
1935 
lzmir'de btqtln umhlan çıkar ılyual guetedlr. • Telef on: H76 

Bulgar 
Sael Cemiyeti Tekrar Kurul

muş ve HokOmete Bir 
Muhtıra Vermiştir. 

Fia l • 
rı Yak oda lndirıl 

H. P~~ti~i-K~i=iiiiiy~;J;. 
ftndırlık Bakanı Bay Ali Çetin Ka· 
G Bayındırlık işlerimizi Anlattı. 
. •ı-----------

ıry ol la rı mı z, 1940da (7311) Kilometre Olacaktır. 
k Ecnebi Elile Yapılacak işimiz Kalmadı. Mo-

leahbidler, Mobendisler, Herşey ve Sermaye 
Tftrk'tftr ve Bu işler Böyle.r yapılıyor. 

18 (A.A) - C. 8. 
-....191 ... .a.. dlklekler lrn· 

'-1•adırhk itleri tlSf' 
~ g6rltllmeelade 
~ ~ • lh alarak bayın· 
-"""' •lnıflada kombyon· 

lereoecıe lsahat Terdi· 
ba itlerin herked 

&Gril kurultay 

iL ~i Liste 
~ - S.yıaclar 
.. .... ariyet- Bayın· 

ı..., tfa6. - Bayıadarbk 
~ fltalek - Bayın· 

~: .&ıobn .. , ..... , 
11 teldr olmaflar. 
:;: 'aket baytlldarlık yo 

aa..~· 
~- 4Hlet yapı itleri 
~k a.kanb&ıaa 
... •ıttır. 
~---bayım· 
~ - ge gellıılr. 
-~ .... blqey dl· 
t'-lll~oııaa. 
~etmek - pllt 

~ ettirmek - Ge
~ek 
~ - Gell,tm, ıe· 

~l 'l' 
" lıklye'ala e~ono· 

• " ........ -···· ı•· .... ~JOr 
~·- s. ... ~ - SOel (Mili· 

-.. ı .. ) 
&... ...... kellmed "Sol· 
~--·aterkçedlr. 
~· Şirket - Sol· 

~~ eemlyed-Tlrk 

~ ~ed - Şeker 

~ - to1yal 
~ - Tlrkk6kbM 
tı.._-: ''Cemiyet,, fU U• 

~ _kallaaılacektır. 
~aemlyed, ka· 
-~ "-lyed, dil cemi-

l ~teoller cemlyed 
aalaepderlle· 
.. keUmelerla 
k.Uuılm1m•· 

Bayındırlık Bakanı Bay Ali Çetin &aya 

beyed amamlyed karp11nda dı bayıncbrlak bakaala1taıa mlhlm 
banlan bir defa d•hı anlatmayı n MUlı nalfelerlndea hlrllldlr . 
yerinde g6rdll~llnll kaydetmlı Şimendifer yıpmak .tyueıl 8. 
Ye demltdr ki: M. Mecllılnla ikinci deYretlade 

- D6rt ydbk fanla e1na· tamımea tabrrtlr etmlt Bl76k 
ıında Nafia bakınb~nın yaptı~• Batkanımısın eeaı dyueılerln· 
itleri 16ylemekle benber dabe den blrllldlr. Bu ılyuet bOttlD 
enellae ald bam itleri bir anda ehemmiyet Ye hıslle de•am 
ıl5ylemek mecbarlyetlndeyls. şı. etmektedir. Bayıacbrbk baba· 
meadUer yapmak Ye ltletmek - Sona 4 cll ylade -

Yunan Donanması. 
Sakız ve Midilli önlerindeki Manev· 

ralardao Sonra lzmir'e Gelecek. 

'fananiatan'ın Elli kravu6ril 

Dlakll telgraf baberlerlmls 
U111nda Yanan doaaam•nıa 

lsmir'l slyaret edece~ bakkaa· 
41a bir telgraf Yarda. Bana dair 
Adna'dan efl&ıdakl taflilAt 
nrlllyor: 

Baslranın ilk on glnl sar· 
fanda YGMD doaumuıma Ak· 
tlent.'de Japaca&ı JalyGk ma· 
neftalann programa merkes 
.. kanlle doauma kumndanı 
Mmtnl Sakalarla tarafından 

buırlnmafbr . 
Ba propmna 1k8 Elli bu· 

,..ora dpWe it açık de• 
ba...erl, 5-... aıJodl d .. Dde 

19 ıo-k denls torpido muhribi 
Leondoa tipinde 09 torpido Ye 
iç deni• alb gemltl maanra· 
lara ltllrak edecekdr. Sala• H 

Mldllll Halan clnrıada yapı· 
lacak olan bu manenalu bl· 
dnce doaanma İsmlrl al7aret 
eclecektlrr. 

Doaanma bundan ıonra yol· 
da talimler yapank Araand· 
lok, Yagoıla.yı; Mıllr llmaa· 
lanaı •lyaret edecektir. Perp· 
moa mabrlblle iç dealaalb 
gemld 69 plGk bit manemı 
lflm Sardl•foı kOdeslae git• 
.ıtlerjlr. 

Şeker 
Fiatleri Ya
kında~lndiriliyor. 

Ankara, 19 (Özel) -
Şeker flatlerinia indiril· 
meal için yapılmakta olan 
te1"ikler bitmittir. Ba. 
kaiılar heyetinin bugtbı· 
leme yapacağı toplantı· 

~ bu it de konuta· 
Iaeak;: ve teker f iatioia 
iadirİlmeetne karar ve
rllecektir. 

HalkevjndeDün 19 Mayıs 
Y ıldönümü Kutlulandı. 

~--------•ı~--------
Bay Refet Tok, Gozel Bir Söylev 

Verdi ve Alkışlandı. 

AıııClrk'Cln 19 May11tı Sam· 
nn'ı tı• ayak ..,lığı gClaCln 
yıldônllmtl dan ıkfam Balk· 
eTlade yıpdaa beyecuala bir 
ıoplınıı ile kutlalanmııta,. 

Saat onyedlde BalkHI ulona, 
toplanan mllnenorler Ye genç· 
lerlo dolm8f, tatm•flı. Balknl 
•lonandı toplınan halk ın· 

ıında birçok okullalır da Yarda. 
S..ı .. 17 de ıael maslkumıa 

C. B. P. iller Başkanları 

Bay Avni Doğan l\lanisa 
Parti işlerin~ de Bakacak 

Ankara, 18 (A:A) - C. B. 
Partltl baıkulak dl•nı bam 
iller bııkıahııaa aptıu ldm· 

l led yualı ukacl..aua leflDlttlr: 
Bta nslleler bagla ilgilere 

blldlrllmltllr. Eski Bayıacbrbk 

Bay Avni Dopn 

Bakanı Seyhan •ylaTı Hilmi 
U ı an latan bul, Çoram •yla•ı 
Ali Rıu Öaen9 Çoram'ı, De 
nlsll •ylan Dr. Hamdi Berk· 
man Denbll'y~, Zonguldak •y· 
luı Halil KırataYıa KocaeU'ye, 
Kfttıhyı •ylan Dr. Lıtf il 
Kırdar Balakeelr'e, Saaı11un uy· 

la.ı Mehmed Ali f 6rlk Samer· 
ıun'a, Malatya •ylaTı General 
Oımu Kopıagol Enurama, çalcbjı lıdkW ~ De blJak 
laam pud batbnı •e Yoapd 11Dla btlna.n••aa ........ 
•1'a•• A Yal DolaD ı..ır IJ... mı-. Ayakla H •JP P• 
bnb~ da tblOnde kalmak dinlene• muıtu IOll~ erpt 
IHre M•l•'JL - Son '1 lacl , .... -

8. Fe'zi Akkor S3ylayor 

Kütahya Hükômet kona .. 
ğında korkunc dakikalar -"En Fazla Doğru Söyliyenler Erkek· 

lerdir, Fakat Yazma Uaaa!,, 
Sorduğum ıaaller tonlardır: 
l - Bayatta ençok korkdapnas dakika, 2- Ençok M'riDdi

ginİ• dakika. 3- Sudet hakkındaki telikkiniz, 4 - Ea fala ya• 
lan eöyliyen kadın •dır, erkek midir, 5 - Yalmı 1bam IDMhr? 

Emniyet mlldllr6 Bay Feysl 
Akkor ylzOme blkıyor ye be· 
nim alyuetlmden bir mına 
ç.karmak latlyor. Yuana •et'ell 
umaaında, oAarla olank gir· 
mltfm.. DOtClntlyordam. Bir 
Emniyet mldlrlae; 

- Bayatda geçlrdlltals • 
btlyllk korka nedlrP. 

(47) Kişi öldü. 
Maksim Gorki Tayyaresi 
Düştü ve Parçalandı. 
MoıkoH 19(A.A) - BlyClk 

Makılm Gorkl uça&ı banda 
çupıprat yere dlt•ll yolca· 
lardaa 86 tıyfalaıtlaa 11 kiti 
61mlltUlr. Kuayı eebeb olu, 
kOtllk •Pi•• pilota da 61· 
mittir. 

Bu klçlk ~ pilot Bla· 
glnln ldııeılnde idi. Banda 

eanbuhk Juatı•• nımen 
canbaabk yapDHıga batlamıı Ye 
bir perende atarken Gotkl 
açağanın kanacllnı çarpmıfbr. 

Banan herine Gorkl parça&.· 
aank Sokol k6ylae dtlfllllfttlr. 

Gorkl aça&ı yedlbla be7glr 
kaYndade Hkla motlrll bl· 

7tlk bir açaktı. 26 1 teyfa ol· 
mtk isen 76 yolca nrdı . 

..-rbja ü tQll, bir kuadama 
bir ncandaa 6bk acua kadar 

palılljl 61 aaalqa 82 metre 
idi. Ôlealerla cea..- deYlet 

h-b·- bldmlaeak allelerl•e 

onblner ruble •erilecek aynea 
da aylık blglaa.eakbr. 

lngiliz Casusu 
Livrens öldo ••• 

letubal, 19 (ÔUl) - Met· 

bar İagllls cuua mlnlay LI•· 
reaı Olmlftlr. 

Emniyet madarl Bay FeJSI Akkor 

Diye nual 10nblllrtlla? Şoa· 
du baadaa konatdak. Bir •· 
l:Hta lmlrl •eya mıdarl, mem· 
leketdekl u&yltln aynuı gibidir. 
YO.Oae bakmak kifayet -.: 

Eğer gtlllmıtlyona, lıler iyi 
gidiyor, hanıslır yıkaluayor, 

fnkılldellkler olmuyor, bdller 
uadua bkılmıt demektir. 

Banan ablne olarpk. o •b 
k .. lın çatmıf, oebre7' yan• 
undmetre 1arkıta111, telefoa 
batında sınl mıtl 91bprken g6o 
-rlneals, blllals ki, teblrde .,... 

- Soaa 7 lacl 7b4e ~ 



Aktetmek 

• • • 
bığıdlımık 

(contncter, con clare un acte 
publfo oa prl ve) 

lkld - bağıdcı, bığıtlıyın 
( contractant) 

Akd - bığıd (acte) 
Demen ıklınıH andlıımılar· 

clakl 11Tırıfeynl tkldeyn,, sözft 
gelecektir. Banu " Bığıtcılır •• 
nya "İki bağıtcı taraf,. diye 
karııhyacaknnı• Te bir eey de 
anlamıt olıcaksınıs. 

" Evlenme erkekle kadını 

blrleıtlren bir bağıttır " •in· 
de bağıt kelimesi ıkt yerini 
tutuyor. 

Alman'lırlı Fran11s'lır ıre · 

ıında aon andlııma, 1918 de 
Venay'da bığıtlanmıttır. (Akt· 
edllmlıtlr.) 

Ba cftmlelerde yeni bl r ke· 
lime OArenlyorıunoz: 

Antlaıma - muahede 
• • • 

Kıluas u&ğlınmak,, kö· 
kGDdea çok eaaslı bıtkı bir 
kanam ardası tlretmlttlr. Bu· 
rada onları tekrar edelim: 

TAbllyet, menutlyet - ba· 
gın, bığınç, uyrulok (Depen· 
dance) 

TAbl, menol, mualllk, 'fi· 
beste - bağıntı (Depındant) 

Ttbl kılmak, tahtı tlblyete 
almak, mftnkad etmek - uy. 
ratmak (A11ujetlr) 

TAbl (Bu anlımda) - uyruk . 
Ttbl olmak, tebaiyet etmek 

- ayramak 

Metbu - ayraç 
Tebaa - uyra 
Gayri ttbl, mftstakll - hı· 

ğınsıs (lntependant), erkin 
Ademi tAbllyet, lsdldll -

yadbığınç (ladepeadance ), er· 
kinlik 

TAbllyet n meautlyetl m6· 
tekahlle - arııbığınç (later· 
dependance) 

Borada ilk dikkat edeceğiniz 
oey bığh ile bığınb arııındıkl 
ıynmdır: Sığlı - merbut · ba. 
ğınlı - ttbl, menot, muılllk, 

Hbeate 
Bakarköy llçebaybgı lıtınbol 

İlbıyhgına bığh'dır 
Kanun çıkarmak, Kamutayın 

kıbol etmeılae bığınh'dır 

Koouıma dilinde "blglı~ ayni 
ıeyl anlatıblllr. Fakat ayırmak 
dıha doğrudur. 

"İstanbul Ubıyhğıoa bağlı 
olan Kadıköy llçabayb~ının 
ekonomik gellılml, dalga kıran 
ve rıhtım yıpılma11na bığınh· 

dır ... lıte elıe iki kellmenln 
ıyırd edilmesini kolaylııtıran 

batkı bir misal! 
.,İlkoçya lngUtere'ye tibldlr,, 

ctlmleelndekl ttbl kellmeelnl 
uyruk ile karııhyorus. 

Tebaa demek olan uyru da 
gene bu kökten geliyor. 

00ımanlı eultanları, a11rlarca 
Hlc111 arablarına uyraçlık etti· 
ler.,, dediğimi• nklt, uyraç'ın 

metbu kelimesini karııladığını 
görGyoreonoz. Bunun feğll 
0 Uyramak - tebaJyet etmek., 
dlr. 

Uyroluk oemanlıca "Tebaalık., 
anlamına "tibllyet,, in kaqılı· 

~ıdır: "Bir devlet, kendi top· 
rağındakl asınhklarda iyi oy· 
rulok vuıfları arar!,, Fakat 

bir de depeadane kartılığı 

"tabiiyet,, nrdır ki ona ••ba· 
ğın, bıiınç,, kelimeleri ile kır· 
oıhyoroı. 

11Bayatı lkhaadlyede, mlllet· 
ler arasında, bir g6n tibllyet 
ve metunlyetl mDtekablle esası 

aranacaktır. ,, eöztlntl tôyle çe· 
vlreblllrls: "Ekonomik hıyattı, 

uloalar ar11ında, bir gftr arıı· 

bağ•nç e11eı aranacaktır . ., 
Biz lndepıence ıöıGntl ba· 

ğıneıs ve erkin diye iki Ulrl6 
karıılamıkta ıOpbeelz dıbı iyi 
ettik. " M6ataktl meb'oııluk ., 
"Mıhkemelerln letikltll,, yerine 
"81ğın111 a.ylulık., "Hık yer· 
lerlnln bığınıızlığı ,, ıöıftnd 

kullınacağız. '' lıtlklAH mllli ,. 
nln TDrkçeel 11Ulu111l erkinlik,, 
dlr. Yazı dtll pek yalun za. 
manda: 

- Ben elyaaa hayatında ba· 
ğın11zhğı severim, 

SösG ile, 
- Areıolu11l ely111dı, an· 

cak, erkin ulueların hakmd 
geçer, 

SözO 1r111ndakl ıymmı be· 
llrtecektlr. 

0İkt11adt bayatta mutlak bir 
ademi tAbllyet ve metunf yet 
ılyaeetl taklb edilemez., c6mle· 
elnt lae ıöyle karıılıyıcığız: 
11İkt111adt hayattı, ıaltık bir 
yadbağınç ı:.fyaeaeı ga~alemeı . ., 

Ba ıon cftmlelerde geçen 
yeni kelimeler: 

Matlık - saltık 

Vaııf (T. Ko.) 
Fiil - fegll 
Elı:alllyet - azınlık 

Vlltyet - llbayhk 
Kaza - llçebaylık 

Millet Mecllel - kımutıy 

Mefhum famllyaaı - kn· 
ram artuı 

lerl için olan kanunların 

ikinci mftzakeaelerlnl yapmıı 

ve tanib etmlıtir. 

Kamutay bundan ıonra lktı· 

aadi buhran verglıl kınananı 

ekli 206 eıyılı kanonlarlD 
değletlrllmeelntı ald kanunu 

mftzakere ederek kabul etmlt 
ve p.ıarteıl g6n6 toplanmak 
tızere dığılmııtır. 

Apollon 
Gala tasa-
ray'ı Yendi .. 

lataobal, 19 ( Hueoet) - Ga· 
lataaaray'lı Apollon tıkımı ara· 

11ndı yapılan bogftnk6 maçı, 

ıııfıra karoı Gç golle Apollon 
takımı kasınmıttıt. 

HabeşistıııJ 
Maslahatgozsr 
Göndereceğiı.•, 

Ankara, 19 (ôıel) ;... , 

ktlmetlmlı1 bu yıl 1~ f 
beıletan' a maılaba11 
dermeğe karar verıolfdt· 

Niimune 
Zeytinyağı 

Fabrikaları ~ 
Ankara 19 (ôıel) -,.,,,..,_ 

bıkınhğı,' Aydın ile A ,.r I 
birer nGmoae ıeydO 

• yor· 
rlkaıı açmayı dtltuD f 
Dış Bakanıdl1 

Viyana'dan Ceoevre'ye 
İetınbul, 19 (ôıel) j,J' 

leleri bakanımı• b•f ~~ 
R aedn Araı, uloılar 1,~ b• "--' 
toplantıaında haıır ()O'~ 
Gzere Vlyana'dıD r~ 
geçmlıtlr. Bakanıdll:ı .. '-' 
(Bogfto) toplanacak , 11,, 

ııeye hııkanlık yapıca 

Kurultay 
Delgeleri ,. -

--------------------• Ankara 18 ( A.A) '~ 
elefon: 3151 Telefon: 3151 TAYYARE SINEMASI Partlel bildirimi: ~ 

BugOn bGtGn lsmlr halkının 111bır11ızhklarla beklemlt ol· Bftytlk kurultayı• '• .. .J 
bu ıabah öıel k•~:u "' 

dokları ııenenln bftyOk flllmlerlnden biri olan ~ .Jul 
kaleye giderek o rdl'• .~ Hayat Bizimdir.. fabrikaları gezıol•1' ,.~1 
lerle birlikte aoel ,._....,. 

Jean Cranford ve Geri Cooper ile birlikte (Danı r6ya111) genel dlrektGrd de fi" 
ve (Deniz ıltında cehennem) fillmletlnln kıbnman arı Robert her fabrikayı ayrı affl 
Yong ve Franchot Tone iki batlı bir aılun ıstırapları içinde rek. izahat veraılotlr· ~ 
harp cephelerine kotın bir kızın heyecın aver mıceraııı. Üyeler yurd koroO'; ~ 

A-YRICA: FOX Dünya Havadisleri temel direklerinde o~ i 
koruman t6kell1Al ;.-" ~ 

D • k k t Tıyare 11lnema111 bogftnden itibaren fi dealetln boralara ıa-r ... ,. , 111 

ı a •. atlerlnl ucuzlıımıolır. Y111 ortaııında bl· k~,7 doğa emekleri it 
le birinci vlıyonen y6bek. filim· eyrılmıı ve 18 de ~ 

ler geçme~I 'fideden Tayyare eloeması buna rağmen tarifesini 
dônmGtlerdlr. .... ~ 

ıu tekilde teabll etmlıtlr. Bergftn her ıeınıts : rl pr 

25 3 O 
Kurultay tlyele ; 

a 5 ım S kurut• yeni alnemadı pırd;."....-
tıyın ıçıht gtlatl •1 

Şirin bir 11lon - Yeksek bir filim ve ueuz bir tarife 
mi görmtlılerdtr · 



işittiklerimiz lE;:Günün Şar duyukDaro oa,andlklerlm ... 

_,,,,,,.__ ____ -"llıEski Resmi . Karısını Balta ile 
Kordon Evrak Yakılacak .. V Ad N D d•? 

Afyon Kaçakçılı
ğı Muhakemesi. 

incir, QzQm 
Standardizesi .• -......... uran am e e ı. ····-B. O. Nuri'nin Avu· 

katı Mftdataasını Yaptı 
Oto --b · • · Yalnız Tarihsel Değeri 

üsleri Na.. Olanlar Ayrılacak. 
.. 1 işliyorlar!? .. 
.._ 'lorctonda lellyen otob6ıler· 
'-t llklyetler çoğaldı. Yarım 
"-t. laekledlklerl halde, evle· 
'9l la itleri baeına yayı gel· 
lııt torunda kalın yorddae· 
..:k çoktur. Alaancık. ıem 
... oturan okurlarımızdan 

.... dta mıtb11maza gelerek 
tunları söyledi: 

Tarihsr.1 değeri olmıyan eski~ 
resmi evrakın yakılmak sura· 
ttle imha edilmesi hakkındaki 
yasanın tatbikine derhal baıı·~ 

laoması hakkında İçerİlıler Ba· 
kanlığından llbayh!a bir blldl· 
rlm gelmletlr. Her daireden hl· 
rer memur ayrılarak bir komla· 
yon teıkll edilmiştir. Ba ko 
misyon; eski resmi evrakı hu· 
hoki ve tart bsel dt'!ğerlerlne gö 
re ayıracak, lftzumlu olanlar 
flbaylık. mahzeninde 11klına· 

cakllr. Lüzuouuz olanlımn da 
nevileri bir liste hallode An· 
kara'dak.I yüksek komisyona 
btldlrllecek, oraca karar veril· 
dikten sonra yakılarak imha 
edllecekılr. 

~ l.oı·donda ıeklz otobüs 'k ıoretlle ihtiyacı cevab 
' Afal ı6yliyeolrr şimdiki 
~· acaba ne diyecekler? 
~ ylrmllkl otobftı leledlğl 
.._ Aleancık tarafındı oto· 
~lkın mGhlm bir kısmı, 
.... lerde yer bulamadıkları 
lııt JlrGmek zorunda kalıyor· 
~ 80 ıabab tam yarım saat Bir Ana 
~ beklediğim halde yer 

,•dım. Yarım aaattı geçen Hakkında 
"rll in eayısını ıorar11anız 

''Jlm: Tahkikat Var .. 
.... ~ lalnıı n yalnız bir ta· • • • , • 

~10 kordon oıob0ııı.r1 Tedbirsizlikle Çocuğun 
a._ rtaa yolan• koymadı~• ö)QmQne Seheh OJmuş 
'beyle oluyor. Halkın sı· Geçenlerde Karşıyaka'da So· 
~ ~kmemeal lıtenfyorea ğukkoyu'da Harrlyet sokağında 
'ııa 1• •ulfealnl yapmalı ve Hayın Badlce'nln komşuya git· 
~bir çare bulmalıdır. tlği ~ırada evde bıraktığı Seher 

1 k 1• tadar: ve sabahat ıclındakl kızlar, H· 
ltaL....--:- l.'lnık l)ntlnden bo11 
--aeler hareket ettirmek. lodıkl ııo koyusuna dOemGşler 
~k'tan bot kılkacak oto· ve Seher boğulmuetu. Sa kuyu· 

111" sonun ığııuı tedblrslzllk sonun· ti..:"'' a.onak'ıan Aluncak'ı 
;:::. lldeoeklerl, bekledikleri cu açık bırakarak kızının öUl 

I ••, alırlar. mdne, aebeblyet verdiğinden 

' - Al .. ncak'tan boı oto· Bayın Hadice hakkında genel 
bareket ettirmek. eamanhkça (Milddelnmomillkçe) 

-.,.,.~k'tan bot kalkacak tahkikat yapılması kararlaıtınl · 
~er, Altancık'tan lsmlr'e mıı ve buna dair tahkikat ev· 
)M_- _lldeceklerl, bekledikleri rakı GçGncG egemenliğine (HA· 
-""~a alırlar. kimliğine vertlmletlr. 

~- yıpılımıyıcak leler Dört itfaiye 
~· Yeter ki belediye le 

~ Neferi Yaralandı 

·-·-· Karısına ve Kazıma Birkaç Defa 
Yalvarmış ve Dinletemeyince ... 

gözftme vurdu. Pollıı bile bun· 
dan haberdardır. Onlar da bu· 
no blllrler. Blrblrlle görilşmek· 
ten vazgeçmediler. Hen de na· 
musomo temizlemek için bunu 
yaptım. 

Afyon kaçakçıhğından ıuçlo 
Jojef Bardo ile arkadaılerının 

duruemılar1Da dan ıehrlmlz 

ihtisas egemenliğinde devam 
edilmiştir. Suçluların dokuz 
avukatından ıeklzl enelkl gGn 
mflıtafaalarını yıpmıelardı. DGn· 
kfl duroemada suçlulardan 
gfimr6k komiıyoncuso bay 
Osman Norl'nln avukatı mG· 
dafaasmı yapmıı, afyon flatlerl 
hakkında tlcatet odaemdan 
beklenen f fat llatesloln beoilz 
gelmemiı olm1Bından doruema 
nın devamı bugftne bıralulmıe · 

tır. Avukat; ıoçlonon L•dem 
kasalanoda k11çak afyon balon· 
doğundan haberi olmadığını ve 

masum olduğunu eöylemittlr. 

----.... ~--
- 2 -

Stındardi1111yon hakkındaki 

birinci yazım çı ktıktın eonn, 
Aukara'dan bir duy Jm geldi. 
Bu doyum bizim ileri ıOrdCl· 
ğtlmllı saroretlerln yeterlkll n 

ilgili olanlarca kabul edlldlglal 
gösteriyor. Yani ıtandardlau· 

yon için karar verllmittlr. ET· 
v11IA 6zQm ve incir, ıonratda • 
diğer ilr6nler (Mıh1101Jer) bOy· 
le oloocı, bizim artıl bu it 
Ozerlnde eöz ıöylememlz doğra 
eayılamız, çtıoktı l"çmlttlr. 

Fakat bu veelle ile b6yGk 
kurultayın ılraatimtıd de plto• 
laşhrn,ık için nrdl~t kanrıa 
önemini anlatmak iyi olıcaktır • 

Plio, yirminci yfta yılan dl· 
namlk çslıtına11ndı onaylaaaa 
ve ilimsel değer alan bir ittir. 
İlim, ancık bir program çerçi· 

İki aylık mtıuntyetlnl An· vcal içinde ıoouç (Netice) H• 
rlr, ileri ıoıyetelerde Ye hele 

8. Münir Dumlu 

karada geçiren ıehrlmtz lakin kltlecl rejimlerde btlyClk lıtlb· 
B~yram ve yaralı karısı dlrektörD bay M6olr Damla .. · sıller, ea çabık lleıfllkler, ıa· 

Kareıyaka'nın Bıcıhüeeyloler Demfotfr. Tahkikata devam İzmlr'e gel~fştlr. BugQo vazı . cak plAolı çalışma ile batardı· 
köyünde Yalı ıokağında 18 edilecektir. fesine bıılıyacaktır. biliyor. Kitinin ya .. muuada 
numaralı evde karJBı bayan -------------------------

K •• M hl ı K bile plAa bir gerekil te olmuıtar. 
Meryem'I kıskançlık yfızftnden oy U .ar arı U rs Ü Da ğldltlerden, ailelerden top· 
halta ile yarahyın Arnaud lanıp kuralın ıoıyetelerde be 

Bayram haklmıdakl EOrgoya Ha lkevı· nde Açıldı. bonon kadar normal (Tabii) 
diin Oçünc6 sorgu egemenll · bir it olama•. 

ğlnde bı !Jlanmıştır. --------------- Tarım (Zir.at) dapedb bir 

Suçlu~ vak'ayı olduğu gibi ilk Dersi ilbay General Kazım Dirik toprakçılık olmıktıa çıkmııtır. 
ba1Jta~ aıağı anlatmı!J ve karısı LAbontuvarlan, ilimsel kaaua· 

Dl yaralamasının sebebi namus Verdi ve Bir Saat Kadar Sürdü. lıra glrmlotir. İlim, yumurtayı 
mee'eleıl olduğunu anlatmış · da ele almıştır, yıı sebze1ı de, 
tır. Soçlo Bayram b11kkında Köy muhtarları kursa don kuvvetle umulmıktedır. Kore liztlmtı de, bıyv.nı da, •laca 
tevkif kararı verllmletlr. Bir Hat sekizde Balkevl salonunda dört gfin sftrecektf r. Dünkü toprağı dı! .. 
muharrlclmlz: Adliye korldo· ıçılmıotır. Kunta llbayhk köy· dersler birer 111ttl. Havaların Gubıo •e ilmin bo } eniltAf 
randa bıyram'la görftımGı ve lerlofn bazılarının köy .. muhtar fazla ııcak olm111 ıeb~blle d~ca· uygonloğan ve yaşayıeın do~ur· 
vak'ayı kendi ağzından dinle. ve kltlblerl buloooyordu. terin 45 dakikaya indirilmesi duğu bfüli11elerd~a ilet i gelly r. 
mek lstemlttlr. Bayram; nvela ilk olarak ilbay general onanmııtır. HugOn 111t 16 dı Bize gelince, bııılı ba,ıaı bir 

KAzım Dlrlk; "Türk devriminde kurstaki muhtar ve köy klılp · toprak bir köylQ ve çlltçl pil 
blreey e~ylemek l11tememl1, köycdlükw menolu dersini lerl otobOslerle Bu~navs'ya gl· nı yaparak devleti glçl~ndlr· 
sonra: vermlı ve konferanı bir Hat decek ziraat mGcadele l11taıyono mek, •örelmlş yığınlarc11 kıy· 

- Ne yapıyım blrşey oldu, atırm611tür. İlbay; comurlyet ile Bornava ziraat mektebini nağı açmak lıterlz. Bu, dnlet· 
vurdum. KAzım adında blrlle idaresinde köylGye verlltın de· ziyaret edeceklerdir. BugGnkCl çl bir ekonomi ılyuuıaıa 
görGeflyordu. Kendisine ondan ğerl aolıtmıt, köylflntın rtfaba dereler., gene seklıde ba~lana· icabıdır. 
vazgeçmeıl için çok yalV1rdım. ulaotırılm111ı için ılınan ve cıktır. (Köy idaresinde TGresel Bizde fcrd, her bakımdan, 

alınmaktı olan tedbir ve ka· k d L 1 L da ~ADotu - Okorlınmız· 
~ gGte kadar haklıdır. 
'- • kadar, belki, ylz kiti· 
ta .::et dinledik n hepsi 
~ 

4 
yenin kordon otobGı· 

~ "'-•a kartıeında kayltalz 

' laaı 16ylemektedlr. Bu 
....... bir nihayet nrmek ıa. 

Beni dinlemedi. Hıttl bir gDn yflkGmler) hakkında genel Ba· o a ar yoa.ıu • o a.a r ged, 
DClD ıHt 17 ,30 da Taranın K"zım'a •ittim. rarlardan, mahsullerlmlsln değer L d b'l...1 ı dl LI d ı d 

11 " mak (MDddelumuml) Bay Asım 0 a.a ar 1 rrı·• • r • • eye • 
Menemea caddeılnde bir kan ! f latle ıatılm111 için ne ıeklld" m6dabaleel, yardımı olma-. 

~· Konak ve Aleıncak 
~ doraklarını konulacak 
il hL~Jrtl,efer memuru bu 

"lll idare edebilir. 

- Karımla gör6tme. Vazgeç (K.• • L• A 
olmoıtor· Kırtıyıkıda çıkan c;ılıtıldıırrından. köylCl ile tarh· uy yasasına gure a.uyun mec 1 1 L 

Bana çok ağır geliyor. Bir " b f 1 1 I) h LL d yftrGme11 ne m&An yok.tar. Ba 
bir yan,,.na yetlımek ve 16a· nın elele n tek bir kalb ha· ur şer a .. -.ın a mektupçu ("? L) L 

e· nk'a çıkacak. J. 6rümea. te .. I anlam (Maaı) 
dGrmek için İzmlr'den gayet llnde çılıımaaı IClzumundan Bay Babı Koldaı dere verecek· da, muasır uluılar Ye ferdlerl• 

Dedim. Beni koğdu. HattA t l Kö ataırra lAk 1 d dl hızla Karııyıekaya ~ltmf!kte olan babsetmlıtlr. lbıy generalin t r. ye e a 1 an ıran · bogGnkG yilkeek it kablUyet• 
1 aramızda kavga oldu, yumrukla d ı b LL. d lhalye otomobllf; ıoförQn yolu alkıtlınan söylev ve ersinden ğer mnıu ar a .. ıun a da Dil· lerl kerteılnde onlardan geri 

Gzerlnde gördtlğil bir ıaıa çarp· B Ak sonra Halkevl bıhçeıtlnde bir fuı dlrektör6, Tarım dtrektörd kalmamak, bunlar gibi ylrl· 
mımak için dlrekılyono kır· U ŞBID batıra olarak fotoğraf çektlrll· oarbayhk doktoru derı .ere· mektlr. 
ma11 ytlztlnden bir çukura ili 1 d mittir. ceklerdlr. Bu yol Clserlnde •Grlrken, 

Şarımızda teme er ne evam ~ 

Yovarlınmı•tır. Otomobilde bn· ı Daha sonra ikinci dersi 11 ıtandardlz11yone, uttı koope· 
., etmekte olan etınbol Ş .. hlr Tayin 

luaan itfaiye memurlarından ilbay vermletlr. Mektupçu, hu· ratlflerlnl, mlllt marka ltl•I ele 
1 . Tiyatrosu ( Daralbedayl ) bu 1 

t_ ZIO Ziya, BllAl obfu Hüseyin, Edib kuk işleri dlrektörfl bıytar ve lbıylık maiyet memuru Kı· bir tekle b11oıamak •erekli 
~ "' akpm ıaat sekiz buçukta " " 
') burun İlçebayı (Kayma· oğlu Fehmi ve Mehmed oğlu nkaf direktörleri diğer dMslerl raburun kaza11 Aı ılçıbayhğını oluyor. 
~ "4. bay Besim ôıbek'e iki Hasan yıralınmıı ve yaralılar "Mftfettiş,, vermişlerdir. Köy muhtarları ( Kaymakam nkllllğfne) tayin Bu, ferdi çlğneylb ezen Ye 

•erllml,tlr. ha!llaneye kaldmlmıetır. Piyesini temsil edecektir. kureunun çok nrlmll olacağı edllmletlr. - Sonu 7 inci eahifede -

~ ............................................................. ~----------~--~~~lllll!l~~~~-------------------

....... 12 
..... -'8 Cecenbı iyi olıun. 
~ il de anutmamıı,ılardı. 
' ... ~~ içindeki glnrclnl yı· 
~...,.kola götGrflyorlardı. 
S 4-ertka'lı bndl11lnl ka· 
~ lltClrecek iki pollı me· 
~ beltlemek bere otelde 
'Nı:"'· Sigorta memuru D"t 
~ Amerlka'h pollı hafi· 

hDları ıtôylGyordu: 
S 8- labahkl gazeteleri oka· 
~ "-? Bıydud Stan'ın yeni 
~ '1 btlıan tafıllltlle yası· 
~ Gısetecller. vak'ıyı 

• pallamıılar n oua· 

Türkce'ye çevire..ı: 1 Z C T 
rengiz bir hale ıokmuelar. Gı· 
zetelerln yazılarına bakılırsa, 

Stan ve bunun arkıdaıları, sanki 
birer kahramandırlar. AlelAde 
herif lerln bu tekilde göııterllme· 
terine tuhaflık demek az gelir ... 

Baron İkzel, lstemlyerek gfıl · 
d6 ve cevab verdi: 

- Tee11Gre tıyan bir bal... 
Bir bıydud şebekesinin bir 
vak'ayı, bir cinayeti bu şekilde 
gazete ııfltonlannda hlkAye el· 

mek, onlın bir kahraman de· 
receslne yOkeeltlr gibi kalem 
kullanmak, ba7dadlan tet,lk 

1 
etmekten baoka hiçbir ite yan· nun edici deglldl. Doktor Gole Bu lı telefonla halledilecek bir 
mas. Baydud Stan'ın yıptıkla· oteli ineli eeklz ~tın olduğu it de~ll .• 
rını bir muvaffakıyet teklinde halde bir gGn bile od111nda FeleroVI, b.a dorum karı• · 
göstermenin, metetmenln, bir yıtmımıo. Amerlkı'lı pollı ha· sındı ger~ekten ıfallımıttı. Hal· 
caniyi, bir haydudu daha kôtCl f lyeel aldığı bo haberi, Feleru· bukl, iki genç adım, kendlıloe, 
yollara 11~kedeceğlol dftıOnmek, va'ya anlatırken, donmor gibi doktor Gole'nln otelde oldu 
bilmek IAzımdır. bit bal almıfh. Tesirini yenmek ğunu eöylemltlerdlr. Baron İk· 

Korkusundan tlrtlr titremek· ve daha iyi dOşftnebllmek için ıel ile telefonla konuıtuju bir 
te olan koyumeu Lımako Fe· 11lgıraıını taseledl, kaelırını sırada aldığı bu bı'berln, otel 
leruva'ya ıeıılendl: çattı: mndnra terıfından tekslp edil· 

- Siz doktor Gole'yl arıyı · - Do da ne demek? Sekiz mesl oıoılacık teydl. Bununla 
caksınız değil mi? gandenberl otele u~ramımıt!.. beraber, Feleruva hiçbir tey 

- Evet, hem de hemen bu Bunları eôyllyen Feleruvı olmamııı gibi yaparak, arkada· 

gece .. . 
Do konuımalardın sonra, ku · 

yumco Ue ıılgortacı da otelden 
uzaklaştılar. 

Baron İlr:zel, ani bir hareketle 
elindeki kafesi yere bırakarak 

telefona koştu ve Kambarl oteli 
dlrektör6nden, doktor Gole'nln 
eşkAll hakkında malumat aldı. 

Fıkıt, ıldıgı haber, hiç ıo mem· 

idi ve sözlerini ıöyle bitirdi: şının kolona girdi ve beraberce 
- Tuh•f şey... Daha nel, DDIAk otelinden çıktılar. 

doktor Gole'nln otelde olduğunu İki zıbda memuru konnıo · 
ve kendlıılne mektub gellb g~l · yorlardı: 

medtğlnl sorduğu bıberl verilmişti. - Dostum Baron İkzel, ka· 
Bandın bıeka öğleden sonra da rakola kadar gidelim, itimizi 
otele teltfon etmlt, fıkıt nerede görelim. Sonra, eenl oteline 
bulunduğuna 11fiylememlo ..• hin gfittlrtlr, bırakırım. 
içinde lı var.. Otele bir poll11 Amerlkı'lı pollı haflyeıl ar· 
göndermekten baıka çare yok.. kıdaıına cnıb nrmlye hasırlı· 

nırken yı~mor bıtlımıfb. e.. 
ron İksel hem gôkyblae iNi· 
kıyor, hem de Felerun'ya ceft• 
veriyordu: 

- Karakola gitmeden eYel 
beni otelime bırakmak ldtfonda 
bulonureanız çok minnettar ola· 
rom. HAdlse mühimdir. Ş6yle 

kafamı dinlendirerek kendi ken· 
dl me dGtftnmek lıtlyordam. Çok 
yorgunum. Gldecegtmls karakol, 
Partı'ln bir ucundadır. S..a 
mGeaıde ediniz, dottam Fele· 
ruva ... 

• • • 
Y •Amnr bCltDa gece yaıch. 

Şınzellze meychn, •Aıçları g&· 
mecek kadar ıa ile dolmutta. 
86y6k atfıh caıdde, ıayaa •I· 
tıode bir ayna gibi panlcb· 
yordu. 

Baron lksel'ln kafuı, glYer· 
cinli hıydadların Yak'alanm 

- Donm edecek -



~ •• ~~~~,.lllllllllUlllll,,,,,,,,,,,,,,,,"'''''''''''''·'''''ı~••••••••••••·~~~~.~~~.~~.~.~ .. ~.~ .. ~.~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ ... ~ .. ~ .. ~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~a~,~··~''~ 

- Dışı 1 inci yflzde -
l1ğına tevdi olanan vazifelerin 

dl~er kısımları ayni derecede 

ehemmiyetli olmakla beraber 
şimendifer fşl t> rl gecek memle· 

ketin vahdeti ve gerek iktısadi, 
f çtfmai, ticari zeroretlert ve 

memleketin müdafaası noktal 

nıızarmdan birinci derecede hız 

ve kıymet verilmeye IAyık olan 
bir esastır. Ve bunu tekib et· 
mektey~z. 

1920 Yıhodı mem!eketlmlıı:de 
mevcud botlar şunlardı: 

Anadolu · Bsğdad demlryolo 
(Meraln·Adana dahil) 2046 

İzmir·Kasoba temdidi demir· 
yolu 706 

İzmir Aydın hattı 611 
Şark demlryolo 330 
Sarıkamış hudot hath 124 

kilometre g ~ofş hatla 4:1 kilo · 
metre Bana Mudanya 174 ki· 

lometre, Erzurum · Sar•kamış 
129 kilometrelik Ilıca ihatları 

~ 

da buna i!he edilecek olursa 

hepsinin yekunu 4082 kilomet· 
reden ibaret oldugo görülO.r. 

Şimdi mevcod yollar böyle 
olduğa halde comurlyet dev

rinde yapılanları grafikler ve 
rakamlara dayanarak eöylfyece· 
ğlm, ne yollar yapıldı ve kaça 

maloldo görer.ekelnfz. 

Yeni hatlarımız 925 yılında 

203, 926 da 251, 927 de 513, 
92$ de 595, 929 da 783,930 
da 1232, 931 de 1392, 932 
de 1690, 933 de l 9G5, 934 

de 2012, 935 de 2642 kilo 
metreye baliğ olmuştur. 

Bunlara verl!en paranm ye· 
ktinu 282 milyon liradır. Co· 
murlyet devrinin demlryolları 

için hazinP-den sarfedllen para· 

nın yekunu budur. 935 mayıs 
başaoda 6242 kilometreden 

Jb1ret olan yollarım1za l:lO 

kllometrellk Dlyarıheklr kıemı, 

94. kllometreUk Samsun Eııklpa· 
ır:ar 112 kilometrelik Slvae Er· 

zorum, 22 kilometrelik Afyon · 
Keraköy, 24 ktlometrelik Bur· 

dur, 13 kilometrelik Bozanöoü· 

hparta kısımları katılmak eo· 

retlle 6760 kilometreye vara · 
cıktır. 

9AO yılında da Slvas·Euorum 

Malatya · Ktlyos Zonguldak: kı · 

sımlarının yapılmaaile varacağı 

miktar 73U kllometrt) ola· 
cektır. 

Cumurlyeıln ilanında mem· 

lekette yapılmış olarak bulunan 

4 k6eur bf o kUometrellk hat 

edilen imtiyazlarla yapılan bir 

takım hatların ielet'lmeılne md· 

@amaha etm~slne lmkı\n görml· 

yorduk. Çünkü bir taraftan 

tarifelerimizi memleketin lktı· 

eıdi, içtimai hayatma göre tan· 
zim etmek isterken, diğer taraf· 

tan bu tarife tenzllAtına onlar 

üzerinde tatbike imkan görml· 

yorduk. Zira mukaveleler buna 

müeald değildi. Mesela Kasaba 

İzmir hatta memleketin en nü 
fusJu ve mamur yerlerinden 

geçmektedir. Bunlar bir türlü 

tenzilıitlı tarifemizi az çok ka · 

bul ederek tatbik etmtıye ya· 

naşmamıelardır. Ayni zamanda 
bunlarla son yapılmış olan bir 

mukavele ile kendllerlnfo yap · 
ttkları heeablara göre masraf. 

tarının ıararlarıoı ödemek esası 

kabul edilmişti. Bu kumpanya 

ile eatın alma müzakeresine 
glrfştlğlmfz sırada, yılda tıeşyilz 

bin kilsur Ura zarıar ödemek 

mecburiyetinde kalıyordu. Yani 
, birkaç yıl evel başlamış olan 

yeni mukavele ile yıldan yıla 

ödenmeye başlanan zarar gltlkçe 

artmlş ve en son yıl bu zarar 
beşyiiz bfn Ura ya vardığı için 

bu hattı almaya karar verdik. 

Ve bu memleketin esae hatları 

arasına girdi. (Alkışlar) 

Son Aydm hattı da biliyor· 

ennuz, memleketin en feyizli 

yerltırlnden geçmektedir. Afyon, 

Antalya hattını yapmıya mec· 

bur oldoğomoz zaman, tablıtlle 

bu hattın temae ettiği nokta· 

larda aramızda lhtll4f haaıl oldu. 
Nihayet görfiştOk, hattı bize 
satmıya muvafakat ettiler. Biz 

de almak letedik. Ve bn hat· 

Bo alım· eatıma ald mukave- Cumorlyet devrinde yaptıı1mım yapılmııtır. Bn bizim için bir 

leyi yakında kamotıya getirmek köprftler 934 yıbna kadar 55, emri vakidir, emri zarorlclir. 

ftıereylz. Onların da maymn 935 yılına kadar da 14 köprtl Çünk4 boraaı merkezi hilkG· 

25 inde heyeti umomlyelerine yapılmııtır ki ceman yek'dn 69 met olunca doata dOşmana 
tasdik ettirmeleri memoldQr. k4rglr köpril ediyor. Donunla kareı burayı yGbeltmek biran 

Şu halde memleketde ecnebi vermek istediğimiz f lklr oudor; evvel lmaretmek yeni devletin 

hatları hemen kalmamış gibidir. Fazla hız gösteremediğimize şerefi lktfzasrnd11ndır. (Alkıol11r) 

Şark demlryolları vardır. İtle· rağmen 69 karglr köpril yapıl· Su işleri 
tHmeal onlara alddlr. Artık mıştar. (Alkışlar) Aaırlarca 105 Nafıa Bakaahğıoıo Azerin· 

mea'ele eau itibarile halledUmlt köprd yıpılmas1Da mukabil deki !Dühlm işt e ıden birisi de 
demektir. Şimdi bunları aldık· comurJyet devrinde 69 köprü eo f şf erldfr. Dilf yoraunuz ki d'J 

dan aonra bu hatları memle yıpılmıştn. Bir kısım arkadaş· işleri memleketimizde öteden· 

ketin ihtiyacına ve ekonomik lar1mız encilmende -ve borada beri thwal edilmiş bfr vaziyet· 
vaziyetine, halkın menftıat ve yol mes'eleel üzerinde durdular. t edir. Halbuki topraklarımızm 

dolayıelle refahına doğru işlete· Arkadaşlar, memleketi yalnız feyzinden lettfıde edebilmek 
bilmek euretlle faydalı kılmak kurtarmış olmakla if tlhar et· için behemehal su mf's'eleefnl 

esasını hök.umet prguelp olorok mekllğimlz ve tarihimize şeref 11 halletmı-k. lı1zıo.dır. Su mee'ele. 
eiol de halletmek demek mem-

kabul etmişti. bir hizmet yapmıı:ı olmuldığımız 
Bllbasea başkanımızın bana bu oes.ı için kafi değlldlr. lekette göl, dere hatakhk euya 

aid her ne varsa bunların ha · 
sureti mabııoaada emirleri böy· Bu nesil için memteketl yeni · 

rltaeını yapmak, yeni bir so· 
ledlr. Bayındırlık Bakanhğına den yapmak vaılfeel vardır. yun hayatı nedir' yazın kı~ın 
gellb işe başladı kdan sonra bil· Bonu en kücüğQmüzden en ne kadar eu toplanıyor, nasıl 
hHsa tarife mes'elesloi ıslah büyüğümüze kadar kudsi bir tebahhur ediyor, nasıl ve ne · 
ettik ve zannederim ki az çok vazife olarak bilmek ve yapmak releri 80Janıbllir? Ne tftrlü 
halkımız memnun edllebilecek mecburlyetlndeyjs, Bu devir kullanılarak istifade edilebilir? 
bir şekil verdik. (Alluşlar.) acizle.re, zayıflara merhamet Bunu tetkik etmek lAzımdır. 

İzmir-Kasaba hattını aldı · etmlyeo bir devirdir. Onoo Bu ayr1ca ve tamamen bir fen 

ğımız ukıt bu hattın 933 yı· için zamandan ltıtlfade ederek işidir. Bunun içinde Nafıa Ve-
hndakl varidatı iki buçuk mil· ve bu h1zımızda devam ederek k41etl yeni yaptığı teşkll4tta 
yon lira idi. Bu yıl; bu haldan memleketi biran evvel imar su işlerine de eaash ehemmiyet 

vermiştir. Memleketi muhtelif 
fiç buçuk milyon lfra gelfr elde etmek mecburiyetindeyiz. Banu 

mıntakelara ayırarak llpkı na· 
eldik (Bravo sesleri.) yapmadığımız vakit, yarınki 

fıanın mühendislerinde olduğu 
Belld traf lk bir mea'ele de· nPele karşı vazifemizi eksik 

gibi eo işleri f çln muhtdl f 
ğllse de tlçde bir nlebetlnde yapma, bir vaziyette kalmış memurlar tayin etmiş ve bon· 

fazla olmuştar. Cedvellerl, le· oluruz. lar şlmdlltk 12 mıntakada ça· 
tatietlk.lerl vardır. Fakat vakit 1930 da Nafıa VekUllğlnde lışmağa başlamışlardır. Bu 12 
dar olduğu için fazla rahatsız iten arkadaşım bay Receb Pe· mıntaka dahilinde bulunanlar 
etmek istemiyorum. ker tarafından bir kanon teklif çok iyi bilirler, çalışmalarımız · 

Ayd1n hattını da elimize ge· edilmişti. Buna göre, yol para· dan birçok eeerler m4'ydana 
çlrdlğlmlz vakit bu haltı da sının yilzde elllsfnlo Nafıa Ve· gelmiştir. Küçük Mendereste 

derhal devlet demlryollarrna k4ledne verllmeel kabul edil· 100 bin hektarlık araziye Cel· 
Uhık edeceğiz. İzmir-Bandır· mlotlr. Toptan elde edllmiı lAd gôlQ şiddetle tahribat yap · 
mı, İzmir- Afyon kmmlarında olan bu para fle birer.: önce maktadır. Bunun lSnilne geç· 

meğe çahşıyornz. Nltııanın eon 
devlet demlryollarlnda kollan· memnuniyetle zikrettiğimiz köp 

gilnlerlnde bilfiil ameliyata 
ti da aldık. Bu satın alma mo· dığımız dört dlngllll en iyi va· rGler yapılmıştır. Yani bunler başlanmıştır. Samsun tarafında 
amelesinin esas aeraltlnl de kı · gonlarımızdan kullanmağı baı· o zamanın eseridir. Ele toplu L 

-w blrço.. işler yapılmaktadır ve 
ladık. Daha bazı ufak-tefek ek- bir para geçince muvaffaka· yapılacaktır. Antalyada birçok saca arzedeylm: 

Bir defa ilk mukavele yd· 

zünden şirkete altıyilzelll bin 

logllfz llraaı bir borcumuz 
vardı. Sonra harbıumumlde hat 

alklcırl de tamamlamak azmin- yelle fazla iş yapmak lmkAnı mnhlm işler başarılmıştll'. Ta· 

deyiz. haeıl olur. O zamandan başla· katımız nlebetlnde idarenin ve 
Bir kmm arkadaşlarımızın mak üzere yapılmış olan iki mahalll yardımlarile daha fay· 

şurada burada demlryolları ya· büyilk yolumuzda vard.r. Bun· dalı işler göreceğimize kınltz. 
işgalimiz alıma alınmıştır. Bu· pılmaeı hakkında talepleri vardı. Jardan birisi Trabzon ·Erzurum· Hem de bu oekllde yardımı 
nun zarar ziyanı birkaç yıl Onlara cevab verdim. Topye· Karaköse yoludur ki uzunluğa yapanlar bu faydalı işlerden 
evvel r6yet edilmişti Neticede kdn olmak dzere gene aöyllye· 500 kilaur kilometredir. Ve istifadeye lltlha~ kazanacaklar· 
altıydzeUI bin Ura da dahil ceğlm ki, demlryollarımıza hu· mGblm bir transit yoludur. dır. Borada da bir barıaj yapıl· 
olduğa halde bir milyon kO.sur dodlarımıza vardırmak eeae lran ile olan b1ltdo mOnakale· mışlır. Bnyıl bitecektir. Buna 
İngiliz llraaı kadar esaa tesis prenelhlerlmlzdendlr. Bonon mümasil su işlerini yola koy· 

ler bu yoldan yapılmaktadır. ğ j ı ı ı ı 
masrafma zam olunduktan sonra ~lzerlnde duruyGruz. Aotalyıya ma a azam gayret m z e ça ış 

1n Bo yola Gç milyon lira aarfe· k E b ld ğ 
altı milyona yakın gtltz lfraaı tabii boradan sonra varacağız. ma tayız. ıre ıt o u omuz 

dllml11 ~e •imdiye kadar bir zaman hazı'neden 1a 1 
olmak Ozere bir kıymeti urdı. Şimal hım gibi ikinci derecede " " ı ; z a para 
Bunun borçlarından sarfınazar h kısmı yapılmıştır. Ve diğer kı · alareak memleketin diğer bfltün 

e emmlyette tasannr ettiğimiz 
etmek üzere hattın lnıa kıy· bir kıeım hatlar da vardır. aımlarının da yapılmasına de· eksikliklerini de kolayca ta · 
metl olan nçbuçok milyon lira vam edtlmektedfr. Gene bu ele mamhyacağız. 

Bolo·Çanksrı Amaıya K. Blaarı· 
üzerinde müzakereleri devam geçen topla paradan istifade Posta telgraf ve lelefon: 

şarkı gibi diğer bir kıaım yer· d 

hlm adım atmış buluP9('1~ 
Nafıa bakanlığının (lzerlııdel ~ 

lyel o 
haaea ograomık mecbur oıtl11 
kaldığı mflhim itlerden de 1~ 
mtcbor oldoğonm ılrketlet 
vardır. 

Ecnebi şirketler: ~ 
Bo şirketlerin euerlel tıe~ 

tile Abdülmecit zamaoıod90 rJI 

maalesef bir taraflı olroak ~,rı 
d fııJO 

kurolmuştu. Sonra ao ·r~eıl 

bazı kanunlarla T6rk '~,ili' 
namı verilmişse de eaı• f 
yeti tahrlpkıirdır. S1rf pıır' ... t~ 

1 el"' 
tfrmek, kazanç tem D oıl 

cihetinden kurulmmoştut· bO' 
kın menfaati nok.tasıodıP 101, 
)ara karşı hiçbir şey y•P'g6o 
mıştar. Vek4lete geldfğlrP lf!'I 
denberl bu ençok bfzl )'tol 

eden mee'ele olmuştur• tııkl 
Türkiye devletlnfo şeref lf ~ıD 
mlyetl bu iti de halleıroeYe 
galmfştJr. (Alkıılar) dıır· 

Taklbettiğlmlz elyaseı bil f•'' 
İki taraf 1ı halk ve J1J;: ae' 
yani 11ermayenln aleyblP b•ı~• 
ğlllz Fakat ayni zamaod• Jıt d• 
menfaat• da vardır. oııl•',ff•t 
yavaş yavaş anlaşmağa IP11

' 
1 

~o 
olmaktayız. Naf~a lşlerlP lf 
suretle taklbederken ebe:~e~· 
verdiğim işlerden blrl,I " .,d~ 

abe 
teplerdlr. YGkaek Dl bOO 

mektebi, fen mektebi gtbl def 
larm bflhaesa ComurJyet 

11 
~U 

resinde yetişenlerin feY
1\·,t•' 

eserlerini görmekteylo:ı· 10 I~ 
nafıanın memleketteki ro b.ıı 
barUe memor yetlştf rece~ 4ı' 
mekteplerin de Ua vesl ıaıaıP 16' 

l fe 
Bilhassa posta, telgr• M' 

lefoo bilirsiniz ki d0A'0
1
•0,d 

ısı 
doğruya fen odasına 

0
dlt 

obe 
eder. Onuu için Dl I (t 

mektebinde posta, telgr~ oıt* 
telefon memuı o yetlet ~f~ 
Qzere bir şube açtsk· ltD' 

teki 
zamanda tınlversltede e ,,, 

fe 
mekanik kısmını bize 0e~ . l eC 

Bu kısım için de bl r lk ""e~ 
Vt"' 

mfthendlel getlrec~ğlz. ı..e~· 
IJJJt• 

ki bundan sonra ille ktıı'cJ 
mlzde elektlrlkçl ve JJJ• ı ,er 
yetiştirmeye de eheDllD1Ye 

mlş oluyoruz. ,o~ 
Bu işler doğrudan doğ ~· 

m6teahhldler, mObendfslet;.o,• 

marlar her şeyi, serDlayes~ 91ıtl 
olarak yapılmaktadır. (Ald:f,d' 

işimize bu sureıle •eltf 

ettirdik. Ve en nlhıyet m6ret· e erek yenice yaptırdığımız Posta telgraf ve telefon işle· 
lerlmlzl de demlryolo feyzinden 

ise tamamen denecek derecede tebatı sennlye eaaeı Dzerinde Çanakkale • Bahkealr yolu ya· rlne gelince: 
d l 

istifade ettirmek azmindeyiz. 

edeceğiz. Esaaen nafıa IPes ıeb'ı 
ilmi ehliyetini tamıOJtll ti' 
etmiştir. Ve kemale doğt~b''" 
mektedlr. Bono da lfı~ıel•r) 
arzedlyorom. (Şiddetli • 800 

Bakanın bu lzabauod•;
1 

4f· 
ra bayındırlık bakkıod• ~·bol 
lekler reye konarak 1or 
edilmiş ve öğleden 800''010-· 
lanmık Qzere celse tatil 

ev et demfryolları arae1Da gir· yftzde yediboçok faizle ve kırk pılmıştır. Bonon lktıeadi ve Bunlara bu yıldan itibaren 
1 ( Alkıelar) d f m e ve satın alınmıı,tır. (Sü · yılda ödenmek ilzere bir mil- mil a aa noktasından ne kadar ehemmiyet nrerek gelecek yıl 

reklt alkışlar} yon seklzyüzelll bin loglllz Yeni Köprüler eh,.mmlyetll bir yol olacağını bir takım !şlere girişmek ftzere 

İstlklilioe sahih olan blr llraBJ bir kıymet ilzetlnde an· KôprOlere geçiyorum. Comu· heyeti umumlyenlz takdir eder. kanunlarını tertip ettik. Ve ted · 

memleketin vaktfle bir takım laşhk ve mukavelenameyl im· rlyetln UAmna kadar memleket· Gene bu paradan laıifade ede· birler aldık. Gelecek yıl posta 

elyaef tedbirler ah1Dda elde zaladık:. (Alkışlar) tfl eaaalı ktrglr k!Sprft 105 idi. rc:k Ankara'nın Hfalt yolları ve tel~raf ve telefon fşlnde md· moştar . • ~:::;;;:~ .................................. ~~~~--~~::~-:--=~~-:~~~~~~~ .. llllİİlllİlll~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~ı:-~~ı-~ 
~IK.i 

'TEi ).RASINDI\ 

lefrik:a numara81: 50 

- Çocuklar -diyor· görttcek· 
; elnl111 Moetafa Kemal, bu lhtl

IAlfn, bu mücadelenin aonunu 

getirecektir. 
Ôyleya, artık letaobol hfikd · 

meli, eultao, mollan namına 

~hiçbir şey, hiçbir şahıs ve mO· 

eeeeee tanımıyoruz. Onların 

bizimle, ne maddi, ne de mı· 

ne•i m6naeebetlerl kaldı. Bu 

millet, kendi kendini yeniden 

yapıyor .. 

Kuvval inzibatiye denilen 
sürfiyü tepeledikten wnra şu 

... ....ı .... 

Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

Çerkes Etem'l ve bempae•nı do. 
temlzlfyebUmfş olsaydık .. 

Uıık önündeki meyd110 mu· 
barebeelnl verirken Çerkeı 

Etem ko netleri de bu harbe 

iştirake davet edilmişlerdi. Bo 
tilredl dağ serserisi aldmş bile 

etmedi. Eğer ıelmlş olsaydı, 

belki ddşmanı Ueak önünde 

tehlt etmeğe movaf fak olacak· 

tık ve gerilere çeldlmlyecektlk. 

Geçtiğimiz yollarda köyler, 

ıssız b ir uğrak oldular. Kim· 

eeclkler yok. İptidai devirlerin 

ln&1nları1 ke~dilerlnl vahşi rımızı ıelatıyorlar: sna küfrediyor. Sonra eık sık almıştı.. Gözleri ıı uı• o•" 
hıyvınlardan korumık için naaıl - Hey Allı hım, eksik et· nefes ılıyor, terliyor •e gülQm. dalmıştı. Sakah, bıyığı bte~ 
mağaraları, ormanlara iltica meeln afzl bizden!. aOyur .. Belli. ki Edib bir barb mıştı. Anaaıl beyaz ol•0 çe,de'' 
etmlelerae, timdi Tür~ köyleri Diyorlar. Onlarlı ozon uzun, Hhnealnde uğraşıyor.. terden, tozdın kavrulOJOeı ıoffp 
de ayol nzlyette.. derdll derdll konuşuyoruz. Ne· Cenuba sarkan dQşmıtn kiiv· yahınlleşmfe, bedevi bit 

Köylerin içinden geçerken: l'lrl var, yoksa taşların aralı· vetlerlnl nihayet yOzgerl çe- yüzQ haHne glrmfotl. efg''' 
_ Ağalar, babalar, heeeey ğından, mağaraların içinden, vlrerek geldikleri istikamette, Yanına oturdum. Bl~l 0rd11' 

analar, kızlar, kardeşler!. diken n çalı aralaklarmdan yani Afyon ciheti 6zerlne rlcat uzattı. Elinde blreey glı 1,~oP' 
Diye bağsrtyornz. Bo feryadı · çıkarıb getiriyorlar: ediyorlar.. Bu bir fotoğraftı. OıO' .,ı: 

mız, boo bir akle turakıyor, - Yiyin Allah ışkıoa ·dl· Edib ellndı·kt ·yarım ılgarayı dokundam. Yftzüne bık'' d0' 
aealmfze, köylftodn değil, gene yorlır· yiyin, an eütft gibi derin dorln çekletlrlyor, aeabi _ Düşünme .dediı:O' 
kendi l!lf!!lmlz cevab veriyor.. helAl olaun.. aeal>t gülüyor: eOnme.. d ,ıf,tı 

Kapılar, pençereler eıka aıkı Edib, geceleri, mdftımadlyen - Bunları -dl yor· allr\bla İçini ç~ktl. Bakıolar•O 1 Jef 
kapalı .. Ara·aıra aç bir hayvanın Hyıkhyor ve bu sayıklamalar değil, sopa ile kovalamalı.. bir bulut titriyordu. ~e~~ıııd'; 
aç bir aığırın derin iniltileri gösteriyor ki, o artık tımamlle Ve sonra anlutmağa başlıyor. damlıyacaktı. Başın• d'b 
geliyor.. kendini hu davaya vermiştir v,. Edtb'tn yaman bir mubayyfle@l cevab vermedi. Ona bit•• 

Köylerden göçen v,. kaçan onunla meşgul.. var. Başlayıot'a neler anlatıyor, yaklaştım: 

ırlta,ları, bazen dağlarda rast Bir yerde konaklay'b la neler buluyor ve sôylılyor? - Seviyor muydoo? d ed'' 
geliyoruz.. Şuraya, boraya iyi· uyuyuncı Oba dikkat dikkat Düşmam taklb ediyorduk. Dedim. Blrqz tereddO ot4~· 
den iyiye ~izlenmişler, hiç ediyorum: Domlupıuara yaklaşmıştık. Ar· gibi oldu. Elleri t1trff ,,~ ı0ıo! 
gözükmüyorlar. Bizi g~rüb Kumandalar veriyor, ellerlle kadaşlardun birini, bo civarda Cevab vermedi, 

tanıymca koşuyor, bfze sarılıyor, ayaklarile hareketler yapıyor, düıftnftrken gördüm .. uzattı: 

bol bol gözyaşları ile omuzla· parmaklarını açıb kapıyor, ara Çenesini avuçlarının içine 

( 
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arım Bakanı B. M. Erkmen Anlatıyor Bi~ey;~~rımız Kız Ensti· 

-------.-..~ ........ 
ay Muhlis Erkmen Kurultayda Baytar ve Boğ· tüsünde Neler Gördü? 
day işleri üzerinde Neler Yapıldığını Anlattı. 
4,k, 

ı..., rı, 18 (A.A) - Kımu· 
"'1•• 6 ~ t ~leden sonraki celsuln· 
~ •rı1n Bakanı Bay Muhlis 

~'il; bu Bakanlık işleri 
"-.de uzun izahat nrmlştlr. 

\de •n; baytar işleri hakkın· 
llllttlr ki: 

stlbleketlmtzde hayvan 
ıı.. do oıemlcketlmlılo vOs'a· 
'•taarın çok azdır ve yıl 
~blbıl yaznnden vasıfları 
t~ 0t dejenere olmuştur. 
1111 L bo111 rağmen gene ulu· 

'~o ~ llo1ntk varhğımızm içe· 

'- baohcalarındın biridir· 
~trf1nı korumak ve varlık 
" biu: ırtırmak, canlandırmak 
'ıı. lla daha el verişli, daha 

'" dftzgfln hayvanlar ye· 
' ek loıkAn ve alan1Dı te· 
'edebltuıek için Tarım Ba· 
'"9rııı hayvan haetılıklırlle 
' ÔQ diziye almıı ve işle· 
- t.ı111dı ıaymıştır. 

'-lıtt~leketlmlıde hayvan h111· 
\ ~ •l11111111ştır diye bir iddia· 
'~IQll•cak değilim, bfAklı 
\ L._ llri haatalıklar vardır 

"'lt& 
\ " •••aşın tamamlanmıt 
~ t •-.. bıo•anmamılJ olanlar· 

':dır. Fakat buna rağmen 
~1et111 ilk dtıvrlle şimdiki 
~- bir tablosunu yapıcık 
~ 0 ıımın bu alında 
'- ~dı111lır atılmış olduğu· 
~ Gt. Yılda mllyonlaıca 
"ı ' ''Pin sığır vebasandnn 'ç 1ıldı11bed eser kalma· 
lg~a ( .\lkıo1ır.) 
~•landı 1952 mihrak 
~ fa•ayye teıbh edil· 

' '" bıa ınlktar 930 da 880 
ı._ de 933 de O olmuııur. 
~ yılda ylrmlbeı bin 

' 01 •ebıyı bakarlnln kor· 
~eti •rke11 •e bo nbauın 
1·lo b ' 1 ô11Jemek için blıde 
~1' bıyvan ölürken bu 
~ g

33
1930 dı iki bine in· 

(~._ de gene O olmuotor. 
~ .. l') 

'~'' bııtalakları ıavaoında 
~ Caoıurtyetl o ilk defa 

.. ~.'-ere el koyduğu bir s; lır. Evvelce roamla hiç 

~ bite olunmımıttır. 1932 
,,... itibaren mftcıdele 
~· 'e 12,000 hayvan mu· 
~~edlloılıtlr. Bunlardan 
~dt 01111lar ancak lıtın· 
~ ~Gıde iki, Konya'da 

~- 1 ıtçılık hlbtrlle çok 

~' b;
1
•11 Utan yaylıda h11-

~· ~eç denecek derecede 
~.,_, 4-k it tamHda bu b11 S bı kôkdnden kıldı 
~~11 Goıld ediyorum ve 

~~ rtl ki 5 inci kurultay 

~. '>ttt '•kit roımda tamı 
.... ,, dan kıldırılmıı bula· 

~l~ Otter haetahklarla da 
~~ 11111 ıeviyede ve ayni 

~'~ de•ım edl}or. Bu 
~~el lle lnkılAbımızın çok 
\~la bir feyzini ve tesirini 

N...~1' •• :Ilı• tebaraz enir· 
ıı.~ L_ 11lç duyacağım. He· 
~ ~tırı 

'

-.... •tız ki, Cumurlyetln ..... ,. 
~il •r111dı köyl ıı bllbasaa 

\.. '••~. 11klırdı. 
~ G 

1 
hogftn bu bıbtakl 

Set ' •e talimatın emrine 

~'9detek ihbar etmenin 
~ •et gôrerek kendiliğinden 
~teıa llıektedlr. Ve birçok 
~'\. t birçok: yerlerden 
~ ~ •ernın istenmektedir. 

~- Ş taa:aa bir misalle ınla· 
" •rbo11 •OIBI ile 930 

IQ L • 
tt~ 11 bin hayvan 

~~~~~~------.....-----~~~ .................. --
aşıl andığı halde hastalanmış ıkllmler istasyonları yeni açıl 

bayvımlaran hıber verUmlt ol mıştır. Bunlar tecrübe istasyon · 
ması netlceelnde 934 yılında taradır. Bunların elde eul~i 
600,000 haynn aşılanmışt1r. tohumlar tleğıtılmışhr. Eskişehir 

Bakan bundan sonra yap· istasyonunda dağıtılmış tohum 
makta olduğumuz serumlıım mlktan üçynz bin kilodur. 
ihraç dahi etmekte olduğumuza Mmr otuzbio dJğerlerl de 
kaydetmiı ve hayvan hastalık· 20 50 bin arasındadır. lslAh 
larına mıol olmak için sınır· lstaayonlarındı tohomlar ttcrQ 
tarda da ehemmiyetli .kontrol be edilmektedir. 8urada mut 
yapılmakta olduğunu bildir· Jak muvafık bir netice ahn 
mlştlr. dıktan sonra teksir çiftliklerine 

Damızlıklar mes'eleslne te· gönderilmekte ve fazla istihsal 

Tarım Bakanı Bay Muhlis Erkmen 

mae edeu hakan bo yolda ah· 
nacak. tedbirleri Oçe ayırmış 
ve demiştir ki: 

• 

Evvel& damızlıkları temin 
etmek bunların içinden elve· 
rlıll olmıyınları ortadan kal· 
dırm11k ve nihayet cins hay· 
vanlıra iyi eurette yetiştirmek 
ve bu işi teıvlk etmektir. 

Bakan. bugOo ihtiyacı gel· 
memekle beraber altıyDz yedi 
yilz damızlık hayvan bulundu· 
ğunu kayddmlt ve sıfat mlk· 

darları 930 yılındı yalnız 9000 
iken bugün 22,500 sıfat yapıl· 
dığını ve 930 da iki hara var· 
ken hogQn 5 haraya mallk 
bulunduğumuza bildirmiştir. 

Milonos koyunlarının da ıelAbı 

işinin ehemmiyetle takib edil· 
dfğlnl ıöyllyen bıkan, hayvan 

ıalAbı hakkındaki beyanatını şu 

ctımlelerle bitirmiştir: 

- Arkadaılaaım, at ve bay· 
van ıılAbına Aid mes'elelerl 

biterken bunun ebem mi yetine 
bO}flk bir dikkatle nfl(uz ede· 
tek bir lelAh encOmeııl teıkll 

etmek euretlle bu işi eline 
almıı olan başbakanımız ve 
ıeffm İsmet lnönfl hatırlaııpayı 
btıyak bir borç eayarıa. (Alkıo· 
Jır) Bu borcu yalnız bakın 

olmaklığım dolay11Ue değil, 

hayvancılıkla iştigal etmekllğlm 

binaenaleyh mealt.ğfm itibarile 
de ödemek isterim. 

Tohum ulib mes'eleslne le· 
mas eden bakan, bu yolda 

demlıtir ki: 
- Tarım babnlığı tohum· 

ları dDzelımek, onların verim· 
lerlnl artırmak yolundaki lıleı l 
çök dikkatle taldb etmektedir. 
982 de muhtelif vilAyetlere 
gönderilen selektörlerin tesiri 
az zamanda görülmüştür. İlk 
yıl ancak altıyüz bin kilo te· 
mlzlendlğl halde son yıllarda 
dört mllyou kilo ıemlzlemlıtir. 

Bakın, tohum istasyonlarını 
temas ederek demiştir ki: 

- Bu vadide çelııan m11es· 
aeselerlmlz 6·7 danedlr. Ban· 
lardan beşi zaten evvelce mev· 

cod idi. Nazlllidekl pamuk 
iıtaayonu ile Antılyadakl aıcık 

edilenler balkı dağıtılmaktadır. 
Bakan buğday alım kanonu 
ile silo işlerine temıs ede· 
rek demiştir ki: 

- 1929 haziranından ltlba· 
ren buğday bilyGk bir sür'atle 
düşmeğe haolamıotır. O zaman 
kilosu 12 kuruş olan buğday 

iki ylrmlbeşe 1'ada: düşmilştür. 
Bu sür'at diğer Qrilolerln de 
flıtlerlnl dbşfh:ebilirdl. Bu va· 
zlyet en bayak dazınığımız 

olan buğdayı tehlikeye koya· 
blllrdl. Bunu ilk defa gören 
partimiz buğday mes'elesl flze . 
rloe elini koydu ve buğday 

kanununu çıkardı. Buğday ka· 
nunu Oç yıldanberl mevkii 
tatblk.tedir. Diyebilirim ki 929 
danberl düşfiş tamamen· önlen. 

mlş hem mOetehllk ve hem de 
müstahsllln zararına olan dil 

tüklükler ortadan kaldml· 
mıştır. 

Vasati olmak Gzere 4 kuruş 
etrafında bir f lıt latlkrarı yap· 
mıştır. Kôylil harman sonu 
elindeki buğdayını her ne pa· 
hasına olursa olsun çıkarmak 

mecborlyt!tlndedfr. Bu suretle 
harman sonu muayyen bir ay 

zarfında elindeki buğdayını pi· 
yasaya arzetdlğl için f fal diişft. 

yordu. 1931 - S2 yılının beı 

aylık vaea\hlol 7 ,25 arada 1,66 
ya düştüğü vAkldl. Halbuki 
milstahsillo ellnden çıkıb da 
mütavassıtların ellle müstehlik· 
tere intikalinde beo kqruı ola· 
yordu. 7 kuruşa çıktığı günler· 
de vardı. Ba suretle bir taraftı 

7, dlger taraf ta 1 ~66 oluyordu. 
Bu tarafın vasatisi 5, öbftr ta· 
rafın da OçtO. Kanunun tatbl· 
kine başlandıktan sonra alım 

f !atinin QatQnde ve altında pek· 
Az dalgalar olmuştur. 

933 - 34 yılı mıhsoltı bere· 
ketlf olduğundan blsl daha fazla 
mOıktllAta snrokledl. Alam yer· 
teri 11 ken 22 ye çıkarıldı. 

Halkın uzak yerlere gitmek 
küUetl tehacOm nzlyetl arada 
f lıtlerln teşeUUd gibi bazı 

mahzurlar gösterdi. Bunun için 
bu yıl bu miktarı da elliye 
çıkardık. 

Bu lklbuçuk yılda Gçyb 

milyon kilo kadar buğday alın· 
mııtır. Bu buğdayın cami gibi 
b11Zı fena ambar gibi ıeraltl 

haiz olmıyan yerlerde muha· 

faza edlldlğlnl dtışdnOreenlz 

işin azametini kestlreblllreiolz. 
Bu noktayı nazardan bazı kft· 
çilk yolauzluklara rağmen Ziraat 
Bakanlığanın bu yolda göster· 
mfı olduğu faaliyeti ve alAkayı 
borada huzurunuzda hatırlat:" 

mıyı bir borç ve bir lnaaf 

borcu bilirim. Buğday kanunu· 
nun yalnız faydası bu suretle 
bir f lıt lstlkrarma ald kalmaz, 
memleketin de bu muhtelli 
yıllardaki buğ~ıy letlhealAtını 

dDşflnmek gôrOrftz ki bir yal.Ja 

diğer bir yıla naaaran buğday 

mlktan çok değişiklik gösterir. 

1935 • 36 yıllarında 35 mil· 
yon dönfim ekildi. 24 milyon 
hektar alındı. Halbuki 927 vı· 

aıoda 22 milyon dönilm ekildi 
ancık l~l m\lyon hektar alındı. 
Ve diğer yılları böyle ooilç 
milyonla otuz ve otıızbeş mil· 
yon ırasında tefavut eden bir 
mlktu kar~ııında kalınmışh. 

Ooun içindir ki beıaltı yıl gibi 
l"ea bir zaman lçiode bazı za· 
man hariçten az miktarda bu~ 

dıy getirmek mecburiyetinde 
kahnroıştır. 

Darlık yıllarmdı bir mlkdar 
hariçten bu~dıy g~tlrildl. Bol 
lok yıllarında ela f latlerln düş· 

künlüğüode sıkıntıda kalınmıştı. 

25 ve 28 yıllarında yüz yirmi 
milyon kilo huğda getirildiği 

halde bu yıl ziraat bakaohğnoın 
ellle yfiz milyon kiloya yakın 
buğday memleket dışana çıka· 

rılmışhr. (Alkışlar) 

Bu itibarla buğday mevzu 
unda iki mühlm mes'ele var· 
dır. Bol yıllardaki mahaulle 
dar yılları karşılamak ve bol 
yıllnda harice ihraç vaeHalırı 

hazırlamak bu makHda nail 
olabilmek için silolar yapıl· 
mıfh. Zannediyoruz ki bu aUo· 
lar bize bu lmkAuı vermiştir. 
~llolar comurlyeı devrinde ilk 
defa olarak yapılmıştır. 4' dene 
dörıblo tonluk silo yapı!mışhr. 
Bu yılda 6 allo yapılacaktır. 

Silo yapmak fmka.oı oldukça 
tahakkuk ettfrllecegi tabiidir. 
Orman işlerine temas eden 
bakan bu davanın bizdeki 
ehemmiyetini anlatmış ve fO 
izahatı vermiştir: 

- Memleketimizde 8 buçuk 
milyon hektar orman var derler. 
Bonon iki tıç milyon hektarı 
baltalık, aazlık, koruluk, çımlak 
ve fundalılr.tır. Fonda\ılrlır da 
dahil olarak ormanlarımız mem· 
le.ketin yftzde 11 inden ibarettir. 
Halbuki bir memlekette orman 
normal olarak o memleketin 
vuııatının IAakal yOzde 33 O 
nispetinde olmalıdır. O halde 
ormanlarımızın haddi tabiinin 
üçte biri fakirdir. Ormanları· 

mız keyf Jyet bakımındın dı 
fakirdir. 

Bakın ormanın ebeınmlyetlnl 
diğer memleketlerden alınan 

mieallerle tebaruz ettirdikten ve 
tıhribcJlfğfn zararları Qzerlnde 
ıerer eyledikten sonra bo hu· 
auata çalışılmakta olduğunu bil· 
dirmlş ve eözftnQ şu cümlelerle 
bitirmiştir: 

Bu mes'eleleri mevzuubıhse· 
derken çok zaman eleman lhti· 
yıcıodan bahsettim. Eleman ye· 
tlttlrmek. noktHındakl bazı le· 
şebbüelerimlzln de birkaç kell· 
me Ue ifadesini yapmalı: isterim. 
Bu habda mekteplere çok ebem· 

mlyet vermekteyiz. TAU mek· 
tepler, kuralar açmak teferroa· 
tına glrmlyeceğlm. Gerek ele· 
man yetlttlrmek ve gerek mem· 
leketln ziraat bil,dıdnl yapmak 
ve yaratmak için Cfimurlyetln 
ve partimizin bir eseri olan 
yüksek Zlrı .. t enstltOeünQ batır· 
latacı~ım. 

(Gördük eealerl) 
Arkadaşlarımız orayı ıeref· 

lendir ller. kendilerine mQte· 
ıekkir ve minnettarım. lohı 
teferruatını gfrmlyeceğlm, fakat 
batan dünya ilim Alemindeki 
telikkllerl bildiğim için ifade 
etmek isterim ki partimiz ha· 
ldkaten bu eseri ile kıvana· 

bilir, 0T6Deblllr. (Alluılır) 

~~~~~~-.. ~~~~~~-
Türk Kızları Bu Çatı Altında Çalışı-

yorlar, EvlKadını_ YetişiY.orlar.11 

İzmir Kız 11n'at eostltihü; 
kızlaumızı bayatı alıttıran, on· 
tarı her yönden bir ev kadını 

olarak yetfıdlren değerli bir 
ilim kurumudur. Bir muharrl · 
mlz; enstitüyü ~ezmlotir ve intl· 
balarını ıu suretle tesbh etmek· 
tedlr: 

Ba bina; enelce bir kilise 
idi. Çok çalışkan enstitü direk· 
törü bay Hasib; KültOr Bakan. 
lığının verdiği cOd tahsisatla 
birçok yenilikler ye onarmalar 
yapdırarak bu eski binayı ta· 
mımlle yep yeni ve tanınmaz 
lılr bale ve btr ihtiyaca cevab 
verebilecek bir mt\kemmellf ~e 
getirmiştir. Enatlı il nün giizel 

bir musiki dershanesi, jtmcas· 
tik salonu. biyoloji ve fen bil· 
glel dereleri için bir laboratn 
varı, tıbabst ve ev idaresi dtrı:t 

için gilzel bir ealooo, ıavean 

ve tevok yetiştirmek için kü· 
meelerl, çiçek yetiştirmek lı;ln 

kışlık geoit bahçesi, yazlık ayrı 
bir bahçesi vardır. 

Dikit, biçki ve nıskıo için 
salonları, dikit ve 11akıt makl
nelerJ, fçt açın, çiçeklerle süslO 

bir teneffüs yeri de bu arada 
göze çarpmaktadır. 

Tababet ve ev ldır~sl der 
ealonundı çımaıır yıkamakta!l 

tutunuz dı ütil yapmak, leke 
çıkarmak, yirmi dört klılye y.,. 
tecek yemek ve ealre hazırlı· 

yacak bGtüo eşyayı taşıyan bir 

mutfak ve ıofra takımı bula· 
noyor. Borada en ucuz, fakat 
gıdalı yem"klerl hazırlamak için 
derı gören talebe btıyQk istifa· 
deler edlnmektedlrltr. Talebe· 
lerd~ görülen vukuf Vfl ehliyet; 
enstltDnCin başında çalaoınlarıo 

muvaf fakıyetlerlne bir delUdir. 
EnstlttinOn yeni musiki ôğ· 

retmenl Ankara moslki mu· 
alllm mektebi mezunlarından 

bayan Suzan da nzlfeılne baı · 

lamıttır. Tıbıhat ve ev idaresi 
öğretmenliği v11lfealni gören 

bayan Seyyare · Ankara ismet 
paşa enstitOstlnden mezundur 
ve çok muvaffak olmaktadır. 

EnetlUlye karşı hertarafıan 

alAka haşlamıtlır. Bu yıl char 
kaza n vllAyetlerden de mil· 
hlm birçok mOracaatlır karı• · 

amda kalınacağı aolıtılmıkta · 

dır. İldncl Kordon'da yaptırı· 
rılacak yeni enıthO binasının 

lnıaeı için KflltClr Bakanlığı 

büdceslnden para verilirse bu 
yıl derhıl lnıaata bıılanacıktır. 

Bu binanın ônümftzdekl ders 
yılına yetloeceğl kuşkuludur. 

EnatltOde çocuk bakımı deuinl 

oırbıy bay Behçet Uz, rly11lye 
deraiııl erkek Uıe1l rlyulye 

öğretmeni bay Nazmi, dikit n 
biçki derslerlnl Almanyı'da 
tabslllol yakmıt değerli bôyın· 
Jar vermektedirler. 

Talebe yatından yukarı olan· 
lar için enathGde açılın (Ak· 
şım mektebi) adlı korsa devam 
eden bayanlar da bOyük mn· 
Hf fakı yet göstermektedirler. 

EoııtltO direktör ve öğret· 
menlerini kutlolırıı. 

Anıdlar 
inşaattan Evel Komis· 
yona Haber \'erilecek .• 

İlbaylık mahalli idareleri, 
özel kurU'ııları tarafrndıa di· 
kUecek anulların her yerin du· 
ıuna df'nk ve devrlm1mlze uy

0
un 

olma ı, bunun için de yar ' a · 
c:ık anıdlann projel ,..rfnln n · 
k:tJra'daki komiııyonunca arait•· 
rılıb onaylaodıktıın eooro f,e 

ı;lrf flm,.ıf evelce Jçerf İ~ler 
bakar;lığındın llbayh~ bl!dl· 
rllml~t l. Dan hakanlıktan geien 
yeni bir blldlr ımde buı Ub&y· 
lıkla.dııkl idarelerle kuramların 
bu bildirimi gözönClnde tutmı · 

yarak unıd lneae1D1 tf'şebb6ı 
ettikleri görilldilğil ve bundan 
boy le anıd lnıaaıua. teşebbOı 
edf'D idarelerin ayrılan tahafeat 

tutarını ve da~tınOlen özel du· 
romları Ankara'dakl aoıd "-o· 
koml~yonuna blldlrmelerl tm· 
redllmlştir. 

Bu Hafta 
Tire'ye Gidiliyor. 

Turlng ve otomobil kulftbCl· 
nfin önümüzdeki cama gGn6 
için tertlb etdlğl Tire - Pı ... 
çeşmesi gezlntlal çok gftzel ola· 
cıktır. İzmir - Tire yolu çok 
iyi olduğundan ıeyıbat otobtlı· 
lerle yapılacaktır. Turistlerden 
lstlyenler Tire- Aydın •raunda 
açılan yoldan bir IHtllk yolcu· 
lukla Aydın'a da gldlb gelebl· 
leceklerdlr . ........................ 

ANADOLU -Günlük Siyaaal Gazete 

Sahip ve Baıyazgam 
Haydar Riltdü ÔKTEM 

Umumi ne§riyat ve yazı itleri 
miidilrü: Kemal Talit KARACA 
İdarehanesi: • 

İzmir İkinci Beyler eoka!ı 
1

' C. Balk Parıiai binan içinde 
Telgraf: İzmir •• ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Poeta kutuea 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Alb aylığa 700, Oç 

aylığı 500 karuıtur. 
Yabancı memleketler için eeııeli.k 

abone ücreti 27 liradır. 

Beryerde 5 Ku1'11ftar. -Günü geçmiı nilıhalar 25 koruıtur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMl~'TIR 
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Toplantıya iştirak için Hi~se Senedi Yatıranların Listesi lzmir 
ğundan: 

Sicili Ticaret Memurlu· 

Miisecccl (Şark Sanayi kumpanyası T6rkAnonfm tir.keti) nln 
12·5·935 tarihli heyeti umumlyeel zabıtnımeal Tlcaret kanonu 
hokOmlerlne tevf lkın elclHn 1402 numaraomcı kıyıd ve tescil 
edildiği ilan olunur. lzmfr SlcUi Tfcare" memurluğu 

l Zabıtname: resmi m0hiir6 ve H. Tenlk imzası 

Şark Sanay· Kumpanyasr T. A. 
Şirketinin 12 mayıs 1935 tarihinde 
yapılan senelik adi genel heyet top
lantısına aid zabıt varakasıdır. 

Esas mukavel .. namenln 25 fn. 
el maddesine göre eeııellk Adi 
genel heyet toplantısında 21 
ohan 1935 tarihinde hazır bu· 
lunan blsaedarların adedi ka· 
nooi nisaba erişmediğinden, esas 
mukavelename mucibince ve 
Anadolu gazetesi ile neşrolu · 

nan ikinci da\otnamelere tev· 
f ikan ve hıızır bolunac k his· 
sedar adedi her ne olursa ol · 
son bebemeha \ karar verilmek 

şartlle genel heyet 12 mayıs 
1935 tarihine rasthyao pazar 

gOnO eaat onbeşte Şehitlerde 

kıiln fabrika binasında ikinci 

defa olarak lçtlmaa davet olun· 
muslardır. 

Ruznamei 
zakerat: 

Mü-

1 - 1934 senesi muamele· 
sine ald bll4nço ve karOzarar 
hesablarının ve idare meclisi 
ve mQrıkibler rnporunuo oku 
oob onaylanması ve ibraname 
nrllmesl. 

2 - MOddetlerfufıı bitme· 

alnden öUirQ çıkan iki idare 
meclisi aznslle bir müraklbtn 
yerlerine yentlerlnfn seçilmesi. 
Toplı1ntıya e at onbetbuçukta 
başlanmıştır. 

Bu toplantıda lktısad vekA· 
letlnf temellen İzmir TOrkof ie 
müdürO bay Ziya Orgon hızar 
bulunmuşlardır. 

Divan: 

Riyaset vazifesini görmek 
üzere: 

İdare meclisi azHından bay 
Küçük Tal4t Mutkara, rey top· 
lsmak üzere bay Morla Varbek 
ve hay Safp Serter ve .kAtib 
olarak bay Şemseddin tıraf.n. 

dan teşkil olunmuştur. 

Bu suretle tetekkCıl eden dl· 
van, işbu genel toplantıya işti· 

rak etmek için aşağıda gôete· 
rlldl~I gibi 952 hlHe eenedlolo 
yatırıldığını ve ikinci olan işbu 
toplantıda mezkftr mlkdar his· 
senin kifayetine mebol genel 
toplantının usulft dairesinde 
tetekkOl etmiş buluuduğonu ve 
toplantının muteber olduğuna 

tesblt eder. 

Devlet Denizyollarında 
Tenzilat Yapıldı. 

1 - 1 Mayıs 935 tarihinden itibaren tatbik mevkflne kono· 
lan yeni yolcu tarif P.sloln İstanbul sQr'at postalarının 

birinci mevkilerinde yemek mecburi tutulmoıtur. 

Birinci mevki yemekli vapur Qcretl yemek vergi 
vesaire dahtl olmak ftzere 1870 koruttor. 

2 - Muayyen iki lekele ırasında 30 eftn mGddetle bfttOu 
mevkilerde muteber olmak Qzere fotoğraflı gidip gelme 
blletlerl ihdas olunmuştur. Bu biletlerle seyahat edenlere 
gidişte ve dönOıte vapor ilcretlerlnden ytlzde yirmi tenıl· 
IAt yapılır. lstanbul'a gldtp gelme birinci mevki bilet 
Gcretlerl sftr'at postalarında yemek, nrğl vesaire dahil 
olmak Ozere 3128 ve Mersin döndı lstınbul postlarında 
yemeksiz 1986 kuruştur. 

3 - Devlet demlryollarındı olduğu gibi aynca iki ay ınGd· 
detle muteber olmak ve Ege denizinde İzmir ile Kıra· 
denlz'de Samsun .arasındaki bOtQn iskelelerde istenildiği 

kadar ıerbestce seyahat edilmek. Oıere fotoğraflı halk 
biletleri ihdas olunmuştur. 

4 - İzmlr'le İskenderf ye arasında bir ıeferltk teneızOh bilet· 
lerl &Btışa c,:akarılmıştar. Blrtncl mevki 105, ikinci 75 
liradır. Arzu edenler İskenderlye'de veporda yatıblllrler. 
TafsllAt almak lstiJen sayın yolcularımızın İzmlr'de hl· 
rlncl kordonda 144 No. Denlzyollara acentellğlne mira· 
caallt!rlnf diler ve ilin ederiz. 20 22 24 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Alsancak aakerf inşaat ambarında mevcut hurda efYalar ve lokomo· 
blller ve bohır kazanı ve kamyon veealr makine ve dinamo n hurda 
eıyalar 3,4.6.935 pazartesi ve sah giinlerl saat onbtrden 16 ya 
kadar iki gOnde parça parça mahallinde saulacaktır. Taliplerin 
o gftn ve saatte mubatlfode hazar bulunmalar-. 1414 -Perakende Kü.kürt 

Satılıyor. 
Memurlar kooperatif inden: 
Keolborlo ktıkürtlerioln 50 kiloluk torbalarını 320 kuruttan 

Blcar 'arın Oturduğu lUHe senedi Hisse Rey Kimin taraf1Ddan tem· Rey 
temi yer No. ıo adedi adedi sil edlldlil adedi 

B. K. M. Moıkara İzmir 4901·4940 5151 

B. Alfret Mat o Brtık&el 2808·2907 

B. Morlı Hutır Broksel 1·80·5071-5090 

B. Morlı Verbek. İzmir 3465-3544·5211·5230 

B. Halit Onuan Maraı i9~U·4980·5091·6160 

B. Jak Neef Brdbel 4866 4Q00·5(01·5405· 

8. Salp Serter İzmir 

İşbu toplantıda Meclisi idard 
ve wOraldbler raporu ve bthlu· 
ço He karilzıuar hesabları okun· 
muş; bilanço ll6 karüzuar he· 
&ahları aynen kabul edilerek 
raporda teklif edilen şektl ve 
ntebette mecU l idare tarafın· 

dan tevziat icrası karırlaı,mıetır. 
Binaenaleyh heyeti umumiye, 
mevcut hl1&el lttlraklere alt ve 
31·12·1934 tarihinde ke.tola· 

5011-5070 
Muhtelif 

raklerin hüaoQ idaresine ve 
Uerlıle daha ziyade inkişafına 

hadim olacak makeatlara tahsl· 
aine mecUei idaresini salibi yet· 
tar kılar. Bundan muda he· 
yeti umumiye, mevcut husud 
ve fevkallde ihtiyat ıkçel~rl 

miktarına k11dar 14zım olan 
herhangi bir meblAğı esas mu· 
kavelenamenlo hGkiimleri dal 
resinde herhangi bir it için 

nan heeabatı tetkike ve Jndd· kullaoıhUmek ilzere meclisi 
hıce tasdike ve bu hesablann ldıreıtne mezuniyet ve eal&hl· 
neticesini, mezk11r hleael işti· yet verir. Nihayet heyeti omu· 

100 1 Kendisi balonda 3 

100 1 B. T. Muokara tarafından 

100 1 " " " n 

100 1 K.endlıl balanda 3 Verbek 

100 1 8. M. Verbek tarafından 

100 1 " " " 
352 3 Kendisi bolundu 

952 

mly~, meclisi idare azaslle mü· 
raklblere tlmdlye kadar cere· 
yao eden bilumum muameldt· 
tan ve ittihaz olunan muknr· 
rerattan dolayı ibraname nrll· 
mesinl mOnaslb göriir. 2 -
Meclisi idare azasından olub 
mdddeleri bu defı hitam bnlan 
bay Halit Onaran ile bay Alf· 
ret Mato ve m6raklb Dr. Ali 
AgAb yeniden lntlhab olunmuı · 

lardır. Ruzoamede gösterilen 
meı'elelerlo bltmeılnden ve bat· 
ka görGtOlecek mes'ele kalma· 

" 
3 Salp Sertt' 

lıtP,. 
masından ôtdrG top ,,ıt'· 

onaltıda nihayet veril 
9
,s 

İzmir, 12 ın•Y" 1S;" 
Rey toplayan: Stl~ 
Rey tophyan: V 

K.Atlb: ŞemıeddlD 

Komiser: z. Orgo• 9' 
H. U. refet: K. f. 

Aslı gibidir. 

Şark Sanayi '-0 ~ 
Tark Anonldl ;J 
Mecllıl ldıre •-_,, 

imza okunıaı• 

Şark Sanayi Kumpanyası Tork Anonim Şirketi 
31 K4nunu enet l 9:J4 tevkif olunan 10 oncu muamele ıeneıl pll4oçoao 

MEVCUDAT DUYUN AT 
GAYRI MENKUL MEVCUDAT 

· Arsalar, ln,aat, makineler 
Muhtelif tesl11t 

NAKiT ve NAKTE KABiLi TAHViL 

Muhtelif lıtoklar 

Vezne ve baoktlar 
Muhtelif borçlular 
Portföy 

İŞLETME BORÇLULARI 

Muhtelif Borçlular 

NAZIM HESAPLAR 

K~falet ~beblle borçlatar 
Teminat depoıltosa 

422.0!i 7 .00 
176.156A8 
261.032.89 
87.809.01 

29.000.00 
15.000.00 

T. L. 

633.927.27 

947.045.38 

8.449.86 

,4.000.00 

1.633.4:22.61 

ŞiRKETiN KENDİNF KARŞI BORÇLULA~ -- ıe 
Sermaye 500·,,1.I 
İhtiyat akçesi 1~· ,sı.' 
Provlzlon he&1bı U8·00o'- 111, 

Mıtlobat rizikosu karıılığı 35 . .S~ 
Fevkalade ihtiyat akçeıl 86· 

AMORTiSMAN HESABI 
Arsalar, tntaat1 makine ve aletler azerlne s'}J-
nvelU ye bo ıenekl amortisman 236· 

ŞiRKETiN 0Ç0NC0 ŞAmSLARA KARŞI B~ 
8 ve 9 Nla kupon 28· 

Bankalar 197 .452.34 9ı1.11 
Muhtelif alacaklılar 231.46,.84 '28• 

İŞLETME ALACAKLILARI 

Muhtelif alıcıklılar 

NAZIM HESAPLAR 

Kefalet ıebeblle alacaklılar 
Depozltocular 

KAR ve ZARAR 

1934: muamele ıeneıl k4rı 

29.000.00 
15.000.00 

T. L. 

14. May11 1935 

Aılı gibidir. 
Şark guayl kumpanyası TGrk anonim ılrketl 

Mecllıl idare mllmeaslll 
imza okunamadı 

Sark Sanayi Kumpanyası Tork Anonim Şirkeıi 
31 K&nona enci 1934 tevkif olanan 10 anca muamele ~neıl kir •e saran 

İhtiyat akçeıt 
10 Nlo kupon 
İotfıar hesabı 

ZARAR 

Fevkalade ihtiyat ak.çeal 
Busael ihtiyat akçeal 
Naki olunan bakiye 

14 Mıy11 1935 

T. L. 

Ş1rk 

6.385.02 
40.000.00 

8.755.94 
38.310.09 
15.255.32 
18.993.93 

127.700.30 

193' aeneelnln .. fi ktrı 

Atla gibidir. 
S.nayl ko111panyıaı Tdrk anonim ıtrketl 

Meclisi idare mlmeaalll 
İmsa okuoımıdı 

KAR 

T. L. 

halyan ktıktırtleılnl de 350 karuştau perakende olarak eatmıya 
başladığımızı sayın halkımıza bildiririz. Devlet Demiryol- · 

- )arından: • \ :. 1 .... • ••• ••• ' 

lzmir Defterdarlığından: 

ödemiş Belediyesinden: 
Açık ekılh111lye konulan 46 kalem kırtaaly~ye uzatılan on göo 
içinde veaflen bedel çok gôröldilğünden 14 ·5·935 de~ itibaren 

Birinci lcı• m•"'~ 
34 5535 bir bo"';~ ~ 

için k1rııyakadan 8~ l 
Veli ile oğla Al ~ ~ 
maqcoz yOz adet ~ 

0
',tJ' ~ 

artırma ile 24·6·935 .,..- ~ 
nl ııuat onda Dede~ ~ 
rında ntılacakur. ~II 
lann yftade yedi jf ~ 
akçelerlle gtıı yerl0 V' 

lselslnln vergi borcundan ôHirO tahslll emval yasasını göre 
haczedlltn başdurak kestelll caddesinde kAln 27 .29 sayılı hane 
ile 31 sayılı dOkkAn tarihi llAndan itibaren ylrmlblr gOn müd· 
detle satılığa çıkarıldığından pey sOrmek lstlyenlerln Defterdar· 
lık tahallit !kflemlne gelmeleri. 20 24 28 31 1461 

Şimdiye kadar nakil ücret· 
lerl çıkış ls'rusyonları.nca peşin 

alınarak taşınan yat sı·bze ve 
meyvalor töcc:ıra bir kolaylık 

olmak üzere bundan böyle 
gönderenle do dflegt ne göre 

bir ay içinde hazlraotn on dçdncö ptorşembe gOnü saat ondörde 
kadaa pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin ıartoame ve kırla· 
ılle listesini görmek ılzere koaılsyöoa milracaat eylemeleri UAo 
olunur. 1457 20 24 28 2 

nakil ücretleri nrıt latıayon· 1 bul ve 
farında alınmak Qsere de ka· 

nakledllebllecektlr. 

ı•48 maları ilin oluaar• 



• F ~y;f "A'k'k;;;"'§öji'fij'~r Halkevinde Dnn 
--...... 19 Mayıs YıldönO· 

~' Baıı 1 inci yftıde - E'fet, bı.kfkaten gftzel K ) ) d 
~..:ideal bozulmuş 'fe onun· teaadaf ı.. Peki, bayatta en çok m Q ut u an 1 ••• 
~ •dt teytıralar nkaetmek· aevlndlğlnfz dakika?.. • • • • • n;.. - O da ayni zamanları ve Baeı 1 inci yftzde 
~- yı, gldltlm uğurlu ayni h&dlaelere temas eder. öğretmen okulu dlrektörll bay 
' d&tınOt. Sualin de ko · Kendi konetlmlze Kfttıbyı'yı Rdfet Tok aalonun an k111mın· 
~ btaldum ve ona "Korkuw legal ettirdiğim gtın çok ıevln · dıkl .kOnOye gelmlt ve sflrekll 
~"ta bayak heyecan" ıek · mltlım. Birinci defııındı ltga· alkıelarla kesilen bir söylev 
, ~il lrıd ettim... lfmls kıaa sftrdQ. Rdc'ıt zno· vermlttlr. Bay Refet Tok; çok 

-L... uen d ı x 11 ~ı ı d L ld L S ıtetll ve herkeal heyecanı dtı· ~. b e m auy yecee m ret n e ... ı... onrı tekrar 
8tr. en de mi? toplandık. Ben hızı tertibat tOren aözlerlle Atıttırk'tıo bft· 
~· dGtGnda ve ınlıtmı~ı için glzltce oehre glrmft, kendi yak za(erfnf, uloHI kalkınma· 
~ · Zıbıtı mensupları, teh· evime gelmlotlm. Çocuklarım; nın nasıl baolıdığını, devrimin 
....._, kerkulu teylerden bahse· - Babamız gelirse saldı· verimini ve bftgftn bir mtlletl n 
l..-.._, llleal kf b•- L ı ı ölOmden bayata geçtiğini ıo· ::'1"'- e u ıev.. ye yı ım .. 
~ doyarlar. Ben bunu, Daıanceılle yGklak içinde latmıotır. 
Jt.._ ~lllnl d Mondros m4tarekeslle osmaolı ,,~ Jet mQ Qrftntın de kftçftk bir yer h11ırlamıolar. 
~ okuyordum. Bay Feyıi Borayı bir delikten girecek· imparatorluğunun bıtJD• çöken 
~'' lblllt mtıcıdelede KO· tim ve delik te derhal ağır ve karanlık felAketlo ıuel 
~..::kovayı milliye milcneı· dlkft makinesi Ue örtalecektl.. ve siyasal saf balarını tebarChı 
"- ı.~: l.Gtıbya cephanellAI· Hayatımda ikinci bflyftk aevlocl ettlrmiı ve yıldırım orduları 
~ ~lyeıl icap edlyormuı.. de çocoklarım bu huırlıklarını kumaudanlığından İatanbol'dıld 
~ ı:ltl, hem de ceaaret iti! bana söyledikleri zaman hlHet· lnzlvagthına çekilen Atatftr 
~ ı tam fHlfyete geçe· tim. kOo parçalanan oamıolı ım·pa· 
~l •1rada, plln bozulmut, - Saadeti n11ıl teltkld eder· ratorloğunon ıobıı tızerlode 
'1 er kookalanmıılar. alalı? yer yer beliren dar görftıld 
, :eyıt diyor ki: - Bir rtiya gibi.. fote oka· alyaat cereyanlar ve keımekeı· 
~••1111f lh, ben lnılllz dar .. Ben böyle blrıey tanımı · ler ortasında mlllt felAketl na· 
~~il ile ırayı bulmuttum. yorum. Saadet, kitapta kalmıı aıl tam bir kavnyııla kavradı· 
~UAJ muhakkak boıalt· parlak bir kelime, bir mefhum, ğını, o mftmtaz ruhunun letlk 
"'f ~~ kaçırabilmek için er· bir hayalden ibarettir.. ltUnl mohaf&11 ederek gtıode· 
't ~ .... bl - Pekf, en fazla yalını kim ilk htdlıelerln arkasından naııl 

'-'- r ılyıfet uydurduk ıöyler, erkek mi, kadın mı?. 
' ite 111111 

de bazı arkadıı· Kahkahalarla gCllda: 
\ latrı ~••et ettik. Ziyafet, te· - Beni ·dedi· kavga ettire· 

._ .. '•ndeydl. ..,.. ._ cebin.. Bana eormı bunu. Dur 

ve neden gitmediğini, oamanlı 

lmpıratorlu~unun artık tarihe 
mal olduğunu ıohyarak yeni 
bir T4rk devleti kurmak lftzu. \ "hL tltıdı bulunurken, kim· bıklyım, neler karalıyoraun 

ıııı... 11elen ı k muou naeıl hlı ve lfıde etti· ~ lert m yece ve aldığı· orada?.. Bu öyle bir ıual ki, 
' ~ 1btttı cebhıoe kaçanla· cevabını vermek çok gtıç.. Kı· 
"9 ~ 7ıfet eanaaında mGmea· dınlar, deeem onlar hacum ede· 

..... h' , Be ır kenarı çekti: cek, erkekler deıem, Keza! .. 
~ 1 Feyıl ·dedi· beni al· Sakın y11mı b'8aat. Biz, töyle 
Staı lannetme. Bile bile cevab vermit olalım: 
~1 . Sla bogaa cebhınellğl - Yalını taksim ettDek ge· 
'•' ettfrlyor Ye kaçırıyor· rek, herlkl tırıl ta aöyler. 
"'-~ lıbramanhğınıza Ye va· Fakat yazmamak bydlle ıöy· 
il. -•erlfıtf 1 loyorum: 
~ h.... " D ıe hayran olarak 
lı.. '"lllb En fazla doğru aöyHyenler, 
.~ ,,oram. Donu duyar· 
'L• •kıbeum çok feci ola· erkeklerdir. Blıtz, his!.. 
~ - Peki, hıyauı yalın it 
~ .. ~ ıımmıdır, deAUmldb?. 
~ 'ı Un dediği de ç1ktı. - Yerine göre bıy birader, 

'
"!,:- tonra gelen İnglllı yerine göre!. Zaman olur ki, 

kaınandaoı, m4meı· \ 'lal yalın aôylemek bir zaruret 
~ ._, d Yetinden tClbbe etmlıtl halini abr, o takdirde onu 
~1~ bllıı erhal kurtuna dfsdlrdt. mubah görmek Jtsım.. Fakat 
.. ~ ta hena.. duymuıtum ki, yılıncılık, yani ltlyad bıllne 
~ f.g1:"• hfıktımet blnaıı glrmlt yalancılık ye bllha881 
~~· 8e llkerlerl tarafından köttı ve zararlı yılıncıhk, iğ 
~~ al arıyorlardı ve ya· renç ve fena bir teydlr. 
~. ~ttı takdirde ayni akı · Bunları y111yoraaauı ımmı, 
~ı 111 de batımı gelecekti. ben görmeden _rica ederim 
-..... ...... ra fırladım, biran için neore kılkıımayın. Naaal, söı s, Ilı, Dereye gidecektim, verlyormuıunuz, ben de herhal· \'ti ,elenecektim?. Gayrİlh· de okuyayım!. 
llt... te b eıtbıoelere doğru atıl· Bay Feyzi Akkor'• aöa ver· 
~~ l "11lardan bir tanealoe dlm. Ammı, ( Neolrden evel 
ıı._ ~il 0kında kıyııaet ko· okuturum ) demedim. 
~·)~' kapılar açılıyor, ka· - Sise bunları her halde 
~. ' ••kerter gftrdltO ile okuturoml 
)~~:r, bağrıtıyor, mısalan Ce•abıoı verdim. Ve itte 
~ ~ • Ortalığı alt·Gat edJ. bug6n g&1etede ınketlme ver· 
··"'itti... Ben de kırar1mı dl ği cevabları neoredlyorum. 
rı.!~ Söıftmde durmımıt değilim! .. 
1~ ldt ıb da İnglllzler tara· * 
~ ıtf 111 edllmekdenae ken -
"~ .. ~·••ra atacak Ye bo· Bir Kızcağ•z Oto-

~ini anlıtmıı ve bluıt Atatftr· 
kan ll&1nından bazı ıöder . 
nakledetek Auadolo'1a geçitten 
evel İstaobol'dı kortulut plA· 
nını nuıl hazırladığını izah 
eylem ittir. 

Bundan aonta AtaUlrkOn 
İatınbuldan ıyrılıt ve ıeyabı· 
tine tld manlubeler Gıerlnde 

duran hatib, 19 mayıı tarihinin 
bir dGğme oldu&unu n ona 
buıldığı saman bir perdenin 
kalktığanı ve birbiri arkasına 

Balıkesir aırtlarında Ayvahk 
luyılanndı dCltmana açılan 

ilk ıteıln göklere dağılan da 
manının görftndGğllna, İnönd 
tepelerinde Anadolu topraklı· 

rını latlltya kapayın kahra 
mınlann kordu~o geçllmea 
aedlerln heybetlt mın11ra11ını, 

Sıkaryı vadilerinde yangınlar 

ve kaaırgıların girdlbadı fçlnde 
baokomandanın heybetli çehre· 
sinin n111l ytıbeldlğlnl, Afyon 
dağlarından Anadolu ovalarına 

inen musaf fer Tdrk ordusunun 
ve Akdeniz kıyllarıoda atları· 

Dın dlzglnlerlnl ~ken köpftr· 
m6t aClvarllerloln göz kamıota· 
rıcı lhtfıamının, Lozan g4ale· 
rloln Ankara kalesinin arkıaJD 
da bir aabah, bir ft"clr gibi 
beliren yeni comurlyetln ve 
lnkıltb tarihimizin clhını bay· 
rete dCledren mftaelıel vak.'ıları· 

nın naaıl birer heybetli dekor 
halinde aırulındığım ınlatmıt· ~~·•aaı. Tam ha aıradı bos Altında Kaldı 

t1...""' d erden bir mabmoı tır. Nihayet 19 maymn bayata, 
~ .. l~Ydum. Aıağıya ini · DGa ıktam Salhane tramvay istikbale ve hllaya doğru yola 
~ debL endiaıl yarıbellme kı· dureğındı bir otobOı kazası çıkan bir mtlletln dn adımlı· 
•ı.. · ~ten 

)~...._ dl •tağı sarkatmıotım. olmuıtur. Elektlrlkll tramvay 
,~.._ faeklerlmle tutunu· arabulle Gftıelyılıdan gelen 
~ ~ıa~Glar içeriye girerken Ahmed kısı aeklz yaolarında 
tı ,'t, dtJı.•I ealaverecektlm.. Mesude; Salhanede tramvaydan 
~ ,._, Y•ı•yacak gftnle· indiği a•rada hftkdmet konağına 
\ t..1 •· itte bakınız; bun doğru giden ve tramvayın ar· 
' '-it~lı bir hatırı olarak k.aeıodın gelen ooför Kemıl'ın 
\ '-ttı 1°ram. Aoağıyı inen, idaresindeki 463 •ayılı otobtı· '1.' •tal.rı kadır jındarma afla altında kalmııtır. İoönd 
·~~ ~Gdıra bulunan kıy· okulu okullarında olan bu kız· 
~ ,, '1 Beılm imle, ökea. cağı• burnundan ve dudağından 

4'; •llladım ve seslendim. yaralanmıttar. Vak'a yerinde 

~L 4tı.tta boluoın bir belediye zabıta 
, llttt 11 Feyzi ·dedi · he· memuru yarılı kazı oradan ge· 
~. ite. lerı Çt!n bir kamyonı koyarak hıa· 
~ bo ıuretle gftıel bir 

\ Y•rdımı ile kurtul· 
taneye götftrmftt, p•nıımınını 

yıptırmııtır. Kızcağıı çok kan 
bybetmlttlr. Şofôr tntalmaflaı. 

rlle yftrGyOıtlo6 gösteren maa · 

sarayı açtı~ını llAve ederek 
r.llnl yukarı kaldırmıt ve: 

- Yıtı AtıtGrk! 

Nidıslle aözOne aon vermlı· 
tir .. 

Herkes ruhlarından cooub 
gelen heyecanla Atat4rk'4 ılkıt· 

lamıo ve toplantı yerinden tatla 
bir heyecan içinde ayralmıetır. 

Gece atıel muzlk:a iki 88at Halk· 
evi bahçesinde güzel havalar 
çalmıt ve toplanın hılk bu 
parçaları dlnlemlotlr. Balkevl 
idare kolu tarafındın btıyilklerl 
mlıe eaygı telgraf lan çek.il· 
mlıttr. 

• 
incir, üzüm 
Standardizesi .. ...... 

- Batı 3 neft yOzde -
onun haklarını yıkan bir ılı· 

tem değildir. BllAlda ferdi, 
sosyete içinde koneılendfr· 

ıuek la .eğinden doğmuetur. 

BugQn, eayılı birkaç ticaret 
evinin doyduğu QzftotCl kadar 
yersiz hlrtey otım11. (Sonra 
onların dayandıkları ye ône 
aftrdlllderl iddialar da, yıkılmıı 
bir okulun (Mektebin : Llbe· 
rallzmin) çtırftmtıt kınunlındır, 
Demokra&I ile Liberalizmi ayrı 
ayrı dfttilnmek gerektir. De· 
mokrasl, ıosyetenln btıoyesloe, 
yaşama yakaelme, aygurlaımı, 

ihtiyacını göre, ınlahbr. Ne 
FraDBız ihtlltllnln mlraaı olan 
anarefk demokraaı nazarfyelerf, 
ne llberallzmlu burjuva ve ka 
pltallzm eaasl•ım. bizim aoayete 
yapımıza uyam11. 

Birkaç ticaret etinin huaoai 
kaygıaı, en değerli memleket 
mahsollerlol ve hayatını buna 
bağlamıt hayalı: halk yığınlı· 
rıoı de'fletçe dGtftnmek zaru· 
retlnln öoOoe geçemez. KöylO 
ve çlf tçl ç,_bosın, cıbalaaın, 

maliyet f latine mal aatıın, yok· 
ıolluk çeksin, fakat tacirin 
it alıtemlne dokunulmasın! .. 
Bu naaıl olur; hangi mantık.la 
izah edilebilir'? • 

Öyle .bir tftccarkl, piyasayı 
avuçlarında tutuyor, f latl indi· 
rlb bindiriyor Ye dormıya111ya 
her yıl kazanıyor? 

Beri taraf takt tarlalar, hah· 
çeler, bağlar, orayı dökftlen 
aermıye, orıdakUerfn eme~I, 

onların harcadıkları enerji de 
bir aermaye değllmldlr? İtte 

devletçlllk. kontrol, teıkllAt, 

ıtandardlzaayon ve her teY ha 
hıkaıılıgı ortacbın kıldırmrk 
içindir. 

Orhan Rahmi G3kçe 

Atatnrk Tüccarlarımız 
Norveç Kralına Ulu- lspanya'ya Mal 
sal Bayramı Kuıluladı G.. ..ı • I 

Ankara, 18 ( A.A ) _ Nor· Onuermesın er• 
veç'lo oluaal bayramı olduğun · İatınbol, 19 (Özel) - Tdrk· 
dao Relslcomor K.ımtl AtıtOrk ofla, hftkdmetlml&le lepanya 
ile Norveç Kralı ıraeındı ıu ırrsında yeni ekonomi andlat· 
telyaııları çekllmlıtlr: maeı lmzılanıncıyı kadar tacir· 

Noneç krah Samajeate ye· lerlmlıln İ&pa11yı'ya mıl gOo· 
dinel Haakoo. dermemelerlnl illa etmfıtlr. 

(O&Jo) 
Norveç'in ulueıl bayramı 

manıaebetile lltl hıomettne· 

ledne en aamfmf tebriklerimi 
sunmakla aon derece bahtiyarım. 
Zatı hıımettnelerlnden ıahaı 

saadetleri Ye memleketlerinin 
refahı için olan temennilerime 
ltlmad boyormalarıDJ rica ede· 
rlm. 

Kamtl AtatClrk 
Sonekaelını Relalcumur Ka· 

mtl AtıtGrk. 

Sotden 30 
Kişi Zehirlendi. 

İstanbul, 19 (Özel) - letan· 
bul'da otuz kiti ıfttden &ehlr· 
lenmtodlr. 

An kırı 
Zatı devletlerinin dostane te· 

meonllcrlnden çok mlltebuılı 
olduğum halde yOrekden teeek· 
kar ederim. Haakon 

lzmir Muhasehei Hususiye Müdnr
Jnğnnden: 

Bedeli Vetllen 
sabıkı bedel 

Lira Lira 
150 100 Yemfı çaroııı 42 oo. 1ı m1~11a 
150 80 .. .. '4 " c 

160 100 " N ~6 " " 
150 100 " c 50 .. .. 
150 100 " c 52 " .. 
150 100 " .. 64 " ... 
175 80 2 inci belediye çarıııı 19 no. b m•I••• 
751 200 2 inci « " 20 .. c 

40 25 Palancılırda 31-33 no. lı dakkln 
270 1~0 Keçecilerde 85 87 c c 

İdarel Huauelyel Tlltyete ald yukarıda yerleri göeterllen bina· 
lar 1.6.9:i5 tarihinden 3t.5.938 tarlhlnn kıdar Gç aene mtıd · 
detle kiraya verilmek Ozere llto edllen 12.5.935 'tarihinde ar· 
tırmada ıenelJklerlne verilen kira bedelleri muvafık görGlmedl· 
ğlnden artırma 16.5.935 tarihinden itibaren 10 gftn mGddetle 
uzatalmaıı onanmıttır. Artırma ıutlarını görmek latlyenler her 
gGn Mubaaebel hoaoslye mftdOrlOğftne ve pey aftrmek iatlyen· 
terin de ihale gtıaCl olan 26.5.935 razar gGo6 aaat 9 dan on· 
bire kadar EncGmenl vlltyete artırac•kları binalar için depozito 
mık.buzları nyabut banka mektublan ile birlikte mGracaıtlerl. 

1450 

Oda Murah- lzmir Muhasehei Hususiye Mndnr-

hasları Gidiyorlar loğnnden: 
Yarın Ankıra'da Tfoıret 

odalın kongreıl toplanacaktır. 
İtımlr bölgeılnden munbhae 
olarak bay Şerif Remzi, pala 
motçular ıoıyeteıl dlrektörG 
bıy Foıt ve Bergıma'b bay 
Beaan ile Ticaret odıaı tefle· 
rlnden bay Oıman bugGnka 
Afyon trenlle Ankara'ya gide· 
ceklerdlr. Haber aldığımıza 
göre ekonomi bıkınlıgınca bu 
yıl memlekette llbıylıklar gibi 
ekonomik bölgeler (Mınta~al1r) 
tealı edilecektir. Her bölgede 
birer (Ana oda) kalacak ve 
diğer teıkUAt bu odalara baA · 
lınıcıktır. Böylece odalara ayrı 
ye özel bir mevki ve değer 

nrllml• olacaktır. Bu takal· 
mat (Ekonomik bölftm) adını 

ılıcaktır. 

Bedeli 
aabıkı 

Lira 
40 Blaar camii arkaaı 9 numaralı dGkk&n 

415 1 inci belediye çarf181 16 numaralı maRau 
225 2 inci " " 21 " " 
225 2 inci " " 29 " " 
250 1 inci " " 29 " 11 

82 Keçeciler caddeal 95 11 dClkktn 
35 Tilkilik eebll yanında 3 " " 
90 " 11 Clet6 5 ° oda 

650 " 6, 8 numarala kahvehane 
İdare( Buaualyel Yll6yete alt yukarıda yerleri göaterlleo bina· 

lar 1.6.935 tarihinden ::H.5.938 tarihine kadar Qç sene mftd· 
detle kirayı Yerllmek bere illa edilen 12.5.935 tarihinde artır· 

mada lıtekll çıkmadığından 16.5.935 tarlbtnden itibaren 10 gftn 
daha onanmııtır. Artırma eartlırını görmek letlyenler her gftn 
Muh11ebel buıualye mftddrlftğGne ve pey sftrmek latlyenlerin de 
26.5.935 pazar gtın6 ıııt 9 dan ooblre kadar EocOmenl vllt· 
yete yatıracakları depozito makbuzları nyabut bankı mektup· 
ları ile blrllkte mQracaıtlerl. 1455 

lstanbul Liseler Satınalma Komisyonundan: 
Galatasaray Lisesi Haydarpaşa Lisesi 

Cinai Tahmin As Çok llk temlnıb As Çok İlk teminatı 
f lali L. K. L. K. 

Dağlıç eti 50 k. 28000 35000 3000 35000 
Kuıu eti 50 k. 4000 7000 2500 3000 
Sıgır eti 35 k. 3500 5000 l 706,25 2000 2500 1:190,63 

Galataaaray ve Hıydarpaıı liseleri panıiyonlırıoın mıyıa 936 ıonuna kadar yukarıda yazılı 
et ihtiyacı her iki mektebin ihtiyacı ayrı ayr• prtnımel.,rle kapılı zarf auretlle eksllımlye 

konmuştur. 

Ekalltme laıanbul Maarif mGdOrlyetlnde liseler muhasebeciliğinde toplanan komlııyondı yapı· 
lıcaktır. 

Ekatltme 5.6.935 çartambı gflnCl aaat 15 te yıpılacakt11. 
Bu ite gireceklerin 935 yılı Ticaret odası 'Vealkalırlle birlikte 2490 aayıb k.ıounda yazıh ıartlır 

içinde kapalı zarf belli ıaatten bir eaıt enel makboı mukabilinde komisyon bışkanlığına veril 
mit veya göaderllmlo olacakhr. Bu bir 11atten enelden ııoora verilen veya gönderilecek mek· 
toplar kabul edllmlyecektlr. 

Kapalı sarf mektuplarına kanonda yazılı olduAo bere ilk teminat nıklt makbuzu ve:'• 
bank teminat mek.tuplarlle dl~er nsalkl koymaları llzımdır. Do ite ald fattnımelerl görmek 
ve yı almak Gzere komlıyon y11~anhğına mllrac1atlerl ve belli ıaatten evvel teminatların muha· 
eebe YeSDetlDe yabrmalan llb olunaı. 20 i3 26 ~9 2707 ·1,28 



Valiliğinden: 
Ctoat 

1 Sabon 
2 Çamıoır sodası 

8 Kolman çividi 
4 Tel aüpGrge 
5 Çalı s6p0rge 
6 Kefenlik bez 
7 Buz 
8 BGydk kibrit 
9 Meıe veya palmot 

Miktarı 

1200 
800 
360 
200 
150 
500 

15000 
1000 

Kilo 

Adet 

Metre 
Kilo 
Kura 

Muhammen kıy. 
Lira ka .... 

80 
8 
2 50 

20 
5 

80 
3 
1 50 

Ta tan 
Lir• ka. 
360 
64 

9 
40 
7 50 

15 
450 
15 

Monkkıt lemi. 
Lira ku. 

27 
4 80 

68 
3 

56 
1 12 

33 75 
1 12 

odunu. 180 Ton 8 1440 108 
ıo Gaz 80 Teneke S 70 296 22 20 
11 Mazot 1500 Kilo 8 50 127 50 9 56 
12 Makine yığı 30 T.ıaeke 3 20 96 7 20 
13 Sebze ve meyva Muhtelif 939 7~ 43 
14 Koyun ve kozu eti 8000 Kilo 35 2800 210 
15 Yoğurt 9000 .. 12 1080 81 
16 Koyun peyniri 85 ,, 40 l' 1 5 
17 lnce şek.er 1800 06 89 702 52 65 
18 Pirinç 2000 .. 20 400 80 
19 Makarna 300 " 30 90 6 75 
20 Nohut 400 " 8 32 2 40 
2 ı Koru çeldrdekıılz ftzClm 200 " 15 30 2 25 
22 Tel oehrlye 300 .. 30 90 6 75 
23 -;:- Kuru faeo11e 1000 " 10 100 7 50 
24 Pirinç unu 150 " 80 45 3 38 
25 Domıtea 11lçaeı 300 " 25 75 5 63 
26 Amasya bamya 20 < 1 20 24 1 80 
27 Sadeyağ 500 " 80 400 30 
28 irmik 60 "' 15 7 50 56 
29 Limon tozu 5 " 1 5 38 
30 Zeytlnyığı 400 " 25 100 7 50 
31 Çıy 15 .. 2 30 34 50 2 59 
32 Nfoaetı ıo " 30 3 23 
33 ince toı 400 " 8 82 2 40 
3' inek afida 9000 " 7 50 675 50 63 
35 Has ekmek 17000 M 8 1360 102 
ı Mıolııa Memleket haeııneslnln 935 malt yılı lhıtyıcıtıodan yuk1rıdı eloıl, miktar ve 

tahmin bedelleri yHılı malzeme eksUtmlye konulmoıtor. 
2 Bu ite alt ıartnıme parası& olarak Memleket hasıaneel bıtııblbllğloden alınabilir. 
3 _ Eksiltme maymn 26 ıncı pazar gdnd uat onblrde Mıolea Ylllyet dılmt enctlmenlode 

yapılacaktır. Ekalhme açık olar .. : yapılacaktır. 
4. _ Her malzemenin ydzde yedi buçuk monkkat te•lnıt mlktarlın yukarıda y11ılıdır. 
5 _ Şartoımeyl görmek lstlyenlerla herg6o n ekslltmlye girmek tsılyenlerln maayyea Hklt· 

ten enel daim! eocGmeade hazır boloomıları Uta olnnar. 10 15 20 24. 1348 

Mevduat Faizleri 
Vadeeizlere % 4 
Altı ay vadt-liye °lo 5 
Bir sene vadeli1e % 6 faiz verilir. 

Zahire, Clzllm, incir, pamuk, yıpık, afyon vesaire komla· 
yoocoloğu yapıhr. Mallar geldiğinde sahiplerine en mCllald 
şerahle avans ~erlllr. 

Akhisar Helediyesinden: 
Tahmin edilen bedeli alhblo betyil• elli dört Ura olın iltmıt 

Clçbin litre motiSrlo '" lklbln altmıt litre makin• yağl1rı elek· 
tlrlk fabrikası bir senelik ihtiyacı olarak 80 5 935 pereembe 
gClnCl eaat on dörtte klpalı zarf osaUle ihale edllecekılr. İıtl· 
yenlerin iğreti tatarı olan dörtylz doksan iki Hr1hk banka 
mektubu ve 2490 eayıh kaoanoa ikinci n açancCl maddelerin· 
deki helgelerlle Akhlur belediyesine maracıatlırı. lııtlyenlere 
ıartname 1t1'nderlllr. 17 20 23 2609· 1426 

,llllllllllllllllllllllllW Dok tor • lllllllllllllllllllllll"ft. 

~ A. Kemal Tonay 1 - -- -§ Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hastalıklar § 
5 birinci sınıf m(ltahaısııı := - -§ Baemahane istasyonu karpondaki dibek eokak bapııda 30 •yı· § 
§ b ev •e muayenehanesinde ubah saat 9 duı akıam Hat 9 a kadar § 
5 bHtalannı kabul eder. = 
;;;;;;; Mftracaat eden haetalara yapılmHı liaımgelen .. ir tahlillt ve § 
§ mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmaeına cevaz gö- 5 
§ rülen Pnomotoraks (hava vermek) muayenehanetinde muntazaman 5 
ffii 1111 yapı h r • lf il il l l l l l l l llf l l l l l l l l l l l l l lf l lf l l l l l l l lf llf lf lllfll lf l lf flll lf l lf lf lf lf (ffi 

Akhisar Belediyesinden: 
Tahmin edilen bedeli altıyGa yetmlı iki lira olın bin beoylz 

tane 25 vatlık yaz yirmi bet t•ne 100 ntlık ampul ile on tane 
elektlrlk 11yıcuı elektlrlk fabrlbsı bir senelik lbtlyıca 
olarak 30 5 935 peroembe gilnft saat on dörtte kıpılı zarf 
oıalile ihale edilecektir. İttlyeolerln iğreti laları olın elli liralık 
banka mektubu Ye 2490 ıayılı kanunun ikinci Ye GçClneCl mad· 
delerlndekl belgelerle AkhJur beledlyeelne mftrıcaıtlırı. lıtl· 
7ıalere oartname gGnderlllr. 17 20 28 1610·1227 

su açıldı. Geeelerl b,.rrak elek· 
tlrlk llmhlılarile nurlu bir yu 
geceel hayabaı batlımıt bolu· 
nan bu ınlmll bıhçemlz m•· 
yııın birinci g6n6nden itibaren 
çok yGkeek bir mozlk ile oeı· 
esine neı'e kataeıkur. 

Sabllpark gaslnoeo busene 
lzmlr'ln en kibar bir bahçesi 
oluyor. lzmlr'ln maruf, emin 
adamlarından otelci bıy Saad 
ile meıhor lokantacımız bay 
SClleyman'ı Ye Mehmed Eraltayı 
11btlpırk gazlooıundı lı batın· 

dı görmek için maklyetlal sôy· 
lemlye baılı ·hatıaa bl~ delildir 
Hnn11derlz. 

ObGrenlerI Mut 
laka (Okamentol) 
Öksftrftk Şekerle· 
rini TecrObe Edi· 
niz .• 

ve Pftrjen ~ahapın 
En Cetftn Bir Mfts· 
bil Şekeri Olduğu 
no unutmayınız. 

Kuvvetli Mftshil 
lstiyenler Şahap 
Sıhhat Sftrgftn 

Haplanm Maruf 
ecza depolanndan 
ve Ecmnelerden 
Arasınlar. 
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DOKTOR 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Haıtanesi Rontken M4taha11111 

BERNEV1 RONTKEN MUAYENELERi 

ve ELEKTİR1K TEDAVİLERİ. 

Ydrflmi1en ve Bilhassa RAŞİTİK Çocnklara Ultra-Viole 
Tatbik ve Rontk.en ile KEL Tedavileri Yapılır. 

lzmir Defterdarlığından: 
İHlefoin verğl borcundan lUOrft tahsili emval yısaıına göre 

haczedilen oammnzade mahallesi o de ı .... Ah bey ıoklğındı kAln 8 
. uyılı hane tarihi Uludan itibaren ylrmlblr gGn mClddetle satılığa 

çıkanldığındao pey sürmek letlyeolerln Defterdarlak tıhsll4t kı · 
lemine gelmeleri. 16 20 24 28 1424 

Acentası 
CendeU Han. Birbacl ~ 

Tel. 24:4:8 JI& 
1'he Ellerman IJael a• 
"ALLGERIAN11 ...... ...-: 

mayıata Uverpool ye St tf1' 
dao beklenmektedir·~ !il' 
umanda doAra lJfell""""" 
yak alacaktır. 1 

"POLO,, vapura rot1" fi 
heyetinde Aoven, La--., 
Bolden gelip tahliyede 1" 
nacak ve ayni umanda 
ve Hall lçlu yak aıacdl"' ,J 

.......................................... , 110PORTO., vapura -~_,. 
hayetlnde Lherpool ,. Hamza Rüstem 

1Foitoğra1fhanesn 
1 Bayram gOalerl açıktır. 

• Muhterem mOoterllerlmlzden gördOğGmftz rağbet ve 
tevecc6he naclz bir mukabele olmak Qzere bayramın 
birinci glnGnden Mertın nihayetine kadar reılm çek· 
tlrecek ıaygılı mOoterllerlmlze birer sarlf hediye nr· 
mt>ğl dGşClndak. 

MCloterilerlmlzln bu hediyemizi kabul etmekle blıl teref · 
lendlreceklerlnl amit Ye temenni eyleriz. 

2 - Mıguamısdı en yeni fotoğraf makineleri ile eczaları 
ve umum fotoğraf malzemesi bOyClk teosllAt ile ntıl· 
mıktıd11. Muhterem mClfterllerlmlzln bllhaan nuarı 
dikkatlerini celbederlı. 

Resne Fotoğrafhanesi Sahibinin 
Moşterilerinden Bir Ricası .• 

İkinci Beyler eokağıodıkl fotoğraf hanemi kapattığımı nygıh 
mftoterllerlme ilin ederim. 

Klloelerlml Emirler çarıısında Bay Bam11 Rastem fotoAraf· 
hanesine naklettim. Slparlı vermek lstlyenler lOtfen oraya uğ· 
raeıolar. 

Beo de ılmdillk ekser zamanlar orıd•yım. 
BAHAE'ITIN • FOTO RESNE 

İnhisarlar lsmlr bıımtıd6r· 
lGAGnden: 

İzmir lnhlurlar b•tmCldClrl· 
yeli ile tfttCln fabrikasına ait 
mımdl ve yıprak UlUlnlerln 
Ye makine ak11mlle bot zaruf 
yeıalr emtianın 1 haslran 935 
ten 31 mayıs 936 tarihine ka· 
dar bir sene sarfındakl Dikli· 
yatı k•palı aıullle ekslltmlye 
konulmoıtur. lsteklUerln tek· 
lif lerlol havi kapılı zarfı için· 
de bir ıenede yapılacağı tah· 
mln edilen onbln llrahk nak· 
llyıt bedelinin ylıde yedi bu· 
çağa nlsbetlnde '150 liralık le· 
mlnat mektubu Yeyı nıkten 

idare saııdığına yatırılacak bu 
paranın sandık mılıtbosa ol· 
doğa halde ihale için teeblt 
edilen 22 mıyıe 935 ç1rıımba 

g6nCl ıaat 15 e kadar inhisar· 
lar bıtmCldGrllğClnde mlteoek· 

kil lomlsyoaa vermeleri lbım· 
dır. lıteklller bu naldlyatı alt 

ıartnımeyl komlyondan her 
'flkh lstıyeblllrler. 

8 12 16 20 1344 

loblsarlar lzmlr bıımtıd6r· 
1Gğ6nden: 

lsmlr lohlnrler ldıreıl ema· 

net embarındı mevcut eski 

y•llar maheulClnden 69 balyada 

2854 kilo tCltOn 2l.5.r35 uh 

glnO saat 15 le pazarlıklı sa· 

tılae1ktır. leteklllerln bet lira 

teminat paral1rlle o ğan tamir 
inhisarlar bıomCldGrltlğGnde mi· 
teıekkll komloyona mftracaat 
ları. 8 12 16 20 1345 

f.,ratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAli KUMPANYASI 

"CERES,, V1poro 16 mayıstı gelip ytıkaoa bo .. lttıktan ıoora 
ıoora Borgıs, Varna ve Köetence llmınlırı için y6k ıt.eaktır. 

"GANY MEDES,, npura 18 mayıstı gelip 23 mıyııta Anven, 
Amsterdam, Roterdam ve Bımborg llmanl1rı için y6k ılıcaktır. 

" CERES ,, nporo 1 h11lr.ndı gelip 6 h11lraoda Anver, 
Amsterdım, Roterdam ve Bamburg limanları için yak at.caktır. 

SVENSK.A ORlENT LINIEN 
''NORDLAND,, motörG 2 haziranda Roterdam, Bımbarg, Co 

penhage, Dıntzlg, Gdynla, Côteborg, Oılo n lskandlnHya 
llmaolanna hareket edecektir. 

SJı:ıtVICE MARITIM ROUMAIN 
Garbi Akdenls için ayda bir Muntaum Sefer 

"PELEŞ,, nparu 16 mayısta gelip ayni gClnde saat 18 de 
Hayfı, Malta, Manllya ,,, Banelona hareket t"deeektlr. 

"ALDA JULYA,, npuru 20 hulranda gelip 21 hulnada 
Malta, Mırsllya n Barıelon'a hareket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 

lsmlr Nn· York arasında ayda bir montuam tefer 
0 RINOS,, npura 14 mayısta İzmlr'den ( Doğru ) Nnyork 

için yak alıcaktır. 

"TAMESIS,, V1poro 20 hulraiıda lzmlr'den (Degro) Nnyok 
için y6k ılıcıkhr. 

Yolca •e yak kabul eder. 
Hamlı: lltnlırdakl hareket tarlhlerlndeld degltlkllklerden acente 

meı'uUyet kabul etmez. 
Fula tafsllAt için İklnd Kordonda Tahmil Ye TahUye tlrketl 

blmlı ukuında Fntelll Spereo ıcentahltna mlneaat edllmetl 
rica olunur. Telefoa: 2004 · 2005 

sea'dan beklenmektedir~ 
Tbe General Sıeam IS• 

Co. Ltd· 111 
"ADJUTANT11 yapa~ 

yıatı Loodra için y6~ ~· 
Deatsche Leva11ıe r' 

11ULM,, vapura 15 "'ftl 
Hamburg, BremeD ye ,._ 
ten beklenmektedir. tJ/I" 

" ANGORA " vapuıll ~ 
llmaıumısda olup 1ok 
makladır. fi 

Not Vural tarllıled ,. 1f111. 
parlama lslmled osertoe ;, 
tlkllklerden mee'all7•1 

dilmen. ___./ 

V.N. 

V H t;,ıJ V. F. . 
Der 'lee 

& eo. 
DEUTSCHE LEVANfl ~ 

"AK.KA vapura 19 -~ 
il ' ll"lı 

bekleniyor. ~Bambarg ' 
nrıten yftk çıkaracakUI ti 

" .&RT A " vappara 
2~,-' 

y11ta bekleniyor, so s' 
kadar AoYen, RoterdaJll• tİ 
borg ve Bremen ıçbl 
alacaktır. __ df., 

ARMEMENT B. SC81Jlll'' 
BAMBURG ,, 

"TROYBURG " 21 ... .., 
beklenlyer. An.ert ye 
borg'tan ylk çıka11cık1Jf• I' 

JOBNSTON V AREN L~ 
LTD LlVERPlJL ıt 

"QUENMORE" ,apodf
mayısta gelip Llyerpal'..,_ 

çıkumıttır. . .,.1--
SER V ICE DIRECT D~ .. 

TUNA BATTI ı" 
11TISZA11 vapura 5 .... fi'_' 

da bekleniyor, Badapeıte, 1' 
tisin n Viyan• ıçto 
ılacaktır. ~ 

0 DUNA,, npara S~ 
randı bekleniyor. So "f' 
Bratiıln n Vlyaaa 1* 
alacaktır. _,.J 
THE EKSPORT srıAJIP" 

CORPORATıON j ~ 
0 EXARCB .. yaparG f4" 

slnnı doğru beldealY°'' 

york için yClk alacaktı'~ fi 

N. B. - Gellt uıl~ 
npur tarihlerinde _,,, 

hiçbir mes'uliyet k..,.ı ,otl 
Telefon No. 2007 · 

CinlYenltede ~) 
(Mania Prof~ , 

Dr. A. Safittiı' 
Ağız ve Diş ile 

Baltalara berglD ,,,,ı""' 
IODn l)akat• ,, 

t.lik.W caddeli ~-' 
Ankara apartmaDI :ı ~!J 

Telgraf. ıSTA F..ı 
Telefon ı 


