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· Knartıbıne ve Margol bakır 

-Bahçede Hafriyat Yapılıyor. Bulgar 
Bahçevan Duyduklarını Anlatıyor!. na Hatları ikmal Etmı·ş Olacag.,,, iZ mınt~kalan~ı dolaı;p Uopa'ya 

~ • ' ' gltmıt n fnbıon a hareket 
Jı etmtıtir. 

llıir'in Havagazı ve Otomatik Telefon Şirketleri, Ba- Almany;.'da 
taklıklar, Cellad Göl-U, Şark Demiryolları, MnsademPler Var 

IstanhuJ Tramvay Şirketi Mes'eleleri. Genç Kuvvet Katolik 
Kurumu Dağıtılmıştır. 

Ş. 11•111adırhk BakaD1mız, h~ir Baeın örküoleri ile bir arıadı . 
......... --•iade konu~umuz bu· ve Sosyıl Yırdım BakanhğlDıD 
'' ...,._ Bayındarbk bab knrler t e Hğsrlır mCletaeftı1nl 
..,...... dtln İamlr'Jn muhtelif ıf yar et ederek bu iki karamda 
~dathk itleri ftıerlnde ônemll çocuklara göıterllea ilgi ..e 

'•tel ler J•pmıtlardar. Ôgledea oef kattan takdirde balaamat· 
"'- beraberlerinde De•let de· tardır. Sonra gene otomobille 

--101•-- lımlr'e dönen eayın bakın, 
"hı .. -.rı genel dlrektôrD lb 
1..1_ . l.eaaal Baybun, bıkınhk yangın yerinin ne tekilde bı· 
~ lllG yındarlatılmaktı olduıuno dı 
'' " b te•lrl Stlrui Dnrlmer tetkik etmlo, Moıta(abey cadde· 
lıı b t ıy doktor Behçd Salih ııinl, loçller mabılleılnl, bura· 

~.;~~D~uğo halde otomobille tarda yeni yapalan kuramları 
~,,,,; 1• ghmlılerdlr. Hal klltGrpark ye:lnln aooloz kal· 
"ltaa •n geçerken tehrln darmı n dcııeltme amellyeılnl, 

&•Ilı Gn l l )•liatc1a em e ilgilendiren ve orada ônClmOıdekl yal kuru a· 
h11ı... llbut kuratalmaeıaı ça· cak beynelmilel panayır yerlal, 
~- ltlllt bataklığı gGrmOt, bu yıl ıçalıcak olan panayır 
q.. • karatalm111 na11l mim· alınındaki haıarhkları, yangın 
· ~1~Rıaı tetkik etmlttlr. yerinde yeni açılmıt olan mab· 

L daa l.1111yıka'ya geçen telli bol•arları gölden gf'çlr· 
-Jilldırtık •- ı iL toe.1ı utıkanımıı arayın dikten ıonıa ımlr otomat • 
~ını, aonra Sağhk telefon ıoıyeteelne gltmltlercllr. 

Eski Kral Tayyare ile 
Ansızın Gelecekti •• 

<\tin ~ - F a .. Jarbayı Kralla Konuştu, a· 
kat Venizelos'la Konuşmadı. 

..... ~. .__: 
~b l Atıua'dan bir görtlutl~ 

1 

~ l~l 25 (Ôıel) - Lond· ı amade olmak aten tayyare .... 1._:11 haberlere gôre, kiralamıt n anı,.ıa Yb-lt· 
krala Jorj, emıhıe - Soa• 2 hlcl 7Cllde -

Sosyetede bir saat kadar 
kalan Ali Çetlahya bfttftn te 
ıılııatı ve görCUen lılerl tetkik 
ederek alAkadarlardan izahat 
almuılar, otomatik telefon t!r· 
ketladeo ııonra ilbay General 
Kılzım Dlrlk tarafından ıehlr 
g1alnoeuada verilen öıel tölen · 
de (Zfyafeue) bulanmuılard1r. 
Ziyafette Yananlıtın'daa gelmtı 
olan Atlnı bOyftk elçimiz Ro· 
ıen Eşref llb uyın ba\aaan 

- Sona 3 ncO yaıde -

Karlaruhe, 24 (A.A) - Ha· 
.,.. Ajanın blldlriyor: 

Alman iç bakana Dr. Fıik, 
Genç kunet imıtndekl katollk 
kurumu ile bOtftn kurullarını 
kapıtmııt1r. Kurumun bChGo 

malları milıııdere edllmlıtlr. Ko· 
lonya ile Ren 'fadiıılnln birçok 
mabaUerlnde Hltlercl Fençllk· 
lerle, Genç Konet mtıyonları 

ara11nda uf hıllade maeacleme· 
ler cılmaıtur • 

j 

Damdö11<>n mekt~binin cephl'.ııi 

Karoıyaka'da Karabeklr tar· 11reti altında bir hafriyat ya· 
laeı yanındaki Dam Da.iyon pılmağa bıtlanmıttır. : 

Fraa~ı• mektebinde nbata ne· 
...... 49 ..... ~ ............ .,. ••••• ~ ........................ ~ ............. ~.~···--· ... ·~··· ... ••••••• .. ••••• .......... 4 

Eylôl Iptidalarında ltalyan 
Habeş Harbı Patlıyaeakmı~ . 

-------------------· .. --------------------
Japon Resmiğ Mehaf ili, Habeş işinde 

Açık Sözler Söylemiyorlar. 
~~~~~~~---~~ .. ı~~~~----------~ 

Mussolini'nin Oğulları Tayyare Zabit Vekili ve Çavuş 
Olarak Doğu Afrikasına Gidiyorlar. 

Babeı Bilk.ümdırı, Japonya'nıa Adis-Ababa büyült elçiıini kabul ederken. 

Mu~solini'nin oğullar• : tlıtan'lı Adlı Abıbıdıkl lnglllı 
Roma, 25 (A.A) _ Dogo basın aytarları ar11ında bir ilgi 

Afrlkaya gitmek Ozere g&nalla •j•na atamıttır. Do ajın lmpa· 
yasılın Doçenla oğlu Vlttorlo 11torun mubdıı alayı ıubaylı· 

undan Albay Merahtı'tlr. 
Mouollnl hava ihtiyat aateA· Tokyo, 25 ( A.A ) _ Stlel 
m"nllğine tayin olanmoııur. 

makamlar, Japonya'mn lıabe 
Beoaz onaltı yatındaki lurdeıl 

ıletın'ı ııllAb ~Gndermekte ol· 
Bruuo dı pilot çnaıu olmaı· dugunu ne yalanlamak, ne de 
tur. İki kardeı 1 Apıtoeta berkltaiek letlyorlar. Banlar 
dogu Afrlka'ya gönderilecek görGnftrde jıponya'yı, ltılyaa, 
dokuıonca bombardıman gro· Habeı dava11na .karı1t1rmık 
buna memur edlleceklerdlr. amaclle birçok ıGylentller (RI· 

Yeni bir ajan : vayetler) dolaıtırılmakta oldu· 

Londrı, 25 (A.A) - Vorld gana ı .. ret etmektedirler. 
Preu Nlyas•aa haber nrdlglae Jıponya'aıa Habeılıtın'a 11· 
gGre Babet imparatora, llabe· lih ı&aderlp gnadermecllllal 

aaylemeğe bu makamlar hiçbir 

lGıam gtlrmlyorlır. Dıt bakin· 
lıgt da Habeılıtın'• cephane 

- Sona 2 inci yaıde -

- ,_ - Bulgar Hıari-. --

Sebebi tadar : 
Mektebin kapıeııı Mehmed 

- Sonu 3 neft ytııde -

Zeybek Mehmed 
Karısını Neden Vurmuş? 

. ..,----~~---

Kadının Yaraları Ağır Bir Durum· 
dadır. Mehmed Hadiseyi Anlatıyor. 

~~~~---------~ 
EYelkl ak .. m Kemeralh r.ad gortlb bıçakla aç yerinden ıgar 

deetne yakın bir yerde Şamb ııureue yıra1acblını yazmıth~. 
ıokağındı zeybek Mehmed Zeybek Mebmed .,.k'adan aonn 

kanlı bıçağını cebine ııokarak 
kaçmııta. Batan gece ubıtıcı 
araomıo olan Mebmed ubaba 
kartı pollee teııllm olmuı 'H 

Şımh ııokağındakl ~ak'anın 

faili oldugonu ıGylemlıtlr: 
Dilo Tilzeye (Adliyeye) nrl· 

" len ıeybek Mehmed. etkili 
(Mftteeulr) bir durumda idi. 
TOıe koridorunda kendlılle gG· 
rftşen bir mubırrlrlmlze ıoalara 
ııöylemlotlr: 

Kamını vuun Zeybek Meb;..ed 
adında blrloln; larm Seblleyl 

bafka bir erkekle gGrlflrkea 

- Evlenell iki yıl oldu, flY· 

de chlmi bir geçlmılıllk devam 
edip duruyordu. Sebile, Ollton 
Uıttln kumpanyaeı mağızaıında 
çaho1yordo . 

Kendlılnl mağ•ıdan çıkınca 

taklb ettim. Yabancı bir er· 

l kekle kolkola glrlb yGrDmege 

- Lotfe• •lalle7l ~nlrlala = 



Balkan Modeli 
letanbol'd n çıkarken gazete· 

lerde ş6yle bf r hıber okudum: 
"Floryı'da, Varna plajında ol· 
doğa gibi, beton baoyoluklar 
yıpılıcaktır . ., 

Niçin Varoa plAjında oldoğo 
glbl? Bılkım modeli 1908 dev· 
ılmcllerioin icadıdır. Blzlm 
içine girdiğimiz batı kdltftr 
dfinyısı Balkınlırdın Gtede haf 
lar. Gerçi Balkan memleketleri 
raeıudı dı derece farkları var· 

dır. ŞOpbeefı Ro011oyı Bulgı· 

rletan'dan dahı ileridir. Fakat 
ne de olsa, batı kOltOrQ .ko· 
romlınnı yenldea bina eden 
memleletler, en iyi ve en ileri 
modele gözlerini çevirmelidirler. 

Bu ileri n iyi modd, IAlln 
A vrup'11ının bile GetdDde, ko· 
HY A vropı'sındıd1r. BılkanlılJ 
mak, y loız, elyasr. lehçesinin 
bir .deyimi değlldlr. Bu keli, 
menlo anlımını biraa daha ge· 
nloletmemlz llizımgellr. 

Bayındırlık ve gellılm dna· 
eını Balken'lırda 11nırlımık, 

gelecek neeillerl htrşeyl tekrar 
ve yeniden yapmak gf bl ığır 
bir zıhmtte sokmak olur. Bi· 
zim kendi lbtlyaçlarımıa ve ka· 
rakterlmlze gGre kendi yara· 
tacağımıı koromlatdan ayrı ola· 
rık, benlmseyece,lmlz ôrnek· 
lerl, orak, batı kaltGrGnftn 
koZ1y tarafındı aramıhyız. 

Savıh lngUlz ııyaıa adımla· 
rJDdın biri bana demtf&l 1aı, 

" - EAer lagllteıe'yl yıkıb 
yeniden yaptırmak elimde ol 
saydı, İnecll'Jere yıptırırdım. 91 

Lennten n11ıl gene Anopah 
ise, Balkanlı oadın biraz ıyrı, 
fakat oaa benzer bir Avrupa· 
lıdır. Biz, yeniden ayının, 

canlıaan •e oablınan Ttlrk 
eaerjlelal, b6yle dar bir e•nır 
içine hapeedemeyf z. 

Bıyındırlık 1 teri ile uğraıı· 
cak olan bfltOn geaçlerlmlzf, 
b ta teknik ve kGltGrQnGn en 
çok ve en yeni gelleıf ~I mem· 
leketlerln ~Grftı •e dftıftoGoOne 
g6re hazırlımıhyız. Eğer le 
ıınbol bizim devrimizde ha· 
yındır bir ıehlr olorea, bu ıe 
birde yapılıcık olın bDtfln yeni 
parçalar, Balkanlar ftııtftnden 

en yeni n ileri batı ile bf ı 

leımlıı o1mıhdır. Ataluımııın 

bıyındırhk ve eın'ıt eserleri, 
birinci ıınıftı. İkinci &JDıf A•· 
rupıhhğı reddetmeliyiz. 

Yukarda y.ıdığım hnadlı, 

ihtimal, bıslt bir gazete doyu· 
ğundan b•oke blroey değildi; 
fakat ne de olsa Balkan deral 
eözftnOa ılhlolerdf'n ıılllomfe 
olmasına yırdım için her fırsıt· 
tın asığlıomık, ye Tclrt genç· 
Jiğlafn gözOoft Balkın aşırı 

g6rmeğe ahıtırmak borcu· 
muzdur. 

F. R. Atay ---
Paris'te 

Tecim Bakaoı, Heye· 
timize Şölen Verdi. 

Parls, 24 (A.A) - Tecim 
bakam Jorj Bone Türk tecim 
heyeti onuruna hlr şölen ver· 
mletlr. Şölende Tftrlr.lyenla Pa 
rle bOytık elçlel Saad ile Tftr· 
kiye Ekonomi Bakanlığı yönet 
geri ve heyet batkanı Faik 
ordoğlu bolonmuolardır. 

başladı. Ben de bıçakla dzer· 
lerloe atıldım Ye vurdum. Ne 
yapayım mukaddent bGyle 
imle. 

Tevkif edilen Zeybek Meh· 
med ve kırı ı henGz yirmi 
yıeındadırlar. Mehmed epl ı:a· 

maodaoberl le izdi. Kıdının 

yaraları baldırlarında ve eır· 

undadır. Sağlığı tehllkededlr. 

1 GlÜJnlÜJn TeOyazo HalbeırDeır 
Cenevrede l(urum Nizamna- Lah~y'de 

Kabıne Buhranı . . T h.k. . . . -- . 
nıesının at 1 illi ıstıyecegız Kraliçe Viiiı:ım'in 

Kararı Bekleniyor. ----------------------: .. ---------------------
Dış isler Bakanımız Tevfik Rüşdil Aras, Cenevre'ye Laha, 24 (A.A) - Kabine 

bu Hbıb fe•kalAde bir toplantı 
Gitmek Ozere Seyahatten dönüyor.. yaparak 11ıy111al dorum haklt1ndı 

1 Ö 
g~rOomede bulonmuotur. Kon· 

etınbul, 25 ( zel) - Bı~bıkınımıım refıkatlade ıeyahıte çıkmıı olın Dış itler Bakanımız b b 
Ted lk Raedtı Araı, Uluıılar koruma toplaotmna lttlnk eylemek dıere eeyahatten dönftyor. ley ka~'11 kı9rarı0n' zabrıln 111

1 
la 

terece.t r. og u aa ne O· 
Tevf lk ROtdft Araa, buradan doğruca Ceoevre'ye hareket edecektir. İlglll makamlırımııdın alanın 1 1 1 

h d bOtQ 1 r n , ca e en n çare ere 
bıbeılere göre, İtalya . Hıbeıiıtıa lhtllAfıodı, Uloalır kurumu nlzamnımeıılnln tıtblkını lııtlyeceğlz. bıovorarık tutmak emelinde 

• M • • f f • • ... • oldoıunu teyld eylemiştir. 
Amerika K •• ıı •• B k ı ..,,, d Geneloy kraliçe Vilhelm'ln ne u ur a an ] gı n a açılmıı, ne de koıarılmıe ol mı· 
ile lngiltere 

••••• 
Habeş lşiode 

Danışıklı Hir Sı· 

yan buhrandan çıkmayı lmklo 

önemli Değişiklikler Var ::;~:.·k .,....... bekı .... k. 

Kraliçenin bııbakıo Koli· 
jlnln ııhıılyetlne hftlr.umetln 
ekonomik ve flaınael ılyıeı· 
eına ve f lorf nln timdi ki kıy· yasa GOdehilirler Mi? 

Loudra 25 (AA) - Avam 
kamuaeında ıeneral Speara 
loglltere hflkdmetlnln İtalya· 
Babeı enl•ımashğı meı'eteılnde 

Amerika ile dınııaklı bir ıııyaaa 
gGtmeğl dftıftaab daıtıomedl· 

glnl ıormotiar. 
Slr Sımoel Boar bu ıoroya 

fO cnıbı vermf etlr: 
- Kellog paktanı lmıa 

edenlerin bu hoıaııakf dftoer· 
gelerlnl (MOkeUef lyetlerlnl) 
Amerl~a dıı hıkanıaın geı;eo· 

lerde •erdiği dlye•ln İngllla 
hakumetlnne uyandırdığı mem· 
nonlyell Londra'dıkl Amerika 
e1çlılne bildirdim. 

lzm·r Kültür DirektörO Hikmet 
Türk, Talim ve Terbiye oyesi Oldu. 

Ankara, 25 (Özel) - Kaltar Bıkeahğı g,.nel dlrektôrlflklerl 
ile oranlarında (Mıkamlarında) b11ı dt'ğlelkllkler olmootor. İzmir 
kOlttır dlrektGrG Hikmet Tftrk, KGltflr Bakanhğı talim •e terbiye 
korolu Gyelfğlne, ilk tl!drleat genel dlrektorG All Rı11 İzmir 
kDhGr dlrektôrlftğGne, Ankıra kız Uıeıl dlrektôrCl A•nl orta 
tedrisat genel dlretıarlagftne ıtınmıılardır. 

Ankara 26 (Özel) - KtıltGr Bakanlığa taUm ve terbiye he· 
yetinde değftfkllkler olmotıur. lhsaa n Bıydar'dın maada 
diğerleri açığa çıkarılmıılardır. Haronoreılt ve Neuad Bıydar· 
pap llıeılne, l'e.t lk de Ankara lbellne tayin edllmlılerdlr. 

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

Ondnlasyon Makinelerindeki Tak-
yidatın Kaldırılması istendi .• 

Ankarı, 25 (Telefonlı) - Ankara'da maruf bir aileye men· 
ıop bir Bayanın okeijeoll eaçları ondOIAıyon maldneıılnde yanın· 

ca Ankara orayı (Beledlyeıt) ondGIAayon maklnelerJnl ııkı bir 
I 

kıyıd altına almıttı. Fenni tedklkler yapılıyordu. Ankara kadın· 
1111 bu makinelere konan tıkyldatan kıldmlmaaını latemlolerdlr. 

Anm kamar111 hDkdmeıla 

barıt• koruyacak en iyi çare· 
Jerl arrıtarmık huıoıondı 

Amerika bftktlmetl ile dalma 

elblrllğl y•pmağ• hazır bula· ,Eylftl Iptidalarında Ital-
nac•ğ•na emin olıblUrler. 

Yunanistan yan-habeş harbinin Pat· 
Tecim işleri. • 
Odalar Nelrrlstediler? laması Muhakkak lmış .. 

fitanbol, 25 (ôıel) - Aılaa 
Seltolk •e Patr111 tecim odaları 
Yanın konteDjını etrafında S 
maddelik bir istek llıteılnl le· 
cim bakanhğına vermişlerdir. 

Bo Uıte llhıllt ftzerlne mey. 
ıu bazı kayıtların kaldırılmaıı· 

aı, Almaoya'dan yftkla madde· 
lerln lthıllnln kolıylııtırılmı· 

sına istemektedir. 

Eski Y onan Kralı 
Tayyare ile Ansı· 

zın Gelecekti. 
- Bıeı 1 inci ytızde -

tanı hareket etmek letemlıtlr. 
Bu hıberYonınlafao'da kay· 

dı ihtlyıtla karşılanmııtır. Fa· 
kat kralın tayyareyi kiraladığı 

ublt olmuıtur. Atlna'dakl ta· 
raf tardarlarıadıo geolen bir tel· 
graf iberlne hareketini tehir 
etmiştir. 

Londra'da krallı konaoın 

Allna ıarbayı Koçlyoıı, bogftn 
yarın Atlnı'da bolooacıktır. 
Yoldadır. Atlna taıb11yı, ıjanı· 
fa bildirilen kıea bir dl1e• 
yıpmııtı. Öğrenildiğine göre, 
ıarhay: 

--·--- Baıı 1 inci ytlzde - federal koneeyfne blldlrmlttlr. 
gônderllmeel için biç kimseye Roma, 24 (A.A) - İtalyan 
izin vedlmedlğl RGyter aytarına gazeteleri İngiltere hilkdmetl· 
ıôylenmlttlr. ola Bıbeelııtın'a ılllh satılma· 

İıtınbol 25 (Özel) - &ne· ıına mGe11de için verdfgf ıon 
hl gazetelere g6re, eyldl ipti· karar dolıyıılle lugtltere'ye ha· 
dalarında İtalya Babet borbınıD com etmekte ve İtalya'nın, in. 
pıtlamaeı muhakkak görCllmek· glltere'nln bu dftımınca hare. 
tedlr. İnglltere'ntn ıon vazl· ketlnl hiçbir vakit ODotmıyı~a. 
yetinden ıonra oloalar koroma ğım yaımıktadır. 

toplantıııının da fayda nrmiye· Londra, 24 (A.A) - Lon· 
ceıll •ôylenmektedlr. Beriki dra'dı umumiyetle tellkkl; tıal· 
taraf, ııboldata ve harp hazır· yın·Babeo hakem komlıyono 
taklarına denm ediyorlar. 1DftteY19lıt hakemin &eçlmlode 

İtalya basını, Japonların anlıoııa bile, uloslır ıoııyeteııl 

Babeolstın'a mıddlğ ve mınnl~ konııeylnln barıo tehdidinin or. 
yardımlarından dolıyı · atef taya koyduğu meıı'elelerln he· 
pGakGrflyorlar. Dem İoglltere, yeti omomlyeıılnl incelemesi IA· 
hem Japonyı Bıbeolstan'a mfi. sımgeleceğl merkeztndedlr. 

hlmmat vermektedirler. Yollarda 12 locl mıddeyl ltıya'nın 
ydkl6 ••pnrlar vardır. 

Maten gızete3I, Japon dıe 
bakanının, Japooyı'uın Hıbe· 

ılatan hakkındaki f lkrlol Tok· 
yo'dıkl loglllz bQytlk elçisine 
blldlrdlğiol yazarak, pek eski· 
denberl İtalya'ya kartı intikam 
his 1 duyan japonya'nın, bu 
fırsatı lr.açırmıyarak Habet 
mee'eleslnde rol oynayacağını 

bildirmektedir. 

Bıbeı tıcfrlerl, barb lehli· 
keıf nl göze al ırak mallarını 

ecnebi topraklara tııımıktadır· 
lır. Babeılatan'da hayat ılgor· 
taları faaliyetlerlnl tıtll ettiler. 

kendiliğinden ileri eGrmeıl te· 
menni edilmektedir. Bu madde 
uluslar ıosyetesl Oyeıl araeındı 
mün111ebıt eallmeelnl muclb 
olabilecek nlıomazhk halinde, 
hı keme Ve} a konseye batvor· 
mosını derplı etmekte 'fe hiç 
olmızsı hıkem karan veya 
konsey r porundan ıonra flç 

ıy zarfında harba m6rac11t edil· 
me lnl menetmektedlr. Bu uaole 
bıtvorulmıdığ•nda, aza olın 

devletin teya bizzat uluslar 
eoayeteslnfn meı'eleyl koneeye 
vermesi ltızoma Londra'dı kı 
bol edilmektedir. 

Dr. Lütfi Kırdar 
Balıkesir, 24 (A.A) - Ptrti 

y6okurol bııkanı KGtıhya sıy· 
lHı Dr. LGtfl Kırdar ilçeler· 
deki ıetklklerlol bitirerek bo· 

metini korumaya mOııld olda. 
ğu ıftpbetlzdfr. iktidar mnklln· 
de ı .. hlthll ıeralt içinde bir 
kıtollk ııoayıltst koHlfzHyonuna 
vermiyect'ğl muhakkaktır. 

Katoliklerin ıol cenabı K.o · 
rfjlnfn kalkınma uaulClnG ve 

zoraki taııarruf pl&oına moha· 
Jefete, ıo•yıllııtlere iltihak et· 
mit olmakla beraber, katollk 
partlıl çoğunluğun florinin 
kıymetten dt\16rCllmeslne karıı 
gelecegl mobıkkaktır. 

Yunanistan'da 
Bir Şimendifer Kazası 

lıtanbol, 25 (Özel) - Pire· 
den hareket eden bir tren eıkl 
Fıleron ôoftode yoldan çıkmıe, 
ray lard•n 6 metre ileride dev· 
rllmlttlr. Agır, hafif yıralı H· 

y111ı 29 dur. Kazı, frenlerin 
tatmam11ından ileri gelmlotlr. 

Irlanda'da 
Yangın ve Suikasdlar 

luanbol, 25 ( öz~ı ) - Ir· 
landı'da n11lyet hentls !alAb 
bolmamıthr. Yaııgan ve ııolkaed· 
Jar h11eblle Belfaet'ta birçok 
ayleler pollı himayeıılnde tehrl 
terkeımlolerdlr. 

Balıkesirde Hava-
cılığa Yardımlar. 

Bahkeılr, 24 (A.A) - Bava 
kurumu için yOken u verit 
yektıoo tlmdlden elUbİn llrayı 
bolmoıtor. Bava tebllkeelnl 
bilen Gye ııaym gftnden gGne 
artmaktadır. 

Amasya 'da Sıcaklar 
Amasya, 24 ( A.A) - Birkaç 

gftndOr eıcaklar olddetlnl artır· 

mıttır. Dan ••cakhk derecesi 
34: dft bolmoetur. 

Konuk Ooiver
site Gençleri 

Örnek köylerlmlzio konuk· 
ları olan Qnlterelte gençleri 
dftn iki kamyonetle lzmlr'den 
ıyralarık Şaoıl kıynaklırındı 

ıııbah klhHhuıını etmleler ve 

k6çClk Mendrea bölgeııladeki 

örnel kôylerlmlzl gezmiye git· 
mlelerdlr. Tire, Fıtı, adıgtlme, 
Adaglde, Bıdemlye'yl gezen 
gençler öğle yemeğini Bade· 
mlye'de ylmltler, •ktam 6ıeri 
Blrgl'ye nrmıılardır. 

DQo geceyi Blrgl'de geçir· 
mlelerdfr, bagCln Bozdllğ'a çı· 

kacıklardır. 

Evkaf Genel DirektörO 
flimiıdc Evkaf iılerini gözden 

geçiren Evkaf genel direktörü l"•h· 
reddin Kipcr dfio Ege vapurile 
letanbul'a gitmietir. Oradan Bur· 

DirektörlOğO. 
Defterdarlık kazanc '~ 

eksperi Süleyman ıimdiye k•J 
•ılıkla (•ekileten) yönenen vı ....! 
emllk direktörlüğüne aıaooılP' 

Bu iıi timdiye kad1r as olarak '' 
ridat tahakkuk direktörü ~;~ 
Para üıtno)ükle görüyordu. \'ati~ 
iılerioin önemi gözöoüode tP~& 
mui ve Ulusal emlak direktÖ 
Aüne Süleyman atanmııtır. 

Didim öntftk· 
terinde Kazı. 

f 
Bu yıl Bergama'dı kast (b' 

riyat) yapan İstanbul AlmıD ~ 
tükler enıtiUlsü üyeıinden Do~'dl 
O. Ziegnaoe'a Didim öreolerı0 

kıaa bir zaman araotırma yapoı•~ 
K6ltür Bıkanlığtnca izin verildi· 

Atina BDyDk 
Elçimiz Ruşen Eşref 

Atlnı bayok elçf mlz Ro't~ 
Eşref dGa Ege npurlle Y oıı• 
nlıtın'd•n ıehrfmlsden geÇ~I 
•e ayni npurla letıobol' 
ghmlotlr. 

Elektirik Kilo· 
vat Tarif esi .• 
Bayındırlık Bakaolığ1• 
dan Tekrar Geri GelO 

Geçeoltrde toplının elt*~ 
rlk tarife komlııyonu; fslll~ 
için elektlrlk kilovat ftcreıl f 
teeblt etmlo ve uıon teıklklt 

)t' 
yıpmııtı. İmtly11 mukı•e 

1 
ılndekl formGle g6ro tUof• 

Gcretlnl 19 koıoıtın ıı•~· 10 

dlrmek mtlmkftn olmadığıOa~ 
tarife gene eskhl gibi bo I fl 
dzerlnden teııblt ec)Umff 
tHdlk için Bayındırlık bak•

0 

lığına gllndeıllmlotl. f 
Bıyındırbk bakanlığı; url 

komlıyononon kararında pr"0
1 

alb bakımındın bHı nokııol• 
görmdı ve bunların tımaıJJlf~ 
m111ı için tarife komlııyoooo'\ 
kararı ıehrlmlz bayıudıtJ 
mtleıaeııelerl komleerllAf ne g 
gelmleılr. 

ıtf 
Bakanlık form6le gare 

bit edllmlo olın lr.Uont O~ 
F *' tine itiraz ttmemektedlr. 1 • 

uıınl bahımındın g6rdOğ0 0°1~ 
sanlar dolayıelle tırlfeyl tısd J 
etmemltılr. Komlıyon pııari ~ 
gtıotl komlserllkte toplao•r'ff 
bu nokeanlan tamamhyac•~ ,.ı 
tarifeyi ta11dlk için ıek 
Bakanhğe gönderecektir. 

izin ~ 
Boroıva Tanm lllflf i!l'ıı 

nanda çabıtınlan İlbayhk 'IJJ0~0·ı 
Tarım savaş iıyın Refik Tıbel 
kırkbet gün izin verilmiıtir. 

Boğa Getirilece1' ,
1
• 

k 0tıe 
İlimiz için Tarım Ba • el~ 

oın Karacabey hırasıodıO ıf 
beter liradan 15 bıı bol' 
rılm•ıtır. 

TEMMUZ 
1935 26 

CUMA 
Arabi 1354 
24 RıblOlıbar 

Evkat 
Gdnet 
Öğle 
İkindi 
Akpm 
Yataı 

8,45 
12, 
1,53 

- Kral Yanın oluıonun 

çığırısını (Ouetlnt) ııevlnçle 

kıbole hezırdır. Yonanlııtao'a 

bir bGlr.Gmdar gibi değil, alo· 
ıon arzuıonu, ilerlemesini ve 
refahını ııağlımık için gelecek· 
tir. Hiçbir ını y111e hırlclnde 

hClkftmdaıbk etme~I dOoGnmo· 
mektedlr. Benim, Venlıeloı ile 
konuotoğom hakkında gazete· 
lerde çıkan haberler do tama· 
men yalındır. Deml~tlr. 

Ceonre 24 ( A. A) - Babe· 
ıtetanın Pırla orta elçlıl mem · 
tekelinin 27 7 29 tarihinde 
Cedevrede ıktedllmlı •e harpta 
yaralalaolarlı hastılıra bıkılma· 

tına dair olan ıraıuloeıl mu· 
kaveleye iltihak ettiğini lniçre raya dônmtıatcır. aa'1a &eç.ecektir. l .. lılliiıliı ______ ~ imsak 7,09 
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Ankara'daberegıyf'nıer hak· Halkapınar Suyu Fraosız Mektebinde Bir kında takibat yapılacağım du 

~~::·;."·s·~~~·~.rm~;.~.·::: Hakikaten Pahalıdır. Cesed Mi Görüldü. 
lırııu 8 

· ıtt4 şarkısı bile vardır: 

f\Qçük haD1m bere giymiş 
başına 

f>abı henfiz girmiş ondôrt 

yaşına yaşına 

Yaaa şımna! 
Gôıftnıe bir baktJD 

kalbimi sen yaktıo 
Saba klnıler dere veriyor 

fısıl bent yaktın. 
lb .•• 

Y •ol bere gl ymek kadmlara 
Y•kıeır. Falıaı" er~eklerln kal· 
kıbd h k 8 ere giymeleri, hiçte ya· 

1
t•k almıyor. Bnı zOppt.ler 

~•rdır. BattA kart bamya gibi 

lobob>a bile kaçmışlardır. L4· 
cl'"rd b erelerl e ,ğ kaşın Oınüoe 
~e birazda geri ye kırarak baş· 
lflllt f L b geç rlrler. Yakası açıti. 

1 
lr gôb>lek, dudağının sol tara· 

b
'llda bir ~lgera veya bir pipo, 
Or · 

b tıo altında eOlfik gibi bir 
1
Y1k; şurada burada boy gOe· 

lerlrler, 

1 Bunların yapmacık bir jt:st· 
erı d 
J e vardır. Omuıler1 pamuk· 
1 doldurulmuş, blrbuçuk karıı 
:e1ıltle1Hmtş ceketleri ile ken · 

llertoı Bollivudun artistlerine 
henı 
G etlllek isterler. Etlrrlode 

çbuçuk Hralık bir fotoğraf 
~•lttnesl, cebler delik, çorab· 

l
•r Yandım allah ter kokusu 
Çf1ıd 1 d e c:ş p:ibl olmuş, habre 
olaşırlar, ha bre göz süzerler. 

1 
Atağı yukarı asrın dej enere 

0 ınuı:ı bir ti • pı .. 
- Monşer, maşeri! 
()· 

•ye diye kooueurlar. Am 
illa F 
lk 1 ransızraya vukof ları, bu 

1 
kelimeden yukarı çık. maz. 

8u Züppelerin bazıları ayni 
tıın d 
1 •o a allimedlrler. Fakat 
0Y•ları derhal rneydana çıkın· 
cı 

1 P•olk Y"par, kaçarlar. 

1 Müıtk.teo anlar görftnmek 
ÇfQ ı k btr 18 ı la Vagner'fo, Şopen'ln 

Parçasını çalarlar. Amma 
ile Çalış: 

P Oıkkat ederaenlz, o güzellm 

l•tçıdı bilmem kimin melodi· 
8 il b , 

1 
e llrnem kimin tıango unu, 

1 
•lntde bulnrımouz 
Zoppl'dlr :kıHlrler! 
fleetınden anladıklarını ihsas 

f!lQı k 
Y 

c lstuler. Sula boya tle 
·~ııy 

1111 
1

• taebasma ile eli~f ot 
•rnaılısr .. 
Ne 

Ol Ye @evlnlyorum biliyor· 
uaunuı: 

dı Bunların başındaki bere gl · 
bce 

tı 1 Zilppeltklerl de yan ya· 
Y• aı 1 ı 8 acılı.!. Genç görünmek 

8ltyen b 
Ça abam yaşlı herif lerln 
d tllışırlara ipe serllecP-kte on· 
anı. . 

Çimdik ----Öd enı~ş'tc 
.bir '"' Ç 1 angın ık tı. 
la8 -:--··· 

O L1ra Değerinde 
,.1'oton Yandı 

Ôden:ıt 'I 
t\~u O n Kapaocılar yerinde 
!ltıd t Oğlu All'nln kır kahve · 

Yı1 •• :~ Yangın çıkmıo, etrafa ya · 
-•ş v a, e yakınında bulunan 
eeyın 1 

Orı1~ 0ğ u lızameddtn ve 

ollıı 1 
Mehrned'ln 180, Ferhat 

'-•drı Bcıeeylo'ln 300, Hafız 
lı.,11 lt 0ğlu Mehmed''n 900 
•nt,.,1 011Dık üzere 1380 lira 

ında k 
lett urumuş tiltQo firOn· 

Y•noı 
)llQ:ı ıştır. Daha fazla ya· 

•aıoa 
htıP meydan verllmeden 

alll ô 
\' 

8 DdftrQlmtişUlr. 
tdJ •ngın tabUkatına devam 

liyor. 

·-·-· Su Tarife Komisyonu ~opla~dı 
Tedkiklerine Devam Ediyor. 

ve - Baeı 1 inci yOzde 

zabıtaya başvurarak : 

- Ben Haziranda buraya 

girdim. Hanrl Koçberg nım1n 

da bir Bulgar da mektebin ldı· 

ıe kAtlpllğlol ve babçevanh· 

ğını yapıyordu. Mektebin ka · 

pıtJlmaeı kararı verildiği için 

sörler gitmişlerdi. Vekilleri de 

Madam Jın Tahsin idi. Bit 

Balkapınar euyo tarifesini 

önümftzdeld altı ayhk devre 

için yeniden tesblt edecek olan 

su tarife komösyooo dftn de 

öğleden ıonra su ·osyete.sl 

kuramında (bloaeıoda) toplan 

mıetır. Toplantıya bayındırlık 

mileaseıelerl komiseri mftbendls 

Mahmud Ekrem başkanlık 

etmektedir. 

Sosyetenin göstermiş olduğu 

heEablar tetkik edilmektedir. 

So11yetenln reemlğ dayralarla 

mekteblerde parH1z harcanan 

suların İımlr'ln gt:oel ihtiyacına 
nazarın yüzde kırk nlsbetlnde 

olduğunu ve buoon için en 

tarifeelolo 16 kuruştan daha 

aoeğı lndailmesioe f mkAo 

olmadığını bildirmekte ise de 

komüsyon tarifeyi gene indi 

recektlr. Çtlnkil İzınlr'de su 

ücreti yokeek görülmektedir. 

Metre mikAbı 16 kuruşa ıo 

hakikaten yOksektlr. Yeni kolla· 

nılmağa başlanın Yamanlar 

suyunun bile metre mikabı 

15 kuruştur ve aboneman H· 

yısı 700 ü bulonca su Oreıl 

1 O karaşa fodirllecek.tlr. 

Böyle olduğu halde İzmir 
hılkının hAIA ydksek Ocretle 

110 kullanması imkansız görOI· 

mcktedlr. Haber aldığımıza gare 

ıu ftcretlolii 14 kuruıa lndlrl

lebllec,.ğl anlaşılmaktadır. 

Bulgar, Madama giderek; 

- Ya bana ikiyOz Ura ve· 

rirsln, yabud da ben burada 

rahlbelerln yaptıkları gizli iş· 

Itri ve bildiklerimi söylerim. 

Borada bir 101110 gömOHldftr. 

Demiş . 

Madam Jıo parayı verme• 

mtş. Fakat kendi özel bahçe. 

vanı Meıtıo ağayı ıolatmıe. 

Meıtan ağa da geldi, bana ha· 
• 

bt>r verdi. 
.................................................... ~ ..... ~ ..... ~ .................................................................................................... 4 

Sayın Bayındırlık Bakanımızın önemli diyevi. -"DemiryollarımızHududa Kadar Uza
nacaktır. 10 Bin Kilometre, Olunca 
Ana hatları ikmal Etmiş Olacrğız." 

------------------------.. ------------------------- Başı 1 inci yOzde -
beraberlndt:kl zevat ve ıjarbay 

doktor Bc:hçet Uz bulunma~ 
lsrdır. Ali Çe. lııkaya İzmir 

panayırını İzmir ve memleket 

ekonomisi bakımından çok 

önemli buldoğu için geliomeeiol 

Fağlamak üzere Bayıorlırlak 

Bakanlığınca her türlft ynrdı · 

mın eslrğenmlyeceğl vaadında 

bul on muşlardır. 

Saat onahıya kadar Alean· 

cakta devlet demiryolları es· 

pektörlüğft yanında konukla· 

dıkları binada istirahat ettikten 

sonra ilbay general KAzım 

Dlrlk le beraberlerinde olduğu 

halde Şaşal kaynaklarını git· 

mlolerd.r. Kaynaklarda bo 

güzel ve sağlık veren içme 

suyunun şehre akıtılmasının 

mümkün olub olmıyacağını ve 

bunun ne kadar masraf la kabil 

ola bllecrğlnf tetkik ederek 

orad1t bir mftddet istirahat 

ellikten sonra konukladıkları 

kurama dönmüşlerdir. 

Sayın bakan; bugün saat 

altıda beraberlt-rlnde devlet 

dewlryollaıı genel direktörü 

ve bakanlık idari müşnlrl 

bulunduğu halde motokarla 

Aydın hattını tef tlşe çıkacak 

ve bfitün şubelerine varıncaya 

kadar battı gözden gtçirccek 

ı ~rdir. 

Bu orada Kftçük M""odenı: 

lıavzesında, Celladg 'ilü'nüo im 

rutul01aeı 1 Menderes yatağıoan 

ıslfib1 işini dr. gözden gf'çfre 
ceklerdlr 

Bu tef tlş gezisi ( Seyahıtı ) 

dört beş gOn sürecektir. BHyıo· 

dırlık. Bakan1mız dün öğleden 

sonra konuk bulundoklırı ku

rumda gazete muharrlrlcrlof 

kabul ederrk muhtf'llf bayındır 

hk işleri hakkında ışağıdakl 

çok önemli dlyevde bulunmuş 

lardır: 

- İzmir hnagazı şirketi 
bundan bir milddP-t evel bü 

tfin teslsatt olduğu gibi hıra · 

kıh çekilmek istedi. Bono Ba

kanlığımıza hı her nrdller. 

Arada bir mukavele bolundu· 

ğuoa ~öre bu mukavele hü ğın da nakden yardımda bu· 

lr.iimlerlol aramızda konuşma luomaaa lizımgelect~fnl zaooe. 

dan, lcab eden noktaları tea diyorum Gelecek y1l büdceeloe 

bit ~tmeden bırakıb gitmeleri tahelHt koymak suretlle bono 

doğru olamazdı. Alacaklarını, da halledeceğiz ve bu euretle 

verecekleri of, halka karşı olan iz mir bfr tehlikeden kurtulmuı 
taahhtıdlerlnl anlamak lbımdı. olacakhr. 

Bilktlmetlo. bu meı'ele ftzerloe Aydın demlryoluno tef tlş 

gösterdiği a\Aka neticesi ola ederken kftçftk Menderes hu· 
rak belediye ve bavagazı şlr · zaeındald Cell4d gölOnQn ko · 

keti araaında vakit nklt gö· rotmı ımelfyeılnl yakından 

rüşmeler oldu. Fakat mutab'k tetkik edec"ğim. Bn iş bizim 

kalamadılar. için çok öoemlldfr. 

lzm\r Bava guı tealseh eı - Şark demlryollaranıo da 

kidir. Belediye bir takım mo Palın ahomHı etrafında latan· 

dern tesisat yapmak mecburi Lol gazetelerinde bası neerl · 

yetfodedir. Ve bonon için be· yatı teeadiıf edllmektedlr. Bu 

tediye bir takım fedakarlıklar mea'ele hakkında malumat IOt· 

yapacaktır. Akel takdirde isti· fedc-r misiniz? 

fade fmUnı olamaz. Belediye· - Bu hattın mOlklyetl ZI· 

nlq kendi nok.tal nazarına göre ten devletindir. YalDız lı;let· 

işe verdiği ön~m yetlndedlr. meal şirkete ıfddlr. Onun da 

Şirket; beledlye'den onblo Ura a11t10 alıomaeı bizim lı;io çok 

istemekte idi. Belrdlyeı bunu kolay bir iştir. Belld yakında 
kabul etmedi. Beşbln Jfraya bn ı,"' de başlayabiliriz. Yalnız 
kadar inmişler. Fakat ona da şirketle b11kaohk a asındı mO 

muvafakat etmemektedir. Şlr· nıka~alı bir ookta vardır. 

ketin t:llode bir takım stok Vaktile (İntizar hesabı) de 

malzr.me nrmış. Ba parayı nllen ve açığı devletin garan 

onun için istemektedir. Anka· tlslne bağlar gibi bir nzlyet 

ra''a döoilnce vaziyeti tetkik vardır ve bonon için şirket 
ettirerek uzayıb giden bu meı'e· yükEek tarife tatbik etmekte 

leye bir şt>kH verdJreceğlm. idi. Devlet demlryollarında tı · 

Bava gnı ıoee'eleal halkın ve rlfe işlerinde olduğa gibi ten· 

dolayı site br.Jedlyenln menfaati zHAt yıpalmaeı tıraftarıyız. Ya• 

mr.s'elesldlr. nf biz şirk din aksi kanaatin 

Jzmlr'dekl otomatik telefon dayız. Onun lçfn Devlet demlr-

teslaatını gördilm. Ro te!ltat yollarında tatbik . edilen esas · 

modern ve iyidir. Htıktımet lara oymaı1nı bildirdik ve oy. 

beş yıl sonra tesleata satın al• dolar, tarifelerini indirdiler. 

mak hakkını muhafaza ediyor - Yeni demlryolları lnş~9ı_ 
ve İzmir otomatik telefon tel· motııavver midir? 

nln gilnden güne inkişaf et. Ali Çetlnkaya bu soru kar· 
mekte oldnğunu gôrdilm. Ali. şmnda gftlümıeyerek dediler ki: 

kadaılara ilk ıözüm halk işini - E9el, hududa kadar gide 

hüsnü idare etmeleri oldu. ceğlı. Bıtlırımız 10,000 kilo 
lzmlr'ln yaklnlnde, Balkı· metre olunca anabatları ikmal 

pınar'dakl büyftk baıaklı~ı göt· etmiş olact ğız. 

döm. Belediyenin earfeuiğl gay· - İıtaobul tramvıy şirketi 
ret ve himmetle bu batıkhğın vaziyeti hakkında blıl ten•fr 
mfthlm bir kısmı korutulmuı buyurur muııunuz?. 

bulunuyor. Ankara'ya gidince - lııtanbul tram•ay ılrketl 
bir mütahaaeııı göndererek dl· meı'elellol bir dereceye kadar 

ğer kaeamlarının · korotolnıaeı halletmiş bolonoyorus. Se.mı· 

için icap eden tedklkatı yıpta · yeslol 1,400,000 liraya indir· 

racağım. Bonon için Bakanlı · dik. Şirketin 928 yılındaki 

Olytrek bir ihbarda bulan· 

muştur. Bunun Ozerlne zabıta, 

derhal Bulgar babçevanı arat 

mJştır. Meğer Hanrl Koçberk 

adını taşıyan hu adam da dftn 

Ege vapurtle İataobul'a gitmek 

Gzere f mlş.. Polisi er kendlıiol 

bolmnşlar, ifadesine müracaat 

etmlılerdlr. Bulgar, şn cevab 

ları .ermektedir. 

- Ben 5 6 ırnedenberl bu 
mektepte idare memurluğa ile 

bıhçevaolık yapıyorum Ben 

aaıl Muıevlylm. Fakat mekteb,. 

girebilmek için dinimi değlt 

tirdim katollk oldum. 

Boıene mektebi kapatmağa 

kırar verdiler. Ben gene bah· 

çeyi dCl:ıtelttlm ve blrn seb~e 

diktim. Fakat aksilik; mahsul 

iyi olmadı, tarar gôrddm. Bu 
zararı hapatmak ve Sofya'da 

bulanın karımın yanını gide 

bilmek için paraya ihtiyacım 

Yardı. 

Rıblbelerln vektll olan Ma 

dam Jın T11h~io'e gittim, ildyfiz 

lira letedlm. Fakat Madam ver· 

medl. Bt>n df'; 

- Eğer bana pua vumezsen 

mektt>b içinde geçen bt'itüo glzll 

şeyleri haber veririm.. Burada 

bir ölü gömülü < lduğonu da 

billyorum .. 

Dedim. Filhakika bundan üç 

ııeoe evci mektebin ikinci mO· 

dQrQ Mer Tubl ile blrgO.o bab 

çede dolaeıyordum. Uaoa; 

- Banrl · Oedl· burada bir 

adam gömülüdOr. Gômtın de 

rııkl lavas Sata Efendidir .. 

!\tadım · Jan'a, bunu da 

ihbar edeceğimi eöyleJlm .. Do 

gün Ege vapnıo He lıtaobu\'a 
gidecek, oradan da Sofya'ya ge · 

çecektlm. 

Bulgarletan'ı varınca bunlır1 

mektupla haber verecektim. 

Bulgar'ın eöylediklerf bundan 

ibarettir.. Mer Tobl şimdi Mar 

sllya'dadır. Şimdilik mekıeb 

lolerlnl 3 aydanberl Mıdttm 

lan Tahıılo görmektedir. 

Bulgar yabudfel fleş et ne 

enel dinini değiştirmiştir . 

idare ınemurla,ğu ile beraber 

mektebin bfty11k bahçesini ken · 

dl hesabına lelctlyormoş . 

Bolgar'ın gösterdiği yerde 

bafrf yat yapılmaktadır. Bu yer 
mektebin eol cephesinde, istir· 

dıt ııralarında FranB•Z bahri · 

yelllerloln oturduUan kıemın 

bahçe dıvarı ködeeidlr. Dilo 

akşım• bdar yapılan hafriyat · 

tan hiçbir netice çıkmamıttır. 

Bu iddiada, bir garaz olmaaı 

lhtlmıll d" vardaı. KavH Said 

de bundan üç scoe enel orta 

dan ka) bolmuşl'ar. 

Gene bu Bolgarın ifadesine 

göre, mektebde her yıl 7 800 
kilo şarap yapılır, yalnız lklyftz 

ldloso göeterlUr, geri kısmının 

•ergiıl hçırıhrmıı ... 

Bulgar diyor ki: 
- Bahçeye gömGlen adamın 

kimin tarafından gömüldGğüoü, 

sermıyeel zaten bu kadardı. 

Sonradan bazı yent hatlar yap 

tıraeaklarını eöyllyerek yeni 

sermaye getirecekleri of blldlr 

mleler, fakat bir Tftrk lirası 

22 İsviçre frangı eayılarak ser· 

mıyeyl 10 milyon liraya çıkar· 

mışlardır. İote biz hunu hallet· 

tik. Şirket yeot yaptırdığı tram 

vay hatlarını bıhıoe ederek 

yolca biletlerine Clç buçnk ku-

DOşflndOklerim .•• 

Onlar 
Konak vapur iskelesi öoilode, 

hergdn bir manzara g"ze çarpar: 

irili ufakh, sarışın, esmtr, 
siyah, yalınayak, yarı çıplak 

bir sOrQ lneao!.. 

Bunlar, Tanrının gOoü, ha 
iskelenin öoftode ve içinde· 

dfrler. Bir kasmı dilenci mH· 
kealndedlr, bir kıamı da @erserU. 

Bızao, esrar çekenler de bn 

iskelenin dibinde, çıpla~, çat· 

lak, kirli tabanlarını oradao 

geçenlerin gözlttloe dayayarak, 

uzun uzadıya, çene çalarlar, al· 
llnmlş, derinleşmiş bakıtlırı ile 

uzakları seyrederler. Ara aıra, 

hep beraber, blrlbirlot kovalar· 

lar, bığrı,ırlar. Karpuz kabak· 

ları, plelik, yosun, 110 atıema· 

ları yaparlar. Çırıl çıplak deni· 

ze atılırlar.. . Küf üriln, en ıçık 

ııöılerlo rekoru burada kırılır. 

Bunlar, bir ednlo bir soı 

yetenin yliz ka1 ası, fakat bed. 
baht, ligi görmlyen ıef illeridir. 

Müşterek bir ıefalet hali; 

bu anormal, bu dilenci, bu yı· 
rı11 bdyü.k, yaneı kOçftctık in· 

Hoları, ayni hayat, ayol fnıl· 

bat ve muııeret IAkaydf ılnln 

dairesi etrafında toplamışhr. 

Hiçbir klms,.ye, hiçbir kaydi 

aldı~ış ettikleri yoktur. Kafa 

farında bir endişe, bir ~ye la· 

şımaazlar. 

Heııap vermek, 

nedir bilmezler. 

it eorgoso 

T11şlkılar onlarındı~. 

BCitüo çlrk.in1iklP-rf yeparken, 

feci bir IAüballllk içinde, 808 · 

yetenin vsrlığı ile eğlenen bir 

baHui vardır. 

O.olar, esk.ldeo bu kadar faz. 
la de~tldiler. 

Gün geçtikçe, çımurJukta 
artın haşereler ~lbf, sayıları 

yükıellyor. Yarm daha fazla 

olacaklar, öbür gllo dahı fa:ı.la. 

Ve klmblllr, bu lekele önll 

denilen sefalet betlğlntn yeth 

tlrdlğl ıiersf'ff ve bedbaht Be · 

( llltr, borııdan groblar hallndt! 

dağılacaklar. Karanhk bir ha· 

yata atılacaklardır. 

Jıtlkhalio hırsızı! 

lıtlkhalln dolandırıcm, yın 
kesicisi, yol keslclsl!. 

Yangın yerleri olu müstakbel 
kahramanı klmlerdrn çıkacık 

? eaoıyoroı . .. 
Onları derlr.ylb toparlayarak 

mahkemeye vermek ko1aydır. 

Fakat fikrimce, onları haplı 
haneye atmaktan blrşey kazıo· 

mıyız . Onları tedavi etmeli, 
lornola~hrmalı, ebllleetlrmeli, 

@osyeteye yarar unsurlar batloe 

getirmeliyiz. 
Ve ki rınlarını doyurmalayız! 

O. R. Gökçe 

nasıl öldOğüoü, veyabud öldG 

rilldOğünO btlmlyorom. Şimdiye 

kadar bunu sakladım. Çftnkft 
ekmeğimden mahrum edilirim, 

diye korkoyordum. 

Zıtbıta, hu lşde biraz lhtl 

yatla hareket etmektedir. Bul · 
har habçevanın, kendisine pan 

vertlmediği lçio böyle bir lddl· 

ada bulunması lhtlmall de göıe 

alınmaktadır. 

roş zammetmfştl. Kurtardığımız 

1,700,000 lira tete bu paradır. 

Bu suretle vaziyeti de adapta 

slyon mukavelesfne irca ettik. 

Böylece tab1i bal avdet etmle 

oldu. fstıobol tramvay ılrketl 

nl ratın almağa teoebbOs edince 

Şurayı Devlet kararlle teıbh 
edtlml~ olan 1,400,000 lira 

sermaye tızerladen mftzakereye 

glrlıeceglı. 
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Acun Pamtık Mes'elesi 
Ne Durumda Bul nuyor? 
istikbal Parlak Değildir, Fakat 

Kriz De Çıkmıyacaktır. 

_ _ _ :Pamuk .. taoıoırkeo . 

~ "Tf'xtlJzejtong.a'"un son nfta.• edecek mfdlr? Bo mftdahıle ve• • 
h•l•rınd•n birinde pamuk me!· ' kontrol ne oekllde olacakt;;?r 

eleal • h•kkıad• önemli hlr yaıı 2 - Acunun eko11omlk. •el 
lçıkmııhr. Acnn pamuk dnrO:- elyHal gelfılmt pamuk fıtfhlA· 
muno •ydırılat•n bu yazıyı .. kinin artmHına mftıaade ede· 
ap~ıya •hyoroı: cek midir? 

Acun parua~ pfyaaala"nda 3 - Filhakika Amerikan 
motıd yaz dorumu bA!!ıl olm•k rekolteııl bn yıl her halde '1:e· 
ftıeredlr. lotMfn dorğonlo!o çen yıhnkfnden dıha faEI• 
Blrletlk Amerlkı'dakl 81yHal olacakt1r. Daha bf'llt olmıyan 
gelfımenln karar81z!1lı yfbftn· hfrtP.Y nr111 o da Amerikan 
den bir kat deha artmaktadır. rekoltesinin aeaAı yukarı yuısı 
PlyaHlardı dolıeın şıyftıjar •e kadar olan dlğf"r rf'koltelerln 
ıpekftlA"yon j?Öf'Oşlerl de ba ne gibi bir netice verecrğfdfr. 
merkrzde olup lngflfz ve Ame· 80 l!oretle ~nftmOzd,,ld mev· 
rlbn matbuatına da akset· efmfn m"çholfyet faktörii 4.5 
mektedlr. milyon balya olarak kabul 

P•mok problf!mfnfn 11on haf· olonıblllr. 

tılu içinde arıuohıeal matbu· 4 - Aconun para tılyHa· 
attı me•zuo h•bııf'dilmlş olAo sında ıt•bflfzHvon yapılacak 

DHarl bir hal ~ar,.ıl kalma· mıdır ve hu ıtabtllzasyon ne 
mıehr. HalbolLI m,.ı'"le AelHr ştıkflde yapılacRktır? 

bir ıorette meydandıular. Aınl 5 - Bfrl1ıetk AmMlka htı 
mnıuo bıblı olH eey ki1~6k kômetl pamuk emperyaltamlne 
bir •ıkım tedbtrle d,.ğifdlr. Aeıl de•rm edecek midir? YokH 
meı'ele arıııoluut pamuk plya otareik bf r hareket yolu oıu 
1111ındakt bo~ankft hAklmlret ılrcaktır? 

oerahlnfn idame ettirilip ettiril· 6 - İoglltere .. Empfre Cot 
mlyf'c,.~fdlr. ton" hareketine b•ğlı kalacak 

Amerika pamuk ııfyaııHı et· mıdır? YokH Bftyftk Brltany• 
rlfındı y•pılın bfttftn rnftn• ıımrlara lçfodekl rekoltenin 
bf81ar ePH ftlharlle Bfrl,.şfk tlmdfye kadit ki dorumu ile 
Amrrlka'nın lri!ınloııl pamuk mt ikılfa edecektir? 
plyHasındald hakim doromuno GOrOlüyor ki bo bo mes'ele· 
ne ıorrtle muhafaza rdf'crğlo · de ııorulıbllecek ıuallerln adedi 

den bııkı bire,.y d"~lldlr. p,.k ~oktur. Bo ıuallerlo be 
Bu m,.l'ele ekonomik 0 (. men b,.p&I rkouomlk şnaineo 

makl•n ziyade ıılyaııal mahl çok daha ziyade alınacak siya· 
yeue oldu~oodau burada yalnız Hl kararlara bağlıdır. 
ekonomik dOşOncf'l .. rle açık bfr FJ4"pı1loden daha kolay ilk 
kotarma yolu bulmak kabil iki ııuale ceub verilebilir: 

değildir. Ameriluo gP.nel sfyı· l - Amulkan ılyual do· 
.. sı lııo bogfiokü f?ftnde mf!V· rumda esaslı ve •çık bir hare · 
cod zararların fmkAoı olduğa ket yolu ittihaz olunmazsa 
k•dar telM isi ile meoıol oldo· Biı leştk Arnerlka hOkdmetl 
~ondan pamuk mea'elesfnde de için pamuk alanında ııfmdlye 
ılmdllik esaııla ve devamla bir kadarki himaye polelikaııına 
h•l çareel bolonmıyaca~ına devam elmekıen baıka yap•· 
ıOphe yoktur. ÔnömOzdekt cak blrşey yoktur.· Hu himaye 
hahıla• v«>ya aylar lçlode ya- ılyıeaıımın ne kıtdar ileri gide· 
pılıcık herhangi bir şey de" bileceği •e ne gibi oaJJller 
nedced" gecfcl çarf!den baeka kullaoıca~ı da ancak bir mft· 
bir şey ola mıyacaktır. Bo hu· nazaa me\';,ıııu oı5bilf r. Tama-

aoıln pımok. moıs'eleıılle her mile kendi kendin" bırakıl· 
u~r•tılJıkla dalma gözôoilode mı~ bir pamuk plyae,,11nın 
tutolmahdır. Bunun için es&1 ıanılmi hereeyden Once par· 
dorum belll olmadıkça teknik ıilerln hır münuaa mevzoa 
bir l•kım teferrftat Ue oğrao· olub hiçbir ıamao pratik bir 
makta hiçbir maoa yoktur. ekooomık ıiyaea mee'eleııl de· 

Eıkfdeo mQkemmel surette ğlldir. 
muvaffak olunduğu gibi şimdi 2 - Acunun pamuk lııtlh· 
de pamuk f iatl için ıabmioler IAkl gelecek iki veya Gç yıl 
J•kılacak oluna moadeleye o içinde herhalde • artacaktır. 
kadar meçhul koymnt oluruz Pamuk lstlbealloln şimdiki 
ki mOııbet bir netice çıkarma dorumu acun nGfdsonon htih 
ğıı hiçbir lmUn bulunamaz. IAkioi kareılıyacak tekilde 
Pamuk temayQIQnftn kat'fyetl~ değildir. BOtftn acun ekooomfel 

tahmlo olunabtlen mevalm de llddebir mf!ydına çıkan mfto· 
AltlkJiklerJoden earfıoazar edil k114ta rağmen yuıı yavao 

dikte aşağıdaki mes'eleler I•· sağlamıaomağa baoladığındın 
mımlle muallakta kalmış olur. lnııanıo bu huııoııtı bt.az nikbin 

l - Birleelk: Amerika hn. olmağı hıkkı •ardır. 

kdmetl plyasıya mfldabale ve 8 - Rekoltenin uım111 bek· 

ekimi koatıol ctmege devam lenen bu lıtlbllk canlıamuını 

Do~u Afrika'ya giden f ııılya a kcrleri. ingiliz süvarileri mane' rarfıı , 

,··1ngTrtere~·-·--ıj~~·gu·-·A]ritia·sınaa-·-·ıng11ii 
Ve Hind Askerleri Tahşid Ediyor. ............ .._. _______ _ 

Habeş Kraliçesi Diyor Ki: Harh Alanına Gidece· 
ğiz, Kocalarımızın Yaralarını Saracağız. ______ ...,.._. __________ _ 

lta1ya Gazeteleri, Tehlike Japonya'dan Geliyor, Diyorlar. lngilte' 

re'yi 
. lstanbol, 25 (Ôzel) - lıı 
keoderiye'de çıkan Elna1ır ga 
zetutne göre, Sodao, Kenan 

hnaltslnde "e bllhdsaa f oglltz 
Somallsfnde Habeo hndodu le 
tlkametlne doğru .-oo sistem 
araçltrla mQcebhrz ln~Uiı kov· 
vetlerl taheld edilmf'ktf'dfr. lo _, _____ _ 
fızlaılle karoılayabtlecektir . Bü 
ıoo mee'ele hurdadır. Y ılmz 
Amerikan rekolteelnlo 2 mil 
yon balya arım1111J lııtihlakfn 

geololf'm~sindeo beklenebilecek 
azami fark demektir. Amerl 
kan Ziraat VekAletlnlo bekle, 
dlği gibi Amerlkı'dakl rekolte 
utma!ı ile lııtthll:kln çoğalması 

blriblrlne tfeok gelecek olur~a 
piya aom lnkfoafı mee'eleel dl· 
ğer ftlkelere bırakılmış oluyor. 
Bonlır rekoltelerlnt fazlalaotı· 

racaldar mt yokea azaltacaklar 
mıdır? Bo Qlkelerln çoğu için 

eklrn devresi ancak olmdi yık· 
l11otı~mdan bogüokü halde re. 

kolteofo fa:ılalıtacığı bf':ldene· 
bilir. Bununla b,.raber zaman 

o karlar llerlemlotlr ki b41i h· 

teallme te olan are1Ulo1al pa• 
mok kooff'ranııı l H35 - 1 ı:l36 

menlml lııılbFaline hemen hiç 
bir teıılr edemly4"cektfr. Fi nan· 

ıe edebilmeleri eartlle ancık 

tlotret tahdldaıı y•pılablllr. 

4: - Para mu'eleleri lıe 

elmdild halde tamamlle çıkma 
ZN glrmlatlr. Bu alanda ıtmdı· 
ilk tehmtotfe bulunmak kabil 
değildir. 

5 - Amerikan pamuk em 
perJallzml mes'eleııt Birleelk 
Amerika gf!nel ıılyısasıoın kat'f 

surette alacığı durumdan flOnra 

belli olıMl-:cek.tlr. Buna dair de 

daha yukarıda kif i derecede 
malumat v~rllmfetlr. 

6 - "8rltlab · Emplre11 pa 
moğu mes'•·leei de aynf sorıotltı 

siyasal .mabi yettedlr Büı Oo 
emrreler şf mdiUk bu barı-kelin 

tnHm1111odın ziyade .kuvvt>I· 
leaecf'ğlnl gOslermektedir. Bu 

da yabancı pamuk lstibealitıoın 
Loodra'dı bir teıvtk edici ha· 
H bulaceğına alAmettlr. 

Şıı hale gOre pamuk plyıuıa · 

ııınıo istikbali pek parlak gô 
zOkmemekle beraber yeni t-.tr 
krizin çıkecı~t da iddia olun. 
mu. llngün Va~iogton'da, hft. 
Ulrı muallakta .olan mes't":lele· 
rln hıalll daha mQeatd ah•al 
edinceye ve n«>lemirde f fat 

ıe•iyesl bir derece ıtıa l iliz• 
olo1Jcaya bdmr tehir oluouaaeı 

cihetine gidilecektir. 

De ltalya Düşmanı Olarak Gö~Oyorlar. ,, 
ya aleyhine yapılmıktı :,_ 

Hahe~ Hükümdarı bir kabul töreniode .. Sağ•foki f mparutoriı;edir. Diğer· 
leri de Prt>nııeııler le Alman eefiri ile kan'!ıdır. 

(Bu resim, kıymetli bir batıra taşıyormu~.) 
~iliz SomıHıılnde, ayof zamanda 

oranın havasına mukavemet 

ed«>bilecek ve feovi tecbizaıı 

yerinde Hind askerleri hare 
kete amade bulunmaktadırlar. 

Habf'şfstan'ın Loodra bftyük 
elçlıt Azaz Zarngeh Marreo, 

Deyll ,.kfıpres aylarına, gerek 
harbi kar,ıı lamak, gerr.lue da· 
bilde ı&lıibat için loglltr.re'den 

2 mUvoo loglliz llraııı istikraz 
için yf!f Prlk aldı~ını sôylemiştl. 

Elçi demlotlr ki : 

- MemJ,.ketlmtz dünyanın 

en zengin memleketidır. Kov· 
vetll bf r istikraza mukabil, 
ztınglo pr.trol madenl<'rhnlzio 
loleıme fmıiyazlarıoı verecl'ğlz. 

Bu dileğimiz lnglltere'de akim 
kahrs11, bu defa Amerlka'ya 
bıovoracağız. 

Elçf; ayni zamanda İngille. 

re'df'n, İtalyan npurlarına 
karoı So •en kınalının kapa 
tılm88ını letlyece~lnl söyledik· 
ten ııonra ooolırı ilAve etmiştir: 

- Hülulmetimlz fazla mlk· 
tarda barb malzemesine mı . 

llkılr. Taf P.k, mitralyöz, uzun 
n k.ıea mesafeli toplar ve tay· 
yarelerlmiı v11rdır. Fakat barb · 
le zehirli gaz kullanmak niye 
tinde değiliz. Çnokü buna 
mfiraceat, bir deoaeulr bir 
barbarlıktır. 

İstanbul, 25 (ôz,.1) - B•· 
bre krallçeıılnln loglllz kadm· 
lı~ına hhıh eden son yazısı, 

loglltere'de kadıolar 11raıııoda 
bOyftk bir tesir bırakmışhr. 

Kraliçe, Tiuel yardım tstlyeo 
ha yaz111aıo eonund•; 

- Şayed muhareb" olurea, 
barb Pabaeını)a lı.:ocalarım•zın 

yaoıntia ) er alıtceğız, onların 

yaralarını earacagız . 

Demtoıir. 

• • • 
Ek.o dö l'aıi ayıarı Sinyor 

Mueeollol ile koouımoıtur. 

M. Must1olini: 

- Uluslar kurumu A •rupa· 
om lltf'deolyetlol neerlçlo bir 
vaıııtadır. Bu tt-eekkOlün vazi 
feııloi bHib bllmtyrcf!ğl. bogOo· 
lerde, Babtıo ltılya ihtil4fı kar· 
şıeında aolaşalacaktır. Vaziyet 
çok naziktir. 

Demiştir. 

• • • 
lrılyan gızetelerf, Japon ııl· 

yaeetl aleybloe elddetll bir ha. 

cuma baelamıelardır. Bu hücum 
•· Aıııl düımao Babf'tfstao de· 
ğil. Japonyadır!,, eeaeı dahUln 
de yapılmaktadlr. 

Jıponyı'nıo Roma ıef iri Trl 

bllna gazeteıılne beyanatta bu· 
lonarak: 

- Japonya, ihracat işlerinin 
eerbeetiel tarafta11 idi. Geçen 
KAnooucvvelde Sioyor Musso 
ltoi'ye blldtrdl~i veçblle, J•· 
ponya Adiıı Ababaıla bir ıefaret 
tesis edecek ve bu ıef1ret btl· 
hae;ıa Japon Habeş ekonomik 

miioHebatlerlnl gellotlrmeğe ça· 
hoacaktır. 

o~mlştlr. 

ıı·akat lıalyan baeını, Japon· 
ya'yı "Renkli kavimlt'rİn mü 
şenjki olmuk ,, ile itham et · 

mekte ve hponya'oıo " Heyaz 
ırk .. ı "Renkli ırklarım., ta 
hakkümQ ve saltanatını eline 

almak için çalıştığıDI iddia et· 

mektcdlrler. 
Japonya'oın son teeP.bbilrılerl 

n mftd•hılelrrl ftzerlne atee 
pOskOren İtalyan gazeteleri ba 

ş10da .l\leHsjero gazetesi vardır. 

Bu ıneote: 

- Tehlike jıponyı'dın ge 
l!yor, llu L eşl e tan iaıl'a ratoruno 

bu kadar eöı l'öyleten, eulhd 
bozan japooya' mn ballılıare 

ketUtir. 

Dem,.ktedir. Ajıoı Royterlo 

Rom11 muhabiri dıyor ki: 

••halı an gazeıclerlode japon· 

neşriyat ve hQcumlar de 
etmekte ve olddetlenmektedll 
Bununla beraber, loılfl'~ 

" aleyhine yapılın neırly•1 

artmıetır. 

Jurnale İtalya gazetesi, fJI 
beşlı\lan'a sevkedilen mfthlrll 

-•e ııilAblara lnglher~'uf P '~ 
bargo koymamasını affı ~· 
olmıyan bir lralyan d60111aol•f 
add,.tmektedlr. 

İııkendr.riyenln lngUlz dorı•' 
ması tarafındı.n bombardıro•~ 
nın 53 Oocll ıı-nel devr11 
müoaerbetilf' ltalyım mıtıbO~ 
Mıııır mllllydpf'nerlerlnlP 

~ıı 
lek •e yazılarıDI neşretlll" 

ve Mısır'Jıların haklı oıdak11 

rına da uzan makalelt'rle i11b'ıt 
çılıomıktıdır. 

• • • 
İtalya'da Manevralar: 

§ - 1935 İtalyan manef~ 
ları, Roma'mn verdiği t.Cetli 

1 
f!Öre, fenot leHzım clheıJodt 
bftyftk bir mükemmellytt ~ 
terc:cekıir. Fıo'8t mebaf fit, ti 
manevralerın İtalya'mn d ~ 
Afrlka'da çetin bir barb 1 ~ 
bjyftk bir ııevluyıt yapırk 
A •rapa hododlaranı da oe ~ 
der mükemmeliyet ile madıfl' 
edeceğini göeternıek için 1'' 
lığını sOylemektt!dlr. 

l\.onya'da 
Bisiklet Y arışlarJ 
Konya, 24 (A.A) - V,

Ankıra blıılkleıçllerlle K.o01' 
İdman yurdu •raııındı 50 ~il" 
metrelik bir ya"ıf yapıldı. ~; 
rıoı Aokara'dan yc.lnız EyO~ 
TalAt, KonJa İdman yordoO jlJ 
da yedi .kişi girdi. Yır•I ,) 
on kilometrede çok beye:.. 
oldu. Ankara'dao Telıit 

zloci kllomeırede dOeert'k ~ 
rışı bıraktı. Eyüp l saat 9 
kih ile birinci geldi K.oJJ{~ 
dan Rauf iklocl Abdııl '1 
QçOncD, Hamid d~rdQnoO 

dolar. 

" Ankara'lı blelk.letçtler bO ,ı 

hah K.onya'dın hareket eti~ 
Yarın Anklra'ya •aracakl• ... ---.~-
'"ferzi Bayanlattl 

Bir terzi • bayana tbtl~ 
vardır. Şer•hl öğreomrk I• I) 
yenler Gaf far zade oteli ~ 
numarayı mfiracaat eı111el0''" 

M ilracaat ııaatlerl: 

Sabah 10 dan 12 ye 

Akşam 13 ten 16 yak•~ 

J 

le 
l'tht 
da 1 

lbid' 
kad 
teetı 

dog 
lbat 
h1:r 

t•ha 
lllr, 
lert 

il 
~.b 
beu 
ll~el 
kay 
dır 

Y•p 
teı:nı 

ll:ıur 

8 
ba11 

lert 
kaı 
tır 

Y•ıı 
tıeı 

' Lıı:n 
ba11 

1 
Cfll:ı 

c. 
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Meşrutiyetten Evvel ve Sonra •• 
~ 

başımızdan Geçenler .. 
48 26 935 Yazan: M. Dolan Bata 

Buum, B~~m! Diye Yeri Gökü Sarsan 
Bir Gürültülü Ses işitildi .. 

ı --------------------.. --------------------'t llanboı cihetinde EmlaGofl, torulmat, Uocıyan Aplk lımln · Adet oldalu laere Sahan 
d •btıkale "Ve Sirkeci taraf lır1n- deki bir ermenlye giydirilmek Hamid her cama glnl camı 

1 
•kt•m• k.dar devam eden istenilen (Beyllk) tacı da par· namHını gider, bu . mGnae 

::r1•1nılır olrooş, Ermeni az. çalınıp gltmlttl. betle camte gldlt H geliı için 
.. •rındın birçokl111 Cf'Hlınnı • ıftel Mr ıôrea yapılırdı Vehim 
bo11110t1ardı. İıttanbut•da patlıyan Üçyaa yırO:ıblr eeae&I yas haetala~ına u~raya• Hamid Yal 

111 lllbı •e ıllAb ıeıl"rl mabeyni mevılmlnio bir cama gaoı dıs Hrayıoın kart111nda gene 
ık. bollık etml11 Sultıa Ha· ltııaubal'da Yıldııda askerler, (Y ld d dl 1 ı ._ld'I 

1 
• ı ız) a ını .er g cam e 

lad le Ate dfttOrmaeıG . Ban vezirler. sefirler, boyak rfttbtll giderdi. 
teel •ki komiıecller bir tftrlfl memurlar binlerce hılk Abdll Saray ile cami ara1anda bl 
do~lb b olmuyorlardı . Akıamı hamid'ln camiden dônltanfi yflcek bir meydın •ardı. Der 

Q itin İıııaobol aftkını bekllyorlardı . Te,rlfata memur 
lllete1n ı ı cama glal İıtanbul'd•kl birin . 
1. ç ade barakan bir ha· ynerandan kaymakam Hamdi 
uer 7 ld el ordudan eeltmhl• memur .,. ı : Bey: 
.. ..:- Knmltf'cllere merhameti _ Aıker b1aır olıan taburlar, ıtlnrl alaylara Te Yal. 
.. ._ Deden (f) olaraL .... m, pey· Dl b b .. d 1 1 8 L dıa'dakl ArnHud, Arap tıbar. 
...,. 111. u .. u ye a er gun erm ft . e111.· 
t ' ekmek gibi yloecek teyler lt!yea aeker h1aırol nalyetfne ları, tftfekçl bnlaklerl, hlnUr 
ettıaaı,. girmftludl. Tam bu ıırada: çavoılırı .. llth. Binlerce aıker 

... ~· •ef iri fa1llyeıe ıeçmlşti. - Bummm, bumm!.. mel6m olaa 1-rlerlne dfslllr, 
beta Yae meaıob ycıkeek rOt Diye yeri göğ6 unan bir bunların arkuında binlerce halk 
"-tb birkaç memurla birlikte glrahalG ıeı ithlldl. Minare •e bunlar araıında de ylılerce 
k •tte bulunmak Gsere baa· boyu ılyıh bir ıaıun ylkeeldl. hafiye bulunurdu. Sefirler, •e-
•1ı g 1 1 B L-11 de e m '' ff'hld daıen jıa lrçok ln1anlar •e aıkf'fler ha ılrler, bayık rltue memur-

J 
1
'!1• hbltlol görmemiı gibi vaya uçmaı parçaleamıılardı. larda mer11lm kGtkl denllra 

lt'Parak flıeriaden adamak fı · Bir maddet ao11ra kopmat ka· yerde dururlar, camle gidip 
llllt; f 1 1 1 ._ le r cenablanna, me· falar, kollar, parmaklar hava gelen Padlt1hl telim ar ardı. 
lltlırdaa biri: dan yere daımeğe baıtadı. - Sona •ar -

,_;; Af federalnfı, yerde ce· 
.._ 7•tayor, ondan geçme· 
ı••lı!, 

l>e1111,. 

.. 8:•kı madara n nzoedan ... , 
Turgutlu, Havacılığa Yıl
da 40,000 Lira Verecek. 

lett a cdbedllmlşler, defter· 
kaı gGaden geçlrmfıler ve ıçık 
l'at 18 •~ıneyl 1aymıılar bir za 

Ja, •e ılyıa görmediklerini be· 
rlll. etnıelerf flzerfoe geee ya· 
bt ha herifler de Ruıya'oın 
~•Jeılnde olarak HR selim 

~~~~~~~~,~~~~~~~~~ 

Turgutlu'nun Fedakar· llalkı Bnyok 
Bir Miting Yaptı, Kendini c;österdi. 

Ik.edan çakarılmıılardJ. 
e,,_tt'; ftçyOz onbir ıenealndekl 

enı ••gınlığı b6ylece n•oı· ·-----AN A_D_O_L_U_, 

Torgadla, (Özel) - i'asar· 
teıl gaatl Turgadla'da haH 
tehlikeıl için blyGk bir miting 
yapılmııhr. Yardan ıehUkeılle 
candan Urllenen Turgad'lnlolar 
ba •mitingde tehlikeyi kaldır· 

mak için blylk ıeaahlr yap 
---- mıılard1r ve lımet la6nl'ntla 

Siyual Gazete 
~;-:---..;..---------11 tııretlne uyank •e bitin top 
8-ıbp Te Baıy•--uıı L a A • L 1 L d k ,, 11.ydar Rfltdft ôKTEM ra111. runu çı-.•nn ar çı-.ar ı · 

"lbQJaat • lan irinlerin ybde lklılnl 
0 etnyat •e yam itleri 

t.1_ lllldlrfl: Hamdi Nüzhet hın kurumuna vermelf blylk 
~-eti:• ınloçle kabul etmltlerdlr. 

C. ~ İkinci Beyler aokağı Turgadlu'lalar yedi teneden· 
're~ PartUi biaua içinde beri yordlar1nın bıyıncbrhgını 

l'emero , : bınir .. ANADOLU 
il: 2776 .. Poata kututu 405 earfedllmek lsere mabeulleıla· 

lıh. .. 4
1
80NE ŞERAİT! : den 7Gzde birini ıa laneıl ola· 

--P 200 rak Hrmekıedlrler. 
171 ..... • Alb •yJıAı 100, Oç 

laLt.ae. ,_ SOO kunqtur. Bu mitingde top alayından 
~ ••ınleketler için ee.nelik bir zabll, doktor Seyf 1, earbıy 

ile G~d 27 lindır. 
il~ Cndet Okıem, Memduh Rıflu, --Yerde S Kmuttar. 

- hava kurumu bıtkana Nuri 
~Aoo Garelll çok alkıılaaaa töyletlu 

LU MATBAASINDA ıöylemltlerdlr. 

1 Dilebalar 25 karuttar 

848.ILMIŞTIR Ha va kurumu hılkıa göıtu· 

S.ı. be - 21 - 26 teaamuz 1935 
.__ 111 ı Çlrçaplak kalınca Salamber ba deklkacla a~lıch; 
"'"~111 blrlıl bir dolabı çlnkil lsdhaC1nd1n kalın ye· 

bir takım elblıe çıkardı . gane yıdlk&r ancak ba ldt. 
~ .. GIJtalal.. Si yala eldi tenli kadın tekr1r 
~ lbber bu geçen htdiıe matemli elbieelerlle odaya geldi, 
tlf, 11.

9 
titreyerek lt11tı mecbur ve Salım~er'e bıktı: 

le1r,;t 1'••den Salımber mem· - Emanael S.lamber'ln 61· 
en '4t1a b memlekete eeyahıt 

"-t. ~ aeyyab kıyafetine gir· 
~tlatı lıunber'ia elblıelerl de 

'":lede gtydlrllmittl. s.. 
S.: P•r.aııadald nlt•n 

l de çıkırıb ceeedla ·"""-.... l'tldlmlfd. 

dağtlal, karıııaıa •e çocukla· 
rınıa UJatemlnl neden tatacak· 
tarını timdi ınlachaıs mı mllyO? 

Salamber 
- Fakat beni ae yapacak· 

anıaP 

Diye Nida. Ba arıda. Buon 

dlğl bu fedıkubk eserine yı 
prlın ylkenlerln toplıam• 

tertibat almak.tadar. Karam, 
halkın bu ylkenlnden Gri• 
çıkma lıtatlıthdf'rlnden anlal'I 
dı~ını göre 30-35 bla liralık 

gelir temin edeeelfnl tahmin 
eımektedlT. Topuk irini ça· 
karmık.la ognımıy .. Tarpd 
laların dı yapacaktan 11lbk 
y6kenlerlndea H tebeuwdtan 
•yr1ca 6-6 bla llnlık bir ge 
Ur lemin olon•cakbr, ki T•r.ı 

gadla'nua ban t•llkfllln• 
kartı ba h.,..p .. 11lda 'O iti• 
Hra11 geçea bir pllr ...,.il 
mabakkak g6rtllmeldMllr. Y md 
lolerlade çok llglU ytlrtlyea 
Targadla'lalar ba t•kar ba· 
rekellerlndea ıebrlke f1J811• 
dırlar. 

Yeni mekt.eb: 
Targadla'da baeene JeDl•e• 

bir llkmekteb Y•'-••· BD 
mekıebla arı111aıa 1111..Mt iti 

( 
içeriye ~lrdl: 

- Maıytl ~alamber ·Dedi· 
karanı• 'te çocukl1rıaı• nle· 
l'lnde ıerbeet bulunayor .. r. 

Bu ıGıler Salamber'ln yan· 
mıt kalbine bir ıerlallk Hrlll 
•e mmldanarak d.,dl ki: 

- Allalaım!. Acıba ton bir 
defa olmık laere onl11n g6re· 
mes miyim? 

Siyah eldlHnU bdın ılk6t 

eımlııl. Baron mltMlllnae 
Sa .. mber'ln ba ıaıllae cHıb 
.erdi: 

- Doeıam, m•hktlmeanasl 
Ve ba mıhktamlyet kuanaı 

ifayı memurum .. 
- Sis mi? 
- Muleıef ben!.. 
O Hklt ılyıh eldl.aall bdan 

ellndekl clldım Salambere 
UlllU 

Aydın Hava Kurumu Ça· 
lışmasını Artırdı. 
---------------------~~~--~ 

Aydın ilinde Mektebcilik Vaziyeti 
Kazası. ve Bir Otomobil ·-·--Aytha 2' ( Oaet) - Yeni aenrllklerinl 1akdlrle ananm. 

hHı karama, h••• karamanı Aydın han knrama, Aydıa 
yardım n iye yasma lılerlle halknlle el blrllgl yapank ge. 
6aemle çmh ... kladlr. Yeni il· leıeek •b gtal bir miting 
bayımıs Oademlr Salim Gladey yapmalı brarlaıtırmıııır. Ber 

.,,, ..,, iki y6aetlm karalden ay11laa 

Aydın İJbayı 

da yakıodan ilgi g6etermekt.,dlr. 
Aydın Greımealeri koroma 
Granl4'rlnden nrmekıe olduk· 
lırı ylzde yUJmdan baıkı 

aynca ykde 1 daha Termeli 
ıaıbbld etmtılercltr. 

Handan ba,ka Aydln ıof6r· 
lerl dAa luro... bat •anrık, 
Tllk bava kuramaaaa ıutkalb 
makbaalarandan al•tler H ta• 
tıdıkları ~lfterllerlne bunlat· 
daa d•l•lmlt• betlamıılardar. 

Ola Aydın puarına gelen Ye 

giden bOtla yardcbtlar ba 
makb•lan aeriaçle almttlırdır. 
Şo'6rlerladwln b• ilgi n yurd 

belediyece yapalmaktıdır. la11· 
alı batlanmık Ozere aru ha 
mlanmakl•dır. 

Eenaf bankası: 
Turgadla'dı eteıf .e ahali 

baakua bueae Japhlt it 111· 
temlle çok palı it Rhlblerl 
Ue mulmele yapa·ı Ye mll 
tahtlllere de ...... , fabl 
..,.. ~ •••••mtıe bedi 
•ermek ıuretlle ya._ etlalt 
•• Tnrp41a ıirnt ltledala 
halkç. kol17lekla yaplm ı•a 
çok k,,..ıll bir ya•• ol 
matlar. 

Ay.t .... ad. baeeae bmka 
kllllrt •••tmı eUn• alBak 
klklrt ll•ılerlnl ıablt hlllmf 

•• u kaunç.. •i•Ya: ._.. 
ile genlt mlkyHt• keklll .. 
ptmıttıı. Baakınıa t. eeklMe· 
ki lı göıGıa, Targa•ıa,_n hm 

kaya "•• ~ ... d ...... " 
•maiyet UJalUlınmttar. 

- ba cClsdaaıa tçedllatle 
heıylsbla frak ile bir pua· 
porı hallıau1111a. 

- Nereye gllleceilm? 
- CCbıdaadıkl be17b bin 

frank, pa•portta slkredilen 
ilim ile yatamanısı temlae 
ktf ldlr. Bu dakikadan itibaren 
....... Karol llueelea'41r. 

Zualh Salımber beyeeaalı 
torda: 

- Fıkıı Df'reye gldeee~m. 
Bu defa Baron cenb Yerdi: 
- 8ea teDI Ba•rı kadar 

g61Clreceıtm. 

- Peki; ondaaP 
- Orada •ı bekUyeD Ye· 

rakı gemlllle Bladletaaı .gide· 
cekala: qer bnnın Ye çocak
lanDJa hayatim MMnea ••elet 
etmlyeoeblnl 

- &lam •• lflC'llsları•I .. 

bir komita hıs.rhklara batla 

-•lir. 
S6ie ifoetlade bagGne kadar 

hna kurumuna 4740 il a ıop· 

lanmıııır. İlk kf'sde hna ku · 
ramaua (200) Un g6nderea 
.e Bqbakanıa takdJrlal kau· 
uaa G,.rmeacik kurumuna b.A 
b Mnnalb kGylllerl bu kes 
200 llrm ylkenmltlerdlr. Ba 
kamanon alaag611G kiyi " de 
53 llrı nrmlttlr. 
San'atlar Mektebi: 

AJdıa balfeıl nn'at okula· 
•ı11a M 111 182 du ... etmlıtlr. 
ihtarı Hk 11nıfta11 27 6AreDfel 
11aıfını gecmlı, 16 11 ikmale 
kalmıtbr. lburl ikiden 21 t 
11nıf g~ft. 18 1 ikmale kal· 
mııt1r. Mealek.lgdea 211 geçmlf, 
19 u ikmale •atmııt11. Me1leklg 
2 deil 30 a geçmlt, 6 ıı ikmale 
blmııtır. Son ıınıftan 26 ıı 
mesan olmoı, 3 G ikmale kal· 
mııt11. Okalayı devam eden la· 
)ebelerden 86 ıı demlrclltk, 
62 ıl lf'Hlyeclltk, 57 ıl maran 
goslolr, 27 ıl y•p•cıhk bGlam 
lerlne dnım dmlılerdir. 

Çıbn 29 Gğrenlclnln de S 1 
demirci, 12 ıl leıvlyecl, 1 O a 
m•raogoı, yapıCJdır. Hunların 

heplloe okula dlrektGr6 emla 
alaul W.rlkılırd• it balmaııur. 

Andın'da Mektebcilik 
IUmlade 109 ilk okula nr· 

dır. Hanlara 934 935 der1 yı· 

landa 36•5 kıs, 76,ıft erkek 
olmak Osere 11289 talebe de 
vam eımltılr. Banl.rdan 3372 
erk.el.:, 1 '155 kıs birinci 11nıfa 
dnam eımtıler 17 '2 erkek, 
8'4. kıs ıınıf geçmlıtlr. lklat"I 
ıınıfa 956 kıs, 1834. erkek 
dnam etmlt. 509 lus, 1146 
erkek 11aıf geçmltdr. Üçlncl 
532 kas, 1.261 erkek deYam 
etmlı 194 kıs, S 17 erkek 11nıf 
geçmlftlr. 

D6rd6ac4 11nıfı 24 8 ~ ı• 

721 erkek dnım eımlt, 105 
kıs, 388 erkek ıınıf geçmlıler · 
dlr. Son 11nıfa da 164 kıı, 

'66 erkek denm etmltttr. 
8 11D1f la k6y mekt.,blerlnden 

77 kıs, '89 erkek tam deneli 
11r H k6y mekteblerlndea de 
ıo• la, 292 erkek Giff•lcl 
phadetn•me almıtlardır. 

Amaa yarabbi!.. 1 
Salamber bn 16-lerl e6ylf'r 

16ylemes beygıa bir halde yere • 
yıkıldı. 

Siyah eldl•eall b&a ta 
emri •erdi: 

- Derhal arabaya g6ılrl 

alı: Gece ayua ona aydıı 

cakıır. 

Ba defa 8'roa elyab eldi· 
•enli bdlna hı.kıı: 

- Madam pek merhamet ......... 
Beroa'un ba lhO lmerlae 

elyah eldl•enll kıdln hlddedeadl: 

- M1171 ••nltl• emri• 
bir enellyıtı ••NH. Ve ba 
emir feel bir hadl1enla batla•· 
gımdır, dlaleylnls. 

Markls Golltlraa'm eYleame 
merulml ıecealDde meçbal bir 

...... ... girerek - .... 

Bıçak Bulunmut 
Çonkkapıd. llelam.. ota. 

Halil, Cemal, All, Emla, Sa· 
dık, Adli, Retati, A il e
.e lkiçeımellkte Ali, Keçeel· 
terde Afi oglo Mehmecl'de hl· 
rer bıçak baluamaf, sabıtaee 

ıbamıtllr. 

81 Lira Atırmıt 
İklçaımelik'ıe Manlu olellade 

Ali oııa llehmed; oıomoWI 

beklerken ıabıkahlardan Nil· 

de'll Talib yaaıaa plmlt " 
mıntareabk ıarelile yere meHll 
d6tlrerek 81 llrMJDI •!•rmat1ır. 
Zabıtıca annıyor. 

Sarhoşluk 
Keçecilerde ıaı bot olank 

gelib geçenlere ıarkıntıbk ~e 

teca•Gı eden Cemal oğla Mm· 
t•?a ıutulmuıta .. 

Tatla Yaralamış 
Blrlucl Aalaiye aaaballednde 

lopQG tok•lıada Nedim oll• 
Ş6krl ile Ya .. r an11nda pua 
met'eleıinclea çıbn ka•pda 
Ş6krl latla Aliyi batından yı · 
ralamı111r. 

Bir Kavga 
Kemer caddeelade Oıma 

oAla llehmed'le Mmlafa GAI• o.... ••••da bir elpn 
, .. allden çıba bYga ıonaada 
Mehmed keterle O.man'ı ,-A 
eUndea haf if bir nretıe ,..,. 
lamı ıtır. 

Yangın 

Bir DDkkAnın . 
Çatası Yanmıştır . 

Ola TepecllL'ıe ç .. ,me ıt0ka. 

~ıoda Cellid Allnhl kira He 
ıouap meırolıi mallera ald S 
numanh dtıkk•ada alet çekm11 

ve lrf.tyenla derbal yetl..-.1 
lserlae dGM&laın caıı klMDI 
yaamıı oldap haWe IOIMll· 
r61mlt, ateıln ılnyeılae mey· 
dan nrllmemfştlr. 

Bir kaza: 
Din Aydın lçiade bir kam· 

yon kaHlı olmaıtar. Ayda• 
ura7ına yHıh 41 namuab .,. 
f6r Kıyeeri'H Keılm'la ldaıt· 

tindeki kamyon, Ayda• .... 
rına getlrdlli yolc9lan •laut 
.., nat 17 de Kocnla'ya ...,_ 
yola çıkaaııllr. Kamyoa tabi 
yerladen yolculınadaa blrld 
bulaaeye agramıı ve 141f6r 
k•myona çe.lrmek içi• •••• 
ılyonu birdenbire kınaca kam· 
yon dnrllmlttlr. KamJoHe 
tof6r Te maHlnlD4eD batb 
16 yolea nrm•t· Bnnlar._ 
9 kiti hıf lf •e bir kadı• alır 
yaralınmıtlardır. Zabıta 141f6r6 
yakalıyınk lacel"8eğe batla· 
m•ot11. 

gllli Seala m~•ıab oldapa 
Kdaç arkadatlırı cani ıeıkilt· 

tını mea1t1b nlaa ba adam, Goa
dran'ı, danıı, aaMJDı, b.banaı, 

ırkaelannı •• en nihayet seY• 
eell olmad.n dol kılan klrı11aı 
terke mecbur etti. 

Baron ba11nı lflAtJa dopa 
eıdl: 

Siyah eldl•enll k,.dan .. w. 
yelle töa6.. denm etti: 

- Ve b .... t ırkadqlan bile 
oaa Blndlı1aa'a ga.deımfk it· 
1emlflerdl, gk_..11 lçla oa• 
lldtktlller. 

Beroe eU.rlat yllkHt blda· 
rarık m11rdı: 

- Allalnml e.ea .. ae glM 
bfr ceu basırı.aıyor?. 

- Yana BHır'... a941ell· 
aWe 6jreaeeeW.S.!. 

-Sonar-



Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker ilAnları 

Bayramiç aakeri ıa. el. ko. dan: 
1 - Bayramiç charında tftmene bağla kıtaut 1 bttyacı lçtn 

(46,000) kilo ıığır eti kapalı ıarf oeolUe ruüoaka~ııya konulmuş 
ve ihalesi gftnQ tallbi çıkmııdığt0dan yeniden kapılı zarf la ek· 
ılltmrye konmuıtor. 

2 - Her kiloaunuo muhammen bf'dell ( 15) kurn-1 olub iba
leal 7 8·93J tarih çarıamb• günft eaat 15 de bayramlç tdmen 

ıııım alma komisyonu binasında y11pılı.acaktJr. 
8 - M ftoakaııayı ~freceklerlo verecekleri eti o tt'ralt vt. nea 

fını bolundoğo mahallin ealın alma koml11yonuma mtıracaat ede· 
rek 6ğremebilfrler. 

4 - İatekltlerln 2490 numaralı mftoakua kaaununon 2, 3 
tlaefl maddelerine göre hteollen vesaik ile muvakbt teminat 
tatarı olan 517 lira 50 kuruıuo veya bank mektubunun ihale . 

dea bir uat evel tftmen mobaaebeafne teslimi ile komisyonda 
hasır bulunmaları. 22~3 2\ 26 :n 4 

Bayramiç a~kr.rf eat. al. ko. dan: 
1 - Bayr1mlç mıntakaın kıt'at bayvanatının ihtiyacı olan 

(296000) kilo yulaf kapılı zarf ueulile mftnab.-af" kon. 

muetur, İhaleıl 30 ·7 · 9:15 Hh ~flnft Bftet 15 de Bay 
ramlc:'de aekert ııahn alma komlıyoounda yapılacapllr. 

2 Şarınameal her ~tin komisyonda ~ôrftlebtllr. 

S Beher kllo volaf lçia dört knrot elli eantlm f tat tah· 
mfa edflrafıtfr. 

4 Mu•akkat teminatı dokuz yaz dokııan dokuz ( 999 ) 
llrad1r. 

5 1.-reklller T ic.ret odaeında kayıdh oldnklerıaı dılr ve. 
atka p;~ıtermek mecburlyetlndedirlrr. 

6 Man.kasaeına lıtfralc edrceldu 2490 ıayılı artırma ve 
elulltme kaDlJnunoa 2 •e 3 laca uıaıJd,.Jerlnde ~e '8tt· 
namtıılnde yuılı vesllcalarlle muvakkat teminat makbuz· 
larını ve tf'kll( mektuplarını ihale saatinden en az bir 
ıaat evvel komiıynna nrmlı olacaklardır. 

207Q 11 16 21 26 

Ankara. M. l\h. ıa. al. ko . dan: 

1 - Beherinin tahmin e1dllen f lıtl 6 koruı olın iki milyon 

muhtelif renkte makara kapela zarf la ekelhmlye. kon ol· 

moıtur. 

2 - ~srtnımt.tfni altıy6ı kuroıa almak •c öroeklulnl gör· 

mek lstlyenler ber,cın öğleden ıonra komlıyona nArı· 

yabfllrler. 

3 - Eulltmlye girecekler 7250 lirı trmloat mektubu veyı 
mıkboı'arıle 2490 ıayılı kanunun iki ve GçGocO mad· 

delerlnde yazılı vestkal1rla btrt;kte teklif mektoblımnı 

ihale gGoG olan 29 ıemrnuz 935 pazartesi gflnfl ıaat 
10 dan bir saat enet Ankara M. M v. ıatın 11lma ko· 

mlnonuna vermrleri. 12 28 8 25 1714 

ltayramlç aıkr.ıi .... •l. ko. dao: 
1 - Bayramiç clHrında Ulmene beğlı kıtaatın ıenelik. lhtl · 

yaca lçta (72,tlOO) kilo ıığır eti kapalı zarf oıulile ekelhmeye 

' konmat n lbaltıl gtlod talibi çıkmadığından yeoıden kıpah 

urf aıallle rkılhmeye koomuıtur. 
2 - Hu klloaunuo muhammen bedeli (t5) kurut olup lha· 

leel 7 8 9:15 t•rih çsr1amba rClnft eaat 15 de bayramlç ıamen 
•tın ılma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - MGoı.ka111ya plreceklerln 2490 numaralı k.uonun 2, 3 
tlneG maddelerine gösterilen veıtalk ile muvakkat lf'mlnat tot•rs 

olan (RlO tiranın veya bank mt-ktobnnun ihaleden bir eaat nrl 
IClmeo mubaa~bealoe ıe"limi ile korol~yonıla buır bulunmaları. 

224.t ıı 26 31 4 

Kı~lada Mos. Mev. ~alın alma komisyo
nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 

Milııt•bkew mevki Hl. ıu . lı.o. rs. dt:n: 
1 - İzmir Mııt Mv. aııkeri bııtao~aioln (6 000) kilo ke"tlmlt 

koyun f'll tbti1acı kapalı zarf uımlıle mDod.uaya kon 

muı,ur · lbaleel 29 ·Tem· 9a5 pazart .. 111 gftnO saat onaltı 

bucukta lamlr'de kıtlada Mıııt. Mv. eatın lilma komlıyo 
nuoda yapılacaktır. 

2 Şo1rıname1tl her ıtflo komlı-yooda ~6r6lebllir. 

3 Kofuo etloin muhammen bedell ( l 9:!00) on dokuz blo 
lkiyfts lludır. 

' e~ber kilo koyun eti için 32 otuı iki karoı f lıt tab 
mlo ertiimi~llr 

5 Teminatı movakkate ıkc;uı ( 1440 ) bin dôrtyOı kırk 
Uradır. 

6 lıteU } .. r Ticaret oda•ında kayıdlı olduklarına dair n· 

elka ııöstermek mf'cborlyetlodr.dtrlr.r. 

7 MOnakauııoa tıtlrak odr.cekler 2490 •yıla arbrma ve 

elu·iltmf! hnunuoun 2 ve 3 GncG madd..trlode •e şart. 
nameıthıde yazılı veılkel:ulle teminatı m•nıkkate mık· 

buzlarını Te teklif mvktuplırını ih11le eaatladen en 111 

bir saat enel komisyona nrmiı ol•caklardır. 

2078 ıt 16 21 26 

Mtl11tabk .. m Mv. aa. al. ko dan: 

1 - Tayyar kıtaatı için 5000 b .. ebln kilo beosol açık ek· 
ılltme ile ıatıa ılıoaeaktır. lbaleııl 30,7 ,935 aab gftn6 

•••t ıo,:.ıo dı kıılada uıın almı ko. da yapılacaktır. 
2 Şartnam.eıl bergGn komlıyooda g6rftlebtllr. 

S RenıolChı tal\mlo edilen bedeli !JOOO Gçbln liradır. 
' Beher kilo benzol içtn altmıt kurut flat tahmin edil· 

mittir. 
S Mn•akkıt teminat ıkçeıl 226 lklytl• ytrmlbet liradır. 
6 - lıteklller ticaret odaıında kayıtlı olduklarına dair nelka 

g6•termek mecboriyıl'!tlndedlrler. 
7 - Ekatltmlye glrectkl~r :U90 ı•yıh artarma Ye ekıılhme 

kanuana 2 ve 3 cd maddelrrlode •e ıartnameılnde 
JHılı nılkalarıle muvakkat teminat mıkbnıu ile bir· 

llkte ibate Natlod~a ent:l komlıyona mlraeaatları. 

12 17 21 26 2091 

Bornava s:ıtın alma koınisyonuuda iha· 
. leleri yapılacak o1a'1 a~ker ilanları 

Bornova aak~rt ea. al. ko. dan: 

1 - Gazlt:mlrc 6 tabltltı tf'ııllm rdllt'cek 60 ton arpanın 

2. el ek,'hmeefode b .. her kfloqune verilen :3 kurue 75 

santim flat komutanlıkça p•halı görfilmüş pazarlıkla 

satın alınmuına kırar verllmlttfr. 

2 Pezarl ~11 27 temmuz 935 cumartesi gOoü saat 10 da 

yapılıcıkttr. 

3 ilk teminata 168 liradır. 
4 Pazerlı~a ılrfşPcelderlo bllı:llrlleo nktlnclen evvel tPml 

• nattarlle blrlfkte bornovada aıılteri satın alma komla 

yon"na 2Pfme1Prt 2:l l O 

Bornova ukert ııa . al ko. dan: 

l - Aornovadaltf Hker h•y•anlırı İ •; lo kapa la :za rf la mOna

kaeada bnlunan 407 ton sunanın heh"r kilosuna veri 
len 1 kuruş 47 santim flat k1omotanlıkç11 pahalı görül 

milı olmakla bfr ay zarfında puarlıkla satın alınacuktır. 

2 Parlı~ ı 29 temmuz 935 pazartesi günü 89at 10 da ya 
pılacaktır. 

3 İlk teminatı 446 liradı'I' 
4 feteklflerln ticaret oılaeında lrııy ıtlı olması mecb01idlr. 

5 Pazarlıgı glrl~eceklerin blldlrilım r;nn ve saatından evvel 

hor1tnV11 11Pkrf "!f"D elma komi .. yon11n11 l!'"lrnPl,.rl. 2!l09 

Bornova Hker i aa. al. ko. dan: 

1 - Askeri hayvanları ihtiyac ı fcln 3:.!4 ton kura ot kapalı 

zarf uımllle satın alınacaktır. İbalt'el 12 eğostos 9:15 
pızarte•I gfintl ıaat 15 dtı bornova askeri &atın alma 
komfeyooonda yupılacaktı • . 

2 Koru ot için tuhmlo rdllen bedeli 10,530 liradır. 

8 Muvakkat ıemloatı 790 lfradır, 

4 Şutoam el her Ştftn komhyondı görftlP.blllr. 

5 f11teklller ticaret odasında kayıdlı olduklarrna dair ve 

ılka ~ôaıermek ~rcburiyetlod,.dirler. 
O Ekalhmeafoe gfrecl'klerlo 2490 eayılı kanunun 2 ve 

3 ftocft maddelerlndr.kf vesikalarla birlikte teklif ve te 

mfnat mektublarını bildirilen gftn ve 8Ratıudao en az 

bir ııaat evveline fi.adar makbuz mukabilinde komisyona 
~:l 11 2fl :n 7 1 o 

~laniea Valiliğinden: 
l - VilAy~t nef•ı!ı için 2165 lira kıymetinde 14 kalem 

a.oubtelıf mlkıarda kazma, el arabası , baramln. makkap, 

yıbı, kftrek, çapa. taecı gazıo~o, l O ıdet mahruti, 8 

ıdet dört kôQelJ çadır açık eksiltme euretlle tatın alana 

calnır. 

2 Bunların neafı Maole1 nafıa haşmOhendl rıllğln den ü~rc 

ufübillr. 
3 Eksiltme ağusıoson 2 inci cnma güniı Hal ooblrdf'I vHıl 

yet daımi encftm,.olode yapılacaktır. 

4 Muvakkat "teminat miklıtrı 16; hraıJır. 

5 Ekelltmlye girmek letlyenlerln muayyen vııkJtta dal mi 

eacClmeade bulunmaları llln olonur. 2133 

----··· .. ----Urla eski bükümeol Ihsan 

Ziya'yı diivdflrmek vcı: ölQmöne 

sebl"biyet vumekle suçlu ve 

mevkuf dava veklll Yasin 

Fı·hml, kardeşi Ahmed, Arna 

vud Abdurruhman, Sadık c,:avue 

ve İncl'sulu Mebmed'Je gayri 

mevkııf dıııva vekHl Sabr! 

haklarında Urla istintak hftkO. 

mrnliğlmce yıpılmskta olan 

tahkl k•t Mtmlo ve ıoçlularıo 

duruşmalarının lzmlr A~ırceza 
hakyeriode yapılması kararlaş· 

tırılmıştır . 
Mf'vkuf lar kararname ile 

birlikte dün Urla'dau şehrimiz 

Ct'Zaevlne getfrflmlılerdir. Ka 
rarname grnel aavamaulığa 

(M tlddeiumumlll~e) verilmiştir. 

Gf'nel ıınamıolık kararnameyi 

A~ırc"za bık.yeri baekanhtıoa 

verf'cek ve ıuçlularıD doruıma· 

larına yakında baı,laoacaktır. 

Kemalpaşa 

Müstantiği. 1. 
lkiyQz Li~a 
Kefaletle Salıveril· 
mesi Kararlaştırıldı. 

ROevet almak ve bazı tabkl· 

kat evrak1nı nl>kHn bırakmakla 

euçlu Kemalpaea .-ıık.l ıoru hll· 

kümenl ( Nüııtanıikl ) Nurl'oin 

duruşmaeına dün Ağırcezada 

clevam edllmlıılr. Duruema son 

safhaya glrdtAlndrn dftu karar 

bllıtlrilecı-ktl, fıtkat hakytrl ko· 

rulu dava dmyaeını uzun ted· 
klklP.rdf'n grçlrdikttn sonra ye· 

u'den bazı tahkikat yıpmağı 

karar lışlırmışhr. 

Bunun Ozerlne euçlo kefa. 

letle ıııalnerflmealol htemlo, 

bakyerl korolu bu dileği hal.la 

bulmuı, 200 lira para kefale· 

tile eerbeat bırekılmaeını mu· 

vafık görmftotOr. Duru;maya 
gAyrf mıı1vkuf olarak devam 
rf'lil,.c,.kıtr. 

Oznm satı~ları 
Ç. Alıcı K. S. 
35 S. Süleyma. 10 25 

Zahire satışları 

Ç. Cinai K. S. 
190 Bu~day ,j 875 6 

20 Tou Bakla 4. 31 t5 6 
730 Bakla 4 3125 4S 
340 B. Pamuk 48 48 

24U K.en. pala. !lOO 430 -Manisa icra ~ 
morluğundan: 

Bay Kflmahn emlAk ve " 
baokaeından ôdfto'ç aldığı pırt 
mukabil bıolcaya ipotekli b•11 

nao ~e ıeçen ıene yapılan ,. 
2280 numaralı kanuna göre 1 

edlldlAI hılde bir sene içi~ 
Mrlncl ıakslt borç 6deulll 
ğlnden eon ve kat'I olarak ~ 
rar mftzayedeye konan Mı•ll' 
oın Yeni uml caddesinde 

mukaddema ~abtM eeoet b 

iken elye•m Ltııman hıoetl -
arkası mukaddema ıablbl 

hanesi tken elyevm Ayt8 lı' 
nesi. cebbHI İzmir cıddetl 
mabdud ftç kattın lbirel 

duvarları tuğla ve taıtıD; 
mul bodrum katında lı: -
ıft4na olmıyao dört od• 

koridor •e orta katınb lf' 
oda ve bir sandık odall 

koridor ve GçOncft kattı ~ 
dört odı ve bir Paodık od••• ., 
Hlon olan ve ilçflncG katti M 

bel& ve apğı katta mflob_.,. 

h4"1A ve bir muıbak ve ıahllll~ 
150 mefrıl'! murabbaıoda 1 91 tf 
havi ve 5000 lira kıymetU 
evla, 

Mftlldyetl açık arhrmı ~ 
tile ve 844 numaralı ,, .. 

ve eytam bankası kanuna 1 
cib\nce bir defaya mıh•D• ,.S 
mak eartlle arhrmH• 4 9 l I 
çar~amba ~aoa ıaat t4 ..ı 
manlea bftkftm~t , kooeğıll_~~ 
icra dalrr.alode yapılmık P"'" 

30 gfto mtıddetle eatıhğ• _,. 
nuldo. , 

Bu artırma neılceelude ~ 

bedeli brr oe olursa o fJ 
kıymetine bakılmayarak eD 

Ok!i'Orenl.-r! Mut· 
laka (Okamentol) 
()ksnrnk Şekerle· 
rini Te(!riıhc Edi
nız .. 

artıra"ın ~lzerlne lhalrel · y~ 
9' lae1ktır. Satıı peeln pır9 ,,1 

olup milııerlden yaloı~ 1 I 
iki boçuk delllllye masrafı ol 
nır. İşbu gayri menkul ~ 
rinde herhangi bir orkllde iJ 
talebinde bulunanlar P-llrrlD ~ 

ve POrjt:n ~ahapm 
En OetOn Bir Mns
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli Mns bil 

lstiyenler Şahap 
Sıhhat SOrgftn 

Hapların Maruf 
ecza depolarından 
ve EczanelerdP.n 
Arasınlar. 
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resmi •esalk ile birlikte ' 
gün zarfında marıi~a ter.,. 

müracaatları lasımdır. / 

1 Aksi halde hakları tıpO f 
cillnce malum olmadıkçı f"r 
laımadan hıtrlç kalırlar. ı;,_ 

1 1935 tarihinden itibaren lf 
j name herkeıe açıktır. 'f• ıJ 
1 olanların yGzde yedibuço" ~ 

mioat akçaaı veya mlflf if'. 
banka mektubu ve 9:l3 l Jtl. 
doeyı numar11tle manll• dfJ. 
m~murluğuna mftracaatları ; 
olunur. H . İo. No. 28 il 

Elinizdt:ki Iı'otoğraf _MI 

kiııeıi Bozuk Mu; R~ 
çekemiyorsunuz deme 

Bize Makineuizi G' 
tiriniz Ucuz ve G~ 
ranti Olarak TaoJ• 

Ederiz •. 
Refik Lütfo Ot 

Resim Evi 
HokOmet ei~ 

ilan 
Bayındır Belediyesinden: 

Acele bir baodo muallimloe lhtiyıç nrdır. 
letrklilerlo nıualllmllk ve ehliyet ve•lkaları ile n ..,a 

lıe bizzat mtıracaat elm~lerl we dileklerini bildirmeleri 

olunur. 224 7 21 23 24 26 26 



Anadolu'nun Tariht Tefrikası 

Tefrika No. 86 26 temmuz 935 M.AYHAN 

Atıından Ağır Ağır indim. Derenin 
Ağzını Tutabilirsem Mes'ele Yoktu .. 
ı.,~111111 tardılu. Kahbh•· 
~'~dgGltıyorlardı. Blrlll okunu 
'or k 

1 
•e Y•yı çekti. Kendlılnl 

llrtırdım. 
--oo 

ıa.a 00 ·dediler· ha ıdım 
ôı 1•1Dını.rdın ol.. gerek? 

llrıaeGrn~en korkmıyordom .• Üı · 
'-l 

1 dığım ft yındı ••••· ta, OD 
llatL 1 Janıyordom. Kıç 

•tııa .,. k 
itfa k 1 a çare yokta. Et· 
(• olladım. Benim 0 R•-g• 
"bı11a d ) u. .r" 

...._. 1 1 uçurum etmekte 
)lfı •r. Hiçbir hıJ•ın onanlı 
•t.ı:~•ı. Solnmdıkl açoramı S.:, 1111 batb çare yokta •• 
flılQd t kayılık, dik bir UÇD• 

~ 11 
bu?. At1A•yı bıkıla· 

htarİ Göa kanrır n ın .. n 
'ita. •ıaırdı. Sinirleri boııhrdı. 

lt1lı glra IDıbmuzlıdım. H•y· 
l•Dı : tehUkeyl ınlıdı Ye bı· 

l' rarık uçurama nptı •• 
•11a 0 ••ndı· 

..... E ' 
~ Y•ıb herıey bitti!. Kocm 
'-1'1 bertf, arkandan oklı 1enl 
1Qa.1_calltrın1 neden batırl•· ..,..,p 

Dtye d 
l111ka.. GtGndam.. Dönmek 
fteı:u ••ıdı. Baeaea~ı Ridlyordak. 

'!ordu-· 
il -· a: tl11ıd1 ıırtımı, 
Ilı timdi hay•ınımı, 
bG tl11ıd1 katımı!.. 

a.,:ıb bakamıyordum dı! .. 
'•tdı ;dan dGımek ihtimali de 
dca111 ' 8 

oram boram terliyor· 
, ... ;.._ 111 hatırladım, gözlerim 
1ra,, ~b Uaatmıyıyım, uçura· 
bı'teJ't;tk lae kadar lndJm, hiç· 
~lir olmadım. e.11mı 

c:_rek bıkbm· 
lllltlerdtt • ' ... 

htler.ıııae demekti, ne ıbdıl 
• boalar? 
Cltı ... 

bır ' •tgele ıClrdQm. Gazel 
• )'erdi b 
~tı11a bt tı derenin lcl? .. 
bı"datı le keyif leomlttl. Tor· 
bkı1adı11ı blrıı yiyecek çıkardııa, 

lork · Beatın tabiatımdır: 
•tıkır toAuın takla karnım da .. 
fla~e kadar gittiğimi bilmlyo· .... •ıta 
k.Uttı agtr" •nıuıın taba 
k"" · Bir de ne bıkayım, 

•cltııa ı· '-1a1.1_ ge ıyorlar. Derhıl 
'"111: 

o,ı.,.._, 

... l.rg.ı.~~. d 
u~rt t 1 ograltmatlırdı. 
b •llelf 1 q'ha Y•y ara ıuılmııtı. 
'b 111111111 b 
•e lld •tına çevirdim. 
'•k •A•adın bir ok çıkara · 
~101 '=r• JerlettlrdJm. En önde 

b .... aldım 
qertı · 

glbı '! ' •Aıçtın d6f4'n ayı 
Olarland 

'1e b11 ı. 
bı, lll 

1111 gôrClnee keyif il 
bhıde ': •ttun. Uçurum an dl . 
'''kı,, 0

•
0 Y0 rdum. O arıhk 

G111ıd1 •ırdıın ki kortaloı 
•ar ç ' h beı.ı · Clnkı derenla ıa· 

1~ı)Ofd Ilı gittiğim lıtlkamette 
oı..)dı~· Eter ıkıl lıtlklmette 
~e, htaa ' 7•kalanıcaktım. De. 
~'•btr Jetlerde yımıçlarla 
bı, O)Q knrıhyorda. Akhmı 
'•l11a,ltı~ Keldt. Bir k•yl kı•· 

'taL · Atı )'ımıca aGrda 
ata. ... lekte • ı m. 
~·ut d • rl, d6tecekmiı 
-.,., '"

11 k11ıl1r nrdı. Ban· 

~ ~~ .. _geldim •e attan 
~ ...... g6nd· 

yor lardı. En lJade ao tıaeıl 

geliyordu. Tepeden kut bakııı 
aeyredlyordoiD. İyi heıaplı · 
mııım : 

Tam benim hizamı gelince 
ba kıyıJardan bir ııneılae do · 
kondom. Diğerleri de onı da· 
yanıyorlardı. 801 ~ör61ecek bir 
eeydl Aybeyt 

Dayındıklan yerden karta· 
lalın kayalar, yıldırım hısı ile 
indiler. Ea öndeki ile arka11n· 
dekine çarpblar. Bilmiyorum, 
en kaçnk bir inilti çık•nblldl· 
ler mi? 

Arkadaki de, pek yakınla· 
rındın gittiği için, onllf ya· 
-.arlınıncı, kendi hayHnıdı 

kıpaklaadı ve bap kıyıyı 
çarptı. 

Zaanedlyoram ki o dı ölda: 
DlAerlerl de eGkan etmlılerdl. 

Tım oraya gelince. madhlı bir 
ç•Ahk attılar. Biri kıyılara 
göııerdl. Sonra benim balan· 
doğam yeri l11rer etti. Fıbt 
beni görmlyorlardı .• 

Koaaıuyorlardı, . lçtrrladen 
6ç6 ıtlınndan indiler. Arkı· 
:Jıtlarının ıırhlabnı, bııhkları · 
aı, ıllAblarını, çlamelerlol, ıt · 

larının eğerlerini, hol.,. neleri 
tarea hepılnl aldılar. 

Bazıları, derenla apına doğ · 

ro tıaret ediyorlardı. 
- Tıklb edelim! 
Demek btlyorlardı.. Nihayet 

ikiye ıyrltdılar .. Ben de ynıt 
Y'"' lamt>ğe brtladım. Benim 
yolumu taldb edecek olınlar, 
hısla Uerllrorlardı. Ben ağır 
ı~ır indim. Derenin ıgıını 

tatareım mea'ele yokta. 
Ônam6, ardımı kolhyırak 

ilerliyordum. Dere genlılemlttl. 
Sağdı, ıoldı, iri çınar •~açları 
nrdı.. Solar borada ancak dGrt 
parmak ynkıekltğtnde idi. Ağaç-
lar, dıllınnı ıoıuktan boı tut· 
maı olın ıolara u11nmıtl1tdı. 

Tam bu ıırada bir ok, bur
numun acundan •11lıyarak geç 
ti.. Bıtımı •I• çnlrdim. llerl · 
de, dere kayııandı bir ığıc.-ın 
dibinde idiler.. Gıllbı, dinle· 
nlyor nya yemek yiyorlardı. 

Beni drGnce bir ok 11.armıkla 
benber hemen atlarını çöımeğe 
baılımıılardı .. 

Ben de yıldırım ıar'atlle kot 
mağa bııladım.. Geliyorlardı. 

Peolml bırakmıyorlardı. 

- Sona ur -

Gomrok Muhafaza Alayı Satın Al· 
ma Komisyonundan: 

1 - GGmr6k mabafısa alıyı birinci tabura ihtiyacı için ekli 
cetnlde yuılı 25 kalem enak ve mıbrobt açık ek· 
ılltme ile .. tın ılınıcaktır. lbıleal 12.8.935 r puarteal 
gaaa 11at 14 te P111port'ta gGmr6k muhafıza alayı bl· 
naııında ıatın alma komlıyoaonda yapalıcaktır. 

2 - Şartaımeıl herg6n komlıyonda görCU~blllr. 

3 - Erzak ve mıbrokıtın tahmin edilen mecmu tatarı 

18487 liradır. 

4 - Ekil cetYelde yazalı erzak n mıhrokıtıa hlzalarındakl 

f lıt ııbmln edllmlıtlr. 
5 - Temlaıb monkkıte paraları dı br e111 hlsuında göa· 

terllmlttlr. 
6 - lateklller Ticaret odıundı kıyıtll olduklarını dair nıl· 

ka göıtermek mecburiyetindedirler. 
7 - Mtlaakıuıını lıılrak edecekler 2490 11yıh :ırtırmı •e 

ekılltme kınananaa ikinci n Gçtlnca maddelerinde Te 

prtaımel~rlnde yuıh nnkılarlle temlnıb mo•ıkkate 

mıkbuzlannı •e teklif mektublarını lbıle 1aıtlntlen en 
u bir 1111t evel komlıyona •ermlt balarııcıklardır. 

Miktarı Mahımmen k. Tatarı % de 7,5 temlnıh 
Clnıl Kilo gr. Ka. ı. Lira ka. Lira ku. 
Çay 27 250 67 60 5 06 
Toı eeker 1600 27 50 440 33 

' Sığır eti 18000 25 4500 337 
Sıdeyığ 1500 74 ıııo 83 25 
Zeytin tane 3240 18 583 20 43 74 
Kurof aıalye 12500 16 2000 150 
Kuru ıoğan 5000 5 50 275 . 20 62 
Luz 3200 3 96 7 20 
Kırmızı b6ber 100 26 26 1 95 
Pirinç 4000 22 880 66 
Kora 6z6m )800 13 234 17 55 
Zeytinyağı 1600 29 46, 34. 80 
Patateı 5,00 . 9 4.86 36 45 
S&nmıak 100 60 60 4 50 
Bal gar 2300 11 253 ıs 97 
Nohut 2700 12 324 24. 30 
Mıkarnı 2700 ~o 540 40 50 
Arpa 36100 3 50 1263 50 94 71 
Samın 24000 1 50 360 27 
Ot 16000 4 640 48 
Odan 100000 1 20 1200 90 

K.öm6r mınpl 30000 t 1200 90 
" maden 8000 8080 246 40 18 ,5 

GH 3600 24 40 878 40 65 85 
Saban 1500 24 860 27 

26 80 ' 8 2306 

Devlet Demiryol
larından: 

İlk iki ekalltmeel feahedllen 
muhammen bedelle miktarı 

•t•ğıdı ya11lı elblıe ve ıerpnt· 
lar 12.8. 9:15 pasırteıl g6n6 
111t 15,30 da pHarlıkla An· 
kara idare biouında 11tan ılı· 
nıcakıır. Ba lıe girmek itti• 
yanl.ırln 4!98. 7-J llrelık ma· 
•akkat teminat vermeleri Ye 
kanunun tayla ettiği •eılblar 

ve lee glriieğe mantl kanuni 
bolanmıdığını dair beyınn•· 

melerle ayni g6a tayin edilen 
111tta mılıeme dılred komlı · 
yononda hasır bulanmaları 

Jhımdır. 

Bu ite ıh tartnımeler 325 
kurut moklblllnde Baydarpıp, 
Ankara merkes n lsmlr ns
nelerlade 11tılmıkıadır. 

Takriben 4 709 takım Ye 
pare;. Jiclvert 1erj, IAcl•ert ıa· 

yık Ye gri tayak elblıe: Siyah 
k11tor1 gri eayak palto, IAchert 
çobı, k1tmısı çnhı, IAcbert 
.. yık T8 gri tıyık ppkı mu• 
hammen bed~IJ 

64974 35 lira. 
26 29 31 2 1845 2285 

Manisa icra me
murluğundan: 

Yarılı emln'Jn emllk •e 
eytam bank11ındao öd6nç ıl· 

dığı paraya makabil bınkayı 
ipotekli bulunan n geçen 1ene 
yapılın .. ııe; 2280 no111arıla 
kanona göre tecil edlldlğl h•lde 
bir tene içinde birinci tıblt 
boro lJdenmedlAfnden IOD Te 
kat'I olarak tekrer m611yedeye 
kon1n mınlunın İbrahim çelebi 
mıhıllealnde 1111 roklye Te 

çakılların ıll, 10la çakılların 

ali ark111 çlngen ahmet hıneal 
•e ön6 yol ile mıhdat demir 
camle kıpıdan girilince semini 
çini tıı dötell bir 10fa berin· 
de caddeye DHır iki 10f1 n 
bahçeye nuır Clç odakl cem'an 
beı od• bir bela, flit katta bir 
ıofı 6serlnde caddeye nasır 

iki 10fa •e bıhoeye nu1r Clç 
ki cem'ın bet oda bir cama· 
kiolı nlkon n genlt bir bab. 
çede bir koya •e hay•an dımı 
n beli bir kiler •e bir mat· 
bak bir heli .., demir ıClrme 

ke!lenkll .., haneye matta11l na 
tamım bir dClkkAndın lbtıret 

olup 6000 Ura kıymetinde olaa 
ba e• •e d6kkAnın 

Malklyetl açık arbrmı ıure· 
tile Te 844 namıreh emlik Te 

eytam bınkaaı kanana macl· 
hince bir defayı mahsuı olmak 
ıartlle ırtırm11ı 4.9.19:35 
çareambı gtln6 11at l' de 
manl11 haktımet konağındaki 

icra daireelnde yıpılmak Gzere 
30 g6n mtlddetlı ntılığı ko· 
nalda. 

1 - Nazllll baıma eabrlka11 11tı .. ıt de11ılryolo top11k teni· 
yeııl ıınıi lmalitı, bıl11t tedarik n dcl14'nmeıi n pos 
iti nbldl flıt e111111le elulltmiyo çıkarılmtıtır. Tahmin 
edilen bedeli 28.588 25 liradır. 

2 - Ba ite ıld enak tonlardır. 
• - Ekalltme tartnımeal 
b -· Mukavele proj«"ıl 
c - F ennf ıırtoameler 
d - Buıuıf tartnımeler 
e - Metraj nhldl f lıt Te keılf h11lA1111 
f - Brojeler 

İıteklller bu nrakı 1,45 lira bedel mabblllnde SGaıer 
bank Ankara ıubeılndea n İzmir Yerli mıllar paA· 
rındaa tedarik edebilirler. F11la tafılllt Ankara'dı 86· 
mer bank foeaat ıenlelndea ahnablllr. 

3 Ekllltme 7.8.935 çar,ambı gtlntl ıaat 17 de Ankara'dı 
Ziraat bınkaıı blna11adı Samer bank umumi m6dClrUl· 
ğGadeld komlıy9ada yıpılacaktır. 

' - Ebllıme kıpah sarf aıollle 1apılacakı11. 
6 - Fkılhmlye glrebllmek için lıtekllaln 2145 Un ma•ak· 

kat teminat nrmeel ve fenni ehliyetini hitat etaaed 
lhımdır. 

6 - Teklif mektoblara yukarıda yaaıldığı gGn n 111Uan bir 
Nıt ınellne kıdar Sam,.r bınk umumi madarl6ğQao 

mıkboı mabblllnde nrllecektlr. 
Poata ile gönderllt-cek mektoblarıa lbıle .. atlnden nlha· 
yet bir 11at enellne kadar gelmlı n sırfın kınuof te· 
klltle k•patılmtt olrnHı lbnudır. 23 · 2R 29 l 

lzmir Vakıflar direktörlüğünden: 
-1 - İsmfr'de Mesarhkbaeı mewkllodeld Hkıf ana 6serlne 

yaptmlacak bal blnaeı lntaatı kapılı zarf uıoUle ek allt· 
meye konmuııur. 

2 - İbaleıl 15 ·Ağaıtoa· 935 ptrıembe gana .. ,t 15 te 
lınalr nkıf lar dlrekt6rUı~Dode dlrektörllk odaıında 
topl1Darak komlıyond• yapılacaktır. 

3 - Bu iıe ald projı-ler ile lmalit •e ekalltme ıırtaamelerl 
•e moknelenıme naıbeları 2,94 lira mohblllnde lamlr1 

Ankara ye t~tanbol'da nkaf tar dlrektOrUUderladea 
ahaıblllr. 

4 - MuHkkat temlnıt mlkdarı 4 l 91,56 liradır. Ekalltmeye 
gireceklerin teminat mıkbusana veya mf'ktubona, llı
caret od111nıJ1 kıyıdh olduklarına dair vesikayı · .., fenni 
ehliyet vealkaıını teklif lerlle benber nrmelerl lbımdır. 

5 - Ekılltmeye girecek mlteabbldlerln kendllerlnla mimar 
nya m6beodlı olmaları •cyıbod lnouıın her t6rl6 ka· 
nunl, ldırt Te fenni mea'ullyetloi kıbol •e ifa edecek 
mtltebauıı mahendit •eya mimarlı baıftn muamelelerde 
mtlıtereken mee'ol olmık Clzere btrhkte çahımaluı 
fll'Ulr. 

Avni umanda ba ekılltmeye girebilmek için en u 
30,000 llrabk bir binanın ln .. ıtını mu .. t faklyetle hl· 
tlrmlt olduğunı dılr reıml fen heyetlerinden Hrllmlı 

•eya tud!k edlhnlt belgt:ler gOıterilmeal mecburidir. 
6 - Ekelltme n ihale 2490 .. yah uıtırmı, eksiltme ve ihale 

kanana uyarınca yapılacaktır. 
Tekllfnameler ba kanana tımımlle uygun olarak 

hHHlanıp en geç 15 ·8· 935 perıembe gtlnG 111t 14 e 
kadar makboı mokıblllndf' lzmlr V ıkıf lar dlrektörlCl· 
•Gne Tertlecf'ktlr. 2222 20 26 1 ı 8 

lzmir Muhasehei Hususiye Mo iOr· 
IOğOnden: 

Kıymeti 

Mahammlneel 
L 

500 
Nafıa ganjıada muattal bir h•lde bulon•a Bolk markalı im· 

dadı 11bbl otomobili 11tılmık \'fJ bedeli peeln nrllmek Gzere 
24.7.935 tırlhloden itibaren 12.8.935 tarihine kadar 20 gQn 
mtlddetle amrmıya konolmuetur. Artırma earılarıoı ıGrmek lıtl· 
yenler herg6o muh11ebel haıoıılye mCldGrlGğ6ae n pey ıQrmek 

lıtlyenler de ihale gan6 olın 12.8.935 Pasarıeıl gani 111t 9 dan 
12 ye kadar deposlto mıkbozları •eyıhat banka mektupları ile 
birlikte t"nctlmenl wllAyetl mGr1cHlları. 2:i04. 

lzmir Muhasebei Hu@uEliye Mo-
Do artırma netlceılnde .. tıı 

bedeli her ne oluna olıon 
kıymetine bakılnaıyırak ençok 
artıranın herine tbaleel yıpı· 
lıcaktır. Satıı peıln para ile 
olub mCltterlden yalnıı yOsde 
lklbaçok dellallye murıfı alınır 
lıbu gayri menkul berinde 
her hangi bir tekilde hık tale· 
binde boloaınlar ellerindeki 
reımt •eulk ile blrllktt" on 
gtln urfındı mani.. lcruını 

dorlOğflnden: • 

mtırac11tları lbımdır. 

Akıl halde haklan ıpa ıicl· 

lince malum olmadıkça paylıt· 
madın hariç kılarlar. l 9 8.935 
tarihinden ltlbmren .. rtnıme 
herkese açıktır. Talib olanların 
yazde yedlbaçok teminat ak· 
çuı ny• milli bir banka iti· 
bar mektuba Te 933 1817 
doayı namaraaile mulu icra 
memurluğa•• m6ncaatlan llb 
oluar. B. le No. 26 S195 

Kıymeti 

Mohımmlaed 

L 
100 Kaqıyakı CelAlbey Neılmlye eokağı 10 No.la ına, 

baraka 
İdtrel haıoıly11l vllAyete atd yakarıdı yazılı ll'All •e bankanın 

mllklyetl 11t.'lmık 6ıere u11dılaa •rtırmada l1trkll çıkmadığından 
25 7 935 tırlhlndtn itibaren 15 gGa mcıd .. etle a11dılmaaı 

onıamııtır. Artırma t•rtlarını gGrmek lıtlyenler hergGn mabııebel 
hoıaılye mG.d6rlClğ6oe ve pey ıGrmek lıdyealer de ihale glnG 
olın 8·8·935 peqembe gGaG 111t dokoıdaa onlklye kadar 
d~poaito makbuzları nyahod bankı mektobları ile birlikte 
ençamrnl .titrete mlrıcaad111. 2308 

lzmir Vefterditrlığından: 
I1111ının nr_. borcandın ötGrQ tıhılll em•al y1Hıına ~6re 

hıcsedllen gbelyord mıhılleılala •ılsler ıokqıadı kiln 8 11yılı 
hane tarihi llAadan itibaren yirmi bir gtln maddede .. 1111~1 
çekanldığındu pey ıGrmek iıtlyenlerln defterdarlık talullAt kale· 
mille ıeJmeleıL l' 18 23 26 2121 
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i Ali.şehir Banliası = Anliara Birası 
• • • 
ıçınız. 

••••• = 
nzmnr şubesi - Çonko Ankara Birası 
ikinci Kordonda Dona civarmdaki kendi binasında 

TEL.EFON: !2363 Ulusal Bir Fabrikanın Mahsıılndnr 
'.' ' Hertllrlfl (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Vadeei&lere % 4 
Ucuz, Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır. 

Mevduat Şartları: A!h ay vadt-liy~ % 5 = 
Dır sene vadelııe % 6 faiz verilir. -

-
Torkiy~'~in bertarafında (Ankara Birası) 

ıçılen yalnız 
-Zahire, 6ılm, incir, pamak, yapak, afyon veaalre komhyoncaluAa yapıhr. Mallar geldi 

tlnd,. ııı•hlpl,.rf n11 en mDuld er.nltle .. anı 9f'rlltr. (Ankara Böır.aSo) n• 
Sil llllll l lll llllll lll lltl l 1111111111111111111111111111111 111111111 il 1 111111111111111111111111 11111 111 il 11111 

(Mnfettiş namzetliği ve şef namzet- --.. H-a_m_z_a_Il_ü_s_t_e_m ___ • 
liği için mQsabaka imtihanı) 

Torkiye Ziraat Bankasından: FotoğJıraflhanesfi 
1 - Bankamıa mllubaka ile (6) mlfeıdt namsedl n (5) 

tef namıedl ahnacaktır. 
2 - Ba mGnbablar 5 6 Ye 7 atalloe 935 tarihlerinde 

Ankara, İıtanbnl zlraal bankalarında yapılacaktır. tahrlrt imti
handa kaananlar gellı n dOnGt yol paralan Yerilmek ıaretlle 

Aokara'ya gedrllerek ılfahl bir imtihana labl tutalarlar. Bu 
imtihanda da kuanuılardan beti 140 lira aylıkla mClfettlı n•m· 
ıetllğtne n dtğer beti de (l30) lira aylıkla tef nmsetH~e 

tayla olonarlar. 
· S - MClfettlı namsetlerl iki ıene ıtajdaa eonra mlfettlıllk 

ehliye& hpdbanına R1recek Ye kaunırlana 175 lira aylıkla mG· 
feltltllAe g~çlrllecelderdlr. 

Ankara'da amam mCldGrllk eenhlerlade ~ıflınlacak olan 
tef namıetlerl ile bir eeaell~ ıtajlarıaın eoaaada ebll1et lmtl· 
hanına girecekler n kuaaaalar terfi ettirileceklerdir. 

' - llllabakalan girebilmek lçla (Sly .. l bllgl ile wya 
ylbek ticaret n lkt ... ı) okalMladaa •eyabat haknk fakGlte• 
eladea yeya baalaraa yabaacı memleketlerindeki beuerlerlDden 
dlplomıb bulanmak gerektir. 

6 - lmtlh•n programım nulr f8rllan g3eterea luhnameler 
Ankara, lıtanbal Ye 1smlr slraat bankalarından elde edilebilir. 

6 - lıtektller, aranılan belgeleri bir mektabla blrllkt" "'D 

eoa 26,7,935 cama glnl ak .. mına kadar Aakara Zinet bankuı 
te.ftlı heyeti mGdClrllğGDe gBadermek .eya •ermek taredle mi· 
racaat eımlt bulnnmahclırlır. 
2102 ıs 14 16 11 ıs 19 20 21 2s 24 25 26 

Askeri Lise ve Orta Mek· 
teplerle San'at Gediklisi

ne Talebe Alınıyor .. 
ı - 9:15 936 den eeaed IÇla l1taabal'da lnaluaaa kaleli, 

mıltepe lleelerlle Bana'da balunaa Bana •kert lltealne n 
lurakkaledekl aıkerl •n'at lllellle K.oay• n Erlılaen ukerf 
orta mekıeplerlne H kınkkaledekl ••'d pdlkU f'l'blit mekte· 
W.. talebe ahaacaklır. 

Lllelerln 9, 10 n orta mekt•plerla 6, 1 11aıflann• .. 'at 
Uaeelnla 9. 11nıf lle ••'al gedlkllelala birinci 11D16na talelte 
abaacaktır. 

2 - Talebe ukerl llee ve orta mektepler tallmıtHe 1111'at 
gedikli erbaı tallmatıaa göre kaydl kabal olaaar. Ba talimat 
talebe alacak mekteblerde n ukerllk ıabelerlnde gGrGleblllr. 

S - Atideki haıml.rıa g"s onlade balaadaralm•ı lkamdır. 
a) Almanca okayanlar tercih edilir. 
b) BGtla mekteplerd' bydakabul 1 ıemmaa 935 de baılar 

15 qaetolta biter. Mllabab lmılhanı lbım geline 15 apııoe 
1 ttylll araeıadft yapılar. Bununla beraber kadroda yer kalana 
den aeneelaln deYamı mlddetlnce ılwll llee n orta mektepler
den aekll eareılle talebe abnmap dnam olaaar. 

e) Mekteplerin balandaklan yerler haricindeki yerlerden ukeıl 
ille H orta mekteplere bydedllmek latlyenler 1 temmas 935 dea 
Si temmu 935 ıarlhlne kadar balandaklan yerlerla ukerUk 
.. belerlae mlraeaat e4Jeblllrler. 

d) Mektebe girmek için yaııaı blyltlp klçlltealer mektebe 
abaamaılar. 

e) tıı"klller nnkıaı tamamlatıp lıtekll balaadaklan mekt•p· 
lere aıkerllk ınbelerl •uııaılle nya dogradan doAruya g&nde· 
rlrler. Mekteplerden daHl Taki olmadıkça hiçbir lıtekll mek. 
tebe gtımlyteekılr. 

Fevkalide ılr'aı ve nefa.etle ve temloatb olarak fotoğrafa 
mCUealllk ber lı yapılır. 

Vesikalık Resimler 6 Saatte 
Amatör işleri 12 - 24 " verilir. 

Portre reltmlert, a~randlıman, kart poııal lılerl temlnalh ve 
pek elYerlıll flatlerle n mGmkGn mertebe az bir ıamanda 
yapılar. 

Satış Mağazasında 
En maruf fabrikaların cam, filim, ~tğıt, makine n ecza. 

lan reka~t kabul etm,.ı fl•tlerle 18tıhr. 
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1 Dr. Hulôsi Alataş 1 
§ FAkl Tıbbiye Mektebi MGdGril, Garp vbheıl Sıhhiye Relıl S 
~ iç Hastalıkları Mntahassısı ~ 
$ Haıt•lannı Haca Duan Otell Karı11ında Şamlı Sokağında 5 
~ (20) No. Etki Muayenrbaneelade Kabul Eder. =: 
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Doktor-.._ 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bola,ık ile ealğın hastalıklar 

mOtahaHısı 
Bum•baae iauıyonu karpunda.ki dibek eobk bapnd• 30 •yı• 

b n Ye maayeaebanemade ubab 1Ul 9 dan ak .. m ıHt 9 a bdar 
bulalaruu kabul eder. 

lllneaat eden hutalan yapılman llumgeleo Mir tahlilit Ye 

miboekopik muayeneleri ile Teremli butalara J•pılmaan• cewu p 
rllea Paomotonka mu•yeaelame9inde muntaa•m•a y•pdır. 

Izmir Defterdarlığından: 
ı...mn Yergi boreandan Gttlr6 tahılll emftl ya•ıına R6re 

baaedll~• ikinci 1al1aDlye mahalleılnln ikinci hatat eokagiada 
kala 4 •yıh ana tarihi lllDdan ldbarea 21 Kin mlddetle •t•· 
lap çıkanldıAındaa pej IGrmek lıdyenlerln Defterdarlık bhılltı 
kalemine gelmeleri. 14 18 28 26 2120 

Jlırı 

Fratelli Spereo Vapur Acentas• 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

110RESTES0 vapura elynm Umaaımııda olup 19 ıe 

Aovers, Roterdım, Amıterdam ve Hamborg Umanları içi• 
alac•ktar. 

" GANYMEDES ,, vapura ıemmasda beklenmekte olDP 
kCloG booahhktaa ıonra Borgaa, Hrna n KGılence lhD 
lçla yak al•çaktlr. 

"BERMES., npuru 27 temmuzdea 1 agoıtoıa kadar A• 
Roterd•m, Amıterdam n Hamborg Umanları için ytlk a 

" GANYMEDES ,, npuro 12 a~uıtoıtao 16 aguıtoea 
Anvere, Roıerdam, Ameterdam ve Hamborg llmanlarl fçld 
alacaktır. 

SVENSK.A ORIENT UNIEN 
uy ASLAN O,, motGrG 80 temmaıda beklenmekte olup 

booelttıktao ıonra Roterdam, Bamburg, Copenbagea, D 
Gdynlı Oılo, Gotebarg n lekandlnnya llmaalarıaa 
edecektir. 

SJıllVICE MARITIM ROUMA.IN 
"ALBA JULYA,, vapura 19 agoııoeta gellp ayal gcınde 

tı, N•poll, Marellya H Bareeloa'a hareket edecektir. 
Hamlı: lıtnlardakl hareke& tarihlerindeki dellflklUderdea 

meı'uUyet kabal etmes. 
Fula tafsilat için tklncl Kordonda Tahmil H Tabliye 

bin• arkuaada FrateW Sperco acentabğına mtlracaat 
rlea olunur. T,.l,.fon: 2004 . 2005. 266 

~. N. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCBB LEV ANTE LINtE 

11 BERAKLEA,, papara ha
len Umanımııda olup 25 tem 
ma• kadar AaYen, Roterdam, 
Bambarg Ye Bremea için ytlk 
alacaktır. 

11 DERINDJE " Hpara S 
ıgaaıoıta bekleniyor 8 •Aaıtoea 
kadar AnYere, Roterdam, Bam· 
barg n Bremen için 7lk 
alacaklır. 

11 ALIMNIA " nparu 10 
a~mtoeta beklealyor, Bambarı, 

Hremen ve AoTere'teD 
çıkaracaktır. 

SERViCE DIRECT DANlJ 
TUNA BA'ITI 

0 TISZı ,. moıGrG 6 
toıla bekleniyor, Buda 
Bratlıln n Viyana lçla 

Sıhhat Eczao 

Batdunk btlytlk Salepçi 
brp-da .. 

Olivier ve 

klsı Liliıited 

pur .Acent 
c.deU a-, Mrhld 

Tit *8 
Bllerma LIJD ~ 

11 rıt&lllNIAN" emıııdn 
IODDDda Ll•erpool •e S 
1ea'daa gelip tabllJ-. 
aamktır. 

"DllAGO .. ..,.na 
maada Bnll, AD•en • 
dn'daa gelip tahu,.-. -- ... .,..._ .. 
.. a.u lçllt ,. alaeldftlll"•: 

Doyfe te-.ante Lla.,. 
11A.NGORA., Hpara 18 

muda Bambarg. 8ie 

An•en'I• pUp tablly ı ılt 
laaacaktır. 

Nota Varat tarllalerl •• f) MIRbaka lmtlmnı• meebaılyet haeıl olana mllabak· 
lmUbanı yapdacak yere kadar glımek n lm&Uwaı kuanama. 
JIDea geri dftamek için ihtiyar eodllecek maaraf lltekllye alt olup 
mektebe kabul edllmedlllndea dol171 hiçbir hık lcldla edileme•· 
Onan için grllı gldlı murafaam beraber gGıQrllmeel lbımdar. 

" ..... na lelmlerl IMrlae ........ -. 

' - Meluepler leyli H meccanldlr. Talebeala lqeelndea 
beıka glydlrlhaeel, teçhlut n kltablan hlkdmete alt oldaga 
gibi ayrat'a her ay bir mlkbr m•tta •erilir. 

Ueeyl maHffaklyetle bltlrenlerden ana edenlerla mtlAbaia 
imtihanına girerek kııandıklan takdirde •kert m6headlt Ye fen 
memura yeilıtlrllmek kere bir k11mı Anopaya tamfle g&I· 
derlllr. 

S - Bir ıenedea fısla terki tabill olalar bir ettelif 1ene 
...... rhlla lııeplhldea lmdlaaa nnaeae mecbardarlar. 1986 

ı s '1 ıı ı' 11 11 ıs • 11 aı 
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lKUlrUf o 11 ıu ıı-· 

Operatlr 

Cemil Şeri! 
Baydur 

N ........... N .. 
Sat 9 · it Tele. E• : 
.. s. '1 .. ~·& 


