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Boğazları 
abkime Karar 

Verdik ve Dev· 
fet1ere Bildirdik. 

letaabuı, 30 (Özel) -
l.oı..n ınuahedesinin ak· 
tll.adeo bogllne kadar ge· 
~il Zllınan zarfmda acun 

ileasında g3rftlen de· 
~ildikler ve barı'm mu· 
t fazası uğrunda yapılan 
~klrhlılara r4men her 

: 11 ba,gôatereo hadise· 
d ' htr devtel gibi bizi 
" Cenc .. 1 tedbirler ulmıva 

'tt"etıniştir. Bu camİe
:::.. olarak, Çanakkale 

larınao tahkimi ın. 

~- görftlmft,tOr. BB· 

'llaetfınız, b"yle bir te

- .•. 

"* barıt1• mubafa· 

"BizBağr ndanB-yükBir Atatürk Çı-
karan Büyük lJlu llD çocuklanyız.,, 

Dünkü Bayram, Çok Pa lak Geçti. Güçlü, Şerefli 
Türk Ordusu, llepimikin GöğMinü Kabarttl. 

r 
General Rasim 
Bize Dedi Ki : 

Ülkümüıı: ~udur ki ; Btlyilk 
ıBaıkomutaıumız bize birgda : 

-~'l'ürk ulusunu Te yurdunu 
koruyunuz! 

Diye emrederse bunu mlV 
hakkak ve muhakkak ıurette ya~· 
cağız ve derio bir inançtayız li 
bunu her zaman yapmak g6e 
cündeyiz.,, 

'------------------' 

~ bir kat daha biz· 
...._ . edeceğine kani bO· 
~ ~ Yukarıda t;eneral Raeim eeyleviai verir . ve kahraman Tark erleri heykel dibinden geçerlerken. 
.. •eundllli, ÇSDakkile 
.. 4uınm tahkimine 50 AğallOI Zafer m'nmı telllr litllWe ~t attak• ı 30 •AallOI Zafn ..,_mı Wr lau• tell•I ındarıyordu. sel Orlnlnler törenin yıpılıC9I• 

Yerml' ve bu ka· dell bl1'1ıf aateale ltllle balll uçmak ıuretlle Zafer bayramı· ._.... propliıılif t&e ... 8,li M Şehlıdekl bltla rHmll biaa yere geldller. Bali tıi'ıflndall 
k tara6nd8a pmılt Mr tekilde llllla..._ .-..ı ..,_.aabk iMia IHI_...,,....,, dlkkiD alkııladı karf)lındılır. 

~ 1 uvveden file çı· katlaleadı 99 lamtr, tMth"I bir ôrlllllle"' s-., • ualMıylü; ,.. ..a.r ufeı bıynmı .-efla• Snt t•m dohsdı t&rene 
~ a.a.cıan evel bfttfto gcıa yata.fa. e.a.; al•• erkin. ~da llOllılllı•• ....qı 11 baJrMluımaıl• tlıleamqtl . ltlel moslkanıa çıldıgı erklnlll 
'-'-~lete bildirmeyi mu· Uğe (İllllkllle) knuıtaraa or· ••--• Geaenl Ralml. siya· K.kfeı• Hpurlan ile llmaad• martı ile bıtlandı. Saygı ile 

'1111[ o• l•Hlı d il la 1 ~ d Nl edeııe"' Zaı.. NJr ... DI kat- bulunan ulo11l Hp\ırlar daı cl•nlenen marttan ııonra .ata• "u. lb ..,.-r. nyu ıayg"t e ııe .m ıuı, o an A 

"' ~kkale ~nl .. n- bıomet " kudretini alkıtlıcL. '•7•hıtda.., Dıaa.. .... batla 11.yram g6Dlerlne mah1Uı bay Ulrk'Bn heykeli GnGnde hasır· 
... """e o d b• aL ta 1 ilbay Fab G6tefo oldaAa halde saklasa çekmlflerdl. Tramn• lınmı• oln kareaden GnCfl 
"" tabkimile Tftrklye r Dl\DD uJu• geç reım C.ILP. U,6nkoral bıtkını Yos· / .,, 

' 0 IMttar befbedf oliİI • lıilti- ,.. oıobl.ılerln inleri n yan orchıuun fımlr'de en genç ıa· 
~ '1rluğuaan, harı' i9n ramın ord•muı 0 kıdır hat· gıd 11Y1" 1 A.tnl DoAın "' tlfli· laıı da b.yraklarla ı611eamlııl. bıyı asteğmen Ahmed Akis ta· 

Cl htyQk hizmeti yap· metle •eçtl ki, ıeyredcalerln İlbay, .faHt b.,..._ ft ş..,_Y, rlııakditlıl' 11Y•'1*• •iıtiiY Dr. B671k ~reala yapılıcagı Ca· rafından bir ııftyln nrlldi. 
e Mtlıtahkem Mevki komutaalığıD• Behçet Us "a. c hıkyerl 

• OlaeıAı kaılaallf g~· tClylerlnln Clrperdijl ilk bıkıtt• dan Çıkarken.. ' "'e
1
' eza mar~ alaDı çok gGz.l ılelen· ~ylnlerla bGtila alınd•kl 

• d ıır •• 1 L t. .. ~ ..ı.ı.. ı.:. ..... ~ it.._. SClreyya, emniyet direk· -•· L ........ ı.. ..1 tl batL Te ent tırıfınaın .:a....yal· • gôse çırpıyor o. a.DYTeu .ara mamM Defe J . .., um&ID cot· ~ •lr~•e- meyaaa vrr · • uu 

~ n de•'• hna fUolanmı• da kanluğanu artırmıtlardır. \İbr1l ..rTftse, mtlıktye GrkGn· 

'i:-ı··y·-·a··-,-··s· ···u-:.-·e-·-ı·--ı--ş·-g·-a·-·-ı···-v·-·-e·-·-~-ı·-y·-·-a···s-·;ı··· !:e~E·~.!'r!:ı!: 
("il U A çıkarak kıtlaya gltmltler, MU 

~ıi _... lomoıınlığıaa 

K ı 1 t giderek komoıaaı ziyaret eımlt on tro s 1 v or. ler Te bayramı k.uılımıtlardır. J Bu ziyaret ıııraeınJı mGstıhkem -ttssolini Fransız Bayrağını Sel3mlı· 
0ı-. Ingiltere De Sert Yüz Gösteriyor. 

mnkf mulit111 Komutıalık 

6nGnde selAm martını çılmıtbr. 

Bayıaou kutlamıy• gidenlere 
komoıınbktı llmonaıı ve ıı · 
garalar ikram edilmlttlr. lımlr · 
deki eemlye&lrr n kuramlar 
mllnea IUetlnln de llbaJlllk n 
pd lıtullmuılılltadan to•• 
ıaat 9 da Cumorlyet alanında 
Atatetk'aa laeyall öaGode 
yapılacak biyel~ ~ren için ılı· 

ltalyan Denizaltı Gemisi Malta CI atffldadrr. Si-
cil ya 'da Tayyareler Toplandılar. 

~ 30 {A.A) - Matla 
~ 60 İtalyan cfeniaahı 
~ lae Maltı cft1rındı deni• 
" •ttt.ıına İıuır bulunmak 

'•Yeıtillli• bi14İrmekte 
bltst7a kıyııınd• Gnemll 

' toplalakl.W y.p ... ar 
~'-dır. s; ' 29 (A.A) - İtalyan, 

t "*l•fl\rmV kon1Nf6n· 
det~ fttileftellir: llyu· 

''"'•'"1*4 M. Polhlı'Nn 
~rtre hnber ~ıtma1t1n 

'1 tdlr. 

~0llılı bo lıtegl liıbal 

~: 29 (A.A) Cotombo 

" l.gt1ta lmıtn6r8DOli 
t.aiu. 10m1Uilndekt 

1 -Berberaya gelmeal beklt'ntlmelr-
tedll'. Krawlllf nk•ati takl· 
Mtmek lçla onda Mt8°*1dar. 

Parll, 29 ( &.&} - İDgUte· 
renla daramuadan balaeeden 
Cenvre psetHI, bu gühaeıia 
ekoaomlk H f lnanıel ,slcd 

tedlalrlere eAgln oldutana 11n· 
mıktıdır. Bu guete diyor ki': 

- lagflis projeıl ıecrl teJ. 
6f rlerfn ııtblkl l~f D 42 ilke 
nfD topluluğunu loftılerde ı-f 
lımık, fakat ırır ıona~lar do 
AorabH~cek btt tlddetle Do~'ye 
ıert y6• ptennatltedlr. 

İ•glltere a. klldn patı 
mtkyntı maeevl n belki clie 
...tdt boykot liar ... nda İtıf· 
ya •• d•y111uieepn ıaama· 
.. ktHlr. 

Bolaano 29- ( A.k )- - iyi ••leY .... 119&1.. ımyliW 
dlglne gere, aDC9k IOD oalıı· 

tırma ıe.,t,iı•ftfnta ikıailı· 
tinden nyahat mobnewıııw 

- Sona 6 ıneı ya.de -

11.- hareket edttmlttlr. 
DAWu..._• ılım -... 

hğındanberl ıehria her tara· 
tl*ian Ca1btodyet-ahibına doğra 
dhnıa gnft cadclelerl binlerce 
tiılk: dolduraKlı, fe cildd~ler 

ilnllmOzdeki 20 Okteşrin - Pazar GGntl 

GEN-HL NlJfUS SAYIM GtmOdtlr. 
7 ...... 

Sayım, çok genit, çok kapsal bir i'tir. Ba'8'f'd· 
maeı herbirimi&in 4zerimlze da~rı yO.k.ftmft son de· 
rece 3zenle yapmamıza baAhdır. DoAru sonuçlar 
alablımek f!in hephiliZ gtklmlıl yettili kad• ça· 
lqmalı ft urı a,mahyı•. 

B•ellAlet 
t....utik u .... ll6dldflll 

Ahmed Akiz ıöylevioi veriyor. 

me~k için halkın Te koma· 
ta•• İlbıJ n GrkGnlerln kurul 
ıır11ında bal•acakları yerler 
tel GrgGlel'le aynl1111ttı. AtaUlr· 
kin heykeli naClnde bir de g6 
sel trlbClD yapalmaflı. 

Saat dokau dogro Cumurl· 
rlyet ılıaı on binden fazlı 

balllı tlOl'd9'\a. Zalttt8ca lö 
rene gelenlere yerleri gôeterl· 
llyor, geçld reııml 11ialınd• bir 
kazayı me,.-, wrll..,..._ içi,.. 

gereken tedbirler dıbı ilk H 

mınlarda abomıı bulunuyordu. 
M.tıalahkem mevki komutınt 

ıaat dok.usa doAra llbıy, parti 
bıtkanı, lsmlr'dekl 11ylnlın· 
mıs; f1rba7, ıGel te mllkl ti· 

mıHnı a.Alım•k içjo hoparlör 
konmuıtu. Ktıralden ıGyle••• 
sözler oa kat ylkııek eeıle ba. 
tan alına dagılıyorda: Ve 11k 
ııık alkıtlınıyordu. 

Genç ııubıydaa aoara k6r· 
ıGye ögretmen Şek:Clr C•A•laJ 
çıktı ve c. e. partlııl ıdaaa 

allutlar ar11ıada ta ınylnl 
verdi: 

- Bayanlar, b.,lar! 
Ben de parti n•mına ııM 

alank ıu daklkıda katla zafd 
baynmımıaın blae veııdl~iı 111•• 
ul ıınlncl ıçıAa vurm•k la&t-
yoram. 

BClyGk Tftrk orduıal S... 
hitap ediyorum: 

- Sonu 3aoi 7Qlclo -



fRJllllllll Sayfa 2 
....................... 1111 ..... 1 • 

A~stos S l il'"" • • • •• • • •• •••••.IPI •• :ı:ıı. '"""· .S~.Zft'l .. :ı:'l •• :ı:ıı •• '11.tft' .. ift'li llTll ır:: .. ::: .. ":": .. ::., .:::. ,:"::11:':':.,'!':',.'!':'.,:"!':,.,~ .. ~ .. !'!'!! .. ~.,'!"!'1 .. !'!'!11!'!'!.,!'!'! .. "!"!11,;11~1 .. ~ .. ; .. :.:,.:.:.,-,....;, .. ::.. .. :.. .. ~.a:;f11iİİ,i ~ lA•Afie Lif 

Başkalarına Göre: 

Denizli 

..... ,............. .. ............................ . ............................. . 

Türkiye ürünleri Ihraca-1 G lt1ı n lt1ı n T e O Y a ~ o H a lb> e ır O e ır 1 J 
tının Durumu Nedir? lstanhul TelefonlarıdaDevletMüesse-

Vftlkischer Beo· 
bachter "Berlin,, den: 

Tflrklye dıt tecimlnde yemi ı 
ve her nevi cecub meyveleri 
(Narenciye) ihracatı, bOyilk 
bir yer alır. Tarktyenln en 
bayftk miloteriel olan Almanya 
1932 yılında 1589 milyon 
RM değerinde 26,709 ton ve 
1933 yılında dı 1,676 milyon 
RM değerinde 34,912 ton ita· 
ro ilzftm, incir, taze azam, 
kabukla fındık, ceviz ve ka · 
bokeoz fındık almışhr. 

Son iki yıldaoberl, Tilrklye 
tarımın nazik doromunun ha 
flf ledftl iddia olanabflfr. Bun· 
dan az bir zaman end hftku 
met, köylülerin borçlarını, yftz 
de üç faizle onbeo yıllık bir 

Yıdeye bığlımıotar. Umum bor· 
cun yekuna takriben 20 mil· 
yon Türk llraaroı bulmaktadır 

ki bu da 40 mUyon RM ya· 
par. Şimdi takip edilen ataye 
tanm Grilnlerfnln fiyatını yak. 
ıehmektedlr. Bugfln bir köylcı 
100 kilo ıoltanın için 6 Tftrk 
llra11, yani 12 RM alıyor. Eğer 

bn ytlı kilo ınhanın'I elde 
etmek için 800 · 1000 kilo taze 
tlıftme ihtiyaç olduğu dftşftnfl 

lecek oluna, o saman bu altı 

liranın ancak maliyet flıtlnl 
karıılıyıbflectğl ınlııılır. 

lnglltere ile Tar.kiye araaın· 
da yapılan bir ınlıomıdın aon· 
rı, İngfllz'le .. , Tark incirleri 
tlıerlndeo alının gftmrGk ver· 
gtılnl yfhde 30 nlebetlnde in· 
dlrmlıler ve ayni zamanda, 801• 

tanin, incir ve bbukauı fındık 
almayı taahhftt eylemlılerd2r. 

Bu yıl 30,000 ton ııohenln 
ııahlaca~ı ve incir ve kabuksuz 
fındık ihracatının da yOzde 50 
nlıbetlnde f azlalıoıcığı tahmin 
olunuyor. 

Bandın bir mOddet eni 
normal bir mıhaol yılı bekle· 
ntrken, ılmdl hıylıdınberl de· 
Tim eden ıııcıkların karımndı, 
yapılan tahminlerde biraa daha 
lhtlyıtklr olunmayı baılanmıı· 
tır. ÇGnkft olmdlye kadar elde 
edilen tecrftbelere göre bu gibi 
ıtddetlf ııcıklardan aonrı, çok 

zarar veren ılddetll yığıılırın 

gelmeıl, hemen hemen mnhık· 
kaktır. Bu ııebeble ônGrnftzdeld 
yıhn auhanln rekolteııl 55 60,000 
ton olarak heııab edilmektedir. 
Fındık va ceviz rekoltesi lhtl· 
maileri de pek mftaald değildir. 

Gerek Rornanya'nın ve gerek 
cenubi Slhya'nın bn yıl he 
men hemen ıade ceviz ihraç 
edecekleri Torklye'ce de mı· 
lôm olduğa için, Tcırk fh. 
racatçıları, dıhı uzun vade· 
ler lçla ofert yapmayı tebllkeJI 
buluyorlar. Çekoelovakyı, Avna· 
tnrya, Macaristan, İsbndlnn 
memleketleri ve Hollanda ile 
yapılan kuru yemiş leleri, çok 
mGeafd bir , ... kilde lnkloaf et· 
mektedlr. TOrklye hfllnlmetl, 
ıon gilnlerde, Milli Müdafaa ve 
KOltftr Bakınhldarının, ispirto 
ve lıplrtolu içkiler lnhlearı ta· 

rafından okullar ve umumi 
mOeHeııelerde htlblAk olunmak 
Gzere, Eyhll, birinci ve ikinci 
teşrin ıylerındı, önemli mlk· 
darlarda ııultanln almaları ka· 
rarlııJtırılmıotır. Ziraat bankası 

' 
ıonbıbardı fazla mllı:darda koro 
yemi ı arzedllmeelne meydan 
bırakmımak için, ftzftm, incir, 
fındık ve cevlı ftrlnlerfne mu· 

arazi Gzerlnde, elyafının ozon 
luğa 32 mfUmeıre olan bir 
nevi Amerikan pamuğu ekil· 
mfıtlr. 80 tecrcıbelerle elde 
edilen tohumlar iee, Tarım Ba· 
kanlığı tarafından Klllkyı OH· 

ııında 13000 hektar ve çiftçiler 

tarafından da 30.000 hektar 
Gzerfne pamuk yetJıtJrUmeılnde 
kollınılmııtar. 

umanda İzmir hlnterlın'ında 
ayni lı için 500 hektar tıhals 

olanmoıtur. Salı:aryı oneında 

d" pamuk ekimine dıha bayalr 
bir yer ayrılmıotır. 1936 Yı· 
tındı, Sahryı 0V1sındı 25,000 
hektırlı k bir topraktı köylftler 
tırefındın pamuk yetlttlrllecek, 
ba miktar 1937 yılandı 13.000 
hektara çıklealtır. Klllkya OTI· 

ıında 1936 yılı içinde 200.000 
hektar araziye yeni tohumlu 
ekfltcek, ayni yıl içinde İzmir 
blnterlınd'ında da hlçolmasu 
8600 hektar pamuk yetlotlrdlk· 
ten ıonrı, bn miktar 1937 yı· 

hada 150.000 hektara çıkarı· 
lacaktır. 

TGrklye Tarım Bakanlığı, 

b'1 planların tıklbl ve kontro · 
lo için Alman pamuk mGte· 
ba&111larındın V. Verber'ln 
yardımını temin etmlıtlr. Uzan 
yıllardanberl Afrlkada bolun· 
duktan ıoan bn alında bayık 
tecrftbeler elde eden V, Veber 
pamuk ydlıtlrme meaeleelnln 
lncelenmeal için ğeçen yıl TGr· 
klyeye giden komJıyonon Gye· 
lerlndendlr. 

işçilerimizin 

Yaptığı Tayyare 
Ankara'ya Getirilmiştir 

Ankara, 29 (A.A) - Tark 
loçllerlnln yaptığı ilk plAnör 
( Motörsilz uçak) Kayıerl'den 

Ankara'ya getirllmlotlr. 
Ayrıca Tftrklı:oıa için Sovyet 

Ruıya'dın ılparlı edilen plinôr· 
lrr (Motôreaı uçaklar) ve para· 
tütler de gelmletlr. 

Nttfus Sayımı 
Dnnyayı iJ. 
gilendirecektir .• 

Ankara, 29 (A.A) - 20 İlk· 
teşrin Pazar günfl genel nafoıı 

eayımı comorfyet rejiminin TOrk 
nü(usu Ozerfnde yaptıiı tesiri 
ve verdiği en maııbet neticeleri 
~ôetereceğl için yala11 bizleri 
dr.ğll, batan dtlnyayı ela ilgi· 

selerimiz Sırasına Geçti.. Zafer Bayramın• 
ş· k · s ld w • Törenle kutluladı 
ır etı atın A ıgımız Hakkındakı Mukaveleyi, Don Denl:ılf, 30 (A.A) - sogOJ' 

Bayındırlık Bakanile Şirket Murahhasları imzaladılar .. ,., ı..1••m• btı,11ı. ıoro"" 

••• 
Müfrit Habeşler Taarru
za Geçmek istiyorlar .. 
Hnktimdar Bunların Oileklerine 
Karşı Geliyor, Tedbir Alıyor .• 

Londra .:ıo (A.A) - Dally Telgrafın Adlı·Abıba'ya göderdlğl} 
öıel ıytan imparatorun ıon glnlerde derhal t11rr111a geçilmesini 
tuılye eden mGfrlt elemanlara kartı geldiğini blldlrmektedll. 

İmparator buna benıer tehlikelere engel olmak için genç ıG · 
baylara kartı lnılbet tedbhlerl almııtır. 

Ayal ıytır dan Obatl ıtmendlferlnln kurnamaeını 11ğlımık 

için bir konferans yıpıldığını dı haber •ermektedir. 
Fransas makamlınnın dGotlnftıtlne gôre ba hattın kontroltı 

Fransızların elinde kalına ltılyao'lar buna lflal edemlyeceklerl 
gibi bombardıman da yapamıyıealdardır. Fakat Babetler tanfıa· 
dan uptecllllne hattın mGdafuııını •Alamak bbll olmıyıcaıın· 
dan korkmaktadırlar. · 

••• 
Cenubi Arnavutluk'ta 

isyan Bastırıldı .. 
Şimali Kısımda Vaziyet iyi olmak .. 

tan Çok Uzaktır.. ' 
İıtanbnl 30 (Ôıel) - Tirandan ve Sel&nlk'ten gelen haberlere 

gare, İtalya'yı iltica etmlı olan beı Arnnnd İtalya hakilmetl 
tarafından tevkif edllmlıtlr. 

Kral Zogo'nnn en batla rakiplerinden ve daımanlarından blrlal 
olan aılret relıl All Rlıı da bir mtlaademede ölmftıtftr. 

Cenubi Arnavudlnk lıyanının bııtırılmıı gibi olmı11na rağmen 
Muharrem baynktar hakkında benO• hiçbir hareket yapılama· 

mııtır. 

Küçük itilafın Toplantısı 
Çok önemlidir .. 

-Macar Kral Naibi de Tam Zamanın
da Bir Söylev Veriyor!. 

•• 
letanbol, 30 (Özel) - Bel· araaındakl konferanıın toplana· 

grıd'dın verilen bir habere göre, cağı bir gftnde nrlleeek olan 
Koçak ltll4f konferanııında İtıl · bu ıöylev btlyflk bir ligi ile 
ya ile Yugoılnya araaıada bo· beklenmektedir. 
lonmuı olın uslııma eaaaları Bftkreı, 29 (A . .A) - Yarın 
tetkik edilecektir. Yogoalnya'da Bled de toplan· 

Klçiik hllAf mehaf ilinden blarına bıelıyıcak olın kaçak 
bu hueoeta milsbet veya menfi andlaımı dılmi kocıeylnla 

hiçbir haber ılınmamııtır. toplıntııı ılyıaal çevenlerl ligi · 
Bndapeıte, 29 (A.A) - Kral lendlrmektedlr. Do çevealer 

naibi Amiral Hortl Macar-Yu· görtlımelerln bıılıca menouna 
goelav 11nırı yakınında Mobıcı Trlınon maahedeelnln ıftel mıd· 
mevkflnde belllılz aıker adına deılnln ıftel maddelerinin tekrar 
dlkUmlı olan anıtın açılma tö· gôıden geçlrllmesl, Babıburg· 

reni llgllfyle yerıa blr aôylev ların tabla dönmesi ve Sovyet· 
vereeekılr. lerle olan ilgiler meı'eleılnl 

maktadır 

Istanhul 
Kadınları 
Çarşafları Atıyorlar 

latanbol, 30 (Ôıel) - latan· 
bal kadınları, bandın ıonra 

çarıaf ve peçeleri atmığa kırar 
ver UJltlerdlr. 

Balıkesir 

Maçında .• 
Fenerhahçe 
Takımı Kazandı. 
Bılıkealr, 30 (A.A) - Dan 

Fenerbahçe ile Bahkeelr takı· 

mı araaında oynanın gurup 
birincilikleri flnıl maçını 5·1 
Fenerbahçe kazınmııtır. 

Mısır ve lngil-
tere Arasında. 

SOel Birlik Yokmuş 
Kahire, 30 (A.A) - Bıı· 

bakan Mıaır'hlarla İngilizler 

ar11ında glya bir etlel birlik 
yapıldığı hakkındaki 11yınhları 

ve Mıaır hdktlmetinln İtalyan 
Bıheı harbi açıldığı takdirde 
örfi idare ilin etmek tasana· 
randa olduğunu yılanlımıotır. 

Orman Yangını 
SöndOrOlemedi. 
Ziyan çok Mnhimdir. 

Bolu, 29 (A.A) - Göynlk 
llçeılnde Gç gandGr tahrlhat 
yıpın ormab yangını bu gece 
ıındaralememlotlr. 

Yıolın GöynGk'dn batı ve 
kuzey ormanlarından llarllye· 
rek kuzeye doğru yarGmGotftr. 
Glttl~çe dallanıp biiyGyor. Yan· 
gın çok zanr yapmıı ve yap. 
makpdır. 

Göynftk'On hlltla köy ve 
k .. ba bılkı yangına çağnlmıı, 
Göynftk'e yakın Mudurnu ve il 
muhafız ve koroc~llırından yır · 

dtmcılar gônderllmlotlr. 
Munurnu ilçesinde ıöndOrl· 

len ormaa yangını da tekrar 
bıelamııtır. Her iki ilçedeki 
orman yangınlarının eöndGr6l· 
meııl için deV1mlı ve mue11lr 
ıedbirler alınmııtır. 

Bolu, 30 ( A. A) .. Mudurnu 
ilçesindeki orman yangını ıôn· 
daralmaıtar. Göynftk llçeeln· 
deki yangın devam ediyor. 

Ydzlerce lıçl bflytlk uğraımı· 

larla yangın ıah111ını daraltmaya 
muvaffak olmuıtnr. Yangının 

bu ubahı kadar aöndOrftlmeıl 

bekleal orda. 

katlolanmıştır. Törene aııl ,,. 
lı:lzde ıftel komutan tırafıadl' 
kabul reamlyle ba1lıa1D•fP'' 
Bundan eonra ıeker ve bılP' 
topla bulunduğu idman al•JIJ" 
gldllml11 oradaki asker ve ... ~· 
teplielr ıelAmlaudıktan ,aort 
bogOnila bdyilldftğll Gç ~11'' 
ylcl tarafından ınlatılmııur· 

Bnnean sonra gf çit yıpıldı~ 

~:;!: :~':1~:.~:u . .,~~:;.:.:: .. 
mermi tıııfan Tdrk kıdıo1"' 
yftrekten alkıılınmıotır. 

Gtce bftyftk bir fener ıl•; 
yepılacak ve ordo.,vl bıbçeııl• 
bir kır baloıu verlleeektlf· 

Rus Ustabaşı· 
farı Geliyor •. 

fOf' 
Moakova, 39 (A..A) - 1 

kftatroy'on istemesi 4S'r:. 
Kayeerl kombinasının tell 

larında çalııın ameleleri ı.U~ 
ettirmek dzere en iyi ıoeo" 
cat tıçllerlnden bet taneıl 'ftl' 
klye've gönderilecektir. 

Tarım Bakall• 
Doğu illerinde 
Geziye Çıktı. .... 

İstaobal, 30 (Ôael) - ~ı· 
rım Bakanı Mohlle, doğO :,.. 
rlmlıde tehlolerde bola• 

Qzere bugtın geziye çık1111•11'' 

M. Bald vi il ,,. 
Londra, 80 ( A.A. ) - . 

Baldda Peroembe gtnO LO' 
drıyı dönecektir. 

Iran - Rus 
Tecim Moka· 
velesi lmzaland•· 

Sof 
Moakova 30 ( A. A) - aı' 

yetler birliğinin lran'dı~ fıl' 
yak elçlıi M. Cernlk il• .,,, 
dıı itleri bakanı Ktzlro1 

04 
27 ığnıtoetı bir techll :.,
lı1m111 ve tarlzma 11r,r• 0 ,, 
çekirge ve öbftr baıar1al• fi 

ok• 
cadele tçln Veteriner 111 1~ 
leler tmıa etmlıler ••~ 
Glke ıuasında doğru ve 

1 
-" 

demlrzolu mGnıkalAU bıkk• 
notalar alıp vermlolerdlt· "'' 

Ayol zamanda Sovyeıter ~ ,., 
llğl tecim mümeulll de .;,,: 

bakanlle konratolanı lı"" 
mı ıtır. Do kontratol•f ti 
Sovyet eıyaaının aatılıD,.. ~· 
birçok fabrikalar tçıa 111~1 
ve ılAt ılparltl bıkk••._.,. 
Diğer teı~bbOaat lçlo 111 

reler devam etmektedir• 

. ' Ayni Dert• 
Fındık Teci· 
merleri de Bir 
Marifet işi edil et•• ,, 

) ..,.,.. -Trabsoa, 29 (A.A of-' 
dık ihracatçılarının bir ~ 
ıonacu kabuklu fındık "' 
yirmiden onheı kor0 .. 

mGttlr. ~ .. l , .... ,,., 
Uretmenlerln mal ı " ~ 

çıkarmalarmı fırsat 811 ~ 
tava11ıtlar alıcı olıo•k1' ~ 
malı Avropa'yı çık~ 
dırlar. Flıtlerfn dahi 
ttlıGlmeıladen korkal 
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Yiik Ulusun _s:ocuklarıyız Korumak için. .Dün Ankara'ya Gitti. 
- batı 1 locl yüzde - görmemli, yavrolerını kızgın • • 

Sen bandın ondört sene n 

•el bugOn, ulusu kucakladın. 
~e bir hamlede onu felAkeıin 
le Jangının içinden kurtararak 
111tdu eelAmete ve olusu sağ· 
~lı kavuşturdun. 30 Ağustos 

çöllere, kırlı dağlara gömerek Tecim ve EndOstri Odasının Soğuk Gelecek Yıl Yabancı Memleketlere 
çetf n ve ıftreklt eavaolar yıp· 

mıo bir uluıou; kahraman Of• Damgasına Dikkat Gerektir. Yaş QzQm ihraç Edeceğiz. 
duıunon zaferidir. Bu utku; 

t1111lopsnır meydan ıavııın· 
~ki senin hu eşsiz kahraman· 
b Aını anarken pek haklı olarak 
''•da övClneceğlm ve övünü · 

1otuın. Seninle beraber Bilyük 
•e Eıatz asker AtıUhk'On, İno· 
'6' lliln ve yak.sek eavtş teknl · 
ihae her zaman egemfn TOrk 

"bitinin yurda getirdikleri bo 
"fer, ıcun tarihinde tek ve 
'teladtr, 

4rkadaolır! 30 Ağostoıı yıl· 
~•Gel bir zaferden ibaret 
-gıldır. O; hGUln aconon par· 
llltk ııırırak takdir ettiği Tark 
•erl111Jnfn hin tecelliyatını da 

)llfda beraber getirdi. Ondört 
ltne e•el alnımızı ak çıkaran •e b la QgGo çok haklı bir gurur 

bııımızı göğe yflkselten 
lıtokuwandıolık meydan savaıı 
;ki'tlUk davamızı tamamladı. 
t e de•rfme hıı verdi. Onun 

~'ti istik.bale inan n gövenle 
kıyoruı. 

b 4tk.ıdaşlar; Tark ordusu 
~ "gGn her zamankinden daha 

1,:••etlldlr. Tarlı: ordusu; çe· 
l lf\ogftsftoQ bOkOlmez ko 
''d ~ ı tuttukça, varlığımıza, 

, GtllnlQğllmtbe kaygasız göve 
ebuıreinlı 

İ$ lGrk ~arlı~ıoın sembolü, 
1-. ~ll'l ıafc·rle hMaher Dom 
~ l>ı'tlar'dakl meçhul, fıkat 
~·•.tll bilekle dik ve vakol' 
ta 1rı1t temsil ediyor. İşte bu· 

g "' içindir ki, bDyCik parti, 
:"el kongrede değlomez, slSn 
.... ,. , 

), llygı n gövenlle bu ordu 
;•~landı. 

'-b e ırıotlo ordunun bak.iki 
ht. lbı 'l'Gl'k oluaunı, ne mutlu 

OrdQyu yaratan AtıtClrk'e! 
'a Scktır'den ııoora mQatahkem 
e•kı 

~... ıs komutanı General 
"tıe,,l'Q Akto~o kftrsftye çıktı 'e 
'I~ it bir heyecanla ıürekll 
1-tt tlar ır111ndı ııığu1ıkl söy· 

•erdı : 

en medeni ulusların dört yıl 
sftrekll olarak en yeni savıı 
araçlarını ve teknik güçlere 
bao vurdukları baldo bışaramı· 
dıldarı ve alana çıkaramadık· 

ları, yok edlet bir eavış örne· 
ğlnl gösteren, acuna misal olan 
bir zaferdir. ' 

Bo utku Türk'Qo gbdem ve 

gftdüm gDcQnft ve olusun lnauç 

ve güvenQ duygusunu gösteren 
bir zafer:Ur. Bu zafer; harim 
temeline saldırılmış bir ulusun 
zaferi ve ancık Ttlrk ulusunun 
başarabileceği bir zaferdir ve 

nihayet bu zafer ôlmemeğe, 

onur ve namosll~ yışamağa 

dölen etmiş ve haksız olarak 
imza ettirilen zalim muabede
lerln nasıl ynt•lıcağını göateren 
ve bir zaferden nasıl ferf fıde 
edilebileceğini ve TOrk olueo· 
noa gururfle, lzzetlaefslle oyna· 
manın ne kadar bOy6k bir 
tehlike olduğunu meydana ko 
yan bir zaferdir. Bftyük Tftrk 
ulusu ve hauA hOtftn askerlik 
evreni bu otkonon gororfle, 
şeref ile ne kadar övünse ye· 
rldf r. Bu utku bize neler ver· 
memlştlr. Bogfto fU gftzel lz. 
mfı:'lmlzlo eığlam ve nl'ş'e ve 
ren havHını ttneffös edlyoreak, 

ou mui ve serf o dalgaları ııey· 

r~dlyorsak vı• en kuvvetli silah 
ve araÇlarla \:arlığımızı en bft 
yok şeref ve ea~!arla koroya· 
blltyoreak bunlar hep o utkunun 

o büyük günQn bize bağışladığı 

eonoçlar değil midir? 

Tunç benizli yiğitler? De· 
mlndenberf bftyDkUlğün6 an· 
laımağr çalıotığım bu bayok 
zaferi her zamın hak ttmek 
en biiyftk ve önemli ödevle· 
rlmlzden biridir. Bunu yarıtao 

onun sonuçlarını btıyak ola· 
ıunı ve ordusuna emanet eden 
Ulu Atatark'tımaz bizim o 
yolda çahştığımızı gördOkçe 

varhğ•mıza dölenlerlmlze, inanç· 
larımıza, gayelerimize kuvvet 

; Yl~it ~ubıylar, erler! ve kudretler ·veren sevgisini, 

'-ıa geırıenllk savaşında, başko· gftveo ve teveccfthlerlnl bizden 
'tıa ı..,. 8avaeı adı veı ilen ve eelrgemlyeceklerdlr. 

So 
11 

tarihinde eşi boloomıyan Aslan yftrekll TOrk erleri! 
~...:~Qetos bftyftk zaferini ot· Bilyftk oluşumuza •e ordumuza 
g,ll 'tin ve onun sonuçlarını ne mutludur ki bagrından bü · 

Isparta halılan aamgalanırkeo 

Isparta. 30 (Özel) - Isparta fstlyeo h,.r yorddış, Isparta 
tablt güzelllgl kadar endtıstrl tecim ve endftatrl odasının bu 
ılamnda da Uerl gltmlı güzel ıoğuk damgalarını ırarse, al· 
ve çalışkan bir muhittir. Şöh . daomaktan kurtulmuş olur! 
retl bütiln acunca malum olan 
leparta halıları, burada ve Türk 
kadınlıtrı tarafındın Japıhna\:. 

tadır. Tilrk kadınının kabiliyet 
• ve zevk lı udretlol •gösteren bu 
balılar, hllhaııııa 22 X 28 kati 
tedekl clnaler, ctbaoca aran. 
maktadır. Yalnız ııon zaman 
larda hahlarımızın dış alıcılar. 

buhran ytızftnden azılmıştır. 

İlimiz tecim ve endüstri odası 
mıllarsmızın kalftelerlni teeblt 

tc;lo soğuk damı:a oıolü haıır. 

lımıı ve dış plyualatının eski 

tılehf ol bulmak için çahoma 
lara başlamıştır . .. • . , ... 

So~uk damga ile damg_alanan 
hah mlkdarı 6000 adedi geç· 
mlştir. Ba damgaları ııökerek 

daha Adi " hahları, raptedecek 

olanhr şiddetle cezalandırıl•· 

caktır . 

Halts Isparta halısı almak 

nnz bize bir gOn tt Tork uloıo • 
no ve yurdunu koruyunuz!~ 

Diye emrederse bono mubak· 

kak ve muhakkak surette yıp 

mıktır ve derin bir inançtı· 

yız ki bo ölgGytı her ıamın 
yapmak 2ilcündeylz. Yiğit ıllth 
arkadaşlarım? 30 Ağustostan 
önce gftzel ve ula yurdomo· 
zon çektiği acıları hepimiz 

bllf yoruz Henftz çok genç 
yaşta olan sizler bile bu acının 
neler olduğunu tatmışeınısdır. 

Yurdumuzda her zaman bay 
yaşamak ve ebedi egemen kal· 
mık hakkımızı bfttftn uluslara 

Voroşilof BulYarı 
Uray (Bdrdlyt") t1rdındın 

Gozel.vnde Gazi Ukmektebl 

önünden itibaren yangın yerini 
baotan başa kesen (Voroşilof 
Bulvarı) tamamen açılmıttsr. 

Uray mObt-ndtslerJ yakıoda bol· 
vtnn döoenmul için keşif yr.· 
pacıklardır. Bulvarın 1&falt dö 
şenmeııl düşftoillftyor. 

§ - Doktor Mustafa Bey 
caddesinin Hfalt döıemesl uray 
tarafından onarılmağa bıışlao· 

mııtar. 

Polise Uak'ftret 
Kemer caddesinde karoçacı 

Basan oğlu lsmall ile İemall 
oğlu Moııtafa fazlı sarhoo ola· 
rak rtzalet çıkardıklarından •e 
polfılere de hakaret eulklerln· 
den tutulmoolardsr. 

Bu ıôylndea 8onrı ordunun 
g~çlt resmi başlamış ve iki sa· 

ıt sflrmüotllr. Bava f Uoları· 
mız da alın Ozerlode oçuolar 

ı yapmıştır. Erlerin, topl1rıo, 

muhabere alayının geçfolnden 
sonra toplarımız geçmiş, deniz 
erleri, polis ve orıy ztbııaııı 
müfrezeleri de geçerek ıJkıılan · 

mıttır. Bpylece tpren bhmlotlr. 

Top atıldı: 
Saat 12 de Kıolı'dııın 21 

atım top atılmıtllr. 

Geceki şenlikler: 

lereç •116b arkadıoım JuBacı sfz . Uln acun oloslımmn gıpte ve 
tat, ~nlattı. AtatOrk'ün yarıl· tahassDrlerlol doğuran Bftyük karşı genlt bir inançla göster· 

~"k 11 eoslz utkunun ne de· Atatilrk gl bl btr komotıo çı· mek için çok çalıımıbyız. 

Gece erlerimiz t11af1Ddan 

şehrin pörtblr bucaAIDdan Cu · 
murJyet alanına doğru fener 
alayları tertlb edllmlo, halk ta 

tt._11 °
1doğunu anlamak ve ve· karmııtır. Onun olusomoıa ve Ulos1:1muzun . başarmak Gıere 

t•trıı •0nuçlarını görmek ve bizim de bu uluea meneubl 
1 

girl~tlği her ttırla ilerleme 
lçı, •k bir ulus ve bir ordu yetlmlzle ne kadar sevtneek devrimlerine en güçla bir des· pıJmıştır. 
~'dı tlc büyOk bir t'?lnç Vt' er· lıanamayıı. Her zaman, her tek gene biz olacağız. Telgraflar : 

>ar (Nıweı ve mazharlytıtth) yerde bağıra bığıra ve derin Bu erlıllmez zafer için bu· Zafer bayramı manaeebetlle 

~111 tkadışlar; hepfmlı lçıel bir gururla eöyle eöylemelfyfı: gOn ve gecesi maddi tezabGr· biJyOklerlmlze lzmfrlllerln sev· 

llt~:n ile inanmalıyız ki; bo .. Biz bağrından büyük bir lerll" yılın diğer gfto ve gece· gl ve eaygılımnı bildiren tel· 
•Gr (Z.rer) dört yıldın artık Atıtürk çıkaran büydk bir olu lerlle de lçıel tezabOrlerle bay· graf lar çekilmiş ve zafer bay· 
)ot;cıı bQyak genel savaştan son çocuklarıyız ve o büyük ram yaparken bizi bu kotla ramı kotlolanmııtsr. 
~lr tılıı ve çok güçatız çıkmıo kahraman bizim ebedi bao gOnlere kavuşturan, Tftrklye'ye Burnava'da 

Q Qıu k d d d top11 n zaferidir. Bu utku; omutanımız ır. yer yazün e ençok ıııygı eğer Burnava'da dı 80 ığuıtoı 

'ekc;ı ttlıfeğl elinden ahnmıı, 1ıte arkadıılarım; olmdl ça bir yer tutturan Bao Komutan bayramı bayak bir heyecan 'te 
~ç k dığıhnış, kaynaklarında lışmık ve böyle utkuları ka Büyftk Atatilrk'e, onun kahrı· coşkonlukla kutlulanmıotır. Balk 
~.. Qt'ct ve kudret kalmımıo :tanmak sırası ıuhk sizindir. man ve Hnlı erkadaılarına ve eababtın akoama kadar eğlen· 

ordu 
'&~el nun zaferidir. Bu utku Bitmez, tOkenmez çalışmaları· bftyiik uluııumura mlonetlrri · mi~ ve kamun baıt•n·bıtı bay· 
lft'lllerı Yarıdıu yarıya elinden nJzla birçok şeyin öğrendiği· mbl sunar ve bu uğurda kın· nklarlı donanmı9t1r. Çarşı 
)'ttd'' ıoo kalın parçası dı ntıl görüyoruz. Bundan ölgü· tarını dökerek ölen kutsal şe · alanında davul zurna ile · uluııal 

•aı 
)~l Yarıya çiğnenmiş ve nOz ve tabii hepimizin ölgüsü hltlerlmtzl de saygı ve minnet· oyunlar oyoaumıo ve gece fe. 

fenr alaylarına iştirak etmiştir. 
Denizde de fener al•ylırı ya· 

Bir haftadanberl oehrlmizde 
bulunın ve Üzam 1&tJfları .. 
Gzerlnde ulus ve Gretmenler 
için önemli kararlar alın Tftr· 

kofta baı,kauı Mecdet Alkln ile 
beraberinde bulanın offs deniş 

ml'nl (Müşnlrl) Zeki Doğan 

oğlu dön Ankara ebpreelle 

tehrlmizden ayrılarak Ankara· 
ya gltmlılerdır. Mecdet Alklo 

Basmahane istasyonunda şehri· 

mla tecim odası baıkaoı Bakkı 
Balcı oğlu, borııa başkanı Mu· 

zafler İımfr oğlu, Tarkoffs İz· 

mir oobeıl dlrektöra Zlyı, 

Y aroffs dfrektlSrG Rahmi n 

lzmlr'dekl ihracat teclmerlerlle 
satıcı teclmerl,.r, ve bfr hısım 

• 
flretmenler tarafından oğurlan· 
mıştır. 

Ofis baışkanı, İzmlr'den A•· 
ropa'ya yaş Ozüm ihracı işi 

üzerinde de tetktkler yapmışhr. 
Bo yıl dış Olkelern yaş OzQm 

ihraç etmek b riki mfimkün ol· 
mıyıcaktır, fakat gelecek yıl 

önemli miktarda ihracat lçiu 
Ekoiıomt Bakanlığı gereken 
tedbirleri şl mdlden alacaktır. 

Karşıyaka'da Cenan adında 

bir Ttırk kızının Ozüm, incir 
ve diğer yış meyvalaramızla 

yıt ıt"bıtlerf mfzln f bracı fçla 
bolmuş oldnğo ımbal4j formG· 
10 tecrtıbesl yapılmıştır. Am· 
balijlar şohat ayında açılarak 

tedktk edilecektir. 

Bir Sen~ Evvel 
Yapılmış BirCinayet 

Bir Köylü Kadın Geçen Sene Koca
sını Hendeğe Gömmüş ... 

• •• 
Bıhkeelr, [ Ôsel Aylarımız mide, clnıyetl itiraf eımlo •e 

dan} - SIDdırgı tlçeslnln Ar bir f;t'Ce bir kn~a arı•unda ko· 
mutlu köyOnde, bir sene enel cısını öldılrdOğtloQ, korktuğu 

yapıldığı halde cezaeız kalan için de ayni gece, kocaeınıa 

bir cinayet meydana çıkarıl ölüsüuQ f!ırtlayarak bir taıiaya 
mıı•sr. . götOrdOğüoft 'fe tarlada bir ben· 

KöyCln erkeklerinden Ali oğlıı değe gömdüğftnft söylemiştir . 
Mustafa ıl'çen sene t"ıfrarengfz Aladdefobıomlllk kadının 8Ö1· 

bir surette klybolmuş, yapılan ledlğl tarlanın heodt'~lnde haf· 
araşllrmalara nğmen adametğı riya1( yaptırmış •e Mostafa'nın 
sın bir tftrUı ınlaoılımımışh. kemlklerl bu suretle meydana 

Arıdan bir sene E;eçmlo olduğa çıkmıştJr. 

halde, bu adımın kansı tara · Hamide tevkif edllmlttlr. CI· 
fından öldütüldftğilne dair bir nayetlo bıtka şekil "e 11f ha· 

ihbar yıpılmıf ve neticede Muıı ları, Bamide'nln cinayet orıak· 
tafa'nın, karısı Hamide ıarafın· tarı olup olmadığı eraştmlmak· 

dan öldaraldOğü anlatılmıştır. tadır. 
30 YaolarJnda bulunan Ha· 

Susuz Köy 
Bugftnlerde Su
ya Kavuşuyor .• 

Namllll'oln flrllbey k~ytınden 
yazıhyör: KöyOmGsfto lo0,000 
dönftm kadar yeri su olmadığı 
için ekimsfz kılmaktadır. 

Buıenekl Ntzllll C. H. Par-
tisi toplantısında partinin Pi 
rilbay köyü ocak h11okanı Meh 
med tarafından bu arazinin 
böyle eklwslz kılmasının doğru 

olımıyacağı f!ôylenmı, ve bu 
hıkh dilek gerek ilçe ve gerek 
il yönkorollarsmıı nazarı hl· 

barı alınarak daha yak.sek 
makamları arzoluomo9tur. 

Bo dilek Ozerioe köylüleri· 
mlz ıusozlukten kurtarılması 

boeoei Bayındarhk Bakanlığı 

tarıf ındın İzmir ikinci su lolerl 
dlrektörlftğftne emredilmiş ve 
dlrektôrlGğGn gönderdiği mft. 
hendlıı ZahtG tarafından dört 
glln içinde so ve sulama kro· 
kul baaırlanmıotır. 

Yerinde bir dilek böylece 
bemın nazarı itibarı alınma~ı 

haseblle köyllUer comorlyetln 
feylzlol bir daha görmnı 

oldular . 

Elektirikler 
Dnn Gece Başdu-
rak Karanlıkta Kaldı 

Dftn akşam Bıodurak h;ava· 
llstndekl dektlrlk ceryını bir 
Arıza ğeçlrmlo ve bir mftcldet, 
bu havali ışıksız kalmışhr. 

Fikrimizce r.lektlrlk soıyetesl 

böyle faıla ceryın earfettlğl 

güolr.rde tedbirli davranmalıdır. 
Bu vak'alar, bilhassa merasim 
gün ve gecelerine tesadö r t'l· 
m~ktedir ki htç le doğru de 

ğildlr. 

Sosyetlnfo 
isti yoruı. 

Karısını 

tedbir almasını 

Dövmfiş 

Evelkl gece Çokor çeomede 
kiremitçi sokağında Cemal oğ· 

Ju Ahmed karısı Bosnlye'yl 
eve geç geldiğini bahane ede · 

rek iskemle ile başını vurmek 

soretlle yaralamıştır. Ahmed 
tutulmuştur. Hilınlye•nıo ya· 

?Hl hafiftir. 

Mazhar MOfid 
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Anliara Birası 

Denizli eaylavı Mezhar M a. 
f ld. lntlhab daf resini dolaşarak 
eeçmeolerle temasta bolunmuo 
ve dOo İzmlr'e gelmiştir. 

En 
Bir 

Sistem ve Tamamen Son 
f.,ahrika Yapılmaktadır. 

Otomatik ve Modern 



.. .. .... , .......... il ................ . 

Amerika l\fektuhları: 

Harh c;ıkarsa Aınerika'nın 
Vaziyeti Ne Olabilir? ________________________ .. , ______________________ _ 

Amerika'da Açlık Yoktur. Fakat Hü
kftmet Yeni Vergi Çıkarıyor. 

vordır. Bunların ne • olacağıoı 

eoratılor d11 çoktur. 
• • • 

Arnerilua'da yüzme, kotra, 

motorbot yarışları, at ko~ulsrı, 
lt'nl'J, ~olt uıü.ıuba~aları o k11 

dar çoktur ki blrn, birer yazrunk 
lazım gelıır, lıergfın bir Aonıiolu 
~azrtesl kodar büyü" blr gazete 
isın! 

Viınbdduo ruü~abı1'alanndao 

eonra buraya brş Jogl!tz kızı 
geldl, milli Amerikan tenis 
müsabakaları ı,awpiyooalığına 

glreceklrrdlr. 

Nevyork 

Boksor zene: Lul Nevyorkta 
İıelya (Karnerııyı) yendi: bun· 
dan eoora bir beyazı daha yc>la 

getlrdl.IŞlmdi eabık:dooya!~am·~ 
5,e'Amerlka (Ôzel) - Amerika Bunlar, bu flatf kabul ettik· 

blrl,.şlk devletleri, cihan siya· fert takdirde hususi iş sahiple· 

setini yakındım taklb etmekle rlntn de bu nhbet üzerine para: 
beraber, Auupa işlerine filen verme~e kalkışacağından korku· 

karaşmak: niyetinde değildir. yorlar! 

Hıbeşlstau-İtalya lhtllıifında 
hftlulmet kal'i bir bitaraflık 

gfttmeğe karar vermiştir; fakat 

ef k4rı omu mi ye henüz bitaraf 

olmadığı gibi, hangi tarafa 

meyledeceğini de kaı'i surette 

teeblt etmiş df'ğlldlr. Eğer Ha· 

bet'llltt birazda zenciler de· 

memek olsa, J\merika ef kArı 

umumlyesl belkide hiikumetl 

Habeşistan lehine bir harekete 

ee•kedecektlr. Bununla beraber 

İtalya'nın emperyalletllğlni hoş 
gôrmlyenler çoktur, 

Amerlka'cJa umumi ef kıirı 
fazlıca meşgul eden bir mes'le 

Tardır: lııglllz Amerikan moka· 

renet veya ittifakı! 

Amerika 'mn Avrupa el yasası 
davalarana karışmamak poHtl· 

kasını taklb ettiği bir sırada 

ba ittifakı lOzumsoz görenler 

çoktur. fı,akat böyle bir ittifak 

lftzomuna loaumıe olanlar: 

- Evet, Amerika Avrupa 

meı'eleletlne karışmayor ve 

hlçhlr nkftte karışmayın. Fa· 
kat Auupı'dı bftyük ve omu· 

mt bir harb çıkar, Avrupa bu 

ıuretle tam bir felAkete eürOk· 

lenlree, Amerika karştdan ee · 

ylrcl olarak kalmah mıdır? O 
11man cihan Jıponlarm bir 

lokması olmaz mı? Böyle bir 

nzlyette iki bnynk ve Aogılo 

aakeoo ırluna mensup devletin 

bOyftk deniz kuvvetlerinin bir· 

)eşerek çalısması kadar faydalı 

hiçbir tedbir olamoz. 

İeln içine Japonya ve earı 
ırk karıştığı 11man1 Amerlkada 

herkes euıar ve bu sebebi lo

gllls Amerika mukareneti cere · 

yanı gittikçe kuvvet almaktadır. 
• • • 

lısizler grev ilin ettJler! 

İeslz grevi de nasıl oluyor? 

DJye eorarsanız şu eatırlaaı 

okuyunuz: 

Amerlka'da ınllyonlerca leelz 

var; hOktlmet hunlann mOhlm 

bir kısmına para vermektedt r. 

Fakat çalışmadan para fllmak 

gayri ahlakı eddedlldl~l için 

bOkdmet general Consooa 4 

mlly•r dolar vermiştir. General 

bu para ile yarım milyon iş 1 
ıe aiti ay iş verebilecek .. 

J<""akat ceneral Coneonuo saot 

başına verdiği para, normal saat 

ftcretlerJoden yOzde elli daha 

azmış. Ve hunun için lşeJzler, 

grn uaa etmltlerdlr. 

• • • 
Amrrlka hftkümetl aervet 

Ozerlne V"nl bir vergi koymak 
fikrindedir. 

Balk bo yeni vergiye »zen· 

ginllğl taksim,. adını koymuş· 

tnr? Hakeız bf r ad koyma 

değil! Rokfeller allesloln 600 
milyon, Fordun oğla 264 mil· 

yon dolar aervetl nrdır. Bu 
vergi faraza lordan 354: mil· 

yon ana tıtbf k edllııe, fordun 

elinde 80·85 milyon yani an

cak beşte birisi k•lacık! 

Amerika hükumetinin bu 

yeni vergiden hedef 1, paranın 
daha fazlı ele geçmesini temin 

etmek olsa gereklir; fakat For· 

don bu muazzam serfetlne mu· 

kabil jeleulğl ıou,ooo amele 

.M. Ruzvelt 
piyonu Boer'i yf'nmeğe hazır· 

)anıyor. Muvaffak olursa, zenci 

ddoya eımplyonluguoa merdi· 
Ten dayamış olacak! 

Burada sporlar mevsime göre 

yapılır, ilkbahar ve yaz da biç 
fudbol oynanmaz. Fadbol son· 

bahar ve kışa doğrn oynınır. 

Basketbol da tamamfle kıt oya· 

ondur. 

Singapor üssübahrisini 
Japon'lar Uçuracaklardı 

Bir Japon Casusu 200 Dinamit 
P aketile Yakalandı 

••• 
İeıaobul, 30 {Ôzel) - Slogapor'dın gelen bir telgraf Lon· 

u'da derin btr teessür uyandırmıştır. Ba telgrafı göre Slogapor 

da bir japon casusu yak.lanmış ve bu casoe Ozerlnde Slngıpor 

Ossfilbabrlslnl berhava edecek mlkdarda, yani 200 dlnamh kar· 
tuşu bulunmuştur. 

Casus tevkif edileceğini an1ayınca, içinde lıtlal edici maddeler 

bulunan bir torbayı atıp kaçmak ietemlısede, torba f otlal etme· 

miş ve bu sayede yakalanmıştır. 

Bu caeuııun arkadaeları olduğa zannı kuvvetlidir. 

Yunan Meclisi Uükftmet 
Cephesi ({ırılıyor .. 

--------
M. Çaldaris'in 150 Mebus Kaybet

tiği Israrla Söyleniyor. 
l tanhul, 30 ( Bu uei ) 

Bazı Yunon gazetelerine göre 
Yunan meclisi mebusaoındıkl 

hükumet cephesi kırılmak 
üzere imiş. Bunlara bükümet 

cepheelnlo en kuvvetli kısmını 
teşkil eden Halk fırkaıunın 

160 kador mebusuooo krallı· 

ğlo fadeel hakkında halka bf· 
taben neırettlğl beyanname, 

bu eareıotımn deltll sayılmak· 
tadı~ 

Atlna'dan verilen dJğer bir 

habere göre kabine reis vekili 

l\f. Koodlllı mQfrlt kraliyetçi 
M. MetıkeH'la anlatmak ftze· 

redir. Halk fırk111 mebusları 
da Metakıae'la temaılara hıo 

lamışlardır. 

Keblrıe relfJI M. Çal<larfs ve 
80 deıı fa:ıl11 Halk fırka ı me· 

boıın bu harı kellere tarn(tır 

değlldlr. Çsldnrls'ln avtleıiode 
iki kuvvetli ihtimal 'ardır. 

Cumur reiııi Zıtfmls'in Vt: ka· 

binenin lıalfuı ihtimalleri. 

"Milletler Ce~iyeti Orta
dan Kalkmalıdır.,, 

Bunu Bir Ingiliz Gazetesi, Haheşis· 
tan işi Yüzünden Söylüyor! 

Uloslar Kuromu 

The Dail Mail İngiliz m~vcot olma•ı baoka bir za. 
gazetesinden~ rarlı tesir daha yapmaktadır. 

Bir cihetten milletler cemi· Ağır muameleye maruz kalmış 
yerinin manni ~abslyet ve olan büyük devletler elinde ve 

haysiyeti nl korumayı düşftnfir bu kabil taarruzları harp baş· 

ken İtalya'yı da tatmin edebi · langıcı telikkl ettikleri anlarda, 

lecek, sulhun ldameşlne medar Ceuevre'nlo onlara emin bir 

bir uzlasma "F'ornıülO" nQ müdafaa kalkanı vazifesini gö· 

bolnıak o. ere Parlete toplanan r~bllecf'ğl d6tiloceslle kafaları 
ftç d~vlet konf,.ronsı don içti 

m11larını rtSmf'n a~mış bulu~a· 

yor. Bu üç dnlet konfernnsı· 

mn vazifesi pekte kolay değil 

dlr; zira malum vazly~t dola· 

ylslle milleti er cemi yetini o yü 

zanü ığartabllmeıi miimkün 

değlıdtr. Bu müessesenin gün 

geçtlkço lüzumu olmıyrn bir 

fazlalık ve anlaşamızlıklara bir 

kaynak olduğu daha iyi görftl 

mektedlr. Bilyftk Brlıanya nam 

ve bernbına milletler ctmlyetl 

nA yapmıştu? Geçmişte bu mil· 

eesese bize Jakonyıoın dostlu· 

ğuna malolmuştur; şimdide o, 

İtalya'oın bizim için bee · 
lemekte olduğu· iyi niyetleri 

• 
ortadan kaldırmıfı fazlaelle 

uğraşmaktadır. Sinyor Mosso · 

tini demletl ki, dişinden tırna· 

ğına kadar mQeellAb olan Fa· 

şist İtalya iki basit şıktan hl · 
rlol ifade edebilir, o, ya kıy· 

metil bir doet veya çlyoenmek: 
hllmlyen bir haeımdır. 

Milletler cemiyetinin mOspet 

leler hususundaki ademi lkti· 

darı, onun mükerrer milmaneat 

ve mddabale gayretlerine rağ· 
men, Oç yıl silren Paraguay .. 

Bolivlı çete hıtrblnln finQoe 

gfJÇt.memlo olmaslle, lsbat edil· 

miş oluyor. Hakikaten, bu hal, 

onun cidden IOzumeoz ve hatta 

gülilnç bir teşekkill olduğunu 
meydana vurmaştur. Fakat her 

nedense, bOtQo bunlarıa rağ· 

men, "Cemiyet,, bu memlekete 

senede lldyüz onüç bin İngiliz 
llraeına mal olmaktan geri kal· 

mıyor. Bu para mohakkak baş· 
ka sahalarda daha semere•vedcl • 
bir yolda earfolunabtllr. 

Aleyhine serdoluoabllectk en 

ağır basan tenkitlerden btrf de 

mllletler cemiyetinin bir mem · 

lekette beynetmilel vaziyet hak· 

kında amme ef kArının büyük 

bir kısmını tamamı tamamına 

yanlış gôrüılerle doldurulmuı 
olmasıdır. Bunun nellceel de 

"Mftsterek emniyet~ adile anı· 

lan o mabut afsane muvacehe· 

sinde beıılenllen körfl körOoe 

iman yilzOnden, loglllz sllAb· 

lanmı (&1llyetl lhmal edllmte 

"'~ ııllAblerımızın, hizl yab ıncı 

devlotlerin muhlt'mı•l t1111 ruz· 
laranu kıuşı açık hırekacak de· 

recede emniyet haddinin f'D 

rlun ve tehlikrll 11oktaeına ka· 

dür dOşmOo olwımnı lotaç 

etmlttlr. Milletler cemlyetlolo 

meşbu olmoo iti gücü olmıyın 

muhtelif tabakadan birçok in· 

sanlan ve her fırsatla gözleri 

yaşaran fazla husae gazeteleri, 

. bu büyük yabancı devletleri 

tahkir edebtlmek car'etlerlode 

ıeoçt etmiş olmaeıdır. 

l~te bu kabil, mes'uliyet bfs· 

sini taoımayan söz ve yazıdır 

ki, 8abeşistan'ı, İtalyın'lnm 
dilekleri kerşısıodakl mokave· 

metinde musır kalmasını mQm. 

kün kılmıştır. Habeşistan kendi 

baoını btrakılmıe olsaydı, şüp· 
hesiz İtalyan 'ların metallbahnı 

çoktan kabul etmlo olacıktı ve 

Avrupa~da hugünktı buhrandan 

korunmuş kalacaktı. 

Sırf sulhtan fazla eulhcu 

olan hu laklakıyatın uyandır· 

dığı müessif tesirlerdir ki, ln 

glltere'nln Babeşlstan'a karşı 

almıe olduğu vaziyeti, bogOn 
bütiln İtalya, iktisadi Amllle 

rln nufozu ile doğmuştur, kf. 
naatlle ınlamıktadnlar. Bu ka 

naatla en ofık bir oenlyete 

blld milstenh olmadığanı bpato 
kalkışmayı IOzumsuz buloruı. 

Mümtaz bir sabık Afrika 

valiyi umumisi bulunan Slr 

Alfred Sbarp6'fn de izah etmiş 

oldoğo veçblle, bizim Elblo 

ploda lktıHdi menfaat ve ga 
yelerlmiz yoktur. Ba memle 

kettekl gOriiltOlft padırdılı ala 

ka, ticaret piyasası temennisi 

yolunda duyulan aç gözlülük· 

ten gelmemektedir. Ba yaloıT> 

kafaların yanlış lelemeslodendlr. 

Bftyftk Berhanya lçfn en 

doğru siyaset eletemf, Sinyor 

Maeeollol'nlo Uıbeşfstao'1 U 

hak etmek busııaunda kat'i 

kararını verml~ olınaeıoı bir 

hakikat olarak kabul etmek 

ve Mllehler cemiyeti vaeıtaslle 

birtakım gülünç olan sözde 

cezalandırıcı ve hususi mua· 

meleye tabt tutulaca~ı yolunda 

İralya'yl tehdld etmekten ve 

kesmekten vazgeçmek alste· 

midir. 

Artak, onbeş yaldanberl &Ü· 

ren Cenevrı•'dckl ke~mekl'şten 

vo yalnız 11111 mlıudan 11oora, 

bngfto(io dılnyu dyaeet dOıs · 

turu "Mlll(lıtltır cemiyetini or· 

tadım kaldıran v" wsulh., a 

şab!Jlyetlui bnlabllmeel için fır· 

aat ve lmk.An veren,, olmılıd1r. 

GörOşler 
Sezişi et· 

Reklam 
Benim reklAm için ,3~ 

mtş bir !!Özüm vardır: tile 
yılan olmaz, yılan rekJjdl 

ma~ ~ 
Tlc1ret mektebinde re 
L h 111•' cılı... ocalığı ettiğim sa 

talebeye ha dOsturu eıbt 
1 

~1ı0a•:.m~e~~ae!l:7mu~l 1: ~ 
tfcl 

dlr, dosdoğru da bir ~ 
düsturudur. GeçenlerJe t 

1 rlll gf'çen Jstenbul gazete t 

birinde bir ilAn gördOOI• k 
tarafa büyük yazılarla cıte 
drğtl hak.ikaı) diye Lir 
dlzml~ler; 

1 
- Bey gidi tuccar be1~ 
Dedim. Reklam dt-ğll, 

kat ha! Demek rek14DI .~ 

d 
?I r 

kat değildir, martaval ır.• 

rln bu tüccarın kafasın•:,,; 

defa reltlimda yalan old ~ 
lnanmıı bir adam, reklıiOI p.i 
bilir mi?! Yapıyor tote! 
IAmın manaeı, her lıaPgf ~ 
metaı veya f ikrl oJdoğd ~' 
tanıtmak o f lklr veya tJJ•~ 
herkeae olduğa gibi glSsl" ~ 
"e anlatmak ve ah~tır~ 
ReldAmı sadece ticaret Al" ~ 
düoGnmek doğru değild1'' 1 
yatın acaba hangi saf bal1 1; 
dır ki reklamı olmaDJlf bd I 
son. Bence reklAm, hı1•110 

, 

lldlr, daha doğroıu bOtO~f' 
Holaran dilidir. Dllelslo ~ 

ti de reklAmdır. ReklAdl *'' 
doğra bir tabirle hayıtı0 _,, 

dlsldlr. Bence rekl4mdıO 1, 
tağol, dftnyada hiçbir ,,ı 

hiçbir mefhum yoktur. oıfİ 

IAm hayatın kendisidir di1 el~ 
ve bunda ısrar edlyorodl' ; 

reklimı elde çıugırak fle 
şOnecek değiliz ... ---
Bir Japon 
Donanması. 

"''~ Kızıl Denize Do,, . ' Gelmekte l1111~'ıte< 
!etanbul, 30 (Ôz~l) - / 

. •d•O 
ter •J•D&• Adls-Abıb• 
garip haberi vermiştir : _,< 

Adlı·Ababa'nın tyl ~e "ed" 
euk haber aldığını lddl• J•f 
mebıf 111, kuvvetli bir -" 
donanmasının ~bir eeıPtl ıd•l''ı 
hole hareket emrini • 

lddl11 etmektedirler. ,Jl". 
Hahee mehaflllnln k•0

' ~,-' 
göre hu Japon dooao111•9

• 

denize gelmektedir. 

Hırsızlık d ,,r 
l - Balcılar çarşıeıo ' ,,ı' 

kacı Bohor oğlu Y•t0 ff11 ti 
ıke 

dükklnında bulonao c 11,. 

binden 30 lirası çatıoıo•f 
1
,1-

2 - NamazgAh DJab'1

1~ · soı", 1,1 
de gebeo sokağında r .... 
oğlu Ragıb'ıo dOkkA010• dt' 
hırsız tarafındon oobttf•" (1 

lb 11 
değerinde bir takıoı e 1,ff' 
lınmıotar. ÇalaDID Yug0:0ıı''1 

Eover oldağuodan kUf 

maktadır. 0o-· 
3 - Baımabıne let•'

10 ol1' 
da Erzincanlı Must•

1' 'f'o*' 
Etem'f n elli lira p•t•8

' ~·' ,,,. 
alclllk suretlle çaholll1f 

sız aranıyor. b 
Samsun Gali ,,1 

Trabzon, 29 (4.A) -
1
,,.,, 

grup blrlr cillklerl tçlO 1~ 
maçta Samsun'lular G~· 
aıfora kartı .ııı il• 1;? 

BogOo Sımaun • ,,,ı 
tılumları arauudı fi 
1apılıcaktar. 
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memleketlerden gelenler epey 

çok.tor. Don Yugoelavyı'dı oıo· 
ran TOrk. kardeşledmlzdeo (5i)tı 

Bir Amerika'Jı Kad1n Mütahassısı 

On Senede Kadını Çok Güzell\öylerde Yirmi ile Otuz Yaş Arasın-
gelmlo, paD1yırı geımlotlr. Bu 
günlerde Yunanlstan'dın da 
önemli mlktard' ziyaretçi gele

ctğl duyulmuştur. Yalnız evelkl 

giln kara ve deniz yollarından 

fzmlr'e gelen halkın tıay•ıı 
(2659) dur. Şehir çok kalaba· 
hklaşmıştır. 

leşmiş Buluyor. 
daki insanlara Tesadif Olunamazdı Amer\kada bir 

Mr. Cak Doon 

vardır. Bu adam 

gOzeJJlk mfita· 

hassıeıdır ve Hol· 
livod bu mtıta· 

haeaıaın gOzel · 
liğlnl ve fotoje · 

lelAmı, hmetlyanı TOrk ol· 
lbıyın bütOo uneurlar Türk 'e 

••ldırmıolardı. Zulmüoil dile 

doladıkları Tark'On haUnf sorırıo 
Yokıu. Heryerde barbar, hf'r· 

Yerde sopalı, kamalı, pfetovlu 

•e zulllmkb göeterllf'n Törk'üo 
ile halde oldu~uno bilen yoktu. 

loca bir imparatorluğun omuz 
1•rana yilkleltlğ\ yOklerl Tftrk 
1•tıyamaz olmuştu . Ağırlık onu 
Çôkernlkçe iğllmlş ve en nlba 

Yet yiJzOkoyuo yatmış can 
•eriyordu. 

&.ôylerde yirmi Ue otuz yaş 
•r•ıında insanlara tesadQf olun· 

lbadığı gibi köy mezarlıklar•D · 
d, da bo yaşlar arasında ölen· 

~rln mezarları görftlmdyordu. 

b •ın manaslle adam sayılan 
Q nesil ye Arap ilinin kızgın 

Çôtıertnde veya Arnavutluğun 
~0tnou devletlerle hudud olan 

;1•hrlarında, haıtahktan, susuz· 

1
'-ktan, aldığı yaralardın, bere· 
erden ya can vermiş veya 

•troıek Qzere can çekişiyordu. 
~ l'Qrk ilinde insan ömrQ as 
ere gitmekle nihayet bulur 

gtbl idi. HergOo GAvuılmamın 
~'1• Bafııgllfn l\Jehmed'f o oku· 
Q~Q mektuplar bir feryet bir 

~•Yeyt4 çıkarır, hergOn bir ev 
•panırdı. Birbiri ardınca ka 

r•oın evlerin tOtmlyen hacı· 
•rını:ta baykuşların meretye 

Ok ba 'Yao sesleri Tü'rk diyarını 
ltanbaıs bOyOk bir mezarlığa 

Çetırllllştl. 

Ser Tark'Qn tışıdı 0ı ad hırdt: o 

Oorınadan ver. Asker ver, 
•ergt 
t ~er, ahşar ver. .. .. llAh ,;r de \'er. Yok, yokta. Çahş 
'te •er, eat ta ver, çal da ver 

J en nihayet öl de ver .. 

'•k tnpantorluk hazinesi tam· 
'-ı 1rdı. Maaş senede altı aya 
Gobısır gibi ldJ. Diğer altı ' 

'Ylalt bô ta parça parça gelir ve 

01 Yle geldiği Jçln bereketıılz 

01 
'-tdo. Muntazamın ve toplu 
•rık \'erilen maaşlar: 

tll Şeker ve kurban bayramla· 

'•~ ramazanlarda, padişahın 
h~' çık.tığı gan ile doğduğu 
dl( de ve bir de mel'IOd kan· 

)t~~linde idi. Ro Hyıh günler 
hı 'ttıkçı Ttırk köylftetınd 
-. t daştıneedlr alırdı. M1ao 
ettı 

I> inek için para IAzımdı. •r,., d At 1 a T6rk verecekti. 
lltim oldu~d Ozt>re tahsllAt 

~~~~----~~~~-
zaptiye kuvvetlerlle yapılırdı. 

Bir tahefJdar fkf zaptiye. BooJar 

neln yapmazlardı, neler. Bir 
kere kıtlıkran çıkmış insanlar 

gibi doymak bllmtzlerdt. Bun· 
ları ağıı lamak, doyurmak, ye· 
dlrmek, içirmek anlatılamaya· 

cak, yazılamıyacak kadar gOç 

tür. Bütün manaelle yerler, 

içerler, defolub gidtrlerdl. Yap· 

tıkları zulüm de cabası idi. 

Nahiye merkezi olan Çand1r· 

hda bir bayram gecesi nahiye 
mildürüoiln odasının altındaki 

borlruma tıkıimlıı oruzaltı adama 

arılan sopalardan bir tanesi 

ölmOş, sekizi bayılmıştı ve 

bunların hepsi de: 

Vilayet para l@tlyor mutlakı 

vereceksiniz diye olmuştur. 

Efendim par1m yok. 
- Vur .. 

- İki evladım askerde, ka 
z~ncım yok. 

- Gebersinler vur. 
lote Tilrk böyle idi. Aaker 

olur ilk gecesini ya açıkta, ya 

ıeeız bir camUn veya mescidin 
taş ulusunda yatar, hastalanır 

daha yolda iken ölOr. Bir 
yere mal olmadığı için Dlm 

ve nişanını köyde ne anan ve 

ne de gören huloocr. Vergi 

için senin geber diye beddua 

etmene hıcet yok. O e111een 

groberblş gitmiştir. 

Yolda ölmemiş Yemen'e, 
Hlcaz'a, Havran'• da gitmemiş 

ise ne mutlu.. Talib onu bir 
kıtaya mıl etmiştir. 

Yedi sen,, sonra gençlikten, 

dlnçllkten ayrılmış bitkin bir 

halde, suçlu insanlar gibi kö 

yilne döner. Tam bir işe Hrı· 

lıcağı sarada Yemen'de uıyın 

çıkmış, Arnavutlar azmış, yok 

Bulgarlar kudurmuş diye bir 

sllAh altı pıtırdıeı kuranı, dO· 

2enl alt.ftıt eder gider. Hiç 

lnk.lear etmeğe IOzom yok. Bu 

da gebermiş demektir. 

lıte, TOrk böyle varını, 
yokunu, canını, malını "fe en 

nfhayl't nam osunu memleketi, 

vatanı şeref ine feda ederken 
köpeksiz köyde çomaksız guer 
gibi Rom'u, Ermeol'el, Sırb'ı, 

Bolgar'ı bir tarafta, Arab'ı, 

Arnavot'n öbür taraf ta esen 

bit hava peşinde vur patlasın, 

çal oynasın. Siyasi entrikalar 

bunlardı, kasaları altınla dol· 
durmak bunlarda. Herşeyden 

4r111 
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l'e •n bembeyaz olmuştu. 

'ta~ htddet marklıio tıatilne 
'•~ Cık gibi bir hareket yepa· 

ht.~ırdı: 
~tt- Babamın ıeref ini tahkir 

1orıunuı!. 
~.... Olçblr zamıo, ben doğ 
~~ lôylftyorum. Babanız bir 

~~1
2• bir katildir. Şimdi ılı· 

~ llerYet; kan ve irinle 
lllJını b .\ 1 lr eervettlr. 

'-sa~:~n'ın burnu bu defa 
~ -111111 olmuıto. Gaçlakle 

~ ~lal mubaf•u ederek 

mırıldandı: 

- lmkAnı yok. Babam na· 
muslu bir insandır. Bunun 

için artık sizi öldftrmek için 
iki sebep vardır. 

- M. Tempon caddeılode 

44 numaradayım. Şıbltlerlnlzl 

orada bekliyorum. 

- Şahitlerim ıılzl bir Hat 

aoora ılyaret edecektir. 

- Herhalde 228 bin frangı 

dı şıbhlertnlzln getlrece&loi 
umuyorum. Bir lnıan ancak 
borcunu ödedJkten ıonra dlello 

Barfınazar memleketin lktıPaden 
bakimi olmuşlardı. Borsalar 

ellerindf', ticarethaneler elle
rinde. gümrük t>llerlnde, ibra· 

cat mallarımız ellerhıde. Türke 
gözyaşlle derlo bir inilti kal · 

mıetı . 

Sonu Var 

Panayır ziyaretçileri yalnız 

ziyaretle kalmamakt•, panayır· 

dan birçok eeya da salın alma· 
mııkladırlar. 

Habeşistan Kadınları 

Arasında Reportaj. 
--------

lngiliz Muharrir Ka~lıo Habeş Ka-
dınlarını Nasıl AnJattyor? 

olk kabiliyetini 

tasdik etmediği 

bir kadıDI etOd· 
yalarına ayak 

bile ba91ırmaz. 

Bu mOtahaeaıs, 
soo on senede 

kadın gazelllğl. 

nlo lnfdşd ve 

seyri hakkında 

oonları 

mlotlr: 
Böyle· 

- Gen~l l!avae· 
tan sonra Hk 

senelerde kadm 

gnzelllğlolo sırrı 

lnkArı kabil de· 

ğll dir; Ha be ole· 

lan bakk1nda bu 
son za man tarda 

pek çok ya zı lar 
yazıldı; ve belki 

de bu yazılardan 

arlı~ bakıldı. Fa· 

kat bugilnden iti· 

haren neşre bao· 
lıdığımız yazılar; 

of m dl ye ka dar 
çı kan Ja ra b 1 ç 

benzemez ve 

ze• lf le ok una· 

caklarına şftphe· 

mtz yoktur. 

ede ve sürünme Omuz musabakasınm Lirinci Aona Stan 

idi. Vakıa bo uııul kadını f'f için tabiata rOcoa başlımıetır. 

bge cazlb gö&termemfş değil· Çok tecriibell bl adam eıfatile 

dir. Fakat son iki senedir hu temin ederim ki on sene içinde 
usule karşı şiddetli bir aksal. kad1D boyasız ve rojııuz, ııon'f 

amel başlamış ve kadın gd:relllk oodtUeslz fakat en gtızel bir 

1 Jt 6 1 -K 1 barbte şekli almış olacaktır. 
ş gur r er. oca arı 

Şimdi, Holl 9ut kadın ilem· 
öUlree, onlar da ıynl cebhede 
ölmek için yenilmez bir kov· lerlnde bilyük lhtlllllere ıebf'p 
vetle hııbederler. olan bu of.ticeyi nereden çı· 

Oobeşlncl Lut uelubuodaki kardığımı eoracalr.eınıı; cna· 
hım şudur: BogftnkO kadın on 

111londa gül ağacından yapılmış Habeş kadınlarının Salibi. 
ahmer teşkili için bir top• 

[Bu yazılar ge· Jantıama ietirak eden kü· 
çen gOn Babeo çOk bir Hahee preaııee. 

Ilaheo ıalibiahmer yardım· 
cı kadınlan cemiyeti reiei 
seçilen Adie-Ababa tarha· 

ıhın "akmah bir masanın ha· ııtne evvelki kadından <ok ~il· 
zeldl r, ve on !!ene eonra elm· 

lmparatorJçestolo bir makalesi. - Pekilt. 

ol İngiliz gazetelerine gönder· • adınları yeni 

yının kano. 

·Dedim· Habeş 

bir Habeş • İtal· 
meğe mnvaflık olan· lnglllz yan barbındı neler yapıcık· 
muharrir kadınlarından Poula !ardır?. 

J,,kler'dlr ve bu makalenin - Darbın göııterece~I lhtl· 
tercllmeıl d., gazetemizde çak· yaca göre iş göreceklerdir. Ev· 
mışhr.( vel4 yemek veııiıe lelerlnde, 

Muharrir diyor ki : ııonra nıkllyat ve en nihayet 
"Kadınlarımız, birçok defa. cebhede ateş işlerinde çalıp· 

l1r oldu~u gibi harptı erkek· caklardır. 
lerlolo yanında mevki alacak· - Babet kadınları İoglllz 
tardır.,, kadıoları kadar umumi bayattı 

Bu sözleri bana ıöylerken, mfte11lr midirler? 
BabeQlııtan imparatoriçesi, Ha· · - Belki değil. Fakat n 
bet kadınlarını tamamen tarif içinde, ılle işlerinde lnglllı 
etmiş oluyordu. kadınlarından de tlertdtrler 

Bu sırada Halle Sel'8lyenfn Mt!let bir tehlikeye otrayınca, 
heoQz onattı yatında bulunan hudodlara kad1r kovarlar, ha· 
kızı preneeıı Ayaz yanıma otar· yahn her ııaf haıına iştirak 

du. imparatoriçe eözaae devam ederler azamf hl•met görGrler. 

ederek : - Uzak yerlerden hodud 
- Vaziytt bizim için kırk lara kadar gitmek onları kor· 

sene evvelkinin ayni olacaktır. kutmaz mı? 

Adua harbı aynen tekerrGr ede· - ~eden korkotııun! Koşa 
cektlr. Dedi. Kadınlar İtalyan· koşı, sevine ıevlne giderler, 

Jarın karşısını çıkacaklardır. erkeklerinin hlz11Jetlne muadU 

:tına geçtik. Çay hazırlanmıttı. 
Çay, Avrupa oıollerloe ta· 

mamen oygan olaıak hazırlan· 

mıştı . İmparatoriçe ve onaltı 
yaşındıkl kızının bu bayata 

kAfl derecede alışkın oldukları 
belli idi. 

KOçük prensesin boynunda 

çok kıymetli bir kolye vardı. 
Tırnakları pembe boyanmıştı. 

Bo kaçak prenııes lsvlçre'de 

tahsil görmftş ve Almancı, in 

glltzce ile Jı'ranııızca bilmektedir. 

imparatoriçeyi kızıma terbiye· 

sine gösterdiği itinadan dolayı 

tebrik etmek istedim. lmpara· 

torlçe: 
- Hıbeşlıtan'da ve cihanın 

her baugl bir memleketinde 

bir ananın en bış vazifesi ÇO· 

cuklarını iyi yetiştirmektir! 

Cevabını verdi. 

f lnglllz muharrir kaılmınm 
diğer mektuplarında Habeş 

kadanları hakkında dikkate çok 

ltyık şeyler vardır. Yarın ikinci 

mekto bekleyiniz!) 

yapabilir. çabuk ııöyle.. - Vurooacak mısın? Kfmlo· 

- Evet, size olan boıcomo 
ödlyeceğlm. 

Arman hu sözlerden ııonca 

dıı•r•ya fırlamıetı. 
• • • 

Arman dışarıya çıkınçı bir 

arabaya athyarak doğruca ha· 
basınm evine gitti. Henllz 

uyanan binbaşı babçeae bir 

yapıyordu. Oğluna görtır gör· 

mez yüzü gtUtımııedl. Fakat 
oğlunun perlıan hallol farke 

dince bu ıel'lncl çarçabuk 

ııöndü. Arman'ıo yilıtı çok 

solgundu. ÜıtObaşı perlo-n bir 

vasly ette idi. 

- Baba pek m4hlm bir 

meı'ele bakk•ndı ıılılnle hemen 

görftomek lıtlyorum. ÇOukll 
vaktim pek dardır. 

- Sevılll otlum neyin nr, 

- Servet ol1tak bana ter le? Derhal eöylt; ıeol kim 
kedf'ceğio miktarı teebh f't.. tahkir etıi? 

Bir milyon frank. - Beni tohl.;ir etmediler, 

- Bo senet nakdi midir? fakat ıeoln ıleyhlode söyleclll"r· 

- Tabii; fakat, neden 110 · - Benim hakkımda m•, be· 

ruyorenn? nim için mi?. 

- Bana darılıcaksln, lakin - Evet baba, etnin aley . 

namuııumo temizlemek mecbu· hinde söylediler. 

rlyetindeylm. - Sa halde ben vuruşma · 

- Namuııunu mu?. lıyım. Benim ellerim daha 

- Kumarda 228 bin frank kıhnç tutmasını blllrler. 

kaybettim ve bu p1rayı ılmdl Arman babaıının ıözftnft 
ödemek mecburiyetindeyim. keıtl: 

- Do paray& hemen Bana · - Babı.. Senden istediğim 

\'ereblUrlm oğlum. patayı borçlu olduğum ve öl· 

- Bu borcumu tenlye et· darmek lıtedJğlm o adım bını 

tikten sonra da o adımla vu. bayak bir cesaretle dedi ki: 

ruşıcağım. - Baban bir kıtll ve hırsız 

Blnbıtı oğlunuu aoo kelime· teşklltıının relııt idi ve elindeki 
terini doyunca yerinden fır· ıervet te kan ve irinden huıole 

tadı: gelmlı bir ıeneulr. Donlu 

dikfnden. de çok gOzel olacak· 
tır. Boya ve eon,i uıoll,.rlo 

verect>ğl gilzelllk ancak boka· 

dar oldoğona göre istikbalin 

güzelliği ancak tabiata rucoğ 

sayesinde temin edUebflecekttr. 

Gftzeıllk ean'ah, benim de 

başlıca mQtehaeeıelarından bu· 
lunduğum bo fen, artık ka· 
dınrlıt hakiki gOzelltk aramak· 
tadır. 

Bu0ftn Hollvotta hakim olan 

yıldızlar hml later Greta Gar bo 
~eya Norana Şerar, Jaoet l\lak· 
donaid, Con Grnford olsun, 

bundan onbeş ıene evvelki 
ef nema yıldızlarından tam yoz. 

de 90 daha gdzeldfrler. 

Bu yıldızluıo yfizlerlade de 

tekaıİı6l vardır. Boolarıo on, 

oobf'!,! ııene e vvclkt fotoğra narı 

tetkik edilirse, görülür ki bu 
kadnılar gençlik yolunda kafi 

dert:ce Her lemi o olmakla bera 

bcr evvelkloe olebeıle müte· 

madJ yen gftzelleşmletlr ler. 
- Sonu 6 ıocı sayfada -

do4ru aıudor? 

Bo eözler ihtiyar hin a~ıya 

bir yıldırım glhl tesir yap· 

mı~rı . Elltrlnt yukarıya kaldı· 

rarak (Alla hım) diye mırıldan· 
dıktırn eoı.ra yere dtıoerek bir 
kelime söyledi: 

- MHbamet!. 

Arman bab11ına dik k ıılle 
baktı: 

- Aaaa!.. Demek bunlar 
doğrudur öyle mi? 

~rman bu mahlulmo oe 

tıhldr ve ne de mahkum f'dts· 

mezdl. ÇOnk6 babHı idi. Yal · 

nız babasını orada bıraktı ve 

kapıdan çıkarken: 

- Beddoahyım!. 

Dedi ve gözden kayboldu. 
• • • 

Arman bir arabaya ıtlıyarak 

- Sona Var -
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- Ba9ı 5 1 net ydıde "" 
Bunu makyaja harolede 

nr. Fakat beman ve salA 

tar bir adım sıfıtlle 

vereyim ki sun'i • gOıell~ 
vaıımı eııldslnden p;,k 
az aarfedilmekıedlr. 

Fon Dorf Bir Alcnan Tahtelbahi
11

- Bir Penaltı D~ Kaçırılmıştır. 
rinde Süzanla Buluşmağa Söz Verdi ..................... 1. 

Aydında yapılan mıntaka 

futbol ~lrloclllklerlne lvtlrak 

Parla'te bulunan arkadaşları· tahtelbahlrlnJn ııalonu olacaktır. 

man Loadra'dakl casuslarla sıkı Tahtelbahir Karaburun açık · 

bir mqhaberelerl vardır. Bu larına. ba.eket için emir al 
v88ıta Jle aldığım malılmsta mıştır. l\Iatye bu ıahteıbablrln 

göre, Se14olk'te Fon Dorf Is salonunda bekliyorum. 
mlnde bir teşklldt reisi ve mü 12 Kananmanldt:ı sen ve 

htm bir şahsiyet vardır. Ba· Matiye iki tayfalı bir benzin 
nanla görOşebilmek için sırf motörii kf ralıyarak tabtelbablre 

size mfiracaat etmekten başka gelecrkslniz. Sen tabancadan 

tilrlO. imkanı olmadığm• anla· b11şka yanına bir de işaret 

dım: PekalA gôrQyoreunuz ki tabancası 11lacaksın: Karaburun 
size dOşmanca det!tl dostça bir lstlbk4mlarma iki yoz mil yak 

teklifte bulunuyorum. laşınca ve o bava!lde baeka 

Silzan, Matlye'nio; Fon Dor- gemi olmadığım ao1ıaylnca haret 
fun Se14nlk'te bulunduğuna tehunca ile dört defa yeşn glSste· 

dair malumatı olacağına hiç te bunu mQteaklb de bir kırmızı 
ihtimal vermiyordu: Kurnaz işaret vereceksin: 

kadın bir kapana kısmak lhtl Bıı fşaretlerl tahtelbahir gö 
maltnl dO~iinerek derhal cevap rüncfye kadar her OD dakikada 

vermedi ve duşfinerek cevap bir kere tekrarlayacaksın! 

vermf'k IAzım oldoğonu kov· Ü ttarafına karıemaymız, bnn· 
radı. Fakat Matlye'ye red ce· lar1 biz blllriı: 
vıhı verse bir tiirlO, vermese 

bir tftrlü! Her tkl cepheden 

aklbet fena idi. Eğer bu işte 

bir tuzak yoksa l\fatiyo'ye yar· 

dım etmek lcabedlyordu: Ve 

bn f lkrlne istin ad ederek ka · 

raranı vermişti. 

- Benden esas iti harfle ne 

lstlyorrnnuz ve ne mOddet 

zarfında? 

- En kısa bir zamanda la· 

ıedlğlm mevkide Fon Dorf He 
mftl4kl olmak lsteyorom: 

Siizan gitmek için ay11ğa 

kalktı: 

- Elimden geldiği keder 

bu hususta elze yardımı ve~e 

SOzan eski dostunu bir kere 

daha takdir etmtotl. Bu adamın 
sösiJ, samimiyeti, ciddiyeti hiç 

degtşmemek şartlle ayni şekil· 
de idi. 

- Emriniz harfiyen yerine 

gelecektir muhterem koman· 

daoıml 

Fondorf hundan eoora. 

- Şimdi ·dedi· muhter~m 
kadın beraber bir şampanya 

lçehllirlz. 

Fondorf 'un bo tekllfl, Sfl 
zan'ı çok sevindirmişti. ÇOnkft 

ııevdl~l adam blrtınçok seneden· 

beri b6yle bir teklifte bolun• 

mamış ve onu dalma uzak tnt 

muştu. Bu çelik adam şimdi, 

Sftzan'ın yırarlıklarıoı ve Al· 

maoya'ya karşı bfiyük hizmet· 

lerlnl nazarı itibara ı1arak 
böyle bir teklifte buloomuştu. 

Vatanma kare1 hizmet ifa 

etmek kaygıeı ile heran vaca 

donu p~ıkeı çekmiş, kabare 

lerde eantozluk etmiş ve htır 

cihetten açılmıe olao bu kadın 

F ondorf 'on kartı sına gelince 
ilk defa erkek He temas eden 

bir masum ve korktk kadınm 

baleti rublyesfnP. döotlyordo. 

İki Qç bardak şampanya fç· 

tikten rnnra Fondorf Sftı:an'a 

dedi ki: 
- Sftzan; fkf senedenberl 

maiyetimde bulunuyorsun. Do 

zaman zarfında ııaoa hayran 

kaldım. Çnokd Ozerloe aldığın 

mftekll vazifelerin b6y6kl0ğflnft 

takdir edebllfrdh1.1. 

ı ,~ 

eden 

Ueak 

Altınordu, Manisa ~e 

takımları dflo akıımkl 
trenle şehrimize döomQşlerdlr. 

Maofaa ve Uşak'lılar bog6n 

memlt'ketlerlne gidecekler, Al · 

tınordu da Yarın Sakarya va· 

puro Ue Türkiye blrlnclllkJerl 
ne lttirak etmek üzere latan· 
bnl'a bereket edecektir. 

Altınordu • Sakarya .Maçı 
Evvelki gün Aydın'da yapı· 

lan ve dünkfi nOııbamızda tel· 

graf habt:rl olarak bildirdiği · 

mfz Sakarya . Alunordu meçı 

'öyle olmoetur: 
Ahınordo . S11karya maçı , 

hakem eski Altınordolu Şevki· 

nln idaresinde geçmiştir. Ma 
çın ilk on dakikası mütevazin 

geçml ş, bundan sonra Sakar· 
J yalılar Altınordn kalesini IJ•· 
[ kıotırma~a başlamışlardır. 17ocl 

i '• ' 

dakikada kaleye ce.ldll"n sıkı 

bir şutu Sabahattin kornere 
atmak enrl"tlle korıarmıştır. 

25 inci dakikada Sekarya'h· 

lar tekrar bftcuma geçmişler 

ve Altmordu müdaf tlerinf it· 

ı -•laıarak ilk gollerini yapmış 
Kayzer tarafından (Porleme· lardır. Bo gol Altınordu'lnları 

rh) barb madalyaafle taltif edll· - = 
harekete getirmiş ve fakat b6 · 

dlğlnl haber verdiler. Bu ma 
• Uln akınlar neticesiz kalmıştır. 

dalya pekAz knmındanlarımızın ı " 
olSğaf1nf1 snslemektedlr. li. Birinci haftayim bittiği hal . 
" de hakem oyunun bfttigtnl 

- Sonu Var -
flAo etmemiş ve bu sırada bir 

1 
akında Manisalılar Sald'I ıut· 

ıuklarıııdın Alhnordulular lehl 
' ne bir de penaltı vermiştir . 

diyorum: 

Alman tabtelhahirinde 
Esrarengiz bir mQJQkııt 

1 1 
Bu aoretle Altmordu ilk go 

Itaıya' Süel işgal ve Siya- lftn(l yapmış ve birinci devre 
:1::1 · 1 bitmiştir. 

İkinci devrenin OD ftçllncft 

Silzen Fransız erkAnıharbi· 

ye dairesinden çıkar çıkmaz 

erine doğru yolaldı. Öğrendi· 
ğl ve maruz kRldığı hadiseler 

onu fena halde !!aramıştı, hDtün 

Habı bozulmuştu. Asabını ye· 

rlne getirmek için de bir mor· 

flne ihtiyacı urdı. Ev~ grllr 

gelmez bunu tatbik etti. 

Tatlı bir uykudan, dört saat 

sonra uyanmıştı: Atıabının ye· 

rinde oldoğuuu g6rd0. Bir 

kıhvealtı yaptıktan sonra gö· 
rfinmez bir mürekkeple Fon· 

doda bir rapor yumağa baş · 

lada. Şimdi Suzan'ın vazifesi 

yazdığı raporu biran evvel 

göndermekti. Bu Suzan için 

pek te gQç değildi. O akşam 

Luhı ile buluşunca bu raporu 

biran evvel kumandana verme· 
elnl rica etti. 

Ikl gOn sonu Jondesrae So 
ıan'ı evine davet edlyordo 

Suzan o gece derhal arkadaşı· 

nın evine gitti. Fondorf maki 

yajını yapmış, uzun ve sarışın 

bir ıakal ile Suzan 'ı bekit 
yordu. 

Fon dorf Matje ile Suzao 
araeıoda geçen mülakatın harfi 

harfine anlatılmasrnı ve bu 
huııuetakl fikrini sorduk.tan son 
ra dedi ki: 

- Tfirklyenln İzmit deste· 
gtiblarında tamir edilmekte 

olan Y. 48 tahtelbabirln 1 O 
Kanonoeanlde tamiri bitecek 

ve gemi Adalar denizine açı· 

lacakhr. Mıtye ile yapacağımız 

mtUAkat muılak Atman topragı 

olacaktır. Sellotk gibi bir yer 

de! Alman toprağının bulun 

ması imkAosız olduğundan bu 

Alman toprağı Y. ~8 Almın 

sal Kontrol istiyor. ı :, dıklkaeında Sıkerya'lılar KA · 
ı · muranın ayağı ile ikinci gol· 

--••• • • • • l•Jlerlnl yapmışlardır. 20 inci 
- Başı 1 inci yftzde - Bolzano, 30 (A.A) - M. 

dakikada Sakarya'lılar ıleyhJne 
baolamaeıodan ııonra Cenevre· Mossolfnl Franea'y• kare• ııem 

ikinci bir penaltı verllmı,, , fa 
deki delegasyonlar uııına gc· bollk bir berekette buloamue .- kat Adli topo dışarı atmıştır. 
cecek görüşmeler ıonocundı ve Brennere çıkarak oradan 38 inci dakikada Oçtıacii 
uluslar aosyetesl paktının old· Herdeki Framıı karakolunun 

penaltı cezaııı verince halk 8'1· 
derle veya mQ1Aylm bir tekllde bayrağını selAmlan.ıışttr. 

,. haya hdcom etmlo ve hakem 
tatbiki kararlaştmlabllecekllr· Parla, 30 (A.A) - M. Laval 

,.. kararından vazgeçerek bu ce· 
Roma, 30 (A.A) - Stefrnl İtılyao bftyQk elçisini ve anı· 

sayı 7 metreden serbeıt vuruşa 
Ajansından: ulusal durumu incelemek için ,.· tahvil etmlotlr. 

M. MuSBollnl'ntn kabine top· Avropı'dı bulunan Amerikan ,, 
Dondan da istifade edemi yen 

lantısında areıoloaal durum aenatoııu dıı, işleri komlayonu 
Altınordu'lolar, oyunun bitme· 

hakkındaki raporu bihiın ltal ayelerlnden Popeu kabul et· 
_ ılne 2 dakika kılı Sakarya 

! an olueo tarafından derla bir mlştlr. 
Parla, 30 (A.A) - İtalya, aleyhine verilen dördOocü pe· 

memnuniyetle karıılann.111 ve 

bu raporu basan gazeteler bıe 
yazılarında hep bundan bahae 

derek bOyOk 6nemlol ve hal· 

yanın gerek Hıbetlstan, gerek 

nloslar sosyetesi ve İnglltereye 
karşı olan duromono anlatmakta 

gösterdiği Hmlmlyetl kaydet· 
mektedlrler. Gazeteler diyor 

lar ki: 

- halya'nıtı yaptığı biUOn 

barış r,ollle sokulmak veya 

ekonomik tavizler elde etmek 

glrlehlerl HabeoletAn 'ın anla· 
oıamazlığı yftzftnden hep soya 
dQştQğfloden mee'elenlo aftel 
işgal ve slyaeal kontrol altına 

alınma&1dır. 

Amerika çiftçi Borçları 
Va1Jlngtoo, 30 (A.A) - M. 

Rov.vrld çiftçiler Ozerloe olan 
ipotekler için moratoryom ko · 

yau bir emirname lm1:1lamışhr. 

Londrn, 30 (A.A) - Re11mlğ 

çeveoler M. Mursollnl'ntn dl· 

yevl hakkında tavalb letemek 

fc;ln Roma~ya her hangi bir 

mftracaatta boluouldogu bık· 

kında adeaıl maltımat beyan 

etme ktedlrler. 

Bıbeo nzlaıma komisyonu M. naltıdan istifade etmiş ve bera· 

Politls'ln lttirıklle iki toplantı berllk: ıoliinft yapmıştır. Oyun 
yapmıştır. " tekrar 2 2 berabere Mtlur.e, nl· 

Londra, 30 (A.A) - Roma· .zamnıme mucibince 20 dakika 

da her hangi bir teşebbds ya· temdit edilmiştir. 
pıldığına dair olan haberler ÜçDncft devrede Altınordu 
Londra'oın saliblyetll çevenle· lul.r dabı iyi oynamışlar ve 

rinde yalanlanmaktadır. 3 dakikada arkı ark.aya iki gol 
İstanbul 30 (ÖzeJ) _ ltılya yapmışlardır. Bundan ııonrakl 

başbakanı Sinyor Moesollol, -
bir tören eıınıııncla Franıız A N A D O L U 
bayrağının onftnden geçerkea 

bayrağı ııelimlamışhr. 

Kaza 
Y emlşçarsl8lnda bala dur Ya· 

aef in incir hanmda hammal 

Ali oğlu Salih arkasında ta,1· 
dığı bir incir çuvalıoı yanın· 

dan geçen Emin kızı 70 yaş 
Jarında Cemilenin Clzerlne da. 
eOrmfie ve batını teıgAha çırp 
tırırak yaralamıştır. Hımmal 

Sıllh tutulmuştur. 

Bıçak Taşıyorn1uş 
K"mı-r'd,. Şakir o~lu b rber 

Ramıız ıı n'ın üıerindtı tkl neıora 

deniz mı,rliczl lılıııreıılnde Jtyae 

oğlu Subh ' rn üzerin do bir bı· 

çak bulunmuş, ılınmııtır. 

-------
Gtinlük Siyam Gazete 

Sahip ve Batyazganı 
Haydar Riltdü ÔKTEM 

Umumf neıriyat ve yazı itleri 
müddril: Hamdi Nüzhet 

İdarehaneai: • 
İzmir ikinci Beyler eokağı 

C. BalJc Parıiei binası içinde 
Telgraf: lzmir •• ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTi: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kuru~rnr. 
Yalııırıcı memleketler için eeıwlik 

ııb•>ne ucreli 27 liradır. 

Ueryerde 5 Kuruotur. -Güoft ge..,mi~ oüahalar 25 kuruıtur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTJR 

çalaşmaJır neticesiz kılmış ve 

b6ylece Altınordo mıntaka o•m 
piyona olmuştur. 

• • • 
Kemal Halim ne dl yor. 

Aydın'dakl maçlarda federaı· 
yonu temsil eden, federasyon 

genel sekreteri Kemal Haltro 

de dün eebrlmlze dönmüştftr. 

Kemal Halim Aydın'daki maç 
lar bıkkıoda demiştir ki: 

- Mcotaka maçları, Aydın 

lıların lstt>ğl Ozerlne Aydın'da 

yapıldı. Maçlardan enl Ahı· 

nerdu'oon kolaylıkla mıntaka 

blrlnclllğlol elde edeceğini lah· 

mln ediyordum. Fakaı duru · 

mon baabdtOn bııkı oldo~ono 
hayretle gördüm. Utak manasız 

bir hareketi yüzOnden hOkmen 
mığhlp addedilmiştir. Takımları 

aevk ve idare eden arkadaşların 

daha ıJyade nlzemoameye rlı· 

yet etmesi ve bu gibi hallere 

aebr.blyet vermemeleri uzayı 
şayandır. 

Flnıl maçındı Altınordo, 

Sakarya'yı gftçlükle mağhlp et 

mlotlr. latanbol'da lzmlr'I tem· 

all edecek olan Altınordulula 

rıo iyi bir netice ılabUmeıl 

için, •aktlle bu maçlara iştirak 

eden Altay ve İzmlrapor'dan dabı 
fazla çalış"JJası IAzımdlr. Önü 

müzdeld aene mıntaka birinci 

·lklerlnln Manlaa'da yap1lması 
kararlaemıo gibidir. 

Bundan ıeklz sene etel, 

dızlır güzel yOzlerlne ço~ 
im krem ve roj tabakaları ' 
mek mecbJJrlyetlnde ldJfdl 

' dıoıo yftziloün rengi, kırt 
rlnln aynasıdır derler; bıJ 

1a• de o zamanın boyaları 

rfne tatbik edilir. netice 

den gülünç ve ... Fc>d 01° 
Fakat şimdi.. Vniyel ~ 
değildir. Hovllud'da bir ~I 
nan yüzftniln rengi; hiçbir 
se fçln gizli bireey değildlt· 

KoaUlm ve elbiseler de 
Ulğe doğra y OrilmOştftr. ~ 
kd kırmalar danteller, 

raklar yerine ne ğüzel 
dilzlllk ve sadelik vardır· 
kadının vftcot güzelliği, ollll 
elbiseler ııayeslnde belki 

hrklkl ve çıplak şekll0 

daha mevzun ve gQzel 

mektedlr. r/ 
Bir vakitler, bOtllD cfff 

kıı ve kadınları f Uao el_ 
falın sinema yıldızına b ~ 
mek için ne fedakArlıklırt 

lanırlardı. ~ 

Şimdi, her kadın, hef ti. 
hiçbir klmııeye benzeroelı ') 
gayret ııadetml"mekte, k f 
güzelllğlne, kendi tipine 

bir gilzelllk kurmaktadır· tİ 
BAeılı, kadın gftzelllğl V 

aıoda tabiat, tabii şekil ,., .ı 
. iP" 

san'i güzellik uıullerfoı 

hib etmlı,tlr. 
I 

Türkiye Yelken BirincJ 
lik Y :ırışları Başladı. 

~~~~~~- t 
Dnnkü ilk Yarışlarda Birincilik 1 

ikinciliği Istan bul'lulaı· Aldılat· 
• • • Si'. 

Tıırklye yelken blrlnclllklerl Şeref'te Ref lk'i geçmişti· -M 
mfteabakalarına ddn 6ğleden dan ııonra netice değlt1019 ~ 
sonra saat 15 te Karşıyaka aa ve doktor Demir Turgod ,1, 
hlllerlnde bıılanmıştır. rlncf, Şeref ikinci, Ref I~ 

DftnkO yanşları İzmlr'den ftçüocO gelmişlerdir. , 
Refik ve f lokçoao Hakkı, RI Yarışlara bugdn ve yar•0 

fat ve f lokçosu Nevhiz, Arif 

ve f lokçoau Muzaffer; letınbol· 
dan da doktor Demir Turgud, 
Ş~ref ve Haldan girmişlerdir. 

Yüzlerce ıeylrcl yauşları aa 
bllden ve yarıe mahalline de
mirli bulunan uyanık gemisi 
ile gOmriik muhafaza teekllat 
motôrlerlnden takip etmiştir. 

Yarışa, intibah gemisinin 
çaldığt bir dodokle baolınmış 
ve altı şı.rpl de harekete gel· 

mlştlr. Daha ilk turda Demir 
Turgut'un rakiplerini bir hayli 
geçtiği gOrQlüyordu. İlk şaman· 
dırıyı Turgut birinci, Refik 
jklncl, Şeref üçGncO olarak 
dönmüşlerdi. Havıoao mftııl t 

ve fakat denizin fazlı dalgalı 
olmıeı şarpllerlo ldueııtnı gOç· 
Jeotfrlyordu. 

İkinci turda Demir Torgod 
çok daha fazla llerlemf o ve 

ftrkek Hayvan 
Don Halkapınar'da köprii 

yanında bir klza olmuştur. 

Menemen'den lzmlr'e gelmekte 
olan HayreddJn oğlu HOııeyl· 

ntn ldarNind,.kt 90 Rayılı tek 
yük araba~ıııa ko:ulu lıapao 

su çek.ilen t u lombaıJao ürkmü, 
ve afirücn llüeeyio'i dlğH bir 

arabaya çarpmak suretlle göğ 
siinden hdlf surette yuula· 

mı~hr. Y 11ralı hastaneye kaldı 
rılmıtlJr. 

Ok!drenler! Mut· 
laka (Okamentol) 
Öksflrflk Şekerle· 
rini Tecrflbe Edi· 
nlz •.• 

ve Pflrj~n ~ahapın 
En Ostfln Bir Mfls 
bil Şekeri Olduğu 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli MOshil 
fstiyenler Şaha 
Sıhhat Sflrgfln 

Haplarını Maruf 
ecza depolarından 

Eczanelerde 
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~&keri Lise Orta ve Okulalara 
öğretmen Aranıyor. 

1
4-lara M. M. V. Sat. Al. ko. dan 

""'""' lttanbol n borıadakl liselerle kırıkkale aıkerl BMD'atlar 
llııeılne ve orta okolauna ve ersfncan, konya aıkert 

' orta okolalarına her dere için ôgretmen alınacaktır. 
a ..... Öğretmenlerin kanuni eart ve Yallf ları taıımaları gerektir. 

- Ba gibilerden lıteklt olınların dilek klğıdlarını anka· 
' ıada aıkerl llıe mtlfeulıllğfne gôndermelerl. 

- Dilek ktğıtlanna IUetlrllecek kAğıtlır eonlardır. 
a) Foıograf lı ve tasdikli f lı. 
b) Çıktıgı ytlkıek okolan1n eahadeınamesl veya tudlkll 
ıaretl 

c) Qnl'ferıltede imtihan yererek ehliyetname almıt lae 
bonon tudlkll ıoretl 
Bunlardan tetkik edildikten ıonra uygun gôrGlenlerden 
ayrıca htlınClhıl llm4baberl, ııbhat rapora ve taabhtlt 
lenedl lıtenecektlr. 

6 
- Ücretler tôyledlr. 

' 

latanbul'dıkl aekerl liseler lçlo riyaziye n f iılk derı · 
lerlnio ıyhk tlcretl 108 lirayı, dl~er dereler Gereli 98 
liraya kadardır. Bor11 llıeel lcln riyaziye, f lılk n kimya 
derslerinin aylık tlcred ı 26 lirayı, diğer derslerin ac 
reli 108 liraya kadardır. 
Kınkkale •a'at lleeal için rlyaslye Ye flılk 165 Unya 
kadar, diğer derslerin aylık acretl 126 liraya kadardır. 
Konya orta okol111 için btltCla derelerin Clcretl 108 
ltraya kadardır. 
Erzincan orta okolası için bCltCln dereler 126 l_lraya 
kadardır. 

- Maarif okolalarında derel olan &ğretmenlere dere bqıaa 
, Gcret nrlllr. 

...... l.teklllerln 1 eyUll 935 tarihine kadar mClracaaılnl 
13 15 17 20 22 24 27 29 31 

:"-ra M. M. V. Sat. Al. Ko. Rı. den: 
...... Bir metreelne blçlen edrr 32 kurut olan 69 bba metre 

' pjamalık beı ki palı ıarl la eblltmlye konmaıtar. 
a .._ İbaleel lS eyltll 935 cama gClnCl ıaat 15 dedir. 

' - İlk inanç parau 1666 liradır. 
- Şartnameler panııa olarak M. M. V. 11bn alma komlı· 

S yoaaadaa ahaır. 
..... Ekelltmeye ,treceklerln Uk laanç panu mektup Yeya 

lllakbaılarlle 2490 ıayıb kanunun 2 n Clçtlncl madde· 
lerlade yuıb belgelerlr birlikte teklif mektuplarını ihale 
... tinden bir 11at eenl M. M. V. •tın alma komlıyo· 
nana Yermelerl. 2655 21 25 sı 6 

~lali •t. al. ko. dan: 
- Denfall garlnaonunrl•kl kıtaatın ihtiyacı olan 331000 

kilo an ka~lı arl aıalile ekıfltmlye konuldu. 
a - İbaleal 10,9,935 gtlalemecl olan •b gtlDCl ... , 11 de 
a •tın alma komlıyononda yapılacaktır. 

- MaTBkkat temlnab 2979 ltraclır. 
t - Teminatı ibateden 6noe maliye Yemetlne nrmlı olman 

•e tekllİ mektublannıa kanaada yualt formClle uygan 
S balanmat• lhımdır. 
e - Şartnameal hergtln komisyonda g6rdleblllr. 
? - Tahmin bedeli 397 20 liradır. 

- Kapab urf lar ihale gtln6 .. t 1 O da komisyona nr· 
~ .... balan..,.klardaır. 28 Sl ' 8 

l laU Sat. al. ko. dan: 
...... Denlall prlnıonondakl kıtaabn llatly• olan 278000 

~ kllo kara ot kapalı sarf oıallle ekllltmlye konalda. 
- İh•ıetl 13,9,985 gClDlemeç caa.aa 1G11G ... , 17 de ıatın 

a alma komlıyonanda y•pılacakbr. 
t ..... Ma.,.kkat teml•t• 1!29 lhadar. 

- Temt.aba ihaleden 6aoe maUye •emeelae nrllmlt ol· 
lllaeı Ye tek.Uf mektuplarını kananda ya~ılı formClle DJ· 

g gan balanmaaa lhımdır. 
ı """"" Şartnameıl hergln komlıyonda g6rGleblUr. 
t ..... Tahmin hedell 16380 liradır. 

\ıı.... ', Ka,_h adlar ihale gClnCl aaat 16 da komlıyona nrmlf 
~ ~ balaaeakbr. ~8 31 5 10 

l ''- M. M. "· IY. am. 11t. ko. dan: 
...., Yeril ••ya A•rapa fabrlkalan m•mnl&tından olmak Clsere 

bir metreelae biçilen eder 65 karnı olan 25800 metre 
a arka çuhlılt hem kapela sarfla ekılltmlye konmaetur. 
a ' İbtıleel 2,.10,935 91U'fUlb• glntl ,.., 15 tedlr. 
t - İlk laanç paraeı 1257 Un 75 karoıtar. 

- Şutnamednl almak Ye 6meğlal g6rmek lttlyenler her 
' gln &Aledea 10ara komlıyona aırıyablllrler. 

- Ekethmlye ıtrecekler tık l••Dt panıı mektup •ey• 
---...na. ._. •• 2 .,. 8çtlaetl ma•clelerlade yasala 
belıelorle birlikte tek.Uf mektuplarını lh•le tutlndea 
bir aaaı enel il. M. •· 11tın alma komlayonana ver· 
........ 18 31 15 2~ 2567 

Doktor 

A. Kemal Tonay 
8-kteriyolog ve balatık ile aaJiıa hallahktar 

mtllehauıaı 

' tt O..ırııbuıe iıta17ona karp1111daki dibek eohl lnlpnda 30 eayı· 
~.~~~ IDaayenehaneainde eabalı eaat 8 dan aktam ıut 6 a kadar 

...._kabul eder. 
.............. ı .. ,...._ .......... , ..... " 

'D.... ~ maayesıeleri ile Yeremli b.utaJara yapılmuma ee'fa gGe 
"'llOIDoto han · • mantauman 

Kışlada Mtıs. Mev. satın alına komisyo
nunda ihaleleri yapılacak ilAnlar 

M. M. V. tat. al. ko. rs. den: 
1 - Bepılne biçilen eder (t8500) lira olan on dokuz kalem 

11raclye malzemeıl kapalı sari la ekılltmeye konul· 
mutıor. 

2 - İhalesi 11 ·9· 935 o-rtamba gClnCl aaat 15 tedlr. 
S İlk inanç para11 (2887) lira 50 koroıtor. 
4 Şartnameler yaa dokaan iç kurut M. M. V. 11t. ıl. 

ko. dan alınır. 

5 Ekıılltmeye girecekler ilk inanç paraııı mektup Ye mak· 
buılarlle 2490 11yılı kanonun 2 ve tlcClncCl maddelerin· 
de yasılı belgelerUe birlikte teklif mektuplarının ihale 
aaadnden bir eaat enel M. M. V. aat. al. ko. nana 
vermeleri. 2645 iO 25 31 5 

Mıt. Mv. Sat. Al. Ko. oan: 
1 - TClmenln bayramıç gatnlsona clnrında bulanan kıtanın 

ihtiyacı için (75000) kilo yulaf aleni mClnakaaaya ko 
nuldoAo. 

2 - Beher kUoıunon muhammin bedeli (5) koruı olup lha· 
leıt 16.9.935 tarih paıarteıl 81•6 aaat 15 de bayramıo 
tQmen eatıJ:! alma komlııyono blna!ında yapılacağı. 

3 - Eksiltmeye glreceklerln •erecekleri yulafın şerait 'fC 
evıafını bolondoğu mahallin ıatın alma komhyonona 
mGrecaat ederek ôğrenebillrler. 

4 - Tallplerln 2490 numaralı k.aonun 2, 3 inci maddele· 
rlne gôre l •tenllen ~eealkle muvakkat teminat tatarı 
olan 28 l lira 25 kornton ihaleden bir aaat evvel tClmen 
mohasebealne tevdii ile komisyonda hasır bolonmalaıı. 

25 31 5 10 
Mıt. mv. ıı al. ko. nundın: 
1 - Denizli garlnsoaundıld lutaatın ihtiyaca olaa 257 ,000 

kilo arpı kapılı arf oıollle ekalltmlye kondu. 
2 - İbaleel 12,9,935 gGnlemecl olan perıembe gtlntl 18at 

17 de 111. al. ko. da yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminatı 1157 liradır. 
4 - Teminatın ihaleden ônce maliye nmeslne Yerllmlı ol· 

man 'fd teklif mektobanan kınonda yuala formClle uygun bo· 
lunman lhımdır. 

6 - Şartnameıl hergClD komlıyoada girilebilir. 
6 - Tahmin bedeli 154.20 liradır. 
7 - Kapah adlar ihale gbl 1Ut 16 da komleyona •erli· 

mlı bolunacakllr. 27 31 4 8 

Kiralık Ev ve DnkkiioJar 
lzmir Vakıflar DirektörlOğOnden: 
Vakfı Net'I No. Mevkii Moham. bedeli 

Lira 
Şeyh bedri DlkkAa 269 Çorakkapı 120 

.. • 
111 265,267 " 240 

B. oeman pafl EY 8 Suı'tlar mebeltl ark• 100 
Selltln otla EY 56 tamıt•lık 48 
Pasaryerl DClkkln 6 Puaryerl cami alb 2' 
Mumyakmu b. •eli M 266 nlkUlk 96 

111 111 • 266, 1 .. 60 
.. 19 Ana Sl,33 Keten pqın 86 

Emine belkıı EY 10 San'adar D1ektebl arkala 120 
Ramkaı Dlkkhı 129 Keçeciler 100 
Ömer ICltfl Nlııf han 1 Şapbaae 10kak 350 
Maal•da h. nll MaA.. S Miri kelim hanı 70 
ŞeyhClllılAm Dlkkaa 28 Eeki balık pasarı 7 5 
Şerefiye .. 35 Bozyab 18 

111 Kah Ye 3ı6 111 25 
Buta metÇit EY 49 Baıta sokak 60 
Boıtınt ade Dlkk&n 15 ç.ngıra çarıın 144 

Yakanda ya•h .. kıf akaret• a~ık uttırma n azaltma mCld· 
detlerl içinde lııekll çıkmadıgından ilan tarihinden itibaren bir 
ay içinde paurlılda lbale yapılacaAı Uta olanor. %78ı6 

Fratelli Sperco Vap~r Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

·qBES., ••para 26 apttottan 81 qan.. kadar An•en, 
Roterdem, Amateerdam Ye Bamburg llmanlan için yak alaeakbr. 

"ULYSSES,. Hpara 9 eylOlde gelip 14 eylClle kadar AnYen, 
Roterdam, Alllllerdam Ye Bamborg limaalan lola yak alıcaktır. 
"0B~TES,. Hpnra 28 eylllde gelip SO eylClle kadar AllYen, 

Boterdem, Ameterdam Ye Bımbmg Umanlata itin yak ılaeakbr. 
"ULYSSES,, Hpara 22 .pıtoeıa hekleamekte olap yGklnCl 

tabllyedea eonra Burgu, V•raa Ye K&ıence Umaalannı hareket 
e.._ktlr. 

••ORESTES,, npara 5 eylCllde hek~amekte olup yGklDCl 
tabllyedea IOlln Barpe Vana Ye K&lteace Umanlan• hareket 
edecektir. 

u&ERKULES., Hpara 19 eylCllde beklenmekte olap ylllDCl 
tabliye ettikten eoan Sarpa. Varma " &:aateaee U..ar.n.a 
anket edecektir. 

SVEN~ OBIDT IJNIBN 
uvJKINGLAND,, IDOl6rl 1 eylCHde beklenmekte olup ylkl•Cl 

tahliye ettikten IOlln Roterdem, Bamburg, Daatslg, Gdynla, 
GOhlta1'ft Oılo Ye İtkalldlaaYTa lfmuı.an- hareket edecekdr. 

11BEMLAND,. mot&rCl 16 eylCllde gelip tahliyeden IODra 
Roterdam, Bamborg, Dantslg, Gdynla, Goıebarg, Oılo Ye 
l11kandlnavya llmaolarına hareket edecektir. 

"VINGALAND., mot&rl 2 birinci tetrfade gelip ytlktlatl bo· 
talmktan ıoara Boterdam, Hamborg, Dantslg, GdyDla, Gotebarg, 
Oılo Ye lıkındlna"Y• llmaalarına bıreket edeeektlr. 

SJt:ıtVICE MARİTl.M BOUMAlN 
"SUÇEA VA,. npara 6 eylllde gelik 6 e7Ullde Malı., Banelon 

H Manllya'ya hareket edectktlr. 
"ALBA JULYA,, •apara SO eylCllde gelip birinci tef?'lnde 

Mılta, Baraelon ve Mınllya llmanlanna hareket edecektir. 
Yolca H 70k kabul eder . 

lltndakl hareket tarihlerindeki değftlkliklerden •eente mea'u· 
llyet kabul ctmes. Fasla tafılllt için ikinci Kordonda Tahmil 

bit e bin ı ı Fntelll S erco Ya ar aeentah na 

Olivier ve Şüre
kası Limited Va

pur Acentası 
Cendell Ban, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
Ellerman Llyn Ltd. 

Liverpool Hattı: 
uoPORTO,, vapura 1 eyltilde 

Elnrpool ve Snaneea'dan ge· 
llp tahliyede bulunarak ve ayni 
ıamanda 7 eylClle kadar Linr· 
pool ve Glasgon için yak 
alacaktır· 

0 ROUMELlAN,, vıpora 20 
eylllde Llverpool Ye Snıneea· 
dan gelip tahliyede balana· 
caktır. 

Londra ve Hnll Hattı: 
•· ALGERIAN ,. vapuru il· 

mınımızda olop 8 eylGle ka 
dar Londra ve Hull için yak 
alacaktır. 

"FABİAN., uporo 12 eylul· 
de beklenmekte olup 18 eyhlle 
kadar Londr• ve Boll için 
yClk alacaktır. 

" EG YP Si AN ,. TBpuro 27 
eylllde Loadra Boll n An· 
verıı'ten gelip tahllyedt bolu· 
nıcak Ye ayni aam•nda 6 teı· 
rlnl.snele kadar Londra n 
Hail için yClk ılıcaktır. 

Tbe General Sttam Nnlgatlon 
Co. Ltd. 

0 ADJUDANT " upura il· 
manımııda olup 30 ığuıteaa 

kadar Londra için yftk ılacaktır. 
"STORK.11 vapura 20 eylGl· 

de beklenmekte olat' 27 ey· 
lClle kadar Londra için ylk 
alacaktır. 

Deateche Lnanıe Llnle 
11GALİLEA,, vapuru 10 ey· 

ltllde L.ambarg, Bremen ve 
An•trı'ten gelip tahliyede ba· 
lanacaktır. 

Not: Vurot tarihleri Ye nporla· 
nn lelmlerl berine denltlkllkle· 

rlndea mea'allyet kabul edilme• 

·V.N. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCBE LEV ANTE LlNIE 

0 T1NOS,, Hpuru 2 eılnlde 
bekleniyor. 6 eylClle kadar An· 
verı, Roterdam, Bamburg ve 
Bremen için yClk alacaktır. 

°Cftİ0S,. Yapana ) 6 eylt\Jde 
bekleniyor, Bambarg Ye Bre· 
men'den yClk çıkancaltbr. 

0İTAURI., vapura 16 ey· 
ICllde bekleniyor. 20 eylClle 
kadar Annra, Roterdem, Bam· 
barg Ye Bremea lol• yit ala· 
caktır. 

ABMEMENT 8. SCHULDT 
HAMBURli 

.. BANSBURG,, npura 29 
aguatoat• bekleniyor. 1 eyllle 
kadar Annre, Roıerdam ve 
Bımbarg için ytlk alacaktır. 

0 TROYBURG,, Hporo 10 
eyldlde bekleniyor, Anven, Ro· 
terct.m Ye Bamburg için ytlk 
alacaktır. 

THE EKSPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

81rletlk Amerlka'ya Dogta 
Seferler 

0 EKSECUTIVE,. Tapuru 19 
eylalde bekleniyor. 

H EKSİWNA " ••para 30 
eyldlde beklealyor. 
TUNA DOCRU SEFERLER 

0 ATID., motôrl 27 •ğoıtoı 
11 bekleniyor, Belgrad, No"fl· 
aaıcl, Komarno, Bodıpette, 
Bretlılav, Vlyına Te Ltnı için 
yık alacak. 

••AMAL., mot6rtl 6 tıylllde 
bekleniyor, Belgnd, No'f111ad, 
Komarno, Badapeıte, Bratlıln, 
Viyana 'H Llns için ytlk 
alacak. 

.. DUNA., mot6r6 15 eylllde 
bekleniyor, Bewad, NHl1Ud, 
K.omuno Buda e ıe, BratlalH, 

Acele Müzayede 
ile Fevkalade sa· 
tış. 

1 eylul 935 pazar gGnCl Gi 
leden evvel saat onda tramvay 
caddesi mektopço yoka11111a 
varmadan evet ıılhane mevki· 
inde 405 nomarılı hanede 
Josef Lnl'ye alt fevkallde 
Ulka mavundın mımal modern 
tlç kapılı aynalı dolıb, tuvalet, 
iki adet komldloosu, lavumanı 
Ud adet karyola maa ıomyeal, 
markiz ve peıklrlf, cevizden 
mamul kırmızı kadifeli aalon 
klnıpe tıkımı, gayet zarif ve 
nadide bet aynalı kabine, bel· 
fe. kare yemek masaeı, altı 

adet iskemle, moeamba kanı· 

pe maa iki koltuk, elektlrlk 
avizeleri, gayet eık baıır ka· 
nape takımı, maa ma~ası, onl 
koılo aynı, levhalar, bron• 
kornlıler, iki kapıh cnls ay· 
nalı dolap, kGçtlk camlı dolap, 
temılyellk, perdeler, kablk 
orta ma'lsı, maa iki ılgara 

maaası, gnmafon 60 adet sahi· 
binin ıeıl plAklle, lnglllz ma· 
mulAtandan iki adet bronz bl· 
rer buçuk klelllk ke .. m~ kar· 
yolalar n keten somyelerl, 
ılnger dilde el maklneal, da· 
nr 11atı, yasıhıntı koltuğa, 

divan, elektlrlk gece llmba11, 
vazo, kartlık, aynalı 11kıllk, 

balı ve ıeccadeler, mazayede 
ıoretlle .. tııacaktar ~tıe peeln 
dlr fıreata kaçırmayınıı. 

Tark mGzıyede aalono 
mndnrlyetl 30 31 

Müzayede ile 
Fevkalade Salış 

Yolculuk dolıyıılle On6mG•· 
deki paur gClnCl ubahleyln 
11aı 10 da Gôıtepede, 864 No.la 
nll konağının birinci katında 

birçok mobilyalar bllm6117ede 
eatılıcaktır. 

Satılıcak moblly•tar meya• 
nında ga1et ltlke aynah bClfe, 
dôrt kô~e •çılır yemek ma .... 
ve birçok avrapa lıkemleıl, 

maundan mamul 9 parçalık 

oda takımı, gayet ltlb oymalı 
konıol ve bClyak ıynaeı, bir 
mermer eClt6n, tlç fıntazl lı · 

kemle, blondel marka franııs 
plyaao, 5 adet ıedfr, 3 adet 
aynalı dolap tek Ye çit t ka· 
pılı, 2 adet direkli birer buçuk 
klılllk karyola masomy•, bir 
çok komodlnolar, bir adet ya· 
zıbane, bir kataphıne, bir ka· 
nıpe iki koltuk kadifeli, sigara 
sehpaları toparlak maea, bir 
blıt, ıemelyellk, oymalı konıol, 

bir klefllk karyola beyaz dolap, 
rnba, 'fe&alre birçok mobilyalar 
bllmtlsayede eatılıcaktır. 

Fırsatı kaçırmayınız: 

Fıraat artırma &alona Aılı 

Sınık telefon 2056 

"ATID., mot0r6 29 eyltllde 
bekleniyor, Belgrad, No•isaad, 
Komaruo, Bodaprıte, Bratlıln, 
Viyana ve Ltnz lçla yak alacak. 

JOBNSTON VVARliEN 
LlMlTED 

••KENMORE,. vapuru 2 ey
ltllde beklea.lyor, Llverpol ve 
Annre'ten yak çıkar'p Borgaı, 
Varna, K6ıteoee, Galalı ve 
Bralla için yık alatık. 

DEN NORSK.E MlDDELHA VS· 
LlNJE (D S. AS. SPANSKE· 

LlNJEN) 
u SARDINIA ,, motôrü 27 

eylllde bekleniyor, Dippe ve 
Norveç limanlarına yak alacak. 

0 SAN ANDRES .. motörfl 23 
Bel. teırinde bekleniyor, Dl· 
eppe Ye Noneç limanlarsna 
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z N A 
Zından ve Çangal Ormanları Türk Anonim Şirketi 

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

•• 
(OK A Marangazluk için fevkalade elverişli budaksız ve yumuşak Mavi mar

kamız bütün memlekette yüksek bir şöhret kazanmıştır. Kırmızı vesair markalar yapı, am
balaj kutular imalinde çok rağbet görmüştür. 

IRALI Yapı işlerinde umumi bir rağbet temin etmiştir. 

AY Kaynatılmış ve buharlrnmış budaksız ve çatlaksız olarak piya~aya arz 
olunur. Buharlanmış kayınlaı- çekmez, çatlamaz ve kurtlanmadıkları için mohjJya, otomobil 
karoseri~i, sandalye, kunduı·a kalıbı, ökçe ve fabrikalarda bulunan makinaların ahşap ak
samının tamirinde kullanılır. 

PARKE 
Etovden geçirilmiş ve kurutulmuş döşeme tahtalarımız 

kusuru olmıyan gürgen ağacından ihzar edilmiştir. dilli olur hiçbir 
Gllrgenlerhniz Slovauya gllrgenlerindeo daha iyi ci tendirler. 

ren(leli, yivli ve 

: Park(· v~ kayınları.o Izmirde Hilal Kereste Fabrikası olup bflUln hu saydıklarımızı Panayırda umu Kereste Fah· 
= satış yerı Kerestecılerde rikasınm 29 numaralı pavyonu gGrmekle mflmkflndflr. sa 
~llllllllllMllHHlllllllllllllllllllllllllllllllllllHHIUllUUHHllttllllllHllllllUftllllllnHHllHI llllllllnlllUIHIHll ili 1 llHtllUUHIH IHll I il llllHllllHlll l llllllHHtlHUlllllUllllllllnHHlllllUtttllt llllHJHI IUft11UHHlllllllllllllllllllllll11111Htff 
~ıııııııııııııııımıımıımııı11111111111111111111m111111111mnnımummu11mımm111111ır11111mmı11111111111111111111111111111Jl~ ızmtr ıohıearıar bıomtıdor· -

= Al h. B l = Ulğı~::.:n~nhlsarlar baımOdflr · y edikule Gazhanesi 
- i.Se ır an i.3Sl = :~~0::.a;.:":aıı:~.:-c:~ba~:~ ISTANBUL 

' indirip ambarlarda latif etmek Vıporları kalafatlamak için yumuıak 
a a • • • - ve boıaltma n çuvallara dol • o ~ m o ır (§! lUI b e s D = durup dlkaıe ve arabalara y6k z 1 F T 

~ = leme işleri pazarlıkla yaptır•· 
ikinci Kordonda Borsa civarmdaki kendi binasında = lacaktır. lıteklilerln eylilltııı 

TELEFON: !2363 - 3 #loctl gQnd eaat unbeıte 300 

HertllrlA ( 8 k K • ) M 1 J • y ) = liralık temiuat ile birlikte 
u 8ll 8 Ve OID18YOD name e erı apı ır. = baımOdOrlyettekl eksiltme ko· 

_ Vadeıizlere % 4 - mhıyononı mtıracaatl1rı 2789 

= Mevduat Şaı·tları: A~tı ay vadf:liy~ % 5 . . . ~ Dır eene vadelııe % 6 faız verılır. = Sıhhat E<~zaoesi 

n tuğla, boya ve yaya kaldmmları için ııert 

• Zll,T 
- Zahire, 6zftm, incir, pamuk, yap-ak-,-.-fy_o_o _v_eu_lr_e_k-omlayonculoğıı yapılır. Mallar geldi· k Hamdi NOzbet = AlndA ahtplerlne en müsaiti şr-raltle nanı nrlllr. ;;; Başdurak büyük Salepçi hanı ~lok J d • dır 

=·=•ı=ııı=ıııı=ııı=ııı~ıııı=ııı~ııı=ıııı=ııı=ıııı=ııı=ııı~ıııı=ııı=ııı~ıııl=ııı~ııı=ıın=ııı~ııı~ıııı=ııı~ııı~ıııı=ııı~ıııı=ııı~ılı~ıııı=ııı=ııı~ıııı=lh=iii=iiii=ih=ni=ıın=ııı=ııı=iih~iii~iiil~iiı~E~---l-·r_ı,_•n_~_ .. ___ ı L anm•z aımavar • 0: 
Nafia Bakanlığı lzmir ikinci Daire lzmir MilJi Emlik Müdürlüğüııdı~• 
Su JşlerA Müdürlüğilnden: 

972 lira 48 kuruş bedeli keelf ll Sallblfde adalı nabfyeel öaftn· 
de mırmara toğdlye kınalı üzerinde ve Gedlzln geçit yerinde 
yıpılacok betonarme köpr(hftofto inşaatı 26·8 935 tırlhloden 
itibaren açık eksiltmeye kooulmu ,tur. ıbale 17 ·9 935 tarAbioe 
raııtlıyao eah gQoQ aaat onda Salihli malmftdlirlüğO dairesinde 
yapılacaktır. Bu işin ıarloame ve projesini görmek lstlyenler İz. 
mir ikinci daire eu işleri müdO.rlüğiloe veya Salihli belediyesine 
müracaatları. 

Eksiltmeye gireceklerin de 72 lira 9sl karuetan ibaret olan 
muvakkat teminatı mal eandıgma yıtardlldarına dılr makbuz 
veya banka mektubu ve bu gibi leleri yıptıklarıoı dılr veılka · 
larlle birlikte ihale gftnil Salihli mılm4dftrlftğflne gelmeleri. 

2115 21 3t 7 ıs 

• 
Göztepe mnldl arkae1Dda perakende sokağında Amerlk•

0 ıSO 
mektebinin karşısında 26 ıaj numaralı n 
Reşadiye ıeklh çıkmazı namı diğer ferali sokağında 22 JOO 
eski 24 ıaj numaralı ev 
Kar~ıyıka ded~haşı menemen cad lesf nde 53 eı1d 126 gOO~ 
taj numaralı kah vehaue 1 ~ıo 
Yukarıda yazılı emvalin mülklydlerl btdell peşin ,,,yı ,e.,,~ 

tertip milbadtl bonosu ile ödenmek Qzere 5.9.9:i5 ptr ıı••''~ 
güofl tıaat 15 te ihaleleri icra kılınacaktır. Tallplerlo ;600 :r.11 
Milli Emlak mftdftrtyetlne müracaattan. 17 31 l~lfl 

•1111111111111111~ Muallim AllMlfllll ~ 
~ Dr. Hulôsi Alataş 1,.j - w ~ § Eski Tıbbiye Mektebi M6dftrft, Garp Cebbeal Sıhbl1" ~ 

lzmir memleket hastanesi başta· ---1-z-m_i.._r_Miıiiıiıııiıııme_m__.le ... k_e_t__.H~a..,s-ta_u_e_s_i_B_a_ş_t ... a-- ~ iç Hastalıkları Mfttahass:!!ı··~J 
b j p lj ği l1 den: _ Baat11larını Bacı Daean Oteli Karıısında Şamh l)JP"" 

Memleket ve E~refp•ı• hastaoeıının bir yıllık ihtiyacını karı•· hibliğinden: ~~~~tı~İıu~:ı~nıİIÜıİıİ~uÜÜİ~tıllu;u:u:ırıİİİllllUllll-
lıyacak olan 1068 kilo zeytinyağ•, 1059 kalıp boz ve 500 meıre Memleket n Eorefpata haetaneıılnin bir yıllık lbtlyacıaı kar· Doktor 
baııse bezinin temini lçlo 16 ·8· 935 tarihinden 5 ·9· 935 ta · tılıyacak olao 21800 metre ve metresi 9 kurut kıymeti mubam 
rlhloe kadar 20 gftn müddetle açık ekelltmlye konnlmuotur. Şe · menell gazbnlnkl temini için 19,8,935 tarihinden 2,9,935 tart· z k A. • T I·,. 
raht mftnıkaeıyı görmek lstlyenler her gOo memleket haııtaneelne hine kadar 15 gGn m6ddetle açık ekelltmlye çıkerılmııtır. Şeıahl e . aı ara fl ÇJ 
mOracaatları, mflnalueaya tıtlrak edeceldtrln de bedeli muhım· mOnaliaaayı görmek lııtlyenler hergtlo Memleket baetıneııl tiaıta 
menin yOzde yedi buçuğu olııbetlode dlpozho akçesini mflnaka· blbUAloe mftracaatları. Ekelltmlye lıtlrak edeceklerin de bedeli 
eadan evvel mahasebel huaosiye dlrektOrlGğftne y,ahrarak alacatı mubammenlo yüzde yedi buçuğu nlııbetlnde teminıtlarlle e"allt· 
makbuz veya mektupla birlikte ihale gOoQ olan 5 ·9· 935 ta· me gftotl olan 2,9,935 tarihine mfteadlf pazartesi gftnO ıHt 9 
rlbfne rRstlıyan peroenıbe gftnO ıaat 9 dan 12 ye kadar vll&yet dan 12 ye kadar lımlr vll!yet daimi encftmenlııe m6raeat 
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