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metimizden De özel Surette SormuQ tıtanbuı, ıs (ôıeı) - Kisve Şekerın Ucuzlatılması Kanunu Çıktı 

lataııbul, 18 (Özel) - Ati· 
laatdan haber nrlllyor: 

Yanan krıbnın Yuoınlstın'ı 
dGıuneıt muhıkkak eayıhyor. 
"-nceater Gardyan g11eteılnin 
Ptt1a muhabiri; kralın, bıştı 
'l'ttkıye olduğu hılde Bılkln 
ltutakını dahil bauıa deTlet· 
'-ta fikrini ıordoguau ye kn· 
... •mcaır preaı Nlkola'nın da, 
._..'ten gizlice Romanya ile 
i'taı'a giderek bu meı'ele için 
~k ltlllf de•letlerUe temas· 
'-rd. bolnndoğanu haber ve· 
tlfor. 

lıgıu mebaf Un verdi~ temi· 
lllta gôre, kralın Yuuanhtın'ı 
~!Desine, Venlzellıtlerln bile 
"" kıımı rıH gaıterlyorlır. 

1Llen Pırlı'te bulanın Yo· 
.... krala, Balkın bllkiimetle· 
"-den ılıcağı cevabdan 11onra 
l'-t letebb68Jere glrlemlyecek 
'- Y aaıa alaeunun son kıra· 
~ bekllyecektlr. 
ıl.~anın bıtbıkaaı bay Çal· 
-qa, temmuıun !>irinci gGntl 
~b'aaan mecllılnl açacak ye 

gtlnlClk mazakereden ıonrı 
Pltlt11ıentonun iki ay tatil 
"P11ıaaını lıtlyecektlr. 

Bay Çıldarlı'ln yirmi gftn 
'
01ata Almınyı'yı gideceği Ye 

'"dan Parlı'e teçeceğl ıayle · 
'lfor. 

~taııbal, 13 (Özel) - Bıl· 

lluğday 
Ve Ekmek. 
borsada Buğday 
Satışı Azaldı, 
~iet Y okseldi . 

8oAdıy n on f lıtlerlaln 
~lı:ll~I deHm elmektedlr. 

'-n tedbirler ıonoca (Neti · 
""> olarak lımlr fmnları; 
~btyı.gıo 1100 oaıylıdığ• nar· 

IGre, bol ekmek çıkarmaktı 
le L_ 
le ... llt ekmek lbtlyıcıaı ko· 
l ~e. temin etmektedir. Şarbay· 
' llı:l !GD nelld e .. mek da· 
~lll11aa gGı GnGode tutarak 
~de ıeblrde muhtelif fana· 
"'1. halkın ihtiyacından 1500 
bt etmek çıkartmıı, bunların 
,._' ltıınıı eatılmıetır. Sıtılmıyan 
tll llltkler ıarbeylıkça pıraıı ve· 
-:k bu fırınlardan alanmıı, 
"- Jlalt kurumlarında har· 

lllı1t1r 
811!6nİerde Ziraat Bakanlı· 

t'4•ıı: ziraat bankıaının bug· 
~ latııına tekrar bıtlımaaı 

eınır beklenmektedir. 
~ebrtmlı borauında bugdıy 
il&_ ta çok yıvat gitmektedir. 
~k tlretmenler, lımlr'dekl 
-~oncalarıaa boAdaylan· 

v• • ya111ının tatbikine bagGo bat· 
ıaadı. eouın pıpular, kanana En Uzak Yerlerdeki Yurddaşlar Da 
uyarık ldllee dııında alril gez· • 
meğe bat••d•••r. Istıfade Edecek . ihtikar Yasak •• 

Y onan prensi ~ikola ve kızı 

kan devletlerinin bepıf tayyare başlamıolardır. 

kunetlerlnl çoğaltmağı n ba faaliyet geniş 

DUO fçln genle tertibat alm•ğa malt Dzeredfr. 

Deli bir pıp11, eski kıyafetle 
ıokıktı gezdiğinden zabıtıcı 
menedilmiş Ye h11tıneye gön · 
derllmlotlr. 

Y ıaanın tatbik meTkllne 
konma111 berine patrikle( de 
ılTll geziyorlar. 

Y ua kamutıycı onaylandığı 
gllnlerde aleyhtar g~r4nenler 

blle bogtln eon derece memnun 
gôrGamekte n ruhani klyıfe· 
tin kUlıe içinde kalmııı gerek· 

Bu huauıtıld lendlğlal bu y111nıu çok gllsel 
bir mahiyet •l· bir fikirle )'.ıpıldığıoı aöyle· 

mektedlrler. 
............................. ~ . .., .................................................... .., ........................... ~ ..................... ~ .............. . 
Italya, lngiltere, Fransa Ha
heşistan'ı Paylaşıy rlar Mı? .. ---------------------
Verilen Habere Göre ltalya (300) Bin 
Kilometre Murabbalık Yeri Alacak .. 

Rllf• htıkômetlnln Ye kamoyu· 
nun dfttGncelerlat blldlrmlttlr. 

Çankırı'da 

Zelzele Oldu 
Çulun, 12 ( A.A ) - Bu 

gece ıaat 22 ye 15 kılı ıehrl · 

mlzde bir haf lf Ye diğeri bir 
u elddetll iki deprem olmoı· 

tor. Zarar yoktur. 

Ankara. 12 (A.A) - Ka 
mutıy bugQn Fl\reı Sllay'ın 
batkanbğıada toplıaırak gGn 
deminde bulunan itlerden An· 
kara tehrl 80 tealaatınıD ti• 
mımlınmaaa için t•yln edllmlı 

Atyoa 'e ~teker iıleri hakkındı 
Kamutayda izahat veren 

Bay CelAI Bayar 

olan mftddetln 1936 yıla 110· 
nuna kadar uzatalmııı, Balye, 
Karaaydın madenleri ftletme 
tlrketlnla ğetlreceAI mayi mı· 

denf mıbrokatın 1935 yıla ba· 
tJndın bıelamak Gzere Gç yıl 

için gGmrCllt te muamele •er· 
gllerlnden mail tutulm111, •llA· 
yet ldareel kanonunun 68 inci 
maddeli mucibince bir TllAyette 
daha kurulacak olın idare he· 
yetlerl ile iki Tali munlnllğt· 
nln 145~ eayıh kanunun ikinci 

maddesine bağh cednlde lçlı· 
lerl Babalığı k11mını konul· 
maıı, ihtiyat 11ubıylan kanona· 
nun 22 inci maddealaln değlı· 
tlrlfmeal, KftltOr Bakıalaği 

merkes teşkllltı nzlfelerl kı· 
nunanı ek kanun IAylbalarıaı 
kabul etmlttlr. 

Bu IODUDCUID Ue pulluk q. 
nanun GçGncl mıddeılne g~re, 
pulluk atelyelerlne Terilen annı· 
lar dremılz olarak 20 yıl içinde 
alınmak Gzere tıkıltlere hlğ· 

lınmaktıdır. Ancık bunun için 
Terllmlı olıo annıların pulluk 
ıtelyelerluln genlolemeılode kul · 
lanılmıı olm111 ve aahlblerlnln 
tfmdlye kadar ye bundan ıoara 
prim lıtemlyeceklerlnl yGken 
edinmeleri ıart konulmıktıcLr. 

Kımutıyıa bugGokG toplan· 
tısında Gzerlnde konuıalan kı· 

naalardın TGrklye Ue Y ugot· 
lHyı araınnda akdedilen afyon 
andl•omaıının tudlklne dair 
olıa kanun birçok eaylnlann 
11as ~lmaeına aebeb olmootar. 

Bunlardan Afyon ıaylan 

Bere Tdrker kanun llylha11 
encftmenlnde görllld0ğ4 emada 
aldığı mıltlmattan bu ite ılyaea 
karıotırıldığını n bu yhden 
afyon aatııımııın gGçlGk n 
ıaran uğrıdıgtnı gördGğGnQ 

11öyllyerek oluelar korumu afyon 
kartelinin ıırf kendi menfaa. 
tini gözeterek el altındın bG· 

- Sonu 6 ıncı yGıde -
•• ~ ................................... ~ ...................................................................................................... 4 

u .. &e, f mp.ıratoru 
Roma, 13 (A.A) - Muıır'da Genene ve Tobanlıe göre 

çıkın Elbalıg gneteal Bıbeo koruncak harpten kıç1nmık 
meı'eleılnln lçyftzQnft gözden için en iyi bir çaredir. Bayın 

geçirerek bugBoka dorumun Tobanlı 1talya'nın 300,000 ki· 
çok ığır olduğunu aôylftyor ve lometre murabbahk bir yer 

M1111r'ın bir d,.fı daha logfllz alarak Babe,ııtan'ın en zengin 
somorge yapılmasına alet olma yerini elde edeceğini 11nmak· 
ıını hcıktlmttten htlyor. tadır. lnglhere Sudan ıuurıoı 

Parlı, 13 (A.A) _ Oeuvre yılun yerlerin yGnetlmlnl kon 
gazeteelnde Bayan Gennleve trol edecektir. Franııa'ya veri· 
Tobınlı yazığı bir betkede İtal· lecek bGlge dıba belli de~lldlr. 
yanın oluılar eoayeteel yola Ue Pırla, 13 (A.A) - Mıtln 
Babeılatın'da dç taraf h bir guetealnln Roma aytın hılyan 
koruncak (Blmıye edilen) yer b11ınında lnglltere'yf\ kırıı çı· 
kurolm11ını Babeı kralını tav· kan yazılara dair bir ıon nrll· 
ılye ettirmek lıtedlğl f lkrlnde dlğlnl bildirmektedir. 

dlr. İagilteret Franıa n ltal· Londrı'dıkl ltılyın bClyOk 
ya'ya Bıbeılıtın'da etgerllk elçlıl B. Gnndl Roma'yı gel· 

e 1 · 

Pekin'de Panik Var! 
Siviller Trenlere Dolarak Kaçıyorlar
Japonlar Henüz Harekete Geçmediler 

Kılnklng 12 ( A. A) - Japon 
hftkumetl ~abar bôlgeelnde 
Jıponllfa kartı yapılan hare· 
ketleri tlddetle proteıto et· 
mettir. 

Yetkili çnenlerden blldlrll· 
dlğlde göre K notun orduıu 

tef lerl Saharda Mançukuodı 
Japonlara karşı yıpılın btre 
k .. tlerl durdurmak için elddetll 
tedblrJer ılmıyı karırlaetırm•ı· 
l1rdır. Bu tefler general Şong 
Sen Juao ordularının Sabar 
lllnden çekilme htreketlne de 
komıada edeceklerdir. 

Berlin, 13 (A.A) - Yabancı 
çevenlerln daıyduklarana göre 
Japonlar Çto'e yabancı dnlet · 
terden botuna yardım belde· 
memeılnl aaylemlılermlı. 

Peklnt 13 (A.A) - GörQa. 
dG~Gne gare Çf n hClkt\metl J ı · 
pon'ların yeni dileklerini kabul 
etmlyecektlr. Geceyaneını geç· 
tlAI halde Japonl1r Clldmııom· 

lırını yerine getirmek için hiç· 
bir btrekette bahıamamıılardır. 

&1 apon Askerle-ti ~~ 

Bal böyle iken Japon dilekleri Pollı halka dlng!n (Sıkla) ol-
pıolk uyandırmııtır. Birçok mayı tavsiye etmletlr. 
ılTll dGn Pekln'deo gltmlıtlr. Londra, 12 (A.A) - Çtn 
GGneye (Cenabı) giden treDler flnanaı hakkında Nankln'de 
blrkıç gfta enellndea tutul· toplanacak konfennM UgUI 
maktadır. Söylendiğine göre Gyelere gGnderllecek çaAırma 

Japonlar bugGo Pekla Clserlnde bıkkındı burayı hiçbir bıbeı 
bir ba" ıoıterlfl 7ıpuıkludır, ıelaaemlttlı, 



Erkek Te Yalan Söyler. Fakat Kadında 

Yalan, Hava Alma Kılıklı Bir ihtiyaçtır. 

HeUJeehrlm merhaba!. 
Merhaba hemşerlm!. İyi 

oldu, alzl 1rıyordum. Şu bizim 
anket!.. 

- Anladım, anladım.. Ya· 
zıhaneye kadar gidelim, birer 

dondurma yeriz. Serin serin 
otu::ur, konuouroz. 

Avukat bay Ekrem'le, bun· 
ları, P1eıport v.pur lskelealnde 
konuşuyoruz. Yanımızda a vokat 
bay Ahmed Şükril de nr. 

Bay Ekrem: 

- Bay Ahmed Şakra de 
ccnb verecek .. 

Dedi. DeğerH avukatımız 

hemen ellerini kaldırdı: 
- HAşAaaaa... Ben böyle 

bir mevzu ftzerlnde konuıı · 

marn,. Yalnız bana: 
- Kadınlar ne nklt aı 

yalan eöylerl~r, diye sorarsanız 
ona cevab veririm .. 

- Peki onu ıormuı olayım, 
hangi ayda? 

- Şubatta!.. Çftnkft kısadır. 
lnHn söylerse, bizim Ahmed 

Murad kadar ceııur olmalıdır. 

Kadınlara epice çatmıı .. 
Ağır ağır yilrQdOk .. Kardlçıh 

hanına çıkhk. 

Bay Ahmed ŞQkrft'nftn oda· 
sındı koltuklBra gOmftldftk· 
Noter bay Muz•ffer de orada .. 
Bay Ekrem, dondurmaları ıa · 

marladı. Fakat paraları yazıhane 
eablblne verdirdi. 

Tlhıyet bay Ekrem tık kor· 
kusonu anlıtmağı başladı: 

- Hukuk fıkOlteılnde oku· 
yordum. Tahsile devam için 

parayı ihtiyacım vardı. Bir 
mOddet Taııvlrl Ef kArda mu· 
sahblh olarak çalıştım . Fakat 
sabahı kadar uğraotıktan sonra 
fakftlteye devam etmek zor 

blreeydl. Kendi kendime; 

- BI~ memuriyete girerek 
eneJ4 bfrH para yapayım, son 
n ikmal ederim. 

Dedim. O tarihlerde İdadi 
mezunları ya ruodf moılllmt 

enelllğl, yahud nahiye mildftr · 
IOğlı alırlardı. Ben de 800 ku· 
roo maaşlı Yemen'de Haraz 
kazasına mualllm tayin edildim. 
Bir kıt gOnfl, Roıı göntUIO va· 
parite gittim. Yemeo'e vardım. 

Meğer imam Yahyı'nın bir 
abdı varmış: 

Yedi eenede bir tayan eder· 
mle. Gözft kOrolaııı teeadflfe 
bakın; tam ben Haraza varınca 
isyan de patladı, San' • ve Hu· 
defde ile al4kamız keeildl. As· 
kederden başka TOrk olarak 
bir malmftdOrO, bir de ben bu· 
lunuyordok ve tamamen asker· 

lerle dilşOb kalkıJor!!_ok. Bizim 
bulonduğomuz yere hAkf m blc 
dağ vardı. Orada .MP.kreniler 
oturuyorlardı. Ve bunlar hük1l 
mele sadıktılar. Biz onları md· 
temadlyen takviye ediyorduk. 
Ara sın sekerler gidiyor, vuru · 
şuyor, tekrar geliyordu. Ben de 
onlarla berıaber gidib gelmeğe 
başlamıştım .. Öleceksek beraber 
Olellm, kalacaksak beraber kala · 
hm, diyordum. 

Si peri ere girilecek yerde doz 
bir saha vardı. Fakat eurasıuda 
bura!loda kayalar bulunuyordu. 
Bir sabah tekrar gittik. Öğleye 
kadar çırpıetak . DönOşte kol· 
ağa.ı, siperden sıçradı. Hana; 

Ekrem sen de eıçrı ve 
geç! 

•• 
Dedi. Ben de ayni ıeyl ya· 

payım, derken, demin söyledi· 
ğlm dftz sahaya dOşmiyeylm mi? 
KaBiklarımda iki taraflı bir 

eancı da baelıııın mı? lmkAnı 
yok; adım atamıyordum. imam 

Yahya taraftarları atee ediyor· 
tardı. Kurıuolar şap şap diye 
diye yanımdaki kayalara çar· 

pıyor n yayıhyorlardı. Dlzka · 

-
Avukat Bay ~krem=..:= 

paklarımıo bığları da çOzCU· 
mftştO . Kolası bağırıyordu: 

- Ekrem ıftriloe sllrOoe, 
emekliye emekliye yftrCU .. 

Nihayet btıtao:gayretlml ear· 
federek dedl~iot yaptım.. Yıp· 

tam ımmı; çektiğim korkuyu 
gel de bana sor! .. 

- Hayattaki en bOytlk ıe· 

vlnclnfz? 

- Sevincim, enloclm... Du· 
run bıkayım; evet, ldadlden 
mezun olob da lataobnl'da Se· 
lAnlk kıhvebaneıılne gldlb bir 
kahve içtiğim dakika, bayattaki 
en bOyftk enlnclml teekll eder. 

Bütfto kayıdlardao, ıartlardan 

kartulmootum. Lele hele mu· 
basemn; 

- Ebdeeeeeııt. 

Diye kOtO kötO bığmoından 
da kolıklaum kurtulmuştu 

- Saadet hakkındaki teJAk· 
klnlz nedir bemoehrlm; 

- Vallahi hemşerlm: nlebi 
bir şeydir bu! Az ıeyle kanaat 
eden hıyııtta çok meıı'ud olur. 
Etmlyen, 11adetln yOzGnil bile 
göremez. Ben kendi heııabıma, 
çocuklarımın gıdaııını temin 
ettiğim ve akşam nime gldlbde 
onları etrafıma aldığım daki
kada mes'od olurum. Oooooh 
derim. Amma DariUbedayleo, 
f JIAn saz heyetine gldememlol m. 
Zararı yok.. Oluru ile kao11t 
etmeıılnl bllmelidl. 

- Hayatta en fazla yılını 
erkekml ııöyler, kadıomı? 

- Cemlde bir kaide nrdır. 
Ayol cinsten olaolar yekun 
edilir. Keza ölçmek için kolla· 
nıJao vahidi kıyasilerde de ayni 
usul caridir. Kadınla erkek ise 
ayra ayrı iki cinse mcneobdur· 
Jar. Oonlırı mukayese edebil· 
mek için haogl ölçOye bao•u· 
rıcığız? Yan·yana tartılmala· 

rına imlı:An yok ki!. Fakat, 
acaba ne için yalan söylerler, 
diye eorarcıınız orıı karşı diye · 
bilirim ki: 

- Erkek kandırmak için, 
kadın da ihtiyacı olduğu için .• 
Yalın, erkeklerde yemek, iç · 
mek kılıklı blroeydlr. Bılbukl 

kıdınlnda havı alma kılığında 

bir ihtiyaçtır. 

~--------------------.. ·~--------------------
1ta1 yan' la r, Soveyş Kanalının Kapanmasından Korka-

rak Afrika'ya Erzak ve Mühimmat Gönderiyorlar ... 
1ııtanbnl 13 (Özel) - lıılya ile Babeşlııtan ar1Sındakl mftnaaebatın aldığı ıon şekfl, Ud devletin 

harb ctmealnl 1ıaruti kılmaktadır. Harhın ağustos lptldalarında başhyacağı tıöylentyor. ltalyı; 
logllterenln aldığı durumdan son derece kuşkulandığtndın ve Sftveyı kanalının kapanmasına 
muhtemel gördOğönden Habeşletana kaili yetil miktarda erzok ve mftbf mm at göndermektedir. 

1 ............ 1 

Yeni Alman Harb Gemi- Başbaka.n 

leri Nasıl Olacak? Gediz Köprüsünü 
Bizzat Açacaklar. 

Havr, 13 (A.A) - Normandl vapuru gldle ııaresinden (MOd· 
dettnden) 23 dakika kazanmak soretlle aaal 18 de buraya gel· 

mittir. Deniz yOzjıo161 Parlı ıdandakl denfz uçağı gemi açıkta 

iken Qzerlnden uçmuştur. 

iki Dost Memleket. 
Romanya ve Rusya Dışbakanları Bir
birlerine Samimi Telgraflar Çektiler 

Bükreş 12 (A.A) - SoTyet 
Rusya ile Romanya araııındakl 

normal dlplomaal münasebet· 
lerlnla yeniden tesisinin birinci 
yıldôo6m0 miinaeehetUe bay 
Thüleıko ile bay Lhvlnof bir 
birlerine telgraf çekml,lerdlr. 

Bay TltGlesko telgrafında 

pek ziyade dostluk duygularını 
ıöyledlkten ıonra eöyle diyor : 

.. İki memleketin samimi 

- Yılın bayatta lbım mı· 

dır. değil midir? 
- Hen, yılaoıo mümkOn 

olduğu kadar söyleomeml!&l ta· 
rıftarıyım n yalaoın ihtiyaç 
olacı~ını da taeavvur etmem .. 
Amma: 

- Bir memlekete gittiğinde 
o memleket halkını kOr bulur· 

sın sen de bir ~özünil kör et! 
Darbı meselinde olduğu gibi, 

eğer bogftnkO dOnya yalan 
devresinde ise, tabii herkeıı 

gibi sen de söylereln. Bayır, 

ben söylemiyorum, dersen ya· 
lanın en bdyOğilnO ıöylemlş 

olursun.. Az · çok ufak · t,,fek 
haline, lolne gl)re, herkes kıvı · 
rır bunu hemeerlm .. 

mesai ortakltrınan ne kadar 
verimli olduğunu ve Beride 
barıo için ne kadar kıymetli 

bir zAmın teıkll etmekte bu 
lundutunu kıvançla kaydetmek 
fıterlm. " 

Bay Tit•lno! vermiş olduğu 

karşılıktı eöyle dl yor: 
"Devletlerimiz arasında nor 

mal diplomasi münaeebetlerlotn 
yeniden teeesüeftoüo yıldönü . 
münQ hatırlatan telgra!ın1zdan 

soıı derece duygulandım. Bu 
hidleenln Sovyet Ru8ya ile 
Romanya Krallağı arasınd• 
ııkı bir mesai ortaklığı ~dcude 
gelmesine yardım etmiş oldu· 
ğunu sizin kıvancınız dt rece· 
sinde bir kınoçla kaydetmek 
leterlm. Şuoa kanilm ki bu 
meeai ortıklağı artacak, gelişe· 

cek ve kendiufae hıe bir enerji 

ile takviyesine eaheao çalıo · 
makta olduğumuz genel barı· 

oıa tarelol lelnde önemli bir 
yapıcı olacaktır. 

iş Konferansında 
Cenevre, 13 (A.A) - İt kon· 

feransı 40 ııaatllk halta Ufşlk 

genel uzlaşmanın ooaylanmHı 

gerekliğine dair 49 oya karşı 

67 oyla bir karar ılmıetır. 

Resim Sergisi 
Balıkeefr 12 (A.A) - Neca· 

tlbey öğretmen okulaeı resim 

öğretmeni A. Sırrının reelm 
eerglsl bogilo halkevlnde llbıy 

tarafrndan açıldı.• 

Bir Döviz Ofisi 
Kuruyorlar .• 

Varşova 12 (A.A} - Özel 
bir döviz o(lııl kurulacaktır. 

Bu ofis yabancı paraları, altın 

ve kıymetli madenler ihracatı 

lçio ruhsatiyeler . verecektir. 
Dınslğ ~~rlnln parası olan 
Guldenin ihracı da daraltıla · 

caktır. 

Almanya · Fransa 
Tecim Anlaşması . 

Parla 13 (A.A) - Fransa 
Almanya t t clm andl11şmaeımo 

gc:çen ay Fransa tarafmdan 
bozulması Ozerlne yeni bir 
andlaşma yepılmHı için Ber· 

lln'de görüşmt"lere baelıoa 

caktır. 

Yangına Karşı 
Yaz gelmiştir. Bfttftn ilçe· 

haylakluı orman ve harman 
yaogınl•rıoa karşı çok uyanık 

bolonulmısı için emir veril· 

mlotlr. 

. 

HAZiRAN _/ 
1935 
Bızır 
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3~ 
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GG..nee 
Ôğle 
İkindi 

Akeam 
Yateı 

lmııak 
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2,03 
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~ İr Tramvay 
~e Otobüsleri. Günüm ş lh1albeırDe1r~~ ____________ a_r __________ =ı DftşftndOklerinı ... 

- ........ __ 
0tdon'da ElektirikH 
l'anıvay isteniyor 

Kazan.; Vergisi l(anunu. Şirket 
·~----------------------... ... ...... --- 13izim Nesil 

t lordon'da elektlrlkll tnm 

~ 1•letUmesl için bayındırlık 
"-llllttrllğl tarafından yapıl 

yeni Kanun Dün Geldi .. Serbest Mes- ı 5o,o?o Lirayı . 
., Vermıyecek Mi? 

Bir yıl e\ vel Tfre'nln Boy 
nuyolu köyüne gltmlttlm. 6en 
Tlre'Jiyim. Yapımın çamuruna 

lakı. olan tetkikler bitmiştir. 
~ ltılıer bay Mahmud Ekrem; 

t boıusıa Bakanhğa bir rapor 

lek Erbabı Nasıl Vergi Verecekler? f zmlr Pu sosyetesinin bundan 

evvel heaabları tetkik ~dllmlş 

ve muhtelif yıllarda halktan 

150,000 lira fazlı para almış 

olduğu ve hükumet hlsaealnden 

85,000 lirayı da hükumete 

vermediği anlışılmıefı. Bu pa 

ranm verllmeııl tçln sosyeteye 

tebligat yapılınca sosyete Ba· 

yıodırlık ba\:anlığına ltirazıla 

hulanmuetu. 

ve hamuruna ter temiz köy 
toprakla!ından "PİJ ce atılmış 
tır. Dün, "Köylüyüm,. demek, 

ttQııttlr 2:395 sayılı kazanç vergisi 
J • 

~ &e.fr'fa ekonumsal dorumu kaounon bazı hilkfimlerlol de · 

~ t.yındırlığı bakımmdanda ğl~tlren yeol konun Finans Ba· 

~'donda elektlrfklf tramvay kanlığından llhaylığa gelmiştir. 
~llllbeıi muvafık görftlmek· Yeni kanuna göre :!395 sa 

Mtk t. lzmfr elektlrlklf tramvay yılı kanunun J 9 uncu madde· 

"- etı; Kordon'da elektlrikli etle 34 üncfi maddesi ofu (B) 
-. "'••y leletmek için bat ta· ve (1) fıkraları aeeğıdakl ee · 

~ltodıktan ve tramvay işlet kilde değlştlrllmfetfr. 
~leı ~ bıelıdıktao sonra bu Dt'ğlşen ondokuzuncu madde: 
Lı 111dı ve Göztepe'de otobOıı 't'et'l Serb,.st meelek erbabı lşı?al 
~ 1 

llletdnln yasak edllmeılnt eyledikleri yazıhane, idarehane 
~ .. '1dttt'dlr. Şarbaylıkta lzml · 

.. 9" ve muayenPhant!lt'rinf n Hfl 
~. l!ı"lelliğl ve bayındırlığ ba 
"'•ı:ıa hatları Oıerlnden ver~lye ta· 

.,_;·
11 ın şirketin bu dllt'~lnl 
~ b 1 bfdlrler. Serbest meslekler ~ L o makta ve Kordon'da 
-.~111tlrt1ttı tramvay ı,ı .. ttımesf nl f'rhabı vukarırlakl nrı?lve Uıt 
ı.._'•fık f!Örmt'ktedlr. Şerbaylık vetPD bnlondakları şehfrlere ve 

,._lt'ın hftyftlcçe bir şehir ol· sınıflara göre hlr numaralı 
""b itibarile otobQslerl şehrin eedvele f!Öre makta vergi nr· 

•t bff'llf semtlerine lşletectık mf'klr. mükelleftfrler. 
~L •lltın ihtiyacını temin ede· Bfr yazıhane ve mnayeneba 

ıııu, e 
~ ~ · ıttl Rosya'dan taksitle ne ve Jdarehanede çalışan 
'% •fı!fı olarak ııatın ıh nacak birden ziyade ı-erbest meslek 

-rulş olanların veyabud muay· 

yen yeri olmaksızın çalışanların 

ikametgtıblarmm iradı gayri l!a 

f llerlnln yüzde yirmlbeşl, 

1: Ahın ve zikıymet uıüccv. 

berat saıanlıtr, antikacılar ve 

7 inci madde haricinde kalan 

sarraf far gayri safi fradlarının 

yüzde yüzn. 

Kazanç kanunundaki şartlar 

içinde beyannameytı rdbi olma 

lorım istemek hakları mahfuz. 

dar. 

Movekltat madde - 1934 
takvim yılı mnamelelerl Qznfo 

df'n 1935 mali yılı lçfo 2395 

numarala kannn hOkmOoe göre 

tarhedllmf e olan verı?llerln ba 
kanunla kabul edilen ,.saı!lar 

deresinde tadtll neıi~ıılode ver

giden indirilmesi veya yeniden 

alınması lcab eden miktarlar 

mükelleflere ayrıca taıh ve 

tebliğ olunur. 

Bu kanun 1 ·haziran · 1935 
tarlhlndeıı muteberdir. 

Cedvde göre da~a ve~llled 

ile avukrtlar, nıftbendlsler, mi· 

P'ar n hulfin eerheet müşavir· 

)er ve mfttf'haeQıslar, doktorlar, 
dfş tahiblerl ve dişçiler şehir · 

lerln nOfue vazlyetlntne ı?Öre 

ftı kal4dP sınıfla dördfınrO sınıf 
arasın de 1 O ltradan 1000 liraya 

keder maktu ver~l verecek.terdir. 

Diş tabi hf,,rioden ve dlecl· 

!erden fevka1ıtde sınıfa ayrıla 

cak olanlar ha crdveld,.ld maktu 

verginin taman.ını, ilfğtr sınaf 

lora ayrılacak olanlar hu ced 

veldekl maktu verginin yarısını 

vereceklerdir. 

Ntlfusu l O hin don aea~ı yer· 
lerdekl eerbe t meelek erbabı 

makıu vergfd,.n mfist,.enadır. 

'G8lf'rde Göztepe ve Kordon erbabının berblrJnden yukarıda 
.._ llerlnde leletllmlyerek df.ğer yazılı nfebi ve maktu vergflerl 1\'lisaf ir M uallirnler 
•ıııtı d 
t~l tr e ieletllecektlr. lzmfr ayrı ayrı alınır. Ancak ayni 

~tfrlk ve tr11mvay şirketi; yazıhane, moayenehooe ve 

~ bq(•ırı-Kemer elektlrlkll ldarehanede çalışanlar, lede 

iti "''•.Ylarını hemen yıptmb iştiraklerini lsbat ettikleri tak· 
''Qı 'ttıı e)ide bayındarlık komi· dlrde berblri için nlebi "''ergi 

~ile teklif etmiştir. miktarından yüzde otuzar ten· 

lzmir'de ezintileriııe 

Devam Ediyorlar. 
ugon Bay- zilAı yapılır. 
Q Serbest meslekler nbalnnın makta olan Mani ıı ö~rctmeo 

ll:ı Değildir sınıfları bulundukları ~ehlrler (erinden 150 klşlltk grub dün 
() de barolar ve etlbba odaları birçok mektf'plerl \'e fabrlkalım 

() aireler Açıktır gibi lll1"81eki teşekküller varsa gezrnf.lerdJr. Sabahleyin eaat 

''" Gı:ı bazı kimseler bugnn onlar tarafından, bu gibi teşek· dok.uıda Halkevlnde topla!?an 
ı1.. 1•1 
-...~11 egemenlik bayramı ol · küller yoksa belediye heyetle· öğretmt•nler Cumurlyet Hn'at 
ı.-ı, lldan resmi dairelerin ka · rlnce iş ,.e kazanç ni betlerine enstitü a ile endüstri (Sao'at) 

~- olub olmıyscak larını idare göre her sene kinonusani aym· N ecatibey, Hakimiyeti milliye, 
dtı,tı:ı:ııtden sormuşlardır. Son da ıoyin olunur. Meeleı..c leiiek· b d k 

Ne "A w Balidhl'y mekte lerln c 1 ser· 
''-· •n haf ta latUI kano knller, bu teı:e:.küllere kayıtlı l 1 dl S it d ~ "' ~ö ı ı lik .... • gllerl gezm şer r. erg er e 
Jt11,.. re u usa egem•ın bulunmıyan veya knnunen lı:a lzmir ö6retmenlt1rf kendilerini 
-gı~ '"&I 22 nlııan tarihinde c 
M. 'il ı b ı k 23 yıt t'dilmeleri mümkün olmı · kar"ılıyarak izahat vermlalerdir. _,._, onra aş ıyacı ve ~ ,. 
'-._ ••at 24 de bltecekıir. yan mümasil serbest mealekler Öğretmenler lıbaylık ealo· 

~~11 nloııal egemenlik bay· erbabı hakkında dı karar ver· nunda ilbay General KAzım 
~ de~IJdlr. meğe ealAhlyeıltdlrler. Dlrlği ziyaret edert>k Manisa 

tl'et M-k--h-. d B 3!1 üocn maddrnln değleen öğretmenlerinin sevgi ve say 
~I) e le lll en U (B) ve (1) fıkralara : gılanoı blldlrwlelndlr. ilbay; 

8 44, Genç Çıkıyor. H: idarehane ve muayene· öğretmenleri köy bftrosuna gö 

~ Yıl lzmlr ean'at mekte · hınelerfnde ve evlerinde ean'at türcrek köy kalkınma hareketi 

h'lklkler yap Şehrimizde ispektörlcrlndt!n (Müfettiş) bay 

H ııuf İnan tarafından verilen 

(Cumuriyt'l lt>rbfyeei) konulu 

(Mevzulu) değnll lı:onferan ı 

dinlemişlerdir. 

Konferon tıın l!onro wektcb 

salonunrJa konuklara bir çay 

şlUenl verllruf~. eamlmi hasbi· 

haller edllnıi~tir. Mektebi gezeo 

öğretmenlere İzmir öğretmen· 
lerl tarafından akşam Misakı 

Milli mrktt-blode bir ziyafet 

verilmiştir. Ziyafet ne,'e içinde 
geçmi~tir. 

Konuklar bugfin Hzel ihtiyaç 

larını temin ,.derek lzmlr'de 
gezrcekler ve yarın otobnslerle 

Bergama'ya gideceklerdir. 

Yugoslav Ticaret 
l\lekteb 1,alebesi Geldi 

Ankaradan gelen haberlere 

göre bu mea'de !ıakyerlne in· 

tlkal eımek üzeredir. 

Karşıyaka'da 
Bir Liralık Kalp 
Pal"a Nasıl Tutuldn? 

Kareıyaka'da bir liralık ka1p 
bir gOmO~ para sürOlftrken za. 

bıtaca elde edflmletlr. Tahklkatıt 

gı\re öğretmen Bay Aktf; mrk· 

tebe yemeklik almak için tale· 

beden Ba} Mustafa'ya bu parayı 

vermiş ve mınav Bay Oaman'a 

göndermiştir. Oamın paranın 

ktılp oldoğlJOU görOnce ubıtıya 

lıabn vermiştir. Bay A klf 'in 

bu kalp parayı kaeab HOseyln 

oğlu Bay Celıil'dan aldığı ı ola· 

~almıştır. Tahkikata devam edl 

llyor. 

Ne Kada_. 
Fidan Dikildi? 

Bu yıl muhtelif llçelerimb.de 

dikl!ınie olan meyv11lı Vt! mry 

''asız ağaç fidanları bak.kında 

ilhaylıkça bir istatistik hazır 

laomasına baalanruıştır. 

lzmlr merkez ilçesinde l 0~7 l 
meyvalı ve 5:3,516 meyvasız 

olmak ftz.ere 63 78j f idın dl· 
k:ilmiştlr. Ban ların yctlottrll· 

mesl için bakımlarına hln11 edil· 

mekıedlr. 

Bergama ilçeefnde meyvalı 

ve meyvaaız olmak nzere 133 
bin f id11n dlkllmi~tlr. Bngama 

ilçesi; diğer ilçeJ,.re göre fldııo 

dikiminde birinciliği almı~ır. 

fO yete içinde ve eski te14kkl 

ilt (Avam) sınıfına mensup ol· 
makh. Bngfio h · ğrımızı J?ere 
gere, alnımızı dike dike, k6y· 

lnyoz, dfy,.blllyoruz ve bunu 

söylerken, ciğerimizin öyle gu· 
rorlu bir nefes alıeı var ki, ka
burga kemlklf'rlmiz.I zorlıyor. 

Bahsi d"ğlştlrmlyeylm : 

Köydl', çocukhığıımılan tanı· 

dığım bir ibılyara rast geldim. 

iti blr 1;ıoara b enziyordu . Sı~· 
lam bir gövde, geni~ omuzlar, 

kırmııı bir yüz, kuvvetli bir 

boyun, geniş, iri cila, ağır ağır 

kımıldayan, fakat gQçlü, dik 

bacaklar. 

Yapıeıı glh\ hofızası da Hğ· 

lam. Beni be~en tanıdı. Yft· 
r,üme baktı baktı da lç(ol çekti: 

- İbtlyarlamı~eın hey oğal? 
Dedi. Gözledodtı derin bir 

acıma para hası 'ardı. 

- E dedim ne yapılım, 
yıllar gPçti! 

içini çekti : 

- Öyle dt'ğU evlat ·dedi 

öylP. de~il.. Biz insan o~ulları, 

keodl ençomuzu yıllara yOkle· 

tlriz. Söyl,.; şimdıye itada! kaç 

bio okka rakı, ~arap, bilmem 

ne içtin? Günde kaç kutu el· 

gara knllauıyorsan? Geceleri 

kaçta yatıyorsun? Dü~Oo, ern 

hangi ıamoulorın çocuğıısun: 

1'ruhlusgup barlu, Ralitın har· 

tıı. efrrL"rlllc, lşgul, milli mü 

codel,., yıhılma, kalkma, buhran 

\'e ycul yeni lşlf'r . 81'n, çam 
bölmesi glbl duruyorum. Yaşım 

72. Doğduğum ve gençliğime 

girdiğim çağlarda biç eıkuıtı 

çr.kmedlm. Bu dağlann ıü:ı~ı1 

rıoı a\dım. , u kaynakıau iç· 

tim. Kendimi belAI edoe gl· 
rlnclye kadar kadın lrocağında 

rzdlrmedlm. Erken yattım, er· 

kPn kalktım. Kolum, bacağım 

hf'p çalışlı . v.rlık, yokluk k•y· 

gıları saçımı dökmedi. Yalnız . 

Benim eski, lhtlyu çocukluk 

aşlnam borada durdu. YllıOrue 

baktı : 

~Lt 11 4 ı genç mezun ola· ve mesleklerini yapın diş ta · için yapılan ve yapılacak olan '•t Yugoslavya mekteb gemile '1ek blbleri ve dişçiler, dava vekil· ı,ler hakkındı izahat verml~tir. rtnden (Villa Belhllda) gemisi 
Çeşme Gezintisi 

- Kafamın f çl boe kaldı 

ogul! dedi boş! Benim kızın 

torunları var; mektebe gidiyor· 

lar. Birini e\ velkl yıl vumle 

tik. Dün dinledim, bir okuyor, 

bir 11öyllyordu ki, bül bili gibi. 

Kendi kendime: 

~ tebt bitiren bu grnçlerl· lerl, mimarlar, kimyagerler, Öğleden sonra bükumnt ~nftn· dno fstanbul'dın liınınımır.a 
~ flllldlden h bankası ile baytarlu, doktorlar, avukatlar, de beş otobClse taksim olın gelmiştir. Gemide Yugoelavya'lı 

Turlng ve otomobil kolObii· 

nüo Paaar gfto6 otobOelerle 

Çeşme plaj larma tertlb ettiği 

büyük gezinti balkın bOyOk 

llglelle karşılanmıotır. 

~ltet tbank; fabrikalarında ve mfibendleler, ma~avlrler ve m«l· öğretmenler Urla'ııın Kızılbahçe, profesörler ve mekteb direktörü t,
1 

birçok fabrikalarda işler trhasslsler ve bu gibi ilmi ve Burnava'nın Pınarbaşı ve Nıl· u~ 7 deniz ticaret mektebi 

"'" edilmiştir. Bıyıta ahla· mesleki lbtisıslarlle kazanç te · döken köylerine iki grob ha· talebesi, oo tayfa vardır. 
\'•' '-tton gençlerin işsiz ve mln eyleyen diğer serbest mee· llnde giderek tedkiklerdc bu· Dı'ın akşam profesörler gemi 

~~lt'1 durumda kalmalarana lekler erbabı gayri safi fra~la · lunmuelardır. den ~ebre ç-ıkarak gezmişlerdir. 
,, •uretlc meydan lerilme· ranm yilzde 50 el ve e\·lerlnln Saat oneeklzdc Bahılbıbada Buglln talebelP.r de çıkacalı:, 

Birçok doktor. avukat Te 

mühendlelrrden haeka ölret· 

mtnlerden de gezin tiye iştirak 

edenlerin çok olacağı anlaşıl 

mıştır. 

- Çam bölmesi gibi oldun 

aaım11. ne yemiş verdin ne çl· 

çek açtın a herif! 

'~ı lçıo IAzımgclen tedbirleri bir kısmını yazıhane, muayene erkek öğretmen mektebi ealo ~ehrl gezrct·k ve tetkiklerde 

'P direktörlOğfl •lmıetır. hane ve idarehane ittihaz et nunda toplanarak ilk tedrisat bulunacaklardır. 
u. R. Gök~e 

- Soou 6 ıocı yO:ıde -
~ ......................................................... ID ......................................................... ... 

Hüyük bir dükk4nın J sustu. cin beellyen bir adam taoımı· 

"'t 29 'ııı 
'-~ta., lkıel f. ellndeki kağıdı 
"'t• cebine yerleştirdikten 

11he etti: 

f\tıııt 8•rıı öyle geliyor ki, 

'lt•t, "e~lle) denilen ve şimdi 
~ ~Q gulbekte oldu~umoz yer, 

•,~Clk; köy bize hereeyl öğ 
~'41., tir. Bu knçnk köy, hıy· 
~ 0;

11 lııyıtı Qzerlnde mühim 
"beL llatlllışıır. Stan haydud 
"ı ııııtıı 1 
~td,ııa il bu köy delAletlle 

'-~tıt ' çıkaracağımız muhık· 
\ ... · Ctherclalerin yuvaeıuı 
La ... lltl " ~ tt 1 

a ele geçireceğimize 
Pbe etmiyorum. 

Boıan 86r'otlarlle ilerlemekte 

olan iki otomobil, iki ı.rafı 

ağaçlı dat bir yo ldan geçiyor· 

lardı. Artık ovaya girmişlerdi. 

Yolun iki tarafıoda genle ıar· 

lalar, tırlıların içinde dağ gibi 

yığılmış harmanla• göze çarpı· 
yordu. Akşam yak:laemı~h. Gft· 

nee, yavae yavaş ufuktan kay· 

boluyordn. Gurup çok gftzel 
ve şairane tdl. Amerlka'h polis 

haf iyesi, gurubu seyre dalmııtı. 

Baronu o vaziyette görenler, 

onun bir •ilr olduğuna htık· 

mederlerdl. 
Polis otomobilleri, bu çok 

güzel ve şAiranc gurub içinde 

bütün eür'allt:rlle ilerliyorlardı .. 

Ova, altın eırmah bit örtüye 

bürünmOş glbt idi. Ağaçların 

etrofa yaptıkları mavi gölge, 

guruba ayrı bir gfiz~llik, özel 

bl r lhtfearu veriyordu. 

Baron 1kzel ile F Jeruva, bu 

manzarayı doya doya seyre dal 

mışlardı. Fakat, beyinlerini lJr· 

malıyan işi de bir tOrlQ akılla· 

rıodan çıkaramıyorlardı. Deki· 

kada bir: 

- Acaba ne olacak? 

Diye dQşOnQyorlardı. 

GOneş ufoktıo kaybolurkeu, 

Vllleneuve köyf1nc varmış bu· 

lanoyorlardı. Şirin n ııevlmll 

bir köydn burası ... 

Baron İkzel şoföre emretti: 

öoftnde dur!. Feleruva, kadının çekingen yor musunuz? 

Şoför, aldığı emir ftzerlne h'r bal aldığını görfiuce, bir Kadın, gülilmseıU: 

büyük bir köy dükkAoan önün mes'denln ııh~lki için gcldlk - Evet .. l\lemlekeılmlzdf' 

c' e durdu, Amerlka'h polis ha lerloi söyledi ve ııonra, Baron gönrcln beslcmlyen pekbdır. 

fiyesHe Fel~ruva otomobilden İkzel sözOo ıltıarafını ikmal Fakat bu güvf'rclnler, bir l~te 
atladılar ve dükkana doğru lltr· etti: kullanılmak Ozr.re yeıi~tirflmio 

ledller. OJğer polisler otomobil 1adam, d edi, biz bu cf. kuşlar drğildlrl er. ilk eözüm" 

lerde bekllyorlardı . varda gfiverclnler besllyen bf· inanınız hıylar, bu civarda ıal · 

DükU.ndu, kar gibi beyaz rint anyo ru7.. Belki, efı, hn zln sorduğunuz şekilde gfher· 

saçlı, fri ·yarı bir kadın vardt. edamı blllnlnlz. Bize yardım cin b<'ellyen hlr adıtu ıanımı· 

iki kişinin dOkkdna glrdtkle e lmf'Z mislnb? yorum .. 

rlul görfiucc, büyfik bir nrzs Kadın bir eanlye dn,nndQ Baron Jkzel yumuşar gfbl 

kel gösterdi: ve sonra, bilmediğini gö!teren yaptı: 

- Buyurunuz Baylar, dedi, menfi bir tavırla kocaman hı· - Şu halde Madam, dedi, 

ne cmredlyoreunnz? şını ealladı ve flhe etti: bize blrkıç yamak slclm vt.r· 

Baron İkzel hemen kartını - Bayır Bay, ben hu civarda mez mislalı? Tabii paraslle .. 

çıkardı ve gaeterdf. Kadın, kar· gO•erclnll olan bir adam btlml· Kadın, gDvercln beallyen bir 

tısında polls Amirleri bulundu· yorum ve tanımıyorum. ıdım arıyan polis Amirlerinin 

ğunu anlayınca kendini topladı Polis bafl}eBI hayretle: kendisinden birkaç yumak ıtetm 

ve yeni blrşey söylemlye hazır· Kıt'i mi, e~ylftyorıanos? aramalarını ıaomadı degU ... 
tanırken dudaklarını btıkuı n dedi, Baokl bir yerde gtıter· - Sona nr -

' 
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Çine ilçesinde Hava Teh- Tavaslılar üç Uçak ı Görnşler . le•· 

Halkevi Verimli likesini Bilen üyeler. Almak için Çalışıyorlar.. ~~ 
işler Görüvor.. BagtJ ırmak 

J Halkın ardımları llevam Ediyor. Halk ve Memurlar üye Yazılıyorlar. 
U ak, ( Anadolu ) Ş•mmızda Y kf 

P ti H ık ı 1 1 R b 1 D M h 11 · · Y d B · ç· ı· · T 1 B "' l d asa •·· ar ve a ev ça ışına orı ene eı• er e 8 SU CfJOJll ÜZ e Jr ) lf"f ar 8~Jll) agış a le larıO b'' 
verimli bir şekilde yürümekde, • :S Sabahları zerzevatçı .ır 

B. . . O K V - 1 1•,,.. 
her gün bir parça daha gf'ıli ırı 1 ava urumuna erece ler. Tavas, (Özel) - llçemlzde, mlşer lira vermeksuretlle bava {?;lrmaaı yasak, öğle ozer ..,ı 
11lm go"sıerm kd h l k aL11am Ast"' gen" yaeıkı 1

a11. ~ e e ve ız 8 ma · hava tPbllkeslol bilen üye yaz tehlikesini bilen O.ye yazılmıı · .. " u u " ık'" P"" 

tadır. Yapılım işlerin dı>ğerl Çlne,(Ôzel) - hbayımız Toker 7 Bundan eonra ilçebay Hu mak üzere yapılan bir toplan· )ardır. Maaşları az olan memur· bı6'lra çağıra sallf yıe · f• 
halkımızın gözlerinde sevinçle Bazlran cnmo glinü hava tehlike h1sf Alralnı'ıo teklif ile kuruma tıda ilçebay l!"'azıl Haluk, Tor Jar da 10 liradan 15 lfraya ka· bir hıkıma göre fena değil··· 011 

belirmek de, şarımız bayındır· sini bilenler kurumunu tt>şlı:il üye yozılmasıno başlanılmış, klye'nlo bir hava tehlikesi dar yardımda bulunmak fiıere kat dün eabth bir zerıe~;:ode ~1 
lığa doğru gitmektedir. etmek üzere Çineye gddi.Sabahtan yardım işlerine geçilmiştir. İfk karşısında bulunduğunu, bu yardımcı üye kaydolonmoı· eşeği bizim kapının çof. 

Pattl ve Halkevl kur gımı· makem salonu Çln~'ntn hami top! ntıda hozır bulunsnlardıın hllk 1 l ı. 1 1 k lerdır. nara atıyordu. Adamca~••• ._11ıı te ey ön eme.:: ç n uça I•• 
zm başdan başa boyonması, yetli memlf ket sever klmsele · Dereli hacı 500 Ura, earraf 1 k k ld İlçenin altmışblr köy moh· ÇOş! Dedikçe seninki kO 11oı arımızı arllrma gere o o b k d 1er 
Balkevl babçPsloln iyiden iyi· rlle dolmuştu. İlbay Fevzi Musıafa 200, Sarı veli oelu tarı da lrer lira verme BU· dikmiş yükeek perde eP •· ğanu aöylemlı ve yurddaşları 
Ye dOzenlenrnesl ve halka açıl Toker kurumun memleketi ko Üdman 50, Tatlıbaıı Mustafa b retlle hava kuruı.nuna yardım feryadı. 

1 
.... d~ 

w mızın ava kurumuna yardım ı .,P" 

mısı ev varlııiının iyi örnek ramak, memleketimize herhangi 100, Çif tçl Fahri 50, Cuft etmt~lerdlr. Üye yazımına ha· lstaubul ııatıcıları ne •• ıı·• 
~ etmelı-rlnln bir vatan borcu .,... "' 

lerinden eayılabtllr. bir zamanda vaki olmaaı muh O~marı 50, Hacı Abdurrahman raretle devam edilmektedir. Ha· acaba, dedim. Orada hf'f .ı 
olduğunu blldirmiıtlr. llçebayın ı~e~ 

Halkevl ııubelerlnde tyi bir temel tayyare hücomlanndan zade İbrahim 50, helvacı Meh mtyetli TavH halkı, yapacak· bir cins balimr. Meeell cClı-~· ... söylevinden sonra, topluntada o ~r;a 
çalışma, ıröze "arpan bir kay korunma ağr!lndaki faydalarını med 50, Sorı Veli o&>lo Süley lan yardımla Oç uçak almak mutlaka Arnavod olar. .ııe "" .., b bulooaolar yirmişer lira ver· ftoP 
naema oörfilmektedlr. Her ııu ve kuruma benlm!iemeği en man 50, Hacı Emlozade İb· için çalışmaktadırlar. ler! Diyemez.. Toııka f ,ıı· '"' ... mek euretlle ilye yazılmışlardır. e 
be kendine döşen ödevi f.!Ör kı o bir dfl ile onl11tan söylevi rahim 200, Hafız Blrlayet 50, Toplantıda bulunan bay Ahmed, Faydalı Yağ• celela! Diye bağırır. Zeri f' 'tt 
mek için çırpanmaktodır. iki dinlendi. tuhaf iyeci Hidayet 30, bakkal çiftçi olduğunu, şimdi verecek J B J d çalar mutlaka Bulgar'dır. dlf' ı.. 
buçok yıl Partimiz baııkanla Valimizin coşkunluk saçan Ahmed çavuş 20. ambarcı IDUr ar aş 9 1.. aulye diyemez. Vaaulye ı. ~ " parası olmadığını, fakat ntan ,cı il" 

ğını yapan bay Remai Gilrestn sözleri dlnlt>ylcller üzerinde Masrafa Avukat Sadık Karaca, mtıdafaası için ynrdda~ların Tavas, (Özel) ilçebay Fazıl feryad eder. Oondurdl ,_ot· 
yeniden Gazlayıntap saylnvh değerli ve önemli bir akkınhk Sula Ahmed, manifaturacı Hil· yopma"ta olduklan yardımlar· Haluk, buraya geldlğlndenberl Arnavod, keten helvacı ~ 
ğına l!"Ctlmt>shıden ötfirii Parti uyandırdı. Hukea mali vazt. seylo, Nalband Durruue, Ah· dan geri kalmayı göolQne yldl· mekt .. b, yol ve ağaç dikme laka İran'lıdır. Satıcı I~ 
ilçe yönetim kurulamaz Beşbo- yetlerlnln tobammülOnıifm faz· med Kazım, Çif {çf Mehmed, remediğlnt söylemt!J ve iıç dö· 'işlerinde btıynk gayretleri gö İstanbul' da TOrk, Ktırd, ,,ı· 

kanlığına Şarbay Hakkı Cando· la yardımı seve seve kabul et· Hacı SuJlh hafız Hidayet, bira· nQmldk tarlasını hava kuru· rfilen dtğerlJ bir idare memu· L4z, Arnavod blrbfrfııe gl~O' 
~anın, Halkevi Baekanlı~ına da tlklr.rlnl, yiyl"ceklerlnden, içe deri Odman 20 şer lira, 40 muna bağışladığını bildlrn.ılştlt. rudor. Bay Faz,l Hah1k'un Şimdi hepsine birden ıop1~1,ıt 
Yusuf Aysalın seçilmesini oy· ceklerlndeo hatta glyeP.eklerin yorddaeımız 1 O nar lira yazıl· Çtfcl bay Ahmed'in bu ha- bu çalışmaaı iç Jolerl bakanlı· paydos! Sncolar iyi, bard:,,.,. 

blrliğlle ooaylamıetır. den im arak memlekeıfn bu mışlar, laahhlld edenlerden ha· reketl toplantıda bulunanlarrn ğınca takdir edilmiştir. birbirine vordolar cıu, "8' 
Halkın çok sevdiği bu genç lbtlyaçlorı a yetfşeceklerlnl, zılım derhal tediyeye hazır ol l!Özlerlnt yvşartmışıır. Tarlanın § _ Yangın çıktığı bildiri· madın ne sattı~ını lştttfrlrİ~ 

Jerln ulus fşlerhıde keodllerln· içten gelen bir duygu ve derio duklerını bildirmişlerdir. Çlf t· Hava kurumuna dtıvlr ve ferağ len özen yaylası Muğla sınırı yanlan; danteli, kordell. ee" 
den beklenen dt>gnll ödevleri bir sevgi ile eöyltyorlardı. çllerlmlzln muhsallerlnln yüzde muamı·le inin yapılrnasına ba~· içinde iken yanlışlıkla Tava~a makara gibi şeyler eat•0 ,.of' 
yapacaklarına kim enin şOphesi Bay Fevzi Toker yurda bağ· bfrfof bo kuruma baj!ışladıkları lanmıştır. Bundun sonra, sıra atd olarak göaterllml~tlr. esnafı çınkınk çalıyor, P ~ 
yoktur. lılığı beltrtt>n bu coşkunluğu ve bHbasııa tütüu nıahsallednln memarlara gelmietir. Başta ilçe· § _ Buraya bereketli yağ satanların boruları ötft1°'~oı· 

:F ki Parti başkanımızın ~a kıvançla karşılamış, bütün var· idrakinde hu ya1"dımın fyl bir bay Fadıl Bulük oltfuğu halde morlar yağdı ve çiftçinin yüzü tanbolda macuncular 6ıOO ~ı 
rımızda bırakıığı iyi izler, gü lığlle Büyük Ş f in learttlne yekuna varacağı söylenml~, saat memurlar da maaşlarından ylr ~üldQ. Krenetı çalarlar. Bazı odı t:f' 

zel fzetler bfitfin canlılı~ıyla gö· koean ve ödevlerini önemli bir 16 da tekrar çalışma~a devam man ile de dolaşırlar. ~·,.ı 
rülmekte, bay Güresin ulaş iş surette yapan yurdaeverlerle her edilmek üzere 13,5 ta toplan · ı•rı· Devlet Arasın da l{i Hllfl değil, lunagecesl A~:.,,ttl 
!erindeki titlzlfAf belirmektedir. savaşta ü tüulü(!ümüzden ve taya son verllmiıJtlr l~ Kimisi çınkırak Ue, "' 

Bay Güresin tutıuğu ulu al ulusal ege ıcnlfğlmlzden emin Ayni günde saat 16 toplan keman nya od Ue... 8•r:.-
yola, onun çalışma arkadaşla - bulunduğumuzu inançlı bir dil llsında çalışn.ıya devam edll· Har h Artık Durdu Mu? öyle aatı,ıarı vardır ki ç• ı ~·· 
rı da ıakfp edeceklerdir. Bay ile tekrarlamış ve tf'şekkürle· mlştir. Kurum; kaza kayma· ne çınkırak duyulur, 0" el-" 
Gürea şarımızdan oyrılnken riol blldirmlştlr. kamı Hulusi Akalın'ın başkan· --------------- man, ne ud işitilir, oe • 

d lılrında pgzartesi eaat 9 da 8 ı • IJ p 8 p l ldlr Partili arkadaeJarı tarafından Bun an eonrn kurumu idare b O JV\.'8 e ara!!Uay arış ro O· Fakat satı, mftkemme · J 
d k h toplanarak teberruata devam ,J '-' bOll 

sıcaklıkla uğurlanmıştır. e ece · eyetlerlu başladıkları • Satmak hayatın bir _w 
edilmiş ve şube faaliyetleri_ k lü Ü N•h l 1 Ett•( ''""' Şımmızda Bayındırlık işleri hu lıayırh işte başargm olma· halkında bazı kararlar veril 0 O l aye mza l er.. dlr, hele kendilerini 89 ~ 

şu mev tm hilyük bir hızla yü· lanm tOkenmez bir azim ve mlştlr. Gerek Çine halkının, ·- • -• için, büyftk hGner .. SıtıCI ~ 
rOmekde ve genişlemektedir. irade Ue bu işe yetkin bir su gerek kaza kaymakamı Hahl.d Boenoeayrea 13 (A.A) meal ve lllkelerlne gönderil· mak, satmasını bilmek gere 

Şarbayımızın şnımızın güzel rette ehemmiyet vermelerini Akalın 110 değerli ve anemll Şrko barış protokolo fmzı meal.. öf Q m 1~ lt.şmesl ve eeğlık bakımından işaret ederek 6ôzleriol bitirmiş ödP.vlerlol yapma hususundaki edUml11tir. Bo protokola göre 5 - Bir transit ve denb· r 
da tyl olması yolundaki verimli tir. Söylev bitince kurumu idare yurdecverllkleri kıvançla anıl· Bolivya ve Paraguay dııişlerl clllk rejimi kurulması Şehir kurultayı oyeelO ~' 
çalışmaları halkı sevindirmek- edecek heyetlerin seçimine baı mıı~a ve alkışlanmağı lAyıktır. bakanları arayı giren devletler 6 - Ekonomik andlaımalar eczacı bay Faik'ln babalı ,ti 

landı Nabiye kuramlarına da ha•lan· t ı b Moat '• dftO f ,., tedfr. Pek yakıod11 kurulacak · " grubundan aşağıdaki erekleri yapılması, res ec ay lıi 1 uıı 

l b b k İrşad heyetine: Cumorlyet mıştır. Bo kurumlar bizzat "l • ,.. Cenazesi buc411 
yen mez e a, ele lirik eantı sağlamak için hemen barıı 7 - Soravları ( Mes'uliyet· 0 muş ur. ' 8•'' 

R ık 1 • b k A f Ci kaymakamın başkaolııiında ve d .. te ralı hu yılın yapılacak işleri a part sı aş nı tı ner, ı; L ı le en sonra saat onuÇ da• 
arası odadır. Maarif memuru lzıet Ülgen, frtad heyetinin yardımlarlle fa. aon eranaını toplantıya çağır· lerl) aaptmak ( Teablt etmek ) niye camUode oıuıacı kıbO I' 

idare heyetine manifaturacı İb · tenllen hızla f!hmektedlr. malarını dltemektedlrler. için arsı ulo&&I bir komisyonun tın eonra ıeri mezırlı&• 
Şarımızın hamfyeılllerlnden ı A ı ü toplanması, 

hl H fi 1 h fi 1 H " ld d A J k - n aşmanın on g o dl ktlr ' bay Ahmed Bozkırlı seklzbin ra m, sey 0 • tu a yec USUSI are en y 1 m ece · Jld 
T ') b l\f t ~ Bld t k içinde onaylanması 12 Günlllk bırakışma ( Mü· Bay Falk'e baııın sağ 0 

lira Hrflla modern bir mezar a 1 aş us aıa, ayf' ' on Al&n Sekreterler.. "" duracı Mustafa, Ahmed Khım, 2 - Kabul edilen pratik tareke) esnasında nötr (Bitaraf) deriz. 
hk meydana getirmektedir. Ya H ld d k de 

bnkkal Akşehlr'li helvacı Meh· usuei are en ayh alan kotarma yollarınm uygatlan· bir eüel komisyon iki ordunun llkmektebler I k 
Pı llerlemlştlr. btr aya kadar k 1 i 1 ki b ı ,,_.,. ' med Bacı Ahmedzade Mustafa se reter er n ay ı arının 4 ıi ması durumunu eaptayacıktır. Bıra· oo .. u 
bitmesi beklenmektedir. Bo su il ı ı flb 1 k Yarın llkmektebler 8 

1 .... al' , 
serildiler. ver memes uzer ne ay 1 ça 3 - Doğrudan doğruya ko kı 11ma nötre komisyonunun harb ı t .,.. 

retle yıllatdaoberl yapılması ar "' İçişler Bakanlığı nezdinde te· · " tılebelerloln mezon ye ~·1-' 
d 'l l bl 1 d --.--k--------- nuşmalarla bir eonooca varı· yerine gelerek lıe başlamak için h 1 bi Ltl ikmale ... ı zo e ı en önem 1 ı e e ya zeo enme te ve şarıo gelecek· şebbüate bulunulmuştu. Gelen an arı lece-.. r. 1~,-pılmış oluyor. teki şekli gözde bulundurul· cevabda bu eekreterlerlo avlık· lamazaa anlaşmazlığın La Haye hazır hulunacığı gOnün gece ıalebe; bir hafla sonra 

Şarımızda yol yepmo çalış maktadır. larloın verUmestnln Büyük Ka- yüksek hakyerlnln yargaçlı"ına yuuından baılıyacaktır. iki imtihanlarını nreceklerdlt· J• 
malar1 d11 bütlln hızıyla ilerle Şarımızda herkesin görebile mutayca onaylanacak kadro ve verilmesi için bir karar alın orduyu birbirinden ıyıran çiz· Lfaelerle orıamektebler!:.--
me\te, büyük caddeler ve ma· CPği faydalı çalışmalar ilerle tahelaatın kıhulfioe kaldığı ması.. glyl nötr süel komisyon kon· gunluk yokl11malarıoa 
hallt>ler aralar.ndakl yollar dü mektedir. bildirilmiştir. 4 - Tntıııakların değl::tlril trol edecektir. edilmektedir . 
...................................................................... ..i ........................ ..l.Mılıılıılllıll.ılıll.ill .. .i...l ................... .ı. ................ ~~~1'e~ 

l efrika numara ı: 66 

r eonra oturdu. Yuvarlak mavi 

gazlerl "•çıldı: 
- HAşA diye bağırdı benim 

ayle Mr kızım yok .. 

Garib şey?. Şf mdl de hayret 

ııraeı bana gelmişti: 

- Şu halde yanlış ırelmfşlm 

olacak.. Zat11Ulnlz dl oanı mu· 

haeebat mQtekaldlerf nden Ah· 

dullah bey değil misiniz? 

Can çekişir gibi, güçlükle 
nefes alarak başmı s .. llodı: 

- Evet dedi· benim. TA 

kendisiyim.. Fakat benim Şilk· 

Y nan: Orhım Rahmi Gökç~ 

tfiye namındo bir kızım yok .. 

Ben onu tardettlm, def terden 

sildim .. 

- Yuaaaa! .. 

Sesi büsbiHüo alçaldı: 

- Yıı beyoğlum -dedi· böyle 

fşte.. 8~n ODU tarılettJm .. 

Ş!rudl ikimiz de ıosmuştak. 

Hangimiz söze başlıyacaktık? 

Bereket veretn ki, Unf yar cık 

çabuk imdadıma yetişli: 

- Neyse dedi· evvel4 alz 

eöyleyln, sonra ben anlatırım. 

Cebimden fotoğrafı çıkardım. 

Gözliiklerloln üstünden dikkatle dem yoktur. Domlopınar yakınlarında şe· Zavalh kadıncık oldoğd ~ot'd 
bakıyordu. Kızının yüzünft Fotoğraf h41ıi avuçlarının hld dOştü.. yıkılmıttı. Abdullah BeY rJ>lıl' 
gl'irftoce ihtiyar gördOğOm adam, içinde; yllzQme baktı: Ayağa kalktı. Zavallı lhtl· Ben de yetiştim. Kad•~~ı11' 
blrdenbh·e dirildi, bir kurd - Seheb ·dedi· eebeb? yırcık Adeta kendini kaybetmiş kollar1ndan tuttuk, ,oot'• 
hlddetlle elini uzattı, fotoğrafı _ Sebeb mi? Çilnkd onun gibiydi.. Ökçelednln Ostdnde aldık.. Beş-on flaktkıt 001•' 
kaptı ve yırtmak istedi. Derhal üstünde ıehld bir arkadaşımın döndü. Sonra gözlerini açarık arlık ben aolatıyordodJt 
atıldım: temiz kanı vardır. ve Jğilerek yOzüme baktı: ağlıyorlardı: , 10111 

Y b f dl' 
1 

D k Nıh d bld ö - Nihad, · dedhn· ~1 
, .. f - ırtamazsmız eye en . Elleri cözOldO. Çenesi tltr~dl. - eme " şe Y d • 

Di b &- d O d 1 l i? "Ok "eviyordu. Cephe e ye abır ım. a ayn Alnmdan birkaç damla ter dOştO: e m • .., " 
eekllde beğıraral: ce vab verdi: - fonA llllAhl ve fnoA lleyhl Dadaklımnı ıeırmak istedi· arkadaş onu aomııtık .. 

- Yırtarım! dedi )ırtarım! racluu!. Dişleri yoktu. GözlOlderl düe· İhtiyar duramadı: db'IJS' 

Çünkü o aef U rohlo, jfippe, D!ye mmldandı. O kadar müetü. Ağlamıyordo.. Snr'atle - Bir rezili, bir b:101a~ 
dejt>nere bir kızdır. Ve benim müteeeslrdlw ki gözlerim ya· sağına, solona baktı. Toplanma· anmışsınız. O, bayağı rd ,ef" 
f lkrlmce kendini satan bir şarmıştı: ğa çalıştı: göaterlıe dOıktlndQ. SO•ı .u.• 

t lOlır ~ 
oro=pudur. . - Bunlar, bir şehidin kan· - Aman -dedi oğlum. 81 ve sefahat için yara 

1 ~ili 
ıh 1 bil ki · d k )arıdır, diyorum size. Ba · f ik ı· d Sonra, sonra. devam edlO t yarı e · erıo erı ya a ıım re a ge ıyor, uymııeın .. • 

lamıştıru. Bir başkası görse bfzl, fotoğrafm bazı parçaları da Halbuki ayni dakikada bir sıkına!.. 
4deto, boğıl71 eacaklar eanırdı: onun göğ@üode kaldı.. tepsinin yn"ıırlandığını ve bir Dedi. Anlattım: 11~1111 

- 1 ter dt'jenere, ister sef fi, iki cllle başına yumrukladı: kadının: - Umumi taarruz• k ıd• 
ister n~ olıırilo olsun, fakat bu - Sakıo dedi nişanlısı - Nihad ş~hid öyle mi, ah oıız gfinlerde Nihad •0'°~ol-' 
fotoğcofı siz d()ğll, bizzat kızı· Nibad'dao.. Nibadcığım ah!.. Çok yakındım. Koıtolll• ti" 

nız bile yırtamaz. Buna mDaaa· - Evet ·dedim· t4 kendisi.. Diyerek bığudığıoı işittik.. - Arkatı ••' 
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Meşrutiyetten Evvel ve Sonra .. 1 Y f'Dİ Liman Tarifesi 

1
~ B 1 

•ı 
. - .. , ·--·-· orsada 

Başımızdan Ge.,;enler.. Hayvan YükletmeTarife- s .... d. daokfl fiz6m :: 

si Kılık tan Kılıgw a Girdı' .. zahire Htışları aşağıdadır: 
17 Yazan: M. Doğan Batu Üztım satışları 

Bu silahlara biri kadın biri erl{ek 12 Gn_n_d_e_ü_ç_D_e_·f;D.___e_ğ_iş_e_n_T_a_rifenin ~~ :,1ı~
1

• Kaı. ~~ s. ~~ s. 
~9 M. j Tarao, lO 75 10 75 

b'' 

•k• T'• k k b } d• d Zararlı Oldıığıı Söyleniyor. 15 s. Gomd . to uo 10 50 
1 1 ur mu a e e e ıyor u. 6 Jiro ve şüre . 10 50 10 50 

_ _,,:..·...,...~...,,.....--. 80 8 tor. 
t ~~----~----~--~~~~-q, •rı karglr, yarı tahta bir Manzara korkunç, aklbet fcı. nen onaltı arkedaı:ılarıoın ce8ed. 

efe ~ etinin bflyücek bir odaıııı.. ci idi. lerlnt, kö lülerden kimsenin 
eti 'tıt ktı kiiUikler alevlenmlı:ı, Tam bu 8ırada ince, ağlıya o görme meal IAzımdı. Çiinkii bu 

~ Çıtardılarla yanıyor ve bir ço_cuk sesi duyuldu. Kadın, kadar makıul verildiğinin do. 
ıı.. tltı ışıklan, eşyanın şekille · ba~mı çevirdi: yulmaııı, gururlarına, şnef le · 

·•qf h&yiltüyor, acayfpleştlrlyor. - E e eh, ninni yavrum, rine dolı: ınordu. 
, Odadaki genç bir kadlo, he nloni! . Çetehaşı, dfı,lerlnl gıcırdata-
1tc.ıı rak dü"önüyor ve homurdanı 

dolu bir sesle: Diye gözyaşları arasında St"s yordu: 

~~ Gayret yavrum Hassa, lendi. Kadın, silıihmı mazgal _ Bu ne demek? .. Bıı nasıl 
1
1l ol eıvlAd; göre}'lm seni!. deliğine dayamıştı. Blr taraftar. oluyor?. Birisi kıtdıo, zaH ve 

~1Yordu .. Ona, genç bir as· dışarıdakilere kurşun eliyor, lobosa olen iki kişioln hakkın 
'tt '1 ağır ve gür 8eel cevab diğer taraf tan da, beşik vazl · dan gelemf'diğimiz gibi, iistellk 

dl: fesini görmek için uzattığı diz bu kadar da kurban verdik! 

~...., Merak etme hanım aba, 

M.. ilı:t kurşun yarsın dan bl rşey 
"'lllız!. 

~ Odının zemininde kanlar 

~ Her ikisinin de viicu· 

\ n, kırmızı kaytan gibi, 

~ •ıııyordu. 

'lkit gece yarıeuydı. Ztf iri 
\, '1hkların içinden ve etraf· 

\ ete doğro kırk elli mav

~ hiç durmadan kurşun bo 

~ "t Yordu. Namluların ucu, sö 

f' \ 0t. kızar1yor, sönüyor, kı 
fi· Yordu 6 . 
6'• lıtı il Bllthlara, yarı karanlık, 
,. ~ I 1Ydınlık odanın içinden, 

~~l kişi mukabele ediyordu. 

4 
~•dın, biri erkek iki Türk!. 

~il Bara, eve doğru Pavrulan 
ıı' ~ •lar, dıvarın dibinde veya 

-' hı~ Ötede korkunç tır.ıkalarJa 
~,. ~ Yor ve taş dı varlarda bir 

tthae doğuyordu .. 
~'-a •llih cayırtıları arasından, 
\ dolusu, ağır kOfilrler de 

~.lıp kulaklarına kadar gell· 

\!'' Odanın sokak dbetf n· 

' " dıvuı; kum lorbalarlle 
~ Qı edilmiş blr sipere ben· \dQ, Demek ki içeridekiler, 

\.., evelden tetikli davran· 
ılttdı 

~ ,;alık kadın, derin bir 
Oıkardı: 

\ Of Haaan.. Sağ ayağım· 
~ dı vuruldum ... 

\itan, istif ini bozmamış gibi 
'-ıdı: 

o' 'ç 't abuk, çabuk haoımaba, 
\r.' da bir çaput sar! Ben 

"'lı:esmem .. 
' cevabı veren Hasan, he · \ '°" cGmleelnl söylemişti ki, 
\ ~tlfar attı. Yarı bağıran, 
, ho11ıurdaoa11 bir eeslt'~ 
~ Bay anasın> · Dedi . 

\de bir kurşun daha yldlm ... 

~ de sol dlraeğlmden .. Şimdi 
~'-Pıcağız!. Gördün mü ya 

~ ~«rlaba? ... Yaralandığımız bir 

\) e~ll.. Mavzerlmi doldura· 
'tt~ıaa .. 

c------
'İttılük Siyasal Gazete 

ll 81llıip ve Başyazgam 
blıı 11Ydar R~dü ÖKTEM 
~~i neıriyat ve yazı ioleri 
. ,~b : Kemal Talat KARACA 

~ ~eai: -
~ ~ ikinci Beyler sokağı 
} ~e~ Partisi hinaeı ,içinde 
\f01:l: llf: İzmil' - ANAIJOLU 

' 2776 .. Posta kutusu 4.05 

I\. ~BONE ŞERAİTİ: 
l.ı ,1~?~· Altı aylığı 700, Üç 
' Y-sı 500 kuruştur. 
~ llıenıleketler için eeoeli.k 
ll ile ücreti 2 7 liradır, 

eryerde 5 Kuruştur. 

~ ~llıiı nü.e'i:ıar 25 kuruıtur. 
4l>Otu MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR 

!erinin üstünde ve kundaktaki Rezil olacağız... İçeridekiler, 
çok kaçük ve taze bir yavruyu bu kadar ateşe bala dayaoı · 
sallıyordu.. yorlar. Bunun bir !'ırrı, hikmeti 

. Çocuk ta ağlıyor mu, ağlı · olsa gerek! 

yordu. 

Daha biraz evvel, kadının 

kalçasına bir kurşun isabet et· 

mi · tl ve z11vallı kadın, eplce 

earsılmışta. Şimdi de sağ ııya · 

ğından vurulmuştu, esasen üç 

günlük lohusa idi. Kendi nl, 

mümkün olduğu kadar metin 

buloodurmaktau 'eya burada 

mazgal dfllfğl başında kurşun· 

larla, bombalarla ölmekten iyi 

bir çare göremiyordu ve bu 

döşünce ile, zaman zaman, 

kuvvetini arltrıp tazeliyor, ateşi 

sıklaştın yordu. 

Basan da birkaç yerinden 

yaralanmıştı. Fakat bilhassa dfr. 

seğinden aldığı son yııra, vazı . 

yed ağırJaştırmıştı.. Yalnız sağ 

kolu iş gôrüyorda .. 
Vak'a gece yar181 geçiyordu. 

Binaenaleyh nişan almıtğa lhti· 

yaç yoktu. Dışarıdan atılan &l· 

lahlarıo yalazaları üzerine ateş 

etmek kafi idi. 

O istikamete gidecek ko4.şuo, 

tepellyecek gövde, tJ&rçahyacak 

kafa bulabtllrdi. Şimdiye ka· 

dar onalh haydud tepelenmlştl.. 

Kadm ile erkek arasında iki 

sandık cephRne açılmış ve yere 

boşaltılmıştı. Bu cephane eplyce 

iş görebllJrdt.. Birkaç tane el· 

IAhları vardı .. Bunlardan başka, 

gerek kadının, gerekse Hasan'ın 

yanında ikişer tane el bombası 

da ateı,ıe hazır vaziyette bulo· 

nuyordu .. Bunları en sona sak· 

hyorlıırdı. Haydodlar, küme ha · 

llnde evin içine girecek olur· 

Jarea topyekun hesaplarını ~ör

mek l,.ln bu bombalara earıla· 

ca1'1ardı. 

Basan; son defa; 

- Mavzerlmi nasıl doldura· 
cağım! 

Sonu var 

Yirmidôrdilncü Liste 
l - Refah - Genlik 

'Jrnek: Bizim davamız ~ınıf 

değil, halk genliğidir. 

2 - 1 sltıh etmek - l --

ritmek 
2 Arıtmak 

Eski kitaplarda "susmak, 
söylemekten yeğdir. .. gibi 
siizleri hatırlarsınız. Y eğril· 
mek kelim~siain ki)kü i~le 

bu "yeğ,, dir. 

Örnekler: 1 - llu kurumu 
yeğritmek, onu yıkıp yeni· 
tıini yapmaktan daha zordur. 

2 - Yıllıırdanheri bizdeki 
at cinsiyetini arıtnuya ~a

lışıyoruz. 

3 - lslah. ıslahat - ı - Yeğ· 

ritim 

2 - Arıtım 

Örnekler: l - Tanzimat Av· 
rupa korkuao ile başvuru}. 

muı bir yegritim hareketi 
idi; bir devrim değildi. 
2 - lslahı cinsi feree - At 
cinsinin yeğritimi 

4 - Salah bulmak - Y eğrim ek 
Salah - Yeğrim 

Ürnekler: Dünyada ekono· 
mik durum, henüz hiçbir 
yerim heldeği (alameti) gös· 
termiyor. 

S - Salih - \arar, elverişli 

Örnekler: l - Bu evi bu 
işe yarar bulmıyorum. 

2 - Bu evi oturmıya clve
l'işli bulınıyorum. 

NOT: Gazetemize gön· 
derilecek yazılarda hu 
kelimelerin Osmanlıcala· 
rı kullaoılmamasını rica 

ederiz. 

-

Deyince kadlD, oturduğu yer· 

den yOzükoyun uzandı ve bir 

hamlede yerde boş duran mav· 

zer tüfeklerini yanına çekti. 

\......_ _____ ,_,,/ 

Kızılay 

Bir iki dakikada hepsini doldu· Haf tası Hazırlıkları 
rarak Haean'a doğru itti: Gün Geçtikçe Artıyor. 

- Al Hasan!. İşte eaoa dört Bazlrao'ın 23 ünde başlıya· 
tane dolu mavzer.. Bo~aJdıkça cak olan Klzılay haf tası fçln 

ozal! ben duldorurom! şehrimiz Kızılay merkezi bü 

Ve gene ateş başlamıştı. yük hazırlıklar yapmaktadtt . 

Gerçe boşanan silahlar, doldu· Kızılay haftaeıoda biri H11lkevl 

ruloyordu. Fakat hu doldura- bahceelnde, ötekisi Kordonda 
loş amellyesi iki stlAbıu mun- deniz sporları yurdunda tkl 

tazım şiddetini ve ateşini azal· gardenparti verilecektir. Halk 

tıyordu. Mazgalın birisinde hatipleri taraf10dan haf ta için· 

araeıra görülen bo ateş fHala · de şehrin birçok yerlerinde Kı-

larındao dışarıdakiler istifadeye zılaya yardım için söylevler 

kalkmışlardı. Şafak ta eiıkmek verilecek ve biricik şef kat k.o· 

tızereydl. rumumuzun yapllğı işler anla· 

Bunun için, haydudlar hesa· şılacaktır. 

hına, g6n ağarmadan herşeyl Haf tanın ilk gılnıl Kızılay 

kökünden halledlb cltmek la gençlik dernekleri üyeleri bü· 

zımdı. Bu müsademede tepele. yOk tören yapacaklardır. 

İzmir limanı 

İzmir limanında, hazirandan 

itibaren yeoi bir tartfe tatbik 

edildiği mahlındur. Bu arada, 

hayvanatın yüklenmesine aid 
olan tarife de değfştirilmfştlr. 

E~kt tarife, hayvan başma 

şöyle idf: 

35 kuruş 8Jğlr, 7 ,5 koyun, 

5 kuruş kuzu, oğlok. 

Hayvanlar g*'ne taş iskeleden 

yüklenir ve bu ücretten ba~ka 

hiçbir para alınmazda. 

1 hazirandan itibaren tatbike 

başlanan tarife ll!e '"Y le ol 
muştur: 

50 kuruş sı~ır1 10 koyun, 

5 kozu ve oglak.. Bu tıtrlfeye, 
bir de liman harici (Tse tı<kelıı) 

romörkör mım:afı adı He lırher 

şat başına 5 lira konmu~tur. 

Yani bir cele lı ve hayvan Ilı 

racatc,;1sı, rne!'ela bir şat hayvan 

eevk etse hem o şattaki hn 

hayvamn ıarlfe muclbioce yük· 

letme parasını verecek, hem de 

ayrıca, şat porası olarak b.-ş 

lira ödeyecektir. 

Yani. tarlfe artırıldıktan 

ba&ka (Romörkör masrafı) namı 

ahında yeni bir masraf çıka· 

rılmışhr. lhracatçılar buna da 

ses çıkarmamışlardır. Fakat 12 
h1&zlrımda tarife gene deği&tl· 

rUmlş ve aşağıdaki şekilde 

yühseltllmiştlr: 

• 55 kuruş sığır, 10 koyun, 

10 kuruş kuzıı ve oğlak .. 

Bu yükseltillşe karş.lık ola· 

rak, beş lira turan rıımörkör 

masrafı kaldın! mışbr. Yapılan 

yeni zam, yani ıuğır başına 

artırılan beş kuruş, romörkör 

masrafının karşılığıdır. Diğer 

hayvan tahmil tarifesi fazlalığı· 

da keza... oobeş gün içinde 

tarifenin mütemadiyen değişti· 

rilmekte olmuı yetişmiyormuş 

gibi, üstelik bu son tarifenin 

1 

tatbikatı da ah· üst edHmlye bıtş 

lanmıştır. 

izah edf'lim: 
M<>sela bir celeb, ik.l ve ya 

üç şatla taş lakelesfndeu sığır 

yüklemiştir. Fakat en son ta · 

rlfe üzerinde rıhtım idaresince 

alınması lbım gelen para, on· 

dan evelkt, yani 1 hazirandan 

11 hazirana kadar tatbik edi

len tarifeye nazaran biraz ek 

sik diişmüştiır. Meseli 250 

çuval sevkedllmlşse, asıl tarife 

olan 50 kumştao başka rooıor 

kör zammı olarak ve (5 ku

ruş ftzerlndeo) bunlardan 1250 
kuruş almak lazım gelmiştir. 

Balbukt şirket 1500 istemiştir. 

Çünkü evelkt tarifeye göre öç 

şallan alınacak para, beşyüz 

koro~ besabtl6 1500 kuru~ 

imiş ve idare eski tarif eye gö · 

re biraz ziyan görünce hesabın 

tamamlanmasında ısrar gös· 

terlrmiş.. Buna mukabil, kuzu, 

koyan, oğlak sevkfyatında, es · 
kt tarlfoye ntsbetle çok para 

alan fdar,.ye müracaatla: 

- Mademki 1 haziran ta 

rifeslnf e@as tutarak sığır sev· 

klyatında son tarifeden doğan 

zlyanım bize tamamlatıyoreun .. 

Şıı halde ayni esası gözöoüne 

alarak son tarife ile birden 

kozu, koyun v~ oğlak sevktya· 
tında aldığın fazla parayı nl· 

c;ln bize iade etmiyorsun? 

Denilmiştir. Bu itiraz, mali 

tık, bakımdan tamamlle doğ · 

rudor. Bir kere bizim hayvan 

ihracatımız gt>liştlrllmiye, yük 

sekleştlrllmiye ve yardtma ıoob 

taçhr. En bf rlncl piyasamız 

Yunanlstan'dıt. Halbuki Yu 

nan:ıntatao'da biz yeni v~ teh 

llkdl rakipler karşısmda kal

mağa başlemı~ızılır. Blnaenıt l<>yh 

tarifenin yüksdtflm,.si t' ~aaen 

haıalıdır. Çünkü hayvanların 

maliyet f latloe te!!lr yapacaktır. 

Rekabet kudretimiz azalacaktır. 

Bunun bir ucu ihracatçıya, btr 

ucu köylüye, çflrçiye dayana· 

caktır v... nihayet idareye de 

dokunacaktır. 

Saniyen daşünmek gerektir 
ki, ihracatçı, bu fazla masrafı 

keseetnılen ödlyecektlr. Çünkü 
bunların müb!lyeasıoda tarife 

başka idi. Birdenbire yapılao 

kıeımlerın ihracatçı tara(ancJın 

ödenme~I lcabetmektedlr. · 

ÜçiincftsO, bun ian sonrakı 
mübayealarda ihracatçı, köylü· 

den, hayvan, sürü sahlblerlnden 

daha ucuz mübayeat yapmıya 

kalkışacaktır. 

Bunlardan başka, bir tarife · 

nin 12 günde 3 defa de~lştl 

rilmeBlnin anlamı ve hikmeti 

nedir? Tarifeyi yapan kimdir, 

bozan kim? 

Dıthası var: 

Şu veya bu tarifeyi gözönü· 

ne getirerek eo son tarlfeolu 

haricine çıkan ve eksiğini ta 

mamlatan idare, eskf tarifelere 

niBbetle aldığı fazla parayı nl· 

çin iade etmiyor? 

Br.nlar, hakikaten sorulacak 

şeylerdir. ldare, bugün, btr 

devlet müessesesidir. Keyfe ve 

menfaate göre iş yapılamaz. 

Ortada bir prenslb, bir tarife 

ursa, onun lcabatı tatbik edl 

Ur. Bo lştn düzelıllmeeinl bt:k 

llyoruz. 

Fuhşa Teşvik 
Bırhribaba parkında bazl 

genç kadınları dolaştJrarak 

fuhşa teşvik eden Hatice ve 

Macide adında iki kadını men · 

faat mukabtllnde bozı ark.eklere 

veren Mehmed kızı Hatice 

zabıtıca tutulmuş ve adliyeye 

verilmiştir. 

Zahire satışları 
Ç Ctnel K. S. K. S. 

50 Buğday 5 25 5 25 
;37 Bakla 4 375 4 a75 

1052 ken . pala. 180 420 
187 8. pamak 50 50 

Burna va 
Haberleri .. 

Harnava, (Özl"I) - Bornava 

Kamunbayı (Nabiye mödilrü) 
ile jaodamaoın beraberce çahe 

maları sayesinde hırsızlıklano 

önft a1ınmışttr. Kamunbay Edltı. 

jandarma ve bekçilnln gece 

dolaşmalarını teftiş etmekte ve 
ayni zamanda köylt'rl d6 d..olı· 

şarok köylülerin lhtlyaçlarlle 
ligi gö!l~rmelı:tedir. 

Köy okollarında dersla bit· 

mlş, imtihanlar yapılmış ve 

okullar kapatılmıştır. Köy okul · 

larının ~ar okullarından daha 

önce kıtpatıJmaeı, köyliilerlmfzin 

mevsim dol$yıslle yllylaya, ha~ 

ve bahçelerine ç~kUınel~rlndeo 

ileri gelm~ktedk 

§ - Burnava parkı çok 
güzeldir. Bütün lıalk, gündüz 
ve gP.Ce pllrka akın etmektedir. 

F11kaı buuda, üzP.ılode duro· 
lacak mühim bir mrs'ele var: 

Sporcular için ya~ıl11n soyunma 

ve duş ynl bir b ela olmuştur. 
Buradan çıkan pi~ !loku parkta 

olurao halkı rahnl!IJZ ~ıın e klı>· 

dir. Burnau parkı, şıırbay 

Fehrııl'oln güzd lılr ~seridir. 

Hay Fehmi'nlo soyunma yerini 

örterek blr kapı yaptın.cağına 

ve ha sureti~ parktaki bu mıh· 

zuru da ortadan kaldıracıığı 

umuluyor. 

§ - Önümüzdeki pazar güoft 

100 kadar avcı ve köylft. Bur· 

neva köylerinde mah~ullere za · 

ur veren domuzları öldllrmek 

Ozere bir sarek avı yapacak · 

lardır. 

§ - Burnava Ziraat mı>kteM 

bahçesinde tenis kordlan yap · 

tmlmaktadır. 

§ - Buroava'dakl spor~u genç· 

Jer ve idarecileri öoümiızdt'kl 

pazar günil Armutlu'ya blr ge· 

zintl yapacaklardır. 

(şıklar Köyünde 
Kanlı Bir Vak'a .. 

lşıklu köyü yakınında iki 

klşln!o ağır surette yaralan · 

maslle sonuçlanan bir vak'a 

olmuştur. Çoban Yusufla Meh · 

med Ali; akşam üzeri köyün 

sığırlarını otlatmaktan geliyor· 

lardt. Hayvanlar Altındağ kö· 

yünden Ali oğlu Masa~nın ekil· 

mlş tarlasını çiğnemişlerdir. 

Bundun kızan Musa; c;obanlara 

küfretmiş, oolar da karşılık ver· 

mlşleıdir. Çıkan kavgada Mcu 

belind~ki kuma ile hücum ede· 
rek Y mıufu sol böğriioden ve 

üç yerinde, Mehmed Ali'yl 

karnından, esğ öo.ıuzundan ağ•r 

.,.suretle yaralamıştır. Mebmed 

AU'nio bağırsakları yere dô 

kölmüştdr. Vak'adan sonra 

kanlı kamayı atarak kaçan 

Muııa; Pınarbaşı köyü yakının · . 
da jandarmalar tarafından ya· 

kalınmıştır. Yaralılar haetaaeye 

kaldırılmışlardır. l\iehmed Ali· 

nin bayata tehlikededir. Adli· 

yece tahkikatı devam ediliyor. 
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- Başı 3 ncil ytızde - 1 
l fyılll•. 

dedim.. Haklı değ\ dl şo 
Be.nim torunlara naslbatıP1 
olaçak: 1 r 

- Başı J inci yüzde 
Başı l iocl yfizde 

....... fi-ze_rı_ne-söz aıan eayıavıor ıs ;: 16 Haziran 1935 Pazar Günü 
met İrıöail hükıimetlnin son = GölcDk . Bozdağ • Ada!,!İde . Adagüme = nın salllmamusı hakkmda tel · 
günlerde Komutaya verdiği toz = ..__, = graf çektiklerl için buğday 

1 ıo e " 
lktsfnl bir araya gel re de 

Kafa ile can, beden bepıl dı 
yük afyon ticaretini yürütür· 

kı'n f nenlığo hizmet, prenslblle 

Türklye'yl tuzağa dü firmOe 
olduğunu lşaıet etmiştir . 

Bnc Türker sözlerine devam 

ederek, ula lar kurumu afyon 

kartelin! eırf psrn kazanmak 

fsteğfle başka bfiyiik afyon 

merkezlerini himaye etme~ le 

itham etmiş ve Türklye'nln 

~·ermiş olduğu aözüne bağh 

kalarak kısa bir zaman öqce 

bir buçuk milyon liralık b1r 

satıı,ıı feda ettiğini kaydederek 

uzak şarka idhal edilen ofyon 

ların kimin tarafından sokul 

doğunu sormuştur. 

Afyon saylavı eözh•rlnt biti 

rfrken ilgili bakanhklarıo ku 

racakları bir komisyon tıırafın 

dan bu cihetin iyice tetkik edil· 

mealnl istemiştir. 

Eskişehir saylavı .Emin Sa· 

uk da Afyon tnhlsarıoın kuru· 

loş anda hakf m olan dOşüncPyi 

işaret ederek in ani ,bir dü~üo· 

ce ile kabul edilmiş olan bir 

taahhüdün sonradan tamamen 

akei çıktığını, dünyada sıhhat 

için earledllen afyonun yüzd~ 

seksenini Türkiye He Yuuo lav· 

ya'mn istihsal etmekte olma

sına "arşı yüzde on mOşterJ 

bulunmadığını ve bu düşünce 

sini tecim ve endO trl kongre 

einde söylemiş olduğunu ve şu 

rada burada yspılan eroin ka 

çakçılığının karteller tarafından 

yapıldı~ım ve hunların himaye 

gördüklerini ileri eürmfiştür. 

Emin Sazak sözOnü hltlrlr· 

ken me6'elenln ehemmiyeti üze · 

rlne nazarı dikkati ct>lbetmlş 

ve ıafyon satışı işlerinin yalnız 

bir bakanlık, ekonomi bukan· 

lığı tarafından kontrol edilme 

sinin muvafık olacağını söyle· 

miştir. 

Bu soyla-çfardan sonra söz 

ekonomi bakaoı Cf"llil Bayıır 

efyon hakkında bugün tatbik 

edilen usuldeki prensibi tekrara 

lüzum görm,.dlğlnl söyliyerek 

muvafık görmiyl'olerlo kanuni 

teklifıe bulunmukıa BPrbcet ol 

duklarını ve bu teklif in kamu 

tayda tetkik edilerek salim bir 

eekle get;rllmeeloln mümkOn 

olduğunu işaret ettikten sonra: 

- Fakat, demiştir, bugün 

mevzuu babsolan me'ele konun 

ve nau ilerin de~fştirllmeel de· 

ğlldir. Mes'ele Yugoslavya ile 
aramızda yapılmış olan bir an· 

laemaoın kamutayca ta diki işi 

dlr. Şimdiye kadar yaptığımız 

tecrObeye göre Yngoslovyo hü· 
kumetl ile birlikte yaphğımız 

bu fşte fayda görmü~üzdilr. Ve 

bu ytni değildir. Geçen yıllar · 

danberl tatbik etmekte olduğa 

muz oeulOo yenilenmesinden 

ibarettir. Ve buode fayda vardır. 

Ekonomi bakanının bu söz· 
lerlnden sonra afyon karteliyle 

yapılan söz bağının ufyon tice· 

retlmfzl zarara ogrnttığı ve 

kartelin el ahından iş gördüğü 

takdirde taaahhürller:hıılıiu fes. 
hlle afyon ticaretimizin eerbeRt 

bırakılması hakkında bere 1'ür 

kerıarafmdan verilmiş olantak· 

rlr okunmuş reddedilmiş ve 

kanun k•nun kabul olunmuştur. 

Şeker Fiatleri: 
Bundan sonra kristal şekerjo 

toptao satış flatlnln ve kesme 

şekerin de 28 kuruşa indiril 

meeiol gözeten kanun lAylhaeı 

nıo görOımelerlne g~çllmfştfr. 

Kanunun heyeti omumlyeel 

18'1 1 

ve çimento f fatleriulo indiril := Birglye gidecek yolculara lüzumu kadar otobüs ve oto· = satışı olmamaktadır. Dün ek· 
şnm üzeri 5125 kuruştan yalnız 
elli çuval autu~ olmuştur. Üç 
güodenbed piyasad11 buğday 

f latlerlode elif paralık bir faz . 
lahk vardır. Ziraat bankası 

birbirine aymalı .. msyle o , •. 
sen de :n yaşmda lbtfY'' 

mazdın. bir m eslnl g özete o kınunlardao _ mobil temini jçin ÔDE~IJŞ şarbaylığı şimdiden hazırlığa -
sonra şek~rln de f lotiol indi başlamış ve asgari Hatleri tesbit f'tmlştlr. = 
ren krıoun JıiyJhasmı kamutaya = Gölcüğün denizden yüksekliği 840, Bozdağın 1027 mel -= redir. Şehtrde hararet rn ytlksek duecede iken buralarda -
verebildiğinden dolayı duyduk = bir bahar havası vardır. Temiz hava, bol eu

1 
mükemmel = 

lnu kıvancı kaydederek şeker = bir yayla, Gölcllktc kayık gezintileri 
fabrlkolarının ma11y wl f tatlerl· = İzmir. Ôdemlı,ı bilet fiyatlara ; 
nl ve bunun lçtn çalıemaları, _ 1 Jncl mevki bilet ı 50 kuruş 

_ İzmir direktörü bay Aşkı Ereni 

= bir mubarrlrlmlz görmüş ve 

buğday durumu hakkında ma · 

lumat iş etmiştir. Bııy A~kı 

Eren demiştir ki: 

dış memleketlere gönderilecek = 2 inci mevki bllr.t 125 koruış _ 

şekerli maddeler için daha ~e · = 3 öncü mevki hllet 100 kuruştur. = 

O söylerken bakfkııt, d 
l or il· 

kord gibi içimi keoılr y adi· 
Gençliğimizi, zaınıo '" b r· 

dl etı0 
selerden başka, keD Ye· 
suzloğomuz harcadı, gil'\delJ 
ntlere örnek olmalıyız. Bı 
iyi seyyar müze oloıllZ· ar O· 

Genç yaeta ihtiyar "" 
8 

nen birer gövde ısşıyoro•· niş muafiyetler verilmesinin - Trenin hareket eaatlara btletler üzerinde yazılıdır. Bilet· -
t~miol gibi bazı leteklerde ba· siz yolcular trene bloemezler. _ 

lunmuşlar ve ellerinde etok = Bilet satış yerleri : = - Zlrat bankası: hükumet r 
nflmına buğday alıp eatmakta Doktor 

şeker buluoduranların zeıardan _ Aydan demlryolu şehir kalemi (Kueetecllerdı::) Aleancak -
korunmaları yolunda kanona - vr. Kemf'r istasyonları, Tilldllk Bay Faik eczahaneei Kemer 

bazı ko ·ıtlar Uıivealnl letemlş· 
- altı Sevfnç paııtahane~t. Şifa f'ZZ11haoeet. -

J erd 1 r. • 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 n 111111111111111111111111' '1111111111. 

Bunlara karşılık veren Eko 

nomi bakanı Celal Bayar eeker 

fabrlkeları kurmak ve memle 

ketlmlzde ef'ker endOstrislol 

korumak için Kamutayın ka · 

nunlaıla koydu~u himayeler 

sayesfndo bu endüstri ol n ku . 

rulması mümkün olduğunu 

learet ederek: 

- Bu hlcıayel,.r, demiştir, 

henüz geri alınmış df'~ildir. 

Fakat bükum1:tlo şeker endüst· 

ri ioi korumak husoımnda gös· 
terdiğl bOyOk himmete karşı 

şeker endüstrlsile ilgili olanlar 

h ü k ıimetle bero her uygun yil 

rfiynek fedakıirlıktan çekin· 

memlşterdlr. 

Celal Buyar ~ekerl ucuzlat 

mak için alınmış olan unsur 

lnrı ayrı ayrı kaydeder,-k hft 

kumetfo katlandığı fedaluirhklar 

yenında fabrikaların da · Qzerle· 

rlne büyük ağırlıklar almış 

olduklarını şeker endüstrisi 

gibi rlaklerle dolu bir endüstri· 

de buniarın yapılmasının ancak 

" .. Bahri Baba Park Gazinosu 
lstaobul'dan birçok fodakıirhklarla getirilen ve seneler 

den bf'rl BELVÜ ve ÇlFTLlK PARKI gazinolarında güzel 

ees ve sozlerlle herkese keodllerlne sevdiren islml~ri aşağıda 
yazılı kıymetli musiki grubu her akı,ıam gıızlnomuzda çalış· 

maktadır. • 

Kemani . • . Necati Udi ....... Cevdet 

Kemençe • . • . Alt•ko Klarinet . . . . . Şeref 

Yorgo D-rhuka . Hasan Tahsin 

OKUYUCULAR 
İBRAllitU 

KADIN OKUYUCULAR 

Mahmure Handan 
Faidc Knçnk Nezihe 

HA~IİT 

ŞOkran 

Suat 

Bir haf ıadır rahatsız bulon11n İstanbul Radyosunun 
kıymetli ean'atkarı 

Bayan BELMA Cevdet 
8 Haziran cumartesi akışamından ltlbar1:n arkada~larına 

iltihak He seanslanoa bae'•yacaktar. 

Cumarıesi ve Pazar Akşamları Saat l 0,30da 
Karşıy11ka'ya otobüs temin edilecek.tir. 

bu fııhrlkalarıo hilkumet şef 

kata altmda bulunmalarlle müm· 
k ün olduğunu söylemiş ve bir 

urara nğrudıkları takdirde _ 

bunun elbette nazara dik.kate § 
alınacağını eöylemtştlr. -

f 

~ \llll l il l lll il il il il l il il l llll il lll il l il l l l l il llUI 11111ti1111111111111111111111111111111111111İı ~ 1 

-

-
Ekonomi Bakanı dış mem· =: 

leketlere yapılacak ŞPkerli ma· = 
mulit için bu kanunla veril· 

mekte ola o muaf lyetln oldukça 

----= 
geofş olduğunu, evelce 30 - 40 = 
kuruşa alınan şekerle yapıl· -

-makta olan bu gibi madddeler -

SIHHAT 
ECZANESi 

--

dır. Bankanın rolü; tamamen 

bir mutavassıt durumundadır. 

Buğdaylar hükumetlndlr. Ve 

ziraat bankası depolarında 

memleket ihtiyacına yıllarca 

yetf'cek buğday vardır. Balkın 

ıç kalması gi bl bir dorum 

hiçbir vaklt mevzubıhsolamaz. 

Bazı yerlerde kuraklık olmuş 

diyorlar. Ben kuraklık oldu 

ğunn bilmiyorum. Olı1a bile 

bo genel bir şekilde değil, 

arızı ve mevzii olsa gflrektlr. 

Buhrana mucip olacak bir şekil 

olmasına Z!!Dnetmlyorum. 

Ziraat bankasının buğday 

eatrnemaııı hakkındaki emir, 

bankanın f?enel direktörlüğün . 

den değtl; Ziraat Bakanlığından 

gelmiştir. 

Bay Aşkı Ereoln sözleri hu· 

rada bitmektedir. Mahalli ih· 

Osman Yunt16 

J kl•f' 
Deri ve Tenastıl Hasta 1 

M üta lıaseıaı t 
b b ... 

Hergün hastaları eı 8 d r 
k• • 1 O dan akşam altıya 

kabul ve tedavi eder. 1 ,o· 
Adres : Kemeraltı ŞaP1 1 

kak numara 19 .._ _________ i"'.':"lbaflı" 

tlyaç durumu hakkındı olıl'' 
ve şarbaylık Ziraat Bık• 

1 vetlll r 
na telgraf la maluınat re· 
!erdir. Banka direktifle b•bO 

ket etmektedir. BakanlığaO 111 
mftracaat üzerine baok•IJ 

b••''' buğday satışına tekrar 
1 

bek· 
maeı için emir veroıel 

lenmektedir. a•· 
Buğday ve un f fatlerfol~ de 

ha ziyade yükeeloılyeceg 
tahmin edilmektedir. 

için lazım olan şek.erin bugün = 
yirmi karaşa elde edileceğini ;;; = . = ~I ~··\ 

söylemi~ ve bununla beraber 

bu endilstrlotn lnldşafı için 

-----
lcabedcn kolaylıkların tetkik 

edllmesine devam olunacağını _ 

keydederek tecf mer elinde hu· 
lıman stoklar için bDtüo arzu· 

hıra rarmen bir Şl'ktl bulun· 

masrna imkio bulunmadıdığıuı 

\'e eseSt'n tecimen elinde bolu· 

--------
nan şekerin 3-4 bin ton ara· 

sında bulunduğunu ve bun da = --
memleketin muhtelif yerlerine -

Ucuz, Taze, Temiz 
ilaç Çeşitlerı .. 

= ".' .;-, ~ > ~ 

§ ~ r~~~, 
- ~U:~ı&l;l~..L.:~__.~~Lf\)~ ~ 

; lzmir 1'1illi Emlak Müdtırlüg"' nndeJJ· = ~ 30 

- Darağaç Demir mehmetçtk eolcağında 2 

u tramvay caddeelnde 77.63 ---
" makara sokağında 12 

Bayraklı burnava caddeel 57 

-----= -_ lk.fçeşmelfk asmalı meeçld caddtı 175.153 

- Burnava topuz eokağı 6 

- Bayraklı menemen caddesi 39 

nu. lı dakU0 36 .. 
.. .. 
.. 
.. 

.. 
•• 

J8 
il 
16~ 

.. 2• 
ı>V ()0 
e\' 36 

dağılmış bulunduğunu söyle· -

mışıir. _ Başdurak Büyük Salepçi -- Geziler kemer c11dde8lnde 190. 198 .. 
Kareıyaka barbaros sok.ağa !35.39 

dükkilO JOO 
fırıD j66 

Hıtlk&ra meydan verilmemesi - ff K d 
ve uzak yerdeki vatandaşların = anı arşısın a .. 

-----
d 11 ucuz e ek c r a I m a la r ın m t e · § 1111111111 111 111111111 1111111111 ili 111 il 111 lll ili lll il lll ili 1111111111 il 111111111111111111111 llJ -----
mlo dilmeel yolundaki bir 

htt'ğe karşı da İçişleri Bakanı 

ŞOkril Kaya karşılık vermiş ve 

demiştir ki: 

- Şeker f latlnde yapılan 

bu teozllAt son yıllarda hattın 

dilnyada görülmemiş ekonomik 

bir bAdleedlr. Bizi bir fedakAr· 

lığa eevkeden bilhassa halkımı· 

zm şeker yemesini temin etmek 

içindir. Şeker bellf başlı havaylçl 

zarurlyeden olduğu gibi kov· 

vetll bir gıdadır da. Yapılan 

fedakarlık ekonomik olmaktan 

ziyade doğrudan doğruya sosyal 

ve ulusal bir lşdlr. En uzak 

yerlerdeki yurdda~larm dahi 

şek.eri ucuz y~meelerlni temin 

için kanun çıktığı güo llbaylıır, 

şarbaylar, emh almış buluna· 

cıklar, ihtikara karşı g"lecek· 

ler ve halkımızın kamuıııyın 

yaptığı tamamlle milelef ld ol· 

malarıoı temin edeceklerdir. 

Bu sözlerden sonra tecfmer 

elinde bulanan şekerin maliye 

memurları tarafından teshil 

olunarak yeni k .. nuna göre ya· 
pılacak satıştan husule gelı cek 

zararın karşalanması için v~ıl· 

len takrir okunarak reddedil· 

mfş \e kanun kabul edilmiştir. 

Kamutay cuma günü topla· 

nacaktır. 

Dnrağaç paralı köprfi 53.69 
Osmaniye mlrikeltim hanı uda 12 J 2 16 17 
Bayraklı vl~ne eokığında 3 

Murabıt çarşısmda abdorrahman hanı 49.9 
Alsancak küpecl oglu 104 
Duağaç tramvay caddeılnde 133 23 101.7 

•• kabveb•otı 4S 
2 dOkklO 4~ 

" .. 
u .. 

ev gO 
mığaı• JOO 
ev 56 
depol•' 50 

ıoO 
is6 
ı• 

Turan m enemen caddesi 2 93 « ev Jg 
Ka~aotlna bülbül sokağında 52 .: ef g6 f"' 

Yukarıda yazılı Yunanlı emvalin altı aylık icara J.7.9 9'00ol· 
zartesi günü saat 15 te ihale edilmek Ozere mOzayedeye rJJaı'' 
muştur. Taliplerin o saatte Milli EmlAk madöılGğftDe g5 
caatları. 14 26 1
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Mfietahkkm mevki ııa. al. ko. dıo: 

J Ankara garnlzooundıkl kıt11t •e mDeHeut efradının lh Kılavuz 

Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

tlyacı için 181000 kilo aade yığ• mdnıkaeaya konmuetur. J • O f 
cın ers er .. 

2 Şartnım~ eyyamı ıaılllyeden ıoaada her gfin lSğleden • • • • • • 
ııonrı 6cretelı olarak Ankıra levazım Amlrllğ\ eatınılma - 27 -

komisyonunda görftleblUr. Azim - Dölen 

Tefrika No. 59 l\I. AYHAN 3 - Manakaeıeı 26 haziran 935 tarihine mtıııadlf çarpmba ....................................... 
lak'ın Ağzından, Burnundan Yeşil 

gilnD ııa1t 11 de Ankara lenzım Amirliği blo1Bı dıhl· 

tinde levHım Amirliği eıtın ılma komlıyonu tarafından 

yıpılıcaktır. 

Azmetmek - Oölenmek 
Dölen ve duta 6n0ode eğil · 

Salyalar Fışkırmağa Haşlamıştı .. 
' 

4: Ekelhme kapılı Hrf uııuld iledir. 

5 18,000 kilo sade yığının beher kilosunun muhımmen 

YGrtıyorlardı . Salak ı 
~lı.ııız g6riloGyorda. Ne· 

Şimdi ne yapacağız Yakar? 

Biç Aybey! Bekllyeceğlz. 

Neyi? 

flııı 95 koruıtur. Mecmu tutarı 17100 liradır. Teminatı 
- Ne oluyor Yakar! 

munkklteel 1282,5 liradır. 
- Kurtuluyor. Kurtolayorl 

işte bek, gOzlerl ışıklaudı. 6 İete.klllerfn ticaret odasında mubyyed olduklarını dair , ~ .._Gettı. 
eyin var Salak! 

~lçbır ıey Yıkar!. Bir 
•rınısı, bir mide bu· 

~ 
ta Pn bu b6yle geçti. Yur· 

ti'•k için, dıha yirmi 
~ 1•rdı kalacaklardı. Heıo 
~ lerl gldfyorlardı. 
"•\eaaı •aktlydl. Salak, 
heteıılınmııtı. Terliyor, 

• llefeı alamıyordu. Buna 

h•yatı zoru zoruna 

\ ~ çalıııyor gibiydi. 

-) kenarında bulunu 

1~ Yakar, unkta duran 

S. hnına yaklaıtı: 
bt'-k çok fenı vızlyene. 

'tey gelece~lnd n kor· 
•, raa. 

1, Salağa doğru ıeğlrttl. 
•tı .. 

'-. 
10 ayıkları dibinde 

't, blrıey yıpuken 

~lıkb 

Mldel!bJI boşaltmasını! Aybey, şaşkın glblydl. veelkı ibraz etmeleri mecbuddlr. 

Aybey başıoı ealladı. Jş leten Bfr dakika geçmedi, Sal•ğın 7 Teminatı muV1kbte mıkbuıları ile birlikte teklif m rk· 

geçmiş g<Sr6otıyordu. Ve Ya ağraodan1 burnundan ytşll ııal· tublarını mOoak11181DıD yıpılacağı muayyen ııaıtten en 

karın eözüoe güvenemiyordu. yalar fışkırmığı başladı. ıeığı bir 1111 enet Ao ... ra leva&ım Amirliği ııatın alma 

Salağın gözleri, belki bir . - Şöyle, baeını eğelim. komlayoounı nrmelerl. 1673 9 14 19 23 

dıhı biç açılmıyacakıı. Yakar ne derse, Aybey H · Mfiııtıbkem me•kl H. al. ko. dan: 

(Hnm, ne yamın şeydi? Bu dece itaat ediyordu. 1 Ankara garnizonundaki lntaat ve mCleueeat ihtiyacı için 

•relın gibi arkldıtı yere seri Salık, bu yetti ıularlı bera 580 bin kilo ekmeklik un milnıkaeıya konmuıtur. 
yordu. Aybey, en yakın, en her, mldeılol ttmlzliyordu. Ve 2 Şntnameei 2 llra 46,5 kuruı Clcret mukabilinde Ankara 

ıe•dlğl, eo gO•endiğf, merd, yavsı yuaı ~klı bıoıoı gell· le•1Zım Amirliği utın alma komisyonundan verilir. 

babacan bir arkadııını kaybe· yordu. 3 Maoakael8ı 28 haziran 935 tarihine mGeadlf cuma g6n6 

diyordu. Gözleri yaşla dolmoıtu. Elleri ıetnmığa baılamııtı. telgraf hane ayarı ile saat 15 de Ankara leflzım Amirliği 
Eğer Salık, bir e .. vaıta cın Yavaş yavao Aybf!YID kolunu bloHı dıhlllode levazım Amlrıtgl utın alma komlıyono 

veoreeydl, yOreğl o kadar yan· sıkıyordu. Aybey, enlncloden tarafındın yıpılıcıktır. 

mıyıc11ktı. çıldıracak gibiydi. 4 Ekalltme kapalı zarf usula iledir. 

Ay bey böyle dOatınftrken, - Salık, Salak! diye bağı · 5 580,000 kilo unun beher klloıunon muhammen f lıtı 
Salığın, kolları araııında geril rıyordu· ığam, kahrımıuım, 8,5 koruıtur. Mecmu tutarı 49 bin DçyDı liradır. 
dlğlol, gôkeandeo bmltıl1r gel Salağım.. l'emloatı moflkkateel 3697 ,5 llrıdır. 

,dl~inl ıı;ôrdO. Dlkkıttle he ktı. Sonu var - 6 isteklilerin ticaret odHındı mukayyed olduklarına dair 

•111il1111il1111 il ili 11111il1111111111111111111111111111111111111111il11111111111il111111111111111111• •tel ka göet ermeleri mec burf dlr. 
~ M e ~ lh n n n=:t -=-= 7 Teminatı mu .. kkate makbuzu ile birlikte teklif mek· 

~ ~ U tobluını mGnıkHanın yapılacağı belli 111tteo bir ıaat 

'-==Seferihisar Karakoç Ilıcaları açıldı-=~ enelfne kadar leV1zım Amirliği 11tın alma komleyonunı 
nrmelerf. J 672 9 14 19 25 

mlyecek hangi kuvvet var? 
Hafi gdvenliğlnl kurmık 

l9fın '161endlk: Onu dı başuı • 
cığıı. 

• 
• • 

Madun ast 

Mlfetk - Oet 
Aet •e Get bllmlyen iyi a!ker 

olımH. 

• • • 
Mıbreo - 1 Çıkıt, 2 etbftt 

Her mal için bir çıkıt belge· 
ıloe ihtiyaç nrdır. (Çıkıt bel · 

geel - mıhreç vesikası) 

Almın plyaeası Tdrk t6lGnft · 

nOn en iyi ııOrDt'lerlndeo bl 
rldlr. 

• • • 
Makale betke 
Çoktaoberl bizi gtbıel betke· 

lerlolzden yokııundoruyoraunoz. 
Ço'ktınberl gftıel betke'lerl 

nlzln yokeunduroyoreanuz. 

Go~el betkelerlalzden yok· 
eunmık bfılm için ıcı blrşeydlr. 

Bu ml81llerdekl yeni keli· 
meler: 

Mabrom etmek - Yohun · 
durmak 

Mahrum - yoksun 
Mahrum olmak Yok· 

eunmak 
• 

• • ,... 111yorau. Omuzun· 
1•)ıp ıuetı : 

~ ..... !. Salo•I. Ne ola 
= .•• = -------------------------------------------------- Bilgin olan bllgfçllk etmez. 

,ı; l 'etıb vermiyordu. Aı. 
\.,:•r, yınındı diz çôk· 
t'Aın yGıQ hem bey11dr. 

Ot& fısıldadı : 

1oruaı gıllbı . Beni 

" ~ ._ atımın yozantı, g6 
l~ 1'hn! 

~:' taıkın n wuztarfp; 

'•!.~'kat neyin nr, ıöyle· 

~ Parçalanıyor.. z., 
~iyim .. Şimdi .. Şlm· 
,~ .... 
- ~ 11 

k6pDkler çıkıyor· 
,, de, gibi S.lık, 18D· 

~ ~bire yıkılmıı, ktıçOl· 
lıe, .. klaımıı, içi partal 

~t~. ç'-tılı andmyordo : 

4' 
'~' ~r iDi! Zehlrlendln mi? 
\..,, l•rdı. Salığı kolları· 
. '"" .,. 1 '\ CG.ı a aııştı. Sılık, bu 
~ ~rle, yıldızlara bakı· 

l'"-t •ı 
"'-: Çrıdı . ileriye doğra 

~-~. ' 
\. ()Q "· Yık1r nerey~? 
;,\t Jr Aybey! Bende bir 
J • çl 

1 t bı rtbltlrsek kurtarırız! 
" '•ı ıı d0, erfde duran e~ 
la "'u f ı \11çG~ " adı . El yordamı 

1 
~·~ •e toprek hlr kava 

ı.ı 1 •, •rdı Bunun iı;Jntidl 
'4• Old L 
~ Q ~lr u"t• katılaşmış ma 
-., 1t111dcP•tçn aldı, hlr bakır 

' 11td 111 ile acele actıle 
ı,~ 

1 
Ve döndn. 

~'1 ~ ~6•bou10 ıığnlaom • ştı 
"' ' ıtrnı•tı . { tlt v • 

r,L Aybey, bıı,ını ıuı .. 
"•t & ?~ lte._ 8ctı ıçılmıyor! 

1 
bttt •c;.rım, ben açımın . 

v" • daha boynunu geri 

\ e b, 
~ ttt-.ı, Ye,u suyu, Salağın 
\ "'d.. ht •rıııından dôkmeğe 
' t,~•t ç, •ğız• "or giriyor· 
~, "-.,1 hu aılkt1rdı akıl· 

•1ta1e1 
ili, Yakar'ın yClzDn· 

"10
de bir ilmlt parladı. 

= Çamlıkları ve tabii gazelllğl ile ~eıbur Seferlbl11rın := MOetahkem mnkl ıı. al. ko. dan: = Karakoç ılıcılırı 10 Hazlrandın itibaren ıçılmışhr. Tılrk := 1 Ankara garolıonunda kıtaat •e mOeıeeMt efradının lh· = ve tcnebl memleketlerlnce tıoıomıı ve bllbısea İzmir •e ~ tlyıcı için 300 bin kilo sığır eti mftoakaeaya konmoıtur. 
E: bavallsl halkının ıeoelerdtoberl tecrObe Ye letlfıdelerlle ro := 2 ~artnameıl 3 Ura 30 kuruı acret moklblllnde Ankara 
- matizmı, kum, bôbrek, b161reak, mide olbl birçok h1eta· := c " ı~v11ım Amlrlfğl 11ıın ılma komleyonondan nrlllr. = lıkların tedavlelne ıUa Teren banyolar oldnğu Hblt olmoııur. ~ = Ilıca eulannda mevcut kimyevi maddelerin fenni bir tıh· §5 3 MlnakaS111 26 b11iran 935 tarihine mtıeadlf çarpmbe = lllden eoora t:lde edilen netlcryl ıe•ğıya yazıyoruz : := gOna telgraf hane ayarı ile IHl 15 de Ankara levaıım 
:= =: Amlrll~I bioHı dıbUlode lenıım Amirliği ıatın alma = Nümunenlo klmynl terkibi ~ komisyonu tarafından yepılıcaktır. 
5 Bir fitrede ~ 4 Eksiltme kapalı zarf ueulil iledir. = Gl Na 2,170 gram Kalor Sodyom = 5 ~00000 kllo 11ğar etinin beher ktloıunun muhammen 

~ Gl K 0,300 " Kıloruptazyom ~ f lıtı 22 kurattor. Mecmu tutarı 66,000 llndır. Temi· 

= GI Mg 0,100 " Kılorumığoezyom ~ nıtı munkkıteel 4950 liradır. = Gl Ga 0,150 ,, Kılorukalıyom ~ 6 J4teklllerln ticaret oduıoda mukayyed olduklarını dılr 
§ 4 = veılka ibraz etmeleri mecburidir. 

~ S O Gı 0,200 ,, Klbrltlyetlkalayom § 7 Teminatı muflkkate mıkbosu ile birlikte teklif mektup· 
~ 2 3 § larıoı mQnakaunın yapılac.ğı belli uatten en aıığı bir = :J = eaat enel Anklr1 lenzım Amirliği ıatın alma komlıyo 

- HG OGı. GOGı 1,300 it Blcarbooıt dö eo = ounı •ermeleri. 1670 9 14 19 23 - -~ ' E: ----M--Qe-t-ıh_k_e_m __ m __ eT_k_l_u __ .-,-.-. _k_o_._d_ı_n_: __________________ __ 

E: S O Mg 0,250 ,, Kibrltlyetlmağnezyom El§ 
- l - Ankara Gedikli kGrftk zabit mektebi ta\ebeel ile hHlı· 

==
§_ Br Na 0,055 " 81rom6r Sodyom ~ .. 

nede basta efradın ihtiyacı için 60 bin kilo koyun eli = 4,525 bir litrede buhınau aabh maddeler § mlnk11ayı konmuotur. 

:_;; yfllı.dnu . ~ 2 - Şartname eyyamı tatlllyeden m11da her gOn öğleden 
= Gazino, bıkkıllye mevcut olop teori( edeceklerin her = ıonra Gcrfltelz olarak Ankara leV1zım Amirliği utın alma 
E: tılrla yiyecek ve içecekleri t11e olarak temin edllmlotlr. Kı §5 komisyonunda gDrClleblllr. 
§5 rakoç ılıcalar. itin Bcıyok Sılrpçloğlu hıoındı her zaman := 3 _ Münakuaeı 28 hHlraa 935 tarihine tesadüf eden cuma 
:= Stferiblear otomobilleri me•cuttur. := = = gGnG telgrafhane ayarı uat 11 de Ankan lnazıaı 
S: Seferlhtur'dın da her zaman otomobiller bulundurul- := 
~ makıadır.. w1 ~ Amirliği blnHı dahilinde lnasım Amirliği utın alma 

iillllllllllllllll lllllllllllllllll 11111 l llllllllİİİİllll llllll I il 1111111111111111 11111111111111 lllllliİ komisyonu tarafa odan yapı lıc.ktır · 

lzmir~Oef terdarlığından: 
heılarıoın ;~ nans Te nrgt borçlarandan ötftrO ıabelll 'em fil 

yıeaeına g~re hıczedllen Rırantln'da Şehit Nizam sokağında 

kAln 6 - 1 [sayılı ev t1rlhl tlAndan- hlb1ren 2 t gtın mOddetle 

mGHyedeye çıkınldığındın ılmak:ve-pey ııtırmek letlyenlerln 

Def terdarhk tabılllt kalemln(ğelmelerl. (1780) 14, 18, 22, 26 

4 Mftnakaeaııı kapalı zarf ueulft iledir. 

5 60 blo kilo koyun etinin beher klloıunon mohımmen 

fi atı 31 kuruştur. Mecoıu tutsrı 18600 liradır. Temi· 

nalı muflkkateei 1 tiO liradır. 

6 let~klUerfn ticaret oJa!!ında kıyıdlı olduklarını dair 

vulka ıbrn t.lmelerl nırcburiıilr. 

7 Teminatı mnvakkate makbuzu fle birlikte tekli( mektup· 

larını müuakauııının y•pılıca~ı muayyen @Htlen eo aoığı 
bir eaat eTvel Ankara lev11ım Amirliği Hhn alını ko 

mJıyoounı vermeleri. 16i 1 9 ) 4 19 25 

Bornava satın alma komisyonunda iha· 
leleri yapılacak olan asker ilanları 

Buruna askeıf ra. ıl. ko. dan: 

l - Beher kllosuoa ~tıbmln edilen l 2 korno ff iatle 63,500 
kilo sığır eti bpah Hrf la ekelltmiye konmuotur. lhıleıl 
1 ·Temmuı· 935 p11arteel gDnG ıHt 11 de yıpılıcıktır. 

2 Muanık temloıtı 597 liradır. 

3 Şntnameelol görmek için her gftn •e ekelhmeelne gf· 
receklerln bildirilen nktlnden en11 bir uat enet tekllf8 • 
mektuplarını mıkbuz makabltlnde Bunavı'dı Hkerl 

eatın ılma komisyon relellglne veraıelerl. 

1731 14 19 28 30 

Yurd ıugıeında hiçbir en· 
gel biat durduramaz. 

Eğer bir 6ogenlz yoksa yarın 
hlae gelmenizi rica ederim. 

Hiçbir engel •e ônge bizi 
hna gihenllğlmlal u~lımakt1n 
alıkoyımaz. 

Ttırklyede baııı tekniği gittik· 
çe ilerlemektedir. 

Bu kltab Ulaı bıaıme•I ta . 
rarından çıkarı)mııtır. 

Bir Tark için en baycık 

ergi, AtaUlrk tarafından değer· 

AtatClrk'le konuımık oerefl 
ne erdim. 

Vergllerlmlıl ödemek için 

yaloıı bnon ıero değU, vlc· 
daa yük6mft altındayız. 

Eııkidtn cami meydanları en 

euıılı halk yığınakları idi. 

hmak yatığı, yağmur suyu 

abA• 
Bu mlHllerde geçen kelime 

terin karAılıklırı: 

Bilgin - mıhlmatlı 

Bilgiç - mıhlmıtfDrue 

Engel - mania 
Ôoge - mınl 
Bası - tabut 
Bııume•I - matbaa 

Ergl - mazhariyet, nalltyet 

Ermek - m1Zhar nıll olmak 

Dt~erlemek -- takdir edil · 

mek 

Zor - mecburiyet 
Yüküm - mecburiyet mO 

kellef lyet 

Yığınak - mf'cma 
Yıtıkc akığ - mr.cra 

- ULUS 

Kitabınıza Güzel 
8jr Cilt Yaptır· 
mak isterseniz 

Yeni kavaflar ÇUfl81 34 numarada 

ALI RIZA 
M O.cellithanesine uğrayınız 

• 



1111m111111111mı111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111111111111111111mı11111111111111111111111 "• 

! Al~şehir Bankası 
--·-· Dzmnır şubesn 

ikinci Kordonda Borsa civanndaki kendi binasında 
TELEFON: !2363 

HerUlrUl (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 
Vadeeidere % 4 

Mevduat Şartları: A!b ay vaddiy~ % 5 
. Dır sene vadelı ıe % 6 faiz verilir. 

Zahire, O.ıftm, incir, pamuk, yapak, afyon veıalre komhyoncaluğo yapıhr. Mallar geldi· 
§ ~lnrlıa eablplıal'lntı f'D müııald IJf'rahle nanı urlllr. 

~llll il ili il lll il il lll il lll lll il lll il il lll lll lll il lll lll il lll llll 111111 1111111111111111111 111111111 111 
~.,ratelli Sperco Vapur Acentası Olivier ve Şore-

RoYAL NEERLANDA.ts KuMı>ANYAsı kası Limited Va-
" CERES ,. vapuru 3 haziranda gelip 6 hulranda An.er, 

Ameterdam, Roterdam 1'6 Bambarg limanları için ytlk alacaktar. pur Acentası 
"SATURNUS,. •apara 12 hHlranda gellp yClkClDCl botaltuktan CendeU Han, Birinci Kordon 

ıonra Borgaı, V arnı, Kôıtence için yak alacık tar. Tel. 24,3 
16ULYSSES., npara 15 haziranda gelip 20 hulnnda ADHfl, 

Roterdam, Ameterdam ve Hambarg llmanlan için yClk alacaktır. 

SVENSKA ORlENT LINIEN 
• 1NORDLAND,. motôrtl 4 hulnnda Roterdam, Bamburg, Co 

penhage, Dantslg, Gd1Dla, Côtebarg, Oılo •e lakaadlnnya 
limanlarına hareket edecektir. 

11ROLAND11 motôr4 22 hulraDda.Roterdam, Bambarg, Dant· 
ılı&, Gdynla, Gotebarg, Oılo n lıkandlnHya Umanları için ylk 
alacakhr. 

SJtJlVICE MA.RITllt ROUMA.IN 
Garbi Akdenls içi• ayda bir MDDteum ~fer 

Tbe Ellermın Llnea Ltd. 
0 THURSO,, npara 25 ha· 

ılnndı Bali· An•era •e Lon· 
dn'dan gelip tahliyede bala· 
nacak ve ayni samanda Londra 
H Hail için yClk alacakllr. 

0 RUMELIAN,, nparo hıst
ran ıoaanda Ll•erpool •e Snan· 

aea'dan beklenmektedir. 
Not: Varat tarihleri te Ti· 

purlınn hlmlerl herine deni· 
tlkllklerden mea'ollyet kabul 
edilmez. 

V. N. 

VV. F. H. Van 
Oer Zee 

& Co. 

., 
•ııııııııııııııınıııııııııııııııı ııııııııııııııııııııııııııııııınııııınının J 

DEUTSCHE LEVANTE L1N1E ~ 
Y Ozlerce Seneden beri Sıhhata Faylll' 

MOcerrep Olan 
"ALIMNIA., vapuru halen 

llmınımııda olup An.ere, Dl· 
rekt, Roterdam, Bambarg Te 
Bremen limanlarına ylk al· 

----
~ lzmir •• Çe,me 'osası flzerinde gnzel .... ...,.... 
§ oteli ve gazinosunda ma,terilerinin her ttıfl 
§ tirahat ve iateleri temin edilmiş olan 

"ALAYA,. .. po•u 23 ...... 1 UrDa lçmeıer 
r1nda bekleniyor. 27 hulrana 5 Avrapa'aın Vlıpaden, İtel ıyarıada olup mis ... 
kldar Aovera, Roterdam, Bam· := bağıraak, karaciğer, dılak haıtalıklarında, mbmlll 
borg ve Breman için ytlk § aeıl ve eafr. yolları lldhıpluında, Nfn kum ye 
ılıcaktır. $ mClzmln lnkıbazda tltmanhk Nıkrlı Te ıeker bot•bf 

SERViCE DlRECT DANUBIEN $ Gibi boayui h11talaklar da seri te tlfahahı teılrl • 
TUNA BATfl $ tir. Dr. Maderrlı Retlt Tahsin : 

"ATİD., moıôrG 13 hazfren· 5 ·· U. la Malgaca içme ıuyu; Karliıpatıa 
da bekleniyor, Bodıpeote, Bra· § del Zals ıoyunaedıer cihet rGchandır) bay-....... ,. ...... 

tlelua n Viyana için yak § Ôıbek ıtllbıhçe araıında Malgaca içmeleri kaıp&i 

alacaktır. i E R E M A D A s 1 
"DUNA,, motörCl 30 hHI· 5§ Artık t..mlr'lllerl .letaabal adalanaa gıpta eıaad"' 

nada bekleniyor, Bodapeote, _5 kurtarmıttır. EREM ADASI 
Bratlıln •e Viyana için ylk 
alacaktır. § Hnau, ağaçları, daire• ma !ar Nhlllala kulDl8dJll 

ARMEMENT H. SCBULET § ılqde dQayada emuU olmıyan eglencell hayata ........ 
BAMBURG g bir pltjcbr. Adaya •e içmeye herkeıln gldebd .... 

5 İsmlr'de Barut ve Ktlçtlk Salepçi hnlınncla btf 
0 TROYBURG,, Hporo ha == _.. := otomobil olmakla beraber eahfldea adaya ve11lt ae...-

lea limanımızda olup A Dfere, 

Roterdam " Hambarg Hmıa· 

larına ytlk a'mıktadır. 

N. 8. - Gellt tulhlert te 

npar tarihlerinde acentemb 
hiçbir mee'aUyet kabul etmem. 

Telefon No. 2007 . 200~ 

5 mittir. 

•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111t111 

-----~~--------~----------~ Hamza Rilstem 
Fotoğrafhane 

Fe.kalAde ıtlr'ıt •e nefaaetle ve teminatlı olarak 

" ALBA JUL YA 11 nparu 20 hulranda gelip 21 hulranda 
Maltı, Marellya n Banelon llmanl1rı için ~tlk alıcakhr. 

11PELEŞ11 npara 1' temmuzda gelip 15 temmuzda Malta, 
Marellya ve Baraelon limanlarına hareket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 
İsmlr'le Nn-York ıranndı ayda bir muntuam 1efer 

"TAMESIS., npora 18 haziranda (De&ra) İımlr'den NHyok 
için yftk alacıktır. 

''17 •• ı .. t ~u ~ur,, 
mCltealUk b~r lı yapılır. 

Vesikalık Resimler 6 Saat&' 
Amatör işleri 12 • 24 

Hamlı: llADlardakl hareket tarihlerindeki detftlkllklerdea acente 
meı'ollyet kabul etmea. 

Fula taflllAt için İkinci Kordonda Tahmil H Tahliye tlrketl 
binası arkuında Fratelll Sperco acentabgını mlncaat edilmeli 
rica olunur. Tt1lefon: 2004 · 2005 · 2663 

ObOrenlerl Mut· 
laka (Okamenıol 
ÖksflrOk Şekerle
rini TecrGbe &li· 
D JZ. • 

ve Pflrjeo Şahapın 
En Oetfl.n Bir Mfls. 
hil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli Mfl& liil 
fstiyenler Şaha 
Sıhhat SOrgfl.n 

Haplanm Maruf 
ecza depolannda 
ve Eczanelerde 
Arasınlar. 

a:: 
< _, 
>< m 
LU 
> 
:z: 
< >< ca 
a:: 
Ll.I 
CD 
w 
Q 

Onlnnltede D6çent, 
(lluaTi.a Profe16r) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

BHtalna bergb 61ledea 
eonra bakar. 

letikW caddeli No. 99 
Ankan aputmam 2 had kat 

Telgraf· ıST AN BUL 
Telefon : 49250 

Memurlar Kooperatifi, Boynk 
Bakkallık Mağazasından 
50 Kiloluk Keçiborlu mab 320 Kr. 
50 " ltalyan " 345 

Portre realmleıi, ağrandlaman, kut poatal lılerl ı 
pek elnrltll flatlerle te mClmkCla menebe ı• bit 
yapıbr. 

Satış Mağazasında 
En maruf fabrikaların ca•, filim, ıa,.ı, maki .. 

lan rekabet kabul etmez flatlf'rle aatılar. 

Keçiborlu kükürt 
türk anonim şirketin 

Şirketimi• idare mecllılnta 1 l ·5· 935 gllalemeçll t 

" Keçlbarlo ktlklıtlerl Terk anonim tlrkell İımlr 

mile İ•mlr'de bir tube kltadına kanr •erllmlt o 
mlr'de Ballmııa oa1111ıadı 31 nomuıdı yuıhue ...... 
eeıı nl11mnamemlaln betlacl mıddetlne teef lba llb 

lzmir Milli Emlik ModorlnğO 

Baca yakan genlt ıoka~nda 26 eıkl 2 cedit na. la d .... 
" atılı mecidiye caddeılnde (;, 19 21 anmanb • 

Karflyaka çakı oılo dilber 50.4 2.44: .. 
Bayraklı barnna caddeılnde 65 namanb dlkkaa 

.. .. « 67 " .. 
Kartıyab alaybey ıHda ao. 6 .. n 

.. donanmacı auh toka.ıada 12 eekl 20 taj aa. 
Darağıç demir mehmetçlk ' aomanb 
Bayrakh borana caddeelnde 71 « dlkk AD 
Bakır bedeetenlnde kıılaniuı hanında "6 namarıla ---~ 

ktaın s . ı b~ 
" « « .. 38 S· 1 _ ~ 

Çarp yol bedettenlnde 18 na maralı dGkkaaın 82· 25 ~ 
Baynkb teflall '°· 8 namanb H 
Tarıa meaemea caddeelnde 92.4 na. la et 

11 11 « 10i.J43 11 H 

hraH11 dede eoblıacle 21.21 " dikta .JİI 
Baca ... ,. mecidiye' belediye c. 27.29,21 taj na. la dlP'j 

« « " " caddeelade 29.31 eekl 23 uj ~ 
dıkkaa •• flr ·. 

« • luılk 10btında 28. 19 eekl taj aa. h H 

" " öademir eobia•da 11.l na. h d4kkaa 
.. " latubal e11ddeelnde 85 eekl 21 taj na. b 

Bayrakb banın cıidetlade 24.26 etki 20 taj aa. la 
kb •• 

llerllnll baraı•a cadtletlade 47 eekl 48 taj aa.lı 16.5 
BanaH topça kapı 10kağındı 6.6 namaralı dlkkA• 

.. mllabab eobiJndı 25,25 namuab dlkkaa 
Yakanda yuıb Yaaula mallan petln para •eJI 

baclll vedkulle 6deamek bere mCllklyetlerj 1. 7 .935 
glnl ....,..tS te ihale edilmek Gsere mlsayedeye Is 
Taliplerin o .. ate Milli emltk mldflrlltlD• mıln,,,,.. 

1, 26 


