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lzmir'in Kurtuluşu. 
Atatflrk'On Tarihi Nutkundan: 
"Bu eser, l'Ork milletinin hOrriyet ve istik· 

IAI fikrinin layemut Abidesidir. Bu eseri vOcuda 
getiren bir milletin evltıdı, bir ordunun Başkuman· 
danı olduğumdan, ilelebet mes'ut ve bahtiyanm.,, 

Gazi · Mustafa Kemal 

B~yramınız {(utlu Olsun! 
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9 Eylôl 
Yalnız İzmir'liler için degil; 

~titan yurdd~lar için büyük bir 
ayranı olan 9 Eyhilde hepimiz 

birbirimizi kutlulamakta haklıyız. 
9 Eylfildc giizel lzmir'imiz dü~· 

llıtııın elinden alınmıo ve bu eu· 
telle üç ecne riiren millt vao, 
likerlik yönfinden sonuncuna er• 
~i. Bundan sonra yurdun ve 
ıdu tın tam anlamı ile kurtulması, 
011• yakışan egemenliğine kavuştu• 
tulnıaaı gibi ei)asal savqlıır haşla• 
~t ve bu alandııki çalıvuıalar (Mu· 
lıı)·a) konuşmalan ve nihayet 
(loıan) görüşmeleri ve zaferleri ile 
'Gtıenmiştir . 
._ __ (Lozan) dan sonra ülkemizde 
""'llfılan devrimlerden, ilerleme 
~hında atılan dev odımlanndan, 
Ylndırlık eserlerinden ve her 

~İlllde kendini gösteren yücclio ve 
Crleyif bızlanndan uzun.uzadıya 

::ı açacak değiliz. Y nlnız o una iş•· 
. ~ ederek diyeceğiz ki onnç yıl 
%ıdc göğüsler kabartan, gözler ka· 
~raıı ne gibi işler başarmışsak 
0~larıo başlangıç noktaeı 9 EylGl 
"'lnotur. 

lı.a 9 EylGlde kuvvetin çiğnediği 
ı1.~ zorla zincirlere vurulan yurd· 
~ elimizden alınmak istenen 

e kortanlmıctır. 

bi 9 EyltUde, 900 kilometrelik 
r )'olu eavafa, döğüşc; öle öldüre 

~~ak ondört gfinde fzmir'e giren 
•'"IU Mehmedciğiıı bu epis karat• ,_a (Kahramanlığına) bütün dün· 
• hayran kalmışbr. 
~ Eylfilde Akdeniz'in doğu in· 
~ nda gfirliyen Türk ıesi biitün 

llıldan i§itilmiftir. 
tı..ı.~O AAuııtoıta Onmlupınar te
·-rınden: 

et..__. - Ordular! lık hedefiniz Ak· 
~'dir; ileri! 
(4. Diye haykıran Baekumandan 
' l~tGrk) un bnyuruğu; 9 E.ylulde 
ttlııe gcı.irilmi§tir. 
~ l'Grk olusu yer-yüzilDe geldiği 
Ilı denberi binbir ç~it sava§ yap• 
le~'· . taclar, tahtlar devirmiı, Olke· 

8 ' 1Uer almıa, ünler kazanmıotır. 
l lı"1arın herbiri Türk ulusu için -t: ayrı bir öğilnc kaynağıdır. Fa· 
tlt~ 9 EylUlde biten nlueal savaoın 

ı:.tri hiçbirinde yoktur. 
'<> Şundan ötfirü ki 9 Eylfilde 
llltıa eren ulusal sava~, ülkesi ve 
~hı elinden alınmış genel uva§· 
Ilı Yenilerek tıkmış, bütün düo· 
,~tılarından baeka pndioah ve onun 
ı_ •fıodaki hainlerin de düşmanlık· 
~tın. ut;ramıe lıir milletin bu ka· 
lı~t engeller jçinde, biç yoktan yap· 
~1 

\'e kazandığı bir savaştır. Yani 
~i 1'1n anlaınile, ulusa}, ünlO, mutlu 
.~ t lılvae, elbette ki l>n savaı di· 
Tittlc • 
fıt tınden farklıdır \ 'C gene d· 
ıııttc bu bayramda birbirimizi kut• 

11tı:ıakta haklı) ı:ı:. 

Izmir'in Kurtuluşu. 
Atatürk'ün tarihi nutkundan: 
eller eaf basile dllşilnülmü~, 

ihzar, idare ve zaferle iotac edil· 
mit olan bu harekat, Türk orda· 
sunun, Türk ubitan ve kumanda 
heyetinin, yüksek kudret ve kah· 
ramanlığıoı tarihte bir daha isbat 
eden muıııır:am bir eserdir.> 

Gazi Mustafa Kemal 
lıı Bite Lu Ba\"Dfl lnzandıran Ba§· 
l,:8ndanıaıız llüyfik (Atatürk) e, 

Grıı tanınn kumaoduılnnmı:ı:a ve '-------------
gıı (l ordumuza hu bilyfik bayram 
tctlnde saygılınmızı evgilerimi:ı:i 
~ tıır tekrar sunar ve Lu büyük 

t,;,•ı!n tatlı canlarıoı vererıok bize 
tlııerı kazandıran aziz ~ehıdlerimi 
t&ili~lltıralan karşıeında hiirmctle 

·•l. 

lzmlr'lo kortoluşaou kutla 

larken, o güoOo tarih ve he · 
yecao bakımıudan en kulan 

hatlarını da tebarüz ettirmek 

lbımdır. Daha doğrueu, bilen· 
lerin ve oou yaşıyonların ek ~ 11. R ÖK1EM 

lznıirliler, Bayram 
~rogramını Okuyunuz! 
~erasim iki Partidir. Gece De ~.,e· 

ııer Alayı ve Konser Var. 
llugau Töre-n-le--K-u-~ı .. ··u-lı_y_a_ca_ğ_ı_mız Kurtuluş 

Bayramımızın Programı Şöyledir 
·~b ~~~~--~~~~-

• Qhki merasim: parti örgOllerl, Şarbay, Uray 
eı,1~tnlr'de bulunan eaylavlırla crkAnı, baeJD, banka, re11ml& •e 
'ı.ıb ' ııOel ~rkAo, Omera ve teclmııcl kurumlar bıokınları, 

1111 ' '
1•r, Cumurlyet Halk par- dlrek.lOrlerl ve mQmcaaillerllc 

il u,ônkorul bıtkam, parti, bOlün yortdatlırımız ıeıgıda 
' "•IDaa ocak 10akurullara Ye Soau ' acO 11111U -

Atatürk• n? Mure1 al Feıı:i 1ni11. 

elk olan malumatı tamımlıa· 

mıh, yeni yetftcnler de ha· 
tnlıyımıdıkları nya hiç gör· 
mcdlldcrl o bftydk gOnft 6ğ· 
renmelldlrler. • 

lıte biz bono dtışQ.Dddk n 
İzmlr'e ilk giren lklacl ıtharl 
fırkası kumındını General Ze· 
ldola ( O tarihlerde General 
dcglldl) lılr eıerladen lımlre 

ılc bamlan ıJcbk. S. eteıla 

fzmir1in kurtultııuncla şe}ırimi:i şcr"Jlemlirmeleri hatıralarından. 

adı <Ak gfta » dtır. General bölDğdnden çıkarılan zabit keılf 
lzmlr'e glrlei eftyle anlatıyor: kolu komadaoı mftlblm Enver 

"8.9.338 Gece yar111ndan Efendi lzmlr'ln onbet kilometre 
sonra uat dörtte Yirminci Ala· olmallne kadar llerlemlı, oTaya, 
yın keıU kollarından alanın İımlr'e n limana hlldm bir 
raporlarda Bumava 0T11ıaı aet tepe tızerlndc tınaendıtını bll 
reden eon sırtlar tızerlndekl diriyordu. 1zmlr'tn kapılarını, 
dClşmının dı · Tıbmln edildiği İımlr'e dogru kemali ıOr'atle 
veçblle- kaçtığı u yol clHrında kaçan dtlımaadın eni muYua· 
dltmındıa eeer kılmıclıgı bil· ltt edllmlt balaaalclaga •nda 
dlrllclt. Yirmi.et allJlll lklael - Soe• 4 DCI Jllde -

Oofiç ecne evel bag6Dleri, eye 
ltilün bu ilk. gOnlerini hatırlıyor 
mmunus?. O gilııleri yaıamamı§ 
olanlara acımak lhımclır. Ben ken• 
di hesabıma bizim aeılimiz.in çd.· 
~ bGtihı ıabrablann, duyduğu bü· 
tiln acılann mWfabnı o etsiz, o 
ıtaleyanlı ve heyecanlı ~nlerde bu· 
luram. İddia ederim ki bu kadar 
ıııtırab çektik.ten, bu kadar elem, 
acı doyduktan sonra e&er bu gün• 
leri, eyllılün bu ilk günJeriııi yap· 
mamı' t.lsaydık, bütün bir ~!il; 
gözlerimiz açık giderdik. 

Dokuza kadar eyltilün her gü• 
uü bizim ıçin bir ba~ka bayram 
J,ilnü uı,.nrdu. Üçyüz sene tam bir 
zafer nedir tatmamıı kahraman ve 
eşsiz bir ulusun bütün 11tırabını, 

hütftn kinini di,terine takmı~, bir 
kişinin hamlesile değil, bütün · bir 
ondört mil1onluk Türk kitleııinia 
bamleaile ileri atılan her nefer bir 
ordu kadar kuvvetli, bir millet ka· 
dar yenilmez olmaıtu. Oodört mil• 
yonluk Tiirk .katleai saoki tek bir 
ioun halini almıttık. Hepimiz ayni 
heyecanı, ayni galeyanı, ayni epiz 
hamleyi içimizde duyuyorduk ve 
ordu inanılmaz, akıllar ilmaz, be
eaplara eığmaı. bir ınlctle yürO· 
yorda. 

Hm: sabah ea ulihiyetli aekeri 
ınfitabawalann lalemiDdcn çıkma 

yazılar heaaba, maauka ve aruioia 
aıenutine iatinad ederek orduoua 
o gün bilfars Uoak'ta olabilecqiai 
iddia ederken erteli gflntl gelen 
retmt tebliğler, ölçilleri puçaby .. , 
mcaafcleri ortadan kaldıran Meb· 
med'lerimizin Alqclıir'e girdik• 
terini, Salihli yollanoda ilerledik· 
lcriDi haber Yeriyorlar, ea aikbİll 
hee1plara mibteıüd iddialan bile 
geride bırakıyorlardı. 

-Lldea 99tlrlale-
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Taşlar: 

Bir Gnnceğiz de, 
Oh, Desinler 

Saym okuyucularını; 

9 Eylul bayramınız kutlu 
olsun, IIepimi::in ( Oh) dedi· 
ğimiz bugünde (Sapan) a el 
atıp·( Taş) lanmı fırlatmak ve 
rastladığıma ( Of) dediı ımelı.~ 

istemi yorum. 

Bayram yüzü suy u hilrme· 
tine bugün taş atmadığıma 

( Olı) diyecekler vardır, Bunlar 
her günkıi taşlarla ( Of) di· 
yenlerdir, Buna isnanım var. 
Falcaı .ıaran y ok; dedik a 
bf'«Ün bayramdır; varsın on· 
larda bir g üncük ( Oh ) de· 
simer. 

- Odunlar yaş! 

Di) e bağıran cehennemlik 
b<Jf boğaza benzer insanların 
aramızda bol olduğunu bili 
rina. Bunlardan birisinin çı· 
kıp ıa: 

- Mevzu bulamadı kı yazsın! 
Diyeceğine de kaniim. Fakat 

bu siJ:ze hiç kimsenin inanmı · 

y~nı da pek tabiı buluyo· 
ruın. Çünkü etrafımızda taşla
nacak, hattd. bazıları ( Kaya) 
ile tartaklanacak o kadar çar· 
pdı _çurpuk, mantlk.u: iş varki, 
bunlara her gün bir (Sapan 

'"*') atmak değil bir ( Şah · 
JrNrdan ) ıomrugu indirmek 
bile a:: gelir. Mes.eld.: 
Şu birinci Kordon'da.,. 
Yoooo, Bugun bayram.,. 

1u., atmıyacağız, denaİftik ... 
- SAPAN -

Yeni Kayseri 
Fabrikası .. 
~ılma Tnreni Bu Ayın 

altısında Yapılacak. 
Ankara '1 (&.A) - Ekoaoml 
bnhğındar. 

16 eyh\l puutell gtnl yeni 
bnala K.71eıl pam•kla men· 
llMl ............... &Oreal 
yapalac:aktır. Boraya btlttla aa· 
yın uylular dnetlldlr. Bo 
tllrt.ıae onar THmelerl bllbuaa 
rica olanor. Ancak kımotayın 
tatil olmuı mtlnaıebetlle adree . 
lerl bilinmediğinden ayrı ayn 
Pin gGaderllememfıtlr. T~· 

rende bıs1r bulunmak lıtlyen 
aayın eaylavlarıu9 nereden Utl· 
hak edecelderlnl bebemabal 10 
eyh\I aala Uıamına kadar An· 
kara'da ıllmerbaak genel dl· 
rekt~rlDgtlne blldlrmelerl rica 
olunur. 

Orman Yan· 
gınında Ne Kadar 
Zarar Kaydedildi?. 

G3ynftk, 7 (A.A) - İlçe· 
mlıde geçen ayın ylrmlyedlıln· 

de bıılıyıp otuzunda . ılSnd11rG· 
len orman yangını yerinde ya· 
palan incelemelerde yangın 

600 hektarhk bir alanda teel· 
rlal göıtermlı n 150 bek tar· 
bk kııımdaki ıahada a~ıçlar 

tamamen yanmıııır, Bu ağıç· 

lana otosdört binden fazl111 
çamdır. Zarar miktarı 170:n 
Un olarak teıblt edllmfıtlr. 

Çok bGyDk ıabdbıt yapmak 
lıtldıdıaı gaıteren yangın alı · 

nın mfteHlr tedbirler 11yeılnde 
daha fazla genlılemeelue mey· 
dan verilmeden ıandGrfllmGıtilr. 

lıte eylt\lfio ilk giloleri tarihte 
bayle eıaiz, böyle meeeleiz bir za. 
feriD giloleridir. Bütfio bir milletin 
iç aenelik, hayır, üçyfiz aenclik H• 

tırabıoa uferden ve bertfirlft yflk· 
aeliı umudlanodin bir tac giydiren 
Dokmı Eylt11 gilntl de ba eylt11 gfhı· 
leriain yiikaek giloeşidir. 

BllJlk ordu, A&aUlık'Qn ordaıu 
aelim ve aayp Nml 

BAMDI NÜZHET 

( 
• •• • ' Yeni Şirket 

GÜ n lU n T e oya z D Ha be ır o e ır o lvakındalşehaşlıyacak 
1 ı M 'd 1 •ı ' AtalQ k Ankara 7 (A.A) - Duyda· ta ya ısır a ngı tere ye r ~:~:~OD~6re(l:;.:: .. ~'.)'1':~;= 

ve y ugos• mak ve normal flatl Hpt11Dlk 

Kar~ı propaganda yapıyor. lavya Kralı.. :::!:: .. :!•k;!; .•• ~·~:ro~· d~ 
' • • • • • rektlblGğtıne okonoml bakıD· 

Şef imiz, Dost Yugos• lığı genel dlrektörG tım•il 
Italya, Habeşistan'daki Konsoloslarını Çekiyor. Seçi· 

len Komite Vaziyeti Gözden Geçiriyor. 
Ruslar ne diyor: 

Moekova 7 (A.A) - fnea · 
tlya gHeteıi M. Lhvlaofan Ce· 
nevre kooeeytadekl dlyntildua 
babıederek diyor ki: 

Afrlka'nın doıaeaada batlı· 

yıcak bir barb bıtkı tartla 
da ılrayet edebilir. So•yet 
Rusya için İtal7a'nın Ye diler 
herhangi bir devletin emperya· 
llıml arasında hiçbir f1rk 
yoktur. Banıa tutmak lbamdır. 
So•yet Roıyıaıa Cennre'dekl 
duromonua temeli itte bodur. 
M. Lava'l cUsndü: 

Ceaene 7 ( A. A) - il. La· 
Hl IHt 13,20 de Parle'e ba 
reket etmlıtlr, Sala glatl d6 
necektlr. Fraa•'yı .,.mblede 
temll edecek olın lıf. Berlyo 
Ye Pol .Boakar ynaa baraa 
balaD1cakl.rd1r. 
Acaba ne diyeeelc? 

Loadr., 7 (A.A) - Dit 8a 
kuı Samael Boan al.., 
IOIJeteıl ....... e ... tle İtalya, 
B•bet ullpsulıRı•• dair •e· 
nerjl llylev hakkındı bu_ tln 
arbdqlerlle görG1mG1Ulr. 
Ka..iıe toplantısı~ 

<Aune9 7 ( A.A ) - Kon· 
ıeyla aalaımı komlted ba •· 
bab M. llıdartaga'aıa blıkaa· 

h~ıada toplınmıttır. M. Eden 
n La•al arkadaflarına Temmaı 
orıuanda lralyan delegeılae yap
bklan n.ergelerl .,. bu 6ner· 
plerla eeub bir ıarelte ince· 
leameden redılolaadapaa aa· 
Jatmıılarchr. Bda... ...n bet 
.... glle .. lfler•. ~ ..... 
tekr1r pHarteıl ( Bagle ) 6ile· 
.ten IOGn ıoplanacakt•. 

M. Lanl Pırlı'e Kftmektı 

oladağondan bu toplantıda oaon 
yerine M. Lepr bİllma1tcakbr. 

Yalan m:i 
Kahire, 7 (A.A) - Batba· 

kan Slnyı kanıl•nın mobte· 
mel bir kapaamuı mn'eleelal 
incelemek bere 19 hokak 
adamının tayini hakkındaki 

haberi yalaalamıktadır. 
lıalyan propaganda.sa aı? 

Loadn, 7 ( &.A) - Ga1ete· 
ler birkaç glnclenberl Mı11r· 

dakl lagtlls aleyhdan prop•· 
gandaıının llerledlgl hakkı•· 

dıkl babflrlerl yaymakta Te 
bu propagudayı bir İtılyaa 
mahrecine aıfctm tktedlr. Ba 
propaganda Londra'da bası ea. 
dltder uyandırmaktadır. Ro. 
ma'da bir Jı.gHls tetebhlll 
uzak ihtimallerden clel'ldlr. 

Jlarp Yok: 
Ceaette, 7 (A.A) - Royter 

ıjınıı blldlrlyor: 
inanılır kaynıklardaa agre. 

alldlilne gere M. Mouollal 
ltılya'nın Cenevre gGrltmelerl 
ıtırdDgll mGddetçe harp yap· 
mıyacagı hakkında inanca .ar· 
mııtır. 

lıalyan'ların cevabı: 

Romı, 7 (A.A) - Caraale 
D'lıalla gazeteal ltalyının Mı· 
11r'da ılddetll propagaada yap· 
tıgı bakkıadakl iddialara cenp 
vererek Daçentn İagllls men· 
faatlanaa hiçbir ıaretle doka· 
aolmıyacagına dair Bolsanodakl 
diyetini ubrlatmakta •e u• 
sl7ade 171 .._ •ıllıamekte 

n ılllblaamaktı olan konetll 
ıClnuı grapl111aın İralyan ha· 
dada boytn1C1 toplanmaıı n 
ba hareket hakkında Mııır 

topraklarında dnll ılml eere· 
yan etmekte olu ıeylerln met'
ıau bıhlı olmau gerek olup 
olmıyac.g.aı tormaktachr. 

ltalya konsolosları çMiüyo: 

Adlı Ababa 1 (!.A) - İtalya 
•tc elçlıl Koni Vinci ltclyaa 

bGkı\metlnln Goadrr, Debramar· 
koa, Dellie, Moplodakl l ouo· 

loeloklarıaı ıerl çekmeye karar 
•erdltlal BHe•a dıı bab· 
DIDa •lldlrml .. lr. 

Bu karar banda talalm bir . 
ıllmet olarak ıellkkl 'edilmek· 
tecllr. Burar •e Adadaadakl 
ltal7m kouoloelclldan açık 
blacakbr. K.peaaa koaeoloe· 
laltlana ıuarlan Adla Ababaya 
ıeleeelllmllr. 

f11ultal, 1 (0..1) - Ulaı· 
lar eeml18'taln baldala lor· 

mil Gıerlne balJln • Babeı 
meı'eleelne bir derece veba 
metini kaybetmlt aasarlle ba· 
kılabilir. Bununla beraber, bası 
mGfrlt İtalya meaabtlnla "Da· 
beı mee'eletl ancak bCltGn Ha· 
betietan'ın •eya ltalyın'larca 
tayla edilecek akaamının bil& 
kayıd H ıart İtılya aafus ve 

mandaı' altına Yerilmekle ıol 
ban tenlye oloaıblllrJ., Teslal 
llert ı6reeeklerlnden korkul· 
makt•dar. 

İatanbal 8 (ôıel) - İaken· 
derlyeden nrllen haberlere 
~Gre S4Teyı kanala elnrında 
70 tıyyaredrn mlrekktp bir 
bava kuvveti v1rdır. Bundan 
batkı Prrn• Seılllaa nporoda 
Mııır'a mlblm miktardı 11kerf 
tanare gPtlrmlr. 

A,.ı vapurla birçok la tıak 
n S1rlab otomobiller gelmftllr. 
Gerek hnklar ve gerek 11rhlı 
ntomoblller ç311erde kullanıl• 
cek ılatemde yapılmıılardır. 

Casus Livrens'in Vasiyet
namesi Açıldı. 

LAvrens, Servetini Arkadaşı Rişar'a, 
Kardeşine ve Avukatına Bırakıyor. 

latınbal, 8 (ÔMI) - llefllar 111190. eaıoıa Lbrenı'ia •ul· 
yetaameel açılmıttır. Laneat; yasıp bınktılı ba TulJetaımeye 
~Gre bltla aenednl en •adml ubdap R ... r'a H kardetl 
ColllOll ile ıftbbna bınkmıtbr. Cana. yumıı oldo1910a bir 
811rla llbHUllal de brdetlae taWı etmlttlr. 

'.' 
Riyodejaneryo Müzesi, 
Meçhul Kimseler Ta-
rafından Soyuldu .. 

İatanbal 8 (0..1) - Amerlka'nın Rlyodtjaneyro ıehrladekl 
metbar ...._, uıb Mr takım bınıılar tarafından eoyolmoıtar. 

Da mlsetle, dlayaaıa en meıbar tabloları balanayorda. İıml 
dlayaee ma16m metbor reuam Normlı Maıadea'la Radolla 
adındaki tıbloea, t1hnaa e1erler ara11nclldır. Zabıta, bıraısları 
bayık Uglle ara111aktadır· 

11 ... ala !tir çok tablolan, 11ıh halaedaklan yerlerden ipleri 
ketllerek lndlrllmtı ite de glltGrGlememlttlr. 

Yunanistan Kabinesi 
Rejim Yozonden Yeni Bir Buh

ran Daha Mı Geçirecek?. 
latub•l, 3 (0..1) - Yanın 

batbekanı M. Çaldarlı'ln Ad. 
na'7a aTdeıl beklenmektedir. 

M. Çaldarlı, Annpa'da ba· 
laadoga mClddetçe yıpt•I• tet 
klkat ve memlekeda rolaa 
laaled herine, njlm mee'eleal 
lçla amaml lnya mGncaat• 
kat'! ıorette karar .ermlıtlr. 
Kimler çekilecek? 

letadbal, 8 (Ôsel) - M. 
Çaldarlı'ln rejim daYaıındı 
umumi Anya mGracaat kara· 
nndı ıınr ettiği takdirde, bir 
kabine buhranı mohakbkıır. 

M. K.ondillı ile hariciye ba· 
kını M. Mablmoe'an llllfa 
edecekleri flJIUI çok kanet· 
lhllr. 
Medi•in fe11ıi nwldemel: 

ı.taabal, 8 (0..1) - M. 
Çeldull'la ..... ,. llllUI .. 

llıte kAf l bir eberlyel temin 
edemlyeeekdr. Bonoa için 
meellıln leıhl ve yenldea lntl· 
bıbat yapılmaeı da blylk bir 
lbdmal dabilladedlr. 

letıabol, 8 (ôsel) - Yaa•n 
,.aseıelerlndea bir kaçının 
Loodra'dan aldıklannı ıôyllye· 
rek Terdlklerl bir habere göre 
•hık Yanın kralı Jorj,· lngtllz 
baTa poat111 tıyyar.,lerlnden 

blrlıl ile ınıııın Londra'yı 
terketmlıtfr. 

Kralın bu ani hareketinin, 
Ba•lyen'dı boİaaın Yanan bat 
bakanı M. Çaldarb ile Atlaa'ya 
Hdetlnden e•nl bir mGIAkat 
yıpmak lol• oldap tahmin 
edilmektedir. Bonanla ber1ber, 
b61le bir mlllkat hakkında 

Jale Wr laaber gelmemltdr. 

lav Kralını Tebrik Etti Hakkı Veral atanmııtır. 80· 
ktımetlu daim! kontro•G altıoıla 
bulunacak olan bu koral yı· Ankara, 7 (A.A) - Yogoı 

lavya knlı lldocl Plyer'e doğum 
pldlaGmCl mDnaeebetlle Comar 
baıkanı AtatGrk tanfındın çe· 
klleo telgraf ile buna Rej•D 
prenı Pol tarafıodan nrllen 
cnab aıe~ıdadır. 

Doğumlarının yıldGaGmG mCl· 
auebetile mejeıterltrlne en ha· 
raretll tebriklerimi bildirir, ge· 
rek ıahd ıaadealerl H gerek 
1111 •e dCJll İugoüt ulaıoaon 
refebı bakkı8dakl •ailml le· 
menallerlmla bballDI rica 
ederim. 

Kam4l ~tatürk 
Krala do19maeua yıldöaGmll 

mGnaıehedJle yolladı~aıs teb
rtklerlnlse •mimi •a"3fe tetek· 
k6r eder ye eklelanmaısın ıabf.I 
aaadetlerile Tlrkf ye'a.iil refabl 
hakkındaki en l7l temeaaff~rlml 
11111 mm. P•l 

Fransa'da 
Son Manevralanlan 
Alanan Neticeler iyidir 

Betbel '1 (A.A) - il. Löb· 
rl• 11mpınJ9 maOenalarınıa 
eon ... ,,,..... lauar bolOD• 
maetar. 

Si bak•ı gueıelere diye· 
•Mide, m1aenadaa ll1ade bir 
tecrllle malalyeıla• •e maki· 
aeleımlt kıtaabn •erimini an· 
lamaya mıluaa oltla19aa aö1· 
lemlt •e mal1eme11la mClkem· 
meUl,SncleD " ... melerlndı· 
ki çabaklü• dolay1_ '"'_. 
alyet .. I 'bildir......_ 

Uluılar Kora, 
manda Yeni Reis 
Kim Olacak? 

kında çabımıya bıılayacıkllf· 

Ankara 7 (A.A) - Ald•l1' 

mız habere ıöre inhisarlar ld•· 
reelnln ply1&aııada OıGm ,.uD 
almaya bıılamaea plyııada eok 
iyi teılr yapmıı n ff atler der· 
hal yGkıelmlıtlr. 

Kendir Tetkikleri 
Kutamonl, 7 (A.A) - lteD· 

dlr oımanı proleeör Toblel 
Taıköprtl ve yöre~ladekl kendlt 
yerlerlle mGfdt oıal 111lıt1DI 
havosları Gserlade lncelemele· 
rlne dnam etmlı ve birçok 
teknik noktal11da lllmlı lebto• 
boıoılyetler görmDıttlr. UslDID 
bogdn göl vadfıl Clserlade• 
adaya gltmletfr. 

Milas'ta 
Yol inşaatı iyi Gidiyor 

Muğla, 7 (A.A) - il 1'1'Uı· 
nada çahımalar denm edtyof· 
Mll&ı b'1lgeelnde paraeıı aarel• 
bo yolun en 11rp bir yeri ollD 
Boğa yokoıonda çalıımıktıd•f• 
Marmarlı ltçllerl, ameleıl çıt· 
t~belf, Fethiye ltçflerl Tefeool 
bododo yanlınnda çahımıkll' 
dar. Bir aydanberl Tnaı yola•· 
dakf çaltıma SS ncl kflometrq1' 
gelmlttlr. Şimdi ba yolan el 
çetin n urp yerlerinde Çlhfl' 
lıyor. Boraları kıyılak olmak1' 
beraber Anadoln'aan maaill1 

itibarile ea ınngln yerlealode•· 
dlr. Dalaman kôprGstln61i. tllll" 
diye kadar bir aya~ tama~ll• 
yıpılmıı, df~er kenlf ayıkll 
orta ayak Gserlnde çalı1ılm11k· 
tıdır. Donlarda yakında wıe· 
cektlr. Yapılıı çabuk ilerle· 
mektedlr. 

Yangın Cenevre, 7 ( A.A) - Ar· 
jaatin delegeli ve kon1eyln DDn gece, uat 21 r1dd•· 
ılmdlkl baıkanı M. Rol~gol· lerlode Pal•ncılar çarııııodt 
aaosa pasarteıl g6nt oloılar 33 uyıh •e 10 odalı ıb"P 
ıoıyeteılnln 16 ancı a11amble· bl11ada yangın çılrmıt ve ttft· 
ılnl açacaktır. Aııumble yeni iyece yetfşllerek, bir odıoırt 
bııkaoını ıececektlr ki bonon çat111 yaamıı oldoğQ halde ıoo· 
M. Beneı olmaeı mabtemeldlr. d6rDlmGıt6r. 
~~~~~........::===================-~~~--_.,/ 
Yeni Mantık: 

F 
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F~iJi-p'--;nm_d_ik_Jer __ , E G lÜl n lÜl n ş a il"' ifil a b e il"' o e ır fi =1 
bedduası.. Panayırda Halkevinin de Halil Rifatpaşa Cadde:inde Bir~ıya 

DOşftudftkler.im ••• 

b 9Eyıa.ıdeyaz.ıacakherşeyın, Gu··zel Bı·r Pavı·yonu Var. 78 Yaşıoda Bır lhtıyar, l Qgtirıe ayak uydurması lazım. 
Şte bo dfişfince Utı ben de bo· 

sab, •ynı reııer üzerinde dola· Ayrıldıg\J 1 KarISIDI 18 Ye-
"cağıın. Bu Mütevazi Köşe Bize San'atkarla-
ın İetlrdadda Tfre'de Jdim. Daş D " J • • G k d • d V d •• ld •• d •• 
dt•n, gece şehri boşaltmıştı. Son rIWIZID eger erilli ÖSterme te İr rJll en Ur u, 0 ur Üee 

klkaya kadar Tfre'yl yakmak 
lrtn 
1 sonu g~etermlş, fakat (Türk· 
~t geliyor, bizi içeride kıstırır. 

0 
t) korkusu, hona mani olmuş. 

t; gece hfç kimse oyumamı~tı. 
ttlceyl bekliyorduk, korkulu, 

;~•t, IDftthlş, boğocn bir bava 
'lleff üs ediyorduk .. 

1111~en, afacan, gözQ pek blrşey 
bl •ilo:ı galiba!. Şafak eöktnkten 
~ raz sonra evden fırladım. So 

d•klardı kediler, köpekler bile 
Olaş d d tnıyor o. Anam, ben kapı 
•ıı çıkarken, ağlamış, yakıma 

ltrıı ... be "Uıştı, fakat aldırmamışhm. 
desten ağzı denilen bir mevki 

°tatd 
ır. Kimseye rıstgelmeden 

Ota 
Ya kadar yaklaştım. Bura· 

~I kahvehanelerden birinin 
Çllld h 

1 en alil konuşmalar doyu· 

~~~~~~---,~~~~~~-

.. 
Don sabah saat 4,30 da Kı· ı hazırlanmıştır. Abdullah; kendi 

rantioa'da Halil Rlfatpışa cad· çocu~uno mektebe nrmlş ve 
deeılnde bfr kıya olmuştur. Sa· don sabaha kartı kadının otor· 

llh oğlu 78 yaı:ıında Abdullah doğu evin, yanında saklamakta 

adlı ihtiyar; kendisinden boşa· olduğu bir anıhtarlle kapıyı 

nan ve ayrı yaştyao karm otuz açarak içeri girmiştir. O sırada 

yaşında Nesibe, diğer adı Hı· Nesibe oykoda lmlı . Abdullah 

slbe'yl bıçakla oneeklz yerin· odadan içeri girince Nesibe 

den ynralıyarek öldOrm11ştOr. uyanmış: 

Kıyanm eebebl kıskançlıktır. - Sen burada ,ene ne ara· 

Vak'a şöyle olmuştur. yorsun? 

Abdullah; onyedl yıl önce Demiştir. Bundan sonra ara· 

Neslhe ı :l yaşında iken onunla larmda bir milnıkata başlamıı 
evlrnmtştl. Neslbe'den bir ço· ve ihtiyar AbdulJab: 

llalkevi paviyommda ressamlarımızın ezer/erinden bazıları 

cuğu dünyaya gelrn Abdollah'ın - Benden ayrılmanın ee 
bir de övey oğlu vardır. Nesibe bebfnl biliyorum. 

geçen yıl hakyerlne başvurarak Diyerek kadının nzerlne atıl· 
nkekllk kudreti kalmamış olan mıştır. Nesibe gOtlil kuvvetti 

ihtiyarla geçlnemiyeceğlol btı. bir kadın olduğundan ihtiyarı 
dlrmlş ve boşanma kararı iste· ınurmoştor.Fıkat Abdullah bı· 

Aloımn milbarek teri, 
Postallarının , çartklırının 

bozkırlardan gelen ter temiz 
tozu, toprağı. 

Yorgun kialk nefesin, yanık 
yfizün v6 her şeyinlt; nasıl 

glrm•etln 1zmir'e o giln Meh· 
medcik?. 

Yanerıms ttf, <-0aa, Jlenm bO· 

yOklG~ü ve ~atibio me eadlye· 
tine sığamı_?n o aogıe.Jlnl, 

bizzat göremedid, hlınt eyre· 
demedin?. 

Sen o gfin görY:l ~ bir şey· 
din Mebmedcik: 

.Mllyonlanp; ay~kl~ına kı· 
panıb da agladı~ı bir ili 

Avuçlarında z1ııcirlf{I p arçı· 
lıyan bir çelik "udret, 

YOrOrken, topnğın t:anbur 

sırtını çökerten bfr de~ 
Ba~anı kaldmnca bakır rengi, 

ğılneetn rengloi boıan 'bir başka 
dünya, 

Ve, biilıiEa, edn, o"'g4tt, tam, 
kam kanını, du~m duygu· 
suna, yOre~lneı hnanl imat11ne; 
Türk oğlo TOfktihı! 

bllYordu. Meğer, birkaç kişi gece 

tltltıda kapanmak mecbudye· 
ilde kılmışlar. 

Balke1'1nln panayırdaki pa 
vfyonuno gördOnOz mil? Üze· 
rinde (C. H. P.) nln altı oku· 

nu taşıyan ve dıştao görilnft· 

şilnde anlamlı (Manalı) bir şe 

kilde hazırlanan bo pavlyonon 

içi relsamlarımızın değerli ezer 

lerl ve birçok el lşlerlle dolu· 

dur. Doğrudan doğruya pnlyon 
klralıyarak eserlerini teşhir 

edemlyecek durumda bulanan 
san'atklrlarımıza bir kolaylık 

olmak ve onların ezerlerlnl 

teşhir etmek üzere çok gOzel 
hazırlanmı, ve tanzim edilmiş 

olan bo pavf yon killtür lşlerl 

mlzdekl yükselişi, el işlerimiz· 
deki lnceHğl ve zarafeti göJ· 

termes~ itibarile ber halde gô . 
rfllmeğe değer. 

mir Parti ve Hıtlkevl baekanı 

Y ozgad eaylavı A vnl Doğan 

kftltür işlerimiz için çok önemli 
olın bo lşt yaptırmRkla isabet 
gOatermlş, birçok san 'atk4rları · 

mı111 tanıtmak, onları tf'şvlk 

etmek ve bununla beraber ellş· 
lerlmlzln inceliği hakkında bize 

mlştlr. Duruşma şimdiye kadar çığlDı çekerek tekrar hcıcum etmiş 
siirmftş ve nihayet hakyeri ko· Ye Neslbe'yl onseklz yerinden 

Bey gidi Melioıedc\ıhıı~.; bey!. 

Sanı acıyorum, Oılkii sen 

o gün kendini gö~mdiP ~ö 
remezdln de .. ÇQnkQ "~ e~nn 
1arboştun. Sevglllelnlıı fpısı 

e•lğlnde içeri a~k t•Rı ıkanı 
köpOrmilş her aşı"tJZlbl sarhoş 

L lanı bo &'ıradı, ilerideki bir 
Qırıar 

ıyın fırınından bağırışlar, ç,, 
ı:ı•tışlar ytikeeldl: 

.. - Ulan karı!. YOrQ diyorum 

li '•!. Allah kahretsin seni!. 
tı Y6zelll kflolok ağırlığınla 

leııı 
basıl taşıyacağım? 

g 80, fırıncı Flllp'ln sesi idi. 

~ •tısı ayni yOkeek ael!le cevap 
erdı: 

e - Taşırsın elbet!.. Hem de 
'•ek gibi! 

~ - Eşşek ha!.. Enek ha! .. 
t>efo eşşek! 

l> Ftup, tanıdtğım bir Rum'du. 
\> erbaı orayı doğru fırladım. 
1~•alyet hakkında ondan ma· 

'-•t ılabUecektlm: 
oı.:,- Fmp ·dedim· ne oldu, ne 

Yor, ne bu tel4ş! 

1j11f•pı önOnde bir f!Şya pake· 
sırtına •oroyordo: 

._ -b Ne olacak bayım, yandık 
• •olduk.. Baksana dağlara! 
- Ne var da!larda? 

Jtt - GOrmOyor musun! İşte, 
~Gc atlılara bak, çeleleri gör 

ltıdll o:ıo, derenin içine doğru 
iter. Hoooop işte çıktılar. 

b Flllp'fn işaret ettiği yere 

b:~hnı. En kfiçOk bir hareket 
ttcy yoktu .. 

~ğaçlar, dağ, taş .. 
l ıı_ •vatlı Flllp korkudan ev· 

~l IQ kurmuştu. Bunu mOtea· 
P gene karısına bağırdı: 

tıı - Acuze!.. Tulum bozan· 
811!. Haydi diyorum sına! 

il tadın kapıdan çıktı ve Fi· 
P't ~it n Boratı ile karışık öyle 

b tokat attı ki, FJllp boylu 

tı:ı0Y11nı yere yuvarlandı. GOl· 
b etnek için uzaklaştım; FUlp 
•~ırıyordu: 

l - Ulan karı; dflerlm Türk· 
ttd 

c sana atsınlar bu tokıtı!. 
F'·1· t 1 ıp'Jo bedduası hakikaten 

lltt 
•t Q Ye tokat, topuna birden 

1 ldı, 

~- Çimdik 

\'er Deprenmesi 
na d n ashaba karşı eaat 2,30 

)'

1 Şehrimizde oldukça şiddetli 
er d 

1 
eprenmesl başlamış ve 

) t
1
' 11kh olarak sabaha kadar 
toı· 

)) 1 kez (Defa) tekrarlamıştır. 
tı;Prenrne yer altından gelen 
._ 1llt11lırla bdşlamıştır. Bllhaeea 

b •t 3,4-0 da diğerlerinden dı· 
tıl' tlddetll bbiJ~.,,eame ı.tl · 
'ili~' b.aı ~Ulefı&j mu.-.n 
tG telAr ndt(~:(M~ftş· 

r. Zıylat yoktur. 

Panayıra girince sağ tarafta 
bulunan· pavlyonun kapısından 

içeri girdiğiniz vakıt mOteaddld 

vitrinler görftrsilnüz. Bo •ltrln 
lerde muhtelif biçki ve dikiş 

yordlarında kızlarımız•n çalışa· 

rak vflcode getirmiş oldukları 

dikiş ve hr-wıd işleri gôıü çeker. 

Bunların içinde insanı hayrete 

dOşilrecek derecede mükemmel· 
lerl vardır. 

Karşı tarafı dikte •e hl çkl 
işlerinin teıhtrl için hazırlanan 
pavlyonon sol kısmındaki dıvar 
baştan başı reseamlarımızan çok 

değerli ve anlamlı levhalarile 
doludur. 

Bunların içinde lnettnı saat· 

Jarca meşgul edecek derecede 

giizellert göze çarpıyor. (Yıışa 

yış savaşı) tablosunda yaşama 

nın bora ve fırtınaları arasında 

çırpınan yorgan viicutlar görü · 
yorsunuz.. Bazıları bu savoşta 

mağlub olmuş, fırtınaları ken· 

dlslnl kaptırmıştır. Fakut ideale 

varanlar da görünüyor. Bunlar 

el ele vermiş olanlardır. 

Biraz daha lleridP. (enerji) yl 
canlandırmış hlr tablo slzl çe· 

kfyor. Bu da sizi sentlarcı 

meşgul edecek derecede manalı 
ve canlı .. 

Djğer tablolar, portre ve 
nıtormortlarda güzel. 

İzmir Halkevl, bu pavlyono 
açmakla yalnız gazel eın'atlerı 

teşvik etmiş olmıyor, ayni za· 
manda ean'atkarlarımızı tanıt· 

mış, onların ezerlerloln değeri 

hakkında tlyaretçllere f4Jdı; 

Yermiş oluyor. 

PaVftonun ııızhill fe1iıtle 

muvaf'f.tilyet sıgl*Ddığına ffe, 

mlo edlldlğlol) görüyordZ, İz~ 

l lktr vermek lıreatıoı vermiştir. 

Kendisine ziyaretçiler ve san. 
alkar adına şükran eonmağı 

borç bllfrlw. 

Şalıap GÖKSEL 

Tire Gençleri 
Tire Gençler birliği üyelerin· 

den bir grup baodomozlkalarfle 

birlikte lzmlr'e gelwlşlcrdlr. 
DugOn yapdacak alayda yer 
alacaklardır. 

roln boşanma kararını •ermiştir. yarılıyarak lUdürmftşUlr. Kadı· 
Bundan sonra Abdullah Ha· om feryadından uyanan kom· 

lll Rtfat paşa caddesinde bir ıoları eve girdikleri vakit Neıl · 
be')I kan içinde, öl(l olarak 

kahvede yatıb kalkmağa başla· 
bulmuşlardır. ihtiyar katil, hı· 

mıştır. Neslbe'nln otordoğo 
çağlle birlikte tutulmuştur. Ah· 

evin \ki kapısı nrdı. Son 
zamanda AbdulJah; Ovey oğlu · dullıh Kıya'yı lıledlğloden öUl 
nun bu eve ghtb çıktığıın rQ müteessir olmadığını eöyle· 

mek.te ve: 
görmılştOr. Tahkikata göre Ne· 

- Oğlum mektebe yerleşti, elbe ile Abdullah'ın ftvey oğlu 

k ben ya,asam da olnr, yaş•m•· 
evleomrğe arar vermişlerdir. 

ııım da. 
Bunan lçlo de Nealbe bık 
yerine baş vurmuş ve kocasın· Demektedir. Tahkikatı yar 

d genel eavıman (Mftddelumumi 
an ayrılmıştır. Torbalı'da uray 

muavini) Orhan Kftol tarı"ın· 
(belediye) lılerlnde çalışan bu ' 1 

ı dan devam ediliyor. 
e•lAd; aoo defa zmlr'e gelmiş 

ve Necibe'yl de götiirmek Ozere 

r 
20 1LK1'EŞR/rv - PAZAR 

Genel Nüfus Sayımı 

Panayırda Yapıla

cak Müsabakalar. _.....__ .... ,_., ___ _ 
Komite Panayıra 
iştirak E d enler e 
Şölen Verecektir .•. 

BogOnkil nftfusomnzun eayıeıoı, vaaıflırını bilmek, dnlet 
ve ulo88 yarınki ihtiyaçlarımızın neler olacığını tımtacak, 

onları kuşılamının çarelerlol öğretecektir. 

Baoveklilet 1statietik Umum Mfidilrl~ 

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim=iiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:i~ ,.. . 
Kadon beırlbeırCI 

Deır~oııe MlYJdeaa 
Vlyana'da "FORT 

SCORITT,, fahri· 

Panayır 11 Eylıll çarşamba 

akeamı saat 1 de kapanacaktır. 

Dan yapılacağını yazdığımız 

gdzel vitrin, pavlyon ve gOzel 

mal, gftzel "radyo mtieabakıları 

yarın yıpılacıktır. Panayır zf. 

yaretçllerlne birer oy (Rey) ka · 

ğıdı verilecek ve herkes panayır 

yerinde bulanan eındıklara bo 

reyleri atacaktır. Bu suretle 

gOzel vitrin, paviyoo ve rad 
yolar tesbh edilecek, bunlara 

kasının son slet . m buhar· 

la ondüle ) apao makine· 
.afal ~etlrdlm. Boyalı, 

okeljenll ve aksi eaçlar 
suhuletle 1'e muhakkak jorl korolu tarafından ahın ve 
yapılır. Bu makinede gümOş madalyalar verilecektir. 

kat'iyen saçları yakmak ÔbGrgftn panayıra iştirak 
tehlikesi yoktur. edenlere komite tarafından pa 

Görmek arza edenler oıyır gazinosunda btr öğle •ö 
panayıra grlerek 171 lenf vertlecek ve hHbıhıllerde 
numaralı pavyona uğra· 
maları menfeatlerl ıkıl· bolunolacık.tır. Komite başkanı 
zesıodandır. ve şarbay doktor Behçet Uz: 

Makine satışlarımızda g,.ne o gOn Sel4oik'e hareket 

müşterilere kabil olduğu edecek •e SelAolk pınayırını 
kadar teebilat ve tak· ziyaret edecektir. 

• ehli eeralt göattrllmek • • 
1 tedlr. 9 Eylül kortoloı baynma ve 

'9 -~ panayır için lzmlr'e !ç illerle 
, _, 7 ilçeden gelen 'hıl~ pek çokr 

M ı B 
.ı;ı •tiR.•ötUi,rtlHJ '!tlt ahbadıı~tır, 

emuı' arımız µ11ri~- 'ııilLWaıi1i 69eideb1&n~1ill hı 
t~Wk.lftla;tpıriOt irtft:I mftfte• 

satı 1'.açırmamalıdırla~ ' 1~111qıııı-.1iii •&tliıiı'ılk 

n yarı dell idin 

KolJarımız açık. b'-ğrJmız 
açık, ruhumuz ıçılt, ıl)arının 

ayaklarını . kapandıktı, 9ndört 
gftnden beri sırtın<Jın ıt:an te· 
rinl, bir zemzem ~lbl i~tlk ve 
ağladık! 

Biz, destanların ~oc~uyuz. 
Bu ulu~, yO:r:blolerce lfcleetan 

yarattı . Fakat o g~ko 8eatın 
o destan., bayır, hıyar; 71t.mı· 
yacağım. Aciz bfr sean'adclıın 
kalemi böyle , ıb.OyOk bl işi 

tanlre yeltenlrs kib-'*lbı.k~ur. 
Yalnız şunu diJfff.~lm ki: 
26 ağustos oııclq,;t. yltile 

kadar olan gOnl'tf gfnde Tılrk 
tarihi, yanlış sfty~gb ~lhın 

tarihi ayağa kalk~ lı, ~ft~l se· 
of eelAmlımahdır. 

Çftnkü tarihin en bfüyftlt as· 
kerl sensin Mehmed'f k! 

Orhan Ra'1ımi C8kçe 

Evlerini Kuma 
hane Yapcn~~1a!'· 
28 K uınarcı 48 Eir.e 
Para ile ~utulda1ar. 

Meh· 
oturan 
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13 Yıl Evvel Kahraman Ordumuz 
Gnzel lzmir'i Nasıl Almıştı?. 

lzmir'liler, Kurtuluş Bayramı 
Programını Okuyunuz .. 

nı 4 - 3 Yendi. 
Altay takımı, evelkl akoam 

şehrimize gelmlo olan Babkealr 
lklnclıl İdman yordu ile hl r 
maç yapmıı ve 4 3 gallb gel

oyaamııtır. Sollo n •Ol~ 
ile mfldıftlerl ve ıığ bıf" 
dlr. Alray, birinci deneyi~ 
bozuk bir oyunla 2 · 1 -
mittir. İkinci deuede bel" 
takım, lklıer ıayı çıklfllP 
dır. Fakat bllhaNı Altt1 
devrede birçok fıreatlır kff 

• •• .ele geçtrtlen iho fırsatın zayi 
.edilmemesi çok mfihlm ve hı 

yali bfr mea•eJe halinde idi. 
Binaenaleyh 9 Eylul 338 &a· 

ıbabı lzmlr'e doğru açılmıt olan 
abayı ikinci fırkınan biltGn 
tanetlle lıgal etmesi zaruri 
•dl. Fırkı kumandanı fırkayı 

yazdığı emirde: "Düemanan tol· 
tola meniden snuotoğonu ve 
farkının letlkametlnde ileri ha 
reket" devamını ve banan için 
de yirminci ve dGrdüoccı ılıy 
ların yirminci alay kumandanı 
KAzım Beyin kumendaaanda der · 
hal ileri ydrOyGoe geçerek te· 
udcıf ettiği yerde daımanı taz· 
ylk ve tırdeylemeslnl emret· 
mekte n fırklnın heyt ti umu· 
mlyeılle ytlrftyfto sırasını tasrih 
etmekte idi. 

Bornava istikametinde ileri 
y6r6ytıoe geçen ikinci farka 
alaylannı vaziyeti bizzat gös· 
terecek daha eaaılı emir ver· 
mek Gzere ikinci fırka kuman· 
danı karargAhlle beraber Bor· 
navı•nın takriben aç kilometre 
prkındı ve ıose kenarında 

bulanın tıra11ot mevldlne, 
tepeye çıkınca İzmir Te 
deni• f aıun Te gftzelllğlte göz· 
lerl kımaıtırıyorda. 

Milli ordaaun uğrunda bu 
kadar kan ve can feda ettiği 

hedef, 11bahın ince ve haf lf 
ılılerl, tuhlu ahın nurlu Utl· 
maatı içinde mftştıkane tebeı 

ıftm ediyordu. Tepeye çıkanlar: 
- İzmir ve Deniz! 
Diye bllA ihtiyar bağırmak 

tan aaptınelı edemiyorlardı. 

lsmlr Te deniz, mili! ordunun 
bu ikiz hemşire mefkureel 
bDtftn glbelltğl ve Oryanlığı 

ile kollarını açmıı: 
- Artak geliniz. 
Diyordu. 
Ba ha,ak Te nlTi mınaara· 

aın hoıuru lhdıımıada btltftn 
bipler bara11 gelinceye kıdır 
geçtlkleıl ölGm yoJJarını, çek· 
ilkleri mihnet ve meeakkatl 
kısa biran içinde dtııllndfller. 

• • • 
Burnava'da 

O sıraia 1zmlt'den Burna· 
n'ya tek bir lokomotif geldiği 
görGld6ğ6nden ( Pırltmenter) 
mftkAleme ıoemuru olma111 lh· 
ılmallae binaen oncıçcınccı alay 
kumandanı Atıf Buruna aze. 
rlne bir bölükle gönderildi. 
Tarassut meTkllnde bulunan 
ve bcıtcın eıbal harekAtı gözle· 
rlle görmekte olan birinci ve 

ikinci fırka kumandanlarının 

mOaakereıl neticesi: 
Birinci fırkanın Koldaca'dın 

Kıdlfekıleıl Oıerlnden, ikinci 
fırkanın da 11ğdan, yani Bur 
Dava'oın elmalfndekf sırtlıu, 

onftç6nc6 alayın kıamı kftlllıl 

de Bur ona lsdkımetlnde 

ytlrlyGee geçti. 
PJıdar olan onaçflnca alay da 

Bornavı'nın olmıl ıırtlarına 
munealAt ettiği zaman yapılan 
ıaranutta ciddi bir daomın 

faallyetl görtılmemlıtl. Hant 
yirminci alayın bir bölağa 

Barnnı'nın hemen korhandea 
geçiyordu. 

Kıtaat araaındı ileri gitmek 
boıasonda, mahsus Te barlı 
bir rekabet vardı. Ara·ııra, ke· 
ilk kesik Buraavı'dın ıllAh 
eeılerl geJlyordo. 

Birinci fırka kıtaatının Kok· 
loca ve Kadlfekale'ye muva11a· 
!Atına fntlzaren geçirilecek zı· 
man · Kısa olea da · hem boı 
ve hem de gayri kabili te)lf 1 
bir vaziyet lhdı11na ıelfeblyet 

verebilirdi. 
Kıtaat, Adeta yırıo yapıyor· 

mue gibi aabıreızca ileri atıl· 

mak letJyordo. İkinci farka 
kumındını bu mftıald vaziyeti 
nazarı Jtfbara:ııarat artık zapt· 
edilmlyecek bir hale gelmle 
olın kıtaatana Boruna ve İı · 

mlr'lo ltgallnl emretti. Bu ta· 
rlbl ve çok mOhlm olan emirde: 

"Yirminci alay, Bornava'nın 
garbından ve dörd6nc6 alay 
Borona'oın içinden tınyarak 
İzmir istikametinde hareket Ye 

dl ğer fırka kıtaah da ııra ile 
dördilncfl ılayı tıklb edecek· 
lerdlr. 

Denilmekte idi. Emri alan 
kıtaat, çelik bit tebacfimle ileri 
atıldı. Mınzarı, her Tiirk'G llel· 
ebed mtıf tehir edecek bir me 
habet hAsıl etmlıtl. Kıtaat, 
adet& kotu meydanında ıon 
sOr'atle yarıea iştirak edenlerin 
vtrdlğl heyecanın ıon haddini 
önlerine çıkan yokao ve ma· 
alaları göğftsllyerek, ezerek, çiğ· 
nlyerek geçiyorlardı. 

Balk ve dtııman, adeti man· 
yatlzme edllmlo gibi idi. Der· 
hal yıldırım ııOr'atlle Burnava 
logal edU.11. Alay Bornna'yı 

girerken bir iki yerde dcıomın 
perakendeierlnln ateolne mnaz 
kılmıo ve bu eenıda Şerafed · 

dln'ln ata vorolmatta. Ea önde 
kahraman Te ga•lde eekls yayı 
nefer yflrlyordo. 

Yirminci alayın Bayırkh el· 
varındaki tersanenin ılmal sırt· 

tarından görtnmeıl lserlne 
Merslnll'ye doğru yGrdyen dit· 
man perakendelerl bçmıA• 

bıılımıı, kitle halinde kaçan 
bu efrat, on açın .:1 alayın bir 
bôlağ6 tarafından lbıtı oluna· 
rak eeir edllmlıtlr. Muhtelif 
rGtbelerde yirmi biri ublt ol· 
mık ftzere bini mCltecavlz ne· 
ferden mcıreklıep bir kafile 
bidayette Menin il pnlyonlı . 

rına yerleotlrtlmiotl. 

lzmir'e Doğru .. 
Enöade dördClııcft alay kn· 

mandan manini Şerafeddin 

olduğu halde dördftoccı •e 
yirminci alaylar, tam bir in. 
ti zam dairesinde caddeyi ta . 
klben ilerlemekte iken, soldan 
Ponta•dakl un fıbrlkalarından 

açılan ıteele öncınde yayı yG· 
rdyeo kahraman efrattan aça 
ıehlt ve biri ağır 11orette mec· 
ruh oldu. 

Fakat artık ateoe ehemmiyet 
verlimlyordu. BllAuam yarcı . 

yOte devam edildi. Kıt'ının 

öyle metin ve ceaur eavletl 
• 

kırş111ndı ıteı edenler bile 
teılre kapılarak ellerinden ıl · 
IAhlarını ıtıvercltler. Tlrk besa· 
leılnln en parlak nlmoneel 
olan bu y6rGyGı ve İzmlr'e 
gtriı, tema .. edenler nazarında 
bir harika mahiyetini ılmııtı. 

••• yazılı olduğu tekilde İzmlr'ln kıle'den atılan topla kıola ve 
kurtuluı töreni ne çığmhdırlar. hGkumet konağına, Halkapınar· 

1 - SabahleylD ıaat 8 de dan gelen askerlerimizin Ontln· 
reımlğ dairelerle parti ve lizel de ycırGyerek bu yere gelmlt 
kurumlardan davetli olanlar olın ıtb mafreze komutam ta· 
Cumurlyet Halk partisinin Bey· rafından bayrağımız çekilecektir. 
ler sokağındaki merkezinde Bayrak çekme töreninden önce 
toplanacaklar ve oradan Balkı · kıtla balkonundan parti bıtkanı 
pıoar9daki tehhllle gidecekler· Yozgad eaylavı ATnl Doğan bir 
dJr. Saat 8.30 da Halkapınar· söylev verecek ve bayrak çekme 
dakl tehltllkte aziz şehitlerimi tOrenl sırasında bando aancak 
zln mezarı batındı Halkevl martını çalacaktır. 

adana öğretmen Karahan tarı · 4 - Bayrak çekme törenin· 
fından verilecek söyleve ıehlt den sonra kahraman ordumu• 
ler ınıtı kıromnda yer alacık Birinci kordondan ydrftyerek 
olan atlı mtıfreze komutanı Atatcırk heykelini ıellmlıyacak, 
cevap verecektir. Söylevler bit· komutanlarının uygun görecek· 
tikten sonra muzıka İ11tlklll lerl tekilde yerlerin~ gidecektir. 
martı çalacak ve sQel mftfreze 5 - Birinci top atılınca oe· 
havaya ıllAb atarak aaygı öde · hfr içinde ve limandı bCUGn 
vlnl yerJne getirecektir. halk ve nakil vasıtaları bir da . 

2 - Bo törenden sonra klka bulundukları yerde kala 
yiğit askerlerimiz ıoağıda gös· caklardır. 

terilen ıekllde 6ç koldan 6 - 10,30 da atılacak ikinci 
1zmtr•e gireceklerdir: topla uçaklar, lokomotifler, 

Birinci kol: Eırefpıoa · kıela . fabrikalar, vapurlar dadtıklerlle 
İkinci kol: Tepecik · kııla. ve otomobiller kornalarlle or· 
Oçcınca kol: Halkapınar - donun fzmlr'e girdiğini muotu· 

kııla. layıcıklar 'e genel sevince ka 
Bu aç kol; ıaat 10 dı bO . tılacaklardır. 

ktlmet Ye kıtlı önGnde komu· 7 - Der yorttıoın sahibi 
tanlırının uygun bulacakları bulunduğu evini, dGkkAaını 

yerde duracaklardır. bagGnGo oeref ile uygun bir 
3 - Saat 10,15 te Kadife· ıekllde donatması ve gece de 

nefs ile yOriiyen bu ıaHrllerl 
o kadar fevkatt•bia görG1or· 
lardı ki, göıierlne lnanamı · 
yorlırdı. 

Tam lımlr'e girerken Pouıa· 
dıld un fıbrlkaıından açılan 
.ıeole ıebld olan n orada ter· 
kedllen ııkerler öyle bir vu•ı 
ıılltae ile İzmir methallnln 
iki tarafında yatıyorlardı .. 1, 
aankl bıılarını milli mef kılre· 
nln eıl&lne koymnt, onun ebedi 
nöbetçileri gibi gerfd.,o gelen 
kıt'ata vu'ı tnırlarlle Ümir'e 
girilen noktayı lrae ediyor· 
lardı. 

Onlar, hmlr mef kdreılnln 
IOn tehftlerl ldf. 

Lımlr kapıaındı ve İ•mlr 
için can nren tehltler ınn· 
lırdır: 

1 - İkinci fırkanın d6r
dftaca alayın ikinci b6ltk *08· 
voıu Akoehlr'fn Mameretllhı· 

mid kıryealoden Bekir oğlu 
Mehmed. 

2 - İkinci fırkanın dör· 
danca alayının ikinci b6lflk 
çaTatn Antalyı'nın Kısılaıray 

kıryeelnden Baba İbrahim otal 
tarından Mehmed oğla Hakkı. 

3 - ikinci fırkanın dordftn · 
el alayının dördcınco bOlGğcın · 

den nefer Nnoehlr'in Iaell 
kıryealnden Sağır o~otlarından 
Ahmed oğlu Seyld Ahmed. 

Arbk lımlr9t glrllmlttl. En 
önde Şerafeddin olarak ıdetA 

bir uç kumandanı gibi y•nında 
emir ubftl mGlhl m Ali Rlsa 
olduğu halde kordon boyunu 
takip ecltyorlaıdı. 

Şenfedcltn; bOylk bir ıekl· 
net ve lddalle yOrflylfdne de· 
Hm Ye hlkdmet konağına mu· 
YualAtlı m61Aılm AU Rlu hl· 
kdmet kapııını ıçtınp allmetl 
logıl olınk 9 ·9· 338 zevalden 
enel aaıt 10,30 da TOrk DÖ · 

betçllerl ikame ettlrmlttlr. 

ı1ıklandırma11 rica olunur. 
8 - Öğleden evvel, ö-..le · 

den sonn yapılacak tören pro 
gramının tatblkını Halkevl na· 
mına Necmeddln, Kemal TılAt, 
Ali Ooıran, Şevki Demir, mer· 
kez kamotanı, Emniyet direk 
törcı idari kasmı baokanı Yıoar, 
kaltar eepekterlerlndea Vahit, 
Parıl eenaf Te iKi birlikleri 
tefi Oıman Şen, Uray zabıta 

Amirleri bıkacaklar ve banlar 
yakılarında yeıtl rozet taııyı· 
cıklardır. 

9 - Bu proğramda kendi· 
lerlne 6dev verilen zatların, 

ayrı bir bildirik beklemlye· 
rek prognmdakl &levlerJnl 
yerlnfl getirmeleri rica olunur. 

ôgleden sonraki tiJren: 
10 - Saat 15,30 dı Ata· 

tlrk'an ınuının meunna gl. 
dilecek, çelenkler konulacak 
ve Buldanlı Moıtafa tarafından 
bir söylev Yertlecektlr. 

11 - Zafer alayının top· 
lanma yeri Basmahane karo•· 
ıındakl alandır. Zafer ~layı 
bul Hr ılını11dı f ltmalarla 
göıtullen yerde ve derinliğe 
doğru yer ılıcaktır. 

12 - Zafer alayı 16,30 da 
Kıdlfekale9den ıhlacak açaacG 
topla yarcıyGte bıılıyıcak, Bu· 
mabıne, Tilkilik, Hatunl1e, 
Mezarhkbaoı, Baodorık, Ke· 
meraltı, Hakumet, Kııla ve 

birinci Kordoo9dan geçerek 
AtatOrk heykelt önlne gelecek, 
çelenk ve buktı t taoıyanlar 
Atat6rk heykeli etrafında halka 
olacaklardır. Burada lise öğret · 
menlerinden Milat A vokan bir 
töylev verecektir. Bundan sonra 
AtıtGrk'On heykeline çelenk 
konacaktır. 

14 - On yııından ıoığı 
olan çocukların alaya karışma· 
lırı yuıkİır. Zafer alıyı pro· 
gramda gösterilen aıra herine 
dlsmlttlr. Her kurum pro· 
gramdı gösterilecek ıekllde yer 
alacaktır. 

15 - İzciler aıalarına 25 
aantlm katranda çelenk ıaa · 

caklardır. 

l 6 - Alaya dııarıdan hiç· 
bir araba, otomobil ve halktan 

mfotlr. 
Eıaeen deniz sporları mev· 

elml olmak haıeblle formunda 
ol mı yan Altay, don ayni za· 
manda Vahab, Hilmi, Fuad ve 
Doğan9dan mahrum olarak 
oyuna çıkmıotır. 

Mlaaf lr takım, 1ımlr9ln ikinci 
ıunıf takımlarından biraz daha 
yGkaek ve enerjik bir takım· 
dır. Çok çılıomıo, Altay•ı mfi· 

mıotır. sJ 
Altay, din Zehir Ali, I 

ve kaçak Hakkı, mftsteı•• 
mak oartlle tamamlle ıkll-: 
Teknik namına en taoO~ 
oyun göıteremlyordo. B , 
kartı takımın oyun ılıte 

teaddfd defalar ıı.kıotırmıv. fa · , 
kat mohacl m hattının od tadı Birkaç heyecanı. oyoD ti -

kabul etti. 

lftğil yazüoden oyunu kaybet· teına olmak Gzere, o1"'1'ı 
mittir. heyeti omumlyesl, gGıel del' 

Kalecileri de dGo çok fena denebilir. / 
------== === = = =:::.-__ __,,,. 

Altınordu Fener . Maçı 
lzmir Şampiyo.;; M;alesef lstaııbJ 
Şampiyonuna 3-1 Mağlôb Oldll 
lıtıobul 8 (A.A) - Tftrklye yak elçtıl Karahan göse f 

birinciliği final mıçı bugfln pıyordo. ._-
bcıyak bir kalıbslık öoftnde Bflytlk maçtan evel ti 
Takılm ıtıdyomondı oynandı. kapaaı tornevasının mıÇI ~ 
1etaobul ıamplyononun İımlr GGaeo ve Arnnutköyft il 

lıotı. Gflnet hu maçı ko1•1 
oamplyonuna kartı naııl bir 1.3 kazandı. "' 
netice alaClğlDl merak eden e• aL b ( ...... ,, uyu&. maça ., ını--e .,.. 
kalıbıhk arasında Tize Bakanı man halk Hbırsızlanmıl• 

/ ŞGkr6 Sıraçoğlu ile SoTyet h6· lamııtı. Sahayı eneli Al&ıJt j 
- 17 _ Pro;::..ın iyice ye· dolular çıktılar ve ıtdde~ 

rlne geılrllmeelne bdtGn polla kıtlındılar. Altınordo'yo 1 
sonra Fener takip etti ·'' 

Te jandarma .kunetlerl bakı · rekll bir surette alkııtaaclı:.,_ 
caktar. SiY 

18 - Aeker, polis, jandar Alt•norda eöyle ' bir 
ma ve uray zabıta memurla- çıkırmıotı : fi 
rından seçilecek bir mGfreze Sıb•hettln, Cemli, Zly••sJ 
alayın kenarlarını koroyacakhr. dat,Adll, Naci, Mastafı, 

19 _ Gece birinci Kor· Tevff .. , Mazhar, Hamdi. 
don'dı v~ denlıde fener alay· Fenerbabçe'de şöyle ıcJI: ...ı. 

Ba11mettln, Yaoar, f~ 
ları ve ıehrln daha birçok yer· Cevat, Esat, Reoat, Nl1"". 
lertnde genel eğlenceler yapı· ~ 
lacıktır. Şaban, Ali Rııa, Nlyul, Fi 1, 

Hakem Sadi Kırnn. :.....ı 
20 - Bılknlnd!t gece eaat bİ'. 

21 de konser •eritecektir. hakemliği Yulfeılnl iki ~ 
ıınıf hakem Şadi Te_., 

Zafer Alayı: 
Muzlka (On metre aralık) Nuri deruhte etmlolerd~· 

ihtifal bayrağı ve heyeti ve Oyuna Albnorda ~ 
Fakat Fenerbahçe'lller bo ,...., 

aıra ile C. H. Partlıl llyön " 
L A derhal keıtller Te Ali Rıfl ~ 
... arala, C. H. P. ltaocak, Ş ba , Ş Le• a n a geçen topu, •-~~ 
Bayraklı, Boca, Borana, Co b~-
mıovaaı, Dolıplıkuyu, Eıref· ııkı bir tııtlle hen6ı JI 

dakikada Altınorda9nnD "r 
pata, lliçeomellk, K111ıyaka, rına taktılar. ..... 
Tilkilik, Yalılar kaman Te Llpr 

Bu ilk gol ve ona p-.. ,,-
ocak ftyelerl (Bayraklarlle), Fenerbahçe'nln hAklm o1 .J. 
Moslkı, C. H. P. Fınaf ve loçl t _ _,..." 

umlr oampl yon onun ıo ... ;ı, 
teoekktıllerl tem1111lerl (Alfabe yatına kırmıo gibi idi. V• 1" 
ıırıslle), muzlka, BalkeTI spor nln baeından ıononı 11;~ 
komitesi ucılar kolu, HalkeTl F 111 Al d ' 1". ener er ıınor o aoD il' 
ıpor komlteıl g6reo kolu, İd· aahaaında oynadılar. BfttftD t,11 
mın cemiyeti ittifakı İsmlr devre içinde Fenerbıhçe'ye 
merkezi, Federe ve gayri fe · tek not oldu. dl 
dere spor kul6plerl, (Alfabe Fener'lller ikinci devre1~sr 
11r11Ue), Llıe ve orta okullar ayni tuylkle baprdılır. ~· 
lzellerl, Dikit Te biçki yord· nordu fazla gol lmktnı ~~ 
ları, Musevi kcıltar birliği. mek fçln tamamen mftd• ~; 

(On metre aralık) ve çok eert oynıyordu. S.., 
Moılka, Çelenkler, Atatcırk kutf hataları tekerrOr ..... 

bcııuı, Tören çelenldtrl tıoıyan iki İımlr'll oyuncuyu, Ce 
kızlar, cephane yakıcı kağnı Mazharı oyundan çıkı 
ve develtr, Hava kurumu tem· mecburiyetinde kaldı. 01 
sili, Kızılay cemiyeti temsfll, lar hakemin kararını dlol• 
Verem mftcadele cemiyeti tem dikleri için oyun muvıtk•" 
sili, Çocuk esirgeme derneği durdu. Fakat biraz ıoor11,.,. temılll, Ôkıazlere yırdım ce- mlr'll idarecilerin modıb• 
mlyetl, Moılka, İlkmektepler ılle oyuna tekrar batlaodı·.,..,, 

Bu de.rede İzmir 27 bit 
temsilleri. • dakikada hakemin yerdiİ ~· 

• • penalı ile yegAne gouıoO "'" 
9 Eyhil kurtuluş bayramı almık zandı. Fakat Fener'Uler ,,ıı 
itibarile tehir ddndenberl ıfts· beolncl dakikada açnoctl ,,. 
lenmege bıolınmııtır. Herkeı gol daha kazandılar Te Ol ~ 

bayraklar ve defne dıllarlle baka Fenerbıhçfl•atn htklaO~ı· 
mağı111 dtıkkAo Ye nlerlnl devam ederken 3 _ t AltıD0 
fevkıllde gazel bir tekilde ve 

birbirine reklbet ederceelne 
sftılemektedlr. Geceleyin de 
hattın resmi~ dıyreler ve ma-
e11eeelerle bankalar, bflyDk hl· 
nılır elektlrlkle aydınlatala · 

nun aleyhine bitti. _ _.,J• 

Futbol federasyona ~ 
Hamdi Emin maçtan ~· 
halkın ılkıeları an11nd• ~ 
kiye futbol blrlnclllli k~ 
Fenerbıhoe kaptanı flP~ 

İkinci fırka kumandanı, ma· 
karrer olduğa veçhlle, ileri 
doğru ıGrllmlf n lbımgelen 
aakat 'fe 1ahıyı ltgıl etmlıtl. 

Binlerce d6omıa perakende· 
lerl Te mClıelJAh hırlıtlyınlar 

ve çelelerle dolu olaa Lımlr'I 
ıanrllerla bu fedakAr uTletl 
hayrın ve mebhot bir hale ge· 
tlrmlıtl. Bllhuaa, ecnebiler Te 
ıon dakikaya kadar Tark ordu· 
ıonon zıferlne inanmak iste· 
mlyenler gOılerlnln ön6nde, 
dftnyıdı bir çok milletin gGs· 
tere mi 1ecegl tam bir fengatl 

Da ıoretle 15 Mayıı 335 
eabahı loıı;al faciasına uğrıyan 

glzel lzmlr: lam yirmi yedi 
ay yirmi dört giin ı~ır bl ki· 
bus gibi daımın lstllAsı altında 
kaldıktan sonra ebedi olarak 
Ttırk hAıdmlyetine intikal et· 
mittir. klmee gireme.. caktır. nrdl. 
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Kleopatra Tarih içinde, Taclı Fahi- Paol:ı Da o'rıada Yok! 
şelere Aid Bir Hakikattır!. 

----------------------.. 1----------------------
8 i r lngiliz'in Bulduğu Vesikalar, Onun Hakiki Hnvi-

yet ve Hayatının lçyOzünü iyice Anlatıyor. 
Bayak Ehramı açarak Fıra· 

lııa Tutan Kımenln mumy1Bını 
bofarık kendisini bGUln clhına 
tanıtan Boar Karter, Kleopatra 
lçfıı: 

- Bu gQzel ve mıcenperest 
kadının mevcudiyetini bildiren 
.. dece Pltıtırk'tar. 

Demletlr. 
.l.leopatra, tarlbiğ bir kat'I· 

ht midir, yokea hayalperv"r 
llıobarrlr ve mt\errlhlerln lcad 
etliği bir eey midir?. Bu şOphe 
bogftn gene Karter'ln mesılslle 
•ttık kalkuuştlr. Karter'tn Mı· 
lıt'da muhtelif &1halara yaptığı 
latrrtyat ve araştırmaları, Kleo 
Pttra'nın hakikaten yaşamış bir 
~lb kadını olduğuna dair ve· 
lltlar temin etmlotlr. 

a. lleopatra isminde gftzel bir 
.,..eltkeelnln Roma'nın iki im· 
Ptratoro, Jol ve Oktav ile uzun 
~~ IDacerıları yaşadığı, Mark 
"qltn fan 'ın bu maceralardan 
~ aldıAı tırlhi bir rivayet 
''-•ktın çıLmışhr. 

Nu uhlllerlode yapılan haf. 
tl1•tla elde edilen vesikaların 
~ kıymetlisini, Kleopatra'nın 
tf. "r Jal'den bir oğlu •e 
, rlt Antovan'dın dı iki oğlu 
, e bir kızı olduğunu gösteren 
;::•dır. Kleopıtra'nın bu ıık 
~ rıları, c Filepotre mabuda 
~opatrı 11erlevh1Bını ta,ıyan 

..a. eni bir mıhkukede tesbit 
~lcnııtlr. 
~Qndan başka eski bir mı· 
' e bir vesika daha bolun· 
'tır. Tahta ftzerioe yazılmıı 
't bu veelkdı, Kleopıtra'nın 
,, lrı PtolemyQe Sezar'ın aaalet 

.. ltınat unvanları yazıhdır. 

-Cilıılak Siyual Gazete 

Sahip ve Baıyazganı 
b llaydar Rllıdii ÔKTEM 

111tınıt neıriyat Te yuı itleri 
"talftddril:• Hamdi Nilzhet 

elıaneai: 
t, lıtaıir İkinci Beyler eokağs 
l' llalk Partisi binası içinde 

~e&e~af: fzmir .. ANADOLU 
0n: 2776 .. Poıta kutusu 405 

~ 4BONE ŞERAİTİ: 
... ~ı 1200, Alu aylığı 700, Oç 
il" ~-ı..,_ •)'lığı 500 kuruıtur. 
tJl' ~ memleketle.r için senelik 

-une ficreıi 27 liradır. 
lleryerde 5 Kuruıtur. -geçnıiı nilıhalar 25 kuruıtur. 

4ti~LU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Paşka bir pa· 

1 plrosda da oğ 

lonon doğuşu 

yazılıdır. 

Kleopıtra 'nın 

Roma Sezır ve 
k o m an dan ları 
Mısır'• Kleopat· 
ra'oıo babasının 

vasiyeti iiztırioe 

gelmlılt'rdlr. Bu 
vasiyet muclbtn 
ee Kleopıtra, ha 
basından sonra 
kardeşini de ze· 
hlrledlğl Hmın, 

Ptolemyih (hıne · Kleopatranın 

dınmın sonuncusu idi. Bıne 

dıLıl\ sônmemesl için · bıbaeı· 
nın vasiyeti de bu merkezi!e 
oldoğondan · Sezar JQIQ, daha 
doğrusu Boma'laları davet et• 
uılştlr. 

Kleopatra çok güzel bir k:a 
dın olduğu için Sezarlar ona 
&1dece kocalak etmloler, fakat 
o Mısır letlklAllnl mubafazı 

etmiştir. 

EHeen. ne Romalılar ve ne 
de Kleopıtrı için bir memle· 
ket meı'elesl, bir l11ıildAl davası 

veya bir memleket idaresi 
mevzoubıbls değildi. Onlar, 
alabildiklerine zevkederlerken 
Roma'la ve Ml8lr'la generaller 
de elde ettikleri 111lAblyet ve 
l11tlklAle glire Mısır'• idareye 
çılışırlerdı! 

Ve, hakiki bir Kleopatra 
tırlht o sıralardı yazılmamıştır. 
Boaun ıebebi1 Sezar'latta Kle· 
opıtra'ya o zamınm muharrir 
ve mftverrlhlerlnfn çok fazlı 
merbutlyetidlr. Yazılan tarihler 
ancık birer medblyeden ibaret 
kalmıştlr. 

Kleopatra için hıklki tarih 
ancık ôlGmftoden yoz sene 
ıonra vacode getirilmiştir. Bu 
da netice itibarile nılkaları 

değil, rlYayetlere istinaden yı· 

zılmıştır. 

Plfttark, Kleopıtra'dın Jftl 
Sezar ve Mark Antunn bak· 
kındakl kltablaranda bahset· 
mlştfr. 

JGI Sezar, Romı'da Pompe· 
layı kıtlettirdlkten sonra leken . 
derlye'yi ziyaret eteiğl zaman 
Kleopııra, hentb yirmi yaeında 
baıt•n·baıa giizel, baoıao bıea 

hırs içinde yanan bir .hdındı 

ve henftz ve&1yet altındı idi. 
Sezer, Kleopıtra'yı Mısır 

sinemadaki temsillerinden biri 

tahtına bOtftn letlklAl ile oturt· 
toktan ıonra lskenderlye'de 
9 •Y kalmıetır. 

Kleopııra'nın o~ullarının akı· 
betleri feci olmot ve Mark 

:Antovı'nın lntlharındın Ye 
kendisinin ôlm6ndtn sonra, 
Oktu tarafındın ıyık 't'e elle. 
rlne zincir vurulmuştur. Kızı, 
Amerlkı'mn Moritanya hfl 
kftmdarına varmııtır. Fakat 
mllAttan 40 sene evel Kıllgolı 
tarafından Nil 11blllerlnde kıt· 
ledllmlş bo kadınlı PtolemyGs 
sGIAlesl söomt\ştftr. 

• • • 
İştf', İngiliz A11ınıtika mftta· 

haBBısı Hovar Kartır'ln son 
buldoğu nstkaları göre, tarı. 

bin taclı fahişelerin başında ge· 
len Kleopatra 't'e tarihi hak. 
kında meydana çıkardığı mfts· 
bet bilgiler bunlardır!. 

Uşak Haberleri 
Uşak, (Ôıel ıytarımızdan) -

E,ak ıeker fabrlkaeı bu11eoe 
dlrektôrlftğGoe lzmlr'den All .. n 
tayin edilmiş ve lee baelamııtır. 
Tekaüd: 

4 45 ıenedenberl 103 binden 
fazla nftfu110 olan llçemlıic 

nOfos lşlerlnl muHffaklyetle 
döndaren nfl(os m.,moru Meh· 
med Ali tekıad edllmlştlr. 

lyi bir iş: 
Gazlanteb, 11ylavı Remzi 

Gftrea'fn annesinin değerli yar· 
dımlarlle helA lnşeatı bitmle •e 
halka açılmıetır. 

sesli sinema: 
Şeker fıbrlkaeıoın Anopı 

dan getlrulgl sesli filim ma · 
klnesl Uşak llılkevlne mu 
nkkateo kurulmuş n balkl 
aç giln meccanen sesli fllfm 
goatMllmlıtlr. 

f,;/ektirik ısUilwtı: 

Uıak elektlrlk ılrketl ten'f'I · 
ratın daha muntasım olmau 
için l11tınbol'dın getirttiği yeni 
motôril kurmaya başlımııtır. 

- Sus dedi çftnk:ft akıl 

hald~ ılmdl 6lecekela. 

Dilber Bir Kadının Romanya'daki 
Skandalda Oynadığı Rol! 

Karllerlmlı belki hatırlarlar; 

bundan bir zamanlar eYnl, 
Romınya'da bftyflk bir ıkındal 
meydanı çıkarılmış ve rezaletler 

tarihinde "Skoda Skandıll,, 111 · 
mini almıştı, 

Skodı fabrikaları, cihanın 
bilyflk ıllAb ve 
mfthlmmıt fab· 
rlkalarından hl· 
ridlr. Mt'rkut 
A vrupada olmak 
dolayıelle en ıl 

yade kılçük iti 
laf ve bllbuH 

Romanya ile iş 

~örfir. Romanya 
hükumeti her 
yıl bu mfteese· 
seden mllyarlar 
ca "Ley,, kıy · 

halde timdi urllen 

lı:ırararan rımameo 

mıktbn olurdu. 
Demektedirler. 

Baıı gazetelere gô· 
re de, mes'ele yeni· 

den tahkik edilecek. 

metinde ellAh ve Paola ve nişanlısı 
mfthlmmat ılır. mfş, fakat Slrnda mGme111UI 

Skandıl, fabrikanın Bnkceı lölmaı ve gazel Paolı dı ortı 

mGmeulll ile birlikte bası Ro dan kaybolmoıtor. 
manyalıların kıH yoldan bet -------
mllyar Romanya leyi miktarında Yunan 
mGhlm bir parayı dne yıpıp M b ı · f J • 
yutmuş olmasından ibarettir. u a 1 erı 

Bu muHzam para dolabında 
göıe gortlnen fabrikanın mft· 
mt'Hill, Georceıko isminde bir 
zeblt ve bir de bu Hbhln 
gazel nlıınlı11ı Pıolı Kıdllee· 

kudur. 
Me11'ele oldukça eski olduğa 

halde, eon 11mınlarda yeniden 
canlınmııtar • 

Romanya g.ıetelerl, ha 
meı'ele hakkında ıa mahlmıb 

vermektedirler: 
"Beı mllyarhk dnı, omu· 

mun sannı ve beklemesi hilA· 
6na kıymetini kaybetmlt bu· 
laamaktadır . 

İptidai tahkikatı yıpan heyet, 
ba bq milyar leyin asıl mı· 

hlyetlnl ancak bir ılmurhk 

adetmlttlr. 
Uzan manıka11lar, bnknk 

erbabından alının birçok mG· 
taleılırdıa eonra, laerbıngl 

bir klm1enln iki mae11e1e arı· 

sındı y•pıcağı tn111uttan ba 
miktar pıy · n para ılmığa 

hakkı olduğa kabul edilmiştir. 
Y ılnıı Romanya gazetelerin· 

elen bir k111mı, bu slmurlık 

hakkının yGıde kıçtan tonra 
gayri meıru olıblleceğlnln teı · 
biti IGıumunı kanidirler; Ye: 

- Eğer bu 11lmsarbk işinin 

kıhramınları arHındı Pıola 

gthl dtlayımn en glıel ka· 
dınlaundıo blrlıl olmıuydı, 

bu it hakkındaki karar her· 

...... 
Ordu Zabitlerine 
Hitaben Bir Be-
yan name Neşrettiler 

İstanbul 8 (Ôıel) M. 
Çaldarls'lo Arayı omomlyeye 
miiracaat edilmeden kraliyetin 
lıde11loe muvafakat etmlyectğl 
ha~rlerl, Yonanlstın•dı aekeri 
bir darbel hGk6met endltele· 
rlol yeniden doğarmootur. 

Cumurlyetpener fırkalar· 
dın marekkeb olan » Milli 
blök,, bu endişeler dola) ıelle 
Y onan 11bltlerlne hitaben bir 
beyıuname neıretmletlr. 

Bu beyınnamtıde; halbıten: 
Yunan milletinin en mi· 

nener kumı Ye Yanın hokn· 
nan en ıelthlyettar mtıdıf ti 
olan ııbhlerfn, rejim itinde 
bir tarafgirlik g3ıtereceğlne 

ihtimal •erllmemekle beraber, 
kraliyet kokan bir façlam cere 
yını 11rlh suretle garahuek· 
tedlr. 

Yanın ubltlerlnln 't'ltınper · 

Terlik 't'e h68n6 niyetine her 
nçhlle eminiz. Memleketin 
hayati bir dnHı olın rejim 
itinde kanon n memleket 
menaf ilnln lcıb ettirdiği bita· 
rıflıAı muhdaaa edeceğini ve 
cihan göıGnde mevklf mlıl Hr· 
ucak ani •e 1Jayrf kanuni hı· 
reketlerden 111kınacağını ka•· 
yede amit edlyoroa. Denilmek· 
tedlr. 

yerde yatan ölaıana görOoce 
kapı etiğinde durdu. 

Çakı ile yaralamış: 
E•elkl gec" Sinek.ilde otaraa 

B011eyln oğlu 14 yaıındı İbra · 
hlm Ue SOleymao oğlu 37 yı· 

şındı Mostıfı arasında bir H· 

pet mes'elesinden kavga çıkmıı, 
İbrahim çakı ile Moıttfayı sol 
k6reğf OzerJnden haf il aoreue 
yaralımıthr . 
.Mantarcılık: 

Kececllerde Kırkağıç otelin· 
de konokhyın Adına erkek 
lisesi hıdemelerloden Ahmtd 
o~lo Mebmed'ln Aleıncıktı 

Gazi flk mektebi 6oQnde ya· 
nına gelen sıbıkalılırdan Oor· 
muş oğlu Tallp tarafından man· 
taroılık soretile I l lirası ça· 
lanmıştı . Talip yakalanmıştır. 
Yangın yerinde bir vak'a: 

AIBBncakta doktor Mustafa 
bey caddesi yanında yangın 

yeılode Tarık kızı ~i yaşında 

Makbule ile arabacı Sfileymao 
~,.ce bekçisi tarefıodao çirkin 
bir dorumda yııka1anmıelardır. 

Suleymao karakola glHOrOUir 
ken kacmıt•ar. 

Kaçak çakmak taşıyanlar: 
Tepecikte omumbaoeler ar .. · 

1ında dol111an İbrahim ogla 
Murad ile All'olo ftıerlertnde 

birer çakmak bulunmoıtur. 

Başından yaralamış: 

Karataş tramvay caddesinde 
oturan Bayim oğla Eskenasl 
ile Mehmed oğlu Ahmed çıhş · 
tıkları farında hımura ıu koy· 
mık mes'r.lcslnden knga et· 
mlolerdir. Ahmed demirle Eıı· 

kinaılyl yaralamışıır. 

Hırsızlık: 

Güzelyahda tramvay d,.po11u 
yıaında bllkçı Must.ra o~lu 
Mehmed'lo undılından öbftr 
gno evelce bir çift karma Ui· 

fek 10 lira para vesalr eıya 
çalın ııbıblılardau Mehmed 
totolmoıtur. 

Sünneı düğününde bir vak·a: 
Gnzelyıladı madenci Şakra 

sokağında oturan park bekçisi 
Ali'olo sftnnet dOğOnt\nde Meh 
med oğlu Adnan, Emin oğlu 
Ahmed ve Saleyman oğlu Emin 
potls memarlaraaın ôdevlerlne 
karıştaklırındın tutulmuşlardır. 

Silah taşıyanlar: 
Camorlyet ılanıodı Ahmed 

oğlu Mehmed'de bir tabanca, 
Tepecikte SıJık oğlu Mustafa 
da bir suılıh çık• bulonmoı, 

zabıtaca alınmıştır. 

Panayır yerinde bir vak'": 
Pıpıyırda 11rhoı olarak gD· 

rftltG çıkarın ve pastacı Te•· 
f lk'lo pulyonunda bulunan 
karl!llnı söz atan Mahmud og. 
lu marangoz Mebmed tutul· 
muştur. 

Sarkıntılı/•: 

Paoayarda Bfl11eyln Mustafa 
oğlu Rlrat; pınayır çıkış ye· 
rinde Nuri oğlu Mo11tafanın 

karısının mantosunu çekerek 
earkınhlık ettiğinden yakalan · 
mıotır. 

ret etti: 
- Tabancaları gene doldo· 

İhtiyar Lf'on tekrar yerine 
olurdu. O zamın siyah eldlnnll 
kadın koynunda~ bir hançer 
çıkararak Leon'a dedi ki: 

- Kf'ndi kendini öldftr! • 

ihtiyar Lton gözleri eevlnç 
ten parlamıı bir vaziyette ban· 
çeri kepli ve kaldırdı. Ooa 
göğeGne sıplımık Gıere idi. 
Fıkat buna lmUn kalmadı. 

İhtiyar binbaşı dl'f'aDlll aıerlne 
yıkıldı ve canııı olarak usandı. 
Oğlunun ôlmlyeceğlae dair 
ılyab eldhenll kadının verdiği 

eöz ve bUDı makabil lrendlalnln 
intiharını mftlaıde edUmeıl, 

bayık bir ıHlnç ayandırmıt 

ve ihtiyarı blrah bırakmıtb. 

Siyah eldivenli kadın derhal 
ıu eoırl nrdl: 

• ronnz! Ve ihtiyarın leşini bir 
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\h lıtdını. ~hekim bunlarlD söaftne devama bıoladı: 
~= 0 1nb olmadığını senden - Bunların hepsini anlı· 
\ \'e hakikat olduğunu yorsun değil mi? Oğlun intihar 
\ '~tlc. ıenl terkettl, yanın· edecektir. Çankn kumarda 

•c;tı, Bunlar doğra de· knybettlğl parayı ôdemeğe kod· 
~1?1 retl yoktur. O merttir, nımn11· 
~hı bir dıklkı için durdu. Jndur. Nımo11u Ye şeref 1 de 
~•ti. hizmetçi Şerl'e bir bono emrediyor. Ytnl o senin 
~ll11ıe 11öyllyen Armın'ın gibi alçak değildir. 

'- llldı: Binbaşı Leon kalmak için 
' 8

n mektuba yazdığım gene bir harekette bulundu. 
do gGtGrecetln ve tabanca· Ağıını ıorlı açarak bığırdı. 
~dur. Fakat Anye• bana tekrar mani 

.. eldheali kadın gene oldu ve: 

- Son dakikalarında 11101 
bir parça ıcımagı başladım. 

O~luno kurtarmak iıtlyor mn· 
son? Borcu 6dener.ek n mazin 
kapıla kılacaktır. Halk tı 

senin alçaklığını 6ğrenmlye· 

cektlr. 

lhtlyar Leon bir çıihk ko· 
pararak Anyes'e doğru ellerini 
uzattı: 

- Söyle, ne letlyoraun? Sôy · 
le, ne letlyoraao yapıyım; öle· 
ylm. Yalnız oğluma acı.. Onu 
korlar, onu kurtar!. 

Kadıu derhal bıuçerl Leona 
uatb: 

Blnbııı Leon o kadar Ani 
öldG ki, en afak bir bmltı 

bile çıkarmadı. 

Tam o dakikada kapı açıldı, 

ihtiyar Şırl Arman'ın emrini 
yerine gedrmek bere tebıaca· 
lana balUDduAa dgarı ıaloaaaa 
girmltd· 1hd1u Şart Leoa'aa 

- Leon'an cesedini şimdi 

çr.rçıbok kaldırınız n bir 
karyolanın altını uklıyınız. 

Hizmetçi Şırl batını lğmlt 

bir vaziyette siyah eldivenli kı· 
dını cevab verdi: 

- Muhterem Madam, ihtiyar 
Leon aldGkten BODra Armıo'ın 
kartalacağını 't'ldetmlttlniı bu· 
nu hıtırlıtmık ce11retlnde bo· 
londu~omdın dolayı beni affe· 
diniz. 

- Ent bu vadimde doru· 
yorum. 

- Temin ediyor masan? 
Siyah eldlnall kadın kanlı 

ıUal örten dyıh el4henlal ÇI• 

kudıkıa IODn kah ellle ı ... 

karyola altını ıaklayınıı, çabuk! 
İhtiyar hizmetçinin: 
- Fakat Madam!... 

Diye baıladıgı s6zilnQ bilir· 
mesloe imkAn bırakmadın: 

Size ne eôylftyor111m onu ya· 
pıoız, f aalı IAfın laaumo yok· 
tur .. 

Dedi. Hizmetçiler kadının 

emrini yerine getirirken o dı 
dia ç6ktft: 

- Allıhıml intikam vaılf~ml 
tamamen ifa ettim. Acaba brnl 
affedecek misin? Kalbimin de· 
ılnllklerlnden gelen tıth nığ· 

melerl doymakhğımı mD1111de 
edecek mleln? 

ETID ılpra uloaanda ba -



FRIGIDAIRE xaınız evindeki 

temin eden soğuk hava dolabı değildiru 

OnlYersltede Doçent, 
(Manin Profe86r) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

FRIGIDAIRE Haetalara hergftıı öğleden 
sonra bakar. 

ayni zamanda ticarethanenizin ihtiyaçlarını karşılayacak l.etik.lil oaddeıi No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • J. S TAN BUL 
Telefon : 49250 Büyük Tesisatı 

da meydana getiren yegane mftessesedir. 

Bakkallar, Kasaplar, Pastacılar 
Mahallebiciler, Lokantacılar, 

Vapur Dumanı 

Gözlük 
Birahaneler .. 

l~RIGIDAIRE 
Şimdiye kadar görQl. 

memfo derecede sarlf Ye 
ucuz bir gôzldk almak 
isterseniz : 

soğuk bava tesisattnız için mllhendislerimiz emrinize amadedir. 
Başdurak 

amrJiNldı~t 
---··---

BolY11rOa ~örra<dle1rOe1r ve şsi 
SIHHAT 

ECZANESi 
Istanhul ... Ankara ·· lzmir 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapdacak 
asker ilanları 

Bayramiç Tümen Sat. Al. Ko. dan: 
1 - Tdmenln Bıyrımlç garnizonu cınrında ba)onan k.ıanıo 

ihtiyacı için •0,200 kilo saman ıleoi mClnıka11ya 
konulduğu 

2 Beher klloıonuo muhammen bedeli 83 ~autlm olup 
ihalesi 17 9 935 tarih 1&yılı gftnü &1at 11 de Bayramiç 
TOmen eatın almı komisyonu blnasJnda yapılacağı 

3 Ekelltmeye gireceklerin nreceklerl ııamanın eeraft Ye 

evsafını bulunduğa mahallin Hlın alma komlıyonana 
mdracaat ederek öğrenebilirler. 

4 - Taliplerin 2490 ıayılı kaoann•n 2 ve QçdocQ madde· 
lerloe gOre latrnUen Yea.llde muvakkat temJnat tutarı 

olın 25 lira 2 kuruşun ihalesinden bir eaat evvel Uimen 
mohaaebeelne tevdi ile komiıyondı buır bulun· 
maları. 25 1 6 10 2709 

Ankara M. M. Y. satın alma ko. dın: 
1 - Garnizon dablliodekl kıt'a mtıe11e1elerln eeneUk mah· 

rokat ihtiyaçlarını sarfeillmek Gsere 2232 ton llnlt 
kömQrQ kapılı zarf nBollle mdnab11ya konmuetur. 

2 Şutnımesl Ankara lenzım AmlrliAl sahn ılma komlı· 

yonuodı tatil gilolerinden maada bergtın gOrlUebllr. 
3 Ekıılltme 18,eyldl,935 tarihine mGeadlf çarıımba gdnd 

BHt 11 de Ankara levazım Amirliği eatın alma komlıı· 
yo..- onda yıpılıcaktar. 

4 - Ekslltmlye konulan 2232 ton llnlt kömGrftnQn beher 
tonunun flatl 11 lira ve mecmu tatarı 24552 lira 
olup teminatı muvakkatesl 184:1 Ura 40 koruıtar. 

5 - 1ııteJdllerln müoakasımo yapılacağı maay yen ıaatten 
en aıığı bir Biat evvel teminatı munkkıte makbuza 
ile birlikte teklif mektuplarını Ankara lenzım Amiriliği 
satın alma komisyonuna vermelrrl. 1 6 10 14 2794 

Baynmlç Tilmeo Sat. Al. Ko. dan: 
1 - Tilmen bıyramlç garnizonu civarı.oda bulanan kıt'ıhn 

ihtiyacı olan 100,000 ktlo eamao aleni müoakaeayı 
konmoıtor. 

2 - Beher klloıonon muhammen bedeli 83 santim olup 
ihalesi 18.9.935 çar~ımba gOnQ saat 11 de bayramlç 
Htın alma komhyonunda yapılacaktır. 

:J - Elulltmege gideceklerin verecekleri eamının ıeralt ve 
evsafını bulunduğa yerin Htın alma komisyonuna mfl · 
racaat ederek öğrenebilirler. 

4 - Taliplerin 2490 11yıh kanonun 2 ve 3 loca maddele
rine göre istenilen veealkle birlikte munkkıt teminat 
tutarı olan 62 lira 25 karuoun ihaleden bir ıaat evvel 
tflmen mohHebeıılne teYdll ile komisyonda hazır ha· 
lanmıları. 2769 29 5 10 15 

Bayramiç Sıt. Al. Ko. dan 
l - Tamenln bayramlc garnizona cıvarında bulunan piyade 

kıtaatının ihtiyacı olan 418,000 kilo un kapılı zarflı ekslltmey~ 
konulduğu 

2 - Beher ldloaunon muhammen bedeli 12 karoı 15 HD· 
tim olab fhaleıl 23 9 935 tarihine mAeadlf pazartesi gaoa saat 
onbeıte bayramlç lClmen utın alma komisyonu bln11ında ya· 
pılrcağı 

3 - Manıkasaya gireceklerin verecekleri onun eeralt n 
n•fmı buhındoğo mıhıllln eatın alma komtııyoouna mtıracaat 
ederek öğrenebilirler. 

4 - İsteklilerin 2490 numaralı kınooon 2, 3 ü.oca madde· 
lerlne ıGre lstf!nlleo nı.tkle muvakkat teminat tutarı oı.n 3777 
liranın Yeya banka mektubunun ihaleden bir s11t eYvel tamen 

e tndll ile komleyonda hasır olunmaları. 

Bornava satın alma komisyonuuda iha· ı 
leleri yapılacak olao asker iU\nları 

Barnava askeri sa. al. ko. dan: 
1 - ABker ihtiyacı için 30100 kilo patates açık ekelhmtı 

ıuretlle 11,eyhll,935 çarıımbı gaoa saat 10 da 11tın 
alanacaktar. 

2 - Tahmin edHen bedeli 2107 liradır. 

3 llk pey 158 liradır. 
4 Şartnameel hergiln komisyonda görGleblllr. 
5 İsteklilerin bildirilen nktlndcm en"I burnuadakl H· 

kert Batın alma komlıyona gelmeleri. 24 1 5 10 2701 

Bornavı aakeri sa. al. ko. dan: 
1 - Asker ihtiyacı için 12700 kilo kuru soğan açık eksilt· 

me ıuretlle ll,eylul.935 çarıımba gQnft saat 11 de 
ıatın alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 762 llrıdı. 

3 - İlk pey 6 7 liradır. 
4 - Şartnamesi bergGo komlıyooda görftleblllr. 
5 - lateklllerln bll\llrllen yaktlndeo nd temlnatlarlle • bil'· 

ilkte Bornanda oskeri eatan alma komisyonuna gel· 
melMI. 2-i 1 5 10 2700 

Baynmlç Tamen Sat. Al. Ko. dan: 
1 - Tamenln Bayramiç garnizonu cıvarında bulunan intanın 

ihtiyacı lçjn 222 bin kilo yulaf kapalı zarf la ekelltmeye 
konalduAo 

2 - Beher klloıonun muhammen bedeli 5 koroı olup ihalesi 
14 9 935 tarih comarteıl gdod saat 15 te Uayramfç 
tGmen ıatın alma komisyonu bloaaında yapılacığı 

3 - Eksiltmeye gireceklerin verecekleri yulaf şerait Ye 
n11fını bolando~a mıballln eatın alma komisyonuna 
mGracaıt ederek öğrenebtlfrler. 

4 - Taliplerin 2490 numaralı kanonun 2 ve 3 Oncft mad· 
delerine göre istenilen yeealkle muvakkat teminat tatarı 
olan 832 lira 50 kurutun ihaleden bir Baat enet 
Ulmen muhaaebeılne teYdll ile komisyonda hazır bulan· 
maları. 25 30 4 1 O 2705 

Bayramiç ıekeri ea. al. ko. dıo: 
1 Tameo bıyramlç garnizonu lhıiyıcı için 10180 kilo 

eadeyağı kapalı zarf la eksilt mi ye konuldu. 
2 Beher klloıouuo muhammen bedeli 77 kuroı 50 ean· 

tim olup ihalesi 27 ,9,935 tarihine müıadlf cama gdud 
saat 16 da bayramlç tilmen satın alma komisyonu bina· 
sınd• yapılacağı. 

3 Mdnıkaııaya gireceklerin nrecekltjrl Hdeyağının ıeralt 
ve evHfını bulunduğu yerin satın alma komisyonuna 
mftracaat ederek öğreneblUrler. , 

4 İıteldllerln 2490 numaralı kananun 2, 3 'Clocft madde· 
lerlne göre letenllen yesalkle muvakkat teminat tatarı 
olın 58!1 Uranın ihaleden bir eaat enel tamen muhı· 
ııebeBhae tevdii ile komisyonda hazır bulonmıları. 

9 15 20 25 2842 
Bayramiç Sat. Al. Ko. dan: 

1 Tamen kıt11tının ihtiyacı olan (11280) kilo sadeyağı 
kıpıb zarflı ekılltmeye konulduğu. 

2 Beher kilosunun muhammen bedeli 7 7 kuroı öO santim 
olup ihalesi 23.9.935 tarih Pazarteıl gQnG Hat 16 da 
Bıynmıç tftmen ııatınılmı komleyooa blnaııında yapılıcağı. 

3 MOoak11aya gireceklerin verecekleri eade yağıuın teralt 
Ye evsafını bolondoğo yerin 81tın alma komisyonuna 
müracaat ederek öğreneblllder. 

4 - İıteklllerlo 2490 numaralı kanonun 2, 3 OocCl madde· 
lerlne 'göl'e istenilen veHlkle muvakkat teminat tatarı 
olan 656 Uranın veya hınk mektaboouo ihaleden bir 
Hat evveline kadar ttlmeu mobuabesloe tndil ile ko· 

ları. 5 10 15 20 2886 

Leyli ve 

Boğaziçi Liseleri 
Eski FEYZIATI leseıl 

Boğaziçin'de : Arnavutkôy'nnde: Çifte saraylar' dan 
Kız ve erkekler için ayrı böUiklerde karulmuB, anı sınıfı I~ 

kısmı, Orta okul ve lise ıınıtlarını bul ulusal bir mQeHeBedir~· 
Yıllerdanberl kazandığı mavaffakıy&lle tanınmıı olan 111e 

tep kayıtlara baolamııtır. Kayıt için hergQn saat ondan ooal· 
tıyı kadar mektep yönetimine baovarıblllr. İstlyealere mekteP 

' tarlfnamesl gönderilir. Telefon : 36.210 --~~ 

Kışlada MO.s. Mev. satın alma komisyo
nunda ihaleleri yapılacak ilinlar 

Met. Mv. sat. al. ko. re. den: 
Ankara M. M. v. 11. al. ko. dan: 
1 - Bir çiftine biçilen eder 190 kuroı olan 8000 

terlik kapalı zarf la eksiltmeye konmuetar. 
İhalesi 17 eyhll 935 Hlı gllnil 11at 15 tedlr. 
llk inanç parası 1l4 O liradır. 

2 
8 
4 

5 

Şal'tnamesf parasız olarak M. M. Y. eatınalma 

yooundan ılınır. oP 
Ekılltmeye girecekler ilk inanç paraeı mektup veyı ,)1 
bozlarlle 2490 ıayılı kanunun 2 Ye Qçllncü mıd~ 
rinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektupların• l i' 
saatandan bir Baat evvel M. M. Y. 11tın alma k0 

yonooa vermeleri, 2673 23 28 4 10 

Mat. MY. Sat. Al. Ko. dan: ~ 
1 - Tdmenio bayramıç garnizonu civarında bulunan kı~ 

ihtiyacı için (22060) bin kilo yulaf kapılı sarf lı e 

2 
meye konulduğu: ;'I 
Beher ldloıonun muhammin bedeli (5) karnı olop~ 
leıl 13.9.935 tarih ve cnma gllod saat 15 de baf 
tGmen satınılma komisyonu binasında yapılacağı fi 

3 - Eksiltmeye gireceklerin verecekleri yulaf ferah •e e / 
tının bulunduğa mahallin satın ılmı komlsyoooo• 
racaat ederek öğrenebilirler. iJI,. 

4 - Taliplerin 2490 numarala kaounan 2, 3 Anca 111• ;I 
rlne gôre lRtenllen Ye&alkle muvakkat temlnıl 'iıl. 
olan 825 liranın ihaleden bir saat evvel tdmen ıoo 

besine tevdii ile komisyonda huır bulunmaları. 25 30 ' 

MBt. MY. ut. ıl. ko. ra. den: 
Miktarı Tahmin edilen 

mecmu tutarı 
Kilo ClnBI Lira Kr. 

Beher kllosDDoııı 
tahmin edilen fil' 

K.r. S. 
42000 Sdt 3780 9 00 
30000 Yoğurt 3300 11 00 

Teminatı muvakkate İhalenin ttrlbl MftaakaHoıD 

akçeBI ve gdntı 
L~ K~ Saat 
283 50 12,9,935 perşembe 15,30 Açık ekt11 

•• 24q 50 12,9,935 ° 16 Açık 
1 - İzmir Mıt. Mv. ukeri hastaneılnfn yukarıda ci,

mlktırları yazılı iki kalem ıat Ye yoğurt lbtlf..,. 
kıt'a ıartoıme ile ve açık eksiltme saretlle utJD 

2 

3 
4 

5 

caktır. 

İhaleleri hizalarında yazılı gdo n tarihlerde 
kıılada Mst. MY. utın alma komlıyonunda yapı 
Şartnameleri hergCln komlıyooda görllebilir. 
İstekliler ticaret odasında kayltlJ olduklarına dair 
göstermek mecburiyetindedirler. 
Ekelltmlye ittir•._ edecekler 2490 uyılı artırm• ff 
slltme kanonunun 2 Ye açGnca maddelerinde '' 
namelerinde yazılı nBlkaları ve teminatı mu•• 
makbaslarlle bJrllkte ihale uıtluden enel ko.,11.1' 
hazır bulunmaları, 21 27 3 10 266 

Mıt. Mv. Sat. Al. Ko. dın: 
1 - Tllmeoln bayrımıç gatnlsono cl"flrında balona• ~ 

ihtiyacı için (75000) kilo yulaf aleni mdoat ... 1' 
nuldoğu. 

2 - Beher klloBanun muba~mln bedeli (5) 
lesi 16.9.935 tarih p11arteel gaoa Hat 
tQmen satın alma komisyona blnaeında yapılacağ;.s 

3 - Ekalltmeye gireceklerin nreceklerl yulafın ~ 

evsafını bulunduğu mahallin utan alma komi• 
mftracaıt ederek öğrenebilirler. 

4 - Taliplerin 2490 numaralı kanunun 2, 3 ftneil 
rfne göre 1 ~tenllen veealkle muvakkat temlail 
olan 281 Ura 25 kafDIDD ihaleden bir uat ev•e1 

mahuebeıiae tevdii ile llomlıyondı hasır bulo•
0 25 31 5 l 

Istanbul ttniver.sitesi A. E. P. 
misyonundan: 
Cinai Miktarı 

Maden 1125 ton 
kömftrd 

Mohım. 
f lıtl 

17 Ura 

Tatarı Teminat 

19,125 L. 1434,37,5 

Kok 1172 ton 19 lire 22268 L. 1670,10 
köilmrQ 
Odun 1366 çeki 2,5 " 3~U5 L. 256,12,5 
Mangal 2200 kilo a.5 krt. 77 L. 5,77,5 k. 

•• 

ı• 

·' 
kömQrfl ' 

1
, 

İstanbul Üolverıltesl merke1. blnaelle Fakillte ve 111;, ~ 
tının yukarıda yazılı mahrukıtı 11.9.935 çarpmbı 8 ,.ıl 
verılte binasında ayrı ayrı ihale edilmek Ozere kapılı f, 
Jile elullt meye konulmuıtur. feteklllerla nreceklerl ~ 
nat ve vesikaları 2490 eayıh ihalAt kanunu meddeltrl 
olmalıdır. Y o~arıda yazılı ınahrukatıo ıyrı ayrı ola• 

111
,. 

lerl hergdn U ol verslte komisyon kttlbinden okooıb dtJ 
toplar ihale tırlhl olan 11,9,935 ~ana saat 13,30 a ~ 
tl)rlllğe makbuz mukabilinde verllmlı olması llsa 

25 30 5 10 ~ 
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Berlin Radyo Sergisinde önemli bir yer alan 

TELEFUNl(EN 
Soper 564 WLK 

'Odelinin TELE F UN K EN R~dy?su panayır 
linıbalı şeref ıne gelmiştir •• 

••• 

Kısa orta ve uzun mevceleri boyttk bir hassa
•iyetle alan ve kudreti sair makinalardan üstün 
01an bu makina zarif bir şekilde arzedilmiştir. 

F ennen en son tekamftllerioi nefsinde toplayan ve en 
mOşkOllerin hayretini mucip olan bu makioa 

936 Mevsiminin Bir Harikasıdır. ...... 
Sayın lzmir halkı ve panayır ziyaretçilerinin 

bu makinayı tedkik etmeleri için 

8ourla Biraderler ve Şürekası 

l'icarethauesinin pavi yonla-
rıoa hararetle davetlidirler .. 

V.N. 
F. H. Van 
Zee 

l ·inci ıeortnde b .. Jdeoıyor 18 
1 loct trtrlne kıdır Anvere, 
Roterdam, Hamburg ve Bre· 
men için yftkHyecektlr. 

ARMEMEN B. SCBULDT 
BAMBURG 

.. TROYBURG,. vıpuru 7 
E LEV ANTE L1N1E eylftlde bekleniyor, Anvere, Ro· 

Os,. vapura Balen ll- terd•m ve Hımburg için yak 
4-·~ olup '6 eyldle ka· ılacaktır. 
t •ere, Roterdam, Hım· "NORBURC., vapuru: 8 bl· 
• e 8remera için yGk ala· rlncl teırlnde beklenfyor. 8 bf· 

liAV~LlNJl!: 
(D S. AS. SPANSK.ELINJEN) 

OSL O 
n SARDİNıA ,. mot6rD 27 

eylllde bekleniyor, Dippe n 

Norveç llm•nlarına ytlk a1acaktır 
0 SAN ANDRES., motôrO 23 

Bel. tetrinde bekleniyor, Dl· 
eppe ve Noneç limanlarına 
yak alaeıktır. 

SF.RVlCE DlRECT DANU· 
BIEN 

TUNA HAITI 
b rlncl teırlne kadar Annra, 
11los .. ALISA" motôrft: 9 eylftlde 
1 '' vapuru 16 eylulde Roterdam ve Bamburg için bekleniyor." Belgrad, Novlsıd, 

'- tot, Bamburg Bremen yük alac•ktır. 
•e ... • k k lr. ARMEMENT DEPPET·ANVERS Komarno, Bndıpe,te, Bratıılava, 4tJ ten ytl çı araca tır. Viyana ve Unz için ytık ıla· 

IU,, vapura 16 ey· "EGYPTE,, npura 12 Bel. caktır. 

Olivier ve Şore· 
kası Limited Va

pur Acentası 
Cendell Han, Birinci Kordon 

Tel. 2448 
Ellerman Llyn Lıd. 

Lherpool Battı: 
0 ROUMELIAN,, npnrn 20 

eylDlde Llverpool ve Svvınsea· 
dan gelip tahliyede buluna· 
caktır. 

"DİDO,, vapuru 17 ey lalde 
bek~enmekte olup 21 eylQle 

kadar Llverpol ve GJasgovv 
"ROUMELIAN,, vapuru 29 

eyUUde beklenilmekte olup 5 
birinci teırlne kadar Llverpool 
ve Glısgon lçl.n yltk alacaktır. 

Londra Hattı: 

uFABİAN., nporo 12 eyhll· 
de beklenmekte olup 18 eyliile 
kadar Londra ve Bali için 
yak alacaktır. 

u EGYPSİAN ., npuru 27 
eyJQlde Loncha Holl ve An· 
vere'ten gelip tabUyedt bolu· 
nacı k ve ayni zam•nda 6 teı· 

rintevvele kadar yak alacaktır • 
General Stt"am Navlgatlon 

Co. Ltd. 
0 STORK0 vapuru 20 eyUU· 

de brkll'nmekte 010;1 27 ey· 
Hile kadar Londra için yak 
alacaktır. 

Dl'l~tecbe Levante Llole 

"GALİLEA,, npuru 10 ey· 
lftlde l.amburg, Bremen ve 

Anvrri!'ten gellp ıabllyed' bu· 
lonacaktır. 

Not: Vurul tarihleri ve npurla· 
rın lslmlerf ftzerlne denlelkllkle 
rlnden me11'ullyet kabul edllmrz 

Tork.._ 
Hava Kurumu 

Piyangosu 
Keşide: 5 

11 Eyllll 1935 
Bnynk ikramiye 

35000 lira 
Biletlerinizi Ayın Yedinci Günü 
Akoamına Kadar Bayiiııizden 

İsteyiniz .. 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

11ULYSSES,. vapura 9 eylQlde gelip 14 eylOle kadar Anvere, 
Roterdam, Ameterdam ve Hamburg Umanları için yük olacaktır. 

"ORESTES,, vapuru 23 eyUUde gellp 30 eylüle kadar Aovrrs, 
Roterd!!m,· Amsterdam ve Hamburg limanları fçto ylik alacaktır. 

"ULYSSES,, vapura 22 ağueıo11ta beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden eonra Burgae, Varna ve KOstence limanlarına hareket 
edecektir. 

110RESTES., vapura 5 eylalde beklenmekte olup yflkftnıl 
tahliyeden 86Dra Burgaa Varoa ve KOsteoce limanlarına hareket 
edecektir. 

"BERKULES,, vapuru 19 eyliUde beklenmekte olup yilkünft 
tabliye euf kten sonra Borgas, Varna ve K6etence limanlarına 
hareket edecektir. 

SVENSKA ORİENT LIN1EN 
0 HEMLAND,, moUSrü 16 eylillde gelip tahliyeden sonra 

Roterdam, Dımburg, Dantzlg, Gdyota, Goteborg, Oslo ve 
İskandlnnya llmanlarına hareket edecektir. 

11VINGALAND,, motörft. 2 birinci teşrinde j[ellp yftkünfi bo· 
eahtıktan sonra Roterdam, Bamborg, Dantzlg, Gdynla, Goteborg, 
Oalo ve İskandinavya limanlarına hareket edecektir. 

SJt:ıtVICE MABITl.M ROUMA1N 
"SUÇEA VA,. vapuru 5 eylfllde gelik 6 eyUUde Malta, Barselon 

ve MarsUya'ya hareket edectktlr. 

"ALBA JULYA., vapuru 30 eylDlde gelip birinci teşrinde 
Malta, Barselon ve Mırııllya limanlarına hareket edecektir. 

Yolcu ve yftk kabul eder. 

İ14odakl hıreket tarihlerindeki değfşlkliklerden ıcente mea'u· 
llyet kabul etmez. Fazla tafellAt için lk.incl Kordonda Tahmil 

ve Tabliye bln11Bı arka&1Dda Fratelll Sperco vapur acenralığıoa 
mftraceat rdllmesl rfca olunur· Tf'lf'fnn: 2004- 2005 ~ö63 

A. 
"'klenlyor. 20 eyUUe teırlnde bekleniyor doğru An· 
4a ... ,., DJreLt Roter· L »BUDAPEŞT" mot6ril: 18 GGztepe tramvay caddeat ka· 

...... o .. nrı için yllk alaca .. tır. 
~ llıoıburg ve Bremen AMERl LlNE'\ CAN ExPORT eyhllde bekleniyor. Belgrad, rakol kar~ısında dirsek cephe 

Bakteriyolog ve bulaşık ile salğıo hastalıklar 
mfttehassısı 

Bumahane ietaeyono karıı8Jndaki dibek eokak baoında 30 sayı· 
h ev Te muayenehanesinde sabah saat 8 dan akıam saat 6 a kadar 
haetalannı kabul eder. •l•caktır. NEVYORK BİRLEŞİK AME Novlead, Komarno, Budapeşte, yedi ~etro denizden heı buçuk 

~ltlEo" vapuru: 1 inci RIKA'Y A. DOCRU SEFERLER Br~tiıılava Viyana ve Llnz için metro derir>llk elli meıro gayet Müracaat eden hastalara yapılman lizımgelen sair tahlillit ve 
mikroekopik muayeneleri ile veremli haetalara yapılmasına cevaz gô· 

' b L yü .. alacakt.r. · havadar çamlık ırasında karşm 
~et. e .. tenlyor. 5 8. el ıeı· ExEGUlVE" nporu: 18 ey· "ATID" mot3r6 29 eylGlde rülen Pnomotorake muayenehanesinde muntazaman yapılır. 

t Anvere, Roderdım, hilde bekleniyor. bekleniyor, .Relgrad, Novlead, mektep bahçeei olmak ftzere 

1
,g •e Bremen için yık ExlLON A,, vapura: 30 ey. Kom1tno, Budapefte, Brıtls- bir arsa sıtılıktır. 

Telefon: 4115 -

48~ lô.lde belı.:lenlyor. lava, Viyana ve Llnz için ytık lstlyenler 834: numaralı ev 

tNVVLD" vıporo: 14 DEN NORSKE MIDDEL· alacaktır. eıhlbine mOracaet. D. 3 ı • H • s • k • 
ilan 

ıı ııı ıı 11111 1111 ı ı ımıııı111111111111111111111111111111111111111uııı 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111ııııı 111111111111111111nıııım 111111111111 _ z mı r ava gazı , ı r e tı 

Her Halde Görün~üz. .. ..... ... 
s5 1 ~ayseri Pamuklu Dokuma Fabrikasının 

ilk Defa Olarak Çıkardığı Mallar Sergide 
••••• 

S ÜM.ERBANI( 
Paviyonunda Teşhir Olunmaktadır. 

-~-- - ---

~Sayın Müşterilerine: · = 10 Eylal 935 urih1nden hlhart>n yazıbanemlz Birinci kordon 
:= PaHport karş181 168 numarada RIZ binaeıoa nakledilecekti .. , ve 
:= badema şirket namına olan muaaiel4t yukarıkl adreste yapılaca· 
:= ğını saygılarımızla bildiririz . 
= MiidQrfyet 

=-------------------------~~~~-------------= Kiralık Ev ve Dükkanlar --:= Vakıflar Direktörlüğünden: 
Vakfı Nev'i No. ıMevkil Muhammen ------= Kıltf pZlde ıh met reılt = " " » - M 8. -

dükkAn 119,3 
mı gaza 58 
dokk4o 51 

bedeli 
keştelll 60 
yemiş çırtısı 70 

30 
=: " " " " 121,2·3 keııtelli 120 = W " .. M 119,2 M 60 -- » » ~ " 121, l " 60 = " » " 5 odalı ev hilal " 150 = Emine belklı ev 10 dilaver 7 l 
~ Osman paoa ev 12 karantina lelahane 120 
:= Vakfa ah yukarıda yerleri, numaraları ve tahmin olunan be· 
;;; dellerl göııterllen ak.aratın senelik kiraları 10 gfio müddrtle açık 

~ artırmıya çıkarılmıottr. ihalesi 10,9,935 salı gOofi saat 14 tedir. 
;;; fstekll olanlar şartlarını anlamak ,.e pey sürmek üzne hıorııün = Evkaf direk.t6rlöğftnde warldar mPmurlu~una ve ihale l!Onü sı at 

n > 
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B .I · R AS 1 
---- AN 1( A 
------
=Ankara Orman Çiftliğinde öz Türk sermayesile kurulan Milli Bira Fabrikasın1n pek kıymetli mahsulndO 
-
---
--

--------. --

N ARA BiRASI 
• 

............... 
Orman çiftliğinde yetiştirilen hususi bir tip Arpa ile Huhlondan 
(Şerbetçi Otu) yapılmaktadır . 

............ 
= AN l(ARA BiRASI Mide bulandırmaz, Baş ağrıtmaz, Asabı bozmaz yalnız sıhhat ve 

neş'e verir. ----
::z:::: --- ••••• --------------- Ankara Birası en son sistem ve tamamen otomatik ve modern bir fabrikada yapılmaktadır. -----
--------------------
~ ANKARA BiRASI Uzviyeti besleyici sulu bir gıdadır. ---------= , ------------------
------= -------------------§ ----------------= = -----------------------------------------= 

• 

B • 
ırası Ankara 

" 
Yalnız memleketimjzin değil dünyanın en iyi Biraları sırasında Onlü bir yer almış 

hususi bir tip biradır 

emleketimizin her yerinde herkes Ankara Birası içer. Çünkü bt1 

bira -yalnız Türk parasile kurulan bir fabrika mahsülüdür. 
Hem ucuz ve ayniJ_zamanda temizdir. 

i Ankara 
'1 

b: irasını lokanta, bahçe, gazinolarla, hu işlerle uğraşan dnkkinların hepsinde hulahilirsiıJ1 

= § 
= = --= -= ---§ 

§ -~ An n a Orman Çiftliği Telefon: ~ 8241 An ara hira Fabrikası Teletoo:j l 1392 

il lllllllllllllllillltllllllllllllUlllllHlllUmııUttltll IUHlllflltltlllUUllllllllllllllUHllllllllllllllllUlllllJllHlllHHttftUllUIHIHllUUltttftlltfflMlllHllllHllff•HıHnHIHlllHllHHIUllNUI 


