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Ozüm için .. .. J • } 5 M ·ı t• J k llneınli tedbirler alındı uzum çın ' 1 yon ıra 1 nadolu to ra larını 

taly 'ya peşkeş çekme
eğe kalkan ir gazete! 

l • Ege çevreeiuio belli0başlı ürün• 
d:~de~ hiri de fizümdür. Aürlar· 
d erıdir hu ürfinfimQz tecimeri 
b~ ~~etnıenleri de memnun edecek 
tıl 1•tle iç \'e dıo pi1aealarda aa· 
hu~dı, Son birkaç senedenberidir 
dİil~~- iç piyasada üzüm f iatleri 
hıı ;ye ba~ladı. Hele geçen yıl ve 
1ıaı: · Denebilir ı.;. fizfim, yok 
tıraaı llna alınır ve eatılır bir meta 
Gr na girdi. Bu durum karşısında 
lllıetırıenler çok haklı olarak sızlan· 
y~a, hOklltnete ve gazetelere derd 

llııya havladılar. 
tine Gaıeteler bu davayı kalemle
ııı doladılar, rençberlerin bu ka· 
-!:U )'aralarının sızılarını ilgili 
ol alblara duyurdular. Teşekkür 
g~lluf ki bu itlerle ötedenberi il· 
baı 0 an Ekonomi fükanlığı der· 
detirırıı1aaodı. Hatta, kımıldandı 
"f' • ayaklandı. Blrtaraft:ın (Türk· 
" ıa) · Qak 1te el koydu-. Arkasından da 

111• ,ara CelAl Bayır bızır gibi tz. 
ır e gel'b · • 1 · • · b h ı yeıııtı. fın enını o. 
llo .,~ l d' ""' . ~ ~ozı en geçir ı. uretmenı, 

lada llıetı dinledi. Dıo piyuatın yok· 
bit11ı·"e nihayet eaaaen kanamış ve 
Qı '' olduğu yaranın üstüne par· 

'«1111 bastı. 
tavraoılan ıeyler ıunlardı: 

~-~U - Dq piyaaalardak.i alıcılar 
dır klerinden f iat k.ırmamıtlar· 
._· rı Dıı piyasalara tecimerlerimiz 
te~1''-an mAoaaız rekabetler yü• 

eıı dOıkün fiatler arzedılmiıtir. 
r._ı - Bazı te}ebl>tıslerle dıı pi· 
-.1.ı .. • flıtime yeni alıcılar bulu• 

"lllr, 

'be. 3 - İç piya1&da da yeıil Bzftm 
~ tflredilerek piyaııayı tutmak 

B Clıı olabilir. 
bit ... llDUrdıo birincisi için on ted· 

""'tadı: 

~ 'l'eclnıerio dıı piyasaya arzede· 
il, eııÇok ve enaz fiatin teabiti. 
bild~pı~dı ve tecimerler birliğine 
.._. ldı, onlar tarafından da ki· 
dıo ~Udi. Bu tedbir ayni zamanda 
~Yasadaki alıcılara da bildiri· 
lar.r 0 nlano da kararaııbkları her· 

edildi. 
1kiaci tedbir olarak: 

1'' .\ - Bliyfik k.omfUmUZ Rus• 
dı:- Grünlerimizi almak için ayır• 
"ıı Gç 11:1ilyon liradan bir k.ıemı• 
"ttt tlt(hn alınma81na ayırd edil· 

8 
'-llantıı (temin edildi). 

lı11ı - Franaız'Jarla ıoo yaptı· 
r ıı tem F İtnıaı nısel antaııınya; ranmz 
bil'i~ •tının Merkez b.ukamızda 
llnıa~ll blokajlann Türk ürQnü 
'ııtd suretile eritmeleri oartı ko· 
~Q. 0

• Tabii bu Qrünlerin içinde 
lıt. ~ de önemli bir kmm tutacak· 
._ el. 1ı 

1 
•nretle üzümlerimiıe Fran· 

{J 8 ıcı bulundu. 
lttıı• Çilncü çare de bugünkü gaze· 
~İta~~de okunacağı veebile 11 ve 
}o11 1

. lıanltalannın birbuçnk mil· 
1'ıaı~ra sermayeli bir ıırleet yap· 
eitıı.1 ve Tekitler (inhisar) idare
h'tla bu hafta içinde üzüm almağa 

;••ına karar verilmesidır. 
~idi:~ Anyra'dan telefonla bil· 
<:.ı.ı •ne göre Ekonomi Bakaru 
1-tı tı' Bayar'uı baıklnlıgtoda yapı· 
lılllıa: 11 ~oplantıda yukarıda yazdı· 
•tliltr.ı• t•rketin tetekkülilne karar 
tee'-li •ı ve hatta liu teşekkülün 
"'>'erekuaıncleainio iltmali beklen• 
'-tın a1 heınen piyasadan ü.zilm 

n llltnaaı kararlaıtınlmı§tır. 
hitleo~· ~n •on tedbiri de diğerlerile 
6tıtııı •rtr •e hepsini birden göz 
dGıtı: ~lıraak. üzilm için kork.olu 
fi.,, c.e ere yer olmadııı:ı ve fisllm 
~"'ti l rı '-la .. 1 n n behemehal korooacagı 
,, il', 

'oıı l4aaen üziim f iatlerinde de 
hıı r01erde bir dılıeliı kımılda· 
h.bı ~§la11ı11tır. Bu düzeliıin ee· 
~'ta erı •raaında hük6metin almağa 
ı.._. l' l'erd'a· 
"'llll'ltı 1rı1 ıu aaydıgımız tedbir· 
ıw. çok teairt nrdır. Geçire~Ai· 
~ıe:~l~rde daha iyi aatıolarla 
•atd •ıın gf.\leceAine inaıumız 

ır, 

H. R. Öktem 

Bir Şirket Kuruluyor. 
Celil Bayar, Alınan Yeni Tedbirler 

üzeriode önemli Bir Diyev Verdi. 
Ankarı 6 (Ôael) - Ekoao 

mi bıkınımııın çok eHelı llgltl 
ile GzQmcGlilk hakkında alının 

yeni tedblrlerln, bığcılarımıs 

için çok Ooemll neticeler Yere· 

ce~I muhıkkık gôrfllmektedtr. 

ili 
Bandın bıtlı:ı, mnıukaa 

bıber ıldığımııı göre, Tekltler 

cısam Qretmenlerlle tem11 eden 
ekonomi bak1D1 Celil Biyar, 

tilm flyıtluında letlkran eağ· 
lımık ve noımıl f iyıtı uptı· 
mık amacllo 010111 bınkılıran 

lttlraklle bir formGI yapılmaeını 

ttnslp etmlotlr. 
BugDn Zlr11t ve lo bankalı 

rının lotlnldle yapılın toplın· 
tıda b3yle bir kurulan kural· 
m111nı kırar nrtlmlıttr. Bu 
buıaeta CelAl Bayar kendlılle 

·-·--Jurnale d' talya, AnJdolu, hiçbir veçhile 
Habeş'lerle kıyas götDrmez bir ulusa aittir 
Biz Tflrkiye'ye dostlukla bağlıyız, diyor. 
Dostlarımız bıı cerideye bizzat cevap veriyorlar: 

Roma 5 (A.A) - f atefani Ajanbt bildiriyor: 
Jomıle De Geneve gazeteli 1talya'nın meşru geniılemek ihtiyaç

ları hakkında yazdığı bir makalede Anadolu'yo telmih ederek bu 
topraklarm da İtalya"nın fazla nüfusunu alabileceğine İ§ıret etmektedir. 

Jıımale D'İtalya bu yazıdan bahsederek diyor ki: 
- Şurasını hemen ıöyliyelim ki, İtalya, aslo Anadolu kıyılarına 

el atmayı dAtilnmemiıtir. Ba topraklar biçilir veçhile Babqlerle 
kıyH götürmez bir ulusa aittir. Ve ltalya bu ulusla samimi ,.e emin 
bir dostlnktı baSlıdir. 

halya Türkiye'uin bfitün hukukuna ve egemenliğine l"e toprak 
ıamamhğıH bilrmet eder •e onunl:ı iki taraf i~ili fayaali 'te tam tiir 
hukuk ve durum müsavatını dayanan samimt teşriki mesai &)11aaaı 
takib edebilir. 

Ziraat ve 1o bınkilarımııın 
beraberce kuracakları n diğer 

uloul baniılarımıııa dı gire· 

bilecekleri yeni kurul, blrba· 

çok mllJOD lira ıermıyell olı. 

caktır. TeıekkftlOo reımi maı· 

meleılnln tiltm .. el beile•mlye· 

celı:, derhıl plyııadı nAzım 

rolO oyoımık ftzere ite glrltl· 
let•eklir. Bir taraf tın ihtiyaca 

g~re mftbıyea yapılıcak, dlAer 
raftan kredi ıuretlle çalııı 

lıcıktır. YAnl bağcı, mbıtar 'ffl 

blaienıleyh mılını plyıeaya 

dökDp ne pıh111na olana olıua 

eatmık mccburlyetladen karta· 
rı acaktır· Bo•a• ıe.ltt plyau· 
dı derhal gôrOlecektlr. 

- Sona 4: neft 11yfıdı -..................... ~ ........................................................................................... ~ .................................... ... 
Konseyde Habeş Delegesi 

Ekonomi Bakanı CeUil Bayar 

ldıreil, tia laaftlİDID batlaDf• 
cancı. pljtuya girecek n &ıGm 
almaj1i hıtlı71eıltır. 

ltalya'yı Şiddetle Çekiştirdi. 
Habeş delegesi Jıalyan ~ 
delegeıine ıiddeıli cevap veroi :-i1 

Ankara, 5 fA.A) - lımlr'cle 

üzüm Fiati Yükseliyor, 
Daha Da Yükselecek. 

Ilbayımız Fazlı Goleç, "' Dağcımız 
Acele Etmesin,, Diyor. 

Tarkdle dlrekt6rt Ziya; Oı6m 
darbbıa ti& 8nemle llgtle11mlt 

terdir. Dtın Bıbnhi•D yeni 
ıldığı tedbirler baikındall 61· 
her lımlr'de yayılınca ftatlu 
derhal totunmat n iyi bir 

tekil ılmıetır. Dad'ık .. m bor· 
111d•o aldığım111 mılumatı göre 

f lıtlıerde 10.30 para ar111nda 
bir yftkeellı olmoıtur, Bagln 
bir miktar daha ylklellt ola· 
görGıen bir muharrlrlmlse aoı· 

ğıd•kl dfyevl nrmlotir: 

r 

Üzam mee'eleeloi bOtftn 

Sonu 4ı ncG yftıde 

Taşlar 

CeaetTe 5 ( A ı\) - ,Ko111e· 

Arada Bir 

Sivrisinekler 
- Df1a, İlbay Fazb GGleç'den .hah· 

ae faraat bulmaıtum. Zaaoediyoram 
ki, bugün de sevimli Şarbıyımızdan 
1Ni61etmezaem1 çok yemegiui yedi· 
Aim • Nank6r olamam ya!.. • Çök 
ıuyoaa içtfğlın ızlS Doktorilmuıun 
liatın kalacak! .. 

Banıltıcı bir yar. gecesinde 
kapı, ,pencere açık, l>ir damla ha· 
vayı liımet çekerek eibinlikm yat· 
mık feJJketine hiç uğradığınız ol· 
du mü?. ltapıyı pencereyi açık bu· 
lan o iuiifiıi. o a~96ıla dvriliae'k· 
lere Nbablara kadar zanlli yarı. 
çıplak V'ilcadona&dan ziyafet çek· 
tlaü mi?. 

Sizi bilmem, fakat iıte ben o 
i;edblhtlıiraan tiiritiln. f u geldi· 
mi; benim için kapıyı, pencereyi 
kapamaya imkan yoktur. Cibinliğe 
iee hiç gelemem. Dip·dili, aapa·&al· 
lam vücudumu göz gllre göre, İl• 
tiye iatiye mezara tokmak, benim 
raaı olabileceğim itlerden değil .. 
Onun için ieter·iltemez açılı.tayım 
ve onan için her gece iıter0iıtemez 

Köprii ıimdnulerine boı bol bir 
ziyafet çekiyorum. 

Fakat bu hal ne samana kadar 
devam edecek? .. 

Üç sene kadar evci belediye, 
Sıhhat mf1dürlngnniln de iıtirakile 
memlekette bir ıivriıinek mücıde0 

lesine baıladı idi, yatiud baılıyorau 
Arlı:adıtımıs "S•pao,, ın yas da her nedense geri kaldı idi, bu 

ilbay Fa::lı Güleç dığı t f1arı, dalma ikinci 11fll lakırdılar her sene ·Benim gibi bu 

Y.aıdı derbıl etUelol (Teılrlnl) 8 mıbl<llrl•dan ellman çeken birkaç 
fenln b•tında bolıcıbınıı. 0 bedbahtın teovikile olacak· yaz mev• 

gôetermtctlr. Sıbıhleyln piyan tıılar, incelikleri ve gdoiln ıimiode teierrür eder durur. Fakat 
açıldığı vakfı GıGm eatıcılırı btdtıe1erlnl karin ırlee eden für defa da sonbahar geldi ve bu 
11tıılarını acele yapmak lztl· çok gtlael y1aı n f lklr par· muzib hayvanlar ortadan çekilmiye 

bıoladı mı, mücadele llflan da ken· 
yorlardı. Bu yDıden f lıtlerlo çalırıd•r. Onları •eve ı •e arugınaea Mioilvenr. 
dGımeıl tehUkeel bile batgöe okoyıcıklınıı. Sevgili Şarbayımız hiçyoktan 

t •. e::r~m:.l:ıl:·..:;ll;:b:a:.y...;F.;:•;;;ı~h-.::G;.;;tl;;.le;.;.ç~•.;:e~\_~===========~) it yapmıya f ımir 'lileri o kadar aha· 
~ tırdı ki... Bana kalır.. üç eenedir 

ADET KUVVET DEMEKTiR. 
••••• 

20 llkteşrio ··Pazar ~ 
Gftnn Yapılacak Olan: 

Genel Nüfus Sayımı 
Ttlrk Ulusunun Ka vetloi Ghterecektir. 

. e.,veıtllet 

İıtatistik Umum MGdörlfijfi 

tekerrür edilen eu liflan bir ku· 
toya kondanee etseydi, cimdiye ka· 
dar İımir'lilerl eivriıioek beliaın· 
dan kurtaracak enerjiyi çoktan top
lamıa olurdu. Siniıinek gibi, ıinek 
gibi yalnız pis, yalnız bakım811. ka· 
aabalann tabil miaafirleıi olan bu 
çirkin mablöklar İzmir gibi ha· 
kıınh, temfz n en tiyad .. i de me
deaf olmak iddiaunda olan bir 
tehire, biç ıoi hiç yakıımıyor! 

Gelecek aene olsun ŞarEay ita• 
mmıa lanıtn bu Tı11ltıh belll•t· 
dn bisi kortamu. Amin diye-
lim mi? .. , BAMDİ NO'zBEl' 

llabe$ askerleri durmadan ta1inı e<liyorlar 
yln bogftnkü toplıntt11ndı İtıl· 6yellk bir komite teıkll etme. 
yın mohtır11ını btlkdmetlnln ıilnl iıtemlıtlr. 
cevatiını blldlrenBıbeo delegeel, Bıbeı delegeal 

mtldafa111nı uluılar ıo~yeteefno ltbımlınnı tlddetll 
istinat ettlrmlı Ye harbin OnG· ile proteıto etmfı 

ne geçmek lçl11 h& teklif hı· tir ki: 

lral1•'aı11 
bir lt•n 

'ffl c1emlt· 

zırlamak lsere koaıeyln birkaç - Sona 4 nctl ylscle -

• 

- Ne o, Gardenparti)'e bayle kürkli pardesö ile mi sireceksin? 
- Ne yapayım, kimse yokmuş ve kalabalık olmıyacakmış., 

Ne diye ıoyuna1ım? 



Taslar: 

Merkehli 
Tramvay .. 

Bu sabalı matbaay a geldim. 
Yazı odasına girdim. Benden 
eı>el bizim kapı yoldaşlarından 
biri gelmiş, masanın başına 

geçmış söylene s6ylene birşe)'· 

ler y a:ryor. 
- Ne mınldamyor, ne y a· 

zıyorsun, arkadaş? 

Dedim. Cevab verdi: 
- Ben atlı tramvay isterim! 
- isteyeceksen elektiriklı-

sini iste, atlısını ne yapacaksın . 

Rem onıı başımızdan defedin 
ceye kadar neler çekıigimizi 

unuttun mu? 
Dedim. 
- Elektiriklisinin yapıla 

cağına inanamadıgımdan atlı

sını istiy orum; çünkıi Kordon· 
da i.şliyen otobüsler atlı tram· 
vayı mumla aratacak kadar 
düzensiz. Suat bir ile . llörı 
ara ında Sahir gazinosundan, 
Tayy are sinemasından otobüse 
binmek için yazın güneşin, 

kışın yağmurun alımda saatler 
geçirmek lazım. ller beş adım· 
da durur, tıklım tıkışık y olcu 
alır, sonra da ura clurakla· 
rında bekliyenlerc yer bırak· 
mazlar. Bugün tam sekiz oto· 
büs uğurladıktan sonra birin· 
de yer bulabildim. 

Dedi. Otobü.'I beklemekten 
kan ter içinde kalan arkadaşın 
haline acıdım ve dedim ki: 

- Haklısın birader. Bu 
hale .karşı tramvayın mnkeb· 
lisini de istesen seni kimse 
ayıblamaz! 

SAPAN 
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Cenevre'de iştirakimizle Bir Uzlaş- Aıauırk • .. J.ı.0;:.:;::11::;::: k!:::~ 
K 1 T kk 

•• ı E • Iran Dış Baka· yüzftnden yangın tehlikesi b•t ma uru u eşe u ttı. Dilli Kabul Ettiler.. göstermektedir. İlbaylıktıD ilçe· 

---------------------~---------------------
Komisyon, ltalya-Habeşİ!lan işini Tetkik Edecek 

Ve Bir Uzlaşma Yolu Arıyacaktır 
İetanbol, 6 (Özel) - Ceoevre'den h•her verlldlğfne göre, oloaiır korumandı; Fran11, İııpınyı. 

Lehistan, T4rklye v~ İngiltere murabhaelarından mOrekkeb bir oılaıma komlsyenu teeekktU et· 
mittir. Bu komisyon İtalya Hıheolstan iıtnl lucellyecek fe her iki tarafı oslaıtırmeğa çılıııcaktır. 

Habeş murahbaaı komlsyıno devam r.decektlr. 

Nufus 
Sayımımız 
Ankarı 5 (A.A) Adet 

kuvvet demektir. 20 ilkteorln 
pazar güotl yapılacak olan 
geoel nüfos 11yımı Tilrk olu· 
sonuıı ko n etini gôstere · 
cektlr. 

•• •• • • uçunca 
Müfettişlik 

işe Başlıyor •. 
Aubra 6 (Tdefon)- Ersorum 

Oçilactı genel mftfetttollk lhdaa 
kararnamesi, yftkeek 11edlke 
iktiran etmlıtlr. Genel mt\fet· 
tlılfğe ıaylaylard•n Tahsin 
atanmııtır. Müfettişliğin kad· 
rosu bugOnlerde ikmal edtle · 
cek ve faaliyete bıılınıcaktır. 

MtUettJıllk tetkllAtının tıbslaat · 

)arı, İçlılerl Bakanlığının hdd · 
ceslnden mnoakale ıuretile 

temin olunıcıkhr. 

1 ............ 1 

ltal ya Delegesi, Baron 
Aloizi de Müteessir Oldu. 

~~~--~--ı--~~~~-

( Jurnal Döjenev) in Yazdığı Makale 
CenevrelleRomada Fena Tesir yaptı 

İstanbul, ti (Özel) - Cenevre'de çıbo " Jurnal Döjenev ~ 
gazetesinin, İtalya'oın TOrklye topraklarında gözO olduğu hak 
kında yızdığı mılale, gerek Cenene'de ve gerekse Romı'da 
fena tulr bırakmıştır. İtalyan bıı delegul Baron Alofsl, bu ma· 
kaleyi okur · oknmH, Bıo leleri Bıklaımız Tnf lk Rtıodft Araı'ı 
ziyaret etmlı ve bu yazıdan dolayı teeaııarlerfnl beyan eylemlotlr. 

• •• 
Yunan Donanması 
Istanbul'a Geliyor. 

-------
Donanmamız~an Bir Filo, Dost Dev-
letin Donanmasını Karşılıyacaktıı·. 

İataobol, 6 (Özel) _ lrııı baylıklara ve köy muhtarlarıDI 
dıı leleri bıkana Kazlml Hın, gônderllen bir blldlrlmde ar· 
bugOn Ankara'dın buraya gel man veya harman yangını ıeb· 
mit ve törenle karıılanmıııır. llkesl bulanın bu gibi yerler· 

Bııbakınımız lemet loöoft, deki otlarıo halk tarafından te· 
dııbıbnını bir ôğle oölenl mlzlettfrllmesl blldlrllmi~lr. 
verdi. § - Uray (Belediye) dıt0tf 

1atanbol, 6 (Özel) - AtaUlrk, encOmenl dan earbıyhkta ıop· 
bugOn gelen İran dııbıkam lanmıt n biriken itleri çı· 
Kblmi Hını kabul etlller. kaımıotır. · 

Ankan, 5 (A.A) - Cenev § - Mınlea sayluı (E!kl 
re'ye gitmek ftzere Türkiye'den lataohol genel anamam•) ge· 
geçmekte olan lran dıılılerl nan Örer öoftmOzdekl bıfl• 
bakanı K.blmf hau bu Babahkl İzmlr'e gel~rek Maolsa'yı r'' 
Toroa ekııpresUe Ankara'ya gel· çecektlr. 
mlş ve durakta Dıeltlerl Ba· 
lanlığı ve lrıu bftyftk elçUlğl § - Şehrimize gelerek r'' 

nel nafas sayımı hnırhklır•81 
Heri gelenleri tarafıodıo kir· l k 

tetkik etmllJ olan ba,bıkaD 1 

tılanmııtar. f 
genel dfrektprO Cel41 dOD A ' 

Dııltlerl Bakanlığı genel aek· ı 
yon trenlle Ankara'ya gitmlıt r. 

reter vekili tarafındın ö~le 
asuı İran dıılolerl bakanı eere· § İlbayhk Tarım mftcadele 
f ine Anadolu kulObGnde bir dlrktôrft Subhi Özkort oto• 
ıölen verllmfttlr, Ura asit ayhkla Ordu ili TırıOI 

KAzlmt han bu akşamki dlrektôrlftğOn:.:!~ 

ebpreale Avrupa'ya gidecektir. Yunan Nüfusu 
Çanakkale' de 
Feci Bir Deniz 
Kazası Oldu. 

İstanbul, 6 (Özel) - İzmir· 
den gelen Midilli motörQ, Çı 
ııakkale'de Lold Triyeetlno kom· 
pınyaaına mensob Cosmera H · 

poru ile çarpııarak batmıı n 
tal felerdf'n Kadri boğulmuetur. 
BAdlee hakkındaki tahkikatı 

bıolanmııtır. 

8 Senede Yarım 
Milyon Artmış .. 

İstanbul, 6 (Özel) - YootO 
lstatlıtlk dıyr~slnln 1934 aeoe 
sine ılt olarak neırettfğl aofot 
ietatistlUne göre 1933 senr.eloe 
nazarın Yooanlstıa ntıfo,O 
l 16,000 artıttır . 

1928 senesine nlebetle Dofoı 
fazlalığı 241,000 dlr. Yoo'° 
nüfuıu hilen 6,74.6.000 dtr. 

--~~~~----~~~~~-! 

13 Dakika Dolu 
Bir çoban öldft 

Aokera, 6 (Telefon) - On parçadan ibaret Yanın donan· 
maaı, bu ayın yfrml&iude İıtınbu'la gelecek ve dört gdn kılı· 
cıktır. Donanma amlrab ile sftnrllerl •e bfttOn ıubıylar, hGkA· 
metlmlıln konaldaıa olacaklardır: Yanın donanmuıoın istikbali 
için genle bir program b1Zırlenmıktadır. Donınmımızdın bir 
flfo, Çanakkale'ye gidecek •e mCltlefik de•letln donanmaıını 

orada karıılıyıcaktır. 

Sinyor Musso-
Çocuk Esirgeme Ku
rumu Ne işler Yaptı? 

Anbra, 5 (A.A) - Çocuk 
eılrgeme kurumu genel merkeıl 
AAU1toı 935 den 1 Eyldl 935 
tarihine kıdar 207 4 çocuğa 

yardım etmlıtlr. Bunlardın 7 49 
haıta çocuk n anne genel 
merkezin poUkllnlklerlnde bı
kılmıı ve u&ıtılmııtır. DJı ba· 
kımeYlnde de 586 çocuğun dlı · 
lerl bıkılmıı ve ııaguılmııtır. 

Genel merkezin banyolarında 
645 çocuk ve anne yıkanmıı· 
tır. Sat damlaıından hergan 
185 çocuğa ıat verllmlı ve bir 
ayda 1783 ktlo bedua süt da· 
gııılmııtır. Y ndım için bıtTll · 

11n 9 çocuğa para yardımı yı· 
pılmııtır. 

• • • 
Bu ıy zarfında çocuk e&tr· 

geme kuruma bakımevJode 

242 hasta bakılmıı, llAçlan 
meccanen nrllmlıtJr. 

Beı ılle ile 80 çocuğa mıd· 
di yırdımludı bolunulmuıtur. 

Fındık 
Fiati de Tesbitlenecek 

Ankarı, 5 { A.A) - Haber 
ılındığına göre Ekonomi Bı· 
kanlığı Ozftm itinde olduğu 

gibi fındık ftrftoQ aıerlnde de 
Grftnftn normal tiıtle ııatııını 

Hğlamık için incelemeler yap· 
mıktıdtr. Bu amaçlı fındık 

lılle Uglll olınlu telgraf la 
Anbr17ya çağrılmıı n bir yın · 

dan da TOrkof l&I çalıımılara 

hı,tımııtır. Amaç normal fiıt· 

lerl bulmaktır. 

Sivas 
llhayı Kars'a 
Nakledildi. 

AnkaH, 6 (Özel) - Shae 
Ubıyı illf'ia1 Kan Ubaylıp,aa 

Kıetımanl, 5 (A.A) .:::: Dftn 
yığan ya~mor ıır11rnda Germeç 
bôlgeslne 13 dakika ıtlren 

bir dolu lnmlıtlr. Bet saati· 
metre kutrunda olan dola 
yerde yarım metre l alanlık 
-yapmıı ve birçok yolları geçi· 
lemtyecek derecede kıpıtmııtır. 
Hleıl olan sellerden peçok 
••tar ve koyun lı:ıybolmuı •e 
Alcıknak köyftnden bir .çobın 
da ha arada teller tarıfındın 
götftralmoıuır: 

ltalya ithalatı 
Düzene Konacak. 
Kömftrn de 
Memleket içinden 
Çıkarmak istiyor! 

1stınbol, 6 (Özel) - İtalyı 
hfikumetl, ltılya toprakları 
dahilinde mevcut maden kö· 
mftrlerlnln ne bıhayı olurea 
olııun loletllmealne karar ver· 
mlştlr. 

ltalya'yı idare eden zGmre, 
hballtın mdmllfln olduğu kadar 
1Z1hılmaaı Ulzomona olddetle 
kanidir. Ve ayni zamanda fı· 

oltlrr, kömOr gibi ithali en al· 
yade m~buri olın ve memle· 
ketten dııarıyı pek çok para 
çıkmasını lcıbettlren n bllhaa· 
sa harb zamanındı İoglltereye 
bir nevi vergi verdiren bir 
mıddenln dahilden tedarikini 
zaruri görmektedirler. 

İtalya'da İngfllz eıya n mı· 
molltıoa kartı bir ne•I hoso· 
met tebarüz etmektedir. 

Yanya'da Zelzeleler 
Atlnı, 6 (A.A) - Yanyı 

bolgesfode olddetll deprenmeler 
hlssedflmlotfr. Köylerde birçok 
nler yıkılmııtır. lasanca kayıp 

Öoftmftadekl sene ıonlar•ndı donınmamızdın bir f llonun, 
Plre'ye giderek Yunan donanmasını lıdel ziynet etmeal muh· 
temeldir. 

••• 
Ankara'da Bir Hollanda 

.. 

Tayyaresi Düştü .. 
~~~~----.--~~--~~~ 

Italya 
Ellihin Kişi 
Daha Topladı 

İstınbol 6 (Özel) - balya 
htıkftmetl, doğu Afrlkaeına 

gönderilmek ftıere elllbln kişi 
ilk bir kuneı dıha topla · 
mıotır. 

lngiliz 
Cenazeyi Almak için Hollanda'dan 

1 8. T G ıd· Filosu oze ır ayyare e ı.. . , 
lstanbnl6 (Ôzel)- Dan bir kaza neticesinde tayyareden dftoftp ölen Navarın de 

Foker tayyare fabrlkaaı dlrektörtınOo cesedini ılmık azere Bol· İ!tınbal 6 (Özel) Bir 
Jandı'dan özel bit tıyyıre geldi. Yarın (Bugftn) Ankara)• gl· İngntı filosunun NaHrln il · 
decek ve cenazeyi ılıcaktır. maoını gelmekte olduğu bil· 

Ankara 6 (Telefon) - Dan, bir kıza neticesinde ölen Foker dlrlllyor. 
tayyare fabrikası dlrektôrftnfta cenazesi, yırın ııftel törenle baa· Japonya'da Bir Fe· 
taneden kıldırılarak uçuo alınına getirilecek ve latınbul'dan 

· gelecek olan Hollanda tayyaresine merasimle konacaktır· Dol· laket Daha Oldu 
tında tayyaresi, tehir ftzerlnde bir veda uçuıo yıptıktıo sonra İetınbal, 6 (Özel) Jıpon · 
cenaıeyl latınhul'ı ve oradan Hollında'ya gôtftrecektlr. yı•dı Bakkaydo'dı tufanları 

Ankara, 5 (AA) - · Bugfta öğleden sonra uçak alınındı tec · andıran yağmurlar yftzOnden 
rftbe uçuılırı yıpıa bir Hollanda uçağı baoaşığı lnlı ııraııoda 130 kömftr amelesi boğulmuı 
dtıeerek parçalanmıttır. Pilotu Gerhart Sıntberg ölmGotOr. 600 den fazla n sular altındı 

kalmıotır. 

Altınordu 4-2 Galib 
~~--~~~--,--~--~--~ 

Pazar Gün O De Fenerhahçe Takımı 
ile Altınordu Karşılaşacak .. 

1etaubul 6 (Özel) - BugOn 
Taksim atıdyumundı fımlrln 
Altınordu tıklmlle Samsun 
sporcuları arasında yıpılan 

mıç 2 4 Altmordunun gAllbf · 
yeti ile netlcelenmhtlr. Beriki 
tıkım, çok gClıel oyoımıtlardır. 

İlk devrede bek topa elle 
vurdağundın Samsunlular pe· 
naltıdın ilk goltı yaptılar, 

Otuzuncu daklkacb Sımson 

kıfı ile ikinci golft yıpta. Ve· 
rllen penaltıyı Samsun kaleclııl 

tuttu. Kırkıncı dakikada Al· 

yaptı. İkinci haftayımda Al· 
ııuordu btıyftk bir gayret göa· 
terdi 'fe enelA beraberliği te· 
mfn etti. Oyunun ıonlırına 

doğru iki gol daha yaparak 
galtblyetl kazanmıı oldu. Se· 
ylrcller, beriki takımı heyee1nlı 
alkııladılar. 

İıtanbal 6 (A.A) - Bagftn 
Taksim etıdyumundı İzmir n 
Samsun ıımplyonl1rı arasında 

yıpılao mClsıbakayı 4 2 bmlr 
bzanmıotır. 

Birinci durede Samına biri 

V els Yaralandı 
lataubol, 6 (Öıel) - Maruf 

İngiliz muharriri H. · G. Vels, 
satın almak l&tecllğl bir evi 
gezerken merdivenden dOtmOt 
ve yftzünden fena halde yara· 
lınmııtır. Muharririn bu bza 
netlcealnde gözQoQo birinden 
mıhrum kılacağı aanılmaktı.dır. 
--~~~~----,~~~-~ 

yapmıo n devreyi 2 l galfb 
nıiyette bltlrmlıtlr. 

lklncl denede İzmir bir 
penaltı kaçırdıktan eonra nihayet 
mQsanh temin edebilmiş ve 
oyunun eonlarını doğru iki gol 
daha atarak tabadan gılib 

eyrılmıotır. 

PHar gftnil ıımplyoua flnıl 

mftıabıhsı latanbol ıımplyonu 
Fenerbıhçe ile lsmlr 11mptyonu 

lini Ne Demiş?. 
letıubul, 6 (Özel) - Bıbel 

petrollarlle belli . baılı mıdeO' 
terinin lmtlyaz1nın bir A111rrl· 
kan-1 oglllıı ılrketlne verildi&' 
bıberlnl duyduğu zamıu, sıo· 
yor Muuollnl: 

- Çlımlo olduğumuıı yoıd•0 

bizi çevirmek için yaban tUıt· 
de keranhk siyaset manevrıl,rı 
çevrllmeğe bıılımıetır. fık•' 
bunlar maoAaız \'e teslrslı oef 

1.. ••• 
(erdir. llelebed de böyle .,ı 

caldardır! . Demiştir. 

Uzak Sarkta 
Bir Çin-Japon 
Anlaşması Mı? 

, k 
İstanbul 6 ( Özel) - V•• 

Ş1rktın gelen haberler, J•P00
' 

ya ile Çin ırasında bir ıol•ı~• 
ve uzlaima mftıakerelerl1110 

ba~ladığını · gö.ıtermektedfr. dlS' 
Şanghay'dan Tokyo'yı 

nen Çin sefiri M. ÇaDk ~· 
Japon hariciye hakanı M· 

ıuo· 
rota, IJU teklif terde bU 

muıtur. 

111eıı-' 1 
1 - MfltekabU •"' Ozerlne Çin ile Japonya 

1 
a· 

sında bir ekonomik ve ki 
1 

ret •nlaıma; ıo 
2 - Maoçorl hiikudletl:0 • 

tasdiki 1 çto bir moddet 

nulmae•; btelll 
3 - 1hıil4f tarın 111° 1111 •• 

bir komisyon marlfetlle b 
Ta,kaprii Panayırı 1 

Kastamonl, 5 (A.A) ~-
blrlnclteırlnde yapılacak 0 ıl· 
TaıköprO panayırı için Y'~tt• 
makta olan hazırlıklar btrOJ11

0
, . 

Beı gün sftrecek olan P',çJ' 
yardı teclmel bir sergiler tocl' 
lacıktır. Pınıyır gooıer ,.,. 

at yarıeları ve gnreiler J1:~•· 
cık n kazananlara bol .... 

1
,1)1 

fıtlar verllecekdr. Bo ~ 
panayırın geçen yılı gore 

f 



Çimdikler 

Yıldızlar 
İIAbi, ıu Amerlka'hlar ne 

beyinsiz ne zırtaboz ln~anlar· 
dır, Sinema yıldızlarından Greta 
Carb ' onun hnsnalyetlerlnl me· 
rık etmişler, bir muharrir ar· 
tfstln peşine dOşmüş. Fakat 

Brtlıtten aOz almak "Bm sakızı k ' y 
0Parnıakla mnsavl blrşey ol· 

lboı.. Nihayet artistin en yakın 
doetu olan reaaam Adrlene 
7•l•ırnııılar, onun de14letl lle 
bııı ıeyler koparabllmlşler. 

Anlarsınız ya, Greta Garho 
:•renıdekl sultan hamm gibi, 
nınruna kabul etmiyor ve 

hôyle yarı elçi tf pinde insanlar 
'•auıalle konuşuyor. 

Bu nıerqk edilen hoaoıdyetler 
Uedtr •caba, diye bir okudum. 

:llAb AIJah, hep bildiğimiz, 
eplınlzln yaptığı şeyler. Şano 

S•toıeımtş, hamı böyle dOşii 
llGroını, filan şeye sıkılırmış. 
l.a Tıpkı benim. et yemeğini 

la •evmemekllğlm, fazla bo 
Yala kadınlarla alay ettiğim, 
d - Ben yalancı mıyım, daha 

0 Aruau kaılın yalancıdır, 
b Diyen kadınlara karşı büy6k 

8
1r senıpatl gösterdiğim gibi.. 
lr insanın sabah .kahvaltısına 

Oturup kalkmamağa, ev eşya ..... 
k ' zevke, kadın ve erkeğe 
lrtı nasıl ki muhtelif düşiin · 

~leıt, hususi ölçfilerl varsa, 
reıa Garbo da öyle.. Milha· 

tek nıahhik Nardan d6kOlme· 

~tir. Tırnakları elmastıu, 
it •sı ıltından 1 dlılerl inciden, 
'oılklerl gftmOşten de değildir. 
Greıa Garbo ile bir gflo bir 

ltlond ba ı karo•laşsam, bu yıldız 
bt Yanlı rnftlı:emmelen alay ede· 

llrtoı. Şu hNlde o yılılızlık, 
: fevkılAdellk ancak perde de 
la •lan blroey demektir. Yolı:sı; 
.;•oıı yete ge:llnce, o da taban· 

b 1
• 1 dlker,.k yatar, geceleri 

oroı horul, Lorlar, benim gibi 
lllldeılnt doldurur, eı bahleyln 

:Ykndın kalkınca soralı karma 
t •rııık bir tablodur. Koyro 

'1 'GrJ, bir yıldaz takmı,lar, ğök 
'jGıae çıkarnermlşler .. 

lldlrtn, aıağı da bir seyredin! 
btLl'ıpkı Nıaıettln hocanın kark 

&lyeet 
ı .. 

11 tlbar, b111kalarınıo tıkbğı 
IQr~ıda yaşıyor. Dilnyanın bo· 

8 
Oğa da saten oradadır. 

ko lr can bir roman tnevzoo 
lo ''ıoloyordu. Kimdir diye 

(~~lllır. Bilmediğimi söyledim. 
c; te gftzel de~ll) cevabını 

•etdller, 

- Yahu ·dedim· öyle de· 
llleyıo bu falancının eseri! 

to ~ Ya ·dediler· onun mu, 
•ide ğflzel bir eser! 

~ Çinıdik 

Oııdaıasyon Makinele· ... lJ 1 
ray Mtılıendisliğin· 

'~ Muayene Ediliyor 
h OndtHAsyon makinelerinin .. ,.,. 
lb fen korulu tarafından 
k 

01
Yene ve kontrol edilmesi 

''•rl oadcu •ttırılmııtır. Şehrimizdeki 
ed·ı •hyon maklnderl teshil 
be 1 011ttlr. Uray eJektlrik mü· 
lı bdlel yakında muayenelere 
•thyıcıkt 

ır. 

c· •ns inek Alınıyor 
Caıı 

bı orman çlltllğlne Seferi· 
'•r'dı ı11 L n ıılıb edilmiş cinsten 
e•ler 

t ••tan alınacaktır. Çiftlik .,.... d 
~br lrektôrl\ bonon için 
lar' 

11Dlıe gelmiş ve Seferlhl. 
• .: ghnıtştlr. 

Günün Şar habernerı 
Köylülerimiz Orta ve Güney A vrupası· Ambarseki 
Sıkıştırılmıyacak. G•d k .. .. l . . Cinayeti 

------- na ı ece urun erım1z. •···• Kooperatif Borç- _ Katilin Duruş· 

ları Kolaylık Za- Bunun için Köstence'nin Transit masına Yakında 
manlarında Alınacak. M k . Ol u 'Gö oldo lzmir'de Başlanıyor. 

KöyHUerlmfzlo kredi koope· er ezl maSI ygun . r •• .Kllraboron llçeslnln Ambar· 

ratlfletlne olan borçları için Orta ve gllney Auupa mem· • tırmııtar. Bu tetkikat aonucanda eekl köytlnden Ali kızı Refi· 
köylftnftn milsah zamanlarının leketlerlne yaı meyva, Qzüm Romanya'nın Kôslence limanı ye'yl Gldtlren Ba1an oğla Sıllh 
kollanması cihetinin sağlanması ve sebzelerlmfzln ihracı l~io transit yeri Hyılmak ve hu daruımaea yapılmık 6zere ıeh· 
için llbaylık ilgili makamlara bundan evvel yıptırılan tel· yoldan Avrupa memleketlerine rlmlz Ağırceıa hakyerlne getl· 
başvormoştur. Bu tedbir köy· klklerde transit yeri olarak ihracat yapmanın daha kolay rllmfştlr· Tahkikat Uğıdlarına 
Uimftz(i sıkıntılı durumlardan Trlyeete limanı mOnaslb görCU· ve elverişli olduğu anlaıılmış· gore Salih; bo kııı kaçır111ıe 
kurtaracak ve onlara ferah mftştO. Fakat bu yoldan yapı· tar. Bo tetkikat ıonocu Eko ve kfrletmlıllr. Bir m6ddet 
verecektir. lan ihracına yaş Grfinlerlmizln ooml bıkenlığındaa şebrtmtz sonra kızı babasından lıtemlı, 

Aydın'daki Soy· 
gunun Failleri .. 

Umanda fazla kalmalarına sebe· tecim ve end6strl odaeına bil· babası da nlk4bıız veremlye· 
biyel verildiği ve çürtıdüklerl dlrllm·,, ihracatçılarımızın ba ceğlnl ıöylemlştlr. 
görfllmClştflr. yoldan yıpacakları lolerde bP.r Bundan ıonra kıza rastlıyan ...... Bunoc için Ekonomi bakıtn· tftr\G kolaylık görecekleri bil· Sıllh; kendlstle beraber yaşı 
]ığı; başka yollardan da A nu dlrllmlştfr. maaını ona teklif etmlo, kız da 

Bunlardan Kara Meh· 
med Torbalıda tutuldu. 

pa'ya yaı meyva ve ıebzelerl. Odaca; teclmerler buqdan evlenmeden gelemlyeceglnl söy 
mfzl ihraç için teıklkat yap hab,.rdar edllmlşlercJir. leml,tlr. Bunun tızerlne Salih; 

n tflfeğlle kızı öldGrmnotdr. 

tzmtt'<Jen Aydın'• gitmekte 1 Borsada 11 • p t J Yakında doruımaeına ba,ıa· 
olan iki kamyonun yolunu ke· zmır e ro ' nacaktır. 
eerek Ortaklar nahiyesi yakı ._ _________ __._ Benzin Tröstü 
nınd11 soyan ve bir ameleyi 'Ozllm satışları Otomobil Kazaları 
öldüren soygunculardan birisi K s Karşısında Mı? Ç. Alacı . . K. S. • • 
Torbalı'da totalmuıtur. Bo ıa 3090 jfro ve şflre. 5 75 13 50 ...... ••--
bık.la ve Durmuş oğlu Kara 1016 D. Ardttl 5 75 10 50 Hftkumet Bu Mes'eleyi 
Mehmed adındadır. Mehmed, 

739 H. z. Ahmet 5 75 1153 5500 önemle Tahkı·k Edı"yor. evelce Orıaklar nahiyesinde 5!11 M.j.Taranto8 
amelelik edtyordu. Vak'adan 702 Kooke. itti. 7 lO 50 lzmh'dekl önemli bazı petrol 

soma 8D81~JD ortadan kaybol· 495 s. Cel4rdln 5 25 10 50 ve benzin soıyetelerlnln arala· 
muştur, Soyulanlardan bazıları 50 rında bir trödt yaptıkları ve 601 Ş. Rlıa ha. o 13 
Mehmed'i ıe11hls etml 11lerdir. t t t 1 1 lll eat 

Y 11 :382 Akosı:qın z. 6 50 7 50 mu avaası ec mer er e e ıı· 

Arkadaşı da aranmaktadır. Meh· 375 j. Tara. mıh. 5 5o 9 25 tarı kestikleri duyulmo,tor. Bo 
med, Torbalı'ya tuğla ve kire· 361 inhisar lda. 5 75 7 yüzden benzin ve petrol flat· 
mit yapmığa geldlğlnf söyle· 318 M. b. koope. 6 9 50 luJ 1zmir'de daima yDbektlr. 

mektedlr. ~53 K. A. KAz. 5 1 l Balkın ıleyhlne olan bo tröı 
Soygun earasında flzeriode 249 H. Albertl 7 25 15 50 tiln ıesbltı ve meydana çıka· 

600 lira p,ara bulunan bir te· 242 Vitel 5 15 rılmaaı için tahkikata bıolan· 
clmerln acele kamyonun altına t İlb y F ıl G•ler bl•zat 

Foça belediyesinde yuılı 6 
1U1maralı kaptı·k:açaı ıoför Halil 
ldıreılnde fsmlr'e gelirken Me· 
nemen 'f n bel vacı köy an den Ali 

oğlu Receb'e ald bir deve yn· 
roıonı otomobili çarptırmış, 

yavrayo öldilrmOet6r. Bergama 

44 Hyılı kamyon eoförtı All 
oğlu Ômer'Jn ldarealnde Me· 
nemenden geçerken otomobili 
Batlboğlo Muetafı'nın arabasına 

çarptırmıı ve bir beygfrfn sağ 

baca~ını kırmıotır. laeaoca zarar 
olmamı ıtır. 

Yangın 

Hayat 
Ganler bir ıaat akrebinin 

durmadan kaydettiği dakikalar 
Ve yıllar, bir yelkovanın 

arasıra gösterdiği sa•tlerdlr ki,. 
gelip geçiyorlar .. 

Ferdin hayatı, bunlar ara· 
ınnda, muayyen bir meaafedlr. 
İnsan, onun bir başından ço
co k olarak jEÔzflkecek, dlger 
tarafından, billnmu bir hangi 
şekille çıkıp ~ldecektlr. 

Hiçbir felsefenin .kaidelerine 
bağlı değilim. Bunu hotgAmlık 
olarak dGşQumemelldlr. Ben 

df yoruoı ki: 
Bu muayyen ölçftler, ömClr 

denilen mesafe ve uzonluğoa, 
bir de yftkaeklfğl .. vardır n 
onu ancak kendi kalbimiz, ken· 
dl robt ve f tkri varlıgımız ya 
ratır, ıeablt eder. 

Neye geldik bayatı? 

Yaşamak için diyorlar. Bıl 

bokl yalnız o kadar mı? .. ffay 
van da, ot ta dftnyaya 1t"liyor, 
battA bunların ara~ındı bizden 
daha çok yaşıyaolar var. İuHn 

deollen içtimai varlık, bir hay 
vanın mldeyfl bağlı, eoerjislı, 

mef kftreslz, hPyecaneız hayatını 
kendine örnek tutamaz, kendlıi 
için de böyle bir kaide kabol 
edemez. 

Bence yftksek ölçftler key· 

detmek kafanın olgunluğuna 

bağlıdır. 

Dilny~ya ıyak bHıp ta, batta 
bir çınar ıgıcı kadar gölge 
vermlyen betbıht ln11nlar, nG· 

I 

foı kGtilgGnde hak111ı yere 
mevki almıı mahlukları andı· 

rırlar. 

Yalnız yıoamak d,.gn. yııat· 
mık, yaratmak ve arkad• mGı· 230 8eolkçl s. 6 14 mıe ır. a a ı u v • 

gizlendiği ve soyguncular tara· 228 S. Gomel 5 25 7 75 bo meı'ele lle meogul olmaga Dfln gece ıaaı 22 raddele· bet bir iz, bir eıer bır.kmak! 
fından gprOlmlyerek para11nın 225 S. SGleymı. 6 50 14 baıtamııtar. Genel ıHamanlık 
da kendisinde kıldığı duyul· 211 Kara o. z. 6 50 8 ta tahkikat yapmaktadır. Buı 
muştur. 303 Y. 1. TalAt 5 75 8 teclmerlerln malftmıtına mClra· 

Bnrnava 
Mezbahasında .. 

Ağustos ayında Burnan mez 
bıhasındı 56 Karaman, 34 Kı· 
-.ırcık koyon, 19 keçi, 143 
kuza, 61 oğlak, 5 ökdı, 48 
inek, 111 danı olmak fbere 
(86 hayvan keallmlıtir. 

il Büdcesi Geliyor 
Yakında B,irçok önem
li i~lere Başlanacak .. 

1ıtmtzln 1935 yılı varidat 
ve masraf biidceıl (Bakanlar 
kurulunca tasdik edllmlt, pos· 
taya verllmlşılr. Badce ~elince 
ilk ihtiyaç olan önemli lelere 
baelanacaktır. İlbaylık için yeni 
otomobll alınmak ftzere büd
ceye konan 2500 Uza tabslsa 
tın hnaleet telgraf la veril mi,, 
dfio yeni llbaylık otomobili 

alınmışıır. 

Havagazı Tesisatı 

Ne Şartlarla 
Uraya Geçecek .. 

Hava gazı şirketi imli yazını 

15 eylulde beledlyrye devre· 
dllecektlr. Şirket abonelerinden 
aldığımız df'pozlto pmralaruıı 

bu tarihe kadar Hhlplerlne 
reddedilerek bo aboneleıl her 
tfirlfl borç ve taabhüdden bul 
olarak belediyeye verilecektir. 

Şirket memur ve mftıtabdem· 
)erinin kanuni lsUhkaklarını 

tf'sllm tarihinde tamamen öde· 

mlş olacaktır. 

178 Fesçi ı. Ah. 6 50 7 25 caat edllmlotlr. ----145,5 H. 'fe Cev. 6 50 
133 Kohen bl.ııe. ff 25 
111 M. lsmlr 6 75 

82 H. Alyoıl 7 75 
69 Albayrak ti. 6 25 
31 E. B. Rodltl 5 50 
22 Salih Nuri 6 75 
17 Kadiri z. Te. 7 50 
16 ibra. Şlnaal 7 
16 Saphl Emin 8 25 
20 Ali mölla z. 9 25 
15 Faruk .Emin 
1 2 Len Reclyo 

19 B. S. Alaıra. 
l 6 Kaptan Ziya 
73 T. Debbas 

8 P. Klark • 
6 Çolak o. Nu. 

1155,5 

7 
9 50 
7 75 
5 75 
6 50 
7 50 
7 50 

incir satı~ları 

13 50 
6 75 
7 75 
9 
7 25 
6 50 
7 
8 
7 75 
8 25 
9 50 
7 50 
9 50 

ıı 50 
7 50 
8 
7 50 
7 50 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 

8339 Muhte, alıcı 5 15 

Zahire satıtları 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 
163 Buğday 5 25 5 8125 

21 Kumdarı 5 5 
50 B. pamuk 40 46 

135 Ton ince ke. 9 25 9 25 
50 Ton p. çek, 2 !1225 2 4225 

Mahktim Oldular 
lrgadpazrrı'nda berber Mos· 

tafa'nın dClkkAnında yıtıb kal· 
. kan Saleyman oğlu Mebmed'J 
ustura bıçağıle boğazından ke· 
slb yaralamakla ıuçlu Kayeeri'll 

Nuh Mehmed'in bir yıl, iki ay 

hapsine Bergamı'h Zebra adın· 
dakl kadını para mukablllnde 
erkeklere ıatmaklu ıoçlo çalgıcı 
Ali Galib Bariye u; Memnune 

adındaki para mukabilinde er· 
keklere utmak soretlle ıaç 

lollyen topal Sıbrl'nln blror yıl 
hıpl ı ve ellloer lira ağu pırı 
ce1acın1 1 arkadaşı Abmed'I n 

ıhı ay haplı 'fe 33 Ura ağır 
cez111le cezalındmlmaeına Aı· 

llyeceza bık yerinde karar 
verllmletlr 

Is.kan istatistiği 
İektin dlrektörlGğCl ,imdiye 

kadar lzmlr'de lakin edllmlı 
olan DldbadU, muhacir, hulk· 
zede ve mtUtecl~re ne kadar · 
mal verlldlglnl gôıteren bir 
istatistik bazırlamıotu. İç Ba 
kanlığı gönderilecektir. 

---------------------------·~ 1 Memurlarımız Bu Fır· 
satı Kaçırmamalıdırlar. 

• •• Bil'unıum Vilüyet ve Kazalar Devlet ve Busaıi Müe8H&at Memurini 

Panayırdaki Somer Bank Paviyonunu 
Ve Satış Mağazasından Oertürlü İhtiyaçlarını KREDİLİ Temin Edebilir . 

rldde Allpaıa meydanında Ur· Topr•k altından geçen bir 
gancalar ıoka~ında Manlea'lı ıu garaltasa gibi, •oıyetenln 

Mehmed'e ald araba lmalAthı· içinde tabıslarının yıldıdarına, 

neelnde yangın çıkmıe ve tez· etiketlerinin tamtırakına ~ave· 
gihtıkl ılAt ve eddevatın bir nen insanlar, o kadar betbaht· 

kısmı yandıktan sonra itfaiyece tarlar ki? .. 
derhal ıOndClrtllmClottır. Do glbllere' acımakla nklt 

Dakk&n Ye içindeki eoya, öldarmek degll, yeni yet1eenlere 

Ünyon sigorta kampanyaıına bu yeni teltkklyl ıtılımakla 
5 bin liraya ılgortalıdır. Tıh· u~raııak daı.a iyi! 
klkıt yıpıhyor. Orhan Rahmi GÖKÇE 

Birinci Kordonu Türk-Fransız Tecim 
Parke Dôşeten Kimdir Anlaşması Geldi 

5 eylftl 1935 peroembe gflnQ 
gısetenl zln ikinci 11blfeılnln 

birinci böJmeslnde Uloı gazete· 

sinden ahnmıı "Yoldan: İzmir" 
bııhğı altındaki yaılyı okor· 

ken urayın birinci kordonu 

yeniden parke. ile dötemeye 

yazılı olduğunu ıördam. 

Rıhtım ve teıl1atı bClkftmetçe 

eatıa alın ırak yôneıgeml ae 
devredllmlı n l~retl rıhtım 

yônetgeıl zamanında bfrlkmie 
paralar nhtımın kaldırımlar1nın 
liğımlarının yapılm111 için 
ayrılıp bize bırıkılmııtır. BI· 
rlncl kol'donon Bandırma p ırke 
taoı ile dGıenmesl itine bu 
paralarla 193' yılındı baolın· 

mıo •e Frausıı ııılrketl zama. 
nında uzun yıllar yftaaeuı hı· 

rakılın bo it 165 bin lirayı 

yakın bir pırı ile Ye boku. 
metin çok yerinde n bftyClk 

bir yardımı ile bıeırılmııtır. 

Bu yasımııın gazetenize ge· 
çlrllmeıl lç1n kıyranııı diler 
Hygılarımı sonarım. 

lımlr Ltmın leleri genel 

direktir vekili 
H. Dülge 

Tark Fran11s tecim anlaımaıı 
eebrlmiz Tl'lrkof la dlrektörlCl· 
ğGnr. ve tıkaa komlyonana 
gelmletlr. Gerek Oıel takaılı, 
gerek klerlnı veyahud deblokaj 
usollerlle Fransa'ya yıpılPcak 

ihracat hakkında konoımak Ye 
lh1m olau formaliteleri hasır· 

lamak üzere takaı komlıyona 

dün sabah tecim odaeında top
lanmııtJ?. 

Yugoslavya'da 
Hir Hadise .• 

İstanbul, 6 (Özel) - Bel 
grad'dan blldlrlllyor: 

Malonedelllı mevklfnde köy· 

ICUer tarafından yıpılamık lıte· 
nllen bir mflıaadealı miting 
dolayıılle jandarma n halk 
araaında bir milaademe olaıuı, 

1 kt,ı ôlmfto Ye aç klol de , •. 
ralınmııtar. 

Bilecik'in Kurtuluşa 
Bilecek 5 ( A. A ) - Bet 

eylftl Blleclk'ln kartuloı gl· 
nGdflr, Bugdn okollH loyarlar, 
sporcular ve ftlolerce halk ta· 
rafından içten gelen coıkan 
ıevlnçle kotlulınmııtır. 

Anliara Birası En Son Sistem ve Tamamen Otomatik ve Modern 
Bir Fabrika Yapılmaktadır. 
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Fedakar Bir 
idamdan 

Kadın 1'arafından .. 
Nasıl Kurtuldu? 

Kadın kııkanç , 
lığı, aile geçfmdz· 
liğl yftzftnden çı · 

kan f•clalır için· 
de, •ıığıda yazı 
cağımız faclınan 

herhalde m6hfm 
bir me,kll vardır: 

Amerlka'da, bfi · 
yfik bir fabrika 
eahlbl ve iyi bir 
mevkii olan Davld 

Lomon leminde 
genç bir adam, 
idam için elekli· 
rlk kohoğona oto· 
rulacağt sıralarda, Fedakar kadın dolrtor Alim Ilanrih 

fl!daUr bir genç kız ıayealnde 
muhakkak bir ölftm mahkOml· 
yetinden kortolmoıtor. 

Bu adam, gene ve gftzel ka . 
rııını ôldarmek ile mattehem 
idi. B4dlıenfn tafıll4lını ve· 
relim: 

Davld Lanıon, Ailen Perklns 
lıwlndekf gazel kızı görilnce 

ıevmtı, ayni muhabbeti de gö· 
rance kızı ebeveyninden iste · 

mlıtlr. Mali vaziyeti çok kov· 
•etli, zengin ve akılh, uslu bir 
gene olduğu için, Allen'ln aile· 
ıl bu fsdlvac talebi ol hemen 
kabul etmfş ve bu fzdiHc, 

Nevyork'ta muu:zam bir düğün 
Ue aktedllmlştlr. 

Yeni aile bir mOddet çok 
meıud bir hayat eftrmtı~; çaokCl 

erkek ve kadın birbirlerini 
cidden sevmekte idiler. Fakat 
bu meaodlyet çok devam et . 

memfıtlr, çaoka kıskançlık 

denilen eaadet mikrobu, bu 
yeni ılle içine glrmlıdr! 

Genç ve gflıel Ellen, daha 
bal ay1Dda f ken gôıtermeğe 

bıılıdığı k11kançlığı, bir mOd· 

det ıonra delilik ve tahımmul 

edilmez bir dereceye çıklr· 
mı ıtır. 

Vıkltlf, vakhılı kocaıının 
fıbrlkuıaa gltmeğe ve kocasını 

f•brlkaaında çahıao kızlarla 
aııbne maoıaebet totmaldı 
lttlh.m etmeğe bıılamııtır. 

Ba kHkançhk eabn<'lerf, al· 
lenin harlmlnde kalmamakt•, 
bir çok çirkin hldleelere de 
meydan vermekte oldağondın 

aevdalı lı:arı ve kocanın arası 
gGn geçtlkce ıçılmııtır. Ve öyle 

bir ıekllde ki Ltnıon ıfleılnln 
tlddetll kavgalarına şıhld olan· 

lar ~k ziyade artmııtır. 
Geçen mayısta, bir aktım 

evine dönen Mister Lanson, 

ba,alı: bir felAkeıle kartılaı · 
mıoıır. 

Eeaaen ılnlrll bir kadın olan 

Ladf Ailen Lıntıon, her ıkeam 
bir ıllk banyo almağı adet 
edJnmlttl. Baaon için genç 
kadının y•tak odasının heman 

bltlıiğlnde bir banyo dalreel 
•Ocode getlrllmlııt. Betbabt 
ıe•ç, eve t irince, karı11nı gö. 
rememlı ve yatık odası.adın 

ararken banyonun yarı açık 

kakı11ndan, gftzel Allen'b: yın 
•Gcadu yanıyordu, yan vftco· 
da da dıearıda caaıız yattığını 

görmGftGr. 

.Karı11nın ölQ olduğonı tı · 

mımea kınaat bl11l edince, 
Mlıter Lınaon hemın zabıtaya 

haber vermlı, zabıta gelmlı, 
tabibi ıdıt muayenesi yapmıo 
ve... Genç kadının kalb dur· 

muından olduğu teıblt edil· 
mlıtlr. Fakat ölenin alleel ba 
kararı kabul etmemle, ceset 

yeniden muayene edllmlı bu 
defa kadının .. çlırı araaında 

Wr çlrClk, 11=0 tlpblll• kav· 

' 

vetll bir yumruk darbesinden 
matevelllt bir çil. Clk gôralmilt 
ve betbrht zevç karısını yom· 
rpkla öldOrmek suçu ile mıh· 
kemeye verilmiştir. 

Mahkeme uzun maddet de· 
nm etmlı yOze yakın ıahlt 

dfolenml~, L4neon'un mfitemı· 
diyen: 

- Ben maaomom! Deme· 
sine rağmen f damına karar 
verilmiştir. 

Lanıon bir tanecik olıoo 

mndafaa şahidi gösterememiş 

ve artık ldım karnının tasdiki 
beklenmeğe bışlanmıetır. 

Bu sırada sahneye Alba 
Hanrlh isminde genç bir dok· 
ter kadan glrmf ş ve Davlt 
Lineon'oo masum oldoğono 
iddia etmlıtir. Ve bu lddl11ını 

da eu vechlle fsbat etmlotfr. 
Heyeti h4kfme ile banyo da· 
lreeloe girmlı, n orada ölen 
genç kadının vnlyetlnl alarak 
kalp ıekteıl ihtimalini tama· 
men çarOtmOotar. Mevcut dok· 
torlar kalp sektesinden ôlen 

bir kimsenin, bôylece yarı 

vGcodo bınyod•, yarı •Gcudu 
dıearıda kılmasına lmkAn gô· 
rememlılerdlr. 

Bonon Ozerfne genç doktor 
kadın, banyonun hemen yanın· 
dakl komQdlnl loaret ederek: 

- Genç kadın bqıoı bo 
komGdlnln mermerine çarparak 
ölmftıtftr! 

Demfo -ve bıoını ·Belkide 
ölen kadının olddeılle· mermere 

çaaptırmıı ve bayılmıı, tıP.kı 

LAdt L4oıon'un ceeedl gibi yarı 
vftcndo banyodı, yar111 da dı· 

IJarıda kalmıotır. 

Ve .. Bunun Ozerlne heyeti 
hakime zevç LAoıon'uo maıu· 
mlyetl nl taedlk et mit fakat ... 

Fedıkb dok~or kadının h.yatı 
tehlikeye glrmlıtlr. 

Mister Lioson timdi bu le· 
da~ar doktor kadının hayatıqı 
kurtarmak için Amerlkan'ın 

bOtOn doktorlıraoı eylne top· 
lamış buluomaktıdır! 

Uraylaı· Bankası 
28819 Lira Kazandı 

Ankare, 5 (A.A) - Uraylar 
bınkaaı genel kurula bogdn 

dıuıotıy bayındnlık dayraaı baı · 

kını Ali Rıza Snn'un baokan· 

hğında toplınmıotır. Genel ku· 
rol, yönetim korolu ve mora· 
kıp raporlarlle bu hesap dev· 
resi b14oço ve kir, zarar he· 
.aplarını incellyerek: müzıke 

reden sonra eaf l Urdan ıer· 

mayeye ayrılmaaı lizımgelen 

28,819 liradan 20,000 liranın 

fevkal4de ihtiyat akçesi olarak 

ayrılmasına, raporda gösterilen 
aaf l kArın nizamnamenin 56 cı 
mıddealne göre dığıtılm111ına, 
9~i5 yıla he11p deueıl için de 
eski murakıp avukat 1hıan'ın 

aecllmedae karar Yerlmltdr. 

OzQm için 
Bir Şirket 
Kuruluyor .• 
alAkadarları dinlemek sureıUe 

ln ..:eledlm. De.rt, ealddenberl ko 

nolmoı t"ıhhıten hışka blrşey 

değildir. Bu dert ıluaa bir ifade 
ile arz ve talep arasındaki mtl· 
vazenenln ara sıra bozulmasıdır. 
Lüznmıuz piyasa temevvftçl~· 

rint, spektllaıyono ortadan kıl· 
dnmak ve qrz ve talep ırasında 
norwal bir mQvazene kurmak 

lçln gereken tedbirleri almak 
zamanının gelmit olduğuna kani 
bolonoyorom. 

lzmlr arsıulusal pınayınnm 
açıhıındı söylefüğlm gibi biz 
dnnya plyaeılarına ıun'i yllkeek 
ffatler empoze etmek fikrinde 
değiliz. Ancak öbftr taraf tan o 
plya11larda cari olan normal 
f iıtlerden tamamen istifade 

etmek yolunu bllmttk ve bol· 
mık mecburiyetindeyiz. Herşey· 
den ônce dıt piyasalardaki ah· 
cılarımu:ı bize bağlıyan amil· 
terden biri ve belki en mtıblm· 
minin eatıı fJatlerlmlzdekl de· 
vamh ve ciddi istikrarın verdiği 
emniyet hnaaı olduğuna göz 
önünde buh1odormahyıı. Çok 
önemle karşıladığımız piyasamız 
nfzam ve istikrarını temin ede 
cek tedbirleri almak azeu Ta· 

rım ve lı bankalarının ehem· 
mi yetlf nlabetlerde lotlraklerlle 
mllli bir korum vacuda getiril· 
meal kararla~tmlmııtır. Bo ku· 
ram aatıı kooperatif lerlnln te· 
şekkftlOne kadar devam ede· 

cektlr. Kurum; demin belirt· 
tfğlm d01JGncelerden mOlbem 
olarak piyasadan lilzom h4sıl 
oldukça ftzGm satın alacak, ve 
nh1mbk vazlfealnl yapmayı ça. 

laıacaktır. Kuram, deruhte ettiği 
lede muvaf fık olmak için il· 
zımgelen ıermaye ve ticari tef· 
kil At kuvvetini hıfz boluna. 

' caktır. 

Koroma, diğer milli banka· 
lann da arza ettikleri takdirde 
lttlraklerl kabul edllektfr. Mas. 
tıhıll malanı tım değerlle sat· 
mak f mkAnını •ereceğini ftmlt 
ettiğim bu kuromDD huule 

gelecek piyasa lıtlkrarından 
aynJ amandı allkıdarlar için de 
fıydab elacağına ıüphe etmem. 

Bundan batb ba.ğcılarımız· 

dan dinlediğimiz bazı dilekler 
vardır. MeselA borçlu olanların 
mabtullerlnl en mGıalt zaman 

ve tartlar altında satıbU~elerl 

lmk&nlarının temini yolunda 
dıba masal t balonm111 için 
gereken temaslarda baloDdam. 
Ba huıolla kendilerine milm· 
kftn olın kolaylıkların da ya· 

palacatını alakadarlar ifade 
ettiler. 

Ankara, 6 ( Tc:ltıfonla ) -
ÜzOm aatıo ffatlerlnfn devamla 
ve ciddi lıtlkrarını eağlamak 

için teşkiline teıebbas edilen 
korum hıkkında iş b11nkw 

genel dlrektöril Muımmer'le 
koaoıtom . Hına, kurulun lıe 

bıtlamuıDJD bir gtın mea'elesl 
olduğunu lOıum haaıl olursa, 
bu te~ekkGlQa merkealnln lz. 
mlr'de olacığını söyledi. 

lnhlearlar fdıreaJ, bayak ma . 

h.yeıtına haha başında hıtlı· 
yar.aktır. 

Acaba Ne Hastalığı? 
lıtanbul, 6 {Özel) - Plre'de 

henaz mahiyeti belli ohuıyıa 

sarı bir baaralık çıkmııtır. 

Bu haaııhk üç gfto eftren 
bir hararet ve sıtma ile gel 
mekte lıkat çok çabuk sirayet 

etmektedir. Şlmdlllk ölilmG 

muclb olmama~clır. 

Konseyde Habeş 
ya'yı Siddetle 

Delegesi Ital
Çekiştirdi .• 

İtalya memleketimi daha 

iyi ıoymık için onu lekelemek 
istiyor. Hıbeılstan'ı kanon 
harici tutmakla, bizzat kendlıl 

· taahbatlerlol lhlAl etmfı bir 
nzlyete dilşOyor. 

İtalya Hıbeşletın'la mthnat 
dairesinde mftzıkerede bulun· 
mamık için kendinde fe 'kalbe
ıer bir v1Zlfe temsil ediyor. 
Hükumetim taabbOtlerloe Hdık 
kalacaktar ve uloılar ıoeyete· 
sine gChcol vardar. Konsey, 
paktın 15 ncl maddeel mucl· 
hince uhdeeJne teretttıp eden 
meıollyetl tekabbOI etmelidir 

ve 10 uncu maddenin hakiki 
değerinin ne olduğunu bildir· 
melidir. Konsey tecavQz tehll· 
ke~iol durduracak tedbirler 
ılmahdır. Habeılıtan sizden 

soruyor. 
Bu kOçOk memleket paktın 

hftkftmlerloe rağmen tehdit 
edtllrken kendi failine mi hıra· 
kılacaktır ? Koronulmıyacak 

mı dar? 
Habeo delegesinin nutkunun 

bir yandan loglllzce tercftmeel 
yapılırken öbOr yandın Lnal· 
Eden hoıoei surette aalona dö· 
nen İtalyan ikinci delegesi 
Rocco. koneey b•ıkanı ve genel 
sekreter A veool arasında heye· 
canlı konoımılar oluyordu. 

Sovyet dıt bakanı M. Litvl· 
nof söz aldığı nkft gene İtıl· 
yan heyeti mnrahhaea9mm yeri 
boı doroyordo. Ve Lttvfoof 'un 
ıözlerl devam ettiği mftddetçe . 
de boı kaldı. Sovyet bakanı 

Sovyet Roeya'nın İtalya'ya karıı 
derfn bir sempati beslediğini, 

fakat İtalya'nın konseyden itti· 
hızını istediği hıtta hareketi 
tanlb edemi yeceğlnl söylemiş 

ve demlıtlr ki: 

- Ulusların dokunulamaz md· 
eavat hakları verdır. Uloılır 

sosyetesi kuvvet fıtlmıllnln an· 

cık mlldafaa için ollablleceğl 
prenslblae kat'lyyen sad•k kal· 
malıdır. 

Hayret doturan daı·eı: 

Cenevre, 5 (A.A) - Uloı· 
lar ıoayeteıl konıeyl bu ıkoam 
11at 18 de toplanmaya çağarıl· 
mıttır. Bu çağırı hayretle ker· 
ıılanmııtır. Çonka konseyin 
yarından lınce toplanmaıu bek· 
leaml1ordo. Konsey Habeı 
belgesinin cevabanı dinliye· 
cekttr. 

ikisi <le suçsuz: 
Cenevre, ·5 (A.A) - Ual Ual 

bAdfıesl hakkındaki yergıç kı· 

rerı .hogan gazetelere verllmfı· 
tir. Karardı hAdlıenln bir ta· 
kım fena teaadof lerfn blrleı , 
mealle çıktığı ve bundan ne 
Babq'1erln, ne de İtalyan'ların 
soravlı tutolamıyacıkları ıonu· 
cuoı nrılmaktıdu. 

Bu Aomite Formül Bulacakmış: 
Cenevre, 5 (A.A) - Konsey 

toplantısında bir uılaıma fot· 
malcı bulmak Qzere beş ftyellk 

bir lı:omlte ~eçllmlştlr Bu Gye· 
lerlo arasında M. Eden, M. 

Laval da buluaacaktır. 
Konseyde Bir Jl(i<lisc: 

Cenevre, 5 (A.A) - Uluslar 
ıoayetesl konseyi akpm aut 
19.25 de toplanmıı ve Bıbet 
delegesi M. Je Ze ıöz almııtır. 

Habeo delegesi söz ahr almaz 

lıalyan dele~elerl celseden çe· 
kllmlılerdlr. 

M. Aloisi Telefon Başında: 

Cenevre, 5 (A.A) - İtalyan 
morabbaıu Alolıl, .koaıeyln top 
lantısını yarıda b1?akarak dışau 

çıkbktan aonra doğruca otele 

giderek M. Maasollol ile tele · 
fonla gôr6ımftettlr. 

Celse kapanırken 
Ceoene 5 (A.A) - Konıey 

batkanı saat 20,20 de celseyi 
lı:apımış ve gelecek toplantıda 

anlaımazlığlD tetkikine dovam 
için takip olunacak usul hak· 
klnda bir teklif getfrebllece4I 
flmldlnl izhar etmiştir. 

lıalya hakarete mi ugradı? 
Cenevre 5 (A.A) - Royter 

Ajaneı bildiriyor: 
İtalyan delegelerinin konsey 

toplantısından bognn ayrılmıo 

olmaları, İtalya'nın uloılar ıoı · 
yeteelnden çekllmeıl suretinde 
tefsir edilmemelidir. Polonya 
dele~eıl de ekalliyetler moı'e· 

lesi konseyde tetkik olunurken 
ayni suretle hareket etmişti. 

Bir İtalyan murahhası Röyter 
ajansına beyanahndı: 

- Uluslar ıoayetesl konseyi 
tarihinde aal4 bir bilyOk devlet 
bugan İtılyı'mn uğradığı ağır 
hakareti görmedi, demlıtlr. 
Ilabeş delegesi 
ala; lı bir dil kullandı: 

Babet delegesi konseyde çok 
tlddetll bir dil kullanmııtır ve 
gayet alayla bir ifadede bolun· 
moıtnr. İtalyan başmorahh1111 
bu nutkun meıtnlnl lıtemlıtfr, 

nasıl bir hattı hareket ittihaz 

edeceğini bu metnin tetkikin· 
den ıonrı kararlaştıracaktır. 

Vaziy et ağır: 

Reımf ğ çeveoler vaziyetin 
nhtmleomfı olduğu mfitalea· 
sındadırlar. 

Komite t:e ltalya'mn yaptığı 
bir itiraz: 

Cenevre, 5 ( A. A) - Konsey 
bir ozlııma formftlft balacık 

olan komitenin tayinini geriye 
bırakmıştır. Bonon sebebi İtal · 
yı'nın komiteye Franıız ve 
İngiliz delegelerlnJn girmesine 

itiraz etmlo olmaaıdır. İtalya bu 
nemleketlerln meı'elede alAkı· 
ları olduğunu ileri silrmfttUlr. 
BlnaeD1leyh dıha kaçak bir 
komite tetkll edilecek ve alA· 

kadar devletler arasında yıpı· 

lacak konuşmalardan bu ko 
mite haberdar ~dllecektlr. 

Evvelce komiteye girmesi 
mukarrer bulunan Polonya da 
bu vasiyet Gzerlne yeni lı:oml · 

teye glrlb glrmiyeceğlnl sonra 

dın söyllyecetlnl blldlrmlıtlr. 

llabeş lıudutlarmda: 

İıtanbal, 6 (Özel) - Babeı 
lmpıratoın, Abdel MlkAdi, 
J!:rltre hududunda bulunan 
Kollo eyaleti valiliğine tıylo 
etmiştir. 

İlk iş olarak Erftre hudodo· 
nan mOblm noktılarına 12,000 
asker yerleıtlrmlıtlr. Bu kov· 
vetlere 16,000 aılı:er daha ka· 
tılacıktır. 

Mlkielfn askerlerinin top ve 
tayyare kuvvetleri tamımdır. 

İmparator bfttnn vali ve ko · 
mındanlara ılıca ve verici telılz 
telgraf kullanmalarına emretmlt 
ve bu buıaeta IAzım olan ılat 
ve edevat Adlı·Abıbı'dın vllA· 
yetlere eevkedllmlıtlr. 
Adi$~Ababa'da bir Fransız 
<-·asıısu )'akayı ele verdi: 

lıtanbol 6 ( Özel ) ·- Adlı 
A babada Rokföy f ımlnde bir 
Frauıız caaoıo yıkalanmıetar. 

Bu adamın yanında buloDan 

zevceılnla de tevkif edilip 
edilmediği henOz belli değildir. 
Frenıı'nJD Adle Abıba konıo · 

losu bo hneuıta Babeılsıan 

hilkumetl nezdinde teıebbasler · 

de balanmaga batlaaufbr. 

üzQm Fiati 
Yükseliyor 
Daha Y ilksele~~· 
cağı kovvetle oranlanıyor. 

Dtıu tekiller (lnhlsırlır) gt• 

nel dlrektörlOğOnden ply•11a.: 
Ozftm aatın alıom1&1nı b0111' 1 
bıılanması hıkkında eoılr ge ~ 
mfıtlı . Tekiller idaresi ıd"ııa 
don plyııadın 36 l çoTıl ~, 
satan alınmıştar. Bo aıo:;. 
7 nomıradın dıha aşığı 

ra•· lerdendfr. FJatlerl 7 6,5 kO ~ 
tor D"o ftzGm borııı• '

0 
• u ~ 

hararetli eata~lara sıhne 01
1110

, 
il ' 

11550 çuval ftzam .1•111111•~ 
0 

Tekiller ldareeinlu ply••• ~ 
üzüm 1atm almağa ba~l•111 

çok iyi etki yapmııtır· B0~ 
teldtler Türpof la bfrlee"ff 

d 
"" plyıHdon ftzftm almığa e 

edeceklerdir. U· 
Dün OzClm mes'eleıl tçlo , .•. 

baylıkta F1Zla Gtıleç'ln bal CJ 

hğmda önemli bir ıopl•',.. 
yapılmııtır. Tftrkof lı dfrektlS e 
ile inhisarlar yar dfrektlSrO ;, 

tarım bankaıı yar dlrektör40., 
bulunduğa bo toplantıda ıb01er 
tedbirler hakkındı görOtlll' . ., 

yıpılmıf, mftlhakata ve M•0~. 
llbaylığına bildirimler göode bil· 
meal lı:ararlaıtırılmııtır. Do 1' 
dfrlmler dan akoam ~· 
verllmlıtlr. Donlarda bOkılıol' 
tin üzQm 11tıoları ve I fıtı tef 
almıı olduğu önemli teı19'lt ,,. 
hakkınita GretmenlerJn 1rd1 ıe 
latılmaaı ve eatıılar lçlo ·~dl· 
etmemeleri lAzım geldiği bl ,. 
rllmlı.lr. Ba toplantıdıo ::;,ı· 
kendlılnl gören bir mob dt· 
mlze flbay Fazla Galeç ı0 

yevde bulonmootor: ıeı 
- Üzftm için yeni tedbir O'· 

alındığım gazetelerde görd49 ~ 
llbayhkça da hona katım oıar'1' 
köylaycı en çok mıbnı aaıllOI_.. 
sevkettlğl anlıeılan kay sıl fi 
larının f latlerln daıcaeıloe cJd' 
mahsoUln plya1aya norıoal oJ 
roma aykırı olarak çık ...... ,.. 

Pi ... 
ıebeb olacak ıekllde ıo 0 bOfC 
mHı ve kôy ıandığını o..ı' 

olanlırın paralaranın 111 ~ 
tı..tUler samanlarda alınmaıı e· il 

bildirildi. Birkaç gen tçll' IJJ 
bllhaaıa hClkdmeı merk~1• 
aldığı tedbirler ycısaode~. 
lerfn normal doromı _,. 
gfnf kuvvetle ummıkl::-f 
Klıylftmaıe bu iyi do .1, 

1 • ı••" bulmalı: ve mallarını yı _,., 
satabilmek için kıaa bir 11 rl_. 
sabır etmelerini tıvelye ede ___ .... , ..... ___ _ 

Atatürk 
lsveç Kralına Baş· 
sağı Telgrafı çekti ,,. 

Ankara, S (A.A) - 1~ 
lerl Belçflı:ı krallçeef A• .,ı 
acıklı ôlamo do~ıy11fle Co~,_. 
Baıkanı Atatftrk'On ls•eG rffı 
hna gönderdiği bıpağı ıell cıır: 
ile hanı gelen cevab ıoığ•d• oJ 

Yeğenleri Belçika kr•:
0
.,. 

Majeıta Aıtrldf n ôltılllO 11,. . k k. yıslle M11eıtelerUe ya ae ~,ı 
terini o uğradıkları acıkl~. 
karıısında en samimi ti'" 
lırımın kıbolGnG mıje8'"1' 
den rica ederim. ~ 

Kamal AtcıJ. 110 

Çok nazik bıt••A•l•rt;..,. 
dolayı içten teıekkftr ecı. ,, 

GüstD 

çarşaj~ peçe kalkıyor: ~· 
Safranbolu, 5 (A.A) ..-- ıc"' 

dınlua peçe ve çırt'f '
urayın nrdfğl mflhlet bil f ~ 
den peçe kalkmıı •. ~~. 
yerini mantoya bı~ 
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başımızdan Ge~enler .. 
76 7 Eyhil 935 Yazan: M. Doğan Batu 

Der Tarafta Amali Şahanenin Tervici 
için Yapılan işler Göze Çarpıyordu. 
Vergllertn teplanmaaı ve alın · 

••11 için efradı ahall hakkında 
reya görGlt:n moamelit bayva :ta •ahılyeye bile tatbik edl· 

llllyeu ıolQm ve vahıetlerle 
-.1aaıaldir. 

Sa SelAolk, İzmir, Beyrut, Şam, 
lllıon, Trabzon, Yan ya, Ma· 

:-tar gibi eahil veya şfmendi· 
er 86&ergAhına teHdilf eden 
lllıhdodalmlkdar kaeabalar müs 
teenı olmak Qzere memalikl ve· 
Iİal ••hanenin bertarafı asarı 
.... , .. •e terakkiden mabrumi 
Jet JI be zClnden bir harabezara, 
b le Anadolu bu Tftrk dl yara 
8Jok mikyasta bir yangm ye 

tltae benzemekte tebıl vezlrilşan 
~Ilı hayvan bir vaziyette clha· 
et(a en derin tabak11ında ya· 
lllılaaakıa idi. 

~~~~----~~~~-
otuz milyona yakan halkın 

bittabi tercilm•D hlşılyatı ol· 
maktan pek uzak bir halde 
oldukları gibi Hnıorun ezici ve 
ve yakıcı kuvveti altında ezll. 
mekt" idiler. 

Üçyüz senedenberl ldhar ve 
f elAketlerlmlzln birçok Amllle· 
rlnden biri vrı belki bışhcaıı 

da sarayın (ikinci batan) ldarei 
umura mildahalesl olmuıtur. 

Makam ve mahamı omuru dev· 
letln naeblllere tevdii fıtrat ve 
teşettftt idareyi tezyit etmf f 
böylelikle dOemanlarıo btllAkAr 
emellerJoe çığır açmış bizleri 
mağlQblyetteo mağlubiyete eft 

rüklemfştlr. 

Bu felAketlerden bir deral 
ibret alm111 lcabeden Hrayın 

AHrı intibah gösterdiği Taozl· 
malı Hayriye ve gerekse AH ve 
}'uad paşalar zamanı gibi bir 
mftdd~tl kallleye mftnhasır ol· 

muıto. AbdCllAıııfı'in aoa za. 
manlarında Ras ıef iri nıeııhar 
A!nayatlfln Hraya ve padişaha 
hoUUd moıllhane ile baılıyan 

rlyaUr ve şeytanca ılyaaetl 

aaray nftfDll •a mtıdıhılealnln 
hilkdmet işlerinde telılflsl mDm· 
ILftn olmıyın yıkımlar ve za. 
rarlır vOcude getlrmlotl. 

AbdiUhamldln 93 te kaoqnu 
eıHlyl amelden labt we meclisi 
meb'uHoı fesbeımeılle ejder 
ml&11l tecelli eden bu ikinci 
bış tam otuz bir sene devam 
etmiştir. Bu uzun mftddet ıar. 
fındı altıyftz ıenellk kuvvet ve 
mlknetln bel'edtlmeılnden ( aı. 
rinci baş) yani BabıAl! bir kor· 
kuluk hallol almıştı. 

Dahtli ve harici herııey evet, 
herşeyln teferrlalına varıncaya 

kadar mihveri ve merbz siya· 
seti Yıldıs Sarayı tevket ihtiva. 
sına geçmişti. 

- Sonu Var -

Velhasıl her ne tarafa bakılea :••U flhanenln tervfcfnden baı 
~ btrıeyln dGetloftldClğü yokta. 
ht.I 1Dllyon kilometre murab 

ol.... yakın meHhal eathlyesi Memleket Haberleri 
111 

111 ha •Asi ftlkede asrın blhi 
•ıııı lbtlyacatnıı mDdrlk hiçbir · 

lllteae Aydın Kültür işleri t ete vQcude getirilmemiş 

e getirilmek lstenllmemlşıl. 

111 
'1Uyoolarca tebaa teklmftlata 

lı.edeafye lı:artııında bir esaret 

lftJıtı Y•tamakta ve inlemekte 
• · BClniyet kelim ve hilrrl · 
ıett 
.... lllatbaaıa gelince; bunların 
.. ltrın ağza alınması blle 

~ gClnahlar gibi mene· 
~ ttl. Bltrly~t kelimesi bir 
la 16Aıt kltablarında yer bo· 
ffQ llll&raıı betbahtbğa meraz kal· 

ltı. 

S..:ııbal'da belll hışla lktam, 
-._ 1 Tarik, Saadet, Tercft· 
4o 1 8a•tkaı adlarlle gftndellk 

tt b .. Se eıı gaaete ile haftalık 

.....:;eti Fanun" "Mahlmat,, 
de iki mecmua intişar 

~e idi. Gasetelerden Ta· 
~ S..deı, TercClmanı Haki· 
~ ara lıra lntitanna Daza· 
....... 'laaie gayri mevkute ha· 

... gibi blrşey idiler. 
ı._. hı•at meemoaaının .!ahlb 
,,.... lee Baba Tabir namlle 
taı.. f laat iye ıergedelerlnden 

••iade ld ~ 1. Sayel Qmranvayei, 
... lllıartf ivayel, aayel terak· 

1 •tat ltl._
1 

•yel •.. İIAh gibi ardı arası 

~'• aayelerln tercümanı 
~.'•11 batb -bir ıeye yara· 

a... ~ tllAyetlerde latltar eden 
-....; lee ayni nakratı yadeı 
._. 19•ra eeuen sayıları beı 

•ı.._ ha gibi matbuat 

-r ... _.::::-' -
_-...._ Siyaeal Gazete 

~ •e Baıyugam 
~- ~a ÖKTEM 
._~Y•t •e yuı itleri 
~: • Baa.di Nüzhet 

nS tL· • "" 11aJk pı1~ Beyler aobAı 
l' 'l'~ r •rtiaı binası içinde 
tleroll~ : İzıuir .. ANADOLU 

· 2776 .. Poıta kutuıu 405 

~ab.JL ABONE ŞERAiTi · 
~ ı20o . 

" ayı ....... • 5Altı aybğı 700, Oç 
(~ <o&fS' 00 kuruıtur. 

•bo~•Dlleketler için ıenelik 
.. e flereli 2 7 li dır 8e ra . 
fJerde S Kuruıtur. 

ev.; -41' 1 lllabaJar 25 k11nlftm 

4DtiLU IUTBAA.SINDA 
~ Till 

• 
Bakanlık Nazilli Pamuk istasyonu
nun Genişletilme~i Emrini Verdi .• 

••• Aydın, 5 (Özel Aytarımız · Uçak Haftası: 
dan) - Aydın ve NHllli orta Uçak halt.ısı AJdın'da çok 
mekteplerine namzed ve talebe gazel bir proıramla kutlulanda. 
yazımına 1 EyUlldea itibaren 7 Eylul kortoluı bayrama ela 
nihayet vnllmlştlr, Aydın orıa zengin bir programla kolla 
okulaaana bu sene 193 talebe lanacaktır. 
yazılmıt ve fazla talebe hak· 
kında KiiltDr bakanlığından 
talimat lsteıımlıtlr. 

ikmal imtihanlarına danden 
itibaren baılanmıttar. 

Lise ve orta okolılarana gl· 
recek paraaıs talebe lmtlbınla· 
rını 23 EylCllden 25 EyUUe 
kadar yapılacaktır. 
Endıi.stri mektebi: 

Aydın bölgeıl endClttrl oka
laıı girme lmtihanlanna bugln 
başlanmııtır. Bölgeye Aydın, 

Seyhan, Mo~la, Denlıll, ltp.rıa, 
Bordur ve Manita illeri da· 
bildir. 

Aydın'dan 6 çocuk alınacak, 
diğer illerden alınacak talebe 
miktarı bakanhk tarafından il

lere blldlrllmlotlr. 
ilk oklılalar: 

İl ilk okolalarına tarlarda 
15 v" k3ylerde 2:1- Eyhllde ta· 
lehe yazııına bışlaaacaktır. İlk 
okalalar ilk teırlnln birinde 
açılacaktır. 

Tahsılaı iyi gidiyor: 
Aydın özel hesaplar ldareıl· 

nln ıahallAtı mOhlm bir tekilde 
artmıttır. 1d1re bGdce faııl ve 
maddelerine tahılsatv" masraf· 
ları vermeğe baıılamıeıır. 

Ramuk isiasyonu: 
Aydın · Nazilli pamuk 11lah 

lıtaıyona Tuım Bakaab~nın 

kanrı Gaerlae genltleaileoekllr. 
BakanlığlD gönderdiği plla 
ftzerine iıtasyona bir depo, bir 
çırçırevi, bir tohum arzlyeıl 

ve lşçlevl lnıa ve llhe edile· 
cektlr. 
Doktor Tevfik: 

Anadolo'da inceleme gealıl 

yapan Tarım Bıkan lığı mete · 
orolojl doktoru Tevfik Molla· 
dan ıebrlmlze gelmlı n Na· 

lhıilcis mı? 

Bozdoğan finans tahalldır· 

larından Hilmi Erdoğan, ağoı 

toı tahıJIAlını tealtm etmeden 
ortadan kaybolmot ve ul>ıta 

tarafından araıtmlarak köyl 
olan Baydarada evinde total 
muı ve 600 lira lhtlllaı te1blt 
edilerek tlıeye verllmlıtir. 

Tire'de ilçehayJık 
ve Uray iyi Çalışıyor •. 

Tire, (Ôıel Aytarımızdan) -
ilçemiz, yeni ilçebay Şefik Ya· 
tar'ın mdsbet ve plAnb metal· 
slPdca çok istifadeler girmek· 
tedlr. 

Urayın faaliyeti de iyi git· 
mektedlr. Fakat 71 klytlD te· 
lefon teılsatmın hiç nobanna 
olduğunu ıöylemeden geçmek 
lnHf&ızlak olur. 

İlçenin beı ıeneltk prognmı· 
nın Ud senede bawaralacağ•D• 

ı~mdlden temin edebUirlm. il· 
çebay iklıl köylerde ve blriıl 

de merkezde olmak Gıere Gç 
çocuk yatıevi hazırlanmaktadır. 

Hava kurumana verilen ehem· 
mlyetln derecesi çok yakacıktlr 
ve hıyırh neılceler elde edil· 
mektedlr. 

ilçebay; baglnlerde çevre 
klylerlndekl okolaları ıehlt 

edecektir. 

Kırkağaç 
C. H. P. 
Bandosu Geliyor 

Kırkağaç; (Ôzel aytarımııdan) 
- Şar korolu GanGmel olarak 
warbay CelAl'in batkanhiında 

ıoplanmıı n elektlrlk moka· 
nlealnl tedldk etmittir. 

N ı y k? DiLEKLERi e er apaca . Bir Şikayet 

Trabzon - Iran - Yeni Yapılacak 
Etodler - Demiryolları. 

Aakar~ - Bayındırlık ha· 
kanı AH Çetlnkaya Kay· 
ıerl trenine takılan Gsel bir 
ngonla doğo geılıll'e çıkmıt· 

tar. Bakanın beraberinde de•let 
demlryollan genel dlrektlrll 
Baybora, yol dlrtktörCl Fuad, 
cer dlrektôrG Sedad, uğbk 

başkanı Vehbi, ôıel baro dl· 
rektlSrG Nfjad vardır. Bakanı; 

Ali Çeıinkaya'nın ı~mir'e 
gelişi inıibalarından 

Ankara dor1ğında, birçok 
ıaylavlarla babnhk ileri gelen· 
Jeri a~urlamıtlardır. 

Nerelerde Etüd Yapılacak? 
Gezinin Ankara'dan Sını'a 

kadar olan kısmı ılmendtferle 

ve llerlıl otomobllle yaptlaeltk· 
sır. Sn11'tan sonra Erılnc•n, 

Erzurum. Sarıkamı11 ~e Kars 
Ulerı,ıe bu çevre içinde geziye 
devam edlleeektlr. Bakan, gtdit 
veya danGşClnde, Ersarom'dan 
Trabaon'a kadar olan bilgeyi 
de dol ... caktır. D3nClf ayni 
yoldan Ye Kare S.rıka•t Enin· 
can·Erzuram Sıvaa yönwtlnden 
olacıktar. . 

Devletin, doğu illerinde genlt 
alçlde bir ye~hn pltnınrn 
eaaılarını ıaptadığa bu 11ralaN8 
Bayındırhk Bakanının bu gesl· 
ılae özel hlr 6aem Yedlmek· 
tedlr. Doğu llienade yapılacak 
bayın•ırlık ltlerlaln elMlannı 
Ye geael htltlennı aaptayacak 
olan ha et64 yoleolapnan ko· 
nalanndan basdaranı 3ğrenmiı 
balanayorm: 

Erzurum - Kars yolu 
Erzurum 'la Karı arauau 

lılemekte olan ve bGylk lluhta 
yapdan dellllryoluan ltleme 
kapmılteıl Ye ltaglakl danma 
tlzerlnde etCldler yapılacaklar. 

Y ordliln doğoaondakl gtnlı bir 
halgeyl batıya baAhyan ba bata 
berinde gerelsU yenilikler ve 

dGzealemeleı Y9Pılarak iyi bfr 
lıletmeye kaMtmatı aat'••a· 
caktar . 

Do batta birçok lrHeraler 
yenilenecek ve duraklarla hat 
boyu; lbtly•çları karıılayacak 
bir bale getirilecektir. e .. ka 
bir ılıtemde yapılmıı olan ba 
hatbn dnleı demlryolları dl· 
temine çevrllmeal Clzerlnde in· 
celemeler yapılacaklll'. Balta · 
randamam fulal .. tırmak itin _, _____ _ 
lanaın sahibi tarafnadan teklif 
edilen bu mokanlenla f,,nnl 
ve ....... eH.üerWa ıı•rr.tk 

ettlrllmealne karar verllmlıtlr. 

9 Eylale iştirak: 

C. B. P. bandosu 8 Eylll 
Manlaa, 9 Eyldl lımlr karta· 
la, bayramlarına lttlrak ede· 
cekllr. 

Bando, partinin altı ay eni 
İltanbal'dan getlrtdll ııretmea 

fazla yClk tqıma kudreti Hrl· 
leeektlr. 

Trabson · lran otobllş seferleri 
Üzerinde etld yapılacak 

6Demlt itler araeında Trabzon· 
dmn lran. ııaanna kadar gide· 
cek Ye Ersorom'dan geçeeek 
otoba. eeferleri korolmaıı iti 
de n'dır. Şimdiden dtlşClnftJ. 
dGğDne gnre ilç, grup halinde 
Trabzon • Kızıldlıe araeında 
de,leıçe işletilecek olan otobftı 
ler, Iran tranılt taııınını faldell 
bir ıekllde artıracak ve doğuyu 
batıya beğhyaa bu çok eski •e 
tarlLi yol; eıkl ClıtCln df'~erlnl 

tekrar alacaktır. 

ikinci derecede yollar 
Bayındırlık Bakanımızın ge 

ılsl 11ra81nda gerek demlryol 
ve gerekle tranelt şoıeefne 

do~ru, tOrlO ylınetlerden yapı· 
lacak kara yoyarı hl de ayrıca 
incelenecekılr, ki bu yollar, 
demiryol ve truaalı fOINI a.ze· 
rinde olmıyu kenllerlmlal n 
tehlrlerimlıl iki anayola ba~h· 
yacaktır. 

Sıva ·Erzurum hattının etüdü 
Bayındarlık bakanının geıl· 

alolu Sıvaı Ersaram clemlryolo 
ynnetinde yapılmuı, bormraki 

timendlfer yapımının yakııadan 

ga•4ea geçlrllmt:ılne lmkla 
vermektedir. Bu arada IJtren 
dlglmlze göre bu bat lterlnde 
Dimkle Kemah araeında olan 
ve yapımı en gClç bir bol11 
olan Kennb bofnı dıftna 9po 
........ 1raıa genlfletllmdtedlr. 
ôıey .. clan Enaramdan Enin. 
cna clo~ra toprak t11nl7eslne 

de baelanacaktar. Bu bakımdan 

Ali Çetlnkaya'mn gesiılnln 

Sı•aa·Enaram hattı berinde 
olmaıı; buralarda yapılacak 

eta.lleıle ba lataUan ülaa pbak 
ve her lmkbclan faydalanarak 
biran önce bltlrllmeıl gibi bir 
daram yaralabllecek değer· 
dedir. 

lhi. büyiJk hat işlemeye 
ba,lıyacak 

ç..-1, .... OD .... el yıl 
d&a .... G maı.y .. pler, 
yurna ekonomik claraanmda 
denim yapaldlecek delerde iki 
blyflk bauımnnn ltlemeye bat 
ladığı matla glnler ulacaktır. 

Yıllardanberl durup dinlen· 
meM• Mtlrthneelne eahfllaD 
lftllllE FJlyoa .batlile; Fnslpata 
Dlyarbeklr ve Afyon·Antalya 
baltlnın Ieparta'ya kadar olan 
kı11D1 lşlemlye baıhyacaktır. Bu 
iç baatımııın açılıı t6renl için 
ıealı bir program baıırlanmak· 
tadır. Betında Bayındırhk ba· 
k ... aın balonae-tı .e aayln· 
Jarl• dnlet Ye parıl Heri ge· 
lenlerlnln katılaca_. 200 kltlllk 
bir koral, Ankara'dan hareketle 
Gnce Irmak Fllyoe ballının 80· 

nana kadar giderek açılma tô · 
renini yapaeak, oradan Kay· 

eed·Adana yoUle Dlyardaeklı'e 
gltleeektlr, 

Dlyanbeklr'de açıllM tire· 
..... çokge.eı ......... 
edilmektedir. Dota illeri mile 
gelecek braH•la doflo
naemll bir teelm merkeal Ohm 
Dlyuıbeklr'le ekonomik llpi 

olan genlı bir bGlge'den DIJa· 
nbeklr'e akın edeoek lalaleroe 

IDMDla, cam•ri1etJn en bGJlk 
..... nlarurda biri ola ba 'il· 

İsmetpaıa mahılleıiade oa•· 
dır sokağında bulanan genel 
çeımenln öuemılı blr mea'ele· 
den urayca kapatıldılı Ye ba· 
rada oturan halkın ıoıaz kal· 
dığı ldarehanemfse tlklyet edil· 
mittir. Çeşmenin kapablmuanın 
sebebi orada halktan birinin 
bir mendil yıkamHı lmlt. 

Mektebsizlik Mi? 
Tepeclk'te oturanlıran o el· 

vardaki mekteblere baı,urmot 

olan (500) den fezla taheU 
çığıudakl çocuk kadrolar do· 
lup tatllğı için mekteblere 
kaydeutrllememektedlr. Çocuk· 
larıo ana ve babaları Ubayh~a 

hıldı vermltlH ve tlklyette 
bulonmuolerdır. hhayhk mea'ele 
ile önemle ilellenmlttlr. 
~~~~~-~~~~~~-

lonıc•ğı anlatılmaktadır. Çok 
edd ve tarlhlğ bir tehir olan 
Dlyarıbeklr'e comurlyet bıyın· 
d1rlığınıa modern bir ıemboll 
olan tlmeodi(erln varııı. do~o 

Anadolu'da ytnl bir devrin bat· 
lıngıcı olacaktır. 

Sevr andlatmHının ana yurd· 
dan ayırmıı olduğu Diyarıbeklr 

yaloıı ılyaıal kurtulowa ermlt 
değil, demlryolon yıpılmaalle 

çelik 11ğlarla yurd kiltleılne 

bığlanmııı oluyor. Bu bıAlanıııa 

dağa Ç"9reılnde yaratacaA• yeni 
hayatın verimleri çok yakın bir 
umanda kendini göıteıeoektlr. 

U ~un n ııı lmaaı gGç y•llan 
•Hallan Dlyarıbektr demlryollle 
Ankln; cenub do~o1aaa kendi 
yıraueı ve devrl,111cl lnrwaııaın 

ıınırlerıaa almıı olmaktadn·. 
Fenfpata · Diyaraltetir battı, 

aakln dofanan ilerleme ve ge· 
liıme hareketlerine makine tek· 
nltlnla yaratıcı tempoı•aa ga· 
tfirmektedlr. 

Afyon - Isparta 

Tören için Aabra'dan gl· 
den koral, Dlyarıbekfr'den 

aonn, gene Athna Clıerlnden 

K.onya'ya uğrayarak Afton'a 
gelecek n o •mana kadar 
ray dötenmeel bttmtı nlın yeni 
hat Cllerlad• ıeçerek lepar· 
ta'ya .araeakhr. Itp.rta'tla da· 
rak blua 29 btrhaci ıeırlne 
kadar blımlı •• t3rea •ma· 
maa kadar hazırlanmıı olaeak· 
tar. GfU n hah diyarına ala· 
tan hattın, Antalya'ya doğra 

llerlemealne gene ayni lu_ala 
dev•m edilecektir. 

Kurul, Aydın demlryolaaan 
tlaelleıl dnlet demlryollan 
•agonlarıaın geçmeelne elverlıll 
olmadıAından gene Af1oa Gae· 
rlnden lsmir'e geçecek ve eabn 
alının Aydın demlryolo 'ize· 
rfnde bir etCld geztıl yıpacak· 

ıır. Koral, lımlr'den aonn 

llalıkeılr • Kfltahya Claeriaden 
Ankara'ya dônecektir. 

Demıryolları Diyarıbekir 'den 
Sonra Dogu illerine ilerliyor .. 

Dlyarıbeklr'den ıonra dop 
sınarları y6netlne doıra yapala
cak demlryollınaın 101 .. k. 
larını genel olank ..,.. .. k 
Gzere bay.ndırbk bakanhgt in· 

... t fen karala baıkaaı N eca· 
d'ntn batkanbğı allındakl bir 
karalan bagCln •eya ytrın An· 
kara'dan hareket edeeelt nıre· 
ntlmlıtfr. Bu yoleahık ıa blae 
dnleıln doğuda yeni demlryol· 
lanaın yapllmuına karar nrdl· 
~al Ye yardan bu h6lgealnde 
canla ve barekeıll bir ekoDomlk 

bayat yarataeak olft tedMtlerla 
lallflllda plea demlryola .,.... 
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Taymis, ltalya'nın Kabul Edilmez Bit 
Azamet Takındığını Yazıyor. 

Tefrika No. 111 6 Eyh1l 935 M.AYHAN 
Ingiltere Iıalya'yı Protesto Edecekmiş. Fransı~ 

Gazeteleri Endişe Gösteriyorlar. 

1'aymıs Gazetesi 
/ıalya'yı Tenkid Ediyor: 

Londra, 6 (A.A) - Tlmee 
gazetesi yazıyor: 

----------.. ·---------
İtalya uloelar sosyetesi önftn· lonmamaktadırlar. 

56 devlet tccl/Jir alırsa: J"'1 
Londra, 6 (A.A) -

Herald gazetesi yazıyor: JI 

Bir Arab Süvari, Aybeyin Omuzuna 
Vurdu. Yüzüne Alaylı Alaylı Baktı 

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

- sı. merak etmeyin, biz olmdl yarı harap, birkaç Hatte Halbuki biraz dikkat elmiş 1 1 Zabıtada 1 1 

de Habeşlstan'la mftnakaşadın 

imtina etmekte devam ediyor. 
Bo kabul edilmesi lmkliueız 

yeni ve mutaazzımane bir ha· 
rekettlr . . Bu hareket Habe~le· 

tan'ın uluslar sosyetesi üyesi 
olmak istediği esnada İtalya 
tarafından Habeşletan'a gösteri· 
len mftzaheretle pek az kabili 
teliftir. itaya tarafından Habe· 
şletan'dakl hayat şartları hak· 
kında uluslar konseyine verilen 
muhtıranın bflyük bir kıemı 

şilpheslzkl doğrudur. Fakat bu 
muhtırada söylenen şeyler bun· 

Uluslar sosyetesi ftyeıl J 
56 devlet tarafındın zecri 1

., 

birlerin milşterek tatbiki 

mek barış demlktlr. 1" 
Fransız gazeteleri ne di_yor' 

Ttlrk'ftz! bet on yıllık ömClr kıybetmlt olsaydı, arkadaşmda yiizünün 
Bu ınıdı · Aybey kolonu kadar yorgundu, hauA ihtiyardı. Hrardığını ve gôzlerlnln, kafa· 

dlrttft: Yalnız şunu hatırhyordn: ıana giren meçhul bir dQşQnceyl 
_ Mfttemıdlyen konuşuyor· Kalıbahk: bir ordunun için· glzllyemlytcek derecede olda· 

111Dd1 bana blrtey ııöylemlyor · den geçirilmişlerdi. Onlar ge· ğonu görecekti.. 
ıan. Yanındaki herif ne diyor, çerken, etraflarında oturan, Ansızın, y6keek ağaçlıkların 

L iL llb A b altında hazırlanmış bOyflk ve 
ba herifler ıarkı diye ozon .a •an, ge geçen ra 18· kerlerl, elleri Ue ltaret edlyoı, 6.etftode bayrak sallanan bir 
a•DD ne bağrıııyorlar? çadmn karııeJDda buloaduğunu 

bağrıoıyor, kahkaha atıyor, 
- Sabret Aybey, aabret. glllftıflyorlardı. gôrda, etraf1Da byktı: 

Oaaala arayı iyice dGzelet· Arkadışı, hiç durmadın diğer Burası bir tepeydi .. Ta uzak· 
met• çahııyoram. Acem neferi ile konuı:ıoyordo. larda hayalet halinde Buharı 

Bu unda, ye11llllk, ağaçlık Bu konoşulın şeyler, bir oğultu gôzClkftyordu. 
n ıul k hl h ı ı l dl Arkadıtı kendlelnt; 

• r il ıya g rm ş er · halinde kolaklırını:laa gelip ge· 
Bol ı d d bl - Dikkat et, aklını batını 

ı gllAGI eri ol uran t çlyordu. Eııaeen dil de bilmediği topla! 
rhglr eılyorda. için bu do1doğo ıeyler onu Diye fıııldıdı. 

Aybey derhal n he)ecanlı biç ılAkadar etmiyordu. - Sonu Var -
16ylendl: 1 1 11111111 

Bora11 Bahara ba bçelerl? !!llillllllllıfiılıliılilllfııllllliılılıllılllılıllıllliıliiiiiiılılillliıllllllıllillllilıilllıllıilıllıilllıiiıiıiıiiilm == 
- EHi, iyi tanıdın, 
- RasgAr1, kokusu bile özel Yusuf Riza Ana ve 

baeka! ~ 

Ataçların dall1rı, yola kahn Ö Ok Okulu DirektörlOglol Onden: 
bir gGlg1t aermlıtl. Raıglrda 

taH meyH kokuları •ardı. 

S.tda, ıolda çiçekler açmıştı. 
Bir aralık Aybey'ln gösG, ıgıç 
larıa aralığında, ıA Gtelerde be 
yu, mermer bir 11raya dikildi. 
Ylwl hem beyu olmaflu. S.t· 
•• bltmut llbl dJrt7orda. 

- Oruı? 
Diye mmldaadı. 

- Nereli oraııı? 

- Oaan uraylırıadau biri, 
itte, arahkta göıtlkllyor .. 

- Dikkat et, etrafımızda· 

kiler aeadea tGphelenlyorlar, 
•na bakıyorlar. 

- Karayere babınlar, don · 
ıa• herifler!. 

Ba 11rada bir Arab ılHn 

Aybey'ln omusuna •urda. Y tl· 
sine alaylı alaylı h.kıı. Ay· 
bey'la kını batına · 11çracb. 

Ku1111ndıkl, blreeyler ıöy · 
layonla. Aybey, tlddetle omu· 
sana lllktl. Arab elini çekti 
H k1tlarını çath. 

qer Acem nefer mtldabıle 

etmemlı olasydı, belki de bu 
rada bir bAdiıe çıkacaktı. 

Çlnkfl dlger Clç nefer de elle· 
rhal kılaaçların• götftrm6ılerdl. 

Ve Aybey'ln Cl8tDne atdmak 
l•ereydller. 

- Aybey, dikkat et, bot 
yere, abdılca gebertllecflğf z? 

Aybey boğuk, ığlıyın hlr 
teıle; 

- Dayanamıyorum dedi · 
içim 11tır1p içinde kıvranıyor. 

- Tahammcıt gerek!. Saı, 

bir dabı agıını açma! .• 
Ve f llbaklka on dakikadan 

10nra Aybey'ln ığıı, Maki ki· 
Udlenmlt gibi bpaDCL ve ti 
Arap kumandanın yanını çıkın · 

eaJa kadu açılmadı. 
Oraya kadar nud geldiğini 

bilmiyordu. Anlatılma• bir ye· 
il, omoslarını bu111 . butara, 
IUkt keadlıinl çökertmlıtl • 

O, kabına 11ğmıyan dağların 
kabramıa genci; 

O atının yeleılae ıarılarakl 

dlyu Myar, pen11ı•cı geıtn 

Tlrk; 
O: Bularlı, Ban ogallarlle, 

Jllltlerle kabç oyaayab ta da· 

... ...ı in cak•t Jll'•· 

Blnaııı yeniden ve nokııanıız bir ıurette yapılmıı ol•n 

mekte· Ana ve oDDk kıaım· 
blmlzl n la rı na 
talebe kayıt ve kabolG eylalcın lklılnde başlar. 

An a k11mı ı, 5, 6 yatandakl yavrulaun 

yetlştlrllmeıl için en aon aıallere 

göre bazırlanmııtır. 

Kayıt işi için hergQn ıaat dokuzdan onyedlye kadar 
yeni blnanlD Keete_lll caddesi tlaerlndekl kıpıııındın ghl 
lerek okul dlrektörlagftae mftracaal olanmıbdır. 

11111 111111 1 1 1 1 

lstanbul Deniz Levazım \Satın Al-
ma Komisyonundan: 

Tahmin f lal MaHkkaı 
teminatı 

3000 ton rekompoze kôm6r 33000 lira 24 75 L. 23,9,935 pa· 
urteıl ıaal 15 te. 

1200 ton rekompoze kömClr 13200 lira 990 L. 23,9,935 pı· 
sarteal aaaı 16 da. 

Yabr1da yHıh .. Gmlrlerln kapalı sarf lı ekııllmbll hlsalarıadı 
göııterllen gftn ve Matta K.aııımpaııdakl komlııyon blnaııJDda ya· 
pılıcıktır. lıteklllerln· movakkıı teminat mektup veya makbuzu 
ve kanunt belgelerlle birlikte teklif mektapla11nı muayyen ıaal· 

ten bir 11at evel komisyon bııkanlığına vermtılerl ve ş.rtname· 
lerl almak veya görmek letiyenlerln hergQn komlıyona miraca· 
atlerı ve 3000 tona alt şartnamenin 165 kuruı mukabilinde 
verlleceğl lltn olunur. 7 12 17 22 5278 2852 

Menemen Şarhaylığından: 
1 - Belediye önllndekl camarlyel meydanında projeıl mu· 

clblnce Atıtlrktln blıtGne ait kaide ve ıGtunon iDiN• 28·8·935 
ı.rlhlnden itibaren onbee gfla mGddetle açık ekelltmlye ko· 
aulmuııor. 

2 - Eksiltme lşt 1 l ·9 935 tarihine raııthyan çarıamba glnCl 
ııaaı oobeıte Menemen belediye dairesinde icra luhnacıktn. 

3 - Da lntaaıın muhammen bedtll 6!&.4ı Ura 23 kuruştur. 
Talipler mobammeu kıymet Gzerlnden yflzde 7 ,5 nlebetlnd;, 
muvakkat teminat vermekle beraber ihaleyi mtlteıldp işba le· 
mlnatı yaıde 15 e lbllğ edecek ve ekıılltme şattları için noter• 
ilkten muıaddık mak8'ele tanzim edilecektir. Noter maıırafı 

mflteahblde aittir. 
4 - lilu lıe ıh ıarınıme ve ealr nrak talep vukounda be· 

delıılz olarak belediyeden •erllecektlr. Maıeabhldln bu gibi itleri 
yapıı11na dair veıılk lbraa etmeıl veyahut ehliyeti fennlyeel 
moeaddak tıh111ların inşaata nezaret ettirmek Ozere letlhdam 
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Evlere Kolaylık 
Ekstra· Ekstra ömer Muharrem 
9 EyJtil Panayır Markalı Sabun 

Dörder Kiloluk Paketlerde 

Bıçak ve U!itura Bulundıı 

Tepeclk'te İbrahim oğla Ta 
bak Ali ve Silleymao oğlu Aziz 
de birer bıçak ve lemall'de bir 
ustura bulunmuştur. 
Taşla yaralamış 
Karşıyıka'da Alaybey'de Ha· 

klkat sokağında oturan Fatma 
ve oğla Osman ile Sflleymın 
oğla Tahsin allevi bir mee'e· 
leden ôtilril kavga et111lşlerdlr. 

Tahsin eline geçlrdl~I bir taşla 
Fatma ve Oıman'ı başlarından 

yaralamıştır. 

Kavurı yüzünden: 
Keçecilerde mimar Kema· 

leddln caddeıılnde Rec"h oğlu 
Nazmi ile Kadir oğlu lamail 
ara1ında blr kavun mu'eleıio· 
den kavga çı~. mıı,, blrlbtrlnl 

dô•mtışlerdlr. 

Taş çalmı~ 
Eııld SelAnlk bınkaııı bina· 

11odan bee lira değerlııde bir 
taı:ı çılan Ankarı'h Mehmed 
tutulmo11tur. 
Trammyda Vak'a 

Karantinada Oımınefendl ııo· 
kağında Mebmed oglo Hilmi 
earhot oldogo halde tramvaya 
binerek yolcuların iıtlrahatını 

bozduğundan hıklunda tahkf · 
kıta b111lanm111tır. 

80 lira çalınmış 
Karatıe tramvay caddeıılnde 

köm6rcft Baaın oğlu Moıtaf •· 
nıo yankeıılclllk ıaretlle 80 
llraıHnı çaldığı iddia edilen 
arkıdaıı Oımın yıkalanmıollr. 

Sarhoşluk: 

Pınıyır yerinde ıarhoş ola· 
rak bıgmp çagıran Malıtya'lı 

İbrahim oglu Mehmed yıkılın· 
mııt11. 

Kı:ı kaçıran adam 
Kı• kaç11mık n boamık 

ııoçondan hıklunda tnklf mG· 
sekkereıl bulanın n arın· 

makta olan Beyşehlr'll Abdullah 
oğlu Mehmed'ln Abdurrahman 
adını y11ıh ıahte bir nOfoıı 
kAğıdlle dolıttııı görGlmtlş ve 
ıutalmoıtar. Jandarmı moha· 
faa11ında Beytehlr'e gönderile· 
cektlr. 

Koyun Kimin? 

Göztepe'de Amerlk•n koleji 
yananda Stlleymın ve Maetafa 
adındı iki ldtlnln ellerinde bir 
koyun taşıdıkları cörCUen ve 
ı,Opbe üzerine ıoroldukta bu· 
uo bulduklarını ve eablblnl 
aradıklarını söylemlılerdir. Tah· 
klkata deHm edilmektedir. 

Eli bıçaklı kadm: 
Tahsin oğla Remsi iki ar· 

kıdaşlle yolda giderken Ali 
kısı Bıcer'e llf atmış ve Hacer 
beraberindeki taşıdıgı bıçağım 

çekerek Remziyi kovalamıştır. 

ŞlkAyeı dıerlne Hacer bıçığlle 
1 

totulmoetor. Remsi de yaka· 
lanmıttır. 

Cu m <ıovasmcln: 

Cumaoneı kamununı bağlı 

Akçaköyflnde Halli oğlu Sü· 
leymao bir a~ı• kavgaın ıonnn· 
da bu köyden SlUeymao oğlu 
Mebmedl bıçaklı •ğ•r sureue 

dan 12 yıl evvel İtalya Habe· 
şletan'ID ululllar ıoeyeteelne ka· 
bolQnft hararetle m6dafaa ettiği 
esnada daha doğru idi. 

Diğer İngiliz gazeteleri baş 
makalelerinde dGnkG Cenevre 
hAdiıeıl hakkında tefıılratta bu· 

Parla, 6 (A.A) - Bo A 
bıhkl Frnnsız gazeteleri ~ 
yatı Cenevre'de dftn r _ 
h4dieelerln yeni ıkleler d~ 
maeı kork.mile- sıkıntab 
intiba hissi vermermekte~~ 
lngilıerc protesto mu edSC""..J 

Londta, 6 (A.A) - Si"; 
çevenler İtalyı'nm Mııır'b J 
glltere'ye karo• olarak sırfe ,1 
faallyetlerln yaklD bir ı•~ 
Roma nezdinde bir prol ~ 
aebeb olabileceğini unlll 
dırlar. 

Vaziyet Değişti Mi? 
- • 

Alman Siyasi· Mehaf ili Vaziyetı 
Değişik Görüyor. 

leıanbul, 6 (Özel) - Berlln addedilmektedir. I 
elyatıi mahaf ili, Habeş tmpara· Volklıer Bobıhter etki ; 

torunun verdf!I malum imtiyaz 

dolay11lle cvazlyet yeni baştan 

deglşmlştir! > kanaatini gôater · 

mektedlr. Ve ha vaziyet İngll 

tere'oln halya'ya karşı muvaffak 

olmuş bir cılyıset datbeeh 

Tnrk 
Hava Kurumu 

Piyangosu 
Keşide: 5 

11 Eyini 1935 
Boyok ikramiye 

35000 lira 
Biletlerinizi Ayın Yedinci Giinü 
Akoamına Kadar Bayiioizden 

İsteyiniz .. 

marah LAvrenu başlığı il• ~ 
rettigl bir makalede dl1ol J 

cTarlb malumdur; pbıl ıJİ. 
mlll bir tetebbGICln de~-~ 
araııındıkl ıly11etl detp .-. 

bir vaziyet ihdası her 
için mGmkClncltlr. Blnblf ~ 
ket'ld bu lşde, İngllls ye 

rlkan penol krallarını 

ettiği anlıııhrıı ortıd• 1 
Habeş·İtalya değil, fıkl' / 
İtalya İngiliz dıHııı ve Ilı 
var demektir!> 

Uşak • Gediz MaG' 
Cedlı: (ôıel aytarımıı~ 

Evelkl gftn Uşık'ıan geleO ;/.. 
gençler birliği konuklatl.-~ 
Gedlupor fotbolcolın ı~ 
kışla alanında bir maç 1,,.,f 
ve her iki takım birer flf1' 
parık baş· başa kalmıtl~ 

Oyan çok 1amlmf ye 
olmuştur. 
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ubtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak Müzayede 
~~~-.:;:88:.:k:.:e:.r ...:il=Anl:::::an:::.:.. ____ L. ile ~.,ev kalad e l>eoııu s ı _ at. al. ko. dan: 

~enlıll garlnzonondakl lutaatın ihtiyacı olan 281000 Bftyilk Satış 
2 

1 
llo yulaf kapılı zarf usallle ekslltmlye konuldu. 

-
1
halesl 16,9,935 gOnlemecl olan pazarte8f gGnft saat 

3 _ M.6 da Batan alma komleyonunda yapılacaktır. 
4 ovıkkat teminatı 1686 llrad1r. 

- Teaılnıtıu ihaleden onbe maliye veıoeelne verllmtı ol· 

Acele yolculuk dolıyııfle 8 
eyUU pazar gftuü sabahleyin eaat 

(10) da Gôztepe vapur lskeleal 
yanında sahil tarafında 910 

IDıaı ve teklif mektuplarını kanonda yazılı formftle uy· 

5 gon bolonmaaı lbımdır. nam1rab hanede maruf iki 

6 .::. ~artnımeelber gnn komisyonda glSrftleblllr. aileye ıh fevkalılde lftka mobil · 
7 •hmlo bedeli 22480 liradır. yeler mtizayede eoretlle eatı 

- Kapah zarflar ihale gftnG Hat 15 te komisyona veril· lıcıktır. 
~ IDl9 bolooacaktır. ...-28 1 7 11 

~tbı~·ı~u--".'---;;.:.:::.;;.:.,;. ____ ....:::.:..-=--~..:.::..... ________ __ 
l>e 

1 
•ıkeri ıa. al. ko. dan: 

•ı.au k t it, ıl k 1 ••tının senelik erzıkJartnın fhıle moameleıf bparta 

~'' '1ı(:· dan yeni yapılacal. llln blldlrllece~loden enlce ya. 
~oların hOkmn kalmamıthr. 2864 

l Ytı11ıtç lllked ea. •I. ko. dan: 

- 1~Gnıfınln Bayramlo garnizonu civarında bolunın kıtaatta 
L tlyacı olan 561,000 kilo un kapalı 11rf la ekelltmlye 

" ~onuldu. 
(i - Be 

İzmlr'de emsali bulunmayan 
20 parçadan mOnkkep sedef le 

lolemell Şım lol Hereke koma 
oından oark salon takımı ve 

kilim perdeleri. vocıphomle 

markalı bflyük ealon gramofona 

45 p114klı birlikte, bppel marka 
yeni b'r halde yazı mıkloesl, 

fevkalAde lftke maundun ma her ldloaonun muhammen bedeli 12 karnı 14 san• 
~ID olup ihalesi 25,9,935 tarih çarşamba gOnft saat 15 mut çlh ve tek kanatla aynalı 
ayrımlç tOmeo eatın alma komfıyoou bloa11oda yapı· dolaplar, cevizden mamul to· 

3 1•caktar. nlet 2 adet komodlnoeo, bilfe, 
...... Af Goakaaaya gireceklerin verecekleri onun ıeratt ve ev· 

llfııu bolondoğu yerin eatın alma komlıyononı mdra· 
( cıat ederek öğrenebflJrler. 

...... !•teklilerfn 2490 numerala kanon 2 ve 3 ilncG madde· 
erloe göre istenilen n11lkle movakkat teminat tutarı 
olıo 4658 Urınıo ihaleden bir 1111t evvel tümen moha· 
•tbe,fne tevdii ile komisyonda hasır bulanmaları. 
~ 7 11 17 21 ~840 

Ytı1n1 

dört köoe maundan mamul 
anahtarlı ve auahtareız yemek 

muallırı ve blrı;ok hezarın 

lekemlerl, baya ayna kGçftk 

sıfınyera dolap 9 parça ceviz. 
den mamul kadifeli oda takımı, 

jardenyera, bir adet iki direkli 
tkl klttlik borone keıme kar l ç aakert sa. al. ko. dan: 

...... l'Omeo g.rnlıono el.arındı bulunan lutaatını ihtiyacı yolı n.ıı somya ve cibinliği, 
01•n 8100 kllo eadeyagı kapalı zarflı ekelltmlye ko · tekrar iki adet dlrekelı boronı 

2 nnldoğo. 
-a eber klloıunun muham'Den bedeli 77 kuruı 50 11an· 

tlnı olup ihalesi 25,9,935 tarihine mtıeadlf çırtamba 
gGoa ıaat 16 dı bayramlç Ulmen satın almı komisyonu 

a blnaaıoda yapılacağı. 
- MGoıkaeıya gireceklerin nreceklerl eadeyığının ıeraft 

'fe eysafını bulunduğa mahallin eatın alma komleyonoua 

lbftracaat ederek Oğreoeblllrler. 

keeme karyola ma somya, gGzeJ 
bir Amerikan yazıhane ve kol 
tuğa, deri bir kHape iki kol 
tuk yazıhıne için etejer, para. 
van, 2 klollik cevla karyola 
ma ıomyı, 4 parça hasır takı· 
mı, eıfınyerll 2 kapılı aynalı 

dolap, 2 adf't ayna it şem11f yelik 

boroa kornlzalar ve tftlltri, 1 
ıloger el dlklı mıklnası, Ame· 
rlkatı kadifeli bir kanape iki 

TELEFUNl(EN 
Süper 564 . WLK 

Kısa orta ve uzun mevceleri boyttk bir hassa
siyetle alan ve kudreti sair makioalardan üstün 
olan hu makina 2'arif bir şekilde arzedilmiştir. .. 

Fennen en son tekamüllerini nefsinde toplayan ve en 
mOşkOllerio hayretini mucip olan hu makina 

1936 Mevsiminin Bir Harikasıdır. . ...... 
Sayın lzmir halkı ve panayır ziyaretçilerinin 

hu makinayı tedkik etmeleri için 

Bourla Biraderler ve Şürekası 

Ticarethanesinin paviyonla-
rına hararetle davetlidirler .. 

koltuk, çocuk arabaeı, du•ar 
eaatı, aalamandlra eoba, lavo 
man tovalet, çocuk karyolaaı, 

camlı levhalar, vazolar ve bir 

çok ı~parıa, fıırabao, kızık, 

uıak hah klllm ve seccadeleri 
ve saire birçok mobllyeler bll· 
mftsayede aatalac•ktır ayol sa 

manda ev ıcara verilecektir. 

Fırsatı kaçırmayınız. 7 8 9 
Fırsat artırma ealouo • Aziz 

Şınık telefon 2056 

lateklflerln 2490 nomar•lı kanonun 2 ve 3 GncQ mad· 
delerine gôre lıtenlleo veealkle morakkat teminat tutarı 
olan 4 7 l liranın veya bank mektubunun ihaleden bir 
llıt nel tGmen muhaıebeılne tevdii ile komlıyoada 
bııu bulunmaları. 1 11 17 21 2s;.ı9 Kışlada Mfls. Mev. sabn alma komisyo- Menemen ŞarbayJığından: 

llOaııava sutın alma komi~yonuuda iha· nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 1 - Belediye önOoden başlamak tızere çar,ıya doğrn 520 
Je) • •1,,. J M M 1 k d metre uzunluğundaki saha dablllode parke taşı lle ferşlyat yı· 

iL..... erı yapılacak ola.o asker ı an arı at. v. eat. a · o. ın: 
"WQt'••ı L L 1 - Met. Mv. merkez kıtaatlle tayyare ve demiz kuaatınm pılıcağındın bu it 28·8 935 ıarlblndeo itibaren 15 gjo m6d, 
l lla.ert ıa. al. AO. dao: kapıla zarf la mftnıkıeada bulunan 247250 kilo eığır detle açık flkelltmlye konmuıtur. 
2 ...... Pazarlık eoretlle 4600 kilo makarna ıatın alınacaktır. eti 1500 kilo koyun eti 2450 kilo kozu eti lhtlyacmna 2 - Eksiltme lıl l 1 ·9·9:J5 tarihine raetltyan çarşamba giinfl 

- Pııırlığı 1 l,eylul,935 çarşamba gftntı ısaat 11 de yapı• talip çıkmadığından pazarlıkla ııatın alınacaktır. Hat onbeşte Menemen belediye dıheelnde icra kıhnacaktır. 
a leeaktır. 2 _ tbaleıl l4ı,eyldl,935 cumartesi gftnfl eaat onda lımlrde 3 - Ba loln tahmin bedell 889 lira 20 kuruetor. Talipler 
ı1 ...... l'ıb-ı b d il 9:ıo il ı llL 69 il d muhımmen kıymet Oıerlnden yOzde 7,5 afshetfode muvakkat " ...... Ş - n e e &. rı o op • pey rı ır. kıılıdı Mat. mv. eatın almı komfeyonunda yapılacaktır. 
5 •rtnırueel hergtın komisyonda gördleblllr teminat vermekle beraber ihaleyi milteakl p lobo temlnatm yOzde 

' İıt Lifi bl d 
1 

k d 1 1' 1 il hl 3 - Şartnamesi beroOn komlıyonda ıırOrOlebllir. 15 .. lbJ•ğ edeceL .. e eLalltme aarılırı ittin not•ıllkten mosaddaL ea. f 1 ( 1 e e "' • A " .. Y 'il' " .. er r en va t n en evYe tam nat ar e r· 4 Etin tahmin edilen tatarı 48557 liradır. 
llln 8 mukuele tanzim edilecektir. Noter masrafı muteahhlde aittir. 

D_ e ornavada eatın alma komlıyonuna gelmeleri. 2857 5 Sıııtır etinin beher ktıoaa lçlo 19 kuraı Loyun ... Lozu 
-...ıt e • .. u • 4 - Bu lıe alt prtoame ve saire talep vukoonda bedelsiz 
l '

1
"• ııkeri 11. al. ko. dın: etinin beher kilo110 fçlo 40 koroı flat tabmlo edllmlıtfr. olarak belediyece •erflf'eektlr. 29 ı 4 7 2756 

~ ' Paıırl.k ıuretlle 2450 kilo arpı şehrlyeel ıatın ahnacakttr. 6 T~mloıta muvakkate akçesi 364 l llra 81 kuroıtor. ... -· 
...... Pızarlıgı ll,eyhi.1,935 çarpmba gdn6 ııaal 10 dı yıpı· 7 - .latekliler ticaret odaıunda kayıtlı olduklarına dair vesi · ., W 

8 lıcıktır. ka göetermek mecburiyetindedirler. Dr Zekai Tara({P 
C ...... l'ıbnıtn bedeli 490 Un olup ilk pey 37 .liradır. 8 - Pazarhğa lıtlrak edecekler 2490 111yılı artırma ve ek· • ~· 
5 ' Şırtnımeel hergnn komlıyooda gôrGleblllr. elltme kanununun 2 ve 3 tlncfl maddelerinde ve ıarl· M k h • D h"I" M h ..... ı er e astanesı a ı ıye ilte assısı 

llleklllerln bildirilen vaktinden evvel temlnatlırlle bir· namesinde yazılı vesikaları ve teminatı movakkıta mık 
ilk b ı İkinci Beyler eokağı TOrk mOzeyede eelono ittisalinde le Bornavada ıekeri eatıo almı komlıyonuoa gel· bozları ile blrllkte l ı e eaattoden enel komisyonda 
hıelerl. 2858 hazır bulunmaları. 2863 numara 45. Hastılırını öğleden eoora 15 den 18 e kadar 

.....,.....lllİİİİlll lllWll l~l ll~lll l~ll:ı:.1ı11111~1111w~1111111ı1ılll YMI lıWılllll~lll ~1111~1111~1111~111ı.w.ı1111~1111~1111-ll llili\llllilılllllliW11111r11111~1111Wiill l.,.nı""ıııı..wı "111' lw;lllili\lllili\1111~111lılılıWI1111W11111 ı.111 ıiiiiıı ı.ııı ıiiiim ı.ııı ~1111~1 lll~lllili\ll llıl.wlll 1~111~! lll~lll 1~111-1 - TELEFON-O 
6 

Her Halde Görün.·üz. 

!\ayseri Pamuklu Dokuma Fabrikasının 
ilk Defa Olarak Çıkardığı Mallar Sergide 

••••• 

S ÜMERB.ANI( 
Paviyonunda Teşhir Olunmaktadır. 

:: lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
--- İkinci karantina istikbal sokağında 14. kapı 2 taj No. h ev 90 
- " » ılsaocak sokağında 4: numaralı ev 70 

« » mısırlı caddesinde 3!i0 kapı 218 taj No. la ev 60 
=: " » " " 34 7 eekl 23 l taj numaralı ev 225 = Kırataı fslAbane sokağında 2,2.1 kapı 2,4 No. taj ve arsa = sokağında 43 eekl 47 yeni 55 taj numaralı ev. 125 
;;; İkinci karantina mısırla caddesinde 296 kapı 180 taj 
E: numarah fırıo. -- Karşıyaka alay bey gftndoğdu sokağında 5 ... eekl 6 taj nu. 

= maralı ev. 
Karşıyaka ılaybey mlrat ıokağmda 23, 25 eski 17, l taj 

200 

60 

= No. h bahçe elyevm tarla halinde 1U2,50 Qlt!lre murabbaı 302 60 
:= g.arııyaka turan cafer tayyar sokağanda 125 No. la dOkkAn 125 

" donanmacı ıQleymaıı sokağında 21 No. lı u 5 
" osmınzade BUAl sokağında 1,5 eski 24 taj No. lı ev 650 

---
" bahariye afltap sokağında 20 eski 12 taj No. la ev 40 --=: » » tasvir sokagında 27 No. h 656 metre bahçe yeri 191 20 

§ c naldöken tramvay caddesinde 111 eski 107 taj 
~- No. la ev. 1075 (Be = deli sekiz sene ve selrlz cık · = ehle ödenmek :Qzere müza· 
§ yedeye konulmoşto\' ) 

= := Yukarıda yazılı emvılln mftlklyetlerl peşin veys ikinci tertip 
_ mdbadll bonoıu ile ndenmek Gzere mOza)edeye kooohnuştur. 

Tallplerln 16,9,935 pa11rteel gClnO Hal 15 te Milli emlılk mG· 

dOrlyetlne milncaatlan. 27 41 
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111111111111 Savı 8 ....... ..... .. .. . . 
Olivier ve Şüre
kası Limited Va-

pur Acentası 
Cendell Ban, Birinci Kordon ı 

Tel. 24!13 
Ellermen Llyn Ltd. 

Liverpool Hattı: 
.. OPORTO,. npuru 1 eyluld~ 

Etverpool ve Snensea'dın ge· 
llp tahliyede bulunarak ve ayol 
zamanda 7 eylüle kadar Lher 
pool ve Glasgovv için yok 
alacaktır· 

0 ROUMELlAN., vapuru 20 
eylülde Llverpool ve Svvaneea· 
dan gelip tahliyede buluna 
caktır. 

Londra ve Hull Hanı: 
'· ALGERlAN ,. vapuru il 

manımızda olup 8 eyHlle ka 
dar Loodra v~ Hull için yok 
olacak tar. 

"FABIA ,.,. vapuru 12 eyhll· 
de beklenmekte olup 18 eyhile 
kadar Londra ve Bull için 
ya alecaktar. 

" EGYPSİAN ,. vapuru 27 
eylülde Londra Bull ve An· 
vere'ten gelip tahliyede bolu· 
nactk ve ayol zamanda 6 teş· 

rlnlevvele ked r Londra ve 
Hull için yük alacaktar. 
Tbe General Sıeam :ravfgatlon 

- - . - ·-- - . -

fK QJ11iUf 

KC~ 

o .il ıuİ 11~
1 

Co. Ltd. "ijtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİiiiiiıiiiii~~~~~-.,ı;;:~~~~~-:-""Nl;;u;Vö"ittl:-ıiiii"T:v~~Alı;v--
11 ADJUDANT,, vapura 11 '# '\ V. N. NEVYORK BiRLEŞiK AME· 

manımızda olup 30 ığoetesa Satılık Ev RIKA'Y~ DOCRU SEFERLER 
kadar J..ondra için yük alacaktır. K VV • f. H. Van ExEGU!VE" vapuru: 18 ey· 

ar1nttnada lekele yoku· 
11STORK 20 ifil IO.tde bekleniyor. 

" vapuru ey · şunda 60- 72 numaralı ev Der Zee 
de beklenmekte olu;1 27 ey· ExlLONA" vapuru: 80 ey· 
lüle kadar Londra için yok ucn1 f latle eatıhktır. Bina & C lulde bekleniyor. 
alacaktır. iki kat Ozerlne 7 odah ve .,o. DEN NORSKE MIDDEL· 

~AVCILARIMIZA 
1 .. 

Milli fabrlk•l•rlıJJ'' 
mamul tından (0°~1 
sıs yerli av bıroıo) ~ır 

ılboda yeni 
tı rotıı 

çeşit av 1 

ral· 
plyaeayı çsk• sıı 

ınıvtır· 

harut, y• ' .... eııı 
baoc•"" 
leketlet y• 

pı81 btS 

zrrf b• 
roıur 

( ııd• 
ıyarj "e• e•s• 1 

rol 
ku netli bir bB 

tor. 

Deutecbe Levante Llole k4rgirdlr. Bftyük bıbçesl DEUTSCHE LEV ANTE LiN1E HA VSLINJE 

"GALILEA,. vapuru IO ey· vardır. Görmek için içinde· 0 T!NOS., vapuru Halen Jl. (O S. AS. SPANSKELINJEN) lll_!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
lülde Lamburg, Bremen ve kilere, f lat için İzmlrde, manımızda olup 6 erlule ka· O S L O :ı· 
Aovtrc'ten geltp tahliyede bo· Karantinada Sın'atlır mek. dır Anvere, Roterdam, Ham· u SARDİNıA ,. motörG 27 
lunacaktır. tehi ark sanda İkinci Kasım borg ve Bremen için yok ala· eylGlde belleniyor, Dlppe ve 

Not: Vurut tarihleri ve vapurla· ı sokağında 21 numarada bay caktır. Norveç llmınlarma yak alacaklar. 
rın isimleri flzerlne denlolkllkle Cemaleddln'e milrıcaat edil· ucetOS0 vaporo 16 eyhilde "SAN ANDRES., moUSrti 23 
rlnden mee'ullyd kabul edllmP.Z melldlr. • bekleniyor, Hımburg Bremen Bel. teerlnde bekleniyor, nı . ., ı ı · ~ V ve Anvera'ten yak çıkaracaktır. eppe n Norveç limanlarına 

rate 1 uperco apur Acentası 0İTAUR1.. vapura 16 ey· yilk alacaktır. 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI ltUde bekleniyor. 20 eylfile SJi'RVlCE DIRECT DANU· 

"UtYSSES,, vepnru 9 eylülde gelip 14 eylGle kadar Anvers, kadar Annrs, Direkt Roter· BIEN 
Roterdem, Amsterdam ve Hamburg limanları için yOk alacaktır. dam, Hamborg ve Bremeo TUNA BATTI 

"ORESTES., vapuru 23 eyUilde gelfp 30 eyHlle kadar Anvers, için yok alıcaktar. w ALlSA" motôrQ: 9 eyldlde 
Roterd-~, Amsterdam ve Bamborg limanları için ynk alacaktır. "VVINFRIED" vapuru: 1 inci bekleniyor. Belgrıd, Novlsad, 

' UL SSES 22 b k ı Komırno, Bodıpeıte, Bratslna, • ,, vapuru ağustosta e lenmekte olup yGkOnfl teer nde bekleniyor. 5 B. el te~· 
t hll d 

u v K Viyana ve Ltnz için yok ala· 
a ye en eonra uorgas, arna ve ôstence limanlarına hareket rlne kadar Anvere, Roderdam, 

edecektir. caktır. 
Hımborg ve Bremen için yak BU 

110RESTES., vapuru 5 ~ylftlde beklenmekte olup yGkGnO ılıcaktıa. w DAPEŞT" motôrft: 18 
tahliyeden sonra Burgas Varna ve Kôetence limanlarını hareket eyhllde bekleniyor. Belgra~, 
edecektir. "VVASGENVVLD" vapuru: 14 No•lead, Komırno, Budapeote, 

ıı HERK ULES,, vapuru 19 eylftlde bek'enmekte olup yGktlnG 1 inci teırlnde bekleniyor 18 Bratlslnı Viyana ve Llnı için 
tabliye ettikten sonra Borgue, Varna ve Köstence llmınlırını 1 lncl teırlne kadar Anverı, yük ılacakt.r. 
hareket edecektir. Roterdam, Bamburg ve Bre· "ATID" mot3rft 29 eyUUde 

SVENSK.A ORIENT LtNIEN men için ytıkllyecektlr. bekleniyor, Relırad, Novlead, 

0 HEMLAND,, motörfi 16 eylftlde gelip tahliyeden ıonra ARMEMEN B. SCBULDT Komırno, Bodapeıte, Bratlı· 
Roterdam, Hamborg, Oantılg, Cdyola, Goteburg, Oılo ve BAMBUR<7 lav., Viyana ve Llnz için yftk 
İskandinavya Umaularana hareket edecektir. "TROY BURG., npuru 7 alacaktır. 

"VlNGALAND,, motfüft 2 birinci teorlode gelip yakana bo· eylO.lde bekleniyor, Aovere, Ro· ,.,..,. -.ıııı--••-••ı-.. 
enlluktan sonra Roterdam, Bamburg, Daotzlg, Cdynla, Goteborg, terdıtm ve Bamburg için yak Muallim Dr. 
Oalo ve 1ekandlnavya limanlarına hareket edecektir. alacaktır. A, ffulôsı• Alataş 

SJı:RV1CE MAR1T1.M ROUMA1N "NORSURC" vapuru: 8 bl· 
11SUÇEAVA,. vapuru 5 eyUılde gelik 6 eylllde Malta, Baraelon rlncl teorlnde bekleniyor. 8 bl· İç Hastalıkları Doktoru 

ve Maretlya'ya hare et edecektir. rincJ teşrlne kadar Anvere, ~/ Şamla eokağı No. 20 ~4'f 
"ALBA JULYA11 vapuru 30 eylOlde gelip birinci lf'frlnde Rott>rdam ve Bamborg için !!'---------- j('· Alalıo, Boreelon ve Mar Uya llmınlarına hareke• edecektir. yllk alacoktır. --• Nafia' .Hakanlığı lzmir lkinci oıı 

Yolcu ve ynk kabul eder. ARMEMENT DEPPET ANVERS S ( 1 • M d lltındakl hareket tarihlerindeki değlelkliklerden acente meı'o· "EGYPTE" vapura 12 Bel. Üniversitede D3çent, U Ş erl Ü ür}üğilnden: ' 
llyet kabul etmez. Fazla taf llAt için ikinci Kordonda Tahmil te@rlnde bekleniyor doğru An· (Muarin Profe86r) 972 lira 48 kurut bedeli keelf ll Salihlide adıla nab1yeel 

6~:JI 
ve Tabliye bloeeı arkeeıuda Fratelll Sperco vapur acentahğına vere için yok alacaktır. Dr. A. Safı•ttı•n de marmara tağdlye kanalı Qzerlnde ve Gedlzlo geÇtt yer aı' 
mfiracoet edllmeel rica olunur· T,.ı,.fon: 2004 2005 :l663 AMERlCAN ExPORT LINES yapılacak betonarme kôprftııQoiln lnıaata 26 8 935 t•rlb%t~ 

ilUll~J!l!111ll!l!lllll!llllllUlllllllll!ll!ll!l!lll!l!l!!!lll!llll!lllllllll!llllll!llllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll_llllllll.. Ağız ve Diş Hekimi ttıbaren açık ekeı1tmeye konuımaator. ıbaıe ı 7 ·9 935 ıııt,,~4 
, 1111 111111 , W raetlıyan sah gOoG saat ondı Salihli malmlldllrlüğO d•''~ •' 

- h 
• B ı = yapılacıkhr. Bu lşlb eartname ve projeelnl görmek ısıtyePıetlt~t is, e ır an {as _=_; Baet•ı.::.~·~ ... ~tleden :zr:~:ı~!r~ılre ın itleri mDdDrlDğllne •eya Sıllhll bel•al1 0111 - fatiklAI c.tddeei No. 99 Ekelhmeye glrecelderla de 72 lira 94: karuıtan tb•re~~~~ 

a 
• • • • • _ Ankara apartmanı 2 inci kaı muvakkat teminatı mal sandığın yatırdı larına dair ıı:ı ı•' 

a b Q Telgraf • ı S TAN B U L feı o 17}) m o f!:=I (S. O " n [] e ta o Telefon : 49250 veya banka m ktnbu ve bo gibi lolert yaptıklıraoı d•lr er;. 
~ U CJf" ~ i2} larlle birlikte ihale gOnQ Salihli molmftdllrlftğQne gelıPel 

ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 2715 27 31 7 l 
5 

--

TE_L_E_F_~_N_= 2_ 3_63 Seferihisar şarhaylıg--ından: , o 
HertOrlii (Banka ve Komisyon) Muameleleri Y 1 Göztepe tramny caddeıl kı· ıı ~., apı ır. rakol karııeında · dirsek cephe 1 - Seferlhl11r'dıt yeniden yapılacak mezbahanın foşıı• 10,. 

d 
Vadesizlere % 4 = yedi metro denizden beş boçok eayıh kanuna tevfikan açık ekelhmlye konulıJJOO 

ev Uat Şartları: A!b ay vadc:liye % 5 - metro derinlik elU meıro gayet 2 - İeln bedeli keıfl 4530 liradır. ıei~' 
Dır sene vadeliıe % 6 faiz verilir. = havadır çamlık araeında karıısı s - lbaleel 12·9·9S5 peroembe gOnQ Hlt 15 de sererlb 

Z hl 
"" 

1 1 
L -------- ;; mektep bahçeei olmak Qzere oray dalreılnde yapılacaktır. ..ıetl' 

e re, uzfim, ne r, pamu., yapak, afyon veHlie komisyonculuğu yapılır. Mallar geldi· bl P" fln.ı,.. eabf pi nine "" mOııafd şerahlc ava ne ~erilir. r arsa Htalıktır. 4 - Talip olanlaran ve oeraltl 3ğreomek letiytnlerlO 
letlyenler 83!! numaralı n hlear ıarbaylığrna mQracaat etmeleri 1140 oıun°''04 

eahlblne mftrac11t. D. 3 29 ı 4 7 ıı,7 5111111111111111111111il1111111111111il11111111111111111111111111111111111111 lll lll l l llllllU 1111111111111111111 


