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lıtanbalda ıair Akif ihtifali 
İstanbul. 28 (Telgraf) - BugUn bUyilk şiir 
Mehmet Akifiıı ölümUnUn d8rdO.ncU. yıldönil
mil mllnasebetiyle Univeniteliler '6irin kab
rini ziyaretle ihtifal yapmışlardır. F.debiyat 
fakUltesi pn>fesörlerinden Ali N"ıhat merhu
mun kabri baımda bJr hitabe irat etmiştir. 

1 
YENt ASIR Matbaasında bası1mıft1r 

----------------------- - ------- - - - ----------------- ---------

lzmir, Manisa ve Balıkesir seylAbı 

Habeşistan da. 
ihtilil başlıyor 

--------------~IWW •. MN.,_ ____________ __ 

Menenien merkezini su bastı 
IWlllılıtı 

Valimiz Menemende bir kö-
yün tahliyesine nezaret etti 

--------~. 

1 GARP 
ÇÖLÜNDE 
ltalyanlar Bardiyayı 
miJdafaada inat ediyor 

Tobrukta yeni 
müdafaa hatb 

kurdı.lar 
Alman esll'lel'ID ytlzde 
yetmlli ttaıyan pltta.. 
Kahire, Z8 (A.A) - ıwaı-ı GmJ'a-

nl Bardiyanm 38 kilametl'e prhimle U. 
in Tobiukta mllldm kuvvetler tahelt ee. 
mektedir. BudiJ8lllD salmtanu ....... 
1r:1p Tobrak etrafmda ltaban ....,_ 
hattun teshit eyJl7eceii .............. 

İtalyanlann lllldllyayı ılOll dpkitQlı 
bdar m8dafaa tein ellerinden plen MI,. 
tin bnHnJan JmllanaeaJdan ...... ...... 

- Sona 4 iineii Salril.le -



• l ŞEHİR HABERLERİ Fransa 
Muamması 

HcUcl glfnön en laaPGl•etll 

Terkin ed;len Büyük pamuk kongresi ==.::::::-
-- Kıtmir ohnak neyine yetmez! ver~er .... - &qıara1ı ii::ı Wll•• -

Yazan : Şahin üduınan 
38-

- ···- Defterdarlık milruru zamana uğrıyan Per~mb •. •• t 1 iz • Viıi"nin kontrolü altında çakan ga-..a....... ........... ..... _.. ~ ............ _, \'esair suretlerle tahsılinet~~munt mesağ ... - e l"UDU op anıyor. mır zeteler Franta .. Amerika arumda 
... ,,..... ~· --·ı· e,,,... ~ ,,,,. ..... -,,,_.. ,,... bulwumyan 1.950.000 liraUJt vergiyi ter- ah ideal b' li:.!-.I bah ttikl . 
,.., ........ 1e111 ,....,a11 ...,....... ..... ~. kin ve kısm~~i~ etmiştir. mu~ hasları yann Ankaraya man, ıı:: .i:i~te .:Eerı u:...:; 
.:.=~ 1:i.id!. ~ ~ :!lli.~.;!i~ ~~1:1;; BiR KAZA hareket ec11·yo•lar Amerikanın lnailterey• en büy6k 
sanlar koparan Yeniçeri zorbaları Genç hepsi de tüvana birer arslan k ·ıeler... Karantinada bir kaza olmuştur Mu- & • yardım~ ya!"""lrta olduiunu biJ. 
Osrnanm aleyhinde abp tutmap koyul- Ve adayı bhril tenkil babında ıebav· harrem oğlu Osman, idaresindetd oto- ••x mez değillerdır. Böy1ece Framamn 
dular. • Un ve teilsülde bulunmıyalar .•. Nasıl! mobili Febmlnl.n b!ı:ıek arabasına çarp- önOmUzdeld perşembe 1'UnU Aftkara. 2 - F.ge pamuk sabaJannda su tabri- esaret albııda bile hürriyetçi ve inkı· 

Palabrylkla, ~ giibil Ye kolları Albriıı rahat etmesi hususuna dikkati tırarak hayvanın ölümüne ve kendisi· da Ziraat velrilinin riyuetbıde toplmaa. batının önüne ~ ve snlam• terti- lapçı ruhundan ayn)mıyacağı görüJ. 
dövme (1) relbn1erLt .asın, lrl ,an bir tam., ve itinayı malnellmd.: bulundun niıı de kaburga kemiklerinden yaralan· ~olan pamuk kongresine İzmlrde bU- batmın ikmaliyle ~uk nncfmanın• mektedir. 
Yeniçeri yanmdaki aıbdqlna JU su- mu . .. Onların hali nicedir.... masına aebcbıyet \-enn.iş ve tutulmUf- ytk hazırlıklar yaJ>ilin1' ve kongrede artması tememü edilecektir. Bütün bunlara raimen y· • hiiki-
retle dert )'Ulyordu: . Hn.se!in paşa, genç Osmanın üzerinde tur. Kaza sırasında arabanın fenerleri 9el'dedilecek mevzular tesbit ecfilmisfu'. 3 - Pamuk sabalarmm fenni v.aitle etile Alman _.;_ __ ..1_ !__L __ _ 

- Bunun yaptılt da bir if ml sanki? oturdugu tahtın yanına kadar ilerledL sönüklil Kongrey l İzmir Ziraat odası adına silrillilp ekllmesi. mevcut iki traktör 39 m ya~ muz.aıu:ro. 
Blfle ukm arkama Yeniçeriyi yok- Tahta Uç adım kalmasını milteakip yil- · ----•-- İzmir mebusu B. Mehmet Aldernir. pa- kooperatife ktii aeJmedllinden l'4e.,.. ler yapalmakta olduiu da mal6m-
lamaduı l9Çlrmek 1ıı1u brp emniyet- zil koyun yere kapandı.. Bir kaç defa Bir bel'aet .____ ın~ lhmcatçılan birlW ac1ma borsa re- muk mıntakamıın kombinalar bö1psine dur. Framamn bette Gçünü doğru. 
sfzllJc g6atermelc delil .de ya nedir? zeminJ aptilkten sonra dedi ki: . .. aaa-~• w B. Cevdet ~:V:ah ve Tannı •b4 ithali tstenecektlr. dan doğruya kendi if8ali albnda ha. 

Madem ki bize emnıyetl yoK .. Peşine _ Mevll Aleme baisi emniyet ve in- Bundan bır muddt evvel sahil parla kooperatifleri birliğinden Mahmut EAıt- ta Alman ı-.-:ltere -'-·h" deki 
talnp lrizi bu.raya ne diye getirdi?.. şirah olan vücudu hilmayunlarını her . nünde 84 numaralı otomobil şoförü B. boz iştirak edeceklerdir. <I - BU~ memlekette sUmdaıd ~p n kya, .lo._u y·~~ !11. __ L 

Yeniçeri haDll ~ dOfmandan tilrlil Arızalardan masun ve mahfuz bu- EıJref Tamrın otomobilini sUratle sürdtl- Kongiede İzmirin serdedilecek mev- pamuk temini lc;ln KJevland pamuk tip- muazzam omp ya lfl yı iftıra& 
yUz çevirdl!.. Bu duJulmuş şey mi?_ yumm. sultanını... ~ü ve bJr belediye memuruna habftt- zulan şunlardır : lerinin kaldınlaralıt Adana mmtabsm. ettirmek pro;e.ini henüz terketme
D ha savaşa girmeden, ortada hiç b'r Padişahımın sa~ei 'nayetinde taifei ten adliyeye verildiği bildirilmiştir .. B. 1-Ege iklimi sonbaharda yağmurlar da da Akala pamuk tobumlanıwı kul- miftir. Fakat Viti bU oyuna Girer 
sebep yokken ocağ~ ve sancaiJın hı- leşkerin hepsi de asayiş ve istirahat üze- Eşref Tanınn bi~ci. as~yede cereyan erken başladıluıd n 192 gUnde neşvü lanı)~ ve um~ istene- mi) 
rakıo ta sıvışmak kimin aklına g l"r? . re bulunu 0 lar Onlann muhtac olduk- eden mubakemesı netıcesınde suçu sabit ema bul n pamuk tohumu yerine 150 cektir. Ci _L • ,, __ de Al 

H
n-'-•- rd . ül . be t ' k .lmi t d .. rmea; ··~ manvanlll aı-
YDJUU'.ID yaptı ılı bu sık ık yokla- lan, hattA ku stltUne vanncıyad k bil- g r me~ rae ıne arar ven ş ır. un en ~em sını ıkmal edecek ori- Murahhaslar yarın Ankaraya hareket lan . . .1·_ .. 

malar bana cok a r gel yor. Bu bize b·r mle zAd v 
2 

d nin ır t r --•- ·ınaı bir tohum tipi bulunması istene- edece le dir. Bazı raporlar da d~- zu !11 
yerme getU"nıeie gucu ye-

Sen buna ne d . b . ve t d 1 ilm si i ·n m - Kai'U meyveciler ir. Esasen N 1 l pıMuk Wı istu- dan doğruya Zira t vekAJ tine gönderil- ter mı) 
deviren' • duru b r d h r ç r ~ ba to laıt L. u bu mevzuun üzerindedir. nııstir. Fransız milletinin haleti ruhiyeai-

d vt iri. b. r karpuzu d. vurdu uma c hı a eli dır· • - - - ·- -·- ··- • - • - • ••• ne vakıf olanlara ırn-- Fransa e:ı_ b Kuru rn Y\ e ih catçıları birli ıd - B •-·..., ..-
m iriaiııi korkut k ı ter Ha n fini ho tu ult nım. B n h, ti dun bir toplantı yapmıştır. ugu•.' nku•• •• h• yük Britanya aleyhinde hiç biT ta-

Jl~~ı.tanıda ~~~bir k d fa iken d t t v tan tın n cirara- -•- Ji'~ U Jm maç vvura ortak oİmıyacaktır. Mare-
,,. .... _ ce.ap vcnu. na aslA kar tı Anz olmaz. o·meni şe- _._ .. ._ k 1 aL - -1 p d 

- Yerden Jt ve kadar haklısın, ba ifınize hiç b r leke k ndurmı ..aaoaeme arar aft ~ eten onanmanın ve ordunun 
n yanık ... Hilnklr, elinde bir m emnly tle münşerihUlbal bul~=alıs _ Bn. Sabriycyi tehdit suçuyle muhake- x,.s şerefini ihW edecek teahhütlere gi-
tuttulu ı.Jde bun dolu bir hçınm ya- nız sultarum... e.edilen Mehmet Hepyürek ağır ceza- Altınordu - Go··ztepe takımlan rişmiyeceğini. Framamn mütareke 
nına ~r... Korbnm hem ftcı- da ild ay hapse mahkQm edilmiştir. flU1)aruiin hükümlerini -i•letmo-
yı, h .. ~ 1rendlnl berhava ede- Bornovanm Camdibl köyünde Meh- ·-~ 
celc ••. Oc.lmm:. Wıflelne kafa tutan- --( Bitnaedı )- met Aliyi tabanca kurşunu ile öldür- buaiin mevsı·mm· en mu"him ie razı olmıyac:aiını. bir tazyik kar-
lan ..ı. affetmez... mekten suçlu Hamza DaAdibi ağır ce- ~ - '1Slnda istifa etmeyi tercih edece-

Y..tçert oealı memapluı, aralarm- (1) ~erhda ~iae Jcugs" fOne batı- 'lada altı RDe aiır hapse ve 400 lln et. ka...,,. )8an8SJDI yapıyorlar iini .c;ylemiftir. 
da hakllmetba Jcra,.tt aleyhlnde bu su- nmı1c ~ ~. b1tım tazminatına mahldhn edilmiştir. aa 9u-~ FraneaY1 inal ederek Lnalin idare-
ıetle ..-nler yUri)tOr clururt~ (1) Denwl: Fonça, ..... 7cmwt' ma~ ~ Mescitte ilflh11kçlllük Y.- ai altında bir kulda hilkümet kura-
~ Osma buna asla ehemnılyet ver- w oeln dftü ~ .z.,.m sudu Fatmanın asliye Qç(lndl s•s zla ~ 
mlyordu. Tebar ~ emri vereli TG~ ~1waicdr. Bıkidn denu•Jc cezada devam eden muhakemesi netice- Birhıci devre 1ik maçlarının en son Göztepe lçla 4e Altmordu denceainde me ' an •• 
Ye ol'du IJllk topralı tberfnde ,ore. bW venı. clt&nap clitllnnaeJc tnawamada lenerek iki ay hapsine ve 36 lira para ve en mUhim karşılaşm.n busttn yapı- olmasa bile yine köındtlr. Bu yi1zden Almanlar bunu yapabilirler. 
•ldıe ..._ ...... Wr bç g1a .,.,. ıc.ıı..ı..ı.._ ce7.aS1Da mahkQm edilmietir. 1acaktır. Müsabaka saat 18 dadır. Altiıı h• iki tabın Jçia de plip ........ her Fakat bugünkü ,..dar içinde Ma .. 
ra JMletq JaucltMhu ıavet yakm bir (3) - Gnç o,,.... ıe~,.. SeydddSyUnde Ömeri ba$lna wrank ordu ve Göı.tcpe takımlarmm yapacalt zanyınkfnden ztpde ba maçta m8hJm re§&I Petenclen bqka hiç bir pbei .. 
lııODü )'erim kiıcllr lllledf ... Genç o.. tblnaa Nhcla k H~ ,,... JM~ ~~1j:li" ceada bir wıe bu maç. ~ &iden ve mJl1t ~eye bir meseı. olmup&r. yetin FraMIZ milletine itiınat ve 
ma .......... 8ltak dilfmmı araztsl- •"-.OM ilua• eda Y~ de"4- Pile 0 ıqtur. ~tmıek Um1dinf besllyen dört ekipim.izln Her iki t;akfnnmız da mllll kflmenln hürmet telle.in edemiyeceiini de hi· 
ne *-llal ilk lnllnde tutarak as~ lft dlMtW an.iye ehaü w k takim ---•- ierecelerini tayin edecektir. Şimclild 1runet1l ~ v- ıw_ 
... w.. -- üılınnalı: lltedl. Burada t'~ hem ketadlmam bnet' fcN/Hldnn Doktmtar arasında \alde Gaztepe blr puvan farkla A1tm ~k . ~- una. 
Wr kat ..... dural.t!ıt~ ve lstlrah.t f)clnaLıtawutıl4. hna Ü o...... 71aktı- Karşıyaka Cocuk yuvası mlldOr ve 1MUdan evvel f?elmektedlr. lıfatldp olur- r ı:a.ah, 8ftl ft enerjik olacalı muhak· Bunun içindir ki pek beyhude 
olu.,........ din etdıdl... latup Y.anıede hosJW..,.. •beı> ol- mUtehasaıs Dr. Sabiha Sayın zoo Ura ~ raldblnden bir puvaa .tıya dn.e- a · olarak ihtiyar Ma,.la eJde etmefe 

ONia ... '>r-Anm verdill emlrcl• ...,._., ücretle 'OeldJdar s(lt ve mektep ~· rek UçUııc(l o1acaktır. Galip ıelirse Al- = ~ yçma 1:.t~ çahpnaktadırlar. Marepl mailôlJi,. 
llttfade ederek ora&ı ...... m ~ (4) ..... ....,. ~ Gdvau lan bakım eYi bat ~ naklen tay Jle puvan puftDA .. bqta olacakhr. ve • epenin yetin aalan .. ilılaraplan içinde olan 
~ mwla l8druua ObrtJi H~fn ,eldinife le?'pUf. tayin ~ ~ c...r..,._ ~-_.. O takdirde Altmordunun vaziyeti mflş- ı dalla emnl,etli ı., AJtıoo"'mltm da ·ıı f . bir "benet hacaletine Grük 
peanm hatmna ~ bir fikir (S) y~ 1M11nplamua diQer bir culu mua,ew eYi doktoru Ata Oakal '·~yani mD1t 1dlmere. tzmırdesı gol ppmak 1mdnti fazla libl aörilntl· m• ~ •nı • ' • • 
1tlmfftl... u.; Ü a,,. hfv.cfv UO lira ücretle tı.yin edilmiftir. ;ki takım almdılma giSre - girebilmek yor. ~ ~ m-Jardan lemıyecdctir. 

t.f11o\Dy!G AJI paşanın mesane hasta- (1) Stpah triLtvftl~ ıfcnneı lllhfm --•--- ıçin ikbıcl devrede biltUn rakiplerini 1ltHade eden tuafın plJp plmeıll lhtt- Almanya, her f8Y9 repı;ea kn• 
bfından ansmn alınest BRrtne sadaret ~ topWt,Jt efnıt olup hnlor °""" ihracat Blrllllnde v nm~k mecburfyetl bqısmda kalacak- mali kuvvet!kllr. Muh•kbk olm 1119çm ftt iltimalini tıercih ecletee Jraamca 
mahmma aıecen Ru.e,tn ~ z@kAsı c:l1&d. dNri mufıtaı te,kil e~ Haber aldıbnuza göre ihracatça ~ tır. Ma~lQbiyet takdirinde tablt vaziyet çok heyecanlı cıllalJdır. çok bir feY oLmnaa&br. Zira Aı. 
kıt. 18)' w tıedMr1nl 1117et tUrGk. bfa- lik1eri muamellt mtldGrü Omwı Tor- man ordaı.ı. Talou varmadea 

:,..~w:.=~1~:= Falıtıstr ıallıl :: ~ihraca~~~= Ticaret Vekiletinin Tebligı" • franmz harp pmileri bu~~ .. 
nm çlr)dnll~ hiç farbtme,tp 11de umum kltib muavinliklerbıe taJin edil tünden nzakbıphilecelden aibl 
tOylerfnln llze)Jltlld &Bren ve bunc!an -.- mislerdtr. • "•• - - -:-rans1% ""'.'lmtemlü..e imparatorluğu 
b&bllrlenen bir TaV1ll kutu kadar da Sa ba•kını hakkın- Mıntaka ticaret müdür!Uğil raportaro - Btlffartılı 1 inci Salail.de - P kapılmamasuıı ve tam bir emniJetle da mücadeleye yeniden bapmak 
matrur. lrendhal belenmlt g6rOnUvor- B. E4ref Özlerin maaeı 80 liraya çıbnl- va plyuaJannda tOtttnJertmfze ihtiyaç harebt eem-H kunetle taftl,. ede- serbc tisini kazamcakbr. Şu baJde 

::·~~ ı.:~ =cL~ buldu- aa be yanalla mqbr. h~~= ~~ ~ rtz. ~-Hitlerin ~·· bir ~te 
Hemen Xallavlslni (4) bama l(eclr- balanda olduğundan, alman tedbirlerin de lnzl. YENt AStR - AmerlbbJann elle- ditmeden lngiltereye yenı kuvvet. 

dl • Dlrt ,.enli 1IZUD ldirldlnnn ete1de- llltlr,:.r• Tıılı •u. 'llamiyle, ,ımdlye kadlr görillmemlş bir rinde DMl'9CUt t6tiba lloklannm tamam• 1er b%andıracak o1an böyle bir va-
rfn• topladı. Tavus UfU gfbf .salına •lına ~ 8-fanı/ı ı inci Solailede _ .,. 1 1 nefasette olan tOtunlerln müstahsile ve Basra yollyle Amerikaya 11eYkecldmt~ ziyet ihduından içtinap ecleceiinl 
ytlrUyerek pedl§ahm oturdutu sayebl- Jer tahliye ecfllmlttlr. Bu k&ylerfn ıı•ı••ır "llemlekete en yilksek aevlyede gelirler tir. AmeribWar da plyu9Ja lftlrak tahmio etmek hatalı olamaz. 
nm 8allne vardı. Gene; Osmanm buzu- halkı fbndl emin yerleıdedir, ,__ 1 • b: temhı edecek tekilde satılacatmdan edecekleri gibi yerli firmalar mUhlm Mağltp F ramaya Almanya ile 
nma dnd o1da... dnn [llrmelttedir. Yeni-. m0nuebeti:v1e salı...,,_,. m n olmak gerektir. m.iktarda milbeylıatta buJunacak:Jaıdı. ··..ıı- L_!_.ı_ ..ı_L ___ _ı_ __ & ha 

- Bak X.Ja .•. Bls de, 1fte timdi seni SimaT bpmt mhlye .._. kuhlbOmtlzde AUUU Geçen sene kampanyasının ilk hara- RO• upuen::nuaa ıı:m1111 ~çe re-
pltrbıcÜ idik... kesinin = ev1erbıl sularm =~ m.-. olmak tbere =•= E"etll devresini mUteaklp atılamıym tU- Borsa ket Ce9aretini wnn de bu keyfiyet• 

Buraya trellnceye delin ~Daıda bir ama mana bırabustır. Bandırma- te;rtıp ed•lm•tttr. tUnlerin dalma aynı fiatl muhafaza et- tir. 
bavlt meşakbt çekildi Bundan -etOrO dan bydtJar celbettlk. Su altında 1 Amnmn bu dAm davetiye oJank Uji ve hattl bazı istihsal merkezlerinde Şimab A&ikada General Vey• 
,..-ek bot ~ (5) Vf1 gerek tAlfef bJan mert byılc1ar1a gidilmek sa.a kabuTieri ile tıatr!f!ert riea olUllur. fnkselifler görllldOIU UtırJardadır. BI- • pnd. Swiyede General Denz yeni 
amahm (8) Arama muhtaç bir baJe p1- ntfyle tahliye ettirdik. - ı naenaleyh Bu .ae de mllstah!dle tela.. OZOlıl ihtimallere karp jmna .... torluiun 
diklerini g8rdük... Bamdolsun. lnımllQ Ye hayvanca '"' ..--- d .. Verclll'ırılz amt ff!rif muclbinee u- zayiatmıız yoktur. Her tilrlil &ıı.ı.. 502 udim Tarım l'l 28 birliiini ve Framanın yeniden iri 

• ker burada iyice btlrahJt tqmli ... "ki .w ~ elıptpu. R E v E y o N 1
: ~N=-- : 51 : memni temin edebilitler ... 

8'70 YeJdm fBYllft BllA'I•• 

Salih palis otel ve res- IJ/JJ/l ....... ..__11.31 ... -. ~~=:oeıaı.1 ıa Ankara radyosu 

1 1 
Deniz Gazinosunda ::: : : 50 

• 0 a o • 
toranısa on arı açılıvor tetD'OrkemBD.IWlifKA11e(U'Olesiiı'... ::: ~ : :.::o.~· .. ~='~ 
~-- ._. ı.. .._ e , ..... ,,.Mil nstanmma ... ;. w.. TA'Pdll •• lll'kadatlan ORDSTllASL t.45 .. ıe.oe • bdma .. Yemek ...._ 

...::::-ar~=-=--..:.:-Z•r Orllıılla, as, .... • "- ,.._ ie1a .........._ W ı&n eVftlindea ..._,. etmm& .. ,..-. bfda :!;3° ~ ~-::* ıUs8M:. 
JWJa ......... _. • > ,..__. Ye{J,... ••• ı1 •• ,........ ...... Her Al..,nm Muzı·kıı· Dans 230Sedf1telml ıo ıı Sarka,,. tGrldller ıa..zs .. ıuo MOslk. ımm tı ! 4 dr•= , • A9G _____ ___ 90 a A'9Dl Ôqtlr ft50 8 11 Radyo sa1aa. oıb1tna (\'IJolanllt Ne-

Al&\NCAX BAJIYOl.Am K•llŞISUCDA 31& No.lud•.. ..._ ltlaW liletla -...1. waidellc •ı K O lf S B a G B. S. Allılnld J2 • D etp A.ıan W. ...... ) JUi Pwma ~- • .... .... 1 ' 18.03 Mtbilt : B..ılro - ---- (tb-
Sl • a ... ' • ' • ahim Ölalı' .........,.., ıuo llUslk • 

, ._ ____ _.. .. ,.. .. .,.., .... ,.. .. --- 21 il. B • ti T • T 18 J'..ı ıı.,.tt 19.30 llmaleht -t ayali 

Gülenin akimden bir flınpık çaktl. me ~ 8Uzel mUaaralan baa GI Y.W. ve .SW halMrrlai ll.'5 lllbdk : DlllOa 
Remmm deniz bmaJas1I itine ltirazmıalmethedea llz dlllil mi7clbaia! Burul = =.:::... :::'..:-:' 'cJltMlt ~ o,mapl. ~. 

.............................. ,, ...................... ~ ......... , 
UYUK I~ iKA ~E İ 1 sebebini anhyordu. Bu ktlçQk bayan Çepne plljı deltl mmna, sBzellilde on-

taJMmile yapmacık bir bayandı. BtltUn claa prl blma Kabul etmeueala .ız:t ....... = :: =: :~ ~ 
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BJR YILDÖNUMCI 
••••••••••••••• Menemen n1erkezini su bastı 

tnmamen tahrip ettiğini ve ~osenin ıular 
altındn kaldığını, Kmklar, Ovacık ve 
Dağııstnn köyü i tikametinde suların sey
rederek bu köyleri tehlikeye koyduğuna •• gun Mehmet Akifin öldüğü 

~~~--~-------x•x 

Büy-ük şair 4 sene evvel 
ebediyete kavuşmuştu 

~--~-----x.x-~~·~~--

Mehmet Akil ve eserleri hakkında kısa malUınat 
<<Ttlrlt vatanı bugün $Alrsizdir~> ------·:X ... ıc -- - - -

- Baştaralr 1 inci Sahil ede -
ulaı la çevrilerek bir ada haline r.eldiğini 

orndnn •clenler söylemi~lerdir. Bu köy
den başkaca mal•imat alınmamı tır. Res
mi makamarda da bu köyden malumat 
yoktur. 

Eğrigül köprüsünden başlıynrnk Ze)'• 
tindnğı nahiyesindeki Korfallı kahvesine 
kadar şose sularla mahsurdur. 

2 - Zcytindağından Çandarlıya gi
den ahşap Kazım Dirik köprüsü sular al
tındndır ve sular köprü üzcrindt"n ft"rah
lıkla geçmektedir. Bu yol üzerinden Çan
darlı - Bergama muvasalası l:«>_sı1mi~tir. 

TOPLU AN : t li. 3 - Kınık ovasile Bergama arasın· 
Düıı, Türk jiiriııiıı ender görülen ele- devşirerek ayağa kaldıran •Milli• vas- daki Daği5tan köyünden haber nlınama

halarmdan bmnin, Mehmet Akifin ö1- fına tnm lA:yık bir şairimiz çıkmadı. Na- mı!ltır. Bu köyün etrnfı sularla örtülü-
düğü güne müaadif bulunuyordu. mık Kemalden ve Tevfik Fikretten son- dür. 

Bu münuebetle bü11iik §aiT ve vatan ra, Mehmet Akif te yokhır, vatan şiiri- 4 - Resmi malUınata istinaden şu:ıu 
perverimiz hakkında kısa bazı mal-Qmat nin bu üç bUyUk zirveli sıra dağlan üs- da haber vermek mümkündür ki Berga
"ermeği faydalı buluyoruz. tüne ölümün kara bulutu indi. Bütün ma ile Kınık nahiyesi ara~ındnlei kovun 

Mehmet Akif 1872 :yılında İstanbulda ölçüleri ve haysiyetiyle düşüniirsek, bu- köprÜ'!Ü ve bunu müteakıp diğ~r köprü-
Fatlh civannda SarıgUzelde doğdu. gUn, Türk vaUını sAirsizdir. ler hep sPlann hücumunn J.Jğrnmıştrr. Bu 

Babası Fatih Dersülınlanndan İpekli * köprüler üzerinden sular geçmektedir. 
Tehir efendi merhumdur. Annesi Hacce •Vatan Şairleri l\1.irns bırnkmadtlar• Ahşap köprü yıkılmak üzere bulunınak-
Emine Şerife hanımdır. Götlerimiz, boş kalan bu Uç kürsü- tadır. 

Büyük şllr tahsilini sırasiyle (Emir nün ayaklan dibinde bazı namzetlerin Bir ba!lkıı haberle köprünün yıkıldığı 
Buhnri) mahalle mektebinde, Maarif ne- karaltılarını seçmiyor değil. Vatanın ve Somadan gelen postanın Bersamayn 
2a · tine bağlı resmt bir mektepte: (İpti- bUyU.k emellerini, acılannı ve hasretle- rrelmiyerek Kınıkta kaldığı öğrenilmi~
d i mektebi), Fatih merkez rüşdiyesinde rini nida eden güzel manzumeler borç- tir. 
Mülkiye idadisinde ve Baytar mektebin- lu olduğumuz bir kaç aruz ve hece şfilr- 5 - Zeyindağ mmtakasında Çay ağ
dc yaptı. lerimizi unutmak hafızasu.lı~ na, yahut 1.:ındaki gümrük muhafaza kar kolu su-

Baytar müf tti lı yle bir çok yerler- unutur görünmek politikasına düşmek hırla çevrilmiştir. Bu ka kol eratına kn
de bulundu. 1 07 yılında Halkalı Ziraat istemem, fakat bu Uç büytik vntan şfu- yık' rl erz k gönderim· tir. 
mekt binde kitabet muallimliği, 1908 de rinin ve onlarla beraber yokluğa kan- MF.NEME."JtN ISTED KLERl 
Darülfünun ed bıyat fakültesinde ede- şan diğer bir ikisinın ya :yı arıle sov- Vaziyetin bu kadar , h m t ke bet-

me3İne rağmen insanca zayiat omayı~ı. larile yıkılmış olması dolayısilc inhidam 
büyük bir t:sell.i .noktasıdır. Me~emen 1 teklike,ine ma":'zd.ur. • • . 
kaymakamlıgı \'ılnyet makamımı gonder-

1 
Bergama - Dıkı1ı ;ıoseıının hır kısmı 

di~i bir telgraf ta \'nziyeti ı:öyle bildir- üzerinden sular geçmekte ise de halen 
miştir: I &eyrüscfere mani bir vaziyeti yoktur. Bir 

f.ğrir;öl rnevkiindcki Bakırçay büyülı:: 1 kısım mezruat sular altındadır. 
köprüsünün o mıntakada müterakim su-1 Not - Ceç vakit nafıa müdürlüğü, 
ların cereyanına kafi gelmemesi dolayı- Menemenin isteği üzerine mahalline im
sile köprüden geçemiycn sular, Bcrı::a- dat postalan göndermi~tir. Köprüler tct
ma - Jzmir ~sesini amuden kattctrrıi~ ve kik edilmektedir. önleyici tedbirler alın
takriben 60 metre tulünde ~ose kısmını maktadır. 
dört mette derinliğinde ve tamamen sö- MENEMEN KöYLERlNDE 
küp götürmüştür. Sulann götürdüğü ~o
se a!.:samının yerinde 60 metre tulünde 
ve fose seviyesinden bir buçuk metre de
rinliğinde §iddetle akan bir nehir yatağı 
husule gelmiştir. Halen şosenin karşılık
' iki başı tehikeli bir manzara arzt"tmek
tedir. 
Yağmur kcsilmisse de evvelden mü

terakim sulnrın tamamen nkmnsı, tekrar 
yağmur yağmadığı takdirde bir kaç ı;:ü
ne mütevakkıftır. 

Şosedeki tnhribntın tevessü l'!tmemesi 
ve münakalatın temini için vilayet nafıa 
müdürlüğünden müstilcelen tedabiri fen
niye ittihazına knt'i lüzum görülmekte
dir. Şimdi ııktarma ıuretile de münaka
latın teminine imkan yoktur. 

Bergama - lzmir şosesi daha hayli bir 
zo.mnn ka.palı kalaenktır. 

Bergama - Kınık - Soma şosesinin tn
• ilfeyni büyiik bir göl manzarası nrzedi
yor. Bu §O enin bir kilometrelik kısmı 
üz rnd n sula g çm kte 0° piki büylik 
ve ıki küçük köprü ba~I nnın u cereynn-

Menemenden köylerine citmek bir 
hayli müıkül... Bazı köylere gitmek ise 
imkan11z. Bununla beraber Menemen 
kaymakamı ve jandarma kumıındanı, 
köy köy dolafll!'ak her saat baıı cleğiıen 
vaziyeti kontrolda büyük bir titizlik iÖS

teriyorlar. 
Bu noktaya İşaret etmeyi bilhassa lü

zumlu buluyorum. 
Gediz Menemen mıntakasında çok 

coıkun bir surette akmakta devam eder
ken Kesikköy kanalına işaret eylemek 
te ltw.mdır. Bu kanal, feyezanın mccrruıı 
ve artması hususunda büyük tesitler yap
mııtır. Kanalın büyük bir kısmı harap ol
muş. sular etrafa lı:udurmuŞCllı:ınn saldır
mıştır. 

Azgın sular arasından geçmiye çalı an 
bir kaptı kııçtı yolculariyle birlikte su
lara gömülmüş ve ııular tarafındo.n bir az 
sürüklenmiştir. Yolcular kurtnnlarak Me
nemene getirilmi tir. Kaptı kaçtı halen 
b· rada l lmış bulunuyor. Bir b ka kam 
on da sular arasında sıkı ıp le lmı tır. 

.öylemi ferdir. • 

DıKiU CiVARINDA 
Dikiliden alınan malQmaUı göre ise : 
Çandarlının şark kısmında Bakırçay 

tnsaralı: denize dökülmeğc baıl!Ulllfbr. 
Bakırçay suları Çandarlı nahiyesi ovasilo 
Crendoğlu ve Bano çiftlilı:lerini sularla 
mahsur bir hale bırakmıştır. Bakıl'Ça71 
ağzında bulunan Gümrük muhafaza tet
kilatına ait bir karakol sularla örtülm~ 
eratın iaşesi zorlaşmıştır. Buraya kadar 
gelip erzak vermek istiyen bir motör 
yanaşamamış, başkaca tedbir alınarak 
bunlara erzak atılmıştır. Bu ınıntakada 
bulunan sUrUlerl çobanlar dağlara ve 
yUksck yerlere ~ekilmislerdir. 

NETfCE 
Şimdi feyezanın tehlükeye maruz kıl· 

dıfu köyler fatladır. Bunlardan 9 köy 
tenlükeJi vaziyettedir. Bazılarından haber 
almak imkansızdır. Mahalline vilayetin 
\'erdiği direktifler neticesi her türlü ted
birler alınmıştır. Vaziyette korkulacak 
bir şey yoktur. 

ADNAN BILGET 
Menemen 28 (Husus! muhabirimizden l 

Cediz sulan saatte dört ~ santim yük
selmekte devam ediyor. Şimdi Menemen 
kazası merkezi de tehlikeye düşmüş bu
lunuyor. 

bi at milderrlslıği y ptı. leyi leri arasındaki şahs 'c c r uhen-
Ar bistruın, AJmanyaya gitti. Istıklal , clah a ıkç ı, onları y nız eserleri- ~~- --~-~~-----~---- BiR SA.YIA 

Menemen kasabasının milnhat ve 
mahdut bir kısmı sular altında kalması 
üzerine valimiz B. Fuat Tuksal buraya 
gelmi~ ve dört kayık ta getirilmiştir. Bu 
civardaki evler \•alimizin nezareti ve di
r küfleri altında tahliye edilmiştir. Me
nemende sular arttığından daha bıızı ev
lerin tahliyesi de mümkundür. 

mücadel zamanında ilk Büyük Mıllet le de ıJ, hayatlariyle de ııcr fazı t Cch m eı•ı obı elen, gö~ iinüzdc sôn
Meclısıne Burdur m busu seçildi. ubıd ı halınde sivrilten büyük f rngat, dtiriiniız; 

Bılfıhare bir kaç sene Mısırda kalarak ) rme koyamadığımız birer ccrcsiz ta- Bu yol l" t :ık )ohıdur. do ınıe b"lnı riz. 
Kahire Universitesınde Türk edebiyatı rih kıymetı olmuş. vari bır knuunı tır. yiırlirüz! 
müdcrrislW yaptı. * Düşer mi tek taşı, sruıdm, harinıi na-

Servetifünuna Acemceden tercilıneler "Vatan şiirlerinin hazin fildbcUcri• musun.? 
getirdi. Meşrutiyetten sonra Sırah müs- Tesadüfle izah olunamıyacak kadar l\JcJ:cr ki harbe giren snn nefer şehit 
takim ve Seblltlrreşat mecmualannda muayyen, tek bir sebepten ileri geliyor- ol un .. 
şiirler, dint, ahlAki, içti.mat ve felse.ft ya- muş gibi sabit bir kader, vatan şfilrleri- Şu knrşuuızdaki mahşer kudursa, ~
zılar yazdı. Arap, Acem ve Fransız dil- rnizin hepsini ya silrkünlcrdc, yahut za- dırsa; 
lerlnl biliyordu. ruret hüsran ve muhitin tüyler tirpcrti<'i Denizler ordu, bulutlar donanma yağ-

Mehmet Akif Mısırda iken hastalandı tasasızlığı içinde öldürdü. Mehmet Akif dırsa; 
ve yurdtuıda 8lmek nrzusiyle htanbu.la te bu korkunç ananeden lturtulmu~ de- Bu altımızdaki }c.rden bUtün yanar 
döndU. ~ldir. Son defa Mısırdan İstnnbula gel- dağlar. 

Dört sene evvel boralı. kasırgalı bir dW zaman, Fransızların marscyyezini Taşıb da kaplasa iıfala bir kml sarsar; 
gUnde, albayraklara sanlnuf tabutu el- yazan Ranget te bile'in yüzUncU yıldö- Değil mi cebbemiıin sinesinde iman bir; 
ler ve bqlar &erinde tqınarak ebedt nUınO idi. Sosyalist, komünist, nasyona· Sevinme bir, acı bir, gaye oyni, '\İcdan 
istlrahatgibına terkedildi. (28 kin.unu- list, ruvayQlist, bütün Fransa onun me- • bir; 
evvel 936) zarına diz çöküyordu; bütün Fransa yüz Değil mi sinede birdir umn yiirek. .. Yal-* sene sonra Marsen·ez şaiı'ini ve beste- ıuaz! 

Mehmet Akilin öllimUnden bir kac; druu anarken, Türkiye, on sene içinde, Cihan yılam, emin ol, bu cebhe sar"d · 
Kfin sonra Peyami Safa fU sabrlan yaz. İstiklal şfıirinl unutmuştu. Akibeü ~öz m.aı! 
nuşb : önünde olan hastalığında bir Mımlıdan * 

•En büyük vatan şAirlerimi.zi aruz ye- başka ona tek bir T"urhlin )urdun elı &ilcan barbı mnğluh')ctinden sonra 
tlştirdi. Namık Kemalle başlıyan, Tevfik uzanmadı, bilakis bazı gazı>teierde, aley- Mehmet Akif, vatanın kanlı manzanısı 
Fikretle devam eden vatan şilrl, Meh- hinde yazılar cıktı. karşısında söyle a!:lıyordu : 
met A1d.fle beraber topra~ girmiş savı- Şüheda fı,kıracak toprağı sıksan şüheda Bu ıssız işiyanlar bir zaman gayet mu
lablllr. Milli veznimiz hece olduğu bal- Bugün Al;.if te o toprnfun ı,indedir ~ azzczdi; 
de, hece şllrlerlmiz için Namlk Kema- Ve o şüheda anısındadır. Bütlln ömrüntl Bu damlar böyle baykuş seslerinden çın 
lin •Vaveyla• sı d{nsideı si gibi, Tevfik Türk bayrağındaki hilaluı screfini mu· (ıu ötınczdi 
FikreUn •Sis• f •Rübabın cevabı- •Mil- dafaaya tahsis eden ~irin arkasından Su co.şmuş, tı:lı:rnn ırmnk ne hmıdan 
let şarlas:ıı gibi, Mehmet Akifin •Ca- kendi mısra'ı tekrar edıl bilir : gölgeler şeydi: 
nakkaleı si ve •İstiklAJ marşı .. gibi bir Bir Hilal uğruna :raralı ne gii~er Fal-at. bir yadı nül;bct answn Jıep kırdı, 
milletin hafızasına her rmsra'ı Atalar habyor! hep ezdi! 
sözü haysiyetiyle mal olan. bUyUk gün- * iHibl, kimsesizlikten bunaldım, iışina volt 
!erinde bir al?ıı:dan haykınlan, en pera- Mehmet Akilin şiirlerinden seçme bir mu? 
kende ve şaşkın ruhlan bile tek bir parçayı karilerlmizc arzediyonız : Vntansu., hanünınnsız bir ı?Brihim. l\lül-
müdafaa aşkı ve iradesi icind.e bir araya - Korkma! teaı yok mu? 
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~ r. "zare e ile s, ııı YENi• DE BU HAFI'A D.EMİiı GİBİ BiR 
PROGRAM ..• SEN DE OEL, 

GÖR, lNAN .. 
$ARL BUAYE TARAFINDAN T i} R K Ç E 

DEMİR KAPI 
VE 

JAN MURAT EDVİGE FEUII,,LERE 

DOLAKDIRICI KA iN 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANSLAR : ll - 2 - 5.30 9.00 DA.. 
HER CtiN Cumartesi, Puar sabah saat 9 DA BAŞLAR.. 

T ayyareSinemasmda Ti: 3646 

8UHAF2'A.. 
ZENGiN PROGRAM FRANSIZCA SÖZL-0 

Son Gençlik 
(DERNİER JEUNESSE) 

K~hveh:ne es•• sı . 
1/1/1941 çar amba günü saat on 

dörtte llornovada biiyük (Yıldır 
kahvehnnesi) nin biletimle eşyası 
milzııycde ile satılat'!aktır. Satılaca.lı. 
e.,.c;ya nrnsmdo on iki lambalı (Fada) 
marka "l:C graruo{onJu radyo, mermer 
ve demir masclar, muşambalı kana
peler, nargileler, aynnbr ve saire 
ı.'tlrdır. Müzayede Borno\·adaki Jmh. 
vehanede olacaktır. 
Tren Bornovaya Basmahane ista • 

yonundan on ikiyi yirmi beş geçe 
kalkar_ 1-2 (2611) 

'Jl:T..JZT'.Lr-LZ. '7-7://../.0./J./,:/..7-. 

Dokto Operatör 

DJJHI Cr; E 
fZMlR ASKERi HASTAHANESi 

KULAK, BURUN v~ BOe.AZ 
HASTAUKLARi MOTEHASSISI 

ikinci Beyler sokağı No. (80) 
Hutalarmı her gün öğleden .onra 

kabul ve tedavi eder. 

i Satılık ev 
Basmahane arkasında Abdullah 

OYNIYAN: R At MU efendi mahallesinde Revnak soka
~da 16 nuı:nanW Uç katlı npartı-

AYBICA : MiKt VE GAYET G'OLONÇL'O KOMİK" 1 man şeklindeki ev sattlıkır. 
TIN Üç ayn dairesi senede asgari 750 

MA ELER : 3 - 5 - 1 - 9.15 TE.. ı Ura \-aridat getirir. Satın almak isti-
Cumartesi, P8Zal' cflnleri 1 de fı.AVE SEANSJ_ yenler Yeni Kavnflarda terzi bay 

·~---••••••••••••••••••••••••••~'''~h~~~~ra~~~ 

S. Ferit Ecz,acı Baı ı 

Kolonya ve Esansları 
Her ince zevke uygun, emsalsiz modem amhAlljlarile Tilrkiyemizin her tarafında seve seve aranılan ve kullanı

lan bu enfes kokular hiç şUphesı~ en makbul BAYRAM ve YILBAŞI hediyelerinizin dalına olduğu gibi bn..c;ında 
gelecektir... ~ 

Şifa Eczanesi 

Bıitiin ) olduk mu lıcr ~ er? Barl bir 
(Yok!• der snda )Ok mu? 

M hmct Akıfin kahraman ordumuza 
nrm:ı an etti~i cenk şarkısından hır 
p3rça : 
Oüşnınna çiğnetme bu toprnklnn 
Haydi kdıçUın geçir nlçaklan! 
1,,cş gihi yatsın knra bayraktan! 
Kahraman evladım, uğurlar ola .. 

Mehmet Akifın cÇanakkale• sinden 
parçalar: 
Sana dar gelmiyecek makberi kimler 

knsın? .. 
Bereli merç ettiğin ed\ıtrn da yefmeı: 

o kitap .• 
·Gömelim gel seni tariheıı d~m s1ğ-

ma:zsm •• 
Seni ancak ebediyetler eder istiap" 
nBn, taşındır .. • Diyerek Kabeyi diksem 

başına: 
Ruhumun 'ahy in1 duysam da geeirsem 

taşma: 
Sonm gök kııbbeyi nlsam da. rida nnmilc 
Kanayan 18.hdine (eksem bUtün ecramile 
Mor bulutlarla acık türbene tatsam da 

tavan, 
Yedi kandilli siireyyayı uzat....:am omdan; 
Sen bn avizenin alhnda, bürünmlis ka· 

nına, 

Uzamrkcn, gece mehtabı getll"Seın yanı
na, 

Türbedarın ı:ibi ta f ccrc kndar beklet
sem: 

f:ilııdfi?ün fedr ile avizeni Jebriz etsem: 
Tüllcnen magribi, ak.,c:amları sa"am 

yarana ..• 
Yine bir scy yapabildim diyemem hntı· 

rana" 

1ZM1R StClLt T1CARET MEMUR
LUôUNDAN: 

Mahmut Rifat Akceylfln Yılmaz tica
ret tvi tic:u-et unvruıile !zmiıde Bakır 
b~dc!ıtanındn 29 numarada toprak nıah
sulleri ticarcllle Lştirt:ıl ed n J'.'lahmut 
Rifat Akceylanın işbu ti ·aret unvanı 
tir.aret kanunu hükümlerine göre skilin 
2895 nwnnrasına kayıt ve tescil ed"ldi-
ği illin olunur. 5697 (2607) 

......................................... ,. 
OLJVIER VE 

$V Si LTD. 
VAP ACENTASI 

A 1 ATORK C:AI >U~J Re~ bı.nası 
n;ı.Jt~H>N . 244! 

Londra va Llverpol ballan için 
piyasanın ihUvacına giire vapurla 

[enem nde a<Yızdan ağızı:ı bir şayia 
dol ıyor: 

Cuya ova köy! rindt'n biri civnrındn 
u bnskmınn uğnyan bir koyun sürüsü, 

"ki çobnniyle birlikte sular tarafındnn 
ötlirülmüş imiş... Salahiyettar makam

lar bu haberin doğru olmadı~-ını, hayva
natın dağlara ve mazbut yerlere çekildl
tiini teyit etmişlerdir. Tek insan ve tek 
hayvan zayi olmamıştır. Bu itibarla çı
kıı.nlacak şayialara karıı dikkatli bulun
mak lazımdır. 

Bununla beraber bir &Ürü, Bergama 
ovesında sularla mahzur bir vaziyette 
bı.lmış ve yetişilerek kurtarılm11tır. 

Deiirmendere köyü altından geçen 
ana kanalı sular yardığı için vaziyetin 
vahametini muhafaza etti~ de muhak
kah"tır. Sular. tufan korkuluklan üze
rinden aşarak ana kanal içerisine dol
muştur. 

MUSA BEYU KöYONDE 
Şimdi alınan tazesi tazesine bir hnbcr: 

Çavuş köyü şimdi emin sayılan köyler 
arasındadır. Fakat Musa beyli köyü çok 
emin değildir. Netkim Musabeyli köyün
cleüç ev sular altında kalmlf ve bu evler 
tahliye edilerek efradı başka evletc nak
ldildi. 

Kesre köyünde de IU anda tehlike mel
huz değildir. Yine daha geç buraya gelen 
malumata göre Ke&ik köy ve Munbeyli 
köyleri suların çok yakın tehlükaine girdi
~inden Menemen knymakammın yerinde 
aldığı tetbirlerlc bu köylerin hıılkı. ni8be
ten uzak olan Çavuş köyüne misafir edil
mişlerdir. 

Köylüler, aulann Egrigöl köprüsünü 

Knzıımızın en ziyade su basma tehlü
ke i mc\cut bulunan Musabeyli köyünde 
icap eden tetbirler alınmı§hr. Bu köyün 
tahliyesine başlanmııtır. 

ALTINDAC KöYONDE 
Su hücumuna oğrayan Altındağ kö

yünde dün akşama kadar vaziyet nor
maldL Tahliye edilen yirmi bet evin hal
kı vilayetin gösterdiii husuiyetle iyi va
ziyettedirler. Kızılay cemiyeti kendilerine 
bir haftalık yiyecek paruı dağıtmqtır. 
Mahalline gönderilen imdadı sıhhi oto
mobilile hastalar hastaneye kaldmlm.,. 
lardır. Doktorlar. bu köyde büyük faali
yet göatermi,lerdir. 

Evvelki gün Bayr&klıda ıau hücumuna 
oğrayan iki ev tahliye edllmittir. 

TRF.NLERlN V AZlYETl 
Dün alcpm afaiıdaki maJumatı aldıkı 
Menemenle Muradiye iatıuyonlan ara

sında ıular hat boyunu bir hayli atmlftır. 
Gündüz ıular hattan 160 santimetre üze
rinden aprken akşam üzeri 2.22 metreye 
kadar yüksclmi§tir. 

EVYelki akşam ve dlln akşam Ankara 
ve Haydarpaşa trenleri lzmire gelemc
miftir. Maniaada lcalan yolcu it.atan ora
dan Ankaraya hareket etmiftir. Diln gece 
Ankara ve Haydarpqa yolculan Afyon
da Aydın tnrikile gelecek trene aktarma 
edilmişlerdir. 

Yine aldığımız malulllata göre Manisa 
ile Akhisar arasında muhtelif yerlerde 
sular hat boyunu aımıt ve hattı bozmut
tur. Bunlann tamirine derhal ba§lanlTlılt
tır. 

tzm.ir Fiat Hiiralıabe Komis~onundan : 
29 nuınara1ı MılU Korunma kararnamesinin verdiği salMıiyete i tinaden aşa

ğıdı\ki maddelerin satış füıtl rinin tayinine medar olmak üzere malıyet fiatle
rine rayri safi kfir olarak satışlarda aza"lli yilzdeleri J-omisyonumuzca tesbil 
edılcrek aşnğıda cöstcrilmıstır. iıta.n olunur. 

Toptancı Yan toptancı Perakendecı 
% % % 

Zeytinyağı 5 6 10 
Sadeyağ 5 6 15 

Pirine 4 4 10/12 
Kuru sebzeler 4 4 10/12 
Sabun İkinci el 5 15 

D. D. Yolları izrnfr şubesi Müdürlüğünden : 
Alc;ancak vnpur iskelesi içinde büfe 31 mayıs 941 tarihine kadar icara verit. 

mek Uzere arttırmaya 1 11lmuştur. Muhammen aylık ican otuz sekiz liradır .• 
Muvakkat teminat a1"'r .... • 12 82 liradır. 
Arttınna ve ihalest 13/1/1941 tarihine müsadif pazartesi günü saat on beşte 

o~ıe Denizyollan İ1.mir şubesi binnsmda yapılacaktır. 
Sartnamesj Kôrfcz vapurlan ~fliğınden parasız verilir. 5702 (2608) 

·················~······························································· .... nmı1 5"ff>r ve~ :uklardır. • • 

:::~·~=·· ~ Devlet Demır Yollarından i 
Satılık ha ğ" e .......................... xiRAUi .. i;t·w• .. ••••H•H•H••H•HHH••• 

D. D. Yollan 8 ind işletme Komisyonundan ı kulesi Söke lıattmda .?\ ' h istasyonu clvannda KLM. 104/1--4 ile 105/3-4 arasın-
da yedi hektar torl ~k arttırma il lS/J/1941 günü saat 15 te Alsancakta 4-
letme binasın<l k · onumuzca kiray verllecektir. KızılçuUu ko~ mahallınln az Uerl

sindeki .şimendifer köprilsilnün sa
ğında 5 dönUm bağı, bir dönüm sergi 
yerini, iki ağaç dut, yedi ağaç ba
dem bir kuyu ve ulumbayı havi ve 

Üc senelik muhaı men 'kire bed 270 lira olup isteklilerin (2025) kurui!uk 
muavakkat teminat m8kbuzlıuiyle munyyt!n vakitte komisyona gelmeleri ll
zımdır. Şartnamesi İşletme kaleminde YC Mor.ılı istasyon eefliğinde göriilebilir. 

SANA'l'KARiSCt.ARANIYOR.. 
içinde i~ odalı muntazam mutbah De\•let Demlryrulan ve~ f$tetme umum mtidlhftiiünden ~ 
ve_ ~e~e~ fınnı havi bağ kulesi Eskişehir ve Sl\'as cer atölyelerinde ça'lıştmlmak Uzere muhtelif derece-
bagı.rle ~irlikte 8:ccle sa.~· !erde tcmyecl. tornacı. frezci.. kaynakçı, kazancı. boyacı, dökmeci, demircl, 
Talıple.."'ltl : İ2.mır Selvılıtepe yuka-ı sustacı ile birlncl sınıf marangoza ihtiyaç vardır. Matlup evsafta olanlar im

n Sinekli c ddes~?e bakkal Ali tihanda gö.sterecekleri liyakat derecele ine göre tavzif edilece.1derdir.. Talip-
Hnydar Gillene rnuracaatlerl.. !erin bulunduktan mıntakalardald İşletme mUdilrlUklerine, ~hlr ve Si-

l - 4 ~~) 
11 

•• vasta atölyeler müdürlüklerine ve Anbrada da cer dairesine milracaatlerl 
ilin olunur. 20 - 23 - 26 - .29 5486 (!545) 

941 Kolonyaıı 

Ecza~ı Kemal K. Akta11n şah eserlerinden 
Yılbaıı ve Qayram laeJiyelerinizi 

Hilil eczanesi temin edecektir. lzmirt kolonyastle meşhur eden Kemal Aktq eAm ve kolon)'alan Türki)reniıı her 
rinde aüzeJ lzmiıimizi 1lda veelle olmakta. Kokucu1Uk •n•tınm taklid Uba1 etmedilini bir defa daha tebarüz ettirmek 
tedir. Ş.k fite. zarif ambalajlar içinde her zaman lledl)-e edilecek birer modCTn e1erler olmak mahiyetini daima ınu 
faza edecclttir. 

Hildl Eczana i 




