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a, Ekmekte , Türk Kuşu üyelerinin Ça· rAıaınrk Kızılay 
guncutuk Var. 1 G• •k A M k · d 

~birine eklenmesi gercğen 1Şfil881 J ttJ Ce rf J y 0 r • L er ~~ID e. 
~· lllJ, ekmek işi dikkate de· 
li dQruuıa (vaziyete) girmi~tir. 
~· huodnn birbuçuk ay evet, 

düzkırma un çunlı 590 

Uçuş Dersleri Başlıyor. Alanda Bir 
Kamp ta Kurulacaktır. 

r 

Çahşma ve Diğer lş· 
ler Hakkında iza

hat Aldılar .. 
~ 8auii 580.. Geçenlerde 

·kodu çıktı. Dabn doğrusu 
~ Ve paha (fiat), merdiven• 

• beşer athyarak, 700 Qn 

CQ •ıu, 800 ü buldu. De
;:;or ki 220 kuru~ kadar 
"- liı Qldu. 
l..-i·koılu şöyle idi: 
-,dıy a1., kuraklık vıır, yo#· 
~traıyor, kıtlık olacak! 

Ankara, ıs ( ı\..A) - Cu· 
mor başkaaı Atatilrk bugOa 
saat l de Kızılay genel mer 
kezlnl ziynet etmlıtlr. Ata· 
lllrk me:keıde cemiyet bıı · 

kanı doktor Ref lk Saydan ta· 
rafından karoılaoarak merkez 
binasını ~ezmlt ve bir aaauan 
fazla kalarak cemiyetin çahı· 
maeı ve dl~er iolerl hakkında 
t1:1hat almıtlardır. 

Şarhaylık Buğday işini 
Gözden Geçiriyor .. 

•peltülusyon, her kütü 
lcaye), ilkönce yerini nasıl 

• bu işte de öyle yapıldı. 
'-.. -~ ile panik U) andınldı .. 
'~; bu fiat yükselişini dü· 
'- bir takım önemli nokta· 
l.~trlllz.e çarpıyor: 
.,.,day piyasaSJ, un piyaaa.ı 

Aydın Halkevi 

lzmir'de Bir Haftaya Kadar Ekmek 
Narkının Doşmesi Beklenebilir •. 

'• 11c zaman fırlamışbr?. Bir 
ıı, memleketin dört huca·: 

l'lbrikacılar ve elinde stok Atııtürk, Bakanlarla birlikte 3 mayıstı. yapılan Türk kuou açılma töreninde 

Aydın (Özel) - Balkevi 
aentak kurulu enelkl giln Ka
racasu 'nan Yıyğın köyGne git· 
mlı ve 300 yıl önce buraya 
lekAn edilen Kıı~ız"oymağı hal· 
kından folklör ve ıentakı de· 
lemiotlr. 

Bo~day flatlerl ydktellnce 
ve Tarım Bakanlığının emrlle 
Zlr1at Bankam buğday ıatıpnı 

kesince 1ımlr'dc ve Türkl}enln 
hemen bt:r yerinde bo~day fi· 
atlerl de yGbehJlmlttlı-. Şar· 

baylık yönetim korulu lkl defa 
narin yGkseltmek mecbarlyedn· 

de kalmııtır. Şimdiye kadar 
normal fiatle aatıfa nazann 
narka yapılan zım 70 parayı 
bulmootor. Şarbaylık narkı yClk· 
ıeltlıken borea eatıılarını, teci
menler ve komoıyoncolar elinde 
bulunan lstoku dalma g6z öntlD· 
de tutmoı ve boğda1, un f lat· 
lerinln ne kadar yGkaeldlğlnl 

de araıtırmıttır. Buğdayın ocaz 
satıldığı ıam•nlarla tlmdlkl fi. 
atlere göre çunl batına an 
f fatlerl 180-140 karat k.dar 
yClkaelmlttlr. 

~ulunan tecimenlerin ası· Ankara, 18 (A.A) - Tilrk kuıu dyelerlnln çıhımalırı gilnden 
~ featine) ve ulua zaranna güne ilerlemektedir. Yakındı oçıklarlı havalandınlacak planörler 

1.irbfiyük bir io ve bu ka:a~ ftzerlode uçuş bllglılnln artmlmaeı derelerine başlınıcıktır. Den· 
._, yukseliş yapmıya 8 

lerlnl iyi baıaranlar için oçoı alanında bir kamp kurulacak ve ''li fabrikacı ve tecimen· eabıhtan akşamı kadar araıuz çıhomı lm.k4nı hazırlınacıktır. 
~- '1alım: Gelecek hafta içinde pıraıOtle adıma talimlerine d" bqlanmıı 
~ tehir içinde 800 koro· olacaktır. ModelcUlk dersleri tııerlnde de uğntılmaktadır. 

tattıktan bu ualann huğ· 
''elce Mersin'den •e çok 
' almıolardır. Hayır, w· 

• Gümnık bildiriğlm (be· 
') ve defterleri gözden 
bu itle uğraaaıılann son 

ile bfiyük kazançlar ~elde 
.ı...a çıkar. .l"abt bııoa 

\) •dı verilemez. Sebepsiz 
'-elllletet içinde ıellt uyan· 

~- tide edilen her kazancın 
.ı~tlz, vurgunculuktur (ih· 

' Bu, yasaya uymayan bir 
~"-ıu haline getirilmiotir. 

landa yftzde 40 kertesinde 
0h1r da huna baıka ne 

'~day, oa ve ekmek; lüks 

' en değildir.. Uluıun ilk 
~ ~~Yaçlan sır~81Ddadır, bu· 
\"(~•mu. İo, görüldüğCln• 
\ ~ tiddidir. Çfinkü Tfirkiye• 

\ ~-- ~anında ayni şey olmuf" 
\. ~llılerce lira, yoksul hal· 
\ R°a giden un ve ekmek 
~ • fabrikatörlerin, ounun 
"-: tebioe akmııbr ... 
~, '1lbeliıin sebehsiz oldu· 

Karşıyaka' da iki Küçük 
Çocuk Cesedi Bulundu. 
Birisi, Torba içinde Oldıığu Halde 

Diln Denizden Çıkarıldı. 

ltalya, Yugoslav Başha· 
kanları Konuşacaklar. 

Bay Yevtiç, Koçok ltilifın da Orun
takı Olarak Gidecektir. 

Romı, 19 (A.A) - Bavaa 
ajanıı ayterından: 

Y ogoelu1a dıılılerl INıkanı 
bay Yevtlç'ln yakında İtalyan 
hGkftmednln bir orantakı (MA· 
meNIH) ile ve belki bay Mas· 
ıollnl ile bnloımaaı muhtemel· 
dlr. Dinlenmek Oıere ltalya'aın 
Romıgne ilinde bulunan bıy 

Mu11ollntnln Y og01luya ba, 
bakını ile bunda bolaomaıı 

ihtimali vardır. 
Bay Ye•tlç'la İtalyan dıtlı· 

lerl milatetan bay Savlç ile 19 
mayıeta Veaedlk'te buluomaaı 
nvelce kanrlatbnlmııtı. Fakat 
ha görClımeden Yugoıluya'nın 
iç alyaıuına llltlk bazı ıebeb 
lerden dolayı vaıgeçilmlttl. Bu 
ilgi ile aöylendl~ne göre bıy 
Y ntlç haziran sonunda kaçtık 
andlatmuun bııkanlıgını datftne 
alacağından Mouollol Ue yapa· 
cagı görftşmede yılnız kendi 
llkeelal değil, fakat bu üç CU· 
keyl birden oruntamıı (Temeli 
etmlt) olacaktıl'. 

Endüstrileşmemiz
de Yeni Adımlar. 

Şarbaylığın narkı yGkeeltmetl 
monkbt bir sıman lolndlr, 
yeni yd buğday GrGaa baga.. 
lerde bol olarak plyHaya gele
cek •e ıatııa çıkardacaktır. O 
vakıt f Jatler ocoılıyacak ve 
tarbaylık her hafta teneuCllClnCl 
montuam bir tekilde kontrol 
ederek ekmek narkını da indi· 
recelulr. 

Şub11ylık meml.-kette buğday 
eatan teclmealere ve mGeueee· 
lere ellerinde bulunan bugday 
11okuno ıormuttur. Gerek tren· 
lerle, gerekse kamyonlarla İı· 
mlr'e giren ve çıkan bo~day 
n DD mfkdarı gtlnCl gDnDne 
taklb ve teııblt edllme~tedlr. 

BerUlrlfl lal ihtiyaca kartı 

bir thttyıl tedbiri olmak ftzere 
oarhıylık emrinde bin çonl 
un bulundurulmaktadır. lcab 
ederse ha onlar oarbayhk ura· 

Yapılan itin vurgunculok 
~..,. ~ ~•tarken devletin yete• 
~ ~ biyetli) adamlarının .Uz· 
~ ( . '°-ıyoruz. Tarım damı· 
~ ~ .. t müsteıan) Bay Atıf 
~ h •berlerinin yersiz oldu· 
~~lrıur yağmasa bile ören 
~"1 (vaziyetinin) nomal bu
\. '11 ne kıtlık, ne de bolluk 
~ ("- ~ eöylemiotir. Bu sözler, 

Analar, Yavrula· 
rıoı Böyle Sev· 

melidirler .• 

----.,...- tından fırıncılar11 dığıtılarak 

~ lrıı) dir. Devletin bu iıl~ 
~ '- ~Dln ağzından çıkmııtır. 
~ 

1 
• )'le olduğuna göre de, 

\._~1Yllıa yüksektir ve ortada 
~~ '9...ı.'1.k l'ardır. Bize kahraa, 
."il) ~ut}'lığı, bugünkü pahayı 
l,_..dtt duruQıu hük6mete bil· 

~· fı •• lyi oldu ki, İzmir Şar• 
~ ;11c.ılann ieteklerine karoı, 
S 'it r •Atr çıkardı ve ikinci 
\ . ~~tlin pahasını yükselt· 
~ ~ 1ı.G. İzmir fınncılan, an· 
~ ÇtırJ.r (natadırlar), bu 
g~ Yoktur. Fabrikatör, is· 
~~ te J>ahay, (fiati) yükaelt• 
~~~~h fınncı esnafı on• 

;:1 ile iş görülmek ıor• 
~, il :lundukca, onlann da 
~· a ~üksek nark iateme
~ ~~ıg bireey yoktur. 
~-...ı: 
~ ıahıpl (reımi) adamı; 

tblt yoktur! 

Don ııabab Karııyakı'da lkl 
kaçtık çocuk cesedi bulan· 
moıtur. Bunlardan blrlııl Şar· 

baylık çöpç11lerl tarafından Sa· 
llhpaıa caddeıılnde deniz kena· 
rında yoıun ve otlar arasında 
bir torba içinde bolonmu,ıor. 

Çocuk yeni doğmoı ve göbeği 
kesllmemlo bir halde idi. Torba 
içinde GIQ olarak bolonmuıtor. 
Meı'eleden zabıta haberdar edil· 
mtı ve adliyeye de malumat 
verilerek tıhklkata başlanmııtar. 

Tahkikat aıraaındı Karııya· 

ka'da Zafer sokağında 50 no· 
maralı evdn oturan demirci bıy 
~~~~~---~~~~~ 

Diyor. Diğer taraftan iı;e, unda 
çuval batını 200, ekmekte de bir· 
kaç kuruı bindirme (zam) vardır. 
Baıllardan, eJbette ti, birinciıi . oğ· 
rudur. Şu halde ilcinciıine bir çare 
bulmak gerekmez mi? 

ANADOLU 

Yeni oç Kanunda Maden, Elektirik ıhtıyacı temıa eauecektir. 
- Sonu 4 acil yClsde 

ş., .. 1 •• 1• korı•• 010• 1.,ı ... nd• ve Etihank için önemli Maddeler Var L. G I 
bayan Ayıenln gebe olduğu lfilaD ene 
h ld ft 1 de Gı 1 d Kamutay; @f'Çen cnma kabul iyi ve ölçftlfl ıonoçlarını fıle· • 

ah ellLtson •g ne: lmad ğer n e ettlll Gç kanonla, yurdda ge· tecek korumun kornloş ve Dırektör}Qg"" O,, 
ge e a. en eser a.a ı ı Dl· 
zan dikkati celbetmlt n ifa· nlt bir endClatrl alanı daha ödevini belirtmektedir. Bu Gç 
deıl alınmııtır. Bıyın Ayşe; açtı. Şimdiye kadar devlet, korum teclmeel mahiyette hftk· 
rıvde it yıparken ağır bası tef· harb endClatrlainden batka taııt mi~ tahalyetl olaa birer devlet 
ler kaldırmak yftzOnden dört ve dokuma endflııtrlılnl bıear· orgınıdır ve merkezleri Anka· 
aylık çocuğunun dOtUlğftnG ve maya glrltmlt, ıeker endCletrl· ra'dadal'. 
bunu bahçede bir yere gömdCl· ıtne de dot.yıılle katılmıflı. Bunların çalııma teldllerlle, 
ğftnCl aöylemlttlr. Bahçede ya· Son çıkan kanonlar lae yur· koroloılarındakl özellikleri ayrı 
palan ırattırmada dört aylık don birçok tabllğ ıenet by· ayrı gözden geçirmeliyiz: 
ölft çocuk gömftltı değil, otlar naklannı doğrudan doğruya Maden tetkik ve 
arasında bulnnmoıtor. 

devletin iıletmeılnnermektedlr. 
Beriki çocoton cesedi mtld· 

delomomiltkçe ıhnmıı ve mem· Her ~konomlk glrlohude, 
leket haatanealne gönderllmletlr. önce gelir aracını bulmak ve 
Tahkikata yar mftddelumumi bunun deAerlnl ölçmek, s01ıra 
Bay Ali tarafındın devam edl· da verimli bir dizende ltfet· 
Uyor. Denizde bulunan çocu· mek gerektir. Kamutaydan çı· 
ğon; öldftkten ıonramı, yokıa kan Gç kanunu• lklııl ha aram• 
ölmeden evcimi torbayı konob lflerlnt y..-eak kuramlar için· 
denlıe atıldığı yıpılacak otop· dlr. ÜçClnca kanon lıe, iki 
tlclea ıoara belit olıcaktır. koldan 7ıpılan ıiaıtarmılann 

arama enstitQsft 
Bu idare tunları yapacaktır: 
A - Elektlrlk lııtlhaallne 

yarar kuvvetleri arattırmak 

(Su ve batk• kanetler). 
B - Şehirlere, fabrikalara, 

madenlere, demlryollarına, çfft. 
ilklere ucaı elektlrlk enerjili 
vermek. 

- Sona 6 IDCI 7Gıde -

Vekaleten Bay Haş
met Dnlge Tayin Edildi 

Geçenlerde lı· 
tlfı eden Ltman 
idareli genel dl· 
rektörü doktor 
Bay Bulftıl'nln 
yerine vekile· 
ten genel direk· 
tör muavini B. 
Bışmet Dftlge 
tayin edllmlt ve B. Haşmet Dalge 
emri dün gelmlttlr. 

Bay Baımet DGlge ozon 
yıllar, bu mde11ea~de çalıımıt, 

nılfeyl kuramıf, dftrflet tanın· 
mıt, kendisini aevdlrmlı bir 
11ttır. Kutlulını, 
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Yunan Seçimi ' G=I lb O a 'ı Gonon 
F. R. ,,., 1 G Ü ifil Ü ifil T e o V/ a dğ, o a a e il"' e il"' o Knc;nk Hııb~~ıJ 

:.:.:·.·~:~~.~~
1 

!:!:~~
1

~~:. Atatürk ltal~a, Yeniden Asker Top- Kızılay ear1~ıı 1~i 
tlkrır · tasın · tahmin · dayını · brl 

d 1 
• ı • Kızılay haf tası ee 

;;;2:~·d.~!~:~~~·~ ·.::dı;:· ceuu ıi~Yar'ın lamıya Başlamıştır. ~ .. ı.~ .. :::~:·m •• ::11:.ı 
Yanın seçiminde hakumet Ziyafetine haftanın çok dolgun bir blJg 

kazanmıştır. Çaldarls ve arka· d ) 9 9 D ] ı d 1 • b Ih • de geçmeal için öneJJJif l,b dışlor .. blrkoç •Y içinde iki Şeref Ver i er. 1 o oğum u ar an tı aren tıyat hklor yopmıkıodlr. J)! ~ •• 
bdyflk 11nıçtan geçtiler: Azı Ank•ra, 19 (Özel) - Eko· Dolablıkuyuda " btdı 
Ye ıeçlm. İlklsfnde de halk noml Bakını Bay CeJAJ Bayır, Zabitleri ve Asker Çagw ırıldı. Dıılaplıkoyudan o~ ~le 
bugOnkü önderlerin t•bll ve eylnde bir ziyafet vermlvtJr. dereılnde nihayet bolOJ• llıeJ 
ılyaealarını bağlı kılmıehr. Bu ziyafeti AııUlrk şeref len· İetınbol, 19 (Özel) _ İtalya' dan Hıbeolıııo'a gönderilen efrad n mD.hlmmat ıeTklyıtı, ıon şarbaylıkça ozon bir ~tıı 

Rejimi Hğı sola kaydırmak dlrmlşlerdlr. gftnlerde çoğaldı. Yeniden verilen bir emre göre 1909 doğumlulardan lıJbaren bfttftn ihtiyat zı· yaptınlmaeına karar verfl . 
lstlyen bftttın politika ve poll· J bltlerlle efrad ıllAh altıda çağralmıılırdır. Bu lAğım Holıler proJ 
tikıcılar halk tarafındın red· a po oya 1 ... • • • • • • .. • göre yapılacaktır. 
dedllmlştlr. Eğer birkaç hıftı· J J H b • H b M b kk k llb y 
dınberl işittiğimiz haber ve şı·malAı çı·n'de Rus ta ya- a eşıstan ar ı u a a . a 

İlbay General KAı1oJ_ • .ı tasınları tekrar hıtırhyıcak 60"': 
Y • ff k" M• H h o d F A dftn öğleden ıonra olursak; ıeçfm soooçlırnun ne enı Q umet 1 Agı" r Endüstri a eş r usunun ennı dfrektarlOğilnde bir ea•' 

kadar dlkkatdeğer olduğunu 

.ı.;.ı~~a~::;::~kda ve barrırn K:.~=~.a~~?(.Ôzel) - Jo· Komiseri Geliyor Bir Surette Silahlandırıl- m•tgol ··e:''Mitat b' ~. 
eaaııh dıyançlarındın biri, her Ankara, 19 (Özel) - Sovyet Aydın'dı bulunan 1e !Oy 

p,.,nyanın ılmıll Çlnde yeni ağır endftıtrl komiseri, yakında ııe ,~ 
Balkan devletinin kendi için· bir hftktlmet kurmak istediği yuıdomuza gelecek n fabrika· mı ş Old ugv u so·· ylenı· yor.. işlerini teftle eden ~~ıı•' 
deki dorluk ve dftzenl oldo5onı teknl lepektörd bay ı.u 

" söyleniyor. Jarımızı gezecektir. ı~ 
ıtıbbe yoktur. rimlze dönmGıtGr. Teft 

1 Yunanlıtın, Balkan pıktmın A k T k 'd R letınbul 19 (Ôzel) .:v:;a-AT.nalırının nrdlğl haberlere kında bir rapor hııır• 
bışlıca uuaurlarıudaodır. Areı· n ara ve ra ya a e- göre İtalya. Babeşlııtıo hırbı mohıkkak 11yılıyor. Ayni Ajanslar, Tarım bıkınhğına 
ulaeal kargııı içinde ltııum ve Hıbeo ordoıunuo da aed Te fenni bir ıurette ıllthlındınlmıı cektlr. 

değeri hergftn daha iyi beliren reketli y ag~ morlar Yag_, dı olduğunu bildiriyorlar. ....... Defterdarlık 
bu paktı zayıfl•tmak latlyeuler, - - - - -

::·~;;.::::b~:~··~:d\~::~ Yurdumuzun Diğer Bazı Yerlerine Maltepe Vapuru lstanbul Evkaf Kirala·, do 

memleketin iç poUtlka buhran· De y ag" morlar Düştü. k d k d rını Haczettirdi 
)arı ile sar11lm111ını bel bağlı· ya ının a --araya otur u ~ 
mıılatdır. Sığdoyosono kaybet· letınbol 19 (Özel) - Dan Ankarı'da n Trıkyı'da faydalı Evkafa ald yapılarıP dl 
mlyerek, Çıldarlı ve arkadaıı· yağ morlar yığdı. Y at'damoson diğer bazı yerlerine de mebzul • bina vergilerini zamıoııı 

larına gtı•en Ye sevgisini gôa· )'•ğmurlat' d6ıttığd blldllmektedlr. Yolcular Sandallarla Taşındı. Va- memek yOzdnden defıetdo~ 
teren Elen ulosn, ayni zamanda, ı t h ı H ( • ı Evkaf dlrektôrlOğft ırası 
Balkanlarda barıı dayanışma s an u rıs ıyan arı- purdaki Ziyan Anlaşılamadı tllAf çıkmııtır. Bfrk•Ç eO 
davaeını ne kadar bağlı oldu· beri biriken vergi bO' ~ 

ğonu da anlamıştır. nın yapacakları Toplantı letınbol 19 (A.A) - Akıyın Maltepe npuru bu eabab Evkafın yapılarının klr•~:.ı 
Çıldırlı, kendi GlktısQnQ ve Adadan lıtınbol'a gelirken aaat ıeklzde bO.tGn Marmarayı ôrıen terdarlıkçı hıczedUmfşl f 

memleketinin ısığlarını gtınde· 

Uk ılyaaı oyunları GııLtınde 

tutan; kralcılıktan hoılınmıyıo, 
töztıne inandıran Te kendini 

L yı!I B• "LA•k T k H • • 1 K kaha bir ılı yGıftnden Fenerbahçenln dalyuı tarafındaki pl4jıo ton tOtO.u a.umpan 
Jr al Qr rJSİJY8D &rJ,, ll• biraz ilerisinde kıyahk ve kumluk bir alındı karaya otarmoıtur. ıındı bulanın bOyftk dt 

T k • J Ed • J k Anadolu poıtıaıuı yapan Neveıer npuro Mıltepenlo yardımına kirası da haczedllenfer 
romu eş l l ece • • koomuo Kalımıı nporo da kôprO.den yardımı gelmlıtlr. Yolcular dadır. 

aydına az bulunur devlet lstanbul 19 (Özel) - Buradıki hrlatlyınlar. genel bir top· Kılımıı vtı Feoerbıhçeden yardımı gelen eandallarlı karaya Fırınlard9 
adımlarından biridir. Gerek lantı yaparak ıralınndı bir 0 LA1k Tftrk hrlıtlyanluı,, kurumu,, ıaııınmıolırdır. 
yakın ırkıdaşlırının, gerek 
memleketi halkının ve d•ıarı · 

dakl doııtlarının bo yftkeek 
insan ve ıef nsıf lırını değer· 
lemeal kadar tabllğ ne olabilir? 

teııkll etmeğe karar vermişlerdir. Brınların mıkeadı yurdumuz Geminin dorumu kesin olarak ınlııılamımıttır. Altındı Pırnar BulunaoJ', 
dııındı bulanın Tark tebaaaı hrlııtlyanları dı toplamak ve bu yarı olub olmadığı ınlıııldıktıo aonrı yftzdftrftlmeılne uğrıııla · 

Son ıeçlmde htıkumetln elde 
ettiği kesin çoğunluk Te ıeçl· 
mln, içinde geçmiş olduğu 

ıartlar d6tflndlecek olur111, 
Yonınlstın'ın oıon bir darlok 
devrine girmiş oldr.ğonı k:ınığıt 
getirmek lhım gelir. Kendi 
ekonomik ve oloııal işleri ile 
oğrıımış, dostları ile birlikte 
çalıımalannı devam etmek için, 
Yunanlstın'ın böyle bir ıflkun 
deneıJne ihtiyacı nrdı. 

Komıalarımızın iyiliğine olan 
her şey, Tdrkfye'de eevlnçle 
karıılınır. Yunan seçiminin 
eonoçlarını bildiren telgraf lır, 
borada, Balkon 'lırdakl sflkô.u, 
barış ve dayınııma ıdyasae11Jın 

yeniden hız ve konet aldığını 
gösteren bir mOjde gibi okun· 
maıtor. 

koroma dahil etmektir. cıktır. Sis çok kalın olduğundan Anadolu yolcuları iskelelerde 

Bay Celil Bayar'ın MOS• hımrıl•r •• Aaodoıa .. parı.n .. kıtado hlhmomrııorıı.r. 
• Japonya Aley- Deniz 

kova Seyahatı hine Bir Bildirik. Görüşmeleri 
Ekonomi Bakanımız, iki Memleketi Maamaf ih iki Or- Fransa, Italya ve Ja· 

il · ı d • f J • K k doda Anlaşma Varmış. ponya Da Çağırılacak. 
gı en 1reO Ş eri ODUŞaCa • Sıngsun, 18 (A.A) - Ko· Londra, 19 (A.A) - lngll· 

Ankara, 19 (Özel) - Ekonomi Bakım bay CeJAl Bıyar'ın yıntug ordmu birkaç eaıt ııO · tere htlkdmetl, Fraoıa htıkô · 
Moıkova'dı yıpacağı eeyıhıtte, iki memlekell ilgilendiren itler 
etrafında konuşacaktır. 

Fransız Gazeteleri De ln
giltere 'ye Hücum Ediyor. 
Londra'da Verilen Kararlar, Fran-, 

sızları Memnun Etmedi .. 

ren bir konferanıtın ıonra 

·Kalgandıkl Japon ıabıyının 

koştuğu ıartlın kabul etmlıtf r. 
Bu ıartlar oldukça ılnemlldlr. 

(Moledlldlr) 

Cenene, 19 (A.A) - Ce· 
nevre'de otoruı Çlnll'ler Jı· 

ponyı'nın kuzey Çfn'dekl hı· 

reketlnl takbih eden bir bil· 

dlrlk neıretmlılerdlr. Çlnlller 
1sanbul, 19 (Ô.ıel) - İngiltere ile Almanya araıısnda batlıyan Japon ıaldırımının aonoçlın 

deniz konoımaları blul. Bu konoımalırda verilen kararları Ozulne uluslar kurumunun 

metini yakında toplanacak olan 
konferans için bıılangıç olmak 

Qzere deniz meı'eiealnl gôrOı· 

mek ergeııiyle uzmanlardan kı· 

tınçla bir 111lkur gôndtırmlye 

çağırmııtır. Sonra İtalya n Jı· 

pnnyı'yı dı çağrılar gönderi· 
leceğl eamlmıktadır. 

ltalya'da Gftmftş Para 
Piyasadan Kaldırılacak 

- Franııa itiraz ediyor. dikkatini çekmekte ye Çin olu· 

Roma 19 (A.A) - Gftm6t 
paralann plyıeadın kaldırıl · 

mıeı kararı yalnız on ve yfr· 

Tarım bakınlığıod•" 
orman dlrekt6rltığ0Pe 

bir emirde fırınları kııclı 
yıkılın pımarlırın kel b 
sine mani olmak için ~ 
11okulm11ının yasak e 

blldJrllmlvtlr. Bu yazdeıı 
cllır. fırınlarını k• ,~ 
pırnar bulamamakta 'fe 

buhranına bu da ımll 
11 

tadır. ltbıylık bu one°'. . ı ıs-ııı• romu Tınm Bakan •tı 
dlrmlı Te pırnırlarıD ~t 
bıraktırılmasına mos•• 
mittir. ' 

Ehlt hayvan setf 
,,dl.t Sonbaharda eehrlJJ'I ,, 

ehli hayvan ıerglıl ,çı ı) 

JtaJ ya• Habeş Franıız gazeteleri, Almanya'ya gôsterdJğl m61aadekhhktan ıonun bu ııaldırımı dayanacağını 
Harhı Patlarsa? vdolayıHİnglltere'ye btl:umuedlyorlır. M .. dd söylemektedirler. mi Hretlfk paralar içindir. Bet ı .. -------~1'1~ 

llretllJder eaıdanacakt1r. Ortada HAZIR~ 

Bunun için Tarım (Zift:~ 
kınhğındın Ubıyhğ• ~~ 
rabk haule gelml~tfr. ~ 
sergide iyi derece k•~ 
olan hayvanların sab

1 ~ 
dığıtılacaaktır. Sergi 

8
/ 

teşrinin ilk haftısınd• vıf 
ziraat. okolasındı ıçılıc' 

lngiltere e Yapacak? • eyetı zun u et Almanya 
Londra, ı (A.A) - İngiliz K J d 8 l d lngiltere'ye Nis· 

hliktlmetl İtalya ile Hıbevlıtan onaşma ar a u un u. betle Ne Kadar 
arısında bir harb çıkması lh· 
tlmall Ozerlne, 

1 - Habeılstan'dıkl İngfUz. 
lerln bilyftk bir kısmının çı· 

karılması, 

2 - lngUfz Somallaloe eı· 
ğınacık Hıbeı ve İtalyanlar için 
yetfttirllecek rejim hekkındı 

tertibat almaktadır. İnglherenln 
ikinci madde hakkındı her iki 
memh~ketle eJyasıl g6r0şmeler· 

Ankara 19 (Özel) - Vekiller heyeti, Başbakan General İımet Donanma Yapacak? 
1nantı'nftn başkanlığı altında toplınmıı ve ozon mOddet konut · 
mılarda bulonmaotur. 

Bir ltalyan Gazetesi lngil
terenin Taksimini istiyor 

İstanbul, 19 (Özel) - Roma gazeteleri, tekrar İnglhere'ye 
hftcum etmlye başladılar. Bir İtalyan g1Zeteal, 1nglltere lmpıra· 

' 

Londra 18 (A.A) - Dıı n 
deniz bakanlarınmda hazır bo· 
londoğo bogOnkQ Konferınııta 
Almanya için lngllfz flloaooon 
gerek tonaj gerek eayı11 bakı· 

mından ytızde 35 nlıbetl kı· 

bul edllmlotlr. 

Londra 19 (A A) - 1oglllz 
Almın deniz ınlıım111 bir be· 

ır. 

dolaşll' gftmtıı paraların lotan J9' 
1.635,000,000 dı . Kaldmlı· 1935 2 O G~ 

H4ız6ır ~ 
cık olanlar ~08 milyonu tut· ~ 
maktadır. 

Rusya'da 
Kadın Paraşfltçftlerin 

Bftytik Muvat fa.kıyeti. 
Moııkova, 18 (A. A) - Altı 

kadın paraıtıtçd oksijen tıkım 

lırı olmaksızın hep bir aradı 

7035 metreden atlamışlar ve 
böylece yeni bir dnnyı kadın 

rekoru kırmı lardır. 
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Dilimiz 
ılavuz 
• 

~ tı Dersler .. 
• ••• • 
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\'en( keJJmelerl en iyi ve 

~k yayacak olan şey, ıazete 
~etleridir. Herkes Fransız 

hteılnln neden dDştilğfinfl 
k eder; kıya, deprem gibi 

lerl yakından terk.imek 

..,.. · Bu yHılarda yeni keli· 

~ do~ru n yerinde kul· 
lınıhdar. 
llılbukJ gazetelerde en çok 

~1tlar•n bu gibi bllgetlerde 
~ldığını görmekteyiz. Son 
,... haberlerinden birkaç mi. 

dabı alalım: 
..... ~lyanlırla Bıbet delgelerl 

~Dlıtlar ve görOıCUerde 
~ıunatlır. Toplantıdan ıonra 
-...,' delgeıl: c Bcıuıa konaı· 
'tte ın pek candan geçtlğlnh 

llılt. cCaadan geçmek> 
wsamlmlyetle cereyan 

k,, ıözQntln çevlrmeıl mi· 

Berbalde bunu yaHn ar· 

\t «Samlmlyeh in Tfirkçe. 
kılavuzda aramı mıt. 

Soaırı ıo: c Avam kamara· 

~ bir ıorgoya karııhk ve· 

··> 
\ i>ogruıa: cAnm kamaraeın· 

bir ıoroyı cevıb vereo .. > 

• • • 
yabancı ııoeyetelere 

A verlllrken, halk ve 

•11ğı dcı,aaalmezdl. 

~lllorlyet, yarddıılar ara· 

iL ay1rt kabul etmez. 
""l'lkığ - imtiyaz 
•11ra " 

• .t • • . 
1tıldığıaız karınıza hakye· 

blçtl~I geçimliği vere· 
•lı. 

c,çlnaflk - nifaka 

• 
"8 •• 
~ ' Utç etkindir,, ıözftnde 

il keUmeelolo "mQeıslr., 
b~ı olduğunu gördGnftz. 

bir kimse,, dedlğlmlzd"• 
' tôıa ile eekl "aAfiz,, 

t.a lfnl karııhyoıoz. 
iter - nafb: 

• o. •• 
~lllanlı ealtaaatıaıa dGtGm 

be zaman baıladığını 

f .. ~r DllllDIZ. 
...;;:- yerle:de otarmak iıte· 

~ 8'.ıertnlzl hiç de dlnlzgln 
· ~oruna 
~rlals;a bono dlal•llk 

.t Alnl ıöylemellyim. 
'4.Jtıeıra diniz ve tıth bir 

~ btDı dedi ki.. . 
'Gt hıberlerlal romanlaıtır· 
"l•yelelerlmlzln bit haı · 
~ r. 

Gt~e. bakyerladen ijace 

~'33 

~-·-- --.... e bakmı~a bııladalır. 

~'11 haber doğru idi. Bir 

' l~ •eyı kulQbemıi bir ye· 
\, ~de ıöoftk bir ıtık var· 

' " lbı iyice bilen ve ban· 
s;••yı en önde gitmek va· 
-..._-...aı «berine ılan pollı mı · 
· ~•: 

' .!:elf'r var ki bu bara· 
~ il ikamet etmeı ... Or· 

' Çtlıııo lıçller için birçok 
'•• l e Y•pılmıı bu kulabe 

~ --..;danberl metrtlk idi. 
Ola lkaea elinde tat· 

' Günün Şar ıtııalbeırDeırn 3 
lzmir - Ankara 

Manevracı Ahmed Konuşması. --·---··--- ...... 
Kendi Hatası yOzQnden 'l'elefondaki Aksak· 

böyle Can Vermiş. lıklar DOzeltilmiştir. 
Evvelki gün Basmahaoe ile 

Hilal l taeyonları arasında Hl· 
lAl köprilıQ fizerlode feci bir 

kaza olmoı ve manevracı Ü11 · 
küp'ld Ahmed buğday dolu va· 
goalar altında kesilmek, parça· 
lanmak euretlle ölmilştQ. Kaza 

hakkında mtiddelomumillkçe 
yapılmakta olan tahkikat bit· 

mlştlr. Kaza; d6nkil eayımızda 
da yazdığımız gibi manevracı 

Hay Ahmed'ln kendi dikkatsiz· 
ltğl yüzQnden olmoetar. Kaza 

olduğu sırada Bay Ahmed lo · 
komotlfln arkHındakl tampon 
ilzerlnde otormuıta. Vagon; 
makineden ayrıldığı için tam 
köprft QstOnden geçerken Bay 

Ahmed gözft kararmıı ve köp· 
rdnGn ftstilne d6şmftıtilr. Köp 

rQnfin rıylar arasıudakl kısmı 
açıktır. Onun için tekerlekler 

H•ılh Ahmed'Jn baıını gav. 
deslnden ayırm11,, eağ omozile 

birlikte keımlş ve ayaklarını da 
kırmıştır. 

Bay Ahmed'ln cenazeel dan 

arkadaıları tarafından kaldırıl · 

mıt ve asri mezarlığa gömftl· 
mfttttır. 

Bir Alman Tecimeni 
flzflm Almağa Geldi .. 

lzmlr - Ankara arasındaki 
otomatik telefonda aro.ı · sıra 

bazı arızalar oluyordu. Ses ba. 

zen pek derinden doyuluyor, 

bazen duyulmuyor ve bu yoz. 

den Ankara He İzmir arasında 

gödşmenln temini lstanbul'an 

vasııahğlle yıııpılıyorda. Son gQn. 

terde İzmir - Ankara arasın· 
dakl hat tamamlle onarılrıuş ve 

muntazam bir şeklide doğtndın 

doğruya görQşmelere baılan· 

mıthr. 

EnstitOde 
Sergi DDn Kapandı. 

GöztP.pe'de Kız ean'at enstl· 
tGsOnde talebı-nln bir yıllık iş· 

lerlnl gösteren ve b'r haftadan 
beri b6t6n halk' tarafından tak. 

dlrlerle ziyaret edilen zengin 

sergi dan ı· ıpatılmışllr. Enıtltü 

talebeslle akıam mektebi talP. · 

besinin, geçen dere yıl1D1 ald_, 

karneleri de törı-nle (merasimle} 

enetitQ dlrektör(i bay Hasib 

tarafından bfttQn öğretmenler 

önftnde talf'belere verllmlttlr. 

Bu mtıaaııebetle öğretmenler ve 

talebeye bir de çay ziyafeti ve· 

rllmlı, eamlmt hasbıhaller de 

bulunulmuttur. 

Karşıyaka 

Cinayeti Davası 
Karııyakaoın ÔrnekköyG y•· 

kınında bir bağ içinde lııpartalı 

bıy Ahmed'l yarahvarak öl · 

rA d Ilb I ._ ~ Dikiş, Nakış, 
y ın ay ıgın- 8. k' y dl 

d Y d 
· 

1 
ıç ı ur arı. 

a ur sever er •.•.• 
- B. Zehra Hasan Yor· 

Boyok Mikyasta Yar· d 1 G.. l'"'kl . . UO( a or« u erımız. 

dımlara Başladılar.. tkı gon evelkl nDsbamızda, 
Aydrn, 19 ( Özel ) - İti bosene gazel eserler veren ve 

mlzln her yanında bava ku epeyce mezon yetletlren dlklı 

rumun• üye yazılma ve yar· biçki, nakış yurdlarından 

dım işleri çok ilglll ve hızlı bahsederken bir ciheti unut 

yOrüyor. muıuz: 

hbayımız Fevzi Toker'io Tilkilikte hatuolye camii 

ilçeleri dolaşarak bu iş bak· kar,muda bulunan bayan Zeh· 
kında h11lkla ve llgllilerle ra Hasan idaresindeki yurd, 

temas ettiğini yazmıştım . Şlm 192i de kurolmoııur. 300 
dl de sık eık toplantılar yapı bayan yetletlrmi@tlr. Bu mftes 

larak özel komiteler Aydıo•da Bı>ııe mnunları da aldıkları 

da üye . yazmıya başladılar. diplomalarla or~mleketln her 
1 

Nazllli'd ıı bugöoe kadar ynlnde yurd açmak hakkına 
balkın QslQue aldı~ı yardım 11 .. hlbdlrler. Biçki, dlkle, erkllk: 

ıo blo liradır. Bundan başka elblseıl, yağlı boya tedrl11tı 
bir senede muvaffakıyetle gös 

terlllb yapılmakta ve diploma 
•erllmektedir. Bu mile&Besede 

erkek elblsral r.lbetladen ılınan 

netice de diğer kısımlarda ol 

doğu gibi çok iyidir. 

yurdsever çlf tçllerimlz döoiim 

baıına beşer kilo p. omk ko 
zası vnrceklerdir. 

Çtne'de üye yazılma ve 

yardım parası toplama işi 

ghtkçe artan bir ilgi ile yürüyor. 

Bozdoğan, Söke ve Kara 

casu kazalarında da bu yön· 

den verim il çalışmalar vardır. 
Köşk kamunanda yalnız 

1000 lira toplanmışlar. Kamun 

bayla parti haıkam Mebmed 

ve muhtar Salih Şf mşek 25 
köyii dolışarak iiye yazıyorlmr. 

Germencik kamononda 477 
lir• para ile iki inek 11 parçı 
eıy• Bıdırbeyll köyftnden de 

105 lira para yardım edilmiştir. 
Sultanhisar kamuounda blr 

gecede 600 lira teıhhOd 

edtlmlttir. 

iki lsveç'li 
Bilgin Geldi. 
Bunlar, Milis 
Çevresinde Araş
tırmalar Yapacaklar. 

laveç'U meşhur bllglnlerden 

hay Aksel Vığdemar Penen 

ile Hljalman Arnol )..arsen~h· 

rlmlze gelmişler ve dan ilbay· 
lıkta ilbay general KAzım DJ. 

rlk 'i ziyaret etmlılerdJr. Bay 

Aksel İneç Onlverslteei fahri 

j profeıörlulnden •e hay Btjal 

K 
_l ___ T______ man dı lneç'tn değerli feyle 

öy üye Op· eoflarındandır. Mille hnafülnde 

rak Dag"" ıtılacak. öntGk (Asarıatika) arattırma 
ları yapacaklardır. Bonon için 

Bay Pol Vllhem Kavfman 
adında bir Alman tecimen 

(TGccar) şehrimize gelmiı ve 

ihracatçılarımızla temasa baş 

lımıttır. Bo zat, Almanya'ya 

bu yıl önemli miktarda koro 

Oztım ithali için teıebbftslerde 
bulanmak ve Ulccarlarımıal• 

anlatmalar yıpmak azere lz 

mire gelmiştir. Araç (Vaeıta) 

bulmak mftmkan olarsa yat 

azam de alacak ve Almauyaya 

Rönderecekllr. Bıy Pol; Al · 

maaya'dakl bHı önemli itha · 

lltçılar adına hareket etmekte 

olduğunu söylemlttlr. 

dtırmekle suçlu Rizeli lhean'ın Para~ı Uzun Taksit· 
dftn Ağırceza Bakyerlnde do· 
ratmasına devam edllmlttlr. lerde Alınacaktır .• 

K.ftltGr Bakanhğındın llbıyhğa 

gelen bir bildirimde araştırma · 

larında .kendilerine her tGrlG 

Duruşma ıon saf haya girdi· Köylerde arazlııl olmıyın veya 

ğlnden dftnkG celsede mQddel pekAz olan çiftçilere köy yıkın 
- . 

umumi tarafından eaae iddia 
vicdanlardan hükOm giyer. 

Sultanlar, bir ııaray hatırı için dava dosyası istenmiştir. 
için dGemanlara karı• göıtter· 1h11n hakkındaki leıintak ka· 
dikleri verlneellk kıyasının ce· rarnamealnde hakkında ölüm 
zaeını buldular. cezası letlnlyordo. 

Sahanlar yard ve halkın 8. B ğ 8 . 
ilencine uğradılar. ır o a, ır 

Bu misallerde geçen kelimeler: in sanı öldflrdfi . 
DGtGm - inhitat 
Jngfz - manbat 

Dinlzgln - lmtlnanbahı 
Dlnhıllk - itminan 

Olalı - mutemeln 

öıat - kati 

Ôliltçft - katil 

Kıya - Cin1yet 

Kıyıcı, kıyın -
İllenç - linet 

cani 

Türkce'ye çevire.-.: l Z C J 
el~ldıktan ıonra, heyecanı-;: 
bir ıesle: 

- Beni burada bekleyiniz! .. 
Diye ıöylendl. 
Amerlka'lı pollıı haf lyeal bo 

ıözG söyler Aöylemez hemen 

yGrDmlye baıladı. KulDbenln 
bulunduğu aaha, battanbaşa ça· 

lılarla çevrllmlt idi. Baron lkzel 

ilerledi n bu çalılar araıındı 

kayboldu gitti. 
Aradaa on dakika geçmlıtl. 

Pollı haf lyeel tekrar çalılar 

aruıadan öröndG n pollılerln 

Menemen llçeılnd"' azgın bir 
boğa Ahmed oğla bıy Huan'ı 

hGcnm etmlt n znallı adamı 

boynozlarlle karnını deımek 

suretlle öldOrmGttftr. Bay Da· 

111n; t11lasına giren boğayı aa· 

rar yapmaaın diye dıtarı çıkar· 

mık lşteml~tl. Boğa kızmıı •e 
BHan'a hflcnm etmiştir. 

Thrlyen bir sı-ale anlatmıya 

baıladı: 

- KulObeoln yanına kadar 

eokoldum. İçinde Oç kiti ""· 
Belki daha baıka in11nlar da 
vardar 11mma, ben onları göre· 

medlm. Donlardan birinin dilılz 

Lal olduğunu dı kuvvetle ıab 
mln ediyorum. Herif in kılığı 

kıyafeti, tarif edilen eıkAline 

çok ~nzlyor. 

Feleruwa. kendini zaptedeml· 

yerek yilbek sesle mmldandı: 

- V •Y canına yandığımın 

herif 1 .. 
Baron lkzel sözlerine devam 

ediyordu: 

- l ç klılden ikincisine ge· 
lince: Bu da uzun boylu ve ıan 

bıyık•ı bir herif... Rodney Ar· 

oold'u yarabyan karıanan atıl· 

laraodı bulunan hazineye ald 

arazldt.n verilmesi için ilbay· 

lıkça lçlıler bakanlığı nesdlnde 

•~ıebbiislerde buloaolmuştu. 

Bakanlık; bunu doğru gör· 
mGş ve llbaylığı gönderdiği bir 

bildirimde tevziat için hemen 

hazırlıklara başlanması blldlrll· 

mlştlr. Köylftlere dağıtılacak 

arHi lııkAn kanunu dairesinde 

borçlandırılma ıuretile verile· 

cek ve para •ı aıun taklitlerle 
alınacaktır. 

Koyunlarda Hastalik 
Bergımanın bir köyünde ko 

yanlardı çıkan dalık h11talığı 

söomft~tür. 

Fakat ftçöncftsilnGa kim oldu 

ğunu fa!'kedemedim. 

Amerlka'h polis haf iyesi ııöz 

lerlol bitirince, bir araya top 

lanmıt olan pollıılerln yanına 

daha çok yaklaştı ve gecenin 

karanlığı içinde parlamakta olan 

gözlerine dikkatle baktı, Baron 

İkzel'ln gözlerde aradığı, CePa 

ret idi. 

Polislerde, hftcom kabiliyeti 
ve enerji olub olmadığını araş · 

tmyordu. VHlyetl fena görme· 
mlştl. Polisler, ileri atılmak ve 

haydodları yakalamak için H · 

bır11zhk göııteriyorlardı. Baron 

lk.zel bana anladık.tın eonra 

yapılacak lel ınlıtmıya baıladı: 

- Arkadaılar; dedi, fU kar· 

fımızdıkl kalabeyl b6yak hlr 

daire içine alacağıı. Sonra bu 

kolaylık göııterilmeıl blldirll· 
mittir. iki profeıôr; don ıeh 

rlmizdekl mftzelerl gezerek 
tetkikler yapmıılar ve eakl İz 

mir hafriyatını de görmüşlerdir. 

Bu profesörl,,rlo Milis çnre 

slnd" yapacakları önUlk arao· 

t1rmalırına boyak bir önem 

verilmektedir. Profesörler; Milis 

çevresinde araıhrma yapıcık· 

ları yerleri tesblt ettikten ıonra 

mart ayında baycık kasıya 

(Hafriyata) baehyacaklardır. 

Bay Ihrahim Hakkı 
Şehrimiz abklmıtabslye mah 

kemesi bat ııekreterllğlne ığır· 

ceH bakyerl (Mahkemesi) yat· 
baı sekreteri bay İbrahim 
Hakkı tayla edllmlıtlr. 

suretlle kolilbeye J aklaşacağıs 

ve yaklıtır yak:aımaz da aoi 
bir bftcom yaparak ateee baelı 
yacağız . 

Feleruva, arkıdaeı Baron İk· 
zel'ln plADını dlnledikterı ıonra 

bu hasuııakl dOşilncelerfnl aöy· 

ledi. Felero•a'ya göre, baydud· 

lar, bir hOcuma maruz kaldık· 

tarını anlayınca derhal tedbir 

almaları ve hıttA alete başlı 
malau gayet tabiidir. Blnıen 

aleyh onluı flfattmak için der 
bal bir allAb atmak dıba mu· 
vafıktır. 

Baron lkzel, }'elerava'11 din· 
ledi ve ilin etti: 

- G6verclnl kat'iyen bınk· 

mıyıcağız. qer bırakınak, kot 

bizden nel gider ve haydudlar, 

taklb edilmekte oldakluıaıa 

DDşDndflklerim ..• 

Doçent Maaşları 
Peyami ~afa'oın bir y1111ını 

okudum. Doçent mHılarının 

azlığına yanarak bunu bir "Üoi 

verslte haysiyeti., mea'elesl tek· 
Unde düşüoOyor. 

Meslekdaeıma hak. verdim: 

İlim kOrsiilerlnde •e bu en 
btiyiik bilgi çatısı altındı yara 
dGıkOn yaşıyan bir Doçent, 
dimağının bir kısmını, bo çatı· 
nın öte t•rafıada kalan krndl 
hayatına verir ve o kııım dalma 
felce, dumura uğramıf gibi 

kalır. 

Ben, meslekdaıımıa fikrine 
llheten ıunu söyllyeceğlm: 

MHt bordorosanun yan yana 
dar1n (VHlfe, isim) u (Maaı) 

haneleri arısındaki çarpık m6 

naaebetılsllk, yaloız blr "Üalver· 
ılte hıyılyetl11 olarak kalmaz. 

Onun, memleketin kaharaner· 
lilı;. terbiyesine kadar not nr· 
miye lıtld•dı vardar. Doçenti 
ele almıya ne hacet? 

Yf rmldört saatlik bir ömrft 
olan eu fıkralarımız, tD tefrl· 
kalarımız, ıo yazılarımıı için 
bile biz, birçok malz"meye 
başvuruyoruz . Gazf'.tr, mecmua, 
kltab, reelm namına neler ılı· 
yoruz? .. 

Verdiğimiz şeyler ise, çok 
zamanlar, bOyOk ve gOrGIUl 
dalğaları glb'; bayat içinde mtl 
temadlyeo yOzftb giden okur· 

larımızın kafalarının bir tara· 
fındın giriyor, öbOr tarafına 
dökQlOyor. 

Bir Doçent ve aşağıya do~ru 
inerek, bir mualllm lıe bizzat 

o kafanın içini yapıyor, ona 
yftröyecek kunetl, ona seciyeyi 

veriyor. Oouo euuronu leliyor, 
bc-nli~lni ayarlıyor . .. Evet, Uo· 
çente kadar çıkmadan soyllye· 
lim: Bir mualllmlıı; nettlyatı 

bu kadar az Ye babalı bir mem· 
lekette, doğru dOrOst birkaç 

k.Cltftb ı:tıoeel blleı bulunmayan 
bu ıoıyet" içinde, yalnıı okn· 

mak ve tetkik etmek için bir 
aylık bfidceslnden ne ayırması 

icabettlğlnl hiç d6t6nQyor mıyıı? 
Doçent ve muallim, maay· 

yen bir lılo, muayyen bir lh 

tlsaeın çerçevesi içinde kalmıf 
bir bilro adamı ite makayeee 

edilemez. İlim, 11n'at, terbiye 
alemi ve1Cld bir aaa gibi, mft· 

temadlyen yeni eserler, yeni 
kaideler, yrnl cereyanlar, yeni 

lelik kiler ve mef bomlar doğu 

ruyor .. ilim, hayatın akıoından 
dıba ıeri bir gelitme göster· 
meğe batlamıttır. İleriye atıl · 
mıı bir ıoıyete içinde, lllm "" 
terbiye adamlarından beklenen 
lı ne ita.tar bGyDkae, onlara 

verilecek değer, maddi değer 
ve hık da o nlsbette olmab· 

dır ki, tereanQm edllrn dava 

ile yftröyG11 'e başarılan it, biri 
birine uygun olabllıin .. 

Orhan Rahmi Gökçe 

alırlar .. 

Barou lkzel, fı'rltru•a ve 

polisler bir anda çalılar ara· 

ıında kayboldular ve llerlemlye 

baıladılar. Amerlka'h pollı ba· 
f lyesile Felerun yınyana bera· 
berce yürüyorlardı Tuttukları 

ietlkamt't, ışığın görandGID ko· 

Ulhe idi. 

Geçtikleri çalılar arasıada 

biçMr şeye nst~elmlyorlardı. 

Tabancıları ellerinde idi. Artık 

kulGbeye iyiden iyiye yaklat· 

mıe bulunuyorlardı. Pencereden 

lçerlıl gaıelce görGleblllyordu. 

Feleruva, polislere dônuek bir 

daire halinde ka16beyl abloka 

etmcıterlnl bildirdi. 

Baron lkzel ile Felerava 

y6bek çalıları geçmlılerdl. 

Amerlka'h pollı bıflyeal darda 

- Soaa .,., -
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1 Çimdikler 9 Aydın' da Ekmek Narkın-Şarbaylık 
Şundan Bundan! d' n· Ak ki 1 v ' 6uğday işini frank Vaziyeti. 

Bizim gazetede bir anket a ır sa l l{ ar. Gözden Geçiriyor. önemli bir·Ü;kişi 
vardı. Eplce eoteresJan ve şıkh. ._. • ._ __ 

Anketi yapan arkadaşım banada Buğday Yükselirken Zam Yapılıyor, - Baştarafı 1 inci yüzde - hunun için Ne Dedi? 
sormuştu ben de en sona kal· llbayhk ve şarbaylık; g6od Vaştogton, 19 (A.A) - Ame· 

m•ğ• muvafık görmüştüm. inerken~ Tenzilat Gerekmez Mi? gftnüne balkın bu önemu ıh- rıka bazıne:tuıu erauga yardım 
İşte cevablarım: tlyactle alakadar olmakta ve için yapmış olduğu hareket 

- Hayatta ~ec;irdlğlm en Tarım bakıohğlle muhabere Amerika tarafandan nolar'ın 
büyük korku? ' etmektedir. Ziraat bankasının , şimdiki arsıulusal kıymetinde 

- Evlendiğim gün·. depolarında stok buğdayların tutulmak istenildiği şeklinde 
- Bayattaki en büyük se· eataşma miisaade edtldlğl tak -

vlnclm? dlrde buğday, on ve binnetlce 

- Evlendiğim gün. ekmek flatleri de düşecektir. 

- Saadet hakkındaki te· Tarım bakanlığına buğilay ve 

lakklm: un f laJlerl hakkında telgrafı• 

Evliliğlo haline göt>e de malumat verilmiş Ziraal banka 

ğlşlr. Beknrhkteda mutlaktır. ı;ının gene sııtışa başlaması 

- Yalanı en fazla erkekrnl 1 fRtenmlştir. Diin ilbay general 

anlaşılmaktadır. lsmlnl söyle· 

mek istemlyeo önemli bir uz 
kişi (ŞatJBlyet) demiştir ki: 

- Fransa Altın esasını hı · 

rakmak zorunda kalmı11 olsaydı 

f htlmal ki frangı kıymette o dü· 

şfirecektf. Ba türlfi dö~izle1" 

s6yler, kadınmı? Kazım Dlrlk'Je şarbay doktor eraeınde bir değerden düeürme 

- Bilmem fııkat en fozlıı B.-bçet Uz borsayı giderek harbi açacak ve bu barb eo 

sıoı evliler s6ylerler. buğday satışları ve llatler üze . nucu olarak Amerika arsıulusal 

- Yalan hayatta IAzımmıdırt rinde tetkikler yapmışlardır. tecimdekl ileri yerini kaybe 

- Hayatta değilse bile evli Bu tetkikler neticesi rle Tarım rlecektl. 

ilkte lazımdı:. Aydın'dnn Lir görünüf. bakanlığına bildirilmiştir. 
- Yani? Bir aylarımız (Maharrirlmfz) 

Senato üyelerinden ve dıo 

işleri komlsyouo ba,kanı Bay 
" d (Ö 1) Ayd be lar ÇOnkü İzmir ve f atanbul - Evlilik denilen şev, aşkı, "Y ın, ze - ıo · · " dftn ziraat bınkası dlrekt6rü 

rahatı, temizliği, çilesi, evlad ledlyesi ekmek narkını Denizli plyasalarmda un çutalının 7 bay Aşkf Ereo'J görmüş ve Pltman hazinenin hareketini 

ve Ayali kazanmak mecburiyeti, un piyasasına ı;öre tanzim eder. günde 2,5 lira yükseldiği gö bo~day satışları hakkında baza arsıulusal kambiyoların darla· 

her şeyi ile eskiden ( Mecmoal Bu, Aydın'ın Ozerlnde durula· rüldii. malOmat istemiştir. Bay Aokl ğuna doğra atılmış bir adam 
cak bir sorağıdır. Buna geçi· olarak karşılamaktadır. 

ezdad) denilen şeye benzer. yorum. Sultanhisar' da Eren; hükumete ald olan boğ 
Saadeti vardır, korkusu vardır, dayların satıhb satılmaması Dış ülkelere 
ıstırabı vardır, sevinci vardır, 

yalanlarının emsali bulunmaz. 

Hul4sa; tarifi lmktinsız bir 

şeydir. Çorbayada benzer, tor· 
hayada ... 

• 
• • 

Geçenlerde şarbay doktor 

Behcet Sallh'le (doktor bay 

K4mran ve orkndoşları Kar§•· 
yaka istasyonunda bir do tlarıoı 

teşyle gidiyorlardı. Yolda kar· 
eılaetık, celamlaştık. Ben ayrı 

hb yürürken, kahvehanenin 

kapısıoda duran üç zat, bay 

Behcet Salih'Jo arkasin~an 

baktılar. 

.Meded yahu!. Ağustos ge· 
il yor! 

Dedilf'r.. Kısaca ttsbh edlyo 

rum. Maksatlara acaba Yamanlar 
suyu mu fdl1 dersiniz?. 

• • • 
Bir arkadaşa sordum: 
- Yahu ·Dedim Altay mı 

şampiyon, Altmordu mu? Nedir 
bu münakaşalar? 

Arkadaşım güldfi: 

Ne bJrl, ne de abürü!. 

- Ya kim?. 

- Merkez heyeti ile fudbol 
heyeti .. 

• 
• • 

İki gpnç oturmuşlar; şairlik 
tevehhüm eıtlyorlardı. Başladı· 

lar söylemeğe! .. 
Aldı biri 

Bahçelere kaz geldi 
Aldı öbürfi 

Sahillere saz geldi. 

Birincisi 

Kış geldi, ayaz geldi, 
ikincisi 

1.efrika numara8J: 70 

dolu bir bakış fu lattım.. Ma· 

dam Corç bana merdivenlerde 

yetişti.. Ve blraralık hafif bir 
temasla kolumu tuttu: 

- Nazım Bey! 
Dedi. 

- Buyurun madam dedim 
bir emriniz mi var?. 

Gözlerimi yeşil 

diktim. Çehremln 

ne şekil aldığının 

değlllm .. 

gözlerine 
ne renk 
farkında 

- Niçin müteessir görünü· 

yoreuoua ·dedi· gltmemelly· 

7 Hazirana kadar Aydın'da 
Bir Yankesici mes'eleslndeo Zfraat Bakanlı· 

ekmeğin kHoeo 7,5 kornşto. Hileli Mal 
8 haziranda düzkırma'nın çuvala i)e Hayvan Hır- ğanın verdiği direktife göre 

725 kuruşa çıkmasından ek· ~uzları Yakalandılar.. • harekd edildiğini -ve Bakan· Göndermek Yasak. 
melie 8 kuruş nark verildi, lakla ilbaylığıo muhabere et· 

f'ı Sultanhisar, (Özel) - Nabi L ld ı ı 13 haziranda 00 8 Ura, ek· me~te o uğuna B6ytem şı r. 

mek de 9,5 kuruş, 14 haziran 

da on 9,5 Ura ekmek de 10,5 
kuruş oldu. 

Dün un bir llra düştil, fa· 

kat ekmek narkı yerinde dura· 

yor. On gOnlük bu on ve ek· 
mek ply11Baeı değişimine gaz 

aten berkee, bunu fabrikacıların 
fırsatlan istifade ederek iste· 

diklr.rJ gibi oynadıklarını an· 

·---------------------------
Akwakal yobaz geldi 

Çarşıya kiraz geldi 

Çok değil biraz geldi 

Demek. artık yaz geldi! 
Sazla birlik caz geldi 

- GöoOllere haz geldi 

- Kızlar pek dilbaz geldi 
Baktım, baktım da ballerloe 

güldüm zavelhların!.. Bunlar, 

lstfkballn meçhul kalacak hft 

yük san'atkarlarıdar. Bir mü 

rrkkeb dsmlaeından koskoca 

bir yoz nasıl el yaba boyanırsa 

bunlar da bu parçaları söyle· 

dikleri için, yarın ~Air olacaklar. 

Hey gidi bey!.. 

Çimdik 

yemiz pazarına dadanın bir 
yanktslcl karakol komutHnı Sa· Şarhaylığıo yaptığı tetkikata 
llh onbaşının kurduğu pueuya göre ziraat bankası depolarm· 

diişf'rek yakalaomıştı1". Öğren dan şimdiye kadar dahtll lstih 
dlğlmlze göre Nllde'nin Arap IAk için yaptığı satışların bu· 

son kazasından Hllseyin çavuş f?ünkü mevcudu, daha bir miıd· 
adındaki Büeeyio sabıkalı bir det şehre k4fl f!:"lecektlr. Ct 
yankesfcldlr. Son defa ıeırd•ğı 
dlr para cOzdantle bir Hat üze· varda birçok yerlerde yeni 
rinde yakalanmıştır. maheul çıkmış ve şehrimize 

Suhaohiear - Bu tarıf larda 
geçen yıllar sfiriip giden hayvan 
hırsızlığının ve başaboş hayvan 

larıo firünlerl harab etmesinin 
önüne geçilmiştir. Bo hususta 

kamunbay Cemil, karakol ko 
mutanı Salih oobaşı ve muhtar 

Ali ZilhtO'nilo çahemaları hay· 
van ealilplerlnl ve üretmeolerl· 
mlzl çok sevindiriyor. 

Netekfm on goo önce Nazil· 
U'nln lsabeyli k6yünden çalının 
9 sığır Sultanhlsar'an ılıcıdere 

mevkUne getirilerek saklanmış 

ve bunlar hemen bulunarak 

hırsız kasap Mustafa çavuşla bu 

işte parmağı olduğu anlaşılan 

kasap Emir Ali yakalanarak 
C. M. omumtıl~e teslim olan· 

muşlar hayvanlar da sahibine 
verilmiştir. 

&elmr.ye de başfamıotı:r. fzmlr'fn 

maballl ihtiyacı bu itibarla 

çok azalmıştır ve ha ihtiyaç 

Qretmen•erdeo doğrudan doğ· 

ruya tOccar tarafından her 
zaman fçio temin edtleblllr. 

Bazı fırınlar kapandı: 

Ônce kredi ile lo yapan on 
fırıncı; son hadiseler eebebile 

tt!clmerler tuafından kredileri 

keelldlği için faallyetlerlnl tatil 

etmiş ve ekmek çıkarmamıya 

bıolamıolardır. 

Bolu'da: 

, ' 

Bolu, 19 (A.A) - Yağmur· 

euzluktan buğday flati 71kuro 

oa çıktı. Şarbaylık lekmek f ia· 
tini on kuruştan sıpıdı. Rlr 

yağmur düeerse f latler dOee· 
cekdr. 

1 ~.~~~~.?~!~~! 2~~r~İc~~·~.~ 
l akşamı vereceği gardenparti 1stanbul'dan getirilecek olan bü 

yük orkestranın 1atanbul'dan aoçak haziran sonunda ayrıla· 
bileceği için 6 temmuz cumartesi günQ akşamına bırakılmıştır. 

'·· 
j 

v ) R A S I N Dl\_ 
..... "'\~ .. 

Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

diniz? 
Cevab vermedim. Başıma 

eğdim. Beni kapıya kadar teşyi 

etti. Ben burada sadece cllrıl 

sıkmakla lktlfd edecektim · Fa 

kat öyle bir vaziyet ihdas 
etti ki, dudaklarımı elinin fia. 

tfiode buldum .. 

Sonra bana biraz daha yak
laştı: 

_. Nazım Bey dedi· mnete· 
dh olunuz. Dostlarımın içinde 

bana en çok yakın olan sizsiniz. 

Akşam saat yedide elzl bekllye· 

ceğlm. Beni gezmeğe götürün .. 

Bllf yorsonuz ki, yalınızam . 

Elleri avuçlarımın içindeydi. 

Onları gayri ihtiyari gene da· 

dıklarıma götürdiim ve kapı· 

dan fnladım .. Şimdi kaldırım· 

lar sür'atle dönen c;arh kayış 

ları gibi ayaklarımın altından 

kayıyor, etrafımdaki binalar 

kafamın t.trnfınd11 dönüyor ve 

ben hiçbir şry gormedeu, hiçbir 

tarafa bakmadan yürüyordum. 

Az bir zaman içinde ne kadar 

uzun meeafe katetmlotlk. Gön· 
lüm, etrafını biç görmeden, 

ıideta bastonunu kaka kaka 

flerllyeo bir amaya berızlyordu. 

Şimdi ye kadar ne o bana blrşey 
ihsas etmiş ve ne de hen hlrşey 

eöylcmiştim. Bütün hi rılerimh: 

şuurumuzun alımdan l~lemlş, 

yflrilmtlşUl. 

idari Davalat' 
lıbaylık yönetim kurulu dün 

Yırflbay ~edad Erlm'ln başkan· 

lığında toplanarak bazı ldha· 

littı tecimenler tarafından gOm· 

rfik idaresi aleyhine açılmıo 

olan idari davalara bakmıştır. 

Ve bu vaziyet karşıhkh gibi 

görüoiiyordo. Çünkü her tevak· 

kof ta, onan da ayol meııafeyl 

katettiğini ıezlyordum. Bogtln· 
kü tavrı, bogfiokQ sözlerJ, 

bugünkü çılganca gösterdiği 

teslimiyet, bundao değil de, 

neden ileri geliyordu? 

Fakat beu bonon neticesin· 

den korkuyordum. Arada birçok 

engeller vardı: 

Yaş farkı, ecnebi bir kadın 

oluşu, etrafından gördiiğü ıl4ka 

vesaire .• 

Bu kadın brnl oaeıl sevebl· 

lirdi?. Ve ben bu sevgiye ne 

dereceye kadar lllmad t:delıl· 

lfrdim?. DilşOncel«>r, hem de 

karanlık, bir yığın düşünceler, 

uçları kızartılmış ve z«>hlrleomlş 

oklar gibi eutsırla dimağıma 

saplanıyorlar. Buhran içinde 

Mereln, 19 (A.A) - Mersin 
ve hloıerlandındıo dıe pazar· 

lara bozuk ve hileli mal gön· 
derenler hakkında tecim odaeı 

ve zahire borsası tarrfındao 

ayrı ayrı gerçin yapılarap ceza 

kf.elldıkten başka bu gibi hare· 

ketler genel eavmanhkça da 

ttğır cezayı dolduran suç olırak 

kanon yola ile de cezalandı· 

rılıcaktır. 

Bu kararlar Mersln'de verll 

dfğl ıııralarna Türkoftf Adana 

ve Tarsus ve diğer yerlerdeki 

recim odalarını da bu yolda 

kararlar aldırmış ve bllbıua 

Adıma tecim odası bu mes'eJe 

hakkında bdyClk bir ligi gös· 
tererek gereken tedbirleri onay·• 

lamı~tır. 

Türkofls Mersin Umanın· 

dan çıkan ve hinterlandını il · 

gllendlren ürünleri Oreteo dl. 

ğer bölgeler tecim odalarına 

da böyle kararlar aldırmak 

ftzeredfr. Bu kararlar 

meeloe 

Mersin 

başlandıktan 

llman1Ddao 

yeretll· 

sonra 

gidecek 

malların yabanca plyaeadakl 
durumlara Türkoflıt"e adım 

adım izlemektedir. Memleke· 

timiz hakkında zararlı propa· 

gaodılar yapanlar da ayrıca 

bakyerlne verilecektir. Tilrk· 

of isin bu kararı her tarafta 
sevinçle karşılanmıştır. 

bulunduğuma görüyorum .. 

Bir kabalık olduğunu bildi 

ğlm halde onun davetine git· 
medtm ve bogüo de uğramadam. 

Kalbimde uzun zaman devam 

eden hareketeizltğlo, StBBlzllğlo, 

lnf iradın kovvetll bir akedl· 

ameli ba,lıyor ve ben bu genç 

1ngtlfz kıdanıodan korkuyorum, 

ürperiyorum. 

Öyle zannedfyornm ki, bu 

temaslar ve ziyaretler devam 
ederse, ben artık geri döne· 

mlyecek, havada bir yangını 

zevkle temaşa ede ede yorulan 

pt:rvaneler gibi, ateşin içine 

düşecek, gerile gerile yanıb 

mahvolııcağım . Yavaş yavaş 

kararımı vnlyorum: 

Onunla alikadar olmıyaca· 

ğım. Onu düşünmiyece&lm. 

Aramıyıcığım. Hayır, çQakG 

Enstitü 
Türkç" aksanları deokdl 

miyeo ve bazı yabancı 

den gelen heceler var klı 1 

diyeyim, dilimize bir • 
veriyor, heceleri yıpıtk., 

ol O 
adeta e~dalı ve koyo 
Enstlta honlardao blrfıtdltı 
yafragım da bunlardıD bi: 
neeidfr. Hatta f Hm de 61 
Eoetitfiye dili döoOl11 
Enestftü diye heceyi 
Türkçe şiveye uydoro1°' 

DJyafıraglm diye, be 
Türkçe aksanlarla ayar t ' 

ler. {Film) Filim oıııv0'' 
her dilde vardır. J:{odll 

(Ş) h•rfı yok. (Maea) 11 

derler. Ben askerllkte tkel 

Rum doktoran maogal•d 

isterken maşayı (Ma8') 
için iki neferin 111rıb .,,, 
mangalm yanına koca 'I 
mek maeaeı getlrdiklerl,l 

yorum. EnstltO bu yıUırt• ıl 
IAfıdır, bazı dill dourolY'' ~ 
ağzında pek giizel oJo~ 
mlr'lo Cumurlyet kıl '~ 
eünü san'at ve kiUtftr I~ 
çok değerli bulurum. rl• I 

·ot Hocaya karııının lsıJJl 

muşlar. 

- Bilmiyorum!. 
Demiş . 

Nasal olar, 

Demleler. 

"'' - Kar,mla geçlno>te -· 
dm yok ki ismini bil'~ 

Cevabını vermle. ~ 

En!tltüyil eöylemlyeo~ 1 
kiilıür ocağını bilmiyor ;f 
ondan adını beceremiyor.~ 
meyiz, meıı'ele hece •' ~ 
mee'elesldlr, eoetitil 'f~ 
olunca dilin dönmesi fi ' 
aksanlar derhal uyı,?onl•"~·I 
döner. kelime yumuşar. ~i/. 
enetftilniln Tftrkçeleşmetl';/ 
Ekonomiyi öğrenenler, I 
da çabuk söylf yeceklerdlt 

nedi yorum. 

Denizli'de 
Kızılay HaftB81 ı 

Denizli (Özel) - K1•
1i{ f 

mlyetl Denizli kurula, .,-

zlranda baelayır1k bit .~ 
ıcırecek olan "Kazıl•1' .,1, 
yezma,, haftası için bit~;/_ 
daoberl hararetle çalıedl' ~ 
Bunun için zengin bit f, 
ram hazulanmıetır. S0° ;J 
akoam, bir gardenpırd 
lecektlr. 1.t 

Denizli (Özel) - ~ f 
kazasının Tırkaz ve 80° ~ 
blyeslnln Gölcük kö11~.f' 
çekirgelerle mocadele ıç•1 ;J" 
Tırkazda çekirge "61' 
söndfiriilmGştOr. 

o bent mustarib etoıege 11' ti' 
Blrbuçok ay içinde bOtO• 

cudiyetlml saratı. ,ef 
Daha demin ~ .. auo• 

bile: _,,,. 

- Nazım oğlum, h•118 
, 

ki o 
Diyordu. Demek ,;t_ 

bende bir fevkaladelik ':eır' 
Haetayım Fatma teY~ 

o••' 
fakat senin ha~erlP 1 1, 

• • aıllı • J 
Vörl gün.. Eazlı d~ "'' 

gdn ... MokavemetlmlD çeO 1 
bizzat gelib kırdı. s:IG ~ 
gün zarfında lzmlr'e 1'•'/ 
medlm. Vaktıman bit 1';1 

Karantlna'da sahildeki ~ 
hanede geçirdim. V•~ ~ 
aşağı yukarı geçmelerlD~ 
mahluklar gibi, bof a ....... 
seyrtıttlm. Bazen deolı ~t / 

Ark ... 

o 
d 
t 

y 

' 
el 

• 
1 

' ~ 
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Başımızdan Geçenler .. 

. 
22 Yazan : ~I. Doğan Batu 

Ingiltere o tarihlerde Rus'la~a Mua-
rızdı. Fak at çabuk değişti. 

Cerman ve lsl::ivhgın çarpu:an 

•lyasetl, ne olursa olsun kavga 

bizim yorganın başmda idi. Dö 
külen kan, Tfirk kanı, istila 

ll:lıntakım Tiirk vatanı i il. 
Darbı umumi nihayetinde 

tefessüh ve lnftsaba uğrıyan ve 

o tarihe kadar dünya bfiyilk 

devletlerinden biri olan A vus· 
torya, 

-'dalar 
Arnarntlok üzerinden 

denizine inmek için 

"SelAnik'e doğru!.. ıılyaeetlnl 

•lyasi umdelerl sıraerna koy· 

lboıtu. 

Bir de öbür tarafta Çar Rcıs· 

Jaıı vardı. Bu da Balkanlardan 

•tığı doğra sarkarak Adalar 

denizine h4ldm olmak istiyordu. 

llonı 1293 de Ayastefanoı mua· 

hedeıılle de muvaffak olmuştu. 
Fıkıt tatlı bir ruya glbl gellb 

geçmişti. ÇftnkD elinden her 

tl'8ılea kaçırmıştı. 
lngfhere bu!. O tarihlerde 

l\oı'lıra muarız idi. Bllıihare 
dtı~ietl. Fakat bundan ne çıkar, 
ebedi yen payı dar olmuş dilrQet 

bit ılyaset varmıdır ki? 
Bllbaeea o zamanlar için 

•lyııet ki; riyaziyat dQstorları 
klbi kıt'i ve daimi olaınıtZdı. 
t11en rftzg4ra t4b1 yeldeğırmenl 
glbı. Şn kadar varkl fırıldağı 
bell:len gelecek rüzg4r lstka· 

"'etine vaktinde çevlrmt!k la 
111bdı. Buna da klya&et der· 
lerdt. lngUtere'nln bugftnkft 

•t•ıneıf ve ölmez kudreti, bu 

~lYlıetl aeırlardın beri vaktinde 

g6ıtermio olmasından ileri gel· 
"'lotir. 

Avusturya siyasf'linln arka· 

••tada koca bir Almanya vardı. 
~thıden güne ticareti teveeetı, 

l.ldretl inkişaf ediyordu. Esa 

•e1a Avoeturya'ya Sellnlk Qze· 

tltaden Akdenlz'e inmek siya· 

'etini göstreo de o idi. Şimal 
~lalılnden B~brlsef ld~. Adalar 

b Clllılne kadar uzanıb giden, 

1 
6Y6k bir Cermen imparator· 

~~Q ve oano gene ve faal 

"•nmas1 neler yapmazdı, 
"eler? 

tt Oeınınh imparatorluğu git· 
l ~Çe tefe11ilh ediyordu. Bu 

dıa.P•rıtorluğun eon zamanlar· 

~:~l adı 11 Baslı adım,, idi.. 

~ l'tık ondan lnglhere 1 çln bir 

9:'1ır ve menfaat kalmamıştı. 
d ıeneslnde hatırı eayılan 

~0"•nmıeı arlık it görecek bir 
t '•lyeue değildi. Zırhlı ve 
it~ 

d •teynl hüma}unların hepsi 

' borda haline gelmiş, bir 

ANADOLU 
-------

Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Ba~yazgam 
lı Haydar Rü~dü ÔKTEM 
lltunıi ne~riyat ve yazı i~leri 

l.ı.ı lltiidürü: Hamdi 'üzhcl 
'ehanesi: • · 

C, İınıir fkinci Dcyler sokağı 
l' Uatlı; Partisi binası içinde 

l'eıe~P'af: 1zmir .. ANADOLU 
on: 2776 •• Poeta kutusu 405 

\''11. ABONE ŞERAITJ : 
~ 1200, Altı aylığı 700, Üç 

\'-ı, aylı~ 500 kuruotur, 
anh:, ınemleketler için ıenelik 
• ne ücreti 27 liradar. 
lleryerde 5 Kuru~tur. -geçıniı nilshalar 25 kuruıtur. 

.\ti4notu MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

yığın demir parçalarıydı. Bu 

şerait alt1Dda yukarıdan kopa· 

cak Cerman lstilAıuna mani 

olamazdı. Bunun lylel Ruslarla 

anlaemak, uzlaşmakta. 

Elde haz1r bir de Makedon 

ya vardı kf; laeon nesli 1 çio 

aıJeta bir beşlk, bir yuva idi. 

Bulgar, Rom, Ulah, Sırp gibi 

kafaları ve bakışları ayrı ve 
h~psl de Türk'e düşman birçok 

milletleri elneelode bolunduru· 

yordu. Buolımn hepsini Slav 

ve Ortodoke gibi mllli ve dini 

cereyanlarla Çar Rusyasının ha· 

şına bağlamak ve böylelikle 

Cermen amaline kar,ı pan 

SlavJzm ile mukabele estirmek 

gerekti. Herlkl tarafın dökP.ceğl 

kan İngiltere menfaati namına 
akacaktı . 

Rusya, kendllerlne bağlanan 

bu mubteltr milletlerlo gönül 

ve JradP.Jerlne birdenbire htl 
kim olamazdı ve nitekim ola· 

mamıştı. İyi ve kötü bunların 
da kendilerine göre bir dilek· 

lerl ve Makedonya üzerinde 

tarihi diye yürüttükleri bir ld· 
dlaları, blr hakları vardı. Hep· 

el de Makedonya'yı benlmıd 

yorlardı. Bunların lçir.de en 

ateşlisi ve yılmazı Bolgar'Jardı. 

Ros'lar evvela bunlarla işe baş · 

lamışlardır. 1'endllerlni blmı· 

yeden mahrum gören Sırp'1arın 
kalpleri kmlmıştı, hattl bir 

zamanlar Avusturya'nın koca· 

ğına atılmak blle istediler. Bul· 

gar'fara mukabil 319 senesinde 

çıkardıkları ilk Sırp çeteleri 

bizim askerlere ateş açmaktan 

kaçar, dağlarda, bayırlarda Bol 

gar'ları ararlardı. Arkaamdan 

ulıhlar türedf. Bunlar da Bul· 

gar'larlı barlaşmıya başladılar 

ve hiçbir vakit Türk B!!kerle 

rlnl işgal etmediler. En son 

kendini gösteren Rumlar ol 

muştu. Bunlar ne yolda ve na
sıl ıaıylb olunacaktı; kimse 

bilmiyordu. Yalnız bilinen bir. 
şey varsı, Türk düşmanlığı idi. 

Bu çorapların kendi aleybloe 
örüldüğünü enhyan Avusturya 

da Arnavudları tutmağa mec 

bur kalmıştı. Bunlarda bilerek 

bilmlyerek günde yüz ğalle <_ı· 
karmaktan geri kahnazlıardı . 

Makedonya Rumeli bir cidal 

mahşeri olmuştu . Yalnız üze· 

rinde htl bat edilen blrşey var· 

sa, o da evvela Türkleri kov· 

mak ve aralarından çıkarmaktı. 

Kozlar sonra paylaeılacaktı. 

Kozların paylaşılmaşı için 

(Basta adam) ın artık ölmesi 

IAzımdı. Siyasi çeteter bu 'a 

zlfeyl ynpıyor)ardı. Harektih 

askeriye Türk kanını ve haıi · 

nesini miitemadfyen boşalt.yor, 

felce uğratıyordu. Slyaei gntlak 

sıkmak mahiyetinde olan siyasi 

notalar, siyasi tazyikler kan 

akmakta devam edlb gl 

den yaralan yavaş yavaş kan· 

grana çevirmişti. Ba&to adamı 

paylaşmak ameliyesine başlan · 

gıç olan Reva! mülakatının 

ferdaeından meşrutiyetin f kinci 

defa olarak ilaoıoa kadar VR · 

zlyet böyle devam etmişti. 

En muntazam devletleri de· 

vlrmek lcln bir ilı.l btıynk lb 

dlal kati geldfğl halde .. Huta 

adam,, ismi verilen oemanlı 

devleti, iyi kötil, henüz ayakta 

durabiliyordu. Yurd için derin 

bir 1 man sevgi taşıyan aeker 

ve zabıtan, lrlşllmesi güç fe· 

dakaclıldar ve kahramanlıklarla 

bunu temin edebilmişlerdi. 

Sona var -

Karacasu Dokuma Tez
g3hlarının Derdi Bir Var 
Tezgahlar (900) den _(600) e Düştü. 

Çünkü iplik Bah,alılaşcnıştır. -·--Karacasu (Özel) - Karacasu ğln topu 500 kuru~to; astarın 
ilçl'el, lllmlzln dokumacılık ya· topu lıe 130 kuruşa satılıyordu. 
t1ğıdır. Karacasu dokumacılığı Bu yıl iplik 614: kurnşı çıkmıe, 
hakkında <inceleri gaz!!temize astarın topu ise 120 kuruşa 
yazmış ve cumurlok çağının düamü~tfir. Bu suretle geçrn 

ökonomeal siyasası sayP-slnde, yıl haftada 2 lira kazanan bir 
tl'zgih bu ·yıl zorla bir lira 

sultanlar çaE:ında sönen bu olu. 

sal endüstrinin gene canlandı· 

ğını ve tezgıih eayıeının 900 e 

çıktığını bildirmiştim. Karacasu, 

dokomıacıları aralarında bir bl r 

ilk karmu~lardır. Birlik tezgAh 

tan çıkan dokumaları muayene 

~derek en, boy ve tel sayısım 
lncellyerek örneğe uygun gö 
rftrse damgalamakta ve damga 

sız bir top bezin satı,ına izin 

vermemektedir. Bu, Karacasu 

dokumalarını Aydm, lzmlr ve 

laranbul piyasalarında iyl bir 
mevki kazandırıyor. 

Fakat 1 pllk f latlerlnln yük· 

selmesi, buna karşılık dokuma 

f iatlerlnln düşmesi Karacasu 

dokuma endüstrisine bu yıl bir 

duraklık ve gerilme vermiştir. 

Geçen yıl çahşan 900 tezgah 

yerine ba yıl 600 tezgihta 

bez dokunuyor. Geçen yıl ipli· 

kazanabiliyor. 

K arıcaeu, Bu ladan, Kadıköy 
hatta Burdur dokumacıları eko· 

noml bakanlığımızın iplik iti 

ve f latlerl üzerinde durmaBını 

ve ipliğin bugün fabrikaların 

makul bir kazançla 550 kuruşa 
satmaları lmkôoı olduğunu söy· 
lüyorlarmış. 

İlgililer bu işi gözden geçirme 
lldlrler. 

Sinob Halkeviııde 
Slnob, 18 (A.A) - Bılkevl 

soysal yardım ve köycftlcr kol· 

ları lrnmunlara bağlı köylerde 

dolaşmakta ve ha~talara hak· 

makta ve haetahktan korunma 

yönleri bıkkındı tavsiyelerde 

bulanmaktad1r. 

Karası komunonda bir gece 

300 yurddııış muıyene edilmiş, 

bnnların lllçları verllmlotlr. 

Altay'lılar, Gelen Cevabı 
Nasıl Karsıladılar? ., 
~~~~~~~~---~~~~~~~~-

11 bay ve Parti Başkanınıızııı Huzuru 
ile Bir Toplantı istiyorlar. 

Altay takımı 

Dün, Altay'lı Mustafa ve 

l. Hakkı imzastle bir mt'ktub 

aldlk. Okurlarımız, gazetemizin 

spor işlerindeki bitaraf lığı do 

layıslle. düo birinci yüzde çıkan 

habere ce\·ab olarak hazırladık· 

ları yazılarının aynen çıkmaeınt 

ietemektedirler. Biz de olduğu 

gibi basıyoruz: 

Sayın gazetenizin birinci sa 

hlfesfnde (Şampiyonluk rüzgarı 

AhlDordu lehine esiyor) başlıkh 

yazınızı okuduk. Buna cevab 

verişimiz, hak ve gerçelı.llğln 

ortayı çıkması içindir. Yoksa 

AlllDordu lrnltıbünüo ve bu 

kulnbe monsub sporcu arkadaş · 

larımızıo haklarını çiğnemek, 

gönüllerini kırmak isteğinde de 

ğllfz .. 
Müsndeniıle ııöyllyellm ki, 

sizler de, federasyonun verdiği 

cevabı yanlış anlamışsıoız. Ya 

had elze o eekilde blldlrllmletir .. 

Gelen cevab aşağı-yukarı şu şe 

klldedlr: 
"Altınordu'nan itirazı tetkik 

edildi. Seremoninin başladığı 

onblrlncl haftadao itibaren bO 
tün macların tekrar edilme· 
sine karar vniimlş olmasına 

göre Altınordu · K. S. K. ma· 

çının da keeıılem yekun adde 

dllmesl kendiliğinden meydana 

çıkar. M ıotaka kararının tat . 
blki. ft 

Gôrülüyor ki, federasyonun 

cevabı çok elestlkldlr. Bunda, 

- Evelce verilen karar, 

onblrlnci haftadan itibaren 

olan maçların tekrarı oldoğu· 

na göre, o maçın da tekrarı 

lAzımdır. 

Deulllycır. htı:, mee'elenln 

rubu ve en hoseae ookfası bu 

radadır. Çünkü karar ve onu ıeyh 

eden f lkistür. (Ancak, seremoni 

ile geçmiş maçların tekrarı) 

şeklindedir. Bizim ise istedi· 

ğimlz de, fudbol ve mmtaka 
defterlerindeki bu kararların 

tetkikidir ve görülecektir kf, 
mıntaka merkez heyetinden, 
Valimizin haberi olmaksızın 

ve iki kl~inin huzuru ile ya· 

pılan toplanhda, bu kararlar 

aynen blldiriloılyerek kararın 

anlamı ve amacı tahrif edil· 

miş, federasyona (OnblrJncl 

haftadan itibaren devam eden 

maçların tekrarı) gibi hiç te 

mevcud olmayan hlr şekil bil· 

dirilmiştir. 

Eğer merkez heyeti tam ola· 

ralt toplıoHydı. bittabi fudbol 

heyetinin kararı ve l ikstflr 

getirtilecek, gözden geçirilecek 

ve evelce bizzat vermiş olduğa 

kararda aynt!D federasyona bll 

dfrllf'cekrl. Halbuki, buns ay· 
km hareket edllmiş ve federa!!· 

yo11da hakikaıl bilmediği 1 in, 

(Bu karara göre maçın tekrarı 

lazımdır) deoıi~tlr. Halbuki 

urtadı böyle bir karar yoktur 

ve o takdirde de, Altınordu

K S.K. maçının tekrarı mOm· 

kftn değildir. Bu netice; fede · 

rasyonun l'erdfği cevahın tar· 

zında ve göstc-rdlğl kanıatlo, 

hükmün kendisinde mende· 
miçtlr. Meni ull olunca mem 

nu avdet eder. 

Bundan ba~ka, fedt'fa yon 

cevabının sonunda diyor kt: 

- Mıutako kararının tatbiki .. 

Bu karara gelince, biz onu· 

da bitiyoruz ve bir tanl'dlr. 

O karar kt. federasyona blldl 

rilirken tahrife uğratılmıştır ve 

mahiyeti şöyledir: 

"Altınordu 'non iddiası vô.rld 

görülmedl~lodeo itirazının rtd· 

dine .. · İlhn ... 
Mıntaka heyeılolo, tatbiki 

emredilrn karan da, işte bun 

dan ibaretdlr. c.;eçenlerde fe . 
derasyonun müracaatı fizerlne 

yazılan ce'ı'11b, bir karar değil, 

bir rnütalıiadır, bir dt'rkenır· 

dır. Yoksa, ihtilRf h ml•vzuu 

tedkik ederek kendincf' hallet · 

mlş bir karar değildir. O mü 

taliada ihıllUC tefsir ve tnll 

edllmf ş, kusurlar fudbol bey· 

etloe yftkletllmlş, ortaya, tıağa · 

sola çekilebflfr bir vaziyet atıl· 

mıştır. Binaenaleyh cevabın bu 

şekli, Altay lehine daha büyftk 

bir sarahat tışımıktadır. Ji'ede

rasyonun verdiği ceV'tlb, işi hal · 
letmemfş, bilakis Y"nlden tt-d· 

ki kat f craslle tahrif edilen ha· 

klkatln ortaya çıkmaeı Jçlo açık 
bir kapı bırakmıştır. 

Biz hulusu niyetle son srız 

ol11rak diyoruz ki: 

Eğer memleket çocukları 

arasında çıkan hu lhtllaf1D 

kılt'i şekilde halli ve hiçbir 

tarafın hakkıoın çiğnenme· 

mesinl lstfolyorsa bu işe mem· 

leketlo en büyükleri olan 

ve Altınordu 'Ju arkadaşlarımızm 

do ınemnunlyctle telakki ede 

ceklerl iki zat, Valimiz General 

Kazım Dlrik'le· Parti reisimiz 

bey A vnl Doğan müdahale ede· 

rek merkez ve futbol heyetle· 

rlnl mftşterek hlr lçtimaa davet 

buyursunlar. Kararlar açılsın, 

f lkilstörler gözden geçirilsin ve 

hakikat areetmlsın. 

Gazetenizin buna tavassut 

buyurmasını rica ederken şano 

da yılvarmz ki, ANADOLU 

Yirmidokuzuncu J .. iste 
l - İhmal etmek - Sa' eamak 

fhuıol - Sııvea 
Örnekler: J :-- Hava i~i sav• 
saya gelmez. 
2 l~ini ııa,·anyan talisiz· 
likten bahsetmemeli 

2 İhtiyat - Saknı 
ihtiyat etmek - Sakmmak 
Örnekler: l - Hayır, o bu 
işte ıavea değil, eakm gi'iı· 

termiotir. 
2 - Kredi işlerinde saknı· 

yan bankalara kızmamalı)IZ. 
3 - Kaide - 1 - Kural 

2 - Duraç 
f>rnekler: 1 - Hu cümle 
gramer kuralfarı .. a göre doğ· 
ru değildir. 
2 - Tak im anıtının mer· 
mer duraçıoı na .. ıl bulu· 
yorsıınuz? 

4 - Tısrif ermek - fanımlamalı: 

Tarif - Tanım 

<)rn<'kler: l - Bana ekono
minin son tanımını l!Ü)lt-r 
miııiniz? 

2 - Eğer yerinizi iyi ta· 
oımlıyabilseydiniz bu kadar 
arayıp ormazdım. 

5 - Teşettiit - Ayrılışma 

Örnek: Ynrd işlerinde fikir 
ayrılııması eq büyük fela· 
kettir. 

NOT: Gazetemize gôn· 
derilecek yazılarda bu 
kelimelerin Osmaolıcala· 
rı kullanılmamasını rica 

ederiz. 
,,1 

Bu Ne Hal? 
---.. ··----

Çamurlukta 
Bile Yolcu Var. 

Aydın muhabirimiz bildiriyor: 

Karacasu•ya gidiyordum. Ku· 
yocak pazarıodı bir Naıilll 

kamyoneti gördüm. İçi, üstü, 
hatta çamurlukları ve motörftn 

Oetü yolcu fle dol muştu, ~ofô 

rftn yan1D1 4 ktşl oturmnşt11. 

Keza Nazilli'den Atça p1Zırıoa 

giden ayol dorumda bir kam· 

yona daha rBBtgeldlm. Kazılır, 

facialar bunlardan doğuyor. Şar· 

baylıkların buna dlkkat etme

ler) gerektir. Bu şekilde yolcu 

taşıyan kımyonetler, şP.blr kfl· 

narına gelfoce, bu fazlı yol· 

cuları fodirerek kendilulnl 

kurtarıyorlar. Kontrol çrrçeveel 

jandarma ve köy muhtarları 

ile de takviye olunmalıdır . Bu 
vaziyet çok önemlidir. 

Hakaret Etmiş 
Bakkal Zekeriya oğlu bay 

B'erl; vazife gören belediye 

zabıta memuru bay Kemal'a 

hakret etml,tlr. 

gazetesi de ha hueusıakl f lklr· 

)erini blldlreln ... 

Bilvesile saygılarımızı eunnrız. 

ANA DOLU - Bizim hu hn· 

eustaki fikrimiz, ancak br:r iki 

kulübilnıfizOn iddialarınm ol · 

zam ve kararlar dahilinde ıuo· 

tmlm1Bı zarureılnden ibarettir. 

Altınordu, hlr itirazda bolun· 

maşlar. Federasyon zunmi şe· 

kilde, bu f şto ınes 'ullyetlnl, 

merkt'Z heyetine \e evvelki kı· 

rarlıtra atf~den bir cevıb ver· 

mletlr. $imdi Alt•y kulübil de 

itiraz etmektedir. Gelen emir, 

ancak bir kulObCimftıiln hlra· 
zanı letlnad ve diğer kulGbGn 

de bir bıkkı olduğa için, l il· 
hakika, böyle bir toplantı ya· 

pılmaeı muvafıktır. Futlıol ve 

merkrz heyetlerinden başka lid, 

hıttA K. S. K. da d•hll Gç 

kulObiln erkanı davet edilir ve 

hakikat araotanl1rak iyi bir 

neticeye ba~laaır. 



Endu•• Strı•tesmefilJ•z. l;Kışlada Mns. Mev. satın alma komisyo· ı 
_ ....:, ___ n_u_n __ d_a_ı_·h_a_ı_e_ıe_r_i_y_a_p_ı_ıa_c_a_k __ il_a_n_ıa_r ____ ..._ 

de Yeni. Adım] ar.. Met. Mv. sat. al. ko. re. den : 
Mat. Mevkfin göstereceğl yerde~pazarlık soretlle 

korue bedel ke,lf il elektlrlk tesisata yaptırılacaktır. = 
7 ·Temmuz· !:J:J5 pazar gOoü saat 15,5 da fzmlr'de kışlada Met. = 

SIHHAT ı 
ECZANESII 

__ ............ ___ _ 
- Başı 1 inci yflzde 

C - Bilyfi\c endüstri pro· 

gramındaki elektlrlk1eodlrme 

Jtılerlnl yapmak. 

hem de işletme arasında özel 

glrlşlnı sahlblerlne bütftn tek· 

nlk kuvvettle de~erli bir yer· 
dımcı olacaktır. Şopbeelz bu 

O - Elektlrlk endiletrlsini yordırı., arayıcı ve lşletlcllere 

ynrütecek mühendis ve usta 

ları yetiştirmek. 

E - EtektJrlk üretim ve 

dağıtma kurnmlarJDıo istatistik· 

le ini yapmak. 

F - BugOokü eantrolların 

rasyonelleştlrHmeel için tedbir 
ler aramak. . 

G - Elektlrlk enerjtsi Oze· 
rindeld vergileri incelemek. 

H - Elektlrlk mekloelerl, 
yaraçları ve araçları üzeri ndekf 

giimrOk tarifeleri tl e ograşmak. 

İ - Elektlrlk ücret tarife· 
lerl ile ilgilenmek 

J - Elektirlk işleri iizerlnde 
devletçe leteollen incelemeleri 
yapmak. 

K - Elektlrik endiistrlefnin 

feonlg ve endüstriyel tlerleyl· 
şlnl ğözönfinde tutmak. 

Elekılrik işleri etüd idare· 

sinin gelecek için giriştiği ge· 
nle programın ana çizgilerini 

yukarda görüyoruz,şoroda, bu

rada birçoğu gelişi güzel ku 

rulmuş elektlrlk santrellarımı 

zın yeğritllmesl de yönetgenln 

başlıca işt olacaktır. Yöoetgf>; 

~arbaylıklar ve özel yönetim 
lerce do~ruden dofruya veya 

bırakığla yapılan elektrik işle· 

rlol Ozerfne alacak değildir. 

Ancak bunların tekniğe uygun, 
halk lçlo yararlı olmasına çok 

~zen verecektir. Elektriği yurd 
için bir efis olmaktan çıkarmak 

onuo ilk hedef 1 olacaktır. Ev· 

de, lşde elektrik; ilıırl Tfirk 

yaşayışının g"rektlrdlğl eartlortt 

uygun olarak ve memleketin 

aaı~ları herşeyd,.n üetfio toto· 
lerak firetllecek ve dağıtıla · 

cakllr. 

Maden tetkik ve 
arama enstitnsn 

Yukarda çıktığını söylediği 

mlz fiç kanondan blrlslle de 

hu enstitll kurulmakta ve keo· 

dhılne şu ödevler verilmektedir: 

hletmeye elverişli maden ve 
tao ocağı sahaları bulmak, 

Bunlardan işletllenlerin daha 

yararlı olmaları tedbirlerini 
aramak. 

Maden aramı işleri ve bun· 
)ara gereken jeolojik incelme· 

ler, fennlğ deneçler ve çözeler 

yapmak, işletme proje v~ ra· 
porları hazırlamak, 

Maden endüstrisinde çı.hşa 

cık mühendis ve işçiler ye· 
tlştlrmek 

Devletçe başka ergeler için 

letenecek jeolojik etfidlerl yap · 
mak. 

Geçen yıllarda yurdda altın 

ve petrol aramak ve petrol 

aramak ve işletmek üzere iki 

yOnetge kurulmuştu. Bunlar da 
enstitOnOn çalışma çerçevesi 

içine girmekte, Zonguldak'ta 
devletçe kurulmuş olan maden 

laboratuvarı da enstitüye vt:ril· 

mektedlr. EosthO şimdiye ka 

dar sayılan l~lerl devletçe ken · 

dine verilen program içinde 

ba,aracaktır. Halbuki bu fen 
nlğ koramun maden lşlerlle 

uğraşan özel girişim sahlblerlne 
de faydalı olması IAzımdır. 

R,.jimimiz madencilik alanında 

gerek arama yapacaklara gerek 
lşleteceklere ayrı ayrı haklar 

vermlı ve bunlımn ulusal eko· 
nomlye faydah olmalarını gaye 

edlnmlatlr. EnethG hem arama 

karşılıklı bazı borçlar yükleye 
cektlr kt buşhca111 ulusal BBığla· 

ra zarar vermem~ktlr. 

Eti Bank 
Kamutay; üçfincQ kanonla 

do, önceki f ki kanunun yarat 

tığı kurumları tamamlayıcı Eti 
Bırnk'ı kurmaktadır. Elektfrlk 

etüd idareııile madeo arama 
en thfisü, ancak rantabl. lşlt!t 

me projeleri hezırlıyacaklardır. 
Bunları başaracak kurum, Eti 
Bank olacaktır. 

Somer bank gibi, adıoı 
Türk'lerlo büyük medeniyet 
ferih! sayfalnından alan bu 
kurumu de, yurda yararlı ol· 
makta ötekinden geri kalma 
yacektır. 

Toprak altındaki hfiHln zen· 
glnllklerle bergflo boşa boşuna 

akıp ~lclen birçok kov 
vetlcr; Eti bank'ıo başarıcı· 

lığıla, ileri bir Torklye'nln 
kurulu,una yarayacaklardır. 

Bankanın f!'l:Sreceğl işler baş· 
hca şunlnrdır: 

A - Meden cevht:rlı:rf, teı:ı 
ocağı maddeleri ve maden 
malzemesi almak, satmak. 

C - Maden hırak:ığları, taş 
ocağı işletme izinleri almak 
veya önce alıomışlarJa ortak 
olmak. 

D - Elektirlk çıkarma ve 
dagıtma bırukığlerını almak, 

santraller yapmak, elekdrtk 
yaraç ve malzemeleri teclmlle 
uğraşma~ ve bunları yapan 
fabrikaları kurmak. 

E - Yukarıdaki işleri ha· 

earmak için teclmle kurumlar 
yapmalı.: veya kurulmuş olan 
lerla birleşmek. 

F - Bütün banka işlerini 
yapmak. 

Eti Bank'ıo kapitali şimdi· 
ilk 20 milyon lira olacaktır. 
Bu para; devlet bGdceslndeo 
her sene ayrılacak miktarlar· 

la, devletin maden ve f>lek· 
tirlk lşlerlodekl bütOn hakla· 

rının ve bof?ünkü işletme 

paylarının bankaya veıtlme · 

sinden meydana gelecektir. 

Eti bankla elektlrtk etild 
idaresinin ve maden arama 

enstltfisQniln kuruıu,unda; sa. 
merhank için tutulan yola 

f?ldllmletlr. Kamutayın ekonomi, 
divanı muhasebat ve blldce 
komisyonları üyeleri, yıldı bir 
blrleşek bu kurumların genel 
kurulunu yaparlar, bu kurul 
herbirlntu ayrı ayrı hesablarına 

bakar, büdcelerlnl inceler ve 
onaylar. Korumlarıo lşfeme· 

• 
sinde devlet özel kanunları 

de~ll tecim kanunları esastır. 

Ancak bunların malları üze . 
rinde suçlu olanlar, devlet 

mallsrına karşı suç işlemiş 
sayılır. 

Eti bank; Sfimer bankla 
Tarım ve Emlak bankalarına 

\'erilen devamlı bırakığlardan 
da faydalanacaktır. 

Eti bank; Finans hakanlığı· 
nan kefaletlJe tahviller çıkara. 

blleceğl gibi, 15 seneye kadar 
vadeli fç öd6nçler yapabile· 
cektlr. 

Yordun endnstrlleşmesl ala · 

nıoı genişleten bo tedbirlerin 
iyi sonuçlarını pek yaktnda 

görebileceğimize tnınablllrlz. 

Bunu eOylerkeo devletin 

giriştiği taşıt endOstrlslle Sn. 
mer bankın iş çevresine gh·en 

devlet endüstrilerindeki başarı· 

ları göğilslerlmlz kabararak 
hatırlıyoruz. 

K. 0. 

Mv. eatıo al. ko. nooda yapılacaktır. Movakbt temlnııt akçesi § 
(63) lira (:35) .kuruştur. fsteklUer Ticaret odasında mukayyed E: 
olduklarına dair vesika göstermek mecburlyetln~edlrler. Şartna· -
me, keşlfname ve projesi her gün komisyonda görüleblllr. İstek· 
iller, ( 2.J.90) sayılı artırm11 ve eskeiltme kanununun 2 inci ve 

3 Oncfi maddelerinde v~ ı;ıartnameslude yazıla vesikaları ve mu· 

vakket teminat makbuzlarlle birlikte ihale saatinden evvel kış· 

lada Met. M v. eat. al. ko. nanda hazır bulanmaları . 

30 5 

---
-----------1 16 20 25 

1-------------------------------------------~Met. M v. sa. al. ko. re. den: -
Bayramlç'tekl kıtaatı askeriyenin ( 629000 ) kilo on ihtiyacı _ 

kapalı zarf usu ille ekelltmf ye konmuşlar. İhalesl9 ·,Temmuz· 935 _ 
salı güoQ saat on beı:ıte bayramlçte askeri salın alma komlsyo · 

nanda yapılacaktır. Beher kilo un için dokuz kuruş ylt'lnl bet = 
santim f fat t1bmln edllmlı:ıtlr. Teminatı muvakkate akç.~sl 4159 = -lira 12 kuruştur. istekliler şatnımeslnl her gün komisyonda glS· = 
rebillrler. Münakaııaya girecekler Ticaret odasında mukayyed ol· -

duklarına dair vet1ika göeterml'k mecburiyetindedirler. İstekliler -

2490 sayılı artırma ve eksiltme kanununun 2, 3 üncü madde '= 
!erinde ve şartnamesinde yazalı veelkelarla muvakkat teminat mak· -

buzlarını ve teklif mektublarını ihale saatinden en az bir saat -

evv"I komisyona vermlı:ı bulunacaklardır. (1819) 20, 25, 30, 5 -

---·---
Hcaımcdlö Nllb~lhet 

Ucuz, Taze, Temiz 
ilaç Çeşitlerı .. 

••• 

Başdurak Bnynk Salepçi 
Hanı Karşı~ında .. 

1 
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lsteohul'dan birçok fedakiirlıklarla getirilen ve seneler 

den beri BELVÜ ve ÇiFTLİK PARKI gaztnolarında güzr.l 
ses ve sazlerlle herke&" keodllerfne sevdiren lelml,.ri aşağıda 
yazıla kıymetli musiki grubu her akşam gazlnomuzda çalış 

maktadır. 

Kemani. 
Kemençe 
Pianist . . . . . 

Necati 

Al ek o 

Yorgo 

Udi ...•... Cevdet 
Klarinct . . . . . Şeref 

D_rbuka . Hasan Tahsin 

OKUYUCULAR 

IBRAHIM HAMiT 
KADIN OKUYUCULAR 

Mahmure Handan ŞO.kran 

Suat Faide Kilçük Nezihe 

Bir haftadır rahatsız bulunan htanbul Radyoaonon 
Juymetll san'atkArı 

Bayan BELMA Cevdet 
8 Haziran cnmartesl aktamından hlbar~n arkıdaılarına 

iltihak lle aeanelerma başlayacaktır. 

Cumartesi ve Pazar Akşamları Saat 10,30da 
Kartıyıtka'ya otobüs temin edilecektir. 

Kayseri'de Yeni 
Bir Hitit Şehri .. 
bunun Adı hiçbir ki· 
taht& görillmemtştir. 

Kayseri 19 (A.A) - Kay· 
eerl'uln Molu köyil yöresinde 

Kepez yerinde henüz hiçbir . 

khabta ismi geçmlyr.n ve kay 

dedlloılyeo Hitit eehrl bulun · 

muştur. Bolmıan şehir çok 

entereesandır. Kültür direktörQ 

ırk lolerlle ilgili l~yarlarla bir· 

Ukte araştırmalar yapmak üze· 

re Kepez'e gitmiştir • 

Altınordu - K.S.K. 
Maçı Cumartesi Gonn 
Federaeyondıo gelen emir ftze· 

rine futbol heyeti dQn toplan· 

mıe ve ihtilaflı kalan Altınordu 

K. S. K. birinci takımları ilk 

maçının cumartesi gilnfi eaat 

on yedide hakem bsy Ferid 

idaresinde Alsancek spor saha· 
sında yapılmaeını kerarlışıır· 

mı,tır. 

Deniz Sporları 
Deniz sporları yordu 'öne· 

tim kurulu (idare heyeti) don 

akşam yurduo kordondaki ya · 
pısında toplanmış, bu mevsim 

d" yapılacak d,.nfz eporJarı 

hakkında bir program hazır· 

laooı88ına kanr vermtştfr. 

Program çok zengin olacaktır. 

Yakında d,.niz sQr'at ıaham 

mfil yam~larile kayık yarışları 

yapılacaktır. 

\ 

Tnrk- lngiliz 
Tecim Andlaşması 
Londra, 19 (A:A) - Türk· 

İngiliz tecim ve tediye anlao· 

masına uygun olarak incirden 

bu anlaşma suresince honder· 

rayd başına yedi şilini geçml· 

yecek surette resim ahoması 

hazine tarafından llglll ltyfrlara 

bildirilmiştir. 

Loodra, 19 (A.A) - Tecim 

işleri hakenlığı Türklye'den in· 

gilterö'ye getirilen malların be· 

dellerlofn Türk alacaklılara ve· 

rllmeıalne dair olan koralın ay· 

rıntıları (Teferrüatı) için glret 

tecimlerlne bir blldirJğ çıkar· 

mı,tır. Bu ayrıntı 4 Haziran 

1935 tarihli lngfllz TOrk tecim 

aolıemasındı yazılıdır. 

Tayyare Piyangosu - .... 5'. 

19 uncu Tertip Bi· 

letleri Satılıyor .. 

Büyük ikramiye 

IOOOOOlira 
Mükafat -

20000 lira 

. Jzmir Evkaf Müdürlüğünden: 
Seneliği Cinsi No. 

24.6,254 
blll 

Vakfı 

hlear 
Mnktl ~ 

:l05 dükk4n kemerallı caddeılO 
61 24 tarla, dam 

125 dnkk4n 13 
" .. boz yaka 

yorgancılar 

144 " 74 c hlear meydanı 

ikinci belediye 220 •• 4 
15 360 

250 
72 
4 

300 
145 
240 
145 

96 
360 

30 
50 
30 
48 
30 
60 

200 
132 
68 
80 

600 
30 

200 
441 
300 
850 

96 
700 
72 
96 
35 
60 

400 
300 

25 

c 

" .. 
.. 
" .. .. 
" 
... 

ev 

" 
dükkAn 

ev 

9 
30 
11 
12,14 
BA,80 

2 
90 

6 
13 
52 

142 
20,30 
23 

2 
4 

c 

c 

" .. 
« .. 
c 

« 

" 
yapıcıoğlo .. 

.. 
" .. 
" 

birinci c .. .. 
hat pazarı 
samancı sokak 

kolaocılar 

hisar meydam 
ikinci belediye 

hlear meydanı 
palancılar 

birinci belediye 

yoıof dede 
c 

kantarcı eokak 

tnaylp kalfa 
11raç ali 

3 toraman m11ecldl kefeli ı. 
16 .. .. c 

c 29,23 nalçacı ömer dede sadullab e. 
dftkktn 39 köprftlll fıdıl ahmet p. yol bedeeteol 

ıı. 3"' " " il il ma,..aza -. 

dakkAn 4 pazaryerl han hey fi 
" 26 aalepcloğlu k.emeraltı yemlf çtl 

« 60 .. hok1lmet caddeıl 
.. 62,54 .. « 

" 72 « « c 

« 46.5 c gön hanı ı"' 
hane 320 bezmlAlem 11leancak birinci k0 

mağaza Gel kat 56 GmmClgGleftm hallmağa çarııll 

c ah kıt 5ıi,2 « « « 
dCkkan 61 nlkbolo camit cami altı 

« 44,l 
omf han hteseel l 

hane :311 
debo 5!1,2 

merdivenli medrese oıman zade 
()mer lfttf l ef. aaphane eoklğ• 

c c ealhane tramv•Y :-~ 
emin zade ahmet keetane pazarı 

derununda. 

!)0 dfikkan 56 c tekercllerde 
80 « I. « zahire pazarı ·~" 

L ... ,, ... 
Vak.fa ah yukarıda yerleri ve numaraları •e seneli• r' 

gösterilen aklratı artırma müddeti zarfınd" istekli çık111•da 
dan 25,6,935 sah güoftnı~ kadar temdit edllmlatfr. istekli ;_., 

ların o gün saat 11 de Evkaf dlrektörUiğtlnde toplanaD k ~ 
yona müracaatları bildirilir. 181 

Maraş Şarbaylığından: 
d•''' Maraş'ın şehir elek.tlrlk oebekesl tesisatı bayıo 1 -

2 

3 

4ı -

fj -

bakanlığınca muHddak projeleri ve tartnamelerloe 

kapılı zarf osullle ukelltmlye konulmuşlar. ,_ 

lhılc 11 temmuz 935 günlemeclne raetlıyan per:s,,. 
günO eaat onbeşte belediye encClmenlnde yapılac• 
Ekslltmlye iştirak edecek olrketlM yahut ıerm•Ye 
2490 on. h kanunun 3 ilncG mıddeelnln A. "e p. 

b d rl•f· ralarına göre vesikalarım göıtermeğe mec ur o il~ 

işbu teılsatm keolf kıymeti 35,250 liradır. &ıo•• .
temloaı2643 liradır. Bu teminat ihaleden enel .,., 
yatırılmıo olacaktır. . b 
lsteklller usulüne göre verecekleri teklif mektO 
muayyen ıaatteo evvel enc(lmen reisliğine makbof 
.kabilinde vermelidirler. 

6 - Plinların örn~ğl on lira göndermek .. rtlle 

Muaı heledlyeılodea nrlllr. 16 20 25 30 
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na o u nun arihi Tefrikası 1 A 1 L D 1 ı ı~t~y~t Zabiti Ye· 
§ § tıştırılecek Kısa 

~ ~ Hizmetlilere Aid 
ES Ynzlerce Seoedenberi Sıhllata Faydası 55 - -§ Mllcerrep Olan § - -- -- -§ lzmir •• Çeşme 'osası (lzerinde gftzel manzaralı § 

•-•T•e•M•~•a•N•o•.~6•4-----------•M•.•A-Y•B•A•N••IES~~~~~~~~~o~~~§ ~ ıirahat ve iateleri temin edilmiş olan ~ 

uteybe; ciddi bir tavır takındı.lranlıl UrDa fiçmeBern 1 
.. h • b • f • k • • ı • •• .. d ~ AYrupa'nıa Vlapadea, İtel ayanada olup mlamla mide, § mu Jm lr } Jr} eri 8Uruyor U § baıınak, kanelAer, dalak haıtabklauada, mlamla ufn ke· § 

• =: eeıl ve ıafr. yolları iltihaplarında, nfn kam n tatlarında ~ 
~ mGımla lnlubuda tltmanbk Nıkrlı n 1eeker huıabtı ilah. e 
§ Gibi btınyeYl hatalıklar da ıeri H tlfabıht tellıl mtleerrep· § 

--~~~~~-----,--~~~~~-

~ - Aman ya emir!. BllAkll 1 bir nifak ıokaea~ım ki, dloya ha fıklr halk arısında bir pro 
lanaz ıöylemek lıtedlm.. hayret edecek! paganda ıçtmrız Ye der!ı ki: 
- Gel, yaklıf .. iç blras da - Anlıt bak. .. bm, begene· - lelim dini .., Araphk, 

181le!. Kumandanlıno ıekmeal cek miyim? ılzl zenginlerin eAretlnden kor· 
~. kıheı da Utlfıttlr. - Tftr.k'lerln bir kıımı zen· lırmık lıılyor. Taun bana 

İranı çeneılal oğattanrak glndlr. Senet, emlAk 11hlbl· r..:ı değildir. Siz çıhtıyor, ç1 • 

~~·· Ne yıpıın; korka auk dlrler. Bflylk hayna ıGrllerl balıyor, ıha lerl döklyoraa. 
-slan beklerken, kınb Anp nrdır. Ar111 hanların elinde· naz. Oalır ••det içindedirler. 
'-darının yalan kılıcı da tepe· dlr. Bir kıımı "Bey., olarak Onların eernılnde, Hrhğıada, 
llladen Arkıyorda : yatarlar. Paralan, mClce•herlerl emlAkfnde, ar11lılnde, hayYan 

- Kalaoasaa mabadı ta : çoklar.. hıeeratında llzln de onlar ka-
tlbette ki, Anp cengberlerl, _ Bıb?.. dar hlÇ ekılkıla n hatta OD· 

'-ltıın bıLlann.ı-- ••ime"· lardan faıla haklarınıı nr. 

ES tir. Dr. MGderrlı Reılt Tahsin : § 
~ - U,la Malgaea içme soyu; Karliapabn Şorpro· § 
=: del Zals soyuna ezber cihet rflchandır) bayarmutadırlar $ 
~ Özbek ıOlbıhçe araıında Mılgaea içmeleri karşııında § 
~ EBEM ADASI ~ - -- -~ Artdt hmlr'lllerl leııobal adılanaa gıpta etmekten § 
~ karıarmıııır. EREM ADASI § - -§ HHuı, aıaçlan, dairen ma;ar Ahlllnlo ka111111llı1' uye· § 

1 - lhılyat sabiti yedtd· 
rlleeek kın hizmetlilerden 
830 doğumla Ye bunlarla ma· 
amele gGreoler Ye daha enelkl 
do~amlulardao olup ta mab· 
telif eebeblerle geri kalmıı 

deniz ııaıfıodın geri ıınıflara 
aynlmıt olanlardan yalnız U· 

keri orta ehllyetnameal olanlar 
1 temmuz 935 tarihinde lhtl· 
yal ıabıy mektebi kamutan· 
lıAında bulanmak laere ee•· 
kedlleceklerlnden 20 bıalna 
935 tarihinden itibaren yerU 
Ye yabanca bilumum kıu his· 
metlller Aı. ehliyetname ha· 
•lyet cClsdanı n mektep pha· 
detnımelerl beraberlerinde ol· 
dağa hılde ıubeye mGneaaılm 

2 -- Tam •akdnde mek· 
ıebde balaamıyaeaklar hak· 
kında kanuni dlaameleala 
ıaıblk olaaaeaAJ Uta olaaar. 

16 - 20 - 25 
a. uaa ,., e"' - Bılbakl halkın dörtte Qç N 

~tedtrdfr. Fakaı asan, yo· eden onlara kulluk, a .. klak 
.__ buçuğa fakirdir. Bazen.inlerin, ediyonanua. itte, lelim dini 

~ ıhıde dClnyada emAU olmıyın eAleocell hayata mhhata nafi § 
§ bir piAjdır. Adaya •e içmeye herkeeln gldebllmeel için § 
§ hmlr'de Barat n KClçlk Sılrpçl hanlarında btr umu § ;:::=========:;:_ı; 

İ,ffifi~fi::,~u;:,;,~:~ıı~~;~;;ıı;:::~:ıı;~;ıı;:;:u::;u::u! r Borsada ] 
• •ıprabcı kH-lar 1ana. ırul eml L t bibi 1 "k ı "- r- • ••ı eene u D· n Arap mGeabltlerl, ılzl bun· 
telefat nrmek ıareıfle mu• unların yanında ,. .. latırlar. On· lard L 'ff. w- aa a.artaneaktır. Zengin 
k olmakıanu, bıtka bir ların blılm tarafa temayGllerlnl olaeakıınıa. y okıallaktan, kal· 

tireye hat •armabdır. temin eımellyla. laktaa kartalaeabınıa. 
- Memeli! B l 1 ' - a auı o ar. Araeuiglm gibi, TOrk. .. ler, 

.. - Meaelt; TGrk'ler aruıo 
ki nifakı arınmak. 
- Bıtkı? 
- Çin Bakını ile anlaemak! 

ile - Fakat Çin; blılm kendlıl 
kolllf1l oldagamaaa laıer mi? 

- 1.ter. ÇGnkl Çin, ba ka 
~~bıyık bir Hakanlık olduğu 
1;4'9 Tork'Jerdea titriyor. TOrk· 

• çoktan Çin 'I ıamamlle 

,._çlarıu alaeaklardı. 
-... Neden alamadılar? 

- Çla'ln llyuetl, kullaadıAı 
"-ı, Tırklerln hakkındaa ıeldl. 
~8!'•1• ba fikri ho11ana 
~d~a. 

~-... Emrediyorum ·dedi· bir 
n..._ deha iç.. Sea akılh klıllla. 
~ içindir ki, ben aeala ka 
' koparmıyoram. S.dakatıaı 

llıayoram. 

- Biraz aordur.Çlakl TGrk· bana ilk defa dinlemek lıtenıf· 
ler, bu ileri gelen ııaıfı ıner· yeeekler. Fakat ıeeirll olarak 
ler. Onlara bıAhlıklan Yırd11. çabıınak muhakkak manffık 
Ve TGrk'ler, bGyOk Ye ile. 1 oluruı ya emir! Fakirlerin dı. 
tanıdıkları lannlıra karp ko marına eerbet nrmek gerek .. 
lay kGtl duygular beılemuler. Kuıeybe, lranh'ya bakıı: 
NaakGrUlklerl yoktur. itaat, in _ Glael ıGyUyor1un -dedl-
tlum onlardadır. Fakat ben gazel! Bana dı kabul ettim. 
tôyle dGtlnGyorum : Bundan · batka, fakirlere de 

Her fakir, muhakkak ki bir para dılıtmıllyıs .. 
•• meı'ad, blru senet nhlbl - leabına ,are!. Buna ilk 
olmak llter. defa yapamayız. Çlnk6 onlar 

Bu, laualıAJa yandılııında bizi mıznklarla, kılıçlarla, bal· 
Yardır. loıan oglu, kendlaladen talarla karıılıyaeaklar. Şimdi 
zengin, keodlıloden refahlı, iç cephemiz •ar : 
kendlılnden lıtla •e keadlalae Blrlnclal Çla'Ulerle anlatmak. 
hakim olup kamanda eden in· İklnclıl, onlann araıına al· 
1Ulan kwrp, bir neYI kııkanç· fak 10kmak, fakirleri aengluler, 
lık n kııgınlık dayar. İtte Beyler aleyhine kııkırtmak, 
biz, baaclaa lttlfade edecelfz. Üçtoetlll de, oolann geçine· 

Kateybe; ciddi bir IHır ta memeaUginden latllade etmek. 
kındı. İna'b, mlhlm bir fikir İranlı 16derlnl heni& bitir· 
ileri ıilrGyorda : memlttl ki, 

1

dı .. nda bir gilrtll• 
- Y aniP 16 da yalda. 
- Makudım oa ki, ya emir; - Sona nr -

.._,.._raüı blttla Ykada dt· 
"'- K.ateybe, 1arhoelak an· 
-.._ •limce mulplk yapma· 
"-a da 1ennt, g61lerlnl ılaer 

-.-..'":..ı:,boyaukllduı-ı lzmir memleket hastanesi baştabip· 
.. Ldeıata, bir teerabeeıaı ya· liğinden: 
·~ 1111? ftta 1 - İzmir memleket H Etrefpa.. hutaaealnln bir ıenellk 

1, dUIDI yatar gibi olda. ihtiyacını kar .. lıyaeak 82020 kilo ekmek kapalı zarf aıullle ll•n 
~ ltalanaz eaaımı feda et· edilen ekılltmulade çılan iıtekll ıarafıadan teklif edilen bedel 
~ .. zınm. Fakat heni& eml IAylk haddi görCllmedlltnden 2490 ayılı yaıaaın 40 ıncı mad· 
' hizmet etmek anuaa· dul maelblaee ha ltln paurlık ıoreılle ihale edllmeıl encGmen· 

ita. çe kararlaetmlmıtlır. Bu lltbarla pıurlık 10·6·35 glnlndea iti· 
~ 4-p 1erdanna görr, lranl haren 10·7·935 glnloe kadar dnım edeeektlr. lııeklllerln her 
...._ larafeı yıpmıı, glael bir pu~eal Ye pertembe gtlnCl nat 9 daa 12 ye kadar Ylliyet da· 
-.. IGJ imi eocGmenlae Relmelerl. 
"- lemlttl. Kateybe, alıın 2 - Açık eblltmd ile lemln edllmeıl llta edilen 1300 kilo 

' •P.na kadar doldururken; oehrlye 3800 kilo makarna 40 ton Soma maden kGmOrl 500 
'' Dedim yı; ıen hoea gt. metre huu beıl 1800 kabp baı n 77 4.0 metre Amı!rlkıa bezi 
'lk.Uı bir lauoııa. Sada ı 300 kilo uydu yıgı için ilin edilen açık ekıllımeelade çıkan 
"-de g(henlyoram. lıtekllıl tarafından ferllen bedel haddi IAylk görGlmemlıdr. Ek· 
~: daa eder gibi mml· ılllaae 20·6·935 gGaClndeo itibaren 10 gGn mlddetle ekllltme 

auıdm1ttır. lıtekll olaolarıa l '7 ·935 gClnGae ruıhyan pazarteal 
~ &lyle; bu itleri ouıl ya glnllaat 9 dan 12 de kadar maYkkıt ıemlaatlarlle beraber lımlr 
. -,.,? eneClmen daimi YllAyete Kelmelerl. 1803 

"-9' ~alanas nbahleyfa, elçi· ı .. ••••-------------------
._ l te Dameleri hazırlanm. Sis Hamza Il Ü 8 tem 

, illa.tahin ıs, olar, blıer. 
''·k•t ba ••melerlo •• Fotoğrafhanesn 
' Jer Jlz6 ınltanıoıo •e ı.. 
..._ - laılJfeetnla kahraman Hr· F L ı d ' • ' 1 ~ dl eYa.a t e ılr'ıt ve aefaeetle n tem Dallı olank foıografa 
_-..._ Je imza aıaeağıs ha!.. mGtealUk her it yapılır. 

~ ......... edanna ıöyle, mG· Vesikalık Resimler 6 Saatte 
' •diyeler hu1rlaua. 

"' ~~ıtemadıyen, pekı. der Amatör işleri 12 . 24 
'-t•Dı alhyorda n Ka· 
-.a,. · 11••nı bitirir bitirmez 
~... ' 

" nrlllr. 

l .. •lı bir bakıtla glldl: 
'-t ttt. • emirim, dedi, batka 

8o daha •ar! 

Portre rellmleri, ığrudlıman, karı poetal itleri temlnaılı n 
pek elYerlıll flatlerle Ye mlmkGn mertebe az bir ıamanda 
yapılır. 

Satış Mağazasında 
Ea muaf fabrlkalana cam, f Wm, lltıt. matt.. .., .... 

----- -

Sağır:Dilsiz ve Körler 
MfldflrlOğftnden: 

Mflessesesi 

A .. IJda dm n mlkıarlle mabammenatı göeterllea bir mene· 
ilk yiyecek yabeak naalr gerekenleri 5 temmus cama glnG 
uat 15 de hmlr ııhhat mı•ar1ııı dalrellnde toplanacak ko· 
mlıyon önGnde nrllen bedeller haddi laytk görClldClğ4 taktirde 
açık ekıllıme ile lıteklldae ihale edllecekdr. lateklllerln haıaıl 
tardarını görmek laere hergtla mleueae IU..edae n ihale gel· 
nClnde komlıyoaa batYarmalm ilin olaaar. 

Kilo •e adedin 
AııJarl Aumt mabammeutı 

Cimi 
Ekmek 1 inci ani 
Koyan Ye kaza eti 
Dana eti 

Kilo Kilo Kr. S. 
9000 12000 8 60 
2000 2500 35 
1500 1700 20 

Sadeyııı 11Urfa Blreelk mab,. 700 1000 80 
ZeytlayaAJ "AyYalık azami 4.00 600 32 

2,5 ..ttU .. 
Şeker ''toz., 600 
Pirinç 0 Toaya 1 lnel aeYl11 1800 1700 24 
Şehriye eklıtra ani irmikli 150 200 25 
Makarna eklltn ani irmikli 250 350 25 
Kara faıalye çalı Kar1denlz 500 700 14 
Nohat Karablga iri taneli 300 400 10 
Mercimek iri taneli 150 300 15 

lnhlur flad 

ince ıaz 300 400 OS lnhlAr flad 
Salça 70 100 25 yeni mahaal 
saı soo 1000 10 
Yoprt 800 1000 15 
Saban 111 inci çamqar •bana,. 600 700 25 
Soda 800 400 7 50 
Odan kömlrl "meee,. 3000 .000 3 
Kok kGmlrCl 10000 14000 Dnlet rayicine göre 
Yamarta 8000 10000 1 
Patateı 1500 2000 6 
Kara ıonn 1000 1500 6 
Tomatea 1250 1500 5 
Patbean 4500 5500 1 50 
Tase faıalya 600 700 8 
Limon 3500 '°00 2 

16 20 25 29 

lzmir Def terdarlığıodan: 
lulılnla •rrgi borcandaa 6UlrCl •e ıahllll emnl yuaana 

göre hacseclllea Kemer eaddellade Ula 131 •Jlh dtlkkla 
tarihi Dtndan ltlbarea 21 gla mlcldetle mluyedeye çakanldı· 
.... almak Ye llrmek lltl ..... .., ....... • ....... 

Bonada dtlakl isim ye 
zahire ntıtları aptıdadır: 

Ozllm eahtlan 
Ç. Ahcı K. S. K. S. 

392 S.LSfUeyma. 9 13 50 
137 Y. 1. TılAt 10 75 11 
53 Jlro Ye tire. 10 25 10 50 
44. T. Debbaı 1 O 75 10 '15 
41 8. s Ahmet 10 75 1 l 25 
~9 K. A. Kb. 11 12 50 
18 J. Taranto 10 10 50 
6 S. Gomel 11 75 12 76 
5 L. Reclyo 12 12 
3 E. Rodld 8 50 9 

728 
Zahire eah,lan 

Ç. CIDll K. S. K. S. 
415 Baiday 4 875 5 875 
30 Akdan S 75 S 75 

351 kea. pala. 145 400 
50 B. pamak 51 51 

1794 kilo yapk 47 75 49 50 

Karısını D3vmaış 
Mııırh :eaddealnde otana 

Demir 9110. K.e-; kabn pi· 
tlrmek mea'elealadea kann be· 
yan Ser.ed nalınlı d6•erek 
bqaaclaa yaralamıfbr. 

Hammalla hoyaeı 
Hamal Nezir ile boyaca İl· 

mail eakalaprlarkea anlanada 
kHga çakmıı, lımall uodalya 
ile bammab b ... adan yarala· 
mıfbr. 

Kuş Yazanden Kavga 
Çukarçqme'de Abdlleellm 

aokaAında Kaıbaz HCldal kom· 
taın Ahmed ile bir kaı meı'e· 
leeladea kHga etmlı n bıçakla 

Ahmed'ID laerlne uldırdıAı• · 
dan tJtalmaııar. 

Ağır Yaralandı 
Baynklıda Meaemea cadde· 

ıinde Bodrumla Mehmed oııu 
lluaa; banyo almak laere 
bınyo merdl.enlerladea laer· 
ken ayqı bymıt .., deniz 
kenarındaki tatlana Ozerlae 
dtltmlttlr. Baun, kuıpadaa 
.., .Oeadanoa mahtellf yerle· 
rlnden •lır nrette yaralaunk 
hutaaeye kaldınlmıttJr. 

Şeker Satışı 
1 yi Gidiyor •• 

.YeDİ teker kanana mClneee
bedle din heryerde •• teker 
••••a bqlaomıftar. Şlıd.Jlak 
abıta memaı"'1 11tıla berta
nfıada tetkikler yapmq •e lb· 

dWr ......... ····- al• 
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HerUlrlft (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 
Vadesizlere % 4 

- "THURSO., vaporo 25 ha· = zlranda Holl · Anverı ve Lon· -_ dra'dan gelip tahliyede bolu· 

- nacak ve ayol zamanda Londrı = ve Boll lçlo yük alacaktır. 

Mevduat Şartları: A!b ay vşddiy~ % 5 

~ Zahire, nznm, incir, pamnk, yapak, afyon • .::. :::.,::~::~~= y:pı:r. f::ıı.;•1?;; f :,ı:ı;~~~ 11;~~;~;~~;~~11~1~11;1;1;;1;;11~;1;;1;;;;111~~~;1; 111~1~;1
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"RUMELlAN., vapuru had· 
ran sonunda Ltvnpool ve Svvan· 

eea'dan beklenmektedir. 
Not: Vorut tarihleri ve va· 

porların islmlerl üzerloe deni 
etklik.lerden mes'uliyet kabul 

il S V A V N ~dflmt> z. Frate i perco apur centası · · • 
uuLYSSES,, vapuru 18 haziranda gelip 20 haziranda An,ere, vv. F. H. Vaıı Kitabınıza Güzel 

Hoterdam, Amsterdam ve Hamburg Umanları için yak alacaktır. Der Zee e· c·ı y 
SVENSKA ORıENT LİN!EN rr l t aptır-

"UOLA.ND .. motörQ 22 haziranda Roterdam, Hamburg, Dant· & C 
zla:, Gdynla, Goteburg, Oelo ve lskandlnnya limanlarına hareket o. mak f stersenİz 

<ır 

2 ve 20 komprim elık ambala jlarda 

, bulunur. • 

Ambalaj ve komprimelerin 
edeceLtlr. DEUTSCHE LEV ANTE LlNIE y 1 3A d 

• eni kavaf ar çaroısı .,, numara a · d h 
SJt~RVlCE MARITIM ROUMAIN "MOREA,, vapuru: 24 Ha· üzerin e a lis liğ i n timsal i - ~ ..... 

Garbi Akdenls için ayda bir Mnntazam Sefer zlranda bekleniyor, 27 haz.f. ALI RIZA l l'.'.!\ : · ~~ ~ .. -....:, 
o an W markasını aray ı nız. •\ ,.; "PELEŞ., nparo 14 temmuzda gelip 15 temmuzda Malta, rana kadar Anvere, Roterdam, t ı 

Marsllya ve Barıelon limanlarına hareket edecektir. Hamburg ve Bremen liman· l\lftcellithanesine uğrayınız · ~ 
NATIONAL NA VIGATION CO. OF GRECCE farına yük alacaktır. • ~ 1 

lzmlr'le Nev· York arasında ayda bir muntazam aefer "A VO LA., vapuru: 8 Tem· t t •lllllf lf lllf f J!!Jf !lllflllJIJlllf JllllllllJllllllllJll!lllll!lf f f !JJlllllllf l!llllf !J!Jf IJJl!!Jlllll ~ 
"TAMESIS., vapuru 19 hazlr.nda (Degru) Jzmlr'den Nevyolc muz a e. en yor. emmuza z d b Ll 1 11 t uhiıarlar zmlr baomOdflr· = M e ş lh lYI lr ~ 

k d A R d 8 lüğünden: = ~ 
için YÜL alacaLtır. a u nvers, oter am, am· H t 93c d - ~ 

• • 15 azran ·> &ünün eu =s ~ .h. K k il 1 Id ~ Hamlı: İllnlırdıkl hareket tarihlerindeki değlelklllderden acente borg ve Br~men limanlarına ltlbarell toz flatı ne korno in · eıerı ısar ara oç ıca arı açı ·~ 
meı'nllyet kabul etmez. yGk alacaktar. - ~ 

SERVİCE DıRECT DANUBıEN dirilmiştir. Tozlar, 1 z m 1 r = • • ı • • fi 
Fula t.fall•t için ıklncl Kordonda Tahmil n Tabliye •lrketl 1 ~ • ,. TUNA HATTI merkez deposundan tücı-ara kl· = Çamlıkları ve tabii gflzelllğl ile meşhur Seferlhl11r111 ~ 

"DUNA,. vapuru 30 bazl· losu üç kurut kırk beı tıantlm· - Karakoç ılıcaları 10 Hazirandan itibaren açılmıştır. TOrk ~ 
randa bekleniyor. Bodapeıte, den eatılmakta olduğa muhte· ve ecnebi memleketlerlnce tanınmıı ve bilhassa İzmir ,e ~ 

blnuı arkasında Fratelll Sperco acentalıAtna mflracaat edUmeeı 

rica olunur. Tf!lefon: 2004 · 2005 · 2663 
Bratiefn ve Viyana için yok rem halka llAo olunur. = hanllsl halkının eenelerdenberl tecrcıbe ve letlradelerlle ro· ~ 

-~\\\lummmmım1111111r Doktor ~lllllllllllllllllllllll!ll/1.t,_~ alacaktır. 1759 18 20 - matfzma, kum, böbrek, bağırsak, mide gibi birçok bast•ı :gZ 
g- ~ ----------------------- - lıkların tedulelne şifa veren banyolar olduğu eablt olmuAtUf· - A K l Tona - lstaohul Deniz Levazım Satınalma - Ilıca ıalarında mevcut kimyevi maddelerin fennt bir tab· a ~ . ema y ~ - lUden ıonrı elde edilen neticeyi •ıağıya yazıyoruz: ~ 
~ Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hastalıklar ~ Komisyonu Rei8liğinden: = Nomunenln kimyevi terkibi 1 = mfltabassısı § Tahmin edilen bedeli 7:1250 lira olan 4500 ton Rekompoze S . Bir litrede 1 
_ Baamabane istasyonu ltUfınndaki dibek ıoblt baıında 30 .. yı. 5 kömCr l temmuz 935 paznteel gftnii eaat 15 te Kaeımpaea'da _ ~ 
- - t 1 L ı hl d k 1 f il ı L ş := Gl Na 2,170 gram Kılor Sodyom JJ = h ev ve muayenehanesinde eabab eaat 9 dan akpm ıut 9 • kadar =- 81 ın a ma .. om ıyonu naBJD a apa ı zar e ı ınaca .. tır. art - 1 

1 1 8,, k L bili d h L ı d t bil" =- Gl K 0,300 ,, Kıloroptaıyom = baataJannı kabul eder. := names n ı 1 oroe mu.a n e ergflo ır.om eyon an a 1na ır. = Maracaat edon hastalara yapılm111 lbımgelea uir tahlilit ve 5 f neklllerlo 4962.50 liradan ibaret olan muvakkat teminat mak· ~ Gl Mg O, 100 ., Kılorumağoezyom 

1 § mikroekopik muayeneleri ile veremli haıtalara yapılmaaına cevaz gö- := boz veya mektubları ile kanuni belgeleri hnl teklif mektob· = Gl Ga O, 150 " Kılorokaleyom 
E: rülen Pnomotoraks (bava vermek) muayenehaneainde muntazaman §§ tarını belli saatten bir saat evveline kadar l o misyon retellğlne S 4 
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T 1'' 1 ~ K ı"YE Oksnrenler! Mut· \..J ~ _ 
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OGa. GOGa 1,300 ,, Blcarbonaı d4 ıo 1 
Öksnrnk Şekerle· JJ 
rini TecrO.be Edi· § S O Mğ 0,250 " Kibrltlyetlmığnezyom 

. §§= Br Na 0,055 " Bıromcır Sodyom nız •• 

BAN ~AS 1 := 4,525 bir Utrede bulunan sabit maddeler 
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ve Pftrjen ~ahapın 
En Ostnn Bir Mfls· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli 1\10.s bil 
lstiyenler Şahap 
Sıhhat Sftrgnıı 

Haplarını l\laruf 
eu.a depolarından 
ve Eczanelerden 
Arasınlar. 
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Ünlvereltede Dôçent, 
(Muarin Profetör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara bergO.n öAleden 
eoora bakar. 

fetiklll cadde1i No. 99 
Ankar• apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • 1 S TAN BUL 
Telefon : 49250 

, . §!§ yekdna. 

SS Gazino, bakkaliye mevcut olup teırlf edeceklerin bet 
§!§ t6rltl yiyecek ve içecekleri taze olarak temin edilmiştir . .S.•· ı 
S§ rakoç ılıcaları için 80y6k Salepçloğlu hanında ber zamıO 

5 Seferlhlear'dan da her zaman 'otomobiller boluodorul· 
=: Seferihisar otomoblllerl mevcuttur. J 
i, ı nı;ü lıi mu-ı ·1111111, 11111111, 1111111111,, ı,,,, ı ı ı, ı ı ı, 1111,,,,," 1111111111 ı ı ı, 11ııı,11111 ı ııı 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Kapalı zarfla satılık emlak 

Esae No. l\levktl ve nev'i Ueprıllofl' 
54 A bmedağa mahallesi ikinci kordon Dudu sokak 

yeni 10-13 eski 1-10-12 numaralı palamut 
J hanı 

58 İkinci kordon eski 4 yeni 13 numrala dôrt 
00

0 
katlı mağaza 5, Jı 

Yukarıda yazıla emlAk peşin para ile satılmak tızere k•P' 
zarf la arttırmaya konulmuştur. ~f( 

l - 1hıle birdir ve kat'ldir ve 24 ·6· 935 lırlhloe oı081..,ıı 
puarteel gtıofl eaat on birde Aokara'da idare mecUel 
huzurunda yapılacaktır. · ,ıe 

2 - Bu emlak peşin pıra ile aatılacaktır. Uhdesfoe llı1 .,ı 
olunan zat Ledellnl hemen vererek teferroğ moaoıelt' 
yaptıracaktır. ııt1 

3 - AhCl olanlar bankamızdan bir lira mukabilinde alaCl~de" 
mofaesal eartoamemlzl okuyarak ihaleye teHdOf ~dit 
24 ·6· 935 pazartesi giloQ ıartnamede tarif edl ''' 
veçhlle teklif zarf farını saat ona kadar Ankır• e· 
umum mOdflrlüğQmfize nyahud borada şubemize "er~ıı 
feri ve daha fazla tafsllAt almak letlyenlerln b: g~ 
şubemize mOracaatları. 1613 4 11 ~ 

Manisa vilayetinden: ,. 
1 - Mınlea'da kışla önilodekl 1atiklil mektebinin karo, bO't 

helA ve ıu teelsatt işleri (4990) lira ( 92) kuruşluk 
elfnımeel Qıerlnden açık ekıtlltmlye konulmuştur. ırl' 

2 - Eksiltme Temmuzun beelncl cuma gfloü saat oob 
Tll4yet dılmi encQmenlode yapılacaktır. 11,ı 

3 - Keılf ve teferruatı Nafıa başmClhendlellğlnden pır 
olarak alınabilir. 

4 - Muvakkat teminat {374, lira (32) karuetor. 

illa olunur. 1802 20 ~l 2R 


