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12 Adalarda SneJ Tedbirler 
Acın! 

' Dışarda Türkiye 

talya Rodos't-;. Tay-yare Ka
rargahı Mı Kuracak .. -

arı 

rKur una 

GGretlere aid iki gıra, : 

Çin'de 30,000 
Kişi Boğuldu .. 

1 

Amerika'da iilenler 
De Ynzyirmiyi Geçti 

~Dbol, 16 ( Osel ) -
Çta .. dekl ıa b11ID01 hakkın· 

da gelen haberler, boyak 
bir •cıa bılladedlr . • 

Şimdiye bdar ôlealerla 
1ayı11 80,000 kltldeo f11lı 
lltbmln edilmektedir. , Şehir· 
ler, köyler, arazi ıa ıltıo· 

dadtr. Z•rmr, çok mlthlttlr. 
Amerlkı'd•kl ıa bukı· 

aı•da bo~ul•alınn!11yı11 12 
JI ıeomiotlr. Yalaıa Amerl 
•a9,ffkt ziyan 50 milyonl 
dolar tahmin ediliyor. 

M. }laL simos'un 
Bir Diyevi. 

88 Do Barış 
floıidlerim Ulu~-

Iar Sosyetesindedir. 

Wriıinde, nbay, Parti bafkaıaımıı, öbClrallde gürelÇilM balkı 1el&mlayorlar. 

(Y aa111 'PO' litunlanauada) 

Kaınill Atatürk 
ve Halk Partisi. 

Berliner Tageblatt 
Yazıyor: 

Guetealn 1ıtanbul ay tarı 

Haziran ortalarında lataobol· 
dan yazıyor: Bundan bir k•ç 

- Sonu 2 inci yilsde -

~ ydın Demi~yolları 
O iNasıl Yönetilecek? 

-·------
Tarife, Hız, Rahatlık Bakımından 

Yeni Tedbirler Almaktır. 

Jsmlt'ln tınınmıt teclmerle 
rlndeo Mazb1r Nurullah lzmlr 
oğlunu önce birkaç kez aramıı, 
fakat bulamımııtım. ç,şme'de 

bulunan' teclmerle nihayet dön 
ı•lıab Yemlı çar1111ndeld yazı · 

haaeılnde boloııuk. Boreaoın ikin 
el baıbıoı da olan Mazhar Nu. 
rollab 1amlrotln; sekreterine 
bası direktifler vermekle meı 

galdG. Nihayet itini bitirdi ve 
ilk olarak, de~erll leclmer: 

- Bllmrm ki, dedi, benim 
mGtalealarım gazete11lıde yer 
bulacak derece ve kıymette ola 
cak mıdır? 

lzmlroglu'nun bu ıeuıililne 
cnab Yerdim Ye f lklrlerinlo 
psetemta için olduğu kadar 
lımir Ye memleket için de fay · 
dala olacağını ıôyledim . Anket 
eoral1rındao blrlnclıini ıordum: 

- lımlr'ln ekonomik duru· 
mund•ki darhklard1D bıheedl· 
llyor. Darhk •1r mıdır Ye ılace 
1ebeblert nelerdir? 

- lımlr'la ekonomik doru· 

muau d•nltın ıebebler bagl· 

nOn değildir. Ve bu darhk bir
denbire değil, ya Vlf ynaı ol. 

&fadıar Nurullah fzmiroğln 

maıtar. Buna ıhı, yedi, yıl J 
önceki, hatti dahı önceki zor·~ 

lakl1r yıpmıohr. 

Burada ltlrlncl mee'ele bağ· 

clay itidir. Öacd r.rl lsmfr u. 
- Soau S inci ylade = 



&'M -

Bugontın 

Ekonomisi .• 



imtihan. 
Bizim Hamdi Nüzhet, bur · 

llQoda dört köşeli, rengi yeşile 
Çalar, antika bir gözlükle içeri 

girdi. Bu çeşidini hiç görme· 
hlletlrıı .. 

- Bunlar dı ne yıhu? 
Dedim. 

- Kübik gözlük -Dedf· h em 
de otuz kuruş.. Bir okezyon 
bulob aldım. 

Bu gözlQkler hakikaten eık 
'" zarif şeylerdi. Bilhassa bu 
kadar ucuz olduktan sonra gft· 
Zelllğlne diyecek yoktu. 

- Madamki gehUn Dedim· 
Bent kilblzmden bir imtihana 

Çekeyim. Söyle bekahm, k.Obfzm 

biye neye derler? 

-. Kftbfzm diye, bfr eeyln 

•ğzını burnuna bozmağı, altını 
~UOne çıkarınağo derler. Mesela 

Zlnir'de fodbol, kübik bir neB· 

Oedfr. Şöyle bir tip dOşünellm: 
Dört köşe, mukavva kuto 

gibi bf r kafa. Mikrofon kulak· 

lığı gibi iki kalak. Kalan, ınoB• 
latU ~ektlde dudaklar. Arkı 
•rkaya dört sıra diş. Limon 

teklinde dışarıya çıkık bir çift 

rı. Vazo kaidesi gibi btr çene .. 
~tç buna (KOblk bir eorat) 

deder, 

- İnsanın kaç suratı var· 
dır?. 

b - Adamına göre!. Bazıları 
lr suratlıdır, bazıları iki, ha· 

ııları Oç, dört .. Ve bn sonun· 

Coları, pek yaman insanlardır. 

- MeselA kimler?. 

- Kimler olacak, Avrupa· 

:•kt polhlkacılar .. Sekiz veclhH 

~nere benzer kdf ir oğulları! 
6zg&r esdlkçe döner, bir ta· 

raflarını gösterirler. 

- Kadmlarda kOblzm nasıl 
teceuı d ? e er. 

- Evvela kmlası çenete. 
tlnd k e, sonra slnf rlt r:nde, l!Onra 
•fılarında!. 

- Gondi'yl nasıl buluyor· 
stınuı? 

bt - Bab, tamam!. İşte tabiatm 

bt~e verdiği eo yaman bir kO· 

t 
Örneği!. Sanki Allahan tere 

nrafın 
~ a gelmiş, hamurunu yo · 
!urnıao, şurasında burasında 

tıstgele bf rkac delik aç mı o, alt 
Bttfıtı a iki tane çöp eokmoş1 
fırlıbterıntş .. 
b'tı- Kübik bir dfişflnOş bola· 

1 
r misiniz?. 

ol - Ondan kolay blrşey mi 

1 
ar Cimdik; şimdiki genç şAlr · 

, er ge 
ı:ı41 ' 

1 
nç muharrirler.. Me11eld 

v r eti l 
h e e alahm. Aeağı·yokarı 

"P ~ô l Ah Y e yazıyorlar: 
Ve.' enginde gözlerim yandı .. 

' @Gneı:ı J ..... 
Aıf kokar leş! 

1'abtad ' · 
an yapılmış ayaklarım 

eaukl.. Ynr-V uye yürüye 
e henı Eo silrllye eOrOye, 
shıfn englnfne kadar da· 

G- yandı .. 
Otd(io lllÜ k 

Çimdik· ilbl k şiirler! 
ogullar: anlar ın ya! Herifçi 
rlf Amerikanvari ne ma 

etler ' 
Ynmurtlıyacaklarını bil· 

ınlyorlıır B 
daş b · u iş bukadar arka 

gld; en sultnt, aeplrln sotmağa 
}'oru1n. 

- Bu la cümlenin kübik an · 
Dlı Dedir? 

- Par k doyur a azenmeğa, k rnımı 
nıııgo gidiyorum, demektir. 

____ _;;,Çim elik 

l 
ray Bndcesi 

zoıtr 
Yılı b orayı (belediye) 1935 

ildceelnl ı O!l•rıd ğ n eağ ık kHmının 
dtın ıBı Sağlık ve SosyRI yar· 

blldt il akanlığandan İlbayllğa 
r nılştlr. 

Varolsun v arol Türk .Çiftçisi! 
Yurdsever 
Selen(li Halkı. 
Anadolu Gazetesi Sayan 

Direkt3rlftğ0ne 

Hava tehlikesini bilen ilye 

yazılmakra olan yftkEek duy· 

gulu, halkımız yaptığı taahhft· 

dalı kazamızın ekonomik 

durumuna uygun bir hale 

getirmek kararındadır. Ezcüm· 
le bugQn Selendi köyüne 

giden yardım kolumuz orada 

bir saat içinde 14 25 lira 
taabb6.dat teshh etmiştir. Bu 

taahhOdat başta köy ileri 

geleni İbrahim Kırka~açh 

oğlunun yoz lira taahhüd 

etmestle başlamış ve yukarıdaki 

yekunu bularak devam etmekte 

bulunmuştur. 

Bu yurd:ıever knylfılerimlze 

kuralomuzun teşekkürlerini 

eonmağa lOtfen vasıta olmanızı 

saygılarımla dilerim. 

T. H. K . Akhisar şQbeel başkanı 

A. Eı;ad 

\..----------------~ 
istatistik Yarge-
nel Direktörü ___ ...... .._ __ _ 
Genel 1ilfus 
Sayımı Haz1rlıklarını 

Kontrol Ediyor 
Boıbakanhk letatfsttk yarge· 

nel dlrektörft Selim Sabit bölge 

mlzde yapılan genel nüfus sa· 

yımı hazırlıklarmı kontrol için 

Afyon ek@preslle şehrimize gel· 

mlştlr. 

Selim Sabit, dün ilbayhk 

istatistik dlrcktörlOğüne gltmlo 
ve malümat almıştır. Sonra 

ilbay General Kazım Dlrik'ide 

ziyaret etmek letemlşsede ilbay 

Urla köylerinde olduğundan 

görüşememle ve oarbay doktor 

Behct>t Uz'u ziyaret etmlotlr. 

Y argenel direktör dün l\Ie· 

nemen ve Foça Uçelerlnln sa· 

yım \'e nomaratej lolerini tef· 

tlşe gidecektir. 

lzmlr'dekl tef tlş ve kontrol 

on gün eürecektfr. 

Telefon Sosyete
sinin Dilekleri. 
Bayındırlık Ba· 
kanlığı Bu Mes'ele· 
yi Tetkike Başladı. 

Şarlar orası telefon görüşme· 

teri için lzmtr'dekl otomatik 

telefonlarla yapılan görüşmeler· 

den, İzmir otomatik telefon 

elrketl görOşme başma 15 ku · 

ruş kodor masrafı olduğunu 

lddls etmiş ve bu masrafının 

verilmesi için teşebbüslerde btı 

lonmak üzere Ankara'ya giden 

kurul (Beyct) geri gelml~tlr. 

Aldıı;ımız malumata göm Ba· 

yındırhk Bakanlığı; bu miira · 

caet üzerinde tetkikler yapmak· 

tadır. Mes'ele hndce ile ilgili 
olduğundan böyle bir masraf 

verilmesi onaylamrsa, genel büd· 

cede tııhslsat ayrılacaktır. 

ödemiş Uray 
Doktorluğu ... 

Ödemle uray doktorluğuna 
etanao doktor Hüsnü Beymeo'e 

35 lira maae verileceği Sağlık 

ve Sosyal yardım dlrektörlft· 

günden llbayhğa blldlrllmtştir. 

~--------------------.. ~--------------------
3 Yıl için ürünlerinin Yüzde üçünü 
Verecekler. Musevi Yuı·ddaşlar Da 

Çalışmıya Başlamışlardır. 
Yurd severlik felerlnde det. mlz havalarının eavgaeıoı na rüler taahhütler devam etmek· 

ma ön safta yilrüyen İzmir mus bercu bilen ve bunu her tedlr. 

ve İzmir çevresindeki altı fi. kakit ve hP.r ve!Ue ile gösteren Aldığımız habere göre bu 

baylığın özveren çiftçilerinin egenin temiz yürekli çtftçllerl· ulusal kaynaşmadan geri kalma· 

hava tehlikesini önleme yolun. nfn (yord havadan tehlikede yan Muee•i yurddaolarımız ara 

da Adana'lt çiftçi kardaaları eında büyük bir faaliyet ba 11 

v dlr) işareti karşısında bava v 

tarafından Verilen kararı aynen d lamıştır kurumuna göster lklerl bu yOk· · 
kabul edrrek üç sene için Avukat Amado, avukat Al· 
ürünlerinin yüzde üçünü bava sek Hglyl takdirle karşılar ve her Feridun, doktor hrail, ve 

kurumuna nrmek taahhüdünde kendilerini candan kuılularız. gomelden teşekkül eden faal 

bulunduklarını sevinçle haber Hava tehlikesi karşısında te komite harekete geçerek Muse 

aldık. mlz yOrekli 1zmlr'lllerlo hava vl yorddoşlardan henilz teberril 

Alnımn teriyle suladığa ve. kurumuna gösterdikleri ilgi ve taohbütte bnlunmı,an O.He· 

rfmll topraklarıoıo, eaf ve le· gilnden g6ne artmakta teber· lerl üye kaydına başlamıştır. 

----------------------.. ----------------------
Cenk Sakatları, Askerlik ödevini Mani~a Bağcılar 
Şehid yetimleri Y apmıyanlar Kooperatifi ---···----•·••sa 
Bu Yıl Ne Kadar 
Bey'iye Alacaklar 

1485 numaralı kanona göre 

harb malulleriyle şebld yetim· 

}erine 1935 yıhnda dağılacak 
bey'iye 'Üçte birlerine 4fd ha· 

valelerin Ziraat bankaeı olan 

yerlerde bankalarca ve baoka 

olmıyan yerlerde mal ıandık 
larınca emanet hesabına alın 

mıya ve bu heeaptan verilmek 

Qzrfl mal m6dürlüklerloe gön· 

derlldlğl Finans BakanlJğ,ndao 

bir lılldlrlmle ilbaylığa bildi . 

rllmlştlr. 

Bo havaleler gelince şimdiye 

kadar olduğu gibi askerlik şu 

belerfnden \'eritecek tasdikli 

def terler Ozerlnden komisyon 

lar tarafından niebetlere göre 

dağıtılacak ve dağıtma bitince 

ne kadar para dağıtıldığı, ne 

kadarı kaldığı bakanhğa rbildl· 

rllecektlr. Bey'iyt> Qçte birleri 

ıu suretle dağıtJlacaktm 

Birinci dereceden edbaylara 

17 7 ,5 lira, erlere 88, 7 2 lira, 

ıklocl dereceden eObıylara 159 
lira 32 kuruş, erlere 70 Hn 
96 kuruı, ilÇilncü dereceden 

sübaylara 124 lira 18 koro~, 
erlere 5 3 lira 22 kuruş, 4 dı>· 

cfi dereceden sübaylara 106 lf. 
ra J.4. kuruş, erlere 35 lira 

4.8 kuroı, beşinci dereceden 

eübaylara 85 ıtra 72 koroo, 

erlere 17 Ura 7 :i koroe, 6 ıncı 
dereceden sübaylara 70 lira 

96 kuıuı, erlere 17 lira 7 4 
koru~, şebld yetimlerine 16 
lira 32 kuruş. -----lzmir'in Arsen topen'i 

31 Ev Soymuş. 
Şehrimizde önce 27 ev soy· 

muı olan ve tutulduktan sonra 

tllhklkat earasmda kaçan meş· 

bur hırsız Celileddln'fn tekrar 

tutulduğunu yazmıotık. Suçlu 

hakkındaki tahkikat bltlrllmlo· 

tir. Kaçtaktın sonra CelAleddl· 

nln lzmlr'de sıklaoarak daha 

dört ev soyduğu anlaoılmıotır. 

Bunlar eczacı Kemal Kimli 

Aktaş'm baldızı ile kumusyoncu 

Bekir, kuyumcu Adil ve avukat 

Beklr'ln evleridir. Çehnan eeya· 

Jar bnlunmuı, eahlblerlne ve· 

rllmlıtlr. Cel4leddln'I Çorakka· 

pıdakl evinde sakhyıo arabacı 

Halil tuıulmuı ve tevkif edil· 

mtotlr. Tahkikat knğıdları bu· 

günlerde adliyeye verilecektir. 

•• 
Yflksek Mekteh 
Mezunları Memur 
OJamıyacak 

Aekerllk ödevlerini yapmı 

yan yOkeek mekteb mezunla· 

rının memurluğa alınmaması 

bıkkındaki bakanlar kurulu 

kararı iç bakanlıktan llbaylığa 

gelmiştir, Bunda askerliği gel· 

mlş olanların hizmete çağırıl· 

maları da bildirilmiştir. Buna 

dair bakanlar kurulu tarafından 

verilen kararda deniliyor ki: 

.,Askerlik tecUlndeo latifade 

edilerek askerliğini yıpmamıo 

bir çok taliplerin devlet biz· 

metine alındığı ve sonra as· 

kere gitmeleri Ozerlne devlet 

hazinesinden uzun müddet te· 

dlyat yapıldığı anlaeılmıotır. 

2556 sayılı hakimler k:aou· 
nonda bakim namzetllğloe ka· 

bol için aekerllk I HU hizmetini 

yapmış veya askerliğe elverişli 

olmadığının anla,ılmış olması 

IAzım geldiğinden bo sebeple 

adliyeye lnlh111b tdcmlyenlerln 

diğer bakanlıklara müracaatla 

vazife aldıkları ve netice ltiba· 

rlle adliye kadrosunun mütees· 
alr oldoğo cihetle bu wuame· 

lenin bütün bakanlıklarda 

muttarıd bir eekllde tatbiki 
için bir karar verilmesi iste · 

nllmtştfr. 

YOksek mektepten çıkanlar· 

dan askerlik hizmeti gelmf e 

olanların mOeccelen hizmet 

aramasrna yer bırakılmıımaeı 

için der hol hlzwete çağmlması 

ve bu lşlo tanzimi, askt:rllk 

hlzmelinl yapmamış olanlann 

memuriyete alınmaması onan 

mıştır. » 

Şaşal'da Bir 
Mağara Bulundu 

Şaoal kaynakları yaD1oda 

dOzeltme yapılırken Uomen 

devrine ıld olduğu zannedilen 

mağua oekllndc bir lağım 

meydana çıkmıştır. Bu mağara· 

nın üzeri büyük taşlarla örtü· 

16.dftr. V c kazıldıkca derinliği 

ilerliyor, tetkiklere başlanmış 

tır. Müzeler dlrektör(l Sılahed· 

din Kantar baeıadır. İstatistik 
geoel dlrektörO Nazım Balkuv 

bngQn Şııal'a giderek llbaybğın 

emrlle tetkik.at yapacaktır. 

Bazı (hafriyat) muvakkaten 

dordorulmuıtor. 

Bu Yıl önemli Sayıda 
üzüm ihraç Edecek 

Manisa Bağcılar Koopf'rutit i; 
bu yıl bağcılardan ortak olan · 

Jarın ürftnlcrlni geniş mlkyHta 
ihraç etmek için hazırhklara 
başlamıştır. Geçen yıl yepılan 
lşletdc epey Ur olmne ve bu 
işler, bağcılar kooperatif 1 için 

bir deneme olmaş, işin yönet 
me (ldart>) şekli kavranmıştır. 

Bağcılar kooperatifi Ozftmler ini 

lzmlr'de işletecek tt>elsalı duba 
geçen yıldan 'apmıştı. 

Or1aklar. kooperatif ten bu 
yıl önemli iş ve kazanç um· 

maktadırl~r. 

Yamanlar 
Kampına ilgi var. 
Kamp Dolmak Qzere 

Verem mücadele cemiyetinin 
Yamanlarda kurduğu kampa 

büyfik bir rağbet ı;örülmekte· 
dlr. Çadırlar dolmak ilzeredir. 

Kampta bu yıl dOzgünlOk daha 
fazladır. Bol ve iyi içme soyu 

F.ağlanmışhr. Pazar günü gelen. 
ter ve çamlıklarda eğlenenler 
çok oluyor. 

Kamk yanında uif ve çe· 
limslz köy çocuklın için bir 

çocuk yordu da ' açılmak ilze 
redir. Yurdda 50 çocuk bakı · 

lacaktır. Çıdular kurulmuş, 
yemek masaları hazırlanmıştır. 

Esnaf ve işçi blrJlklerl ad111a 
aynca hüyQk bir kamp kurul· 

mak üzeredir. Birllkler bürQSU 
şefi Osman Şen dno Yamanlara 

çıkmış, kamp kurulacak. yeri 
gözden geçirmiştir. Birlik üye· 

lerlndeo bir kısmı ; bnro he~a 

hına cemiyet kampmda zaten 
bakılmaktadır. 

Hergün yamanlara muntazam 

otomobil seferi vardır. Sabah 

leyin saat altıda Yamanlardan 
Kareıyaka'ya gelen 486 onma 

ralı kamyon saat 1 S de yolca 

ve eşya alar.ak Yamanlara git· 
mektedir . Bazı otobüs ve kap 

tık!!çtı şoförlerinin Yamanları 
düzgün lşllyen kamyooon bo 

zok yolda kalmııkıa 6lduğo 
hakkında dedikodular yaparak 

kampa gidenleri kandırıb taşı· 
dıklat1 görülmüştür. Böyle blr· 

şey yoktur, makine yeni ve 

şoförfl nııtad1r. 

Yamanlarda Cbayat başlamış · 

tır. Kamp direktörü Recai hflıı · 

nüolyetle ve iyi çalışmaktadır. 

Elektrik makinesindeki küçdk 

arıza bugünlerde onat1larak 

Aydınhk lol düzene konacıklır. 

___ ........ - ---
Bunlar için içbakanhk· 
tan Bir bildirim Geldi. 

Memurin muhııkematı kaau· 

nona göre takibata tdbl tutu· 

lao maznunlar hakkında veri· 

lecek lüzumu muhakeme karar· 

larma ve varsa müştt-kl veya 

müddei ~abellerio de meni mu· 

hakeme kararlarına yapacakları 

hlrazlarm kanunun tayin ettiği 

beo gün zurfındıı yopıhb yapıl· 

madığı işaret edilmek lıizımdır. 

Ayni zamanda kararların ken· 
dller(oe tebliği tarlhlle itiraz 

arzuhallerloln verUdlği yerin 

en büyük mülkiye memurin· 

ğunca kabul ve kaydolunduğu 

tarih ile tesblt edilmesi lıi· 

zımk~n birçok yerlerde hu şe· 

kllde muamele yapılmadığı gö· 
rfilmfiştOr. İçbakanlığından dfio 

Ubaylığa gelen bir bildirimde 

Şurayı devlete gônderllec,.ğl için 

itirazın müddeti içinde yapılıb 

yapılmadığım tayine lmklin gö· 

rfilmemekte ve bu yüzden lele· 

lertn sürüncemede kalmakta 

olduğa ve buna yer kalmamalı: 

için itiraz arzuhallertnio Oze· 

rtne kabul ve kaydedildikleri 

taıibln mutlaka yazılması, bun· 

iare yapı~tmlaeak pulların da 

behemehal iptali. sQel erattan 

hiçbir harç aramlmamaeı, harç 

pulu yerine damga . pulu kulla· 
mlmamaııı blldirllmlşllr. 

Dikili Suiistimali 
Hak yerinde 

Dlklll v" B,.rgama özel he· 

saplar ( Muhasebcl hocıuslye ) 

yolsuzluğu davasına dnn Agır· 

cezada ba~lanmıştır. Suçlular 

Ulklll özel hesaplar memuru 

Süleyman Nııcl mevkuf, diğer 

suçlular da gayri mevkuf olarak 

maznun sandnlyas.ında fditer. 

Bunlar Dikili eekt sandık emini 

Ahmed Hamdi, İzmir özel he· 

seplar baş Bf'kreterl B ilmi, 

Bergama özel hesaplar memuru 

Hüıınü, İzmir özel hesaplar 

merk-:z tahıkkuk yar memuru 

Süleymauıdı. Bu -durotımayı 

dlnlemeğe gelmiş olanlar hak· 
yeri salonunu doldurmuştu . 

Bakyerl ha~kanı Süreyya, 

evve14 suçluların hüvlyetlerinl 

birer birer tesblt eni. Sonra 

suçlulardan Dikili eski malmü 

dürü Ahmed'ln gelmediği an 

laşıldı. Kendfıılne mübaşir 

tarafından tebligat ta yapılama· 

mıetı . Suçlula?Jn avukatı; de· 
nnın saf bası hllıarile Ahmed 

gelmemiş olu bile devamı 

doğra olacegım söyledi. Genel 

savoman; arattırıb buldurulma· 

emı istedi. Hakyerlnce kendi· 

sine tebligat yapılması mu\'afık 

görülerek durnşrnanıo devamı 

29 Temmuz Pazartesi gününe 

bırakıldı. 

TEMMUZ 
1935 
Hızır 

72 
16 

SAL 1 

1935 
Gnn 

31 

Arabt 1;354 Rumi 1351 
14 Rablülahar 3 Temmuz 

Evkat Ezani Vasati 

GO.ne' S,02 4,42 

Öğle 4,a9 12,19 

lktndl 8,39 16,19 

Akıam 12, 19,39 

Yıtııı 1,58 21,38 

lmeak 6,48 2,2 



Sakarya Ma-
• • 

nısa ampı y nu. __ ,.,. ........ .... ··---
Y ıldırımspor Oyunu 
3-1 Sayı ile Kaybetti. 

Manisa (Özel) - Dün ikin· 
el devre ilk maçlarm a devam 

edildi. 934 · 935 eeneel şıım 
piyonunu çıkaracak oloo Sa 
karya Yıldırım por takım la 
rının kar ıl::şmn mı Lüllln l\fo. 

Dlia ahali 1 ey retmiştir. 

Seyirciler ara ın da Sakarya 
kulübünuu r r i i Ka tamoni 
aylavı Abdarrabmao Sami 

de vardı . Oyun tam saat ] 8 
de lzoılr'clen getirilen Sabrinin 
ldareai altmdıt başladı . Takını 

ltr eab da yrr ldı kları zaoıan 

Sakarya'nıo en luyme1 1J üç 

oyoncosu olen orta haf Şeref, 
orıa muhacim Şerif Te eoliç 
Sellhlddln'den mahromdo. Yıl· 
dırımspor ıakımı ise en kuv
vetli .kadroslle çıkmıştı. 

Oyan Yıldmmspoı takımı · 
nın gazel fakat neticesiz bir 
akmUe başladı. 

Mtıdafsasınm kmldığı bu .. andan 

ıonra Sakarya'oın daha düz · 
gtın oynadığını ve daha ilk 

dakikalardan hasım kalesini 
fena vaziyete soktuğuna görOyo · 

ruz. Oyunun on beşi net dakfka· 
11ndan sonra Sakarya tıkımı 
tımımUe hakimiyet! aldı. Yıl · 

daramspor müdafaa ı da yerinde 
oynuyor ve gol çıkıtrtmıyordu. 

35 ncl dakikada Sakarya 
tıkımının sol açığı SOleyman 
kaleye doğru uzaktan çektiği 

ıoto mOdaf 1 el ile tutmak lı 
ıedf ve Sakarya tfkımı Jelıf ne 
verilen p~oaltıyı Kamıran gole 
çevirdi. Oyunun birinci kumı 

da bu suretle O 1 Sakarya 
lehine bitti. ikinci kıaımdn 
Yıldırımspor dnhı caoh ve atak 

oynıyordo. Her halde neticeyi 
değiştirmek ve galJb gelmek 
azminde gôrfinOyordu. Fakat 

ele geçirdiği fıraıtlardan Sakarya 
kalechlnfn iyi yer totmastle 
latifede edemiyordu. Vaziyet bu 
merkezde iken ~akarya takımı· 

nın ıol fçl geriden aldığı topo 
açığa doğra verdt. Açık enfea 
bir ortalama ite Kamaran'a 
yolladı. KAmıran durdurmadan 
plbe bir vuruşla takımına 

ikinci golü hediye etti. İkinci 

golden sonra daha iyi oynamağa 
ve her halde galibiyet ve ayni 
zamanda senenin şampiyonlu 

ğunu kazanmağa ahdetml~ olan 
Sakarya'Jılar canh hücomlarlle 
40 ncı dakikada gh .. e KAmı · 

ran'ın ayağından 3 ncQ sayıla· 

rını ya ptılar ve bu suretle 
Sakarya aıf1ro karşı üç ayı ile 

- 14 
lordu G. tarafından deruh te 
edUmletl. Fakat İoglllr., bu 

... eğlenceye kare• IAkayd kahyor 
ve mOteeeslr bir vaziyetle 

kabarenin tavanlarını gözden 
geçiriyordu. 

Bir mfiddet sonra eğlentinin 

garaltDsd biraz dlnmlotl. İngiliz 
sordu: 

- Acaba Folmen'nln ne 
olduğunu bilen kimse var mı? 

Lordun bu euıllne karşı beı 

on ıee yOkseldi: 

- Hakikaten ıltı aydıoberl 

... ..-
et Yarışında 

Ankara'lı Talat Birin,ci! 
~~~~-~--~~~~~~-

Fakat Derece Almadı. Biriııciliği 

Gene lzmir~ por'Ju Kazım Kazaııdı. 
------~-. 

Yarııa Başlanırken .. 

Bnynk bielklet yarıeı, Pazar 
gfioü eabah saat 9 da Kara· 
bağlardan baehyarak Torbalı'ya 
gf dib gelme olmak Gzre 7 2 
kilometre Ozerloden yapılmış · 
tır. S11t 8 de mıntıka reisi 
General KAzım Dlrfk, gazete· 
eller ve bisiklet meraklıları ya· 
rış haşJıo~ıç yrrlae gelmfolerdl. 
lzmlr'den Kazım, SiUeymaa, 
Sevket, RlrJ, Mosııh, Anka· 
ra'dan Tallı, Nlynl. Orhan, 
Feıblye'den de O!man, Bay· 
dar yarışı giriyorlardı . 

Yarış bisiklet federasyon mG· 
mesefll Cavid Cn'ın lşaretJyle 

başladı. Y arıeı İlbay General 
KAzım DJrJk'ln ve daha Oç 

hakem otomobili taklbedlyordu: 

Giderken 9 yarıocıdan beel 
öne geçerek hep beraber 86 
mcı kilometreye kadar gittiler. 
Dc5o0şte 40 ıocı kilometrede 

Kiıım dOşt6. Blılkletln ıeker· _, _____ _ 
gıllb geldt. ÖoOmOzdekl Pazar 
gftofi Yıldmmııpor ıakımı ile 
Salihli takımları araıındı Uda· 
etlik için devrenin son mllsa· 
bakaeı yapılacaktır. 

Manisa, (Ôzel) - Bugfinka 
mfteahakada Sakarya takımında 
yer ılmıyıo ortıha( Şeref, orta 

muhacim Şerif ve aollç elabld· 
dln'in oyundan bir çeyrek saat 
evvel kul6blf!rf ne yazı ile bış 
vurarak, kulftblerl kendilerine 

nakdi yardımda bulunmadı~' 

takdirde oyuna ıhmlyeceklerlnl 
bildirmişlerdir. Kulilbfin yOne· 
tim kurula hemen toplanarak 
bu oyuncuların kayıdlarının 

ei llomeslnl ve bunan bflt6n 
spor teşkilatına blldlrllmeılol 

kararla tırmıştır. Doğra ise, 
hayret ! 

l 6 1emmoz 1935 
görmedik. Acaba ne oldu? 

- Bu kadın tagıyyOb etmlo 
olsa gnek .. 

- Operayı terkettl .. 

- Ktmbllf r ne oldu Ye 

nerede bulunuyor? 

Bu ıon cevabı bııka bir ses 
mukabele: 

- Belki ben blllrlm!.. 

BOt6a nızarlar buna ıöyle · 

yene dlkllmlotl. Bu kadın 

MblJntı teminde Folmen'ln 
ıımlmi arkadııtarındın blrlel 
idi. 

leğl bozuldu n tekrar bleik· 
Jetine blneslye kad1r bir kilo· 
metreden fazlı geri kıldı. 

Buna rağmen enelıi Rlrl'yJ 
geçti, daha tıonra Orban'ı yıka· 
lıdı. Hu ııradıı Orhan dı dtıotft, 
kol ve bacaklarından bereler 
aldı, yarııJı terkettl Klzım ra· 
klplr.rlnl de yıkalımıı.ııı. İki 

Ankara'h ve bir İzmlr'U olmak 
Qzere birbirini le oHayarak gidi· 
yorlar. Sona yıklaoıldıtı zaman 
en önde Kbım arkasında Nt. 
yazl daha arkada da Tıllt 

gidiyorlar. Finale 200 metre 
kalmı~ll ki arkada ~f den Tılit 

bir hamle yıparak öne ·.fnladı. 

Oodın ıonra Niyazi Ue K4ıım 

davranmak lstedllene de i TılAt 
hlrlacilJğl kazanmıotı. Rekor 

7-l kilometre 2 ıaat 24 dıldka 
40 tıanlye ... 

İkloclllAI birkaç metre farklı 
eıkl İzmlr'll Niyazi, QçDocfll6· 
ğd de 10 metre farkla KAiım 
aldılar. 

Rfrl 4. Onctı, Feılye'll Hıy· 

dar da beşinci olmuılardı. 

Netice itibarile maııbaka 

harici giren Ankara n Fet· 
biye ·11 bltılkletçlle: yarıta bO· 
ydk bir 6nem vermlılerdlr. 

lzmlr mıntıkaaına ıld olan 

bu yarııın lımlr'den birinci· 
lf ğl kazınan K4zım'a, ikinci 

Rlrl'ye, Oçflaca Saleyman'a Al· 

aancak sıadyomuada gOreo mO· 
ıabakalarındın sonra madalye· 
ler verildi. Ankara ve Fethi· 
yeli bisikletçi konuklar bogan 
eahah Tire yollle Aydın'a gide· 
cek ve oradan Denizli'ye ge· 
çeceklerdlr. 

Denizli'de yıpılıcak blılklet 
teşvik yarışınıda girdikten 11onra ' 

Lord teeudr lçladeydl: 
- Söyle bakalım Plfmtı 

Fulmen hakkanda ne bili· 
yorauo? 

- J .. orduru hen öyle zın· 

nedlyorum ki, F olmen Aoıktar, 

hem öyle bir ııkı tutuldu ki, 
ılıl terk.etmek derecesine kadar 

geldi. Baul yaloıı ılzl deği l, 

tJyatroy•11 bizi ve çok ıevdfğl 

eğlenceyi bile terkettl. 

Bııka bir aea yftkeeldl: 
- Acaba kiminle anJıtl? 

Muharrir Stefan atıldı: 

- Onu ben biliyorum. Jı'ol· 

men elyah eldivenli kadınla 

sıkı al Akıaı o'an Arman J.,eon'la 

ıetlştyor. 

Pllmta söze kauştı: 
- Çolı: rica ederim efendiler 

elyab eldhenlJ kadının lıminl 

yadetmeylnla, çdokl bu hlm 

Güreş Müsahakalarıiı
dan Alnımız Tem iz Çıktı. 

Cumartesi gQoO öğleden son· 

ra Alsaacık ıtadyumuada kar· 
eılışın Macar ve Tark muhte· 
llt gOceo takımları pazar gOuQ 
ikinci güreş mOsabakalarını da 
yaptılar. Stadyum nlebeıen ka· 
labahktı. Mutıd olan seremoni· 
den sonra 56 kiloda Dobo • Ke· 

nan araeanda yapılın m6.Hlıı 

kaya Kenan, 2 l saniye gibi 
kısa bir zamanda tuşla kazındı. 

61 kiloda Pomiletl ile ôm,,r 
güreştiler. Bu gOreş epl uzun 
eOrdO •e Ömer bHmıDI epfye 
harpaladıktau sonra sayı hetıablle 

gallb geldi. 

66 kiloya Para oy Y elı ite 

Yusuf Arslan çıkıılar. 

Bn gQreş çok ilgili ve aronç 

oldu. 81 rlncl 100 dakika Y us of 
Aılan'ın OtıtGolOğO ile geçti. 
Diğer 10 dakikalık parti için 

Davis Ku
pası Maçları. 

Prıg, 15 ( A.A ) - Tenle 
Davle kupası Anupa bölgesi 

maçlarının ~onuçlerı şunlardır: 

Alman Von Ktaun Çekoa· 

Jonk Mıozel'l 6 2, 6 4, 3 6, 

5 7, 6 1 yenmlotlr. Alman Be· 

ukel Çeko!lavık Gaaka 'yı 2 6, 

7.5, 6 4, 6 O yenmlotlr. 

Bire karoı 4 sayı Jle gallb 

gelen Almınyı, Amerika böl· 

geıl ulnelırı arasındaki turna· 

nyı kazanın ekiple karoıl•ı• · 

caktır. 

gOreel ayakt• kıbul eden Yu· 
sof Aıılao 14. dakika 12 sanl· 
yede tuşla gene fistOn çıktı . 

72 kiloda Poyo Agtae Ue 
Yışar gilreoçllrr. 4 dakika 5 
saniyede Yaşar tuşla gallb oldu. 

79 kiloda Ördökle • Adnan 
• görilştiUer. Sonuçta Adnan po· 

vao heeabile üstün oldu. 
87 kiloda yarı ağır sıklet 

Toruk ile Muetafa g6reşecek· 

lerdl. 
Ulrlclk gOreşçl Mustafa bu 

gOreşl 23 11nlyede hasmının 

sırtını yere getirmek ıotetlle 

O •tftotago meydana koyda. 
Ağır ııklettc Çoban Mehmed 

ile Bodo gQreştller· Çoban. S 
dakika 44 unlyede tuıla ka· 
11ndı. 

Sırtları yere gelmlyen gOreo· 
çllerlmlzl kutlularız. 

Motör 

Cinayeti Davası 
Çamaltı Tozl11ı yakınında 

Hadaverdi motorunda Cemal, 
Halil ve Receb kaptanı pıra· 
larıoa tamaederek öldOrmekle 
saçla Osman kaptanla tayfadan 

çfplooz Ahmed'fo daruımalırana 
dao Ağarcezada bılulmıotar. 

:Suçluların suı• tanıkları (Mü· 
dafaa ıahldlerl) ŞOkrtı n Ômer 

kaptın gelmemleıl. Hakyeri 
kurulu; taoıldarın aratılıb bol· 
durulmaıın~ karar vererek 

duruomanın dnamını baeka 
gOne barakmıthr. 

Hayırlı Evlad(!) 
Babasını Vurdu 
Adamcık, Yazı ile 

1ııaobol 15 (Özel) - Sof. 

ya'da yapılacak olaa sokul jlm· ifadesini Verebildi 

Sofya'da Sokul 

Jimnastikleri 

naıtlklerl lçio Yugoelnyı'dın 

60 bin genç gelmlotlr. Yogoı· 

ln71 gençlerini, Çekoılovık· 

ya'dan gelen 600 kişi taklbet· 

miştlr. jlmnaıtlklerfn çok he· 

yecaola olacağı aôyleolyor. 

---- ---
Konyı'ya uğrıyıcıklar ve ora· 
dakl yırııı da yaparak Ankara· 
ya geçeceklerdir. 

Yolları ıçık olıun! 

• • • 
İımlr'de yıpılan bisiklet tee· 

vik yarıoıua ııesartt edrın blılk· 

let federasyon milmesslll Cıvld 

Cav'dı Denizli'de yapılıcık 
yırııı yetltmek Clzere bugftn 
Denlıll'ye ,;lımlotlr. 

oğurauıluk getiriyor! 
Orııhğı bir sükut kaplar 

gibi oldu, fakat Ste(ın'ın sesi 
bu enkuta ihlal etti. 

- Geçen senenin buganonde 
hepimiz }' olman tanfındıo 

davet edllmletlk batarleyor 
musunuz? 

Eğltncrıde yer alau blrltıl 

atıldı : 

- E-tet ·dedi· hll4 altıddın 
kılbll Fulmen'I hatırlıyorum. 

Lord atıldı : 

- Tam man11Ue bir peri! 

E~lencede yer alın Pozmn· 
eez Damındaki kadm Folmen 
hıkkaoda cereyan eden bu 

mOkllemelere ıinlrlenmlı.ıtl: 

- Eğer }'ulmen hakkındı 

babea devam edeneniz bizi 
ıltmeğe mecbur edecekılnlı. 

Muharrir aldırmaiı: 

o~aiıll (Özel) - Bıytabey 
kOytınde Kara Muıtaf • oğlu 

Mehmed, ıarlaya giderken ta· 
banca kurıuno ile vurulmnı· 

tur. K6ylaler kendlılnl yırab 

olarak görmaı, haber vererek 

kaldırtmıılardır. 

Koroun, zavallı ki5ylGnGn 
c;ene11inl parçalamıı n ığıı 

oynamıyor. 

Fakat yeni bari lerle okuyub 
yazma li~renmlo bulunduğu Jçln 
yazı ile lf •de verebilmiş; 

- Beni kendi oğlum Muı· 

tala Ue kayın pederi Battal 
vurdular. 

Demlıtlr. . Mo11tafa kaçmış, 
Battal yıkalanmıetır. 

- Şo halde iyi hatırlaraınız 
ki Fulmen bizden fikir iste 
mlştl. 

- Evet. Lord G. ile evlen· 
mck arzusunda olduğundan 

bo hueuıtakl f ikrlmlzl eor· 

muştu. 

Bu sözler 6zerlne lordun 
yOzQ bembeyez olmuşta: 

- Evet, hAli bu kadrola 
evlenmeğe amadeyim. 14"akat 
nerede olduğunu bllmlyorum. 
İtalya'dı olduğunu ıôyltıyorlar. 

Pllmta clddlyetle: 

- Hayır ·dedi· Fuloıen ltal · 
yada değll Parls'tedlr. 

Lord derhal Pllmta'nın ya· 

nına yıkiıetı : 

- Madam, eğer Fulmen'ln 
adreılni bildirirseniz onbln 
frank emrinize amadedir. 

Lorda kendini kıptırmıı 

GörOşler 
Sezişi et• 

Yuan: Ecucı K. K.~ 

il amam 
Bilmem nedendir, çocukl' 

ğamdanberl yıbnmığı eeverl' 
de hamamı sevmem. Da_, 
Arab'ca bir IAf galiba ki ( ~ 
tlbmam) .diye bir de ( lsdf'f 

babı) vardı. Hamam oôyle ,ı 
lama geliyor: 

Cene•lz'lllerdeo ve Rol!" 
doğu imparatorluğundan kalOI 
olarak letanbol'dı varmıı TOr~ 
İetınbol'u eline geçirince 
garlb hamamla kartılışmıı, ıçeıl 
glrmiı, göbektışı 11afasıoı af 
renmfı, ben bo bizim bam•" 
ları hiç 11e•emedlm, gltdl. ., 
defa tekke n hurafat devrt11d' 
bımam ayıp bir kelime bl~ 
tel4kkl edllmege bqlamı"' 
Hamama gitmek kaba bir 
oluyordu, (Hamam) ıo blnat1-' 
bakın; bir acube gibidir, adeti 

lpopotam gibi, deniz ay~m ~~ 
bir vahoi hayvan kılığı varda' 
Gôzletl tepeılnde; korkunç t* 
tıı yığını, bir tuhaf .kubbelJcllfo 
pencereleri tepededir, hiç b 
bir binaya benzemez. 

içeriye glrerılolz; eabun, ıet 
daha bilmem ne kokularlle rt 
ıubetlJ srcak bir hava afal kal' 
eılar. Kurnalar, kubbeler, bti 
Yeller, peıtemıllar, natıa1" 
herıey bir batkı ılem. Si' 
kıpı kıpınır, aklılerl bo~a~ 
boAok kubbelerden gelir, bl' 
6kıDrQk, ıeklz ökaGrGk: otot· 

Bu ıeda vuruelıra inadına bl' 
zılarını coıtarur, her oarkı 131' 
Jemetlnl bUmlyenln orada .J 
açılı, herkea elblıelerlndea to' 

ynndoğu gibi moaıeret Jcapll' 
randan da az çok ıoyunur, so
kakta, kahvede, berber dP" 
kAnındı oarkı M>ylemlyen orıdl 
Mededi çeker, el ç1rpmak orıc1t 
adam çığırmıkhr, taıı kur11•· 
nanın kenarına vurank balfed 

bunun eeelerlle doldurmak bi' 
rlılnt çağırmak olur. 

Şu hamamı da lımile berabe' 
ortadan bir kaldıreak! .. Bu r'' 
tubetll ııcak hnanın feaab• 

yapt•$ı beabellldlr. Bilmem •" 
dendir, çocukluğomdanberl yr 
kanmı~ı 11e•erlm de ham•_. 
eevmem. Banyo lfğenlerlndef 

hamamın gôrtlDGeft pek kôtl 
oluyor, bunu bilir, bunu .01' 
terim .. 

Atina'da Bir 
Tayyare Kazası. 

İstanbul - KU lıya ile Auı•· 
ıoalyo aras,nda uçoı yapan Yo· 
nan tayyareal ıokot ederek pi· 
lot Kolokotıaolı feci sureti" 

ölmfletClr. Tayyare parça ~ 
olmuetor. 

olan Roz Moıea, lorda korkuoC 

bir nazar fırlattı . Plimta't• 
dedi ki: 

- Fulmen'ln adreılnl eöf 
lemek oartile lord eize onbl• 
frank vadetti. Fakat ben de 
bu kadının adresini verıreeO 

gözlerini çıkaracağımı bil. 

İki kadın kavgaya tutuam•~ 
Ozerc idi ki, kapı açıldı, lçerlf' 

bir hizmetçi girdi. rJorda: 

- Sizi bir madam istiyor! 
Dedi. Bızır bulunanlardı• 

biri atıldı: 

- Slyab eldivenli kadıll 

olmasın? 

- Bu ıında içeriye glrere" 
yGaOadekl elyıb tGlft katclıt' 

mıkla meıgul bir kadın ce••" 

verdi: 
- Bayır ·dedi· Falmea!. 

- Sona •U .,,,. 



Meşrutiyetten Evvel ve Sonra •. 

başımızdan (!eçenler .. 
41 16 temmuz 935 

Yamn : M. Doğan Batu 

Bulgaristan 93 de istiklal, iyi Kötü Bir 
Yurd Sahibi Olmuştu .. 

Artık Makedonya ateı ve 
GIG111 kaynağı olmaııa. 

Sırblar Bolg1rlıra, Humlar, 
Balgarlara ve bunların hepsi 
de Tark'e ve TClrk aıkerl de 
hepılae, bir varoımadır gidi· 
Jordo. Sona neye nracaktı; 
ona bilen klmıe yoklu. 

Tarihten elli alta.ıı ıene 
etvel Oımıab hlktimetinla 
Tana vll•yetladea ibaret olan 
Bulgar beyliği de dahil olmak 
iare Romell'de n" kıdır Bol· 
Pt varu boalar Ortodoka ol 
lllık itibariyle Rum klliıele· 
rlade dini tylalertal yıparlu, 
lla119ea koauıurlardı. Bulgar· 
laı •raunda Rumca bilmek 
bir tereftl. Bir Bulgar k.,adl· 
llııae Bulg•rım diyemezdi. Bol· 
Pr (çobın) demek gibi bir 
le7dl, Bir Balgara 

- Sen neıln?. 
Diye ıorab blraı 11kııtırdı · 

l•aıı samın, 
- SöaGm yabana Bolgarım! 
Derdi. 
Boeaıan, pap11ları durma· 

dta Çahıtılar. Bolcar'ıa uıaaa 
tak deAfl, aClmuae olırak göt· 
lerlfecek bir millet olduğuna 
llert ıClrdGler ve en nihayet 
Balgarlar da açık abalı 

- Balgarlak bir terehlr, 
bta de Balgırız. 

Dediler. 
Balgarlıtan 93 de töyle böy· 

~ •ır latlklll kaundı. İyi ve 
::,,.• bir yQrd ı•hlbl oldu. On 

Qzaaca una eoalarıada 

~lratya kltıplarıa• klçtlk ve ;;.fak bir Bolgırlıtan yazdırdı. 
dl de hltClaj M•kedonya'yı 

::ak ıareılyle daha blytlmek 
Jor. 

d 8-tgar'lar için bCltCln Mıke· 
081•'yı kuanmık, Rom'Jerı 

ortada k da • ıldırm•kla •abll.. Bu 
IDClmkCla değll. 

- O halde ne y•pmah? 
le Onu dı baldalır. Elli altmıı 
dl De eneli Yanın'hların ken· 
b leıtae yaptıklarını bu keı de 

1 
ııı.r Y•pmalı!.. Haydi klliıe · 

ere hllcum? Meı'eleala hem =: •e hem de gtlllnç tarafı 

l 
11• 1111. Bir gln enel Ram 

o ırak b • 
1 

ır.ktığınıı Ye Raaa 
"

0 
Irak blldlAfnlz bir köy erteıi 

ıtaa a 1 
11 d 11 gar oluyor ve kilise 
• 

11 
!e Blllgır'cı dualar okuna 

,,or F" 
d 

· •kıt ba bir taraf la aal· 
•rıı ÇOk ııa d deYam etmedi. Sıh· 

8e e ikinci bir perde açıldı. 
a da Rum çetelerlala maka 
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4.DotU MATBAASINDA 
llAs TIR 

-bil t11rroıları idi. Bunlar da 
Bulgar olmüı köylere geliyor. 
Bandın ıonra kendilerin• deı· 
tek olacaklarını ıöyllyor ve 
bauıa köya Rom'luğa iade 
ediyor#' Fazla olarak la fıraat 
bolaraa civardaki bir Bulgar 
köyOae ıaauaz ediyor ve onları 
Rom killıeaiae bığbyordo. 

Arhk itler btltGn mınaeila bir 
çıkmaza Hpmışlı. 

• • • 
Emniyet tertibata ile llerll· 

yen bir mGfrezealc ilk kade· 
mesi bir köyln medhallne he· 
nftz gelmlıtl. Ayrı ayrı yerler· 
de gramofon pllkları Sultan 
Hamid'ln marıını çalmaya baı 
ladalar. MGIAzım Eşref bey ko· 
mite takibatında yayın OıUla· 

de duran tetik gibi gayet hu· 
na idi. Şöyle bir durdu: 

- Ent takib ettiğlmtz eı 

klya matlık bu köydedir! 
Dedi. Ve boynunda asıh olan 

çaat11ındıa çıkardığı bir k•ğ•· 
da raporuna yaımıya baıladı 

Blıea l rapora bir sıı fa koydu 
ve çabuk lıaretlle poıtayı H· 

rerek geriden gelmekte olan 
mGfreze kam•ndınına gönderdi. 
Mafreze kumandanı uklnıhar· 
biye kolağa11 Faik beydi· (Bar· 
bıumamlde Bltlls'de ıehld dl· 
ıen kolordu \kumandanı çolık 
Eılk papdır. O vakh uğ elin· 
den yarmlındığı için bo mtlsı · 

demeden eoara kendlılne çolak 
lakabı •lem olmoeta.) 

.Etref'la raporuna dikkatle 
okudu: 

- Pek mavafıkıır, aferla 

Eıref'e! 

Dedi. 
Etref bu raporunda; 
"Oç. dört yerde birden plik· 

lıraa B•mldlye marıı ç•lmaları 
pek manıh olduğuna ve bonon 
matlık ve mutlak 11kerln köye 
Y1klattığ1D1 gören köylelleria 

çetenin hazırlanmaıı için. ıra 
larıada evvelce kararlııtmlaa 

bir h11ırbk lıaretl olıcığını 

c'>aemle kıyclettlktea ıonra eı · 

kıyılıran; köylln ark11ıada 1ı. 
mali ıarklıladekl aarp kayalarla 

çevrilmlı adeta mtlltıhk:em bir 
mevlde benıfyen ılvrl tepede 

tahuaun ettiklerini ve bonon 
için klSyGa içini ıehdld eden 

garbıadakl ~ıplık tepenin eneli 
lıgal edilmesi ve ondan ıonra 

ılvrl tepenin biri köyln için· 
den, dlğni de dıpndıa olmak 
Gzere lkl koldan nrılm111aıa 
mo••fık olacağını yızmııtı. 

Derhal emirler .erildi.. Kö· 
yln garbıadakl çıpl•k tepenin 

fıgıll için bir kanet gönde 
rildl· Eıref beye de t•kvlye 

kıtaatı gönderilerek kayan 
lçlndea geçerek tepeyi nrmı· 

ııaı ve dııındla ıa11cek olan 
kanetle bağlantı peyda etmeal 
bUdlrlldl. Bu ıarılaa köy Va. 
ttllkı adındı btly6cek bir Rom 

köyl idi. Sellnlk kasuına 

bıib olan ba köy Selinlk.'ıen 

12 kilometre kadar meeafede 

baluaan methur Sedea ıhcala· 

rının yınm Nat kadar tukıada 
idi. Bu köyde gG1el eebse beh· 
çelerl vardı. 

- Sona vır -

Aydın Demiryolları 
Nasıl Yönetilecek? 

- Baıı 1 inci yhde -
lete geçen Aydın demlryolları, 

bir Temmuz tarihinde devlet 
he11b1nı ıeklzlacl lıletme adı 

altındı çahımaya baılıdı. Battı 

b•ıtan bı11 gezdim. Yapılıp 

eakldlr. İngiliz ıoıyeteıl elinde 
iken bakımı ozan zaman ... 
vanmıı oldoğand•a peklıtlrll· 
meılne IGıam nrdır. Bu lıl, 

yHaı yavıı yapacağ11. Bundan 
bawk• yapım tarzı bakımından 

da tOrellerlala genlollil ve da· 
raklard•kl rıhtımların biçimleri 
ana bat gençlerinin ba yollar 
üzerinden geçmesine engel ol 
OJaktıdır. R.bıımları dGzeltmek 
kolaysa da gGçlOk tünellerde· 
dlr. Mesela bin metre aıan· 

lo~aadaki Aziziye tlnell binde 
yirmi ıeklz nlsbetlnde yokoola 
olduğu için lıletme ba kımıadln 
gflçlOkler göstermektedir. Ha 
tGnt.lla geolıletllerek dQzeltll· 
meal mi, yoksa kaıeylnden 

geçecek 30 kilometrelik bir 
varyını yapılmak ıaretlyle kol· 
lınılmayıb bırablmııı mı ge· 
rektlr? Bunu araıtırıyoraı. 

- Satan abn•n gereçler lıe 
yarıyacak halde midir? 

w_ H•tlın itler ve tıletlr 

gereçleri ılmdikl ihtiyaca ye· 
lecek kadardır. Zaten, Devlet 
demlryollarının darmıbızın ıe· 

alıltıyea ôrtlıG için yeni ge· 
reçler alınırken Aydın demir. 

ANADOLU'nun Anketi. Boğazlar Meı'ele 
sinin Tetkiki .. ••••• 

- S.ıı 1 inci yClıde -
mınındın her yal anemll mlk· 
tarda buğday ihraç edilirdi. 
Yalnıs buğday Gzerlne yapılın 

teelmdea lımlr'de bir movman 
H kazanç bulurdu. Dnlet de· 
miryollıra ile vaktlle fıımir, 
Kaaabı ve temdidi demlryolla · 
rının buğday tarifelerinde an· 
laımımaları ylzCladen İzmir 
ıehrl re limanı buğday herine 
olan moımelealnl tamamen kay. 
betmlı vasiyete.. dDımlıtClr. Bu 
önemli mea'ele için Aakara'da 
Devlet demlryolları genel dl· 
rektörUliG ve diğer ıllkadarlar 
nezdinde yıptığım111 teıebbla· 

ler ve •erdlilm izahat vaktinde 
ıemereelnl veremedi. Çaaka 
e.ki lzmlr · Ka .. ba ılmendlfer 
kumpıny111 buğday ııııma tarl· 
feılade luımgelea ladlrlnıl 

yıpmadı. Belki de bunu y•pmı· 
mıkla bndlıl için buı aebeb 
ler vardı. Ha aebeb; gdya boğ· 
dıy tırlfeal ladirlllrıe diğer 

tarifelerin de, bllhıBH irin 
ıııımı t1rlfelerlaln kCll hıllade 

lndlrilmeıl llsımgeleceğt lmİı. 
Ha ılllJlndifer kampany11ıaıa 

buğuy ıaıımak için tatbikte 
anar eUIAf yflkıek tarife lsmlr 
boğdıy teelmlal (Llcaretlnl) la· 
mamlle lıtınbal'a döndClr· 
mOıtClr. 

Konya ve Dolayı vaktlle bol 
dıy lh,nacabnı ve bo~dıy tlca· 
re&lnl lımlr •aııtaelle görtlrdl. 
İıtanbal'a gltee bile pek.ta boğ· 
day gGnderlllrdl. Eakl lımlr 
Kuıba ıtmeadlfer kampanya· 
11nıa ylkeek ıarlfeıl ylılnden 

bir vagon buğday aavlononda 
dnleı demlryollarlle tıııaaalara 
nuaran 40 · 45 lirala~ blyllk 
bir fark görGJmeıl ylılnden, 

Konya ve dolayındaki (Ban· 
U.iadekl) tlretmenler (Mlıtah· 
ılller) ve teclmerler (Taccarlar) 

trenler hem yıvaı gidiyordu ve 
hem de lılflfeler yClkıektl. 

- Oralar balkının ba iki 
mee'ele Gıerlndekl 1111ltdarı 

bakıız değildi. ı 

Biz trealerln hıııaı hemen 
artır•blleceAf ı. Baad•• bııb 
Karıkaya ile Afyonk•rahlur 
aruındakl ray d6feme iti biter 
bitmez, Denlzli'ala doğaıaadakl 
bölgenin Ankara, lıunbal, 
Adan• ve lsmlı'le olan llgUerl· 
Din •nıhaı gereçlerlle Afyon 
tlaerladen yıpılmuı lmkiaını 

arıyacaAıı. Bir de Ôdemlı · Tire 
Nazilli , Aydın'la lımlr ara 

ıındakl yolculuğa modern yaraç· 
larl• kııaltıca.ız. 

Tarifelere gelince; Devlet de· 
mlryollarının tarlf.,Jerlal yuaı 
yav•ı, bu hıtda da yerilerek 
halkın dileklerini yerlae getir· 
meğe ç•lıııc•jıı. 

- Aydın demlryolları için 
bııka bir diyeceğiniz var mı? 

- Bence bu hını Atın al· 
makla yapılmıı olan en önemli 
lı, yolun l.1mlr'de, bl&lm aok 
tasındaki Altancak doldurma 
ve botaltma darağıaa uhlb ol· 
maı olmıkıır. Ba dank i»lylk 
ve ekllkılz bir eaerdlr. Antre· 
poları, lekele Ye hangarları ile 
TGrklye'de, İltanbul'~ı heAb• 
katılmak .. rtUe ba kadar iyi 
eaııalaıyona olan bir eeAlr da 
he11ba k•tılm•k tartlle mtırlı. 
mıyoram. Yaptığım incelemelere 
göre lzmlr'ln tıbllğ llm•nı ba· 
nu olm•k gerektir. İımlr'dekl 
teclmerlerle yönetmenler de ba 
fikirdedirler. Liman banyı 

getirilecek olaıu, Clretmealer ve 
teclmerler birçok paralar h•r· 
camaktaa kartalank blJlk 
fa1da1U elde edeoekl.,rdir.,, 

İamlr'l11 it yapmaktan va1geçe 
rek lıtanbol'a döadfller. Bu ha 
reket, lsmlr'la o kadar ıleyhl 
ne olmaıtar ki, dereceılnl tah 
mla edemezslalı. Blnaetlce lz· 
mlr'hı lbtlyıcı olıa on bile la 
taabal'dın getlrıllmege bıılıa· 

dı. Etki İzmir · K11ıbı tlmea· 
dGferl tarifeyi lndlrıeydl, ya· 
had devlet demlryolları Konya 
İstanbul ara11nda buğday taıımı 
tarlfeılal; kumpanya derecealae 
çıkarmıı oluydı lzmlr tehir ve 
limanı bo~day Gzerlae yaptığı 
önemli movmanı tıblıalle kay· 
betmlyecektl. 

Ôace Antalya ve Afyon il· 
lerl Gr6alerl tamamlle lımlrden 
ihraç edilir ve lsmlr'de moa· 
mele görGrd6. Şimdi boalar da 
lıtıabnl'a dönmGottlr. Yaran 
Aatılya demlryola yapılınca 

Aatılyı limını laklıaf edecek 
.e dıba yakın olma11 itibarile 
biç ılphe etmemelidir ki An· 
talyı'yı dönecektir. 8a lıla 

tekrar lımlr'e dönmeıl bence 
çok gGçUlr. 

Şo halde lımh'e kala kılı 
incir, lılm, yığ, pamuk ve 
ıeferraatt•n ıayılao diğer lrlla. 
terin lbraeatı kalmaktadır. Ba· 
raeı daha ziyade izim ve la· 
cir memleketi aayıhr ve evet 
deaberl bu Clrftalerf mlı iz mir· 
den ihraç edlldtglae göre bıt· 
ka bir llmıaa döneceklerini 
oradan lhrac edilerek lımlrla 
deh• aöatlk bir durumda ka · 
lıe1ğını 11anetmem. 

İkinci mea'ele; lsmir'ia ld · 
balat clbeıiodea kıybetmlı ol 
muıdır. Ôoce İzmlr'de bGytık 
ldballt taelmerlerl vardı. Şim 

dl lzmlr'e llznn olın ldbartt 
eıyaıı bile lsıınbol'dıa tedı· 
rlt ediliyor -ve satın ahaıyor. 

Bıttl yanıbaıımızdakl Maoleı · 

nın bile ldhılit eıyaıı İstan· 
bal' dan temin ediliyor. E•kl· 
den İzmir, içlllerla ihtiyacını 

bile temin ediyordu. umlr ld· 
hılltt•kl eski önemini tıma · 
men kaybetmlt bir haldedir. 
Vıktlle Kayaerl bile İzmir 
hlaterlandı YHlyetlade idi. 
Bonon ıebeblerl anketlnlze 
cevıb vermlı olan bazı arkı· 

daılanm tarafıadaa yeter de· 
recede l11h edilmlıllr. Tekrar 
laahı IGıamıoz 11yarım. 

lımlr'la ekonomik daralma· 
ıında GçClncG Amil nlfaı azıl 

mee'eletidlr. NClfaau c;ogıltmık 

lhımdır. 

- NClfuıa dı11rdıa muhacir 
geıirerek mi, yokea lçlHerden 
lımlr'e yorddıı aıktl ve lı 

klaı ıaretlle mi çoğıltraalı?. 

- Bence bo mes· ele çok' 
önemlidir. Bunan ten6belerl 
gördlk. ilk lakin edilenler bir 
mOddet mtlıtehllk dorumda 
kalıyor ve mlıtahıll doramı 

geçemiyorlar. Va~le lzmlr'de 
lakin edllealerden çoğa barı· 

namamıı ve yaıım• lmUaını 
halamamıı, bu yCbıdea içerilere 
çekllmlıtir. MCltahlM11lır ba 
mee'ele Gserlade mtıgul olma· 
bdarlar. 

Diğer bir önemli meı'ele de 
memlekette yer yer yaptırıl· 

mık ta ol•n fabrlk•lardır. Beı 
yıllık endtlltrl (San•yl) plloını 

tahakkuk ettirmek için yıpd· 
makta nlan ba f•brlkalanmıı 
memlekette uaayllmlzl geaiı· 

letecek, lnkltaf ettirecektir. 
G6nll lıtlyor ki ba fıbrlk•l•r· 
cin hlrkaçı t.mlr'de yapıbın, 
bu ıarelle lzmlr bir endlltrl 
.. hrl de obua, bar•dı leçl ... 

fiil UlllD, 

Bir yerde ltol uyı11 ne k•dar 
çok olur•, orıd• mu•mu o 

...... 
Tarih ve Bukuk Bakı 
mıodan bir Bildirik. 

"Tribune des Natioo,, 
yazıyor: 

ArııoluHI dlplomıllk aka· 
demiai araıolu11l ııya1al •b· 
demi Franıa mlmea.dll M. 
NoQlenala riyaseti altında top· 
landı. Mohıellf lılerl kona .. 
taktan sonra akademi Bol• 
lar meı'eleelaln menıelerlala 
tetkikini ele alarak ba buıallll 
Ruı dıı bakanlığı hukuki itle· 
dala aabık direktörl bıy il••· 
delsten'laln 20 Hırda Roı bo· 
ğazlar ııyaEuı hakkındaki bir 
tebliğini diulemfıtlr. 

177 4 ıeaeılue kadar boAa• 
lar ıeyrlaefere kapalı idi. 1829 
da he boğazlardıa ıerbe 
geçmek hıkk.ı yalnız ticaret g•· 
mlltrlae veriliyor. 18U eeneal 
bo~azlar mee'eleıl dd, boğazlua 
hiçbir (Ecnebi) yatııl ıef iaell 
nl sokmım•k ıımaındıkl TClrk 
Ruı ııyaaasının prenılblnl 

onıylamı1t1. 1856 dı lmıala· 
nan Parls moahedeıl bu yauğı, 
ıahll devletleri de dahil oldu 
~a halde K.aradenlı'e kadar 
tetmll etti. Boğ11ların ba •· 
retle kıpatılmaıı kaydl mer'i 
ve mevkii tmtblk.ıe kabb aacak 
Tarldye'ola tanlblae masbu 
olmım•k ıırtlle b01ola bilir 
kea Rosya ba ya11ğı 1850 de 
bozuyor ve keadlalnl ba 
memaoaf yelten muaf tutaror. 
19 22 aeneıl L•o11ane bant 
(Saib) konferanılada mCltte• 
ilkle•, barıı eeaHında bOtaa 
gemilerin boğazlardan ıerbeııoe 
geçmelerini tılebf!dlyorlar, fa 
kat Sovyet Ruıya bo talebe 

kartı duruyor. Zlrı coğrafi •• 
ekonomik ~arorellerln rejim· 
lerle blrlikıe df'ğlımlyeeeğlal 

hıtarlatıyor. 

Bununla beraber boğaaiar 

mukavelesi ıerbeıtl (Azadbk) 
prenılblal onaylıyor, m11maflh 
kıyı memleketler ort•dlkl 
meı'eleye heaGz halledllmlt 
gözlyle bıkmımakıadnlar. M. 
Rene Piaon ile Roıya Mink 
dıı lolerl bıkana M. MlHonko•, 
eözaaenla diyeceklerini te7ld 
ettiler. 

Borsada 
Bor .. da dGnk6 GzClm 

zahire .. ıııları aıağıdadır: 

(Jzftm sabtları 
Ç. Alacı K.. S. 
94 H. z. Ahmet 10 50 
39 Ş. Rıza halef. 10 

9 M. j. Taraaıo 7 50 
5 S. SGleymıno. 9 25 

147 

7 
9 

Zahire satıtları 
Ç. Cinsi K. S. 

1325 Buğday 4 50 
1108 Bakla 4 125 

57 Ton bakla 4 125 
92 K.omdırı 5 75 

145 B. pamuk 50 
110 Sa11m 1 l 25 

5 '15 
4 3125 
4 31 
7 50 

50 
11 75 

~~~~~----~~~~~-
kadar artmıı olur, Fakat ı.;. 
mir'de böyle hilyGk f•brlblar 
korolablleceğlal zaanetmlyoram. 

- lımlr'la iktıudea lakl· 
ıafı, meaeli ldballt iti IMrlD 
deki eıkl önemli yerini tekrar 
elmeal için neler yapmalad11? 

- Bu; çok ozan bir sema• 
mee' eleıldlr . 

Ekonomik darılma ••l ki 
yuaı yHıt olmaı, birdenbire 
olmamı1111 lnld11f ta ıhelte 
aheıte olabilir H her tlıla 
kolaylıklar göıterlldiAI takdirde 
bu gene yH•I yH•fı a•u ltlr 
zamula olıcakbr. 

- Solla yarın -
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kıyınbbıderi Azizdir. Katiller· 
de ayni köyden Hıdır oğ lu 

Kazım ve kardeşi lbrahimdir. 
Cinayeti mavzer ve tabanca ile 
lşlemtşlerdfr, vak'amn sebebi 
kadın ve alacak mee' elesldir. 
Cinayet hakkında öğrendtkle 

rlmlzl yazıyoruz: 
Bızır oğlu KAzım; bundan 

bir kaç ay evvel kardrşl tbra· 
him için bakkal Fcvzi'nio 
kıımı almak lstemfoti. Fakat 
kızın babası: 

- Ben kızıma karışmıyorum. 
lzmlr'de dayısı Karaoğlan oğlu 
Mouafa ve bir de akrabamız 

dan Zeynel vardır. Onlar razı 

oloraa ben de veririm. Demiştir. 

Kız İbrablm'e verllm ... yfoce 
lbnhtm' to canı sıkılmış ve iki 
tuaf birbirine dOşman duru.an 
almıetır. 

Köyllo kırbekçlsfnln; Kazı. 

mı on lira borcu varmış. Ayni 
bekçinin k5y odasından da hek· 
çl 6cretl olarak bir mlkdar 
alacağı varmış. KAzım bekçiden 
parayı t&teylnce bekçi ona: 

- · Köy st1ndığından alaca· 
ğım var. Asmuhtar Zeynel'e 
batvnr, oradan al. 

Demiştir. Bonon (berine 
Khım gi(Ub köy odaeında 

Zeynel'i görm6ş, parayı iste 
mlıııede Zeynel: 

Köylln parası yok.tor, 
fakat Ozılm zamanı yaklıetığı 
için yakında bo parayı ala· 
c.kııın. 

Demiştir. Fakat Zeynel: 

- Ben parayı olmdi lsteılm. 
Vermezsen ciğerini l!Ö Rerlm. 

Diye bir tehdld savurarak 
odad.n çılub ~itmiştir. 

Rakkal Fevzlnln de Zeynel'de 
47 lira kireç parHı alacağı 

nrmıe Zeynel; Fevzi'ye 4 7 
Ura yerine 37 Ura vermle, 
Fevzi haber göndererek daha 
on lira vermesini bildirmiştir. 

Zeynel de: 

- Ben borcumu bilirim, 
on Ura borcumu da vereceğim. 

Demiştir. DükAna gelen 
Zeynel; bakkal Fevzi ile heHb 
görmGş, kardeşi Aziz de ayni 
yere gelmiş ve l!Oora blrllkte 
dGkAodın çıkmışlardır. 

O ııradı İbrahim, kardışı 
KAzım, babaları füdır ve Ka 
zım'ın kız kardaşı Zeliha yol 
Gııtllode, evlerinin önilnde otur· 
mu,tırmış.. Zeynel ve Aziz 
oradan geçtrlerken kız verme· 
mek mesel~slnden bunlara dılş · 

man olan Kıizım ve lbrahlm: 
- Ne duruyorsunuz! Diye 

bağırmı ~ler ve yerlerinden sıç 
nyırak Kbım'da bir mavzer, 
İbrahlm'de bir tabancı, baba· 
lan Hıdır'da bir eopa, Kbım'm 
kıra ~ı ZcUb.ı'oın dinde bir 

Hndıılya olduğu halde h"P bir· 
den Aziz ve Zeynel'e çollan· 
mıwiırdır. lbrabim tabaocıyı 
atee ~derek Azizi sol memesi 
albndan ağır surette yaralamış 

Ye kurıun beltemlğinde k11l· 
mıştır. Sonradan haeıaneye 

kaldırılan Aziz orada ölmftştOr. 

K4zım da mavzeri at1ıe etmle, 
Zeynel'I göğ ftnden vurmuş, 

mermi eığ memeııl altındın 

glrmlı, sol memesi altındın 

çıkmıetu. Yarala Zeynel yere 
yıkılmıe, ayığı kalkmıı, ahı 

yedi metre uzakta Cafer çavu· 
ta• evinin açık holuaan kapı· 

11nda11 gldb dOşmftş, orada 
GlmOttftr. 

Tahkikatı göre suçlular claa· 

yı&l ltlemeil önceden tasarla· 

- Başı 1 inci yüzde -
Tarım (Ziraat) bınkaeı genel 
direktörü Kemal Zaim ıeh · 

rlmlze döomılştür. Kulakla· 
rmdan biraz rahatsız bulunan 
Kemal Zal m dün Tıram ban· 
kasını ' 'e çf fıçl borçlarını ligi · 
leodlren muhtelif mes'eleler 
bakkıtıda kendisinden mftllkat 
lstlyen bir muhırrlmlzl rahat· 
sızlığ ın a rağmen bnynk bir 
nezaketle kabul etmiş, ııorula 

rma aşağıdaki beyanattı bo· 
hınmuşınr: 

- BükfJ:mete ıld ve Tarım 
bımkası tarafından idare edUen 
buğdayların &1tışı için ne dft· 
şOoülöyor. 

Satış yıpılmaeı hakkında 

Tarım bakanlağındın emir gel 
dlğl halde lzmtr'de banka 
neden buğday eatııı y_apma 
maktadır? 

- Buğday işi için yeni bir 
kararname ç•kmıetır. Ba ka 
rarnamede eskiden mevcud 
buğday ahm merkezlerine daha 
bir takım merkezler llhe 
edilmekte, buğday komisyonu· 
nuo ealAhiyetlert genltletll· 
mektedlr. 

Kemal Zalm'ln bahsettiği 

komisyon Tarım bakanının 

bıekanlığı altında Tarım mile· 
ttşan) ile Flnanıı, İç, Eko· 
noml bakanlıkları yöneıkerlerl, 
Tarım bınkHı yönetim korolu 
başkaD11 Devlet demlryolları ve 
Tuım bınkaeı genel dlrektö · 
rOoden tetek kftl etmektedir. J 

Buğday alım ıatım itleri doğ 
rodan doğruya bu komleyon 
tarafından verilen direktifler 

dairesinde yapılır, bo lşde Ta· 
rım bankası sadece motaH88ıt 
bir vaziyette çıhtmaktadır. ee. 
rek buğday mfibayıaaı ve gerek 
eatuıı hOkümet beııabına ve h6· 
kumetf n direktif ine göre ya· 
pılmaktıdır. 

Buğday kanonunun iki be· 
def l vardır. Bunlardan biri 
mübıyaa vaıııtaıfüı mtlıtabıılll, 

diğeri de satış vaıııtaıfle mGı· 
tebUkl korumak. 

Bo suretle banka bo~day pi· 
yasası Ozerlnde ntzımlık rolftad 
görmektedir. 

Mevzuubabfı bo olunca de· 
mek oloyorki memleket içinde 
lstlhl&k. pazarlarında buğday 

flatlerl çok yOkııellnce buna 
mani olmak icabedecek, banka 
buğday satJşı yaparak f fatlerfn 
yük11elmeelnln öoQne geçecek, 
f latler çok dıltilncede tedbir 
alarak değer f faile milbayea 
yapacak ve daha fazla dtışme · 

sini önliyecektlr. 

- İzmlr'de banhD1n boğ 
day eatışı için emir verildiği 

halde bank11 eatış yapmıyor? 

- Ver llmlt olan emirlerde 
demek fiatl çok yfikıek fee 
buğday 11hnı z denllmletl. Bo 
~~~~~----~~~~~-
mı ş 1 ar, bazarlınmışlır, kızı ver· 
mernek ve oo Ura borç meıı'ele· 
elndı·n iki k11deşl öldtlrm4t· 
lerdlr. Haııan adlı bir tanı .. 
(Şahid) evveli Azlz'le Zeynel'ln 
orada oturanlara hGcom ettik· 
leriol ııöylemltlerelr. 

lbrahlm'ln evinde yapılan 
araşhrmad• kap• etiği altında 

Kbım'ın mavzeri gömG16 ola· 
rak bulanmuetor. Vak'a yerinde 
bot bir tabanca koHDı balan· 
muıtor. İbrahim Bornna'da 
yakılanmıttır. Ktzım İımlr 
merkez bölGğGne teellm olmnt· 
tor. Yar genel Savaman Şeykl 
Suner tahkikata devam etmek· 
tedlr. 

rada ekmek f Jatl çok yOkııek 
bir vaziyette olmadığı lçlndirki 
ııatıe yapılmamıetır. Fazlı yilk· 
11elme olııaydı malı satışa arze· 
decektlk. 

- Ziraat baokaııında yeni 
bazı teşldl!t yapılması da düşü · 

nillüyor mu? 
- Birıey yoktur. 

müeHeselerl teşltlllitlle 

oynamak haddı zatında 

değildi:. 

Krr.dl 

fazla 
doğra 

- Çlf tçl borçluıom on beş 
yıllı.:, kredi kooperatif lerl 
ortakları borçlarının da beşer 

yıllık takııitlere bağlanması 

baklundıkt kanunların tatblkall 
ne ıeklfde olacaktır? Kınun· 

lardakl mftııaadeJerden mü11tah. 

elllerlmfz ne derece faydalıoa · 
caklardır. 

- Bunan için ilk yapılacak 
itler hakkında bfttftn ıabe ve 
11ndıklıra tebligat yapdmıştır. 

Bllhaua gayri menkullerin 111. 
tıeında eahlplerlnln başka bir 
borçlerı bolonob bulunmadığı 

Ziraat bankuında11 eornlmak 
lAzımgellyor. kanua mucibince 
yurddaışların gayri menkulleri 
(berindeki ta11rrof lırın ve bil· 

hael!a bankaya berçlt1 olmlyan· 
lırın tasarruflarını tayd altına 
almamak için kanonun Ziraat 
baakaııına vermi, buluadu~u 

Gç aylık mtıhletln ııonono bek· 
lemekıılıln derhal borçluların 

llıteleri tapu ve icra dılrele· 

rlne verllmft bolonmıktadır. 

BıttA bazı yerlerde kanonun 
netrl tarihinde glışelerde veril· 
mlı bulunmaktı idi. Bo 11u· 
retle bankaya borçlu olmıyın· 
ların ferağ n intikal maame· 
leleri Tarım bankasına borçlu 

olub olmadıklarının ıornlmı· 
una ve bo ııoretle az dahi olııa 

muamelelerinin gecikmesine 
meydan verllmemfı olacaktı.-. 

Borcların yeni ıenetlere bağ· 
lanmaaı kanonunun neerl tarl· 
hinden itibaren altı ay zarfın · 

da bitirilecektir. Bonon için 
taklb edilecek uaollerl ve tat· 
blkat tekillerini göstermek 
Gzere hazırlanmakta bulanan 
tıllmıtname bogGnlerde tube 
ve ıandıklara tebliğ edllmlı 

olacakt1r. 

Kanon 1931 ııeneal eonona 
kadar yıpalmıt bulanan borç· 
ların yftzde 6ç falall taksite 
bağlanmasını emretmektedlt. 
Hazırlanmıe bulunan kredi ko· 
operatlf lerl ltylhaııı heyeti umu· 
mlye roznameıılne gidecek va· 
zlyette bulonmaııına rağmen 

vaktin darhğından kımotayca 

m6zakerelerl yapılamamıe ve 
kanon hııltol alımrmıttır. Bu 
kananda kredi kooperatif lerl 
ortaklarının 1934: aenesl eono· 
na kadar olan borçlarının bet 
tak.aite bığlınmaeı eeu kabul 
edilmiş bolunmakıad11. Bankı 

kamutay encftmenlerlnln tasvip· 
lerlne iktiran etmlt bulunan 
IAyf badakl bu eıaııları gözônft· 
ne alarak olmdlden bo borç· 
ları bet mGınl takılltte tahııll 

etmegl kabul elmlt ve teıkl· 

IAllaa o yolda tebll~•t yap· 
mıştn. 

Kooptratlf ortakla11D1n borç· 
tarının faiz haddi yllzde 9 olarak 
muhafaza edllmletlr. Bunun se · 
bebl kooperatif ortaklırın1a 

ayni zamanda kendi teşekkftl· 

lerfne karşı da borçlu bulun· 
maları ve teşekkGllerln yaeıya· 
bllmelerl için faiz hadlerinin 
memleketimiz için normal le· 
1'kld eclllebUecek hadlerden 

Ordu Kuvvetlendirilmeli, Biı· Harh 
Filosu Y Dpılmalıdır, Diyorlar. 

Ehramlar 

2{l Haziran 1935 tarihli El· 
Abram gazeteıılnden: 

Son zamanlarda bfttfto acun 
devletleri karı, dentz ve hava 
ııllAblanmasında bftyak bir faa · 
llyet göııtermektedlrler. Acunun 
birkaç mtntakaeındı harb zu· 
bur edeceği sanılmaktadır. lral· 
yan· Habeş lhtilAfı logiltere'nln 
Sodan'• Mısır'• da bilyılk faali 
yette bolonmaııı fcabettlrmek· 
tedir. Mısıun yakın zamanda 
bir hırb meydanı olaeağı moh 
temeldir. Mmr'a komou bir 
devletin harbe ııahne olacağını 

gösteren alAmetler çoktur. Mı 
sır'ın harbe karışmaeı da muh 

temeldir. 

M1111r'ın mazi de muazzam 
orduııu var idi. Bldlvl lemall 
Paıı zamanında Mısır ordo11u 
120 bin askerden milnkkeb 
idi. Bu yftzylrml bin aekerln 
otuz biat Sodın'a tab11l11 edll
mletl. M111r'ın nafueo, o zaman 
anC11k bet milyon idi. Bog4n 

•eağı inmemesi zaruretinin hu· 
lunmasıd11. Eıasen kooperatif 
ortaklarının borçları lsthaal 
için kredi alma mahiyetinde 
bulunduğu için ortakların ken· 
dl lııtlhıallerl fevkinde ancak 
ozan ndelerle ödenebilecek 
btl) ak borçlar yapmamıt bolun· 
maları lcab eder. 

Bo bee takehte ödeme ko. 
!aylığı ııadece buhran sarsıntısının 
ortakları fazla mOtee11Blr ettiği 

senelerin blrlktlrmle olduğa 

borçların ödenmesinde kolayhk 
temin edilmesi gayesine ma· 
tofıur. 

Ortakların kooperatife girme· 
den ve 931 aene11lnden evvel 
Ziraat BankAaındao zeoclrleme 
letle alıb da kooperatiflere dev. 
redllmlı bulunan borçları umo· 
mi kanon hOkumlerlne tAbl 
totulıcakur. Bu klaonlarla bil· 
ba88a bıaka fevkalAde ihtiyatına 
llhe edilmek ibere devletçe 
senede bir milyon Uranın ve· 
rllmeıılnla kabul edilmesi, gerek 
çiftçi ve gerek banka için mem· 
lekette mlsH görfllmemlı bl r 
fedakarlık teşkil etmektedir. 

Cumurlyeı hükumetinin çlf t · 
çl yorddatlarına almış olduğu 

birçok tedbirlere inzimam eden 
bu" bOyftk tedbiri borada şOk· 
ranla an1111dan geçemlyece~lm. 

Çlf tçl ynrddı1lır1mızın bftyfik 
rejimimizin ve ona yornımekte 
bulanan bOkumetlmlzln her 
gün daha ziyade lnkl;uf etmekte 
bulunan lktısadi tedbirler! ara. 
eında bunu dahi 14ylk oldu 
ğo ehemmiyetle kareılıya 

caklarına ve kendilerine dtııen 

11 y11zlfelerl dahi ııeve seve yapa· 

caklarını eminim. 

ise Mıeır'da yalnız onblr bin 
mevcoddor. Buna karşı Mıııır'ın 
nof osu onattı milyonu bul· 
muştur. 

Mı11ır'ın bugGnkft ahval için· 
de kuvvetli bir ordudan mah· 
rom kalmaeının manası yoktur. 

İnglltere mahut 22 şubat 
tarihinde llAn ettiği ihtiraz 
kayltlerl (Reservler) dolayısffe 

Mmr'ın mfldafaaııını uhdesine 
almıttır. Donunla beraber Mı· 
eır ordoeonoa ıakvlyeel lngll· 
tere'nln menfaati fktfzasın · 
dandır. 

İngiltere İmparatorluğu ga· 
yet grnle yardımlara muhtaç 
tn. Mıeır'ın co~raf i mevkii, 
ıahlllerlnin genişliği, tabii Is 
tihkimlırdan mıhromlyetl ka· 
ra, deniz ve havada kuvvetli 
olması tcıb eder. Evet lngll· 
tere'oln deniz kuvvetleri mu
azzamdır. M1111r mtıdıfaasına 

da kafi gelir. Bununla bera· 
her Mısır bir harb f Uoeona 
muhtaçtır. 

Ordu, oloııon hayati bakı· 

mından en faal bir unsurdur. 
Bir devlet ileri olııon geri ol· 
eou, Hri olsun vahşi oleon 
ordoeot. yıtayam11. Bunu tarih 
l11bat etmlıtlr. 

Binaenaleyh Mısır hGkümetl 
ordunun takviyesi için önem 

venin. Bu bOkumetln vatan· 
perver ve insani bir ödevdir. 
Ordunun takvlyeel gerektir. 
Talebimiz doğrudur ve yerine 
gelloclve kadar bu talebi tek· 
rarlıyacağız. BıltOn M1&1r olo
eonon arzusu bodur. MIBlr 
olusu hayatta gfivenlli içinde 
yaşamak: l11tlyor. 

• • • 
Roma, 15 (A.A) - ltalyao-' 

Habee anlaşmazhğıoıo barıtÇI 
şekilde kotarılmaeı için yabaOC' 
iilkeJerde ortaya çıkarılın koOI' 
binezonları çözeleyeu StırnP" 
gazetesi diyor ki: 

- İtalya'nın her bıngl blf 
siyasal veya hukuki alan.il 
olurea olsun Habeşistan ile 
karşılaıtarılmaeı halya için me•· 
far ve kabul edilmez bir dd' 
rumdur. Habeı ırkı için Uııaıııt 
olmadığı zamanda bile kuvvı.tll 
ve yalnız kuvvetin değeri var dıf• 

lstaobol 15 (Özel) - 8•· 
beetstan'ıo Nlyork elçisi bagO• 
İtalya . Habeşistan f el eri eır•· 
fanda bir dlyevde bulanır•~ 
şunları eöylemletlr: 

- Kat'lyyen ecnebi komaO' 
dası altında kalmıyacağız. ôuıo· 
ceye kadar elimizde sll&hlatl' 
mızla, topraklarımızı 
cağız. 

koruya· 

Hangi Fırınlar 
Kapatılacak .. 

lzmlr'de 143 fırından 73 1 
hamur yoğurma maklneel ko1' 
moetor. lzmlr'fn ekmek lbd• 
yacını 70 fmn temin edebilir• 
Bir ay ıonrı İzmlr'dekl maki· 
nesiz fmnlar şarbaylıkca kt• 
pattm lacaktır· 

Bo mdd iet ozatılmıyac.k· 
tır. Fmncılar cemiyeti etekle 
ekmek tıeınıb satılmamaıııa• 
karar vermietlr. Cemiyet bO 
kararı tıetblke çahtac.ktır. 

Urla Cinayeti 
Davası 

Urla eııkl hftkftmenl UıaıO 
Zlya'yı öldOrmekle ıoçln uo· 
kat Sabri ve arkadatları hak· 
kında ilçe ıoru bGkftmenllğlncl 
yapılmakta olan tahkikat bit• 
mit •e genel enaman ıoçlout 
hıkkındıkl lddlaeını ıerdetmtı· 

tir. İddianın sureti ıoçlolar• 

tebliğ edilecek ve Oç gGn ııonrt 

kırar hGkftmenllğl kararı•• 

verecektir. 

Denizli'de (;e. 
nel Sayım 

Denizli (Ôzel) - Baıbakıa· 
lak istatistik genel dlrektörltığO 
6 ıncı tube dlrekt~rQ Mebmed 
Ali Atkftu dftnkft glln ıarımıs• 
g"lerek bo yıl yapılacak genel 
nftfoe sayımına temel olarak 
belediyece yeniden yapılan no· 
marataj itini gözden geçlrmit 
ve be~eomlttlr. 



a ar a a erece . 1 - 8'ayr11ntç mıntakaıu lut'at lnyvnatuııın fhdyaa olan 
(296000) kUo yulaf kapıla zarf uealile mlnakanr• kon. 
muıtur, İhalesi 30 ·7· 935 salı gftnd tft•t 15 de Bay· 
ramlç'de aıkert ıatın alma komlıyonunda yapılacaptır. 
Şartnamesi her gan komlsyond• s6raleblllr. 

Vapur Dumanı 

~. Mussolini, Londra'daki .Bazı Gazetelerin Seslerini 
lngiltere Kamoyunun Sesi Sanmamalıdır. 2 

3 Behet kilo yulaf lçio dört kurut elff Hntlm f 1 at tah· 
mtn edllrolttlr. 

Gözlük 

Dılly Her1ld yasıyor: 
Uıan ve tebllkell bir gecik· 

tbtıdeb ıonrı 1ııgtltere hlkd· 
tbett, Partı•ın noktal natirıııı 
~okfadıktııı ıonra Babetlıtaa· 
tatı:ı karıtıklık lılerlnde iilha· 
teı ihzarı bir harekf'te geçmeğe 
•tar vetmlftlt. Boaua nktl 

~kitti gefmfitl, ÇGDkft tereddad 
çbuie •akit g~çlrmenUi' nedceıl 

M. MU110lini 

lto1111'clakl 11•aı lıtlyen grubu 
~llretlendlrmekten bııka bir 
te 1•ramıyorda. 
h Pra-•nıa nreceRI cnab da 

•rbatde ihtiyaç ıohar ettiği 
takdirde, olaılar karamana• 
010tlteılal g81term11Ae Te barbın 
llaea•ı için konnant•ıa koyduıo 
"-••tına bağlıhgtaı lıpatı ha· 
·;~_oldapaa bildirmek eekllnde 
0-.qktar. 

1 llagan halledllmeal lhımge· 
eb lbea'ele, ubk Ual aal htdl· 

:llata hakla n hakeıs tanf· 

8 
taaı tartmak degtldlr; aadece 
•bet11tan makatlderatı da de· 

~dlr. Bu lı olaılar koroma 

1 
httGn kollektlf emniyet ılı· 

b~laıa •arlığını al•bdar eden 
IDeı'"ledlr. 

1 
Eter alaelar karama hiçbir 

1 etebbtlete bulanamıyuak, Clye· 
~rlndea birinin 8teklne brfl 

'IDIDGden harbe glrlımeılne 
~Jlfd kalacak oloılarM, artık 

11 
karam ölmlıUtr. 

b 
l.oUektlf emniyet ılıtemlnln 

•tea bir te111ellerl çökDyor. Biç· 
ko•enant'ın blcblr antlaı · ....... 

afak •e hiçbir garantinin en 
d bir kıymeti kalmıyor. Vahlfl 
•tlrlertn kanan htklm oluyor. 

k Btı itte bina •ltbet, olaılar • 
'ra•a rt Da ıadakıt n kanuna 

b1•7et •mi harbin önlnCl ala· 
ffr. GGet 

ktllef erilecek saaf ve mCl· 
1Jetlere kar · ı lıtlhfaf ile 

OIQQI dlL • 
b aınek, yalnıa Afrlka'da 
•rbı •--d etmekle kalmas; AT· 

rapa•.t. 

eeılerlnl İngiltere ef ktrı omu ı aa çok tehlikeli bir ıorette al· 
mlyealnla ıeıl zannedecek olur danmıı olacaktır. 

Kışlada Mfle. Mev. satın alına komisyo
nunda ihaleleri ya ılacak ilinlar 

Maıtahkem ttıe•kt SA. AL KO. dea: 1 

l - Mts. MV. kıi;alatı tola 63300 kllo ıığıt eti kapıb 
sari osoltl ile eaiın alinacaktır. 1h1tle11I 29 7 935 pHu. 
teıl gGnl eaat 10,30 da lımlr'de kışlıda SAT. AL. KO. 
iıoilda yap1İae1ktıi. 

2 - $trtiılmeıl het gGn komlıyonda gôralebtlit. 
3 Sığar ednln ta~mf n edUeo bedeli dolosbfn da'rt1D~ 

dokeanbeı 94_95 llradar. 
4 
5 

6 

7 

Beher kflo eı!ır etinin tahmin edlleıı ftatl 15 koroıtur. 
Muvakiat teminat ıkÇesi 669 altı y~ altmıı dokol 
lire 40 kırk kor'1ttor. 
leteklller tle1ret odasında kayıtlı olduklarına dali +e; 
lika göıtermek mecborlyetlndedirltr. 
Ekıılhmtğe lıtlrak edecekler 2490 ıayılı artırma ve 
ekılltme kanununun 2 ve 3 ccı maddolerlade •e ıut-

nameılnde yazıh veılkalarlle temln•h munkkate mık· 
buılennı Te teklif mektubların1 ihale ıaatlnden en az 
bir ıaat enel komlıyona nrmle bolunae1klardır. 

206 3 11 l 6 20 24 

Ma.tahkem me•kt ıat. al. ko. 11. d~n: 
l - Mat. M•. aekeri baetanesinln ( 42000) kilo ıat ihtiyacı 

2 

3 

kapalı sarf oıullle ıatın ahnacıkht. İbaleıl 27 ·Tem. 
mas· 935 cumartesi gGnCl Mat on buçukta lımlr'de kıı· 
lada Met. Mv. ııatın alma komlıyooanda yapıl11caktır. 
ŞartaMmeıl her gQn komlıyonda glSrlleblllr. 
1.teklller Ticaret odaeıoda mokayyed olduklarına dair 
Teılka göetermek mec~orlyetlndedlrler. 

4 Sadan tahmin edilen bedeli (5460) liradır. 
5 Beher kilo elt için on Dç koraı f la tahmin edllmlıtlr. 
6 - Teminatı munkbte akçeıl (409) lira elll koruetur. 
7 MClnakaııa11na lttlrak edecekler 2490 ııayılı artırma Te 

ekılltme kanonannn 2 ve dçDncCI maddelerinde ve tart· 
uameelnde yazılı nılkalarla teminatı ma .. kkate mak· 
bozlarını •• teklif mektuplarını ihale ııaıtlnden enıı bir 
ıHt enet komleyona nrmft bulunacaklardır. 

2076 11 16 20 24 

MGltahkem meykt 11t. ıl. ko. re. den: 
1 - Met. M•. aııkert haıtaaeılnln (30000) kilo yogurt lhtl 

yaeı ıçık ekıılltme ıoretlle ıatın alınae1ktır. İhaleal 
27 ·Tem. 935 cumartesi gClnd ııaıt on birde İsmlr'de 
kıılada Mıt. M,. Hlın ılma komleyonuada yapılacaktır. 

2 Şartnımeal htr gCln komleyonda gördleblllr. 
3 Yoğurdun tahmin edilen bedeli (4200) liradır. 
4 Beher kilo yoğurt için on dört koruı tahmin edllmlıtlr. 
5 - Teminatı movakkıte akçesi (315) liradır. 

6 

7 

İıtteklller Tle1ret odaeında kayıdlı olduklarına dair 
•eelkı göıtermek mecburiyetindedirler. 
MGnakuaya lıtlnk edecekler 2490 ııayıh artırm• •e 
ekılltme kanununun 2 •e GçlncG maddelerinde •e ıart· 
nameelnde yııılı nılkaları •e te'mlaatı mankkate mak· 
boslarlle birlikte ihale ıaetlnden en aı bir ıHt enel 
komlıyonda hasır bolonmalan. 

2077 11 16 20 24 
Maıtabkem mnkt SA. AL. K.O. dan: 
l - MST. MV. Jutaları için 46900 kilo ıı~ır eti kapata 

sarf oıula ile ııtın ahnae1ktır. lbaleııl 29.7.935 pasar· 
teıl gana saat 11 de lımlrde kıılade MST. MV. SAT. 
AL. KO. anada yapılıe1ktır. 

2 - Şartaameıl herğan komlıyondı görClleblllr. 
3 sııır etinin mecmu bedeli 7035 yedtbln ototbet llndır. 
4 Beher kilo ıığır etinin İahmtn edilen f latl 15 koruıtur. 
5 Muvakkat temlnıt akçeıl 54!7 beeyCll ylrmlyedl Ura 63 

altmııaç kuroıtur. 

6 İıteklller tie1ret odaeında kayıtla olduklarına dair nılka 
göetermek mecburiyetindedirler. 

7 

• 

5 

Mu•akkat teminatı dokuz yaz dokean dokuz ( 999 ) 
Hndır. 

İstekliler Tlcuet odasında kayıdb olduklarını dılr .-e. 
ılka göstermek mecburiyetindedirler. 

6 - Münakanıına lttlrak edecekler 2490 ııayıh artırmı ve 

. ekılltme kanonunun 2 Ye 3 anca maıldelerlnde ~e prt· 
nameıılnde yHıb veelkalarlle muvakkat temlnıt makbuz· 
lınnı ve teklif mektuplarını ihale ııaatlnden en az bir 
nal enci komfeyona nrmlı olacaklardır. 

2079 11 16 21 26 

Söke 6keri ııa. ıl. ko. re. den: 
1 - Atay atları için 260 toı11 arpm kapah urf la ekelltmlye 

konmoffot. 
2 - lhaled 22,ıemmos.935 pas•rteel glaa uat 15 te Söke· 

4 
5 

il• ıafm alma komleyononda yapdae1ktır. 
Arpa'aın tahmin edilen hedeU 9100 llndır. 
Mankkat temlnıtı 682 lira 50 kuraıtur. 
Arpa ıakııltlerfnln yGıde 50 ıl yulaf olur• tercihan ka • 
bol edilir. 

6 - Enaf Te ıerald ~ğrenmek lıtlyenler hergCl• •e latekll· 
ler de teminat panlaranı malıandı~ına yatırank alae1k· 
ları makbuıla ve tle1ret odaeıadı kayıtlı olduklarına 
n mahalll emniyet mldlrlllğlnden teıkiyelerlne ah 
nulkle ihale gGnCl ııaatlnden enas bir ııaıt nnl Söke 
aıkerf utın alma komlıyonona mGracHtları. 

5 10 16 20 2002 

Ankara i.v. Am. ııat. al. ko. rı. den: 
1 - AalLara garalıonundakl kıtıat Te mCleueaat efttdanın 

ihtiyacı için 450,000 kilo ekmeklik an kapalı zarf 
oıoltle mClnakaeaya konmuetur. 

2 - İhaleıl 25.temmos.935 pertcmbe ganCl ııaat onbeıte An· 
kara le.asım lmlrllAI ıatın alma komlıyonunda yapıla 

e1ktır. 

8 

4 

5 

Şannımeel iki Ura ondört kurut lcret mobbllfnde An · 
kara levuım Amirliği eatıa ılma komleyonondaa verilir. 
DörtyGı elll bin kilo ekmeklik unun beher klloeunon 
tıbmln edilen flatl dokuz buçuk kuroıtur. 
Mecmu tutarı kırklkl bin yedlyOs elll liradır • 
Teminatı ma .. kkateıl 3206 Ura ylrmlbet koruıtar. 
lıteklller tle1ret oda111nda kıyıtlı olcluklınna dair nelkı 
göıtermek mecburiyetindedirler. 

6 - Teminatı munkkate mıkbualarlle birlikte teklif me~· 
toblarını mClnabııanın yapılae1ğı belll ıutten bir eaat 
enellne kıdar Ankara lev11ım tmlrllğl ııatın ılmı ko· 
mlıyonuna •ermeleri. 6 11 16 21 2012 

Bornava sabo alına komisyonunda iha· 
leleri yapılacak olan asker ilanlan 

Buruna aekeri ıa. al. ko. dan: 
1 Gallemlr'dekl kıtaat ihtiyacı için "raıkırk" ton ek· 

mekUk on kapalı sarf uıollle mClnık .. ya konalmuttor. 
lhaleel 18.temmuı.935 perıembe gClnl •at 15 te İı· 2 

3 
4 
5 

6 
7 

mlr'de Duraanda 11keri satın alma komlıyonunda yapı 
lae1ktır. 

İtba on için keetlrllen bedel onaekfıbln lklyGI liradır. 
İlk pey blnClçyOs altmıtbeı Uradtr. 
İeteklllerln Ttouet odaıında kayıtlı olduklarını dair 
•eılka göttermelerl mecburidir. 
Şartnımesl hergCla komlyonda görfllebillr. 
İtteklllerln ilk pey makboılarlle birlikte teklif mektab 
lınnı mGnakaaanın yıpılacağı gln ve ııaattan en apğı 
bir ııaat enellne kadar mıkboı mukabilinde İımlr . Bor· 
nan'da aıkerl ıatıu alm• komlıyonona Termit bulan· 
malarl. 80 5 10 16 1918 Ekelltmeğe lttlrak edecekl~r 24PO ııayılı artırma Te 

ekılltme kanununun 2 ve 8 ClncG maddelerinde Te •1111111111111111~ M il" ...-11111 
eartuameelnde y1Zılı Te&fkalarlJe munkkat teminat mak· - Ua im ~ 111111111111 
boslarıaı n teklif mektublaranı ihale ıaatlnden enaı ~ Dr. ffulôsi Alataş ~ 
bir ıaat enel komlıyona vermlı bolonae1klardır . - = 

Şf mdlye kadar görtıt. 
memf f derecede zarif ve 
ucuz bir g<Szlftk almak 
lıtereenlz : 

Başdurak 

Hamdi NOzhet 

SIHHAT 

ECZANESi 
ne uğrayınız. 

lnhlaarlar İzmir baımGddr· 
IDğanden: 

Çamaltı tozluında idaremh 
malı olan lkltcr yOs lira ma· 

hammen bcdelll iki bakkal · 
dakkAnının Haziran 935 ipti· 
daeından itibaren birer ıeneUk 
kiralarının aruırılmıeı 22 ·7 · 
935 pazarteel gDnO ııaat on 
bette ihale edilmek tı.ere on 

gan osaulmıetır. İıreklllerln 
yGade yedi buçuk temlnatlarlle 
ıôıl ıeçen gande hmlr lnhl· 

urlar baımadOrlGADade mQte· 

IJl!kklf komlıyona ~elrpelerl . 2127 

Operatör 

Cemil Şerif 
Baydur 

Nomanzade toka~• No. 5 

Saat 9 · 12 Tele. Ev: 3857 

., 3 · 7 " Kıl : 3228 

Zayi 
11 Temmuzda ııhııma ald 

mClhrGmd zayi ettim. 1ıba mah
ramle ılyidan enel biç borç 

eenedl ve ibra n makbuı UmD· 
haberim olmadığı gtbf tarihi 

mezkurdan ıonra zuhur edecek 
reemt n gayri reemi aenedat 
n n11lkl kabul etmlyeceğlml 

ve yeni mahClr tedarik ettlllm· 
den 1ayl olan mflhrGn hiçbir 

hClkmO olmadıJ.ını beyan n 
Uta eylerim. 2139 

Söke Kocagöz o~lu Halil 

1--------------------
Onlvereltede Döçent, 

(MuaYia Profee6r) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekim· 

Baıtalua hergda öğleden 
IODrl bakar. 

fıtiklil caddeei No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf. ı ST AN BUL 
Telefon : 49250 bı d da bir dlılne harbi 

' ea baaırlamıı olur. 

.. , Der IDe111leketten ılyade Fran 
k •••, alaalır kurumuna •da· 
it göat 

2064 11 16 20 24: § Eekl Tıbbiye Mektebi MGdClrQ, Garp ~bheel Sıhhiye Relıl a 
--M-d-st-ab-k-em-m-ev_t_ı -ııa-t.-a~ı.~t-o.-r-ı.-d~ea_: ______ ~ lç Hastalıkları MOtahassısı i 

1 - İzmir Mat Mv. aekeri haııtaaeılnln (60000) kilo keıllmlı - - K" h GO 1 e· 
lıbt11 ereceAI muhakkak aayı· 

r. Fran1a ile lnglltere'nln 
.... h .. 
kea ha lbahafua içi• maıtere· 

reket etmek tlsere asaa 
1'••11danbe old rl •erllmlı kınrlan 

DIQ11a d ı 
bılthuı • ayn kati ıetle lna· 

r. 

IDQ~Qaaaıa her.her lngiltere'de 
L •l.ııaktr ınaıboattan bir 
"

1
••

1 lh dae • ıu gayretlerinin hep· 
rt 

1 
Çatmak Te harp lıtekllle· 

.. •lkıtl L 
tQr Art ama-. yoluna ıotmut· 
...a_· Dllollnlye tlmdlden ihtar 
-.elim ki 
..... • eter Londn matbu· 

k9"1 laıaf tua olaalana 

2 
3 

5 

6 

7 

koyun eti lhtl1acı kapalı zarf oıollle mdnaLua•a kon· g Baıt•larını Bacı Hısan Oteli Kareııında Şamlı Sokağında 51 ıta IDIZB ze ır 
.1 = (20) No. Eıkl Moayeuehane1lade Kabul Eder. := 

moıtur· thıleel 29 ·Tem· 935 pazarteıl gaaa ... , onaltı mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli Cilt Yaptıracaksanız. 
:::~~t;a~ı~~::!~.:.ıılada Met. Mv. llbD alma komleyo· lzmir Defterdarlıg--ından: Yeni kLavafllar çarRııaı 134z~umAarada 
Şartnameel her gGn komlıyonda görQleblllr. A 
Koyun etinin muhammen bedeli ( 194!00) on dokas bin hııeanın ver~ borcaudaa ötdrl tahelll em .. ı yaıaıını göre 
ikiyiz Hradar. bacsedllen ıeydlköy K.llUkoyo damlacık mevkllnde kata 361 
Beher kilo koyun eti için 32 otoı iki koruı f lat tah· döndm zeytinlik tarihi lltndan ltlbarea yirmi bir gftn mClddetle Mftcellithanesine uğrayınız 
mln edilmittlr Mlllığa çıkanldığından pey ıOrmek btlyenlerln defterdarlık tah· 
Teminatı munkkate akçaıı ( 1440 ) bin dörtyClz kırk ılltı kalemine gelmeleri. 2025 7 l l 16 20 
liradır. 

İtteklller Tle1ret odaeında kayıdh olduklarını dair TC· 

ılka göetermek mecboılyetlndedirler. 
MDnaka•11na lttlnk odecelder 2490 ıayıh artırma n 
ekıiltme kaaonano• 2 ve 3 incel maddelrlnde •e prt. 
namealnde yuılı Teelkalarlle teminatı m~nakkate mak· 
baslarını Te teklif m .. ktuplarını ihale •atlndea en as 
bir eaat enel komlıyona Termit olacaklardır. 

2078 11 16 21 26 

12'mir Defterdarlığından: 
leaııının •ergi borcondaa ötlrCl tahılll emTıl yau111na göre 

hascedllen abmet ağa mahallealude k8mOrcCllar çar111ında ktin 
32 llA 40 yeni 86 llA (~ •yılı kahvehane tarihi llandın itlba· 
ren ylrmlblr gCln mClddetle ııatıhğa çıkarıldığıadan pey ıdrmek 

letlyenlerln defterdarlık tabelltt kalemine mltacaatları. 

7 11 16 20 2026 

Muhasip 
Korrespondans 

TGrkçe ve f'ran11sça •eya 
Ahnane1ya tamamlle malik olaa 
bir mnbaelp K.orreıpoadanı ara· 
aıyor. MGracHt yalnız yaaı Ue 
AN AOOLU gueteıl idarehane· 
dae mlrMut. GI. At. D. 3 



• • • 
ı ç ı o ı z. Alisehir Banliası 

Çonko ' ·-· ü~mö1r ŞlYlb<itSD Ankara Birası ---
Ulusal Bir Fabrikanın Mahs11lndnr --- ikinci Kordonda Bol'8a civarındaki kendi binasında 

TELEFON: !2383 -••• -- ----.·--··- ---
Ucuz, Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır. HerUlrltı (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılar. 

Vadeeizlere % 4 

--------
Tflrkiye'nin bertarafında 

içilen yalnız (Ankara Birası) dır. 
- Mevduat Şartları: A!b ay vadt:liy~ % 5 

Dır sene vadelı ıe % 6 faiz , ·erilir. 
~-------

(Ankara Boraso) 
lzmir Milli Emlak MüdürlOğünden: 

Lira 
Karııyaka alaybey meydan eokağıoda 128 metre murabbaı 
33 No. lı arıa. 32 
Karııyaka alıybey mllllyet sokağında 58 metre munbbaı 

2 eekl 8 yeni taj numaralı arsa. 17 40 
Seydlkay çay mahalleılnde 1267,97 metre murabbaı 
bili numaralı arsa. 253 60 
Seydlköy atıf ıokağındı 578,81 metre murabbaı bili nn-
maralı mJıterek kayalu ar1a. 115 80 
Baca atığı mahalle göl ıobğında 239,44 metre mu· 
rabbaı arıa. 60 
Bama•a dede aokağında 134,34 metre murabbaı 41 
numaralı matterek kayaln arıa. • 53 70 

Yukarıda yazılı arealarıa bedelleri peıla para ile ödenmek 
Gzere malklyealerl 18,7,935 perıembe gaaaa 18at 15 te lhıle 
edilmek Qsere maıayedeye konulmoıtur. Taliplerin o Halle 
Milli Emltk madGrlGğaade matetekkll Ntıt komlsyoanaa m4ra· 
cutlare. 4 15 1979 

(Müfettiş namzetliği ve şef namzet· 
liği için mDsabaka imtihanı) 

Tnrkiye Ziraat Bankasından: 
1 - Bankamıza mGıabaka ile (5) mafeltlt uamıedl ve (5) 

tef namzedi ahnacaktır. 

2 - Ba maeabakalar 5 6 •e 7 a&oıtoı 9:JS tarihlerinde 
Ankara, lııanbul ziraat bankalarında yapılacaktır. tahriri imli· 

laaacla kasananlar gellt ve dGnGt yol paraları •erllmek ıaretlle 

Aakan'ya gedrllerek ılfıbl bir lmdhana tabi tutulurlar. Bu 
lmdhaacla da kazananlardan beti 140 Un aylıklı mlfenlt n•m· 
setllğlae ve dl ger beti de ( 130) Hra aylıklı tef nmsetlf gine 

tayla olunurlar. 
S - MGfettlt namsetlerl iki tene ıtajclaa aonra mlfeUltUk 

ehliyet imtihanına girecek ve kaunırlaraa 17 5 lira aylıkla ma· 
fettltllle geçirileceklerdir. 

Aakara'da umum maddrlak eenlılerlade çalııımlacak olan 
tef namsetlerl lıe bir eeaellk ıtajlırıaın ıonunda ehll1et lmtl· 
hanına girecekler ve kasauıular ıerf 1 etdrlleceklerdlr. 

' - M a .. bakalara girebilmek için (Slyaul bilgi ile veya 

ylkeek ticaret •e lktııat) okula11ndau •eyahot bakuk fakftlte· 
ılndea •eya bunların yabancı memleketlerindeki beaıerlerladen 

diplomalı bulanmak gerektir. 
6 - imtihan programını nealr .. rtları gôateren lsahaameler 

Ankara, lıtın~al ve İzmir ziraat bankalarından elde edilebilir. 

6 - lıteklller, aranılan belgeleri bir mektobla blrllkt., f'D 

aoa 26, 7 ,935 cuma gGnG ak1am1Da kadar Ankara Ziraat bankaıı 
ıeftlt heyeti mGdGrllğClae gGndermek veya vermek ıuretlle mi· 
racaal etıolı bulanmıhdırlar. 

r2102 l~ 14 16 17 !8 19 20 21 23 24 25 26 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamı& mohtellf ıenlılerlnde çahttmlmak üıere mQsabıka 

ile .., yaıer lira aylıUa on memur alınacaktır. Masabakaya 
girmek için liıelerl nya ticaret lleelerlal veyahut ıılıtaıaray 
llaeıl ticaret k•ımını bltlrmlt olmak ve yirmiden a .. ğı, ylrmlbeı· 
ten yakarı yıtta baluamımak 'llsımdır. 

MGHbakaya gireceklerden ne gibi belgeler arandığı .e neler· 
den imtihan yıpılacaAı, Ankara, lıtanbul •e lımlr ılraat bın· 
kalarım11dan elde edilebilecek tartaamelerde yasıbdtr: Mlıabaka 

1.8.935 pertembe gana Hbahı eaıt 9 da Ankara H .lttaabnl 
&irut bankalarında yapılacaktır. 

lıteklller aranılan belgeleri bir mektublı birlikte en eon 
24.7.935 çarfamba gQaQ aktamına kadar Aakara'da ziraat ban· 
kaıı memurla madarl6ğane göndermek weya .ermek ıaretlle 

mlracHt etmlı bulunmalıdırlar. 2101 13 IS 19 21 24: 

Maliye Vekaletinden: 
l - 2257 No. lı madeni ufaklık pan kıaanana ınflkan 

Veflet alacaklarına 60 kuraıtaa ahnmakta olan beher 
mecidiye gGmGt f latlala tenezıala h11eblle 54 karuıı 
lndlrllmlt ve ba f lat Gzeriaden kabul edllmeıl lçtn 
malaaadıklırıaa tebllğat yapılmıttır. 

2 Cambarlyet Merkes baakı11ada beher on gram uf 1 
meıklk n gayri meek6k hallı glmltl 27 kura,. ıatıa 
alacaktır. 16 19 21 1720·2134 

heryerden arayınız. 
Z a b l re, QzQm, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komiayonculoğa yapılır. Mallar geldi· 

lfmt~ ııahfplPrfn11 f'n mOııafd eerahle nanı •ullfr. 
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--H----Il-.. - 1----• Fratelli Sperco Vapur Acentası 
amza us em ROYAI .. NEERLANDAlS KUMPANYASI 

F t ğ &~ • "0RESTES,, nparu 15 temmuzda gelip yakana bo1altt1kıa• 
<O> O> lr a u u u a n es o Bonra Anvers, Roterdım, Ameterdarn •e Bambarg llmınları içit 

· • • yak alacaktır. . 
Fnkalide ıar'ıt ve nefa~etle ve teminatla olarak fotoğrafa "GANYMEDES,. nparu 26 temmuzda beklenmekte olup yO· 

mOtealllk her it yapıhr. kOnd boıaltbktan ıonra Borgas, nrna ,., KGsteace Jlmaalırı 
Vesikalık Resimler 6 Saatte ıçın yak ••acakt•r. 

• "BERMES,, nporu 27 temmuzdan 1 ağaıtoaa kadar An•ertt 
Amatör lşlerı 12 • 24 " verilir. Roterdam, Amıterdam ,., Hamburg limanları için yak alacaktır· 

SVENSKA ORIENT LlNIEN 
Portre retlmleri, ığraudlsman, kart poıtal itleri teminatlı ve 

pek el•erlıll flatlerle ve mtımkdn mertebe as bir zamanda 
yapılır. 

Satış Mağazasında 
En maruf fabrikaların cam, l ilim, ltğıt, makine •e ecza

lan rekabet kabul etmez f latlerle 81tıhr. 

Doktor 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık ile salğm hastalıklar 

mfttahassısı 
Basmahane iıtaıyono karomııda.ü dibek ıaokak baoında 30 aayı· 

h e• •e muayeaehaoeıinde aabab saat 9 dan akpm Hat 9 a kadar 
baatalannı bbol eder. 

Müracaat eden haıtalara yapılm111 llzımgelen sair tahlilit ve 
mikroıkopik muayeneleri ile veremli haatalara yapılmaaıoa cevaz gö· 
r6len Pnomotorakı muayenehanesinde muntazaman yapıhr. 

Gomrok Muhafaza Genel Komutan· 
lığı Istanbul Satın Alma Komisyo· 
o undan: 

1 GGmrak muhafaza teıkllltı için 4000 çıft aıker fotlni 
kapalı sarf la 22 7.935 pınrteal ıana Hat ıs de ek· 
ılltmeal yapılacaktır. 

2 - Taıarlınmıt tatarı 20,000 llndır. 
3 E•eaf H aumuneal komlıyondıdır. E•safı panııı •e· 

rileblllr. 
4 ••tek.iller ytide 7 ,5 maHkkat teminat olan 1500 liralık 

nane makbaıu veyı banka mektubuna teklif mektup 
larlle birlikte ıaat 14 de komlıyona •ermeleri. 

3590 1939 2 6 10 16 

lstanhul Evkaf Müdürlüğünden: 
Beyoğlanda Mis ıokağında 1 No. lı binanın tadllen in 
taıı ekelltmlye koamuıtur. 

A - K.etlf bedeli 221:14: lira 70 koroıtur. 
8 - Şartname n projesi 1 lira 12 mukabilinde lıtınbul 

heretl fennlyeılnden ahDJr. 
C - Eksiltme 22 temmuz 1935 paıartesl @ftnG ıaat 16 da 

Ewkaf mGdarlftğftndekl idare en601enlnde yapılacaktır. 
D - Ekelhme kıpalı z1rf oıollledlr. 
E - MuHkkat teminat 1661 liradır. 
F - Ekelhmlye glrtceklerlo mimar •e mOheudlı olmaları 

we bu gibi yıpı tılerlnl iyi bir sarelte yıpuklarına dair 
veealkl ibraz eylemeleri IAzımdır. 

3 7 11 15 1955 

Askeri 14"'abrikalar Silah Tamirha-
' nesi Modoriyetinden: 

lıallr ılllh tıaalrhaneel lhtlyaeı için Clr.retl tebriye ile bir reı· 
ıam alınacaktır. Talipler ıenltl anlamak Qıere hergaa tamirhane 
madarlyedae ve imtihana lttlrak etmek Gıere de 22·Temmuı 935 
gGal 1aaı oadftrtte tamirhaneye gelmeleri. 9 12 16 2037 

11VASLAND,, motörtı 24 temmuzda beklenmekte olup yakaaO 
bot•lttıktan ıonra Roterdam, Hamburg, Copenhagen, Daatılg, 
Gdyola Oalo, Goteburg te lakaadlunya Umanları için yftk 
alıcaktn. 

"BLALAND,. motGrfi 1 ığostoıta beklenmekte olup yGkaaa 
boşalttıktın sonra Rottrdam, Hamburg, Copenbagen, Daatalg, 
Gdynla, Goteburg, ÜıJlo •e ıskandlnatya llmanlerı için yGk 
alacaktır. 

SJtltV ICE MARJTbl ROUMAIN 
"PELEŞ,, nparu 15 temmozdı gelip ayni gaade Maltı, 

Marıllya ve Barselon'a harekrt edecektir. 
Hamlı: lltalardald hareket tarihlerindeki deAltlkllklerden 

meı'ullyet kabul etmeı. 

Fazla tafslltt için ikinci Kordonda Tahmil •e Tahliye tfl'ked 
blauı arkasında Fratelll Sperco acentalı~na mGracaat edllmeel 
rfca olunur. Tf"lf!fon: 2004 . 200S . 2663 
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' Olivier ve Şore· 
kası Limited Va· 

pur Acentası 

ve POrjen ~ahapın 
En -OsUln Bir Mfts· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unuımayınız. 

iKuvvetli Mftsbil 
lstiyenler Şaha 
Sıhhat SOrglln 

Haplarını Maruf 
ecza depolanndan 
ve Eczanelerden 
Arasınlar. 
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-------·-V. N. 

VV. f'. H. Vaıı 

Der Zee 
& Co. 

OEUTSCBE LEV ANTE J.JNll 

" BERAKLEA ,. pıpuru 22 
temmusda bekleniyor 25 teın . 

musa kadar An ~erı, Roıerdam, 
Bamburg n Bremea için yak 
alacakhr. 

0 DERINDJE ,, npuru 5 
ağuıtoıtı bekleniyor 8 agaıtoıa 
kadar An•etı, Roterdam, Haıo

barg ve Bremen için yak 
alacaktır. 

" ALIMNIA ,, Hpuru 10 
apıtoeta bekle•lyor, Hamba .. g, 

Annrı Te Bremen limanların· 

Cendell Ban, Birinci K.ordoD 
Tel. 2448 

Ellermıa Llya Ltd. 

" FRAMINlAN ., npura ay 
ıonuoda Ll•erpool ve Snaa• 
ıea'daa gelip tahliyede balo· 
nacaktır. 

"DRAGO., Hparu 29 tem· 
muıda Hull, Aanra Ye Lon· 
dra'dan gelip lahU7ede balo· 
aıcak te ıynl zamanda Loadıa 
•e Hail için yak alacaktlr. 

Doyçe LeHnte Llnlye 

"ANGORA,, nparu 18 ttm· 
muzda Bamburg, Bremen •e 

An•erı'ıeo gelip tahliyede bo · 
luoacıktır. 

Not: Varut tarihleri 'fe Tlparlı· 
rın lılmlerl aserlae denlılkllkle· 

rladeo meı'ollyet kabul edllmf!z, 

r ' ,.Elinizdeki Fotoğraf Ma· 
kineai Bozuk Mu; Reeim 
çekemiyonunuz demektir 

Bize Makinenizi Ge· 
tirioiz Ucuz ve Ga· 
ranti Olarak Tamir 

Ederiz •. 

Refik Lotfo Or 
Resim Evi 

HOk6met civarı 

dan yak çıkaracaktır. 
SERViCE DIRECT DANUBI E~ 

TUNA BATTI 
"TISZı., motGrG 31 tem· 

muzda bekleniyor, Badapeııe, 

Bratlıla• n Viyana için yak 
alacakıır. 

08UDAPEŞTE,. motöra JO 
a~ollotta bekleniyor, Bad.petıe, 
BratlılH ve Viyana için ytık 
alaoaka.r. 


