğım, ne mQoa01ebet? .. 

- Pek basit: ÇtlokO bıı 
teşkll4t relslolo ismi Leoo'dor 

ve bu adam sizin babanızdır. 

- Soou Var 

Tütün 
E~mel Sencel Don 
Kemalpaşa'ya Gitti. 

Şehrimize gelen tekiller (in 

blaarlar) genel dlrektörlü~ft tü· 
ton şubeıl dlrektöril Ekmel 

Sencel dön otomobille Kemal · 

paeı bölg~ııtoe gitmiştir. Diğer 

l 
IOtCln bölgelerine geçecek ve 

lbtlyaclırı, 'fa&lJetl gOzdea ge· 

çlrecektlr. 
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Binbaşı Apis'le iki yüzhası Divanı 
harl1 kararile hemen idam edildi. 

batı 1 inci yüzde -

şlstao mes'eleelnl bfttiln dilo 

yaom bo mes'eleyl adamakıllı 

kavrıyabllmesl için etraf ile 
izah ve teşrih edeceğini bildir· 

mlştlr. rakmıdı ve derhal hficum va· nınıza yardımınızı rlco e tmek maoya mahvolmuş vadyette 
İtalya . Habeşistan mes' elrsl 

karşısındaki durumu izah lçlo 
bir bildirik çıkacaktır. Bo bil 

dlrlğl dahı şumollü bir me· 
morandftm rakip edecektir. Bu 

memorandftmde İtalya ile Ha· 

beşlsrao arasında ellJ seneden· 

beri mevcut olon münaeebeıler 

ve ayol zamanda İtalya Ue 

Habeşlstan'm hemhudut olduğu 
df~er devletlerin mfioasehetlerl 

menoa bahsedl'ecektlr. 

zlyetlnde bulanan zebttonlıı fizere çağırdım . çıkacaklardır. Yaloız bir dev · 

nln içine doğra ynrüdü. Biz yalnız bir cebheden llJ let menfaat görecektir. 
Yarım saat sonra zabitan görmekteyiz. Teşktl4tımız şuna lngllterer Bir kısım lnsun · 

tekrar otomobillerine biniyor· inan getirmiştir ki, iki büyilk lar da zengin olacaktır. Ha.b 
lırdı. Fıkat bu defa binbaşı devlet, yeni Fransa ve Alman· malzemesi fabrJkoıörlerl . 
Apls le beraber bulunmakta ya arn ında geçmekte olan bu Günde binlerce lnaan Cflb· 

ldJ. harb artık eooa ermelidir. hede ölilyor. Neden? loglJtere · 
Binbaşı Apf8 başkumandanlık ŞI dlkl t t d d d nln lnkl•afı ve zengin olmeeı 

dairesine aevkedllerek ihtilattan m vaz ye evam e er t- .. 

menedilmek snretlle münferld hfr değişiklik olmazsa barbın için mi! Ôyleya iki öç bin İn· 
bir yere tıkılmıştı. daha on sene devam edeceği glllz ıUAb tüccarını zengin el· 

aDloşlıJyor ne bu hfiyfik barb mck için, ba .. ka ne olabilir? . 
Ayol gece kurulan fevkal~de " · " 

dlvanıharbm huzurunda binbaşı _ı_e_n_ge_r_e_k_F_ra_n_s_•_, _g_e_re_k __ A_l_· ______ -__ s_o_o_u_v_a_r_-__ 

Apia'ten mada iki Sırp ytlzbaşı lzmir ithalat Gümrügw Ü Müdürlü-
eı ve 6ç mftlAzlml Sırp vell 

Bu memoraodftmden açık bir 

surette anlaşacağına göre Uc· 

ctıılll aodlaemnqmdanberl İtal· 
ya'oın sömürge bakımından 

Habe~letan ilzerlode bir falld· 
yeti olduğu kabul ve teslim 

edilmiştir: Bu memoraodQm ile 

hlrllktn bir de ufak ve fakat 

çol yeni ve ıeı;kln Alman Frao· 

sız ve İogtliz muharrirlerinden 

Habeşhtan'ı n durumunu ol 

dn~u gibi göateren rserlerlnlu 

de bir hOlıisası verilecektir. Bu 

eserlerde Babeşfetan şöyle göe· 

ter111yor: 

ahdına suikast yapmak töhme· ğünden: 
tile mahkeme edildiler. Dlvanı 

harp kapılartnı kapatarak mah· 
kemeye glrmlo ve dahilde ne 

karar verildiği kimse tarafından 

ınlışılmamıştı. 

Kurulan fevkalAde dhaoıharb 
gece yarısında verdiği bir ka· 

rarla Karıel kumandanı blnba~ı 

Apls ile Ud yftzbaşıyı idama 

Tn iki m014ıımı müebbed kil· 

reğe mıhkdm etmişti. 

Erteıl sabah gOneş doğma · 

dan zeytinlikte dlvanıharhın bo 
k1rarı infaz edilmişti: 

Ve ayni gön dhınıharb la 
rafından gazetelere şo tebliğ 

verilmişti: 

"Geçen gftn Hbableyln Sırp 

nllıbdı otomobille Lembet ka· 

rarglbına gitmek azere Egoatla 
cıddeslndeu geçerken şahsı 

mr.çholler tarafından veliahdın 

otomobili Qzerfne ateş açıl · 

mıot•r. Kurşoolar tali esed 

olarak veliahda raet gelmemiştir. 

Yapılın şlddf!tll takibat ve 

tahkikat neticesinde bo solkas 

dın binbaşı Apfs He iki yOzbaşı 

tarafından tertlb edildiği anla· 
ıdmııtar, Bo mel'nolar derhal 

yakalanarak fnkalAde dlvam· 

barba ıeykedtlmlş ve nrllen 

karar neticesinde ba sabah 

kurşuna dlzllmlolerdlr.11 

Almıo caaoa teşkllAtıoın kur· 

cla~a plAola binbaeı Apls işte 

bu ıaratle ortadan katdırılmıetı. 

Ondan sonra Sırp cephe zabi· 

tanı ikiye ayrılmıştı. SOzao bu 

itteki bOyOk rolünde tek· 

t1r munf lak olmuı Te Amir· 

lerlnfo dlrektll lerfnl bir defa 
daha yertne getirmişti. 

Blnbışı Aplı koroona dizil· 

dikten bir ay ıoora general 
Sıralğfn ho11uet kAtlbl ve ka· 
lemi mahsus mtıdürd yüzbaşı 

Maliye Fransız karatglbıoda 

Saun'ı davet etmişti: 

Kapıyı dikkatle kapadıktan 

sonra Sazan'a dedi ki: 
- Son aldığım bir habere 

göre elz Fransız değilsiniz . Al· 

mınsıoız ve Avrupa merkezi 

devletlerinin aleyhinde iş görü · 
yoreoonz. 

Sozao bu eözlerl işid ınce 

boz gibi k.eııllml§tl. Fakat belli 

etmemek için bQtün metane· 
tini muhlfazaya çalıştı. Iat 

ya'aın 1100 .•özQne verdiği ce 
vab bir gOIDmeemc oldu Kur 

n•c yOıbaıa pulıyao gözlerfol 

Sazan'• dikerek devam eul: 

- Sizi ne sorguya ve ne 

de lıkenceye çağırmadım. Yal · 
nıs Franııı olmadığın1zı ve 

Alman casoeluğuoda dehşetli 

roller oynadığınızı btldl~lml 

16ylemek Ozere davet ettim. 

Gerek bua, gerekle hu vat•· 

T cebh No. Kilo gram Ctoet eşya 
193 500 Meyve ihracına mabeos sepet 

216 • 5000 Klmyed golere 
Yukarıda cloa ve mlklatı ya1ılan eşya l:J,9,935 inci cuma 

gOnü saat dokuzda •çık artırma suretlle ıattlıcağından lşfne ge· 
lenlerln ithalat gilmrögü eatış komleyonuna müracaat etmeleri 
Hıhı olonur. 2783 

lzmirliler Bugün 
Tayyare Bayramıdır. TamaC\len geri kalmış ve o 

esarete mehkftm kabilelerden 

mOrekkeb hl r yığın, merkezi 

kuvveti olmıyan bir yığın, 

İtalya kendi ihtlyaçlan, kendi 

gihenl Ve! hııyati masrafları ile 

llgtll olan davaernı son noktıı· 
ya kadar mOdafaa edecektir. 

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

- Başı l fncl yOzde -
birkaç gfin evet işittiniz. Hava 
emniyetinin ayni kuvvetle kurula· 
bilmesi için durmadan uğraşmak 

ve çalışmalarımızı her gün biraz 
doha artırmak ödevi ile karşı kar• 
~ıya bulunuyoruz. 30 Ağustoe Zafer 
bayramı gününden haolıyan bir 
bafıa; Ban haftasıdır. 

Bu hafta içinıle her iate ve her 
yerde size hava i~nin önemini h•· 
tırlatan ietekler karşı ında buluna• 
caksınız. Bir lokantada yemeğinizin 
hesabını öderken. bir gazinoda İÇ· 

ti~niz kahvenin paraeını verirken 
Hava kurumuna aid olmak üzere 

Acele Müzayede 
ile ~,evkalade sa-
tış. 

1 eyldl 935 pııar gOnd öğ· 

leden evvel saat ondı tramvay 

caddesi mektupçu yokoeona 
varmadan evel salhane mevki · 

inde 405 numaralı hanede 

Jozef Levi'ye alt fevkalide 

IOks mnundan mamul modern 

tlç kapıh aynalı dolab, tuvalet, 

iki adet kom!dinosu, lnumauı 

iki adet karyola maa somyesi, 

markiz ve petklrll, cevizden 

mamul kırmızı · kadifeli ealon 

kanape takımı, gayet zarif ve 
nadide beş aynalı kabine, bD· 

fe, kare yemek mısaaı, altı 

adet iskemle, muşamba kana· 

pe maa iki koltuk, elektlrlk 

avizeleri, gayet ıık h111ır ka· 
nape takımı, maa ma~aaı, oval 

kuşlu ayna, levhalar, bronz 

kornfzler, iki kapılı ceviz ay· 
nala dolap, kilçfik camlı dolap, 
şemsiyelik, perdeler, ktlblk 

orta ma3aeı, maa iki 1ılgnn 

masası, gramafon 60 adet sahi · 

blulu eeel plıiklle, tngtllz ma· 
mulAtından iki ıdet bronz hl · 

rer buçuk kişilik · ke~me kar· 

yolalar ve keten somyelerl, 

sfnger dikiş el makinesi, du

var saati, yazıhantı kollo~o, 

divan, elektlrlk gece lambası, 

vazo, kartlık, oyoalı askılık, 

halı ve seccadeler, mtızıyede 

euredle ntılacaitır ılalı!J peşin 

dlr fırsatı kaçırmayınız. 

Tark mftzayede aalono 

mOdGrl eti 30 81 

hesabınıza Hôvc edeceğiniz Jmk 
paralara bava emniyetini kuranlar 
arasında küçük bir pay olmak hat· 
zını size kazandıracaktır. . 

Yurda hizmet hazzını büUin haz· 
lann fistaode tutım Türk ulusunun 
özveren çocuklarını biç czmiyen 
kırk paralar, yurdumuza ,-an 'haka
caklann gözlerini kör edebilir. 

Asil İzmir çocuğu; 
Bava haftasında bava tehlike. 

eioi her zamandan daha eık olarak 
sana hatırlatmak için kurumumu· 
zun istediği küçük özverenliklerden 
ıen koçınmazeın. Yüregiode yaşıyan 
yurdseverliği ve verimliliği göster· 
mek için sana zevkli bir fırsat ha· 
zırladık. Eminiz ki, ıen, saua ya• 
kı~anı yapmakta tereddüt göster· 
m~zaio. 

Çilokü hükumeti ileri gelen 

lerJnln bepel yarının lhtlmala 

tına karşı sorularını kavramıo 

bulunmaktadır. 

Doçe bazı İngiliz çevenlerl 

alo tıkındıkları tav1r ve hue 

ketten bahsettikten sonra de· 
mlotlr ki: 

- lnglltere 'oln İtalya tara· 
fından Babe11ietan'a doğru ta· 

• kib edilen slyaııadan korkma· 

TOrk hava k~rumu hava· sına mahal yoktur. İtalya'nın 
cılık haf laıı : elyaeHı ne doğrudan doğroya 1 

ne de dolayıslle büyük Brhan· 
30 Ağustos 935 gQnil başla· ya'oın menaf llnl tehdld etme· 

yan ve 5 eyinle kadar devam ktedlr. 

edecek gilnlerde C. B. Partisi· Blnnetlce bazı çevenlerln 

nln hatipleri tarafından söyle· çıkarmakta oldoklan özel er 
necek söylev programı şodor: 

gelere dayanau telAIJ eeerlerJ, 
30 Aguelos 935 akşamı : tamamUe ve mutlak surette 

Eospektör Vahit Karşıyada, yersiz ve eaçmıdır. 1talya'nın 
öğretmen Reşit İklçeşmeHk,Avo · Habeşistan Ue kotaracağı bir 
kat Ekrtsm Tllkllik'te, Avukat tek mP.s'elesl vardır. 
Bayati Kar1Jıyaka'da, l\ğretmen halya ile BQyilk Brftanya 
İrfan Tepeclk'te ve hepsl de 
eaat 20,30 da, 30 Ağustos 935 arasında hiçbir mes'ele yoktur. 

akşamı panayırda Halit Tevf lk, hal ya Boynk Brhınya ile genel 
savaşta ve sonra Lokarnoda ve 31 ağostoıı akşamı öğretmen 

t daha sonra Strezada A vropa 
rfın, 1 eylftl ak!Jamı tnspek· 

tör Vahit, 2 eylftl akşamı öğ· barışının durluğu (l8llkrarı) 
retmen Retit, 3 eyf Ol avukat bahsinde fevkalAde önemi haiz 

Ekrem, 4 eylOl ak§ımı ,, bir çahema beraherlf ğtode bu· 

Bıllt Tedlk, 5 eylftl akoamı lunmuetor. 
avukıl Hayati n hepsi de SHt Faşist hükumeti kendhlne 
21 de.. - ald bir eômQrge mes'eleelnln 

y J Avrupa'da bir takım akisler 
aman ar Kampı doğuracağına kent değildir. Me· 

Verem mücadele cemlyetlnkı ger ki, 1 talya gibi bOyftk bir 
Yımanlar'dakl kampı 7 Eyhil devletin en vahşiyane bir esı · 
Pazar günd kapanacaktır. retln ve en iptidai hayat şart· 

llbaylık köy bQroaonun hu· Jarınıo hilkiim sOrmekte oldu 
radaki çocuk yurdu da dan ğu geniş bir Olkede gOvcnllğl 
kapanmış ve çocoklar lzmlr'e 

eağlımasına engel olmı.k iste· 
dönmfiştCir. mek ve yeniden bir genel harp 

Kadın Satıyormuş. çıkarılması ırz~ edile .. 

e~yler rnkatında Zr.klye'nln Uluslar eoey.ıt11sl tara!ındao 

hanında oıuıen Afi k ı zı lclal; Rl ıu mueı tRsarl on ıuı zicri ted 

bir to kam gt-uç kıtdıvl ıı r ı ya birler ınea'cleslne gelince : 

uına ı oplay111ak asığ (Menf111) Bavaolar kurulu İtalya oluRu 

keroılı ~ıoda ı rkeklere tıollığın ile cli~r r uln!!larn hildfrlr ki: 

dan hakkında tutulan ınbklkat llöytr. udblrlerd~n bıhsct· 

evraklle Qçüncü soru bökomeo w "k vebtm souuçlıua gidecek 

De verllmt dı. bir uçurum bııına gelmek do· 

-mektfr. Bononla beraber faşist 

hOktlmetl uluslar soayettsl kon· 
seylnde İtalya gibi bir ulusa 

karşı her türlO zlcri tedbirler 

alınmasına muhalefet edecek 

mes'ul ve şuurla bir takım İD· 

eanlardan mOrekkep bir gro· 

bun bo1ooaceğıne ve bu grubun 
socyetenf o buna benzer deha 

vahim ahvalde ılcri tedbirleri 

t atbik etmek şlJyle dorsoo bu 

tedbirleri derpiş btle etmemlı 

olduğunu hatırlıyacaklarıoa ka· 
ni buloomaktıdır. 

Her balo k4rdr faşist hilku 

metl İtalyan otnıona aşağıdaki 
nokluları blldlrmeyf ~de~f icabı 
saymaktadır. 

Zecri tadbfrler mes'eleel fa· 
şl~t rejf mlof n en yüksek erkim 

askeriyesi tarafın ian her ha· 

lumdan f ncelenmlştfr. Harbcil· 

yane mahiyette olan muhtemel 

zlcri tedbirler hakkında çok· 

tanberl leıbedfln kararlar alın · 
mıştır. 

Ayol zamanda İtalyanın 
ekonomik moknemetlnl dman 
altıcı almak için ulusal haya · 

tın biitün ihtiyaç ve zaruretleri 

mee'elesl de uzan zamanda~ 
beri derple edilmiştir. 

ltıJya'orn yiyecek ihtiyaçları 
bu9eoeofn buğday ve pirinç 
bakımından gayet verimli olan 
rekoltesi ile sa~lanmıştır. 

Eodlıatrl moddelerlne geltocıe 
Bıkanlar korulu endı1strlyel 

mahiyetindeki yoğaltıoa•P (İl 
lakin) bncfiokd ve yarıll~t-"' 

o o"' ., 
mecburiyetlerden soorı ti 
itibarı alınmasına karar ~ 

mlştlr. Bk icaplara fetl; ~ 
bakanlar kurula aşağıd• ! 
rarJan almıotır. # <\ 

1 - Ecnebi meoılek .-" 

6zerlne yıpılmıo krediler tfl 
huri olarak hOk\lmete de 
dllecektlr. t# 

Yabancı esham •e 11 ~ t 
memleketlere çıkarıloa•f ;,, ... 

İtalyan eshamı yüzde bet i 
yeni hazine bonolarına Ole<: \ı 
sartıtte tah vll edllecci.ıfr. ı.r ~ 

blP" ~ 2 1 Üç yıl tçtndd rfJff 
temetUl yatırılmamış ıer ,,t1' a_ 
sinin yüzde altısını geÇ ~e 
cektlr. .ıJ 

3 - Gerek hüktimet ff'; 
aosyeteler özel lrnroaılır. r,!, 
hamiline ıld her nevi ıkl ti 
ların temeuft ve fabteılk.,I 
rfne yüzde on bir reelrJJ 

caktır. 
11
,r 

Kollektlf naklf yattı k01 t, 
lan bOtOn nakil vae,tılırt J 
zojene motörlerl ile 11111 , 
veyahud maddel kaldl" Ilı' 
tahrik edilecek karbnolıt• 
mtl bulanacaktır. ,; " 

Celse bitmeden ~nce gôll ~ 
olarak doğu Afrlka'sııuı t•1,
olın bakan Clano'a bir ıe 
ıelgrafı yollamıştır. blf 

Saat 20 de celseye 01 JI 
olO 

verilmiştir. Bakanlar kur kpt· 
EylOlde tekrar toplaoıc• 

ikinci Beş Yıllık 
Endüstri PlaıJ'' 

Bu r landa Hayva; ürftnlerinin fşlt' 
tilmesine önem Verilecektir. 

----•• • rl"' 
IlOkumetçe hazırlanan ikinci zfyette olanların mevklıe ; 

beş yıllık endOetrl plıioında rlta Qzerlnde göıterUıne~ ı' 
hayvan mahsullerinin Jşletllme&l tile mer'a çıy•r ve salreY

1 

' ~"'' hususuna biiyilk bir önem ve teren bir kroki yapılıct ,pi 
rlleceğlnden aığır ıslahına esaslı 7 _ İçinde bina bolo0 

surette hışlamak lıtıımgeldlği ehemmiyeti hıfz değildir• 
Tarım Bakanlığmdan lıbıylığıı 
blldlrllmlttlr. 

Sığır ıslahı için evelemlrde 

damızlık boğa yetlıtlrmek ve 
bunun için de inekhaneler vü 

çuda getirmek lhımdır. İzmir 

111 bo yeılıtlrmeoin merkezini 

teşkil edecektir. Onan Jçln 

lllmfzde kara sığır yetlotlrmeğe 
el verişli bir çiftliğe ihtiyaç ha 

eıl olıcağı Bakanlıkça nazın 

dikkate alınouş ve böyle bir 

çiftliğin bezine elinde bulunan 
çiftlikler arasından tedariki 

mümkün olduğu takdirde mes· 
elenin koloylaoacağı blldlrll· 

mlşdr. 

Şu esaslara göre teJklkat ya· 

pılarak en fazla bir ay içinde 

Bakanlığa mal\lmat verilmesi 

istenmiştir. 

1 - Çil tllğin içinde senede 

asgari yanm milyon kilo ot le 

tlhsal edilecek çayır boluna· 

caktır. 

2 - 10 bin d6nfim birinci 
sınıf mer'aeı olacaktır. 

3 - Yoncalık yapılacak yeri 
mebıul soyu bulunacaktır. 

4 - İçinden çay, nehir ge· 

cen çlf tllkler tercih ol ona. 

cokllr. 

5 - t;lf tlfğln heycıi umu 

mlyeslnln sobc ııı l 5 b in 50 bin 

dönflm olacaktıı. 

6 - Bu crsuf ta hazineye 

ald çil tlik yokıta oahıolar elin· 

de buhıoop ta en mleald va· 

El). Bıçaklı 
Bir Kadın. 1 
Herkesin GözD öııo;P. 
Kocasına HnculJJ ... 

ooov 
Elhamra sfnemae• öP 

0
JI 

geçerek evine gltaıe"te 0_, 
' lo 30 Abdullah oğlu Sami ıı 

geçen karısı Bedriye: ,~H 

- Ulanr Seni öld~ıl' 
diye eUndekl ekmek bıçtl' ~ 
hilcom ettiğinden bıçal• il' 
ilkte yakllaomıştır. , 

Tnzeye Verildi ; ,.,, 
Şemlldcr köyü mobt• --· 

med köye ald porodaO bit p 
tarana zimmetine geçırdt~lf"" 
hıkkında kanuni takib••' •' 

.. .,ti ... 
lanmış ve llbayhlr. yuD dl'.,. 
rulonun IDzomu mub•~' .J'' 
rarlle mGddelumumUlğ~ 
mletlr. 

MahkOm oldaJ ı'-
ı dD·~ 

Boş eloeler tçlne su 4J"' ... 
duğo hılde lnblear 1>•;1ı/ 
yap•ştırmak eorellle ,,. ~ 

dD"ı-• rakısı diye &1tın ve S 
rıcahk yapın 1stanbu1'10 ~ 

Aıl11 
oğlu kah•ecl Duan ff 
bakyl"rlnde f ki ay hapse -· lira ıgar para ce .. sıD• 

edllmltdı. 
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fiATUN RAKAll 

Tefrika No. 108 30 Ağustos 935 M.AYHAN 

l'ab serdarın: "Emredi, ordumu geri 
Çevireyim. Sizi seviyorum.,, dedi. 

"'t.ıı, Sılt, tereddftt eder 
Oldu• 4 . 

\i )'tı kllkmalımıydı? Ken· 
~- de mozaf fer bfr ordunun 
~--dını değllmlydl? Faklt 
a...;abıre do~ruldu. ÇOnka 'il Hın içeri glrmlt, dik, 
~ tlı •e ndfoz edici bir ta· 

4 1•klıımığı bııladı. 
tllti:b Emlrlne elini oıattı . 

bir arabçı ile: 
~ 801 geldin yı Emir! 
~1• ÇOldn bodal! arıbı, 

''• ıerıemlemlıtl. 
; 801 bnldok ya Han!. 

" ile yomo .. k, o ne ipek 
'rl. eldi? Bayıtıada, karı, nı . 
'& ••uçları bOyle bir ele 
Q'~•ıtl.. 

" ~lQa Ban; di~erlerlnl 11de· 
, ile ıellmlıdı ve ellle; 
~ Otoronoı! 

8-tt ~ gibi bir lıaret yaptı. 

4 
ili Oımaa ona bıkı1ordu. 

--~tı lnınamıyordo. O at 
~de Çlrpııırken gOrdGğft 

8.a bomıydı, lnanamıyordol 
~'dteı .. 0111 Tanrının kltıp· 
,.. yaıılan bir melekti. 
\t ' le•dab gOzleriul ığır 
'hareket ettiriyordu. YG· 
~ glıllyemedlil bir heye· 
~ lath çlıgllerl bellrlyordu. 

"' ilde zırhı vardı. Bella· 
ı,~f gfhnaı kemerden, ince, 
\~ 8obara iti bir hançer 
~0tdo. Onun ıhından da 

' diılere kadn uzanın 
'-.. ipekli, gri renkte elbl· 
>'Mı gGaClkayordu. Çfımelerl, 
' kıdlfeye benılyen bir 

8t • Jap .. mıttı. 
L.q" •ralak Sıh lbnl 0Jman 
~~· •tıb Emlrln gözleri iki 
'-t'-a h.ktk gibi parlıyordu. 
~ btr hareketlerinde kadar· 
'i1~ lflun ifadeleri nrdı. 

, •aoıarıaı çatta .. 

~I ı._ lı Emir!.. Şflphem yok 

'-•;:a gellılnlıdeld mıknt, 
' b ki harp bıılangıcına 
~lmıktar. Memleketimi 

' etmek kararını verir· ).... . ''b ·"" ~ 'Jet milletimin de bot 
ı.-._lla 11118

111 dôkdldGğflntl lı· 
)'tte b Blı bogCln fena YHI· 
'~oaoyoroz. Bizim ın· 
ı., klatımız, ıbe zaferler 
~it ediyor· Y okeı biz, Arap 
~~.l'laı baıka UlrlG kartı· 
Se,.d 
, t Yerlnden kımlldadı: 
l>ı~kıt Y• Ban! 

~~' Q kıdıa derhal a
0

tıld1: 
:"it! ~•ıa 168G keellmeı ya 

~-- •im ıarayımda bulun· 
~ .. ~: dGıGntnftz.. E'et, t:4t 11 Y0 rum, geldiğiniz yere 

'- ~0:• kıI.çta değil, ıopa· 
S'1ld l lardık. Fakat ne çare? 
'" baı Osman· 
\' 't ' hJ 1 

Oan! ·Dedi· ılıden 
' tlcı etaem! 

llo10 \' 8 ron, tôyleyln!.. 

) ~ "
1 
'•da bnluaan maiye· 

~ • .... d 
~· b ' ımlannıı blıl 
~ , 'l'lktııılar. Bu kadar 
,, ..: IGaet •rapça blldlğlnbe 
~IDaaa hacet kalma· 

lanmJaa kom1t11n1a. 

-baktı. Onun mak11cbnı ıeıer 

gfbl oldu. Fakat bono reddet· 
mek te bir korkaklık, bir gayri· 
tabiilik olacakta. Sığ kaıını 

hafifçe kaldardı, dudaklarında 

bir knrınb oldu: 
- Peki ya Emir! 
Ve bono mdteaklp kendi 

adımlarına lıaret etti. Said 
lbnl Oaman'ın maiyeti de ken· 
dlllklerlnden kalktılar n odı· 

dın çıktılar. 

Şimdi bat baıı kalmıılardı. 

Anb Emlrl kendtalnl btlı· 

haıan çlrklaleıılren iğrenç bir 
gCUGtlt; 

- Gazel Hın · Dedi . ne· 
den ıtnlrlenlyoreonaı!. 

Han, hafifçe gdlmektea 
kendini alamadı. 

- Sinirlenmek mi, hay1r!. 
Gerçi ıor zımaalarda bası . . 

ıııkıntılar, ılnlrllllkler dayayo· 
rum amma, ben timdi hlo te 
uabl değilim. Slıl dinliyorum. 

Said blrn daha yaklattı. 
Haıon Hın hançerinin kabseet 
ile oynuyordu. 

- Beni dlnllyecekılnlı, ben 
ılse kartı ne ıôyllyebllirlm ki? 

Baa hayretle ona bıktı: 
- Anlamadım. 

Emir Said, elini kalbine gô 
tftrdG: . 

- Bllmeutnfz ey TGrk dil· 
beri, bllmeulnlı! 

Hatun Ban'ın yGıd kızar· 

mıftl. Kaıları daha çatdmııtı. 
Emir, artık coımoıta: 

Ben luırbda muuf fer, 
ııkta mağlub bir bedbaht1m .• 

Slılnle mftlakereye gelaıedlm1 
ıfse lnklyıda geldim. 

- Fakat ılı ne ıöylftyonu 
nos ya Emir! 

- Evet ıevglllm, net ro· 
hum, ent benim blblmla ta 
pındığı dilber, net!. Sis Mr 
Anb'ın aıkını bilir mlllnlı? 

- Ba ftıhsl kapananıı daha 
iyi olur ya Emir! Ben ne Arı 
hın ııkını blUrtm, ae de bil. 
mek lıterlm!. Siz, bir Ban'a 
ne cGr'etle bunları IGyltlyor. 
ıunaı? 

Ve Hatun hın bGyle .Oyler IGy. 
lemes ayıAa kılktı. S.ld lbal 
Oıman blltkls dls ç6k~O. Onon 
çlımelerlnl öpmeAe bata.dı: 

- Emredin, timdi ke•dlml 
ôld6rGrlmf. İıtenealı ordama 
geri çetlrlrlm. Kmrlnlıe bıra· 

k~rım.. Slal eHlyoram, merha· 
met edin! 

Batan ban, ltrenmf1t Clrper· 
mlı bir halde bagardı: 

- Suıan yı Emir, nıaa 
diyorum, yokta ılmdl adımla· 

rımı oaaınnm! 

- Bıyır, hıyır, yapm11ıı· 
Pız, boaa yıpam.-•ıs, baaa 
llCll'llBIS ••• 

Vulyet çok feaa idi. Blı 

Skandll kop111111 lhdmaU •ardı. 
A yığını tlddetle çekd: 

- Şa halde otaranaı! 
Arıp Emlrl eendeledf; 
- Peki.. Peki.... Peki cllyo· 

rum itte ... 
Ve yara ezllmlı, yan h111p 

bir vızlyette aedlre yıgaldı .• 
- Sona Var 

Menemen Şarhaylığından: 
1 - Belediye önGndekl comarlyel meydanında projeel ma· 

clblnce AtatGrkCln bftıtftne alt bide n ıGtanaa in• 28·8·985' 
t11rlhlnden ltib1rea onbet gdn mClddetle açık ekdltmlye ko· 
aolmottor. 

2 - Ekelltme lıt 11·9·935 tarihine ruthyan çaroamba gClllil 
ıaat onbeıte Menemen belediye dılreelnde icra kıhnıcaktır. 

8 - Ba ın .. ıtın muhımmen beclf'U 644 lln 23 kuraıtur. 
Tılfpler muhammen kıymet Gıerlnden yftlde 7 ,5 nlabetlnda 
muvakkat temlnıt vermekle beraber ihaleyi mlteaklp ltl>a te• 
mlnatı ylıde 15 e lbllğ edecek te ekılltme ıartları için noter· 
ilkten muıaddak mukuele tanılm edilecektir. Noter mun6 
mftteahhlde aittir. 

4 - Ba ite alt .. rtname •e ulr evrak talep •akannda be
delılz olarak belediyeden Yerllecektlr. Meteahlalcltn ba gibi itleri 
yaptığına dair n11lk lbru etmeel Yeyahat ehliyeti fennlyed 
moeaddak .. hııların lafUta aez1ret ettirmek esere latlhdam 
etmeal euUar. 29 1 ' 7 2755 

Bornava sabn alma komisyonouda iba· 
leleri yapılacak ola.o asker ilAnları 

Bunan Aıked aat. al. ko.daa: 

1 - Pıs1rhk mretlle Gulemlre teellm 5 ton bealbı ile SSO 
kilo dôrl ııfır makine yaga ıatın abaacakhr. 

2 - P11arhğı 4."yl"Al.935 Ç1r..-ba gtlnil 1Ut 10 ela yapa· 
lıcaktır. 

3 - Tahmin edilen bedellerl beaıln lcln 1700 •e makine 
yığı için 100 liradır. 

4 - ilk pey 135 liradır. 

5 Şartnameet bergtla komisyonda g3rClleblllr. 
6 - İsteklilerin blldlrllea nktlnden evel temlnıılarlle bir· 

ilkte Barnavadı aıkerl tatıa alma komlıyonana gel· 
melerl. 2781 

lzmir P. T. T. BaşmQdOrlOğttoden: 
Telgraf hatları için Atin alınıcak demir direk, tıka •e1afre· 

nln 27.8.935 tarihinde yıpılan eblJtmealnde .. rııea lledel IAylk 
hadde ıır61medJAfndea eklllıme 6.9.935 cama glal .. t 18 J8 

lzmir icra me-
murluğundan: 

Bay cemal'la emlllc .., ey· 
tam banbnnclan Ml•ç aldllı 

panya mukabil bankaya ipotek 
eylediği turptlunon eamU CI!• 

dit maballed pa.. camii t0ka· 
19ada halen bGkO.met konatı 

1 olaa, tapunun K. IHi 929 ta· 
rlh •e 8 No. da kayıtlı semini 
hod.rum, ilk katta bir .. ıon 
4 oda bir hdt, lllact katta 
' oda bir alon iki oamektnla 
iNii.kon bir heı. .., bOyü beJı. 
~ H mClfle!Dlltdle 750 ID. 

manhbaıncla n 18050 Un 
kıymet tahmin olunan ba P1· 
rlmeakulGD 

MCllklyetl aÇ1k artırma nre· 
tile Ye 844: Dumanlı emllk 

•e eytam baakaeı baaaa ••· 
clblnce bir defayı mı•1a1 ol· 
mak tartile arbrmaa 1.10.935 
ııla gGnCl IUt I•.16 da ya· 

pılmak ftsere 30 gtla m.Wetle 
ıabl•i• konuldu. 

Bu art1rma aetleellade •tıı 
bedeU her ae o1... ..... 

borcun &denmeli aarlld uao 
numarala kua•u medyeta 

glrdlAf tarih~ IODl'aJa •tlla· 
dlf olm• buablle bymedae 

bakılm1yarak eaçok utaruua 
Gserlae lbrled yıpıa..ktar. 

S.tıt 8(4: namanla emlllı:: •• 
e7tam bakma kuaaa hakim· 

lerlae glSre yıpllacqanclan ikini 
artırma yoktur. iallt petln para 

ile olap m....,.._ y81Dıs 
ylacle Wbaçak delWl19 .,... 

ni6 ahnır. 1ıba ppt me•kal 
Oserl•de her hangi bir tekilde 

hak talebinde balanınlu elle· 
J'lndekl HllDI Yfllalkle blrUtte 

yirmi glD ur6nda lsmlr n 
targatla lcnana mlneaatlan 
llumdlr. 

Abl balde haklın tıpa il· 
ctllnce aıİıatdm obıi.hiÇ9 pey· 
lapaaia harlc bhrlar. 18.9.35 

tarlldnch• ~·· tart•••• 
berkete açakbr. Talip olanlana 
ybde yedlbaçak temlaıt akÇ911 
HJ• mllU bir bankı ldkr 

melı::taba •e . 34:.1242 dOIJa 
numandle lamlr 2 net •e 
tut•ameala S•. 756 dolya No. 
ille •oak ltolaadap hlrpda 
len memarlnpaa mlraeaatları 
illa olnnur. B. İf. N. S84: 

Mozayede ile 
Fevkalide Satış 

Yolcalalı:: dolapllle G•Gml•· 
deki puar glDO •bahleyln 

-t 10 da Gastepe41e, 864 No.la 
nU lı::oaalanın birinci kat1Dda 

bln;olı:: mohllyılar blJmblyed• 
utdaeakt1r. 

&aaa..k mobllyalu meya· 
nında p1eı .llkı .,.. .. bale, 

din kite açabr yemet m111• 

•• birçok anapa llkemleel, 
maaadua ma..t 9 ~k 
oda takımı, pye& lika oymıb 
koneol •• beylik aynaa, bir 

r 
mermer ıltla, Oç fantul il· 
kemle. bloadel marka frunls 
piyano, S adet .Ur, 3 ıclet 

ayaalı dolap tek H dl t U. 
pılı, 2 adet direkti birer ba911k 
kltlllk brJola _,.. Wr 
çok komodlaolar, bir Net ya· 
11h1De, bir kltClphane, bir ka · 
nıpe iki koltnk kadifeli, ılgan 
aehpaluı toparlak --. bir 
b6ıt, temılyeUk, oymalı koDIOI, 
bir kltlllk karyola beyu dolap, 
eoba, ... ıre blrçôk mobilyalar 
bUmtsayede Mlllambr. 

PUilltl k1t1ımaJ181•: 
fmat utar .. ..ıoaa Asla 

KıtJada Mfls. Mev. sabn alına komisyo
nunda ihaleleri yapılacak ilAnlar 

'1ıt. M •· talin alma komlıyoaondau: 
Nlktan Cimi Tahmin edilen 

Kilo • 
236000 
88000 

Ua 
Un 

mecmu tutarı 

Lira Kr. 
2•780 00 

9240 00 
hııle gflDCl 

Beher kfloauna tıh· 

mla edilen f lat 
Karnı Sa. 

10 50 
10 50 

Temluıtl maftk· 
kate akçeel n tarlhl Saat 

MClnakannın 
tekil 

Lira Kr. 
1858 50 6.9.985 camı 10,30 Kapalı 

603 00 6.9.935 .. 16,30 .. 
1 - Mat. lh. kıtaatlnın yukarıda clna n miktarları y11ıb 

iki kalem aa ihtiyacı iki kıt·• ıarıname ile ıyn ayrı 
mlllıbaaya loamat1ar. 
İhaleleri hlular1ada yuılı gClu ye tarihlerde lımlr'de 
kıtlacla Met. M•. utla alma komlıyonunda yıpılacaktır. 

3 Şumamelarl hergtlD komlıyonda gôrftlebUlr. 
' - lateklller deanı oduında kayıtla oldukluına dılr •eelka 

g611ermek mecbarlyetlndedlr. 
5 - llGDUM111na lttlnk edecekler 2490 eayılı artarma n 

eblltme bnanaaan 2 Ye 3 GncG maddelerinde ve ıert· 

•IDellncle yuıh .eılkılarlle teminatı monkkate mak· 
a.a.1anm •e teklif mektublarıaı thıle ıHtlnden enız 
bir IUt eni komlıyona nrmlı baluaacaklardır. 

20 25 80 ' 2643 
Mat. MY. Sat. Al. Ko. dan: 
1 - Tlmenia bıyramıç garaboau clHrındı bulunan kıtının 

ihtiyacı için {22060) bla kllo yulaf kapıh sarf la ekılll· 
meye koaalclaıa: 

2 - Beher klloıunua maluımmtn bedell (5) kurut olup ih•· 
leal 13.9.935 tarih Ye cnma gdntl ıaat 15 de bayramu; 
tlmen talıDılma kombyono blnaaıada yıpılaca~ı 

3 - Ekelltmeye gireceklerin Yereoelderl yulaf ıerall n ena· 
fıaıa balondugu maballln •ha almı komlıyonana mCl· 
neut e41erek ô&reneblUrler. 

' - Taliplerla 2'90 nam1nlı kanunun 2, 3 6ncd mıddele· 
ılae gare lltenllea ntalkle maHkbt teminat tutarı 
olu 825 liranın ihaleden bir taat n•el t4men mobaae· 

bellM te..UI ile komllyonda buır bulunmaları. 25 30 4 l O 

Mit. M•. tat•D alma komllyonandan: 
Mlktan Qad Tahmin edilen 

K.llo 
100000 

76000 
Ua 
Un 

Temlaib maftk· 
kale alı::oeaf 
Un ~. 

mecmu tutan 
lira K.r. 

10500 00 
7980 oe 

İhale g6Dtl 
.. tırlbl Sut 

Beher klloeona tah · 
mln edilen f lat 
Kanaı Sa. 

10 50 
10 50 

Mtınakuaaın 

ıekll 

787 50 7.9.985 camarted 10,SO Kıpalı 
698 50 7,9,935 H 11,30 il 

1 - lht. M•. bıullnın yakarıdA cine ve mlktarlan yHılı 
W kalem DD lhdyaeı iki kıt'a tartaıme ile ayrı ıyra 

mlnabtaya konmaıtar. 
2 - lulelerf hl11lmadı yHılı ~fln .e 1aatl1rda İsmlr'de 

kıtlacla Met. MY. tahD ılma komllyonondı yapılacakhr. 
S - Şartnameleri hergCln komlıyoadı görilleblllr. 
4 - .İltekuler dcaret oduıacla kayıtlı olduklarına dair •eelka 

5 
gôttermek mecburiyetindedirler. 
Mlnabaaaına lftlrak edecekler 2490 1a7ılı artırma n 
eblltme kanananan 2 Ye S ClacCl maddelerinde n tart· 
namelerinde yazıla nılkalarlle temlnıtı monkkate mak· 
baalaruu Ye teklif mektoblarını ihale ııatlnden enaz 
bir 1Ut eni komlıyona nrmlt bulunacaklardır. 

20 25 30 s 2642 

Miıhte · mevkilerde ihaleleri yapılacak 
uker ilAnlan 

Baynmlo TGmea Sar. Al. Ko. daa: 
1 - Tlmenla S.,nmlo pmlzoao cınnndı bulunan kılanın 

lhdyecı için 222 bin kilo yulaf kapalı zarf la eblltmeye 
koauldaga 

2 - Beher klloaanaa muhammen bedeli 5 kornt olup thaleel 
14 9 935 tarih camarted gtlDI ıaat 15 te Haynmtç 
tOmen talin alma komlıyono blnuında 19pılacaA• 

· 3 - Eblltmeye gireceklerin •erecekleri yulaf şerait· ve 
nlafını balanda•a mıhallla •tın alma komlıyonona 
mlracut ederek lğreneblllrler. 

' - TaUplerla 24:90 aamanb kanonun 2 Ye 3 tlncCl mad· 
delerine gare btenllea n11lkle monkkat teminat tutara 
olaa 882 Un 60 karat11n lhalf'den bir nat enel 
tlmen mahuebnlne tndll ile komlıyonda hazır bulan· 
malın. 25 30 4 1 O 2705 

lzmir Bölge San'at Okulu Direk
tôrlOğOnden: 

Koya ed 
Dana ed 
SMeNı 

Kilo 
12000 

3000 
2600 

Oranlama 
33 
22 
60 

Okalamana yılhk lhdyıcı olan yakanda cimi, miktarı ve 
onalama degerlerl yuılJ koyan, elana eti Ye ı.adeyıAını nrmege 
lllekU cıkmımanadan atOrO ıç.k ekdltme 29,8,935 tulhladen 
betbyar1k 10 gen dahı uutılmııtır. Verme&e htekll olenlınn 
oartname •e faı111ameye lllılk oranlama d~ğerlerlnl Ye vuıf larsnı 
girmek ilen bergln okal y&aetgealne aıramaları Ye yhde 7 ,5 
1ıe~gen lnaaç1arım genel eqıtmanlak dlrektGrlGğdae yahrmalara 
tlrket adına geleeekledn Tecim ocluı baıkanhğından nrllıalt 

belge ile birlikte lllerme 11111 olan 11 eyl61 935 tarihine nll· 
byaa çaroamba . pi M•I oalMltle m.ybk kon•la k6ltl.r direk· 

tlrllp aın--. lopl••• thm " •b• koml&Jonaaa bapur· 



·.!!ftiiftıiftİll""'PIP.iM'P.""'""'M'P.""'""'"""~""'~""'""'""'""'""'""'l"l'ft'l""'-!'PP.'l'm'!'IP.!lll'flftMl'lift'fr.lftft'lll"f'l~frrnmrıın-----,1111111Mftınl1111111111'111111111111111rmılllllllllll"""'·'""' ..... ""'""'llllW""'""' ..... ""'""'"""""'""'"""""'~""'""'"""' 'ft 1 • • 1 • 

~1111111111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Ol ivier ve Ş o re- Fratelli Sperco Vapur A cen tası _ Al h • B ı kası Limited Va- RoYAL NEERLANnAıs KUMPANYAsı ,. 
§§_ zse ır an ~-a~ı ·•CERES., vapuru 26 ağuatoatan 31 ağoataaa kadar AD~ "- '- ~ pur A cen tası Roterd•m, Amateerdam ve Hamburg liman lan için ynk atıe• ,eP 

' 

0 ULYSSES,, vapuru 9 eyUUde gelfp 14 eylale kadar A\~ 
. • • • • • Cendell Han, Blrlncl Kordon Roterdam, Amaterdam ve Hamborg Um1nlırı için yok ılıct ı+ 

O
D c;;ı m Da e=ıı ş n n b e s 1 Tel. 2448 "ORESTES,, vapuru 23 eylalde gelip 30 eylille kadar Ao;~ 

ti!5:a U ~ Ellermın Llyn Ltd. Roterd?:m, Ameterdam ve Bamburg Umanları için yilk alıct 

ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında Liverpool Hattı: "ULYSSES .. vaporo 22 ağuııtoeıa beklenmekte olup yokOk 
"0PORTO,, vapuru 1 eyltilde tahliyeden sonra Burgaa, Varoa ve Kcletence limanlarını b•'t 

TELEFON: !2363 edecektir. 
0 • • • Elnrpool ve Snınıea'dan ge· Ak 

e ft uı (8 k K . ) M 1 1 • y 1 ··ORESTES,. Hpora 5 eyf Olde bekloomekıe olop y~ ~ ert r an a ve omısyon name e erı apı ır. llp tahliyede bulanarak ve ayni tıhltyedeo l!l&Dra Bur~H Varna ve K.öııteoce llmanlınna b•rf 
Vadeeulere % 4 zamanda 7 eylOle kadar Lher- edecelülr. 

Mevduat Şartları: ~b ay vadt:liye % s :~'!ı:t::. Glaııgon için yok 11BERKULES,, vapuru 19 eyHUde bek•enmekte olup ,a .. rı 
Dır sene vadeliıe % 6 faiz veril.il". t N tahUye ellikten sonra BurgH, Varoa ve Köstence liman!• 0 ROUMEL A " vapuru 20 b1reket edecektir. 

Zahire, dzflm, incir, pamuk, ya~-k-,-.-fj-o-n-~-e-eil-re--to-mlayoncolup yapılır. Mıllar eyUllde Lherpool n Snansea· SVENSKA ORIENT L1N1EN 
~inde Hhlplerlne en mQııafd oeraltle avanı nrlllr. dan gelip tahliyede buluna· "VİKİNGLAND,, motörQ 2 eyUUde tieklenmekte olup yok 

c.- - ..... 

tK ll] 'iU .f 

lzmir tecim okulu direktörlOğOn
den: 

1 - Ogreocl kıydı kıbulClne 20 ·8· 985 tarlhmden ltltiıren 
b11lıomııt11. 

2 - Okula abnıcak GArencloln aı•lıdıkl belgelen getirmeleri 
lhımdır. 

A: İlk mektep ııhıdetoameal. 
8: ea.ıyet caıdını. 
C: Sıhhat raporu n •t• kAlaclı. 

Ç: 4, 50X6 bayaklağnnde ahı fotoğraf. 
3 - 3 Eyltll meıunlyet, ikmal •e dehOl eıa~lttrl• 2 ·9' 9SS 

tarihinde bıılanacak n 20 ·9· 935 tarihinde nihayet llala'aıktır. 

4 - Derelere 30 ·9· 935 tarihinde tiaılaaıcakhr. 
2696 25 27 28 

Istanbul üniversitesi A. E. P. Ko
misyonundan: 
Cinsi Miktarı Muhım. Tatarı Teminat Jliıle &ati 

f latl tarihi 
Maden 1125 ton 
kam ora 

17 Ura 19,125 t. 1434,37,5 11.9.935 14 

Kok 1172 ton 19 lira 22268 L. 1670,10 
köOmrft 
Odun 1366 çeki 2,5 " ~!15 L. 256,12,5 
Mangal 2200 kilo 3.5 krı. 77 L. 5,77,S k. 
komara 

.. 
•• 

15 

16 
17 

İstanbul Üoheraheel mtrkea bla11fle Faklllte te mDtlemllA· 
tın•n yukarıda y11ılı mabrukatı lJ .9.935 çaroamba gGoQ UDi· 
vershe blnaıımda ayrı ayrı tbıle edilmek Gzere kapah 111f UIU· 

Jile elullt meye keoulmuıtur. Jıteltlllerlo ftl'eceklerl sarf, temi · 
nıt ve nelkaları 2490 ıayılı tbalAt kanunu maddelfrlDe ay~ 
olmalıdır. Yukarıda yazıla mıbrakatın ayh ayn olan ttrtaame · 
teri hergtln Ünheralte komlıyon kAtlbioden okunablllr. Mek· 
toplar ihale tarihi olan 11,9,935 ,ana 1111 13,30 • kıdaı Rek· 
törlOge makbuı mukabilinde verllmtı olmaııı lüımdır. 

25 30 5 10 4932 26~4 

cıktır. tahliye ettikten sonra Roterdam, Bamborg, Dantzlg, Gdt' 
Londra ve Holl Batta: Goteborg, Oılo ve lıkandinavya limanlarına hareket edecektir 

•· ALGERlAN " npuro 11· 0 HElILAND,. motörO 16 eyltUde gelip tahliyeden ' , 
manımızda olup 8 eyUUe ka Roterdam, Bamburg, Dıntıfg, Gdynf a, Goteburg, Osl0 

dar Londra ve lloU için yak tıkandtnnya limanlarına hareket edecektir. ~ f e 
alacaktır. 0 VINGALAND., motclra 2 birinci teırlnde gelip yOktıııO ort 

°FAB1AN,, npuru 12 eyhll· ,altuluan ıonra Roterdam, Bamburg, Dantzlg, Gdyola, Gottb 
de beklenmekte olup 18 eyltlle Oalo ve lıkandtoavyı limanlarına hareket edecektir. 
kadar LOndra ve HoU için S1'JtVICE MARlTl.M ROUMAIN ı" 
7Gk alıcalctır. 0 SUÇEAV A,. vapuru 5 eylOlde gelik 6 eyi dide Mıhı, B•rtt 

" EGYPSlAN " vapuru 27 n Marellya'ya hareket edectktlr. ,1 
eylOlde Londıa Bull Te An· 0 ALBA JULYA,, vapuru 30 eylf11de sellp blrfncl tt·fT1 

•ere'teo gelip . tahUyedt bolu. Malta, Bareelon ve Mırellya Umınlarına hareket edecektir. 
nacı k n ayni samında 6 teıı· Yolcu ve y6k kabul eder. ., 
rlnf.,nele kadar Londra ve İlAndıkl hareket tarlhltrlodekl değişikliklerden acente rııeJ 
Hnll için y6k alacaktır. llyet kabul etmez. Fazla tafıll4t için lklnct Kordonda T•11 -
Tbe General Sıtam Navlgatlon •e Tahliye blnaaı arkasında Fratelll Sperco Hpur acentalıg• 

C L d mOracaat edllmeef rica olunur· o. t • 
" ADJUDANT,, vıporo 11. Telefon: 2004 2005·2663 

m1111mıilda olup 30 aAaııeea 

kadar Londra için yClk alacaktır. 
0STOR~.. vapuru 20 eylOl 

de beklenmekte olu;> 27 ey· 
lale kadar Londrı için yak 
alacıkhr. 

Deutıche Lennte Llnle 
"GALILEA,, npuru 10 ey· 

lllde L amburg, Bremen Te 
An•ei'ı'ten gelip tahliyede bu· 
lunacaktır. 

Notı Varöl tarihleri "' npurla· 
nn lılmlerl berine denlılldlkle· 

rlnden meı'ullyet liabal edllmn 

Sıhhat E<~zanesi 
Hamdi NOzhet 

Bafdurak baytık Salepçi hını 
"'"Hınt:lı .. 

lzmir akşam kız teciin okulu di
rektörlDğOndeo: 

1 - Ogronol ka7dı kabalaae 20 ·8· 935 tarihinden itibaren 
laatlanmııtır. 

2 - Olı:ala ahnıcak aırencl•ID apAıdıkl belgeleri getirme· 
lerl lhuÖClır. 

A: İlk mekhip .. lladetnameal. 
B: Bthtyeı etriilaaı. 
e: Slbl:lat' rllpöra .e: • litf dı 
C: ,, 50)(6 blyOkllRG•de allı foıo(nf. 
a - E,101 mema•lyeı lkm.t •e dati\\t nnçlınna 2 ·9· 93S 

tırlblllde liaıl••aeak n 20 ·9· 935 tırlblnde nihayet bulacakbr. 
' - Dertlere 30 ·9· 935 tarihinde batlanacaktır. 

269' 25 28 30 

Doktor 

A. Kemal Tonay 
Bekteriy:olog ve bolatık ile ealğın hatalıklar 

mAtehaeaıeı 

Baemabane iıtaeyODQ bqmnda.ki aibek eoük ba .... d& ao •1•· 
h ey •e muayenehanesinde ubah ... ı 8 dan aktiam Hat 6 a b<lar. 
ha1talanııı bbol eder. 

MGrabul eden b'Ulılara yapılm111 lkılbgelea uir tahlillt ve 
mikroekopü: muayeneleri ile 'feremli hastalara yapılmaaına cevaz gô· 
nllen Paomotoraıta muayenehanesinde manta&aman yapıbr. 

Telefon: 4115 

iç Baıtalıldarı Mfltehassısı 
Be1ler tokağı Tiril maiıyede aalonu lttlııallnde 

numara 45. Haatılannı Ggleden ıoora 15 den 18 e kadar 
li:atiul idrr. TELEFON : 3806 

V. N. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LlN1E 

"TİNOS,, vapura 2 e 1lOlde 
bekleniyor. 6 eylGle kadar An· 
veril, Roterdam, Hamburg n 
Bremen için yok alacaktır. 

"CHIOS" npuru 16 eyhllde 
bekleniyor, Bımborg ve Bre 
meo'den yok çıkaracakt11. 

0 1TAUR1,, vapuru 16 ey· 
ltılde lieklenlyor. 20 eyliUe 
kadar Anveu, Roterdam, Hım · 

borg ve Bremen için yok ılı· 

cıktır. 

ARMEMENT B . SCBULDT 
HAMBURG 

11HANSBURG,, vapuru 29 
ağoıtoeıı b.e~lealyor. 1 eylale 
kadar Anten, Roterdam ve 
Bambarg için ytlk alacakt11. 

0 TROYBURG., npuro 10 
eylt1lde bekleniyor, Annre, Ro· 
terdMm Ye Hambdrg için ylk 
alacaktır. 

TBE EKSPORT STEAMSBIP 
CORPORATlON 

lllrleılk Amerlka'ya Do&ru 
Seferler 

0 EK.SECUTlVE,, npuro 19 
eylGlde bekleniyor. · 

11 EKSİLONA ,, 't'lpora 30 

.f' • 

eyhllde bekleniyor. 
TUNA DOCRU SEFERL ~ 

41 AT1D., motör6 27ı~u9'~ 
ta bekleniyor, Belgrad, N; 
ııaad, Komaroo, Bud•Ptfl 
Bretlııln, Vlyına ve Vn• 
yak ılıcak. 

"AMAL, motGrO 6 rti;; 
bekleniyor, 8elgrad, No•t 
Komarno, Budapeşte, Braıl,11 
Viyana ve Lloz lçto 
alacak. ., 

"DUNA., motôrQ 15 ey~ 
bekleniyor, Belgrad, No•I ıı• 
K.omarno, Budapeote, Brıtl•e's 
Viyana ve Ltoz için yok al• ;/ 

"ATlD., motörd 29 ey~ 
bek:lenlyor, Belgrad, No•İ 

11 
Komaroo, Budaprote, Br•tl' • 
Viyana •e Unz tçiu yok al•cf 

JORNSTON VVARNf.:~ 
LiMiTED t~ 

"KENMORE,, T1puru 2 ı 
lalde btıkleı..lyor, LherpıJl,.f 
Annra'ıen yok çıkarıp 8° ı 
Varnı, KOııtence, Gı1•11 

Bralla için yak alacak. (. 

DEN NORSKE MlDDELll~ 
LlNJE (D S. A S. SPANS 

LINJEN) ' 
0 SARDINIA'. ,, mot6r0 f' 

eylalde bekleniyor, oıpP'; 
Noneç llmınlarına yClk ıl• ~ 

11SAN ANDRES., mot6tO ı,t 
Bel. teırinde bekleniyor, fi; 
epp• •• Noneç ıım:-11 ) 
yak alacık. ~~ 

Denizli Lisesi DirktörlOğünden: •1111111111111111~ MualJim ..ıım1111111111111111• 
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Okulumusoo paaılyondakl eıkl •e yeni yatı Gp-eacllerlala ilk 
ııtıltlerlot Eylftlan haf tauaa kad1r Gdemelerl gerektir. Ödemi· 
yenlerin yerine baıkalarının ıhaacagıaı bUdlrlrlm. (2787) 27, 30 

i Jç HastalıkJarı Motahassısı ~ 
§ Hut•lannı Bacı Bun Oteli K•l'fl•Du Şamh Solr•Rında § 
= (20) No. Eekl Muyenehaneetnde Kabul Eder. § 
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