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lngiltere ve Fransa 
Doğu Afrikası'na Külliyetli As

ker Yığmıya Başlamışlardır. 
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arı Kız 

lstın Mn? 
Ege hôl · d iyen geaın e San kızı gör· 

, tanıınıy 
1taı )'ok an ve candan sevmi· 

Be llnınm, 

.\cıın ° 000 ilk defa olarak 915 de 

0 .. Yap. sıralarıoda gönnil,tfim. 
U• Gedız h • 

llıe h avz.aın10 Marusa 
.,~h . gilıel Alıtehir'indir. 

L _ .,...tehar•· (D 
"''Ui1a b' ın oğu • güney) inde, 
. der~ ucunda, iki dağ arllll 

S t •ırdır. 
L ltı lı.ııı 
~lt- a 0 zamanlar bu der• 

.... ı .. zm- k 
.\l • ur en görmüıttım. 

l..:L _ - lfelıar t İ 
~G dök.üt 0 yaptırdığı Oç mu• 
Y•ptıRt b • erek yolun kenanoda 
laııııı g· ulyQk bir akıntı içinde in• 
aa on Goe • 
.. tı ı . .-L neı e Teren sevimli 
t•'" ... tını aernı· -..; gôrına ıı, eerpmiı ola· 

ftChn, 
İ4 O, ltiınbiU 
tdınbe . r ne kadar ealti çağ• 

ı:_ rı oldu• 'b' . • 
"-l'Gl lbralard e;D gı ı ııyaret ettı• 

lııir ve 8ı Alatebir halkına tz. 
"-tluıa l:Qeıoteketio birçok ~hir 
t\rı •eri telDiı fitelerden içilerek 

''"'- Yord11. 
ucren' 

la\tacı.0 lQ 111 yıkaunda, geoiı, 
' bir Y•pıl .. ıı bir k6prü ile gc• 
"ıııa lkanYetde Gç, dört geniı ba· 
tQ41ln her o1aun luıbrdeıi de, 'ril• 

" ~ 7_.._:~eaiaden baılıyarak ~ti1ai~·aq, kalbe kadar tath 
~ Ege•ull:d~••k ıuretile bin· 

() ..... ~ ıır. veriyordu. 

~~k•tde i • "• bQ menimde hu 
d' . ~.· • ha yerleriae bin• 
ili, laet'eli f haaı. neı'eıiz gelir, 

dt s::k d6nerlerdi. 
l ~'il 4' b• iki QI, Alaıe:hir bele· 
~ 

111 
•u1ua yapugı bu 

llrı liı.d11ı :k•hil aenede ikiyiz 
l9as.. c. .... para alırdı. 

1 l'ıbta k 8e bwıda71m. 
"'Yor, 6PrQ çiirilmOt. eal· 

}ıL-• 
"'lll•lı; •• 

1llıı 8t1ayoı.rı ~çıa •lwnyor. 
,,Uf.· lQ._11 ~kut yuYanna Clöa· 
ti kitıerı bıtı 

1 
'1 geaerkea, eski 

Yor, ıcı,,0 r 11Ualt tüyleri iltpe• 
ş• I t, 

tilt~llldi bir .\la ... bi •ı· 
1e Çalı .. ~ r & burayı (li. ç.1 ııyor. 

'1tlı İti•::: dileriın; çab11k ba ha· 
• S.rı L_ illa. 

~I ~&IQ 'L• 
~ ~eli l11.l 1Dlllluğu tama• 

8' • 
bllL .,a lfiodeQ d• 
--.. .. ,, ika "' iplik kadar bir 

il' Yor. 
"18ı il 

. 811 aç )'lf, aııka akıyor. 
litade S.tı kı11ıllllutun biraz ileri· 
to... •ardı. zın çok g6&el bir ,.. 

'BQ 
Jbıı llt01ı11a 
~dikkati Y•ıubaıındı, San 

it içiQ • e.' temi&likle, tifelere 
'ita .a71 bir \i •ılı1 b enetelaayon vardı. 

ttıtlaı P•rç.ı.n tı enetelaıyonuıı nıü· 
lllGf. nı Afyon suyuna gö· 

ı .. _ Sırı .._ 
...._~ 111.ız.ın 

•ıt t L_ fltoıu da zamanın 
"ltraı11.. 0 '-tlan ·ı liı.- "'' Y•nl 1 e, tavanından 
11"""- bir tı.l •rındın yıkılmıı, pe• 

Y•t, e lelmiı, tonunu bek· 

tı.ıı. od Y• , ...... ,ı.r. 
oııa.tı'- 1 IOrıo01• • q.. . . • ne ıeter bu.nan 

\' 1 •çın, 
üı lira d 
~ • emiıler. 
V • .gôraıa,. 

h ltuıe b' l it rdd,,_ Y• ın erce, yilzbinlerce 
d ladrtti11i ta r~ınıo, hali da yaramak 

IQ Yüz l' O yan taval11 San kız· 
ı.._. \'ııa:'• esirgeniyor. 
~ eı•. tıtoe11 · 
ha! Perioan perııan, çeame• 
.·~1111 ı... ' Y•rd11n11a kal .._.. , 11.ım1ee· mıı, ça· 
hı' ~ilden ~kıl.anı ~~allı San 

Q lira eair . lirı, . ikiyilz lira, 
b genıyor. 

~unu, Xıa ı 
ıı Ce•abıaııı aya yapılan ba dio 
'- d6teli b~ orada, Sarı kıım 

' 8encı. Kı il Qc11ndı dinledim. 
... ~tundan tilay genel y6netim 
--uı111, •oracak Yıkit bula· 

ı.~ Bete ._ 
""'1 •--- ~a Al•tehir'ia Şar ... ~ "kir' . ..._ 8oa tea de '°ramadım. 

• 8 •el, ... -

Baş baka-

nımız Erzu
rum'a Vardılar. 

SayınBayındırlıli Bakanımız 
A. ÇetinKayalznıir'e Döndü, 

Krallık Cereyanları 

Yunanistanda ve 
Avusturya' da .. 

Çaldaris 'le Kondilis, 
Genel oy için Ne dedi? 

. \ 
Bakanımız 

res' e ok 
.... uçu 
mı· -

ve , üyük 
tüdler t • 

Erzuıom, 30 
(A,A) - Bıı· 
bıkan qmet 
İoGotl ve Dıı 
h•k.nı Tedlk 
ROşda Anı 

dan eaat 1 7 ,30 
da ıehrlmlze 

gelmlıler ve 
iıyarlarla, ıa· 

baylar ve halk 
tarıfınd an 
k a roı lanmıı · 
tardır. 

Ali Çetin l\.aya AN ADOLU'ya Diyevinde Hertftrlü 
nronn Bol Olan Bu Bölgelerde Yeni Sulama Tesisa

tile Yılda:~lki~ Kez nrnn Alınabileceğini Söyledi.] 

Viyan•, 80 ( A.A) - Belm· 
nhrenlerln organı olan Oıtera• 
yiter Adelnzaytong gazeteıl kral· 
hk duıcm Otto iM Bababar· 
gon yakında kral Karol ile gô· 
rtıoeceğlol yazmaktadır. Ba g~· 
rClımede hiçbir ılyau adamı 

hazır bulon~ıyıcaktır. 

Atine, 30 (~.A) - M. Çal· 
darlı ve Kondtllı aloul kural 
ile uyaşularak tayinleri teeblt 

edilen geneloyun ıonraya bnakıl· 
m•1101 dflıClnmedlklerlnl gue· 
tecllere ıGylemlılerdlr. 

Baobakaolm1z 
Lımet İnönü 

Devletçe ıatın alınan Aydın 
demlryollırını ye bôlgeml· 

Konsey BugOu Toplanacaktır 

Italyan Gazeteleri Ingil
tereye Ateş Püskürüyor. 

Trablus'ta A'.rab'lar Toplanıyor. ltal
ya Gelnileri Geri: Çağırıldı. 

Rom•, 30 .(A.A) 
İt•lyan. Babeolıtao 
çekltmeltne bak· 
m•k için olaılar 

to1yeteel konaeyl· 
ala y•pacagı top 
lantıdan babıeden 

Glornala D'ltatla 
pıeteıl diyor ki : 

- Ulaılu aoe 
yeteılnln ite k•· 
nımuıaı ıorla b· 
bol ettirmek n 
banan dog~a olda· 
gonu gôıtermek 
tçlo bak beraber· 
Uğlnden n olaı· 

lararuı dôleoler· 
den babeedlllyor. 
Halbuki bu benberllk önce ti· 
rih Ye tl&e bakımıadao nrolma· 

Hafta Tatili 
Ve Dokkaolar .. 
Hangi DOkkaolar Cu· 
marteıi'İ ve Pazar Gflo· 
teri Kapalı Bulunacak 

Şarbay doktor Behçet Salih 

27 39 Sıyıb kanona o 3 flocl 
m•ddeelndekl (Balkın ylmeet 
içmesi, glymeıl) gibi tabirleri 
kendi lehlerine tefılr eden ma · 
nlfıtoracı: 11hlrecl, ka1mlrcl, 
kGaelecl, demirci, hardavatçı •e 

- Soaa 3 DCI 71141• -

Babeı İmparatoru 

bdır. Soaıa, ltalya ile bayık ıô· 
mftrge de•l.,derl aruıada g6r61en 
benberllk ancak nuarldlr. İD· 
glltere, Fnnea ve Belçlka'nıa, 

hele l1tglltere'nlo \Tenayda ele 
geçirdikleri toprak •e eömtırge 
kHançlarını bir tarafa baraki· 
hm, V enay'dı İtalya'nın eline 
hemen hemen hiçbir teY geç· 
memlıtlr. 

İtlD eHllDI ele al.hm; kendi 
topralıada e!Nlaeo demir n kô· 
mGrden çok zengin baluaın 

•e oQfoıo da lıılya'nınklnden 
biraz fazla olan lnglltere'nln 
domlnyooludın baıka yediba· 
çok milyon lcilometre murabbaı 
eô.&.1tlrgeıl ve 6~ mUyon k•d•r 
dı ıGmlrge h•klu •ardır. 

Gene kendi topraAında kG· 
mtlr ve demir n potaaıao ıeD· 

glo olan ye nlfaıa lae lıalya· 
nınkloden az bulunan Franıa· 
nın da 12 milyon kilometre 
murabbaı ınmargeel ve 65 mil· 
yon kadı&r da eômClrge halkı 

nrdır. 
Verlmılz n dağhk bir ına 

toprağ• bulunan İt•lya'nın ite 
bflyftk bir parçaıı çôl ol•n iki 
buçuk milyon kilometre manb· 
baı ıômlrgeal ye lklbaçak mil· 
yon da ıOmClrge balkı nrdır. 

Bundan baıka İngiltere do· 

- Soaa 8acıO filde -

Solda, Bakaınmız Alaancak iıtaty• 

onundau çıkarken. Sağda, Bakanı· 

mız, konuklaCbklan binaaıo 

bahçelln8e <limeniiken .. 

:!in haynıdırbk lt'lerlnl tef dı 

Bulgar Ordusun
da cumuriyetçiler 
Tekande Sevkediliyor 

Sofya, 30 (A.A) - Geçen 
haf ta toplanın ytıkeek harb 
dlv.nı Bulgar ordaıand!I cama· 
rlyetçl fikirler yaymıkla ta· 
nıomıı olan Albay Veltcbef f 'la 
ırkıdqlarıodan ıekls ıoba71 

tekald etymeyl kanrlaftıı· 
mııtır. 

eden Bayınd1rbk Bakanı AU-tfı:'"ld!'..,.ll'llı-• Ylkıek hub dlHnmın ba 
kanrı krahn lmuıına ıODala· Çetlnkay•~ beraberinde deylet 

demlryollan ~eoel dlrektör6 
İbtahlm Kemal S.ybura n 

Bakaohk idari daltHlrl Si 
rnrl Denlmer balanduAo hal 
de dla lımlr'e dGnmOt ye Al· 

~·n~k. r lıta~ıorunda ~lbayhk, 
komnt•nlık, ursy, C. B. P. 
örkGnlerl · •'? daha birçok z"nt 
tarafında~ t6renle karıılan· 

· mıttı~. Kona~umoı; 'tıtaıyonda 
kendltlnl kartılamıt olaa ze· 
Htın ayn ayrı ellerini ııktlk· 

tan eonn Al1ancak'ta eıkl 'Ay· 
clıa demlryollın genel dlrektôr• 
IGA6oe ald en konoklamıı· 
lardır. 

Bayıodarlık Bakanımız bir 
mlddet iıllrahatten eoara İz· 
mlr'dekl bayıodırbk direktör 
ie komlıerlertnl yanına çığut· 
mıı, bir toplantl yaparak ı •. 
mlr'ln muhtelif b•yındırlık 

itleri bakkınd• gôrGımelerde 

boloomuıtar. Ôzel baıı ılya· 
retçileri de kabul eden AH Çe· 
ılnbyı; onl•rın dileklerini 
dinlemlı n ~ ilgililere gerğen 

emirler nrmlatlr. Bayındırlık 

Bıkanımıı; akoamı do~ru refl. 
kaııtle ve çocoklarlle otomo· 
bllle ıeblrde bir gezinti yap 
mıılardtr. • 

Bagftn Menemen Bergama 
• .raaında bftyDk Gediz k6prtlıtl· 

DID açım töreni Bayındırlık 
Bakanımııın b•okanlıAında bG· 
yak tôrenle yapılacakt1r. Yıkın 
ve uzak Uçelerdea tör~ne itti· 
rak için birçok kurullar •e 
yakın kôyler balkı gelecektir. 
İzmlr'den B•yınd1rhk Bakanı 
ber•berlnde bulunan sent n 
İsmlr'dekl •ylHlar ile llbayhk 
kamaıanbk, aray ye parti ôr· 
kllnlerl •at onda otomobillerle 
Gediz k 1'prlıGne hareket ede· 

"klırcllı, 

caktır. 

Liman Yük leme, Boşalt
ma Tarifesinde değişiklik 

~~~~~~ .. ı~~~~---~ 

Karşıyaka Vapur Ocretlerinin Tesbiti 
Me8'elesi Yarın GörQşftlecektir. 

Jımir 

Ltman tarife komlıyona ye· 
nl tarife Qıerlade tetkiklerini 
bltlrmiıtlr. Perşembe gftntı 
ıon toplantunnı yaparak yeni 
tarifeyi t11di.k edecek ve ayol 
samında kôrlez nporu Ocret· 
lert Gıerlnde tetkikler yapı· 

rak bJr karar alacaktır. Kôr· 
fes vapur ilcretlerloln bir mlk· 
tar lndlrllmeıl menoababtıtlr. 
Ytıkleme n boııltma eıy111 

6cretled Gzerlode bandın iki 
ay eyel Ekonomi Bakanlığınca 
teıblt edllmlı olan 1 nama· 
rıh tarifeye gOre komlıyooca 

bazı deAltlkllkler yapılmııt1r. 
Ôğrendlğlmlıe göre yeni ta· 

rlfede yapılın deglıtkllkln 

f11la lndlrlmll deglldlr. ÇClnkl 
sattn iki a'danberl tatbik edil· 

••kıt olu 1 oamuab &ıılfı· 

limanı 

de E.konoml R•kınlığı önemli 
bazı lndlrlmler yıpmıotı. Bu· 
nanla beraber Um.ular genel 
dlrektOrliıAft; bCltQn Umıolarda 
tarifeler tlzerlndekl indirimle· 
rln Mereln limanındaki aıgari 

tlrlfeye göre yıpılmaıunı lıte· 

mektedlr. 
Bonon için Ekonomi Bakan· 

hğıoın tarife Clıerlnde yapıla· 

cık değltlkllkler hıkkınd• ta. 
rlf~ tııdlka gônderllloce ba11 
kararlar alm11ı n indirimler 
yapılma11 çok muhtemeldir. Fi. 
nanı n Ekonomi Bakınbklan 
araeındı tecim lılerl bakımın· 

dın yıpılmaıı istenen deglılm• 
ler olmdl komlıyooca yapıl•mı· 
yarak bilahare tarife Bakanhga 
gidince y•pılacıktır. 

- Soaa S DCI 7lade -
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Sayın Bayındırlık Bakanı 1 T e oya z 0 ha be ır o er ı) 
Dün lzmir'e Döndü F 'l l l . l. 'l D 111===Ka=-ça_k_e_.be~ 

Bap 1 inci ylado ••• 'ı:":,. luıbın• temu ettiği Kon· ransız ar a ngı iZ er e M~~=D 
k3prlala açım tGreal y•pıla· kuyuda baelenmıe olan ray H h • t ' A k y _, namındaki taaıaaut fi 

caktır. Bundan IODH taoıtlar fı1e11rbe•lyraetnınıAgnGkredraa~y·a8=e alab:dt:~ a eşıs an a s er ıgıyor mit watandafamı .. 
ha kGpraden lellyeceklerdir. .,, u uu Balk Pardll .,..., .. 

Elkl kGprCl yıktmlıcaktır. memlr.ketln diğer kısımlanaa • • K blrlll'ae SOO lln 

Bundan IODra Menemen'e ge· ana hetlarımız blrleemle olmak Habeş·lerden Yu" zhin Kı· Qilik hır UV· mittir. Ba yllLlek 
Uneeek, Menemen arayı ıara· lzere olduğundan 1e•lnç doy· "( taadafa katlalans 
6adan nrllecek tôlenden sonn dam. T k K J 
ıuı onbeete lsmlr'e dGnClle· Karakayu'dan itibaren Af· vet Karılarıle Hududa Sevkedı.ldı·ıer Or a ıor 
cekılr. yon'• doğra olan ray fertlyaıa ' • • Kurama Piyan 

Sayın Bıkan yarın Bandırma 

trenlle n Balıkealr yollle iz· 
mlr'den aynlacaklardır. 

DID; Aydın demlryollın ea• 
helerinin lef tJelnden ve kaçak, 
blylk Mendere1 bölgelerinde 
yaptınlmuı ma•afık g3rCllea 
yeal bayındırlık lılertnln tet· 
klkbaden dGamlı olaa konuk 
Babnımıa; tef tlı •e laceleme• 
lertaln 10naca hakkında bir 
mahanlrlmlze ... ğıdakl dlyn· 
de (Beyıaalla) balaamaıtar: 

- Geslmla ( Seyahıtımıa ) 
Eltrdlr'e kader dnam etti. iz 
mlr'den aoan 3aemllce (EJa.,m 
mlyelllc:e) g3rdıgımaa her kGy 
Kamaa (nahiye) ilçe n iller 
lltalroalarında darank bul 
bqdıyaa halkla, memar; amir, 
•le11e1eler baıkaalan •e tecim· 
le (Ticaretle) lıtlgal eden kim· 
aelerle temu Ye hublhaller 
J•p•ık. Blae 16ylemek lltedlk 
lerl her19yl cUnledtk Ye berla 
ae dnnrak lcabedea haıaılar 
hakkında notlar alchk. Umaml 
yet ltlbarlle dlyeblllrlmld Ay· 
dan hauıaı •tın almıı olmakla 
çok lubet enlglmlae bir daha 
bal oldam. Bitin Glkenla 
llelaçelerl halinde olaa ba tdp' 
Nklarda her tiri il feyla Ye 
.. rekelln tahmlnlmladea lala 
oldapaa n olmak bblllyetln· 
de bala•dapnu yaklaea g3r· 
dlm •e aeYlacUm. 

E••ell fQDa 1G7llylm ki, 
MI Gserlade ekatk •e blalm 
0.Ylel demiryollan teklllerlae 
aymıyan her19yl bina e•vel 
1apmak •e ııllh etmek ıare· 
dle ba feylall 14'pnklara daha 
fula bir inan (Emniyet} rahat 
Ye kolaylık (Suhulet) nrmek 
hatDIUDdakl niyetimizi takviye 
ett~mla gibi Bayınchrhğın 

(Naftanın) eeu •ulfelerlnden 
biri olu ıalamı, betakhklan 
karatma •e bandın hallumı· 
SJB her tirli lıtlfadeslne çalıı· 
ma ha1111uada ba topreklarda 
biran nel tedbir almak lbu· 
•ana bir daha kani oldum. 
Odemlı'ID gOzel, kabiliyetli 
lnkltafıaa nğmen lıtuyoa ye· 
rlaln klf 1 •e iyi olmadıgı n 
tehrla iç tarafına dogra bir 
yolca istasyona y.pılmuı ha· 
mta11da Ödemiı'lllerln dilek· 
lerlal mlltylm baldam. 

Bana tetkik t&drerek mim· 
kla olanı yapaca&ıa. Keza Ay· 
din lttuyoaan•• bilmem bilir· 
mltlalz? Ba istuyoaa niçin •e 
De tekilde bayle gayri tabii 
yaptıklannı anlıyamadım. Ay· 
dln'blar ve Aydının 1ayın bat 
lan lııuyon gGzergAha herine 
bir k~prO yapılmuını Ye lst11 
yona• ıslah edllmeatnl istediler. 
Oaa da yapmaya çalıf8catımıu 
l6s •erdim. Diler bası btu 
yoalarda dahi aygan olmıyaa 

19ylert on1rmaya degledrme&t. 
ft taazlm etmeıe karar •erdik. 
DealaU'lller dahi · Denull'nla 
tlmdlkl gibi eGbe olınk kal· 
me11m delil· aaa hattın Deni•· 
B'den p~ealnl lıtemeka.dlrler. 
Kelldllerble nslyed tetkik et· 
drecellml ....... 16yledlm. 

AJdaa t 111... Aı,. · Aa· 

gerek blalm •e gerek1e mClte· lsıanbul 30 (ôzel) - Adls·Ababa'dan alınan heberlere göre, Habee hlkdmetl, :Mr mı•det• 15 apıtoe 1935 
ahhldln memarlennın neı'e •e tenberl tıllm elllrdlgl yazbln kltlllk bir kunetl hududa snkeylemlttlr. Ba ordanan efradı, kan· kba•aenele bdar W 
sevinci içinde hanretle dlee•· l•nnı da beraberlerinde bulunduruyorlar. deftm edecek olaa 
mekte devam etmektedir. COm· Son gelen haberler, lugUtere ile Fnnaa'nın da Bıbeelıtaa'a aıker yıgmaıa baıladıklaranı tir karama piyan~ 
harlyet bayramına kadar Afyoa· blldfrlyor. . lıaıa llsl ıl•termetl 
dan itibaren dleenmekte olan ltalya'aın tlmdlye kadar yapmıı olduğa ınklyat ydzOnden bulm para ile 200 milyon llnbk lıktaa blldlrUmlıtlr. 811 
kı11mla blrle19rek açllmı reemt. bir muraf ihtiyar ettl•I s6ylenlyor go lçla 60 bla bilet 
nln yıpdacağına blylk amada· •11hr. Biletler birer 

::·'°:-::·~J::·::.:a::~: Ankara' da c;ok Feci bir ·Oto- -111-aca"ı-ır. __ ........, 
dız nokta11ndaa Burdur'a ka· 

dar olın Antalya haıb kıımı h • K Old 
DID temelatmı t1'renlnl yaptık. us azası u 
Oraya Gç d3rt ilden toplan· 
m•t olan aray •e Parti teıkl · 
lttı •e halk kitlelerinin cup· 
haraıa, 13ylnlerle Ye kurban· 
lar keeerek ba ulmal anaya 
da yerine getirdik. Bundan 
aonra Poua &aladen ı.,.rtıya 
bdar olan Ye daha "••el bet 
Janmıı balana hatbn ıa ... nı 
•e lnkl .. fını g3rdlk. Bana da 
hanretle yapalmakta denm et 

y ....... çoklap 
kedmlsl koyamadlt. 
lert.. 

mektedlr. 
Bir geceyi 1eYlmll Detllall 

ahılltlnla •e anyının (Beledi 
yealaln) Ye lklacl bir geceyi 
ltparta'blana Ye anyaeıa ko· 
aup (Ml•flrl) olank geçir 
dikten aoan dla aabah qtrdlr 
g31GaG H Fatrdlr'I g3rdlk n 
geriye dGnerek din ak .. mı 
yeni adile Çımbel (Aalzlye) 
lllMJonucla geçirerek ba •beh 
Hdel elllllı balanayoraz. 

Çambel tbellDla •e hattın 
toa yapmakta ola balat dara· 
mana dikkatle tetkik ett~mlsl 
13ylemeıe hacet yoktar. Mim· 
kGa oldap kadar çabak hlr 
samanda ha hattın ekatklllde· 
rln~ ·Tlaeller de dahil oldap 
halde· yapmaA• çalıpcaA••· Ba· 
laa darama lçhı Karakaya'dı 

tedarik edllmeal kolay olan 
100 bla metre mlktbı kıralmıı 
ı .. ıa DHlet Demlıyollanna he· 
men de•redllmeal için bayın· 
dırlık (Nafıa) demlryollan ın .. at 
idaretlne emir .erdim. ilk lı 
balulann yenil ·nmed olmak 
bete ba ebiklerl tamamlamak 
umlndeylm. 

Tarifeler mee'elealnden tek· 
nr baluetmeAI fula bulurum. 
Dah• enelki dlynlmde tarife 
durumunun dnlet demlryolla· 
nna tamamen aydaralacagını 

n buna batlanıldıAnıa 167le• 
mleılm. 

G"zdlAtm •e gGrdlllm yer• 
lerde en çok Gaemle kafamda 
yer tatmuı olan bir it de su 
me11'ele1ldlr. Kaçık Menderes 
havza11nda baelaamıe olan ame· 
llyatı yerinde gGrdam. Muvaf• 
fakıyetle devam edilmektedir Ye 

deala tanfıadaa baılaamıt olan 
kısının (B,..frlyaıuı) bir iki ay 
urfıada ba ynntemdekl hat 
daerindekl demir knprtye ka· 
dar ıeleceAtal bana •Alamıı· 
lardır ( Temin etmlılerdlr. ) 
Oadaa aonn Cellldg"ll'atlll 
karatma kaaabnın aç.lmmna 
geçeceklerdir. Ba amellyıbn 

her halde lam bir mn•af fakı• 
yetle ba baqllnln ba 73aden 
oı.a sorana ortadan kahbraca· 
.... IDandlm. 

8Gyü lleatlenlle 
w 8mJklJ ..... 

ŞofOr ~uavini ölmüş, Yolculardan 
Bir Kadının Kolu Kırılmıştır. 

Ankara, 30 (Oıel) - Aakan'nıa Beypaur caddealnde bir otobdl kuuı olmat. toflr maamal 
3lmlı n yelcalardaa bir kadının kola kıralmıet1r. 

Kasa hakkında aabıtaca tahkikatı dflnm olanmektadır. -------·· ............ ·--------
Biga' da Müdhişbir Çaldaris 

Y _, Old Yunanistan için 
angın U.. Cumurluğu Daha 

Yangın Nt-ticesinde Kazanın Oörtte Faideli Buluyor •• 
OçO Tamamen Yandı •• 

İllanbal, SO (Osel) - Anıı .. n cıbn bir yangın neılc:eatnde 
Bip kUU1nın ~nnte açt yanaufbr. Yangın hakkında Tbec:e 
Tahklkaı yapılmaktadır. 

~~----........ --~--~~-
Kral Alek· 

lsıaabal SO ( Oa.,ı) - Yn· 
nan baıbakanı M. Çaldarlı, p· 
zeıeellere verdllf dlynde b11· 
gGakl durumda cnmarlyedn 
de••• YananlataD için daha 
faldeU gnrda.lnl IGylemlıılr. Konya'da 

Sulama işleri. sandr'ın Katilleri Erzurum'da 
Mantıya, SO (A.A) - Kral ilk A 

Konya. 29 (A.A) - Yapılmuı Alebaadr'ı Gldlrmektea ıaçla rpa .• 
onayt.uaa Banj ile 5amayanan Uıtuller danııaın '°rga k11mı Erzurum 29 ( A.A) - İlk 
Be719bir gölClne akıhlm• için İD• 
celemeler y•pılmaktacbr. İaeeleme bltmlfdr. Daraımanın gelecek arpa Grlal gelmlt, kilom 55 
itleri ilbay ile Tarım B•kulıAt ... Ukıeerlnde Raı Dl Boa ceu kuruıtan 1atılm11ıır. Kank yl· 
maaı tanrıadan 7epılmaktadır. hakyf'rlnde yepılaca~ 1anıllyor. zGnden bayıl ıran udır. 
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yıpılmıı olan Bor1anla kaaa· 
hada ıa aldaklanndaa Gtlrl 
feyiz ve bereketlerlnln arttığını 
n lrlnlerlal mlalllerlle aldık· 
lanaı ıtknala halkın beyan 
eımeelae kup henOz ha ıu· 

ratle kendi kGylerlnla lıılfade 
edemedlgtnl anyllyen dlAer , 
köylllerla arzulerını da yakın· 
dan dinledim. 

Eter blylk Menden'ln geç 
tltl topnklarda ha suretle 
kanallar açılarak ıalema lıle· 

rlnl temin edeblllraek ılmdlkl 
lıtlhulltıa oranlanamıyacak 

derecede birçok yerlerde uprl 
senede iki defa mahsul almak 
ıaretlle faldeleaeceAlnl anladık. 

~er ba bayırla itleri az çok 
INlılamaAa Ye yıpmaga ma•af · 
fak olablllnek bahıtyar olaca· 
ğıL Velbuıl gealmlzdea çok 
memnaaam •e balkın alaıal 

duygalanaa Ye camarlyet hG· 
klmetlne kareı olaa ıngllerlae 
yıkından taaık (Şahid) olmak· 
taa ne kadar memnaalyetle 
bahsetsem deAerl nrdır. Ba 
ıulama itleri için bnlgelerl 
(Mıntakaları) daha iyi bir IU· 

rette tanzim Ye IU itleri ~I · 
beadlılerl teıktlAtanı ıak•lye 
etmek ıaredle ba ite bqlamık 
fikrindeyim. 

Muharrlrlml• ha arada eor· 
moetqr: 

lamlr'e geldlllm gladeabert 
de•lete intikal eden Aydın de· 
mlryollarınıa memar Ye mGt· 
tahdemlnlal yıkından itleri Ye 

ılclll.,rl ltlbulle tetkik etdm. 
Dlyeblllrtm ki amamlyetle 
oemleketln Ga çocaklan oldak· 
lannı n hattın •nleıe geçmlı 

olmMlle alaeal bir d•yp ile 
hareket eltlklerlat •e nde•le· 
rlne dikkatle çalıtmakta oldak· 
larını g3rdem Ye 1eYIDdlm. 
Buna banda aynca bahtetmel' 
lhumla bir &le• •yanm. 

Ankara' 
3 Hitit As1aoı 
Bulundu. 

Aakan. 30 (0..1) 
nda yapalaa hafılJd 

tinde S Bidı aaluu ile 
kel•Dlaam811ar. 

Şarbayı 
lstaabul'a V 

İllanbal, SO (0..1) 
mir prbeyı doktor ile 
..... bmaya pldl. 
teclmerlerlala t..lr 
pa•yanaa ltdrak • 
&eml• çal111yor. 

Tllrk - Macar T 
Anlafmaıı Uza 

Aabn, 29 (U) -
batka•ha-'u: 

31 Temmas935 de 
çakmak ilen ••t--
fandan .feabedila 18 ailall 
ıihli Tlrt • aacar ticuel 
ile ba uılatmUUD de911811 
tiace aublmq bal.... 1 
935 taribU klerlag uıla.-1! 
tarilı1erl elaıa 31 tem•• 
itibana bir ay maddede 
liOltol 1935 • bdar 
mifdr. 

Irak-Iran 
Oudud işleri
Bir Iran Delegae 
Herlin'e Hareket 

Talana, 80 (A.A) 
claı lılerl bakanı N arl 
lrn Irak 11nır anı .. , ...... 
kladakl 1ar0tmelen 
meklsereSAIU&Olla 
gelecektir. 

Dlter tarafta• 
lra araaDdekl teel• 
geliftlrmek ~ıllll 
l~a bir lraa ekonomik 
yonaaaa Berlln'e .... _.,.. 
haber Hrllmektedlr. 

Aydın ova11adan geçen 81· 
yGk Meaderee'la Gaerlnde bir 
kArglr kGprl yapılmaıı Ye çı . 

ne çayının daimi c:eryuuna 
g3re bir barej yapılarak IOJDD" 

menime ıG.e oHya teni rdll· 
meal haıuıundakl Aydın'Jılann 
dil,.Alnl haklı buldum Ye ya· 
pabllmrıe çala .. catım. 

- İzmir su sosyeıeelnln bir 
komleyon tar.tından eski yıllı· 
ra ald h .. plen tetkik ettiril · 
mit •e IOIJetenla bak6met his· 
sesinden bf r kısmın• YenDf'dlAI 
gibi hılkıaa fazla para aldlğı 
ıeıblt edllmlttl. Ba mes'elenla 
IOD aaf balJ hakkında maldmat 
lftıfeder mlatalı? 

leparta 29 (A.A) - Şehri. 
mlz,.e bulunıa Bayınclarbk 

bakanı AU Çetlakaya hgtln 
uat 7,30 da yeni 7ıpılan bina· 
lanl• lıtuyon yerlDI ge•mlı Ye 
ondan qtrdlr'e dotra yollea· ı .. •mll!!!!~~-~~Z~ 
mııhr. EAtrdtr'de k•bayı Ye TEMMU' 

S.rayk3y'JGlerla bunaa gibi 
gealı oqlarının ıalanabllmeal 

lçla ltteklerlal Ye daha do~· 

ra1a Bıyık Menderea'ln mem· 
baladan itibaren daha eM1b 
eclaı yıparak faydab bir ıa· 
rette 1ayanan ••nallara alına· 
Mlmed lmklnımD memleket 
lçla ea baJııh Wr it oı-IJnı ........ 

- Bir komlıyon Hlltulle 
karplıklı yapılan tetkikat neti 
ceslnde lzmlr sa eoıyeıeeladen 
~O bin lira hGkdmeı hl•eel Ye 

120 bin Ura da ulktan fula 
abnan para lttenmletl. Ba me· 
eele llf-rlnde heni& kelin (kat'!) 

ahnmamıfbr. Yakuada 

ada11 gtJzecektlr. ıt--1-9Sö-----~ 
Baku, aynlmadaa 6llee Bımr 31 

iP.Uiaya gelerek batba .... an. 87 
pca ola• Bos6abde laeelaae· 11-------~-
de balanmattar. 

Dinar 29 ( A. A) - Bayan· &nbl 1:154 
dırbk bakanı Ali Çetlnkaya 29 Raltlllahar 
beraberinde bnlQDan zentla 11••1.•k• .. -----.-.-: 
birlikte bogla tebrlmlse gel. 
diler. Bak•n, bıyandarbk itle· ~ 
rlal laceledl •e ha 11nda yeni lklMI 
yapıla any knn&a ile 1•pel· ,...., 
makta ola park" llalkeYI y-
karagıaı glrdlktea IOara ..... , .............. 

9,JS 
,,61 
S.47 
ız. 
ı.sı 
'l 
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Ne insanlar Var! E GÜ n Ün ş a ır ha be ır o e ır D 3 Dllşllndllklerim ... 
B 

Kıraetbanelerden birindeyim 
lr fl · rn Şlerl geldi. Guson ha· 

~•rdı: 

- Orta hlllllr! &! •• 
ooterl otordo Ye b•raz 

ıonra k b 
d 8 ve geldi. M D~terl iki 

yq om aldı. Ve garsona çağırdı· -e , 
dl en sına çok eekerll, de· 

m .. Sen orta getirdin .. 

c;o; Ba kahve orta de~ll ki, 
eekerltnf n ta kendl!!I 

8 .. 
Se - enf tn kolağıtn eağır mı? 

o orta bir, diye haırrı.dın E o ... 
- vet, fakat hemen ocak· 

Çaya ghtl L 

ker(( oı, a:ahveyl çok şe · 
yapoıaeını eöyledlm .. 

- Yaı i G aaa, yl öyleyse! 
araon hl f ili r tan tan da be 

ın Yftıarne balnyordo Biraz 
ıoorı o rn . 
Janı ftşterl gidince garson 

ma geldi ve dedi ki: 
- Bay rna ırn · Dedi· gardDnftz 

bizim 
••r? 

0 
ne mDşterllerJmfz 

... , kıhve, çok eekerll de· 
15' • ort d 
biçbf a •r. Ocakçıya gldlb 
Be breey •öyledfğlm de yok. 

•yun d 
lı:erıt • ' rna em ki orta şe· 
Neci ' dıye ba~ırdı~ımı doydun. 

eo hernen heni çaırrmb· 
- o " ' () rtı d,.~11, çok şekerli!. 
eıneıeln v 

keru.ı"n ·· e madem ki şe· 
lley ' ortadan aolımAZSID 

e ult ' 
f foe b •l4lık edereln .. iç . .key 

'"kerli·~.. Nlt,.klm, ben orta 
kkerlf d •b vf!yl de, frene çok 

G iye lçirdlm de~ll mi ya? 
1 '1on b 

•layı unları söylerken 
1 alayı t 1 gülftyordu. ilan,, 

G mısınız? .. 
•:raonu b k 

dernltı a h buldum. Ma· 
ııı.ı1 1 

G•rıonun yanhe kahve 
r •dığ 

bl!ı •tlıt 
1

101 duydun, tı!!hlh et 

orı111111 ~: Mademki şekerlisloi, 
a ılrn,.zsln sus •y • . .. 

'•r. ır böyle ınOtteri tipleri 

&tou,lt 
rnııa hı • her f"yde, her za 
'•bıt dr 0ka1Alıl yıpm•yınca 
1 e eın 1 
•nıay eı er. Gübreden an· 

'P d b 
8111, k lk 1 ahçevanhk iddia· 
bô,.J.. • •n her f naan işte 

J .... 41 t 

en:ıe &fllGnç olur. 

f--- Çimdik 

Oc k -
d u Yozon-
en o· --. ır Kıya .. 

halık ' ... ·~·--
tı Çt Kadri Beş 

Ateş Et . 
dın tı ve Ka-

SeıAğır Yaralandı .. 
vfllrneac· ' 

tlıil G ıt te Tamaşalık cı 
llGnde b! k 

olttı0 r ıyı (Cinayet) 
""" ttor 8 1 4\.adrt · 8 ıkçı Ömer oğlu 
L önce 1 Qlr arı ırand. aeçen 
~ ıııeı' ı " •ıı il.ahı e' edtın ôtOrft Mustafa 
be, el ıt a Y• tıbıuca9ını ~ekerek 
d 't et 1 
•o lkteı k rn t, çıkan kureunlar 

•oreııe adına rastlıyarık •ğır 
t Y•ralırnıştır. 
•drı toını 

8ôre , L, ınuttur. Tahkikata 
•&anın b b 

~cuı. Be e 1 Rabla 'nan 
d F.ıUIJa 9 k 
•n ki 1 

8 tile Kadri tarafın -
b r etınek 1 1 
ulunr.ı ç n teşebbüste 

Gterto lbnş olmasıdır. Bonon 
t e Rabi 
edarııt d •; bazı adamlar 
rncı,, e :rek Kıdrl'yl dövdür 
Qı lbP.ı el~ b k 
Geıa .,. • a yerine düş 

· ll'\.ldrı 
'''ilden •on gOnlerde ceza 
b l Çıktnıı1 d ı leye Y ve ogroca mı 
lllGı, inu;lderek Rabla'yı gör 
tllek; •m alrnalc ve öldör

lllakıadıı 11"•ttır y e kadına silAh 
~•ldırıt · arat. kadın haetaneye 

rnıetır. 

d ladallın 
lltollıd Ytraeı tehlikeli 

de,,Qı •dar. Tahktkatı tazece 
t!dllrn"kt~dlr 

Çeş -, ....: 
,.. ille den çıkat 
"ellbe'd 

S.l:ıa•1 (( en •on hafta içinde 
lbl111,, 6) bıı ••ğır ihraç edil 

Küçük San'at Erbabının Su Tarifesinde Yeni in- Kafa 

Kazanç Vergileri.. dirim Yapıldı .. 
-Finans Bakanlığından Bunun 

Yeni Bir Emir Gelmiştir .. 
.için Sondan Sonra Suyun Metre Mikahı

nı 1_5 Kuruştan Harcayacağız .. 

Kıfıuu.:ıı, gôvdemlsln GatGa· 
de yedi deliği; iki kol•k, 

bir burun, bir çift dudak, kf. 
mi ııpa Hğlam, kimi ankaz 
halinde kalmıı f ki ııra dlılerl, 
ftatftade bir yığın ııçı, iri ke· 
kemikleri, kafatası, ılnlrlerl 

ve b.-ynl ile ne ıcayf b, ae 
anlaşılma& bir nesnedir!. Finans Bakaolı~ı; kazanç ver· 

giaf kanununun SO uncu mad 
desinde yazılı kilçftk zanaat er 
babı hakkındı llbıylığa bir ge 
nelge gôt\dermlştlr. Bina ver· 
glsl kanonu moclblnce gayri 
aa(I Iradı b"tyftz lirayı geçml· 
yen yerlerde tecim ve zanaat 
erbabı olan helucı, kaeap, kö 

mQrcü, sehz~cı, bakir.al, tene· 
kecl, berber gibi küçDk tecim 
ve ZIDHl .-rbıbının nezdlndekl 
mfietabdemler için bordro ve 
rllmlyerek bu mfhtahdemlcrlo 
isimlerinin varidat idareelne 

bildlrllmeslle iktifa edllmeel ka 

ıanç verglel kanonu lcabmdın· 
dır. Kanuuda birkaç mi.ali göı 
terilen lr.üçQk tecim ve zauaat 

erbabının tayinde karaeık tak· 
dir ve muam~lelere yer hıra· 

kılmamak 6zere kimlerin kft · 
çilk tecim ve ziraat erbabı 81 

yı1acağı Bakanlıktan blldirll· 
mtştlı. 

Hatta Tatili 
Ve Dokkanlar .. --··· ... ~·----Bae• 1 inci yftzJe 
buna benzer mfteHeeelu, pera· 
keode kolonyacı ve baharat(• · 
lar halkın glymeıl, ylmeei ve 

lçmesile alakalı olduklarını ld· 
dlı ederek ve İstanbul şarbıy 
lığınao gazete ile y•ptığı yayımı 
ileri sftrerek lıtınbultdakl ki· 

tıbcıların bile cumarteel gftn 
lerl saat 13 den sonra alış ve-

rişlerine mfleaade edildiğini eôy 
lemlşlerdl. Şarbıyhk bu mftra 
caat Ozerlne bu gibiler hl kkıo 

da yıpılacak muamelede tered 

düde düşıftğftnden İç Bakan 
laktan ne şekilde muamele ya· 
pılacağını ıormuıto. 

Bakanlık.tın gelen cnabda 

tatil kanononon ilçGnca mad 
desinin ikinci fıkraaında yasıb 

hılkuı yimeel, lçmeel ve giy· 
meel gibi zaruri f htlyıçlırlle 

alAkall ahı verle lm•ğa11larını 
toplu amele koll.uın fabrika 
fe lmalAthaneler mftstesna ol
mak Qzere eumullu kabul etmek 
icabedeceğl blldlrllaılşıir. Bina· 
enaleyh un . fabrlkalarlle toplu 
amele Jıtlhdam eden diğer fab. 

rlka ve lmalathıoalerden batka 
manifaturacı, zahireci, kızmlrcl, 

demirci, hurdnatçı, tuhaf iyeci, 
bilezikçi, çerçi vesaire gibi yu 
karda yazılı ihtiyaçları kareılı · 

Y"n maddeleri satan dOkkaocı· 

larm ögteden sonra dftkkıinla 

rının kapatılmaması emredll 

mittir. 

Yeni Neşriyat : 

Fen ve San 'at 
EodOetrl erbıbl, foçl ve ıek 

nlılyeolerln lhtlyaçJanH ve 
duygolarıua tercüman olan ba 
mecmuıoan 23 Onc6 eayaıu çık· 

mışhr: içinde: "Tılrklyede en· 
dftstri netrlyatı, dizel motörlerl, 
iOçl ve tcknlelyen ılUuna, ipek· 

çillk, okıijen kaynaRı, Ertlk 
okulları mezunları, tornacılık, 

elektlrlkte sukot &uter; dökme· 

cilik loçl defteri, endftstlrileıen 
Tiırkiye, hlamet maeııı,, daha 
birçok pratik ve fstlCadell ya 
zılar nrdır. Tavılye ederis. 

Flad 12,S karuıtar. 

2395 Hyılı kanonun 20 locl 
maddesinin ( B) fıkraaı mucl 
hince gündelik gayri Hf 1 ka· 
zınçlırı Ozerlnr'f"D ve gayri B!lfl 
Iradı .500 lirayı ~eçmemekle 

lıerab,.r bu listede n kanunda 
ziluedllmlyen tecim ve dnaat 
erbabı nezdiodekl mü8tahdlm· 
ler ise. gayri saf 1 Iradı 500 
lirayı geçen tlcaretg/\blardakl 
mOeıahdemler gibi aylık bordro 
larda blldlrllecek ftcrttlerl fiıe 

rloden mftkellef totulıcak· 
)ardır. 

Bordro ile mftıtıhdlmlerloln 
Q~retl mlktırlol bıldlrmek mec 

buriyetlnde bnlonan ve beyan. 
nameye tabi boluomıyın mü 

kellef ler de( ter tutmığı mec 
bur bulunmad klarından 5 l inci 
maddeye göre ya,.ıılacak tetkikat 
ta teclmel def ter aranmıyarak 
aalr vetlkalara ~öre dorumun 
tevelkl ve tetkiki sonncuna 
tı;Ore 51 inci madde hOkmftnftn 
ikinci fıkraeının da tatbl~ i 
gerektir. 

Kanunun aaydığı mhallere 
göre kftçftk zanaat ve tecim 

erbabı eayılabflet~ğl halde 
llstf'ye dahil olmayanlar mftma 
eti zanaat ve tecime temellen 
yerlerince ayol moamelf'ye tlbl 
tutu la bllece klerdtr. 

Dilşiln~esizlik 
Limanda Bir Hldise 

Tark vaporcolar birliği bıı 

kanı Rueen letanbol'da ölmClt 
tft. Limanımızda bulanın Sa· 
dıkzade vapuru, bu mGnaee· 
betle bir telgraf almıo Ye ma· 
tem olşaoeai olmak Dzere b•y· 
rağını yarayı kadar lndlrmlıttr. 

Fakat loin garlb noktHı 
şudur: 

Ancak kendi ( lrmasıoın bay 
rağının yaraya çekllmeal !Asım 
~ellrken Tark bayrağını da ayol 

tekilde yarıya lndlrmiıtlr. Bu 

dftıflnceılzce ve mftnaaebetılsce 
hareket, eenaf ve lıçller birliği 
baro ıefl Oımao Şen tarafın· 

dan gör6lerek ilgili makamlara 
tele(onle blldlrllml, ve gemi 

kaptanına lıledlğl hata derhal 

dftzeltllmltllr. ----Ilha y General K. Dirik 
İlbay General .K.. Dlrlk dGn 

Emniyet dlrektörlGğGade bir 

mOddet mee~ol olmuetur. 

Liman Y nkleme, 
Boşaltma Tarife· 
sinde Değisiklik. 

- Baeı 1 inci yazde -
Perşembe gClntl ıoo toplan· 

tunnı yapacak olan tarife ko· 
mlıyonu tarifeye !OD 9ekJlul 
verecektlf. 

Ola bir muhHrlrlmlz llm•n 
leleri genel dlrektôrl6ğlnden 

körfeı nporları Clcretlerlude 
yeni yapılacak indirim meı'ele· 
al hakkında mıhimıt istemiş. 

tir. Genel direktôrlOkten veri· 

len malumata göre körfez n· 
porları Gcretlerlade yeni indi· 

rlm yapılmasına lmkla yok· 
muş. Fılr.Rt tarife komisyonun' 
da tecim odıelle uray adına 

bulunan 6yeler; herıeyln acuz 
olduğu eu ıaralarda körfes H · 

par Gcretlertnl yGkeek bulmak 

ta n indirim lıtemekıedlrler. 

Jzmlr'de eo ıoeyeteılalo hal· 
ka 19ttığı ıo ffatlerlnlo yilk· 
aek olduğunu ve lndirllmesl 
JAzı mgeldlğloi yazmışh 1(. 

Öoftmftzdekl altı ay için 
tarifeyi teabhe memur bayın 

dırlık komiseri ~ahmud Ek· 
rem'in başkanltğındakt komle· 
yon çalıemasını bltl~mfetir. Dftn 

Konya ilinde 
Feci Hadiseler .. 
Kardeş Kardeşi Boğdu. 

2 Kişi Bataklıkta öldO, 
2 Çocuk Ta Pnrçalandı 

Konya - Kooya'oın hoıhan 

ata maballeelnd~ oturan Aksa· 
rayın Eskil köyOnden Akvlraolı 

oğullanndan Haaan oğlu Ömer 

rşl ile birlikte çılıemığa git· 
mlşler ve evde de 7, 5, 2,5 
1,5 yaılaranda Haean, Mehmed, 
Hakkı, Cemal ıdlarındıkl ço 
cuklır1nı yalnız bırakmıelardı. 

8Gy6ka0z ve lr.fmeeılz evde 
kalan bu çocuklardan Cemal Sa· 

hncak kurmak ve kftçOk kar 
deşlerlnl uyutmak 1 lemlş l•e 
de fpl earar\Pu kaza,.D kOçft 

ğftn boğazına takılmış ve zaval 

h yavru boğularak Olm6ştftr. 
Ananın aca bağırıeları bu 

Ctcl vak'a karemnda tul"lz 
kalmıştar. Anaların dlkkat~lzllğl 

bir yavrunun ölGmClne sebep 

olmuıtor. 

Yapıdan dO~en çocuklar 
lkyıehir ilçesine bağlı Da· 

yındı~ köyftnden Mehmedla 3 
Y•tltrında Ali ve 5 yaıında 

l\f OrDvet ve BOaeyln kızı 9 ya· 
şıoda Serile ve Mehmed kızı 

7 yaolarıoda Fatma adlarandakl 
çocuklar köyde yeni yapalmakta 
olan ve bltmemlo bulunan bir 
binaya çakarak oynımıktalu 

iken yeni atalmış binanın ki· 
rlolerl kmlmıe ve diırt (ocuk 
ıai olarak yere dftemOılerdlr. 

Ağır yar ah bulunan zavallı 

Ali ile M6rflnet derhal ölm6o 
ve Şerife ile Fatma da ağır yı· 
rıh olduğundan tedavi altına 

alınmıılardır. 

Bo da analara ve babalara 
büyOk bir ibret deraldir. Evlat 
larınıza bakın•z ve ıürel kora· 
)'Unuz. 

yeni su tarlfeıl metre mlk.'ıb 

baeını 15 kuruş olarak teeblt 
edllmlotl. Önce bir u:ıetre mlk· 
ahı ıuyon Gereli 16 kurooto. 

Sn 6cretlnl bu şekilde bir 

korot indirmekle yılda halkın 

yapacağı tasarruf 14,000 lira 

tutarındadır. Ura,ın (Belediye· 
nln) genel çeımeler 11ehehfle 
bftdceslnden 114 Ura aıu~lao· 

ması mdmkftn olacaklar. 

Komhıyuoda sosyete direk· 
tör-O; şirketin zar •r etmekte 
olduğunu bildirerek tarifede 
indirim yapılmamHını lstemie 
se de 16 kurut su Ocrethıl 

yftkEek bulan komlıyo11; hesap 
larıo da tt-tklklnd"n ıonr• ftc 
retl bir kuruş indlrm,.ğl karar· 
lıotırmıştır. So tarifesi komla· 
yononun bu kararı Ba1ıodırhk 

Bakanlığıoça tatıdlk edildikten 
ıonra muteber olacaktır. 

Sarı Kız 

ölsnn Mn? 
- Baıı l inci y6zde 
1''akı.t biç eanmam. 
San kızın ölümü, Kızılayın da, 

amcası Akif'in de yüreğini gerçek· 
ten dağbyacaktır. 

Alaş~bir'io fnegöl'üne giden 
oehrin ortasından gpçeu beşyü:o1 
metrelik kadar harap, herbad, yolu 
Nafıa mı yapacak, Alaş,.hir ora· 
yı mı? 

Şilbbeliz günün birinde bu ça· 
tışma aon bulacak ve yolu ikiıİn· 
den biri herhalde yapacak. 

Yol yapılı duraun. 
Ya San ku ölsün mü, öle. 

cek mi? 
Çok umanın anıcaaı buna asli 

göz yummaz. 
Bay amca11, Kızılay ile mi gô· 

rüşür, Alaıehir orayı büdcesinden 
mi ayırır? 

Herhalde dütünür, taıınır, za· 
ten içilecek suyu kıt olan Ala~ebir 
halkından bu iyiliği esirgemez. 

Hem birçok fakir Ala§ehir'li 
de Sarı kızı deıtilere doldurur, de· 
miryolu iıtaayonunda ularlar, na· 
fakalanoı ilenirler. 

Bu kazaon yolun-... kaybettir· 
memek, hatta daha düzgü.o, daha 
11bhi bir hale koymak gene Ala· 
şehir urayı için bh ödev, bir borç 
değil mi? 

San kız o halde ölıün müt 
Ôlmeein bay amcası! Onu, o 

değerli, bayata hıyıt katan değerli 

varh~ı ukın öldürmiyelim. 

Turgut Tflrkoğlu 
Manisa Sayluı 

İki kiti bataklığa dfl~erek 
boğuldu. 

Konya lllne bığh ,,. 63 ki· 
lometre uzaktı olan A valıma 
köyftaden Ahmed oğlu KAzım 
köyGa yaklnlnde bulunan GA 
vur gOIG denilen yerde çayır 

oto kesmekte iken batakhğa 

düomaı Ye feryada bıelımııtar. 

Konsey 
Bugftn 
Toplanacak. 

Kardc:ılnin bataklıgı dOıtD· 

ğDaG g~ren Mu9tafa da kardet 
ıeYgl n telAılle koıarık lmda· 
da gelmlı lıe de bu sualh 
dellkantı da birdenbire batık· 
lığa gllmGlmlt ve her lklıl de 
canlarını kurtaramıyarık bo 

ğulmoılar iır. 

Da lkl kardeıln ortada bu 

lanmımaıı kOylGyQ kutkalan· 

dırmıt Ye hftkdmete haber n· 
rllmlotlr. Yapılın arattırma ve 
incelemelerde Khım ıoe Maıta· 

fanın ceeedlerl bataklıkta bu· 

laamattar. 

- Bap 1 inci yftıde 
mlnyonları lfe dGnyıoın en 

bftyftk parça11nı kontrola ıl· 

tında bulunduruyor. Ve bura· 

tarın kapılar1nı yabancı göçmen· 

lt're Ye teclmlere kapımıı bu· 
lonuyor. 

V arhğı eeaeen kedn olmayan 
bir ulaılar ıoıyeteefnln bogGn 
ortada bulunuşu uluslar ıarl· 

hinde ... blrblrlerfnden ayn iki 

zarn"n •e iki ıhlik yaratmaz. 
Ufuılar ıoıyeteıt, aloılar. ha· 

reketıls bırakmak eavaeında ola 

m11. Uiuılır ıoıyeteelnln böyle 

bir •vatı tabiata, tarihe kar· 
ııdır. 1ıte ulaılır ıoıyetealnln 
kealb atecaAı meı'ele bodur. 

Yotia bir takım akıl Gtntmea· 

Her gövde de, ayol osovlan 
taşar. Fakat hiç te blrlblrlne 

benzemez. 
Neleri yaratar, oelerl yıkar 

bo kafa?. 
Soeyeteleri ezen bo, Stra

tosfere çıkan bo, euyua alt1nda 
ytlzen bo!.. Hep bu kaf ı!. 

İntıaolara, bu yedi delikli 
beli öldürecek!. 

Vaktile medeniyeti de o yap 
mıetı. Ne tezad değil mi?. 

Kda, bir iyilik ve gClzelUk 
t•nrasıdar. 8P.r~eyl o yarıtmıı 

ve yıpmıetu. do~ro!.. 

Kafa, bir felaket, bir ıea 
met mabududur. bereeyl o 
yıkıyor ve yıkacaktar. Bu da 
doA"ru!.. 

Kafa, ne ondandar, ne bun• 
dan; lklsiofn arasında da dur· 
masını bilir. Bu da hiç kuı · 
koauz doğru! .. 

Fakat yirminci asarda ba 
tanrı eoçok nerelı:rde dolaıı· 

yor, hanıl kutba daha yıkın· 
dır, denek ne cevab alırız? .. 

O. R. Gôkçe 

r 
Okurlarımızın Fikir 

ve Dilekleri 

\'az Tatili 
ve Memurlar. 

lımtr biık ılmet dayrclerlode 
yaz tıtill tatbik cdilmrdiğfndea 
"'" bualar çok 11cak gittiğin· 

den şlkAyet olnomaktadır. Ôğ 
ı endlğlmize göre İzmir gibi 
fazla sıcak oltn Antalya ve 
Konyı'da nsmlğ dıyrt1lerde 
yaz tatlll devam etmekte, le 
yarlar ö~leye kadar çahtmık· 
tadırlar lzmlr'~e de bavılarıa 

özel dorumu bakımından buna 
kesin ihtiyaç vardır. İlbayhğın 
bo önemli meı~ele bıkkındı 

İç B•kaolık nezdinde teeeb 
bfbte bulunmaaıoı dllerlz. 

Kemer'deki Bozuk Yol 
Kemer'de temizlik hanı 

öoftnde vaktlle örnek olarak 

yaptırılmış olan a8'alt yol pek 

fena boıolmoıtor. Boradan 
geçen kamyon ve oto..oobillerln 
yıyla11nın boznlmak ve kınl · 

mak tehllkeal bile vardır. Ôa· 
ce de yaımııtık: Uray berkeıla 

. olkAyetlne ıebeb olaa bn yola 
ılmdlkl feci durumdan hemen 
knrtarmah ve onarmalıdır. Za 
ten onarılacak taralı da kal· 
mamıı gibidir. Yeniden yap· 
malıdır. 

~~~~~---~~~~~-
lerlntn Bıbeo lmparatorona ileri 
ıftrmeılnl perde ark11ından fı· 

11ıldadıkl111 paktın fll veya ba 
maddeelnlo tatbiki değlldr. 

ltalya Gemileri: 
Parlı, 30 ( A A ) - Bir 

Fran1ıa telgraf ajaaıa bası .. rk 

llmınlırını slyaret etmekte 
olan İtalyan barb gemllerlala 
geri çağrıldıklarını bildirmek· 
tedlr, Gemiler İtılya'ya doğra 
hareket • etmlelerdlr. 

Londra, SO (A.A) - Dally 
Telgraf gaseteılnln Kahire ay· 
tarının öğrendiğine göre Trıb. 
ıuı'takl ltalyın k.unetlerl Ha· 
beelıtan'a yollanmıetar. halyan 
hüktimetl Erltre'de it kamplan 
karm•k için Tnblaıtlo A11b 
lan ıoplamakıadar. 



8111119 - ' 

Arab illerinde Bir Macera: 

Mezopotamyanın 
Kızının Büy=ik Aşkı~ 

Bir Dişi Kaplan Oldu Sevdiği 

Zabitle Isranyol 
DaosözO öl'1ordü ve Sonra ... 

Blnblr gece muallarıaın geç· 
dllt birinden bal, Gteldnden 
ılt uaa ,., nehrin, Fırat H 

DlcJeala blrletlf p yerlerde, M e · 

sopet•mya'da ıon umıolarda 

tM biye~ bir facia oyoanmıtlır. 

Bir facia ki, ancak Şekııplrla 

-.ı.nada b6yle1lne tesıdlf 

mlmkOadOr. 

_ ' Old6nlla .t.payol bu 
. .. Ink'':"••-.~. -.-ea'"'!'t~•""=ı~.l~lm~ln_lell_rl_· 

le kımrıaıa çok harlı olda19. 
• Ye kaıt .... bir Irak kam· 
.. , kHarmllf bir dltl kıplaa 
........... ~ylerlw. 

lagtU. guetelerlne Beidad· 
... ,.... ... ba leela, haalana 

lılnr Mklkat ol•••• g&ıeı· 
...... d 

• •• ...._ e-w ••a•••• 
....... bemea JUlllDI freDdlel· 

Fakat ba bDylk ıtk mace· 
raıı, ilk acı glnlerlal F..-eyyidl 
Ahmed'fn Londra'ya tabdllne 
lelı:rar clGameıi ylıfladea tat 
mıAa bıelam•etır. 
Feıeyyldl Ahmed, Loadradaa 

hemen her p<'ıla ile Ye anaeıl 
vHıtaılle genç Dl .. nhııaa mek· 
tuh gGaderlyor Ye ce•ab ah· 
yorda. Fakat bira• eonra, mek· 
t ııblarda ilk aletten is kalca•· 
mağa baelamıt, aibayet mek· 
tablar pek sirıde eeyreklet· 
mitti,, 

• • • 
Aradan blrbaçak tene kadar 

bir a1maa geçtllı:tea 10nra 
Eeeeyytdt Ahmed OD'oılaraada 
mDlbtm ı .. retlerl olda&a halde 
dGamGtlOr. Şimdi lrık ordoıa· 
aaa bir ublılcllr. Fakat Gıı. 

cemal'ln eıkl a"fll .... kı ol 
maktan çokıın ç.kmıfbr. 

F.wyyldl ümed'I çıldara•y• 
teHa Gtllcemal, el allıadaa 

yaptırdatı tabklkaıla, bl7lk Ye 

• ..ı ...... mt bir lnk 1 
•••••••• ftltltı. .... ......... 
• ..... blylk Mr çlfdltıe 
.... rrı.ı.r. Da Alamed kin· 
,..... lakı- ... a•••• ..... 
kıJJhll ll•laawdtlyakabduT! 

Çok uagia Ye yedi tek .. 
.._ ol-• nımea tek blı 
• ftrdlr. a. .. lıuyyld 
6 ...... . 

• alleal• ~~llll•e bldtlk 
.... Wı Irak ••glal ftfdır. 
........... AH bla lbnblm 
•ı 8a AH'ala .te '°k gtbel '* km Yardtr. Ve k kama 
--· •ltaa Bımld ...... ,. 
.. ..,.,... hediye eclHmtı 

Çerk• •ıutıadır; banan 
..... llml de Glloemal· 

• lralk'ıD ba iki sea~D Ye 
illm alleel Glleemal'le Eue· 
,W &bmı .. I blılblrlae •ifa•· 
'ıtsı,. -•fak balayorlu Ye 
.... otlaa• manfabt Ye ..... ..... ...... . .... 
--....ı .. 19pulu. 

• anlartla luı t•. oıı.. 
...... 17 ,... ..... r Ye Eele0 

,.. Ü9'ed, ı.o....... tabtll· 
.... Irak ortlallJ lcla İ•gl· 
ıı..-.. tara6adu ubl. yedı· ............ 

Z..,W A-.., Loadra'da11 
........ tlftUllae ıeldlll A· 

-. .......... pmttll ••. 
............ Mı ... b .. , deli· ' .$. .......-. ~ o k 
....... ,.. ...,... Ahmed; 
~ .... ........ bitltl 
... ,.._ ile ~maı·ı bir 

lrllO .... gll'IDlf Ye iki genç 
:lılrlWllertal b111t bir 1tlı:la ..................... ,. 

Cllan•I, E 1e idi Abmed•ı 
....... •9'forda. Baaun için 
................ E.eyidi 
••• .,.. 7e.W 

Varalaa sahille Dİflllbaauı 
çoculak 1o1o1nr1an. 

blnblr yealae clayaaaa atk 
Yolkanınıa nlQla ~nd111DI 

61r•emltıir. 

&leyyldl Ahmed, Londn' .. 
b11"8k •ati Ye 8hlabls ka .. n 
larla dltOb kalktalt -9bl, timdi 
Bqdad'tbı, lapnı1ol bir nkkı· 
teyl teYmele ...... •ıfb. 

Lpanyol rakbleala il•, lla 
rlkeata Albu•'dlr. Geao k .. 
ba balterl abnea, blbhala ki· 
kinden barkaldapau aalamıt 
" mldblt bir k .. r HnDltti: 

intikam alarak, bir ••fire 
g&all Yerea, ltkaaa " yemi· 

alae hanlı ola• r...Yytdl Ahmed'I 
Ye ae•glll.tal eUadea ala lla· 
ılketta'yı lldOreoekd. 

Ve... Ba ıletll kıs, ba lmk'ı• 
Ye Anb lf'hHlial9 eD Jlbe• 
lfne .. ır olan •adıa, .. bıa· 
naı ela tatbik eımltdr: 
Gır n aiJab 18d8mu ket 

tlrmlt .,. cer o bir oglan baUal 
alau1t Ye 11k bir lı at rlhlee le· 

duik ederek ona ela glymlt Ye 
Bqda'da glımlttlı. 

&.l dad'da, Mutkeua'aın g&· 
bek athlJ, kalça kaftftbtı yere, 
llaıtketta'y• at1k blr geno gihl 

deHm eımlt n al11alıla &teyytdt 
Abmed'la b...ı loaalardaa 
laa•glalMe Ye De waklt Marl· 
kena ile balllfldlD• aalamıfbr. 

8a .. ıt-h 1opıa•ktaa 

...,., erkek kı1•fedadeld pao 
AnbAtı81, toa.ya glrmlt H ilk 
it olarak lılarlkeıta'JI Oldlrmtı, 

bpi ...... iülaaarak F.Aenldi 
Alamed'I bekle.ete bltl .. ıtbr. 
• ..,, •••• ....,,.... All•ed ...... ..... ..., ...... .. 

Adi•Ab•ba iıtHyoaa • ft.ıy.u'lann Doğu Afrika'dakf•Maınva~muu ·" ......................... ,.,.,.. .................. ,.. ............................................................................... ~ ................. ~ .... ...... 

lltalyaı1 • Hahe~l Darbı, fBeyaz-' :!;: ... ~~:. .. .... 
, "i{' ~ eok bayak •a1ıalanmı• 

lSiyah Darbı Olacak! ~!:;E. ... !."' ____________________ .. , __________________ __ 

Afrika'nın Bütün Renkli Halkı, Patlı
yacak Barba Bu Gözle Bakacaktır. 

Afrlka111a bltla ren 
kı, ba barba ba g8sle 

caktıı. Eler ha itte 
okka ılbaa ~decek 
o ..... bitin 

ara11ada kalkuıma 

--------------------.. 1--------------------21 Temmas tarihli Sundly baıaa olarak tacelemektir. artık alaılar 101Jeteılntn ele 
Ttmeı puır.tl yesdıl• bir bat· Ulaılar eo91eı,.tnln ıaldb almuını gerektiren bir alua 
beıkede eliyor ki: edecel' keıtlrme H dGs yol ba glrınl,ıtr,. 

Habf'tiatan me1'eleel, blll, olmak ı~rektlr. Bundan eoara Amerika ile 
anaala1al daram laerlnde et loıtltere htlk6meıiilln Ce· delete glrltlllr. Vatfagıoa hfl· 
kiler yıpmakıadar. nnre'de ba nokta ftserlnde k6meıl, sıtea, alaılar IOIJete· 

Blylk de~letlerln g3sl ha •lir b11m11ını H ıyak dire· ılne maautg yardımlarda ba· 
me1'elealn tlserlndedlr. m,.ılal beklerts. Ba, bir takım laamaktadır. 

Babet lmparaloranaa kendi diplomasi yollarlle meı'eleyl Ba yardımın alıeatı tekil, 
balleımlye çalıtm•ktaa da lı:lm •"nel darama blytlk bir eıki 

parll•eatoıaDda 1Gyl11mlt oldu· aeyl abkoymH. Fakat it. yal yapabilir. Afrika kıt'a1ı.tda bil· 
p ~yine bakllacat olur•, 8 • · D•• ontırı bnılnlmas Mr.ı'f'le tin Anapa de•lellerladeo daha 

ayaaae1kbr. 

Sonra laalyaa'luua 

bn d6kerek ~bak 
t ... amuı da geae 

kitleler lserlade fena 
yapar. 

Soan çete barblerl de 
boyla llreeekllr. 

Herlaalde ba 
Gntlae ~leblleeell 
eld•a bankmamabyıs. 

betler, keadl memleketleri ise ............................................. ~ ................................................................................................ . 
rlne himaye karma~ konaıa 

lserlnde koaaım•Aa ula yınıı 
mıyacakı.rdır. 

imparatora g4re lıılya, habeı 
toprıldanaı keadl topnkl1rıaa 
kalmak için kırk yddanberi 
.... rlaamaktadtr. Fakaı laabet 
ler baaa meydu Yermemek 
lota tek bir kiti kal111ta7a ka· 
daı çarpıeacaklaıdtr. 

Bu ı ede, fabt k .. kıa l&sler, 
ba lı lserlade çabımakta olan 
keml11oaaa ~ltımelanaı dur· 
........ yeni bir yargao teçll 
........ blqey vak.atı ama· 
daaa k6kladea •naufbr. 

l:omllJODDD biı it ılffml 
yeoell ıal ... ldtktaa ıo•ra top 
.. ... k oı.. ......... IOlyet ... 
komeyt de met'eı.,ı dar bir gl· 
rlfle -.Si. pyet palı Ye kap· 
•I olarak glrlfeeetllr. lacele 
••eek olan mee'ele, •lalar'°'" 
yetealee iye olan bir alaala 
Mı '-tk• an.atla laarb teb· 
ilkeli çakma• ••••ada .. ı 
tedbir •h•llM&ıdtr Ye IOIJele· 
nla andlıtmuıaıa l»aaa dltr 
olaa maddeye gire lmeket edl· 
lecekdr. 

Koa1eyla OdeYI, ...... mas· 
bit bir bllla olank gWea 
getirmek her iki tarafın .ayu. 
y.-llnl dinlemektir. 

f.leı halya. b•dl .. lt1kleıl· 
al lomr.ye pllp alyleml1eeek 
olana. ba hareket. Babetlelan 
için Mı kuınt olacakbr. 

Belkl de kontey. me•le•ia 
prQlnlul l ııaflt• bir komllyo-
ııa baftle edecektir. Fa~aa ba 
tombyon, bagln hiçbir tı , a· 
pamıyaea&ı aalaıalmıı olu ko 
mllyoadaa farkb olaeakbr. Ba· 

••• 6cle•I ..teee UDU' '8rpı'" 
malarmı aratbrmak ...... me· 
uleyl ••Dit bir Jetki ile Te 

baaoerlut •plamıı H oraaa .. la 

ODU da 61d0rmlttlr. 
• •• 

Loudın dlfarı ••• kaalan 
giren r••letbane .. biblert içeri 
"rtDff bir kenarda MarlkeUa· 
aıa, dtıer tarafta da ~ftDÇ Abi 
1111 kanla areedlerlal JGrmltler, 
füat 1111 aca .- delapd, blru 
&lede de genç lrak'b •ısın ee· 
..... ıtrtleklerl nklı .,.. ... 

Sovyet Rnsya'da Havacılı 
--------------------~--------------------

Fransızlar; Şarkta Muhtac Olduk) 
Kuvvetin, Rusya' dan Başka Kuvvet 

Devlet Olamıyacağını Söylüyor)a 
Ltanbal, 80 (Ösel) - O.yll 

Telgraf gueteal, çok ma.ıok 
bir membadan aidatını iddia 
ettlll bir haberde, So•yet Raı 
1•'•ıa 60 ınm 1ahıelbahtr1Dtn 
blttlllnl te yealdea l O ıahıel· 

Stalin wı &alealn 
bablrla teqabla"'8 kaıalda· 
19Da WWlrmekıedlı. 

• •• 
Olaya dyMedalD her gta 

dam bosoldala Ye yakan bir 
.... llallmallala -'nllroe arHıta 
fil IOD a1lar içinde, Fraaııslar· 
da. yakın dOlt Ye mOlleJıklerl 
bulanan Sowyet llaaya'nıa kısıt 
ordaıu Ye araçlan ile fala il 
gtleameıe bıılemıılardır. 

Fnaıalar, Raı ordaıana, ılm 
diki halde dlayaaıa ea mua 
tasam ka•Yetl olank g8rmrk 
tedlrler. Genel u•aııa birçok 
maftf faklyeıler kua••• • 
eeaaba me•ıab eekl hHa ku 1 

m•adaalanadaa Erik 06 Geril, 
bir Fraaa• meema ... ••• ma 
mrrlılae demlt1lr ki: 

- Ftkrlmee, Fran•-So,et 
Raaya doltlaıa, Blıler Alman 
ya'•• korkaıandın doımaHur. 
Fabl Ootln• Ra7btla Hkerl 
kaHetlerl Ra9a'ya raklb ola· 
btlecrk ft•lyea•e deilldlr. Baı 
ya, k8'0k tılltf de•letlerlle de 
..... ft ............ 

Raıya'aın 11kerl ba .. ma.ıı 
da çok kuHetlldlr. Eler Raıya 
Çekoılo•ak haH lılerlnd.,n de 
httfadeyl 11aıar .. , ılmdlki Ya· 
slyeHe Berlln't, Dletdla'I Ye 
Deıa Almıaya'yı ıehdld ede· 
bilir .• 

Şa mahakkaktır ki, 1914 de 
&.asak ıO•arilerlnln yardımına 

na11l muhtaç kaldı leek. 
bir genel ••lf•a da ayal 
cede SoYyet baYa b 
lhll,.eaans .. nı.r. 

Almaaya'yı brplamak 
tarkıa kaYYetll bir m 
lblly1e1•• ....... Ba .. 
Ruya'daa batb a•lel 
m•. 

lngiltere Süveyş 
Kanalını Kapatacak 
Italya, Goo Gelecek, logiltere Ta 
solumuza Muhtac Kalacak Diyo 

BerUn - Parlı'ıea abau 
l•lp-aflan anıran bir la~ .. 

11. .ll11110lini İtalya Knh ile 
konatayor. 

heyeti Parlı'e gelerek llyul 
mebdllle ıemaat• bolanıcattır. 

Da temaı lngtlıere Sl•eyı 
lı.:aaabnı hal7an Kemllerlne ka 
paıtıgı takdirde Fraa .. 'nıa la· 
glltereye ne derecede bahri yar· .................... 

Bomı - laalya'da 
ılmalardaa Duoaçad 
bir dl,..tDde, laaly.' 
doıtlaıtlll tanımq 

16yle ... Nlmaae ol.J' 
rlb, J•pony• H Al 
gltıefmtıllr. Hatip 

d.,•amla legtlıereyl .......... 
kit eımlı H demlt1ir ldr 

Çamb,.rlaya'la blkt 
•a•ıada ln.altere •
med bakluadat• 1na 
rlae gedrmek lcla hl~ 
aaıa da meydan hır 
Şi•dl lae Babeı'Uleıla 
ılllCI mldaftt kealldl. 
hlltmedala ba m 
mık_.., Babet'lller• 
mat Ye dllla daafedal 



1.. Günün MemDeket __ HabeırDerö lt~!Al/!Bl(~Jt:J 
Bankasız, Doktorsuz Kırkagaç Halkı Çalışarak - · 
Bulunan Bir ilçe: Eşnıe! Vaziyeti Kurtardı. Sparta 4 ·· 1 ltalya 

Şampiyonunu Yendi •• Bu Ka2a Çalışıyor, Fakat Biraz 
ilgi Göstermek Lazımdır. 

"'- Etrne (Gezici aytarımızdan) - mızın aklına ne ~ellree onu 
~IDe'oln il b b çe aylık merkezi yapuız. Ara, ı.ra ıimendlfer 
.::~es 

1
hlllr; yıllardanberl El· doktoru geçı-r, yakalayablllrsı>k 

1 ar 9tasyonunon dokuz ki· bir faldesl oluyor. Amma oda 0 1lletre ı 11 kJt f mı nde (Tıkmak) ne yıpeıo ... 
uyiinde idi. 

İıf, vazifesi değil, nktl de 
d Bir tflrlcı llerlemlyen bu yer yok ... 

Y
en lDerlı:eı( ya Elvanlar lslas 
0nuna b , 

11 ' ya od El•anlar kôyil · 
e naklet k b 1 lDe • gene yıllardan 
'' hetk ı hl t'B ugraşt1rao amma 
' Uhlcı 1 L • 

bı mdoı bolunmıyan 
r •ett. 
Şıllldlk" 

bn 1 
1 ilçebay Vakkas iıte 

•l becerdi. 
Etllle co k "o er t'ZI Elvanlar htas· 

ı btına Ll 
hı hl 01

• edildi. İ8tasyonda 
t r bl 

tı- na yok iken az bir qjl... 1 1 d 
''el b ç n e, yani bir yıldan 
bı orıda lklyilzil mOıecavfz 
le~' 1 Y•pıldı. hlikıl.met daire · 

S YI binalar içinde çalışıyor. 
ll)>o • • 

Yollır d ıyı kuyular kazıldı, 
~Ut Gzehlllyor, ağaçlar dl 
bir Yor •e bu bloala ra bikim 
bı t"Pe Oıerlnde mftkemmel 

' ilk Şı rnelı:.tett, yah mekt.-bl .. . 
bGr lndl de h~ledlyeyl , parti 

oıoou 1 1 tt,1 • Y hf r 8İnamayı fü. 
Y•pıl edece\(: btıyftk bir blnı 

°'•~tadır 
811tıd • 

btıNk b a, mOeıakbel, şirin .e 
lG.._ lr yayla şehrinin gO· 
'l!ltı~Yen çebreainl şimdiden 

Jetle L 
tt"r • •Uvvetll ftmhlerle 

I ttlbe L 
Ve b ille~ mümkiln değildir. 
Binde Q tebrto meydana gf'lme· 

lııy v:~ lbübim amil de ilçe· 
Yokt k11s o ld u (;undan şilphe 

Ur. 
Çalışı 

•dı1tıı o, candan çalışan idare 
lfl h L hôyı ' Oaumet adamlara 

e Qınvar fak olurlar. 
• 

Şıllıdl •• 
btr1 de boranın dertlerini 

S
t dlnleyellm: 
lbıb L 

"•tıl er~en, saat altıda El· 
•lı:.d •r köyftnde, köy kahve· 

J eytuı. 
lıttyarca bir 

taı:.d, b köyla, koca· 
bir "ntıı bir yaşına giren 

Y••ro B 
"''ru ·· 88ta, 8uka bir 
d61t ·• Ağıına bir damla çay 
:c~e çalışıyor. 

t;0c0~ c 0 dayı, ne8İ var o 
n.. Bastamıdır? 

~ -. Oaata 
4.\.ıı:. ld yavrum, hanı ... 
411 @ lyor. Komşu Fatma'nın 

llıoll1 8ıaııa run Çoeoklnı da öyle. 
-. '~da ölftb gidiyor. 

•tıtın onları bıkhrmıyormo · 
1

' bakmıyorlarmı~ t,.; 'dl\lco baksın ki? . Burada, 
ı e e n b 
•te h e ekim var, ne ebe . 

...., öyle bt t 
--

1 7 oı ihtiyarlan 
,_ 
AN A~D-O_L_u-· 

(;-----........__ -uUnt ük: s· 
----......:: •yasal Gazete 

Sah::. :-"--'.~---=---1 a p Ve Daoyaı.ganı 
t111ı a~dar RO~dü ÔKTEM 

Utnı ne . 
lllfld(i orıyat ve yazı ioleri 

fd•teb 1:6=. Hamdi Nüzhet 
aoeeı: 

C la.air iki . 
• llalk. p n.~ Beyler aokağı 

l' l'eıgrar . ktı~ binaeı içinde 
tlefoaı: 2776 mu ·• ANADOLU 

.. Poıta kntuıu 405 

't.n . ..__ A.BONE ŞERA1T1 · 
--ogı 12 . 

t ayı~· s!~tı k•ylıp 100. Oç 
..... CJ uruıtur. 

ıh., lbenıleketler için eenelik 

Q ile Gereli 2 7 liradır e • 
'Yerde 5 Kuroıtur. 

8tıç11a· -4ft ıı Dllehalar 25 kuruttur. 

.tl>otu lılATBAASINDA 
BAs TIR 

• • • 
Memleketin ııbbıt lşlerlle il· 

glll olanlara bo aC1kh hali bU. 

dlrlyoruz. Artık himmeti onlar
dan bekllyellm. Biran enel 

burara bir bakumet doktoru 
göndermek gerektir. 

• • • 
Boraın, lzmir'e, baeka yer-

lere her vakit yumurıa ihraç 

eder. Merak eltim, böyle oldu· 
ğuoa göre aceba tavuklarımızı 

ı814hta blrol'y yapılmış mıdır? 

Köyl08ftoe, teclmerJne, öğret 

menine 8ordum : 

- Lı-gorn, Rodoyland, PJll· 
mut.. Tavuklarınızı 11114b için 
neler yaptınız bak.hm? 

• • • 
Jımtr'ln yaylalarında, köyle· 

riode, her tarafında çok yumur 

ta veren, çok et vert:o yukan 
da Hydı~ım yabancı memleket· 

ler tavukluına, boroılarına, pi · 
Hçlrrlne çok çok raal gı>llrlm, 

köyUUere @orarım : 

- Bunlar ne tavuğudur?. 

- Bayım, Bunlar pata ta· 
vuğu, pııa pilici, paoa horozu .. 

Ne olur a Jamlr'ln Dlrtk 
İlbayı, Kozak yayla11ndan, Boz· 
dağ'dın buralara da avuç avuç 
Legoro, Rodeyland, Plllmot yo 
martıları aavursak ... 

Ne olur? Bunların da •om 
ıolok hakkı yok mudur?. 

Sabah erkenden eşekler yayı 
mı çıkıyor, bepıl de yumruk 
kadar. 

1oııan ıöyle belinden bir tut· 
111 ellle kedi gibi havaya kal· 
dırac•k ... 

Halbuki bonlar, ne kolıy, ne 
çabuk HIAb edilebilir? 

Esir.iden buraları, armut ıgaç· 
larlle s6el6 topraklardı. 

Aşar devrinde, aşarcılar mah· 

veımlş. 

Cumurlyet devri bunları 

tekrar ve çabuk dlrllteblllr. 
• • • 

Eşme'nin mftblm bir derdi, 
uzun zamandır dilden dOımlyen 
bir dileği var: 

Bura Ziraat 11ndığınıo (40) 
bin llrHı hep Alaş•hlr Ziraat 
bankasında yatar. 

Eıme eubeel açılmadı, açıla · 

mıyor. Çtftçf81 de Ziraat banka· 
kasından biç httf adc edemiyor. 

E,me çiftçisi Ala~ehlr'e gldlb 
bankadan pan alacak. Bu l8e 
mGmkOn olmuyor. 

Bankanın genel dlrektOrld· 
ğlne mftracaaı edllmlı . 

Genel direktör Kemal Zılm· 
den bono biz de dilerls. 

Baıka Jerlerde 11 çok faaJlyet 
göeteren, kurulan kredi koope· 
ratlC lerl burada banka tubeıt 
olmadığından biç kurulamadı. 

Eeme'Ulerln dlle~I kabul edl· 
llree ha iyi hareket le hemen 
betlar. 

Elektirik işi için Yapılan Bir Teklif 
Bugünlerde incelenecek tiı·. 

Kırkağaç (Ôztl) - K.ark· 
a~aç ilçebaylığına atanın Ali 
Fuad ~r:ldl ve yeni ödevine 
baılıdı. Yeni ilçebay dairesin 
de şar kurulunu, parti bina . 
81nda meoıltket geoçlfğfnl top 
lıyarak görQşUl . 

§ - Kırkı~aç ovHında bıı 
yıl biç yağmur olmadığı halde 
balkın çahşkaolığı tarım du. 
romouo (Ztr .. t vaziyetini) dil 
zeltmlotir. Kuraklığa ragmt":o 
pamuk, ilztlm, zeyrlo tlrftnlerl 

çok iyidir. 
§ - Kırkağaç orayı, mem 

leketln başhca lht!yacı olan su, 
elektlrlk loioi biç durmadan 
kovalamaktadır. Su proje8I ha · 

kanhkça onaylanmıe gelmltdr. 
Elektlrlk projeelnfn de bogGn· 
lerde gelmesi beklenmektedir. 
Kent kenarını kadar yapılacak 
elektfrlk. tesl8at1D1 Soma maden 
Ofakları BBhibine denetmek 
lc;tn göriışmelerde bulonmottor. 
Şar kurulu toplanarak öner· 
g.,ne 8ÖZ bağı taslağını incele· 
yerek lef bit karara bağlıya· 
caktır. 

§ Kırkığaç'ıa bulunan 

mOlklye mftfettlşl Hikmet, 
Kırkağaç'ıo eski ilçeboyı bak· 
kıodaki tahkikatını bhirmlo, 
daireleri teftişe başlamıştır. 

Kırkağaç avtara 

z. Elren 

Burnava Tarım Okula
sınd~n Yeni Çıkanlar. 

~~~----~~·~---------~~-Burnava (ôz~I) - üurnava tör Hilmi de hem biraz dinlen· 
tarım okulu, cumurlyetln ~üıel mek, hr-m de meyncılık tel · 
eeerlerlnden biridir. 160,000 klkatı için Bur8a'ya gidecektir. 
lira earf ilıı •ftcoda grtlrlleo 
bu müeHe8edeki temizlik, dftz 
gftolük kapıdan girer girmez 
derhal göze çupıyor. 

Yftılerce döoftm arazl81 bu 
lunac mt":ktepte, ıalebe, bağcı 

hk, aıeyvacılak, hıhçevanlık, 

kooııeneclllk, tavukçuluk •e 
earapçıhk derelerini nazari ve 
ameli görerek Jt'tlıtlrilmektedlr. 

Tatbikat gftolerl bııta lSğret 

menleri olduğa halde ıırtlar1na 
tolomlannı, baelarına haaır 

eapkalarını giyen talebe, ba~ · 
laı da, bahçelerde, f ldaolıklerda, 
lma14thane ve liboratuvarda 
durmadan çahııyorlar . Okula 
dlrektörft Hilmi Uma'yı c;ahıma 
odasında oğra11rken buldum. 
Mabadımı aahyarak gOldft: 

- lete görGyoraun. Çalıtı· 
yoroz. Gene lı var, gene it 
var.. Tabliye ilminin ıonu yok. 
Uğraıtıkça uğratmak lazım. im· 
tlhanlarımııun blttl~nl blllyor· 
ıunuz. Talebemiz kampa çıktı · 

lar ve iki g6n enel döndOler. 

Teftlete bfrfnclllğl kazandılar. 

Bu8ene mektepten çıkanlar tam 
ehliyetname ve diğer 11nıf lar 
da orta ehliyetname almıtlardır. 
Mektebimlzln eon ıınılından ba 
sene on talebe diploma almıt· 

tıt. Bu gençlerin bir kwnı krn· 
dl topraklarında, diğerleri de 
de•letlo zlraf mileueaelertne ça· 
lıeacaklardır. Geçen ıene çıklo 
talebemizin bepıl de lhtl .. sları 

dahilindeki itlere yerleıtlrllmlt · 

terdir. 
Bu 8ene için de mekttıbimfme 

daha yirmi talebe alacaAız. Se· 
neden seneye çahıma programı· 
mız geni~liyor. Bu 8ene talebe 

kadromuz altmııa geçecektir. 
Mektebe aldığımız talebenin 

çiftçi ve lr.ôyla çocuğa olmaıı 

baıhca tartlarımıachnd1r. Tabii 
19 yaııadan yakarı olmıyaeek 

•e orta mektebi bilfrmlt ola· 
caktır. 

Dlrektl>r muavini Reıld Ak· 
bay, Tarım Bakanhğının onayı 

ile altı ay ıtaj görmek Gzere 
Almanya'yı gltrnlttlr. Bu mftd· 
detl lr.lmya enıtltGlerlnde geçi · 
recek Ye bll&baro ıene İımlr'e 
dGnecekılr. 

Haber alchgımaa gire direk· 

Manisa icra me
murluğundan: 

Fatma, ane ve mabmudan 
em1Ak ve ey tam bankasın· 

dao ödOoç aldığı paraya 
mukabil bankaya ipotek 

eyledigl ManlıanlD ismet paoa 
maballealnde bacı mabmod bey 
80kağıoda kilo bir lıap hane 
nln ıarkan sellolkll berber 
mebmet, garben eıdıka, arkHı 

yol, önft radde •e 08t katta 
caddeye üç bahçeye bir ki 
cem'an dört oda alt katta cad 
deye iki bahçeye bir ki cem'an 
fiç oda, geniş bahçe bir mut· 
bak, beli, kuyu ve 8okak ka 
p1&ıodan girilince bir avlu8u 
olan ve 1000 lira kıymetinde 

bulunan mezkur evin 
Mdlklyetl açılr. artnma 8ure· 

tile •e 844 numaralı emlAk ve 
eytam bankHı kanonu mucİ · 

hince bir defaya mabıaı olmak 
zartlle artırmım 10.8.1935 
sal: gftnG ıaat 14·16 de 
mınl8a bO.kftoıet konağın~akl 

icra daireetnde yapılmak O.zere 
30 gOn mftddetla Htılığa ko 
o oldu. 

Ba artırma netleeılnde utıo 
bedeli tahmin olunan kıymetin 
yüzde yetmfı brtlol buluna 
ençok arllrana lbıleııl yapıla 

caktar. Ak:81 takdirde 24!80 nu· 
maralı kanuna göre eatıo geri 

bırakılacaktır. 

Satı8 peıln para Ue 
olub mGoterldeo yalnız yüzde 
lklbuçnk dell411ye masrafı alınu 
i~bo gayri menkul (lzerlnde 
her hangi bir ıekllde bak tale· 
binde bulunanlar ellerindeki 
reami vesaik ile blrllktt' 20 
gfto zarfında manİH lcra111Da 
müracaatları IAzımdır. 

Akel halde hakları tapa ıicl· 

lince mal6m olmadıkça paylaı · 

madan hariç kıhrlar. 19.8.935 
tarihinden lttbaren ıartname 

berkHe açıktır. Talib olanlerın 
yGzde yedlbuçuk ıemlnıt ak· 
çaıı veya mllli bir banka hl· 
bar mektubu ve 933 1809 
doıya namaraıile manita icra 
memarlağaaa mlraoaatlan llAn 

oluar. B. İt No. S8 2203 

Roma: Uadyo - Merkezi 
A vropa kopası için İtalya 
Yoventoı tıkımtle Çekoılovakya 

şampiyonu Sparta takımlarının 
Qçftncft final karıılaımalerını 

İavlçre'de yapmaları kararlaıtı· 
rılmışta. Elllbln eeylrcl bozu· 
ronda yapılan bu ml88baka 
çok beyt'canlı oldu. iki takım, 
ıene lçlode yaptıkları maelarda 
mGıavl bir kunet gö8termh 

Kazım 

iyi etice Aldı 

İzmir birinciıi Kazım 

fzmlrııpor'•u blelkleıçl Ktzı. 
mın pazar gOnü yaptığı 322 
kllomdrellk: tur etrıafıoda oo 
malumatı aldık: 

Bu çalatkan blelldetçl sabah· 
leyin ıaat dörtte ve yalnız ola 
Hk çıt.mıo, bı-r geçtiği yerde, 
etindeki bir vesikayı imzalat· 
mak ıureıile, saat 20,20 de Al 
saocak karakola öoOne gelmlt 
tir. Taklb ettf~l yol şudur: 

İzmir, Manl8a, Akhisar, Kır· 
kığaç. Soma, Kmık, Bergama, 

Alla~a, Meneme-n, Karııyaka, 

İzmir. 
Ktzımdao ıonra diğer iki 

bi1Jlkletçl de, bir çeyrek farkla 
İzmlr'deo hareket etmleler ve 
ayni yol Oıerlnden g~ce 21,5 
8ularındı Kartıyaka'ya gelmlo· 
ludlr. 

K izım'ıo aldığı netice çolr. 
gazeldir. Saatta •aeati gidi,, 
22 kilometreye yakındır n bo 
genç, Balk.an yarıfları f ç(n ha 
zırlanmaktadır. 

Tire'de 
Yeni Bir 
Spor Kulobn .. 

Tire, (Özel) - M"rkez ka 
88baeı lr.alabahk, bdyftk eeblrle· 

rlmlz a. Hındadır. Şimdiye ka 
dar yaloıa bir epor teıekktılG 

vardı; (ldmın Yordu). The'lt 

bazı gençler, faaliyet sahHını 

genloleımek n yaoyana daha 
iyi netlcelf'r almak için (Tir~ 

Dlrik Spor kulGbD) nemı altında 
yeni bir kolilb açmıtlardır. 200 
kadar genç Halk partlsl ealo 
nanda ıoplınmıolar, ilk yönetim 
kurulunu ıeçmlşlerdir. Relı, 

nokat •e Hlmayeletfal betkanı 
Hikmet Şahlu, ikinci relı Em 

ilki Milliye leyarı Nıcl, genel 
ıekreter köy bilroeo tefi Dur· 
mut TftrkmeooRlo, mohaılb, 

kooperatif lıyarlarındaa Masaf· 
fer-, veznedar Ziraat Baakuı 

lıyar muavini Açıkalıa, •ttlb 
de Musafferdlr. Manffakıyeı 

d.llerls. 

oldoklar1 tola ba mao hand 
bir alAka uyandırmııtı. ÇekOI· 
lovak taktmı mahıkkak fbaale 
katmak asmlle uhaya çıkmıfb. 
Oyan baılar batlama•: Çekler 
moatasam akınlarla kart1dakl 
mildafaayı hırpebyor•ar, topa 
ltalyaa'lara kat'lyyea •erml· 
yorlarch. IJlrtncl partla1D 45 
inci daklka11na kadar glHl 
oynadılar, elde etd.lr.lerl fınat• 
ları kaçırmadılae S O gibi bil· 
yftk bir farkla elde enikler. 
ikinci kaıımda ltalyaa'lar da!la 
dizgin oynaman we Çek b· 
lesini ııkıttırmaya batlaauılar 
Hda neticeye vara111adılar. 

Devrenin ortalarına doi'W 
Çek mldafaaıının bir hal• 
ile İtalyan takımı eerbeet "8· 

ruıtan bir gol kazandı. Fakıt 
Sparta takımı derhal ba .. 
mukabele etti. Oyunda bu IU· 

retle Sparıa takımının 4 l p· 
lebealle blnJ. 811 geüM,.ece• 
eonra Çekoı'°"kyı merked 
Avrupa kaııa11 f lnıllııl ol· 
maıtor. 

GôrO~ler 
Sezişler. 

Beş Yaşında 

Tam Erkek •• 
Bir baf'ta, oa gla enet 

ANADOLU•yu lttanbul Beyott• 
otellerinden blrlade okayol1l•m. 
Baktn•, bizim lamlr'de t•rllt 
bir IAJlee ofmuı, Memleket 
halltaneelnde b#.t yıııada hlr 
çocuk mGtabede ahına aba-.. 
Bu yavrucağısda takal, bıyek 
bat göıtermft, aeıl kahnla•ı 

batın drkekHla ıltmetlerl •· 
lirmiş Tuhaf bir tef IMıl 

Bulaiğı ermek yafl on bet et• 
rafında ıoplanar, fakat bet , .. 
tında gôrGlmlı tef dellWlr. 
Bekimllk ba ite •lcottıkl ._. 
lerdeadtr dtyor: Aedl bert-., 
her çoc:akta ba besler ..... 
bet 1•f1Dda harekete pcl7orf 
8unı cnab yoktur. Tılilhıa 
buı öyle tecelllyatı vardır •ı 

ccvab nrmek •e teırlh ll&-.k 
mftmktln olmıyor. GeaOllk • 
dlğlmlz elnelyeı bltlertala 
ayıkta oldato dblr, lneanlana 
en sinde, ea kanetll •e • 
ıteıll denldlr. (Dellkaab) 11-
zanı ba le't'lrterde •t..t ..,. 
nenlerla ...... deli IMlllr, 
yokfll alulb audır 91'11181 ,.. 

bilen yok! Kının dellel, •kal 
1111 •• ber lialde 1fft 
ınklnl çıkaran bu de_.. 
kanın akla b ... eıııla olda ... • 
kentim. Beı ya .. ada 1 Mit• 
k<itflk d~likanhnın botardahk 
aleminde bıyık blklb J• 
baktıtını g6rmek merakına 
düştlm. Şu kGçOk dellkuhJI 
f!ldlb göreyim diyorum. O 
timdi tase ve ateıll dayplarlle 
acaba bıal de battan t1bn• 
mı? Diye dlfblyoram. il• 
itim ya ldm isime hab 
baka kannr derler .• 

Terzi Bayanlara 
Bir teni beya• lladymç 

vu4ır. Şenltl llt'e•melı ...... 

yealer Gaffar •de ôtW (') 
namarıya m8taeaat em~leıl. 

Mlneaat aaderl:J 
..... 10 .. 12,. 

il 



Beraml9 •ked 1at. al. ko. n. dea: 
Anliara Birası 

1 - S.111111110 •e e1 .. nndekl kıta•t hay ın tanın 620,000 
kilo yal•f llldyam kapab Hrf uulıle müoak .. ya kon· 

• • • IÇIDIZ. 

maflar. lbalell 3,ağutoı,935 cam1rteıl gönl .. t do· 
kasda Bayramlo'te ukert Atin alma ''omlıyonanda ya· 
palaeaktır. 

Çonko Ankara Birası 
2 - ~meel hergtln komleyonda ıGrOleblllr. 
1 - Beher kilo 19laf için d3rt karoı elli .. tim flat tah· 

mln edllmltdr. 

Ulusal Bir Fabrikanın Mahs11lodor 
••• 

6 - TemlDab maftkkate akçed 2092 llraclır. 

6 - Lteklller ticaret odalında kayıtla oldoklanaa dair •etlka 
•letermek meebarlyetlndedlrler. 

Ucuz, T~miz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır. 

6 - lllu~aa ltdnk edecekler 2490 uyıb artırma Ye 
eblltme kananaaun t we ıoıacı maddelerinde •e .. rt. 
nameetade yuıb veılkalutle temlnab mawakkate mak· 

Tnrkiye'nin bertarafında 
içilen yalnız (Ankara Birası) dır. 

baslannı •e teklif mektablarını ihale -tlade11 enas 
bir .. t enel koınlıtyona wermlı balanacaklardar. 

(Ankara Blraso) Dl heryerden arayınız. 
14 J 9 24 31 2112 

•ynmlo uked •· el. ko. dan: 
1 - Bayramlo chartndı tlmeae ı..ıa. kıtaat ihtiyaca için 

('8,000) kllo 1119r ed kepab urf a1allle mlaakauyı konalmaı 
W ı•aletl glaG tellbl çakmıdıtıadtın yealden kapalı urflı ek· 
.ua..ye konmottar. 

lzmir Sicilli ·ı ica
ret Memurluğun
dan: 

1 - Ber kUoeaeoa muhammen be.teli (15) karat oluh lha· lamlı Pettemalcalar bqlnda 
W 'I S.9Sa tarih çal'f9mH 18•1 Aat 15 de --mlç tlmeD r- Mimar K111mılettln eaddfflnde 
lllla alma komlıyona blnaandı y•pılacakt•r. 

1 - 111 .. kmya gtreceklerla •erecekleri eda tenlt Yf. ena· tl.,...4!1t '8P8• mlaeecel (Y Prll 
... •ıaadap mahallin •bn alma ko.t•y011ana mlneaat ede mallar Terk llmltet efrkfltl) 
nk ltn•ehlllrler. HM makHelenamfflnla 23 .. 

' - LtekUlerla M90 naman•ı mlnak- ••••n•••• 2, s M enci maddPlPrlnl deıfıtlrt1D 
lllOI -.w.ıertae «Ore l,aleallea 9 eaatt ile ma .. kkıt temfnıt ltylh• tleereı kaau11a hlkdm 
l8tuı olan 517 lira 50 karaeu• weya bank mektahaaaa llaale· lerlne •8re ılcllla 1453 auma 
... Wr •at Hel tlmea malauebealae t..Uml ile komllyonda ra11na kayt Ye tetell edlldlll 

_ ... -=·~·-•-a:-••-•l"!"•_n~-~-;;224~3~~-=2:.:l_.,:2::6:,_.,:S:,:l~..;'::...-I ilan olaaar. 
Baynmlo Mkert M. •l. ko. daa: 1 - t.yt• 
1 - •,nmlo elnnada tlmeae '-Ilı kıtutın 1eaellk lhtl lamlı Slellll 'Dcaret memar. 

,.. ltla (72,000) kilo 111tr ed k•P9la 1arf maUle eblltmeye lap Pıml mlhlrl we 
...... " ....... p6 taltbl cak•adıl'adaa yenulen kapalı F. Tenlk ım .... 
,.ı .. 111e flkailtmeye koamafln. t.mlr'de yerli mallan Tlrk 

1 - Ber kll01a••• muhammen bet)eU ( 16) brat olap lha· il rnlıet lrked hluedaran ll•yed 
1111 7 8 935 .. r11a çaqam .. clal .. t 15 ele .. ynmlo tlmen amamlyeal 13 beslnm 985 per· 
- alma komhy•anda yapılacakbr. eembe glal .. t onbefte tir 

1 - 11....._ya rlreceklerla 2490 namanlı kana••• 2, S k 
iMi ....W.lerlne ge.terllea Yeaalk .ı&e mowakka& teml•t tutan etin larayı muamele eyledi~ 
.._ (810 Uruıa •eya ••k mektabaaan llaeledea bir .. t e•el Mimar KemaleıdD eaddedndell 
•-• mabMebetlae te1Hmi He komllJonda hasır balanmalara. m.,.._nda ftl tlrkeı midini 

22" 21 26 Si 4 Ba1 11 ... Fehmlnln ba1kanb19 
._ alb•da toplaamıfbr. 
-ırudo ••rt • · al. ko. •andan: R k 
1 - a.,n-. ........ el'81ada •ta• pay• .......... wlr et .... ,...... Jlllde 

ıı•ılk ....,._ lolD 855.000 kilo aa •apala wfla •-kaya dok•• yedül.ı te...al .... or-
.................... talibi cakmedal''Hll•• ,..... kapalı takları• ..... r balundaklan .. . 
...., .. eblltmlye k08ID••· ... l•kla masakerata ........ . 

ı - &er '"•• ... bedeli ........ f lab 9 kunt ts ... Karar 
(!6i}.. ...... 11,7,135 tarda wt 15 te Baynmlt tlalea .aıa al· 

- •••llJMW • .._ .. J8paleeaktır. 1 - Bilanço •e kAraanr 
1 - llbÜWJ8 glreeeklerl• Yerecekleıl an• .. nlt •e e•· laetaplan tetkik edlldlktea ıoa· 

·•- ballllMl.p yerla ...... alma komllyoaua mlrwat ede· n mltteflkan hllaatom iM· 

IK llr•••••ter. diki•• Ye midi 1• lbraıa• 
' •· l.eekUlert. 2'90 namarah kan•••• 2 •e S inci mad· i - Şlrekldan korkmuot· 

........................ tle 6204 l•n sa karat ma•kkat la .. , llalalddla elrkettekl ... 

..... _... ftJ8 ... t mektabaaaa llaaletle• bir .. , ewel tamea M• llnbk h ....... I fln•lda• 
• • ....... te•dl ile komlılJOllda hasar balamalua. hwı BIHyla otla Bay &-• 

S 1 6 1 1 16 2S6S Pehml'ye denettlll lS·S 985 
8afn•lt lllkeıl -. al ko. et..: tarihli mekta......._ uı ... ı,.., 
1 - a.n..to pnt.oaa el•arıada bal._ katnbn lhdyMa oldapad•• byflyed dema 

.illa ap.b IDrf .. uı. 7S90 kilo •def811 ebllımlye konalda. mltteflbn tutlk Ye •abalbe 

Muknelea•a ytrmUlç6n 
el Ye 24 lael maddelertaln 
tadlU tes.,kklr lulınıı.k 

IHtlk kq.ua yHıldıl• tekilde 
tadlHne mlttef lbn •arar •e· 
rlldl. 

' - ŞlrekAclaa haca Bile· 
yln otla bay Bıua Fehmi 
tenfından 89 klelllk bir ld•re 
h•yetl t e t k 1 11 •e tlrket 
m"marlın•ın mldtrlntla lnhaı 
lseerlae ld•re heyetlaln IMYI 
bile tayla edllmeıt ho111ılarının 
tS lçl11cl maddeye lla•Pıl 

teklif edllmlt lıe de teklifi 
•tld kabul edllmtyerek celnye 
alhayet ••rllmlttlr. 

Şlrekld•n BaCI AU ude 
Abdalleb 

ŞareUdaa B•CJ Btaeyln otla 
Ba .. a Fehmi 

Şlre•tdaa Baca Ahmed otla 
Ba1aa Fehmi 

Şaretadaa Mehmed oııa 

Mebmed Ali 
ŞoreLtden K.aberaçak oAla 

Mebmed Balam 
Şlrektdaa Dr. Reıld Neatb 
Yerll llıllar Tflrk Hmlted 

ıtlrked , ... ı mthrl 
Si karaılak pal 

YerU ••llan Tlrk Umlıet 

flrked makHele•metlala 23 
•• M ı.ea •addelerlala tadl· 
..... .. Jaylbad.r. 

ZS 6Del Maddeni• e1kl eekU: 
Bl11edarlardan laerblrill weya 

halef lerl laer ne 1arede olana 
ollaa W...lerlndea •eya me· 
naf lladea dolayı mahkemeye 
lbmel da• e41e...ıer. INSJle 
bir hal ........... keyfiyet 
bjrW tlrket Ye blrltl de laleH· 
dar •eya halef lerl aanlbladea 
tayla ..tlleeek h•kemler mart 
fetlle hallolaaar. Bakemlf!r ara· 

1 - B• kU0111aaa malaa•IDell bedeli 75 karaetar. lhalell 
ıt,8,915 t8rlla •at 11 de Bayramiç ttmea •b• alma to•· 
,_ ......... yapılacaktır. 

1 - lblltmlye gireceklerin Yenoeklerl ••J91tn tenlt Te 
,..._ .. l•dala yerlD ıataD alm• koml17oaua mlnmt ede· 

lzmir Eşrefpafa hastanesi serta· 
babetinden: 

... ...... lirler. 
• - ı. .. uı.ta ebll1me kuna•an 2 •• 3 ı.a madde· 

lıilae gire leleallea we..tlde '16 lln 85 karat maftkbt temi· 
WJ8 ~ .. ktabaaaa ihalede• bir -t ewel tim• 

m •••••- teıll• U, komllyoada balaDmela11. 
s1 6 ıı 16 936' 

rnava •·tın alma komis onuoda iha· 
leleri ye ılaeak olaq llaker illnlan 

...... Mbtl • . al. ko.du: 
1 - Aaked 1aa,. .. 1an lhdy9'CI için 324 ıoa kara ot ka,.b 

urf .. m. labn abnaeakıar . .lbeıetl 12 •I•• 985 
puart_. geni •at 15 de boraowa ukeıl •b• alma 
..... JOllDDda yaptt.caktır. 

1 - Kara ot lol• tabmla edtlea laedell 10.680 Untlar. 
a - ...... , ıemlaıtı 790 Uncbr, 
• - Ş.......t her .... koalllyoada gOrtUeblllr. 
5 - lıtekuler tleueı odMlada byıdb ~lanna ülr Ye· 

........... t •eelMarlyetladedlrler. 
• - ............ glneeklerlll 2490 •Jlh banana t we 

S .... •••a&erlDdekl •ealkalerla Mrllka. tekHf ftl te 

ml8d -..ı.btaııaı Mhllrllea ... •• ııabDdan • u 
lılr ..ı eneli•• kadar makbas •••ablUade komltyoea 
wrmalert. 2Sll 26 Si 7 6 10 

Eeretp. .. lmtaneıl I~ eblltm• nretlle Mhll abDaoalı: olan 
bir adet Bemlngtoa JUi makı- ebtltmlye koaalarak Terilen 
flat haddi ltyak glrllmedllta4e• 9 Aa-oe 9S5 cama gtlal•e 
bırakllmıttı. Remlagton marblı JUi makta• balanmadJta tak· 
dinle ideal mırka " 4 aamıra JUi mak..._ tlltla ıaıalaakbr. 
Tallp&er o 118 _, o• ikiye b41er Berefpqa blltaae.a heyed 
ldarealne mlnnatlan llAn olaaar. 2:168 

iş Bankasına Yeni 
Memur Alınacaktır 

1'arkiye ı, Bankasından: 
Bukamıs ıer.Werlllde çalıtmak . lsere it.. ftya dearet Haelert 

meAnlanadaa lmtlbaa ile lö memar abueakbr· Ma.bekada 
km•anlar ..... aynea Jlk•k taW gkmlt •• ,... .. 
U.6rı iyi bllealer terella ola .... kbr. 

Alı•aaek pmarlan l•tlbaadakl ••ftfla~ w ..WI d.rf'· 
eelerlne gire .. 100" lira ile "70 .. Hn anmade•,e.k.....,_kllr. 

Ya11 ile lmtlhaa Sl ...... 1935 de ı...w. Aabra Ye 
t..ır tDbelerlmlsde y.pelaatbr. 

P. IOD ymlma tariW 15 •18"• 1985 dr. 
l.tekll ola•lar girme •• lmtlhaa eartlaı•a .. t IAhaameyl 

bakam•••• Aakara, lat•Dbal Te İ•mlr eabelerladea alıblllr. 
2872 2 ' 6 8 10 11. 1, 

ııad• itllfalu Ara ha11I olmadıp 
takdirde bllmGncaa bmlr ba· 
roıa meellıl ln•lbıtaaca ıayln 

edllr.cek aoıael bir satın lld 
hak eılecelt tarafta reyi hekem 
karara ol•caktar. Hakem ken· 
naıa t e m y 1 • H ltlra•n 
ıewılk keblliyetl yoktur. 

Yeni tekli: 
Ba madde tamımeD kaldı · 

nlmıttar. 

24 lacı Maddeala eıkf tekli: 
Şirketin dHamı •• l•lflye1I 

•e ılrektaın yetdllPrlerlle •e 
Jerek mldarl11rll1t maam111IA11 
efrkeatea mlte••llll lhtlltfıtaa 
helll mPsktr efrket mehkPme· 
alae aittir. Altkedarlar lhtlll 
fetı ftkıaaın tanflenadaa ıı. 
yl• edilecek ha .. em marlfetlle 
hılllal H hak"-' !8•rifeılle 
ihtilaf mln1el.ft almadakç. 
mahkemeye mtracut eımem•Rt 
kabul eylemfılerdlr. BakemlH 
aruenda lbtllafı ara •akaanda 
bllmtlrecaa lsmlr ı..roıa mffllll 
lnatbataacn ııyla .. dlleeek için· 
el bir 1atıa iltihak edeeell ta· 
rafla ren hakem karan olacak· 
br. Beneohlbala udır olaeak 
hıkem ka aranın teblll tarihin· 
den ldbarea hloblr ltlnH Ye 
temytse mlneaat etmekllsla 
ODbet gea urfında lalu edil· 
meli kabol e.ftlmlfdr • 

Yeni ~kllı 
Şlrekl anmada ftkl olaaak 

lhdltfahn balllae ılrket mer· 
kesinin balaadaıa yer mala· 
kemed •lahlyettardır. 

13 baslna 985 
YerU mallar Tlrk Umltet 

tlrked 
e ... a Felaml 

(ferli mallan Ttlrk Umltet 
tlrked) .,., makawel•umetl•ln 
IS we 2ı6 laal maddelerini 
deCltdre• ba Jaylba ma .. fık 
g&rtlmekle tlaret kuaaaaaa 
514 lael macldetlne tedlba 
tudlk kıbadJ. 

lku .. Vekili N . 
8 Temmu 935 

25 Temmu 935 
31 karaılak pal 

YerU mallar Tirit llmltet 
tlfted 

e ... r.11.1 

Devlet Demiryol
larından: 

ilk iki ekılltmeel ....... . 
mammmen bedeUe ... ..... 
af81ıda J811111 elblle q ....,.. 

lar 118.9:16 puartell glDI 
..t 15,30 da paurbkla AD· 
bra idare iti•••• ...... 
Meekbr. B• ite glrm• lld· 
yaalerla "98. 7i Unhk _. 
wakkat teminat Yermelerl " 
kaa-• tayin etdll Yelllralu 
" lee glrmeıe manU kunnl 
balaamadı19aa dair beyan••· 
melerle ayni gla tayin edilen 
Matta malume daireli komlı· 
yoaaada laa111r balumalan 
ı ... mdJr. 

Ba ite alt prtaameler 325 
karat makaMl•lle Ba1da,,.. 

Manisa lcr 
mnrluğond ., 
eytam 
aldığı 

kaya 
pçeD leD8 yapdaD 
aamaralı kanana 
edlldlll laalde bir 
birinci takat bo..., 
lfncleD ton Ye bt'I 
rar mluyedeye kon•• 
DID .... otla eadldell
baea ılleymaa, aola 
kuı bay ebem ye 
niye banelerl lal • 
eatld11lle mahdat ba 
ıofa tlaertade cadde 
iki, bahoeye n01r bir 
dık odıllle cem'an 
•e bir hela •e loerld• 
merdlHnle ... I• inildi 
mini elnl taı dGtell bir 
tlaerlnde aaddeye 
bebçeye nuır bir •• 
maada ltt kata tek 
içinde merdlwen bal 
1aacbk odam ki cem' 
oda Ye semlal ... 
Hla berlade bir mal 
çam•t•~laaae bir kaya 
Ye IOkqa oakabr bir 
kapı11 .... myatt•• ıe•• 
çakdar klc;lk demir k 
kıt pencereleri pa 
alt kat penoerelerl de 
peakll we '500 Un 
ba hanenin 

Malldyetl aoak arhr 
tlle we 84' namarab 
Ye eytam haak• kaa 
eiblace bir defara 
mak eartlle artırmua 10 ••. ı••• .. t 
maalu hlklmet koa 
icra dalredade J•pılm 
SO gtla mldclede • ...... 

Ba artırma aeılceal 

bedeli ber ae ola119 
kıymetine bakılmıyarak 

artıra~•• lserl•e lha 
lacakbr. Sat•ı pıııl• 
olap mlfterlclen yal ... 
iki baoak delWlye m 
nır. ltba pyrl me•k 
rlade herhangi lalı 19kl 
talebl•de balaaaalar e 
reıml Ye•lk ile b 
gla sarfında mui• 
mlracaıtlan luamdır. 

Akıl halde haklan 
dllace malt\• ol .... ı 
......... harlt kalırlar· 
1935 tarihinden ld 
name herkeae attkbr. 
olaalann ylD J'edlDWll 

miaat aktata ftJ8 
bub mektuba •• 
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Anadolu'nun Tarihi Tefrikası k" L. • d V noYAL NEERLANDAts KUMPANYAsı 
8SI lfillle 8• "BERMES., vepuro llmaoızda olup 2 ağuetoıta Anvere. Ro· 

' 

/(ATUI( flAKAtl 

Tefrika No. 88 31 temmuz 935 M.AYHAN 

pur Acentası terdam, Amllerdam n Oamburg limanlara için yilk atacaktır. 
"LERES,, 98puro 1 ığuıtoeta beklenmekte olup yilkona ıah· 

CeodeJI Han. Birinci Kordon H•e ettikten aoora Borgas, Varoa ve Klhtence Umanları için 
Tel. 2443 1 

Ellerman Llyn Ltd. 
.. FRA M INIAN ., ••puro ay 

sonunda Ltv~rpool n Snan· 

yak alacaktır. 
u GANYMEDES .. nporo 12 aıuetoetın 16 •A-ostoea kadar 

Anvere, Roterdam, Amıterdam ve Bamborg llmanlırl için yak 
alacak tar. 

Giiltekin Hanın ltir!:lz Edeceğini Anla
dı ve Derhal Sağa Döndü .. 

ıea'dan gelip tahliyede bolu· 
nacaktır. 

11DRAGO,, nparo 29 lem· 
muzda Boll, An•nı •e Lon· 
dra'dan gelip tablfyede balo· 
nacak ve ayol Hmanda Londra 
n Hull için ytlk alacaktır. 

DovÇA Levante Ltnlye 
"ANGORA., npora 18 tem. 

muzda Barnborg, Brem~n •e 
Anvera'ıen gelip tahlly .de bu. 

·•CERES., ••poru 26 ağoııtoetan !ll a~uetaea kadar Aonrı, 
Roterdem, Amıteerdam ve Hamburg limanları için yak alacaktır. 

SVENSK.A ORIENT UNJEN 
uy ASLAN O,, mot~rtl llmanuoıt:da olup 1 ağuıtoata Rotf!rdam, 

Bamborg, Copeohagen, Dantzig, Gdynla, Goteburg, Oslo 1'e 

İıtkandfnnya lfmaolan için yak alacaluar . 
.. NOROLANO,. motôrO 20 ağustosta Rotndam, Hamburg, 

Copenbagen, Daotzlg, Gdyole, Got"burg Üıllo ve İskandlnnya 
limanlarını hareket edecektir. 

GtUtekf b 
b , n anları ıöylerken 
QllQ IQ 1 
k. 1 1 ıGne hakta. Kırdrılnlo 

'c'h b., ııÇe çıt.ıd •. 
Clltekıo 

lfaıı onun ltlras edece· 
lb)ıdı, derhal ııa~a dlSndft. 

h ..._ Ne derıln Akı Atay, ıen 
epltıaf d 

11-. 
1 

en 7•tlı Ye tecrGbe· ""''? 
lıuı1, keıık r 7°11 ynaı, keelk 

Ce9ıb Yerdi: 
- 8 t bara an •tadan dllertm ki, 

ea~,1~=· Bla yumruldanmııın 
h.M L tı, P•rmıklann blrlete· 

&•, 111ıfala L 
Y•ID• nn, ıuhçlann, atların 

ı•llı ı 
8 ge .,eegt gtlnlerdeylı .• 

Q llftd L 
IGttı 1 &apı lJntlnde bir 
lt;t, uı 1•1tlldt •e çadır kapm 

e do"-
tttt.IDda ,.,~uG bir ceıngber ya· 
te11,, · enç bir kıs, bir 
•et1, Klbl, 1U•arlınan crnırA 
kildi GıtG11d•n ııçrayarak dl · 

te 91 , 

0 il ıu ôntlnde bateğdl. 

~~d;kller donma,. kalmıı· 
-.... •n, kıınuttı. Ban, kıa 
~. Ba 
Olıayor d ne demekti? Naul 
r., lQ 1 kendi adamlarını ye· 
kıp g~l'ak haa•runa kadar çı· 

Jorda • ..... & . 
Ce Jle ey kiti kimıln lflDI 

ldJ • ~ekaı, Y akar'ıa tl kendiıl • 
-11 

•e.k, ıı:'· Jtlce Ban, bahtı 
"-a L . 

1 gine, olau Han! Ba-
ue1aıaa l Jı,,11 t a uıamaa kuralla· 

~"••et 0P1•ndığı yerdir. Hiçbir 
~tf'lle 

111 
heaı111 boraya girmek· 

tla. d Atıl olamaz. 
..._ 

4 
1 ıaıırm,ıta : 

it-. cLıa De tenin? 

lttdı , '~•le Gtıltekln ~Yab ..... t •flfçe Hına fıııldadı: 
b tte ıa 
' kıad ' na anlatbğım kız, •r. a ....... 

dttııc1 YtlaGndekl eertllk 
~.L_ !· Gaaıert muhabbetle 
"'. dik "-~ 'lad ildi. Ona tepe ·tır· 

G. 
..... l 

dttt'dt •kar kıs ·dedi· eea mi 
- : o Dôbetçlyl? 

1 ue1ı1 O '1tlrlra ... oa affet Han, 
ll .... . 

lQ Plda· ...... F . 
ge11~ kı:kat ha olamaa. Bir 
~daraaa ' iki ıallayıtta onu 
l ... k 
•tı...._ ıpıııaın içine ya· 
0ı.-..... G;llan yeri ha kapı~ 
"'·· tein de ıığar otlat· 

l•\ar 
"' >'•k'-• ILkanuı tabbna doğ · 

.. ttı: 
..._ F k 

~ •• da ' •t Bt111m, bir bat· 
dibfQe ~•ıycL, belki tahtanaıın 

a .... 11 dır yuvarlanıcaluı. 
detb,ı gôılerı Y•ıardı •e ..... ;r::· kıı1ı:a., b•ğırdı: 
hc11e b b e kadınlı erkekli 
ıa.,._ il •d 1 ' 
...._ )'ere •r ar •arken ıırtı· 
~-•-..ı, ..:el111lyecekttr. Kay. 

-vrıaı.r &•· ''laeağım. &yleyfn, 
"" ... an 1 ~ ' drtd ' genç er toplan· 
~ •ı~ ... lok oyaaıanlar, kıhç, 

1tı.._ nıtorıaalar!. yakar 
._,_ • lea d ' 

11ıa.... e kıl, biraz koa0 . 

- Zarar yok, içinden &f'yret 
Salak.. On gOnde ben ıenl 

ayağa kaldmrım .. 
Ve Y akır'ın elleri, Salak'ın 

ozon, aklıfmıı, ıeyrekleımlı 

ıaçlarını okeama~a batladı. 

Ergenekon ilinde bayram 
urdı. 

• • • 
Kanla ınaelar baelamıtll .. 

Doğa kın içinde, batı (Mne· 
ratlnnehlr, Soğd illeri) kan 
içinde, gtlnet doğarken kına 

bakıyordu. 

Batarken, 11çları kıpkunt 

kanlı gidiyordu. 

Gftltekln Ia~ılların tlııtftne 
yaramaııtı. Ayber ve Salak tı 
burada idi. hgıllar parça parça 
oldular. 

Salak, kolbat• idi. Y ımın 
•uruıuyordu. Yedl~I luhncın 

acııını, birkaç yaı mlıli çıkar 

mıttı. 

Yıkar, yonldı kalmıttı. 

Aybey dGeGntlyordu: 
Ghel, hatan hana ne oldu, 

diyet.. Ve kan içinde o da 

taoronu bphrmıı, dö•Gıtlb 

daroyorda. Halinde bir dur 
gonlak •ardı. 

Ona yardıma gldememletl. 84Ja 
.erdiği halde itler hep terelne 
gltmlttl. Ba ıavatın dönGeGnde 
onlara parlak bir letlkbıl Y•· 
pılmıttı. 

Y aku, iri gôzlerlnln içindeki 
paraltıla, iri yaılar1 glılemek lı· 
tecli. K..lrplklerl ıslandı 9e nlha 
yet bir damla göıya11, kurtula· 
rak aolgun yanaklınndan ya· 
nrlandı: 

- Yakar, ten haıtaıın •eya 
hutaydın! 

Zorla gtllmeğe çalıııyorda. 

AyMyin kolları araıındıydı : 

- Evd, blras baııtaJandıaı. 

Ve bir iki gGn enel kalkttm. 
Ve bono ıôylerken ıeıl ılt· 

rlyordo. içini Çf"ktf~lnt de doy. 
do. Aybey kalbinde bir hlı do. 
yar gibi oldu : 

- 81101 ıevlyort B~nı ını. 

yor. dell olacaıım, beni ıe· 
•lyor! 

Diye dGeOndG .. 
- Dur o~ol, ea k111 bir de 

ben kncakhyıyım! 

Yakar Salak'ın kolları an11. 
na atddı. Salak daha ihtiyarla 
mıt ~lblydl. Yare~I yuf hlaı 
mıttı. Bıçkın hıçkıra ığlamata 
baı•adı: 

- Şimdiye kadar gfdarlım 
amma kısım, bir boçok aydır 
her gece rftyamdaıın.. İçime 
doğdu: 

- Blılm k11 baıta! 
Diye korkuyordum. Aybeye 

ılJylemedlm, fakat fıte, blılaı 

P'"mbe lale, eolmaı, boıulmu,, 
git mit .. 

- Sonu •ar -

sayım 

20 lıkteşrin 1935 pazar 
gftnO. memleketin herta· 
rafında genel nftfuı 88yı· 

mı yapılacaktır •• 
1 - Nafuı ••yımına eeaı 

olmak Clzere belediyelerce bO· 
tGn blnalua numara konul· 
maktadır. 

2 - N umınıız blnalarda 
oturanlar htlkt\mete haber nr 
meğe mecburdurlar. Otardoğa 
bina numaraeıı olduıo baldo 
t,ıber Yermlyenlerle ha na 
maraları bozan n ıllen ve 
kaldıranlar için para cezuı 
nrdır. 

Başvekalet istatistik 
umum mftdGrlOğG 

~, _________________ J 

lnnacaktır. 

Not: Vorut tarihleri •e ••parla· 
nn lefmlerl ftıerloe denfılklfkle· 

Kiralık Evi 
Olan,ara 

Birinci n ht ncl Kordon ile 
Kannliaa, Göıtrpe • ., GGıel· 

yah lf'mtlerfode ltahl .. 6., 
odalı kiralık bir n aranmak· 
tadır. E•lni kiraya Yermek 
letf yen n Hhlblert ile dl erinde 
kireya •rrllecrk evleri bolunın 
ılmıarlann matb11mıza mora· 
t'a tları. l· 1 O 

\'. N. 

VV. F. H. 
Der Zee 

& Co. 

Van 

DEtrl'SCBE LEV ANTE LINIE 
" BERAK.LEA .. papura hı· 

len limanımızda olup 25 tem· 
maıa kadar An•era, Roterdam, 
Hamborg n Bremen için yak 
ılıcaktır. 

" DERINDJE " •apuru 5 
ağmtoıta bekleniyor 8 a~aıt0&a 
kadar Annn, Roterdam, Baaı· 
burg n Bremen için Jtlk 
alacaktır. 

" ALİMNIA ., Hparu 10 
ağoıtoeta Mklenlyor, Hamborg, 
Bremen •e Anvere'ten ycık 
çıkaracaktır. 

SERViCE DIRECT DANUBIEN 
TUNA BATTI 

11 TISZı " motlSrft 6 ağm· 
toıta bekleniyor, Badapeıte, 

Bratlıln ve Viyana için yok 
alacaktır. 

lK~ıruL 

N~~ 

o 11 ıu ıı-' 
1 &lrcwc.l i:>ANL(A~I 1 

SJı~RVICE MARITl)t ROUMAIN 
"ALRA JULYA,. npttro 9 ajtotıtoeta gelfp ayni gtınde Mıl· 

tı, Napoll, Maretlya n Bır:1elon'a hareket t!dt"cekdr. 
Hamle: lıtnlerdakl hareket tarlhlerlndtkl değtılkllklerdrn acente 

meı'ollyr.t kabul f'tmr.ı. 
Fısla ıafıllA& için ıktocl Kordonda Tahmil .e Tahliye ~lrked 

blnuı arku1nda Fratelll Sperco ac,.ntahgıne mtlracaat rdllmetıl 

rfr• nlnnn1' T,.t,.fnn: 2004 . 2005 • 2RA3 

Izmir Milli Emlak Müdorloğnnden: 
Lfra K. 

} ltındağ batı mnkllnde 251 adet incir mıb~old 16,42 
Ahındığ arapdereııl eıkl fıaıfrllk earıyol ktraknl 
kartıııı fayraUık koca meee batı mnldlnde 13ıi8 
adet incir mabıuld 67 .40 
AltındaA kalabık dere mnkllnde 18 l ıdet incir 

mıbıolft 10.86 
Yakarıda yasıb 9:15 ıen~sl incir mah .. old 1 ·8 935 perıemhe 

gftntl 111t 15 de pararhkla eattbcaktır. T•llplerln o 1111atte mllll 
emlak mftdftrly,.ıfne mftracaatları. 2!178 

Istanhul Liseler Satın Alma Kuru
mundan: 
Erukıo clnıl Miktarı T-mlnah Tıbmtn Eblltme ıllntl Ektııfltme 

L . kr. bf"dell n ıaetl tekli 

Da!laç eti 27000 
Karaman eti 17000 

Kosa eti 
S•ğır eti 
Ekmek 

5000 
,500 

158000 
1891 87 
1303.50 

50 K. 
45 .. 

50 .. 
35 .. 
11 .. 

7 .8 9!15 Çat· 

ıımba 15 te 

7.8 ·935 car· kapab 
pmba 15 te sarf lı 

Kurumumuza bağh lıt•nbol Erkek ve .Kıs muallim okullan· 
nın mayıı 936 aonona kadar yukarıda yuıh et n ekmek ihtl· 
yaçlan bir 11rtname ile kıpıh zarf ıoretlle ekılltmiye kon· 
mottor. 

Eblltme latanbol Ktllttlr mGdOrlyetl blna11nda Llıeler muba· 
ıebectllğfnde toplanın kurumda y•pıladaktır. 

Ekalltme '7 .8 9:15 çartamba ~tloD saat 15 te yapılacaktır. Ek· 
tlltmlye girecekler ~;J5 yılı Tıcaret odaııı veeikalarUe birlikte 
2490 ıayılı kanucıda yasılı tartlar içinde kapılı zarf la belli Hat· 
ten bir ıaat enet makbuz mokabtllnde korum bıı,kanlığına ve· 
rllmlt veya gôoderllmlt olacaktır. Bu bir eaatten evelden ıonra 

Yerilen veya göoderflecek mektuplar kabul edllmlyec,.ktfr. Kı· 

pah sarf mektoblar1na kanunda yazılı olduğa tlzere ilk teminat 
nakit makbuzu uya bank teminat mektoplarlle diğer vesaiki 
koymaları lhımdır. Bo lee ald ıartnameyl gôrmek •eya almak 
Gıere knrnm kAtlpllğlne mtlrac1atları .ve belli ıaattan. enet te· 
mlnatlarını mohuebe vezaeıılne yatırmaları Uıtn olunur. 

23 27 !ll 4 4143 2249 

Izmir Evkaf Uirektörlüğünden: 
Tahmin bedeli 

Vakfı Clnııl No. Mt"•ldl Lira 
1 Maıbot çiçek mee. dGkkAo 1 çiçek mescidi clvarıbda 200 
2 U M M U ı.ı M M M 200 
3 " ,. ,. arsa 2,4,6 " "' " 400 
' " yıpıcıoğln dOkkAo J ,48 Yuaof dede 200 
5 " .. " 2,48 " " ~00 
6 " u n 20,30 Şuayl kantarcı 200 
7 u " hela yeri O Yoac-f dede l 00 
8 H U eY 142 U H 300 
9 u u n 23 Şuayip kalfa 100 

10 11 yılan kırkan dt"po 122 Keçeciler 2000 
11 11 bıyıklı b. ıebll 

moıııafa. dakkAo 84: 
12 u pasaryerl oda ve 

ana 525 
ıs Molhık ılacameach meı· 

1, 
ıs 
16 
17 

çit •e arıa O 
11 1alı tekkeıi n O 
11 pereembe " e• O 
" earı hafıı 71 
u .. u 73 

keste ili 

bayram yeri 

NamazııAh CİVftfl 
kara kapa 
kara kapı 
Aarp fırını ,. 

400 

800 

1000 
400 
600 
600 
500 

Yukarıda cinsi. mevkii, nkfı, numara11 ve tahmin edilen he· 
dellerl yazılı Yakaf akarat ve areaların mGlldyl!tİ pt'IJİD para ile 
eatıh~a çıka11lmııt1r. Arttırma ve lhaleel 7 8.9:35 çarıamba gftntl 
gat 14 te İzmir Evkaf direktôrlftğOode toplanan komisyonda 
yapılaeakt11. Atmık lıtlyenlerln yGıde 7,5 teminat akçtılutle 

ihale glntl komlıyona ge-lmelerl ve izahat latiyeolerlo ber~tln 

E'kaf dlıekaôrll&tl Yarldat mrmnrıuıunı mGracaaı etmeleri UAD 

olaDar. 23 27 31 ' 2i61 



ilk taksitioin tutarıdır. 
Bu kilçllk ncret moka· 
bilinde artık siz de bir 

FRIGIDAIRE 
Soğuk hava dolabına 

sahip ol1caksınız. 

. . 

' 

t~, 
1

FRİGİDAİ!<E,, BİR TANl/JIR.' 

( F R I G I O AI RE' Her evde artık FRIGIDAIRE'in yeri ayrıldı. Herkes alacağı FRIGIDAIRE'in hayalini ku· 
ruyor. Eninde de sonunda da siz de hu mükemmel soğuk hava dolabına sahip olacak-

nır tanedir Onon lamlne o t ••• d h. 1 .•. r. d d. . H k d b. 
dikkat edınİz. Ve yanholık SIDIZ. DUO UCUZ Sa ış şeraı ID en ıran evve IS 118 e e llllZ. 8V8l ar a 8ŞIDIZI Jt 
•· haoka bir ıoğok h•"' do FRIGIDAIRE kadar sevindirecek bir hediye tasavvur edeb·ı· • · · ? lehı almayınız. . 1 ır mısınız. 

I ______ , 

Şu halde daha nekadar tereddot edeceksiniz? 

BöRADERLER ve SOa 
Galata: Hezaren Caddesi • Beyoğlu: Jstikl41 f.addesi ' 
Ankara: Bankalar Caddeai • lzmir: 

1 - 9:15 936 dere eeneel için letınbul'da bulunan kulell, 
maltepe ltselerlle BurH'da bulunan Boraı askeri Ueeelne ve 
kır1k.kal,.deki Hkert ean'at llıeılle Konya ~e Erzincan aekerl 
orta mekteplnioe ve knıkkaledeld Hn'at gedikli Hbıt mekte· 
bine talebe alınacakur. 

Ltselcrin 9, 1 O n orta mektf'plerln 6, 7 11nıf tarana ıan'at 
lisesinin 9. sınıf ile Hn'at gedlkUılnln birinci eınıfına talebe 

alınacakhr. 
2 - Talebe askeri llıe ve orta mektepler tallmıtlle eın'at 

gedikli erbao tallmatana gOre kayda kabul olonur. Bo talimat 
talebe alacık mekteblerde n aekerllk tnbelerlnde ,rOrtıleblllr. 

3 - Atideki hoeueların gnz OoOnde bolundurulmuı Jhımdır. 

a) Almanca okuyanlar tercih edlllr. 
b) 8fll0o mekteplerde kaydukabol 1 temmu& 935 de baolır 

15 ajtustoeta biter. Mil111hak.a lmtihaoı lbım gellree 16 ağuıtoe 
ı r.ylül araeınd" yapılır. Bununla beraber kadroda yer kahrea 
dere 11coeıiuio devamı mOddetloce ehil llıe ve orta mektepler· 
den nakil eoretlle talebe ahomığa de•am olunur. 

c) Mekteplerin bulundukları yerler haricindeki yerlerden aıkeıt 
ilse ve orta mekteplere kaydedilmek ietlyenler 1 temmuz 9;15 den 
31 temmuz 935 tarihine kadar bulundollları yerlerin askerlik 
eubelertoe m6raeaat eıJcblllrler. 

d) Mektebe girmek için yaıını bOyGtGp kOçGltenler mektebe 
•hnamazlar. · 

e) ıetı>klller evrakmı tamamlatıp lıtekll bulundukları mektep· 
lere askerlik ıubelerl vaeıtaslle veya doğrudan doğruya gOnde· 
rirler. Mekteplerden davet nU olmadıkça hiçbir lett.ldl mek. 
tebe ghmlyecektlr. 

f 1 M6Hbaka imtihanını mf'cburlret hAul olurea mtıHbak· 
lmtlhaoı yapılacak yere kadar gitmek ve imtihanı kazanama. 
yrnca geri dönmek için ihtiyar rdllecek maaraf lıteldlye alt olup 
mektebe kabol edllmedlgloden dolayı hiçbir bak iddia edilemez· 
Onun için grllt gldlo maera(1D1D beraber gOtaralmeei lbımdır. 

4 - Mektepler leyli ve meccaoldlr. Talebenin Jaıeelndeo 
baıka glydlrlhueal, teçhizat ve kltıbları hakdmete alt olduğu 
gibi ayr1ca her ay bir miktar maaeta verilir. 

Liseyi muflf faklyetle bitirenlerden arzu edenlerin mtıl!llbaka 
imtihanını girerek kazandıkları tekdirde aekerl mahendlı ve fen 
memura yetlıtlrilmek Gzere bir kum• Avrupayı tıheile gön· 

derlllr. 
5 - Bir eeneden f•zla terki tahıll olanlar bir nvelkl eene 

deralerinln bepelnden imtihan verme~e mecburdurlar, 1935 
2 s 1 ıı ı' 11 20 2a 2a 2a sı 

Bakteriyolog ve bulaşık ile ealğın hastalıklar 
mOtabassısı 

Bumahaue ietasyona karpımdak.i dibek tokalt bapnda 30 18yı• 
b ev ve maayenehaoeainde eabah eaat 9 dao altıam aaat 9 a kadar 
h11talann1 kabul eder. 

Milracaat eden hatalara yapılm111 lhımgelen Mir tahlilAt ve 
mikroıkopik muayeneleri ile veremli hastalara yıpılmaıına cevaa gö. 
rdlen PnomotoHka moayeoebaoesinde muntazaman yapılar. 

11111111111111111.. Muallim ..-nllllllllllllllı! 

~ Dr. Hulôsi Alataş ~ 
§ Eekl Tıbbiye Mektebi Madara, Garp ~bbeıl Sıhhiye Relıl § 
~ Jç Hastalıkları Motahassısı § 
~ Baatılarını Bacı B111an Oteli Karell!llnda Şımlı Sokağında ~ 
E§ (20) No. Eııkl Moayenebaneelnde Kabul Eder. ~ 

iil 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

lzmir Ziraat mektebi müdürlü· 
ğüuden: 

Sabit eermaye ile fıllven bağların dôrt hcktarhk çeklrdekılı 
taze azam maheula kOrftrtı alarak açık arttarmaya konnlmuıtur. 
5 ·8· 936 puarteıl gana 11at on beıte mckıeptı lhıleıl yapıla· 
caktır. 

Temloıtı mankkate!I olın altmı' lira mektepte teellm ıhnıt. 
İıteklllerln gOıterllen gDn n 11atte mektepte hHır bulunma· 

luı. ~250 23 25 28 31 

lzcnir MilJi Emlak ModnrlOğonde 
~ 

Alııancak bahçeler ıokıaında 5 numarala dflkktn ~ 
.. il .. 5,1 .. .. ~ 
u .. u 5,2 .. " ~ 

.. " .. 5,3 .. •• f' 

ikinci kordon toıbane eokağında 12 eekl 18 taj nomaralı; 
dft.kkAn. ' 
Birinci kordon deni• banyoları kareııında bllıt No. h barak• , 

" " 650 numaralı arıa l ~ 
Aleancık demir mehmetçlk eobğında 7 numaralı area ~ 
Salhane menemen caddeılnde 35 numaralı aıaa11ı 
Servili ban dıhlllnde 55,~0 nam.rıh oda 
Gaziler kemer caddeelnde 208 No. h ar•adan mGlres 220 fJ 
num1rıla ar11. , 

Darağaç tramny caddeelnde 86 emkl 66 yeni No. la e• 
" avcı ıokeğında 11 eıkl 11 yeni No. lı makadde· ~ 

mı bahçe elyevm tarla. 
1
, 

Dsrağaç altın eokağında 29 numarala n. Jf 
Kahramanlar e~petçl eokagında 38 numarala dftkkla f) 
Karantina lekele caddesinde 1,3 numarala bGfe -
Karataı en veriye eokeğında 115, l ve ll l numarala dDkk'° 
Yukarıda yazıh em,altn bir eenellk icarları ö.8.935 p ... 

~ana eaatl5 te ihale edilmek Gzere mGzayedeye konulOJ lf"' 
Taliplerin o ııaatte MilU EmlAk madariyetlne mClrecııl 

19 31 216' 

Gümrük Muhafaza Genel Komııl 
lığı lstanhul Satın Alma KoıniB 
nundan: 

1 - Gtımrbk mobıfua kıtaatı için 4000 çift aıket 
kapılı ıarf lı 21 8 935 Çartamba gtıacı 11at 15 de ekel 
yapılacaktır. · 

2 - Tııınlanan tutarı 20000 liradır. 
3 - Eveaf ve nClmaneıi komleyoodadır. Gôrtıleblllr ye • 
4 - istekliler bu lıln yOıde 7•5 tutağı olan ısoO 

uzne makbuza veya banka mektubunun teklif mektupıır111o 
ilkte Hal l 4 de komisyon• nrmelerl. 4:-102 <!3'0 31 4 1 

Türk hava kurumu lzmir 
sinden: 

Ctımborlyet meydanındaki ar11mızın etrafını yaptıralı; 
roma dıtarlerı :~O ·7· 935 den 2 ·8· 935 kadar ekeUull0~ 
Dulmuıtur. lbıleel 2 ·8· 935 camı gftnd eaat 16 d• ,
ğından tıteklllerla tartları gOrmek için 30 ·7 • 935 den ~ ·8' 
kadar ekelltmeytı girmek için de 2 ·8· 935 cuma ge,Jt 
15 dnı 16 71 kadar tabemlıe maıacaıtlın lltu olaaVtl• 


