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Gazinin Taziyeti 
------~---------------

Büyük rıiıi11iz Hin~enburgun büyük oğluna pek samimi 
bir taziyet telgrafı yallad1. 

Ankara, 8 (A.A.)- Reisic- Büyük DevletReiıi namdar 
ümhur Hasretleri Mereşal pederiniıin vefatını acı bir 
von Hindenburgun vefatı dol- ıurette haber aldım. Mate

minize candan iştirak eder ayııile Mera9alın biyiik oğlu 
ve ıize an1&mim teziyetlerjmi 

Miralay von Hindenburga bildirirderin aempartimin 
atideki teeasür telgrafını ifadesini takdim ederim 
göndermitlerdir: Miralayım efendim. 

Miralay Von Hindenburg Gazi M. Kemal 

ltalyan Başvekili 

' 
' 1 

Güreş 
T aklmımlZ da yenildi. 

Yalnız Çıbaı Mehmet ilı 
Mustdı 1a Abbas galiptirler. 

Moskova, 8 
(A.A.) - Hu
susi spor mu
habirim iı bil 
diriyor: 

Sosyalist 80-

vyet cümbur
iyetleri itti ba
dı milli güreş 
takımı ile bu
ıün yaptığım
ız müaabaka 

O - 1 d M M ı· • 1 mağ 1 u b iyeDRIRftllJI mananı yap lf 1. • USSU ini manawra ar- timız1e netice-

dan sonra filoyu taftis etti !::it:;!:i.~:~-
Gaeta,s (A.A.) - Bahriye 

rnüsteıarı ve erkAnı harbiye 
reisi ile beraber M. Mu1101ini 
din Pola kruvazörüne gitmiı· 
tir. Orada h ıtrbiye hava müs. 
teşarları ile faşist fırkasının 
umumi kAtibi kendisini bek . 
liyorlarJı. M. Mussoljni liaeta 
açıklarınd:ı 40 parçaJnn mü 
rekkep birinci ve ikinci filo· 
Jarıo mane•ral.ırmda hazır 

bulunınuttnr. Filolar iki kıs. 
ma ayrılmışlardı. Manevra
lardan sonra M. Mussol ini 
ıki fıloyu teftiş otmıştir . 

ltalyd hakkındaki habırıer te
kzip ediliyor. 

Balonya, 8 ( A.A ) - St
efani ajansı tAblitediyor: 

oe,u Telgraf muhabiri yalnız Çoban 
ahiren bazı faıistlerle bun- Mehmet ıle Mu
lar meyanında M. Arpinatinin ıtafa ve Abb_ 
tevkifleri keyfiyetini tama- as sayı hesa. Çoban ıı-blivın 
mile •uhayyel bir tekilde bile galip gelmitler 
haber vermiştir. Bu muhabi- ve güvendi#imiz Saim ve 
re göre federal kAtiplerinden ve Ahmet mağlftp olmuılar 
3 zat ta dahıl olduğu halde Hüseyin ile Adnan aayı he~ 
300 kiti kadar tevkif olun- sabile yenilmiılerdir . 
muştur. Bu müheyyiç hava- Moskovı, 9 (A.A.) _ Ali 
disio katiyen aslı ve esn- heden terbiyesi reiıi Türk 
81 yoktur. Ne Bloyada ne ue s~orc.ulara heyet terefıne 
Hir vil4yetlerjn hiçbirinde hır ııyafet vermittir. 
ne siyasi şahs\y~t ne de fe. Isparta hılilın 
deral kltip tHkif edilme- !sp·1rta, 9 (A.A.) _ Tica 
mitti_r. Y alnı~ ıon günlerde re_t odası bu seneki beynel-
12 kıti tevkıf olunmu9sa da mılel fzmir pınaymna 
bunlarda derhal bırakılmıt- I !s~11rtanın me9bur hahlarile 
tır. ıttırake karar wermiıtir. 

M. Papen Nihayet Sefir Oldu. 

• .._' -·-~/ • ., ~ "ı .. r."" :, ,, .. ~ 

Başvekil inhisarlar Valimiz teftişte 
Pasımız Zonauldaktaki fab- Vekilimiz Şilede halkın di- 1~~~~ bey 

1 
~:~k 

. rihyı açacaklar. la ~lerlni dinledi seyah:~n: ,;,, 
Zon r•uldak. 8 ( A A. ) Ş ı l ı>,.., 9 (A,A .) - Gümrük Ç 

Başvekilimiz lsm(' t Paşa vc:ı İnhisarlnr Vtıkili Rana Valimi& 
Hozretlerilo Jktısat Vf' kıli hey bugün buraya gelmiş Salim bey 

tetkikat ve Mııbmul CelAl beyCenllinin ve halkın birçok dilekle-
. · 1. 1 . 1 b 1 teftiıatta 

Yarım kok fabrikasının te. rını ı ın emış stan u a ha ı e 
bulunmak melini atmak üzere ayın on ket etmiştir . 

b şi nlle gelecekl~ri haberi Canupta kaçakçllık Jlklllfl 
burada ıevinç doğurdu Ankara, 9 (AA.) - ~ğus· 

Yol inşaetl tosun 2 ci haftHı içinde 
Siirt, 9 ( A.A. ) - Eruh üçü müsademeli 27.47Kaçak 

ile Şırnak arasında otomobil vakaeı olmuştur. Bir müıa_ 
yolu güznrgAhı tespit _ediL demeli 78 kaçakcı 15 
miştir. Yakında omelıyotıı Kösele tofı, 16 Fran11z altına 
bHtlanacaktır. 3 kilo 230 gram 11rar bir 

81tı111Hıılırlı toplutısı süt makinesı,6 büyük 3gram 
Y eroin,4 görmüt muayene 

Antıılya,9(A .A.)-Ağuıtosta 22909 defter siğara kAgıdı, 
toplanan bat muallimler gu- 6 tüfe1:t. 168 fıtek bir taban
rubu bugün son içtimaıoı ya- ca, 74 koyun 1257 gümrük 
parak dağalmııtır. ve ı 72 kilo inhisar koçanı 

ile 34 kacakçı hayvanı ya
kalanmıttı r. Çin de 

Çin 11terlari uııarı is- Bu 1 gar 
gal ettiler 

Simlo, 8 (A.A.) - Royter Hü~Ometi borçlann1 nasıl 
Ajanıı muhabirinden: ödeyecık? 

400 Çınli asker umumi 
sulh komiıyonu reisi jenaral Sl)fya, 8 (A.A.) - HükCı-

Kungsenhrrnın kumandnıı al· met borçların yükiinü hafı!. 
tında Koşgar kasabasına gi letmek için hususi dahili 
rmitlerdir. 

Tongan Asilerinin mağhl· borçlar mPselesini hal için 
biyet ve ricatlerinden sonra yeni bir kanun neıretmit-
bu ıehirde Taaiyet göçleı- tir. 
mit olduğundan Koıgarın 1933 lutnunuevelinde eıki 
bu suretle iıgali logilıs ko· hükCımet zamanında meclisçe 

üzere dün 
otomohiHe 
Erdeğe git-
mittır. 

Vali b-.y Vallmı:ı Salim l>e 1 

Erdekterı 10nra Bandırma Te 
Gönene de gidecek., oraların 
da idari ve iktı1adf Taziye • 
tini tetkik e•Jecektir. Vali 
beyin bu ıeyabati dört gün 
kadar sürecektir. 

Bandırma, 9 (MuhabiriaiL 
den ) - Vali bey ak:.ıam 
üıeri Bandırmaya geldi Te 
kı1& bir teTekkulu muteakıp 
Erdeğe geçti .. 

Bahri 
Ticaret ~onf ırın111117 

lııiltarı böyle ~ır kııf ır111 
ıkttıl d01Dılıır. 

nsoloıhanesini ferahlandırm· kabul edilen bir kanunla da· 

Atusturyı hükOaıeti uzun müzakerelerden sanrı Yon Papani fevkılida murıhh11 t·b.!.··~~~:. t:~~1::i:;· bili hn•n•• borçl••·n r•i•i 

ılarak kabul etmeğe karar rardi. Amturya auetelari bu tayini lıaridm karşılıyor· :~:0:~:~:~·h••••ini bil• ::~:~:~' 1::;.~~~i1;~:i ~=: 

Londra. 8 ( A.A. ) - Ga
zeteler lngiltere hük6meti
nin beynelmilel bir ticareti 
bahriye konferanaı toplamak 
niyetinde olduğunu yu•ak
tadırlar. Bu konferuıtaa 
mak•at yolcu ve yük Hpur
larının vasiyetlerini tetkık 
etmektir. Royter Ajanaının 
haber ıldığın11 g6re ticaret 
n~zareti tarafından b6yle 
bır konfdraos için hio bir 

Viyana, ~ (AA.) -: . V.on l o~arak tayinini tasvip etmit- 30 ölü ve 100 den f<Azla Çinlilere yardım eden Be- nede ödenmeei takarrür et-
Popenin Vıyana ıefırlığıne tır. yaralı vardır . HAJiıt' yerine yttz Ruslardan mütf'f~kk:.il mişti. 
tayinini matbuat tarafından frHSIZ - AlllD dDStlUIU alelAcele kıtaat gönJerilmiıtir. başka bir kuvvet te akıu ve Bu seferki kanun 300,000 
baridane kartılaamııtır. Londra, 7 (AA.) - Daily Umumi vali, M Curd Pariı- masalbaıına gelmi~tir . liraya kadar olan borçlo rın 

Viyana, 8 ( A.A ) - Sty· Telegrafın Pnris muhabırı ten Cezaire tayare ile hare- YakınJal kA~gara tayare. resülmalini d~ azaltmoktad r. 
rie emniyet müdürü örfi Almanyanın bu ıef~r matbu- ket etmittir. lerin de gelmeıı btsklenmek. Bu azaltma miktarı borçlu ı-----------
i.Jarenin kaldarılmaıı omret_ at vasıtHile Franıız ·Alman Şehrın batlıca cadJeainde tedir. tüccarlar için yüzde yirmi, Baf rad 

davetname gi>nderilmiı de. 
ğildir Vak a İngiltere b61le 
bir konferünı aluini dötön
mekte iıe de kati ve mtiı· 
bet hiç bir 9ey yoktur. 

mittir . doıtl~ğu_ lehıne temayu~ gö dört büyük bina yanmıştır. Çinliler Yarkent istikam- esnaf için yüzdtt 30 Te zira- a 
Viyana, 8 ( A.A ) -- Yarı 

1 

Bterdı~ını kaydetmektedir. Mahalli hükOmet örfi idare etinde 013mİryolunu korumak etçiler için yüzde 40 tır. 
resmi Vienner Zeitung gaze- Fılba~ıka Petıt Parjıien ıl4n etmiş ve belediye reiıi üzere küçük karakollar ika· Bu ziyanların telAlisini liddetli b:r Z81Zd8 oldu, 
teıi Madam Dol{uıe başve- ~azetesınde Jeneral Von Re· saat yirmıden sonra sokağa me elmiılerdir. müstakbel bir itfa sandığı 

ıd ~ ıcheoau Franıaya ı' k· · ıı t' k kilin alınış o UeU maoıa b'" - d" 1 mı e ID çıkılmasını menetmeğe karar Cenaral Kunssenhad mü- deruhte edecektir. zarar VO . . . t ·ı. ut un unyaya hAkı' m olma . . 
muadıl hır tazmına verı . · vermıştır. slüman askerin kumanda he_ lliıkfünot itmede 220 mil. R f • 

. l k sını temın edec~k bir İttifak a ra, 9 (A.A )- Dün gece 
metoine daır ~ an anunu f teklıf etmektedir MüsellAlı askeri devriyeler yoti arasındaki jbtilAf ema- Ayon leva tubn meslek ve 21,30 da §arktan garbe dof-
neşretmekte<lır. E .1 l' 1 · kavğo muluıllerinde dolaA- relerine rali>men vasiyet ti- munz ım kazanç Yergileri ha- ru b" · L d 

K d M l D llus uı y e egrofın mu- ~ e f 1 l ır ıauıye aa ar ıdren 
anun a Ulam 

0 
b b" · b t ki C wakta ve siıkOnu muhafaza mdllik: istikrarınl muha aza sı At ı nı snnl ı ğınu devretmi· ve tiddetli bir ıelıele hiı. 

evlenmediği takdirde çocuk-
8 ırı u e 

1 uı M. He91 etmektedir• ediyor gibi görünmektedir. ~tJr. d'l · · 
1 . . Lb l' . . nza m taralından ıadt:ce iktisadi -:ıı:::o===---=====-=-=---=---===::z::-==::m::=:===--==-ıı=::o-.-' .. e _ı_m_•_ı_tı_r ._z_ar_a_r~y:_o~k:,;:t,:ur:,;:. arın ıstı .. a ı ıçın mu .. . 

. t ·ı lf de tas meaeleler uzermdtı yapılan h f • b • k 1 1 • • 
~:~~=~.~~~;.··· · · :~1.~~:.·.~::~;~::ı:::~m1•- Mu a ızgücU isı etçi erının rnuvaff akıyeti. 

Vıyana 8 C A.A.) - Er· Jeneral V R h ~ b r 
neat Feike idama mabkOm 

1 
.. 

1 
°0 ~c onııu, · u 3 ız-

fUn arı ıoy emektedir: ~ ic ibisıkl-
olmuıtnr · F etçileri Tür-. M arıınıanın Avrupadaki 

Vıyana ~ ( A.A.) - ~. . emniyetini temin edecek. ye kiye turunu 
Von Papenın ~vuıturya bu- g4ne memleketin Alman ~ tam bir mu-
k6meti nezdınde Alman ld ğ 1 Y vafldkıyetle 
ortaelçisi olarak kabulü dün oktu nuF akn tıy~ml oması yaz- ba~arıp An-

b' · f d 1 ır. a a A manya fev- karaya dö-
aktamki ka ıne lC ımaın a ka!Ado müsellAh milJetlerira nnıiişlerdir . 
kararlaştırılmıştır.Bu husus- arasında silAhsız k Muva f fa k 

· bl"~ d" almağa b , ta res_n hır te ırı netre 1
- mecbur edildiği müddetçe isikletçiJer 

lecektır. aramızda itimllt mevcut 1 Ankarada a · 
B 1. 8 ( A A ) - Mat- 0 

- rkada•ları t-er ın · · . . mıyacaktır. ~ 
buat M. Von Papenın Vıyana aralı n d an 
hükOmeti tarafından kabulü. Arı• - Yl~Udl kHllSI pek hararet

li bir sure· nü mem•uniyetle kaydetmek- Londra, 7 (A.A.) - DaiL 
tte karşılanmıtlar Cümburi-tedir. Telegrafın Paris muhııbiri 

Viyana, 8 (A.A ) - Reı. Cesoirde Kostııntiode yahud. yet halk fırkası bir tilt, it. 
men bildirildiğine göre Avua- iler ilo Araplar :ırasında ka- man cemiyetleri ittifakı um
turya hükumeti M. Von Pa- nlı çarpıımalar olduğunu bi- um merkezi bir •aso, Vakit 
penin fevkalAde murahhas ldirmektedir. gazeteai bir kupa, Muhafız 

reımıml7. muharıı güçlerı hıtat çekerken goıterıyor 

giJcü de her pisıkletçiye bi- hafızgOcü biıiklelçileri dOn , 8arn çoğlu Şl~ö bey va~dı . 
rer saat hediye etmiıtir L h . . 1 . 1 1 Sporcular Gazı heykelme . a .. şam şe rıouze ge mıt er I ·1 L L 1 rd G .. .. . . .. cı en. ao mut ı ır. ece Muhafızguçlulerı hararetle j ve samımı surette kartılan- b" b b y . d fi . 

1 
fe ır a çesın e t•re erıne 

tebrik ederiz. mı~lardır . Kayafta istikbal yüz kitilik bir ziyafet veri. 
Ankara, 9 (A. A ) - Mu- edenler arasında Adliye Vekili 1 lmiıtir. 



Sıhhat bahsı 

l\ılııht lifiı·titada ııe atat 
Bir drığ1 çıkıldıkça hara -

1 retin tenakus, ziynn n teza -
yüt ettığıııi tundnn evel 
söyJemi tik. iste hu hadisc·
dcn ıloluyıd.r ki tenehbüt 
koyfı~·eti nıulıl .. I ( ırtifalara 
göre tnhavvül eller. jJe~-
ela Frunsanın <'f nubunda 
"ain Nisten AJplara çıkm
ak üzere bnreket ederseniz 
( gılasyeler )eçıkıncıya ka
dar biribirinden farklı dört 
mıntakoi tenebbüt tespit 
edilir ve tesadüf edilPn 
nebatotto. azim farklar m(l
şhut o]ur. Ru renkler adetn 
biribiri üzerine mevzu ŞLr
itlere benzer; en aşağıdaki 
nçık yeşil, onun üstü hem
en siyaha yalcın koyu yeşil 
ve daimi karlı mıntakalara 
yakm olanlar kirli yeşil 
renktedir. Nebatatın hu 
11uretle ihtiltı.fındnn teşekkül 
eden nebatat mıntakaları 
bııhrisefıt mıntakası, 

orman mıntakası, Alp mıntak· 
ası, gılasye mıntıkası namln-
rile mıntnkalara inkısam 
etmişt i r: 

1 Bahrisefit mıntokası: 
Rahri efit mıntakasındaki 
nebatat üzerine toprağın 
tesiri mühimmrsi vardır: 
Ruralardaki toprakların 
pek çoğunda bulunan müs
ait bir vaziyet arzetmiştir . 
Nis civarı iklimin pek 
mülAyim olması hasebile 
yuprakları daima yeşil neb
atının neşvünemasına pek 
müsaittir. Buralarda defne, 
z~ytin, portnkal, fıstık ve il
Ah .. gibi, hurmn ilo s ıtma 

ağacı ıienilen okaliptüslerde 
teniz eka1 im knidesine 
tebean yetiştirilmektedir .. 
Ruradan biraz uzaklaşınız 
hayırlara doğru çıkınız bu
ralarda yeşil nı eşeler in or-
man teşkil ettiğini ''e fun
da lnrın etca r halini aldı lda
rı nı g<.lrürsünüz. 

Yazan: A. NAZMİ 
ilir Sonra yavoş yayaş me~e , 

duba yukarıda gürgen gaip 
olur. Fakut bundan cvel ka 
y n ve {'Om ağ çlnrını görü 
rsünür. Bu mıntaknnm ( 1500) 
melrl} irtif'lında fıstık, kara 
çnm. kayın. ak\·a 
ağaç bernber bulunur. Bu 
mıntakanın nğaçsız olon ye
rlerinde kurt, boğa, öküz 
sahnep gibi nebatata tesndüf 
edilir. Bundnn sonra kara 
çamlar sabit kaldığı haJde 
adi çam ve fıstıklar yavaş 

ynvas küçülmeğe başlar ve 
bu hal (2500) rnetre irtifau 
kadar devam eder. Bu sevi
yeden itibaren yüksek otlu 
meraları havi Alp mıntakası 
başlar. 

3 - Alp mıntaknsı: Bu 
mıntskadcı büyük ormaı>lor 
görülmez. Ağaçlar ufak ve 
cılı zdır.;Kayın , akça ağaçların 
tulleri 20 - 30 santimi te
cavüz etmez ve hemen ke
men toprağa yatmış bir 
vaziyet arzederler. Daima 
karların hududuna 
yaklaşdıkça snkların daha 
ufaldığı, yaprakların daha 
ziyado kalınlaştığı ve sert
leştiği e fakat yeşillikler
inin dalıa ziyade koyulaştı
ğı görülür. Bundan sonra 
gılasyo mıntaksı başlar. Bu 
mıntakanın başlıca nebatatı 

(2800) metre irtifaında olan 
yerlerde yetişen kar çiçeği
ne ve gılasy" yıldızı denilen 
ve ıeyyahlarca pek kıymet· 
tar addedilen nebatattır. 

Amerika 
ff azerl ordu mevcudunu ar

tıumaya kaıar terdi. 
Vaşington, 7 ( A.A ) 

Harbiye nezareti hnzeri or. 
du kadrosunu arttırmaya 
hazırlanmaktadır. Askor mev 
cudu 118,000 den 165,000 e 
ve zabit mevcudu da 12,000 
den J 4,000 e çıkarılacaktır. 

Diğer taraftan kongreden 
35 milyon dolarlık munzam 
tahsisat istenec·ektir. Harbi
ye nezaretinde söylediğine 
göre Harbiye nazırının Pa
nama. kanalında ve garp 
mıntakalarında teft.i§ seya
hntine çıkması erkfi.nı har
biyenin bugünkü ordunun 
Amerikanın v.. deniz aşırı 

memleketlerin in emniyetini 
temine kAli olmadığı husu
sundaki noktai nnzırı tey in 
eylemektedir. 

Vali muavinimiz geliyor. 
Balıkeair vali muavinlığj_ 

ne tayin edilen İnegöl ka • 
ymakama Ekrem beyin bir 

kaç güne kadar şehrimize 
gelip yeni vezif eıine başla. 
maıı beklenmektedir. 

f u~a reisimiz bugün 
geliyor. 

C. H. F. VilAyet idare he
yeti reisi Konya mebusu 
Tevfik Fılüet bey bue-üo Kü
tahya trenile şehrimize ıel
ecektir. Fırka reisimiz bir 
müddettenberi memleketi 
olan Karamanda bulunmak
ta idi. 

Bozuk köprü nihıyet 
yaptuıhyor. 

Tabaklar yoncasındaki evk
afa ait köprünün şu günlerde 
inşasına başlanacaktır. Köp . 
rüuün inşasına belediye de 
yard ım edecektir . 

10 AGUST08 
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Afyon 
Fiatları. 
Afyon tüccarıan bunun ıçm 

odaya müracaa1 attilerer 
Afyon fıatları ~·ok düşü -

ktür. iki üç ıene eveline 
kadar yirmi, yirmi beş liray

a satılan afyon şimdi beş, 
altı liraya zor müşteri bul. 
mak&adır. Diğer taraftan bu 
işle uğraşan tüccarların ev
elce aldıkları mafüm ellerin. 
den çıkaramamakta oldukla
r1 anlaşılmaktadir. 

Dün şehrimiz afyon töcc
arları ticaret ve sanayi od
asına müracaat ederek daha 
ziyade zarara girmemeleri 
için buna bir çare bulun
m11ını istemişlerdir. 

Afyon tüccarları oda-
ya verdıklerı istidada ıliyo. 

r ki: 

Dereler Tem izleniyor. 
Sı~hat meclisi derelerin temizlen~irilmesine karar 
ve~di. Belediye meclisi f evkaline içtimaa çağnf d1. 
Yıldyet sıhhat meclisi şe- klanarak bu hususta bir kı-

hrin iki tarafından geçen rar verecektir. 
sel dereleri mecralarının y · ı k 
mükellefiyet usulile tathirL 8nl mezar 1 
ne karar vermiştir. Sıtma 

kanununa tevkif en verilen 
bu kararın tatbiki için mü
kellefiyetin belediyece tak
diri icap etmektedir 

Belediye daimi encümeni 

bu hususta kendisini sahibi 
salahiyet görüp bir ka~r 
verlılediğinden vilAy~t bele
diye meclisini fevkalade bir 
içtimaa çağırmıştı r . Beledı

ye meclisi 18 ağustosta to-

Mezarlık yeri olarak tes· 
pit edilen Toygartepedeki 
tarlaların istimlAkine karar 
verilmiş, tarla sahiplerinin 
itirazı üzerine mesele bir 
komisyon tarafından tetkik 
edilmişti. Tarla sahipleri 
komisyon kararına da itiraz 
ettiklerinden mesele mahke· 
meye intikal etmiştir, Toy· 
gartepede taş ihzaratıns 

belediyece devam edilmek
tedir. 

Feci bir tren kazası 
«933 - 634 senesi mahs- Dü B J d b " 

ulleri müstahsil elinden tüc- n gece an ırma a ır genç 
car eline geçtiği halde el .. tren altında kalarak pek feci 
an bu mallar inhiıar idare-

since alınmamaktadır. Hariç . bir SUrefte öf diJ.. 
piyasalarda bizim afyonları- B .1 9 anuırma, (Muhabiri· Tren on ıekiz yaşında oldu-
mızın morfin muhteviyatı ve mizden) - Bugece bir gen ğu anloşılan Kadir efendinin 
kaliteıinde olan afyonların cin öl'' 'le n t 1 k sag· kolunu v9 ayag-ını ikiye 
beher kilosuna 20 lira ka. umı e ıce enen pe -

tecı' bı'r tren kazası ol t bo··ımu·· ş ve zavallı genr. pe~ dar bir fıat var. Buna ra- muş ur. ... 
ğmen memleketimizde maa_ Bandırm.a . ile Okçugöl az sonra gözlerini hnyatll 
lesef afyonun kilosu beş al- arasındn ışlıyen marşandiz ebediyen kapamıştır . 
t.ı lira arasında olmakla be- ' treni şehir kenarındnkı bü- Kazayı müteakıp müddei 
raher inhisar idareıinin mü- 1 yük tunele yaklaştığı vakit umumi muavini Hüsnü bey 
b \yaatto. bulunmamasından. , Sunullah mahallesinden Em- hAdise mahallinde tetkikat 
bu fiatların bile piyaaamı - rullah oğlu Kadir efendi de yapmıştır. Tren makinisti 
zda canlı bir hareket gö- bu sıradu demiryolunun bir Uşaklı İsmail efendi ile ateşçi 
rülmemekte ve afyonun da- \arafından diğer tarafına Şaban efendi hddiseyi müte-
hilde alım ve satımı adeta geçmek istemiş, müessif ka akıp tevkif edilmişlerdir· 
durmuş bir vaziyettedir. Bu. za vukun gelmiştir . Hıldise hakkında tahkikatı 
na da yeglne sebep inhi - Kaza pek feci olmuştur. devam edilmektedir. 
sar idaresinin gerek beyan- - - -
nameli ve beyonnamesiz es- Mecmualar: Gençler seyahate çıkıyor. 
ki ve gerek yeni afyonları y il s · Necati bey muallim mek· 
sekiz aydanberi almamakta o ann esı tehi talebesinden altı kişililc 
olmasıdır.)) lstanbuld:ı çıkarılmakta bir kafıle Köylerdei içtjnıııi 

Oda meclisi şu birkaç gün ve iktısı.ıdi tetkikler yapmaJ 2 - Orman mıntakası b a
hriıelit mıntakasından bir
az yükselecek olursanıı or
man mıntükasına girerısmiz. 
Bu mıntaka.nın alt tnraf!arın
da kestane, meşe, gürgen, 
eyreltı otlarına tesadüf ed-

Bu irtıfadan sonra çiçekli 
nebatat tamamen gaip olur. 
Adi ve taş yosunlarından ba
şka bir nebat görülmez. Bu 
irtifalardan daha yukarılara • 
çıkılırsa uzviyetin yaşaması 

için lhım olan haraket ki
fayet etmediğinden gözler 
her tarafı istilA eden bemb
eyaz cumudiyelerd~n başka 
hiç birşey görmez olur. 
Bundan sonraki mevzular1mız 
okuyucular n daha ziyade 
hayreılerı muci~polacak olun 
ınuhtelıf derecatı arz neba
tatı ıle nebatat ve medenıyet 

1 k b olan bu mecmuanın 19 ncu 

Bu 
• ~. , içinde top anara u meıe- üzere yarın seyahflte çı kfl· 

QU0ıll maç leyi görüşecektir. Oda mec- say ısı dolgun miindeecatla caklardır. 
Bugün K ldmanbırliği ile lisinin bu mesele hakkıfüfa çıkmıştır. Edebiyat meraklı <;ençler gittikleri yerlerde 

Mektepliler muhteliti araı:ıın- hükumetin nazarı dikkatini ~H okuyucularımıza tavıiye müsamereler ve konferansl"' 
da bir maç yapı lacaktır. Ma. celbedceği tahmin edilmek- ar vererek halkı tenvir ecte· 

mevzu lnrıdır. ca saat t 7 de başlanacaktır- tedır. (hieriz. cekler ve inkılfibı tnntocai· 

~~~~~~!!'!!!!'~~~!!!!!""~~~~~~~~~~!!!!!!!~-============~~~ !ardır. Kenelere vali bey ,,r 
TORKDJLI nin tefrikası No:4 • lerde, şu ila.nı gördük: Hasta mı oldu, diye mer- ya canlı idim ... Fakat, heye- Halkevi reisi her türlii ko· 

Hıkaye + Komedi + T raı' edi Makale = «Kır Oteli» ak ediyorduk.. can. ayaklarımdnki kUV\'tfİ laylığı gö&termeği vadol· 
(< . ... » Mevkiindeki {Veıjil Bütün müı~loriler, endişe kesecek kadar. omuzlarıma mişlerdir . 

O • • • 1 B • y çam gazinQ ve oteljoe] gali- İçinde idi... abanmamıştı .. itidalimi mu- Gnvretli ve müteşebbİ~ 
rlj f na 1 r a ZI ••• niz. ~1emnun kalacaksınız... İçimizde, doktor olanlnr. hafaza ediyordum... gend~re muvaffakıyet. diler 

Her şeyi yerinde olan . Vs.» sık sık ağabeyiıino gıdiyo istemiyerek, gözbebeğimi 1z. 

Yazan: MEHMET TUGRUL 
işimden her akşam erken « - Naçar dedi; orada 

dönüyor, onun )'anına gidi- 1 yatıp kalkm1ya ve o usın, bir 
yordum .- ona bır kaç de- dağ otelı haline getirmiye 
ra . . . çalışacnğız .. )) 

Doktor - Evlenmek tek- Ve knrdesini alarak, o 
lifinde bulundun . . . kimsenin oğraınıyacnğı ote-

Sıılih bey benim, bu lo ğitti ... 
çılgınca yapdığım hareketler Doktor AmMlnrı zeki 
karş ısı.nda , o, daima ciddi bir adammış .. Bir gün ho-
leşir ve bana karımdon. ço· Ik ın, oraya rnğbet edeceğini, 
~u lorımdon hah edordi .. daha o zamandan anla· 

~1eğer, madalyanın ters mış ... 
tarafı bıışk1 imiş . . Salih bey genç kız 

Doktor - Ya sen do 1Jau, gideli, henüz bir hafta olma-
hugün anlnd ıı . Jeğil mi?. . mtştı ki, şehirde, <lehşetli 

8alıh Bey Amcasının bir dedi kodu dört nala, 
hıroktığı bir kor diıkkıinla dola mıya başladı ... Meğ"r 
vo şehirden bu~ kilometre ona herkes fışık olmuş .. 
uzakta u. bir ı:ıy zarfında Ooire, bankn müdürlerin-
şöhret knznııan dağ başında- den tutun un ' en oşağı bir 
ki otel, onlara kolıyordu. . . nıomura. en zengin bir rif. 
DiıkkAnlor gayet fönn ol- lik sah:hine vo tüccara kod:ır 
dukları için, su fıatına sat- her kes, nmmo. her kes onu 
tık .. Otele gelince .. Ta- seviyormuş . . . lfattu, bu 
bii. mevkii fena olduğundan dedikodular yüziınJen olan-
kimse almak i tt•medi lnrı hatırlarsın . . . 1 

Bigun nğabeyisi Bir hafta sonrn, gazete- 1 

.... 
Bir iki gün zarfında, her 

kes oraya taşındı .. 
ıaten elli yataklı olan bu 

bina, çabucak doldu .. 
Hatta az daha, ben bile aç

ık ta kalıyordum .. 
Balkın bu hücumunu, mu

hterem seyircilerimiz mana_ 
sız bulurlar, tabii .. Onlar, şu
nıı bılmelilcr ki, bizi oraya 
çeken bir kuvvet val'dır: 

Vedianın, şayanı hayret 
güzcllıği ve harika gözleri .. 

Benim, şeref ve namuırn
mu bir sunğer gibi emen 
o gözler .. Oh, oou nekaJor 
sevmiştim. Ve hal§ içimde 
onun sevğısi kaynıyor, kinL 
mlc beraber .. 

O gozlcr , herke i oraya 
çekmiştir .. Bir aşık stiriısiı 

ki, çobanı Vediu, ı<li . Fokııt 
bu güzel çoban. ilk zoman
larJa bir ka~· defa, otelin 
bahçesine çıktığı halde, so
nraları hiç görünmez olmuş
tu .. 

rlar ve eğer bir hostalık n \htar deliğine yaklaştırdım 
varsa derhal iyi edeceklerini ve içeriye bir göz gezdırdim .. 
söylüyorlordı. . Köşed~ onu, ağo.beyisi ile 

Bazan, beni yanına ~~ağır- dudak dudağa görünce, bay-
ıyor ve uzun uzun konu - retten dona knlmıştım ... 
şuyorduk .. Lakin, bir ay Kardeş kardeşle~ .. 
zarfında, topu topunn=i i de- Bir hayli, o ihtiruı:>lı ö-p 
fa görüşebıldik. .. tişıne vaziyetinde kaldıktan 
Nihayet. akşam, sabaha ka- sonra, ayrıldılar .. 
rşı, hor şeyi anladım... Size konuştuklarını , aynen 

işte. oznman, yirminci as- zaptettiğim için. olduğu gibi 
rın geçinme yolunun nere·- söyliyeceğim ... Oinleyıniz: 
lerden ğeçtigini gördüm. Ağabey rolündekil- Vullahi 

Gece, saat beşi vurmuştu. vicdan azabı duyuyorum, 
Aşıklnrırı hepsi de uykuda idi." karıcığım . - E\'el karıcığım 
Gözlerim, bir nn için olsun clodi, sormayın1z · 
kapo.nmnmıştı, o nkşam... - Kız k ardeş rol i.ı ndeki 

bağçede, bir az gezinoyim. vallahi, tuhafsın , Refık .. 
dedim. . Canım. biz n clolanJırıcı-

Tam, ağır ağır. aşağıyn lık v no de namussuzluk 
iniyordumki , koridorda bir yaptık.. Sadece otelı sat-

elektrik feneri gibi dolaşan muk için bir şeytanlık dü 
gözlerim, ta dipten, onların ündük vo bulduğumuzu 
odosındtt, ışık olduğunu se- t:ıtbik etti k ... 
zdi ... ve, uyaklorım gayri Ağabey rolündeki-İyi am-
ihtiyari olnrok, o tarafa ·io- ma... Nedense içimdo hir 
ğru yürüdüle: .. kurt var ... 

Kapılarına gelmiştim. he- Kız kardeş rolündeki -

Bele~iye encümenin~e. 
Belediye enciimoni dofl 

toplanmıştır. Bu toplantı· 
da belediyeye ait birço~ 
işler görüşülmüş ve bu hll 
susta kararlar olınmıştır. 

fazla içilirse., 
Kasaplar mah llesindofl 

Niyazi efendi oğlu Süleyrfl 
un efendi dün gece son tle· 
rere sar hoş olarak ~·arşıd6 

dolaşırken zabıto<"a tutuırıı· 
uştur. Siileyman efendi dttfl 

adliyeye \'erılmiştir. 

llonı sana ne oluyor 

Onlar htınim için, boJ'1 

görmek ıoin buraya gele'' 
ve olanca paralarını uğruıJJ 
da surfeden, budala dşıkJor· 
d1r . - Evet budala Qşıkltıf• 
deJi, bıze o -~ Onlara ocıtJJOJ11 
biç~.-

(Devamı var) 
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Devlet Demiryollar1nda 
yeni tenzilat. 

Halk Ticaret Biletleri rs';~~~~d;I 
Devlet Oemiıyolların~an: ~ 8 Ağustos Çarşanbadan itibaren 

KURr SEBZE NAKLİYATI 
15 .~ğustos 1934 taribinJen itibaren kuru sebze nakli

yat ücretlerinde a ağıda yazılı tadila.t yapılmıştır: 
1 - Milli lsLilıs3t: Milli tie:ırel \e milli ıical'et ~ A tlantı•k o· d 

ve nıi~li sanayi nıünasebetleriııi kol~yhı ıırnı:ık 1 ıy arın a 
1 - Kuru fosulya, kuru bezelye, kuru börülce, kuru 

bakla, kuru mercimek, kuru nohut. kuru soğan, «arpacık 
hariç)) kuru sarımsak, kuru bamya, patates nakliyatı, tam 
vagon hamuleli olmak fllrtile . F baremindeki ucuz ücretl
ere t bi tutulacaktır. 

vP- çoga.ltr.ııak··· ve halkımıza me.mleketı taı.ı1tnıak.. I 
d 'remsil edenler: gayelerım guden Devlet Demıryolhnı ı arPsı 

(Halk ticaı·et biletleri) namı all111da 20 A"ustos 1 JEAN TOULOUT 
1934 tarihinden itibaı·cn maktu iicretli ve fe,·- • KR/SSA ROBBA 

2 -- Bu maddelerin, perekende nakliyat ücretleri de 
umumi seyri hafi( 9 cu tarifenin 1 inci sınıfından ili ucü 
sınıfana nakil n tenzil edilmiştir. 

kalade tenzih\tlr \f-•ni bir ıarif P, tatbik edr.t-ektir. . 1 MIHA LESSO 1 
2 - Halk Ticaret bİl~tleri on beş ~üııliik. ~ F~vkalade esrareuuiz ve nıacera ile dolo ı SEBlE VE IEYVE NAKLİYATI 

ı - Sebze ve meyve nakliyatını teshil için 15 Ağus
tos tarihinden ittbaren meri olmak üzere teıızildtlı yeni bir 
aeyriseri tarife ihdu edilmiştir. 

2 - Bu tarifeye göre, bir vagon hamulesi oegori beş 
ton olmak veya bu siklet üzerinden ücret verilmek ~ertile 

ton ye kilometre başına yalnız 2 kuruş üeret alınacaktır . 

3 - Muhtelif nevilerde yaş meyve ve sebzelerden bir 
vagon hamuleai kabul edjleoektir. Hamulenin kısmen am
balajlı ve kıımen dökme olması da caizdir. 

bir ayhk ve iki aylık olmak iizeı·e Ü«; seri iize- ıı;;? olan bu filim aynı zanıanda çok enteresan 
rinderı tt•rtip edilmiştir. ve cazip sahneleri muhtevidir. Herhalde 
Ücretler: ı ci mevki 2 ci mevki 3 cıi mevki ~ görmenizi tav8iye ederiz. 
On beş günlük biletler 35 25 17,5lira » 
Bir aylık (( 60 40 30 (( ~ ilaveten Dünya Havadisleri 
lki aylık << 70 50 35 « ~ avreüSa 9,30uma matinamıı 2,J dır. 
Bu ücretlere nakliye vergisi de dahildir . •WWW~~~~~~~ 

4 - Tam vagon sevkiyatı yapan mal hhipleri. vagon-
larda ili cü mevk: biletini hamil bir muhafız bulundurmak 
hakkını haiz olacaktır· 

!l _ Sebze ve meyvaların perekıınde nakliyatın<lan da 
ton başına ::?,75 kuruş ücret alınacııktır. 

T.\ZE BALIK ve DENiZ ~IAllSlJL .\ Ti 
NAKLiYATI 

t _ Taze balık ye denis maheUlAtı nakliyatında ton 
ve kilometre batına 1.80 kuruş ücret alınacaktır. 

~ _ Bu nakliyata ait bot kaplar mahreçlerine parnsız 
iade edilecoktir. .. . 

Kl1RU UZÜll NAKLIYATI 

3 - Halk ticaret biletleri hamilleri biletin 
nıeri bulunduğu nıüddetce Devlet Oemiryolları 

• 
üzerinde hic bir munzam ücret \'ermeksizin dil· • 
edikleri istikamette dile<likleri kadar seyahat 
etnıek diledikleri istasiyonlarda inmek biıımek. 
ve durmak hakkını haizdir. 

4- Halk ticaret biletlel'i hamilleri hareket ~e 
yolculuk esnasında biletlerini istasiyonlara ka~' ıt 
veya \'ize ettirmek mecbuı·iyetine tabi değildir. 

15 Ağustos 1934 tarihınden ıtibaren mori olmak üzere 5 _ llalk. Ticaret hileth·ri hamilleri yolcu 
bilumum Devlet Demiryolları ~ebekesi üzerindo icra edile. • 
cek kuru üzum nakliyatına, tam vagon hamulesi kaydına a~ırlıkları hakkındaki aJıkftm H~ miisuadelerdt•n 
tabi olmaksızın aşağıda yazılı muaddel tenzil:i tarire t tbik istifade edeceklerdir. Buua ilfneleıı ayrwa ayııı 
edilecektir. 1 cinsten 25 kilo veya ınuhttı lif cinslerden eJli ki· 

ı - Şebekenin her hangi iki ieıasiyonu arasında ton toya· kadar .. 1 · · .. 
k.1 ı b 4 k esya numune ~rıın \'eva numuıı~ ve ı oma re aşına uruş. . 1 • . 
2 - Aluşehirden İzmire nakledilecek kuru üzümlerden k.oleksı~·oularmı aynı trend~ para~ıı naklettıre-

maktuan ton boş na 500 \rnruş bileceklerdir. 
3 - Salihliden İzmire nokledilecek kuru üzümlnden' 

maktuan ton başına 400 kuruş. 
4 - Kasabadan İzmire nakledilecek kuru üzümlP.rden 

maktuan ton başına 200 kuru". 
5 - fanisadnn İzmire nakledilecek kuru üzümlnden 

maktuan ton başına 180 kurut. 

6 - Halk ticaret bilet hamilleri mafevk sı-

nıfla seyahat etmek isterlerse ücret farkını um-
6 

unıi tarifeye göre tesviye edileceklerdir. 
3 - 151 

..--Belediye Diapanserinde·--.-. 
Muayene Günleri. 

Cumartesi günleri: Öğleden sonra 19at 14 den 16 ya 
kadar dııhıli hastalıklar muayenesi (Doktor Ahmet 
Emin bey> 
Pazar günleri: Öğleden sonra Hat 15 den 16 ya kadar 
kulak, burun, boğaz hutalıkları muayenesi <Doklor 
Mehme\ KAmil bey) 
Pazartesi günleri: Öğleden eTel eaat 10 dan 12 ye 
kadar dahili hastalık.lır muayene.i (Doktor Ahmet 
Emin bey) 

Sah günleri: öğleden eTel 1aat 10 dan 12 ye kadar 
Dahili hastaliklar muayeıi [ Doktor Ahmet Emin bey 1 
Çarşamba günleri: Öğleden ıonra saat 15 den J 6 ya 
kadar dahili hastalıklar aıuayeneaı (Dr. Hasan Raıl bey 
Per§embe günleri: Öğleden sonra saat 15 den 16 ya 
kadar cildi ve bevliye hastalıkları muayenesi ( Dr. 

M ehmet Ali bey) 

1 -------------------------Da mi Vılayet eneli.meninden: 
Azanıi miktarı 

Kilo 
17000 kuru çayır otu 
25000 yulaf 

Vilayet damızlık ayğırlarının bir senelik iaşesi 
6 _ Akhiıardıın İzmire nnkl dilecek kuru üıümlerden 

1 maktuon ton ba~ıoa 350 kuru ·. 
7 _ Kırkağaçtan Izmire nakledilecek kuru üzümlerden :: 

ınaktuao t.;n başına 425 kuruş. . Foto ve F·ıım su·· mer 
8 _ Somadan lzmire nakledilec.:ek kuru iizümlerden 1 

mak.tuan ton batına 450 kuru~ . 

iHTAR: 
Bu ista iyonlar arrsıncla bulunan diğer ist:ısiyonlaı·dan 

Avrupadan getirdiğimiz si
nema alm ':l makinesi ile 

:: için baladaki ıniktarda \'e şartnameleri mucib
iuce mübayaa edile<·ek kuru çayır otu ve yulaf 
16 - agustos - 934 tarihine müsadif perşenıbe 
günii saat onbeşte ihale edilmek üzere yirnıi giin 
müddetle aleni münaksaya vazedilnıiştir. 

lzmire yapılacak .na.~liyattan yu arıda isimleri yazılı ille 
uzak iıtıısiyonı aıt ucretler alınacaktır . 

KrH i~CIH ~.\KLIYATI 
15 AıJoustos t934 tar ı hinden itjbuen meri olmak üze

re l mu: De•let 0dmiryolları şebekesi üzninde yu.pılacok 
kuru incir nakliyatından: 

1 _ .En az on tonluk tam hamule teşkil f!dcn naldiy-
attan ton ve kilometre başına 2 kuruş. 

2 _ Perukende nakliyattan 4 k~ruş 
~cret alırıocak1ır . 

KIJ.\IUAHI NAKLİYATI 
«İzmir- Kasaba ve temdidi hatlarrn 

ı Eyltil 1934 tarihinden itibıuen ~znıir - Kasaha ve 
temdidi hatlı üzerinden kumbarı naklıyat Üçrtıtleri ton ve 
ki metro başına 3, 1625 kuruşa tenzil edilmiştir. 

PAJ.ı.\~H 'T VE t,A~I KA BrGr N.\ '\LİVA 1'1 

9 Muhtelif Poz 
35 Kr. 

Vesika işlerinde kullanılan müessese ~ahip
lerinin ~inemaya verecekleri sessiz yazı 
reklamları ucuz fi atla yapılır. 

Nam3ZgAh raddesi maarif dairesi arkasında 

.J-- ---------.. 
··----------------...--------------------·· 
Askeri Satın Alma 

Komsıyonundan: 
İzmir, M ydorpnşs , Oarınce, Sam un ve Marsın timanlu_ 

rıno mürettep olmak ,.e aağari on ton vnğon hamulesi te- Susı~ırlıitm kıtaat hay' anar ıuın ikiyiizbin 
şkil etmcık veyo bu ücreti ~ermek a.r~ile palamut ' e çam 1 kilo arpası mu ha mnıen fiata nazaran kapalı 
kabuğu irin t 5 ağustos tarıhındcn ıtıbarf'n nıer'i olmak 1 r • • • " • d •k 1 ı ki· . l ' .. 
.. · b' , ·re tanıim e<lilmiştir Hu t ·r " .. zarfla ıhale~ı ıeap e eı en yan ış ı ,, a em mu-uzerc yenı ır \arı · arı ''J e gore 
ton v"' kilometre haşınu : rıak.asa ile ihalesi frap e<lilnıck üzere ilau edi-

ı 100 kilometreye kuJar ~csafelie 3,50 kuruş lruişstı dr. \ t'rıiden virmi ~din mii<ldetle ihirı v~ 
ot 150 (( (( 350 kuruşa ılaveton 2,00 (( . . • b .... 

~ 51 - 300 « cc 450 (( (( ı,oo « ıhal,\si 5 e~·lul ~34 ç.a•:ŞHIU H. ~unu . sa:•• ou-
301 kılometreden bütün mesafe i~·in 2,0o (( da kapalı zarfla ıhale~ı ıcra edılect•ktır. fahpl-

alınoc:ıkt.r P.rin mezk.ı'ır gün \'C saatte Rahkesir As. Sa. Al. 
HALI, ZE TİNYA6ı, YU UR_!l YE_jUSAM NAKLıYATf Ke. rıuna miiracaatları 

İzmir Kasabıı ve teın iidi hatlarındu ton vo kilometre 
başmo 10,637 kuruş ücrete tabi halı ve 7.906 kuru~ 
ücrete tafıi Zeytinyağı. Susam. ve yumurtn nakliyatına ıo 
Ağustos 1934 tarihinden itibaren Devlet Oemil'yollorındıt 
mer'i umumi tarifenin birinci sınıf ücreti olan 5.25 kuruş 
tatbik edilecektir. 

4 - 158 

1'atbikat şartları hakkında malumat almak ıçın 10 
Ağustos 1934 tarihinden itibaren istasiyonlıra müraoae.\ 
edilmesi rica olunur. 

Talip olanların ticaret odası ,·esikasile yüzde 
yeciibuçuk ni~petinde temınatı muvakkate ma
kbuz veya mektubile yevmi mezkurda ve 
vakti muayyeninde ve şeraiti öğrennıek isth·e
ıılerin daha evel encümeni l'ilAyete gelnıeİeri 
ilan olunur. 

4 - 144 

Daımi Vılayet Encümenınden: 
Balıksir - Bandırma yolunun 92 - 98 x58o 

kilometreleri arasındaki kısmın keşifnamesi 
mu.ci~ince .~anıi.ratı esasi yesi 16- ağustos -934 
tarıhıne mu ·a<lıf perşenıbe günü saat onbeşıe 
kapalı zarf usulile ihale edilmek üzere ,·irmi gün 
miiddelle münakasaya vazedilnıiştir. • 

Tamiratı ıuebhusenin bedeli keşfi 997 4 lira 
46 kuruştur. Talip olanların nıuhasehei usu~iye 
kanununa te\1fikaıı muktazi başmiihedislikçe 
mus~ddak liyakati fenniye ve ehliyet vesikasını 
ve yuzde yedi buçuk nisı\etinde teminatı muv
akkate makbuz veya mektuhunu usul.ü daires
inde ve vakti muavyeninde Balıkesirde encüm • ., . 
eni vil~yete tevdi etmeleri ve şeraiti öğrerım-
ek istiyenl~rin daha ev~I vil:\yet nafıa daire
sine ve encünıeRi 'il:l,ete müracaaı etmeleri 
ilan olunur. 



Sayfa: 2 TORK DiLi 12 AGUSTOS -4' 

Şehirde gezintiler: 1 Dilekler: 

AİLE AHÇESİNDE ! -Börekçiler ma~allesinde 
~ir lağım patladı. 

Şarkıdan sonra. göbek oynatış, göğüs omuz titretiş 
faslı ~aşhyor. hele ~ome~i gürülece~ şe11L 

Gnzetemize haber verilm
iştir: 

Börekçı ler mn hııllesind(I 
Mithatpoşa mektebinin üst 

Klorrıet<·i, ~nlğıs nın ağız 
kısmını ~·ıkorJ; ic tarafını 
güzelce tiıkrükledıkten sonra 
tekrar, yerine t: ktı Ye bir 
k a~· defo ince inrc üfledilHen 

sonra, keman ve uttan mü

teşekkil olnn grupa dahil 
oldu ... 

Şimdi,Klarnetçi olan müste
sna, kemancı ile utçu, bir ta-

rnft:ın do, seslerinin olanca 
kuvveti ve kalınlığı ile han_ 

endelere iştirak ediyorlordı ... 
HanendPlerden biri. otur

duğu yerden, parmnklorınd
aki zilJeri şakırdatarak, bir 
diğeri de, biraz evet höpürd
ete. höpürdete içtiği çayın 

boş bardağına. kaşı;;.ı vurm
ak suretile tempo tutuyor ... 

Kalbim yaaaııııl ooor ... 

Ve yanan kalplere birer 
buzlu su tesiri yapan, inceli 
kalınlı sesler susmak bilmiyor 

f'r-ıın kn:ık ııc bileyim ııe bıieyim, 

ne hıleyinı bcıı; 
~e uznreın boyuııra 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Beıı ölllrıcm, ne bılcyım nebilt>l ım 

ben. 
Kım gırı•rek koynuna ... 
.... " ......... . 

Ve yine aynı na\rnret: 
Ben oIUrscm, oe bileyım, ne bıro)ım 

ben: 
l<ım ~ırccck ko~ııuna . 

Hanendelerin açılıp ta kap 
anmak bilmiyen ağ•zları, gı
ttikçe ocııyipleşiyor ... 

İşte, klarnetçinm yanındaki 
başı bir to.raftn, gözleri 
süzgün ve ağzı, uzon luğu
na bir yumurta sığacnk ka
dar açık esini her kesten 
fazla bağırmak istiyor .. 

Yanındaki, korkunç bir 
güzelliğe malık olan bir 
şeyler söyliyerek gülüyor. 

KIJrnet~·İ buyuk göbeğini 
ayakların üzerine oturtmuş 
ayak nyak üzerine üstünde, 
nefesinin kuv\'eti ıle şişen 
yanaklarını ve inip çıkan 

göğsünü, seyircilere doğru 

('eviriyor ve çalğısını daha 
(azla h o.fıfleştirıyor .. 

TÜRKDfLf nin tefrikası No:S 

Kemancı, bir tnrafton ya- kısmındaki soknktnn geçen 
yını kemanı üzerin le gez- lıiğ m patlıyarak pısliklcr 
dirirken bir taraftan da sar- sokağa dökülmüştür.Bu yüzden 
kı söylüyor.. . sokak pislikten geçilmez bir 

Fakat şarkısı ilo hk meş- hal almıştır. 
guJ değil.. Gözleri, lllkn- Belediye bu lağımı biran 
yıt seyircilerde. evol yaptırmalıdır. 

Külhanbeylerinin, çapkın Karanı=ık:::.ı'a=ır=ıı=-ıı=ce=.==== 
alıcı nazarları hanendeleri Gııl re opti~elim 

Pıs rlı1:tı dı~ı. pıs dı{;i di~ı .. 
teşvik eden müktıfat sanki .. Şarkısını söylüyor .. 

llelf>, o Adi ltlf ntışları hıı_ Ve onu, bir kurt şarkısı , 
kikııten sinirlenecek bir 
manzarıl, <leğil mi ... 

LAkin, sizin sinirlenmenize 
hacet yok. Çünkü ut çalan 
hunlara dehşetli kızıyor.Göz
leri, fıldırf,ldır. Bir yanında
ki hanendeye bakıyor, bir 
de gülerek, haykırnrnk )Af 

atanlara . 
Saz, söz faslı bitti .. Artık 

numaralar boşhyor. 

takip odiyor: 
Olilıı diken ııarıldı \ ny vay 
\'~rı lılliı vere li, Vrre laa!. 

Şar~ının sonunda göbek ' 
oynatış, göğüs, omuz tıtretiş. 

Artık, halk böyle şeyler 

den zevk nlmıyor, anloşılan .. 
Göbek atılırken göğüs \'O 

omuzlar titrerken eskisi 
gibi, hiç biri coşkunluk gö
stermiyor ... 

Fakat, içerisi neden sık 

** Çıplnk bir viicut koşarak sık ... 
sahneye geldi. 
Severıuı ben <laı sctmc~ ı .. 

Se\'dıği belir.. O kadar 

güzel [!) oynuyor ki .. 
Etrafıma bakınıyorum: İki 

tarafta, locamsı yerlerde 
aileler de var... Hayret! .. 

Derseniz ben de sıze: 
Vallahi, aklım ermıyor. 

cevabını verırım ... 
Hele komedi görülecek 

şey ... 

Bilhassa, terbiyeli, mah\·upl 
iki genç kız var... , 

Başlıca rol ifa eden şiş
man bir adam var: koyu bir 
Balıkesir şıvesıle ''e gayri 
muntazam cümlelerle komi
klık yapıyor ... Snhn~d kilerin terbiyesiz_ 

liklerini dinledıkleri yetiş

mıyormuş gibi, etraftan yü
kselen, galız, nğza nlınmı

yaca ıltıfatları do. işıtiyo

rlar. 
- Nasıl bırakmış babaları 

bunları? ... 
Dıye, kendi kendime so

ruyorum ... 
Ben O) un seyretmek ıçın 

değıl, içerdeki 'aziyeti an_ 
lamGk içın geldim ... 

Beni buroya sevk den bir 
gazetecilik merakıdır .. 

** Ya onları ... 
Sporcu kıyafetine burun
muş diğer bir kadın, rum 
şivesi ile: 

Meğer bu ndam biraz ev
elki k.ılılrnetçı ım., ... 

Genç kız rolundeki de 

rum ııvesi ile- zattın Rum 
muş - konuşuyor ... 

Ben, halkı güldürmek 
i~·in sahneye çıkan bu za
vallılara, sadece acıdım. 

Seniha Turhan 

! •••••••••••••••••••••••••• • • 
: Yoksu/Jarıyediren, : • • 
: geydiren ve herma- i 
: nada gözeten Yok- : • • 5 su/far Biı'liğine seve i 

seve yaı·dım ediniz. : • • Yoksulları Gö:elmc 11 • • • Birliği 
•••••••••••••••••••••• 

Hıkiye + Komeni + T raje~i + Makale_ 

Orijinal Bi Vaz1.. 

Sabaha kadar konuştuk.· 

Bıı genç· k z rolünü oymyan 
kadına, hakikaten abayı ya
kmıştım .. 

DeJimki: 

« - Arzıı ederseniz, oğa

bevinizle beraber, amcanı-
Ve, henüz. ilk görüşm-

emiz olduğu htttcle, mü 

nasebotsizlığimi he aba ka
tmayarak, doğrudan doğ

ruya. dıılgınlığrnm sohebinı 
söyledim. 

Onun biraz e,· 1 gordugıı
nı endamı, gozlerimı bir be 
yaz paravan olduğunu anla 
tlım. · 

O, Kızacağı ~·erde, hilAkis 
giilümsedi '\'e hnna ces:trot 
verdi .. 

~ Siz, dedi; nP. güzel ko
nuşuyorsunuz .. 

O zaman, hakikaten roş-

muştum: 

- EvPt, dedim; hir knlp 
kadar kırmızı bir gül kar
şısında bır bülbül nasıl ço
şar ve ağzı ile değil. knlbi 
ile konuşursa, bu saat, hu 
dakika, ben de :ıyni vo.ıiyette 
yım .. 

Size hitap eden, ben de
ğil, kalbimdir.. . 45 senedir, 

Yazan; MEHMET TUGRUL 
kuru ve muttarit bir tukırtı 

ile hissiz, bir mnkina gibi 
i leyen kalbim. şımdi karşı· 
nızda, dıle geldi HanımPfe

ndi ... 
Doktor voy ranına be, 

sende airlıkte vnrmı~ 

y ıhu!. . 
Sahil bey- Ah, azizim ke 

şke olmosaydi; keşke o 
sözleri söyliyen dilim tutul
saydi; kalbimdeki hisler 
kurusaydi... Bu gün bana 
hu perişanlık nınskesini giy
diren. işte o ilk :sözlerdir. 

ahtekflr kadın bana ha
yatını onnattıl .. 

RPjisörün sesi - « Hafifç:e 
güliımsiyerek >' senin gıbi 
sahtekfır .. D~ğilmi, sahte Salih 
bPy~. Devam, devom .. 

Salıh bey-Onlnr do buraya 
gel ı yo rlarm ı ": 

Geçen sene ölırn amc·ala
rının mırasına konmak için . 
Kendisınin, bir oğabeğısinden 
başka kimsesi yokmuş ... 

" 
n zın emlftki satılıncaya ka-
dar bende misafir kalırsı

nız ... 
Tabii münasip gördüler .. 
Bize, kendi evlerinde 

ımişler gibi, bütün eşyaları 
ıl • yerleştiklormi ve Vedia 
ya, delice tutulduğumu bi
lirsin .. , 

işimden her akşam erken 
\lönüyor, onun y nına gidi
yordum. Ona hirkar de
fo. .. 

Doktor - Jhlenmok tek. 
lıfmde bulundun ... 

Salih bey - benim, bu 
çılğ nca yapt.ğ.m hareket]cr 
karşısında, o, daima ciddile 
':lir ve bana karımdan. çocuk 
lnrımd . .rn bahs d rdi .. 

Meğer. mad ılyanm t rs 
tarafı l1aşka imi .. 

Doktor - Ya se"l de onu, 
bugün anladın değil ıi? 

Saıih hey Amcasının 

bıraktığı birkaç· dükkrlnla 

4•••••••••••••m••••••••e ••••••••••• ••••••• •• •••••••••••••••••••••••••••'-' 
S ŞEHİRVE Ü HAKATTA f 
=•••••••• • ••••••••m•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~' c ma 
Günleri ceryan esiliyor. 

hali. mutazarur olu}'Dr 
Cuma günlerj öğleden ev_ 

vcı elektrik ceryunı ve
rilmemektedir. 

Elektrik ceryanının er-
ken saatlerde kesilmesi 
halkın üıü ve saır işL 

erme mani olduğu gıbi 
bazı müesseselerin de za-
rarını mucıp olmaktadır. 

~1otörlerin tamiri için 
ceryanın mutlaka kesjJm, 
esi ldzımıa bu öğleden 

sonraya yahut başka bir 
zamana bırnkılınnlıdır. 

Belediyenin ve şirketin 

hu işi bir yoluna koya-
cağını umuyoruz. 

Zeytin müte~ass1smm 
tetkitatı. 

Zıraat Vekdleti zeytincilik 
mütehassısı Nizamettin bey 
Edremit çukurundaki tetki· 
katını bitirerek Erdege ge
çmiştir. Mütehassıs şimdi 

Erdek ve Aydıncıkta tetki
kat yapmaktadır. 

Mütehassıs tetkikatını bitir
dikten tıonra viltıyelınıi.ı ze
ytinciliği hakkında zıraot 

vekAletıne bir rapor verece_ 
ktir. 

Spor: 

Cuma gün~ü fut~ol oyunlan. 

Fırka Nüfus 
Reisimiz 
cuma günü şehrımıze döndü. 'Sayı~ı .hakkın .a Baş!ekalel~ 

Bir. mü~dott• n 'eri intıh ten Vilayete bir tamım gel~I, 
np dnıresınde bulun:m Cü- 1 QJ4 · d T · k' de . senesın e ur ıye 
mhurıyet Halk Fırkası vilayet 1 k • "fut . yapı o.en umumı nu 
idare heyetı reisi Konya me- h kk d B kAl' 

sayımı a ın a aşve 

busu Tevfik Fıkret bey cu_ etten vildyete bir tamioı 
ma günü Kütnhya yolundan 1 · t' T · d ··ru• . . .. .. .. ge mış ır. amım e, uu 
şehrımıze donmuştur. d k" "k bı'r . . . . . sayımın a en ucu 

Fırka reısımız ıstosıyonda hata :y apılmomnsı ve 'fürkır 
C H F. vilAyet ve kaza idareı ede nerede olursa olsun 
heyeti ozoları ve birçok dost! h k · k d ..J ·1 · ·çı'P er esın ay e•ıı mesı ı 

arı tarafından karşılanmıştır. · d'd 'ht .. te" 
şım ı en ı ıyaca gore 

Cüm~uriyet mü~deiumumisı 
Cümhuriyet müddeiumum· 

isi Salıh Zeki beye Adliye 
VekUetince bir o.y mezuniyet 
verilmi~tir. Salıh ıeki h y 
mezunıyetini İstanbulda ge
çirecektir. 

* Bir müddettir mezunen 
İstanbulda bulunan cümhyri
yet müddeiumumi muavını 
Hilmi bey şehrimize dönmü 
'-lÜr. 

Vilayet ~aşmü~endisi te
tkikata çı tı. 

VilAyet nafıa buşmühen
dısi Seyfı bey dün Handırm
ayo. gıtmıştır. Seyfı bey yol 
inşaat ve tamiratını maholl
en tetkik edecektir. 

~oför ka~vecmm avgası. 

dbir1er al ınınası bıldirilıJJ" 

ektedir. 
Umumi nüfus sayımı tolİ" 

matnamelerınden de ihtiy
aca yetecek miktarı vill\Y" 
yete gelmiştir. Bunlar blİ" 
tün koza kaymakamhklarınS· 
nahiye müdürJüklerine gÖ" 
nderılecektir. 

Şimdiye kadar numara· 
lanmammış ev, sokok ves8' 
ire, nüfus sayımının sel" 
amelini temin için derhal 
numaralanacaktır. Te~ 
nüfusun koydedilmemesı 

gıbi en küçük hataya seb" 
ebiyet verılmiyecek tedbir1 

ler nl nacaktır. 

Hırsızlık yapan ~ir ~öyli 
~adım 

!dmangucü ıle ldmanyuı du ı 
ikinci takımları orasınJakı 

lJün gece dnrbalı otıılı ka_ 
h veci sinde Hefık ef cndı ism
mde hır şoförle nhveri Ey 
üp erendi nrasında knvgn 
çıkmış ve şoför kahv eıyi jı
letle başından ) arul mrşıır. 
Rt:fık cf~ndı dun adlı) eye 
verilmıştır. 

Ayşebacı köyünden Ali l{ll" 

dir pehlivanın annesi Hacer 
hanım hakkındu ınbıtocn ıo· 

hkıknt yopılmıştır. Haceriıı 
bir gün evel ~·arş da k3rpıı• 
ulmakt.:ı olun kömürcü tsnı· 

ail ağanın taş uzerınf' :kof 
duğu bir lirasını çalıl ğı arıl• 
~ lmaktndır. 

mukarrer maç cuma gunu 
öğleden sonra. yapıla\ı':itır 

Kiıçiıklenn maçı pek heye
canlı olmuş ve 4 -J Yurdun 
galıhiyotılc neticelenmıştır. 

Bundan başka K. idman 
birlıği ile mektepliler arasın 
da dn ekzersis mahiyetınde 
bir maç yapılmıştır. Mnç 2 2 

berabere bitmiştir . 

ve şehirden beş kilometre 
uzakta şu, bir ay zafında 

şöhret kazanan dağ b.ışında
ki otel, onlara kalıyordu .. 
Dükk§nlar gayet fenn ol
dukları icin, su fjatına sattık 
Otele gelince . Ta bıı, rne \·
ki, rena olduğundan kım~e 

almak istemedi .. 

Bugün ağabeyisi. 
« Naçar dedi; orada 

yatıp kalkmıya ve orasını 
bir dağ oteli haline gotirmi
yo calışacağız .. » 

Ve kardeşıni alarak, o 

kimsenin uğramıyacığı otele 
gitti. 

Doktor - - Amcalıırı zeki 
bir adummış .. Bır giın ha-

lkın, oraya rağbei edeceğirıı, 
dnha o zamandan 1;nl-0 

amış ... 

Satıh bey c:enç· k z 
gideli, henür. bir hafta olma
mıştı ki; şehirde, dehş tli 
hır iodıkodu dört nala, 
dolaşın y.J hasl J . .. \1..,ğer 

onı:ı h rkes ftşık olmuş . 

D.ıirı h'lnka müdürlerın· 

den tulnn b, en uşağı t>ir 
memura, c ı zen,..('ın bir çıfıık 
s.ılıihine vu tuccara kndar 
her kes, tımmn, her kes onu 

1 

1 

i ~açuma va ası 
\:ağı~ nahı) edine bağlı 

Asılho.n köyunden Hecep oğ 
lu ffolıl ıkı gece cvel Paşa 
kö_yündon Çalık oğıu l\~eh_ 
met Ali karısı l lacerin evine 
girmış ve kadını kaçırmıştır. 

Hnlil yo.kelanara ndlıyeye 
verilmiştir. 

seviyormuş... Hntte, bu 
dedikodular yüzünden olan 
ları hatırlarsın ... 
lerde, şu i11\nı gördük: 

«Kır Oteli» 
« •... )> Mevkiindeki (Ye~ii 

çnm gazino ve oteline} g li· 
nız. Memnun kalacaksınız .. 
Herşeyi yerinde olan. V.s )) 

Bir iki gün zarfında h r 
kes o·aya taşındı. 

Znten elli yataklı olan bu 
bina, çabucak doldu .. 

Satılık ~ağ yeri 
Ko.ru tepe mevkiinde ı5 

dönüm boğ yeri satılıktır· 

Boğ iç.in toprağı go ' 
yet eyidır. Talıp olanlar elbı· 
seci Eşref efendiye mürocll· 
atları iıtın olunur. 

H h bl·ıe atta az da a, ben 
açıkta kalıyordum. 

(Devamı vnr) 

Not: 

Cuma günkii 
baş tarafından bir 
lanmıştır. 

ynzıoıP 
sütun at' 

Atlanan kısmı ve devo1111 

aynen koymak mecburiyeti' 
ndeyiz ... 

M. 
~ 1~1~~~~~~~.,~ 7~-,,...,- .... .-_., 

4 

Şehir i a ınd i 11 Ağustos akşamından ili~aren 
1 13 N. HTEL A İR 

Temsil cdf)ııl1-1·: 

KR:\NETll ~L\CKE 'ı 'A 
F .. \HREL \1 \CDO. 'Ali> 
FBAl\K .\LBEHT._ 01" l, 

ilaveten Dünya Havadisleri 

l'ir d niz · h manlığ .. insanların hakıki hisleri. ~ 
C nn t. :\1uh ıbbet Kin Dehşet... C Eıaret.. Tevekkii l, ~ 
Işt • bu f,limın kuhrnm ı ılcııı ve mc.zuu 1 

,. 
~ ... ~ ~~~~ .. ~ ~1,~i., 



12 AGUSTOS 

Elalız 
Hattının 
Acılması 

~ 

( Üst tarafı birinci sayfdn ) 
de rpey hükumet emrine alın 
nrnk mutccanis bir şebeke 
h Jine konulma mn çalısnn 
dcmiyollarımızın siyasi ve 
iktısadi ahada muhit olma
lnrını idame cdebılmek nakliy
atı orUırıp halkımızın seyahat 
hi lerini arttıracak kaynaş 
mo.smı temin etmekte müm_ 
kündür. Bu maksatla rlemir 
yollarımızın verim kabili· 
yetini nrltırmak için son
zamanlardo t rıfelerde alı
nan tedbir ve kararlar daha 
ilk günl nden itjb:ıren tesi
rini göstermeğe ha lııdı. Bu 
tedbirler dohu geniş bir 
zihniyetle takviya ve tevi 
edılerek yolculuk ve eşya 
nakliyatından başka vasıta-
lardan müstağni olacak 
nispette ucuz, çabuk, 
rahat gidiş ve 
ve gelişlere imkll.n verecek
tir. Bugün husul bulmak 
yolunu tutmus olan bu ımk. 
anı ise demiryolu inşosını 
dahili siyasetınin başına ko
yan çok kıymetli Başvekili
miz ismet Paşa Hz. nin bu 
sıyasctteki ısrtırlarının ne 
derece isabetlı ve hak1ı ol l
uklarını ve domiryollorı ı ın 

memleketimizde yaln z Ytılnn 
müdefasını değıJ nyrıı zam
anda iktısadi r f eah ve inki
ş fı temin edPceğıni pıırlok 
bir surutte 1spnt etn i ola
caktır. 

(Muhterem 'aCıa Vekllim
izin nutku uzun olduğu için 
tamamı bu nusham za kona
mamıştır 'utkun devnmını 

)arınki nüsham zda ba rıca
ğız) -z 

niinvada hirincili~i ka
zana·n «< ZEI IKOı. » 

fotoğraf m·ıkineleriuin 
934 ot matik modtıllt -
ri ni lllcl kint\, hpa 'P 

t•arıt'1ııh.1rını « .. \ lf EH 
.lhT .1AH1>r~1r Hf -
EYi " .. \ \\ 'j ticaret -

hane i rıd•') aravınız. 
• 

... ~.~ • . . '. ;;. ..... . ..,.•ı. -~: . . .• 

TORKD1LI Sayfa: 3 

Devlet Detııiayolları 7 Devlet Demiryollan 7 inci isle -
ci işletme müfettişliğ- tme Müfettişliğinden: 
İ den· 10 Ağ stos 934 tarihinden itibaren halı, ze-

tzmirde 26 :ğustos ı934 tarihinde açı lucak bı·ynclmiıeı ytinyağı, susam ve yumurta, Devlet Demiryoll
pnnayır ve 9 PJh1l f ~J4 dck.urluJU~ ~enljk(crİ ıniın srbc- arının iğer kısımlarında o .. 'duğu gibi ton ve 
tile Demiryolu ücrctlerındc, .ışağıd 2ki tc1ızilllt ve teıdıilı'lt 

yapılacaktır: kilometre başına 5,25 kuruş yirmi beş santim 
1- An koro. \'e Kon\'ıHlnn 24 ve Af yon vn Uanuırnı:ıdon 

25 Ağuston 1934 tarihlorinc Joğruea hmıre lıcıreket ı·dc ücretle nakledilecektir. 600 Kilometreden faz-
cek katarlarln Ankara-Afyon ve Kor ya Afyor. Alıı)unt-Ho r ki d l k b 
lıkesir. Afyon-Menemen. Bond rma Mt'nc•mı n k ı •nıforındrki la mesaıeye na e i ece u eşyadan D.D. 
istosiyonlardan n ünhas•r ın izroıro gitmr>k iızerc gıdiş dör- 70 1\TO. Ju tari~e ahkamına gÖre 600 den 800 
üş bıleti al:ıcak yolcular:ı yiizde 80 86 nisl:ıetl• tindt! rnülı 1 Y~ -

im tenzil6t yapılacaktır. k ·ı t k d r . . t k ·ı t 
İşhu tC'nzıltU, ikinci defa o'nrnk An f)f3 \'C Konyadun l ome reye a ar mesaıe ıçın on ve ı ome -

7 Eylfil, Afyon ve Band r nadan 8 Fy.ul torihlMiode har<' re başına 2 kUTUŞ Ve 801 den 1700 kilomefre
ket t<lec k katlar kin t krar edil cektir 

Yol(·ulur, döı üş bıldlc rirıi İzmir istnsyorıuna v z otti- ye kadar of an mesafe içim ton Ve kilometre 
rruek şurtılc 1zmire nıtıY ıs )at torıhınden sonra beş gün 

zorlu da lzminlen hnıeket cJo,·ek kntı:ırlnrlo, tevakkufsuz, başına 1 kuruş ücret alınacaktır. 
olarak, «reldikleri tnsyonlarti dönebıleceklerdir. 

Bu tenzilattan i tıfulc ıçin Ankara-Bı.ılıkeeıir «Bolıkesir Fazla malumat için istasıyonlara müracaat 
h.ırİç», Alayunt-Afyon «Afyon hari\·», Konya· Afyon «Afy-
on hariç», kısımlarındoki istasyonlardan bilet alacak yolc· edilmesi mercudur. 
ular; biletlerine yııpı tıı ılmak üzere g ~elere l,irer vesika 

3-156 fotoğrafı vereceklerdir. Buzı istasyonlardan lzmirc gidi -
dönü bilet ücrotl ri şunlardır: 

11 
Kuruş 

Ankarndcın lzmire gidiş- dönüş 1050 
Kon yadan « " '' 900 
E.,kişehirdcn <ı « <ı 790 
Afyondan <ı « « 525 
U2aktan « « « 340 
Balıkcıtirdt•n cc « << 225 
Bundırmadan <t « « 375 

Bırinci mevki ucretlorJe hu nisp tlcı dedir. 

m 
Kuru~ 

700 
600 
525 
.J50 
225 
ıSU 

250 

2 Butün ~ebe· de m ri olı:ın fotoğraflı halk ticareti 
biletlerinin 15 günluklı r nden 20 Agustos ıl, ıO Eylul 
934 zarfında ılk defa İzmıı e hunıkel r!dilmek üzere 

alınacak olonlorıııa ait ücrel~or yarı yarıya indırmiş
tir. 

Yolcular. hu bıl ·il •rle lzmire vnrd ktnn, vı lzmir 
ıstusyonunun 'iz sını b zz t olılıktan sonru biletin nw
rıyet müddctı Hılıu}etırıe k ıılur istodıkfcri ıstık· mcte do
ğru ist' liklen ycrd kal ırok scyahnt ede bileceklerdir. 

Bu seyoh::ılo oıt on Leş gun miiıldetlı halk tıcaret hı 
lotlcrinin Ucrotleri şunlardır: 

1 il lll 
1750 l 250 s75 Kuruş. 

1 u bilet huınılleri 30 kılo uk meccani bağaj hak. 
lıırındun başka aynı cinstten '.l5 \'eya muhtelıf l'IDsler
den mutrşek ıl 50 kilo nümunelik eşyayı daima beraber
lerinde meccanen n:.ıkletnıek hakkını haizdirler. 

rstn yonlarılun uzak bulunan veya hu nevi biletler so· 
tılmıynn yerler halkından bilet tednrik odecek.ler, Hayd&r
paşa (( 1 tan bul 1), lznıır. Kayser i, Adana işletme müfettişlik
lerıne veya Ankaruda D vlet Demiryolinrı Umumi idaresine 
ücret, fotoğraf ve aure leriııi gön,)erirler, ve hangi tarihte 
hangı istasyondan seyahate bıışlıyacaklarını bildirirlerse, 
biletlerı. adreslerine gönderilir. 

3- 16 Ağustos- 10 Eylfıl ı 934 zarfında şebekenin 
hor hangi bir istasyonun 4lıın ve her hangi bir tarih için 
lzmire fotoğrafla gidiş-dönü ~ bıleti aloc. k yolculara umumi 
tnrıfe ücretlerinJen yüzJo ellı, ve pnnayır<la teşhir için 
gönderilecek eşyanın 250 kiıodan fo.ıla yekpore ağır ecsa
~ın iki adedine um11mi tarife itzninde yüzde Y'·tmiş tenz. 
ı IAt ynpılır. Eşya tenzildtındnn jst foılo için:, ik\ıent ,.c ta 

sarruf cemiyeti merkl'z "'·eya şubelerjnden istıhsn l edilmiş 
bir ve ikanın istasyona \'L•rilmesi şıırttır. 
. ~önü olculo.rıle ı:ıalılmnyıp geri ç~vrilecek " ya için 
lzmırdoıı hareket vo s vk müddeti 1-24 Ey til 934 tür. 

Yolcu~nr dönuş biletlerini lzaıir istasyoı una vize ettir -
mı>k rırtıle bu müddt•l zarfında İzmirden hareketle 
doğruca ve kı ·n yoldan geldikleri 
is.~usyon~nrn dönebilirler. Panayırda sntılmıynn eşyn lzmire 
gond ~rılırken, olınm ş olan hamule senetlcrı lzmir ambarı. 
nn iude (dilmek şartile mahreçlorine meccanen iade olunur. 

Fazla tafsildt için istasyonlara müracaot edilmelidir . 

3 - 162 

Devlet Demiryollan 1 inci işle -
tme Müfettişliğinden: 

Muh erem Halkımızın Bandırmadaki plajlar
dan istifade edebilmesi için 15- 8- 934tarihin
den itıbaren işarı ahare kadar Cuma ganleri 
Balıkesir - Bandırma arasında çok ucuz fiatla 
bir tenezzüh katarı tahrik edilecektir.. Yalnız 
gidış birinci sınıf 100, ikinci sınıf 80 ve 3 ciJ 

, sınıf70 kuruştur. Gidiş-dönüşl ci sınıf 130,2ci 
sınıf 100 ve 3 cü sınıf 80 kuruştur 

Fazla malumat icin istasyonlara • • 

edilmesi mercudur. 

Belediye Reisliğinden 
ı - Dinkçiler M. den pehlivan O. Mehmet tarlası 
2 - Kasaphr M. den p hlivan O. Ahmet damadı Ha1an A. 
3 - Kas>tplar M. dı·n deli Hüseyin O. Ahmet k ı zı Dudu H. 
4 - Dinkçiler M. ılerı Gökköylü Comile hanım . 

5 Eşhası meçhulenin emvali metrukeden 
6 - Kasaplar M. den topsakal veresesinden ince İımail 

kızı Fehime hanım 

Kr. 
1,52 
1,52 
1,52 
1,25 
0,76 

1,09 

müracaat 
3-161 

Metre 
2688 
2211 
919 

1734 
1535 

725 

L. Kr. 
40 85 
33 61 
13 88 
26 36 
ti 17 

07 92 

7 
8 

Eşhası meçhule 1,54 l 137 06 14 
fldcı gaybi mahallesinden Konyalı hacı Abdullah kı1 t 

Dudu ve llııcer hanımlar 1.30 
9 Eş hııs t meçhule O, 76 

10 ~1ırzabey uınhallosinden pullu Hanife han ım 1,36 
11 Eşhası ıne~· hu le O, 76 
ı 2 Eşhası me\·hulc 0,76 
ı 3 - Oruçgazi mahallesinden hacı Ruşit veresesi t ,36 
14 - Dinkçiler mnhallesinden koca ağa O. Ahmet J,52 
15 Eşhası meçhuleden 1,76 
16 Eşhası meçhuleden 1,76 
17 İzmir!n mahallesinden vaddek Süleyman hoca 1,09 
18 Martlı mo halle inden sırtı O. lsmnil validesi Meryem kııt 

19 

20 
21 

22 

Esnıa hanım l ,63 
Kar:ıoğl o M. vnrid ıt kdtibi Cafer validesi Safiye hanım 1 .09 
Oruçgazi M. rnkır Ahmet O. nalbant İsmail ağa 1,88 

Orııçgflzı M. korucu Rifat ağa kain vnlidesi Numan kııı 
R -ıhıme hunım 

2J Dınk~·il~rdcn snrruf Osman ağ:ı veresesi 

1655 
1710 
1575 
1485 
759 

1378 
841 

1950 
1644 
1519 

1395 
680 

1426 

Z2 ti 
13 ()() 
21 42 
11 29 
05 77 
18 74 
12 78 
14 82 
12 39 
16 56 

22 72 
07 42 
12 87 

T 
_, 

iinizi Deneyi iz! 
idnıanyurdu Eşya ·yangosu Bilet 
ter· Satışa (;ıkt. Yirmi Beş liuruş 

'eı·ip Biı· Bilet Alınız. Mııtl<tk<ı Se -
vineceksiniz.? 

24 25 - ~1 nrtlı M odacı İbrahim kamıı Rahi me hanım 
26 - Eşhttsı mec;·hulo 
27 - E bosı ml'c;·lıulf> 

28 - Mustnfıfokıh mnh ıllejnden ~ıyen O. Mehmet efendi 

1,63 
1,52 
J,63 
0,76 
0,76 
2.18 

2393 
1890 
842 
708 

1495 
ts78 

38 41 
28 73 
12 92 
05 38 
11 36 
40 95 

740 25 

E:carı mii rııire fıdanlığı te is Pdılmek üzere menafii umunıiYe namına muhasebei hu
f:Us1y zır.ıut uıüdiırluğü i~·ın iAtiml§k cdih•eek yirmi sekiz ~parça tarlanın hey -
"ti muhuminece ınnhallen tnkdir eılılen bedelleri h izalarınu yaz ılmıştır Bu bedele kana
at ctrııiyen tarl.ı sulııplerinin Hükumet Men11fıi umumiye istim)dk kararnameıinin 10 ncu 
maddesine tuvfıknn sekiz giin zarfında yazı ile belediyeye müracaatları ilAn olunur. - ' - - 3 - 157 



Aakeri Satın Alma 
Komsıyonundan: 

Edremit kıtaatı hay,·anatı için üç yüz bin ki
lo kuru ot ile dört yüz otuz iki bin kilo arpanın 
kapalı zarfla ihalesi 28- 8 - 9 ~ 4 sah günü saat 
onda icra ectilecek1ir. Taliplerin n1ezkôr gün ve 
saatıe Edremit Askeri satın alma kornisyouunn 
müracaatları. 4 - 153 

··-------------------·------------------··~~·~~~~-~~~--~~~~--:-~·~~~ 

f·oto ve Film Sümer 
Avrupadan getirdiğimiz si

nema alm ·1 makinesi ile 

9 Muhtelif Poz 
85 Kr. 

Vesika işlerinde kullanılan müessese sahip· 
terinin sinemaya verecekltri sessiz yazı 
reklAnıları ucuz fiatla yapılır. 

NamasgAh caddeıi maarif dairesı arkasında 

TURK DiLi 12 lOUBTOS 

3,50 kurut 
2,00 
1,00 
2,00 « 

alınacaktır . 

Hlll, ZE 'Tİ MYl6ı, YU •URTl VE S~ llKLIYlTI 
İzmir - Kasaba ve temdidi hatlarandd ıon Ye kiLome 

başına 10,637 kuruş ücrete t~hi hah ve 7,906 kar 
ücretP. tabi Zllytinyağı , Susam, ve yumurta nakliyatına 
Ağustos 1934 tarihinden itibnren Devlet Demiryollarınd'
mer'i umumi tarifenin birinci sınıf ücreti olan 5,25 ko 
tatbik edilecektir. 

Tatbikat şartları hakkındn malumat almak ıçın 
. Ağustos 1934 taribind n itibaren iıtaeiyonlara miira 
edilmesi rica olunur. 116 

1 


