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llyok 'imtihana: 
llazırlanıyor. 

1'ütk Hava kurumunun ilçele· 
ti-ıtden birindeki ıulıeıindeyim. 
iL._ Bir köylü içeriye girdi, yirmi 
~Ilı çıkardı cBuyurun, benim 
~ bu kadannı milnaaib görünüz, 
"'1..a, klğıdımı veriniz!ı. ıledi. 

- Sen n~reliain dayı, bu para 
.... çok degil mi? 

- Ben ..• köyündenim. Çok, az 
ile den.ek bayım, lımet İnönü ba· 
~ tehlike var buyurdular. O 
~le dedikten aonra niye duralım? ;:a dflımanın hunlannı yalub ka· 

1ıAu gGnleri habr1mdan çıkar• 
::-• Etki hükQmetlerimiz evel· 

tehlikeyi eezmemltler, tenbel, 
~k eanerlerdi. Şimdi çoktüktlr 

lletimia uyamıyor. Çalabım 
~ Atatürk'e uzun ömürler 

""-· 
~lrAGDü tehlike nr dedi. Biz de 

' inaadık. Çdııkii o, beqeyi 
dtltütt aöyler. 

~ !liınizde ne nraa Yerelim, aon• 
~t t-hıalım, rahat oyuyabm. 
llt akbmız böyle erdi. öyle deo 

'ai bayım? 
~e tekrar Bava korumu bat

döDdü, ıaözflne d~am etti: 

' - firtıınlerimizdep bu 11eoe ne 
•erecep, nanl •erecetiz? 

...._~ylfı dayı bunun için de U. 
~ eetablan aldı, bepimh'.İ ee• 

ı haynnına bindi gitti. 
-.._.~ oturdupm yerdea bir 
~ onun giditini göalerimle 

'ltiaa Te ddt6Dmiye baıladım: 
't"1ı\. 8• 'l'flrk ulutonun bir k6yliiıü, 
~--- bOUln köyleri ve 

idi. 

~ ~udanberi hep böyle Teri· 
h, ltaeını veriyor, malım veri• 
~ datarını Yeriyor, kanım Te• 

~ .... Bf1k<lmetinia, devletinin 
' ,:_:_ ~r,,ti maddi ve manevi 
'e. ....,._lrlıgı yapmaktan biran t' kalmıyor. 
~ gtln ısonra bunan köyilode 
S., dit- kGylnl~rde de ayni he
~ •YDi fedaklrlık hlalerbai 

~ep.t 6teki gibi konoıayorlar. 
"" Sil.. eyeJ onlar da kendileri 
'~b görllea parayı ver-

llord-. 
' ~epll de verdik bayım! 

l er. 

.:~~ biri denm etti. 
"-ite ....:.dik ve ne i.aterlerae ver• 
~ bayım. Biz her nkit 
~ l•~itlerde de veriyorduk, 

nJ:'ıaı_G~ordllk. 
~~ 6-t tı1d fllDdi bakıma (O arada 
"1, le laaden iki tayyaremia İz· 
Ilı Y.l~tbaden gelerek içeriye doğ· 
~ '11la devam ediyordu.] Ver· 

' P.ralarla alınan tayyareleo 
hli10 , -~ ilk buralardan g~çiyor, 
"-~· gidiyor. Şübbelia Olkemi· 
,.,'' 1•tleıinde de bunlar böyle 

ıOr. 

tu_ ltara.ı. aaL • 
. """• h. -.erımia de böyle. Ka· 
9' 8'ad'•dan bök.6metimis bizi 
~ed la ltollıyor ve bia de dil· 

~ iti:::' Y&lalaaınadan, korkma· 
L.. bo~ gilcürnfbe bakıyoruz. 

S~10t h hepimiain gögıo ka· 
1 Cllt6 • 

~ Lia IDttimia böyle çalıı· 
~ , p.r.)'1 De yapalım. Çalııır 
........ •rlris, gene kuamr, gene 

~ ~ gilo(l ilçe merkezinde { •eıe:~ "•-:U-• paralan, ban· 
n..... l'Uı i11aılerini birer bi· 
~·1l g....:rd· 

.L. q'' -..-· ım. 

.,. ~ • kurumu batkuımdan lza, 

t.;•· 
' ~en herk ... hepai mem• 

...._ ... ela O),&r gesdi&im JU• 
• 6 IDCI Jllde -

ItalYa'yı Doyurmak istiyor-
lar, Olmazsa Harp Var .. 

--------------------.. -------------------

ltalya ve 12 Ada 

Rum 'lar Adalarda Istih
kimlarda Çalıştırılıyor! 

Italyan'lar Halkın Nakil Vasıtalarını Amerika Zencileri Asabiyettedirler. 
Fransa, Cibuti'de Tahkimat Yapıyor .. Almışlar.WFakat Hakiki Şekil Nedir? 

nln l' ajallot 
tarlblt Hyı11nda 
okudatumau 
gGre, batta Ro. 
doı olmak ise· 

re Ler0t, K•· 
llmnOll ye &ar· 
yol ıdalann• 

tlddetll bir ••. 
rel Grflye Te 
lıub uU kula· 
•a bü.lm 18· 

.. 
Habeş imparatoru Daha Fedakar· 
Jık Yapmnğa Razı imiş. Paris'te 
Mflzakereler Hararetli Şekil Aldı. 

Italya'da Bir Milyon Asker Silah 
Altındadır. Fransa Cihuıi'ye, As
ker, Gemi, Tayyare G6nderiyor .. 

Fransızlar ted· 
bir allvorl.ar. 
Londra 16 (A A) 
Dalll Tel gra fın 
Gıel ayları 8. 
Percl Hl Pbi Jll· 
plı p ıe te ıl ne 
yaıdığı bir mek· 
topta diyor ki: 

- Somalllerln 
Babeı'lllere kar· 
ıı bee le dik le rl 
blylk eem pa ti 
Clbatldfllı:l Fran• 
ıız makamlarını 

hal yın · Hı bet 
hu bı bat ladıi• 
tak dlrde da seni 
koram•k için cld· 
dt Te 6sel ıedblr· 
ler almağı ın· 

ketmektedlr. 
Aytar pHH ~Cini Clbaıl1e bir 
kraYH6r ile 10 ao-laa gelmeıl 

Habq kralı 

beklealldiğtal llbe etmektedir. 
Llmıu Ye ıahlle blklm olan 

Yeni Yıl üzümü Dün Va· 
· pura Yüklendi .. 

Bugon De ikinci Parti Olarak Yok· 
leme Devam Edecektir •• 

Daukü yükleme ıenliğindeo bir görüaGı .. 

Yeni yıl arönl ftzlmlerl· uloıal oyunlar oynayorlırdı. 
mlı dan ilk oİarak Hpora s .. t ıım 11,30 da gene bay· 
ylklenmlıtlr, ÜzDmlerlmfs n· raklarımızla ıftılD bir anbı; 
para yDklenlrken bDylk teH· ftıftm kutalerını getlrmlı n 
hlraı yapılmıı, limanımızdaki lıc;ller etrafına toplanarak ee· 
Hporln ıHtleree dGdGk çal· •inçle kutuları fili yalı:leml'" 
m•k ıuretlle ltÇllerln, 6retmen· lerdlr. Gene bıyrıklarla ıDılG 
terin Te h•lkıa ıHlnelne lıtl· bir romork6r didik calank 
rak etmlılerdlr. ilk olarak ıatı liman içinde çekmeye bıı· 
Dı6m yGkllyen teelmer Ktıun lamııtır. Kordon boyu lı:ı• bir 
Kırkııaçh oAludor. samandı lz6m Te incir ltçl· 

Sabahleyin Kordon'da H · lerlle dolmattu. 
pura ilk yaldenecek Qzlm için BltDn menderek içinde bat 
bir ı•t h11srlaamı1b. Bayrak· tan· bııı dola~ınlan n yeni 
larla Te yeıllllklerle ılılenmlt lrtlnlerl tıpyu fll; nihayet 
olan fit lserlnde lncelU tıka · Fntelll Sperko ıeeateılnln Fe· .. a...... vah1or, lnUer - Sema ' Del , .... -

Beron adaımakl batuyalar• 
altı paıtak ' top konalacagı 
gibi ç6l tarafından tebrla ar· 
lı:aıında balaaaa garnlsondakl 
yerli kanetlerde bin Senegalli 
llbeelle ıak•lye edilecektir. 

Framıa'._r limandan ıeçen 

batla yabueılan 11ln bir gôset 
altında balandarmaktadırlar. 

Cçler konferansında: 
Parla, 16 (A.A) - "Oçler 

konfena11 için yapilaD ilk g6 
- Sona 6 111ca ye.de 

Yaş ftrflnleri· 
mizin ihracı için 

llalimnoa kalesi 
Atlna'da çılı::aa yan reemt 

Le M.,...• d'athene~ pseted· 

rmektedlr. 
Bergla birçok Ram'lar dl· 

- Sona 3 neG ybde -

Türk Kuşu için iki 
Saha Tespit Edildi. 
~~~~----ı--~~~~~-

8 iri Menemen Yolunda, öbflrft De 
6oemli Sayılan Karabağlar Yakınındadır. 
Bir Deneme Yapılıyor Terk .. "" kan•-•• 

Geoea.,r... İlmlr'de IÇllal• Tlrk Ka1D 
&ar fl18 ka'da tubell için tehrlmlsde ılan 
otana ee
•dında bir 
TClrk kıdmı· 
Dan isim 'fe 

inciri erlmla le 
meyn -.eaeb 
selerlmlala 
J•t olank lh· 
nemı •lla· 
mak (Temin 
etmek) lçla 
but deneme· Bir fonatl bula 
ler Y•Pblım ee ... 
.e Ekonomi haknhta••• ba 
denemeleri önemle karpladı~m 
yumıttık. 

Bir mabarrlılmlı kencllllnl 
Karııyaka'da Karıkol 10lı:a1ındı 
49 nam•ralı Hinde alyaret 
etmlıtlr. 

"Üç yal 6nee Amerlbla bir 
asmanın böyle bir tetkik ya· 
pacaJ.ıaı guetelerde okayu 

- Sona 6 ınea •yt.d• -

Yoksek Bir 
Yurdseverlik .. 

••• 
TfttGa taeearındu KoTalah 

Seyldla ban karamana 5000 
lira teberra ettlgtal aednçle 
du1duk. 

Kuala'lı Seyld bundan 
hııka eeaede 125 lira taabblt 
etmek ıaretile haTI tebllkeıl 
karamana da iye yuılmıttır. 

lzmlr'la haTI teıhllkeelne 

kartı hlulı kalmıyıcağına 
emin oldaAamaı için ba te· 
berra lı:aaMdmlala bir dellll 
•yar n KHıla'la Se7ld'I 
lzmlr uml7et erbabmı 6raek 
g&terlrla. 

arayan 6treımen Anobim •e 
arkadatları din Ankara'y• 
gltdler. 

lsmlr'de açılacak (A), (B) 
alulan lfla iki yer teablt 
edllmlttlr. Banlarclaa blrld 
İlmir · Mene .. a fC)lell ile · 
rinde ye dlAerl de Kanbal· 
lar clftlllndadır. 

Tlrk Kaı• •Çllaeal• ama 
ba alanlarda mot6nll tayyare 
Te pantftt talimlerine çabtılacak 
Te Tlrk KDfG tnbetl aÇJldılJ 
..... da lımlr'de KaltClr 
parkta •eyı Terk Kata al••· 
larınu Ye parq6t kaleleri de 
yapılacaktır • 

M. Aaobim, Raı kouoloem ft teıdl· 
manı ile bir uada (ortadaki uuar) 

lsmlr dolaymu yapıla ...
brmalarda yllı:lek plantlr mek• 
tebl lçla ideal bir mabal ba
laaamamııhr. Birçok yerler 
boluamat lee de ormaabk n 
kayabktır. Yalnıs lsmlr ·Tire 

- Sona 2 inci ya.de -

Memleket~e Afyon 
işleri Ne Halde? 

ı~tanhul Şubesi Cevab Veriyor. Köy· 
loye De Tavsiyelerde BDlunuyor.! 

Tarlada afyoalır toplamrk• .. 

Maat. •yt.Tı Tarpd Tlrk· l psetemlsde çakaa 
otla'aaa ıfJoa "'811 etn6ll.ıa - Soaa t ._ ·--
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Oba Mektuhları: # 'i 

1 GlÜID'illÜID'il TeOyadğO HabeırDeırô 1 Gnnnn 
Bergama 
Yollarında .. 

(İıtasyonlar, tarlalar, 
harmanlar, k.öylüler) 

okullar, 

Bergama'nrn (4:5) 1, (Kaptı 

kaçtı) ların yıldırımı gerçekten 
(Kaptı kaçtı) eoförft de çok 
ıerblyell, yolcolarlDı hoş tut· 
mığı balen örnek bir genç .• 
Soğukkuyu karakolondan ~öse · 

ye girdikten eonra bizim (Kıptı 
kıçtı) rOzgAr gibi oçmığı bao· 
ladı. Yolda Çiğli obHı (Andaç) 
ını yapıyo:-. Dıucak çevresinde 
b1rmanl11 döğnlnyor. Bir ôğ· 
retmen ile yoldaşız. Bergama 
okulları Oatftne konoomığa ye· 
nice başlamıştık ki .Menemen'e 
gf'!lmlolz. Karoıdan Kubtlıiy'ı 

ıelAmladık. Yeni öğretmen neı· 
linin inan n fazilet örneği .. 

Menemen'de Fazıl'm kahvesi 
Bergımı kımyonlarıo1D lıtas· 
yonudor. Orada bir Yamanlar 
ıoyu ve bhve içtllr. 

Menemen'I geçince, yol bığ · 
lar ar111ndın (Gediz) OH8lnı 
uzanır. Yolun iki l'8yHındakl 
çeklrdekafzler, temmuz ganeıl 
altında olgunlışmaktadırlar. Ar· 
pa anızlarını ekilen mıaırlar 

gellımeğe bıılamış; mlyınkök· 
lerlle sarmıı dolaş.. Bir hayır 
ıeven Jaıan, bir kOpfln GatDne, 
otlardan kaçak bir çardak 
yıpmıı. Kapan bpıtı DııtDnde 
de bir taı .. Gelip geçen yolcu· 
l1r ıu içsin dl ye .. 

Gedfz'ln yeni beton köprD· 
ıa, görOlecek bir Bayındırhk 

heykeli.. Yont dağlarlle, m1111r, 
ıasam, pımuk dolu yeıll ova 
aruındı öyle gazel ve heybetli 
görClnllıG var ki.. Vırolıon 

Cumurlak Bayındırlığı. Varol· 
ıan bono bu kadar gazel yı· 
ptın Tark mahendJı 'fe lıçtlerl! 

K.öprGnCln dört çeueelndekl 
pamuk tarlaları araıındı, Ge. 
diz, durduğuna ıktı~nı belli 
etmeden, tembel tembel ozan· 
makta. Birkaç manda, banyo 
yapıyor. 

(Tftrk 111) kıhveelnfn (Se· 
renll kayaıı) andan yolcular, 
toıak eu içiyorlar. Kahvenin 
öaDnde karpuzlar yığılı, iki 
kamyon, mola vermlı. Yolcu· 
lır dfnlenlyorlar. 

Sağda Helvacı, eoldı Boz· 
kny okulları, obılınn bu be· 
y11 earaylırı, hepimizin içine 
ıevlnç saçıyor. Yazık ki bu 
okulların hepııl, şimdi hep kı· 
pılı. Ntııan ıonunda kıpıları 
kapatılan bu okullar, tA ilk 
teşrfne kadar böyle kılacak .. 
Halbuki bir okul, obın1n yal · 
nıı çocukları için değildir. 

Bauın obalı için: Sağlık, oko 
nomf, dGzen, bayındırlık, ahı 

ok, yeni bayat anlamı, eski 
boı ıeylere karşı oğrı~ma oca· 
ğıdır dı. Oba okulları yalnız 
yedi ile on yaı arasındaki 

yavrularla yıldı beıer ay çalıo· 
mak ile kılacak ve bu okul· 
lar yılın altı ayı böyle bolu· 
nıcak olursa obalarımızın yfik:· 
telmeel gOç olacıklır. Comar· 
loğon, yeni hayatın letedlğl 

eeyler, obalara ancak ou be· 
YH eırıylardın gfrebllecektlr. 

Bu beyaz okulların dört çev· 
resine, örnek olacak, biraz bağ, 
zeydn, tarlı eklemeliyiz. Yaz 
azadı gellb çocukl1r dağılınca, 

öğretmen bunlarla uğraomahdır. 
Okumak; ulusal tabii zenginlik• 
den aııglındıracık n uluBBl 
bığı (Teaınadn) eağlımlıştırı· 

cak bir araçtır. K ... ndlıl erek 
değlldJr. 

( Allığı ) kım11nuna vardık. 
Baranın deni• kıyııındakl kah· 

kam lllua• oaadar. 

A~~!ar Bulgar'lar, ü-; l{ardeşimizi 
Dağal{aldırarak öldürdüler 

Knçok Haberleri 

Saylavım~z Rahmi 
Kinderhaymı Gezdi. 

Tahkimatı, 

Rumlar içinmiş. 
lstınbul, 16 (Özel) - ltıl 

yan'iu, 12 ..,ııdı yaptıkları 

tahklmıtı, Adılar roml11ınıo 

herhangi bir isyanına önlemek 
için yaphklarını söylQyorlar. 

Gençler 
Askerlik Yap 
madan Memur 
Olamıyacaklar •• 

İstanbul 16 (Öze\) - Aıker· 
Uğlnf henftz yapmımıı olan 
gençlerin, devet memuriyetle· 
rinde kabul edilmemeleri hık· 
kında h6ktlmetçe bir 14ylha 
tanzim olunmıktıdır. Bu IAylha 
Kamotıyın aoamazdekl top· 
Jantı devresinde mGıakere ve 
kabul olunacaktır. 

Yeni Alınacak Yu-
• 

nan Tayyareleri. 
Eski Fal erde Bir 

-Kırcaali Civarında öldürülen üç Tnrk'nn Cesedleri, 
Arda Nehrinde Bulunmuştur .. .. 

İetınbul, 16 (Ôzel) - Bulgırletın'da Kırc1all civarında çılııan Qç TOrk, bir Bulgar çeteııl 
tarafındın dağa kaldırılıp nldOnllmGolerdlr. Bu hAdhe, Bnlgarlıtın'dakl kardeılerlmlzl korku ve 
heyecana ııevketmiştlr. 

ÔldGrGlenlerln ceaedlerl, Arda nehrinde bulunmuotur. 

Adis-Ahaha ltalya Konsolo
sunıı Hahes'ler Yaraladı .. 

' -Nnmayişçiler, Hhkumetin Mümaneatına Rağmen 

Camlarını Parçaladılar .. Konsoloshauenin -latınbul 16 (Ôıel) - Adla Ahıbı'dın alının ıoo haberlere göre, Hıbeı'ler, 1tılya aleyhine 
bir nflmaylı yıpmıılır ve caddelerde tuahftrattı bulunarak kftfarler yağdırmıolardır. Habeo bdku· 
m~tlnln mDmıneıtına rağmen, nftmayfeçfler tarafındın İtalya kdnaoloııbaneeloe ılddetli bir hOcom 
yıpılmıı ve kon~oloıbınenin cımlua kmldıktın ıonrı içeriye glrllmtı, konıoloıı yıralınmı,tır. 

Efzon 

Foça Klnduhıymı ikinci 
devreıılne baılamıotır. Y 1Vrolı· 
rın program dıhlllnde bakıhn•· 
ııını de'flm edilmektedir. 

Tetkik seyahati yıpmık.11 

olan İzmir saylnı Rıbın•ı 
klnderhaymı dıt gezwlo ,e 
gördtlğll intizam ve muvıf fı· 
k:ıyetten çok memnun kalouı 

ve klnderhıyma 20 lira teber· 
rft etmiştir. 

Dr. Faik Muhiddin 
Bir mildettenberl İıtınbul'd• 

bulanın değerli aııabl yeclınl• 
doktor Faik Muhiddin ıebrl· 
mlze dönmDı ve h1111alırıo•ı 

eeklııl gibi gene Ahenk matbaası 
yıkınında ki moayenehıneılnde 
kabule bışlımıştır. 

Uray Daimi Kurulu 
U11y daimi korolu dan oır' 

bıylıkta toplanmıı ve blrfkeO 
itleri çıkarmıştır. 

Denizli Saylavları 
DankO vapurla Denizli 111' 

ll'flara Mazhar Mat it Kaoıo, 

Y 011of Başağı ıehrlmbe gehnlt 
ve bu gdn Denizli'ye geçınlr 
lerdlr.1 

imalathane de Açılacak Kışlası 
letınbol, 16 (Ôıel) - Ya· 

Arnavutluğun cenup Böl
gesinde isyan Çıktı 

Yeni Denizli ilhayı 
Rize llQaylığındın Deoi.U 

Ubıylığına atanan Ekrem dGll 
ıehrlmlze gelmiştir. Bogan flr 
nlzll'ye gidecektir. 

nan haktlmetl İnglltere'DID Tamamen Yandı. 
muhtelif tayyare fıbrlkalrrına 

7 l tayyare 11marlamııtır. 

Bu tayyarelerinin 15 taaeal 
avcı, 20 tancıl ketff ve bom· 
bardıman, 12 taneıl denls, 
18 tıneal manevra n tıllm, 

lıtaobul, 16 (Özel) - Atin•· 
dan haber nrfff yor: 

Dan Atlna'da çıkan bir yan· 
gın eonucnndı Efzon kı1l111 , 
tamamen yınmııtır. Zarar mG· 
hlmcedlr. 

6 tanesi de latlhbınt tayyare F J f d 
ııldlr ve geldikleri zaman Atlna ener er &reSİ 
n Glrlt'te kullanılıcaklırdır. 

Bundan bıoka, ecnebi bir 
tayyare fabrlkaıı•aa eıkl Falerde 
bir tıyyue lm•IAthaneal 'fflcuda 
getirmek imtiyazı da nrllmlotir. 

Andolu - Bu tayyarelerin 
adedi 60 olarak mevzuabıhı 

olmoıtu. Bıklkıt yukarıdaki 

telgr1fımızda olduğu gibidir. 

ince l'uz 
İatınbul, 16 (Ôıel) - lnhl· 

Hrlar ldareıl, hılka kolaylık 

olmık fizere plyı111ya ince toz 
çıkarmığa kar1r vermfotir. 

Kahvede tGrtQ tflrUl bıhkl1r
luzartılmıktıdır. Deniz kıymn· 
da çardağın ıltında balık, k1r· 
poz, k"hve Ue n on beı yirmi 
kuruşla öğle yemeğinizi yiye· 
blllrelnlz. ÖnünOzdeki deniz, 
koyu IAclverddlr. İki kilometre 
karıınızdıkf plljda lı:Gçftk bir 
tıe hile yoktur. Bu plıija fz . 
mlr'den ôzel otolarlle gelenler 
vardır. Geçen yaz bir kumpın· 
ya dlrektörQcQn özel yatı, bu 
(Koy) dı idi, belki bu11ene de 
gelir. 

Burada yarım 1111 dinlen· 
dikten eonra, yola çıkılar. Gd· 
zel bir 09adın eplce gidilir. 
Nihayet Zeytlndığı kımununa 
sınırları içine girilir. Zeytlndığı 
Bergımı'nındır. Burada ova ve 
dığlar zeytin ile doladar. Zey· 
tin bıbçelerlnln hemen hepsi 
1 yl sQrQlmOf ... Ağaçlan iyi ara· 
lınuuı, belki buralarda çılııkan 
lnHnlar var. 

( Kıpt1kaçtı) mız, Zeytlndığ 
yol kahvelerinde de durdu. 
Boranın (Ankaralı) 111 DnlDdGr. 
Yolcular, Ankaralının kıh'fe· 

ılnde kahn içerler. (Allığı) da 
yimemiıleree borada balık Ye 

karpuz y!rler. 
BarHu 61e, Bergama. bir 

Hflktlmetimizce 
Satın Alınacak ••. 

latanbul, 16 (ôael) - De· 
nb ft1Derlerl ldareılnln ııtın 

alınmaııı için hflktlmetlmlıce 

tedklkatİ bıılanmı ıtır. 

Bir Yahidi DOşmanı , 
Berlln 16 ( A.A) - Tanın· 

mıı yahudl dGomaalığı tahrik· 
çlıl J alıe Drelcher bu ak tam 
ıpor earıyında bir konferını 
nrecektlr. Saray elmdfden kon· 
feranıa dlnlemeğe gelen bDyflk 
bir kılıbılıklr dolodor. 

bamleUk yerdedir. 8ıkırçay 

knprCl110ne nrınca karııdın 

Bergımı ıkrepolu, eııld danyı· 

nın bu eııılz mellkeıl gorQlür. 
Y ahşlbıhadlr yaylılarından rtlz · 
g4r, çam kokulara getirir. 
Bakırçıy kıyılarındaki f lllekln· 
ler, BU naneleri dört çeueye 
kokularını sıçar. Harman yer· 
lerlnde çocuklar dOvenledn 
Gstftnde tflrkGler çağırıuık 

dövmektedirler. 

Ne gftzeldlr, bo ovalar ve 
obalar... GOneı altında yağız· 

lınmıı, kararmıı birer le kıh· 
ramını olan erkekltrlne, lıl, 

ouun bıltne getlrmlı çocukla· 
larına, daınnceel lGks ve gezme 
değil erine lıte yardım olın 

kadınlarına baktıkça TOrk 
ulu11unu totın gerçek kudretin 
hunlu olduğunu, lnııan, derin
den anlıyor. Gldlb ıu n11ırlı 

elleri, temmuz ıtıneıl ahında 

kurulmnı yığız çehreleri öp· 
mek, öpmek lııılyor. Senılo 

bizim velloimetlmf z ey TGrk 
onlarında topraklı kırakocık 

u~raı•n TClrk köylflııfl .• Hayatta 
en do~ra yol Gıtflnde ıenıln!. 

VırlıAımızıa temeli eensln!. 

R. 8. 

-·-Asiler, Italyan Otan Genel Müfettişi 
öldürdüler. isyan Devamda. 

İttanbul, 16 (Özel) - Se14nlk'ten haber verildiğine göre, ce• 
nobt Arnavut'luğun bazı yerlerinde tayın çıkmııtır. İtalyan olan 
genel mDfeulo Chıılerdl öldaralda. Hakumet lııyam h11t1rmık 
için bdUln konetlle çahımıktıdır. Asilerin hokö.met kuvvetle· 
rlle çarpıımaktıa eakındıkları gör(Umektedlr. İtalyan mQfettlılnln 
öldflrQlmeııl, Roma'da . derin ak.leler yapmııtır. lııyan denm ediyor. -
Paris Konferansı ilk Top· 

lantısını Dün Yaptı. 

Ekrem'fn yeni lolol de gO· 
zelce başarm11ını dileriz. 

Gardenparti 
Karantina kurultay ıpor kO' 

lGbd tarafındın bu ıkıım b•1· 
kevl aile hıhçeıf nde bir pi' 
denparıi verilecektır. 

Sarhoş ~adınlar 
Peotemılcılar baıında ıırbof 

olarak garalta yapın ve bıl~ 
batına toplayın Emin tıfl 
Zeliha ve Hıean kızı Bıt1°' 
tutulmuıludır. 

Baron Aloizi, ltalya için Afrika'dan Fındık 
8 k Y K ı d "" S l Buyıl 4,5 
aş a er a ma ıgını öy oyor. M·ı ı· 1 k . ı yon ıra ı 

İıtıobul, 16 (Ôzel) - Üçler konferanıı bugOn öğleden ıonra 
Pırlı'te M. Lbal'ın bııkınlığı altında ~ilk topl1Dtıeını yapmıo ihracat Yapacağız. 
'ftı Bıbeılı'tın ·İtalya anlaomazlığı etrafında konuomılardı bulan· Trabzon, 16 (A.A) - "feol 
muıtur. Toplantıda, lnglllz bakanı Lord Eden'fn projeııl tet· fındık ftrftnQ tnrenle Tırl ft' 

kik edllmloıir. puruna yflklenmlotlr. eıı•11' 
Konfer1D1tı ltılya deleğeııl Baron Alo'zl, İtalya için Afrlkı'dın gftneıll gittiğinden QrDo lf 

bııka yer kalmadığını eöylemiı ve hftkümetlnln ileri ıGrdftğQ korotulmıktadır. On gflod~ 
isteklerde ıerar etmlotlr .,,,. 

beri fındık fıbrikalarında 

Türk Kuşu için iki Saha 
Tesbit Edildi .. 

••• - Bıotırafı 1 inci yOzde 

101Jeıl ftıerlnde ve Tfre'nfn 15 
kilometre garbında Alacalı kny 
civarındaki GOnd•ğı kısmen ol· 
euo bu mektep için m'Osılt ise 
de ideal değildir. Tftrklye'de 
b•oka "bir ideal ılın bulonm11· 
sa bo mahallin ısllh edllmek 
euretlle yapılıbilmeal kanaati 
vardır. Öğretmen Anohlm yftk· 
sek p14otör mektebinden çıkan 
tılebelerlo Tire dağl11ındı re · 
kor oçoılarına ma111lt oldoğonu 
söylemiştir. Öğretmen Anohlm 
ve ırkadaşlıu hlnterlAntta arıı· ... 
ttrmılar yapacaktı. Fakat An· 
karı'dan Ttlrk hava koroma 
genel merkezinden aldıkları bir 
telefonda Ruıyı'dın paraıGtle 

atılma talimlerine mıbııue tay· 
yare Ue paraıGt kalelerlnln 

pla.Jan ıeldlilnden Ankua'1• 

dönmGılndlr. Hinterlant ted· 
klkiof sonraya hırıkmıılardır. 

Trabzon'da 
Bir Zehirlenme 
BAdisesi Olmuştur. 

Trabzon 16 (A.A) - Trab· 
zona hl r ııaat me!lfede tarlada 

çılııın kadınlı erkekli 12 
rençber blıysız kaplı yemek 

yldlklerlrıden zehlrlenmlılerdlr. 

İçlerinden bir çocuk ölmftı, 
ltfııl h11tıneye yıtmlmııtır. 

Panayır Polis komiseri 
Panayırda f nzlbıt f ılerfle meı· 

gol olmak Dzere Kemer mer· 

keı komfııerl LGtfO Borcu atan· 
mııtır. Lfttffl Burcu hemen öde• 

•ine b.flı7acaktır. 

yak bir çahoma vardı. 

Fıbrlkalır dıı plyıı•1'" 
ıl• gldeçek iç fındıkları bd1 

-maktadır. Bu yıl yabıncı oıe ,1 

leketlere Trabzon lskeleelod oO ~, 
4,5 milyon değerinde 150,0,ıı· '' 
çuval fındık gönderileceği 1 

~ 
mln edilmektedir. Bor11d• '6 
buklu fındık 23, iç fındık 
kuruotan 11tıı g6rmektedll• 
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et (;Qneşidir. 
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Yazan: Doktor İhsan Özgen 
Pyrl tabiilik olan mek· 

ıa kıpma hUiseel bu mek 

t..ede hiç görülmüyor. 
•klar bu okullardı prı 

ld.111, iı adımı olarak ye· 
k Gıertnde çok canla eser· 

'eriyorlar. Sofra kurmık, 
'-ık, yemek pişirmek, 
leıı yıkımılı:... Gibi ile· 
.. kerllkte veyı dıı hayatta 

karıılanılacılı: olın gOn· 
lılert pek sevgi ile, pek 

L:.... lakta bıearıyorlar. 
~e'de Dr. Roller Seyaln 

!adı bu açık hava tik 
ht111 bışka bir tekle koy· 

· Onun töresinde açık 
1 bir de gOneelenme ek· 
ttlr, Bvada çocuklar açık 

k Y•tamıklı beraber gO· 
'8 lra de yaparlar. 

okuldı çocuklar bir mayo 
ler. Bıtlırındı ~enlı ke· 

S: ba.ır tıpka vardır. 
lllflar yerli değltdlr. Hava 

ıtı gôre bergOo letenf • 
~ere gôUbilUlr. 

' Arınınd . Delllle de bir 
lllektebinl Monnetler'de 

Itır, Bunlardı, hemen 

tl gibi &Dren g6neıleome 
ltr •hırıdı akli ve eeclyevi 

derı istifadeler umumi· 

:co~un bedeni hthavvO· 
la ziyade dikkati çeker 

~de <>hnuıtor. 
9de11ın et kısmı günee 
tı01 n teelrlle besleniyor, 
ette 1 
11 

D yor, kambur çocuklar 

' ._r,or, boylar uzayor, çıkık 
karınlar ~llzellyor. Ha· 

.. ~feleri •heokll bJr denk· 
8- 'Yor. 

'"-ı •tık hava ve güneı oku· 
ltq11~•tı ~ehfr çocuklarının 
~ 1 pek çoktur. Yapılan 
'-lfk. ler değil de, görOlen 
'- U-ır pek bDyOktflr. Hır 

' Utt ' ı, kol•yca mfiteheyylc 
"t~ı ~oklar ız zamanda uz 
.... ettlldekl yDkeek düzgOo· 
~~eıtnde net'ell, gOleryOzlO, 

--~ •~ sevinçli oluyorlar. 
L~•tı d b k ~JI ı oylarlle den il bir 
">ot. t •e gOzelletme kazı · 

il, 
'-tı_,. 'Oldı çahtın birçok dok· 
(t"tk la görglilerl, belgelerle 
~tııı '1•rlı) dolu vak'al1r bun· 
ş11 ~hltlerldir. 

!et d •dır var ki bu mektep· 
l\t~~erıı •e uzman kafıların 
~lllaa •de olmalıdır. G6neşlen · 
\ ~ '•1dısı kıder zuarları 
ıh •• •tdır G 
."lltala · Oot"şte fazla gez· 
•tta.,1 gftn akşam duyduğunuz 
't~ıaa •l:, halsizlik, baoagrıeı, 
,

11
••lo1t bibi hallerin fazla 

~'-e~ll ileri geldiğini tahmin 

"S.ıı.~:·· ~ı, b 11 akoama kıdar so 
''-, ko 01 gtıneı altında oynı · 
' •l: top korulan çocuğunu 
~ ~11111 letabeızlığı, aofrayı 
~e.~ ;Q •leşler içinde dalıp 
''d •ılı gflneeln ilk z1rar 
'-

11ldır. 
\ı1e .. ~1111 

gibi birçok fenalık 
\ le ••rdır kt gtıneşln yarı 
~ ,::::erinin ldareRlzllğloden 
..._~ 

1 
· Ondan ôtürll gOoee 

\ 'a tinde \Ok, hayli özen 
~=nntık gerektir. Belki en 
"te ~ ç teylerj en faydıh ker· 

' OJıbJllr. 
~tıGrı sosyeıeııl bedeni n 

\ •taı.:eltk gibi aa~lım, fikri 
\ ht 1 gGneı gibi pırlak 
~ ldıcı, IDGtehımmll, yıl· 
~orrılm11, fedıkArhk ve 

!-.. e.. •dlnmı,, yurdunu, 
•lıAı ~•er fertler letlyor. 

1- ~ ltalya ve t G ü n ü n Ş a ır · h a b e ır O e ır D :=m Oniki Ada .. 

Menemen Bağcı- lncı·rPı·yasaı pazar- Istanhu.ı öğre. t- eaeı~·~c--, yn-zde _ 

1 G ı noıb1rblar tarafından mahkum 
ları Ne Diyorlar? men erı e ıyor t'dllmek•e ve bu dlVlnıharb 

t • " " A ) k • • ı • .. mahk\\mları Rodoe'tı bllbasaa 
Dün Me:-:n'den 10 imztı ile esı gu n u Pi aca . lstıobul öğretmenlerinden 60 Kallmnoz adasında istlbkAm 

şu mektubu alılık: ~ klıllfk bir grup bagftnkd trenle lelerlode kullınılmaktıdırlır. 
Mcnemcıı, 15 - Bağcı ulusal - eaıt 18,50 de Bandırma'dan 

asığlarımııa uymıyan bazı hareket· Yarın özel Mar-.andiz Treni ilk in- fJt'hrlmfze geleceklerdir. Öğret· TekAhfl harbiye usollle btl· 
lerin kurbanı olmaktadır. Bu hal Y tiln nakliye nsıtaları mtıeıdere 

d G . • menler Baamıhıne lıt11yonun· edtlml• ve bGytık nler hıatıne 
~e zamana kadar devııl!l e ecektir? Cİr ürünQnQ etırıyor. da lımlr ö"retmenlerl n ktll· " 

züm firünn, tecim müvazencmizi e yapılmak Ozere ctbren boıal· 
temin eden, ulusun belli·J>a§lı ge· =- • -· ıtır dlrektörfl tarafındın karşı· tılmaktıdır. 

incir piyasası pazartesi gOnO incir Or6ofto0n pazar gOnG 1 ki d 1 b 1 .. 6 lirleriodendir. Bu hareketler yfi· anıca ar ır. ılın u u,,ret · Oulkl adı balkı, aıkı ldard 
ziinden üzümcüliik ıena bir vazi· raıt ooblrde açılacaktır. Don özel marıandlz trenlle geleceği menleri lımlr'de Cl" gAn Lalı 

" "' • · örf iye ytlzftnden it \'e gClçle· 
Yete 'uvarlanmııktadır. Tabiidir ki toplanın borsa yönetim korolu bildlrllml,tlr. L 1 tklLI LI d 

, L raa. e • er yapacaa. ar ır. rlne devamdan mahrum kıl · bundan ulusla beraber devlet h:ı· piyasanın 0 gftn ıçıtmasıoı ka Bayraklarımızla sGslenecea. 
· · d .. b"l' d olan arabalarla lnclrfer tecim zıneeı e zarar gore ı ır. rarlaştırmıetır. PiyaH açılma an 

Bağcılar yaptıkları masrafları önce alıcı ve aatıcı teclmerler 
bile çıkarmaktan mahrum kaldık· 

evlerlne ıaşıoıcak ve erteııl gfln 
aatışlara başlanacaktır. incir iş · 
Jrnecek hanlarda ft>noi ıemlı· 
ilkler tamamlanmıştır. 

larım gördükleri bu sırada bağ, borsada toplanarak ftzftm aatıı 
balıç.e yetiştirmekten tamam ile , az. larJDdı olduğa gibi f laller 
geçe<'.eklcrdir. Böyle bir vaziyet 6znl~de konueacıklardır. 
karşısında, tecimerlerin .haksız ve Dlln Nazilli ve dolayında 

büylik kazancları nasıl devam ede· (Uavaflslnde~ incir dwumunu 

İtllyecek olıo tıçller beyaz 
gömlek ve bıtlıklarını tamamen 

Bu hallere nihayet verilmek la• 
zımdır. Devlet, bağcı ile, bağcının 
bu derdi ile elbetde alaka<lar 

bilir? d 
tetkik etmlt olan Tecim o aeı 

hazırlardır. Boreı bıtkıolığı; 
yeol incir plyıeasının pasu 

olacaktır. Hunun için hükumeti· 
mizio bizi kurtarmasını rica ederiz. 

Polisler üye 
Olacaklar .. 
Bunun için Dnn 
Bir Toplantı Yapıldı. 

Polis tenün sıodığıoın daha 
genle bir şekilde lı gôrmesl ve 
biitüo İzmfr'dekl pofüleıia sın · 
dığa oya yazılmaeı için don 
il baylık kabul salonunda bir 
kısım komiser ve pollsrerlo io 
ılraklle emniyet yar dlrektörtı 
SOleyman Sırra'nın ba,kaDla 
ğıoda bir toplantı yapılmıetır. 

BfttOo polisler; bu faydalı ku 
roma :llye olmağı kabul et 
mlşlerdlr. 

Sivrisinek Savaşı 
Her Bölgedeki Sular 

Tahlil E•lilecek 
llbaylık aağlık ~ecllel; dno 

Sağlık ve sosyal yardım dlrtık· 

törlGğtlnde İlbay General K. 
Dlrlk'lo bışkaolığındı toplım 

mıe ve şebrJn BBğhk durumu 
Qzerlnde gôrilşmOeıOr. 

SivrlsJoe.kle daha keııln (Kat'i) 
bir eekllde snıe yapılmıeı için 
alınacak tedbfrlrr koooşulmuı 

ve bOtün Uray bölgeleılndcld 

suların ıdimunelerlolo her ay 
tahlil ettlrilmeal kerarlıetırıl · 

mı~tır . Bunun için Sağlık ve 
ııosyıl yardım bakanlığından 
gelen talimat hemen tatbiki 
b•l!laoacaktır. 

~~~~~----~~~~~-
Yeni yetişenlerin bu kertede 
yetletlrllmelerl, her zaman oy• 
oık, cebbar, izzetinefsini bilir, 
benliğini tanır, &ever ve eevtlir 
olmaları yarJDın öz varlığıdır. 

Bu yoldan gidiş kurtarıcı yurd· 
severllktlr. Gene Vlktor Hogo, 

- Medeniyetin kemal dere 
cesl çocuğa n kıdıııa hasre 
dilen se,gl ve saygı ile ayin 
olur, takdir olunur, diyor. 

Yeni ve cınh Tftrklye için 
çocuk ve kadın ihmal edilmiş 
de~lldlr. Ancık k~y çocuğu 

biraz daha ve genel gOleryOz, 
sever el, doyar ve doyurur sevgi, 
istiyor. Vatani ve insani olmayı 
lıtlyor. Bu da Tilrk'Oo fazla · 
aile yapacağı şeydir. Buna eıt"l 

den inandığımız için gtlzel İz 
mlr'Jo ıevglll köy yıyrularının 
bu 11ğlık lelerloln yıldı ıltıoar 

haftalık bir samanı bırakılma· 

maaını, bfttGn derı devresinde 
şimdilik vtlcotlırı, 11ğlıklırı 

buna tlddetle muhtaç çocuk· 
luın bu açık hua okullarında 

okottormılarını dlleyoroz. 

bıtbnı Hakkı Balcıoğlundan 
gelen bir telgraf ta yeni yıl 

test ana ııaat on birde açılı· 
cağını teclmerlere blldlrmlotlr. 

Gençlerimiz Arasında 
önemli Bir ilgi .. 

••• 
Türk Kuşuna üye Olmak Istiyen 

Genclerimiz Pek Çoktur ___ .. ._. __ _ 
Hnı kurumumuzuu lzmir'de f lfçe BBkattır. Buna rağmen 

açılacak olan (TOrk kueu) mek uçmak ve pıraıtltle atılmak 
tehi için tedkikat yapmak üzere lçln azmettim ve bunu yapıcı · 

fzmlr'e çağırdığı So,yet Rosyı 8ım. Yalnız uzman bana bir 

havacılık uzmanlarından geçen 
hafrı Anohlm paraşOtle u~ak· 
tan atılarak gökte-o inerken 
fzmlr'Jller kendisini heyecanla 
seyretmiş ve bu işin ne kadar 
kolay olduğunu görmftslerdl. 
(Türk kuşu) mektebi açılınca 

lzmlr gtoçlerlodeo pek çoğa 
borada Dye olarak çalıoacıi, 

planörle uçma ve paraotltle ıtıl· 

mı tecrflbeterl yapac•klardır. 

O gdn oımınıo paraşütle 

atıldığını gören makinist Ne 
cali adındı bir genç dün bir 
muharrlrlmlze aunlara söyle 
mittir: 

- Uzmanın parışfltle atalı· 

şını ve sOzOltrek denize indi· 
ğlnl gôrOoce içimde ayni ıe · 

kilde atılmak ve inmek için 
btr hevc:a uyandı. GôrGoGoe 
göre bu iı çok kolaydır. Zaten 
cesaretlı.a yflksektlr. Hatta ce· 
earetf mln fazlalığından bir kaza 
geçlrml'flm. Ayağımın biri bı· 

Paraıütla atılmak iıtiycn N~cati 

defa gôstereln. BllUln 
lerf n göz O ön O o de 
atılmagı hazırım. 

lzmlrll· 
hemen 

Bu Genç hava kurumumuza 
mtlrıcaat ederek tlye yazalmığı 

kararlıet1rmıetır. Altınordo epor 
kulObQ gençlerinden de (14) 
kiti yazılmağı lı:ararlattırmıe 
)ardır. 

Hayvan ihracatında Kır· 
ta si yeciliği Kaldırmalıyız 
Hayvan lhrac Eden Tecimerler; Te

cim Odasına Şikayet Ettiler .. 
Yunaolstao'a hayv11n lbrac 

eden teclmerlerlmlz yeni bir 
endişe ile eehrlmlz tecim ve 

endilııtrl odaa•D• baıvormot· 
lardır. BayHn lbrıcıtçıl1rının 

elUyetltrlne g15re 1st.ubııl'dın 
fzmlr'e gelen ve lımlr'den 
Atlna'ya gidecek olan vıpur· 

lar limanımızdı ancak 3 - 4 
saat kalıyorlar. Bu mGddet 
içinde ıecf merler bıy•ınlırını 

~alları yOkllyecek ve teslim 
ettiklerine dair btr Uğıd ılı· 
rak haylar dairesine gidecek, 
imzalatacak, ayrıcı bir iıtlda 

yaparak ilbay lığa verecek, bu 
istida hukuk J,lerl dlrektôrll· 
ğüne gönderilerek orada dtf · 
tere lı:ıydedllecelı: ve muamele 
bo kıdırlada bltmiyerek Yunan 
konııoloııloğuna gônderllecek, 

1 
Uğıd orada lm11lıodıkıın ıoo· 
ra hayvanlar vapura yakltne· 
cektlr. Halbuki bu kıdar aaon 
muamele 11ıra11ında vapur kör· 
fezden bile çıkmış bulanmak· 
tadır. Bu zorluk yazGnden 
hayvan çıkıt itleri yapılıma· 
mık mecburiyeti bbıl oımık· 

tadır. Tecim odaeı bu olUyet· 
lerl ilgili yOkaek kadara bildi· 
terek kolaylık göııterilmeel için 
tt:eebhllste bulunacaktır. 

Dana çalmak 
Mehmed oğlu celeb IJl\hmedla 

Bılkapınarda Sıdık'ın çayırın· 
da otlıyın hayvanlardan bir 
dana Haaan oğla Mehmed AH· 
nln evinde bolonmoıtur. • Ba 
hıraız danayı keımek Gıere 

idi tahkikata denm edlllyor. 

Torbalı'da Çift
lik Yangını. 

Dan Torbalı'da Bay Azlı 
çif illğl yakınında çılıhklar ateş 
alarak yangın çıkmıo •e lldbu· 
çok ıaat dnam etmlttlr. Yetf· 
ıtn köyUllerle jandarmalar yan· 
ğını çlf tllk arazisine ge~meden 
11ôndGrmüşlerdlr. Zarar olma· 
mııtır. 

Yangının orayı yınlk ola· 
rak atılın bir ılgaradao çıktığı 

oranlınıyor. 

Buyruk Geldi 
General K. 
Dirk Gidiyor. 

Trakya bölgesi ~enel espek· 
terlfğine atıuıan Ubayımız ge· 
nerıl K. Dlrlk ile onun yerine 
llbayhğımıza atının Boraa il· 
bayı Fazlı Gillec'in kararname· 
lerl 9 ·8· 935 gnnlemeclnde 
yftkeek taadlkı iktiran etmiş ve 

keyf lyet İçlılerl Bakanlığından 
dOn gece llbaylığımın telgraf la 
blldlrllmletlr. General Kbım 

Dltlk bogOo yarın yeol ödevine 
hareket edecektir. 

Rurnava'da 
.Belediye işleri ve 
Kooservt- Fabrikası .. 

Bornrvı'd• bayındırlık faali· 
yeti devam etmektedir. BO· 
yClk cami ôodnden hftkumet 
dılrrsf ne kadar olan cıddeolo 

kıldmmlırı y~nlden yapılmıe 
parktı da gençler birliğinin 

soyunma 'Je duo yeri bitiril 
mlştlr. 

istasyon caddesi bergftn ıu· 
lanmıkta bir ıarafındın da 
seneıl köpekler öldftrfilmek· 
tedlr. Sebze "" mıyHsı bol 
olan Burnıva'mızda kouııerve 
f•brlkaııının çok feydalar1 gô· 
rillmektedlr. 

Fabrika ıayesinde dGşktln 

flaıle aatalmağı nyıhut çGrll · 
meğe mahkum ıebze ve mey· 
vılar .kurıarılmıştar. F•brlka 
mQteıebblı gt1nçlerlmlzden Abdi 
Bıkkı kardeılerlndlr. Fabrika· 
nın koneervelerl İngllteu'ye 
nflmune olarak gônderllmlı ve 
çok beğenllmlotlr. Kendilerini 
tebrik ederlı. 

mıılardır. 

• • • 
Son zamanlardı onlkl ada· 

dakf vaziyet, Yunan baııınını 

yakındgn alAkadar eımeğe bıt· 

lamıehr. Booun da ıcb,.bl 
ıodur: 

Ada Rumlarında ,ayet •çık 
olarak bir Yunanistan temıyGIG 
nrdır ve bu da pek ıablidlr. 

Belki de uzak bir İ!tlkbal için 
umudlar ve arzular beılenmelt· 
tedlr. İtalya da buna mukabil 
Adılar halkındaki bu temıytU· 
lerl parç•lal'dık, onlara lıalyıa 
hıraını ve daha doğruıo hal· 
yanlı&ı ııılamık istemektedir. 
HattA bu makeadla geçenlerde 
dloi merasim tızerlnde bile 
tesirler y•pmağı baolıyınctı 

Adı Romları, kllleelerlnden de 
uzaklaımağa karar Termlolerdlr. 
Yani İtalya olsa olsa, kendine 
Ald bir arazide oturan, fakat 

baoka r.meller ııııyan tebaaaın · 

dan bir kısmını lıalyınlıştıra· 
bilmek için böyle bir ııyaııı 

gQtm,ğo baılamışhr. 

Bonon doğruluğu ve lğrlllğl 
bizi ıl4kıdar etmu. Şunu an· 
lıyoruz ki, bazı Yunan ~aaete 
lerf, onlkl ıdıdıkl bu lıalyaa 
11yaHS1nı; kendl milletlerinin 
ezildiğini göstermekten başka, 
bizim •leyhlmlıe bir hareket 
olarak ta yıpm•ğı çalıtmıkta· 
d1tlar. Bundaki maksat t•, 
Ttlrklye Ye İtalya Hasandıkl 
mOnasebat havasını bozmaktan 
ibaret ol a grre~tir. Yunan 
bas1Dında çıkan haberleri, ayni 

zamandı bu eekllde mGtılea 
etmeğl uooımımılıdır. 

Sahtekarlık 

Yapanlar .• 
lzmlr nflfoıı mCldtırltlğCl ile 

ıakerUk şubesi bıtkaahğıaın 

reami mllbtlrlerlnl ve imzalarını 
tıklld etmek ıoretlle Mecid 
oğlu Ahmed'e askerlikten kor· 
ıarmık için ihraç te~kereal tan 
ılm eden ve Mebmed oğla 

Remzi ile Kadri oğlu Mchm d'e 
de sahte oQfuı cOıdını veren 
veı kullandıran Ayvalık ceza 
evinde mnkuf 8Cl8eyln oğlu 

lemıll ve 11uç ortıklırt Ahmed 
n~mzl ve Mehmed tutulmuı· 

lardır. 
Bunlara ıld tahkikat nrakı 

Tenisçilerimiz Uşak'ta tehrımız geneı ıanmaolıA•n• 
K. S. K. tenlıçllerlndeo (MOddelamumlllğlne) •crllmlttfr. 

dört kiılllk bir gorub Uıık 

teker kalabanan çığrıoı (Da · 
vetl) Gıerlne Uıak'a gltmlt 
lcırdlr. 

Tenbçllerlmlz orada iki maç 
yapacaklardır. Giden grubıa 

Sftreyya Glbey, Haı11ll' Takel, 
Haeeyln ve Cahid vard·r. 

• 
Hak yerine Verildi 
Çayırlıbıbçe'de yangın ye· 

rinde metreıl Zeyneb'i kııka· 

narı.k Pınarbaoılı Hıyreddlo'I 

kama ile yarahyınk ôldGren 
kahve gınono Mehmed oğla 
Mehmed; hakkındaki tahkikat 
enaklle doruomaıı ·yapılmak 

Gzere Ağırceza hıkyerlae veril· 

mittir. Daıuımuına yekında 

bıolauacaktar. 

20-25 Kuruşa 
Kadın Satmış 

-Tep(clk'te Alman kulnlnde 
oturan Mehmed kızı topal Adllr; 
20 25 koroı kartılığında yanın· 
dıkl Sabriye adla kadını amele 
Cemal oğlu Alleddln'le kendi 
baraka11ndı lobut yaptmrken 
totolmuılardır. Haklarında la 
klhata batlınmıetır. 

Dolandırıcılık 
İt aramak için Gazemlr'dea 

lımlr'e gelen Tnıih Hamsının 
16 llraııaı dolandıran ~ıkl len 
ıekreterlerlnden Mehmed NI· 
had tevklf edllmlı n TGse 
(Adliye) dayredae verllmlttlr. 
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Çingeneler Kralı Nihayet Karışık ve Hastalıklı 
Sefalet içinde Can Verdi. Sütlerden Kurtuluyoruz. 

Yunanistanda Cumurl 
Mu, Krallık Mı?. 

Onun Kemanına 'Kurban Giden Gn- Gelen Talimatna.;ede kaymağı Alın- Prens Andre Cu.;huriyetçiler 1 
zel Kadının Mezarı Da, Mermer mıs ve Alınmamış Sütlerin Na~ıl Sa- · Katiller, Yalancılar, Diyormllf 

Bir Keman Halinde Yapıldı. tılacağı izah Edilmektedir .. 
811 yazdığımız 

maı::era, htç ıüp 
hesiz bir masala 
bıon zemek tedir , 
fakat şimdiden 

h•ber verelim 
ki bir hakikattir! 

* • • Yirminci asrın 

haılarında A vru· 
pa Aristokrasi 
Alemi b6yQk bir 
rezaletle e!aııh 

ıurette 11ara1lmıı 

idi. Böyle bir ıkandal, o zam•· 
na kadar ne görCUmOş, ne de 
letllmlıtl! 

Bu ıkandılın kahramanı 

prenıeı Dö Koçyı idi ve . . . 
meıhur çingene vf} olonlst Rln· 
yo Zınkçl'ye, bo kemancının 
keman çılmaaını meftun ola· 
rık kocııı prenıten ıyrılmıı 
Ye bu çingeneye Tarmııtıl 

Ve, itiraf llzımdır ki bo çln· 
gene, bu kemancı ııerserl batan 
A nupı Arlıto.lı.:rat zevce n 

babaların bir klbuso olmuştu, 
çGnkO bu adımı ıevmlyen ka· 
dın ve kız kılmımıotıl 

Bu adım "Çln~eneler kralı,, 
diye ıöhret bolmoı ve zamanın 
donjuını olmuıtul 

• • • 
Preoses Dö Köçyı ile Çlnge 

neler kralı Parls'te tınııtılır. 

Gazel Çingene, keman1D1D 
yayından dökCllen nağmelerle 

genç ve gazel prenıeıln kal· 
biat o kadar teehlr etti ki 
prenıea, A vrupa'nın en yGk· 
ıek hınedınındın birisine men· 
nb olan kocaıını, çocuklarını, 
evini ve namus ve hıyıılyetlnl 

de ununu, herıeyl ayıklar altını 
aldı, blnblr re11lete katlandı ve 
çingeneye kaçtı!. 

Sbndılların az olduğa veya 
gizli kıldığı o devirde, cihan 
matbuatında bu mee'ele etrı · 

fanda kıyametler koptu. 
Da ıurede temeli skandal 

olan yeni aile, birkaç ııeae 

mee'ut yaııdı. Sabık prenııeıı 

yeni ve çingene kocıınnı bir 
gölge gibi her tınffı taklb 
etti ~e çingeneler kralı bu 
maddet içinde aile haklarını 

hGrmetklr kıldı. 
Fakat, her lfean ıırkıları 

ınıındı yer alan "Saadet ebe· 
di değildir!~ es11 hOkmana 
göıtermeğe ve çingene de karı· 
ıına blyınete bıelıdı! Vr. ni · 
hayet ondın ayrddı . 

Tıllktan za bir zımın ıonra 
çingeneler krah, aabık karmnın 
bir kuzeni mıdam Emerııon 

ile kırıılıotı. Bu kadın Fili· 
dılf lyı'nın milyonerlerinden 
bjrhtaln karısı ve çok gfizeldl. 

Bu kadın da ilk görflşte 
çingenenin eılrl oldu. Bu da 
kocaeıodın ayrıldı, ıık sihirbazı 
çlngeae ile evlendi. 

• • • 
Rlogo, bu tarihlerde şöhre · 

tinin en yflkeek derecesini 
yıııyor, erkeklerin kendisinden 
çok korkmıııaı rağmen, Avro· 
pa'nın yOkeek Aile mohıbbet· 
lerlne davet ve kabul olunu· 
yordu. 

Çok çapkın, zevk n kadın 

daıkGnG idi. ÇOokl hıUııkao 
çingene idi. 

İkinci karmaı çok eevmeıılne 
n bu kıdının çok g6zel olmı· 

sına rağmen, Rfngo birçok 
kadınlarla münasebette devam 
etti. BdUln bu mOnaeebetler 
yiikıek ve arlatoktat kadınlar 

araeında oluyordu. 
Karısı ise, kendiılni ıevmek· 

ten biran geri kılmadı; ona 
· Mokeblllnde kfiçak bir a,k 
aadakaıı almak için· bdydk 
ve kıymetli hediyeler verlb 
darda. 

Do sırada, ııbneye genç ve 
gazel, iyi kemıa ~lır birçok 
çlngAoe gençleri dıba girdi; 
çlngloeler kralı itibardan dOı· 

meğe bıelamışh. Rlnyo'nun 
yıldızı artak töodyordo! 

Rlnyo Amerlka'ya bir turne 
yaptığı vakit, hiçbir kıymeti 
olmadığını anladı ve Nevyor· 
luo aç6oca auuf bir lokanta· 
ııına kemancı olarak girdi!. 

• • • 
Bundıo ıonra, on ıene 

evclkl bıımeth1 çlagAneler kra· 
h01, şu veya kıymetılz gazino 
veya lokantada, eaçları kırar· 

mıı, beli bökalmGe ve göıleri 

·her halde mezlaln hatıralarını · 

dalmıe vaziyette gör .nek mam. 
kan oldo ve 1927 de ölda. 

Fllıdelflyıaın aabık mllyo. 
nerinln gazel karısı, çlnglneler 
krılanın batan nfaıızlıklırını 

rağmen yanından ıyralmımıetı. 

Bo yOzden de kendlılne mıh· 

ıoı ıenetlnl tamamen mıhnt· 
mi eti, Ve Ring öldağa nklt 
dol kalan bu kadını bir iki 
Blbebo ile kem1Dındın bııka 

bir miras bırakmımııtır. 

Bununla ber1ber... Çingene· 
lfr kralının dol zevceııl, ıııbık 

Madam Emerıon bili gGzeldl, 
bu gOzelllk aayeıılnde Oç6nca 
bir koca daha buldo. Fıbt 
fellket gene gellb çattı ve bu 
üçQacQ koca da büyClkçe olan 
bOtQn ııervetlnl kaybetti ve ... 

Beş pırı mlraa bırakmadın 

öldfi! · O kadar ki, cenasesl bile 
belediye tarafından kıldırıldı. 

Bu kadın bandın ııonra bG· 
1 

yak bir sefalete daıtO; birden 
çöktO, ihtiyarladı, ekmeğini ka· 
zan mık için en sof il lelere 
bışvordu ve nihayet lldca ettiği 
bir darilllcezede tım bir sefılet 
lçlude can verdi. 

Bu ıamıoı kadar kendisini 
tanımak lıtemlyen akrıba Te 
taallukatı, sefalet içinde can 
veren bu kadını mu11zam bir 
cenaze alıyı yaptılar, mezarı 

Gzerlne muhteşem bir tıo dik· 
tiler. 

Nasıl bir tıı tahmin edebi· 
llyonunuz? Beyaz mermerden 
yapılmıı bir keman! 

ilk Okullar 
Şehrimizdeki ilk okollardı 1 

eyhilden itibaren kayıd ve kı· 

bal maımeleılne bıtlınacaktır. 

Saılerln nevileri ve vaıııf la 
rım. ıüt ve mamulAtınıo istlh· 
saltoe ve satışına mıhııuıı yer· 
lerlo, levazımın ııhhi ıartlarıoa 
dair umumi hıfzıssıhha kanu 
nunun 171 inci maddeıılo., 

göre tanzim edilmiş olan tali 
matname Ubıylığa gelmf ıtlr. 
Uray ve sığılk ve sosyal yar. 
dım dlrektörl6ğft talimatnameyi 
hemen tatbike bııhyacaktır. 
Bu talimatnameye göre baıkl 
bir vaıııf tllve etmelulzln yal 
nız (Süt) tabiri inek ııiltOoe 

delAlet eder. İnekten bııka 

hayvan sQtleri hangi hayVlndao 
ahnmııea o hayvanın ıdı He 
zlkroloomıhdır. (Koyun sata, 
manda ve keçi ııOtö gibi.) 

lnıın gıdası olarak kullanı· 
lacak .. ııCltler ııbhatl yerinde 
hayvanlardan 11ğılan taze ıüt · 

lerdlr. SOt vaııtaıılle hayV1nlır· 
dan insanlara bolııın buta · 
t.kları tutulmuı hayHnların 

sGtlerinl ııatmık yuıktır. 
Hayvanlar doğurmadan 15 

gOn evvelinden doğurduktan 7 
gGn sonrayı kadar verdikleri 
ııadlerle ığızı hni ıddlerln ta· 

tılman yaııaktır. 

~adle g•çmeııl kabil arsenik, 
ıntlmovan, cin, trebaotln robu 
ıarı@abır, iyot, ıtrlknln ve dlğ~r 
elblh kalevller veya bunlara 
benzer llAçlarlı 1100 Gç gftn 
zarfında tedavi edilen hayvan 
larm eOdlerl de ıattıralmız. 

Satlerln rengi, kokusu ve 
. lezzetJ ile diğer haeıııları tabii 
olmalıdır. Gözle görülecek de· 
recede pflliklerl havr olan veya 
bir yere bırakıldığı halde yarım 
ıaat zarfında dibinde gözle gö· 
rOlecek miktarda torto yapın 
sOtlerln eatılmaııı yaeaktır. Şu 

vaıııf lardald sftdler lnıan gıdısı 
olarak kollanılımaz: 

Fenı kokın n rengi deilı· 
mlı Teyı boyanmıı olan ıfttler, 

lçerlılnde kan nyı hıyvanau 

diğer ifraz ve lfralırı bulunan 
ııiltler, tadı ıcı veya ekti olan 
ıCltler, iyi beılenmemek yazan. 
d"n kıeektlk halinde olan veya 
çorak gıdalarla beıılenmlı, çok 
yorgun veya ateıll bir haetıhğı, 
veya ıteıll bir ishale, herhangi 
bir meme haııtahğını tutulmuı 
hayvanlardan ıağılan sfttler. 

SGtlere herhangi ıekll veya 
miktarda olurı~ olıı!Jn 110 veya 
muhafıH f çln kim ye Ti madde· 
ler 1 boz, kar ve herhangi diğer 
bir madde (Kola veealre gibi) 
katılmıııı yınktır. Sat tıpyın· 
larla ııeyyar 11tıcıların yınındı 

ııuyo havi kıp bulunamaz. 
Sat taıımı ve mohıfuaıını 

mıhauı kapların Ozerlne ııQUln 

nev'lnl gösteren bir etiket 
yapııtmlmııı mecburidir. 

SOtler hayvanın memeal ki· 
mllen 11Aıhp boııltılarak bir 
kıp içinde barııtırıldı• tan sonra 
eatıh~ı çıkardıblllr. Meme kıı 
men ııağıhp elde edilen bir mlk· 
tar ııQt ııatıhğı çıkarılım11. Mob· 
telif clnıı hayV1nların sCltlerl 
birbirine karııtmlarık ııatılı· 

maz. Kaymığı yarı alanmıı veya 
tım ılınmış ıfltlerln hıllıı afttle 
karııtırılmaeı yasaktır. 

Bıor ne mikdarda olursa ol· . 
1100 kaymağı tam Te yarı alan· 
mıı ııatlerla hıllıı ıGt adı . ıl· 
tında ve tım kıymıgı ılınmıt 

olanların yarı kaymağı ahnmıı 

s6t adı alt1Dcla sahlmaeı yaHktır. 

Süt kaplarının Ozerioe yapış 
tmlacık etiketler (Balla süt) 
için zemini kırmızı ve (Yarı 

kaymağı alanmış süt) lçio yf'~ll, 
(Kaymağı ılınmıt süt) için 
mavi renkte olacıılLtır . Etiketler 
sabit ve iyice yapıştırılmış ol· 
malıdır. Baş hakan :M. Çaldaris:makamında .. 

Çin Dış Hakanı 
Şıoghıy, 15 (A.A) - Nan· 

kln'den · bildirildiğine göre, 
Merkezi icra komlteıl, dış ha 
kanı M. Vıngchlnvelln çekil· 
mealnl kabul etmemeye karar 

nrmlıtlr. 

1atanbul 16 ( Uzel) - Yo· 
nan hükumetinin mecliste fııtl· 

nal ettiği ve Çaldarls'ln lideri 
bulunduğu halk fırkası arasında 
krallık ve comurlyet cereyana 
şiddetle çarpıemaj?a baolamııtır. 

Meb'oalardın bir klBmı, Av· 
rupıyı giderken başbakana 

Uarlemin Allah Babası. 
Kısa Yoldan Şöylece Geçinmeği Yo

luna Koymuş Bir Zencidir. 
Bar lem' de, 

Nevyork'uo gö· 
beğlndekl ba ha· 
klU zrncl mem 
leketlnde Mejor 
Con Dl ven lı· 

mlnde bir zen 
cinin bundH az 
zamın evel ma· 
budloğn merael· 
mi yapılmııtır . 

Bu zenci ve 
koy da gn dl nl 
hık kın da esaıh 
ve çok malumat 
yok tor. Yalınız 

dl nl ne gir m le 
olınlırıo kendi· 
elne "Allah Baba,, dediklerine 
bakılırııı bo ıdımcık · incir 
çekirdeğini doldormıyan kaçG· 
cClk aklını rağmen . bu yazden 
geçinmek kolayını bulmoıtor. 

Buna fazlı hayret gösttrme· 
mek llzıoıdır. Amerika'dı, hele 
Nevyork ve Ştkago'dı hemen 
!ıergGn yeni bir din kurulur 
ve bunların yazde sekseninin 
baoı da Hintli, Mıııırlı, Sari· 
yeli Ye Çlnll'dlr! 

Zencinin dfnf n e1111ı çok ıa · 

dedir: Doııtonı bığlıhk, din 
relıılne tım bir itaat, ltlmattır. 

Dini mer111lm ılir ve teganni 
ve biraz da ekzantrlk danstan 
ibarettir! 

Y ılnız bu "Allah baba,. nın 
Nevyork pollıl Ue ııkı bir mO· 
nısebetl vardır; oedenııe ıık 
ıık pollıı dı~relerlne davet edl· 
lir ve bundan bir sene kadar 
evvel de birkaç aylık bir mah· 
buslok geçlrmlıtlr. Maamaflb, 
"Allahbıbı" bu lelere ehem· 
mlyet ver11ar.z ve ... Dalma dost 
tarı bağlılık, ltlmıt ve lta1t 
tnıılye eder. 

"Allıh babı" ııon koyduğu 
yeni ıhkAm ıııyeıılnde polisle 
olan ılAkatııaı keemeğe mıı· 

vatfak olmootur. Çünka, yeni 
ıhkAm bu din 111llklerlnl »Al 
lıh babı,. yı muayyen bir 
para vermekle mflkellef kıh· 

yordu. 
G6n geçtikçe bu zeoclnlo 

dinine girenler çoğalmaktadır. 

Ve vaziyet öyle bir ıekll al 
maktadır ki, "Allah baba,, bil· 
tan Amerika zencilerinin bir 
nevi kutubu olmağa bıılamış · 

ur. Amerlka'dı vlcdaa itlerine 

karışan olmaz. Fakat Amerika 
zıbıtas' ve bilkumetl bo vazı . 

yelten ıılnlrlenmeğe bıtlımıetır. 
Çilnkü zencilerin bir hedef 
etrafında blrleemeılnln bir gan 
gelip elyaai bir şekilde memle 
ketin ıııayışını bozmasından 

korkulmaktadır. 

Yeni· Yıl 
üzftmü Don 
Vapura Yüklendi. 

- Başı 1 inci yOzde -
lemen~ bandıralı Ganlmedes 
vapuruna yınaştırmııtır. Vapur· 
da bulunan çağırıhlıra (Davet· 
Ulere) vinç hareket edince şam· 

paoyılar verllmfı ve kaptan 
bir elıe şampanyayı vinç de · 
mirine vunrık kırm•tı drOnan 
memleket, uluıı, Qretmen ve 
tecf merler için hayırlı olm111ını 
temenni etmlıtlr. 

Şattald işçilere bahıleler da· 
ğıtılmıe ve ilk partide vapura 
(50) kota yaklenmlttlr. 

Don akeıma kadar vapura 
(1500) kuta incir yakletllmlı· 
tir. Bugfln de eaat on bire kı· 
dar diğer teclmerlerlmlz tara · 
fından 300 kutu mal yfikletl· 
lecektlr. 

nztım Satışları 
Don boreada azam ııatışı pi· 

yaeıaın açıldığı gOne göre ola 
belen yavaş olmu~tur. Akşama 

k:,ıdar sıtalan Gzam miktarı 

850·900 çuvaldır. Flıtler t.lr 
gün evvelrdnlo aynidir. Piyasa· 
dıkl OzQm miktarı 2500 çuval 
kadardır. Batün QzClm hanla· 
rındı işçiler çılıımıktadır. 

;moracıat ederek rejh:ll 
gtneloya lazam kalmadığıfl 
comurlyet rejiminin de 
14zım ğeldlğlnl b!ldlrdll 
Bu baptaki f lkfrleriol 
olarak kabineye vermeıeıl 
zomunn kendilerine bildi 

Çaldarls'lu gittiği gtıod 
halk fırkası meb'uılırı 

gorob bo mes'eleyl mO 
etmekle, fakat bo huııoıll 
rapor hazırlamaktadırlar. 

Krallı~a lazum oldl• 
kat'i olarak latlyen halk 
meb'oau miktarı gan ge 
artmaktadır. 

letanbul, 16 (Özel) -
Yanan kralı Jorj'on a 
prens Andre'ntn El1Jutko11 
lon gazetesinde neşrettiği 
makale, Camhurlyetçl 1 
lılar nezdinde derin bir t 
husule getirmiştir. 

Prenıı Andre bu makale• 
baıta Venlzelos olmak O~ 
cumorlyetçllerlo llderlerlol ff 1 
tll ve yalıncı olamakla 'Ve 
nan memleketloi .Krallı~ 
hanedan aleyhinde neırly•1 
takları lçlo· ecnebiler göıO 
pek sQf lil dr.receye dOeO 
olmakla» itham etmekte 
bunlarla halk fırkatıı erUO' 
anlışmıaını imkansız göııter 

tedlr. 
Makaleler, ruh itibarile 

fırkasının olmdlkl lideri 
bıobakan M. Çıldarlıı'I 1° 
eaklık, mohıUf lerle anl•I 
istediği için de tedblrılıll 
itham etmektedir. 1 

lstanbol, 16 (Ôıel) -
nanlııtın'da maııelllh baı• ~ 
aelerln grup hıllndo yıpll~l 
hareket ~lzllden gizliye 
Faşlzlm cemiyetinin kurotdll G' 
kanaatini vermektedir. 8d 
mlyetln hedefinin de •0 1 
krıllağı iıde olduğu • 111-' 

maktadır. · fi' 
Yunan cumurlyetperver ~ 

katarı namını, Abrar fır 1 
lideri M. Sofullıı, halen AIOI.;. 
ya'dı Vlesse'de boluoıD f" 
bakan Çaldarlıı'e bir tel 
çekmiş ve· ' 

"Adedi yirmiden ız el111'1:ı 
silahlı ve bir kııımı ıııkerf ,... 

' gtdr 
blıe giymekte bulunıo p 
lırın bet on gOn içinde ~· 
tıkları hareketlere naıırı t,1# 
kati celbederlm. Attlk'te~ 
gazino 11n'ıtkArı, Mail &'' 
camurlyetperver bir gt0 f;r1" 
çen gfinde Abrar gaflete Jtl'' 
den Patrle ldırehıneel boO I"' 
taaarruz ve tecavfizlerloe 0 

mıetır . 
1 0

,-

"Cftmurlyet ile idare 0 ~ 
bir memleketin bu gibi k•"'' 
ruzları tıhımmQICl yo 1' 
Bunlar medeni bir b•Y11 •dl 
ııdığımızı ve Yunao1•1'° ol' 
vicdan bGrrlyetlnln dJef;.ı. 
yetini şaphell gösteren Ol" 
ketlerdlr. Umomi Araya :,,
caat edileceği sıradaki I" 
ve delAletl de çok fecldltı• 
mletlr. 
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~başımızdan Ge.;enler.. Cevah Yeriyor. Ç. Aı.?.znm •0~~·=~ K. s. 

1 M 
• 185 K. A. Kb. 7 75 11 50 

63 17 Ağustos ,35 Yazan: M. Doğan Batu Yaptığı iş eri adde Halinde Birer 125 H. z. Ahmet 5 75 6 50 

l\onsolos Adımını Atarken Hasan Da Birer izah Ediyor: ~j - 1~; :.·1~:!~~:: ~ ~~ :: 
6 J ,5 J. Kohtn 6 l O 25 

Mavzerini Ateşlenlişti.. ~. ~Tfi.f · !~ ::~.~::~· ~ 15 

. ~ 41 Y. 1. Tılıit 6 25 
~~~~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~~~~ 

K.öprfiye giden yol, Pağ tarafa üç yerinden vurolmuetu. Fakat Nefer Haaan'ın ıuurauzca :37 J. Taranto 6 50 

10 25 
10 50 
12 

:o~ro bir tilmeek bırakarak yaraları haf lf olduğundan ya hareki ne 8ebeb olan bu e&babı 28 Mani. B. koo. 6 50 
•flf bir meyil alır. Bu ıOmsek pacağı tşl yapmıştı. Bu defa mucibe mabeynin işin" yara 28 T. Debbas 6 25 

ll 
9 25 
9 75 

14 2a 
10 

••rafında bulunan cephanelikte Hasan ile manga arasıotia mü· mış ve aynlle Rus çer.na bôy 25 Vitel 5 50 
:t•nıiye efradından Keylan'lı eademe başladı. Çok geçmeden lece blldlrllmlştl. N.bayet Ha 12 D. Ardttl H 
l •eın bir tarafıan nöbet bek· Haean'ın ellAbı susmuştu. La· san idamdan kurtulmuş Üskilb 12 H. Alyotl 8 50 
d'IQek.te, bir taraftan da mQııa· san tam 00 iki yerinden yara baplebaneslnde müddetlnl lk · 11 F. z AbJul. 9 

8 50 
9 

'°'e sahasındaki cenazeleri eey· lanmıştı. Delik deşik olan Ha mal elmek üzf're onbeş seneye 3 Şınlak z. bl. 8 50 
~ellQeğe baelamış bir k4f lr lcin san ölmemlştl. Ağır yaralı i U. hipaedllmeelne dair lradel pa ~ Len Reclyo 13 

8 50 
13 

hılerce din kardeşlerfnln öfQ. MlralAy Said bey şeamet 88' dl§abl tebliğ oloomuetu. Bu 854,5 
1'1Clo çan vak'ayı bfr tiirlii mabeyne 
1- e acımış ve bu merd adam· bildiremlyorda. Makine başında bfiyük galle bir gün evve!ld 

r için gözlerinden haf lf bir hizmet edenlerin taltif lerlnl 
lk ölüm terleri dökerken mabe1 fo 
i 

1 
damla ya~ bile akmı§h. Yele de buhranlar geçiriyordu. halile geri bırakmıştı. Baean 

~e dOşQndft ve kafasını bir iki Yarım aaat stırmemletl, Has bir bölük muhafız aslu:rlo bu. 

ere sağ ve sola .aalladıkıan çarı da mea'eleden haberdar londuğo bir trenle ertesi 81• 

~llra kararını verdi. Basan hu olmu,to. Yalnız Keraeald ma· hah doğruca Üekiib'e gönde· 
~kfUeo kanların intikamını beyne malumat verirken: rllmlş, evrela hastaneye yatı · 
~Qlak için konsolosÖ vuracaktı. - Konsolosa müsademe sa rılmış ve sonra da hapishaneye Qu,t dt eredd6d andiçtl, kendi ken· hasını dola~mamaeı için blrkeç alınmıştır. Bu Baeao idam 

ile beealaştı. defa haber gönderdim, tesir olorııa bir tOrbe yepılmaaı 
Q Uzaktan konsolosu görOnce etmedi; btn borada eelr değilim için bOtftn Aroavoılukta iane 

So'ltn gözlerine inanmamıştı. diye eon cevabını vermiş ve ler bile toplanmışll. 

1 
l ellnl kaşlıırının Qzerlne to· kapı dışarı çıkmıştı. Konaolo OOkümele eadık ve fakat 

•rtk. haktı ve kendi kendine: sun vurulduğu yerde benOz sllAhına h4klm ceba1et ve 

- Ta kendlel! kaldırılmamış bir iki Arnavud taaBBubon derinliklerinde yaşı 
Dedf. naşı vardı. Bunlardan biri ae· yan lneanların bllmlyerek dev· 

d :Nöbetçi olduğu için mavzeri ker Basan'ın dayısı imiş . Be· leıio başına açtı~• gaile, bilerek 

h:la idi. Belindeki f lşenklerl nüz kanı kurumamış dayıeının yapılan fenalıkların meydana 

... ' kere yoklad•. Bağları kı· cesedine basıyor gibi konııolo· çıkardığı büyOk yaralar netice 
'Cllld K 
1 •nıyordu. Gözlerini koneo sun aldığı vaziyet kuvvet mu· itibarile hep birdir. an·ın 

b7Qo hareketine dtken Hasan. hıkeme ve şuurunu o an için nazarında berikisi de ınClcrlm 
"'çbır şey görmlyor ve lşhml kaybetmiş olan Hasan'ın gö dlr, berikisi dt'I varan hainidir, 
10tdu o ki , · adım adım gelen avı· züoe lllşmiş ve hep bu işlerin tatbik edilen ceza heri el lçh.ı 

1 Côılerlle takip ediyordu. mOsebblbl olarak gôrdOğO. kon· de aynidir. Yalnız lnean mer. 

lçt toosoloe şoseyl takip ettiği eolosun Dzerlne ateş açmasına bametl, lneao şef kail birine 

bt il Ceph11neltğl sağına bırakıp sebebiyet vermiş ve ha şuursuzca acınır diğerine de "Oh ne iyi 

ed fff ıneyll ile yoluDa devam bereket, bu müessif hadise oldu!" der. 

• 'Cek.tf. Basan sessiz ve aada ile n tlcelenmletlr. Dlyebilmlıtl. 
•t b ~ lrkaç adım attı. TOmeeğln 

delıır111a geldi. Konsolos önQo 
trı 

~ geçiyordu. Hemen eelAm 
•ııı .. ''ııı Jetini aldı . .L"\öbetçlnln ee· 

iti& vaziyetini göıen konsolos 
't Ilı vermiş ve yoiooa devam 
~ek. üzere bir adım atmıştı. 

"'
1 

q fırsatı kaçırmıyao Basan 
JI dı 
l rıoı sfir'atlle sllAha davran 
•tı .. 

ı Jeti alarak mavzerini ateş 
eııı & 

llaG e15e başlamışlı. BlrlblrJni 
''•kip : 

; Dan! Dan! Dan! Dan! Dan! 

t '' kureun birden atmıştı. 
ııe~ll&oloa cansız olarak yere 

~-~IQlşll, Kurşunların hepsi de 
~ t etmiş, kalbi parçalanmıştı. 

~td ••zerindeki beş . kurşunu 
Çe•ıef ine boşaltan Hasan, ayni 
Ce klik.le eil4hını doldurmuştu. 

tld 'id en gelen manga Basan 'rn 
tt,;tı ıelaru ve ateş vaziyetle· 

'te gôrlllQş ve derhal Basan'ın 
~tine ateş aı,;mıştı. Fakat 

lo. " 11 da beş kurşunu kon!o 
llll ft '1 zerine boşaltmıştı. 

•ııganın açtığı aıeşle Hasan 

A İt\_D_(_) L-u-· 
~ük Si;:'eaı Gazete 

il 8•hip ve Baıyazganı 
lıttı aydar Rüodü ÔKTEM 

tJı:rıt neıriyat ve yazı iıleri 
14-t llıtldiirü: Hamdi Nüzhet ' 

eb.h . ·-lı .... eeı: 
C, anı!~ İkinci Beyler eokağı 
l' • .. Partisi binaeı içinde 

l''1e~~f: İzınir .• ANADOLU 
· 2776 ·• Posta kutusu 405 

~illa~ ABONE ŞERAiTi : 
~ •1100, Alb aylığı 100, Oç 
~ Y Aı 500 kuruıtur. 

1~ lllernleketler için senelik 
lf De Ücreti 27 liradır. 

~- erycrde !._ Kuruıtor. 
~ıniı nüshalar 25 kuruotur. 

lıııı.. .\Ootu MATBAASINDA 
~ BASILMIŞTIR 

- Devam edecek -

Kışlada Mfls. Mev. satın alma komisyo· 
nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 

Met. M v. sat. al. ko. dan: 

1 - Met. Mv. askeri h1etaneelnln kapalı zarf la 

bulunan (60000) kilo koyun eti ihtiyacına 
dığındın pazarlıkla satın alınacaktır. 

mftnakaaada 
talip çıkma . 

2 - İhalesi 23 ·Ağustos· 935 cumı günü eaat on beş bu· 
çukta İzmlr'de kışlada Met. Mv. satın alma komlıyo 
nunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda gôrQlebllir. 
4 - Koyun etinin tahmin edllen mecmu tutarı ( 19200) 

Hrdır. 

5 - Teminatı muvakkate akçesi (U40) liradır. 

G - leıeklller Ticaret odasında kayıdlı olduklarını dair ve· 
alka göstermek mecburiyetindedirler. 

7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2:190 sayılı artırma ve ek· 

elltme kanununun ~ ve 3 ftncii maddelerinde ve oart· 
namesinde yazılı vesikaları ve teminatı muvakkate mak· 

buzlarUe birlikte ihale saatinden evvel komisyonda hasır 
bulunmaları. 2615 

Mat. Mv. aat. al. ko. re. den: 

1 -· Mst. Mv. kıtaatının ( 66100) ktlo sadeyağı ihtiyacı kı· 

palı zarf usullle mOnıkasaya konmuştur. 

2 - ihalesi 4 ·Eylul· 935 çarşamba g6nQ eaat on altı bu· 
çukta lzmlr'de kışlada Mat. Mv. ~atın alma komlıyo· 
nundı yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi (258) kuruş bedel mokablllade komisyondan 

4 -

5 -
6 -
7 -
8 -

alınabilir. 

Sadey•ğının tahmin edilen mecmu tuıarı ( 51558 ) 
li:adır. 

Beher kilo sadeyağı için 78 kuruş f iat tahmin edilmiştir. 

Temlnalı muvakkate akçesi (3827) lira 90 kuruştur. 
leteklller Ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair ve· 

alka göstermek mecburiyetindedirler. 

Münakasaıına letlrak· edecekler 24.90 eayılı artırma ve 

eksiltme kanonuuon 2 ve a ancü maddelerinde ve şart· 
' 

nameıfnde yazılı veelkalarile temloaıı muvakkıte mak· 
buzlarını ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az 

bir saat evvel komisyona vermfş boluoacaklardn. 

2616 ~ 17 22 27 1 

Söke Şarbaylığından: 
Belediyemizin bir senelik tlektlrlk ampülii 6.8.935 den hl· 

haren 20 gtln mOddetle ekalltmiye konulmuştur. İhale 26,8,935 
pazartesi gnaa saat 16 dacJır. Şarınameslnl anlamak lstiyen ta· 

llplerln Söke belediyesine mGracaatları llAo olunur. 

17 19 21 23 

U~ak'ta asfalt yolun gôrüoiloü. 

Uş~k'tan Ykzılıyor: şebbftaO sever bir zat ve bir 

30 ·Temmuz· 935 gilnlem çll de şeker fabrikası vaktlle susuz 

Tan gazeteelnde (U ak'lılar sizin kalmak tehlikesi varken bu 

için) ba~lıklı yazıda oarımızı euyu eUlt ettlrdller. Uoak'a şe· 

Ugllendlren bir yazı çıkmıştı. ker fıbrlkaeına geıfrllmul için 

Bu işler hakkında kendlılne 750000 lira lbım olduğa an· 
başvurdnğum şarbay Hakkı laşıldı. U~ak urayı btıtçeel 8 
Cındoğan bana şunları ıöyledl: yilv bin lira olduğu zaman Çok· 

1 - Uşak'ran bahseden özel rağan soyunu getirecektir. 

aytarın ~ar ve uray işlerinden 

anlamadığı gibi 23000 nüfoelu 

ve adı dalma çalışkanlıkla ve 

iyilik.le anılan Uşak'ı ve onun 

mümessillerini pek fena bir 
tarzda ve hakikatin aksine ola 
rak reklAm etmlştfr. 

2 - Uıık ur:,.ıodan bahee 
dllirken bir miskinler tekke 

sinden bahseder gibi mırılda· 

oıyor. Uşak'ın içinde yaşadığ• 
halde bu kadar zayıf bilgili, 

sakat görfişld adama gQlmemek 
tiden gelmiyor. 

Ueak; bir ilçedir, kamoa de· 

ğlldlr. Uşak'ıa yaratma ve yllk· 
sehme gidişi vardır, bunu ıör· 
memek: garlbtlr. 

Tan aytarı bildce işlerinden 
hiç anlamıyor. Her işin birden 

bire ve kolayca yapılacağını 
sanacak kadar mektepslzdlr. 

3 - Uşak şar kuralu 1·10· 
934 de lf batına geldi. Daha 

evv~lkl tarbaylar ve ~ar kurulu 

değeri kadar ç.lıştılar, ödevle· 

rlnl yaptılar. işte . yaptıkları 
işler. 

Batı Anadoloeuada adı geçen 
değerli bir spor alanı, aefalt 

yol, şehrin gün endi9loe doğ· 

ru olan mahallelerin ulu yolları 

ve tekmil ara yolları. 

Benden evvelkiler için, he · 

nim borcum her zaman sevgi 

ve saygıdır. Ne dediğini bil· 
oılyenlere dil uzattırmam. 

4 - Uşak Kerbela çôlftne, 

toı dıyarıua, karanlıklar yor· 

duna hmzetlllyor. Uşak'ın 
fennlğ su tnzlatı olmamakla 

beraber, arayın yakınlardı ele 

aldığı su itleri düzeninde yil· 

rOmekıedlr. Su sıkıntıeı yok· 
tur. Balkın ihtiyaçları önlen 

mlşıir. Zavallı aytu, su lele· 

rlnden bahsederken o kader 

tavsiyelerde b11lonuyor ki acınır. 

Adı geçen Kortıayu, Uşak'a 
on kilometre uzaklıktı Kura 

köyftodedlr ve köyOn malıdır. 
Geliri çok bir su değildir. 

1 çme haaeası Tatdelen den· 

glnde olan bu giizel tın mG· 

hftrlü tenekelerle" şehre geti· 

rllmekte ve tenekeel yedi ku. 

roşı satılmaktadır. Çokrağan 

ıuyo Murad dığlarının eleğin· 

de çıkan önemli bir sudur. Te· 

B - Ueak'ın bir elektirlk 
mea'elesl vardı. Uray, şırı ıeık· 

landırmak işini en haeıa dil· 

şilndft. Bogiln 1arır:ıı olan ışık 

işini kendi bftdcealnden ayır 

dığı on bin lira ile dOzenle 

meğe ha~ladı. 4 gOne kadar 

buhar lokomoblllerl sipariş edi 

llyor. 29 birinci teşrin 1935 
büyük bayramda yeol elekılrlk 
Eantralımızı açacağız. 

C - Uray yol lelnl kendi 
sinden evvel çalıeıohrın y•p· 
tığı gibi devam ettiriyor. Fab 

rlka yola ortak olarak yaptırı· 

lıyor. Fl\brlkaya giden yola 

mChazi yolun bir kısmı bitti. 

Kemalöz mahallesine bir yol 

açıldı. Ara yolları mektep yol· 

!arı bitirildi. Modern mezarlı~• 

giden yol ışık mahallesi, poy· 

raz ana yolu yıpılıcaktır. DJ 
ğer yolların onarılmaeına önem· 

le devam ediliyor. Aylar ra· 

hııçı tenefffiı edeblllr. 

5 - Bu devrede seçilen şar 

kurula bir yıl içinde eu itleri 
gôrflyor : 

1 > i bir elektlrik tesisatı, fen 

nlğ bir mezbaha, modern :hır 

mezarlık, modern ve eıblılğ btr 
hali, ulu yolların, meydanların 
•çılmHı, bQdce çnçeveal lçf nde 

vol yapımı. 

Uşak orayı ödevini gücün iln 

yettiği kıdtr yapmıştır, yapa· 

caktır. Takdir btklemlyor1 ten· 

kitten korkmıyor. Ancak ıaml· 

mlğ •e bllglli kılemlerla yapa· 

cakları ve earın a~ığını olacak 

olan tenkldlerl beklemektedir. 

Tan gazetesindeki, Utak ta· 

rına ve urayınrı mGnaeebetelz 

tarzda sôy len itten acı duyoyo· 

ruz. Yaphğımız işler göı önGD· 

dedir. Çalışmalarımıza devam 

edeceğiz. Aldığımız önemli ödn 

hunu gerektirir. 

M. Çağlar 

Çin Işyarını 
Bırakmıyorlar. 

Pekin 15 (A.A) - Çin hl· 
kumetl ta~afından Japon elçi· 

Uğlne yapılan proteetolara rağ· 
men ileri gelen Çin lşyarların· 

dan M. İaebem Vlo hill hpon 

elçiliğinde mıhpua bulunmak· 

tadır. 

Zahire satışları 

Ç. Cinsi • K. S. K. S. 
24 l ton buğday 4 125 4 375 
827 Buğday ( 125 5 
100 ton haklı 5 5 
81 Nohut 5 75 7 

322 Kum darı 7 8 

Alaçatı'da 
Gençlik Çalışması 

Alaçatı'dao Yazılıyor: 

13.8.9.% Gaolemcclnde top· 
lantı yapan Alaçatı Gençler 
birliği genel heyeti yeni idare 

ve m(lrakabe beyetlol eeçll. 
Yeni kımunbayımız Ebem Arık 

ıoy'un muvakkat başkanlığı al· 
tında idare edilen bu seçimde 

çok canlı gençliğin yOkaelme· 

sine yardım edebilecek görtıo 
meler yapıldı ve hayırlı karar 
lar verildi. 

Dokuz yıllık bir geçmişe ve 
hem de onurlu bir · geçmişe 

malik olan bu birliğin baeha· 

lığına aydınlarımızdan Yusuf 
Gençalp, aekretnllğe Büıni 

Doğroyol, tıyellklere de Rlfıt 

Akeoy, Bfteeyto Ôzcan, Baeao 
Boz, Began Akalın, Hakkı Ala· 

ıar. MOrakipllklere Hakkı De· 
mlray, Mehmed Karabina n 
HBBan Doğroeôz. Genel kaptan· 
lığa Fikret Yüksel ve takım 

bptanlığa Hıfzı Teoman bliyGk 
bir ek@erlyetle ıeçllmlelerdlr. 

Bunonla beraber: Gençll~e 

bGyiik 1881 bir ligi göeteren 
kamonbayımız Ekrem Arıkıoy 

da gençlik fahrt ba,kanhğıoı 

seçllmlştJr. Yeni heyeti cındın 

kutlolarız. 

Kamunbay .Arıkeoy'un fahri 

başholığa eeçllmeııl de çok lıa· 
belli olmuştur. 

,... 
Okurların 

Fikir ve Dilekleri 

Gürültü ile 
Mücadele, Fakat .. 

Bir ntandaş dftn bbe ıun· 
Jarı söyledi: 

- Belediye gürOhO ile mO· 

cadele ediyor. İyi fe doğru! . 
f'a~al mOcadelenfn bir ramanı, 

bir şekli olmalıdır. Dan nıt 
13 sularında Gilzelyalı'da bir 

dondurmacı, ktırftltü edl1or, 
diye l~lnden menedilmiş, haUA 

bir mOddtt dondurma kutolıfl 

•e leva1ımı alıÖmıotır. Bu ne 

demektir?. Şehrin bışka yer· 
lerlnde de böyle bir roacadele 

şekli takip ediliyor mu, edil· 

mlyor mu; orasını bilmem. An· 

cak bir yorddaı işinden naııl 

menedilir. O caddede ıramHy· 

lar, arabalar ltlemlyor mu ~e 

dondor111a denilen oey bir ltö· 

eede bekletllmeğe tahammlU 

eder mi? Bunlar elbette ıoru · 

lacak şeylerdir. 

ANADOLU - Şarbıylığın 
dikkat naıarını çekerla. 
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Memlekette Afyon Tork UJusu 

• ? Bnyok imtihana 
lşlerı Ne Halde. Hazırlanıyor. 

• • • 
- başı 1 lncl yüzde -

ftaerlne dan oyoştoroco madde· 
ler lnhlearı 1etanbul eobeelndeo 
ıo mektuba aldık: 

"Gazetenlıln 7 .8. 935 gOnle· 
meçli eayıaıoda "Afyon lnblaarı" 
baelığı ile çıkan başmakaleyi 

okuduk. Bıetan aıığı incele· 
meğe değer buldoğomuz bu 

yazıya ııığıdakl cevabı verirken 
bonon gezetenf zl n ayni yerine 
konolmaaını rica ederiz. 

Afyon lohlsarının ne eebeple 
kurulduğunu, bu lnhfearı ku· 
raalarla beraber bütan ilgililer 

lS~renmlt bulunduklarından in· 
hleardan beklenen faydaları bu· 
rada uyacak değiliz. 

Mademki lahlaar ~urulmoo· 
tor ve yabod kurolmaeıoa kat'i 
IOzum görfilmftıtfir, teferruata 
girmeden '"bnce ıu noktayı her 
keeln bilmesi nl isteriz: idare· 
mlı kendisine verilen maddi 
lmkAn ve sal4hlyetler daf resinde 
yapılmaeı kabil olan herşeyl 

yapmıştır. 

İn hisarın gf rlıtlğl ve yaptığı 
itleri Hkat ve kôUl anlamında 

gôeterfrk,.n, kuruluşundan hu 
gtlne kadar genel afyon dara· 
monon geçirdiği buhranla dev· 
releri, alıcı ve rakiplerin mfttı&· 
ıJr mtıdabılelerlnl ffÖZÖoftode 
bulundurmak gerekti. 

lnhlsarın işe baoladığı tarihte 
ondan birkaç eene eneliöe 

kadar iç pi yasada 30 40 lira· 
dan alıcı bulan afyon OrftnQ, 

bir taraf tan fabrikalar kutell· 
nln aldığı durum, diğer taraf· 
tan ihracatçılarııı sonsuz ve 
yerelz rekabetleri dolayuılle üç 

liraya dOşmfie bulunuyordu. 
Üç Ura, yazı sahibinin de 
lmzaeı ile itiraf ettiği gf bl, 
ftretmenlerln maddi emeğini 

blle kartılamaz. Demek oluyor 

kt, afyon, inhisar olmadan 
önce faydaeız ve hatta zararlı 

bir mıta doromonı girmek 
Gzere idi. 

İnhisar ldareel lee başlar 
baolamaı dorum değfotl pf yıea · 
dan 8 1 O liraya kadar önemli 

ahmlar yıpıldı. Dahildeki bu 
f lat yftkeellşl hariçte de derhal 
ıeılrlerlnl gösterdi. Sekeen 
frank olan dııı piyasa 148 
franka kadar yftkeeldl. 

Makale eahlbl eimdlye kadar 
yapılan alımlardan kumusyon· 
yoncularla teclmerlerln kazan . 

dağına, bunların ftr~tmenlerden 
ucuz f latla afyon tophyarak 
IDhlsara pahalıya eauıklarına 

ltaret ediyor. 

Şoraeını hıtarJatmak isteriz· 
ki, Johlearın ~rrtmenlerden af. 

yon ılınmıyacağına dair hiçbir 

kararı yoktur ve sıraeı dftşt6k · 

çe, Qretmenlere karııt çıkardığı 

tamimlerle merkeze ve f zmlr 

ıabeelne getirecekleri afyonların 

plyaea f latı ile ah nacağını ve 
n reemlğ f Jatları gözeterek 
ıldanmamalarını bildirmiştir. 

Üretim bölgelerinde hosoei 
teıkUAt yaparak · afyonu mün· 
ba11ran Oretmenlerden almak 

1 

ötedenberl afyon tecf mi ile oğ· 

rapnları bu işten mecburi ola· 

rak nzaklaııtırmak dt'mek ola· 
eaıından, bn yol afyonun da· 
hllf ticaretinin eerbest olduğuna 
dair kanuni kaydı aykırıdır. 

Binaenaleyh, iohlsar idaresi 
ılım yaptığı zaman kapılarını 
herkese açık bulundurmakla 
kanont ödevini yıpmış bolu. 

noyor. 

8111 bölgeltrde tarımın ya· 

salı: edilmesi mes'elealne gelince, 
bu zaruri idi. Zira, uluelar 
cemiyetinin 11ğlık bakımından 

verdiği kararlarla imza etmfo 
olduğumuz arııuloeal mokave· 
leler, afyonun letlhlAlı: eahılerı · 

nı hayli daraltmıştır. Bundan 
başka afyonun herhaogl bir 
ihracat maddeıl gibi kolayca 
sllrOlemlyeceğl bu işle uğra · 

şanların itiraf edebilecekleri 

bir hakikattir. 

Satışların, inhisar bakımın · 

dao tOrlO formalitelere tAbl 

tutulması, 6retmt'nlerln emek· 
lerlnl korumak hosusundakl 

kanuni mecburiyeti gözôntıne 

alarak nlörlzasyona önem ve 

rilme!l ve diğer eekl mftetah 
sil memleketlerin rekabetlerini 

artırmaları ile beraber bazı 

yerlerde yeniden afyon tarı.' 

mma bışlınmuı eatıo sahalı · 

rında tesadüf edilen zorluk· 

larm baeında gelir. Btıtiln bu 
zorluklar btırıaraf edilmiş olH 

bile, afyon meıelA buğday gibi, 
tlftlk gibi herkes tarafından 

yenilen ve giyilen bir madde 
olmıdığınden satışlar gene meıı · 

ru ihtiyaç çerçevesini aşamaz. 

Afyon tarımını yaeak etmek 
işleri Tarım Bakanlığında top· 
laoao bir komisyonu• tekllf l 
ve Bakı.olar kurumunun kararı 

ile yapıldığından bu alanda 

daha ileri ghmeğe kendimizde 
eelıtbf yet görmlyoruz. Ancak, 
Oretmenlerln yaloız tohumdan 
istifade etmelerinde inhisar ha · 
kımından hiçbir mıol olmadı· 

ğını ve hattA soza geçen ko · 
komisyona blldlrllmek tızere 

Ekonomi Bakınlığına yaptığı · 

mıı bir tekllfte bu oeuUl en 
muvafık bir çare olarak gôeter· 
dlğlmlzl de yazmağı fftydalı 

buldok. 

Yazı eahlblnln, 1 Haılran 

1935 gftnlemeçll tımlmlzl oku· 

madığı ve bu tamimin içinde· 

kileri, ötedenberl dorumu in· 

celemedt'o inbleara çıtmağı 

menfaatlerine uygun bulanlar· 

dan loltmlo olduğnno kabnl 
ediyoruz. Zlra,"':emanet depoya 
getirilen ıfyonlar tartılıp eahf p· 
lerlne ldlosuou gösteren ve 
varan mahiyetinde olduğu için 
lekonto edilebilen fotoğraflı bi
rer vesika verfldfğl gibi değil 
depo ldraeı sigorta dereli bile 
aranmaz. 

Memleketin genel afyon 
ılrüoQnO bir yerde toplamaktan 

makead, satııa eonulonca af· 
yonlar hakkında f lli bir leta· 
tletlk yapmak ve bunların 

Hhn almabllmeel için laabetll 
bir Aurette hazırlanmaktır. Bo 
vesile ile de kôyltıye tekrar 

blldlrmck isteriz ki, bazı men· 

faal gfldenlerln sözlerine kapıl· 

mamak ve lnblearan g0.9lerdlğl 

yoldan gitmek en do~ru bir 
harekettir. 

Afyon işinde bağlı bulunda· 
ğumoz ahıtlar çerçevesi dahi· 
llnde alınması mftmkOu olan 
her tedbirin gözetllmlt olduğu· 

ou ve keyf lyetln mOeteşarlar 

komisyonu ılbt yüksek bir 
heyetçe de tetkik edilmiıı bo· 

londuğunu matbuat herkese 
btldlrmlotlr. Bu mevzu mtıtalea 

edilirken herhangi bir eerbeet 
mata hakkındaki dftşQncelerl n 
areıulu.al bir konırol altında 

bulunan ve huıoei şartlara t4bl 

olan bu matH da teıımlll doğru 
olamez. 

___ ........ __ _ 
- Baııı 1 inci yflzde -

ler gibi yalnız ıehirlerde oturan 
bazı zenginlerden ,iUyetler oldu. 

1eim okudular n bunların ser· 
veli nedir, talıomalan nedir birer 
birer anlattılar. Verdikleri parayı 

da okudular. Kendi hesabıma eı· 

kıldım, teessür doydum. Çünkü 
ayni tehirde oturan ve batta on· 
lardao daha az serveti olan oehir· 
liler bunlarıo ''erdiklerinin birkaç 
kere fazlasını vermiı boluonyorlardı. 

Maamaf ih ufak bir propagan· 
--dadan sonra onlann da iai sezdik· 
lerini, daha fazla vermiye hazırlan• 
dıklannı öğrendim. 

Köylü ve ıehirli.. . Ben bu ya• 
zılarımla Türk ulusunun fedakar 
yurddaılan· araeıoda bir ülke mu• 
habbeti, uluı ödnlerioi yerine ge• 
tirmekte a§k ve heyecan ooktuın• 

dan bir fark arıyaolardan değilim. 

Şehirlinin de köylü gibi, köylü· 
nün de ıehirli gibi yurdeever oldu· 
ğunu her vak.it, her yerde gördük, 
görmekteyiz. 

Yukandaki hlidieeleri, hadise 
olarak gördüm ve oldu~u gibi eev· 
gili okuyucularıma naklettim. ' 

Hava kuvvetlerimizi mümkün 
oldoğo kadar fazlalaotırmak için 
ne lazımsa vermekliğimizin, yap· 
maklı~ımız10 ne derece Acil bir 
ödev olduğunu düoüumekte, takdir 
eylemekte köylülerimizin göater· 
diği kabiliyetin kudretini, azame· 
tini anlatmak için naklettim. 

Bizden vergi alan, Hava kuru• 
mu için bizim muavenetimizi ieti• 
yen Cumurluk rejiminin, bük.time· 
tinin yurdu, ulusu her zaman, her 
\'echle korumak hueuıunda beııle· 

diği aokı, sarfeylediği gayreti, her 
yurddaşıo yokandıki iki köylü gibi 
bilmesi lizımgeleceğioi söylemek 
için naklettim. 

• 
Bütün acun uluslan, yarınki 

tehlikelere k.ar~ı koymak için dur· 
makaızın müdafaa, harb vaııtalannı 
artınyorlar. 

Geçen zamanlarda acunun bir 
yerinde olan savaotan, diğer yer· 
lerin haberi bile olmazdı. 

Ünümüzdeki ıavaş, bir ulusun, 
bir kıtanıo aavaoı olmıyacaktır. 

Bu aavaşa acunun bütün ulus· 
lan, hertürlü maddi, manevi var• 
lıklarile şahlanacaklar, döğüşecek· 
ler, döğilıecekler ... 

Bu savaş; acun çağlarının hiç· 
birinde görillmemiı, ioitilmemiş sa· 
va~lardan, hıui geçen acun sava• 
ııodan da daha korkunc, daha za• 
lim bir sava§ olacaktır. 

Ve bu eavaoıo hedefi de; geçen 
uvaşlann hiçbirinde raetlamadığı· 

mız hedeflerden biri olacaktır. 
Bu ıavaı; yeryüzünde; yııamıya 

elveriıli olan ulusları ayırmak, öbür· 
lerioi kabiliyetsiz olanlanoı ademe 
sürüklemek için yapılmış bir savaı 
olacaktır. 

Atatürk'üo yarattıgı Türk cu· 
morluğu, Türk uluıunun kudretli 
bir varh~ıdır. 

Türk ulu6u, ezelden ebede 
acunda hüküm e6rmek için yara. 
tılmıı bir ulustur. 

Onu; acunun, acuu uluılarıoın 
bütün snldırı~ları, hiçbir zaman ye· 
oememiştir, hükmü ıhma alama· 
mı ıtır. 

Türk ulusu dün de, bugün de, 
yann da ve ebediyet için acuoda 
bütün t:fendiligi ile, kudret ve aza· 
metile yışamıya liyılt bir ulustur. 

Bunu ben, ıu veya bu söy. 
lemiyor. 

1'aribin her devri bunu böyle 
yazar ve her vakit de böyle ya• 
zacaktır. 

Teaadüfün beni görüştürdilğüoü 
yukarıda yazdığım Türk köylfileri· 
nin baoa eöyledikleri; onlarda gör· 
düğüm yüksek illkO. hu aaraılmaz 
kanaati bir kat daha kuvvetlen· 
dirdi. Onun için size de sevgili ka· 
rilerim bu canlı h4dieeleri oak· 
lettim. 

Atatürk eöylesin, emretsin, yal· 
mzca iıaret b•.tyureun. Biz durma· 
dan, dütünmcdcn emirlerini yerine 
mutlaka getireceğiz. 

ismet İnönü, Cumurluk büku· 
meli iııteeiıı, biz durmadan verece· 
ğiz. Heeablamadan 'ereceğiz. 

ÇGokü haıırlık, büyGk bir gün 

ltalya'yı Doyurmak isti- Y~ş.ornnleri-.. 
mızın ihracı ıçm 

yorlar. Olmazsa Harb var Baetm;:~·lncl yQzde -

••• 
- bıo• 1 inci yiizde -

Pırla, 15 (A.A) - Lnal · 
Alolei araeındakl ilk konoşma· 
lar bir saat bir çeyrek eGrmfiıı · 

tür. İki b6kumet adamının bo; 

görOşmeıl hakkında şimdiye 

kadar hf çblr malumat alınama· 

mıotır. 

Parla, 15 (A.A) -; Royter 
ajansının öğrendiğine göre, İn 
glltere'nln İtalyadan yana Ha· 
beo tavizleri plioı don Fransız 
hükumeline verilmlotlr. M. Moe· 
eotlnl bunları kabul ettiği tak 
dlrde Fransa ve İngiltere bO 
Jul.metleri Babeı:ı lmparatorunon 
movafıkadnl elde etmek için 
Aile Abıba nezdinde n(lfozlı · 

rını kollanacıklıudır. 

M. Lnal bugün Baron Alofsl'yl 
kabul edecektir. B. Laval'fn 

öğleden eoora Eden'l kabul 
etmesi muhtemeldir. 

Yeni asker toplanıyor: 
Roma, 15 (A.A) - M. Mus· 

eollnl, dışarada oldukları için 
veya diğer sebeplerle henOz si· 

lalı ahına alınmalDıo olan 1911 
1913 ve 1914 doğumlu İtal· 
yanları silah altıoa çağırmıştır. 

Bunların eayısı elli bine yfik· 

selmektedir. 

ftalyayı tatmin edecekler: 
Parle 15 (A.A) - M. Laval 

lle M. Alolsl yalnız olarak 
baobaıa görOşmftşlerdlr. M. Lı· 
val öğleden sonra M. Edenle 

görüoerek M. Alolsl ile yıpmıı:ı 
olduğu görfttme hakkında ken· 
d161ne malumat verecektir . 

Sanıldığına göre M. Alofsl 

bilinen tezini izah ederken g•· 
yet genel bir alan Ozerlode 
yOrümQştQr. Üçler konferaoeı· 
nın arefesinde lnglJtere'nln 

uluslar eoayetesi pıktını riayet 
sa~lamak kaygueundı olduğu ve 
İtalya'nın Habetlelana ekono 

mlk bakımdan hulul etmeeinl 
derplt etmekte bulunduğu tah· 
mln olunmaktadır. 

loglltere gibi Franea da ba· 

rışı sağlamak arzusundadır. 

Lsval, h.,r iki tarafca kabul 

edilebilecek, İtalyayı geolo öl· 
çOde tatmin edecek ve harbe 
engel olacak bir çözge bulmıya 
çalııacaktır. 

rftşmelerde M. Alolsl'oln M. 
Lıval'a İtalyan tezini bildirdiği 
teyld edilmektedir. İtalya ken· 
dlslnf tatmin edecek barııçıl 

bir çözge bulunmadığı takdirde 
kunete bış vormığa karar ver· 
mlştlr. 

Gt'nel olarak sanıldığına gö 
re İtalya Habeşistan'da Franeız 
ve loglllz ekonomik aaığlarına 
riayet etmek ııartlle genel bt r 
elyıeal nftfuz kurmak niyetin· 

dedir. 
Diğer taraftan Habeıı lmpa· 

ratoronun, İtalya'ya vermek 
niyetinde olduğa imtiyazları 

genfoletmeye eğgln olduğu 81· 

nılmaktıdır. 

halya'da Asker Mikdarı; 

için oluyor: 
Acun uluelarıoıo boy ölçüıe· 

cekleri gün için oluyor. 
Beşer tarihinde, Tilrk uluıunuo 

eo yüksek bir mevki sahibi oldu· 
guou, daima da öyle olmaeJ ıoot• 

lak lazım olduğunu acuna, kainatı 
anlatacağımız gün için oluyor. 

Fedakar, yurdsevcr Türk köy· 
lüsünün yukarıdaki necib, asil doy· 
gularını onun için oakleuim. 

Büyük imtihana gereği gibi 
bazırlanmaklığımmo behemehal za· 
ruri olduğunu anlatmak. için nak· 
lettim. 

Turgud Tnrkoğln 
Manlea Saylavı 

Roma, 16 (A.A) - İta!ya'dı 
şimdi bir milyon kiolnln eUAh 
altında bulunduğu reemen bil· 
dlrtlmektedlr. 

Zenciler Asabiyette: 
Ct'nevre, 16 (A.A) - Barış 

dostlarının areıolueal konseyi 

oluelar BC}Syetesl genel sekreter· 
lf ğloe gönderdiği bir muhttrada 
Afrika zenci devletleri ıraeında 
lstlklAllnl muhafaza etmiş son 
memleket olan Habeoletan'ın 

ortadan kaldırılmasının Afrika 
ve iki Amerika ıencllerl üze· 
rinde yapacağı fena tesirler 
Ozerlne konseyin dikkat naza · 
ranı çekmektedir. 

Muhtırada Habeşletan'a bltı · 

raf bir komlıyon gönderilerek 
dorumu tetkik ve aınırlar an· 
latmazlığı hakkındı 4 Eylulden 
evvel bir rapor haıırlanmaıu 

letenmektedlr. 

Parle, 16 (A.A) - M. Alo 
isi saat 19,30 da loglltere el · 
çttlğlne giderek: M. Eden ile 

gôrtlşm ftştftr. 

İstanbul, 16 (Özel) - Kı· 
hlre gazett>lerinln"' yazdıklarına 

göre bugtınlerde İtalya'nın ~ü. 
veye'ten geçen askeri nakliye 
vapurları görQlmemlo bir dere· 
cede çoğalmıştır. 

Portsald'de demirli birçok 
İtalyan vapurları vardır. Bu 
vapurlara, bJJhabassa hasta nak· 
leden vapurlara lıalyan'lar hiç 
bir kimsenin yaklıtmaaına mO· 
eaade etmemektedirler. 

1 1 Zabıtada 1 1 
Korkutmuş ve 
Harmanını Yakmış 

Değlrmendere kamununun 

(Nahiyesinin) Gftmüldür kö · 
ytıode oturan Mustafa o~lu 

Muharrem; bir Yunan mav::ııe· 

rlle g~ne bu köyden Abdullah 
oğlu Ali ve Stıleyman'ı ölftmle 
korkuttuğundan ve All'nln ekin 
harmaoıoı kasten yaktığından 

totolmoo, Ulze (Adliye) dıyra· 

sına verUmlotlr. 

Yangı o Başlangıcı 
Kemer'dö köprO ftıstOndekl 

kahvede Mehmed oğlu Gemli 

ocaktan tenekeye ateo boşaltır· 

ken tabın tahtaları araeına bir 
ateş dftşmOş ve yangın çıkm•o· 

sa da hemen ıôndürftlo10şUlr. 

Esrar Satmak 
Tepecllı:'te çeome sokağındı 

seyis St'yfeddln oğlu Cemal es. 
rar satarken tutulmuştur. 

22 lira çalmış 
Keçecllerde İstanbul otelinde 

Kamil oğlu Kadrl'nln ceketi 
cebinden 22 lirasını çalan 
garson Ali oğlu Oeman tutul· 
muş ve suçunu itiraf ~tmlştlr. 

Bıçak Taşıyan 
Kut~ ili caddesinde Sallh ha· 

nında Bftseyln oğlu Rımazaoın 
Ozerlnde bıçak bulunarak za. 
bıtaca ahnmışur. 

Tftzeye Verildi 
Gaziler mahallesinde Mustafa 

oğla Falk'I arabasına ılerak 

zorla klrletmeğe teıebbOe ve 
tehdid etmekle eoçlu Nafia 
oğlu Abdullah Tftzeye urll· 

mlotlr. 

Çocuğu Dövmüş 
Kaat1yaka'dı Al;ybeyde Müş · 

teri eokeğındı oturan Şemeld · 

din oğlu 13 yaşında Seyf 1 
ile bammal 35 yaşında Haean 
araeıcda eşya götOrmek mes'e· 
leeinden kavga çıkmııı, hammal 

Baaan, Seyf l'yl dOYmtlttGr. 

Cenan; bazı bilgllerl Ozerlnde 
bu önemli iş için denemelel 

yapmağa baolamış ve aldığı 90' 

nuçlar üzerine bakanhğa bıt• 
vurmuştur . Bakanlık ta Jı111lı 
Teçlm odasında deneme yapıl· 
m;sını oydaoık (Muvafık) glJr· 

mOştür. 

Evinin bir odaeını dene111e· 
lerlne tahsis etmlo olan ve bo· 
raya kimseyi sokmayan Ceoı•i 
mobarrlrlmlzl nezaketle kabol 

ederek şu f zabıta vermlııtlr: 

- Bulduğum formül yala•• 
yaş Ozümlerlmlzl değtl, locfr, 

meyva ve sebzelerlmfzt de y•f 
olRrak uzun zaman kuratma111•A' 

yarıyacaktır. 

Hiçbir kimya maddesi kullııt· 

madan ve paatorlze etmed•• 
bulduğum formiil aayeelnde y•f 
iirllnlerlmlzl hattA Amerlka'11 

bile gônderİb satmak mümkOO 
olacak diye dftşündyorum. oe· 
nemelerlml tlzftm, incir, ve bO· 
Uln sebze ve meyvalar Ozerlode 

. yapıyorum. Ta bil ne yaptığılll' 
lf~a etmiyorum. 

Yeni bulduğum formOlle b•· 
kanlığın emri Qze.rfne odada 00 
ambalaj yapacağız. Bunlardı• 
biri bakanlığa gönderilecek, biri 

Odada ve biri de evimd" kalı· 
cıktır. Şubat ayında ambal4jlıt 
açılacak ve bulduğum formtılOO 
sonucu görftlecektlr. Muvaffa~ 
olacağıma sarfılmaz bir toaoılO 
var. 

Cenan evinde denemrlere 

ayırdığı kısımdan bir saik•'° 

üzOm çıkarıh getirmiştir. IJO 
aalkım; geçen yıldaoberl 11ıse· 

Hğlnl muhafaza ediyordu. ÜzftOI' 

ler iri taneli idi. Bo yıl zateO 
bokadar iri taneli ftz6m yoktot· 

Üınmler buruşmamıt bir halde 

duruyordu. 

Cenao'ın denemel!l muvaffı· 
kıyetle sonuçlanırsa buldoA0 

formol sayesinde QrOnlerlllll• 
fazlı mlkdaıdı ihraç edilebile· 

ı ı 1 1111 

Külbülk 
Vapur Dumanı 

Gözlük . 

Şimdiye kadar görGl· 
memlo derecede zarif ve 
ucuz bir gözlOk almak 
letereenl z : 

Başdurak 
Hamdi Nozhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

Hava Kurumu 
Piyangosal 
Keşide: 5 

11 EylOl 1935 
Büyük ikramiye 

40000 lirıt 
o 

Biletlerinizi Ayıo Yedinci GilJI 
Akoamıoa Kadar Bayiinizdell 

1eteyiniz .. 
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t'l'ler, Arap'lara Çapulcu, Küstah 
Nazarile B!lkıyorlardı .. 

llb'ı -----------------------•?, sıcak çöllerde dl). Fıkat gerek Koteybe, gerek· hşmanın eeerlerl görOlmeğe 
11 Ye •l ı ırnışlardı . Şimdi lıe ıe ondın enelkl Arap valileri, baılamıştı. Gültekin orduları 

Qıf 1 dığlık olan 6lkelere bu zihniyeti devirmek için vah· boraya yaklaşırken, Koıeybe de 
,,'1 erdi, Hemde karşılarmda şet, f hne, fesad namına ne o lllerl kHıp kavuruyordu. ,, d 
% •ar 1. Onları, kıhçla ursa yapmıılardı. • • • 

~ •• ,:ek zordu. Şimdi de fakir TGrk halkını - Karaboğa!. Sana güveni· 
l f hne, sonra da gene kendllerfoe çekmek için; yorum. Ne yapacağız?. 
l,,'9ker kollanmak lbımdı. - Hep zengin olıcakeınız. -Bilmiyorum, bilemiyorum. 

lf ;tfo •rılarındı nasıl olsa Baıkaları size hınbk, beylik VHlyetlmlz çok fena Ban!. 

•r •ırdı ve bandın isti· ediyordu. Onların senetlerinde Dilber kadın, öoOodekl tep· 
1 et~ek ıltt gerekti. sizin bi .. senfz vardır. Bu nıeıl ılye bir ıltm çekiçle vurdu .. 
4tı Yorıı.da ki: olur? Sizin ılın teriniz, sizin - Kıldırın ıo yemekleri! .. :J dağlarlle Çin ıeddl çahımınız hep onlHı doyu· lıtemlyorom, canım istemiyor!. 

~ 1 
le Klngan dağlıranın royor! Ylyemlyeceğlm! Anlıyın baka· 

t eteklerinde ovalarında ı A bl d l h b {., a ' Şeklinde propıganılalara hat ım fi u ın yen 1 er 
t •rua o~lo Bilge Hın lamıelardı. Halbuki TOrk'lerde var mı? 
;, Ye bu Ban, çok zorlu o tarihe kadar bir nni arlı· Bdyftk kubbeden earkan bir 

•ıı ğlttir. Ayni zamandı tokr11I vardı. nfzenln ıeıkları ıltıodakl gf'nlı 
•ıt L 

80•nın Kain nımındı d d " .ırr dola•ma"a 11 e,db) Nlhıyet yep-yenl bir namaz 0 a a afJır 1 fı 1r ~ fı 
1gı11 bt cengaver, rkıllı ve modaaı çıkarıldı. baelamıetı. 
lldt r kardeşi de orduların Kal'aboğa bir sedir 6zerlnde 
lı,dt batıyı doğra akın et· Arıp dellAllar sokaklarda hı· oturmoıto. Her ikisi de çok 
b r. ~mşıyorlardı : meyus ırôrftnflyorlardı. Hatun 
Qllb) " 

k •r lı:lmlerdlr, nerelere - Her kim ki camle gider· Ban hançeri ile oynıyor, yO· 
~ t lettyorlar? ıe kendisine iki dirhem bah· rilyor, gidiyor, geliyor ve dfl . 
~.h.. 1 t .... •e kanlı Arab ser· " IJ var. "' tftnftyordo. 

'-'•y '-leybe işte bunu anla · Yani Tftrklerf, para ile kııı· Bir ırahk Karaboğı'nın kır· 
, 

0
tdo, dırarak camle gôtOrmeğe baş şısında durdu: 

~ ~ğer Arıb'lna kareı ge· Jımıılardı. Dona rağmen baha· - Gardan mfl K1rıboğa?. 
~ l'a:~•Ydı, Karı Tftrkeılerl, dan anadan doğma kılıçlı ya· Aybey beni uaotto! Benim .ne 

df, eşleri çiğneyip geçer· oıyan Türklf'r, camilere kılıçlı karanlık gftnler ~eçlrdlğlml 
ttt,~ llelkl onları dı yola olarık gltmefe haılayıncı ırıb· bilmiyor. Bo~ftnlerde de bir 
tlt e1e çalışırdı? lat yeniden kızdılar .. Dayak ne~I haetıbk ~eçlrlyol'om. Sıb 
\1:ı0tdo.. Koteybe bGUln bir kısmı, ne para dinliyordu, hıtlml kaybettim. Kalbimde 
"llıı •ta baş•ur1rak Tark'lerln ne blr1Jey, din kaydl, lnean ÇBl'pıntılar dayoyorom. Aybeye 

~lıt) \'e ınanni kudret ve esareti altına ılrmek istemi· gftvenmlıtlm. Onun yOreğlnde 
cıı;•lııt yıkmıya çalıııyordn. yorlerdı. bir ıslan yılıyor sanmıolım. 

~tt hol gfıJt Acem'lerle Tdrl· Fakat yıllar geçtikçe bn ça· (Sonu var) 

~ ~Qttoruyordo. Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
w tf1e'd 
~e,1 en getirdiği Noseyrf asker ilinJarı "1 Ctfbf, Tarldstın'da, yeni 
\ etu~ı li l' t:ı kaeıha ve şehirler· 
"'ttı Ork eTlerlne yerleştir· 
~Gtl:ı 8u ıoretle lelAmlyetl 

ere 1 
~lll •ıı ımd.: latlyordu. 

~fılııa Q Tork'te din ıaassobn 
'-tı,0' 1 Bızıları Şaman dinini ,,,,t •rdı, Buıları bmstlyın 

tı d r. ~tf) • iecusi olmuşlardı. 

~:~·ı~~ Dğrnyın yerlerde, 
~I ilk yaptıkları şey, 

~ erı 
• '•ta 1 mauedlerl yıkmak, 

' ~~d ilde tış bır1kmamaktı. 
1 
•ııd 

8 
lllerlol, Rohara, Semer· 

11,' 11Ykend, Yarkend hava· 
ltbft.1~ Yıflarda medeni birer 
~ "llcr S ' 
L ti, • ın alları nrdı. Ev· 
' e•ra 1 l tltıı.ıeld Y arı, mabedlerl mü 
t ~tıı,1 1• Mermerdendi. Do. 
'1 •tı 
l • •tı Deffatl. Hına fahri · 
"'t "•rd A ' ('Yo 1• r1p lar, bunlara 
l~ı,t;• bakıyor, hayret edl· 

ıte.11;~ ÇQnkü onlar, henQz 
~tıı,t k içindeydiler. Do ıer· 
~~ lo,:ll'lllen yığma edUlyor. 

1 ~te do halk, ynaı yna, ıe· 
~t d, ŞÜrQfnıflşto. Çiftçi olan· 

''ı.ı bıgıarıoa, bahçelerine 
'-tııı 'Yorıardı. Çonkü A 

ll9ınd rap 
- 4tıp•ı an blrşey kalmıyordu. 

1 
~lt,, ;rın diğer kızdıkları 
l~d; Ork•terln kendilerine 

''• ! baknııları ldf. Ftlha 
' .tllrl'l , er, Arap'Jarı; 

~ L Sera ı 
\11111 er • dllencl, hueız 
~I eaı lnaanlar! 

1, Ye t IAk 
~t, bt e ki ediyorlardı. On· 
. a c değer verdikleri yok· 

'ı., 1 •tt4, bunların 11ker pi 

~,ttt laı, bu P yapmnlarıoa hlle 
edfyorlardı. 

Bıyramlç Askeri ea. al. ko. dın: 
1 - Bayramı ç garnizonu kıtaatının eenellk ihtiyacı için 

629.000 kilo on kapalı zarflı ekelltmlye konmuş ihalesi gOnO 
talibi çıkmadığından yeniden bpah zarf Ja eksllmlye konmo~tor. 

2 - Her ldloeonun muhammen f fatf 9 kuruı 25 eantf m 
ihalesi 20,8,935 tırlh saat 15 de Bayramiç tilmen satın alma 
komisyonu bln11ında yapılacaktır. 

3 - Fkslltmlye gireceklerin verecekleri onun şenlt ve ev· 
safını bulondoio yerin eatın almı komlıyonuna mftracaat ede'l'ek 
ôğreneblllrler. 

İtteklllerln eksiltme kanununun 2490 numarala kanon 2 ve 
Qçftncft maddelerine glire l1ttenilen ve11lkle 4159 lira 12 kuroı 
muvıkkıt t~mlnatın ve hınk mektubunun ihaleden bir saat e•el 

•tftmen mohaıebeslne tevdii ile komisyonda hazır bulunmaları. 
1 6 11 17 ~~67 

Torgodlu askeri satın alma ko. dan: 
1 - Torgodlu mıntak11ındakl kıtt•tı ask"rlye hıyHnatınıo 

194000 kilo arpa ihtiyacı yeniden kapalı narf la rnd· 
nakasaya konmuttor. 

2 İhalesi 23 ·Ağustos· 935 cama gilod sa1t on birde Ka· 
eafla'da Hkeri satın almı komisyonunda yapılacaktır. 

3 Şartnameel her gün komleyonda görfileblllr. 
4 - Teminatı movakklte akçesi 582 liradır. 

5 İeteklller Tfcnet odasında kayıdh olduklarma dair ve · 
slka göstermek. mecburiyetindedirler. 

6 Münakuasıoa iştirak edecekler 2490 sayıh artırma ve 
eksiltme kanununun 2 ve 6ç0ncft ma'1delerlnde ve ,art· 

namesinde yazılı vesikaları fe teminatı muvakkatelerlle 

teklif mektuplarını ihale saatlndeu eu az bir saat evvel 

komisyona vermlo bulunacaklardır. 

8 13 17 21 

Ankara, M.. M. V Sat. Al. Ko. dan: 
1 - (~500) tıne hayvan veleoeesl kapıh zarf usollle yerli 

malı veya memleket dahlllnde mevcod ecnebi mımol4 
hodan olarak eatın alınmak için ekelltmlye konmuetur. 
Tahmin edilbn umum bedeli (30,000) liradır. Ş1rtua· 
meal bedeline karŞı alAkadar ıubelerden alınacaktır. 

lhalesl 28·8 ·935 çarşamba gönO saat ondadır. İlk te 

mloıtı (2250) liradır. Ekslltmlye girecekler 2490 sayıla 
kanonun 2,3 cil maddelerinde yazılı belgeleri ile birlikte 

temiaat ve teklif mektublarıoı havi zarf iar en geç ihale 
saatinden bir saat evveline kadar M. M. v. satın almı 

komisyonu relııllğlne verilecektir. 13·17·21·2n 

I 

Askeri Lise ve Orta Okulalara 
öğretmen Aranıyor. 

Ankara M. M. V. Sıt. Al. ko. dan 

1 - fştanbol ve buraadekl liselerle kırıkkıle 11keri sı1D'atlar 

2 
3 

4 

Jlseelne ve orta olfolH•n• ve erzlncın, konya askeri 
orta Ökolalarana her ders için öğretmen alınacaktır. 
Öğretmenlerin kanuni şart ve vasıf lırı taşımalar1 gerektir. 
Do glbllerden letekll olanların dilek k.Ağıdlarını aoka· 
rada ıekeri lise müfettişliğine göndermeleri. 

Dilek ka(!ıtlal'ıoa lllştlrllecek k4ğıllar ıonlardır. 
..n) Fotograf h ve tasdikli fiş. 

b) Çıktığı yOksek okolınan şahadetnameel veya tasdikli 
ıorell 

c) Onlverıltede imtihan vererek ehliyetname almıı ise 
bonon tasdikli sureti 
Bunlardan tetkik edtldikten sonra uygun gör6lenlerden 

ayrıca hfteofihel llmGhaberl, sıhhat raporu •e taabbftt 
senedi istenecektir. 

5 - Ücretler ş6yledlr. 
letanbol'dekl askeri ıı~elf'r için riyaziye n fidk dere· 

IPrloio •vlık ftcretl 1 ()8 Huya, df~,.r derelf'r ftcretl 98 
liraya kadardır. Borsa llıf'•I lclo l'lyaılye, f lzlk ve kimya 

derelf'rlofo aylık Ocretl 126 liraya, diğer derslerin üc · 
reli 108 liraya kadardır. 

Kırıkkale eın'at llsf'el için riyaziye ve fizik 165 liran 
kadar, diğer derelerin aylık: Gereli 126 lfraya kadardır. 

Konya orta okolaeı için bütdn derslerin ftcretl 108 
liraya kadardır. 

Erzincan ortı okulası • ıçln bcıta.n dereler 126 lirayı 
kadardır. 

6 Maarif okulalarında dersi olın ôğretmenlne ders baoına 
ftcret verUfr. 

7 İsteklilerin 1 eylftl 935 tarihine kadar mftracaaılı-rl 
13 15 17 20 22 24 27 29 31 

Hayramfç Hkerl sa. al. ko. dan: 

1 - Tılmen kııaatınm fhtfyıcı için 34250 kilo aabun kapat. 
zarf osollle ekelltmlye konmoetur. 

2 - Her kllosonon muhammen bedeli 26 koroo olup lhalefll 

2 l ·8·935 tarih Elaat 9 da Bayramiç tümen salın alma komlıyo · 

nunda yapılacaktır. 

, 3 - Ekelltmlye gireceklerin Ytrecek.lerl sabonun oeralt ve 

evsafını bulunduğu yerin eatın alma komisyonuna mQracaat ede · 

rek ôğrenebllirler. 

4ı - leteklllerln ekelltme kanununun 2, 30ncft maddelerine 

göre istenilen belge ile muvakkat teminat olan 668 lira evya 

hınk mektubunun mOnakasadan bir eaat evel tftmen muhasebe· 

elne tevdii ile komisyonda hız1r bolun maları. 2365 3 6 11 17 

Baynmiç Askeri ea. al. ko. dan: 

1 - Bayramiç garlozonu civarında bulunan kıtaatın ihtiyacı 

için 10172 kJlo eadeyığı kapalı zarf oıoflle ekslltmlye kon· 

muıtor. 

2 - Her kllosonnn muhammen bedeli 7 5 koroı ihalesi 
20,8,935 tarih ve saat 11 de Bayramiç Ulmen satın alma ko· 

mlıyonu blo11mda yapılıcaktır. 

3 - Ekelltmlye gireceklerin verecekleri sıdeyağın ferah ve 

evsafını bulunduğu yerin salın alma komisyonuna mftracrat 

ederek öğrenebilirler. 

4ı - İsteklilerin eblltme kanonu 2 ve 3 üacfl maddelerine 
göre istenilen belgelerlle muvakkat teminatı olan 517 Ura 18 
kuruşun veyı bank mektubooon mfinakasadan bir eaat evvel 
tGmen muhaaebesloe tevdii ile komisyonda hazır bulunmaları. 

1 6 11 17 2366 

Bayramiç Tllmen eat. al. ko. daa: 
1 - Bayramiç garnizonu civarında boluoan kıtaatın ihtiyacı 

için (6975) kilo sadeyağ• kıpah zarf oııulll., ekslltmlye 
konmuştur. 

2 - Her klloaonan muhammen bedeli (75) kuruş ihalesi 
21 ·8 · 935 tarih eaat 15 te Bayrımfç'te tQmen satan 
alma komisyona blo83ında yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin verecekleri eıdeyığın şerait ve 
evsafının bolandağa yerin satın alma komisyonuna mü· 
racaat ederek öğrenebilirler 

4 - İsteklll.rln 2490 numaralı kananun 2 ve üçOncd madt 
delerine göre istenilen belgelerle mavakkat teminat 

tutarı olan 392 lira 34 karaşan veya mektabnnon 
ihaleden bir 11ıt cnd tftmen muhasebesine tealtm Ue 
ihale Hatlnde komleyonda hazır bulunmaları. 

2424 3 6 ll 17 -
Kadınlar Terzihanesi 

----Ht+-----

lzmi r'li Aileler Her Hususta Mem-
nun Kalacaklardır. 

İsıanbol'dakl dikiş alelyeml 

lımlr'e naklettim. BütOn aile· 
1 ı~rı, hem ucuzluk, bf'm de te · 

•nlz ve zarif dikişi ean'ıtl Dok· 

ıaaındaa memnun bırakacağımı 

.!ihenerek eöyllyebillrlm. En 

~on metodlarla çahııyorom. Reı · 

ınfğ ve ôzl"l dairelerdeki Bayan 

ışyarlara taksitle koleylık gös 
cerlrlm .. 

İkloclkordon - Zade sokak 

No. 4 

MOnevver Etem 

......................................... 
Müzayede ile 

Fevkalade Satış 
Yolcnluk doleyıslle önfimfiz . 

deki pazar gün<l sabahleyin 

eaat 10 da Göztepe vapur İs · 

kelesl karşısında halll zfya bey 

sokağı Cftmhorlyet kız ean'ıt 

ensthfiefl aepet ve çlcek mek· 

tehi erkaeındı 383 ve 885 
no. lı hanede merof bir ecne · 

biye alt birçok lüka ve nadide 

mobilyalar bllmfizayede satıla · 

caktır. 

Dikkat: 
Yaolıelığa mahal kalmamak 

için mekteb kapısı önünde 

müzayt>de yerini gösteren bir 
adamımız buloaacaktır. 

Satılacek mobilyalar mP.ya · 

nında gayet lükı cevizden ma· 

mol tlf lnyerah aynalı dolııb, 

bir add iki klelllk lkl direkli 
sarı kesme karyola, ve clbfn· 

11~1, telr ve çift keneth aynalı 
dolablar, nlkelAjh kesme yarım 

karyola ma somya, kfilftphane, 

birçok hezeren avropa sonda· 

llye, yenl bir halde Oç pLdallı 

hlls markalı alman piyanosu 

ve taburası, gayet gfizel oy· 
mııh büfe, a(ılır dört köşe 

masa, ve sandalyeleri, korno · 
dtnolar, kornezalar, gayet gü· 
zel y•ğlı boya levhalar, ayaklı 
dik.le makloeel, etejer, çocuk 
arabası, Oç adet abajur, hasır 

kanape, kadife şezlonk, peşkir· 

llk, gayd güzel koş tüylü ka· 
dlfell kanepe, kadm tuvaleti, 
konsol aynn, lavuman, tuvalet, 

duv~r saatı, şemsiyelik iki 

adet şamdan, kolona şeml!lye· 

ilk, kesme euı çocuk karyo· 

l11sı, vazolar, hah, kilim, ve 

!eccadeler, vesair" birçok mo · 

bilyalar bllmOzayede eahlİcak· 
tır. Fırsatı kaçırmayınız. 

Fırsat artırma salonu . 
Aziz Şınık 
Telefon: 2056 

---------------------~ 
Üniversitede Döçent, 

(Muavin Profesör) 

Dr. A. Safittiıı 
Ağız ve Diş Hekimi 

Dastalara bergiln öğleden 
ıonra bakar. 

istiklal caddesi No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kal 

Telgraf • 1 S TAN BUL 
Telefon : 49250 .--

Borsa 
idaresinden. 

• 
Yeni maLsul incir piyasası· 

DID 19.8.935 pazartesi gtınQ 

saat onblrde açılacağı llAo 

olunur. 2609 

İzmir ikinci icra memurlu· 

ğundan: 

Bir borcun ıabeill için ev· 

velce haczedlllp bu kere pa · 

raya çevrilmesine karar verilen 

Akseki ticaret bankasına ald 

3140 llrııhk hlsse senedi ile 

6 mOeeslsliğln açık a~tırme ile 

Patılmaeıoa karer verilmiş ol· 

duğundao ve birinci artırmada 

yüzde 75 ini bulmadığı için 

ikinci ve son artarmada 20 

ağostoa 935 salı gOnö saat 

11,30 da 11rasıada sarof lar çar 

şısında bllmüzayede satılace · 

ğından taliplerin mezkur çar· 

şıda dolaşacak tellala ve bozar 

bulunsn memura miiracsatları 

ll!o olunur. 26 11 

• 



~n ı ı ı 1111111111111 iıi'iiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiii'iii'Tii ı 

• • • 
ı ç ı n ı z. Al(.sehir Banl~ası 

Çünkü Ankara Birası ' ····-ü~ m 61r ş~besn 
ikinci Kordonda Borsa civanndaki kendi binasında 

TELEFON: !2363 Ulusal Bir Fabrikanın Mahstılndnr 
••• ---·---

Hertftrltı (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır . 
Vadesizlere % 4, 

Ucuz, Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır. 
• 

Tiirkiye'nin bertarafında 
içilen yalnız (Ankara Birası) dır. Mevduat Şar ları: A~tı ay vadf:liy~ % 5 .. 

Bır sene vadeh ıe % 6 faiz verıbt• 

Zahire, tızam, incir, pımuk, yap-ak-,-a-fy_o_o_l'_e-sa_tr_e_ko-mlsyonculoğa yapılar. Mallar geıdl· 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

•
1CERES., vapuru 26 ağuetoetan 30 ağueıaea kadar Anvers, 

Roterdam, Amsteerdam ve Hamborg limanlan için yak alıcıklır. 
11ULYSSES11 npuro 9 eylOlden 13 eylale kıdır Anvere, 

Roterdam, Ameterdam ve Hamborg limanları için yok ılıcaktır. 
"0RESTES., npuro 23 eyUilden 30 eylOle kadar Anverı, 

Roterdem, Ameterdam ve Hambarg Umanları tçlo yok ılıcaktır. 

"ULYSSES,. npura 22 ağuıtoeıa Borgıe, Varoı ve Köstence 
limanları için yük alacaktır. 

SVENSK.A ORİENT LINIEN 
11NORDLAND11 motörQ 21 ığoıtoetı Roterdım, Hımborg, 

Copenhagen, Daotzlg, t;dyolı, Got4'borg Oslo ve lekındlnHyı 
Umanlarına bereket edecektir. 
"VİKINGLAND,. motöra 3 eyUUde Roterdım, Hımburg, 

Copenbagen, Daotzlg, Gdynlı, Goteborg, Oılo ve lekaodloHya 
limanlarına hareket edecektir. 

11AEMLAND11 mot6rQ 16 eylolde Roterdım, Bımborg, Co· 
peobngeo, Daotzlg, Gdyola, Goteborg, Oılo ve lıkandlnnyı 
llmnnlanna hareket edecektir. 

0 VlNGALAND11 motfüfl 3 birinci teorlado Roterdam, Hamburg, 
Copenhegtn, Daotdg, Gdynlı, Goteborg, Oılo Ye lıkandlnavya 
llmanhmoa hareket edecektir. 

SJ.JtVICE MARITL\t ROUMAIN 
11SUÇEAV A,; vapuru 5 eyltllde gelik 6 eyUUde Mıltı, Cenova, 

Marallya ve Barselooe için yük alacaklar. 
"ALSA JULYA,. nporu 30 eylCllde gelip birinci teorlode 

.Malta, Cenon, Marsllya ve Baraelone için yak ılıcaktır. 
İIAndald hareket tarlblerlndeld değloUdiklerden acente meı'o· 

llyet kabul etmez. Fazla tafellAt için iktnct Kordonda Tahmil 
~e Tahliye blaaeı arkaeıodı Fratelll Sperco vıpor ıcentahğını 
müracaat edllmeal rica olaoor· 

Telefon: 2004·2005 2663 

\'. N. 
VV. F. H. Van 
Der Zf>'.e 

& Co.· 
DEUTSCUE LEV ANTE LlNIE 

" AL1MNlA " Hpuro 14 
ağustosta bekleniyor, Hamburg, 
Bremen n Anvers'ten yak 
çıkaracaklar. 

0 ANGORA,. npuro 19 ağo11 · 
tosta bekleniyor, 22 ağaetosı 
kedar An vere, Roterdam, Bam· 
burg ve Bremen lçto yftk 
alacaktır. 

.. TJNOS,, nporu 2 eylnlde 
bekleniyor. 6 eylGle kadar An 
vera, Roterdam, Hamburg ve 
Br.emen için yok alacaktır. 

"ITAURİ,, vapura 16 ey· 
IOlde bekleniyor. 20 eylille 
kadar Anveıe, Roterdam, Hım· 
burg ve Bremen için yok al•· 
cektır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
BAMBURG 

"HANSBURG,, vapuru 22 
ağustosta bekleniyor. 1 eyltıle 
kader Annre, Roterdam ve 
Bamburg için yük ılıcaktır. 

"NORBURG,. nporo 26 ey· 
Hllde bekleniyor. 30 eylQle 

kadar Anvera, Roterdam ve 
Hamburg için yQk alacaktır. 

SERViCE DİRECT DANUBIEN 
TUNA HATTI 

" ATJD 11 motörQ 26 ağDll · 
tosta bekleniyor. Budapeşte, 
Bratisln ve Vlyanı için yok 
alacaktır. 

TBE EKSPORT STEAMSHlP 
CORPORATION 

"EKSCELSIOR,, vapnru ha· 
len llmenımızda olup Ne•york 
için yok almaktadır. 

SOCIETE COMMERCIALE DE 

NAVIGATION A VAPEUR 

Olivier ve Şüre
kası Limited Va

pur Acentası 
Cendell Ban, Birinci Kordon 

Tel. 24(3 
Ell~rmın Ltyn Ltd. 

Liverpool Hattı: 
·•ALGERIAN,, nporu Ltver· 

pool •e Snaneeı'dan 18 agoı· 

ıtoaa gelip tahliyede boluna· 

cakhr. 
° FLAMINIAN., .. puru 20 

ağoetoetan 24 ığoetoaa kadar 
Ltverpool ve Glııgon için 
yftk alacaktır. 

" OPORTO 11 nporu eyltl.l 
başlangıcında Ltverpool ve 

Snınıeı'dan gelip tıhll1ede 
holunacakıır. 

Londra Hattı: 
"POLO,. vapuru 25 ığn1toı· 

tı Hull, Loodra ve An•erı'ten 
gelip tahliyede lıulunac·ak ve 
ayol tamandı yalnız Bull için 
yak alıcıktar. 

•· ALGERlAN ,. nporu 29 
ağoetoetı b~kleomekte olup 6 
eyl6le kadar Londrı ve Boll 
için yflk alacaktır. 

"FABİA \, vıporu 7 eyltl.l· 
de beklenmekte olup 18 eyl6le 
kadar Londra ve Boll için 
yilk alacaktır. 

The General Steam V avlgatlon 
Co. Ltd. 

u ADJUDANT 11 vapuru 23 
a~oetoıtı beklenmekte olup 27 
a~u11to11 kadar Londrı ve Letlb 
için yftk alacaktır. 

Not: Varol tarihleri ve vapurla· 
rın isimleri tlzerlae denfol1dlkle· 

rlndeo meı'ollyet kabul edilmez 

0 BULGARlA ,. vapuru 14. 
ığoetoıtı bekleniyor, Borgıı 

n Varnı lçlrı yak ılıcaktır. 

heryerden arayınız. tlndf! Hhlpl~rlne en mfiııald şerattle nane ..erilir. 

!1111111111111111~ Muallim ... 11111111111111111 
~ Dr. Hulôsi Alataş ~ 
~ Eald Tıbbiye Mektebi M6dftrf1, Garp Cebheel Sıhhiye Rehl ~ 

~ iç Hastalıkları Mntahassısı ~ = H11tqlannı Hacı Hasan Oteli Karıuıında Şamlı Sokağında = 
~ (20) No. Eekf Moıyenebaneetnde Kıbul Eder. -

•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il11111111111111111111111111111111111 ı• 
IF Doktor ~ 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bula~ık ile salğın hastalıklar 

mfttehassısı 
Bumahane iıtaeyonu kU'fleındaki dibek ıokak baoında 30 uyı• 

h ev ve muayenehaneliııde sabah saat 8 dan akoam ıaat 6 a kadar 
haıtalannı kabul eder. 

Miil'acaat edon hastalara yapılması lbımgelen ıair tahlillt ve 
mikroskopik muayeneleri ile veremli haeıaıılara yapılmasına cevaz gö
rillen Poomotorakı muayenehaneeindo muntazaman yapılır. 

Telefon: 4115 

Kemalpaşa malmüdür.lüğünd 
Bedeli keşf 1 2516 lira 10 koruo olan Kemalpaşa kaz•91 

ktl.met konağı t~mlratı açık ekalltme osullle müoakaııaya ~ 
moştor. 

Münakaea 19 ·8· 935 tarihine müaadlf pızarteel gooO 
15 te MalmtldGrlftk odaaıodı yapılıcakttr. 

Taliplerin teklif lerlol, cari seneye mahsus Ticaret od ... 
fennf ehliyet vesikaları ve % 7,5 olebetlude muvakkat ıeıııl 
vezneye yatmldığıoa dair makbuz nya banka kefalet JJlek 
ile birlikte arol gQo •e saatten enel komisyon refellgloe 
melerl lbımdır. 

Talipler bu hoaoetıkl şartname ve evrakı keıf iyeyi be 
olarak MalmOdftrlftğftnden alablllrler. 

TafallAt almak fatlyeoltr de B. M. lfğe mftracaat edeblllrler.'6 

Milli emlak müdürlüğünden: 
705 Ura muhammen kıymetli Kar11ntlna Selçuk ıolı.11gıodt ' 

nomarıh evin mOlklyetl 8 ·8 935 tarihinden itlbıreo bit 
zarfında pazarlık ıoretlJe 11tılacaktır. ..A 

Taliplerin ba mdddet zarfında her gtıo Milli emlak rot' 

Manisa şarbayhğından:ı-y-·d~-· o-m~-···r-·~-··~-· M_u_h_a-fa_z_a _A_ı:-·;
0

-. Ş-a-tı---ıı 
Asgari takriben 240 beygir kuv- ma Komisyonundan: 

vetinde kondenseli kampavend SİS· l - Urla lekeleelndekl gamrQk muhafaza eratının g~ 
ihtiyacı olan 150 çllt ekmek plolrttlrllmeel lol açık ekslll .-JI 

temi dakikadaki ade.di devri takrİ· konulmuıtur. lhaltıl 26.8.935 pazartesi gaocı aaat 14 te r .... 
portta gQmrak muhafaza ılayı ltloaeında satın ttlmı kodl 

ben 200 olan lokomobil veyahut nundı icra kıhoıcıktır. 

kazanı ayrı hl• r buhar makı•DeSJ• ı·ıe 2 - Eveaf ve tırtnımrel hergftn komlıyonda g6r0leblllt· -
3 - Plolrme flcretlnln tahmin edilen mecmu tutarı 821 

b k• •J d d•f . 25 kuroıtur. 
U ma IOe l e Oğru rapte l mJŞ 4 - Teminatı muvakkat•' para11 62 liradır. .,,il 

(kayışsız) 200 kilovatlık "Triphase,, 5 - İeteklller tecim odıeında kayıtlı olduklarına dair 
göstermek mecburiyetindedirler. I 

380 220 VOtJok en SOD modeJ J• ene 6 - Etalhmlye lotlrak edecekler 2490 aayılı artırma •e _, 
• • elltme kınooanun ikinci n QçüncQ maddelerinde yazılı ve•, 

ratöril ile beruber Manisadaki yeri- larlle teminatı munkkate mıkbuzlırını ihale ıaalfndeD t 

bir aaıt evvel kömlsyona vermlo bulunacaklardır. 

ne konmak ve işler bir halde teslim 9 13 17 21 2486 

edilmek şartile (Gümrük resmi be- lzmir Milli Emlak Müdilrlüğünd! 
lediyeye aittir) bir makine alınacak-
tır. 

Taliplerin f iatlarile birlikte Ma
nisa şarbaylığına 20 gün zarfında 
müracaatları ilan olunur. 10-13-16 

lzmir Bölge Ertik Okulu Oirektör
IOğünden: 

çeoldl Adet K.g. 

Ekmek 
Koyun eti 
Dana eti 
Sıdey•ğ• 
Şeker 

Domateı 

Taze biber 
Taze f•ıulye 
Koro ıoğın 
Teze .ııoğan 
Kabık 
Bamya 
Patlıc•n 18 900 

40.000 
12.000 

3.000 
2.600 
4.000 
6.000 

600 
I.600 
1.700 
5.500 

950 
600 

Oranlım ıde~er 

K. S. 
9 75 

33 
22 
60 
27 50 
2 
2 
3 
4 
4 
2 
4 
o 60 

Okolomoz için yukarıda çeşidi, miktarı yazıh erz•k ve ıebze 
13.8.935 tarihinden baılıyarak 15 gOo eftre ile açık ekelltmlye 
konolmoıtor. Vermeğe lllekll olanların ıartname n ıarınameye 

lllolk çlıelgede oranlama bedellerini •e vasıf tarını gO\'mek Gzere 
hergfln okul yöoetgeelne oğrımalırı ve 7 ,5 yazde geçeğen inanç 
}aranı genel 11ğıomaolık dlrektOrlGğGoe yıtırmıltrı, ılrket adına 
geleceklerin tecim odıu bıokaolı~ından nrllmlıı belge ile bir· 
ilkte D11terlm gftnQ olan 28 8.93ö tarihine raetlıyan çırşambı 
gftntl 111t 15 te llbaylık konğı kaluır dlrektOrlGğG dayrealnde 
toplanın ıhm Te satım kombyonuna b19Hrmıl111 bllltlenlr. 

ıs 11 21 20 2saı 

Göztepe mel'kll arkıaındı perakende sokağında Amerlkad si 
mektebinin karo1111nda 26 taj numaralı n l 
Reoadlye ıeklb çıkmazı nımı diğer ferah ııokağındı 22 l~ 
eıkl 24 taj numaralı ev 

Kar,ıyıka dedf'bııı menemen cıd lesinde 53 eski 126 oO 
taj numaralı kahvehane si-' 
Yukarıda yazılı emvalin mftlkfyetlerl bedeli peıln veyı I" ~ 

tertip mübadil bonosu ile ödenmek Qzere 5.9.9~5 perıe ,.
gO.oQ •ant 15 te ihaleleri icra "•hnacaktır. Taliplerin o "o 
Milli Emlik mftdOrlyetlne mQracaatları. 17 31 ~ 

Menemen Şarhaylığından: ~ 
1 - Belediye acımone f ldanhğıoa mazotla mfUabarrlk 

111
_, 

adet yeni motör eksiltme oaollle ılınıcaktır. Üç ince dOt 
14

,,. 
ve diğer teferruatı bahçede mevcutlar. Roııtoo, Guruele1• ~ 
yona(, Aater markaları oıyana tercihtir. loler bir halde 1 ~ 
etmek tartlle tıllplecia f latlerlle birlikte 30,8,935 t•r~ 
ıaat onb4'ıte lbıle edilmek Gzere belediyeye marıcaat et 
flAo olaoor. 26ol 


