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EYLÜL 1935 zmir'de ·hergtln eabahlan çıkar, ıly-ı '"gazetedir. 

Türk ·• Bulgar 
Do~tluğu için Sofya'da Teşek· 
kol Eden Kurum Canlanıyor. 

~~~~~ ~~~-~~~·~>~*~~**b*~~a~a~o~~ 

IJÇE:~~\~NIYOR. Italya, Habeşistan Vahşidir, Onunla r Atatürk \ 
llladlarınuz Dileklerimiz A • s • d I{ D • Mareşnl Fevzi Çak· 

~U(ANA.:OLU)dookoduko ynı ev•ye e onuşamayız, ıyor. mak'la Birlikte Baş. 
~1 Fazlı Güleç, mu bfitfin - •• - • hakanı Ziya ret Etti •• 
~laruu 10 eyl6lde lzmir'e ça· 

~Qlı Gateç kendi baıkanlığı 
llba b toplanacak olan ilçebaylarla 
~Ga ltleriai ıöyle bir gözdeıı 
~· ilçebaylan diuliyecek, 
~ kemanlarda, köylerde ya• 
~· gereken kalkınma ifleriui 
~9Cek, aouanda da ba itleri 
~ •e dGaeainde ydrGtmek 
tt~•cak yollan bulub gö• 

Habeş Murahhası Protestoda . Bulundu. Vaziyet 
Karanlıktır. Italya Dileklerinden Dönmiyor. 

......... 4• 

lıtanbul, 5 (Ôzel) - Ata· 
tGrk, refakatlerinde Mareoat 
Fevzi Çakmık oldaklan halde 
Baıbıkan 1ımet İnlSnl'nft Bey. 
beli adasındaki kısıkande 11-
yaret ettiler ve bir mftddet 

'Ş&yle de anlatabiliriz: İlbay; 
"-a biıdJti, taaıdı&ı ilin, ilçelerin, 
"ı.I~ köylerin ıimdiki du· 
'1---. tiaıcliü varlıklanuı, ıim• 
...._}~~uklannı, halkın neden 
"-1, ~Dı, neden eerindikl .. 
tıtw.:!' iateclikıerini, eklikliklerini, 
~ ilçebaylann aplanndaıı 
,~ h11Dlan ortaya koyacak; '4a k•di bilgilerini, görgü· 
~ ltittiltlerini bu bilgilere ka· 
l~ b.aııdan böyle ne yolda çalı· 
') !erek olduguuu bir (Di· 

t baliade ileri aürecektir. 
, .... GClleç'i, ite baıladığının 
"lılt eıteei giiuf.l denecek kadar 
S.. 11ıc:~te böyle yerinde, bir 
~qgtaden dolayı kutlalaru. 
' 6'Gra ki, böyle bir toplanb 
~dir, hem de faydab! ... 
~ toplaabda neler görilf6le
"- laelerin 7apılmuaaa Ye ..ele
~ ~aaıa•aa karar Yerileee• 
'~ l.irer bilemealek de her· 
~6'le eanı7oraz ki, bu görüt-

lıit 'l'9 konaımalann aonanda 
~ itlerin yapılmaaaa ve 
t'1 1' ~aııı bam bayındırbk, 
~ llaekteb itlerinin tamamlan• 
~· ilerletilmesine karar Ye-
~ları • Verilecektir amma bu 
~ 11 Yerine getirilmesinde de 
~ '- babaauı köyl6AiiD tak.atı, 
~ •akti, hali göaöndnde tu• 

8 .. 
'- ~Yreyi en ufak kôyGne, 
~. 1,. _ _. •e fakir kllyl6aQae Ya• 
~ -.ıu yakından bilen ve 
~bir llbayın bqbnbğıuda 
~ a._ loplantıdaa ancak Ye an• 
ı.... ._:ahi bais kararlar çabr. 
~ '-t la verilen kararlar da 
' 1..:;;:arı memnuniyetle ye
L_ tt ' 
~ ~teb yaptıracafis. fa. 
~ "-- - a. Yol 1•J>tıraca&ıa, S ~aıı. aergi. çapa uma• 
~ «-)'li, boş nkitlerimisde .. 
~ ~z, amma, ele para 
' laLu da Ye yıkım olan· 

1' --.&ele., 

~-°:!:•tı; bir böl«k itlerin de 
~- aanı •eyahad yapılmıya 
' , .... darduralmaanı karar• 

er.ittir" l.ı il..; . 
~ hı. Y.rlerde bilhuaa köyld 

lngiliz Murahhası, Italya'nın fizel Asığlarının 
Korunabileceğini ve Toprak Tadilatı 

Yapılabileceğini Sfiyledi •• 
lTALYA'NIN MUHTIRASI: Ababa'dan R3yter Ajueın• 

Roma, 5 (A.A) - . İtalya bildiriliyor: 
olmlar eoayeteıl koneeyJae bir Babef bGklmed petrol lmtl· 

M.Llen 
muhtıra •ermlıdr. Sa muhtı 
rıda 1850 den ~ri İtalya ile 
Habef aruıadakl ınlaaeebetler 
anlatalmakta, ltalya'nıa anlat· 
ma n teırlkl me•I anaıa 

kaydedilmekte Ye Babetbtan'ıa 
dOtmanbk hareketlerine ı .. ret 
olunmaktadır. 

imtiyaz Bozuluyor mu: 
Londra, 5 ( A.A ) - Adla 

M. Laeal 
yuaaaa felbedUmemeaiDe bnr 
•eamlttlr. Bıbeı blkdmed 
Rlcket'la Scoay V 1eam Oll 
Company'nlD ıermayed yerine 
baıka bir 1ermıye bulmaya 
monf fak olacaAını ammık· 
tadar. 

Yeni Bir B&lise 
Roma, j ( A.A) - Adlı· 

Ababa'da yeni bir İlalyu Ba· 
beı bAclleed •akabaldap bil••· 
rll17or. Bir ltalyo enjenlyorane 

Yuoanistan'da Rejim 
ve Yeni Bir Rivayet 
~~~~~~.--~~~~~~ 

Finans Bakanı ile Eski Kral111 Arası 
Açıldı, Deniliyor •• 

İttanbal, 5 (Ôsel) - Adua 
gasetelerlnln bir kıımı, Yunan 
flnanı bıkana M. Peımazoğlu 
He Y onan krala 11r11ında Lon· 
dıa'da kraliyetin ladeıl mOsa· 
kerelerfnde lhtlllf çıkmıı:ıtır. Bu 
eebeple f inanı bıklnı da bıı:ı 
bakan M. Çaldarlı ile hemfikir 
olarak rejim meı'eleıloln ılm · 

dilik mnzoubıhle edilmemesi 

rejim itleri mGukereelne ulJ· 
blyetl yoktur ye böyle bir ma 
ıakerede bulunamaz, bulunma 

~ bir .. lllaıılarda (Lllkı) aayıla· 
~'-aı,:"•IQ itler yapılmıya kal• 
~~ be Bunlar faydalı itler 
'i~ '•ber bu ııJuntılı &a• 

~'•• lllatlaka bapnlmaıı liaım Ulıomuna kant olmuı:ıtor. 
'k•e lenelere ayırd edilerek, Dıtbakanı M. Makelmoe bu 

öylGoou ••ktfi halinin iyi buıuıtı; 
....... So H. R. Ôkıem - Flnanı bakını Londra'ya 

hQ 5 lnct ylsde - mali tıler tçtn gltmllJltr. Kralla 

.\DET KUVVET DEMEKTiR. "' 
••••• 

c, 20 llkteşrio - Pazar 
116 Yapılacak Olan: 

t Genel Nüfus Sayımı 
Cltk Uluıonun Kuvvetini Gletereeektir. 

BatYeUlet 
İatatlltik Umum Mlcllrlllil 

l'ıınan kralı Jorj 

:mııttrJ!kl meuuubablıl lhdllf 
çakablldn! Domlıtlr. 

1 

Af. P,eamuojlu; kralla koDDf" 
... .ta&am AjUI byıer maba· 

.............. _____________ __._J birine 167lemlt11r. 

Fransa Murahhası Da, Fransa'nın Muslihane 
Bir Tesviye Sureti Elde Etmek için 

Herşeyi Yapacağını Bildirdi •. 
yolda turras edilerek 7ere atıl· Durum Karanlıktır 
mıı Ye ea m6bendhlle diger Cennre, 4 (A.A) - Uluılar 

bir İtalyo mftbeadlılaln nlerl ıoeyeted koDaeyl İtalyan - Da· 
ta .. tatolmaıtor. beı:ı anlatmHhgını tetkik etmek 

İtalya'nıa Adlı-Aba orta el· tlzere bug6n toplumıt, mala· 
çld bldlteyl proteeto ederek telif delegelerin luhataaı din· 
ltalyan'lann ileride meıru mtl· ledikten aonra cene toplanmak 
dafaa ••taları kollanmuındu Cller lçtlmaını ıadl etmlıdr. 
mee'ol olamıyıcaAın• bildir· Cenene 4 (A.A) - Royter 
mittir. - Sona 5 inci 1ayfıda -

konuı:ıtular. 

Başbakan, puarteti gtna 
Ankara'ya gidecektir. 

Yeni Bir 
Bava Posta8ı .. 

latanbal, 5 (Ôsel) - DarU 
Meli gueteel bhleılk Amerika· 
Koada· Bftytlk Brltanya ıruaa· 
da yeni bir han poeıa. telb 
edlldlglnl bildirmektedir. 

ı-ngı11z;ı-er~-s-iiveyş·Kanaiın·aa 
Hava Manevrası Yapacaklar. 

Mıur mehaflll, bu 6rkaların 
monra mabadlle .eyahat la 
Şarki Afrlkı'ya ıHk için tala· 
fit edtldlilDI tümba etmek· 
tedlr! 

Mwr bllk6med, ecnebi "-•· 
letlere mGlude ılmadaa Muar 
hnalırındaa hiçbir yaltlYlCI 
tayyarenin geçmlyec:egtnl bil· 
dlrml atr. 

Ba mG•ade onbeı gln enel 
lıtenecektlr. Do kararın .eril· 
dtgt tarlbe kadar ecnebi tayya· 
reler M ııır lattlnden aerbeetce 
geçmekte idiler. 

Mısır lnptileri faaliyette: 

lngilıere'JJin Akdeniz donanması 

1ıtanbal 5 ( Osel ) - Mamr 
kıpd patrlkl Ablama KlrlllOI, 
altı harp ıayyareıl bedellol 
patrlklae namına Babet impe· 
ntorana glSndermltdr. 
Amerika'lı Doktorlar: Kahire 4ı ( A. A) - Babe

tlıtanda çıkmuı muhtemel hl· 
dlıeler dolıylılle bir lngllls 
ban flloıa Kaleye açmoıtor. 
DIAer tarıbın İagllls komleerl 
10 Ye 11 eyhllde sa.eye ka 
nıh balgeılnde lngllls ban 
maneynlarının yıpılacağını Mı· 

ıır hlkAmetlae blldlrml-lr. 
ltalya Muır hududunda askeri 
ıahşidat mı yapıyor? 

lıtınbul, 5 (Ôael) - Kabl· 
reden ıu dlkk ıte ıa1aa haber 
nrllmlttlr: 

F..cnebl mehaf tiden ahnan 

Arada Bir 

Yaşı Benzemesin! 
Sevgili ilbayımıa J.'aı.lı Gtileç 

yeni vazifeaine bayırlı bir iıle 
baıladı . 

Hükumet dairelerinde h•lkın 

işini ~olaylaıtırmak, hele bele bal· 
kua ıöyle bir yirmidört ıaaıcık 

içinde bitiverecek. aade, baıit itle· 
rini aylarca uzatmamak için cÔzel 
bir baro• ihdas eımif ... 

İlbayım.ıaın bu teıebbütilnd 
takdirlerle alkıeJamamak kabil de
pıdir. 

Hftk4m~erin aotyal ödevleri 
çolaldıgıadanberi bdkdmet daire
leri de giıtikce Ye o Diabette gellit
lemiıtir. MeeeU Wi Umil pqa 

- Soaa 5 lacl 711de -

bir habere göre, iki İtalyın 

farkuı Blnıasl'de Mııır hudut· 

lar1nı tahı:ılt edllmlttlr. 
letanbol, 5 (Ôsel) - Ame· 

- Sonu 5 inci yhde -

- Ah dostum: bu Burhan'ın bana çektirdigi ısıırGP,ları 

bir bilu1'i:z:! 
- Kolayı var ,rattrum, onurıla et1len irmkanımı oU .. 
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ve incirler. Atatürk 
••••• --····-yeni Dış Pazarlar Belçika Kralına 

8 e 1 e ı e T F e ı § SıylavlarımıadaD ~ 
ır ngı iZ ayyare } OSU ~~nz~~~ !;:::•\1~4~1~n~ 

S M d ' H k E e gltmloler ve vapurda 1 U an a. are et ttı. Fazla Ftlleç il• emniyet cJlıf*' Bulundu. Taziyetlerini Bildirdi. 

Ankan - lzmlT paoıymnın 
açılmaııında bulunmak ilzere 
İıımlr'e giden Tarkof la bııkem 
doktor Mecdet Alklo'le yayın 
danıomını Zeki Doğanoğlo şeh 
rlmlze dônmOolerdlr. 

İımlr ve Ege bôlgeal için 
gtlotla en anemll hAdleeel olın 

lıQm mea'eleal ftıerlndekl etOd 
lerlaln ıonoçları hakkında bilge 
lıtlyen bir arkadaşımıza Mecdet 
Alkln ıonlırı eôylemletlr: 

11-Y aptığım incelemeler so· 
nocondı cıkatçılar birliğinin 

nrmlt olduğu f latlerln • Ôn· 
cedea söylediğimiz gibi . hiçbir 
ekonomik ıebebe dıyaomadı· 

ğını bir defa daha anladım. 

Çık.atçılar birliği Gyelerl ve E~e 
WJlgeılnden gelen ftretmen 
orontekl1rlle yapalan değetlerde 
GrGnlerlmlzlo ııaıılabllmeel im· 
klalarının 'Hr olduğu bıkkın· 

da kendilerine ln1ndmcı izah 
lar 'ferllmlotlr. 

Çıkatçıl1r blrllilnden önce 
uptamıı oldukları f lıtlerden 
daha atağı f lıtlerle oferto yap 
malan yftkea altına alıamııtır. 
Şimdiye kıder birliğe glrmemtı 
olan ÇJkatçılerın da bu birli 
ge Oye yHılmaları n blrllğfn 

nreceğl kar1rlara •ykırı dıı 

plya .. ıara mal anetmemelerl ııap 

tanmıetır. Bllkt\metln en ao•ğ• 
flatl 11ptımıı ve bandın daha 
... gı f latle oferto J•pılmımuı 
yüea •ltıaa ıhamıt olduğu 

dıe plyaealen telgraflı bildi· 
rllmlıtlr. Bunun Qıerlae haf· 
tılardanberl ılpnlı alınmıyan 

ha yerlerden telgraflarla İs 
mir'e bDyClk ılpırlıler nrllmlı 

n bonadı derhal btlyak bir 
canlıhk n bereket ayandır· 

mı ıtır. Ahaıa bu tedbir mGı· 

terllere iç teclmlmlı hakkında 

gtlTeD 'fe inanç nrmlı olcfo· 
tondan bu lilparltlerln baadan 
bö1le denm edeceği konetle 
amolmıktadır. ÜzGmlerlmlzln 
hemen her yıl Oçte lklılnl 
çeken Almanya bu yıl Avaı· 

tuıalyı, Kıllfornl711 ve hattl 
Yoaaalıtan QıGmlerlnln Alman· 
ya'ya girltlnl baclamııtır. Ban· 
dan dolayı Alman paHrlan 
Tark f11Gmlerl için çok elve· 
rlıll bir pazar hıllne gelmletlr. 

Üstımlerlmlıln 11tılm111 için 
ahaan tedbirlerden biri de, bil· 
ytlk doetomos Sovyet Roeyı 
ile yapmıı olduğomoı bir 
anlqma sonucunda memleketi 
mlsdea aç milyon Ura değe· 

rinde TGrk arana ıatın alma· 
l•ndır. Bandın önemli bir 
miktarının tlıQm ve incire 
ayrılmaıı uğlınmııtar. 

Franıızlula yıptağımız eoo 
ınlaımı gereğince de lfnmız 

flrnaalarının merk,.z bankasın· 
dıkl blokajlerını TGrk mıh 

utın ahnmuı BDretlle erhll· 
meıl kuarlaımıı olduğundan 

Franıuı f lrmaları de adamla· 
rını ılmdlden lzmlr'e gönder· 
miti erdir. 

Bunlardan bHıl1rlle yaph· 
ğım değct ıonocuncla O.zam, 
lndr, meyanköka, pılımut gibi 
tlrQnlerimlı Ozerlade incele· 
meler ve çıkatçılarımızla anlaı· 
malar yapmakta oldoklıraoı 

ınlpçle gördtlm. 

Aldığımız tedbirlerle dıt pi· 
yaulardı ağladıtımı• durloiaa 
lre&meaclea hilaMll 

Ankara 4 (A.A) - Belçlkı 

krıllçeel Aetrldlo ôlClmü dola· 
ylalle Comar Baıkaoı AtatOrk· 
le Belçika krala arasında ııa · 
ğıdald telgrsflar teati olun· 
muıtur. 

S. M. Leopold IIl Belçika 
krala 

S. M. kraliçe Aetrldln oğr1· 
dığı öldOrQeü kazayı büyOk 
bir teeeeftrle haber ıldım. Ma· 
jeetenlzln asil allelerinln -ve 
Belçika ulusunun bu pek elem· 
il matemine eamimlyetle tıtlrak 
ve en derin tezlyetletlml beyın 
etmek lıtulm. 

S. E. Kamil AtatClrk 
TOrklye Cumor Bıtkını 

LOtuf kir telgraf larından do· 
layı ekeelaneıD1aa samimiyetle 
teıekkdr ederim. 

Türk · Bulgar 
Kurumu Yeni· 
den Canlanıyor •. 

letenbul 5 (Ôzel) - Enelce 
Sofyı'da tetekkGl etmlt olın 
Tark · Bolg1r doatluk koroma 
yeniden cıalanmıktedır. 

ltalyan 
Gemileri 
Kanaldan Gt-çti 

İetınbol 5 (Ôael) - On 
ltılyıa gemlat bagtın Sa.ven 
kanalından geçerek Ma!ana'ya 
gltmlttlr. Bu gemilerde 7000 
uker n bu aekere lllım alan 
miktarda mQhimmat b .. lon· 
maktadır. 

Afrika'da 
lUen Italyao Zabit ve 

Eratın Mikdarı. 
lııtaabul, 5 (Ôsel) - İtelya 

h6kt\med, neırenlAl bir ıebll~de, 

-lngiliz Uarb Gemileri, Snveyş Kanalı Civarındadırlar. 
İetanbol, 5 (ôzel) - loglltere'oln Akdeolı'de bıılıdığı tedarlkAt deHm ediyor. Londra'daa 

ıhaın son bir habere göre, bir tnglliz ta)fare f lloeu Sadın'ı hareket etmlıtlr. lngUlı hub 
gemileri Saveyı kanalı etrafında dolıııyorlar. 

İstanbul, 6 (özel) - Ha'HI Ajanıı Kıhlre'den aldı~ı bir habere gCheaerek, Mı11r'dın Roayıl 
lngllla tayyarelerinin Sadan'a hareket ettiklerini blldlrm~ktedlr. Tayyareler 111 12 oyl6lde 
yapılacak mınevnlara lıtlrak edecektir. .............. 
Uluslar Kurumu ikinci 
Toplantısını da Yaptı. 

~~~~~~~---~~~~~~---

Kurumun Ne Karar Verdiği Geç 
Vakte Kadar Anlaşılamamıştır. 
İttanbul, 5 ( Ôael ) - Cenevre'dea h•ber verlldl~ne göre, 

oloıılar koroma, bu akıam (Din) ıa1t 6 dı ikinci toplıntıııaı 

yıpmıtllr. Bu toplantıda ne k11ar nrlldtğl geç "Hkte kadar an· 
lıoı lamımıotar. 

lıtanbal, 5 (Ôzel) - Ulaılar ıoıyeteıl toplıntııının ton celae· 
ılnde ıôs alın Franııı baıt>.klnı M. Ptyer Laval; bir İtalyaa
Babeı barbanın önQne geçmek için bllUln araçlan bat~arulaca· 
ğıaı ıöylemlı n launlyete mugayir olan h1reketlere Te harplara 
tlddetle mQmaaa1t etlllmeıd llzımgeldlglnl llbe eylemlıtlr. 

M. Lnal'daa ton\'a lrılyaa delege1I Barou Alolıl tela almıı Te 

İtalyan mGıtemlekelerlala aellmetlnl temin için İtalya'nın hıtb 
hareketlade 1erbeıt olmuı Ullnmunda 11rar eylemlıtlr· 

••• 
Habeşistan' da ki Petrol 

imtiyazı Ne Oldu? 
lngiliz ve Amerikan Sermayedarları 
Petrol Madenlerini lşletmiyorlar. 

~~~~~~-~~~~~~ 

Ltaabol. 5 (Ôsel) - 1ngtlbı ve Amerikan aermıyedarlarınıa 
Babeılttan'ıa İtılya eomalld tarafındaki petrol madenini lılel· 
mekten urfınuer etmeltırl ve petrol lmtlyızıaıa la~vedllmeılne 
rası olmılan lloma'dı mllnlt uetr yapıauıhr. 

Babeı hGkdmetl, İnglll• eermayeal yerine batkı bir ıermaye· 
darl.r gruba bolacag1aı tlmlt eımektedtr. 

lngiliz 
••••• 

A~kerleri 

Malta'ya Geliyor. 
lıtınbul 5 (ÔıAI) - İngll· 

tere'nln Salthempfn limanın· 
dan 500 asker yftkltl. bir n· 
par Malta'ya doğra yola çık· 
mııtar. Ayni Hmanda dlSrt 
bombardımın tıyyareııl de bu· 
ınn Mılta'yı gltmloıir. Ceb· 
hane yGklft diğer bir tflep 
asker tafıyıa nporların arka· 
ıını takip etmektedir. 

İltıabol 5 (Ôıel) - Pa. 
rlı'tea Yerilen bir haberde 
Malta ıdaıına kGlllyetll mlk· 
tarda lagtlls aıkerl çıkınldı~ 
'fe H'fklyata denm edildiği 

teyld edilmektedir. 

Zekai Apaydın 
M. Molotof'la 
Bir GôrOşme Yaptı 

. M01kon 4 (A.A) - Tarkl· 
ye bGyGk e1çlll Zeklt Apaydın 
dGn SoYyetler blrllğl halk 
korolu baıklnı M. Molotof 
tardıadaa kıbul edllmlt n 
usun mGddet gGrGımGetar. 

Habeşistan 
Evelce italyao Dokto
runa imtiyaz Verdi Mi? 

Adlı Ababa 5 (A.A) - Ya· 
banoı Glkelerde dolııan bir 

doğa Afrlka11aa yollıdıAı aı· logiliz Se· 
kerlerlnden ılmdlye kadar 97 

Kastamoni'de 
Yeni Kendir 

yayıntıya gtsre 1932 yılının 
ilk klnunanda Bıbeı hGkti· 
meal İtalyan doklora Emlllo 
Daleı ile bir konrato imzala· 

nefer ile 1, sabitin öldGğ6nQ f &retb&DeSİ. 
blldlrmlıtlr. 

--------- Muhataza Al· Kutımonl 4 (A.A) - Yeni 
kendir GrlnGaQa ilk puan 
gelmeal dolayııılle Ulmlsla Gç 
kendir puarıada Kutamonl, 
Germeç n TeıkôprGde 11, 121 

mııtır. Üretmenin panyı olan 
lbtlyıcı dolıyıelle malını her 
ne bahasını olarsa olana elinden 
çıkarmamuını eatlamak için 
bir bınkanın anne açmaeı iti 
Clzerlnde oğraımaktayız. Bu ted· 

birlerin f lat dGttlklOiGnlln önQ· 
ne geçeceğine kealn olarak bak· 
mıktıyız. Bundan baıka gGm· 
rClk ve tek.itler bıkanlı&ınıa pi· 
yaeadaa hemen önemli mlkdarda 
OaClm 11tın almaaı kararlat 
mıştır. 

Anl•ttığım ıu tedbirlere dı· 
yanarak satıcılar blrlfğlade dret· 
menlere verilen izahlar, son 
derece iyi bir etki yapmıfttr. 

Bu etkinin, Qzlimlerio her nu· 
marasrnda otuz para bir f tat 
yilkıekllğl ile kendini gôater· 
mest ve 10 bin çuV1l ilzQmGo 
eatılmaeı bu mevalm için birer 
rekor olmuıtur. 

Geçen yıl mevsim baoleogı· 

cındın bu aawanı kıdar 48 
bin çuval Gzüm satıldığı halde 
bu yıl ıyal ıamın içinde utıı 
45 bin çonh aımııtır. 

Ege bölgeelnl her yıl yakın· 
dan llgllendlren bu duanın 

deha radikal bir tekilde kota· 
nlmaııı için Fakınlık mıka 

mınaa daha etgln tedbirler ala· 
aaak 'fe ba mee'ele artık ki· 

tına Alınacak •• 
lıtenbul, 5 (Ôzel) - 4 Stl· 

bıy n 29 neferden mGrekkep 
bir İngiliz aıkeri m6freseal, 
Babetlıtan'ın lagllıere elçlUğl 
blnuını muhafaza için Adlı A· 
babı'ya gltmletlr. 

Habeş imparatoru Em· 
lakini Sigorta Ettiriyor 

lıtanbol, 5 (özel) - Londra 
gazeteleri, Hıbeı imparatorunun 
clhının en baycık elgorta mQ 
eıeeıesl olın Llod ılrketlne Ha· 
betlatın'dald oıhai emlAklnla 
harh tehllkeeloe brıı sigorta 
edllmeılnl istediğini yazmakta· 
dırlar. imparatorun gayri men· 
kol serveti 82 milyon frank 
tutmaktadır. Sigorta tlrketl bu 
mOrac11ta henQz cenb ver· 

13 eyl6lde tôrea yapılecaktır. 
Tecim odıeı h1&1rhklarıaı bitir· 
mlotlr. O gftnlerde en uzan, 
temiz Ye beyH kendir lif 1 
getirenler ile ayrıca en osun 
kendir aayııı getirenler araıında 
mtleabakalar yapılacak birinci, 
ikinci 'fe GçbcGye mtlklfıtlar 
nrllecektlr. 

Pazarlarda köylGye kendirci· 
llğln tecim bakımından dura· 
mu h•kkında konferanılar 'fe· 
rllecektlr. 

Sevki yat 
Muntamman 
Devam Ediyor. 

letınbul, 5 (Ôıel) - Nıpo· 
memiıJtfr. 'd il en blldlrlldlğlae göre. 4 'fa· 

3 Beyaz Rus Kur- por dolaıa gönaııa llyah göm· 
tekil doğa Afrlkuına gönderil· 

şuna Oi2ilecek! mittir. Sevkıyata munıasaman 
denm edilmektedir. 

Moakova, 4: (A.A) - İrkutek 
muhakemealbde aç beyaz Roı Bir Yalanlama 
korıuna dlıllmeğe mahkdm İstanbul, 4 (ôıel) - Yakın 
olmoıtur. Muhakeme beyu prktı aeyahat~ çıkacağı e6yle· 
Roı'larıa Ye yabancı ırkadq nen Prenı Oo~al'ıa Yanınla· 

lannıa tedhlt faıllyetlerlal 'fe tu 'fe Yanan adalanaı da si· 
boalınn bir yabencı devletin yaret ecleuğl hakkındaki ha· 

mıeta. Bu kontratoya gtsre Da· 
beı btlkt\metl Doleae Dımaka 
bölgesinde m•den araıtırmaları 
yapmak imtiyazını nrmekte 
idi. 

Bu hıber r"ımea yalanlın· 
mıkladır. Bu haıuıta gGrtı~me· 
ler yıpaldı, fıkat Dolea Bıbeı 
hGkdmetfnln ıertlar1nı kabul 
etmediği için bir ıononcı VI· 

nlmadığı taarlb edilmektedir. 

Bu Vapur 
Hangi Gemiye Çarptı? 

Mırellye. 5 (A.A) - Dorlc 
ıdaadakl lnglllı vapurundan 
çekilen ııağıdaki imdat telgrafı 
abnmıotır. 

Dorlc 41 derece S. O. S. 19 
kuıey 9 derece 34 batı çarp· 
mıetır. S. O. S. Dorlcen'fn 
hlDgl gemi ile çarpıetığı mahim 
değildir. 

Şimendifer Kazası 
lıtınbol, 5 (Özel) - BGk· 

reı'~ea bildirildiğine göre Ro· 
manya'da Slbltl mevkllnde bir 
tren hıttan çıkmıı, mıklalıt ile 
muavini ôlmGtUlr. 

Orman Yangınları 
Kutamonl, 4 ( A. A) - İl· 

gaz mıntakulle Daday'ın Kar· 
kılma& clHrıadakl orman yao· 
gıaları IÖndGr6lm6ftGr. Bu yıl 
il içinde çekan yangınlardan 
do3aa sanrıa orman mGhen· 

ılel beyedle olu mlnuebet· herler ajıDI Boyter tan6adaa 
--------~ ........ --'-...... _.. .................................. ..:.. ... dlaled tanfınclaa teabldne bat· 

törG Feyzi Akkor ıar~ 
oğorlanmıtlardar. 14' 

§ - Panayır ve 9 };~ 
mDnaaebetlle İzmlr'e pe~ ili' 
hılk gelmfıtlr. Bono fıı'll1 

len birkaç otelci; orayıa ~ 
. ettiği damgalı I tat Hı&el 
kaldırdıkları görtllerek c,,,,..., 
dır~lm~lu::nan ko1Doo"'1' 

Edib'e Trakya genel eıpe; 
llğl lskla mGıavlrltğl • ... 
memur olmık için yftl ,~ 

aylak teklif edllmlı ve j 

bu ıekUfl kabul eım1ttlr· ~ 

§ - İki ay ialnle lııP;, 
de bulunan yar llbey ' 
Erim dCln öd=~ 

Amerika'da oo
yok Bir Fırtııı• 

BeşyDz Kişi atdO s ,-. 
Jackaoovllle (Florldı)_ ,,;, 

A) - Keyı bôlgeıl •~ 
den bloleroe kitinin ~ 
hıkkında henG• hiçbir ti/. 
ıhnımamıttar. Bu bölge ti 
da'dan ıonn aıanan ~ ~ 
adalerdan mGteıekkUdlt• ; 
gHetelere göre 600 ~, 
mtloıClr. M .. maf lb mla•~~ 
lnldtuındın ôttlrtl 1110 f._ 
gelen reımlğ nporler• ~ 
ôlQ mlkdarı iki yOsG ~ 
tedlr. }'artına çok genlı al~ 
harab etmlıtlr. Yeni bir 
gadan korkulmaktadır. ,il 

ltalyan Mareşal Pıt t' 
Parle, 5 ( A. A) - .... .,. 

Maretah Badegllo bubi~ 
kını tar.tından kabul e I 
n mareoal Petaln de b..,

1 ~ 
doğu halde genel kur111•f 
kanlle yemek ylmlıtlr. I'' 

Mareeal Badegllo bvg0;_, 
lmıı mıneualarınıa •0 

hazır bolun•cıktır. , 

MevlOdD Nebe~ 
BugtlnkG cama gooO -' 

camtlnde cama na1D••1oJ l' 
teaklp merhum Şerif P'!',. ' 
ceıl Latflye hanım roh ~/ 
baf edilmek ibıere ,,., .. ,ı 

olO" d nebevi okaaacığı arı , ~J 

Çeşme PIAjı Kiri• &I_ 
Çe9me'deld buı 11~ 

ltğımları dealae ak11ld• ~ ,1 
plb kirleniyordu. Jtbıfb~ 
hk komisyonu bH• 111~ f 
terin mGıterek yapacakl~ 
ıleat için tetkikat y•P' ~ 
ve plAjın temlıllği•10 ;;" 
ıarette uğlın1Daııo• 

latbrmıttır. 

Bergama'da 
Kesilen Hayvaolııt ,,1. , 

·-· ~ _J Ağoııtoı ayında Berg s1 r' ), 
bıhaaında S!l 7 koyoo, a•' 
47 kozu, 52 oğlık, '~61.,ı 
111 inek olmak oıere 
hıynn ke11Umiotlr · 

Mekteplerde 
fiz TOrkçe Oer8 "~ 

Bu yıl mektt1plerde '1' 1 
Oımınhca'dıo Tark~f' .ıl 
Tdrkçe'den Oa111ıolıc9 '"' 

·ı re9' r 
kılavozlan yerı e ""''J 
Gz Ttlrkçe ile ppal•cl ~ 
kadar kılavau tbtlr: ,-;, 
KGltOr bakanlı~ıDda lft; , 

kllttlr dlrekt6rl ..... 
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-----Ç-im_d·_·kı...;..;er _ _,, ' G Ü ını Ü n ş a ır lhl a b e ır o e ır 1 ı ı Dflşllndllklerim ... 
Sivrisinekler 1: -
Bir vakitler, gazete sOtun 

lırında bir (Sivrisinek mftca 
deleai) dlr ılmış1 yilrilmilştil. 
E•lere, ııokakları mazot serpl· 

:Yor •e, gftya, elvrlefneğin kö 
Goe kibrit soyu dökftleceğl 

tôyleafyordo. 

Yezid mahlukun ne derin 
bt ' 
k r köktı urmıı ki, blrtGrlQ 
lbrit ıuyu klSktıne kadu ine 

llaedt. Blltkle kibrit soyuna 
1edtkçe tımardı, Hdı, bayok 
lece orduları hıllnde ıehrln 
)'erlerine bıakın verdi. 

-:l•rlslnek lstllA mıntıikaeın 
tb biri de, bizim Karşıyaka · 

r. O Karşıyakı ki, ilbay, 
1•rllbıy, daireler direktörleri, 
'"1akıt11r, doktorlar, şehir 
llaieıtet Gyelerl hep orada olu· 
l'tarlır. Eğer eivrlelnek başka 
lllıotakadı daha fazla ol!lBydı; 

- Fakir hılkm bulunduğu 
)'erlere lSoem verilmiyor. 

kt l>lyerek, bizim şarbay• eplce 
fı tutarlardı. Bereket ver· 

.... ki, iş böyle değil.. Ben 
~'l•)'akı'da mukim halk.tan 

fert olmık ltlb1rlle, Karşı· 
ltkı'nıo ıhvıllne tercftman 
OitbUirtm .. 

Bir kerre, bizim Kareıyaka, 
~llıılyeler diyarıdır. Sandık 
,._de 11ndık gibi, bizler de 
"leriaılzlu içindeki çıdırlerd ı 
~t11ros.. Akşamdan sonra, 
~ hnaeını boloncı, sivrisi 
~ •~r, .kodormuıcıun• mey· 

• çıkartır. 

- Vınnonng! 
'- Vıng ... Vmg. vıng! 

.. ~•lllıılyelere yapılan taarruz 
t._ ae.,. muvaffaklyetle netice· 
"- lr. Çaokü bonlann da, mo· 
leh gôre jyfce luceJmlş tip 
~l \tardır ki. nımslyenln de 

lerlnden içeri girerler. 

"-Ondan sonra da tatlı uykuda 
tr oyuna haşlar 

' Pat, Koı!.. Şap, eop! 
~Ve nemeiyenin içindeki hl· 
~ her kim ise; elettfrlklerf, 
ltı bıyı yakıp, tıhrbio~k lere .:"•bil btlcumu açır. Uyku 
~GJllği ile, ılnlrll bir mtl· 

le,, 

'- "•ıotla değil, avuç içleri ile 
ae.dele!. 
\1 

'e K.1rşıyaka'nın yan gece 
''- de, birçok çatıların altında 
~ oyun, ayni pandomima 

r .. 

'I ltrı koca çeklemesl bile 
llt: 

'I ' Y ıha, b.cığını nımıılye· 
~il ke111rındın dıearıya sarkıt· 
~ ttı.,., Bir alıy sinek girdi 

tl)'e!. . 

~ Ne yıpayım, sıcaktan 
~ hıyorom. Kılk tı Oldiir 

...... l! . 

a.._' Maqıllab bıyanım, uea· 
Qıı •1r senin? 

\1' Ayol, ne olacak, sen be 
"a kocam deill misin? 

~; Itocı nım amma, sivrisi · 
~ar kovalayıcın değilim .. 
~ Gl6yor ki, sivrisineğin aile 
ı...L.Qııfzlf~ioe bile yol •çtığı 
'''•d' )1,_ •r. Hele nıml!İ yeslz, f lhslz 
.,.•1-rı 

ttı~bıbleyln kılktakları Vlklt, 
~, tindeki kırmızı kırmızı 

elerı d 
l\ı e • eta bıdlreden kor· 

:uo betbıhtları ındırıyor .. 
~~ gidlıle; biz efvrlslneğl 
,, •lttleinek blıd Karşıya · 
)'h.,. koğıcıkı.r. Macıdeleyl 

'Q biz değiliz efvrlııineklerdlr. 
Çimdik 

Panayırımıza üzüm Satışları Dün Çok Atkoşusu Ala-
Gelen Ecnebiler nında Tesisat •.. 

····- Hararetli Oldu. •···• Döviz Mes'elesi için ilbay Fazlı Gnleç 

BakanlığaBaşvuruld,.ı .. Ekonomi Bakanh°ğmdan Yeni Ted· Koşu Yerini Gezdi. 
llb•y Fazlı Güleç don oto Pa.oayır,da hv. ltrJo s~slemelkl: birler Hakkında Haber Bekleniyor. mehille Kııılçollo koıo .ıamn• gdze ma teş r etme. ve y . 

1 L • b L ı • • • giderek or•d•kl lnta•tı, bormyı pn yon yapmaıL muu ı.a arı 1 b b , 1 •t • l 
1 1 ,. " d ki p • • Düo borsada Qztım Bahtları mdotilr. l ay; o meı e e • e getirilecek içme ıuyo meıı e e· Ç n unumOz e 8Zlr guDu 

haratetll olmof •e ıkşamı kı· lSnemle llgllenmektedlr. ılnl tetkik etmlotlr. Koou ye· 
paoaym zfyıret edecek hıllun d1r 8500 çoVll azam Blhl· TOrkoflı dlrektörG; dtın An· rlndekl b8ğl1r lıtlmllk edilecek 
oyana (Reyine) mdracaat edile- b d L 

1 k 1 mııtır. Sabahleyin alıcılar çok k1ra'da polunan Torkof Is bıo n o k111m • ~oıu yer ne ce t r. 
hararetli idiler. HattA bir ara kam Mecdet Alldnel'e telefonla eklenecektir. 

O gOo beş radyo fabrikasının hk ftzOm f Jatlerinde 25 &an· gôrftşerek Ozftm duromo hık· K ----,d 
radyo makineleri mfüıabakası emalpaşa a 

tlmllk bir yOksellş olmoşH da kında uzan uzadıya malumat vardır. 

bu yilkeellş az sonra tekrar vermfottr. Ekonomi Bıkanı Ce· 8 • E ç k Romanya ve Yunınletan'dan Ü 1 ) r V Ö tQ 
eski ffate dilşmOttfir. zt\m IAI Bayar; stanbul'dao Anka· •• don epey ziyaretçi gelmiş ve 
ttaııertnde yenı dtışüktok raya gıtmış otdogundao nzam o~ Yaşında Bir Yavru panayırı gezml~lerdlr. yoktur. flatlerl hakkında yeni ve önemli ~ 

Oı 11erdao gdml11 olanların dö Enkaz Altında "-ldO 
" " İlbay Fazlı Goleç; dün öğ- tedbirler alınmak Ozeredlr. Bo· u •• vlzlerlol Türk parasına çevir-

mek için kambiyo mOdOrlftğü leden sonra Türkoffse giderek gOo bu tedbirlere dair şehri Kemalpaşa'Dln Armutla klS. 
mOsude etmediğinden gezenler direktör Ziya ile Ozilm f lat . mizdeki ıllkadarlara malumat ytınde 9 eyhll ıoka~ında Mu 

panayırdan hiçbir şey alamamış· ,_ı_e_rl~m_e_e_'e_ıe_s_ı~~-ze~r=Jn=d=e~~gö=r=O=ş~=g;~=ı=ec=e~ğ=l=P=r=an=l~a-n_m_a_k_ıa_d_ı_r.~~~ harremlo kayla vıldesloln 93 
lardır. Bo durum Ozerlne pa· !t. ıayıla evi çökmilf ve evde 
nayır komitesi derhal Tftrkofle Memleket haberleri bolooan Oç yıtıoda bir çocuk 
nezdinde teşehbfiste bulunmuş enkaz ahanda kalarak ölmüştür. 
ve bo glbllerln dövizlerini Tork Tı·re'ııı·n Kurtuluşu 
par1elle değiştfrllmesl için Eko· 1 • 

ooml ve Fi nane bakanlıkların 
d•n telgrafla mils1ade isten 

istatistik Ge-

mlştlr. 

Dfto 1shnderlye ve Plre'den 
gelmiş olan Ege vapurunda pa 
nayırı ziyaret için gelenler pek 
çoktu. Aydın, Afyon ve Ban. 
dırma trenleri de fevkalide ka 
labahk yolcu geıfrmfşleıdi •. 

Balıkesjr 

idman Yurdu 
Geliyor. 

Balıkesir Jdman Yurdu, ya 
rm şehrimize gel~cek. ve pu:ar 
gftnü Altay takımtle karşılaea· 

<'aktar. 
Ilaber aldığımtza göre, Al 

tay takımı, kuvvetli eltmanlarla 
salıaya çıkacak ve tekrar kulü · 
bOoe dönmüş olan Vahap ta bu 
maçta oyoıy11caktır. 

Bestekar 
H. Saadeddin lzmir'de 

Beeıeklr hafız Saadeddin 
şehrimize ~etmiştir. Bu kıy 
metli 11n'•tkAnn, yakında lzmlr· 
illere seçme konserlerlol ver· 
meğe baıhyıcağını haber aldık. 

Jzmlr'lo nef lı aın'ıtlar mo· 
bipleri, beıtekir hlfız Saadeddi· 

nf n konserlerinde en yOkaek 
bedii bir ıevk bolıcaklardır. 

Şaraplık QzQm 
Tekiller (lnbtıarlar) idaresi 

tarmf1Ddao şarıplık misket tlztlm 
satın ahomaeına devalil edU· 
mektedlr. Şimdiye kadar 110 
bin kilo misket ve 220 bin 
kilo çekirdeksiz Qzüm eıtıo 

ılınmıttır· Mdbayeaya devam 
ediliyor. 

Tekiller idaresi her yıl Fmlr 
alemde yetişen IJaraplık meşhur 

ely11h fizOmlerden ııatın alırdı. 

Siyah OzGmler kemıle erdiği 

halde hatA alınmamaktadır. Bu 
üzilmlerl çürümekte oldukları 

duyulmuştur. Çiftçiler mOşktU 
durumda, teldtler idaresinin 
siyah ôzOm satın almasını bek· 
lemektedlrler. 

Dr. Feridun Şevket 
Brtlksel mide hıatalıkları 

• 
kongresine iştirak eden oper1· 
tôr Feridun Şevket İzmlr'e 
dOomüştftr. 

Bayram Çok Gozet Geçti .. 

Yukanda Tire 'de 30 Ağustos Bayramı, aşağıda 
Tire Dirikspor Takımı 

Tire, (Özel) - 4 Eyhll kor benberll~i iddia edllmektedlr. 
toloı bayramı. btlttln kôylOlerln Mıç, aamlmi geçti. Sonondı, 
Jıtlrak.fle parlak eekllde .kotla· Atatftrk'Gn btlytlk ve gGzel bir 
landı, geceli gflndOzltı bıyrım nemi getirildi, haılard• dol•t 
yapıldı. Geçld resmi, fener alay· tmldı, bl1Ab1re Balkevl mozl 
ları oldu. Mozlkalır, sazlır çm· kası ile tehire dônftlda. 

landı, Şarbay Ali, aııkerlere, Hayıodır'da: 
halka şeker dağıttı, subaylara, 
lşyarlara llkOr verdi. 

Şehirdeki camilerde KortulDIJ 
sıvaoına aid konferanel1r verildi 

ve ayııi gün, orayla yeni btıku · 

met bloBBı araıııodıkl derenin 

4 Eylô.l Bayındır'ın kortoloı 
gtına idi. O gtlo U.yındır'dı 

ve Çırpı kôyGnde pek.çok hal· 
kın l~tlraklle eenllkler yapılmış, 
Bıyındar oray moh•ılbl •e p1rtl 
ocıgı batkanı lımıll yurd ağ· 
rundı Olen 18 gencin mezarı 

başındı söylevler vermlolerdlr. 
Yakındı bu oehltler için bir 

nel DirektörlOğO. 
~ehrimizde Genel 
Nüfus Sayımı Hazır· 
lıklarını Tetkik Etti ... 

Bışbakloltk ltıtatletlk genel 
dlrektliaO Ct:IAI eehrlmlze gel· 
mlo, dfln ilbay Faslı Gdleç'I 
ziyaret ederek 20 ilk Teeriode 
batan Tfirklye'de yapılacak olan 
genel nftfoe ııayımı hazarlıklan 

hakkında gôr0şm6et6r. BugOn 
Ankara'ya gidecektir. 

Temmuz Ayın
daki ihracatımız 

Şrhrlo.ılı tecim •e endoı·ri 
oda11 tarafından aylık bir biil 
ten hezırlanmııtır. Bu hfiltende 
üzftm ve lnclrlerlmlz hakkında 
aı•ğıdald malümıt vardır: 

Temmuz ıyı lı;tnde lımlr 
limanından yabancı tUkelere 
968 ton ığnlığıodı ve 143,520 
lira df'ğerlnde ibtlm ihraç 
edllmletlr. 1934 yıhnda ayol 
ayd• 170455 lifi değerinde 

1,240 ton asam gönderilmlotl. 
1934 yılı mHılm h•tlıngıcın· 

dıa 1935 temmuz ayı eoaanı 
kıdH 4 7090 ton agırlığında 

ve 7 ,024,327 lira değerinde 

ilzam lhr1ç edllmlttir. 
Temmoı ıyıadı yalnıı Frmn· 

••'Y• 7520 kilo ığırlağınd• ve 
676 llH de~erlnde incir gôo· 
derllmlotlr. 

Havagazı 

Ura ya Geçiyor 
Şarb•y doktor Behçet Uz 

don K.1roıyaka'd• çocuk yoV1· 
ıını gezmlf, tef tlote bolun· 
mnotor. 

BugOn hnagazı 101yeteııl 

btıroıonı giderek 15 eyltılden 
ltlbuen oray• denedllecek ol•a 
hıngHı teıl11tı meı'eleıl tize· 

iizerlnde yeni kurulıcak 18 
metre genişliğindeki beton klSp· 
rOoOn temelleri atıldı ve ilk 
taşı, ilçebay Şefik Yıısr koydu. anıt yıptml•cmktır. rinde direktörle ıörGtecektlr. _I .... ._ _____________________ , 

Akşam üzeri de ldmın Yurdu 
ve Dirllupor breılaıtılar. ldmıo 

yurda 7 yıllık, diğeri lıe 2 
aylık bir teoekkaldfir. Maçın 

hıkeml Comorlyet mnddelomo· 
misi İrfandı. Seyirciler arısındı 
Uçebay, ıGel komınd1a, e1rbı1, 

subaylar ve binlerce halk nrdı • 
Hakem, Dlrlkspor'u 3·2 mığ· 
lıib etti. Fakat takımların 2 2 

Memurlarımız Bu Fır
satı Kaçırmamalıdırlar. 

••• Bil'umum V"ıliyet ve Kazalar Devlet ve Buıuıl Müeaaeeat Memurini 

Panayırdaki Somer Bank Paviyonunu 
Ve Satae Mağazaundan Oertiirlü İhtiyaçlarını KREDİLİ Temin Edebilir. 

Hikayelerimiz 
fetaobol'lu bir meılekdaııa 

hikAyeııinl okudum dı bo me~ 
zuo ele aldım. 

Romıolanmız ne kıdar ô•· 

ııfiz ve ean'atsız lıe, hlUyele· 
rJmlz de •yol dokumadı, ayni 
kılltnde, ayni ıy1rda fe'ylerdlr. 

Bizde ıon yıllard• bir adapte 
illetidir baolldı. Bu halimizle, 
bls, b1tp1Zarında, ondokoıuncu 
ısırdan ka1mıı redingotu •lıp, 
koyroğono bodadıktın, dGğme· 
sini kop1rıp, yaklsını değlotlr· 

dikten ve pantolonunun paça· 
&101 9orae1Dı, hur11ını bozduk· 
tan @oora yeni hl"" elbhe ya 
ratmıya yeltenenleri ındırıyoroı. 
Garb mecmoılanndı okuduğu· 
moz şeylerin kılığıH bir tor· 
nlsıao yaphrdıktan ıonrm. en 
küçftk bir ıereddüd ~aıterme· 

den imzamızı da ahyoroz. 
Değişen ıey, yani adapteofn 

tekil şo: 
İsim, mevki ve dekor .. 
Fakat bAdlıeoln özll, 11rdarı. 

soyaal teslrltrl, kahramanların 

karekterlstlk vasıl ları lamımea 

yerinde duruyor. 
Meııe14 Ahmed ile L--yJı 

isimlerinin geçtl~I hrr hanıl 

bir blUyede Ahmed, bir vapur 
yolculuğunda Amerlka •ı. bir 
kızla sevişen bir Fraoıız'ın 

hlltfio efsafını haizdir. DOofin· 
cesl, ııözD, hareketleri, yürrıl 

ve kafHı ile tlfm bf r Frıneız! 

Yani, bizimle biç mOnaubeti 
yoktur. Keza, LeylA da, yalnız 
temı değişmiş bir Amelika'h 
genç kızdır . 

UIUyeclliğimlzin bu kadar 
dar bir çnçhe 11,'iode kalmaeı 

ve g.-lfomemP.sf, en 'ıt na.mın• 
acı olmakla beraber foıyf'te 

namına da utanç nricldlr. 
Bizde hayat '°e rosyetenln 

,;enlo ve bakir menoları verdır. 
Gene bize gôrt", hlUyelerde 
ya,at1lacak: t plrr ve hidlıeler 

ne kadar holdur? 
Ne yazık kt, biz onlara "Hariç 

Ez San 'at,, muameleıl yapıyor 

ve eankl (;\re sır& yuılmısı cafs 
olan ıeyler}lmlt gibi; "Memleket 
hikayeleri" dlyoroı . Bılbukl 
uıl biktyeler, bunlardır. Biz 
ean'ıt kıymeti taeıyan, dogroden 
doğrD) • Tark mubarrlrlnfn gö 
rooana, Tcırk ııoıyeteelndekl bi 
dlıe ve hareketleri, bizim ıevk· 
lerlmlal, bizim duygul1rımızı 

teıbh eden y•nl bOttın elemın· 
ları, materyali, tlılubo ve robu 
ile Tdrk biUyelerl lıtlyoros .. 

Bu vadide yetlomlş gençleri· 
mlz de yok de~lldlr: 

K.ıdlrcmn, Feridun Oimın, 
irfan Bazar nıalre!. 

Fakat nedenıe ez yaz•yorlar, 
hem de bu telAkktyl kıra mı· 

yorlar. Bondıo bir moddet 
evel Feridun Osman•nın "Co· 
mnrlyet,. ıtıtaol1rında o hdar 
gtızel, o kldar ince ve kliy 
bayatından, köylü pıikolojlııin · 
deo bOıQn vuıubo 'H çisgllerl· 
le akeettlrllmlt öyle blrkıç 

hlktyeel çıkı. ki, ze•k doymı· 
mık lmkln11zdı. Ke11, lrfın 
Hazar, İzmlr'de Kollar mec· 
mo11ındak.I orijinal •e teali 
hlklyelt rl ile, b•tka alemlerde 
keıflyat y•pan bir ıan'•tktrdır. 

Amm•, dediğim gibi; H çokH 
y•zıyorlar. Hılbnkl adıpteden, 

realiteye oymıyın, uydormı, 

fıntezlk, ıbor·cobnr hlktyeler· 
den lğrenmlye bıtlıdık!. 

Orhan Rahmi G3kçe 

Anl~ara Birası En Son Sistem ve Tamamen Otomatik ve Modern 
Bir Fabrika Yapılmaktadır. 



Rene Kler'ln direktôrltıga altında Londra'ya gelmle olan hn 
Parker, ıtQdyodan kurtulduğu anda plOja koşar, bol bol deniz 
ban11 \'e banyosu ahr. 

Sinemacılık 

Aleminde Son 
Gnnlerin Haberi. 

Maruf ıinema eabLe vazıı 

Frank Luld'ln kıza Alma Luld 
"Vanıer,. ile bir mukavele yap· 
mıe, hem de babasının habrrl 
olmadın! 

§ - Londra'dao blldlrlldlgl 
ne göre, Annı Sten'ln kocaeı 

doktor Frank, brıeının f lllm· 
!erine mahsus olmak üzere bir 
elnemı vQcoda getirmekte imiş! 

§ - Erneat Löblç, VI viyan 
Gaye ile bir defa daha evlen· 
mi,; bal ayı eeyıhıtlnı- çıkınıe, 

fakat leler dolayısile iki gftnde 
sahneye döomDetOr. _____________________ .. _____________________ __ 

Küçük Sinama Haberleri 
Banrl DiYertua'nın ıon eser. 

leri•den QçO, ueartanılya hem· 
tireler" 0 Sen•ln,, Ye "Etgar,. 
hlmll eıerlerl filme ahnmık 
Ozeredlr. 

§ Franea'uın maruf komik 
ıluama artlıtl Arman Bernar 

"Aeklar ve Hırsızlar,, f llminl 
çe'lrmeğe baohyıcak1ır 

§ Dilber Dınyel Parola, plaj· 
lırdan hemen Parls'e dônmtıştClr 

Bu ant uc:letln yeni bir 
filimde rol almadle alakadar 

olduğu muhıkkak, fakat hangi 
filimde? .• Bono benftı bllen 

Ek_._ - --
şu halde bftyQk bir f mm 

ıilrprlzl hazırlanıyor amldloe 
dftomekte haklıyız. 

• 
§ Bir alnıma mOemııeıl, 

halkın ozon •eya kHa f Uim· 
lerdeo beoglef of dabı faıla Is· 
tedlğlnl araotırmıe ve eu tıoall 

sormuş: 

- Bir 1200, bir de 2400 
metrelik f lllm bir arada gôs 
terillne memnun olurmuıonoı? 

. Yıbod, hep kGçdk veya hep 
boy ak f lllaa mi istersiniz? 

Ve şu cevabı ılmae: 

- Bir arada 2400 metrelik 
iki bOyftk f Ulm lıterizt 

Moel!lesenln bu cenptao hlç 
memnun olmadığını ılnama 

gazeteleri yazmaktadır. 

§ Franıız ılnama mlzınıen· 

cllerlnden Leon Perre ôlmfte· 
tftr. Bu elnıaııcı 300 den fula 
filim •tıcodı getlrml~tlr. 

Bu senenin en moda filim· 
lerl ikinci Hamid ftzerlne ya· 

pılan f lllmlerdlr. °Kızıl 

Saltan11 "Ytls kadınlı a· 
dam,, gibi gulp lafmlerle 
halk ve avamın nazarı 

dikkatini çok çabuk çe· 
k.en bu f Ulmlerden biri. 
alnde Frlç Korıner, Hami· 
d'ln mıhad kttlbl ızzet;.. 

Holo rolftnft ılmıetır. 

Kate De Nıgl, yıldızlar arısında lntizan.aa en ziyade dikkat eden bir yıldızdır. Stftdyoye geldl~lnl 
glJreoler ıaatlarını sekiz olarak ayar edebilirler. Ve loJ ne olursa aaıt onda Kate De Nıgl yatar. 
Kate De Nagl, bo lntlzamperverllği sayesinde gOzelllk •e ıazellğlnl kaybetmiyen bir yıldızdır. 
Yukarıdaki kılleede, iki rolftnde g<>zftkilyor. 

Bu g6zel yıldızın hayatı, cidden bir ıaat gibidir. MeeelA eaat ondokozda Kate De Nagl 25 inci 
ılganıını fçtr. Ve, elgaraeınm dumanını, Of llyerek ıavana doıru H\'orurken, ZMmaoın maruf bir 
kadını hakkındı malumat nrmeğe bıolar, yial, 11yçeelnl okur. Bu yıldız, fazlaca UmlnOcom 
tutkunudur. 

Greta Garbonun 
Hu~usiyeti ve 

Zevkleri .. 
Greta Garbo, ılnema yıldız. 

tarı içinde kendi baeına bir 
Alemdir; modaya oymaz, kala 
balıktan hoelanmaz, hakkında 

P.ÖJ le nen ve yazılanlara kızar 

'fe mahcup bir kadındır. 
Greta'nın bu hoıutılyetlerlnl 

hakiki oeklfle bilen tele bir 
adım vardır, O da huıuei res · 
saml ve çok iyi dostu olan 
Adrlyen'ıllr. 

ReNam Adrlyen, ıon zaman· 
lara kadar krndftıine Greta 
Garbo hakkmda ıorolan ıual 
le.re cenp vermemiştir. Zeki 
bir Amerlka'h gazeteci, Adri 
yen'ln bu molcnemetlnl kırmış 
ve sorduğu yirmi avale de ce. 
np almaetar. 

Cenpl.rıo hulAsaeı, ıeığı yo 
kan şudur: 

- Bu eoallere, Greta Gar· 
bo hakkında yapılan yıohe n~ı · 

rlyatı taehih için ceup verlyo 
rom; Gretı Garbo da insan 
değil midir? fe saatlerinden 
sonra mdozevlyane yaeamak lı 
terse, bunda fnkalAdelik gö· 
rGlmemek Jazımdar. Garbo, yftz. 
lerce gözlerin keodltılne bak· 
matıından hoelanmıyor! Bir ıl· 

nema yıldıza dlua umumun 

Bolivud'un Gafları 
Gaf, HoUTnd'da olmazmı 

eaakl ... Geçen hafta erkek yıl· 
dızlardan blrlelafn feref f o., bir 
koktey ziyafeti verllmletlr. 

Kafııı blrH tClte6Ul bir da. 
•etli, gGzel bir kadın yaldıza, 
eeref ine ziyafet •erilen erkeği 
gGıtererek: 

- Ben de böyle kecamıa 
aptalları hiç ınmem. 

Demle, kadın da: 

- Benim kim oldoğamo 
blllyGr maaunuı? Diye ıormoe 
banan Qzerlne ıo mohuere 
cereyan eımletlr. 

Ben onun snceelylm! 
PekAIA.. Siz de beni ta· 

Diyor moıunuı? 
Hayır .. 

- Ne llA! .• 

Ve ... Çayı •eren artlet hemaa 
oradan ııYıemıetır. 

§ Amerika alnımı Alemi çok 
kıymetli bir ean'atk4rına kay· 
betmletlr: BU Rocere ôlmftetilr. 
Amerlka'da ve f ilimlerde çok 
ıevllen bu adım sadece bir 
ılncma ean'atkArı de~lldf: Mu. 
harrlr ve müelllf ti de! Maka· 
leleri çok kuvvetli ve Amerika 
ef kirıaı bakim idi. 

§ (Bir zifaf geceel)... Yeni 
•e Fransızca aôzla oarkılı bir 
f ilimdir. BugGalerde piy111ya 
çıkarılacaktır. M. Kerol ve 
Bırre'alıı eserinden alınmıı, 
Corç Mınko, Morla Kerul bao· 
lıca ıan 'atkArlarındınclır. 

Filmin me•znu, mozlk n 
mizansen itibarile çok gazel 
oldo~o ıGylenmektedlr. 

§ Franıız flllmclllğh:ln belli 
bıoh elmalarından olan Morle 
Salın, Elen Parola, Corç Ptk.le 
\'e Reııe NoYar Baraelon'a, Ka· 
zaplınga'yı, Kahlre'ye Aden'e, 
Şanghay'a, Tokyo'ya, Sanfran· 
ıieko'ya ve Nevyork'a gid~cek· 

ler ve.... u Yeni bahe,. filmini 
•Ocudı getireceklerdir? 

Solda (Greta Garbo) saçlanoı 
günün modasına uydurmaz, ken· 
disi düzeltir. 

Sığda : onun elbiee8ini ya 
kendisi, ya doıtu Adriyen çizer. 

mahdn. Fakat b1lkıo bir sine· 
ma yıldızmı bir fil seyreder 
gibi aeyretme@loe tahammül de 
biraz gftçtür. 

•·Greta Garbo, birçok ln11n· 
lar gibi yalnızhktao hoelaoao 
bir kadındır. Dedl-kodoco de· 
ğlldlr; ea veya bu ldmseolo 
huıoef hıllerile alakası yoktur. 
Modaya dGşktln df'ğlldlr, her
kuln aksine olarak omumi mo· 
dayı t.klp etmez. Fakat benim 
yaptıgım tiplere çok defa ebem· 
mlyet Yermletlr. Sonra kendi 
buluşları da dikkate eayıodır. 

Garbo'ooo bo boluoları çok 
defa aaç ve tapka modılarıoıo 

cHıı olmuetur. 
Greta Garbo Egofat midir? 

Sn aline vereceğim cenp 11Jt;vet., 
olacaktır. Booonla beraber, 14 
tlfeyl kAff derecede eever! 

Gretı Garbo'nun flllmlerde· 
ki kotıtOm n tuvalellerlol hep 
ben hazırlarım; o, en ziyade 
"Romaocc., Ye .. Kraliçe Krls 
tlyın ve "Anoa Karenin,, f J. 
llmlerl için hazırlıdığım elbl· 
ıelerf beğenmletlr. 

Greta Garbo, her gftzel ka· 
clın gibi hoıoet meraklara ıa· 

hlptlr. Eıkl ıırma tılemelere, 

ıır•ıı' 
eski İspanyol tıhıa oyııı• 10 

G fe çok doakilndar. oıooç 

haf oyuncaklara bıyıhr. , fQ' 

Şunu da söylemek ııtzııJlı 
e•· toğraf çektlrmeğl hiç eevııı oıl 

Greta G11rbo için GOZ~ 

Jostıı 
Greıa 'mn en yakın 

ressam Adrien 1~ dlr? Diye sormığa ıaıoOJ Jı'' 
tur. Çok gQzel bir k•d•~ıı· 
hıuaetır. Gözleri lçlo fef ~r 
dedir dlyeblllrlm; ozooc' ~el 
plklerl nrdır. MevzoDı ~t 
ve atletik bir 'fGcudo ~ 

___ \ ~~ 
------ ------ ~·'p 

Vllll Frlç ile blrllkte 0 Slyah güller,, f llmlnl y~ol 1'
0

J,J1'
1 o• " JI · Llllyan Hırvey Berlln'dedh. Çok tıevglll köpeği de y•rd 1 

Bazı gazeteler onon malihulyayı oğradığmı yazoııelı •· 
yan Hırvey buna çok kızmıetır. 

- Geleloler de gôrstınler, ben hastı mıyım? 

Dr. Zekai Tarakçı 
Merke hastanesi Dahiliye Mntebass•~:a~ 
İkinci Beyler sokağı Tark mozayede ealono utl8'~111d•' 

numara 45. Haatalarıoı ~ğleden sonra 15 den 18 e 
6 kabol eder. TELEFON: 3gO 
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ılber Casus Baroo Von Birinci 
!Nasifer'in Marifeti. logilizler Hava 

. ·- . -· Manevrası 
ld~ Ettiği Beş Kişi ile Yunan Aske- Yapacaklar. 
Sırlarını Aşırmış ve Kaçmıştır •• r1a'dan ,a.d•n ı .. ıa doktoran 

Alman caJuslanndan dilber Baron Von Nasifer 

nelld gen Atlna'da Yunan Bu kadın, Atlna'da DIHfl 

bil eaaı tetkllltı, bGyilk dikkati celbetmlyecek bir yerde 
-aı teıkllttını meydana oturayur "" Amınoel Gles0tı 

ıı '"e iç klılyl tHklf iımlnde blrlıl ile temaı ediyor. 
EG:.1ı1t1.. Tf'tkllttın Serez \'e Glezoı çok ııeytan Ye oeıur 

k'te kolları oldu~ tıh· bir adam olduRu için kendlllne 
edilmekte 'H tlmdlkl halde harbiye balranı 'ent.nl Ko•dl· 

.... ara•maktadar. liı'ln buıaıl yHerl ıld•tl 
r., tetkllltının ecnebi :bir nrmittlr. 
1•t [heeabın• çahean Ye 11• Caeaılok yapabilmek •e bol 

Baron Fon Naçlfer ol· haber elde etmek lçtn telefon 
r•nılan bir kadının '•am 

laei.bın• caJıımakta idi. 11ntrabnda makine dalreelade 
BualamltOI lkotomo ile Pal•· 

A N A D O L U mara lımlnde iki kiti ile doet 
olmaı Ye memurlar çekildikten 
IODn NDtrala gelerek birçok 
mabaYerelerl dlnlemit H birçok 
mlhlm ıırlan elde edtırek 

ecaebl kadın• Ntmep manf· 
fak olmaıtar. 

Ayni umanda gece yanııa· 

dın 10nra Sel&alk ile de mtl· 
him mahanreler yapmıf, bir 
çok hıberler elde etmlttlr. 

Da adamın Sellnlk'te 't'e 
Sereı'de ajanlan oldaAa ma· 
hakkak addedilmektedir. Katlna 
•e E•dokıya lımlnde iki kadaııı 
dı Atlna n Yanarılıtan'ın 

muhtelif ltlerlnde kallandıgı 

teeblt edllmlttlr. 
Glesoı'an hareketleri bir 

mtlddettenberl tlph~U gGrln· 

- 47 - 6 Eyldl 935 'da o da kumar maıuı dan. Bu ıebeble ıenl n mtlt· 
......... bulacaktır. hlt eeldlde intikam almak bere 

~1• bir mlddet ıaıta. ıonn btraktım. 
•ılal blnbatının berine Blnbıtı Leon gGılerl dalma 
tek dnam etti: açık, ad,,ıa bir 1enem gibi 

- Seni de en matblı lnd· kadının yGılne bakıyordu. Da 
-._ için ahkoydam. Çlnkl adam o vasiyete gelmlıtl ki, 

heptıiaden fasla mlerlm· gören lnıan, onan o dıldkada 
• Claka 1en dllln geceet ulyeeek Nnardı. Leon korkala 

Y••ına ıelerek ona bir kAbu içinde oldapaa 
11. &lime IOrtklemlıda. unaedlyorda. Fakat g&slerlnl 

Leon, 1ea baalann ılldlll halde hakiki n feci bir 
..... bulana Amiri idin; 1ahae brıı11nda oldaıana gö· 

o IDlue AaralU 

ftabeı Sallblabmerinde pan11s 
valı1111ak lsel'fl yola ç.ktııı IGy 
lenmektedlr. 

Gaz MmMleri 
Jııaabul, 5 (Ôsel) - Ajtlaı 

e., .. , Malta'da oldata gibi 
CebeUUtulk'te de İnglll• ha. 
kumdl tarafından gaa maıkelerl 
•eılldl~lnl btldlrmekıedlr. 

lngilıere Donanmasında: 

l1t1Dbul, 5 (azel) - Lolldra. 
dan gelen haberler, İ•glllı 
donınmaeı araıında baı dıa. 

daracı bf r faaliyet vardar. Do. 

nanmadakl mennlyetler hGktlm 
den 11bt edllmtıtlr. 

logiliz'lerin 
Malta'daki Faaliyeti: 

Malta. 4 (A.A) - R6yter 
A janımıo gayri reıml iyi bir 
kaymktan ıırendiAia• •Gre dtln 
haraya gelen Ormond ldrografl 
vıparunan tayfaıı torpil gemi· 
lerlne aakledtlmlttlr. Bitin oto 
11tohll •hlplerl l 2 Eyl6lden 
nnce arat alara bıkkında pollee 
tam ma16mat •ermeye mechar 
ıutalmotlardır. Tenanrde e•h· 
,an altılUn klflye eekl• ıGn 
içinde pı mHkelerl daRıtılaaak 
•• baal.ra gu hakkında den. 
ler verlleeektlr. 

Manemaeello limanının alsı 
f pıpablmıetır. 

Fransa Jildh mı verecek: 
lıtanbal 5 (Ôsel)) - Mare· 

,.ı Balbo'nan Parlı'I slyared 
baklanda iyi haber alan me· 
haf il ıa maldmatı •ermektedir: 

İtalya hlk6med t.atlra'da 
kredi •il-yamamakta n lngll· 
tenden ltalya'ya lhnt ....._k 
llllh •e mlhlmmapn g8mrek· 
lerde tnklf edll•cellae nalll 
balaamaltadl1'. Baaaa için, 
Mereflll Balbo Fn•• mllal•· 
mat •e dllh t.brlblan ile 
t .. lya'JI llljh Ye mlbl ... t 
••ki ..... gltlfecek •e leabe· 
pene ita hllltllta Fnma lllk6 
metlala nema y.nlımım temi· 
ae eabeaaakbr. 

mit .., gev- akta• clınll 
meıbad hallmde iki 8'k11Wle 
tatalma1t e\'I ant11nlu8k .... 
flpheU enü elde eömlfdr. 

Glnoe elrmlDI laktr e1111lı· 
tir. Keadlllne pan Yerdigl kat'I 
olerak teeblt edilen Beroa FOll 
NıÇlftr'ln lal bile w-ma· 
mıtttr. Dlger iki kadın dlı be· 
nls tnklf edllmlı MtU•r. 

Yanan p.ıetelerl ba CIMll 

tebekeelnln çok mlblm Mked 
earan elde etdllal yumakta· 
darlar. 

gibi oluyordu. 
Anyeı bu IOk6ta lhlll etmek 

için baAırdu 

- İntikamım!.. E•et, 1atb 
intikam •klblul!.. Seni bl· 
ylk bir ihtimamlı bamrladlm, 
1enl eabır ile bekledim. 

Blnba11 Leôn'a demli: 
- Alçak! iyi MI ki, her 

ak .. m •J•maıı glttlllm .... 
ba11mın acaaa kanh bir bay•· 
let gellb dlklllyorda. Ba baya· 
let kocamın, ee•glll Gondraa'ıD 
hayali idi. 

Şana fJa bil ki, hergln gerek 
yahaııbıımda, gerekle kalaba· 
bk içinde balaadalam dakika· 
l1rda ....... bir 1e1 kalaltmın 

dibinde (ladbmımı 41) diye 
1»aıınyorda. Ba - te kocam 
Gondna'ı• .... idi. 

Blqey ...... ~ 

yQzden artan yazılar 
Babe, Murahbuı Proteatoda Etti 

••• 
Ajaua ltlWfrlyor: 

Dara• kanabk olmakta 
denmcladar. 11. Alolal dlD il. 
La•al ile gGrlemlftlr. İtalya· 
Din duamaada kat'l1JU ... 
Alılkllk olmad•I• anlatıla.k· 
tacLr. 
ING/LTERE KABiNESiNDE 

Loadn S (A.A) - llornlag 
P01t guıteelaln tahmınrae g&re 
İtalyan · Bab.. meı'eleüaln 15 
gladeaberl ~ırad_,ı delltlkllk · 
lerl laeelemek lsere bagln 
611edea IODra bir kabine koa · 
1eyl toplanacaktır . 

HABESIST AN ve AMERiKA 
Vaılagton 6 { A.A ) - Dıı 

lılerl bakaahtıaıa bir Babeı 
lmılyaııaın ne gibi .. ular 
içinde Bbertoccka nrlldlilDI 
teıblt etmek lsere gerçin yap· 
tııını ı6yllyen M. Bal de· 
mlotlr ki: 

- Amerika ba meı'eleden 

dolayı lıaly• •e Habeflıa.n'a 
knıı olan daramuaa d~ilt 
ıirmlyecekılr. 

BiR KOilllSYON KURULUYOR 
Ceoeue D (A.A) - Alanu 

laıibaa g6re taallrl lmUa11s 
bir duram takınıltndıt- I~ 

baglakl faslyetten daha fena· 
11nın &alae geçllmlt bala• 
maktadtr. lıalyaa . Da~, .... 
larıaı incelemek lzere bir n· 
portörler komlayoaa tetkll 
edlleer.kılr. 

ln&ili•, lıalyan 11e Habe, 
Delegeklrinin slskri 

CenHre, ' (A.A) - Ulaı 
lar IOIJ9letl lronaeylnde il. 
Eden Dk olank 168 almaı, 

Pariı pakbnı hahrlatmı• ~e 
llçler konf-- tari ... I 
:-yapm11, a .. ılı•'• ••t ......................... 
mltllr•lı 

- Babet11taa'aa .. ulüab 
.. ...., ...,........ k•lni• 
albnda Ye Fn1111'ma· laglbe· 
mala İlalya'am •eie-ek flr· 
._..,. ile •ııra.Mllr. la 
h111111ta • ...,.... haaad ..... . 
fxtlnl ......... .... ..... , 
.... toprak tdllb da ..... 
obıublffr. 

lıl. Edea'dea IODn 111 .._ 
Fws ..... baı il. Laftl, ., ................. •tr•• 
Yiye aaretl de elde .. lmeel •• 
- ..,. ,. ......... ,._'udr. ............. ..., ..... 
pd M. Aleld.llllla1nnm910 ... S..11••-·· ....,_ 1. I' • 
11111 ....... ....... ft .... ........................ ........... ı..a,a·- .... . 
..., ...... IOJlemle .. ... 
mittir ki: 

VaWWr4lnlea .. B•· ..... ...................... . 

kak mtlunb H nstfe m .... 
ftb Maaa ltaly.; fDnllDI 

bt'I olank beyu etmeye mec
bardar ki. eter alallaı IOllJele• 
u•Büet .... nllehem...,.ye 
olarak mtlslkerelere deftm edl· 

lecek olana medeaf al1111111 laed 
••fal al'r mrette yanlnmaı 
oleaktar .. lıa17a BaMtl ... a'a 
ba •llaftb tuulmaktua lmdaı .... 

61. Alol11'4ea ,_n B•bet 
delegeli M: J ... 1 ltalyaa dele· 
pilaia lhlerlal proteeto etdlr 

ten MDm Ual-Tal laWlı ... n· 
de• Babetlıtaa'ıa bt'IJea 
mee'al ka'-Hli•• dair itti· 
fa•la Hrllea laak- kanrıDı 

Laydeımlı H ortada bldlee ol· 

..pnea ltatya• lhl ıedblrle· 
rlnln de artık haklı oı ... datını 
ll7Uyerek ıiemlttlr ki: 

- Vakıt •ardar, blrkao gine 
kadar Babetlıtaa'a kartı bir 

imha harbinin l>aılayıp baıla · 

mıraeat••ı bilmek lbımdır. 

h,.•Y• delegeli il. Oll•ada 
ulaılar IOIJel..tala k~ndl pak· 

tıaıD nlaamlarını tatbik lçla 
bereeyl yapmau ı ... mgeldll'•I 
aGylemlıtlr. 

BaaaD lseıbae batkn cel 
Nyl kıpa•ı •• konteyl ltill 
bare tepluby. ta19nmı1111 

bl!.armltdr. 

Baron A.loili diyer ki: 

Ceaene '(A.A) - İtalyan 
delepal M. AloW ,....CI p 
seteltrl kabaal ederek demi,. 
tir ki: 

KoaNyde de 16yl~m gibi 
keadl meafeıtlerlala kora•· 

... ltla llHmla olamak Maim 
lellltldld• ...... • ..... .. 
... lllf..,.... lll'hıldllal 
......... bMllr ....... 

let _.._.... gerek •'-laı 

IOIJ'elellad• teklhDel• " p· 
ıek t.rp ııa .... ,...hllr. 
Babeş'kr in ıedanlcdaı daJaıı&do 

latabal 5 (Ö..1) - ...... 
A'-..._• ltllatldllJor: Büe· ...,.. ................... .......................... 
lblal etmlı •• ...... .... 

bira.ti ......... Adll·Aba•ota 
........ bir fullyel .... . 

.J>all .,,. ......... .... ............. ..,... ..•..•. 
Ltaabal 5 (Ôul) - Para.. 

• .-. Parl llltll ......... 

~119Dın İtal7a'7a llW. 11ft· 

•11•1 •• İlalyı'na• ÇekOllo 
•kya' ... da .ahım miktar 

Jlh H mllalmmat .....,._ 

loln Mr ...... ıe aktetmlk 
illere .ı...... haber ... 
•ektedir. 

•dll S.la .... ~ ••· ı pacial M.teder. Çl•kl paç 
datlannı• laer Mılal ...... • clrmb haflfle...ı• ,_. 

........ •••• _... lılnr •m •••it olayor, itte be•• 
Mnr ... ..,.,. ........ -•ela otlaaa idam eeb,_. 
tim •ldrrı• .. ..... ..... 41brtlıktan 10•n ••I idem 

V.Uea henla bitme-.. .. 
dlJe batmaca ,... tatla.. 
deftm edlycriam. 0 MI ... 

dlyonla ki. .. Ba •fil .. bdl 
tetkilAba •• IOD aeferl• ka 
c1ar oalanlaa ladbm aı.a+a 
geri dGame!11 itte .. tetlr'Mbn 
IOn DS\'D da ....... Ye Wr 
aellad glW laareke1 etmek 
mecltarlJetbadeylm. Aaby .. • 
delll mlP 

Bir cellM .. kiti .... ........ _ . ....,. ...... 

Wleeellm ki, .......... ... 
.. lerlnle •yretl•ll•· •• 
a11l ladbma• ba oa.e.hr. 

L11•'• · ıaaıl w Mr da
,... .......... &alkl• 
__. "ba bth•ın llsl• 
dal ltbmemek s.d7oıda. Pabl 
kada•• '811k glW kollan ,.. 
,..... ••• ı ... __ lmkb 
......... f'll: 

- Blaa ederim bir .... ..... ,...., .... ,.........,., . ..... •+-.... o.• ..,,.., .. ....... ..... .. ..... ···--*· ......... ... ................. .. ,.... _ ................ , ... . 

'tklili .......... ı.uw-- .... 
klD ..... itlerdeladir. 

11...ıa: Tank tbılnfr, ,.. 
marta "dbaia ~ fW••ık.,... 
pıJm-. •tıh ohu f idaa ,.titdriJe 
.-. ... klycle w.. park ..,. 
dam getirilmeai •• daha bulılra ..... ............. ,.,.....y. 
kalbplmıtbr ki, iN ifleıia ..... 
aih, ........ Ye Wba tabı ..... 
ba• ... tlatHIRDİD l"ifh'ili ... 
mulara lnralnlmı•aa karar ....._ 
mek elbetae ki dotru •• ,.uade 
bir it olar. 

Bir noktayı tekrar ualatalua: 
8k kea&rde ,. ki,._. ba· 

pnlmua pıekea, -tbk. yol. ..-. 
iM •• •ertarl4 bayaa4brbk ~ 
DiD geri bırablaWım " .. td 
bunlana meeelt kı1lerde IMJdaa• 
hklar yapmak, hayYaa, tank, yg. 
marta, fldaa cimlcrial ıellh etmek 
glWleriaiıa• laiç ,.,.ımam-. U. 
tiyor tl.,W.. h6fle bir fikir akfa. 
llllZClaa bile I~· .. lele
riD hepli ,.palmalıdır •• ,....... 
caktır. S. itleri 7.apmaka.a ,.~ 
tilimls; battı ba bae ..... ki anü
mid biru P"tetdgimb glD bHi 
kadndmisi. yütelmiye, ilerlemiye 
oı.. qk •• hMmauaa ilillr elmie 
olaras. •••• llflrl blyle Wr 
1uahı dot~ •e Diyet M W.. 
•• ae de çabflaa balbauaa akıl
lanauadaa geçer. Biaim ..ıa...a 
latedllimb ..,. yakanda .. aebue 
....,._ ........ "' ·--da, 
....,....._....ve_,. .. ,. ,..,.. ..... .. 1... 1ıen1o1 ..... ,. 
B6yle olana .._ yapmak ~ftlıl 
tapdı&mıı faydalı if1-r , .... .,... 
malak •e sorakl ol...., laıem laalk 
torlak ~-· yolan., •ekleo 
Mai ,.,..., .ialgamm tWlir; --- .. 
... ielui ,.. __ ,.... • ... 
h,... .._mtarıa itleri k•11afar· 

Samyonı ki t• ya..ı.ta ilçeo 
baylar toplaıımadan ..Wr tllWl
lhala, aeln amdate•• IDlabla
Wl•ifrir, Bu toplaa11m11 ~ 
w-. ..... lfl diılikler .. ... 
sm'Hr p«imı ili ..... 

H. R. 0.... ---Arada Bir 
........ koeokocıa .,.. .... ,.. 
daila bllb cWreleri pmMld .w 
hlk6alel • ..,... içWe ,.... 
ferala JW ..... ..u,. de kotokoea 
bir a..ı daire aynlaWlinait. ... 

llaJllm koley, laayat ...... 
.... -kolay, ..... k - - tel W.,oW••••.-....-. 
lledealyel. medeniyede ....... • 
........ refah ........ ..... 
....... lladJaçlan .. ..,_ilkte 
Naldı, ytbeldi. Etki ... Wr ... 
ktmel ._.... mBmD• ... 
kwaç ..... _ ..... hllde 
Wr .. ilefafla ... ,. • 

BMtmeda eoeyal aa..teri pe 
tabaca lefla1lbm ü ayal m+ıa. 
~ ....... idi. ......... 
bl.rolarua hti.6.met daireliad• .. 
dıeanJara ......... görlyor.k .. 
..... Wr 1ebebial ele b• ....... 
ınmahJIL 

a. W.r bnpk tetldJAt .... 
it tlkilt edeWlrlk, .... •• -. 
..... ...... .-ili ......... .. 

- 1.1tı.. Çe*I ... -

86tla arbdatlanaıSID da kea .. 
K.oca•• ıw1n101190a pceela 
erteel glnl o••• •ıtl• lllb· 
nbDI ,..... alank P.rle' ... 
•Jııl ..... o Mil ..... 
...... o ..... rrı .....,... . 
SUID at.ete IAfllr bir ..W· 
yetti. Ba MMl»le k....- C..· ................. , •.. ................... ......... _ .. ., .... ..................... ... .....,. .............. 
......... •Hbm ah·• ........................ 
...... ..... ....... olaalı ....... ....... ..... 
,. ..... ·--· .... .....,... ............... . __ .............. ,... .. ................... . 

"'*' v. -



Sftzao ikinci lpretl vermeğe 
•aklı kalmadan motörün Blğ 
tarafından takriben be11aı met· 
re makbkta eönftk bir kırmızı 
t .. ret belirdi. Sazan derhal 
maftneyl lıtop etmeal için m•· 
ilnlııe emir verdi. Biraz sonra 
tıhtelbahlrln gtırtUUlla yftz 
metre asakhktı leltlldl. Sftzan 
bu defa derhal gemiye rampa 
emrini verdi. . 

On dakika sonra Sazan ile 
Matye, Fondoffoa beklediği 

geminin kaptın mobaverealnde 
bulunuyorlardı. 

Motör tahtelbahlrdeo uzak· 
lıımıyırak davet edildiği zaman 
yınaımık ftzere o civarda dur· 
mak emrini almıetı. Mıtye her 
ne kıdır Fondorf'la konuıa· 
cağını bildiği belde gene alnlr· 
lerlne hlklm olımıcınıtı. 

Şampanya kaauı açılarak 

maaayı kondu. Tahtelbahir 
JHaş yavıı denizin dibine 
dogru yol almsğı hıılamıştı. 

İki Gç kadeh ıampanya içil· 
dikten ıonn latenen mea'eleler 
hakkındaki mftnakııılıra ilk 
olarak Vou Dorf a6ze baıladı: 

- Bırb artık erk.Anı har 
blyelerln HDnettlğl gibi sona 
ermlyecektlr. Bundan dolayı 

ılmdlden ltıdblr ılıraak 1ngtl· 
tere'nln ayakları altından çiğ · 

Denmekten belki kurtuluruz. 
Berlln'den aldığım matem· 

mim mahlmıtı nazaran ve 
Parla gazetelerinde okuyacı· 

~ınuı gibi Makedonya cebheel 
ıu tarzdı tanzim edHmelldlr: 

Allakmın hattından Ayaaa· 
randa, Uhrt. Mınaatır hattına 

kadar ve oradan da Beleı, Se· 
rez. Drama banllılnl havi 
umum Makedonya Musevi mfl 
letloe bak bıbıetmek ıarllle 

bir Fransız mındaıı alllnı ılın· 
mılıd1r. 

fnglllı'lerln Flllıtln'de Mo· 
ıe•I devleti kurmak ,.e bauın 
Muınllerl bir arıya toplamık 

teldlndekl gıyele.rlne karıılık 

olmak Oıere biz Makedonya'dıı 
bir Muııe•I devleti teela etmek 
Ye relıı olerıık ıa general Sarı· 

iği getirmek ltzımdır. Bo me· 
yanda Balkan devletlerinin ha· 
ımd•; aralarında münazaa ve 
tbıllıU vukobulmımaıının te· 
mini için lı'raoııa bakumetl bir 
manda derohde edecektir. Fran· 
111 mındaaı Edirne bavallsl ve 
Dedeağıcı kld1r da uzanacaktır. 
Kaçak Aıyı Alman mftetemle· 
kesi olarak ıerkedHecek ve 
buna kimıe mani olmıyıcaktır. 

·~~~~~----~~~~~ 
le neticelendirmek değme babayi• 
,titia becerebileceği itlerden değil· 

dir. Bu itibarla halkın itini kolay• 
Jaıtıracak cÔzel bir büro• ihdası 
cidden yerinde bir ittir. Yalmz ha· 
bnma birfey geliyor: 

Bundan bot altı eene evel de 
ilbayhğımızda gene ayni maksadla 
böyle huıuıi bir büro ihdu edil· 
mitti de halkın itlerini zorlııtır• 
maktan, i~leri bir kat daha Arap 
uçına çedrmekten baıka biroeye 
yaramamııtı. Fazlı GGlec'in it be-

ceıikllple gQveıaim fazladır Te birçok 
teoebbflaleri gibi buna da mutlaka 
gayeaiae uygun bir ıekilde çalııtı• 
racatına inanmak iıterim. Fakat 
ne deneniz deyinis ben gene bu· 
DOD da yap ona bensemesin dua• 
mu tekrar etmekten kadimi ala
madım. 

Hamdi Ntlzhet 

Casus Romanı: 6 Eyhll 935 •• 35 -

~ey?z KQle_ni~ Sarışın 
.. Aktrisi: SUZAN 

Motör, Tahtelbahire Yanaştı, Mi
safirleri Alarak Derinliklere Daldı 
Sırblstan'a gelince bu htıkft· 

met lılAmlırı bir ıraya topla· 
mık gayeti Gzerlnde Bolgarla· 
tınla bemf iklrdlr. Bu ise Al· 
manya '.nıa Asyayı augarada yer 
ılmaıınıa tlddetle engel olacak: 
tar. 8ondan dolayı tfmdlden 

tedbir alarak Makldonyıı cep· 
besinde dôrl alaydan fazla Sırp 

askeri bulundurmak: ve Veliaht 
Alekeandr aleyhinde propa· 
gandı yapmak IAzımdır. 

Yakında tılııtemıtlk bir tarzda 

fnglllzln b111 kararglhları tay· 
yır~ ile bombardıman edile· 
cektlr. Bundan dolıyı İngiliz 
aıkerlnln mamkdn mertebe 
sıtmanın bol olduğa Ustromca 
hududuna eevkedllmeılne çalı· 
şılacaktır. Orada aaker sıtmadan 
kmlmağa başlayınca yeni asker 
getlrmemeğe karar verecek ve 
bu eoretle bizim bombardıman 
general Mtln karargAhına kadar 
tevsi edilecektir. 

- Sonu ~ar -

Ilkmekteplere Müra
caat Pek F azlsdır .. 

ihtiyacı Karşılayacak Yeni Mektep
ler Açmak Lazım c;eJiyor .. 

••• 
Şehrimizdeki ilk -ve orta dıeı IAzım gelmektedir. Hallı\ 

mekteplere bu yıl okumak fçlu Buca~daki orıamekıebln yatJla 
mftracaat edenler pek çoktur. kadr,?BU 120 iken 13 5 talebe 
Bllh11aa ilk mekteplerin doru · kaydedilmiştir. Yenfdrn kayıd 
mu ç1re bnlunamıyıcak dere için mdracaat edenlerde çoktur. 
cede görftlftyor. Çankft pek Bu dorum K6ltftr Bıkanlığına 

f11la mdrıcaat vardır. Ceçen hildlllmlotlr. 
yıl f11lıı mdracaııt karımnda 

yemekhaneler sınıf halfne kon· 
muş ve birçok şubeler açılmak 
auretlle ihtiyaç karşılanmıştı. 

Su yıl f11la kaydedllmfı olıın 

n•mzedlerln okotolmaaı için 
yrr bulunamıyıcak gibidir. Ke 
yıdlır birçok mekteplerde dol· 
moetor. Buna nğmen mDrıcaat 
eden çocuklar nımzed olarak 
kaydedlltyorlar. Bu yıl yeni ve 
önemli miktardı mektep açıl · 

muanı lOzum bAaıl olacaktır. 

Ortamektebler Jçfn marı · 

caat edenlerin ihtiyacını kar· 
eılamak için de gene yeni mek· 

lehler ıç&lmaaı ve ıubeler lh· 

------
Tn rk~ 

Hava Kurumu 
Piyangosu 
Keşide: 5 

11 Eyini 1935 
Büyük ikramiye 

35000 lira 
Biletlerinizi .Iİyın Yedinci Cünfl 
AktBmına Kadar Bayiinizden 

İsteyiniz .. 

Kadon Be1rlb>etra 
Deırüne MlÜIJ<dleaa 

Vfyını'da "FORT 
SCHRITT,, fabrl 

kaeının ıon elet . m buhar· 
la ondüle } apan makine· 
sini ıetlrdlm . Boyalı. 

oksijenli ve aksi .açlar 
auholelle ve muhakkak 
yapılır. Bu makinede 
kat'iyen saçları yıkmak 
tehlikesi yoktur. 

Görmek arzu edenler 
panıyıra grlerek 171 
numaralı pavyona uğra · 

mıları menfeatlerl lktl 
zaıındandır. 

Makine aatı~larımızda 
m6şterllere kabil olduğu 
kadar teshilı\t ve tık· 

sitil ıerah gösterilmek 

\ıedlr. 

Manisa Valiliğinden: 
1 - Vlllyet yol işlerinde kullanılmak azere 12 kalem muh· 

telif yol malzemesi açık eksiltme ıuretlle ıatın alına· 

caktır. 

2 - Bepalnia muhammflD b"dell 1575 liradır. Şartnamesi 
ile malzemenin cins ve nev'lnl göetrrlr lleıe parteız 

olarak Nafıa bıımabendlellğlnden a 'ınabillr ve Ankara 
İıtaabol, lsmlr Nafıa mddftrlOğfinden öğrenilebilir. 

3 Ekalltme eylt110n 13 anca cama gftntı saa~ onblrde vllA· 
yet daimi encamenlnde ııoık surette yıpılacakıır. 

4 Muvakkat temloat mlktan 118 lira 13 kuruştur. 

5 Ehtltralye girmek için bo ıeneoln ticaret odası veel· 
kaııaın gOeterllmeıi prttar. 2752 

FRIGIDAIRE yalnız evindeki konföril 

temin eden soğuk hava dolabı değildir .. 

FRIGIDAIRE 
ayni zamanda ticarethanenizin ihtiyaçlarını karşılayacak 

Büyük Tesisatı 
da meydana getiren yegane mOessesedir. 

Bakkallar, Kasaplar, Pastacılar 
Mahallebiciler, Lokantacılar, 

Birahaneler·~ 

~,RIGIDAIRE 
soğuk hava tesisattnız için mflhendislerimiz emrinize amadedlt' 

Beo>uırDa Büıra<dleırDeır ve ~·1 

·" Ankara •· lzmir 

Rorsada 
JJayvan damında 

Diln sabah saat ikide Ke · 
merde Saraç Rlza'nın bahçe· 

K. S. 

GôrOşler 
Sezi~Jet• Ozom satııtları 

Ç. Alıcı K. S. 

1907 F. Solarl 6 25 
1222 H. z. Ahmet 5 50 

1041.5 K. A. Kb. 6 75 
1029,5 Alyotl bira. 5 25 
847 Y. 1. Tallı 5 50 

849 T. Debbaa 5 25 
3ıi7 D. Arditi 5 50 

283 O. Albertl 6 
272 B. ve Cev. 6 25 

264 jlro n ıilre. 6 75 
252 j. Tarı. mıh. 6 75 

243 S. Gomel 5 75 
237 B. Alyotl 7 

237 Akoaman ı. 6 25 
229 M. j. Tarın. 5 50 

222 Koope. itti. 
213 P. Pact 

7 20 
6 25 

182 S. CelArdln 6 25 
173 Beılkçl •. bl. 6 50 

141,5 M. h. koo. 9 
95 S. S6leymı. 11 25 

67 S. Emin 5 50 
41 1. Şlnaııl 6 50 
38 vı~ı 6 25 
38 ÇolalL o. Nu. 7 75 
26 P. Klark 7 50 
24 Len Reclyo 

24 K o Ahmet 
19 Ç. Feber 

7 

6 25 
8 

13 j. Kohen 6 25 

9 F. Emin 7 
Kadri z. Tevllk 8 

10083,5 

lnf'Jr sahşlan 
Ç. Alıcı K. S. 
608 B S. Alızrı. 4 50 

537 Alyotl blr9. 4 50 
128 e. Şeşbeı 7 25 
101 S. Sftleyma. 7 15 

85 P. Pacl 5 25 
72 8. Franko 5 7 5 
66 Ş. Rtza halet. 7 
55 K. A. Kls. 6 

98 N. Benmı. b 50 
35 Artar Lefon 6 25 

lfi A. Muhtar 11 
16 S. KrlRpln 6 75 

10 Ş. Remzi 12 50 
L762 

Zahire 
Ç. Cinsi 
138 Arpa 

satışları 
K. S. 

3 6875 

sinde hıyvau damında bıhçe · 
10 50 

van Aılın taraf1Ddan 011111 
11 25 

ydfttlrlllrken tahıalar ateı 
8 75 
9 25 

ılmıı ve fftDgın çıkmışsa da 

8 50 
4'öndılrftlmftşlftr. 

Oıamobil Kazası 
9 50 

Kemeraltında Baruthını ao 
10 75 

9 75 
kığındı gezid maydanoz satı 

8 
cıııı Salih çavuş oğlu 1 1 ya· 

7 25 
]~ 

7 75 
11 

6 75 
14 

9 75 
6 75 

tında Haaan'a; idare ettfğl bm· 
yono çarptırarak ıol ayağından 

yaralıyan ıofôr Ahmed tutul 
moıtor. 

Şapka kanunu 

Kemeraltı caddesinde la.k 
o~lo Avram, İımıll oğlu Mo 

hlddln ve Haaan oğla Bdıeyln 
oapka kanonuna aykırı olarak 

9 
9 50 

takke ile dolaıtıklırından to· 
tul muşlardır. 

11 50 Yangın Başlangıcı 
15 

10 
6 50 

15 
8 50 
7 50 
8 

6 25 
9 
6 25 

7 50 
8 

K. S. 
14 

4 50 
7 25 
7 75 

15 
8 
7 75 
9 50 

7 50 
6 25 
1~ 

(> 75 

12 50 

K. S. 
3 8125 

Kırııyıkı'dı Boatanh'da Ya 
kob reis karısı Fehlme ocakta 
yemek plılrlrken yang•n çık· 

mııaa da ııöndftralmftetOr. Yan 
hıntn sebebi ocaktaki ateolerln 

odada bulunan talaılara ııçra 

maaıdır . 

Paraları. bulamamış 

Çorakkapıda Şeref otelinde 
kılan Harputlu demir teclmerl 
Mehmed Salt gece yatağının 
altına koyduğu 600 lira klğıd 
pıra ile altı altın llradın aa · 
behleyln kAğıt paraları ııhp 

altınları onotmoı oldoğono ve 
aoara yerinde bulamadığını za 

bıtaya ılkAyet etmlotlr. Tıhkl· 
kata baolanmııtar. -., ________________ __ 

Üniversitede Dôçent, 
(Muavin Profel3r) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekim· 

llaıtalara bergdo ögledcn 
sonra bıkar. 

fıtiklü r..addeei No. 99 
Ankara- apartmanı 2 inci kaı 

Telgraf • ı S TAN BUL 
Telelon : 49250 

~ 
Kadınlarda ı 
Güzellik. .. -; 

Kadın meclislerinde b~ 
maktan pek hoelanırılllt ~ 

bir Hmındı bôyle bir~ 
mecllıılnde evirdim. çe ~ f 
( Kadına g6re ideal erk ,,,.-f 
ıell bıngl tiptir) aOjeılal ' 
aOrddm. Batan kadınlı' 
noktada toplandılar: ıf.,, 

(25) yaşına kadar her ,; 
çocuk sınırı içinde k-11

..., 

ideal erkek gftıellnl 25 r., 
dan yukarı 45 yıoında• dl_ . ..,1 

ğıda aramak gerekmllt tw'j 
olmıyacakmıı, pek sayıf 11 ~ 
maımıı. Ne çok aıual~ 
pek cacellk!. Çok kılb f 
makbul değllmlı, k3ııe d• ' 
tesiri yıparmıı. t<l'fl' 

Böylece dört tarafı ç• ; 
•• lenen erkek mıddetell İ 

nen konetll, aoğak g3r0~ 
yecek kadar vakur, bopp• ~ 

ol~ mlyecek kadar da ıen ,V-
imlı. Minyon vacodlo ııo f' 
olmadığı gibi pek de (ti ' 

fena lmlı.. . ,,ı I 
Baktım, kadınların ld d~ 

keğl fııret edlıl usun si~ 
LAfı kadın gftıellne O' " 
erkek göılle kadını tarif ~ 
bana dOştO . Buload0 ~ 
muhit genlotl; 011ktaD 
gOıel kadın l111et etdlll: ı 

- İtte erke~e gltre 

kadın! . d~ 
Dedim, batan kadıD ti 

ram, göıterdlğlm kıdınlaıt ati 
bO 

blar ve onları gtıael 
0 

fi" 
dılır, tirin, dediler. eırk• 
kalAde gazel eaaterdllll= " 

- Şirin canım, gısel ~ 
Cevabını verdiler. So0

" ~ 
dime geldim, kadını; -,,si_ 
beğendirmek mes'eleıılle ' 
karııya idim, kadıD kıdı:;f:• 
türla gazel bulmak tıt~. ~ 
( Şlrln ) kellmeıl iti 6 

ediyordu ..... 



...................................................... m,m:::::::::ı:ı:t •• : •• t .. • • • .. t .. !.L1111111111111uuuu111111111111mm11 "'"'""'''"""'"''·''''"'""'''''"""""'"''"''"''""""""""""i:la!~ .. 3 ... ,!:?ffl!!:!! 
Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

Tefrika No. 111 6 Eyltll 935 M.AYBAN 

Yhey, Bu Konuşulan Şeylerden Hiç
bir Mana Çıkaramıyordu .. 

Mozayede 
ile F ev kalede 
Boynk Satış 

iç Bastalıklan Doktora 
Şamb ıokaAı No. 20 

Satılık Yalı arsa 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilAnları 

Ankara M. M. •· NllD alma ko. dın: 
1 - Garniaon dablli -ıdekl kıt'a m6e11eeelerln ıenellk mıh· 

rakat lhdyaçlarıaa sarfts lllmek Osere 2232 ton llalt 
k6m0r0 kapala urf uıullle m6nak ... ya koamoıtor. 

2 - Ş.rlnamed Aakın IHaıım lmlrllA' ıalln alma komite 

3 
yoaaada tıdl glnlerindea mıadı bergla glJrGlebllr. 
Eblltme 18,eyhll,935 tartbioe mCludtf çaqamba gtlal 
••I 11 de Ankara lnazım Amirliği eabn alma komla· 
yor anda yıpllacaktır. 

4 - Ekılllmlye konulan 2232 ton Halt k6m6rGnGa beher 
tonaaaa f lali 11 Ura •e mecmu tutan 2455~ Un 
olup temlaab ma•akkatetl 18'1 lira 40 kuroıtar. 

5 - İıtekJUertn mlna•uının yapılıc.~ı muayyen 1aallen 
en •A• bir •at enel teminatı monkkate makbusa 
ile birlikte teklif mektuplarını Ankara lenıım tmtrlllA' 
eatıa alma komlıyonona nrmel~rl. l 6 10 14 2794 

Bayramiç aıkeıl •· al. ko. dın: 
1 - T6mea prlaoaa clnnncla balonan luta'nıa ihtiyaca 

olu 7J1ö kilo •deJal• kapalı sarf la ekdltmlye konul 
dup. 

i - &.,her klloeonun 111ahammea bedeli 77 karoı 50 ... 
tim olup lbaleıl 24,9,935 tarihine mtlaadlf •b gbtl 
16 ela Bayramiç ttlmen 11tın alma komlıyona blnıaanda 
yapılaagı. 

3 - MClaak .. ya gireceklerin •erecekleri •deyqının eenlt 
H eYeafıaı bulanduıa yerin 11tın alma komlıyonona 

mlncaal ederek 6tr~nebllirJer. 
4 - İlteklllerln 2'90 numaralı kınanan 2 n 3 inci mad· 

delerine g6re lttenllen .eıalkle monkkat teminat taları 
olan 417 Unnın •eya bank mektubunun lhaleaen bir 
uat e••el tlmen muba1ebealne teYdll Ue komiıyoada 
hHır bolanmalın. 6 11 l' 21 2838 

U.ynmlç Mkerl ıa. al. ko. dan: 
1 TGmen lutaabaın lhdyacı olan 444,000 kilo aa kapab 

urf la ekalltmlye konuldu. 
Beher klloeanaa muhammen bedeli 12 karoı 15 un· 
dm olap lhaleel 24,9,935 tarih •la • gGa6 •at 16 te 
ttlmea ıalln alma komlıyonu blna1lncla y•pılacaktır. 

3 - MClnaka11ya gireceklerin •erecekleri unun ıeralt H eT· 

11601 bolaadugu mahallin ıalla alma komlıyonoaa mi· 
racaat ederek 6treaeblllrler. 

4 - İltekUlerla 2490 numarala kanonun 2 •e 3 ancı mad· 
delerine gGre lıtenllea nıllde mawakbt teminat tutan 
olan 89J8 liranın nya bank mektobanan ihaleden bir 
IUt enel Ulmea maba1ebellae tHdll ile .. omlıyoncla 
haı1r bolonmalın. 6 11 17 21 2337 

Kıflada Mfls. Mev. sabn alma komisyo
nunda ihaleleri yapılacak iliıılar 

Moıta!Uı.em mewkl ea. al. ko. dao: 

1 - Mıt. Mw. kıtaatıaıa 66100 kilo udeyıgı ihtiyacı kapab 
sarf a,aUle mlnakasaya konolmuıtar. 

2 - 1baleıl 23,eyllll,9J5 pazarteıl cftnCl ... , onallı buçakıa 

lımlrde kıtlada Mıt. m•. Ntıa alma komlıyonuada ya· 
palacakhr. 

S ~ Şartaımeıl 258 karat bedel mokablUnde komleyondan 
ahaabtllr. 

4 - Sadeyqının ta!ımla edilen talan 51558 liradır. 

5 - Beher kilo •deyağı için 78 knraı flat tahmin edil· 
mittir. 

6 - Temlaab mankbte akoeü 3827 lira 90 karaıtor. 
7 - laıeklller ticaret odatında kayldl oldaklanna dair nalka 

g~ermek meebarlyedndedlrler. 
8 - Manabluına ltllrak edecekler 2490 ıa11h ekınunan t 

•e S IDGI maddelerinde •e prblameetnde yısıh •ealka 
" ıemlub maftkbte makba•lanma ihale ... ıların· 
._ .... bir .. , enel komllyo• Yermlt balanHak· 
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Olivier ve Şore
kası Limited Va

pur Acentası 
Cendell Ban, Birinci Kordon 

Tel. 244S 
Ellerman Llyn Ltd. 

Liverpool Hattı: 
uoPORTO., vapura 1 eyldlde 

Eherpool ve Svvaneea'dan ge• 
Hp tahliyede bulunarak ve ayni 
zamanda 7 eylüle kad r Ltver 
pool ve Glaegovv için yfik 
alacoktlr· 

"ROUMELlAN11 vapuru 20 
eylftlde Ltverpool •e Snansea· 
dan gelip tahliyede bulana· 
caktır. 

Londra ve Bull Battı: 
•· ALGERlAN ., vapuru 11· 

manımızda olup 8 eylftle ka 
dar Loudr ve Hull içlo yok 
alaca tır . 

.. EABIAN,, vapuro 12 eylQt. 
de beklenmekte olup 18 eyh1le 
kadar Londra ve Holl için 
yflk atacaktar. 

- ~, 

EyJAl 6 !d 
.'.'.nın111m111mımııımıı111mH111mnn111111mmıımııııııımıımnn•ı.4jllll 

• 
Kadınlar Terzihanesı 

••• 
lzmir'li Aileler Her Hususta MeJJJ' 

nun Kalacaklardır. 
İstanbnl'dakl dikit atefyeıtl 

fzmlr'e naklettim. Bfttftn ,tıe 
tt' 

1 lerl, hem ucuzluk, heoı dr: ~ 
ınlz ve zarif dikişi san 'srl 110 

taeından memnun bırakacıı~ıoıı 
~o 

gd•eoerek eôyllyeblUrfaı. 
aoo metodlırla çahoıyorodl· Jte! 

miğ ve <Jzel dairelerdeki 8ıı1'0 

toyarlara taksitle koleyhk gô6 
terlrlm .. 

lktnclkordon - Zade sok•~ 
No. 4 

MOnevver 

Kiralık Ev ve Dükkanlar 
,Al• ...... . Vakıflar DirektörlOğünden: 

l'l/!!1' • ~ Vakfı Nev'i No. Mevkii Mub11rsııı>'9 
beaeU 

11 EGYPS1AN 11 vapura 27 
eylülde Londra Hail ve An· 
nra'tco gelip tabllyed~ bolu· 
nacck ve ayni zamanda 6 te~· 

.•, ~ İK il ~1 rn n // ·• u ~ .il ıu ıı• Kll~zade ahı:•• re!lı ~~~=== ı~:·3 ;::~:ııÇ&rflll ~ 
" M M " 121,2·8 kestelli ı20 ~~

.// 1LJJ U J{ ~ " ... " ı. dakk4o 51 ~ c gO 

rlnf.,vvcle kadar Londra ve 
Bull için yak alacaktır. 
The General Steam Navlgatlon 

Co. Ltd. 

" ADJUDANT" vapura lf. 
manımızda olup 80 ağueteea 

1 

' 

" " .. " 119,2 .. 6D 
~·rCJc.l ..DANl.<.AS.I ~ » » " 12(,} tt 60 

~~~~~~~~~~~~~-~--~~~-----~~~~;~~~ " "" " 5o~hevb~ " l~ V. N. ARMEMENT DEPPET ANVERS Emine belkla n 10 dllAYer 1~ 

kadar Londra için yük alacaktır. 
"STORK., vapuru 20 eylill· 

de beklenmekte olut' 27 ey· 
Uıle kadar Londra için yak 
alacaktır. 

Deuteche Levante Uole 
0 GAL1LEA,. vapuru 10 ey· 

IDlde l..amburg, Bremen 'ffl 

Anvere'ten gelip tahliyede bo· 

lunacaktır. 

Not: V urut tarihleri ve vapurla· 
rm isimleri 0.ıerlne denlolkllkle· 

rlnden mes'uliyet kabul edilmez 

Satılık Ev 
Karantinada iskele yoku· 

oonda 60· 72 oomarılı ev 
ocaz flalle eabhktır. Blnı 

iki kat O.zerine 7 odah ve 
klrgirdlr. BtıyDk babçtel 
nrdır. Görmek için içinde· 
kilere, f lat için İz mirde, 
Karantinada Sın'atlar mek. 

tehi •rkaemda İkinci Kasım 
eokığaoda 21 nam ıra et. bay 
Cemaleddln'e mflracaat edil· 
m~Hdlr. 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

0 ULYSSES .. vapura 9 eylCUde geltp 14 eylCUe kadar Anvere, 
Roterdam, Amsterdam ve Hambarg llmanlar1 için yak alacaktır. 

"ORESTES11 vapura 23 eylalde gelip :-10 eyltUe kadar Aoven, 
Roterd~m, Amsterdım ve Bamborg limanları için yak alacaktır. 

11ULYSSES,, vapura 22 ağuııoıta beklenmekte olup yaktlnfl 
tahliyeden eonr. Burgaı, V araı ve K.Getence llmanlar1aa hareket 
edecektir. 

110RESTES., vapura 5 eylQlde beklenmekte olup y6k6n0 
tahliyeden B6Dra Burgıe Varna ve Kaıtence llmaalanna hareket 
edecektir. 

11 BERKULES,. vıporn 19 eyUUde bek'enmekte olup yGt.OnCl 
tabliye ettikten eonra Borgaa, Varna H KOıtence limanlarına 
hareket edecektir. 

SVENSKA ORlENT LINIEN 
11HEMLANO,, motGrd 16 eylOlde gelip tahliyeden ııonra 

Roterdam, Bamburg, Dıntılg, Gdyola, Goteburg, Oalo n 
lekandlnavya llmaolırına hareket edecektir. 

0 VINGALAND,, motGr6 2 birinci teorlnde ~ellp ydk6n6 bo· 
şahtakt n eonra Roterdam, Hımburg, Dantzlg, Gdynla, Goteborg, 
Oalo ve lskandlnuya llmanlanna hareket edecektir. 

SJtllVICE MARITlM ROUMAIN 
0 SUÇEA VA,. vapuru 5 eyUUdc gelik 6 eylGlde Maltı, Barııelon 

ve MareUya'ya hareket edec~kllr. 
"ALBA JUL YA., vapura 30 eylalde gelip birinci teorlnde 

Malta, Barselon •e Marıllya limanlarını hareket edecektir. 
Yolcu ve yak kabol eder. • 

İlı\odakl h.reket tarlblerfndekl değfotkliklerden ıeente mee'o· 
Jlyet kabul etmez. Fazlı ıafellAt için ikinci Kordonda Tahmil 
n Tabliye bloeeı arkaeıuda Fratelll Sperco ••par ıcentah~ıoa 
mOraca t edllmeel rica oluonr· Telefon: 2004 2005·~663 

lzmir Bölge San'at Okulu Direk· 
törlüğünden: 

Oranlama değeri 
Lira kr. 

1 Adet raba, hıyv n •e kotumlarlle blrUkte 120 
1 Takım çocuk odası 9 parça 100 
1 Motfak takımı 8 parça 175 
1 Otorm odası 9 parça 150 
2 Adet t a kırma makinesi yıtığı O 50 
Yukarıda clDI ve miktarı •e oranlama bedelt y111h araba, 

hayvan ve eoyaeının yapılın arllrmısıoda istekli çıkmıdıtındın 

otflrO 6,9,935 tarlhloden başlayarak 1 O ~(lo sflre ile artarmaeı 
uzatılmıştır. 80 eoya bergtıo okulda görOleblllr. o/o 7,6 gcçegcu 
inançlara llbıyhk eağıamınbk dlrcktôrlOğftoe yıhrarak vezne 
makbuzu ite birlikte artırma gtloG olan 16,U,935 pazarteel gOod 
11at 9 dı Kemerde haynn pazarını ve diğer eGyılar için lııtek· 
lller de o gGn 11at oobeote Karaotloıda San'at okolu koraJa 
lçludckl toplıoan alım te eatım komlı7onun• bıı•urmıları blll· 

ımr. 

V 
"EGYPTE" vapuru 12 Bel. OımıD pat• ev 12 karantina lalüıane J2 

V • F • H. Van teorlnde bekleniyor doğru An· Vıkfa alt yukarıda yerleri, numaraları n tahmin olua•O ~ 

Der Zee 
nre için yak alacaktır. dellerl t gôaterllen akaratm senelik kl11ları 10 gan maddede •. 
AMERICAN ExPORT LINES artırmıya çıkaralmıotar. ihalesi 10,9,935 ıalı g6oG eaat 14 ,Ji~ 

& C NEVYORK BiRLEŞiK AME- lıtekll olanlar oartlarana anlamak ve pey ıarmek :Qzere btr!; 
o. HIK.A'YA oocjRU SEFERLER EYkaf dlrekt6rlcl@GDde varidat memurluğuna ve ihale gooO,, 

DEUTSCHE LEV ANTE LIN1E ,~o5 / 
ı ExEGU1VE,, tapuro: IS ey. 14 t" komlıyana mDracaıı etmeleri blldlrillr. s 6 10 ~ 

0 T Nos.. vapuru Halen il· -
maoım11:da olup 6 e1ıo.ıe ka· IO.lde bekleniyor. Kiralık Han 
dar An.en, Roterdam, Ham· ExlLONA" vaporu: 30 ey. ı 
burg n Bremeo için yak ala · lıllde beldenlyot. lzmir Vakıflar DirektörlüğOndeO· 
caktır. DEN NORSK.E MlDDEL· Vakfı Nev'i No. Metldl Mubam. bede~ 

°CBIOS,, vapuru 16 eylO.lde HA VSLINJE Lir• 
bekleniyor, Hambarg Bremen (D S. AS. SPANSK.ELINJEN) Bağbuanb Han 10 Mezınhkbaoı 600 ~ 
ve Aanra'ten yak çıkaracalttır. O S L O Mezarbkbaoında lklçeımellk caddcıl 6zerlnde Bığbasaoh ~ 

0 1TAURl,, vapuru 16 ey· " SARD1NıA " motora 27 fından vakıf hanı ıdlle bilinen ve ıenellk icara altıyOı Ur• 
1:,ı 

lalde bekleniyor. 20 eylQle eY. Gide bekleniyor, Dlppe ve mln olanın ıebıe ve meyn hanı açık artarmıya çakarıloı'~ 
kadar Anveu, Direkt Roıer· .Norveç limanlarını yak alacaktır. İbalcal 6,9,935 camı gOnfl ıaat oadGrttecllr. Jetekll oısol 
dım, Bımburg ye Bremen S N ev~af dlrektOrloıane mGracaatları blldlrlllr. 29 2 6 ~ 

" A • ANDRES., motGrQ 23 -

Doktor _.. için yok alıcaktır. Bel. teerlnde bekleniyor, Dl· 
wVVINFRIED" "para: 1 iacl eppe ve Norveç llmaolınna 

tcorlnde bekleniyor. 5 B. el teı· yok alacaktlf. 

rlne kıdaı Anvere, Roderdam, SF.RVlCE DlRECT DANU· 
Hımborg ve Bıemen için yok BIEN 

alacaktıa. TUNA BAITI 
16VVASGENVVLD" vapuru: 14 

1 inci teırlnde bekleniyor 18 

1 inci teorine kadar Anverı, 

Roterdam, Hamborg ve Bre· 
men için yakllyccektlr. 

ARMEMEN B. SCOULDT 
BAMBURG 

0 TROY BURG., npuru 7 
eyldlde bekleniyor, Anvere, Ro· 
terd"m ve Hamburg için yak 
alacaktır. 

"NORBURC,, vapora: 8 bl · 
rlncl teşrinde bekleniyor. 8 bl · 
rlncl teorine kadar Annre, 
Roterdam ve Bamburg için 
yftk ılacaktat. 

» ALISA" motGrd: 9 eyhllde 
bekleniyor. Bclgrad, No•laad, 
Komarno, Bodıpeıte, Bratılnı, 
Viyana ve Ltuz için y6k ala· 
caktır. 

»BUDAPEŞT" motöra: 18 
eylftlde bekleolyor. Belgrad, 
No•lead, Komaroo, Badapeıte, 

Bratlalava Viyana Ye Llnı için 

yük alacakt.r. 

"ATIO" motGr6 29 eylalde 
bekleniyor, fletırad, Novlsad, 
Komırno, Bodıpeote, Bratla· 
tın. Viyana n Ltnı için yok 
alacaktır. 

Antalya ilbay lığından; 
1 - Antalyı'da Adrlyan kapııı yanında ldırel hoıoalyeye 

alt ziraat makineleri tamirhanesi binası tOrbln makine •14t ve 
edeveatlle ve krokisinde gösterilen 14 79 metre murabbaı yerle 
rlle birlikte altı bin IJradaa 6.11.935 çaroımba gftnd ııHt OD· 

bete kadar kapılı zırf usollle artırmayı kooolmootur. 
2 - ihale vllAyet makamında toplanacak olan dılml encG· 

mence yapılacak ve kapa la zarf lır 2490 eayıh kanon on tarlfah 
dairesinde ve 450 llrahk teminatla birlikte saat 14 kadar vllA· 
yet makamına verllml~ olacaktır. EocGmen kaleminden izahat 
ılınıblllr. letlyenlerlo milracaatlır1 ilin olunur. 

lzmir Liman 
1örlüğ0nden: 

22 6 2L 6 2636 

işleri Genel Direk-

Mendirek fl!erlnde bulanan 41 ve 45 namarıh kGmGr depo· 
larının çatıları idaremizde mevcut oartnıme ve projeleri mocl· 
blnce yakılmak (lzere eylGlGa onblrlncl çarıımba gOntl eaat on 
altıya kadar ıçık ekalltmlye koaulmuıtar. Ekailtmlye girmek 
için lklyaz yetmlt Ura depozito pıraeı veya bu kadarlık banka 
mektuba vermek t•rttır. Şartnameyi Ye projeleri gGrmek lltl· 

7eoler genel dlrettGrloge bıı•ormıbdır. 29 6 27 46 

A. Kemal T_onay 
Bakteriyolog ve bulatık ile salğın baıtalıklat 

m4tehassısı 
Basmahane iıueyona kaqıund&Jd dibek eobk bacında 30 11f 

h e• Ye maayenehaneeinde eabah 1aat 8 dan akf8m 11at 6 • ~dff 
haıtdannı kabul eder. , 

.Müracaat eden hatalara yapılm111 lbımgelen uiı tablitaı ~ 
mik.roakopik muayeneleri ile veremli haıtalara yapılmanna cefaı: g 
rillen Pnomotorake muayenehanesinde muntazamın yapıhr. 

Telefon: 4115 ~ 

Jzmir ~ilah Tamirhanesi satın 1'1 

ms Komisyonu Riyasetinden: 
tll' 

İzmir ılllb tamlrhaned ihtiyacı için açık eblltme ,.,ıe ıce 
2,9,935 gtıaflne rııthyan pazartesi gGnfl aatın ıbnac.ığı ef'eJ 
ilin edlleo 8~ adet beheri 4,85 metre tulDade 20 lilc O del) 
rloe talip zohar etmediğinden mDnıkasa on gna uzaulır•" ıt 
9.935 gflnftoe barttkılmıot1r. lateklllerln belli gflndc eaıı ı5 

0
, 

İzmir birinci kordon yeni maliye dalreılode pul tetkik ıııeO' 
lu~oada m6rett!kkU komlevoaa milracaatlıra. 2s21 

Manisa Valiliğinden: .~ 
VUAyet Nefıa mıkinelerl için açık ekalhme eoret11e 
kalem muhtelif malzeme 11tın alınar.aktar. .~ 
Hepsinin muhammen bedeli 585 lira 25 koruotor. Ş ,ıı 

1 

2 

3 -

4 
5 

l 
6.ıe 

nameıl 1 e •hnacık malzemenin cine ve nev'Jnı g ~ ~ 

llıte parasız olarak Nafta mOddrldğDaden ahnabill' ııe 
Ankara, İııtanbul, İzmir Nafıa mfldflrlOğilnden öğıeO 
b.llr. ~o 
Eksiltme eyhlltın 13 Qocn cuma gQnO eaat oablt ıı 
çokta vllAyet daimi encamenlode açık ıurette y•P' 
cıktu. 

Muvakkat temlnıt miktarı 43 Ura 
EkeJltmlye girmek için ba ıeneoln 
ımıa ~öeterllmeal tarttır. 

95 koruotur. ı~' 

ılcarcı od••& 
Akhisar Belediyesinden: t 

Jl' 
12,9,935 peroembe gand saat 16 da ihale edilmek nzere pi 

lira keolf •e feoacl ıart yazıları gereAlnce yeni kıldu·ull i'ııl' 
mHı lol kapıla zuf asala ile artnmıya çıkarılmııtır. latekll 

0,,,:pt' 
rın o gao eaat 13 e kadar 24.90 ıayalı kanuna oygon olar•~ 6,ıııe• 
hyıcaldırı lıtemelerlol ıarbayhA• vermeleri te keoflul g 6 
l1tl7enlerln ura71 baovormaları blllt olunur. 2815 ' 
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