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Şark Misakını imzalamaktan 
Çekiniyor, Fakat Fransa ile De 

Uzlasmak istiyor. 
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Oayak ve Kanun.. Hava 

V d o·· .,1 o·· Tehlikesi atan aş OVU mez, O· Karşısında .. 
Venleri Kanun Yakalar ... 

~ 
Bay Şftkrft Kaya Kamutayda dedi ki: HZabıtai 

ldliye için slJyleuen ve hazan belki de vukua gelen 
dayak hadiselerini hariçte duyan dosılanmız sevin· 
ltaesinler. Biz memlekete aid olan her vak'ayı ol· 
clu~u gibi bntO.n çıplakhğile bu kO.rsO.de mftnakaşa 
etıniye alışmış ve bunda fayda bulmuş bir nesliz. 
Ct1ınuriyetin dayandığı cloğru yolu bulmak için baş 
"11rduğu en bnyo.k şey, her vak'a ve her hadiseyi 
01duıu gibi millet ve cihan mftvacehesinde mftna· 
~,a etmektir. Bu, bizim kuvvetimizin ifadesidir.,, 

~ l1a1t1rı, 10 (A.A) - Kımu· 
~ bugllnktı toplaatııunda 

Qtay gOndellğfnde bulanan 
"4delerln görilı•llmeelne bı, . 

JÇİ•'
flerl Bakanı Bay Şükrü Kaya 

arzettlktea aonn Ull Hhıtal 
adUyeye taalltih "den bir da· 
yık hidl&eliae gelecehm. O 
nk'adı tahkike memur olan· 
lann mıınonlıra ltkence dmlt 
ve bu ıuretle cebren ifadelerini 
alarak itiraf ettirerek mahke· 
menin hakmüne mGe11lr ol· 
mo11lardır. Borada hepimizin 
teeMGrQnG mucf p olan h4dlte 
zabıtal adliyenin dayağı doğra· 
dan ~raya bir ~a11tal tahkl· 
klyel adJ(ye gll>I. kallaamıo 

olmaııdır. O gQn c!oıyayı bil 
medftlm için lbım gelen lu· 
batı ırzetmemlotlm. 811gOn ar· 
zetmek istiyorum. 

Bizim aıultl muhakememiz 
reklıltuar bir u,uıa mohıke· 

medlr. Yani deJAil mGcrlmln 
haricinde toplanarak ona göre 
- Denmı 6 acı yazde -

.. ..... 
lzmi~ Gençleri ftye 
Yazılıyorlar. Memur· 
lar Y flzde iki Verecek. 

'l'ürk Bava k.uromo genel ku· 
rulo baıkaolığından viJAyeıe bir 
tezkere gelmiıtir. Tezkerede de
niliyor ki: 

- Devlet büdceeioden Yeya 
özel kuromlardan maat veya Gc· 
ret alan j'°yarların her ay a1bk· 
lenndao eniz yüzde ikilİJÜ Hava 
k.uromuoa vermeleri nan teklif 
ve .kabul edilmiotir. Orada da iv· 
yarlann bu şek.ilde yazalmaları 

uygun olur. 
Bu tezkere üzerine~ \'iliyet, 

büUln devair n kazalardaki iı· 
yadan bu yükeek Bdeve dnet 
etmiıtir. 

• •• 
Odu yapılan ıoplanbdı veri· 

len karar mucibince tı Bankuı ve 
Cümhuriyet Merkez Baukaeı me. 
morları her ay maaılanndan yQz· 
de iki v1:rmek 1Uretile Bava teh· 
likeaiai bileD üyCU,e yuılmıolar 

ve yakea Uğıtlannı da ana göre 
doldurarak kuraaıumuu Yermiı· 

terdir. 
1amir'in öneren (fedakar) ço

cuklanndan bugün altmıı kiti 
Hava tehlikeaiai bilen flyeliğe 

yazılmııtır. Ôtedenberi yazdıglmıs 
gibi İzmir bu vaıaa itinde de geri 
kalmıyacak, ödevini mutlaka ya· 
pacak, yerine getirecektir. Genç· 
lerimiıi bütGn kalbimizle tebrik 
ederiı, 

~llbtdın ônce ıöz ılan iç 
"-ati bakını Şakra Kaya ıon · 

ee,ıemlıtlr: 
S.1u1 arkadaılır, 

Tayyare Piyangosu Keşi· 
desine Dün Haşlandı. 

Ekmek, u·n ve Buğday 
---------------------.. ---------------------

Ekmek için Endişe Edilmesin. Bele· 
diye Gereken Tedbirleri Almıştır 

Un Fiatlarının Y nkselmesi, Ziraat Banka~ının Buğday 
Satışlarıİıı Ourdurmasıodan ileri Geldi. Ankara'ya 

Yazıldı, Satış Emrinin Gelmesi Bekleniyor .. 

Uo Ye ekmek Taziyeti na· 
ılkllğlnt mohefaza etmektedir. 

Ddn eehrlmlıdekl farınlardaa ba· 
zılannda ekmek çıkarılmı11, 

basılarıncla çıkar1lmamııt1r. Ba 
ybden halk ekmek çıkaran 

fırınların öalerlade toplenarak 
çıkan ekmekleri hemea ıatın 

almıılucbr. Buı fırınlar da 
kiloluk ılaoldler çıkarıb NI· 
mııludır. 

Şarbay doktor Behcet Us 
dCla, balkın ba hayatı ihtiyaca 
ile maegal olmaı, llbaybkta 
Geaenl Dlrtk•t ziyaret ederek 
ba mee'ele için göriltm"1tlr, 
Ubaylat 'le tub.yhk ba nzı. 
yet karıı11nda alınacak tedbir· 
lerl kararlaıhrmıılarchr. Şuhay: 
Ziraat baıakuı dlrekt~rl Bay 
Atkı Eren'Je de gOrGımlı, 

bor•da boAdıy eatıılarını tet· 
kik etmlı Te bankanın Altan· 
cak'ıakl buğday depolarını 

geımlı, bu depolardaki boğ· 

dayları gOrmlıtar. 

Plyaeada un f lıtlarının çanl 
bafıaa altı liradan yedi Hnya 
fıılamall iki gGndenberl Ziraat 

Belediye Ekmeğe Yeni Narh Koydu 
.................... ,..,...,.,. ....... ~~ .......... ~ ......... ....-...~..,.....,,,.,......,....-....-.~.....-..~ .. 

Ziraat banbSJ İzmir §ubeai binası 
narhı munkkıten 8,25 koraı· Fabt aa ftadnla ytlbek&lil 
tan otuı para ıım ıaredle 9 eebeblle fıruacılar ba flatte ile 
karoıa çıkarılmıı ve dan ek· zarar ettiklerini iddia etmltler· 
mek çıkaran fınnlar bo flat· dlr. Onun lçln dan toptanın 
tın ı•he yıpmıılardar. - Sonu 2 inci yazde -

Kamutayda Konuşulan işler 

Yeni ve önemli Bazı Ka
nunlar Kabul Edildi. 

bankaııaıa buğday ıatıtını durdur· •------

itti - Kamutayın geçen celle· 
•den birinde adliye eucO· 

:::. mazbatılır1 okunurken 
'd tatarın birinde ıabıtal 

~11e 'ulfeslnl gören jandar· 
~hakkında b111 söıler bol· 
'-~ · O aöılerden mOlhem ola· 
lttı btyftk meclisin teeeıQrüne 
to.'•k ederek ı1rıldıktın sonra 
~)aya ıldım, okudum 'e 
'a 

1tt•1Q, Büyak meclise maru 
~'-bulunmak istiyorum, mO 

mUI ylslnden olmaıtar. Bonon Mfllkiye Mektebinin Adı Değiştirildi ve An· 
·- • -• için bankanın genel merkeıln· k ' K ld 1 K T ~ h O d 13631 Numaralı Bilete On Bin Lira den emir gelmlıtlr. llbaylık ve ara ya a_ı_r_ı _m_a~s_• _:_n_u_n_LU_Y_1 

_
881 nan ı. 

deterlnl dilerim. 
() 

ıı~ 011• tafstl4tlle bOyftk mec 
~ •rıeplldl. Boyok meclis 
() oldnğn hakkı iatlmal etti. 

IGt:•k kendlıfolo mfloıkaıa 
ı_ 'llıeı bir hakkıdır. Kul · 
IS lldı le yerinde kollandı. 
'•u ıı.._ blftnıkııa edecek değl· 

" . Bu hakkı BftyOk Millet 
~ı ecuıı hakkı hakamranlsl 

-:~k kollanır. Kendisi adliye 
~-111ılaranııı ıonua bunun ne 
,~ ili '• ne delılle istinat .,. lı 
~ tlkmlerlle mukayyet de· 

tak. 1't. ek ve mlllt mtılAbaza· 
ll.lkı llrtarı itibara alarak o 
ı,1 Ilı kullanır. Bundan do· 
~ bn hakkı kullanmuındaa 
~-i' mahkemelerin ve hA· 
~---ın vermlı Olduğu hG· 
l.tt lertıı t1abetlae, katlyetlue 
~ btlel gelmeı. Ancak ceza 
..._ıı 'eya tadil olunur. Bu 

lll~cllıe bir defa daha 

isabet Etmiştir. 
ayrıca f8rbayhk tanf tarından Akara, 10 (A.A) - BogOn tecim mokuelealne ek anlat· 
bankanın buğday utııına de· Nuri Gönker'fn bııkanhğında manın, TGrldye lraa arasındaki 
dnam etmeıl için Ankarı'da ., emniyet; bitaraflık 'e ekono· 

117 20 baıı makamlara telgraf çek'lmlı Sonu 5 inci ytızde -lıtınbol, 11 (ôz~l) - Tay 9585 9809 9940 
yare plyangoıunon ke11ldesine 12331 
baılanmı11t1r. Kazınan ooman 16116 
lırı bildiriyorum: 19161 

124.25 
16165 
20120 

1314( 
164.48 
214.98 

14465 ve vaılyet blldfrllmfıtlr. Enelkl 
18457 gtce fmncılırın mtlracaatı 
21636 Gserlne pıbayhkça ekmek 

13631 22872 23169 
24'772 26051 

24.265 
27500 

24541,. 
29129 Kültür 

Numaraya 10 Bin 
• 

3371 8.659 
No. lara iki,er bin beşylz 

8783 10564 

~9456 

ANADOLU - Biner liralık 
numaralar bize (878 ve 10564) 
olarak geldl. Tayyare cemlye· 
tine gelen numara lıe yukarıda 

yazdığımız gibi (8783) dftr. Ve 
blı de o suretle y11dık. 

N omaraları Biner lira dGtmflıtGr ------

BeşyOz Lira Kazananlar: işçiler 
2502 5182 6606 8216 
8295 10593 121tı 12219 C . G 

14596 ı594s 24869 25961 umartesı On· 
28004 l . T G 

YO.zelli,er Lira kazananlar: erı am On-
50 957 ıı11 2108 d ı·k AJ ki 

3501 4os5 4662 5195 e 1 acs ar·· 
8477 11650 17517 17699 Ankara, 11 (ôsel) - Hafta 

18250 18497 19267 20867 tatili mtınaıebetlle camarteel 
21909 22141 23110 23902 gtınl ögledea ıonra dGkkAn· 
26839 ların• kıpatmıya mecbur olan· 

Yftzer J.ira kazananlar: ların çabıtırdıklarl iKiiere tam 
825 2170 3219 4086 gGndellk nrmelerl •e eblk 

4248 4647 5430 5628 nrenler hakkındı kanuni takl· 
5644. 5855 6000 6341 bat yapılmuı gereken Ugllllere 
7178 7284 7718 g229 blldtrllmlttlr. 

Bakanı Değişti. 

Ankara, 1 l (Ôzel) - Kül 
ıtır Bakanı bay Zeynel Abl · 
din, Şark vlliyetlerl genel 
mGfettltlfglne ve onun yerine 
de C. 8. Partisinin eekl ge· 
nel sekreteri bay Saffet 
tayin edllmlılerdlr. 

Ankara, 11 (Ôıel) - Kal 
Ulr Babnlıgında yapılan de 
ğlılkllk, Parti, idare heyetince 
tantb edllmlıtlr. 

Yeni KtıltGr Bakını bay 
Saffet: · 

- Şef lerlm emrettiler. İte 
baıladım. 

Eekl Bakan Bay Zeynel Abl· 
din de: 

- Üç glla ıonra Dlyarlbe 
klr'e hareket edeceglm . 

Demltler lir. 

,. 

Kamulaya Baıbnlık eden 
Bay N ori Güııgör 

yapılan kamutay toplınt111nda 

g6adellge geçilmeden önce Kare 
ıayluhğına eeçllen KöprQIG 
Eoad ile Tokat ıaylnbgına 

eeçllen general Sıtltı fJ.ken'iu 
eeçlm mazbataları tuvlb edil· 
mit n KöprGIG Fuıd aad 
tçmiıtlr. • 

Dandan ıon~ı arııalaHl ada· 
let dltanına ald baıı metinlere 
Utlhakımaz, Tarkl7e • Almın71 

Dairelerde 
Yaz Tatili 
Yapılmıyacak .. 
içişleri Bakanlığı Yaz 
Tatilioe izin Vermiyor 

Dairelerde tatbik edilen yaz 
meeai 8Htı aab•hleylo Hat ıe· 
klzdeo ondörde kadar olmak 
tııere 6 aaıt tutuyordu .. Bakan· 
lık, bonon ıebeblnl llbaylıktıa 
ııormuı 'e lzmf r'ln yaz mevel· 
mlnde fazla 11caklır geçirdiği, 

bo ıebeble 6 ııaat çıhtıldığı ce· 
nbını vermlıtl.. Bakanlık bana 
doğra bulmamıı Te yeni emirle 
meaai eutının, vekiller kara· 
rında olduğu gibi, ıeklı ••ta 
tbliğını blldfrmlıtlr. 

Dan Yali rouulnllğlnde daJre 
mtldlrJerl toplaamıolar Te bu 

. emir dalrealade Nbahleyla 1Ut 
8 den onlkl,e, 13 den 17 ye 
kadar çıb1ılm111, maamaf lh, 
y11 çahıma uıulGnGa tatbikine 
mllaade edllmealnl de rlca71 
karar vermtılerdlr, 
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Yeni Canlananl TeOya~o lhıabeırDeırö 1 Knçnkeaberıeri 
Türkiye'de Kamili Tı~. Fahr!~asında Feci ·~~~p~~::::~~~ 
Atatürk Rejimi.. hır lnfılal{ Oldu.. ~1it!!:!~.:::.;::~~~ 

Kamal Atat-Ark'o. zı·yaret Amelelerden Dört Kişi ölm·iiş ve n~ Keııaba'ya gidecektir. B•Y A o 
U ~ Doğan'a do~tor bay K&ıPP 

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

Tftrk Devlet Adamlarının Saltanat 
Naibi Prens Pol ve Yugoslavya ite 
Dostluk Hakk1Dda önemli Sözleri. 

-2 
{Belgrad'da çıkan (Politika) ga· 

zcteai Ankara muhabirinin Türkiye 
hakkındaki birinci yazıaını dün 
neıretmidtik. Bugün de ikincisini 
yazıyoruz.) 

Boğazlçinde geçirdiği iki üç 
yaz ayından başka Kım&l An· 
kıra'da ya in.lak aarıyında 

veyahut çiftliğinde yaıamakta· 

dır. Örnek çiftliği olan ve 
stepin knmlır1 ve kireçli top· 
raklırı daUlnde de solama yar· 
dımlle en vedmll topuklarda 
yetlotlrllen şeylerin (Meyvalık, 

bığ, IAleli ve g6llft bahçeler) 
yetiştirebileceğini gôateren çift· 
ilkte Kam&l, modern villa, ıtl· 
Unde bir yazlık kôşkte otur· 
maktadır. Bu yapının alt katı 
hem konoklımı salonu, hem 
de yemek ealona olarak kolla· 
nılın bftyftk bir holdandır, 

bonon dörc yönfl trasıdar. Üsı 
kattı, çilek renginde roneaana 
stilinde döşeme ile dôşell kel· 
çO.k bir ealon vardır. 

Görtılmeal serbest olan dl· 
ger odaların döşemeleri de bu 
renktedir. Bu bakımdan An· 
kara'dı .,en m6.frlt demokrasi 
prensipleri egemendir. Gazl'nln 
konuğa olan kimse, kışhk ko 
nığını olduğa gibi, batfto oda. 
ları latedlgl gibi gezebilir ve 
görebilir. Tftrk comor baokanı 
yanJnda iki Hat eilren ziyaret 
eıraaında mladlrlet gezip do· 
)aşmaktı, demek onunla ve 
onan yanında bulunanlar ile 
konuşmaktı, konığın her yô· 
nDnil görmekte, mftzlk dinle · 
mekte, b6feye gitmekte, tara 
ıalara çıkıp oradan Ankara'yı 

ıeyrelmekte biltOn bfttftn ser· 
beat bulunuyorlardı. Ev 111hl· 
bloln dwoşa kendtllğlnden 
ruhlara bdUin bdtftn serbest 
dolaşma duyguları dökmektedir. 

Gazi ve Yugoslavya 
ile dostluk: 

Konuklar ırasında nasıl hD· 
feye gittiğini, Ledl Astor'on 
ince ve tatlı ııözlerlnden ötilr6. 
nHıl tatla tıth gftldOğftnü, ken· 
dini ev eahlbl aandığmdao, ko· 
nuldır birer birer giderken 
nasıl aona kaldığınJ, konuklara 
aelAm yerine el 11lladığınJ gö· 
rftoce, 111yıeız do,,arlar arasma 
çekilen, padişah Hray ve köşk· 

lerl içinde gizlenen ve aolka~d· 
lar ve öldftrftlmek kork.asile 
her gece yatak de&tlıtlren son 
Osmanlı pıdf şıblarıoın korku 
içinde geçen yaşayışlarını ın· 

mımak elden gelmiyor. Burada 
bfttftn bu gördüklerimiz köşe 

fçlne tıkılmış sultanların vahşt 

debdebesinden, o bin bir gece 
masallarının değerli taşlarla 

aClalft ve bftrokratlk ddrnron· 
dan ne kadar ayrı ve ne kadar 
uzak... KımAl'ln konağı, pembe 
boyanmıt çizgileri dos doğru 
ve bütüo biltiln modern bir 
yapıdır. Yapı uzonloğonca 

traemaeı bir ıey vardır. Yapı· 

nın dııı çlzgllerl hütOn bütftn 
daıdar. İçi, modern arşltektör 
kınncına bilUln anlamlle oy· 
gon, parlak •e gönül okşıtyı· 

cıdır. Yapı içinde çok, pekçok 

ışık ve han; deni mfzlu, metAl 
ve cam gibi hfttün gösterlıılerl 

var. Bo yapı içinde bogilokü 
Tftrklye'oln Öoderl olan, genç· 
fiğinde matematiğe dftşkfto iken 
yordeeverce ııiirler yazan, Tilr· 
kiye'nin bftrrlyetl için ııolkıııd· 

lar düzen adam bugdn, hftr 
Türklye'oin iyiliği lçlo battan 
bıea gayretlerle dola bir yııı · 

yae yaşamaktadır. KamAl'to le 
gftntı günde onahı saattan daha 
uzan aftrmektedlr. 

Onuola; bizim hakkımızda, 

Tftrkler ve ortaya çıkardığı, 

eser, Ttırk gençliği ve bunlar 
gibi işler için birkaç kere ko· 
noıablld!m. Fakat bunlar ara· 
eında en ziyade karekterlstlk 
olanlar doğrudan doğruya bize 
karşı söylendiği sözlerdir. 

- Derin duygularla takdir 
ettiğim uhıeunozu benim yö. 
nilmden aelAmlayınız ve ona, 
bllhHaa bogtınkft doatloğomu· 

zon bozulmaz bir dostluk ol· 
doğunu söyleyiniz.,. 

Bogftnkft Tftrk rejiminin 
ileri gelen ıdımlarlle yaptığım 
konuşmaların temeli hep bn 
Tftrk ve Yogoalay doatloğonon 
gftcilnft ileri ııftrmek teşkil 

etmiştir. 

Ortaya çıkardıkları eserle 
haklı olarak ôğftnen bo adım· 
tar, ergeç konuıımıları hu mev· 
zoa dokmektedll'ler. 

Kemli Atatftrk yanında bu· 
günkü Tftrklyede en dikkate 
değer olan ıdam, ıtıphealz, 

ozon yıllardanberl Başbakan 

bulanan İımet Paşadır· Önceki 
unvanların kaldtrılmll!lı yasaeın· 

dan aonra Lımet lnönft adını 
alın başbakan Gazl'nJn birinci 
ortığıdlr. İsmet İnônü KamAlin 
en zorluktu gftnlerdenberl 
dostu ve it ortağıdır. Onun 
dftşftocelerlnl bfttO.n olarak be· 
nlmeemlttlr, temkinli mutedil 
değltmez bir adım olması ha· 
kımındın çok gilveoll bir da· 
nışmandır. 

Hamleleri çok geniş olmakla 
beraber İsmet İnônft kendini 
kapt1tan bir yaradılışta değil· 

dtr. Kortolae anışında nasıl 

Mnzaf fer oldoyaa Lozan kon· 
feranıındı da çetin olmığı ve 
eski eanetan gıllb çıkmıe olan 
bfttftn dnletleri yenmeğl bil· 
mlıtlr. O, bogftn en çok ulusan 
terbiyesi işi ile uğraımaktıdır. 
Ankara'da gençliğin modern bir 
surette terbiye edilmesi için 
çok büyOk ve kendi ad1nı ta· 
şıyın enatlUl kurmuştur. Hele 
mflzlk ve modern mOzlk ile 
çok uğraemıktadır ftnk:ara'da 
hı:: r yedi gftnde ulus için pı· 
raaız olarak verUtn konserler· 
den hiçbirini kaçırmamakta ve 
böylece başkalarının da mftzlk 
milılk terbiyesi almalarına da· 
yanma yeri olmaktadır. 

~ismet fnönft ve Tftrk -
Yugo;lav dostluğu: 

İsmet lnönil'nOn şahıılyelf, 
başlıca dikmelerinden biri ol· 
doğa rejim bakımından, beni 

- Sonu 6 ncı yazde -

Kişi De Ağır Surette Yaralanmıştır.. ••kA•··~::~::;arti 
Verem mücadele cemlyedolJI 

yıllık gardrınpartlsl baılrt•~ 
1etaobol, 11 (Ôzel) - Zümrezadelere alt tıpı fabrikasında bir lofllılk olmuş ve bo feci kaza 

sonunda fabrikada çalışan amelelerden ılı klşl ôlmilş ve Oç klşt de ağar surette yaralanmıştır. 
lnf 114kın neden Heri geldlğl zabttacı tahkik olonnyor. HAdlse borada mGhlm bir teeeaftr uyandırdı. -------·· ............. . 
Kamutay Bir Hafta Son- Bay Zek3i 
ra Yaz Tatiline Başlıyor Moskova 

Ankara 11 {Özel) - Kamutay, bir hafta daha çalışacak ve Elçisi Oluyor.• 
bu ayın onsekfzlnde yHz tatili yapacaktır. Kamutay, tatilden Ankara, 11 (Özel) - Mos· 

önce Tftrldyede çıkan gazetelerin Hhlfe adedini tesblt edecek olan kova elçiliğine eski sa bakanı 
kanunu konuşacaktır. ve evelce gene Moakova elçi· 

Al Ş k M • k lfğlnde bulunmuş olan Bay manya, ar JSa }0) Zek&i tayin edilecektir. 

• Basın Kurumu 
imzalamak lstemıyor. için içişlerine 

Propaganda Bakanı Bay Göbels Son istida Verildi .. 
Bir Diyevinde Ne Demiş. 

İstanbul, 11 (Özel) - Almanya propaganda Bakanı Bay Gö 
belıı, şark misakı hakkında gazetecilere demiştir ki : 

- Şark ml111kını lmzılayamayız. Fransa'yı arkHından 16.rftk· 
llyecek derecede nOfozlu ve kudretli bir tıhalyeı iş başını gel· 
dlğl takdirde Franea ile anlışmağa hazırız . 

Ekmek, Un ve Buğday 
- Batı 1 inci yüzde -

earbayhk daimi kuruhı ekmek 
ve un mee'eleslnl ğörftemOş, 

fırıncılar namına bir heyeti de 
kabul ederek onların da .müta· 
lealıt'ını aldıktın ııonra bogilo· 
kil muvakkat narhı teshlt et· 
mlştlr. Bu narh; vaziyet no· 
mal hıle gelince dilzelttlecek· 
tir. Dan ııarbıylık zabıta me· 
morları, şarbayın emri Qze· 
rlne bOltln f1tınları dolaşmııılar 

ve ekmek çıkarmamış olan 
hızı fırıncılar bıkkındı zabıt 

varakası tutmuşlardır. Bu fırın· 

cılar bıkkındı takibat yapıla· 

caktar. Bu fırıncılar; zarar et· 
tiklerini aöylemlolerdlr. 

Gelen haberlere glSre lat•n· 
bul' da un f latlerl yftkselmlştlr. 
Bıu4 ci vır kazılardan bazı 

O.retmenler lzmlr dekl komu&· 
yonculara ğönderdlklerl telgraf· 
lırdı buğdaylarmın eatılmamaeını 

bildirmişlerdir. Bnbonla bera· 
her bngftnkft vaziyetin önft 
ılınmıı eay•lıyor. Yapılan te · 
şebbtlsler sonuncu olarak ziraat 
bınka&ınm tekrar buğday satı· 

şına bugflnlerde bışlıyıcığı 

bekleniyor. 
Zaten yeni yıl mah9ulü en 

çok tlç haf ta sonra plyasıya 

çıkmış olacaktır. Piyasada boğ· 

day yok değildir. Fakat ziraat 
bınkaeının s•tış yıpmamaeı ve 
bunun için emir alması yGziln· 
den f zmtrdekl teclmerler ve 
komftsyoncular da aatış yapma· 
mağa ba~lam•şlardır . Banka; 
buğday plyaaıeında nazımlık 

rolft yıpıyordo. Piyasadan Çt>• 

klllvermeal, vaziyeti nızlkleş · 

tlrmlştlr. 

Bununla beraber teclmerler 
ve komftıyoncolar buğday ııat· 

mımak gibi bir vaziyet takı· 

nırlarH earbaylık; ziraat hın· 

kaeı deposundan boğday alarak 
Alsancaktakl fabrlkHındı öğft· 

tecek ve piyasaya un çıkararak 
halkın ekmeksiz ve unsuz kal · 

mımll!lını temin edecektir. 
İhdUra kat'lyyen mOaaade 
edllmlyecektlr. AIUıdarlar, be · 
ledlye fabrikasının elde tutula · 

maeının dtğerlnln bu vak'a ae· 
beblle bir kere daha ınlaşılmıe 
olduğunu aöylüyorlar. 

Dftn akşam toplanın encO· 
men; birinci nevi ekmek f la tini 
7 ,5 koroş olarak leeblt etmiştir. 
Toplantıda bulanan fırıncılar da 
bu f lıtle zarar etmlyeceklerlnl 
bildirmiş olduldırından bugiln 
fırınlarda fazlı ekmek bulanı· 

caktır. Zaten piyasada fazla 
buğday vardır. Frıncola ekmek 
ekstra ondan yapılmak soretlle 
tamamen serbest barakılmıştJr. 

Ekmek mea'elesl için endişeye 
hiçbir suretle lOzom yoktur. 
Halkın ekmeksiz kalması gibi 
bir vaziyet kat'iyen bahis mev· 
zuu olamaz. Fakat bazı kimse· 
terin ekmek bu lamı y acaklarını 
111narak fırınlardan hergilnkft 
ihtiyaçlarından daha fazla ek· 
mek almaları, çıkarılın ekmek· 
lerln klpılırcısına eatışına ae · 
beb olmaktı ve bo ynzden fı· 

rınlırdı ekmek kalmamaktadır. 

Dün bu mes'ele hakkındı 

şarbay doktor Behcet Uz; ga· 
zetemlze aşağıdaki izahatı ver· 
mlştlr: 

Şarbay Ne Diyor? 
- Halkan ha mes'ele üze· 

rlndekl tel6t ve endişesini yer· 
siz buluyorum. Yerinde olaıı · 
yan bu teldş bfrçoklarıoın Ul· 
zumsuz vere evlerinde ekmek 
eaklımısına aebt>h olmaktadır. 

İzmfr'de ihtiyaçtan pek çok 
fazla buğday atoko vardır. fz. 

mlr'f n günlftk ihtiyacını Belediye 
un fabrikası temine kıif 1 gele· 
btllr. Halbuki geride faaliyette. 
olan daha dört on fabrikası 
vordJr. Onun için İzmlr'de un 
ve ekmek aıkıntıaını hiçbir 
zaman varld görmemekteyim. 

lzmlr buğday plyıeaaındı na· 

Ankara, 11 (Özel) - Tftrk 
baeın kurumu teşklll için ku· 
rnltaycı ayrılan hey'et tarafın· 
dan istida ile İçişleri bakanh· 
ğına mtıracaat edildi. 

Gizli Ayin Ya
parlarken Ya
kalandılar 

İstanbul, 11 (Özel) - Ada· 
na'da gizil ayin yapan 15 er· 
kekle bir k"adıo yakalanmış ve 
Adliyeye verllmlştlr. 

Feci Bir Kaza 
Bir Hamal Otomobil Al

tında Kalarak Ôldft 
İstanbul 11 (Özel) - Bu· 

gftn Sirkecide feci bir kaza 
olmot ve Hasan adındı bir 
hamal otomobllln altında kala · 
rık ölm6şt0.r. Şoför yakalınmıı 

ye zabıtıcc tıhkl~ata bışlın · 

mıthr. 

Buğday ~"'iatleri 
Bertarafta Yükseliyor 

İstanbul, 11 ( Özel) - Ku· 
rak.lıktın dolayı her taraf ta 
boğdıy f latlerl yilkaelme~e 

baelımıotır. 

Mussolini 
Seyahatle imiş. 

İstanbul, 11 (Ôzel) - İtalya 
başbakanı Museoliol'ol n Sar· 
dınya adalarında seyahate çık· 

tığı aöylenlyor. 
~~~~~--~~~~~-

zımhk rolilnil yapan ziraat 
bınkas1D1D pfyHadan çekUmeıl 
muvakkat olacağı kanaatında · 

yım. Pek yakında bankanın 

bo önemli rolünft tekrar ifayı 
başhyıcağını Qmtd etmekteyim. 

Piyısada buğday f latının 
yflkaelmeal çok tabii olarak 
ekmek f latana da tesir etmiş· 
tir. Her gfto ve eskisine ofa. 
betle daha fazla ekmek çık· 
makladtr. Şarbaylık ekme~ln 

azami f lalını her gfto taklb 
etmektedir. 

• • • 
Ayrıca buğday mevcudu 

f1zerlnde de ılAkadar olduk ve 
anladık ki, lzmlr Ziraat ban· 
kası ıobarlarında İzmlr'ln 
aylarcı, hitta yıllarca ihtiyacını 
karşılayacak derecede boğday 

vardır. 

oou• yl rmff kisinde Şehir g11loo• ~ 
verilecektir. GırdenpartlolD ço 
gftzel olm1eı için bftyOk b..,r· 
hkl1r yapılmaktadır. 

Profesör Geldi. 
Ür6n hHtahkları bakk10~ 

incelemelerde ( Tedklkle~d~I 
bulunmak fi.zere BunaTa d 
zlıaat enatlUlaClne Aotarı'd'° 
profeaôr Gaaaer gelmlştJr. 

Köylerde Tedkiklet• 
oo• C. 8. P. Burnava kalD _.ı 

(Nabi yeal) başkanı bıy Ce IJ 

pazar gftnft Bornna'ya ~· 
köylere giderek parti kofll 

~·· tarını görmcıe ve partili ar 
daelarla konoımuetur. f, • ı 

Memurlar Kooperstı 
Mevsim dolayfslle melD~: 

kooperatif 1 aılış mığızlll 

aaat onlldden OD dörde tad•f 

kapalı olacaktır. 

Bay Rıdvan Nafiı 
KCllUl; bakanlığı 111ilıtel"' 

e~· 
Bay füdvan Nafiz baılt ~ıtı· 
teblerlndekl teftlşferlol b 

mlştlr. İntibaları iyidir. B01~ 
Aydın'• gidecek ve mektepl 

rl· 
teftişten sonra gene 1z111lr 11 

kile Ankara'yı dönecektir. 

Yamanlar Kanıp• 
Verem mftcadele cemfyed

010 

Ş ..... 25 Hazirandı açılacıkur. 
... o· 

diden kamp için cemiyete 1 
racaat edenler vardır . . Ba 1' 

d•b' kamp; diğer yıllara gôre 
iyi bir şekilde açılıcakllf· 

Bir Tavzih 
.AoO 

Geçen hafta CumHteıl !- .,. 

Yapılın eırpl yarışlırıoda hıke bO' 
heyetinin Uyanık gemlılode 1 
landuğo yazılmıştı . AldığılO:ı 
malumata göre, ıemtde de!r'. 
deniz kolftbtınde boluoın°• 

B. A. Saknıaıı 
• 

G.,,. 
Diln Istanbul'a 1 

Bedin ticaret konseytıol• b'
1
1 

re• e 
A vnl Sakman diln ek•P 

1 
~·· 1 İstanbul'a gltmlttlr. Bay I" 

burada, burada bulaodO o•· 
müddetçe Almanya ile ID 

kO' 
mele yapın taclrlerlmlıle el· 

noşuak kendilerini ten•1r
1 

rl 
eke 

mf~, Almınya'da gôrec • 
l rlO .. 

kolaylıkları anlatmış, auıl e 

cevablar vermletlr. 

HAZiRAN 
1935 12 

Arabi 1354 
9 RablOlenel 

Ev kat 

Gdnet 
Ôğle 
İkindi 

Aktam 
Yataı 

lmııak 

Ezanf 
8,JS 
4,:i3 
8,:34 

12, 
2,02 
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~ava Tehlikesi El k M ' ı . F ı N c·· ' ' için Büvük Bir {.file 'CS e eSI Ve Irlll ar• ı e ur et. 
lopJaniı Yapıldı. .. G•• Ak -1 • 'd N• .• Ek Jan-da-r~· ~-ya-

...... __ otey un şanı zmır e ıçın .. Ateş Ettı·ıer .... 
it l'urgutlu, (Özel) - Şanınız ·· 

ı.?."~· :~:;:.0 3b~~ka~~~0~: mek Kalmadı ve Fırıncılar Ne Diyor? 
:rıı bln191nda memleketin mü· 

----------------------~ .. ~--------------------~ 
J ••erleri tarafından bir top lzmtrde evvelki gılo birden 

\"1tı Y•pılmış ve hava tebliked bire patlak veren buğday. uo, 

,
0
G'1su (Mevzuu) Ozerlnde ko· ek.roek durumu, ılakıdarlarca 

~hlcnoetur. Toplantıda, ilçe· önemle gözden geçirilmektedir. 

l.1 Sald Sayın, C. H. P. baş Bundan blray evvel un f latl 

~ Qı bay Cevdet Öktem, bava dOzkırma çuval başıoa 690 600 

çıkan bir gazetede, bizim, 

keyClyetten belediyeye haber 

vermediğimizden bahsedlll· 

yor, Bu, gayri vakidir. Bfz 

belf'dlyeye baemrduk, dilekler· 

de bulunduk. Bu meyanda bi · 

rlncl ve ikinci nevi ekmeklerin 

rektlr ki, bunlara ilaveten, 

seyyarların vergisi ile diğerle· 

rlnin ı::.raeında çok fark vardır. 

Bizim fikrimizce seyyar esnaf 

kaldırılmalıdır. 

• • • teı~Qıu başkanı bıy Nuri Gü· kuruştu. Bu flat, 700 kuruıı 
Lı bGyük heyec11n uyandıran ve dün de 720 kuruıı kadar bir fmnd11 çıkaraımasını, yt.bud 
"'ter ,. 1 

Kemeraltıoda fırınr.ı bay Sü· 

leymsn'da diyor ki: 
.... Suy ev vermişlerdir. Bun· yükeelmlştir. Bunu takib ede· 

rek dfin ekmeğin kilosu dokus ltt •onra, toplantıda bulunan· 

, Ocaklarımızı artırmak. içln kuruşa satılmeğa başlanmıştır. •t1r 
l e almışlar ve derhal işe Evvelki akşam şehir dahilinde .. ,ı, 1 
~ lllııe ardır. Hava kurumu 

1 ~•oı bıy Nuri Gn.eli'nln 

~1•ntıdı verdiği söylevinin 

tıı.li parcalar1Dı bildi al yorum: 

'-"ŞQnu hassasiyetle kaydetmek 

~~ ki, vatınını namuım 
~ r seven, üzerine bir anne 
._ tcaone tftrlyen bu bOyük 

"-t~11Perver, bu değer il bQku · 

~ tefsi bir hava tehlikesi 
~ tıeınaı bulunduğumuzu ku· 

~'' kQrsOeOnden hOtün mll· 
~ilan ederken sadece bir 

~ kıtt, hQyfik bir tehlikeyi 

"44d il bir heyecanla ifade etmiş, 
'-1~ bir f e14ket endişesinden 
~ ti haberdar etmek için 

~~tıı.es'ul bekçl@l sıfatlle teh 

Si t;lnın çalmıştır. 
, ılerden muhiti hazırlama· 
•tı 

' ' halkı tenvir n lrşad et· 
llftt j ı . ttdt sılyoruz. atıyoruz kt, 

~~kt, dalredek•, kahvedeki, 

~ •11 ve ma~azadakl bfttQo 
-._ Qtıı.ıfarınızı bugfinlerde yal· 

·~ı bta IDevıu 6ıerine temas 
tttlntz 
4ı . 

ltıl ~dışlar, bir han tehll· 

Get, •ardır. ÖHim başımızm 
~de dolaşıyor demektir. Şu 
'-tı .Yırdım lstlyect!ğlz, vazife 

~tee~ıı, feregal ve fedıkirlık 
~~t~e~ız. Yıpıcık ve veıe· 

Qtte bluıt katılacağız. 
\ •ıı.tyet işlerinde zenginle 

ı.. :11•yak olmasını bekllyen· 

' 'lunur. Biz şunun veya 
~fj hamiyet göstermeslle 
L."' Perverllk lktlsab edecek 
"'Cllıı 8 

yersl.z bf r teld~la yarddaşlardan 

bazılarmın bir iki günlük ekmek 

tedarik etmeleri, diğer hara 
vatandaşları ekmeksiz bırak· 

mışhr. Halk, semt ' semt fırın· 

lara dolaşmış, ekmek yerine 

mümasil gıda maddelP-rl almak 

mecburiyetinde kalmışlardır. 

Fıraocılar bu işte belediyeyi 

batalı bulmıaktadırlar. Dfia 

fırıncılar blrllği reisi bay Meh· 

med Etem demiştir ki: 

- Bu vaziyetin sebehlerl 

şunlardır: Kuraklık, piyasanın 

yOkııelmesl, hariçten Jzmlr'e ge · 

lerek: un, buğday mfibayaa eden 

lerln bulunması, belediyenin 

bn vaziyete uygun yeni bir narh 

vermemesi.. Biliyorsunuz ki, hl · 

zlm esnafımız k:::edl ile iş yap 

maktadır. Uncuların da bir itibarı 

vardır. Fakat plyaeads kari 
mlkdar buğday olmadığını ldrUa 

eden fabrikatör ve uncular lh· 

tlyaç mlkdarmda un vermeyince 

bu vaziyet doğmuştur. Bugün 

ve cüzdanından .;ıkacak 

beklemek doğru olamaz. 
ı:eyı 

Yurdeever olmak için yurdu 

bllf 111 sevmek şarttır, eeaııtır. 

Bllf 111 sevgi ise ancak feda· 

Urlıida ifade edilebilir. Sevi· 

len blçblrşey yoktur ki uğrun· 

dı fadakarlık yapılmış olm1111D. 

Sevilen hu şey bllbaııııa vatın 

olduktan sonra ... 

Son sl>z olarak sizden bekle· 

dlklerlmizt bir iki cümle ile 

bGlba ermek isterim. Sizden ' ' · aklki yordecverler 
\ den mftııtğnl kalanlardır. ' umduğumuz en büyük yardım 
"ı lthUke gellb çattığı zaman bu milli hamle için halkı ten· 
,_.~ilgin, şu orta halli, şu 
~ t demiyeceektlr. Tehlike 

'••tlfe birdir. hodbin ve 

"ı"-t hır zenginin hareketi bize 

~ de~u. bizim matevazl fe · 
'tlı~ıcnız o yord vazifesi 

~ tın, örnek olacaktır. Ba 
"!ttt11ıı 

vlr ve irşıd etmek, muhiti ha· 

zırlayıp olgun bir hale getir· 

mektlr. Tı'l ki, her hangi bir 

vatındnş, kendisine yardım tek 

lif edilirken şuurlu bir haSBa 

Biyetle mukabele etsin. Balkı 

mızın hava tehlikesi karşmn· 

da ödevfr.l yıpacağını bütün 

bir nevi ekmek ueulfinün ka 

bulanü istedik. Şimdiki formol 

usulünü de doğru bulmadığı 

mııı bildirdik. Çünkü bu for . 

müle dayanan belediye zabıta 

memurları, ahvalin değişikliği · 

ol, havalar, sıcak vesairenin 

teslrl,rlnl htç te nazırı itibara 

almadan, mesela küçOk bir de· 

lfği veelle ittihaz ederek ekmek· 

lerl topatlayıp gidiyorlar 

Biz, ayni zamanda, seyyar 

fırıncılar için de gf rişlşte bu 

lunduk. Ekmeğini evsafa ve 

sıhhi şartlara uygun görm~yen 

bu gibi esnaf, derhel bir mer

keb, bir hayvanlı mahalle ara· 

larıoda Htışu çıkıyorlar. J:4'ırın 

larda camek&oa, şu ve bu gibi 

tedbirler alındığı halde bun 

lara aldıJJş edilmiyor. Esnaf 

ıslAhat almıyor. Düşilomek ge 

- Hiz fırıncılar, bu vazl 

yelten kıt'lyyeo mes'ul değiliz. 

Her zaman n" kadar iş yapı · 

yorsak, gr.ne o kadar ekmek 

çıkardık. Fakat seyyar esnarın 

faaliyeti, birdenbire eksıımışhr. 

Çünkü çuval başını yapılan 

bir lira, 20 kuru~luk zem, 

krediaf z bulunan ııeyyar esnafın 

ekmek çıkarmasına mani ol· 

muştur. Bu azlık ve huna mu· 

kabil talehtn çokluğa, bildiğlnfz 

ekmek bldlseslol çıkarmıştır. 

Belediyenin hatası vardır, bizi 

hiç düşünmüyor. Bizim çuval 

baeında hakkımız Z- ~.5 llru 
olmak lazım gelir ki ancak 140 
koruş lnrakılmıştır. Bugünkn 

narkta (9 kuruş) azdır. Ya un 

f letleri düşmeli, yahudda nıırk 

yükselmelidir. İşler ancak böyle 

düzeldlebillr. · 

Fudhol Heyeti Hele Şü
kür, Toplanabildi. 

Göztepe, Uükn1eo lzmirspor'a 
Karşı Galib Sayıldı .. 
~~~~---~----~~~-

Birkaç haf tadan beri topla 

naınıyan fudbol ht>yetl, dün 

nihayet toplaoabilmlştlr. Uşak 

mantakası, 7 yabud 14 Hazi 

randa İzmir'de, U~ık ve lzmlr 
muhtelltlerinln karşılaşmalarını 

teklif etmişti. Buna lmk4o gö 

rftlememlştlr. Bu tarihlerde tay 

yare kupaaı maçları vardır. 

Fudbol heyeti, 30 Bazlranı 
teklif etmiştir. 

Cuma günkü maçta İzmir· 
spor takımının GöztPpe'ye kar 

şı aldığı gıllblyet, hakftmsfiz 

bırakılmıştır ve Göztepe, bük· 

men gallb sayılmıştır. Buna ee· 

hep, bu maçta oynatılan İzmir 
spor miidaf il Bay İsmall'ln ce· 

ıalı olmasıdır. Şu vaziyete göre 

Göztepe tıkımı, dömlf lnale kal· 

mıştır V«' bu, hafta, Altay'la 

Heyet, toplanma saatlerini 

de değlştfrmletir. Her salı ~ünü 

saat 13 da toplanılacaktır. Bu 

pazıır günü Alsancak sahasında 

yapılacak maçlar ve hakemleri 

de şu suretle tesbit edilmiştir : 

Saat 9. Alray · Altınordu (B) 

takımları. B•kem Ahmed Hamdi 

Saat 16. Altınordu • Buca 

Hakem Frbml 

Saat 18. Altay · Göztepe. Ba 

kem Esad 

San 'at Enstitilsflnde 
Cumurlyet hız ean'at enstl 

tüsfi tedrisatına eon vermiştir. 

Enstitüye devam eden kızların 

dere yılı içinde m~ydana getir· 

dikleri elemeklerlni gö :ıtermek 

için bir sngl hazırlanmıştır. 

Bugün saat on yedide açılma ~.... ıc ölçü yıpmak için 
veya bunun ağzından varlığımızla loanah!Urlı . karşıla~acaktır. töreni yapılacaktır. 

Cumaovaeı nahiyesine yakın 

bir yerde vazife gören bir jan· 

darmaya bilin mi yen biri tara· 

fından ateş edilm1ştlr. Bu hıi· 

dLe Qzerlne önemle lahklketa 

başlanmıştır. Jandarmaya eilah 

atanın kim oldoğo orn~rırıl · 

maktadır. 

Çocuk Yurdları 
16 Haziranda Açılacak 

Hu yıl 16 ilçede çocuk yor· 

du açılacaktır. Yurdlarıo eçıın 

hazırlıkları tamamlanmıştır. 

Ahnanya'dakl kinde rbaylm· 

ler şekliode açılacak olan ço 

cuk yurdlarında bfitün ders yı· 

landa yorulmuş, çelimsiz kal· 

mış çocuklar bakılacaktır. Yat· 

me, kalkma, ge7.me, okuma ve 

eğlenme saatleri yuvalarda mu· 

ayyendlr. Çocukların bütün ı h · 

tiynçlarmı, gıdalarını köylüler 

köy büdcelerlndeo temin et· 

mişlndlr. lzmlr'll çocuklar için 

de Yemanlar'da lıöyle bir ÇO · 

cok yuva9ı açılma9ı düşüoü · 

lüyor. 

15 Bazlraodc çocuk yuvaları 
bfitOn UçPlt>rdc açılmış ola 

caktar. 

Bu Hafta 
Çeşnıe Gezintisi Var 

Turlng otouıohll kulObü 

önümfizdekl Pıızer günü Çt> rue 

pluj ve ılıcel rına hüyük htr 
gezinti tertib fl d f' celı tir. Gezin 

tinin vapurla yapılma~ı lince 

den kararla, tırılmı~tı, fakat 

vapur tedarik edilemediğinden 

otobüslerle yapılması muvafık 

görülmüştür. Gezinti Pazar 

günü ayni günde gldlb gelme 

olarak yapıJacaktır. Sabahleyin 

erkenden hareket edilecek ve 

iki hoç.uk eaotta Çeşme'nlo 

ılıca köyüne varılacaktır. Saat 

ondan on sekize kadar herkes 

plajda ve ılıca k.oydnde e~lc· 

dectktfr. Evkafın ılıca kö 

yftnde yeni onarttığı yapıların 

(binaların) açım töreni de ya 

pılacaktır. Evkaf direktörlüğü 

nün bunun f çln Hbaylık erkli 

nıoa plAjlarda bir azık (ziyafet) 

hazırladığı duyulmuşrur. 

Ilıca köyfine gidecek olan· 

hırdan letlyenler Çeşme'ye de 

giderek Akdenlzin bu güzel in 

clsini gezeceklerdir. 

Saat on sekizde otobüıler 

gezmenleri 11larak: İımlr'e dö 

neccktlr. 

Dnşnodnklerim ... 

\ ' apurlara Daiı· .• 
Kıır~ıyaka'l ı ların körfez va .. 

puılarındao çektikleri çilP, y>l· 

iardanb, rl, ne btrlyor, ne tüke · 

niyor, Kur~ıyaka'lı olmak ken· 

dlliğlnden başa sı· imiş çatın I~ 

bir bahtsızhkhr. 

Körfez idaresi, t:6kl şirket 
zuruanlarıodan beri, tarlfeııio· 

deki vakltled değletlrir, gsze· 
lelere iki satırlık ilan vermez 

ve taşınan zibniyetr, göre, san· 
ki, şirket veya d f' vlet hazinesi, 

lm iki satırlık Hunla büyük 

zlyanlara uğrıyacaktır (!}. Kal· 
dıkl, gazete idnreheneleri bun· 

}arı, hayır kılıklı ba:ımıya ha· 
zırdır. IJalka hizmet etmeğl 

başkaları eevmlyebllir. Fıtkat 
biz onu ödev sayarız. Bakar· 

sınız ki tarife ıleğiemie .,e ertesi 
güo, bir yığın velandaş Karşı· 

yaka, Aleancak, Pııseport, Ko· 
oıık iskelelerinde yarım saat 

dnha ıırhk b klrr. Bu n,.dt>D 
olsun? BeDlm işimden, t;ün6m· 

den yarım saet nlclo ve ne 
bakla alınsın? 

• 
• • 

Körfez vapurları, iyice han· 

tıtllaşmışlardır. Gerçe bugün, 

veııl vo pnrlıır ahuma. anada 

taraf tar dPğlliz amma, Karıı· 

yaka İzmir araeındttkl mesafe· 

nin 40 dakikaya çıkmesınada 

dayanamnyız. Çünkü bo nomal 

olarak 25 :JO daklkadtr. Bin· 

lerct> kişinin kaybedeceği onar 

dakikanın tatarı, bilmem ne 

kedern çıkar? 

B iç olmazsa vapurları sık 

sık te miz\eıul'k, ayarlaoıak ta 

lazım golmezw i?. 
• 

• • 
Cama 2üou F.por sahasına 

ghrul~t lm. DönüŞlP K neıyaka 

lılar , Ale ncak iekel,.slne geldi~. 

Uaktık ki, vGpur henüz hııreket 

etmiş ve eaat 8 130 . 

Tartfaya bakt,k, 8,55 e kadar 

beklemek lazım Aşağı yukarı 

bir saat, yaz günO, tatil gnnü . 
Yirmi bi ı nüfusluk Karşıyaka, 

saat yedi buÇoktan sonra, saatli' 

bir i~llyen taşıma vas>talarına 
nasıl bırakılabilir? Bu ne dft 

şüncedfr, ne hıabetslzliktlr? 

Şt>hlrde hayalı bu kadar kee 

mek, darlaştırmak her ha\dA 
başlı başını ve özel bir dftşün · 

cenin ezgerl olııa gerek .. 

Şu mevslmlo, değil, tatil 

günll'rlode, başka gilnlerlnde 
bile hlçolmazsa dokuzbuçuk, 

ona kadar, yarım eeatte bir 

vapur bulunmak gerektir. Ko· 

nak lekeleal he abile eaııt t0,40 
ve 22, ı o şekli o de tarl re ıı1ı· 

maz. Halkı ve şehri b!raz eay· 
m1lı, birnz dılşüomeliylz. Mem· 

lekette hiçbir mileaaeso halka 

bu kııdar zorluk göstermiyor. 

u. n. Gökçe 
~ ......................................................... mmE'l ........................................................... ... 
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~Jlttt ' 11 bırakmadın telefona 
)~ •. Amerika 'lı pollıı haf 1 

1 lô l 
~I: ı f'rlne şunları da 114vc 

~t~0atunı Fcleruvı, bizimle 
-~ti~ •damlara söyleyiniz, 
~4ttll ,lı Rodney Arnold'ı 
~... en gfiverclol de alsın· 

~6y Yolunda ... 'l ~1•ra ylrmlbeı dal.ika geç· 'il • lkt bilyClk polis oto· 
\' ır11y'ın kapıaından 

Türkce')e çevireıı: 1Z<.:1 
-~-ı_,lı:_m_ı_ş buturuiyorlı;:--o--t-om-o-bt--ı-. 

lerln biiyi1k motörlcrl müdblş 

bir gürülta yapıyor, usta eoför· 

ler de dlrekelyona sımsıkı yapış · 

mışlar, makfoelerr- tam yol \'er 
mlelerdl. 

Birinci otomobilde Amerikalı 

polis hlf f yesl Baron İkzel ile 

Feleruva ve üç polis vardı. 

lklncl otomobil de ağzını kadar 

pollsletle dohnuştu. Felerova· 

oın dizleri Gzerinde bir kafes 

ve kafesin içinde de bir gOver· 

cln vardı. Otomobiller hareket 

etlikten aonra1 Baron lkzel, 

ştfrayt nBBıl t:allettlğlnl anlat · ğuuu sôylemiye hacet yoktur. 

mıya başlamıştı . Felcrova arka· işte haydud Sıan da bundan 

daşının sözlerini can kulağlle din· ls1lfade için lıu mı•kıubu Lül'ye 
llyordu. göndermiştir. Fakat hlr heeka 

- Bu kağıd çok ustalıkla 

yazılmıştır. Uu, zelı:a hilesinin 

şebreer bir örneğidir. Kôğıdı 

okuyanların blrşey anl11mama· 

larl lçlo, bOtün kurnazlıklar 

lmllanılmı~ , .e dOrfiel bir zeU 

ile ioıal edilen yazı makinesin 

den hile ve deelae yolunda aza 

mi suretti'! istifade edilmiştir. 

Bu nıuamm11yı halletmek için 

oe kadar kafa patlattığımı gör· 

dünfiz. Cryptogram denilen bir 

nevi yazı vardır ki, çok menk· 

lıdır. İşte bu k4ğıddakl yazı 
da bu elııtem azerlne yazılmış 

tır. Bu şekildeki yazının bllhaua 

iki adam arasındaki muhabereyi 

temin için tertlb edilmiş oldu· 

sıma bu yazı sao'atını keşfede 

ct~İ hiç dtl~Onülmemlş. 

Fe\eruva hııyr .. ıle bıgırdı: 

- Bu kuı o azlık, dedi, zlh · 

nimi oh üst etti benim .. 

- Siz, bunu, halli cıOşkOI 

bir nıes'elQ oldoğunu zannetti 

oiz. Halbuki bilıik.ie gayet ko· 

laydır. 

Baron İkzel bunu t üyledlkten 

eonr11, cebine koyduğu kAğıdı 

tekrar çıkardı ve majüskftl 

hadler Ozerlnde Jzabat verdi. 

Otomobil hftttin eür'atUe gidi· 

yor, t'elerova da bir Ulrlü an· 

lıyamaclığı, kavrıyamıdığı bu 

yazı ustalığı üzerinde Baron 

İklel'ln vermekte olduğu izahatı 

djnliyorclıı. Amerlka' lı p.ılla ha 

fi yceiuln c Bunu halletmek ~a 

yet kolııydır demedne rağmen 

Feleruva, bunu, bilakis o kadar 

çok zor buluyordu ki. •.. 

Baron lkzel güldü: 

- Doğrusu, drdl, ea~ılacak 

şı ydlr bu .•• Btr ha1dud kafası 
oın bukııdar ince düşlioebllmlş 

olmnsına eoeılır. 

Feleruva ll4vc etti: 

- Şaşılacak şey hakikalen ... . 

Devam ediniz doatum .. 

- Bu kAğıd üzerinde çok 

eeaslı durmak mecb•ırlyettnde · 

yiz. Bu yazıdan daha birçok 

şeyler öğreneceğiz. 

Çok doğru, bıkkınız 

var .. 

Kağıddıld cilmlelere dik· 

1 kıt edelim: 

« Benim yanıma gt'linlz >, 

.. Orada bana ver., , für yere 

gfdlnlı . Bn cfimlder b t•p dik· 

ket e dt>ğer mahiyettedir. 

~ Anlad ım clo turo .. 

Amerlka'lı polis ba(fyeıl, şif· 

r eyi nu ı:ı ıl ballemğl ve d11h11 oe 

gibi wamıl r i(ade eylemekte 

oldoğıı h11k kıuda izahatına de· 

vam ediyordu. Kôğıddakl harf. 

ler üzeıinde duruyor, berblrinlo 

birbirine nneıl bıığlandıgını ve 

oe manaya gelcllğinl bOtüu taf· 

eilAtlle anlatıyordu. 

Zavallı Feleruva, Amerlk•· 

lınan bı1, baytcte şayan mehı 

retl karşısında adam akılh ılık· 

taşmıştı. Haron lkzel anlattıkça, 
o, hiç durmadan: 

- Vıy caruna .. 

Diye söyleniyordu. 

Artık a6ylenecek s6z bltmletl. 

- Arkaıı var -



Burnava'da 
••••• 

Kars, 9 Eyltil ve 
Hilal Mektehlerinde 
Sergilt r Açılmıştır .. 

Borcava'du Kıırs, 9 Eyhil ve 
HHAI ilkmektöblerlnde eerglln 
açılmıştır. Cumurlyet okulla 
rında, bugünkü okutma l!lett:ru 
Jerlle elde edilen iyi sonuçları 
(NetJcelerl), bu sergilerde gözltj 
~örmek, el ile tulmak müm· 
kdualQr. 

Kara ve 9 Eylül mekteblerl 
beoer, Bilal m,.ktehi fiç sınıf 

lıdır. Bunlardan Kare ve 9 
Eyhll mekteblerinde açılan 

ıer~ll~rde talebenin bir yıldı 
meydana getfrdfğl resimler, 
ellşlerl, toprak lelerl, tabiat 
tedkiklerf, mukavva işleri, tahta 
itler, eski ve yeni mekteble 
eski ve yeni devhlt' rlu muka 
yeeelerlnl gösterir levhalar, 
graf lkler, barhalnr ve ç .. ştd 

çeşld elişlerf göetnUm,.kterllr. 
Her tkt mektebin brş sınıfında 

gleterllmekte olan sergiler bü 
ylk bir intizam ile süslenml11tlr. 

9 Eylıll mektebinde insanın 
dikkat göziioQ çeken Kawilht 
k6yadtır. fzmlr İ!baylığımn 
planına dayanarak kurulan bu 
örnek köy, göriilecek ve sey 
redilecek hl r eserdir. Talebe, 
köy tetkiklerinden başlıyorak 

tar t"tklld, bölge (Mıntakı) 

tetkiki ve en sonunda yord 
letklld yapıyor. Bu ıetkikler, 

iktıaadi, zirai bir sistemle her· 
oey açıkça anlaşılmaktadır. 

Kare mekteblnfn beş sım · 

f,nda ayrı ayrı kurulan sergi · 
lerde, her sım( talt-benin ziya 
retcilere verdiği lzahah dinle· 
yJb t~ memnun olmamak el · 
den gelmez. Yavrular, biç sı· 

kılmadan o kadar gnz .. ı anla · 
tıyorlar ki, foesn karşısında 

eöyllyeolerln birer çocuk değH, 
kocaman bir· adım olduğu zan· 
nına dtışer · comurlyet mekteb· 
Jerfnden yctJşen yarmın höyük· 
lerl göğtıelerimlzi kıvançta ka 
bartıyorlar. 

Üç sınıf h Bilal mek.tebloe 
gelince: Bu mektebin üç ıııoı 

fm-fı da 11yrı ayrı birer sergi 
açılmııtır. Mini mini yavrular, 
kendi sergllerluln başında bek· 
lemekte ve mektebi ziyaret 
edenlere sergileri bakkmda lza. 
bat •ermektedlrler. Mini mini 
lerin sergilerinde gösterilen 
eıulerl kadar, onla11 meydana 

getirenlerin tatla tatlı anlatış · 

ları da görftlmlye değer. 
Karı,• 9 Eyhil ve BilAI mek 

tehi bat 4'ğretmenlerlle ~ğret 

menlerini kotlolamığı bir <>dev 
blllrhı. 

Burnava'da maç 
Bornua g"uçler birllgi A ve 

B takımları pızar giloft spor 
alanında bir ayık topa ekur 
ılzl yapmışlardır. 

1efrilı:a numaraeı: 64 

Ceneralın çok meyus bir 
tanı vardı: 

- Evet. sizindi bu loplar, 
timdi blslm .. 

Dedik.. Sonra tekrar eordo: 

- Bi:d bir istihkam bOlftğft 

eelr aldı Oyle mi? 

- Evet ceneral.. 
Diye cevab verdik. Eelr 

binllr.lyftz klşlllksl.. Onları 

•ram11ıa aldık ve yftr6dilk .. 
PJyeı itte böyle temsil edilir. 
Epice llerledL. Arkamısdan 

bir ıtharl llHsı yetlotl. Liva 

Aydin'da (ANADOLU) Anadolu'nun Anketi . 1 GörOşler 

Cine'de Hava Kurumu Yalancılık Babında Ka- s~ 
o Yauıı~ 

için (2900)Lira T~plandı dın Fazla Meharetlidir. M.~!11·~~!.~~ 
ilbay Çine'de. incirler ve Kuraklık· Zeytinler 
ve Meyvalar. Paşay&ylasında Barakalar Yapıldı 

Aydın, (Özel) - Jlbıyımız 
bay l"evzl Toker'f o Törk hava 
kurumuna üyr. yazmak Qzere 
dilo Çlne'yc gittiğini bildirmiş 

tim. Çine'de İlbayımmn başlığı 

Aydın İlbayı Bay Fevzi Toker 

altmda yapılan bir toplantıda 

yarım saat içinde 2900 lira top· 
lanmıştır. Derellköy'den Bacı 

500, manifaturacı Mustafa 500 
lira ve birçok yurdda1ılar da 
300 · 200 llra vermlşlndfr. 

Çlne'de İlçebay Hulll.iılnln 
başkanlığında bir komite ku · 
rulmuştur. Komite fiye yazmak· 
ta devam edly r. Çine ilçesi 

bo yönden llbaylığın öteki ilçe 
ı~rinden daha önde ydriiyor. 

İlbay ysrm dıı Söke Uçesloe 
giderek halklo temas edecek 
ilye yazma işlerini yakından 

kovalıyacakhr. 

Aydın'dıJkl komiteler de her 
gflo öyleden r.vel ve sonra top· 
lanarak fiye yazma lşlerlle oğ· 

raşıyorlar. 1Umiz bu yurd için· 

de d~ ön sırada yer alacaktır. 

Paşa yaylasında 

suları başında yiiz yıllık a~aç 

lar altında bayat geçlrmlye ha 
zırlanıyorlar. 

OrOnler ve Kuraklık 
Aydın, (Özel) - incirin bu· 

gönkd dorumu kunğa rağmen 
geçen yıldan iyidir. Fıkat çok 
eıcaklımn ne ıonunç •*'recPği 

bellt drğlldlr. Son gftnlerin 
fazla sıcakları ilkbahar yag· 
murlarıodan ve haval1rın sorl n 
gitmesinden gelişmeyi bertaraf 
elmiş, fazla sıcaklar bunu te· 
lif 1 eylemlştlr. 

Eski incir ftretmenlerl bo 
günkfl kuraklık sihilrııfl en çok 
kır bahçelere tesir edeceğini, 

f9kat inclr genel durumun • 
Beklenmiyen bir şey çıkmazsa · 
geçen yıldan gene dahıt iyi 
olacağıDI söylilyorlır. 

Geçen yıl kış ve ilkbahar 
yığfDnrlarrnın bu yıldan noksan 
olmasından toprak rutubeti 
saklayamamıştı. Hatta btrç9k 
kuyularda eo kalmamıştı. Bo 
yıl bo gibi kuyuların bogilnkil 
görQnft~G yazm ıueuz kalmı a 
caklarmı bellrtmektedlr. 

incir ürftnfi böyle olmaeına 
rağmen şiddetli sıcakların eftr · 
mest zeytl n ilrftnOne çok do 
kunmuştor, çiçekleri kavur 
muttur. 

Bağların durumu iyidir. Bu 
yıl ilimizde ftzilm ftrftniln6n 
iyi ve bereketli olacağı anla 
oıhyor. 

Meyvalar: Sıe1k ve kure~ın 

meyvalara tesiri olmakla bera
ber, bayıl taze meyvalınn ek· 

slk olmasının daha zl_, ade çl· 
çek zamanında yağan yığmur· 

lar sebeb olmuştur. 

Aydın'ın ftnlft yayla klrH· 
ları yetişmiştir. Şimdiden klloıu 

10 kuruşa satılıyor. 

"Kadının Fendi, Erkeği Yendi, Fa- kttabıarı, de1ter1er1 eııe.,.... 
kasketleri baelarında olO ..,-

kal Doğru Olmalıyiz!,, başbaıta vermı,ıer, o .. ~·· 
LOl'den, Franeaoın bOyP ...... 

Benim anket, muhitte t·peyce 

dedl·kodu ve alıika uyandırmış. 
Razı ceYSbler da ğeliyor. Boa· 
farı sırası düşftnce baeacığım. 

Bo meyanda Sallhllde avukat 
bay Hakkıdan da bir mektub 
aldım aeağıya ayoen yazıyorum: 

Yalan söylemekte kadınlar 
erkeklerden fazla maharetlidir. 

Yalan söylemek ihtiyacını 

erkeklerden ziyade kadınlar 

his ederler. 
Dalmı doğru sc'Sylfyen kad!n 

hayatta çok muvaffak olur. 
Dıf mı doğru sc'Sylf yen ubk 

bayatta az muyaffık olur. 
Yalan ıöyllyen bir erkeğe 

baklkata (itiraf) ettirmek ko· 
laydır. Çiinkft mantıkla kadın· 
dan ziyade dosttur. Kadın 
mınllluo amansız di111manıdır. 

Yalan soylfyen kadına do~rusu 
na söyletmek gQçtftr. Yalan 
kadına kolaycı lnandmlır. 

Aile muhitinde kadının rı· 

h~t yaşaması tok de(ı yalın 
sliylemeğe baA"lıdır. Haddı za · 
tanda yalan eöylt'mek erb11bıoca 
çok zevkli blr~eydlr. Tabiat 
hftkmftoe girdiği vakit çok 
zarırh blrş,.y olur. 

Kadın yalan söylemekte er· 
kelL kadar tereddftt r.tmez. 
Yalanı sırası gelince herkes 
söyler. Fakat yalanı yakıtbrmak 
berkesin barcı dt"ğlldlr. 

Hangi sınıf ve tabakaya men 
ıup olursa olsun, kadın yalanı 

erkekten fazla yakıştırır. Kadı· 
nın eöyledlğlnln manllk.ça tahlil 
edilmesine tıhammGl gc)ıtere· 
mez. Sıkıştırılırsa isyan eder. 

Erkek, yılıeoı yakıştırsın ya 
lu111rmaeın eöyledlğlnl mantıkça 
tahlil .,dllmeslne ıea çıkarmaz. 

Mt1nak111ıya slnıl sinsi girltlr 
Aeablletmez n bo eayede çok 
defa gallb çıkar. İcab ederse 
hakikati söylemekten çekinmez. 
Fıtret itlbarilfl kadın erkekten 
fazla kurnazdır. Fakat tatbikat 
aahaeı onun için gayet mahdut· 
ıar. Kurnazhğı, basit lolerde 
çok kere eemere •erir. MGhlm 
hıllerı!e iıe nadiren musbet 

netice verir. Kurn11 erbk ak· 
slnedlr. Basit hallerde az, milhlm 

iılerde çok kere muvaffakıyet 

temin eder. Şo mlıali tetkik 

edelim: Kadın birini seHe ICT· 
glslnl uzun zaman herkesten 
gizleyebilir. Fakat birinden 
nefret etıe nefretini glzlemeğe 

kadir olamaz. 
Erkek ~kslnedir; birini sevse, 

sngiılal bildirmekten nefsini 
zaptedemez. Fakat birinden nef· 
ret etse nefretini ozon madde1 
glzlemeğe kadir olur. Se•gielnln 
ifşH1, nefretin izharı kadar teh· 

ilkeli •e zararlı d,.tlldlr . . 

Kadın en ziyade ınUdlği 

zaman, yalan söylediğinin hlı· 

ıedUdl~iol bUdlğl zamandır. Bl· 
naerıaleyh bence kadın erkekten 
fazla yalan söyler, bem de söy· 
lemelldir. 

Hflliea: 

rfmlnden bahAedlyorlat· ,. 

Roma şark lmparatorl~f" 
yor, öteki kitaba 

dGzehlyor: aolll' 
- Roma oark deill, 

doğu imparatorluğa. ~ 

Diyor. Şarkın öatl~. 
töylayor. Baktım ba ya ti' 
lar otobGı de bile deıti;..,.. 
ratıyorlar. Blraralak, b d_.,. 
imtihan da oldoklar.ıu .,
dam, ah bu lmtlha• _1.Mlll• 
BAIA diltGme (Ruya111•) ~,.;... 
Ben de Haydarpaıta ~ 
biyoloji, kimya, flr 
çıhetığımı bilirim. 

11 
# 

Mektebll b.yaalır ~._,..r 
ler. Galiba (Tarih) çabf'1~ 
dı. Hayalla öArenmek, Çlh~ 

Kadının fendi erkegl dalma movaf fak olmak yolları il" 
ııralarında batlıyor. fıkl' ...... yenmiş •e yenecektir. Maabaza 

doğruluktan ayrılma..oahyıı. 

Salihli: AYDkat Hakkı 

r 
Hergiln 
Beş Kelime. 

Yirmiikinci Liıte 
l - Nakliyat - Taıın 

Nakil - Taıımı 

2 - Vesaiti nakliye - Taşıt (ta· 
şuna araçlan 
CJmekler: l - Bir memle· 
kette taıın iıleri, ekonomik 
geliıimle aıkı 11kıya ilgilidir. 
2 - Deniz tapılan araıında 
en ucuzu yelkenlilerdir. 

3 - Emvali menkule - Ta11lı 

mallar 
Emvali gayri menkule - Ta· 
ııuız mallar 
Örnek: Bay ( .... ) bütün ta• 
oıtb Ye taşıtıız mallarını ka· 
nsı üzerine çerirdi. 

4 - Tedvin etmek - Dergimek 
Müdevven - Dergin 
c}mekler: 1 - Türk~e Ka. 
muıu, Şemsettin Sami'nin 
derKimiı olduğu eserlerin en 
iyiıidir. 

2 - A .. n1n dergileri ara• 
ıında bu isimde bir eeer 
hatırlamıyorum. 

3 - Kavanini mtldenene
miz - Dergin kanunlanmız. 

5 - Hayal - Hayal (T. Kö.) 
Aluhayyile - Sınay 

yat mektebi laNDa ayl• °""" 
baolar açıyor ki, blkli~ 
verlb defne dılıle sıfer ~ 
çekmek her kola ID~ 
olmuyor, OtobGıte deri,_ 

klç6k ablalara be• ._f"_ 
lmtlbaaındı hem de # 
bakılory111ndı bıprıkb~ _...,. 
lerlm. BDtGn TGrk geafllP"" 
ynıı ıkolıon ... 

Kırkağaçts 
Gflzel Bir 
MDsamere V,ıril~SJ 

Kırkağaç (Özel) -~ 
himayesinde balaaıa f 
GençlerblrUğl, Kırkı ..... ~ 
pılmakta olın re•lr 111,. fi 
bir mtlaamere •erdll" r' 
(Köyan namoıu) ply_..ı,,, 
ıll eltiler. GençlerllDll .., ..... 
merede bDy6k bir IDD ....,..,. 
yet gOıterdller n alklf t'
B allumıı, ola11l bir ~ 
Terilen mG11mereye ;..-
suretlle baycık bir yurdJ!a 
göetermlotlr. bit,, 

Kırkagıçhları gOsel tlf"' 
y1111taa gençlerlmisl kad• 

Et Kaçakçıl1'1 _,. 

llbayımızın öncfllQğile Aydı

nım1Z1n en iyi yaylası olan 
Paşayaylaaında vereme mfhtaid 
çocuklar için hususi idarenin 
yardımlle Verem mücadele ku 
rumu barakalar kurduruyor. Bu 
barakalarda bo yıl 50 zayıf 

çocuk barınacak, çocukların yl 
ylb içmeleri kurumca ıemln 

olonacaktar Çocuklar yayladı 
bir doktor ve elbbat toyarının 

nezareti altında bulunacaklardır. 

Sebzeler: Kuraktan en çok 
zarar gören, zeytinlerden ıonra 
ıebzelerdlr. Her yıl ilin lhtl· 
yacını temin ettikten batka 
komşu illere de çok ihracat 
yapılan salatalık ve fasulye 

bo yıl Aydın'ı dııtan geliyor. 
Bamya, patlıcaa ve domatealn 

buyıl çokaz olacıgı ıncık ilin 
ihtiyacını lı:areıhyacağı anlı· 

oıhyor. 

~~~~~-..... ~~~~~- Ümek: Siz bu haberi sana· 
yınızda icad "tmio olma· 
lııınız. 

Don şarbaylak et 11kib ı.r 
morları Değlrmendıl18dtJI, 
cebağa aokağında bay ~ 
fının on uyılı e•lad• -' 
mı yapmıtlar n 195 j.~ 
kıçık et balmoıtrrdll· ~· P 
iki 11~r bıı• bala•ID11 _. fi 

Yaylaya elektlrlk ıealeatı da 
yapılmıştır. Bu Y!l birçok aile· 
fer yaylaya göçerek yazın kız· 

,;rn sıcaklarında yaylanın so~uk 

Yazan: Orh11n Rahmi Gökçe 

kumandanı, ceneral Tlrkopld 
ve maiyetini gilrfloce sftvarlle· 
rlnl dardordu. Esirlerimizi on· 
lera teslim ettik. lsıer biz 
göUlrmfttftz, ister bir bıtkı 

konetlmlı.. Bugün için hepıl 
bir .. 

İşte bono mGteakıb blı bu 
Çokuneren köyOne geldik. 
Ordolarımıı önlerinde sahayı 

tarayarak ilerllyorl.r. En ileri 
mftfreıemlz klmblllr timdi 
nerede? 

Blı yarın Hbıb, bıokı bir 

Banda yığmoreusluktan hao 
ka bir ıebeb daha var: Aydın 

sebze bahçeleri şimdiye kadar 
hem bahçelerdeki dolaplı kuyu· 
lardan Te hem de Tabakhane 
çay1Ddan Bulanırdı. Bo soya 

tıtlkamette ayrılacağus. lzmlr'e 

inecek konetler araınnda biz 
yokuz. Ne z111rı ur?. Elverir 
ki lımir'I 11lahm. O kadar yor· 
gunum ki, neferim: 

- Beyefendi... Beydendl... 
Yemek lsıemez mlılnlı? 

Diyordu. Ben biran enel 
şo şallrları karalayıb olduğum 

yerde horhya horlıya nyumak 
lıtlyornm .. 

• • • 
2 teşrlnleaat 388 .. 

Ren artık lzmlr'deylm. MI· 
lAllmevvcl rütbeli terhlı lt-Z· 

keremi bugün alıhm. Bizim 
Fatma teyzeyi sağ buldum .. 
Ben o kadar talisiz miyim ki, 
mukadderatım benden ber~eyi 

eılrgesiu? ı,re, memlı ketime 
dönüvte hlçolmızsa bir aksaçh 
k adan; bıtnnı ıçtı dı beni 

birçok ltğımların k.arıtmısın· 

dan oırbayhk geçen yıl arıkları 

yıkhrdı n ıebze bahçelerini 
bu sodan ıolamayı yasak etti. 
Bu yıl Aydında sebze az, fakat 
temiz. Bundan ötflrl babçenn· 
lar luııyor11 da yohatman halk 
ıevlnlyor. 

kucakladı, öpUl, hanı: 

- Ooşgeldln! 

Dedi. Arkadaılarım anlat· 
tılar: 

lzmlr'e glrlı, lzmlr'ln korta· 
rılışı çok heyecanlı olmnı .. 
DGşman eıhrl yakmıe .. Az kal· 
sın, .narşl başlıyormuş., 

Hılk, inanamamış. Bunun 
ancık tabiat fe•ldnde bir 
konetle tahakkuk. edebilecek 
bir hayal olduğunu zanoedl· 
yormoı. . Yalnız İzmir mi ya, 
hr.rkea böyle dD0 0aGyordu. 
Fakat birdenbire sfharller 
ıehre girince zava 1 lı halk, 
hayran, mepbut bir halde atla 
rıo ayaklarını kıpaomıı .. Yor· 
gan Hkerlerln terli, tozla 
yilzleriol öpmftş . 

Anlatamıyacak bir manzara 
idi o?. 

NOT: Gazetemize gön· 
derilecek yazılarda bu 
kelimelerin O&manlıeala· 
rı kullanılmamasını riea 
ederiz. 

Diyorlar. 
Artık hayıtımı yeni bir 

Teçbe vermekllglm lbım . 
Nevin ve annem topraklarda. 

Haımet'le seneler nr .ki, artık 
mubaberemlz keellmlo bulunu· 
yor Bir kızım var. Heıiıb 

ediyorum: 

Şimdi on yaııoa girmek 
Gıeredlr. DOşQaüyorum: 

Acaba blrgOo onu görebile 
cek miyim?. 

Benim de yaşım otazblr ... 

Henüz gencim.. Fakıt ben çok 
lhtlyırlıdığıma kanllm .. 

Karşıkl evlerin kıziarı, sık 

sık baikoodın gOllmıftyorlar. 

Ben onları ayıblamıyorum. 

Btltkls tabii buluyorum. Onlar 
için d~ .. e•lşmek bir ihtiyaçtır. 
Fakat ben bu gGIGtlertı çok 

yabıaoıyım. Benden ne ala· 

şarbaylık baytarın• •111~ 
haıtılıklı olduta ğ6rl .,, 
den lmhı eatlrtlDJ~~ 
g6nlerde artın et kı ~f" 
yapılaa ınıt mutaf 
dnım etmektedir. 

bUlrler, bende ne 

n ne kıldl ki?. .,;. 
Fıımı teyse blnı• ;_.,. ';il 
- Oglum N11ım · 

blroez eöyleeem b~n.. , 

Ona koltal• ol---...... 
- Soyle ·dediDJ· bir ,,

birçok oeyler eöyle .• ,.-,,, 

den baıka bo e•de •":... ,ı.• 
cek kim nr, kimler k "cJ' 

İçini çekti. Seıl blf 

gerlbıedl: ,ıJ 
- İtte ben de .... 

söyllyeeekdm ya .. 
Dedi. ,,, 

- Neyi 161llyeoekdt' 
teyıe? ~ 

- Bınl... Bu, -~!.. * 
gidecek delil ya.. ~--: '
mlralıy doktora• ~ f/1/1'!. 
Yfrml yqlanada bit 

- So ... 



'"'"'"""'"""'""'"' Meşrutiyetten Evvel ve Sonra .. 

Başımızdan Geçenler .. 
16 Yazan : M. Doğan Batu 

raf ofun Karargahına Giren Müfreze 
eci ve Kanlı Manzara ile Karşılaştı .. 

4-leıler, Kırto••'ya glrmı .. 
•trafı anttmyorlardı. Sara 

f'an karargAb yaptığı He 
_,,.......,,_ S6nglll aıkerler, ka· 

lekmellyerek kırdılar H 
e girdiler. 

4t1a41a ~lelere alt birçok 
e ıaadıklan, •Alık mal· 
, ihtiyat bombalar H da· 
~k eıya Yarda. Bir on· 

•eferlerclen birine; 
- Sen burada dar, belde 

dl 
°'411. Yakarula nulılik •ar· 

ltlence 10fraıı demlmtı, 
k karma karıpktı. Bura11, 
f •e hempalanaın, aahl· 

llaldara ile kan11nı H kı 
.,..ttıklan 10fa idi. 

._;..,. tıkan sabitle aıker· 
ctrdlklerl kanlı •• feci 

......__ bq.11ncla hayretten, ıı· 
·~ bir IAhsa doea kal· 

'ıl/t ~ ne man1aıaydı, ne facıa 

"9ıerı oyulmaı, kalakları, 
lan dibinden keallmlt, ea· 
Jerlerlnden l»çak •e kar· 
darbeleri ile delik detlk 

bir erkek ceıecll. 
·~rt~..._ Gtede iki kadın cetedl 

·· iti; bunla• i daha bflJ,lk 
'-latete atramıtlar : 
Lıları, vacadlarıadaa ko 

memeleri H g6beklerl 
puça ... 1ıte banlar, K.1r· 
.. hlye mldlrl ile kan· 
•e kııımn ceıedleıl idi. 
(!) Bulgu mllletlae acı· 

oaa himaye eden A •ra· 
tledenlyetl H blylk cin 
• pUp le bu kanlı in 
.... lydller. 

Oç 

K.ıea bir zaman berfeye kAfl 
geldi : 

Gtln dotukea ıllAb aeelerl 
de keellmlıtl. Ve S.rafof tara· 
tanfındaa ltgal edtlmlt 
olan bitin köyler, etluyaclan 
ıemiılenmlttl. Sarafof, 3 4 gln 
kadar KırtoYa •e o clYar köy· 
&erden, hattA vergi ıoplMbak 

ıaretlle bir Balpr lhtllAI hl 
kdmeıi kurmafla. Fakat Akl· 
bet Tlrk aıkerlerlnln ılngllll 

onaa hlkdmeı •e hikmetini 
terı olank batına geçlrmlt 71 

IAsımgrlen derli Hrmltıl. 
Bana mlteaklp yapılan ilk 

it, telgraf hatlarının tamiri ol· 
da n de:hal, mlnakale •e 
muhabere tealı edildi. Telgraf 
konatma11 baılar bıılımaı da 
ilk telgraf, Ubrl tabur kaman 
danlıtından yalclau çekilen ıeİ 
yazııı oldu. 

- Sayel SatHlmayel Hazreti 
Pıdlpblde uı bareklııaın mer· 
kesi olan KırtoYa bu ıabah 

legal edilerek, Ubrl . Manuhr 
yola açılmıtllr. Aeaylıt de•letl 
lblAle tuaddl eyllyen mel•ln 
den •A kabp ta nhı f lnrl 
tutanları kemıbl hakklha ıı 

kiplerine tlddetle dnam edil 
dl~ ..... 

Bu luHcık telgraf, her ne 
kadar Abdalbamld'la mahzusl 
yet •e memnanlyeılal mucip 
olmakla beral»er, mabeyni; eer 
ukerllk Ye lçlael ordu ka 
mandanlıiJ ile makine batında 
mletacel lublara dlflrmlttl. 

Çlnktl Uhrl redif taburu, le· 

ferberllk emir Ye lradeıl tebliğ 
Mllea lut'alaran dııında idi. 
Anlatılmaıı IAzımgeleu ilk it 
ba tabura ıllAh altı emrini ki· 
mln •ermlt olduğa idi! 

Mabıberat ıonanda meı'ele 
anlatıldı. Enelce hiıırlanmıt 

olan maabata, makine batındı 
beldlyeo Pıdlpha aynen bildi 
rlldl. M11bıta, bitin endlte 
H tereddntlere ceHp •erecek 
kadar dikkat ve itina ile ha· 
ıtrlanmıı, ah,al H zaruret 14 
yıklle teıblt edllmitt. Yapılan 
it, bir kahramanlak Ye feda· 
ktrhk idi ki, euaaallne H le· 
eadlf olanarcla. ÇGakl emir· 
ılı, lr~de1ls öllme kotolmattu. 

Sultan Hamid, ba ariza met· 
olni lthlnce çok mahıuz ol 
maıta. Fakat dGelnlyotdu : 

Batımı• ııkıttı, diye bir mas 
bata ile böyle uker toplanmaıı, 
her tarafa yayılına, cenabıbak 

muhafua bayaraan, it nereye 
wanrdı? 

AbcUUhamld, bu dGflncesl· 
ala Gaerinde de fula durmadı. 
K ıu kaymakama da dahil ol· 
doga halıle bitin sabitlerin 
birer derece ıerf ileJ'lne irade 
çıkta. Memur olmıyanlara da 
mGlkf rltbeler H nfpalar Ye· 
rlldl. Bir mlddet ldora dı; yal 
nıı Uhrl taburuna• bulandoAa 
YHiyete benıer hallerden bat 
ka ahwalcle lllAh altıaa, emir· 
•••• lnd..tı nker eatıralma· 
muı için tamim yapıldı. 

- Sona war 

Yunan Ulusal Takımı 
Macar'lara Galib. 

Bulgar Muhteliti De 
mını 3 · 2 Sayı ile 

Fransız Takı· 

Yenmiştir. 

Atlna - iki mlaabaka için 
Atlna'ya da•et edllmlı olan 
Sakrar Macar mahtl'llld Yaaan 
mllll ıakımlle ikinci mluba 
kMIDI da yapmıttar. Oyana 
idare ...,. Jtoaıoe ldareelsllille 
ba ylknk oyaaan heyecanını 
boımattar. Birinci dnrecle iki· 
ter •yıle llteıabere kalan tı· 

kamlar ikinci dnrede çok 
eabımıflar n Macar'lana iki 
•fiil• Yanan'blar bet •ylle 
mukabele ederek oyana 7 .4 
gibi bayık bir farkla kasan· 
mıtlardır. 

Romen Millt takımı: 
Bakreı - Yirmi bin eporea 

hanraada A•Ollarya'ma meı· 
har Atlmara takımı Romen 
mlllı takamlle ikinci mlaaba 
bllaı Japmtflar. Oyna çok 
eerl H laeyecaab geçmlttlr. 
Birimci dewre ııfır ııfın bit· 
mittir. İkinci df1Yrl'lde her iki 
taka• lcer •yı yapmıtlar •e 
oya• .. raberllkle neticelen· 
mittir. 

Sofya Muhteliti: 
Sofya - Balkan blrlaclUk 

mtl•bakaları için çabtmakta 
olan Balcar milli takıma Sofya 
mahtelld namı tahbnda Sofya 
nın yeni ıtaclıada Fraa11• Ra· 
tini Strubarg ıakımlle yapııta 
ml•""'aya 2·S bm•fbr· 

-Atletizm 
tarı: 

mlsabaka· 

Parlı - Mnllmln ilk reeml 
atledsm ml..a.kıları K.olmb 
ıtaclında yapalmıttır. Alı•• 
neticeler tonlanlar: 

100 metre ılr'aı Pol rekor 
11 •niye. • 

400 metre dr"at BaOH re
kor 50 2,5 •niye. 

800 metre yaram llr'ıt Ped 
rekor l ,56, 1,5 daklb. 

1500 metre makanmeı Kao 
rekor 4,00 l,ö dakika. 

3000 metre mab•emet Nor· 
man rekor 8,49, 2,5 daklb. 

11 O metre mania Beraoı 
rekor 16, 2,5 unlye. 

Y lkMk atlama Mlmlr rekor 
1,82 metre. 

Uıan atlama Pol rekor 
7 ,86,5 metre. 

Sırıkla irtifa Krepen rekor 
S,80 metre. 

Gllle Doek rekor 13,90 
metre. 

Dhk Silse rrkor 40,68 
metre. 

Qrld Dl~em rekor 54,56 
metre. 

Koyunlarda Hastalık 
Torbala kuuaam Arpacı kn 

yl koyulanada çakan dalak 
hutablt abam •lhk tedbirleri .,. ......... .,. 

Dilimiz 
Kılavuz 

için Dersler .. 
••••• 
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Tarif - tanım 

Tarif etmek - tanılamak, 

ıınımlımak 

Bana önlrdetme öıglrll . 

ğdnl ıanılar m111nıs. Hını ter· 
beıt rekabeti tarif eder mlılnlz? 

Her ıanım açık olmalıdır. 

Eğer nlnlzhı yerini bana 
iyi tanılamıt oleaydıaıs, ara· 
makta bu kadar ıorlak çek· 
mezdlm. 

:.~ 
Tarziye - onaraa 
Tanlye Yermek - onar1ama 
Bu agır ı61deo dolayı arka· 

datımısa onana Hrmellılnlı. 
86yle bir adama kartı onar· 

eama klçDklGğlnden, döflt· 
meyi daha öney bulurum. 

Bu mlullerde geçen yeni 
kellmt: 

Mlrtccab - clney 
• • • 

•·Göttert11ia bir adam,. ya 
but "bu ne K6ıterlt.. dedl~I · 
mlı uman, "gföterlt.. i oıman . 

bca "tesahlnı,, anlımına kal· 
laoıyoruz. 06Teuhlraı,, kartı · 

bğı "!6ıterlm,. dlr. Göııerlt 

lae oemaahca al mayi ti kartı. 

hyıblllr. 

ltmet laônD Motkon'ya 
glttigl saman, bitin tehir bal 
kı en ylbek doıtluk g6ıte· 

rlmlerlade bulanmaııar. 

Kelime .brtıhkları: 
Clmaylt - g6ıterlt 

Tesabarar, tesabarler 
g61terlm. 

• • • 
Fikirlerdeki ayr1luma, ıokak 

bopımalarıaı kadar gitti. 
Her itte •erin1ellk ghter· 

mek, ya fikir, yahad onar 
ekalkllglnden gelir. 

Camurlyetla onanca yıldô 

almlal ne kadar eaadaa bey 
ramıttık. 

Kendi bayn glnlerlnde hı· 
rlıtlyao tuarlara lıln vertur. 

Dara De kadar iyi bir oey1e, 
direnç o kadar k6tl blrteydir. 

K.endlllnde bu f lkrl kabul 
etmek için hiçbir eğilim gir· 
mlyoram. 

Keadlal bu fikri kabul et· 
meıe elgin deltldlr. 
oııamaa eıllml, realmde• 

fula heykeldedir. 
Bu lıte onunla henls hiçbir 

değet'ıe bulanmadı•. 

Ne ı68de, •ede harekette 
yapıatıyı ınerlm. 

O, bir itte ayrınh .. n ile 
deıu, e1a11 ile ağntmayı 1enr. 

Kelime kartdıklan: 

kfrılatma - lttetllt 
Verlnaellk - ıealimlyet 

Baynmak - tetlt elsnek 
Bayrıgln - ynml malwae 
Dura - MNt 
Direnç - temerrld 
qlllm, eğglnllk - ıemayll 

.Eigln - lf Otemıyll 
D91eı - temu 
Y ıpıntı - tekelllf 
Aynnb - teferrtlat 

ULlS ----
Bataklıklarla Sava 
lua birçok köylerinde ba 

takbldarnı karaıaı....... bat· 
lanmıttar. Klylller elblrllp ile 
ba 11ıma .. llntelnek ya•ıla 

naı karatmaktadır, Buı lkly· 
lercle köyllller Grlalla foplan· 
...tle meetal oldakları-.a 
Grtlala toplabllnd8• eonn 
Nlakbklarta kantalmmaı ...., ... .., •. 

Çamaltı Tuzlasında 24-0 
Bin Ton Stok Var .. 

Tuzlada Yeni Tedbirler !Ahnıyor. 

Satış Çareleri Aranmaktadır •. 
~~~~~~--,~~~~~~ 

Çamalu ıuılHında bu yıl leketlerden tuslarımıu nlbet 
240 bin ton eıok tuz nrdır. edilmemesinin ıebebi ıuaların 

Bu tozların aatıı ve lbrace için 
lnhl .. rlar genel dlrelı:.törllğtlace 
önemli tedbirler ahomlıtar. 

Çamalta taılaııJJda her yıl lı· 

tlb!alAt artmakta, bana maka 
bil maliyet f latlerlde dfltmtk· 
tedlr. 983 yılında tuzladaki 
lııihıalAt 97 bin IOD idi, geçen 
yal ise 141 bla ton lıtibıal 

edllmlıtlr. Bu yıl lıtlhıalAtın 

160 bin tona çıkacağı oranlan· 
maktadır. Bunun eebebi tuıtada 
IOD yıllarda yıptmlmıt olan 
fenni Ye modern ıealunır. Bu 
yıl da bazı yapalar (Bloalu) 
yaptmlacaktır. 8Dy6k bir çatal 
ambarı, 12 tane memur evi, 
b"t 11nıf lı bir ilk melı:.teb 
16 yataklı bir reylr, bir amele 
hamamı yapbrılacaktır. 

Oenlı kenarında dclrt bin 
metre uıonluğunda arranjman' 
yıpımlıcıkt11. Banan için Çiğ 
ilden l•t çekimine yakında 

batlaoacıktır. Toala'dan ÇIAll 
ye kadar 15 kllomearellk ray 
dôıenecek Ye taılar bu dekofil 
hath Ozerlnden ıaıınacakllr. 

Satın alınan dekowll raylan 
Taıla'yr gelmlı we döıenml'ğe 

batlınmıthr. 

lablnrlar genel dlrelı:.tôrltl 
ğlnDn hayıl tuzlada yıpurıla· 
cak blytlk betonarme lekele 
badceılode 300 bin Ura ayra· 
lecaıı duyulmuıtur. Oıt mem 

Kamu tayda 
Konuşulan işler 

••••• 
- Bıt• 1 inci ylsde -

mlk emek blrllll muabecleıtlaln 
ıaldlklae, ıemylı malakemeataln 
Ankara'yı nıkllne aid kanan 
IAylbalaranın ikinci mlukere· 
lerl yapılarak kabul edllmlfllr. 

Kamutayın baglln kabul 
euıgı kaaan"ardın ıly ... ı bil· 
geler okulıu hakkındaki ka· 
DDD IAylhuı ile dnlet itleri 
için ylkaek ıabıil Grmo, me 
mor yet1ttlrmek lsere kural 
mat o .. a mOlklye mektebi adı 

llyual bilgiler oİalaana çn 
rllerek Anbn'ya na~leclil 

mektedlr. 
Ordunun dahili blımetlerl 

hakkaa41akl kanun JAyıbaılle de 
ordanan deAiflk dahlll hlımet· 
metleri hakkında yarım 11ınla• 
faıla bir umaadaaberl tatbik 
edtlmekıe olu dahlllye kaaaa 
aameal bagaakl ihtiyaçları 

karf1lay1e1k bir ıarette taclll 
edilmektedir. 

Bu kanunla 11kerllk Tlrk 
yurdunaa erkinlik ve cumarl 
yeti korumak tein barb aaa'a 
tıaı 6penmek •e yaymak mi· 
kellef iyeli olarak tarif edil 
mekte we ba mClkellef lyeıln 
bataıi kananlarla Yasolanaca· 
~ını •e böyle bir mlkellef lyet 
altaaa gire• H reımi hlı kaya 
fet lafıyın klmıeye alker de· 
nlleceıı kı7dolenmaktadır. 

Satıa alaaan Aydı• •e tD• 
bata demlryollar11H ıotllllm •e 
tul lyealne •e ltlelme ma;me· 
IAtı• dair kanunla poıta tel· 
gnf •e telefon memarlan 
baklaadakl kananda b..pla 
kamatayın kabnl ettltl kanan· 
lmr armada balanmaktlıdar. 

~maıay Çar .. mbe pi top· 
lallllGakbr. 

enr.14 ıartlara ve oraclaa ••· 
parlar• ylkleomeıidir. Bu sor· 
lak tuz lbracahmnn battal•· 
maktadır. 

Tu&lada geçen yıl loletllmeıe 
batlanın bDyGk deglrmea, ıek· 

nlk bazı ookunları tamamlan· 
mık ıuredle faaliyete g~çlrlle 

cekdr. Y •pılan denemrlerde ba 
değirmende 6gDtllen tuılan• 

ken kAgıdlarda tekrar ıqı .. ~ 
dıgı g6rGlmltUl. Baaun lıerlae 
genel dlrektôrllk mtlıeha11,.ıar 
getlrtmlt n değirmenin nok· 
ıanlarını teablt eulrmlttlr. Ta 
ıun içinde klor maıaesyaman 
ıuda yıkanmak ıureılle eridi· 
me1lodea ıoara taılar en ra 
tabeıll mıhıenlerde bile taı.ı. 
,ıene rutubet çekmemekıedl'r. 

Fabrlkedald teknik nok•alır 

tımamlandıkıın IODH ••il• 
lurkbln kilo ıuı öwllclecek 
kudrette olan bu fabrika ı... 
liyete geğlrllecek Ye pyet 
tace 1!11 -=ide rdUerek ••• 
çıkarılacak11r. 

Kemalpaşa' da 
Halk Hava Tehli· 
kesini Bilen tlye 
Yazılmıya Başladı. 

Kemılpıoı, ( Özel ) - Bat 
bıbnıaııa Grorral fımet la· 
önClnan hawa mftdafauıaa da· 
Yet dfyui Gırrine llçemfsde 
llçehay Mubtddio'ia bııkaala· 

Atadı bir heyet toplanank (Ha· 
•• ırhllkeıinl bllea iye J ya•· 
mığa baıladılar. Dört 1Ut gibi 
kıu bir uman 14;1nde •2 iye 
yaıılmıı, ( 880 ) lira toplaa· 
mıttar. K.emalpatı, yakın Mr 
umanda yard 1evglılaia l»ly9k 
mlaaller:nt g61terecektir. 

Biti• memurlar, maaUlmler 
H di~er alAkrdarlar iı beta•· 
dadırlar. Merkesde H k6ylqde 
konferanılar nrllme1I karu· 
lattmlmıotır. 

Suriye'deo Dola an 
Tecimenlerin Şif reli 
Muhabereleri 

Sariye ili komlaerllalnla ÇI· 

kardığı bir kanraamede S.· 
rlye •eaalr Franuı maadaa 
altındaki hlktmetlerde do ..... 
tlccar mlmeulllerlle tOcclaC. 
yolcularından ılfrell ıel 7Ullan 
ile muhabere etmek lıtlyeale

rtn poıta umum mlfellftlilfia· 
dea dıba enel mleaıde alma 
ları icap ettiği btldirllmektedlr. 

Suriye nealr Fnnııı mu· 
da11 altında buluoaa memle· 
kellere gidecek teclmerlerla ba 
ıaretle hareket etmeleri itfa 
lbım gelea yerl~re tebltAler 
yapılmıtbr. ----

Urla Cinayeti 
Urla eıkl btklml bay hataa 

Ziyayı öldlrtmek Ye GldlnMk 
le ıaçla dua •ekili bay Fehmi 
Ue arkadatları IOD defa tabliye 
dllemltlerdl. Ura. 10rp h8'a 
menllAI ıahUyeyl onayla ..... 
da mOddela111amlllk ...,..., 
kaı .. ıanada 11nr etmlt we 
eaçlalar ldraz etmltfedl. ı... 

llerl11e fUI••• Atırceu mk· 

yeri -~·1· tetkik ...... Ye 
tahUye taleblala reH•ı .... ... ......... 

""'-'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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·,:~ı~~ .. l~nat edenler ıle - ....a 
y c aya { ve ~an ıın~ tazyik keyfiyetini öne sClrme· lftıra dn111 ıçmıklıbebe ...... 

eni a u 1 ana u Tor kiye' de sını .kendıl!ıne dayalı: ve tazyik ortadan kııdırac•ğıı. ~ 
~~~~~~---~~~~~~- -· ~,...~ K ~} A k R •' • - Başıaraf• 1 inci yfizde - mal eımlşler varaa onlar derhal cftrmft lonaı edilenlerin derhal Şakrn Kaya'n•• bn "'' 

ama tatQr ejJfil) .. büküm verilir. Englzltuar de takib olunur ve cezaları verilir. şldd,.tli takibatta tAbl tutmakla den sonra kamutay gDndeÜ 

j!lldlr. Yani deliller mücrimden Nitekim arlı:ıtdaşlar, bu dos · ve eAbit olmazsa ·cOrmü zabı· ,ı;eçtlmletlr. 
- Başı ~ inci yüzde -

şaşalatan bir şah 4fyet olmuştur. 

Ooun şahsiyeti yüksek zekAoın 
çok büyük ve pilrOzsfiz ve tatlı 

bir incelik: ile birleşmiş olu· 
şunu ~iisterir. ~Hl yavaş ve 

ıhk:tır. Bu sts bele bana ynr· 

domuzdan bahsederken daha 

ziyade ıhklaşıyotdu. Bana de· 

dt kf: 

" - Güzel yurdunuzu öz yor 

domuz gl bl tıevmekteyiz. 

Dost Yuğoslavyıının ilerlemesini 

Ye uğraşmanlarım öztl ve ali 

ka ile takip etmekteyiz. Yu 

goslovenlerln lı:arakterlstlğl olan 
ruh kuvveti, kuekter ve sıkı 

ınkı çalışmı, ayol zamanda 
uloeunuzon en sarsılmaz koro · 
yocolarıdır. Biz Yagoelavların 

karekter ve söziloe karşı kesin 

bir lnın taşımaktayız. Yugos 

Jav ulusu hakkındaki bütün 
ıucak dlleklerlmfzl söyleyiniz ,, 

D1ş İeler Bakam Ankara'da 
bolonmadığıodan vektll İç İşler 
Bakloı ŞilkrQ Kaya ile konuş 

tom. Ankara'da yaptığım ko· • 

notmaJarın her birinde saltanat 

naibi prenş Pöl için ortaya 
tOrDlen dQşQncelerl Şlikrü Ka· 

ya gftzel ve özlü bir şekilde 

ıôyledi: 

.. - Benim diişünceme gôre 
bir batılı .kadar anlayışlı ve 

bllgUI ve dünyanın bugünkü 
lhea'elelerlnl geniş bir surette 
tanıyın prens Polün şahaıoda 

Yuboslav ulusunun erliği ya 

şımaktır. Onun bu meziyetleri 

Yuğoslavya'yı hakla ve alması 

gerek olan yüksekliğe çıka · 

racaktır.u 

Her konuemıda bizim için 

birkaç ~6zel söz işitiyor ve 

her vakit yeni ve kuvvetli dost· 

loğumoznn ileri eOrüldOğünü 

glSrOyordum. 
Ankara'da yaptığım konuş 

malardan ııonra Türkiye dı'Ş 

politlkaeınl!l Asya'dakl merkezi 

Sovyet'lu ve Balkan'lardald 

merlı:"zl de Yugoslavya olduğu 
açıkca anlaeılıyordu. Türldye'de 

handan haeka Balkan andlaş · 

..-aeı dOeQncesi de başaralmııkta 

Te yOrltülmektedlr. Bükree'te 

OçOncQ Balkan konferansı sı 

ra111nda tanıştığım konferans 

haolı:ını flasan Saka ile • ki, 

Balkan .konferansının elde et 

tlğl eonucların ortaya çıkma · 

ıında kendisinin büyücek yar 

dımları olmuştur · dahi konuş 

mamız bu mevzu etrafında 

olmuştur. Hasan :Suka demiş · 

tir ki: 

"- Yugoslavya ve Türkiye 
yalnız iki dost dev1et olmayıp 

ılyaeat, sosyal ve ekonomik 

bakımlardan mukadderatlarını 
birleştirmek htlyen iki kız 

brdeştlr. Bizim biriblrlmlzl 

karşılıklı sevmemizi gereklen 

diren sebepler derin ve önem 
ildir.,, 

Tftrk ve Yugoslav orduları 
tek bir varlıktır: 

Ulusal bayram günO Türk 

ordu 11unun gttçtiğlnl gördüm. 

TGrk ordusu birinci derecede 

bir ordu ve İngiliz ordusu 

etkisini yıpmaktadır. Bunu 

oloeal korunma bakanı general 

Kazım Özalp ile konuştuğum 
saman her ikimizde ortaya at· 

tık. Buna karşılık olarak 

kendisi "Ordumuzun kablliye 
tini çolı: takdir ettl~i ve şimdi 

TGrk ve Yugoslav ordolarmın 

bir tek varlık olduğu» ıözle· 

rint ekledi. 

General Kfzım c1nce Kıma· 

tay başkanı idi ve şimdi de Ar· 

eıulusal durumun ağarlaşmış bu 

laomaeı yüıüoden ulusal ko 
runma bakanlığını ilstüne al· 

mak zorluğunda kalmıştır. As· 
ya'dakl dış politikası bakım,n· 

don Türkiye öbür komşularlle 

(fren, ] rak, l.Obnan, Afgan Is· 

tan ve hRşkalan) münasebet· 

lerde bulunmaktadır. Sovyet· 

terle ise bilyftk bir dostluk 

polltlkaeı yapmaktadır. Türkiye 

ile Sovyetler ansında eon iki 

yoz yıl 1 çl ndekl münasebetler 

dilşmhnhk ile mOtteflklflı: ara · 

eında dalgalana gdmlştlr. Bu 

lkf yurt arasında bogftn ege 

men olan hllyftk dostluk yft 
zftnden IC.amal ve Lenin dev 

rlmlerlnio baş başa yiirfidük· 

lr.rl sık sık söylenmektPdlr. Bu 

haşbaşalık yoktur; çiınkfi L"nl · 

nfn devrimi yalnız scsyal bok· 
ğıların kmlması demektedir. 

Halbuki Kamal'ln devrimi al· 
yasal. ulul!al, dfneel, moral ve 

ekonom,ktlr. Cnmurlyet Halk 

Partisi f?Pnel sekreteri Receb 

Peker'l bu kadar öğündOklnl 
devrimlerinin ne tipte olduğa 

yönilnde eorduğum sorguya şu 

kısa ve açık cevabı aldım: 

alınmaz. Mlicrfmln itirafı ne yada kendisine dayak ttığı lzmir 1~ramvay ve Flektirik Sosyetesiode0: 
olursa olsun delAlll hariciyeye atfolooan Tahsin çauuş ve ar· 16 haziran 1935 tPn itibaren euretl ~ov.k~atede olıflk ttf 
ınotabakat etmedikçe hıiklrn kadaşları tahtı muhakemeye yeni bir iş' ara değin aşağıdaki f latlerle 25 er bll,,tllk ır•" 
onunla mukayyed olmaz . .Bina· alınmışlardır. (Bravo BP.81erl, bilet karneleri aatıhğa çıkarılacağı tramvay yolculırıncı bJll" 
enaleyh dayakla alınan itirafın alluşlardır) ve muhakemenin mek üzere Uao olunur: 

gıroe 
hiçbir hükmü, lPeiri yoktur. icrası esnasındaki yıllarda iki 

Eğer bazı cahiller ve gaf iller yıl evel tabii muhakemeye 
zabıtal adliye arasında bu uı:o . alınmışlıırdır. FAkat bunlar 

le devam ediyorlarsa iki Uhlü ademi mes'uliyet kaıarı almış· 
fenalık yapıyorlar, demektir. lırdır. Bu malumat tamamlle 
Biri kendilerine zarar veriyor· meclise arzedilmedlğl için bu 

lar. Çilnkil suçun mahiyeti ne noksanı fhmrl etmek istedim. 

olursa olsun behemehal mah Şurada borada hakikaten vazl · 

- Bftrriyet ve disiplin 

Böyle olmal!aydı Türkiye, 
KamıU 1'0rklye'yl otoritesi 

çerç.evesl içine almamış olsaydı, 

devletin IAyıkla~tırılmaelle ya· 

pılan derin yarığa nasıl daya· 
nır ve dayanabilirdi? Türkiye 

annelerinin değişmesinin yaptı · 

ğı sarsıotıya nuıl d11yaoır ve 
dayana bir il? 

Türkiye bugün çocukluk 
devresini yaşamaktadır. TOrkl· 

ye bu devreyi, Kamal'in ak:hna, 

iradesi ne de yurtııeverllğlne gö 

nill genlşllğlle dayanarak ya· 

şrmaktadır. 

D. Anka Gocev .. ız 

kemeye verflecrğlne göre neti 

cede kendileri ceza görecek· 

lerdlr. 
İkinci defa zarar ediyorlar. 

Hukuka ve adalete dayanması 

ldzımg"len muhakeme usulleri · 

nf gayet iptidai ve gayri insani 
bir usul gibi göstermeye vesile 

oluyorlar. Zabıtal atlllye için 
söylenen ve bazen belki de 
vukua gelen bu hadiseleri 

hariçte doyan doetlanmız se· 
vlnmeelnler. Biz memlekete 
iild olan her vak'ayı oldu~u 

gibi bOtün çıplaklığlle bu 

küreftde mftnakaşa etmeye 
alışmış ve bunda fayda bulmuş 

bir nesiliz. Cumurlyetin dayın· 

dığı doğru yolu bulmak için 

baş vurduğu en büyük şey 

her hadiseyi olduğu gibi millet 

ve cihan muvacehesinde müoa· 

kaşa etmektir. Bu blı!m kov· 

vetlmfzln ifadesidir. (Bravo 
sesleri) 

Her saylav her vak'a ve her 

memur hakkında bütfto kana· 
atlerloi izhar eder ve müoaka 

şa olunur. Bundan kuvvet 

alarak memleketin dahili man 
zarasmı fenadır gibi göstermek 

lstlyeoler aldanırlar. Çiinkii 

her memlekette olduğu ğlbt 

eğer bizde de zahıtal adliye 

arasmda cıhUAoe ve gaf llAne 
bir surette vazifelerini suilstl· 

Bahri Baba Park Gazinosu 
İetaohul'dan birçok fedakirhklarla getirilen ve seneler· 

den bnl BELVÜ ve ÇlFTLIK. PARKI gazinolarında güzel 

ses ve eazlarlle herkese kendilerine sevdiren isimleri aşağıda 
yazılı kıymetli musiki grubu her akşam gazlnomuzda çalış 

maktadır. 

Kemani. 
Kemençe •. 

. Necati 
Aleko 

Udi ....... Cevdet 

. . . . Yorgo 

Klarinet • • . . • Şeref 
D ... rbuka . Hasan Tahsin 

OKUYUCULAR 

fBRAHIM 
KADIN OKUYUCULAR 

Mahmure Handan 
Faidc Ktıçnk Nezihe 

HAMiT 

Şnkran 

Suat 

Bir haf tadır rahatsız bolnnan İstanbul Radyosunun 
kıymetlf san'atUra 

Bayan BELMA Cevdet 
Haziran cumartesi akşamından hlbar~n arkadıılarına 

iltihak Ue seanslarma başlayacaktır. 

Cumartesi ve Pazar Akşamları Saat 10,30da 
Karşıyaka'yı otobüs temin edilecektir. 

I~ 
lzmir Kadastro Modorlüğünden: 

Pazaryeri, göztepe, güzdyah maballelednln kadastrolırmın 

yapılmasına l.temmuz 935 giln6 başlanacaktır. Bu mıballeler 

içinde gayri meokul mallara veya gayri menkul mallar üzerinde 

ayl hakları buluoaolar bir temmuzdan sonra bir hafta içinde 

bo mahallede bulonacık kadHtro postalarına mGracaatla beyan· 

name almaları ve bunları aldıktan ıonrı doldnrob veya posla 

memurlıuına dolturtup en çok bir ay içinde tekrar postalara 

tapu senedi nftfus kağıdı veya sair Vt!Slkııları da göstererek geri 

vermeleri ıksl taktirde gıyrl menkul mallarla bunlar ftzerlndekl 

ayni haklar 2613 Hyıh kanunun 20 inci maddesinin C fıkr1&1 

mucibince vukuf erbabından alınacak nııtl6mata isti na den tahdit 

ve teıblt edlleceği bu mahallelerde gayri menkul veya gayri 

menkul mallar flzerinde ayni hakları bulunan klmıselerin malu· 

mu olmık Qıere UAa olunur. 1709 

fesini solisti mal ederelı: kano· 
nun usulün tayf n etti ğl yollar· 

dan ayrılarak gayri insani ve 

gayri şoori hareketlere fctlsar 

eden memurlar varsa, emin 
olonnz ki, onlar lçlude kanun· 
)ar m6satddir. Kanuntan tat 
hfk etmelı: için ellerine ha sa· 

lihlyetlerl verdlğio1z arkadaş· 

larınız tam olarak kullanan 

klmaelerdlr. Bu memleiette 
işlenen bir cftrftm için kanun 
hükfimleri derhal tatbik edilir. 
Bu memlekette bir cürme itti· 
la hasıl olnnduğunda tıkib 

e Ulmeelo llöyle şey hrtra gel . 
mez. Bizin inkılabımız ıfoğru· 

drn doğruya aklıt uıantıka fzana 

ve müsbet lllnılere müstenittir. 
Hepimizin hükumetin vazifesi 

yolsuzlukları gördOğfi va kıt ka 
nuni yollarda onun tecziyesini 
taklb ve temin etmektir. Bu 

mes'ele gelecek celsede açık 

kaldığı için gerek millet mova 
cebe&inde gerek yüksek buzu. 
ruouzda gerekse cihan muva

cehesinde bu açık kılmış olan 
meil'eleyi tavzih söz alruıya 

cür'et ettim. Arzı malumat et 

tim. Her ceza dav1&1nda c6r· 
m6n0 itiraf etmiş bir suçlu 
nun veya vekilinin bir mes'e· 

. 
l~.&P .. 
HULU.it 

'fV 
tS tAll&C" " 

Gilzelyalı · Konak 
veya döoQş 

Kezı 

Karantina · Konak 

veya dönüş 

Keza 

1 ncl mevki 

2 net .. 
l ncl .. 

" 

Bilet başına 

f latl ftıd 

(Aşığı yukarı) Lfrt 

7 3 4 korno ı,90 

5 3.4 .. ı,,s 

5 3.4 .. ı,45 

3 3 4 .. 0,95_,. 
Bu karneler, sosyetemizin Bahrlbaba'dald gfşelerlode, g,o; 

ve tramvay deposundaki klıntonlar ile kontrol memurl•tl 

2 net 

dinde satılmaktadır. _/. 

lzmir Tramvay ve Elektirik Sosyetesiod~ 
Şebeke ameliyatı dolayıslle cereyanın bu ayın 13, l' ,e cİ 

inci günleri saat 8 den li ye kadar kesileceği sayın abooel 

• mlzce btllomP.k üzere ilin olunur. ,,,,,,,,,/ 

lzmir Defterdarlığından: 
İeslslnin vergi borcundan ötQril tahsili emval yae111DI ~ 

haczedilen İstlklAl mahalleılnde GOndftz çıkmazında kAIJI '
9
' 

sayılı hane tarihi llAndaa itibaren yirmi Mr gQn milddeıl',; 
tılığa çıkarıldığıodan pey sürmek fstlyenlerln Def terdırbk 6 
sllit kalemine j?elmelerl. 1609 4 8 12 l 

Limanımızda edilerek ihracını temlP ıçtt_; 
pılacak fümlgatoar lıt111"'" 

Fnmigatuar Yapılacak nun yerini teeblt edecek"'" 
Profesör; tedklklnlol 1 ~ 

da bitirecektir, fetaıyooo• ~ 
yıl açılma111 ihtimali çok 

vetlldlr. 

Tarım (Ziraat) Bakanlığı mft· 

tahııesı11larındın profesör bay 

Gasner; dün Ubaylığa gelerek 
ilbay General KAzım Dfrlğl 

ziyaret etmlştlr. Bakanhk Mer· 

sin'de olduğu gibi İzmir lima· 
nıuda da· bir f Omlgatuar yap 

tıracaktır. Aynca lstaobul ve 

Trabzonda da birer f ümlgatoar 

yt'ptırılacL ktır. Profesör bay 
Gasner, şarımızda tarımsal 

(Zirti) Orüolerlmlzln _ dezeofekte 

Italya 
V ehib Paşaoıo 1\0"; 
madanlığıoı ııaıı S 

İstanbul, l l (Ôzel) - l 
Vehlp ( Paıa ) nın Bıb 
ordusu baıkumındanhtıo• 
edildiğini llAn etmiştir. 

Tt:J Q K iYE 

llRj ı.6T 
BAN~ ASI 



il il 

Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 
lzmir Evkaf Müdürlüğünden: 

fiATU/( f(AKAll 

Tefrika No. 57 M. AYHAN ............................................ , 
ı\radan iki Yıl Geçmişti. Bu iki Yıl 
içinde Gültekin lniyi Temizlemiştı 
..,, ~~~~~~-----~~~~~~--

' b •lb, yaıça, Bilge Bıkln· gftnden tezi yok, hen de çıkıp, karğım, bir znhım olacak. Heeyt 

' GJQkuı ve hfltOn kabile· bazı dik kafala kabilelerle ko yaşHın savaş! Anam, hayvan· 
() tôıcı dinlenirdi. nuşacağım. Üç gftn sonra eavaı ları çözerken benim hağmeımı 

• ~ee, böyle söyleyince Rll· başlayacaktar. doymuş. Çıka geldi. Yanına 
llldao sordu : Diyordu. Hayvanlar, davarlar yaklaştım ve dddftğQmO. ansızın 

, Ne yap~ hm, ne dersiniz? kıra çıkarken, Oçft de ayağa var kuvvetimle ftfledlm. Kor· 
~ lio rnl yapalım? Hakin kalkmışlardı. 
'•ı11 Bilge, Bakan! Bu, Ben:de gayri lhtly1ri doğrul· 

kusondan bfr kere sıçradı. Beni 

yakalam•ğa çaheıyordu : 

- Tanrının karalhsında deli \ıt bıkkındır. Baban öldOğil mueum. Babam b nl görilnce, 

,, bQ hak senindi. Fakat - Ne o ·dedi· erkenden mi oldun Yumure1k! 

' kcıçcıkuı. Sekizine Y"nl kalkmııeın Aybey! Diye bağırdı. Beni kim to· 

Senelik 

Klr•sı Cinsi 

109 ev 
500 bh ;e 
555 .. 

24 ev 

72 dükkAn 
50 .. 
50 " 
40 arBa 

60 .. 
t> dftkk:Ao 

40 .. 
8t ev 

60 arsa ve d•m 
dakk:An 180 

120 ev 
240 .. 
96 
30 .. 
60 dükkAn 

200 
160 
72 
72 

120 
72 
26 

.. 
kolap 

dftkkAn 

.. 

No. 

15 
7,8 

5 
8 

434: 
436 
438 

Mnkll 

samancı s. 

allpaea c. 
... 

çetme dere 

cami altı 

39,40 Ç80Cıfar 

67 ,69 kestelll çıkmazı 

1, l eadına allı 

18 allpaea ' 

19, 1 mekke yokuşu 

2, l gedikli ı. 

68 allpıea 

8 klrantio-, hamam ı. 
12 .. .. 
28, l numao zade 

63 pazaryerl 
6 başdurak 

40 yemiş çarşıeı 

4 4 osmanzade 

185, 199 lklçcemelik 
189 .. 
191 " 
193 .. 

2 .. 

Vakfı 

kucı mescidi 

mezarlı kbaeı 

lhsanlye 

" 
" 

karat af 
p . bacı lbrablm 

s. eüleyman .. 
esnaf eeybl 
batçı mescld 
terzi oğla 

8. Olman pışı 

hacJ mahmut 

hatuntye 
h . haseylo 

kaplan moetafa 

m. medrese 

asmalı mescld .. .. 
.. .. 
.. 

\,._, btıınıştın. Amcan Meço - Ben de gideyim, ne olur? tıblllrdl attık? 
~.~ t k..a1 1 120 ev 25,35 kara1upı emir ıultan 

t • eten Bakanhlt yap Babım alaylı bir kahkaha şte o gftnden sonra, tımam 
Lı.""."' a. 150 .. 2 .. •• " 
.~· na kalarea fnl'ofn hiç savurdu. Fakat Gültekin öyle iki yıl geçti. Bu iki yıl içinde 
'-.... Yoktur, H•kanhk 8108 d y ldl DiL Gtıltekin lnl'yl t~mlzlemlştf. 65 dftkkAn 5 bornava medrese s. hftseyfn tsa 
.,_ yapma 1• anıma ge · • 96 ev 117, 139 haatane c. arnnut o6 1u 
t..'' dik b L Büyftk törenlerle Bilge Kağan ı:ı 
,"'g yazftme ıa.tı : 180 " 2 kaftanı e. hisar 

\... "'' dGşClnftyordu . Tereddflt - Zamanı gelirse babanı da o~muşto. 60 dftkkAn 16 demirciler içi rumkuo 
~"!!- ve bıbım : vurur musun? Fıkat bu defı dı lul'oln 300 7 L 

,,, kardeşleri baı bldırmıolardı. ... 5 a.emerahı ealepçl oğlu 
l\ı Ye durdun ya? Diye sordu. 57 5 " 23 kemeralta .. 
"'le ıo d Bazı kabileleri mfttemıdlyen 

1a r u. - Elbet ·dedim· b•yreğımı 575 · .. 38 " " 

' 

.ı~tkı bJraey dO•fln"'yo · f kışkırtıp duruyorluaı. Bilge 57.::;. " 40 .. .. ~ v ., u za, şere lmfze hıyınetl olarsa u 

k dl. kardeşim GiUtekln vururdum ya! Kağanın bir kayın anası nrdı 72 ev 31 ozon imam hatip oğlu 
-.._-~ le, cengberllkte benden ki, Gftltekln'ln kabramınl•ğın · 48 " 12 dolaplı kuyu baladur hacı b . 
.. ""fi, Bo sözlerim hoşuna gitmişti. d hl ldd 
\... ... ,, bQ l•te iyice yoborul· a raz 1 et gördy«>r, Vakfa alt yokarsda yerleri le numaraları ve sentıltk kiraları 
l""'r '" " Belindeki kemere aeılı durau rı... O Bakınlı"a geçsin, - Kabileleri ezmemelidir! gösterilen akarata artırma mftddetl zarfında lsteldl çıkmadığın· 

..,. ı:ı bir dftdflğft çıkardı. Bına verdi: Dl d Nlh fLI l hf d 15 6 935 d l '-be• Jırdım edeyim. yor u. ayet, a. yı l· an . . cumartesi gilnüne kadar temdit e llmtıtir. etekli 
\t..~~ Qı dayanamadı. Bilgeye - Al ·dedi· bu beolm lr· miıti. Blrgftn dedemiz hozkor- olanların o gftn saat l l de Evkaf dlrektörlilğüne toplanan ko· 
·~. O ma~ınım olsunt İki yal sonra don töreni yıpılırken Galtekfnl misyona müracaatlara bildirilir. 1711 

~ ~."\ı~~:~:•;11a:.:• ~o :ı::.:.• kngıd• benim yeaım gG~:::dın dadOğft üfledim. f 111111111111111111111111111111111111111111111llJIUlllllllll1111111111111111111111111111111111111' 
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_B_o_r_s_a_d_a_J 
Borsada dünkü üzüm, zey · 

tloyağı ve zahire satışları aşa · 

ğıdakl eeklldedfr: 

Üzllm satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

194 T. Debbu 10 12 
173 M. J. Tar. 12 25 13 
152 H. z. Ah. 11 
146 S. Söleyma. l O 

132 Ş. Rıza ha. 11 
117 K. A. Kaz. 11 75 

O N. All Hay. 12 
29 Jlro ve şQre. 11 
20 Beşikçi z. J 2 

11 S. Gomel 10 
9 Koope. itti. 12 
5 S. Eaılo 9 

1068 

12 sO 
13 50 
12 25 
14 
14 
13 
12 
10 
12 

10 25 

Ze)'Iİnyağı satışları 

Kilo Alıcı K. S. K. S. 

12000 K. ve Matels 25 375 
Zahire satışları 

Ç. Cinai K. S. K. S . 

354 Buğday 4 25 5 
45 Ai..darı 3 375 S 375 

4 304 kilo yapak 45 46 
100 B. pamuk 50 50 

Bağlarda 
Bu Yıl firOn Boldur 

Bölge (Mıotaka) tarım lepek · 

tP-rl (Müfettişi) Bay Nadır Uysal 

İzmir bavallelndekl bağların ve 

sP-bze bahçelerinin doromunu 

tetkike baolamıştır. Bu yıl bağ· 

larda drllnün bol olacağı anla· 

ıılmakt•dır. Birçok bağlarda 

anlaeılmaktadır. Birçok bağlar· 

ea,kımlar gelfoml~tlr. 

Bay Nadir; bahçelere Arfz 

olan ve zarar yapan ballı hasra \ 1a •lplf bir arslan çocuk· ==- == \ """ k Onlar çıkıp gidince ben de Bu sesi duyuncı derhal başını 
'- l' ılırsa, iki kardeol sevincimden tıkla ıtıyor, avı · çevirdi. Kılabıhkta beni aradı. s 1 H H A T hastalığına kareı alınacak ted · 

_ birler hakkıuda tetkikler yap· ıııı ile kozumuzu pay = 
~ ""1 ıa 0 zım çıktığı k•dar b•ğırıyordum: Sonra görda. işaret etti, yanına -
.. ,, · ndan sonra icabına d b L 1 b L ~ 
~·•. O Benim e lr a.ı acım, lr aootam. 

~ k ~lar konuşurken hen okum, yıyım. bir hançerim, bir - Sonu var - ~ E c z A N E s 1 -
\...~ 1 IDııtım . Sıbahleyln = = 
~- ••kit hendz tınyerl .-.-M~u~h-t-ellll!llli~f-m_e_v'!"'k-.il!'""e-r""'!d~e~ih-al~ell!"'le-n~.-y-a_p_ı"'!'la-ca..ıl"!!k~- ~ := 
~~~ ~'' 1 • Bıktım : asker iliııları s ---·--• ·-- =: ·"· 

8 
•tında hilA oturuyor· _..._ _____________________ .._ =: = 

. a_' defa Oç kişi olmUf• Ank1ra M. m. v. iv. •· satın alma ko . dan: =: ;;;; 

Kitabınıza Güzel 
B;r Cilt Yaptır· 
mak isterseniz 

~l-- Goftncftefl Gftltekfndl. 1 - Beherinin tahmin edilen flatl 6 kurue olan iki milyon ===--= H .S\ m od OD N nD İl c;w h 18\t = " ~ ~ ~ \S' - Yeni kavaflar çarom 34 numarada 
~·"L lbanında göılerlml muhtelif renkte makara kapıh zarf la eksllmlye konul -= 
-~~ mootur. = ALI RIZA 

~ 1a 
11 diyordu ki : 2 ş 1 1 1 ü L l L x Lf ı ı x =-·" ""' • - artnamea n a tıy z a.uroı" ı mıa. ve urnea. er n gur · ae' Bakanlık htemlyo mek latlyenler hergnn öğleden sonra komisyona uğrı = 

~11 .. il da~l1rdı, bayırlarda -_;; 
~••l yablllrler. 

._.,, ._ gibi dolaımık, vur· 3 Ekslltmlye girecekler 7 250 lira tr.mlnat meıktubu veya ~ 

.. "'ti~ l'QIQl•k hıtlyorom. De· makbuzlarlle 2490 Hyıh kanunno iki ve ftçftncft mad· ~ 
l ~ ... gibi bıyra6ı Aıya'nın L b l k lif L ı -"ıı ,.1k " delerlnd .:ı yHıla veala.alarla lr t te tek medop arını = 

llu lllek istiyorum. Kar· ihale gantı olan 29 temmuz 935 pazartesi gftotı saat § 
~"ltge tahta oturmalıdır. 10 dan bir ıHt evvel Ankara M. DJ, Y. eahn alma ko · -ti' ~ bir taht için biri misyonuna vermeleri. 12 28 8 25 1714 ::: 
.~. g 1nı kıy1r, ocığını ------------------------ = 

ge~r~en bu l.kl kahra· Ankara M. M. V. Sat. Al. Ko. dan: -

ot~' Bakanhğa biri bl Ciheti Hkerlye için 193 adet karleöri yaptırılmak ftzere ka · = 
t.'_ 1111ık için çabalıyor · pılı Hrf la ekılltmlye konulmuştur. lbaleal 18.6.935 ealı gtınft = 

Ucuz, ·Taze, Temiz 
ilaç ÇeşitJcrı .. 

----t•·t------

--_ Mncellithanesine uğrayınız -= 1111111111 ili il 11111111111111111 ili 1111111111111111111 = Türkçe, Fransızca --
---

Arab fırınanda, Medine 

yokuşunda, arpacı çıkmazında 

17 nomaradı oturan bir ha· .. . 
yan muallim Türkçe, Frao = sızca ders vermektedir. Talib 

_ olanların mOracaaıı. 

= 1 ı 1111111111111111111111111 il llll lll l il l l l l l l l l lll l lll 

111~ Hat 11 de Ankara M. M. eat. al. ko. nunda y•pılacaktır. Mu· := 
lıt, d, k•!kmışts. Onları hımmea bedeli 53075 liradır. Muvakkat teminat ıkçesl 3903 - Başdurak Büyük Salepçi 

L Yiyecek hHırlıyordu. Un 75 koruıtor. Şartname ve reelm, bedelfne karşı iV. Ş. den - ff K d 
---- Üniversitede Döçenı 1 

(Muavin P.rofe11ör) 
111~ d --- anı arşısın a .. '-it Urmadan eski gfto alınacaktır. Ekslltmlye girecekler 2490 sayılı kanunun 2 inci _ 

l"t'Jor~ ve 3 ftncG maddeltrile eartnameslnde yazıh belgelnl vesikaları =: llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllHllllllllllllllllllllllllllllllllllll = 
fil llalere klYDflClğıı. temlnst Ve tekllflerlle birlikte ~D feÇ olarak ihale gfin11 saat 

il 
11 

•rlade bıhıdır Tuk· on ı kadar komleyon rehllğine vermle bulooacakl1rdır. 
...... ,. 2 7 12 16 1602 

~~--~-----~·--~--~-~-~-
o~ mü r şulbesfi 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 

TELEFON: !2363 

lt IJertOrltı (Ba~ka ve Ko~isyoo) Muameleleri Yapılır. 
~fl Vadesizlere % 4 

evduat Şartları: A~tı ay vaddiy~ % 5 . . . 
~ L Bır sene vadelı1e % 6 faız vrrıhr. 
'qlr 
~ 9,~b ftıtım, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komlııyonculoğu yapılır. Mallar geldi 

iplerine en müHld şerahle nana 

--

Kışlada Mfts. Mev. satın alma komisyo
nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 

Müstahkem mevki ea. al. ko. nuodao: 

1 - Clbelf askeriye için bin iklyüz ton mazot kupala zarf 

2 

ueulile ekelltmlye kôomıışlor. 

İhalesi l .temmuz.935 pazartesi günü saat 10 da İzmir 
kıola Met. mv. eatın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Malın tahmin edilen tatarı yetmlo lklbln liradır. 

Teminatı muvakkate akçesi dörtblo aeklzyüz elli liradır. 

B~her kilo mazot içi o ahı kuroı f iat tahmin edilmiştir. 
4 - Tatfpler şartn1tmealoi hergün komisyonda gôrmekle 

beraber bir suretini de üçyüz altmıo kuruş bedelle ala · 

blllrler. 
5 

6 

İstekliler tlc1ret odaeında mukayyet olduklarına dair 

vesika ~östermiye mecburdurlar. 

Mftnakaeasına iştirak edecekler muvakkat teminat mak· 
bUt:o ile birlikte ttıkllf mektuplarını ve 2490 aayılı 

arthrmı ve ekııiltme kanununun ikinci ve ClçClncll mad· 

delerlnde ve ıartnameılode yuılı vesikaları ihale Ha· 

tinden enaz bir eaat evvel komhyona vermiş buluna· 

cıkl1rdır. 12 18 23 28 1713 

Dr. A. Safittiıı 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara bergün öğleden 
11onra bakar. 

lstiklnl r.:ıddeai No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • 1. S T AN B U L 
Telefon : 49250 

Zayi Makbuz • 
Esnaf v Ahali bankasının 

ı 9·2·935 tarih 228 1 ·79 DUOJB • 

rah bitlğlnlo karşılığı olarak 

müsrahkem mevki muhasebeci 

llğl tara(ından bana verilen 

19.2.936 tarih ve a.6 numaralı 
makbuz kayboldu hükmü ol · 

madığıoı ilin olur. 

Şeref marangoz fabrlka!ı 
1branlm 

1693 11 12 13 



f RIGI DAi RE soğuk hava dolabını 
bir ltıks eşya zannetmek hatadır. ilk 
taksit olarak yalnız (10 LIR4) vere· 
rek alacağınız hakiki bir (FRIGIO
AIR) evinize neee ve sıhhat getirir. 

FRIGIDAIRE 40 mumluk aleli
de bir elekıirik ampuln kadar c~ 
reyan ~arfeder. Hundan dolayı, mal" 
rafı faydası ile ınukayese edilmiye· 
cek kadar ehemmiyetsimir. 

FRIGIDAIRE alırken markasına dikkat 
ediniz. Her hangi bir soğuk hava dolabı 

"F R 1G1DA1 R E,,değildir . 
•• •• • •• 

Donyada 4,000,000 F R 1 G 1 D A 1 R E kullanılmaktadır. 
F R 1 G 1 .D A 1 R E' in kıymetini ifade etmek için bund•11 

daha canlı bir misal bulunabilir mi? 

Bourla Blraderler ve Şsn. lzmir Gazi Bulvarı Kardiçalı HOseyio 

.. Hamza Rüstem 
Fotoğrafhanesı -

Fa.k•ltcle ılr'•t Ye nef..;tle Ye temlaath olank fotoA'fafa 
mlıeallik her it yapllır. 

Vesikalık Resimler 6 Saatte 
Amatör işleri 12 · 24 " Yerilir. 

Portre re.imleri, aınndlıman, kart poetal itleri temlaaıb Ye 
pek elnrltll f laılerle •e mlmkln mertebe aı bir umanda 
yepıbr. 

Satış Mağaza8ında 
Ea muaf fabrlkalann cam, filim, t.qat, makine H eeu· 

lan rekabet kabal etmes flaalerle lallbr. ı 

Olivier ve Şore
kası Limited Va

pur Acentası 
Cendell Baa, Birinci Kordon 

Tel. 24,S 
Tbe Ellerman Linet IAd. 
"POLO,, Yapua 30 mayııta 

Ennn •e Loadn'dan gelip 
tahliyede balaaaak n ayni 
umuda Londn .., Hail için 
ylk alacaktır. 

0 0PORTO,, •apara 5 hasl· 
randa UYerpol Ye Snaaeea'dan 
beklenmekıeaır. 

11TBURSO,. nporo bHlran 
ortaıında Bali, An.en n Lon· 
dra'daa gelip ıabllyede balo· 
nacak n ayni umanda Londra 
Ye Hail için ytlk alacaklar. 

Not: V oral tarihleri Ye H 

parların lılmlerl herine deni 
tlkllklerden meı'allyet kabul 
edllm.a. 

V. N. 

VV. F. H. Vaıı 

·oer Zee 
& Co. 

DEUTSCBE LIV ~E LINIE 
11ULM., Hpana 9 haslnnda 

~klenlyor, 13 laaslnna kadar 
An.,.,n, Rotcrdam, Bambarg 
H Bremen için ylk alacaktır. 

"ALAYA,. Hpora 23 hasl· 
nnda bekleniyor. 27 hulnaa 
kadar AnHn, Roıerdam, Bam· 
borg H Breman için yClk 
alacaktır. 

SERViCE DIRECI' DANUBIEN 
TUNA BATrl 

0 TlsZA,. moUtrl balen llm•· 
mmasda olup Badapefle, Bn· 

Oblrenlerl Mut 
laka (Okamenıol 
Obarak Şekerle· 
rini Tecrtlbe Edi 
D .Z •• 

ve i'lrjen ~ahapın 
En Cıtln Bir Mas
hil Şekeri Olduğu· 
no unutmayınız. 

Kuvvetli Mashil 
latiyenler Şaha 
Sıhhat Sargan 

Haplarım Maruf 
ecza depolarında 
ve Eczanelerden 
Aruıolar. 

= cc .... 
>< = 
w 
> 
z: 
cc 
>< = cc 
Ll.I 
~ 
Ll.I 
Q 

tlela•• n Viyana için ytlk 
almaktadır. 

"ATID., moıörl 18 hulnn· 
da bekleniyor, Bodapette, Bra· 
tlalaTa H Viyana için ylk 
al1cakıır. 

"DUNA,. motörl 30 bul· 
nada bekleniyor, Badapette, 
BnthlH •e Viyana için ylk 
alacaktır. 

N. B. - GeUt tarihleri n 
npar larllalerlDde aceateml8 
lal"* mee'allyet bbal etm•. 

Telefo• No, 2007 · 2008 

fl»lllllllllllllUllllllllllF Dok tor ~111111111111111 

i A. Kemal Tonay 
§ Bakteriyolog ve bolatık ile salğın haltabldl' 
5 mltahauısı 
§ 8Mmalwıe iıtaıyona kaq11ındaki dibek aokak bafııada '$0 .,JI 
5 h eT Te maayenelwıeainde aabah Nat 9 dan akpm ıdl 9 • 
5 haatalarun kabul eder. utJJ1I' fi 
§ Mdracaat eda hutalan yaptlmın lhımgelen eair __ , 
§ mikrolkopik muayeneleri ile Teremli butalua yapıl•••DI ~ 
§ rllen Poomotorakı (bna vermek) maayeMlwıeliade • 

5illlll r•rıhr. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIUI 

Menemen şarbaylığınden: 
l - Şarbıy'•Aa ald ıen•lrat dalre1lnln 1enellk ıbd~ 

10500 kilo maaot, 1650 kilo ince makine J•Aı, ısO ,O 
makine 7911, 550 kilo bf'yaz gaı, 20 kilo Clltlbl, ~~ 
220 Hlllak 15 mumluk ıokak ltmbuı, 30 aded 40 " _.-

ıded 75 mamlak tenTirat ltmbuı yirmi gCln mıddt"' I 
urf aıalG ile ebllımlye konmaııar: ., ıl 

2 - Eklllıme iti 15 ·6· 935 cnmartetl gftaCl ~ 

icra edilecektir. , 

3 - Ba itin muhammen kıymeti 1222 liradır . ..,, 

teminat akçuı yal kıımı için 82, ltmbalar lçla 10 · _ ... :} 

4 - Şartname tarbaybk dalretlndea htenllebiUr· ı4i• 

6 - Talip olanların M.,aemea tarbeyb .... m...-f 
Uta oluar. 1574 30 4 


