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Y Çaldaris Patras'da Siya- Mohim işler Konuşulacak. Kronl~: 
' • • Tnrkıye 

sal Bir Söylev verdi.. Tıcaret ve Sanayı Odaları Ve Torkçe 

Başbakanı, Bay Çaldaris Hokft-
• 
b Cumurlnk Esaslarına Göre 
l'eket Edeceğini Söylemiştir. 

makamında. 

Batbaka• bay Çaldarlı ayan 
mecllclala llllemattk pbllrlkll· 
yonona nımea lduetlndekl 
h6kdmella mali darama dl 
seltmeye •• alaı IQlll •alla iyi 
hayat ıartlan elde eameye mu· 
Hf fak olmuı olda~na .Oyle· 
mittir. Ba •retle yeal~k 

•• yGbelmek yolaaa bal•ae. 
ola memlei:et lltli:haB gl.en 
ile derplı e•~blleeek bir ela· 
ra... iken 1 martla eanf,.ae 
feud hU'eketl ..-ııak nrmlı 

Te Yaaıalıtaa'ı, hıttt harici 
bakımdan birçok ciddi telıll· 

kelere mıruı bırakımıtar. 

Bay Çaldarlı genenl Kon· 
dlllı'tn hlkdmetln icraatına 

olan mllahuellnl ıa7p ile 
uauıtır. Mumaileyh .O.ine 
de·Hmla: 

f eaaı barekellala MflDda 
balaaaa adamın H hatlı• 

ıaçluluıD claayetlerl•la IODDO· 

lannclaa Grkerek Y aaaaltta• 
haricine kaotıkluı •e betka 
memleketlere •lt•••ı olduk· 

HergQn 
Beş Kelime. 

ÜÇÜNCÜ LiSTE 
1 - İdmad - Gl•en 

İtlmad ttmık - GCl· 
nnmek 
Aıaylt •e emniyet -
Gthenllk 

2 - Hazar •e ılkOn - Bay· 
aalhk 
Yordda g6•enllk Ye bay· 
11llık, 111r.1maıdır. 

Not: GChen n gChenç ke 
llmelednde ta ayramı 

dikkat edilmelidir. 
1 - Orduya gtınnlmlı 
Hrcbr. 
2 - Oıda blılm gtl• ... 
clmlMtr. 
(Medan emniyet H ld· 
macbmıscbr.) 

S - 'Temin etmek : 
l - laaçlamak, lun 
nrmek 

Mllaller: 
1 - Ba ltla b6yle ol· 
dapu 1111 t.agluım, 

Ba itin b6yle olmacblt 
hakkında kendltlne IDu 
nrmeıe (Keadülnl te· 
mla etmege) çallflım. 
2 - ltiml, ancak, bu· 
b yollle u~byablldtm. 

S - Temin etllllmlı 

neticeler - Elde ettlll· 
mis 10aaçlar. 

' - Sonuç - Nedce 
5 Teminat - inanca 

Not : Guetemlae .. aderlle· 
oek yU1larda ba kellmelerla 
Otmanlıcalan kallanılmamuı 

nı rica ederls. 

nıir Halkevinde Atatürk Günü. 

~lr. Önder Atıılllrk'llD Samsun'• ilk ayak baıııtı 
katlandıiJnı din yu•Hfbk. Yakandaki reaim, 

...._ektedir. 

19 Mayıs gftntlntlıı Bal· 
Balkeviade yapılaa ıne· 

Kongresi Toplanıyor .• ~1-:::=:~ 
blaye - Uyru: tebaa 

Kurultayı Ekonomi Bakanı Açacak 
ve Radyo ile Bir Söylev Verecektir. 

Ankara, 19 (A.A) - Tir· 
kiye dllrdlıac6 ticaret n Haayl 
odaları genel kouıred may11ın 
21 inci aab ıana ıaat 15 ıe 

Ekonomi s.kam Bay C.W Bayar 
Y~ Ekoaoml Bakı•· 
..... ı ..... •ıubır. .................. 
... , c.ıaı a.,.e ...,o ile .. 

n..,..Weeek Wr llylnle • · 
cakbr. 

Koapede 1artl•••on eko· 
DOIDI Ye lfflmq dDJQmlanm 'lil 

kalancbru çok mlblm mHn· 
lar garaıaleeektlr. iç dcarea 
umum mCldlrll~I kongrenin 
gGndellAfae girmek bere bG· 
tin tle1ret odalarından gelea 
raporluı, amamt n haıaat 

tekilde yapdaa dlleklerl ayn 
ayrı lacelemlı Ye ay1rımı Te 

kongre lyelerlae dağıhlmak 

Clzere hazırlımııtır.ı 

Kongre aekreterlllf kııtagre · 
ala auıl çabfMllA•ı ep.,_k 
için bat•aranlan ıycbalatmak· 

ladar. BaDdaa batb keagn•I• 
topla•cblt J•de keape ~ 
lerl için bir baınrma blrOla 
açılacak Ye t.a bClro Clyelerla 
lıtJyeoek14'rl bCltClD blllmled 
•ereeekdr. Koapeth ber TllA· 
yelten iki iye bulanacak H 

her bakubk ...,._. .. •eda· 
...... lan da ke'dl baba· 
bklaaae ,_....,...... te~I ea.. 
.-1aı.-ı. Memlekedml.te ~· 
........ aı..ı Nnkwlar .. 
birer manhbu gladereoekJ.. 
dlr. Üyeler eehrlmlse gelml7• 
bqlamaılardar. 

Kadir Can Kaf lı SlJylflyor 

~--~-----.. ~~-------
0 o ğr u ve Yalan Da Acem Kılıcının 

iki Ağzı Gibidir. 
Sorduğum sualler tanlardll': 
l - Hayatta ea~k korkdutanaz dakika, 2- Eapk M.0.di· 

Aiailı dakika. 3- Sude& b•kbadaki telaklriniı, 4 - r.. fula ya• 
lan 16yliyen kadın andır, etkek D1idir, 5 - Yalan laam mubr? 

Kadir tan Kafb, Valba· 
redclln'ln de, pek iyi lıaret 
ettl8l gibi, ylbek kıntta ID'•I 

kabiliyeti tqıyan bir arkadıı· 
tar. K.eadlıl evelce muallimdi, 
timdi bankacıdır. Fıkat bir 
taraf taada roman •e tarihi 
tefrika yasar. Kıaa bir amanda 
otomadk bir dr'atle ileri git· 
mlı •e bogtln aayııı çok as 
olan Hn'atktrlınmıs an11ada 
hakla bir mnkl kuaamııt1r. 
Eeer yuaalar çokblr, fakat 
emer amdır. Bls kea .. mellek 
hayallmısda, tı.. totalıcak ne 
ıan'at potlan gGrdClk H tanı· 

dık. Eski n yaldııb flrmala· 
ranıa altında,. Hhle bir gurur, 
derman111 birkaç ıan'ıt heıf'I· 

J•nı Ue •l•r •Aaz •olaıer, ba 
cemlyeda içinden gelen un'at 
ktrlua, maapem bunualar1aıa 
dellkleıladea bakarlar. Kadir 
C.n'da, dan adi bir lafb. 9a· 
gln ona, kıy .. tll parlaaa.lar 
1t111nda gndyonL. 

latanbal, ae Utlu b6bClrle· 
alne bOblrleDÜ. lam•• de 

aan'atktrlar Ylrcbr, 1a7111 belki 
daha aar. '•kat cemiyeı .. 

lllclireua J..af h 

hayatın içinden gelmeleri •e 
onan içinde ,. .. malan nokta· 
ıındaa, blqok İllanltal'la ma· 

- Solla 6 lllGI Jl8dt -

ATAY 
Ahtlrkten 10nn, bayat •· 

kadaıının da 6• Tlrkçe tiyle. 
...ı dlallyenler, bly&k hue· 
kedn bqlangıcıaa lau balla· 
autlarcbr. 

Tlrkoe de, Terkiye gibi 
kartalaoakb~. Çlaka O.U.b 
dtll de, Olliaub de•leı kvnmı 
kıadar 'fe ODaa gibi •kalb: • 
de•let iki medealyeda, ..... 
•e bah medeal7etler ..... glllaç 
bir bbfıAı oldula gibi, Tlrkte 
de, iki kdltlr uuında ~acala· 
yıb daran, IAdnce bir terimle, 
anbca bir terlat lllıba bf r 
fan hareketi ile blrletdrmete 
çabıan g6ralmedtk bir karma 
Oraell idi. 

Otmanb de.ledaln aynılan 
aruında Tlrk'la yeri ae ile, 
oımnbN lhler ananda Terk· 
oe keUmeala yeri o idi. iki. 
..... de bllla f8Nf TIİ'k ft 

Tlrkçe olmıyanı ... r..tl ..., 
fermulanna bakuusı Yedi • 
lal .... An ...... ..,., .. 
çıplak T8 yobal Hol• ki.- ff .. . 
dpllr •• ,. ......... . 
ndludaa, ipekli Ar;ıtbla., 

ltlemeU &.ordleıdea toan, ... 
dlnr bpeimda )eçe klltla bir 
Tlrk aObeıçlll pldlil glbU 

Dilde bpitlluyoalar, de•· 
lette olanlar bdar akı Wh 
Tlrke lttedtllals kadar ftfll• 

nas, ••I bir yahueaya doka· 
aa... ldlleals, tlllde •e Terk 
kellmetlal llledlllnla Udu elillt 
blkab bosanaa, faba. Tan 
glltermlye, matbaaiMI ... gibi 
bir .. Elif ...... , ........... . 
aanuıs, yıllar yıh ....,_ 
d6••r, dararduu. 

lleera, tetrl glW bH .. a.r, 
bab kOlttlrtlab Wk keUmele· 
dal kartıladaklan mit, Amaı. 
tobklannda unkla dol...
Mım'Jalan beaHrlerdl. Paılt· 
meatoda ..... çoganlak bina 
ayıl lada mı, dinciler ba keli· 
melerl bemea h byadlan 
olan "Şeriat .. e ballarlar, b· 
nanlan kanalattırmaja kalk.,. 
lardı. 

O.mania grameri bir lmdya. 
uh ecntblye deni idi. Tart· 
çeye 10kakta lallkmoluar, anb 
•e fan kellmelerlnln da9m 
m..tneelere gldercll. 

Alfabeye: " EUfkllllleBDI, 
bakltbltenal, laklllnteaal .. ,. 
dl7e bir Bleu '611 maHlı • 
•• gnmere: 

S., mln, llt 
An, lım, alt 
Fi, rlbbe, hattt. a•I ı ı 
Diye fan'lana F11••D1 .. 

ayınlarındakl go1pyca ngUert 
ile bqlardık. 

Ata 16•1•8 habrl- .... 
nıs: .. lleal• oAI•• bina oku, 
dlaer diner, pae okarJ• 

O bloa'yı timdi tebu eUalM 
alamı, gerçi anak _., •remı•· 
dala amma, .... 4'l••NI••• 
glalerlals bnnr, dlalal• dtlW. 
Çooaklaa-an yuar, çooakla· 
rımm k11tıaı . 11aıs • 

- ULVi-



Dilimiz 
... 
'" 

Dan gece, engin denizde 
yıldız yanealarına daldım. Ha· 
•uza yaneayan ealkımlar, yavq 
ynaı, karardı. GDneı, ofukta, 
ııın·kara yansalar bırakarak, 

Miada, kıyıdaki ağaçlan, en 
kaçık yaprak luvırımlarına 
kadar yan11tın doru ve temiz 
ıular. 

Doetom, ddn ne ıordamıa, 
hep terı cenplar verdi. Talih 
her vakit ter1 gltaoez. Terı 
talimden ben de bunu bekli· 
yordum. 

Bir lnıan çığhğının acı yan· 
kolannı (yankılarını) da yarak 
lrperdJm. 

Bu eea, batan ormanda, yan· 
kolanarık (yankılanarak), uzak· 
laıtı n byboldo. 

İtte tef At ve evecenlik değlJ, 
tamterel, ôngtlra ve ıflkdn IA· 
zımdır. 

31 mart, blrtarla Oaleneml 
yen otorite karga..,ınıa tebklıl 
idi, 31 mart, blrtGrla mene· 
dllmlyen otorite anarılılnln ak· 
ılltmell idi. 

Bo mleallerde geçen yeni 
kellmeler 

ltan·kara - Clalr ohecar 
Ôag~ra - Bulret 
Telif ve ıGkda (T. kn.) 

• •• 
Ak1ayı prk - azakdoga 
Akeayı garb - uzakbatı 
Akeayı yeear - en·ıol 

Akeayı yemiz - en·eaA 
Dikim - 1 · egemen , 2 • 

hakamea, 8 · bakam ıftren, 
4 • bapt. 

Btklm olmak - baptmak 
Biklmlyet - 1 · egemenlik, 

2. bepıhk 
Bakim ve bAklmlyetln ha 

anlamlarını naıal ayıracağınızı 
lraaıızca blllyoreanız, hemen 
kananınız. Fakat ııağıdakl 
mlealler de ılzl ha .kelimeleri 
yerinde kullanmanıza yardım 
edecektir. 

cTGrk'Jer egemen bir aluı· 
tar.> ; yahut, " Trakya Tark 
egemenliği altındadır " dediği· 

mis nkıt, • Fıanıızca ıoauıln 

n eoavralnete kellmelerlııl kar· 
plamıı oluyoruz. 

cTClrk hOkGmenlerl ıare ve 
baaadaa ayrılmaz.> dediğimiz· 
de hAldm eözlna jage anlımına 
kallaaıyoraz. 

".Kımataydı hClktlm ılren kı· 
nııata gOıe .. " eöılnde lıe, reg· 
nanı Franıısca'ıını kartılıyoraz. 

"Baıt tepe - hiklm tepeM 
deyimindeki bapt kelimesi Fran· 
ırsca "domlnaatM karııhAıdır. 

Uukdoğa, harp ıonraundaa 
beri, ad'm adım, japoa baptlı· 
jıaa geçiyor. 

Uukbatıda Amerika tekniği 

•e kaltara hakim ıGrmektedlr. 
Fran1a'aın ekonomik ııyıea · 

11nda, ne en 11ğ ne de en·ıol 

prenelplerl batat'dır. 

Fuı ancak 50 yılda bııta · 

bilen Frama, ıtmdl, otorlteelnln 
ze-vklal ılrmekıedlr. 

• • • 
Mt1temleke - 16mlrge 

Kars'da 
Y erdeprenmesi 
Devam Ediyor\ 

Kere, 19 (A.A) - Ayın 

15 inde Digor kamonana yakın 
Selim kamonanı ba~h Dermek 
köylnde olan deprenmeden baı· 

ita bu çevrede yeni bir depren· 
me olmamııtır. 

Dermek kaya Digor kamo· 
nuna yakın olduğundan bu 
depr11m diğer bölgeılndekl dep· 
renmelerle ilgili olarak ••hol 
edilmekte n yeni bir deprem 
hAdleeıl 1ayılmamıktadır. 

Tayyare 
Kurultayı 
Başbakan ismet lo6oft 

Tarafından Açılacak. 
Ankara, 19 ( A.A) - Tftrk 

tayyare cemiyeti altıncı karni· 
tayı 24: mayııta Baıbakan İe· 
met İnönl tarafındın açıla· 
caktır. 

Ankan, 19 (A. A) - Tlrk 
tayyare cemiyeti genel merkez 
kurumu bogGn ~mil Tekldığın 
baıkaalığıada toplanmıı, kural · 
tayda okunacak raporla mira. 
kJblerln lı raporuna gözden ge· 
çlrmlt, blltnçoyu, 19SS bGdce· 
ılnt onaylamıı tGz6kde yapıla 
cak değfılkllklerl gözden ge· 
çfrmfotlr. 

Lavrens'in 
Cenazesi .• 

Londra, 19 (A.A) - Ulbıy 

Lnrenı motosiklet ka1111 neti· 
ceel olarak bagan ölmGttDr. 

Londn, 20 (A.A) - Ulbay 
Lnrenı'ln cenazesi yarın Cık 

Sade Torenle Morenton lfıeıl 

yanındaki kaçak mezarh~a gö· 
millece.ktlr, 

Aydın'da 
Oalkevinde Nakış 
6ğreneo Bayanlar •• 

Aydın 19 (A.A) - Balkevl 
nakıı karılarını bitiren ylz 
bayanın din ıınaçları yapıldı. 

Bayanlar halke rinde nakıı lı· 

lerlnl gnıterlr glzel bir ıergl 
açtılar iyi çahtan karı öğret· 

menine halkevl bir tuvalet la· 
kımı armağan etll. 
-------------~~~~---

Koloni - koloni 
İltltmar etmek - 1 ıOmtlr· 

mek, 2 lıletmek 
Cava ad111 bir Bolanda ıO · 

mGrgeıldlr. 

laıaabol'da Frann kolonlıl 
gittikçe azalmaktadır. 

Yakın Amanda bittin ma· 
denlerlmlıl lıleteceğlı. 

Amerika, elektlrlk 1a vaıını 
kazanıncaya kadar, Anopa he· 
eabına 16m6rllmltttlr. 

Son ml1allerde geçen kell· 
meler: 

Taze - adalet 
Oıorlte (T. Kö.) 
Erkinlik - lıUklAJ 

- ULUS -

______________________ .. ____________________ __ 

Hnkômet, Birçok Kimseleri Y akamış ve Hapsetmiştir 
İetaıııbul, (Özel) - Sofya'dın gelen duyumlara göre, Bnlgarletao'ın muhtelif ıehlrlerlnde karı· 

ııkhk baıgöıtermlıtlr. Büklimet, tevklfata baılamıt ve birçok klmıelerl yakalıyar1k hapee tıkmııtır. 
Toıef kablneıl ılddet kallaomağa karar vermletlr. 

1 ............ ·--------

Fransa -Almanya, Doğrudan 
Doğruya Konuşacaklar .. .. 

Bay Laval, Alman Topraklarından Geçerken Halk 
Tarafından Hararetli Bir Surette Alkıslandı .. 

İıtanbul, 20 (Özel) - Fran 
ıa Dıtbıkanı bay Laval, Moe· 
kova ve Varıon'dan dönftoftn · 
de Alman topraklarından ge· 
çerken hararetli ıaretde ılkıe· 

landı, kendisi de alkııla maka· 
helede bulando. 

Yabancı gasetelerln yazılarının 

tersine olarak Laval'ın Berlln'e 
gitmesi mevsuubable değildir. 

Laval'la Görlng Almanya -

Bitler 

Franıız ılyaıalannı anlatmııtır. 

Laval; Franıız polltlbıının 

kimse için tehdld olmadığını 

Gnrlng'e lzahlamıttır. 

Istanhul 
Söylendiğine göre, Fraaııı 

Dıtbakanı; Cenevre'dea sonra 
general Görlng'ln dantlne lca· 
bf!t ederek Berlln'I reemen zl· 

Bugftn önemli Bir Sporcuları 
Söylev Verecektir (Atatürk Gono) 

ya ret edecektir. 

Gnrlnı: guetecllere verdiği 

dlyevde, Fraaea ile Almanya 
arasında doğrudan doğruya mi· 
zakerelere bıılanmak Clzere ol· 

latanbul, 20 (Öıel)- Bitler, Yapıyorlar• 
yarın (bogan) proğramını lhılva 
eden önemli eOylevlnl ıöyllye· İstanbul, 20 (Öıel) - Spor· 
cektlr. Söylev, Rayletıg'dan calarımıı, önGmGzdekl cama 
radyo ile her tarafı doyura· gına (AtaUlrk gana) yapmıyı 

doğana ıöylemlıtfr. 
lacaktır. karar vermlılerdlr. Bunun için 

Londra, 20 ( A. A) - Gaze· 
teler 8. Lanl'la B. Görlng 
araeında yapılmıı olan gOrGı· 
meye bGyftk bir ön~m atfetmek· 
tedlr. Ba gazeteler bay Lnal'ıu 
yakında Berlln'I ziyaret etmeal 
muhtemel oldoğano kabul el· 

Sağlık Teş

kilatı Yapılıyor .. 
Ankara 20 (ôzel) - Sağlık 

Bakanlığı yeni teokllAt yapmağa 
karar vermtı ve bunun için 
bir yaee llylh11ı huırlamıttır. 

mektedlrler· 

Parla, 20 (A.A) - Dan ak· Adana 
ıamkl gazeteler B. Lnal ile 8. 
Gôrlng araıında Karakovl'de 

Gençleri 
Şairi Andılar yapılmıı olan mDIAkatı önemle BflyOk 

kaydetmekde ve pekbı mGıteına 
olmık Gzere bo hoıuı hakkında Adına 20 (A.A) - BftyGk 

matalea beyan etmektedirler. 
Berlln, 20 ( A. A ) - Bay 

Laval bugln Berlln'den geçmlı, 
lıt11yonda Dıı itleri bakanlığı 

batı bölGml baıkanı ile Fransa 
elçlıl ve lıtaıyona doldnran 
gazeteciler tarafındın ıel4mlın· 
mııtır. Lanl halka eltle ıellm· 
lar vermlıtlr. 

Parla, 20 (A.A) - Lnal'ın 

etrafındakilere göre Karakovl· 
de Lnal ile Görlng arasında 

yapılın konoıma tamamlle ıahei 

ıAlr Ziya Paıanın ölDmanan 

yıldöoGmG ıehrlmlzde törenle 
anıldı. Halkevlnde yapalan 

toplantıda bir halkevll ve iki 
talebe tarafından eAlrln yaıa· 

yıeı •e eserleri hakkında değer· 

il ıöylevler verildi ve ıilrln 

me11rına balkevt tarafındın 

gDzel bir çeleaek konuldu. 

Elçimiz Teessür
lerini Beyan Etti. 

ve yın reaml bir çerçeve için· Moakova, 20 (A.A) - Tir· 
de yapılmıetır va ıfyaeal bir kiye bGyGk elçfıl bay Vaııf 

sondaj olmakdan baıka bir ıon Çınar Makelm Gorkl tayyaresi· 
uca varam1Z. nln ağramıı oldaA-a feliketten 

Garla Laval'la gOrftımeğl ar· dolayı dııarı itleri komlıetll· 

zulamıt, o da kıbul etmlıtlr. ğlne t11ly~ tte bnlanmuııar. , ' elefon: 3ısıJ AYYARE SINEMASITelefon: 3151 
BagGo batan İzmir halkının eabıreıılaklarla beklemlı ol· 

dalları senenin bdyftk flllmlerloden biri olan 

Hayat Bizimdir .. 
Jean Cranford ve Geri Cooper ile birlikte (Danı rdyaeı) 

ve (Deniz altında cehennem) fillmlerlaln kahraman arı Robert 
Yang ve Franchot Tone iki baıh bir aılun ıstırapları içinde 
harp cephelerine kotan bir kızın heyecan ner maceraıı. 

llllılİI· FOX Dnnya Havadisleri 

D • kk Tıyare ıloemaıı bugftnden itibaren f I· 
) 3 t: atlerlnl ocuzlatmıtbr. Yas ortasında bl· 

le birinci vlzyonen yakeek filim· 
ler geçmeAI vadeden Tayyare ıluemuı bunı ra~men tarlfeılnl 

ıu tekilde teıbll etmlıtlr. Bergaa her ıeanıts : 

25 • 35 -sokuru,. 
Şirin bir eelon - Ylkeek bir filim ve ucuz bir tarife 

bayak h111rlıklar vardır. 

Bir Yerine Qç 
Stalin ve Molotof 
Beyanname Neşrettiler 

Moıkova, 20 (A.A) - Gı 

zeteler Stalln ve Molotof tan· 
fından imza edUmlı bir beyan· 
name neıretmektedlrler. Bu 
beyannamede Makalm Gorkl 
tayyareılnln agradıAı kasada 
kurban giden .rkadııların ölG· 
mGoden doğan kederden boh· 
ıedllmekte, aile fe doıtlarını 
tulyette bolaaalmaktadır. 

Moıkova, 20 (A.A) - Balk 
komiıerlerl mecllıl ile Sovyet 
Raıya komClnlıt partisi merke· 
zi komheıl, parçalanmıı olan 
Makelm Gorkl tayyareıl yerine 
ayni tipte ve ayni hacimde 6ç 
bGyGk tayyare yapılmaeına ka· 
ru vermlelerdlr. Bu tayyareler· 
den birincisinin adı Vlldimlr 
Lenine, lkloclılnfn ki Y oeıılf 
Stallne ve 6çGnçaıaaın ki de 
Makelm Gorkl olacaktır. 

Burdur'a Su 
Getiriliyor. 

Bordur 19 ( A. A) - Şehrin 

yöreılndekl yerleri ıolamak 
için dört kilometre uzaktan 
su getirilmektedir. Şarbayhk 

bu it için batan gaca ile ça· 
htmıkt•dır. Do it Dzerlnde 
200 e yıkın lıçi çahıtmhyor. 

Şehrimize epey zamandanberl 
yagmur dGımemlıtlr. Bagln· 
lerde yağıcak yağmurlar urun 
için bereketli olacaktır 

Zavallı Yavru 
Tamaplakta Ballıkayu eoka · 

ğında 7 numanlı e•de otonn 
Kola'lı bay BCleeyln; evine 
yeni bir hamam yaptırmıı ve 
enelA komıalarını davet et· 
mittir. Çağırılanlardan bayan 
Nazife; bir boçak yaıındakl 

çocuğu Sevlm'le yıkanmak 
Gzere hamama gJrmlpe da ha· 
mam fazla kızgın olduğundan 

çocuğun ayakları •e muhtelif 
yerleri yanmııtır. Çocuk ôl· 
maıtDr. Bayan N111fe adliyeye 
•ef lmlttlr. 

man lcabederd!. 

Ba memlekedD e 
tabii htlrrlyed, ha,. 
nıa laklp6adaD beri 
haH hlcamlanaa klll 
bilmeye dayanmak....,• 

Zln laglltere ba• 
lanaa bitin A maP9 
rladen slyade ~ 

ftserlae oelbetmeJ• 
1919 da mllled • 

allte olu· ba•a ka 
eafa ge .... ne dair 
tik. 1922 de Gead 
batımsda olmak ...... 
tere'nla bybolmat ... 
vedala yerlae gel ...... 
anda kadretll ada•lar 

mis bota takb. ~ 
l9SS _.,.._. 
halta, hergb, iki ..,... 
taya lfuetledlk : 
maaya'aıa keadlllae 
en blytlk baft b.-~ 
ratıı19; Hdaalll de ~ 
tanya'aıa Jllt8Jabl ..... 'd 
manya'nıa llllhr'• 
kında,...., ..... -
keadl11e ll71k '* lla'9 
yan.,...••· 

Nihayet .......... 
lerdea eoan pDte 
hm1111a latebls ~ 
Enell ba •rede ... 
lnglU• ba•a kaHedDe 
yue Han eclllecekdr· 

Fabt ba anda • .,.""""" 
bir haf tada laglltere'.._ 

nede yapbr«b119d811 
yue ppt1rtla&ı• , ... _... 

birçok •beltler • 

8a lbslan• .... 

kanr d8 laemea 
lık dlltar .. 11 .. ıt1111r-m~ 
vetll .e buar 0111 

...... 

dır. Zln buırhk 91 
ıolba yardam eder. 

1936 
a... 

11 

Anbl 1854 
tıs.ter 

Edat 
Gbet 
Ölle 
İkWI 

Aktm• 
Y• .... 

(Dall 

21 

9,4' 
5,01 
8,5' 



lıfr lıaglUz casusu Lav· 
"-bıelklet kazaa• netice· 

'- Gt. Danka Anadolu· 
'laeı.erı okayancı, kendi 

IOrdam: 

~~doğru mu? S: dlttınmekte haksız de· 
\ ~ C.ıaı Lnrenıı bundan 
~ Jıl ônce de ölmOıtG 
"ı. , loara naıılaa dlrllher· 

~··· 
~ 161llyeylm: Ben, Lav. 

\O ~ldcııcıne laanamıyo· s;, dtr inanamıyorum ki, 

'..!.•tlmle gôraem, baıka 
~ llvrıb geçeceğim. 
~ l.e Cleoıunun ôlümd tıze· S ~ gibi dfttdnen bir 

' t dtıa telef onla beni 
, ~lorda: 

Oı •renı ııahlden ôlda ma? 

' -:'•··· 't( .... 
eden? 

\ ~ kolay kolay can ver· 

~bllır timdi, gene ne 
'-t ar_ kanttırıyor da ken· 

\:il Gı göııterlyor. Yırın 
' 8-rlllr ve o zaman: 

~•cı baıka Lavrea111 mlı ... 
\ .,.,,.°'"-Ya bir haber atahr ... 

t...~ 111 
benden daha genlı 

~ 1 ileri dtııftnflyorda. \._ ''ee hesablar yapabilmek 
"-' •aın hiçbir dtııOnceel 
~ ~laınıd1r. Hele bağcı · 
~ 4'-ea ilgisi bulunmama· 
.._' la Ozüm parannın 
~· 111 kGk.tırt lhtlkArı yd· 
'..; lillldlden elinden çıkı · 

t _ b.ıtcı: 
'~tre111 ..,. 'ip öldft mO, öl· 

~lbette dGtfinmez, dCl· 
L ~ be Bayle teylerf ancak 

~ ... "'ın gibi (Eren) lor 

k.1111· 

' ~trene. öldft mO, öl· 

~ ~ doğnıeunu Bay Az· ... 
~ a 
b\ ~lara Dair. 
~ 't kllltadı yemek yiyor· 

"'-""~ ...... IDdakl mıeaiı da 
.....,...••r. Onlar da benim 

1',, Y•pıyorlır Te ko· 
l'l . 

\.!~oda uyuyanları gö· 
_..._il? 

'~Yorum. 
~~ değil azizim, ti· 
\ı._ ftt... 1Yanaraıo ya? 
~ "1flll Dyu f 8 ''- omaeın... em 

l', lillQyorlar ki... 

~' 't ile Y•pıyorlar? 
" ~f ediyorlar t11ır· 

~rl eak.lmeılo diye 
ı7orlar. 

~ SL..-~~ -- -~ ..... ._. bıyağı elımlıtl. 
\ 'tı.,,.._ dtııCloftyordu. Gece 
~ ~ •dı. Sıbıha karoı 
\:'. ~ t gtbı olmuı ve rliyı· 
~ .:!:ercin kafesini gör· 
~ il İkzel, ne kadar 
~ '11 farkında olmıyarık 
~ ~lllııa ıabah olmot, 

l eıunaıttt. 
'-..._::- 'l 
\.....' ı Rodney Atnolcl 
~ Serhurg91 n oradan 

~ hareket edecekti. 

10 
Sealhar lıtaıyonan· 
180 .. hareket ede· 

"'""'"Ai'""'"'::u"""""""""''"""ml"=!"':"'~!utUI 
G Q n_ ü .n ş a ır <dl uyuk o a ır o ==ı 

Şaşal, Balçova Köy JUuhtarları Dün Bir Yeni ve En Son 
Ve Koşu Yeri.. • • Okulamız. .. .•. .. 
Yeni Tesisat Yapılacak'. 

Gezıntı Yaptılar. 
~~~~~~---~~~~~~-

Özel heeaplar (Mobasebel 8 1\;] J • G d · ı B 
basusıye) dtrektörtnğa yakmda azı ı• Oessese erı :ıez ı er. ugiln 
Balçova Ağa memnun ıhcala· D O O Ed · ı kt• 
rını tamir ettirecektir· Yapının e erse eV3lU l ece lr. 
çatası çökmfiıJ durumdadır. Ge· -
rek bu ılıca, gerekse Çeome Halkevlnde tlbaylaktakl köy fotoğraflar çekllmlt Buroava zl· 
ılıcaları ve plAj hazlral\da açı · muhtar ve Utfblerl için açılan raat okulu ziyaret edllmletir. Okul 
lacrktaı·. kursta df'relere dOo de devam öğretmenleri bağcılık ve ıarıp· 

Şaıal kaynaklarında yakındı edllmiotir. Dilo ek~am köy çıtak lılerl hakkındı muhtar· 
yıpılacak tesl&1t; kaynakların muhtar ve Utlbleri otobOs· lırı izahat vermlılerdlr. Okul 

g6zelllğlnl bir kat daha arta· lerle Burnava'ya gitmişler, zl· laboratuvar• da gezildikten son· 
racaktır. Burası lzmlr'ln gdzel raat mtlcadele istasyonunu zl. ra lzmlr'e dönGlmdıtOr. 
bir eğlence yeri olmnıtor. fz yaret etmfelerdlr. 90 klttllk Ziyarette İzmir ıırbaylığı 
mlrlller ve köylüler çok alAka muhtar kaf ileslle mektubca B. 

doktorlarından Bay İhsan da 
göstermektedirler. Yakında 8 Baba Koldaı, Buca, Karoıyıka, 

birlikte bulunmaotor. 
kanape şaşıl kayoaklarıoda Değirmenden·, Cumaovası ve 
halkın istirahatine tahsis edl Burnava nahly e mfldilrlerl de Bugiln de karata derelere 
lecektlr. Memurlar kooperatif 1 devam edilecektir. Bugftnkft birlikte bulunmuşlardır. Mü· 
yakında letanbul'dan ıtşeler cadele let11ıyonondı direktör dersler köy idaresinin inzibat 
getirtecek ve oııal eatı~ına bat· fi d h Lk d ya8alarlle ara•tıracaıs.ı itler, kır tara ıo an perezhler a& ın a v o 
hyacaktır. izahat verilmiş, sonra Burnan bt.kçllerl~ kaçakçıhk, köy yasa · 

Kızılçalladald koıa yerf yeni 1 k d b b sının lsteır.e baır..la tılerl, arıcılık 
yapılacak teııfeatla çok milkem· cumur yet par ın 1 ıar ay aı · o o 

kanı bay Fehmi tarafından vesaire hakkında olacak ve mel bir hale gelecektir. Gele· 
cP.k yıl koıularıodan bir kısmı ziyaretçilere ayran ikram edil· uzmanlar ( M iltahassıslar) tarı· 
manialı olacaktır. Tribünlerde mtş, AtaUb:k'ıln andı önünde fındın verllecektlr. 

Turing Kulüb Şaşal'a 
Bir Gezinti Hazırladı. 

__ ........ . 
Ye.-i Dno Tesbit Edildi 

llbay General K. Dlrik düo 
llbaylak mimarı oay Necmlddln 
Emre ile İzmlr'lo Üçtept.ler 
dentlen yerinde yaptırılacak 

ilk okul binası yerinde tetkikte 
bulonmuotur. Okulun yeri tes· 
bit edllmlştlr. Bo yıl yapıya 

baelınacak ve gelecek yıl biti· 
rllecektlr. Uzak okollera giden 
alh mahallenin çocukları bu 
suretle .kurtulacaktır. 

lıbıy K. Dirlk; dön bir mu 

harrlrlmlz.., ıa eöılerl söyle· 
mlştlr: 

lııulr 11rında aoa yıpı · 
lacak 80n okul bodur. Bundan 
sonra artık ıarda okul yapıl 

mıyacaktar ve bu oku!; bClyftk 

bir ihtiyaca cevab verecek.tir. 

Gediz Köprllsll 
Bftyftk Gediz köprfteft ıoııe 

ysp181 yakında bitecektir. Köp· 
rdnQn açılma 9enllgl 15 hazl· 
randa yapılacakhr· 

Dr. Bay Mitat 
C. H. P. Btıytık kongresi 

flyelerlnden göz doktoru Bay 
Mltat Ankarı'dan ıehrlmfze 

dönmdştftr. 

halkın rahatça oturmaıu için 
14zım olduğu kadar s11ndalya 
ısmarlanmıotır. Girit yerlerine 
sOslil kapılar yıptırılacakhr. 

Ayrıca birçok yerlere kanape· 
ler .konacakur. BüUln lrnou 
yerinin etrafını telörgfllerle 
muntazam şekilde bpıtılmııtır. 
Y ıptml•cak bazı yıpılardan 

sonra Kızılçullu koşu alanı 

Tiirldzenin birinci derecede 
koou yerlerinden biri olıtcaktır. 
llbavın direktif lerl özel be81p 
lar dlrektörlftğfl baı sekreteri 
bay Hamdi tarafından dikkatle 
takip edilmektedir. Borçlaran 
ödenm .. elne devam edilmekte . 

dlr. Tediyat muntazam bir ıe· 
kilde yapılmaktadır. 

Sekreter, ödemiş Gezintisi üzerinde Bahçeciler 

Sağlık işleri 
Sivrisinekle Mflcadele 
için Karar Verildi. 

İlbayhk ~enel sağlık komla · 
yona d6n İlbay General K. Dl· 
rlk'fn bıokanhğında toplanmıo · 

tır. Bu yal tardı n kazalarla 

köylerde yapılacak genel elvrl 
sinek enaıı (Mftcadeleel) için 
kararlar alıomııtır. Bllhaseı ha· 
taldıldar kurutulacaktır. Her· 
gama'nın içinden geçen çayın 

da pislikten kurtarılmaaı ve pis 
ıuların çaya ılutılmıeının ftnft· 
ne geçilmesi kararlıttırılmııtar. 

- Sebeb? 

- Kesenin 
gözflo içinden 
etmek için .... 

- ! ... 

hovardalığını, 

bakarak tel Af 1 

Şakacı 

Tilrkce'yeoırçevire.ı: I Z C J 

Saat 9,30... Tam bu aıradı 
DftlAk otelfnlo önQnde bir polis 

otomobili dormuıtu. Feleruva 
otomobilinden inerek 'doğruca 

Rodney Amold'on odasına ~ttl. 
Genç Amerlkı'b yatağından 

kalkmıo, glylnmft bekliyordu. 
- Bas1reınıı değil mi? Size 

derhal ıonu eöyllyeylm ki, Pırla 
polisleri el ze Şerborg'ı kadar 
refakat edemlyecekler. Fakat 

buna mukabil iki jandarma, 
ılzl Amerlka'yı g6tlrecek Ta· 

puH •adar Y••ınısda balona· 

eakbr. J••dumalar, 1p1tu, llsl 

Bir Noktayı Anlatıyor. Okusunlar. 
Dün ilbay General K. Diri 

ğln baıkanhğında toplanan Tu· 
ring ve otomobil kulübü kn· 
rulo; halkdan çoğunun Tire 
gezintisinin özel lrenle yapıl· 

maeıoı istediklerini gözönftne 
ılmıt ve C. B. P. Tilkilik 
mıhfellnln de cuma gflnQ özel 

treni" yetil Tlre'de bir ıezlntl 
yapacaklarını diltGnmlf, TJre 
gezintisinin geleceğe bırakılma· 

eını kararlııtırmııtır. Bo cuma 
otobtıalerle Şaşıl kaynaklarına 

gidilecektir. 

Geılotl 150 kltlllk olacaktır. 

Otobtısler aabahleyln Karııyıka, 
Kordon, Karatao, Karantina, 
Göztepe ve Gtızelyab ile Etref· 

paııdan gezintiye iştirak ede· 
ceklerl alacak, Şııal'a götQre· 
cektlr. Orada akoama kadar 

eğlenilecek n bol bol bu temiz 
ve Hğlık verici sudan lçlleeekdr. 

Geçen cuma gQn6 Ôdemlı'e 
yapılan gezintiden dönerken 
özel trenin saat oneekizde ha· 

reket edileceği lltn edildiği halde 
18,50 de barektıt ettirilmesi 
birçok tlkiyet ''6 tenkitlere 
sebebiyet vermittl. Torlng ve 

otomobil kuHlbG genel sekreteri 

Bay Nazım bu gecikmenin ee· 
beblerl bıkkındı afağıdald lza· 

bekllyen otomobilin içindedir· 
ler. Baron lkzel ile ben de ehe 
Senlazar lsla8yonunı kadar re· 
fakat edeceğiz. Haydi, bayman 
gidelim .... 

Genç Amerlka'h helecanlı 

eordu: 

- Baron lkzel elmdl nerede? 

- Saat ona ceyrek kala ha· 
rada bulunmuı olacakta. Nerede 
he şimdi gelir. Belki de gel· 
mlştlr ve bizi 111ğıda bekli· 
yordur. 

Bu sırada, otelin aaaneörtln· 
den Baron lhzel, yukarı kata, 
Arnold'on boloodoğu daireye 
çıkarıyordu. Amerlka'lı polis 
hafiyesi genç Amerika •ı.oın oda· 
eı önöne geldiği zaman, ona, 
Felerova He konutar bolmuştu. 

Bemeeriılne ilk 1616 ıa ol· 

moıto: 

- Penoendea .._,. ~k 

batı efkau omumlyeye ulat 
tarm•yı kulöb namına lflzum 
görmGetQr: 

Tntoo Suyu llicı 
Nasıl Yapılır? 

- Boadağ ve Gölcük.'e gl· 
den ıezglncllerden mGblm bir 
kıımı otomobillerin u~rıdıkları 
Arızalar dolıyıalle nktfnde dö· 
nememlılerdlr. Şayed tren b~lll 

olan taatte hareket elmlt ol· 
saydı bu gesloılye lotlrak eden· 
lerln yarısından fazluı Öde 

mlt'te kalacaklardı. Ba muva· 
fık giSrCllmemlotlr. 

Kısa bir zaman gecikmeye 

karar verildik.ten sonra trenin 
hareketinin Ôdemlı postasının 
Ôdemfş'e varışına gCJre ıanzfm 
edilmek mecbortyetl htsıl ol· 

mottor. Ödemle postası 18,45 te 
Ödemfı'e gelmlı ve trenlmlıde 
18,50 de hareket etmiştir. 

KuhlbCln ikinci seriye alt 
gezinti programı hazırlanmak 

Gzeredlr. İlk hafla Bergımaoın 
kozak yaylaeına, ikinci hafta 
Sard hanbelerloe, üçQncCl haf· 
ıa Akhleara, dördilnct1 hafla 

Yetil Tlr'eye paoa yaylaıını 
gidilecektir. 

Bay Yusuf Aysel 
Uıak Balkevl baıkan vekili 

bay Yusuf Ayıel ıehrlmlze 
§ehrlmfze gelmiştir. 

dikkatli bakıyorduuuz. G .. llbı 
heni bekllyordanuz? 

- Ooa ne şlpbe... Sabaha 

kadar göıilme uyku girmedi. 
Odanın önClnde dalma ayak eea· 
lerl, kesik keıılk konutmalar 
itilir gibi oluyordum. Yatı~• 
naaıl glrdi~m öyle kalktam. 

Rodaey Arnold, Baron İk· 
zel'ln gelmlt olmasından doğan 
eevloclol glzlemtye ldıom gör· 
medi ve zoraki bir tebeaeftmle 
gülilmaedl. Polla otomoblllne 
glrlnclye kadar bu vaziyeti ma· 
hal1Z11ya çıhıtı. 

Genç Amerlka'hnın eıyaaı 

daha evel lstaayooı gönderil· 
mlıtl. Yanında iki ktıçGk çantadan 
bııkı hiçbir ıey yoktu. Otomo· 
bile girince, yırı giller, yarı 

korkar bir halde mırıldıadı: 
- Geçirdiğim bu feltketten 

dibi korlka•o blrte7 olv mar 

Bahçelerde böctı börtdlerln 
zerzenllara bugftnlerd" çok 

ealdardıklarını görüyoruz. Ttı 
tan soyu yıpmak lıatlyen hah· 

çecllere dairemiz tattın tozu 

ver: yor. 

Tilttın soyu (lltcını) yapmak 
için önce 5 6 kilo kadar tOUln 

toıunu bir kaba koyob aze. 
rlne 10 15 kUo kadar ao dök 

meli. en atığı 24 saat olduğa 
gibi bırakmalı, ayrıca baı,ıka 

bir kabda 2·3 kilo kadar adi 
çarşı eıbuoonu on kilo anda 
gOzelce eritmeli. 

Tdtiin euyuno 2.J saat ğc 

ç•nce gazelce eıkmah, poeala· 

randan ayırmalı. Çok koyu 
renkteki ba tClUln eoyono eri · 

tlltnlı sabunlu au ile kırıoıır· 

mala ve 100 kilo oloncıyı kı· 

dar temiz eu eklemeli. Bu 8U· 
retle hazırlanın ilaç zersevat· 

ların böcG börtOlerlnl öldftrQr. 
TCltftn tozu latlyenler dairemize 
baı,ureonlar. 

Zlr11t dlrektörd 

z. Baysal 

Diye söylendi. Genç Amerl· 
k.a'hnın, aoğokk.anlahğıoı mahı· 

fa1aya çahımaaına nğmen hAIA 

öllm korkusu geçirmekte oldo· 
gu hılinden belli idi. Bu vaıl· 
yetini, tak• yepar gibi olduğu 
zamanlarda blle gözlerinin de· 
rf nlilderlnde okumak mClmkGn 
oluy,rdo. 

Feleruva, genç Amerikalıyı, 

Baron lkzel ile kendi arasına 
oturtmooto. Arnold'ua korktu· 
ğuoo bildiği için onu teselli 
ediyordu: 

- Biç korkma... ikimizin 
ıraıında balunuyoreao. Ôntl· 
mGzde de iki jandarma vır .. 

Rodnıy Arnold'on yClreğl 

yıtıı,ımııtı. İki sabıta memorlle 
iki jandarmanın muhafızaıında 
giderken keadlılne hiçbir fena · 
hk yapılamıyacal1•• dlftlaerek 
çocak slbl ... ,.... o ... 

DllttlndOklerim ... 

lztırabımızın 

Kaynağı .. 
Tahteştuur ve rlı~ımız!. 

Bualann arasıoda bir wüoaııe• 
bet zenciri uzatabilmek mümkün 
olsaydı, belki cemiyetlerin yılzüoü 
ve durumunu bugün baık.a çeıit 

görOr.iük. Fakat muhakkak ki, geçir• 
diğimiz manevi buhran ve ıztırab 

bu kadar büyük olmazdı. 
Tahteşşuurumuz, haılı baıına 

bir alemdir, yahut ta açık mavi 
bir gökyüzü gibidir. Oradan öyle 
dütüncelerio, öyle arzulann para· 
zitleri, ıimşekl~ri gelip geçiyor ki, 

bunlar, dııa fırlasalar, hayabn bagdn· 
kil yapısını yık.ar, geçerlerdi. İntan 
denilen mahlôk, mütemadiyen bun• 
lan zapta çahoıyor. Ve bundan 
iç ve dıı mücadelenin iıkenceai 

doğuyor. 

f apyııı eeheonem eden eey 
de bu milcadeledir ve bu mGcade· 
le, öyle bir hAdisedir ki, bizi iki 
yılzlil yaeamağa mecbur ediyor. 
Hepimiz, kendi iıteklerimiz, baki· 
ki düşüncelerimiz, inaiyakımız• 

dan kopup gden ihtirulenmız, 

zevklerimiz haricinde koouıuyor, 

hareket ~diyoruz. 

Yalan ve riya, sal yalardan örül· 
müı bir ip gibi, içimizle, dııımızı 
bu yek.diğerinden tamamen ayn iki 
kutub noktumı birlettirmeAe Ç&· 

lıtıyor. Korku, utanmak, hayat 
kaygı&J , ıah&t endişe, dar telikltiler 
cılız mefhumlar ve biz! .. 

Kendinizi iyi yoklayınız: 

Neler düşünftyor, D«!ler iıti· 

yoraunuz, taht8§şuoroouzda neler 
\"e neler kaynıyor? 

Fakat ya ıueuyoraunuz, yahut 
bunlann aksini eöyli1oreunuz, Ben, 
sen, ııiı, onlar ve hepimiz böyleyi!:. 
İşte ızhrabımlZln kopup geldiği yer! 

Baıımızı f'ğiyoruz, bir metre 
boyunda karanlık bir bodrumdan 
geçen zından mahkiımlarJoı andı· 

rıyoruz. Fakat tahtettunrumuz gene 
bildiğini okuyor, ıldını bile 
etmiyor. 

Orhan Rahmi Glikçe 

Bayındır PJaoı 
Şarbaylık yakında bmlr 

ıartnıo genel bir bayındır pil· 
nını yaptıracaktır. Bo plAada 

İzmlr'dekl değerli öotllder 

(A~ırıatika) de l11ret edllec"k· 

lir. lımlr öntflkler komlayoaa; 

bunan için pezar g6o6 k6lttlr 

dlrektörlöğilnde bir toplantı 

yapacaktır. 

Kim Ka9nıyor? 
Preg' 20 (A.A) 

aeçlmiolo aonuçlırına g8re 

hftluimet bloka gene çokluğu 

alacak gibi görftomektedlr. 

Sarhoşluk 
lklçeımellk cıddeılade ear· 

hooluk ytblndeo oof ll yapn· 
dıkl Seyfi otlu Aptullah•ı dö· 
ven Mehmed Sırr1 oğla Kenan 
tutulmootor. 

dar ki, otomobil hareket etti~ 
zaman Baron lbel ve Felera· 
n ile tatla tatlı konuımıya 

bile baılımıell. 

Otomobil 1afer AbldeelnlD 
ôotıoden geçti ve lıtııyon cad· 
dolae kıvrıldı. Dayak ana cad· 
de He diğer sokaklar, geçlleml· 
yecek kadar kalabalıktı. Da.ki· 

kıd11 yflzletce otomobil gellb 
gidiyordu. Trenin bareketlae 

daha bir eaat kadar bir saman 
olduğa için, ıoför, hızla gltmi· 
yordu. Arkadan gelen otomo· 
blllere yol veriyordu. 

Otomobil yoluna dnım eder· 
ken, ansızın bir gtlrCUUl lfllildi. 
Bu, lnf lllkı benalyordıı. Zaten 
ftltlm korkoıo içinde balanın 

genç Amerlka'h Rodney Ar· 
nold, ba glrGIUl florine bClUlD 
bGUlD kopçaları koyavermlt 

be••I 811 re•gial almafb. Otel· 



Tiyatroı 

"Yalancılar,, 

Kftltftr Hareketleri 

Uşak Halkevinde 
Afyon Kaçakçılığı 
Muhakemesi Dün Bitti. ANADOLU'non bir aydan· 

beri açmıo olduğu anketi taklb 
ed!yor moııuooz? 

Ben kendi hesabıma nklt 
buldukça münevverlerimizin 
mıııyyen bf rkaç suale verdik· 
leri bu cevabla11 okumakta bir 
zevk buJnyorum. En çok ala 
kad1r oldu~om nokta da cEn 
fazla yalım söyllyen kadın mı 
dır, erkek midir-. eoalfn,. ve· 

Verimli Çalışmalar .. _. _ Maznunlardan Jozef, Leon Matalon 

rllen cevablardır. Bakıyorum, 

elmdfye kader verilen cevab1ar 
içinde hiç kimse, yalan huzu
runda f mtfhan olan bu iki cin· 
alo tabiat tarafına temas et· 
medf. Balbokf bence esvabın 
bfttftn robu buradadır. '\'ahlat 
dtıoyaya attığı her cine mıh· 
hika mutlaka bir de müdafaa 
ııllAbı vermiştir. Akrebin koy· 
ruğu, yılanın zehfrl, aslanın 

peoçeıl, köpeğin dlş\erl ve ke· 
dinin tırnakları bu mabldkların 
bir mOdafaa allı\bmdan başka 
bfroey değildir. Onan gibi Jta. 
dının da yegane müdafaa 11114· 

hı "Yalan" dır. Kadın yalanı 

zevk için değil, kendlefnl, yu· 
Yaeını, saadetini hulasa herşeyl 
mftdafaa Jçln söyler. 

11.,rl etırdftğftm bu iddiaya 
hayatın tA kendisinden alınmıo 
bir deHl fl!lersenlz şehir tf yat· 
roaooun dan alream temsil et 
mlş olduğu "Yalancılar,, kome· 
dfılol gôrGnOz. Yuvasını, ikinci 
kocasına karşı hesledlğl aşkı 

mtıdafaa etmek için bir kadı· 
nın arka arkaya yalan fcad et· 
mekte ve bunları en tabii bir 
bıklkat gibi söylemekte ne 
korknnc bfr "Harika., oldu· 
~onu anluaınız! 

• • • 
Yalancılar komedisi de geçeu 

gtınft eabsına Ye hayatına dair 
biraz izahat vermiş olduğum 

Vlktorlcn Sardu'non eseridir. 
VI ktorien Sar do en çok tarihi 
piyeslerde kudret göstermiş ol· 
makla beraber bu komedisi 
hiçte fena df'ğlldlr. Bllhaaııa 
kadın tipleri, kadın ruhi haleti 
batan lncelfğlle tebaı Oz etti· 
rllmlştlr. Ayni oeyl erkek tip 
lerl için aöyllremlyeceğlm. Ba· 
husus Seuar Başak tipi lnHna 
ayrı ayrı iki oahslyet tesiri 
..ermektedir. Nitekim Bay Ta· 
Jtı'da bdtün gayretine rağmen 
bu tipe 14zım olan vuzuhu Yere· 
mlyeceğlnl anlı,mıo gibi idi. 
Birinci perdede ince, mftetehzl, 
matecavlz n mftteoebbfs bir 
ıeclye arzedeo Settar Başak 

ikinci perdelerde o kadar değl · 

ılyor, K4zım Kök.'On tesiri 
altında o kadar ıllik, o derece 
herteye boyun eğmiş bir bel 
alıyor ki Üçaocft perdenin bir 
aabneslnde Bay TalAt'an sırf 

kendi şahei ean'at k.odretlle ya· 
rattı~ı o içki masası hareketleri 

Uşaktan Yazılıyor: 
Şarımız halkevl k.urnluşo 

bugftoe kadar iyi işler baıar· 

mı~tJr. 

2:3 şubat 93( gftnlemeclnde 
açılan evimfz kısa bfr zamau 
içinde teşkllıitıoı tamamlamıı· 

tır. Evimizin hugfto açılmıı 

yf'dt çalışma şubesi vardır. 

Banlar: Spor, temeli, halk 
dershaneleri ve kurslar, soysal 
yardım, köycOler ktlttlphane ve 
neşriyat, gftzel san'atlar şube· 
teridir. 

Partimiz kaza idare heyeti 
evimizin çalışmasını dalma bee· 
!emektedir. Evfmfz şubelerinin 

çalışmalarını kısaca bildirmek 
isterim. 

Spor şubemiz: 
Spor fşlerlmlzl nrf mit bir 

durumda yürütmektedir. C,;enç· 
lerlmlzln f tklr Y~ beden ook· 
tasından ilerleme ve yOkeelme 
terine o~raşılmaktadır. Şimdiye 

kadar birçok epor kaynaşma· 

ları yapılmııtar. Atıcılık, bini· 
cfllğin yayılmaeıoa çalışılmak· 

tadır. Evimizden her zaman 
yardımlar görmekte elan avcılar 
kolabünt\o bir yıl içindeki ça· 
lıomaaı ve aldığı verim çok 
lyfplr. Uşakta bulunan dl!er 
dört kulGbümOzüo, atlfllzm1 

futbol, YOll'lybol, tenle V.J diğer 

eporlar Qz43rlndeki kayoaşmaeı. 

nın hızı evimizin kaynağından 
fışkırmaktadır. 

Temsil şubesi: 
Evimizin canlı ve özUl Grne· 

ğlnl teşkil eden temsil şube· 
mi z bugilne kadar birçok 
değerli temsil ve maeamereler 
vermiştir. Halkımızdan da çok 
alaka görmüştftr. Yeni yıl çaho· 
maları da hazırlanılmaktadır. 

Evin aaloau boyanmakta, aah 
nenin dekorları tamamlanmak· 
tadır. 

Hatk Dershaneleri 

ve kurslar: 

Bogflne kadar bu şubemizin 
çalışmaları özlO bir tekilde ytl· 
rflmektedlr. Oobeı ayda birçok 

olmaea, lnaın birinci perdedeki 
Settar'la diğerlerindeki Settar 
acaba batkı baeka insanlar mı· 
dır euallol sormaktan kendlıdnl 
alamıyıcak ... 

• • • 
Artlstlerlmlzln içinden piyes 

mflelllf lerl ve matercfmlerl 
yetişmlye baoladığındanberl ar 
tık bizde de parOzsaz, temiz n 

güzel bir aahne dili teell!lftı etmlye 
başladı. Diln akt•m bilbaNa 
dikkat ettim, llHn en ufak bir 

~ #"( 1 
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G~zlerlm, bu çehre, bu ge11ç 
n gOzel kız fotoğrafı Ozerlnde 
durmuştu. re derin bakııları 

nrdı?. 

Zavallı arkada~, klmblllr, bu 
fotoğrafa bakarken şimdi için 
için naeıl kavranıyor 1 nasıl 

yanıyordu?. 

Bu gözler, bir kart flzerlnde 
değil, Adeta lnHnın karşısına 

dikilmiş gibi, canlı canlı bakı 
yorl•rdı. 

FotoArafı arkadaıımı u1attım 
ve ıoıtam. Fakat bu defa 

Yazao: Orbım Rahmi Gökçe 

' kartın arkaaını göstererek tekrar 
verdi. Oıadı IJU eatırları gorQ· 
yorum: 

"Nihad! 
Hayalim, ıenl cephede ıdım 

adım taldb edecektir. Seni 
seviyorum, buna inan. Fakat 
şunu bil ki, kalbinde ntan 
hissini benim hayalimle beraber 
tuttuğun giln ıen benim lçla 
bir hiç, bir ıerefsfz, bir vatan· 
sızııo. Benim kalbim, · ne ko· 
ketlerin ealoaudar, ne de ma· 
ldy•j ayna11 .. 

vatandaşları bllgllendlrdlğlnl 

sevinç doy.ularlld görmekteyiz. 
Komite programlı bir çahıma 
yolu tutmuştur Ortımekteb ku· 
rağında açılan halk dershaneleri 
karalarına devam edenlerin sa· 
ym çoktur. 

Bu yıl kurslara devam eden 
vatandaşların evimiz ıalononda 
imtihanları yapılmış Ye 150 
başarışlıya karneler yerilmiştir. 

Hugftn ikinci sômenrl de baş· 
lamıştır. Kuralara 350 vatandaş 
devam etmektedir. 

Soysal Yardım: 
Fakir Ye kimsesizlere her 

zaman yardım edilmektedir. 
Geçen Ye bu yıllar fakir ve 
kimsesiz çocuklara ki tab, def ter, 
ayakkabı vesalr yardımlar ya· 
pılmıe, mektebler dışında kalan 
bo gibi kimsesiz ve fakir ço 
coklara da zaman zaman yır· 

dımlılfda bulunulmuodur. 

KôycOler Şubesi: 
Öudmilzdekl çalııms devre· 

sinde birçok köylerimize eeya· 
hatler yapılarak köylü Ye şarlı 

arasındaki aeYlşme ve kardeşlik 
duygalarıoın tazelenmesi çalış· 

bom• için program hazırlan· 

mıştlr. iklim ve vaziyete ~öre 
merkezi köylerimizde örnek 
ağılları n nftmune f ldanlıkları 
yapılması ve hayvan , neslinin 
ıılahı için aygırlar gene pro 
gramın baolıcalarındandır. 

KOtftphane ve neşriyat: 
Evimiz oubelerl içinde ~D 

son kurulanı bu ıobedlr. Bana 
rağmen çahema hııı bakımın· 

dan en ileride baionıoıdır. Se· 
klz ayda modern ve ıeogln bir 

kfttdpbane kaundırmııtır.HergGn 
birçok vatandao eYlmfz okuma 
oda. ına devamdadır. 

COzel ean'atlar şubesi: 
Evimizin ba ınbeıl çahoma· 

eını iki koldan yGrltmektedlr. 
1 - Reelm kola 
2 - Mualkl kola 

Der lklıl 6serlnde baycık bir 
özen göıterllmektedJr. Amıt6r 

gençler yeni muılklmlz berin· 

ıftrçmeb ile yapmadı. Herkes, 
bayatta oaııl konuoayoreak, an· 
cak öyle ıöyld1orda. 

Ağdalı kelimelerden, D1on, 
karıoık veyahut ta bir asker 
•Clcudo gibi dimdik camlelerdeo 
eaer bile kalmamııtı. Bu gazel 
eahne dlllnhı teılılnde Galib'e 
bay6k bir pay ayırmak 

lhım. TGrk ıabne edebiyatı 

gerek ean'atıa kendisinde ve 
gerek eahne dilinde Galib'e 
neler borçlu oldoğanu kolay 

Beni ıe•en erkeğin eneli 
bogftne lnınmatı lbımdır. 

Cephede kalb•nl aıme yanum. 
Üıme n fasla ıayletme beni.. 
Seni, temiz bir Tark kııının 

en genle bir yGrek afdınlığı 

ile ıevlyoram.,, 
Kart ellerimde titredi, ben 

de titredim. Batan Tark luıları 
ne olur, bayle dGşGneeler, böyle 
doyıalardı? 

Bizim gençliğimiz, bizim 
enerjlmiı, blılm herteylmlz 
borada harcanırken, onların da 
bu cephenin ardında mınevi 

bir cephP. karmaları ne IHbetll 
olurdu?. 

Kartı nrdlm. Gözlerim dolu 
idi. 

- Nazım dedi· ıenlo hiçbir 
ılAkan, hiçbir Levgln yok 
muydu? 

Dadaklarım yanda, ıatatm 

ile Bay Osman Cezalandırıldılar. 
~~~~~~-ı-~~~~~~-

Afjon kaçakçılarının şehrimiz 
İhtisas mahkemesindeki duruş• 
malırı bftmlı ve ddn karar 
suçlulara blldlrllm ittir. 

Suçlulardan Jozef Bardo ile 
Leon Matalon'on Havana'ya 
kaçak emettle afyon göndermek 
azne Lon Matlon'un Marailya· 
da bulunan kardeşi vasıtaelle 

Havanıı'dakl tOccarlarla mllna· 
eebet tesis etdlğl tesblt edil· 
mfştlr. 

29 Eylul 934 tıırlblnde mlk· 
darı teebit edllemlyen ilk parti 
afyonlarla 22 İkinci k4non 
934 de incir paketleri içinde 
elll kilo afyon kaçırdıkları, 

16 İkinci kioon 935 de bad:: m 
sandıkları içinde 200 kilo afyon 
kaç ıdıkları 9 Şubat 935 de 
,ene badem sandıklarında ka· 
çırılmsk iizere hazırlınon ve 
teşebbüa halinde hlao 149,5 
kilo afyon kaçakçılığı deUUerl 
ile tesbh edilmiş. Jozef iki yıl, 

ftç ay hepee, 5575 lira para ceza 
srna,L~on Matalon iki yıl, üç ay 
hapse, 5575 lira para cezasına, 
afyon tüccarı Davld Abolafya 
bir yıl dokuz ay hapsP, 507 5 
Ura para cezaaına, komuayoncu 
Oaman N url bir yıl bir ay on 
beş gGn hapse ve 2787 lira 
para cezasına mahk'1m edilmiş· 

ltrdlr. Suçlular bu paraları 

ödemeılerse ayrıca birer buçuk 
yıl haplı yatacaklardır. Maz 
Donlardan gflmrftk muayene 
memura bıy Azlı, Şatom bira· 
drrler ticaret e\'I direktörft bay 
Antovan Regaıe \'e tenekeci 

de iyi maTaffakıyetlere doğra 

Rltmektedlrler. 

Haftanın belli ganlerf nde 
musiki 6ıerlnde dereler yapıl· 
makta Ye bo şubeye devam 
edenlerin tayıaı çoğaltılmak· 

tadır. Hılkevl kendlılnden 

bekleoea ödevleri yaparken 
uloıun ilgili ve inanlı yardım · 

larına dayınıyor- Ve her lelnde 
el ve gönGI blrlfğl yıpıyor. 

kolay unutmıyacaktır. 
• • • 

Temsil cidden çok gaıeldi. 

Şehir tfyatroao, kendlalne itti· 
hakden yeni ve taze unıurlara 
ra~meo, nhdeılnl ve ahengini 
çok gtııel muhafaza edebil· 
mlotlr. Sahneler bir makine 
intizamı ile ve hayatın ta ken· 
diıl imle gibi bir tabiilik içinde 
lollyor. Bayın Bedia dan gece· 
nia en mouf fak aan'atkirı 

idi. Bu ince artist yalanc•ların 

gibi oldu: 

- Benim mi?. 
Diye mınldındım. Nihad 

yaıame bıktı: 

- Fakat ne oldun? Ylziln 
bembeyaz.. Adeta bf r kireç 
btıate benzedin .. 

Bu 11ırada berfklmlzlo oma· 
zona bir el dokundu. Başımı 
çevirdim: 

M6lhlm Remzi 
- Ne o? ·dedi· burada aç 

kalmıo kargalar gibi kara kara 
daşantıyoraunuz? Yarın değilse 

öbDr gftn, muhakkak Afyon· 
dayız., 

Sonra ikimizin de yüzOndekl 
ked~rl sesdl ve çehresini bu
roıturdo: 

- Olor şey drğllcılnlz ·dedi 
cephede de olar mu bu? 

Biraz durdu Ycı karııda bir 

qaç albatla •p••• yatan 

3ohor Franko'nun klçakçıhk 

suçunda •IAkaları bulundoğn 

aolıeılmıdığından beraetlerlne 
karar verflmlotf:. Yalnız mua· 
yene memurunun muayene sı 

raeında sandıklardaki badem· 
lerden letlyenlere birer avuç 
yermek Ye kendisi de almak 
euretlle vazife başında lAflba· 
lic1' hareketi, anlaşıldığından 

eelAhtyetll enr.ilmenl ve inzibat 
.komisyonuna verilmek ilzere 
lüzumlu Uğıd örneklerinin 
müddeiumumiliğe tevdlloe ka· 
rar nrilmlıtlr. 

ödemiş .. Bozdağ 
Senatoryomu. 
Hazırlıklar ilerliyor .. 

Ôdemlş'f n Boz dağ köyande 
bo yıl istirahat ed.,cekler için 
elll ev hazırlanmıştır. Bunlar· 
<.lan beşini öğretmenler şimdi· 
den kiralamıştır. Yakında bo· 
rada clektlrlk korumu yapılı· 
cak ve radyo konacaktır. Boz· 
dağ'la Ödemiş arasında hergan 
cabab, akşam iki poıta kamyo 
neıi işllyecektlr. Dahiliye he· 
kimlerinden Bay Eead Hatib· 
oğlu k.Gylflniln rlca8l azerlne 
Bozda~ Uıman doktorluğunu 

kabul etmiştir. ltbayhk t• köy· 
lünOn bonon için yıpbğı mil· 
racaatı onaylamıetır. Bay Eead; 
Bozdağ'ın lmreeldlr. 

Doktorların söylediklerine gö· 
re Bozdaf'; 1 ki ncl dene ince 
hastahklılu için bir eaoatoryom 
deresindedlr. Sekiz hafta orada 
kalaolarıo ciğerlerindeki arıza· 

lar ıekartfze olmaktadır. 

Samsun'da 
19 Mayıs Şenliği .• 

Samsun 19 (A.A)- Atatark'Gn 
Samaon'a ilk ayık bışııınıo 

16 ncı yıldönamcıoden ötOrll 
yapılan oenlflder çok cınh n 

co,kon olmuıtor. Samaanlular 
bugGntl en kıymetli Bayramlan 
olarak kotlolamaktadırlar. 

İnci Kak tipinde movaf fak 
olmak için aahneye yalnız 

kendlılnl, yani bizzat "Kadın" ı 
daha doğrueu bizzat "Yalını,, ı 
getirmek lhım olduğunu çok 
iyi ıeamfttf. 

Hamdi Nftzhet 
• • • İıtaabal IJehlr tiyatrosu ıan· 

ıtkirları cuma gancı Uoak'a 
giderek orada 6ç temıll Yere· 
ceklerdlr. Tt>melller ( MGfettlo, 
Ayoaroz kadııı ve unutulan 
adam) dır. 

mOlblm Moharrem'e aesleodl: 
Muharrem, Muharrem! 

- Ne nr? 
- Yarından ıonrı Afyon· 

dayız. Sana bir ziyafet vere· 
ceğlm . 

Muharrem cevab verdi: 
- Eğer içki bulabilirsen 

maşavfr Muharremi de çağır .. 
• • • Ben bu Aatırları, şimdi, 

Afyon Karablaarda bir cami 
köıeslode yazıyorum. Fllhıklka 

iki gan sonra Af yon 'ı lıtlrdad 
etmllJ bulunuyoruz. Şehlre 

giriş anında geçirdiğim heyecanı 

unutamıyacağım .. 
Neydi o halkın gôzyaşları, 

neydi o bize Hrılıolar, o fer 
yadlar? Genç bir kız atımın 

özenglalne yapıştı. Gazlerl ıg 

lamaktan lupkırmııa kedlmlştf. 
Tosla a7akkabılanma Gplyor 

Şehir Tiya ~ 
K.afeıll bir lıkelet ~ 

iki delik gaıdle bil' lalı fi 
sabık DarQlbedayl, ;:...,.~ 
rosa, markulle ~ 
Gldlb Behzad'ı, lıf • ;;.t 
Mıhınud'u, V11fl 1 
Gallb'I, H11ım'ı g3~.,._. w'., 
dlm. Bayaolartn ırll'adl , 
de nrmıı.. Tdrk UJ~ Wl'.ı 
tipini yaıatao bu del' 
da görmek latedfm. Jı 

Pude açıldı. Kftçlk ~ 
Nezih tiyatroya yeni gar'f8! '
Ben hem sahneye blk°I 
hem de çocuğa tedkik il 
dom. Ağabey •ine, ıtne;:,
lyl, diyordu. Neden. 

- Bo, dedi, blsllll 
dekJ maeamerelerde~ 
blrşey değil, biz de 111 ~ 
böyle maHmereler :':. ~ 
Halbuki sinema çok ıııf 

Çocoğon bu görlt4
81 

bfrşcy telAkld etmlyorOılt__..· ,.ııııı• 
sinema perdesinde rot' 
alııtığımız Şehir Tfyat 
törlerlnl eabnede 

1 
adeta filme hazırlık y•P1 ' 
prova ediyorlar, sın°•" 
daı:ayoruz. Bizim otl .... 
oane göre, perdenin ... 
ile nrllen faııla ca• ._.. .... ,,.._ 
imle... lkfdebfr perde 
yormuo. Macer1 btrcld 
malı, sinemada old•I° 

devam etmeli lmlf. d 
Buganaa çocoğoD• ~ 

Se 
bakın na&ıl geliyor, 

'"°' ddnya hey!. Ben çoco 

"Komik BaPan.. der de~ 
demezdim. O samın ~ 
yeni çıkmıotı. Tluek ~ 
eeealz btroeydi. it• 
içlode beyaz perdede f 

tot~ ..w, dlleiz ıdamlı tempo ....-
L f>Jll& 

yıno ıeılle f of pe• ~ 

yorum. Ben mutlak• lıl 
Allasanyan, Bf nemeeJ•

0 
,-' 

dl m. Mutlaka ıaparg.,.ı S...-: 
aahneyl doldoren "&el ~ 
derdim.. Hey gidi dODJ' 

Tayyare Piya~ ; 

19 uncu Tertip 

letleri SatılıY0'" 
• 

Boyok Ikraı01 

30000 lit' 
Mokafat 

20000Iitıl 
•• luçkmyordo. At ... ~ 
Omuunu okpdım: ~ 

- Hemılrem, :;11' 
yapma.. Beni fasla mi _ ~ 
ettin! il' 

Dedim. Elinde bit .·~ 
çiçek Tardı: ,. 

- Şana UllfeD ıh• ~ 
Ne olar, kabul .,dl•~ f' 
Manlea'dao kaç.b geldi 
bir memur k111yılD·· 

Demlıtlm ki: ~ , 
- Birg6n TClrk 0 ~ 

nerae, ilk karplatll~ ' 
zabitine, fakir göDll ~ 
deme: çiçek hediye ' 
Baoka blreeyf m yok kit 
gan etaem .. 

Gôılerlm, bir 
gazel, temi• , ... 
Blılm Tlrk keslaı' 

-Denm 



rioe Yard1m Ediyor .. 
Akhisar, (Özel) - Geçende 

yazdığım gibi Kare yer depren· 

meal ~fehiketzedelerlne yardım 

etmek Qzere askerlik onbe reisi 

Bay A vnl'nlo baokanlığındakl 

yardım kolu Jşe başlamıt ve 

dalma hl çblr yardımdan çeklo

mlyen Akhisar balkı bn yord 

dışlarmı bogtlne kadar 700 
lira kadar bir yardımda bolun· 
muştur. Bu yardım bugQn de· 

vam etmektedir. 

Halkımızın gösterdiği bO.yük 

fedakı\rhk takdire şayandır. 

Kare yer eareıntm felAketzc. 
delerine yardım için hazırlan · 

makta olan büyük müsamere 

bu gece Tayyare sinemasında 

bir halk kitlesi önünde verll 

mittir. 

Tam zamanında mQsamere· 

• ye baolanmıt ve bblncl olarak 
Cumurlyet Halk partisi ban· 

dosu tarafından İsti ki Al martı 

çalınmıt ve herkes ayakta saygı 

ile dinlemiştir. 

Bundan sonra yırdım kola 
başkanı askerlik tobesl reisi 

binbaşı bay A vnl halkın bu 

hoıusta gösterdiği büyük yar· 
dımdan dolayı teşekk6r etmiş 

ve bu felAkeıln neden ibaret 

oldn~unn ozon uzadıya anlı· 

tarak yardımın elzem bulundu 

ğonu söylemle n sözüne al· 
kışlarla nihayet vermiştir. 

Bu"" mGaamerede C. H. par

'!. tlal!temsll)olu tarafından (Mete) 
{plyesl"'temell edilmiştir. Gençle. 

rlmlzln plyeııte gösterdikleı 1 

tod~ııq takdire tayan garill· 

Menemeıı'de l{ırhel{çile i urumu 

fo.._o H ALit ıri 

1 Menemen kırhekçilerioin grub balinclo alınını' bir resmi 
"' 

Menemen, (Özel) - Mene· 

men'de yapılmış olan t~şekkOl· 

lerden bir tanesi de kırbekçl · 

lerlnln intizama konulmuş ol· 

maaıdır. Ôtedenberl ziraat er· 

babını rencide eden vazlyetlr r 

den birisi de toprağa ekmiş 

<' ldoğo tohumundan emin ol· 

maması ve mezraatın eürft 8a· 

hiblerl tarafandan yedirilmiş 

olması idi. Bunun tamamen 

kökft kazınmış, kasaba bağla· 

randa ve köy tarlalarında zirai 
aaaylş mükemmelen temin 

edilmiştir. 

Bilumum b ekçilerin yeni ve 

ayni zamanda güzel (Civarda 

bulunan kazaların hiçbirinde 

olmıyan) elbiseler y11ptırılmış 

ve bunlara çizme, kasket pa· 
lıska ve kışllk yağmurluk te· 

mln edilmiş ve daimi muraka· 

ha altında muntazam bir kuv· 

mut ve alkışlarla müsamereye 

son verilmiştir. 

§ - Geçen haf ta yapılması 
IAzım geleu Hıdrellez mesiresi 

Kırkağaç çatnlığı tenezzühü do 

layıslle hu bof taya kalmıştı. 

BogQo daha eabab er enden 

bütün halk arabalarla, otomo 

blller ve kamyonlarla çiftliğe 

akın etmeye başlnmıotır. 

Çtf tllkte halkın bütün lhtl· 

yaçları temin edilmiş olduğun· 

dan akşam gt ç vakte kadar 

çok güzel eğlenllmlt ve gOzel 

bir gün geçirilmiştir. 

vet haline konmuetur. Bekçi 

teşkilatını meydana getiren, 

mülkiye müfettişliğine tayin 

edilmiş olan kaymakam bay 

Nlhad'dır. Kendisine yeni va 

zlfeelnde • de movaf fakıyetler 
dileriz. 

Germencik'de Bir 
Sürekavı Yapıldı ... 

Germencik, (Özel) - 17 ·5· 935 
cama günü avcılar kulübü Da· 

hlyemlzln Moralıköy ormanla· 
rında kopdan AIJ Sobucalı'mn 

başlıgı altı oda; Germencik , 
M uraallı, 1\lorelı, ÜzümlO, Ka 

rasğaçh, Naylpll, Neş'etlye köy· 
terinde bulunan kulübümOz 

üyelt:rlnln lştlrsklle bOyO • bir 

fjürekavı terılb edUmiş ve 17 
domuz öldürülmOtUh. 

Mayıs ayı içinde kulfibilmfiz 

dört süreknı tertlb etmiş ve 

yapı lan sftrc ki erde öldfirülen 

domnzlar1D ulak ve kuyruk· 

lan kesilerek kulübe teslim 

edllmlştlr. Kulübde 40 çlf tten 

fazla kulak mevcud olduğu ve 

ayın yirmi be~lode bütftn eO· 

re.kavı mazbatalarlle blrllkde 

ziraat mücadele mQfettlşll~ioe 

gönderileceği öğrenilmf §tir. 

Samsunda Spor 
Samsan 19 (A.A) - C.H. 

Partisinin tasdik edilen 1935 
büdceslode stadyum için konu· 

lan paronın ıarfı muvafık gö· 

r6lerek lee başlanmıştır. 

muştur. 

Zehirlenerek öldürülen Sü 

leyman 65 yaşıoda imiş, ken 

dielni zehirleyen Ayşe ise 25 
yatında ve Süleymanın üçüoçü 
karısı imle .. Ane bedelleri lle 
münasebette buluoormoş, ııeklz 

ay once SOleyman hastalanmış 

Ayşe NazlllJyo giden iki kom· 

şusuna iki tavuk vermiş ve 

bunları satarak sıçan oto (Ar· 

sinik) almalarını söylemiş, sıçan 

otono yumurta içinde kocasına 

vermiş ve Sftleya:ın ölmüo. 

Süleymanın cesedi yıkanır 

ken ellerlr!de morartı görülmüş 
ve oğlu Nazilli llçabaylığına 

ba11vurarak babaamm cesedinin • 
muayenesini htemlt, NazHll 

hükumet doktoru bay THh~io 

ölQme zalürree St:beb olduğuuo 

söylemiş ve ölü gömülnıü, .. 
Fakat ölüden çıkan pi l lği 

yiyen Llr ıavnğuo hemen öl 
mesl zanları artırmış. Nıhayet 

Aydın sıbb t müdürü buy 
Huyri ve blikuı:uet hek imi bay 

Kemal giderek ö lüyü yedibucuk 

ny sonra mezardan çıkarmışlar 

ve ubşosıoı alarak tıbbi adliye 

gönderwtşler. 

Tıbbıl\dliden gelen bir ra · 

porda, ~üphell bir ölüye fethi 

meyyit yapılmadan ölllm sebebi 
anlaoılamıyacagı hlldlrlldlkten 

sonra Süleymanın sıçanotu de · 

nllen zehirle öldüğü teeblt 

edllmlştlr. Mahkeme ger~t rı · 

porlaran n gerekse şahldlerin 

dlyevlerioln tekrar tıbbıadllye 

gönderilmesi ne karar vererek 

başka güne bırakıldı. 

Aydın'da 
Otomobil Kazasında 
8 Kişi Yaralandı. 

Aydın, (Ôıel) - Bogiio 88· 

bahleylo saat 8 de Koç~rlı'dan 

Aydın'a gel~n eoför Abdurrıh· 

man'm idaresindeki 65 eayılı 

kamyon, arkadan gel~n ooför 

Saadeddin idaresindeki 91 8a· 

yılı tenezzfth otomobUloln öne 

geçmek isterken çarpmaeJDdao 

devrilmiş ve ·amyonon içinde 
bulunan yolcol rdan 8 kişi 

ağır ve haf Jf bir urette y ka· 
lıınmışlardır. Yaralılar Aydın 

memleket haataneıılne getlrtl· 

mlşler ve her iki şoför yarı· 

lanarak sorg .ı altına ahnmıı· 

tardır. Kaza koçarlı'dan bir 

kllomtıtre ayrılınca üçQncQ 

köprü yanında olmuştur. 

Faydalı Yağmurlar 
Karehlsar 19 (A.A) - Üç 

gandür oehrlmlze ve çevresine 

aralıklı olarak fayd lı yağmurlar 

dftşmektedlr. Köyl0m6z eevlnç 

içindedir. 

Bay 1'ehmi 

neral Kbım Dlrlk ohnu§tur. 
Bo arada C. ll. P. f'enaf n 
işçiler birliği biiroso ve onun 

elemanlara bu i ş Ozerlnde dor· 
muş, çalışmışlardır. Biz koope· 
rotlf I onlara borçluyuz. 811 
hususta fi rlml izah eurellle 

orkadıışlarımı biraz tenvir tt· 
ml'ğe çu lışacağım . 

Koo,ıı-ra t!f i.n bfran en1t'l 
l " boş lamıun fçio cemi y.-. l~ 

mevcud menkul t:şya fle dükktln· 
Jar der h al eetılmnh, aza ilz5. 

rlodekl paralar da biran c ncl 
toplaowalıdır. Benim kaoaa · 

tlmce, bundan çıkacak yek.tın 

koopentif imlzl çok rahat bir 

şekilde işe sevlr.edebllecektlr. 

2 - Esnafımızın bir arayı 
gelerek birleşmesini çok fı y· 
dalı bnlorum. Bu şeklin doğu · 
ncağı faydalar çoktur. Jilet 
ırat bıçakları lle mücadele de 
ancak bo birleşme fayeslnde 

mftmkün olabilecektir. Bu ga· 
yeye varmak için en )uaa yol, 

esnafın kalben olduğu kadar 
iş Qzetlnde de birleşmesidir. 

Meslekdaşlarımı, buna ebem· 
mlyetle tavsiye ederim. Koope· 

ratHe yazılmamıe olanlar da 
derhal yazılmalıdırlar. Bu, hl· 

zim menraatlmtz icabıdır. 
3 - Seyyar çalıean arka· 

daelar gittikçe çoğalmaktadır. 
Bu, umumi sıbbata taalhlk 

eder bir iş olduğundan cemi· 
yetten evvel belediye ile mft· 

uasebettar bir fştlr. Belediye, 
kendlehıe dftşenl yapmalıdır. ·--·-ANADOLU 

-------
Günlük Siyaeal Gazete 

Sahip ve Baoyazganı 

Haydar Rüeclfi ÔKTEM 
Umumi neıriyat ve yazı ifleri 

müdürü: Kemal Tal6t KARACA 
İdarehanesi: • 

İzmir İkinci Beyler sokağı 
C. Halk Partiıi binası içinde 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776 .. Posta kotuao 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Altı ayhğı 700, Oç 

aylığı 500 kuruştur. 
Yabancı memleketler için eenelik 

abone Ocreti 27 liradır. 
Heryerde 5 KW'o~tar. -Günil geçmio nüshalar 25 kurnotur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMJŞTIR 
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Seferi İsar' da Çadır Ba-
s Hay dlldlar Yakalandı 
işkence Gören Zavallı Kadın 9 Ay· 

lık Da Hamile miş .. 
::&!1-·--Geçen heftıı lı;iode Seferlhl oturup paraları pıylıetıkları 

eıır'ln Cumaovnsı nrnsında Türk· yeri de gölterrolş, fıkıt eakla 

men dsllındıı Yörük çadırlnrın dıklnrı poro bolonmamıehr. 

da bir wygun olmu~ ve gece Tuhklkatı göre valı.'amn eebebi 
Bay Osmen'm çadırını basan çapulculardan İemaH ile Bıy 

yüzleri mendille sarılı sllahh Osman'ın arasının eslddeoberl 
üç kfşi Oamao'ın karısı Bayan açık olmasıdır. 1small'lo; bu 

GüllQ'yQ bıçakla onseklz yerin· suçu intikam almak makeadile 
den yarolamış, işkence ile pa· yaptığı tahmin edilmektedir. 

ranın eakh bulunduğu yeri söy· Bayan Güllü; dokuz aylık 
letnek 400 lirasını zorla almış, 

gebe idi. İekence ve yaralanma 
çadırdaki bazı eşvayı da yaka· 
rak kaçmışlardı. yOzOnden basta yatmaktadır. 

Jandarma müfrezelufnln ta Zavallı kadının vilcuduna yeni 
klbe çıkmaları ftzerlne kısa bir kesilmiş bir danı derisi sarıl· 

zamanda hnydudlardan 1 tel to· 
tulmuştur. Bunlar Seferlhlearın 

Eşen çlf tUğl ahnllelnden Emenli 
oğlu le mail ile Keleme çf f tllğl 
ahali inden Kırh Mostafa'nın 

hlzmetk4rı Mebmed oğlu Yu· 
sof ve ayni yerden deli Eyüb 
oğlu Eyilbtur. Eyüb kaçaktır, 
henüz tutulıımamıştır. Yusuf, 

soygun gecesi giydiği çizmelerle 
ıobancayı ormanda sakladığı 

yeri gö termiş ve bu eşya eak· 
ladığı yerden çıkarılmıştır. Hat· 

ta ormand soygundan sonra 

Bay Çaldar·s'·n 
Siyasal öylevi. -----...... __ _ 

- Başı 1 inci yiizde -
Jarını söyledikten sonra hüku 
metin ikinci derecedeki suçlu· 
lıra karşı gôstermfş olduğa 
insaftan ve ordu ile umumi 

idarenin taef iyesi mes'elesfnde 
mokabelelbtlmlsln hislerine ka· 

pılmamak hususundaki kaygı 
sınden bahseylemlştlr. 

Söz(l rejim mes'eleelne nak· 
leden B. Çeldarls hl çblr Z1man 
rejimin htçblr tehlikeye maruz 
kolmamış olduğunu skylemlştlr. 

İıtlkbalde her sftrlfl tahrlk4· 
ta karşı rejimi himaye edecek 
olan tedbirler hilkumerçe tekJlf 
edilecek ve ulusal mecllsce bu 

teklifler üzerine lcabeden ka · 
rarlar alınacaktır. Hükumet 

kanunu esasisinin olmdlkl cn· 
murlyet rejimi esııeına dayana· 
rak değf ştlrllmesi teklif inde 
bulunacaktır. Gerek Halk Par· 

tiel gerek hOkumetle meHI 
blrltğlnde bulunan partiler na· 

zarında bir rejim mes'elesl yok· 
tor. Yaluız Halk Partlal her 

zaman y~gane bOkOmdarın mil· 
let oldoğn prensibini kabul ve 
mQdafa etmiştir. Bundan do 
lıyı hılk partisi kendi preneib 
lerl mucibince yeni kanunu 
esasinin ulusa plebisit yollyle 

rejim mee'elesl hakkıod11 yfik· 
sek irade ve arzusunu izhar et· 

me\: vaeıt sanı vermesine çah· 
şacak ve bunu elde edecektir. 

Bay Çeldarls bundan sonra 
hükumetin hllbaesa ökonomik 

yenilik ldorenl n ) enlden ten· 
siki, adliye blımeılerfnf n dOzel 

tllmeel gibi hükumetlrı acll t:n 
derpiş etmesi ldzımgelen mes'e · 
lelerden bahseylemiştlr. 

Boy Çaldarıs•ıo söylevi hal· 
kın Qrekll alkşlan He birçok 
defalar kesilmiştir. Söylev Ati· 
na'dım ve Yunanı tcn'ın diğer 
şehirlerinde radyohtrla neşro· 

lunmoştur. 

Başbakanrn treni Atlno tle 
Pıiras orasmdakl bütün lstas· 

yonlarda durmak mecburiye. 
tinde kalmıştır. Çtinkü halk, 

bıışkan ile onun yanandaki bü· 

kumet erkdoını alkışlamak isti· 
yordo. 

Söylevin eamami edası ve 
içindeki v tanperverane duy
gular bntnn memlekette çok 
f yl bir tesir hır kmışaır. 

mıştır. 

Eyfib'üo yakalanması l,.ln 

rıraştırmayı devem edllmektedlr. 

' Okurları o Dilekleri ~ 
Soma'da 

Yeni inşaatın intizam· 
sızlığından Şikayet Var 

Soma'dan H. Tahsin imzalı 

ve kasaba brıledlyeelnln yeni 

loşaatdıkl diU:atefzlf ğloden oi· 
kAyet eden bir mek.tub aldık. 

Bu mektuba göre, letfrdıdda 
kısmen yanmış olan güzel yeşil 

Soma'nln bir plAu dairesinde 
imarı için evvelce beş blo Ura 

, Ura kadar para sarf ile bir ha· 
riraeı yaptmlmıotır. Fakat yeni 

inşaatta bu barltıyı gözönüntı 

alabilmek için mOhendiee lh· 
tlyaç vardır. Birkaç yıl evvel 

muvakkaten bir mübendlıı ça· 

lışhrılmıf, fakat netice alınımı· 

mıotır. Şimdi, belediyenin vazı. 
yeti eskiye ntsbelele dftzelmlotlr. 

Birçok işlerini de baıarmıo bu· 
luomaktadır. Halbuki yeni fn· 

eaat, hettA hükumet içinden 

geçen b6yük cadde de çok fe· 
nadır. İrtifa, şekil itibarile in· 

tlzamıız ve bıuA kerpiç yapılar 
görülmektedir. Bizzat belediye 

yeni yapt1rdığı lonca ile bu 
yolun intizamını bozmuştur. 

Mektub sahibi, bo vaziyet 

üzerinde alAkadarların dikkatli 
olmalarını istemektedir. 

Bir Yurddaş 
Bakanlıktan Bir 
Dilekte Bulunuyor. 

Acıpayam'da hüktlmet cad
desinde kahveci İsmail oğlu 
Ahmed çavuo'dan bir mektub 

ald,k. Bu mektnbda dld şlkA· 
yete gö e, Ahmed çavotun kah· 
vebaneslnlo önünde onbeş sene 

evel dikilen bir asma varmıo. 

Bu asma dal brıdak &almıo, hem 

meyn verir, hem de yaz giln· 

terinde balkı 'sevindiren bir • 
gölıellk yaparmı~.. Acıpayam 

lılardan bazı vatandaşlar da ay· 

nl suretle evlerinin önünde ve 

dışındı aama yetiştirmiş bula 

nuyorlarmış bilAhare kaza kıy· 

makamı Bay Hikmet, bütün 

e maların kesilmeelnl emretmlo 

ve bOtG.n ietlrhıımlara rağmen 

dinlememiş, hattı\ Ahmed ça· 

vuşıı bile daireden kovmoo. Bu 
valondcş da, verilen emrin, aa 

ma çobuklarınm arttınlması, 

şehir ağaçlarının ve gazelllğlnln 

artırılması husoeandıkl çalıoma 

ve ılıteme, batta 1528 numa· 

roh kanunla Türk ceza kano. 

nonun 516 ıncı maddesinin 
6 ıncı fıkrasını ve 49 uncu 

maddesinin son fıkrasına mo· 

balff bulunduğunu lddlı ederek 

İçeri f ş er Bahnhğının alAka· 

srnı :lsteme:Otedlr. 

---
--

Şık, Sağlam ve üstelik Ucuz Kos· 
tOm Giymek isterseniz .. -

Fabrikalarımızın Yeni Gelen Me~
simlik Son Moda Kumaşla· 

rını '"f ercih Ediniz . 

' 
A}1rıca Ismarlama Kostilm Dai~ 

24! 2 27~ 30~ 
Liraya Kadar. 

, ................................................................. llİlll ... , 

1 
Bil'umum lzmir ve Civarı Vilayet ve Kazaları Devlet ve Hususi 

sesat Memurlarına Uzun Taksitlerle Mal Verili.-. 
MOes· 

-~Tafsilat ve NümulıeArayınız .. 
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8 K d • c K f) s •• ı •• tur. Sevdiklerlmizto g~; ıl ay a ı r an a 1 oy u yor. nhlığı, rahatı, ıes~!ol•'' j 
söylenen yalanlar... , 1 

---------------------.. ---------------------- b ıalat 
nlrden çarpınan 89 ırıJ(ll 

- Baıı 1 inci yOzde -

harrlrlerden tıetOndftrler. O 
muharrirler ki; san'at Alemini, 

devrinin tersi tarafından &ey· 

rederler. Bir arkadaşın dediği 

&ibi, Bayındardan Rodos'a do· 

nanmı kaldmrlor .. 

Kadlrcan, yazı masamın kar· 

ımnda oturuyor, o, ANADO· 

LU'yı eık ıık gelir ve benimle 

dtrdleşlr, bazı noktalarda dü· 
eOocelerfmlz ayrı olmakla be· 

raber, çok sevişiriz. 

Anketlme cevab vermek Is· 

temedf. Onun hatası, 11ğır bir 

san'at muhiti içinde bulanma· 

sını rağmen fazla mfttenzl ol· 

masadır· Fakat bırakmadım, 

söylettim .. En bilyük korkueono 
şöyle anlattı: 

- Cihan h1rblnde Adına 

Ueeslode 12 13 yıoıuda bir 

talebe idim. imtihan sonların· 
dan birinde İııtanbol'a gidiyor· 

dok. Uç arkadao trenle Tarsus 

yık1nındakl letaeyooda idik. 
Bizi Toroeların öteelne götüre· 

cek olan Alman askert kam· 

yonlınnda boo bir yer bolabil· 
naek için bekliyorduk. Hava 

sıcakta. İki arkı<lıeımla Tarsus 

çaymı gittik. Deli gibi akan, 

bazı yederl fnean boyunu ao· 

mıyan küçük bir su idi. Büyük 

lskender böyle eıcak bl r günde 

borada yıkanmak fıtemle te 

az daha boguluyordu. lkl arka· 
daş ta tmya girdUer. Yüzmek 

blllyorlardı. Ben de dayanama· 

dım, girdim. Sığ yerlerde gezi· 

nlrken ayığım birdenbire kaydı, 

suya kapıldım. Etrafını birandı 
zlrtd karanlık oldu. Şakaklarım 

cıthyıcık elblydf. Sa yutuyor· 
dom. Kendi kendime "Eyvah, 
bu genç yaştı, dftnyanın tadını 

almadan öleceğim. Zavalh an· 

neclğtm klmbllir ne kadar 

ağlayacak.. Rı·m de dünyada 

y pılmasını tasarladığım ne 

bnyilk işler vıırdı?,, diye düşft 

nüyordum. Çok: korkmu,tıım. 

Sn değll, bu korka beni bı· 

yıltmışh. Gözlerimi açtığım 

zaman kendimi ~karada ve 

tell~h bir kalabahğın ortasında 
buldum. Benden iki yaş büyftk 
bir arkadaşım dikenlerin, ça· 

laların örttOğil bf r oyuktan, 

bir anafordan beni tam zama· 

nanda çıkarmıotı. Ne yazık ki 

sayesinde yıtadığım o fedakAr 

arkadaoın adını bilmiyorum. 
Ne garlb te11dlhir: Kendlslle 

ftç gO.n kadar önce boğH 

boğazı kavga etmiştim de dı· 
rılmıotık. 

KaıUrcan, se,locini de şöyle 

anlatıyor: 

Geçirdiğimiz sevinçler, 

geçirdiğimiz korkular kadar de· 

rln iz bırakmıyorlar. Bonon 

için bu eorgonoza verdiğim kar· 

oıhk k11a olacaktır. Ençok ee· 

vlndlğlm zamanlar ikidir: Birisi, 

herkes gibi, evlendiğim gfto .. 

Diğeri de roman ve hlkAyele· 

rlmden ilk defa olarak para 

aldığım gOn .•. Yıllarca uğraşa· 

rak vapuru lcad eden Rober 

Folton, ilk mtlşterlsfndeo para 

aldığı zaman sıcak gözyaşları 
dôkmuo. Ben ağlamadım amma, 
doğrusu, sevincim o büyük ya· 

ratacıdın ıoığı dl!ğlldl 11nmm. 

- Saadet hakkındaki lelik 

kini de söyte arkadao!. 

- Saadet, birçokları gibi 
göklerde değildir. Kendi içimiz 

dedi. Mum, dibini görmezmiş. 

loeanlar da öyle ... Saadeti pek 

uzak bir hayal halinde &an'lnlar, 

dünyanın en mlyob mahlukla 

rıdır. Saadeti uzaklarda aramak, 
gözlerimizi göve çe,lrerek ku· 

ruyan damağımız için su arı· 

mağa benzer. Yağmar bile yağsa 
ağzımızın içine damlaeı dfto:3r 

ve bizi doyormn. Bize ııaadet 

kıdu yakın hlçblrıey yoktur. 

Bahtsızlık ona göre kaf dağla· 

rının ardındadır. Su~ayıoca ıu 

icmek, ııcıkrnca sıcak btr çor 

bayı miclemf ze indirmek, yoru 

)unca vilcodumuıu yumuıık bir 

döşeğe atmak... K~ndlnfzl din· 

leyloiz, bunlarda ne derin bir 

ıat vardar? istediğiniz kadar 

misal bulabflfnlnfz. Bazı f (. dlğlmlz uyutucu •e uy0ıtdl~ 
lezof taran " Saadet, saadetin llAçlardın doha değd t;ıt 
kendisini bile do,nnmemektlr.,. Doğru ve yılan, Ac;;:tfoe 

Sözd bir kelime canbazlığıdır. nın lkl ağzı gibidir. t dtı ~ ~ 
Dünyada mea'odlarm bahtsız· faydaları ltiborlle lklekıfıcı , 
lardan daha çok oldoklırma birinin aynidir. Bo doğtO 
bahsederim. Fakat bo mes'ud· kollanamıvan ıdıoı tılf ö ıestı 
ların binde dokuz yaz dokean sGyleıe, yılan da 8 1 
dokuzu kendi saadetlerinden birinden farksızdır. oıel ~ ~ 
haberslıdfrler. Her halde bogiln Kadir Can'ın bo,,~~arl•P l 
içimizde Dlyojen kadar fakir latışında, onun 

810 tıtltı111 
sezmemek için, ne ııd•' -bir kimse hiç yoktur. Çnoka ııo• 
insan çok kabı o 

hiç değilse berkesin baoan1 eo· t 
k 

nırım.. 10f 
ıcak bir damı, ıo içecek bir -------~b,şııı0" 

kabı vardır. Aolı,ıhyor ki, İzmir lohlearlır 
mes'od olmak letlyen 1tdam lüğftnden: yl 
kendisinden yokımyı değil, l - Şartoıoıeslnde ,.,J 
aşağıya bakacak. "Mea'ud olmak evsafta 50 bin to• ,dlf f t. 
eın'atıw çok kolay bir bilgidir. 27.5.935 tarihine IJJn;,, ~ 

zartesi gfinQ saat 14 
Gordlyan dftğflmQne benzer, ~ 1ı. 

•- hkla satan ahoacaktır· ..,el_. .l 
çozemedlnlz mi, Bftyftk uken· rıo•"' dv 
d lb k l 2 - Talipler ı• ıaı'O" 

er g 1 ı ıcı vurur keserıılnlz.. hergilo izmlr baıoıüdilr c ~o'of 
- Yalanı en fazla kim eöy· ,., 

ler, erkek mi, kadın mı? 'e clbıllde levazun btUrtet· ~ 1 yeat oubeelndeo ala a•dtı re,,, 
- Ben hiçbir oeyde kadın 3 _ tsteklllerln y oıı1tı r ~ 

ve erkek diye iki cins ayırmam. buçuk muvakkat gft.: ol"~ 
Kadında da hayırsız, uğursuz, rası ile birlikle ıa.Y1 d ,ı ~ 
yalıncı, miskin veya iyi vardır, gün ve saatte clb•JI e,IJ1el' 
erkekde de... Hem nice erkek komisyonuna mü raca•' e tJlo&~ 

.. 1 bse w 
kılıklı kadınlar, nice kadın lazımdır. ve lzm r "ıet 
luhklı etkek bozuntuları gôrd· .lüğOne müracaat edece bit~ ~I 
rom. İnsanlar arasında yalan· lif terini o gün saat ~tJ g1 
cılar da vardır, doğrular da!.. du yapablllrler. 1~6 "'"'p b•· - Yalan hayatda lazım mıdır? Turgutlu Hukok 

- Yalan eğer sık sık ve fena ğloden: 
1 

tıı•b',, 
ı ·klA ~,. 

maksadla karıımızdaklnl aldat· Tuıgollu'nuo :!11 sl•'' ~I 
mak, zarara ııokmak, Qzmek leelnden Ayıkorrlu MU fsll~ 

rı eı ti 
Jçln söylenmezse lazım blroeydir. Ane'nln davalı kocll ııı J~~-· 
Anası ölen bir yavruya "Ü ar· mahallesinden Arif oğ ft'' ıf' 
tık öldü, bir daha gelmJyecek" hf m'Jn olmdl OlDtdllğıl d•ftl~I 
diyen adam iyimi yepmıı olur? Junmadığından uııııtı:rıı"'" l 
Şeytanı uyub da karısının is yazılmasına karar 

1 
"oc•9' 1ıJ• 

temedigl bir eğlenceye giden vacı dava yazıeınd• ~ 1,rı"' "r 
adım geç vakit döndüğü zaman °0 yıldır ayrı yaıadı ceftb W 
bütan yaphğı haltları birer birer nen yapılan ihtar• ıt'bl~I ~~ 
anlatırsa ben bu adamın ablak · medlğlnl ve terk fe ~ 

boıınmalarını teterJJ1' ealfe ,, 
sızhğına hftkmederlm. ...1rl ıf~ 

ruşma 8·7·935 cou- ı9ıer~ 
O ne iyi adımdır ki ka: ısı 

nıo yansğındıın öper ve "Bı· 

yancığım, işim çoktu, gP.ç çık 

hm. Yolda birohnnede f ilıiola 
falına rastladım; zorla ısmar 

ladılor ve eadece iki kadeh ... 

Vallahi iki kadeh! .• ,, Diye avu· 

rakılmıotır. BoşıuıJJ• 011 
6

4t 
ve cevab mQddetf nlOeJJ ~ J 
olduğunu n oıuoY1 d' .4 

tıılO ..ılır 
mahkemeye geloıes oı•"'lf' 
lbrablm'e tebliğ "e1f 
kaim olmak üzere 69 

14 
ilin olunur. 
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likanlı Kolunu Kaldırdı, Titriyor
du, Meçhul Bir işaret Yaptı. 
~ talıof taluıf bıkll. ı doğunu gelince, dedim ya, he · İıte o gdn, bu karar tatbik 

llalJl lnean? raber oloreak, aldme etmem.. edllmle ve iki arkad111, kendt 
llhrddandı. Kılıçtan, - Yatfa Salak, yatta. Zaten yurdlarıaa doğra ayrılmıılardı. 

' k.brımanlıktın bıı· ben ıenden ayrıldığım gfto, uğ O ~Clnden ıonra, dilber bıkan, 
'-1 '1 dCloftumlyen loun kolumun, halli göydemln ya Aybeyln kalbinde için için ııı· 

.... ~7'9& hiç? rııının koptuğunu ıanacağım. hyan bir yara halinde kılmııtı, 
~D telAkklıl, o za. - Ylğitlm, hlı timdi nereye durmadan kan.yordu. 
~blrlllere göre, belki gideceğiz? BattA Salak, birkaç def• onun 

d idi. Fakat Ayber, - Bilmiyorum, dGtftnecek çok mfttee11lr bir nılyette dG· 
~lıaınedlğl gibi, bir vaziyette de değilim. Ne söy· ıftnd6ğünft görmftı, yClreğl par· 

' göı, kalbinin için· lerıen onn yapac•ğıı! çalanmıeta. 
~I Y•luı glhl tutoıop - Öyleyse, doğruca ıehre - Yurda dönaek b .... lkl onu· 
~· gidelim. tur. Şimdi yollardı iti. gftcft 
~ r Salak! Yakala on - Ne yıpacağıı? yok da hep ODU dfttClnftyorl 

lll, gidelim. - Rlras yiyecek hHarlaruı, Diye dCltClnmClİtCl .. 
~ llertde kendi kendine blnı da dinleniriz Ye bu ak· Şimdi lee kartılarıaa bir de 
' ~)beyin abna doğru ıam beri yola çıkarız. MClkem· yakar çıkmııtı. Bu genç ~ız1n 
~ llkaalı, batını çevirdi: mel bir ay var. Bakır ılnl gibi aralannı glrltl, Salağı çok se· 
~ k.lkınıı, o da kendi. çıkıyor geceleri. Serinlikle ve vlndlrmlıtl. 
~ )Ordu, ay •tığında daha iyi gidilir. 

~ 11alıdı. içinde tek bir -1' ._.... 
~~··a. ona snmı,tu Perakende Kükürt 

Sonu var -

1: ••c11.,, : 
,~t kaç par• eder? Satılıyor 
~ leeleıadl. Demlold kıh. • 

~ :kt bn genç değildi. Memurlar kooperatifinden: 
ı.' P bir '-öndl yası, bir ltalyan kftkftrtlerlnl de 3{5 korootan perakende olarak ıatmıya 

ltalertala jçlal bulut· baoladı&ımaıı eayın halkımıza blldtrfrlı. 
~ : e 

a ...... ~ daha göremı1ecektt. I . M h b . H . M d-
~ •• ~·a•adı.. zmır r u ase eı ususıye Q Qr-
~· beıkı, biraz ıon· lng\t ünden: 
~~ tı, 
~ ()~ it hı!. Unutulmak Bedeli eabıkı 
~ S. hı, ne day•nılmaı bir eeaelJk 
~~ •e1a bir imanın ınll· Lira 
~ ..._1lh1t ta anatulaver· 50 K.emalpafa medreee ıokığı 5 na. lı hane 

~ ' ea bftyftk, en kor. 50 " 1 inci vakıfca eok.ğı 38,32 nu. lı hane 
~ ba idi.. 60 .. hftk-0.met karıııı 4ıl " » 

~'-baluyordu. Belki de 340 " d~ğirmende :e eobğı 5,5 u un değirmeni 
C-. be tora bir ı .. ret bekli· 36 .. h6kt\met kar111ı 4ı3 « d6kktn 
~ llltt Ukıala kolona kal· 118 .. .. caddesi 14 .. " 
~)ha Jorda, meçhul btr 24 .. hUAI çıkması 18 « « 
4,_. -Pil, 2!1 " " .. 20 .. « 

~ h.a.. hkllde bir f faret ıldı 24 « .. " 22 .. « 
,, ~ 24 " .. « 24 .. .. "*·''- göalerlnlo aralığın· 35 Armutlu köyft lımlr caddesi 1 ~· .. 
-~ Jıvaı yano tahttan 40 < « " " 4 . " " 
."t •e b 
~!'ti •tını eğerek ağar 85 .. .. .. .. 6 " u 

. ~ clıt1aa, dıhı ileride 85 " " 11 " 10 " " 
\ ~ el '•Q gördft. 35 " ' 1 

" " 12 " " 
""-' '- Gttı. Boynu bftkftldCl 35 " " " " 14. 11 

~.~rık, boğaııada dCl· 50 " " kilım pıfa" 19 " " 
'-' ldarel houelyel Ylliyete alt K.emalpaea kauıında ktln yoka· 
~ ~· ftfakbbılarının rıda yerleri n cloılerl yazıh akaralı hososlye 1161935 tarihin· 
\~ ~ k ıyrılmııtı.5 den 3 ı.S,936 tarihine kadar bir ıene mftddetle ve eu değirmeni 
~, k oınusuna bir el ile dftkkAnlar l .6,935 tarihinden 31,5,938 tarihine kadar Oç 

"4a.: ,. ~ aene mtlddetle icara verilmek Gzere 615,935 tarihinden 20 gCln 
~I. •darı için ağlanmaz mftddetle mG11yedeye çıkanlmııt11. MGzıyede ıartlaraaı görmek 

4 '' lstlyenler her gfta K.emalpaıa Muh11ebel hususiye mftdGrlOğOoe 

)~ IGJll7en Sılaklı. ve pey ıClrmek lstlyealer de ihale gGnO olan 26151935 pazar 
~ 4t~lddet1ı hiddetli; gilnG 11aat ondörtte gene Muhaı .. bel hususiye tdatreelode topla· 

~'l~llıık için aenln gf · nacak komisyona depozito :makboılarlle beraber mClracaaıları 
\; htt ~e kalbi çıkarıp 1140 olunur. 1475 

~ ~ ......... P••, ... eok· Umumi Heyeti 
~~?-Qrdandı Ye atını lzmir Memurları istihlak Koope-... ,~il bir kamçı vurdu: 

?itt gibi gidiyordu.. ratif inden: 
~e gfdlyoroı Aybey! 

\.. · il lleıne' "\ .... ,,be . 
'-)'l! r olduktan ıoora 

~ "ltb '\"tt. ' Aybt.yl derhal ya· 
~ ~iDi kaetı, atı dur· 

~~ ~ta. i• baktı. 
' ~ llaaeın nice ıeydlr 
~~ 11_:ec1eQ duydun hona!. 

'-1 :llada kalmıt amma, 
._1'1daın, Blat'de mi, 

bllaaem.. Nice ol· 

Umumi heyetin; ıenellk al~lide toplantı gına 25 haziran 935 
talı uat 16 dadır. Toplanma yeri, İzmir Oalknldlr. 

Alelide toplantı ruznamesi 
1 - İdare mecllıl raporunun ve blAaçooun okunması ve 

onaylaoma11. 
2 - Moraklpler Hporonon okunması ve onaylanması. 
3 Yeni yıl çahıma programının tayla ve teabltl. 
4 - Yeni idare mecllıl uasUe, mClddetlerl biten Gç mora· 

klbln yerine, yenilerinin ıeçllmeel ve ftcretlerlolo tayini. 
5 - Nizamnamenin 6 ıncı maddeılne göre, ıirketten alib· 

lın kedlea orıakların, ortakbktaa 11katlarının ıanlbl. 

Devlet Demiryolları 
ve limanları umum 
mOdOrlOğD IlanJarı .. 

Ankara Gar Bina· 
sı Eksiltmesi .. 

Ankara istasyonunda yeni 
yapılacak gar blnaeı ile gazino 
blnımnın bCltCln teslaatlle he· 
raber 1001111 kapah zarf osnlJle 
eksltmlye koamoıtor. 

1 - Bu IDfRahn keılf be· 
deli 789309 lira 55 koruıtar. 

~ - Bu 1 f için isteklilere 
verilecek evrak ıunlardn: 

A Ekalltme ıartaameal 
8 İnıaat projeleri ve sondaj 

keılmlerl 

C Tesisat nan projeleri kalo· 
rlfer, sahhı teıleat, elcktlrlk 
bıng11ı 

D Fennt ıartname 
E Keılf kalAsaeı 
F Teehatlar oartnamesl 
G Tıkelmıt cetvelleri 
B Mukavele projesi 
İ Umun.i ıartoame 
İstekliler bu projeleri ve 

evrakı 39 Ura 22 koroı brıı· 
hğmda devlet demlryollarmlD 
Aokarı ve Haydarpııa nıne· 
lerloden ılablllrler. 

3 - Eksiltme 20 h11lran 
935 tulbloe gelen perıembe 
gftnCl uat 16 da Ankara'da 
devlet demlryolları yol ve me· 
bani dairesi binasında toplana· 
cık arllrm• Ye eksiltme komi&· 
yonunda yıpalacakbr. 

4 Ek.Hamiye girebilmek için 
lıteklilerla afığıda yazılı temi· 
nah ve veulkl ayal gOn 11at 
15 te kadar komlıyon relıllAI· 
ne vermlı olmaları ltıımdır. 

A 2490 No. lo kanonun 17 
inci madde11lne uygun 36322 
llrı 38 koruıluk muvakkat 
teminat 

8 2490 No. lo kanonun ta· 
yln ettiği veılkalar .... iiiii• 

C Bu kanonun 4 Clneft mad· 
desi mucibince bu ite glrmeğe 
kanuni bir mani bolonmıdığına 
dair beyana •me 

D Şimdiye kad1r aegarf 500 
bin llıa kıymetinde ve mimari 
kıymet ltlbarlld gar binası aya. 
rında tek bir bina loıa etmlt 
olduğuna dair nafıa bakanlı· 
ğından moıaddak ehliyet ve 
si kası 

5 - Teklif mektupları lha· 
le glnCl u~t 15 ıe kadar mak· 
boı mnk.blllnde komisyon re· 
lıliğloe verilecektir. Poaıa Ue 
gönderilecek mektoplann nlha · 
yet bu eaata kadar komisyona 
gelmft olma11 lhımdır. 

1108·1454 21 26 31 1 

Zayi hisse senedi 
lımlr Esnaf ve Ahali banka· 

ıından aldığım bir maeeılıllk 

bedelinin nısfı olarak tediye 
etdlğlm lklyGı elli liral k 1 · 60 
ye 1 · 61 numarala booolarımı 

lfllflllfllfllll S.htfe - 7 111111111111 
.... 1 .... il .................... , 

lzmir Memleket Hastanesi Başta· 
bibliğinden: 

İzmir Memleket ve E,ref paşa hutaneatnio bir senelik (~2300) 
ltrahk llAç (35923) kilo koyun eti (82020) kilo ekmek (500) kilo 
dana eti (28500) kilo ailt (20H3) kilo yoğurt (4354) kilo sade · 

ya~ı (13934) kilo pirinç (7740) kilo eeker (183) \dlo çay (3800) kilo 
makarna (1:300) kilo oerlye (1000) kilo zeytlnyeğı (3800) kilo 
11bon (3735) kilo ıoda (315) ton kok k0milr6 (40) ton Soma 
maden kömGrG (1180) kilo gaz euyn (2000) metre kefenlik: bez 
(9360) metre yerli Amerikan bezi (500) metre hBBse bezi ( l 800) 
kılıb baı ihtiyacı 18,5,935 gftnlemeclode 2 haziran 935 gftn· 
lemeclne kadar 15 gfto mGddetle Vf\ bunlardan llAç, koyun eti, 
ekmek ve kok köm6rG kapılı zarf oeolile diğerleri açık eksilt· 
mlye konulmuotur. İstek.illerin şerRltl müoakaeayı görmek isti · 
yenler her gfto v114yet daimi encümenine mQracaat etmfjleri 
ve mftnakaeaya iştirak edecekler mOnakaeanan icrasından evvel 
bedeli muhammenfn yilzde yedi buçuk: nisbeılnde depozito akçe· 
sini Mabasebel husuılye müd6rlyetlne yatırmığa veyahutta bir 
banka teminat mektubu lbras etmlye mecburdur. 

Kapall zarf usullle m6oakaeıya konulan yiyecek, UAç ve ya· 
kacak mOnıkas111ıaa lottrak edececeklerln de bir zarf derununda 
teminat mektubu veya makbuzu ve bir zari derununda da tek· 
llfnameslnl ve ba iki zarf ta bir zarf içine kon alarak ve Clatft 
mObClrlenerek zarfın ftzerlne hangi it için mftnak:aeaya iştirak 

edildiğinin de derci ve açık adresi ve hmlnln de yazılması açık 
ekelltı.ae ve kıpah eksiltme ihale gftnft olan 2 haziran 935 pa· 
sar gtlnd saat 9 dan 12 ye kadar İzmir vll4yet encllmenlne 
mftracaatlerl. 21 2.{. 27 30 1471 

lzmir Millt Emlak MndorlüğQnılen: 
Lira 

Göztepe nevzat sokağında 8 nu. lı ev 150 
Karantina mı11rlı caddealode 301 eski 181 taj 
ao. lı harap ev. 800 
Boca belediye caddeelode 31·33 no. lı dakkAn ve fırın 125 
Bak11 bedeetenenlode 39.l oo. lı dukk.Ao 100 

Yak11ıda yaııh emnllo bedelleri peoln para veya ikinci ter· 

tip mGbıdll veelkuile ödenmek bere mClıayedeeiode hıddl IAyl · 

kile talip ıuhor etmediğinden 19.5.935 tarihinden itibaren bir 

ay zarfında pazarhkla aatalıcıktır. Taliplerin bu mOddet zırfmda 

her gftn Mtlll Eml4k m0dı1rlüğiiae mGracaatları. 1477 

ııyl etdlm. Yenleial alacığı m· ~&\Ullllllllllll l lllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltu/&~ 
daa eskisinin hakmft olmad•ğ• ~· ~ 
Uta olunur. D. 3 =-~ Beynelmilel Paris Panayırını ~-

Mınlea'da mClteahhld 
_____ E_tt:_m ___ ~ Ziyaret Ediniz.. ~ 
Yazın Geldiğini 
Haber Veriyor. 

Bahrlbaba sahil park gazino 
ıo açıldı. Geeelerl b,.rrık elek· 
tlrlk lAmbalarlle nurlu bir yaz 
gecesi hayatını batlı mat bolu· 
nan bu aevlmll bahçemlı ma· 
yısın birinci gGnftnden itibaren 
çok yftkaek blr mozlk ile Def· 
eelne neı'e katacakt1r. 

Sahllpark gazinosu buaene 
lzmlr'ln en kibar bir bahçesi 
oluyor. İzmlr'ln maruf, emin 
adımlarından otelci bay Huri 
ile meehor lokantacımıı bay 
SGleyman'ı ve Mebmed Eraltayı 
uhUpark gHlaosooda it batın· 
da görmek için mıklyetlul aöy· 
lemlye batlı·haııaa bil' dellldlr 
UDDf'lderla. 

§ 18 l\layıstan 3 Haziran 1935 e kadar = 
~ Fazla Malumat Almak için Fransız Ge- ~ 
~ neral Konsolosluğuna veya lzmir Fran· 2 
~ sız Ticaret Odasına Mftracaat.. :::: 
§11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 

lzmir Muhasebei Hususiye Müdür-

IOğünden: 
Torbalunıo Hortana köyil yakınrnda muhtelif yerlerde bolu· 

nan değltlk renklerdeki Ohra boya toprağının rusumo ile kôyftn 
oahslyetl maoevlyeeioe ald olan toprağın bedeli 13,51935 gftoftn· 

den itibaren leteklllerla çoğılmaaandao ötür6 15 gün mftddetle 
açık artırmıya konulmuştur. 

Artırmanın aon gftn6 28.5,935 salı saat onbeştlr. isteklilerin 
şartoımeyl eörmek için Torbala Muhaaebel bosoelye dalreetnP. 
ba~vormıları. Arllrmıya girmek lstlyenleriu 2490 sayıh artırma 
ve tkalltme ve ihale ya1111nın 21 inci maddesine göre teminat 
akçeıl yatırmaları gerektir. l 4 7 4 



UHWUUl •••• ~:::.~~ ........ ~ •• llllllllllllllD ... m111111m111111mmı11m11111111111111P11 
lznı ·r Emlak ve Eytam Bankasın

dan: 
No. 

Esas No. Yeri Eski Yeni Cinai Depozito 

409 Karataş doygu sokağı 6 6 ev 120 
526 Karşıyaka donanmacı ma· 7 9 54.0 M.M. arsa 110 

hailesi aydın sokağı. 

552 Karşıyaka osmanzıde ma· 2 6 208 " " 50 

hailesi rahmi bey sokağı. 
5i3 Karşıyaka oımınzade ma· 19 18 843 ~ N 140 

halleal ikinci aydın sokağı. 
575 Kareıyaka osmanzade re· 38 60 930 " " 200 

576 
577 
583 
645 

646 
686 

747 

şadlye sokağı. 

" " 
" 

N 

« 

N 36 
~ 39 

Karataş ıelahane caddeel l / 

Dolaphkuyu mahallesi 113 
dolıplıkoyu cıddeel. 

36 877,50 " 
31,2 1257 N 

111 E' 
127 Ev 

~ lsmaU ef. şokağı 13, 1 16, 1 Ar~• 

N 180 
" 200 

300 
60 

8 

Kecldlye mahalleıl molla 16 22 evin 28,128 8 

ahmet sokağı. 
İkinci sGleymınlye mahal· 
lesi kimli paşa caddesi 

120 
aehlml 

Ev 35 

Gflzelyurd mıhalle&I 30,30,32,38,4.0 Ev, dakkAn ve 400 
azizler aokeğı. 3 4 avlonun yarıaı. 

820 

858 Burnava yıkık minare 24 26 Evla 9.(8 aehlml 60 
me'9kll 

859 " hımltll yolu 

868 Orhınlye mahallesi kimli 7 
ef. ıok•ğı. 

16335 metre murıb· 150 
bıı koyulu tarlı. 
11 Ev 200 

892 Karşıyaka osmıazade ma· 37 31,l Araa 620 
hailesi reşıdiye caddesi. 

963 Bornava balıkçı pışı caddesi Bir hektar 8380 200 
kAtlpoğla me'9k:U. m. murabbaı tarla 

986 Tuzcu mahalleal molla ıo. 16 38 Evin yırııı 

1010 Kasap bızır mahallesi şe 10,12 6 Dokk&a 
ritçiler sokağı. 

60 
400 

Mevki ve numaraları yokırıdı y111h emlikln ilk takıhl pe· 
eln gerlal yedi ıeneUk takalue ödenmek Gıere satışları 22,5,935 
perşembe gOnG aaıt onda ihale edilmek tızue ıçık artbrmıyı 
konulmootor. lıtekll olanların hlıalarındı yazılı depoıltoya veı· 

aemlıe yatırarak mftlıyedeelne girmeleri IAlımdır. 
15 17 21 1401 

Salihli Belediye Riyasetinden: 
Beledlyemh in 1 hazlrın935 tarihinden hlbar"n ayda elli liri! Clc 
retle bir mimar veya fen memurluğu açılacaktır. 

Mfthendla mP.ktebl meıuou veya buna yakın derecede tıhall 

gôrmGe olanlar tercihan kabul edilecektir. lıteldl olaolatlı mek· 
tubla dı gôrGşGlecektlr. Bu glbllerla mftracaatlerl ilin oloaor. 

Oksfirenlerl Mut 
laka (Okamentol) 
Ôksfirftk Şekerle· 
rini Tecrftbe Edi· 
n.z •• 

ve Pnrjen ~abapın 
En fıetno Bir MO.s· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli MO.& bil 
Jstiyenler Şahap 
Sıhhat Stırgfln 

Haplarını Maruf 
ecza depolarından 
ve Eczanelerden 
Arasınlar. 

16 19 21 23 1416 

cc 
cc _. 
>cc 
a:l 

Ll.I 
> 
:z 
cc 
>
c( 
ca 
cc 
w 
CD 
L&J 
c -CD 
>< 
"' 

Oolveraltede Döçent, 
(Muavin Profesör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Uaetalara hergiln öğleden 
ıonra bakar. 

f ıtiklll caddeei No. 99 
Anbra apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S TA N BUL 
Telefon : 49250 

!Akşehir Bankası! 
iZMIR SUBESI 

' İkinci Kordonda Borea civarındaki kendi bloaıında 
TELEFON: !2363 

•• 
Hertflrlfl (Banka ve Komisyon) Muame· 

leleri deruhte olunur. 

Mevduat Faizleri 
Vadesizlere % 4 
Altı ay vaddiye % 5 
Bir sene vadelije % 6 faiz v~rilir. 

Zahire, Qzflm, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komls· 
yonculuğu yapıhr. Mallar geldiğinde sahiplerine en mdsald 
şeraltle avans 9erlllr. 

~'ratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

°CERES,. vapura 16 mayısta gelip yftkftoft boşalttaktıa aoorı 
aonrı Burgıs, Vıroı ve Kösteoce limanları için yftk alacaktır. 

0 GANYMEDES,, vapuru 18 mayısta gelip 23 mayıata Anvera, 
Amsterdım, Roterdam ve Hamborg limanları için ytık alacaktır. 

" CERES ., vapuru 1 haziranda gelip 6 haziranda An ver, 
Amaterdam, Roterdım ve Hamborg llmınları için yak alacıktar. 

SVENSKA ORlENT LlNlEN 
''NORDLAND,, motörft 2 hazirandı Roterdam, Baroburg, Co 

penbıge, Dıntzlg, t;dynla, Cöteburg, Oslo ve lak:aodlnavya 
llmanlarıaı hareket edecektlr. 

SJt:RVICE MARJTIM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 

0PELEŞ,, vapuru 16 mayısta gelip ayni gGnde aaat 18 de 
Hayfı, Mıhı, Marellya v~ Barııelonı hareket tdecektlr. 

0 ALDA JUL YA ,, vapuru 20 hıılranda gelip 21 hHlraada 
Mıha, Mırallya ve Barselon'a banket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 
lzmtr Nn· York araııoda ayda bir muatuım sefer 

0 RINOS,, vapuru 14 mayıstı lımlr'deo ( Doğru ) Nevyork 
için yak ılıcaktır. 

0 TAMESIS11 vapura 20 haziranda hmlr'dın (De~ro) Nevyok 
için yak alacaktır. 

Yolcu ve yflk kabul eder. 
Hamlı: İlhlardakl hareket tarihlerindeki deglelkllklerden acente 

meı'oUyet kabul etmeı. 

Fula tafallAt için ikinci Kordonda TahmJl ve Tahliye olrked 
blauı arkuındı Fratelli Sperco ıcentalıgına mGracut edllmeal 
rica olunur. Telefon: 2004 · 2005 

Tl:J Q K iYE 

t.lR/ \LıT 
BAN~ASI 

.. 

Olivier ve şOreka
sı Limitet Vapur 
Acentası 

CendeU Hın. Birinci Kordon 
Tel. 24.43 

The Ellermın Llneıı Ltd. 
0 ALLGERIANn vapuru 18 

mayısta Lherpool ve Svanaea· 
dıo beklenmektedir. Ve ayni 
zamanda doğru Ltverpool için 
yflk alacaktır. 

"POLOn vapura mıyıı ol· 
bayetlnde Anvers, Londra ve 
Huldtn gelip tahliyede bulu· 
nacak ve ayni zamanda LoodH 
ve Holl için yok atacaktır. 

0 0PORTO., vapuru mayıs ni· 
hıyednde Ltverpool ve Svan· 
sea'dan beklenmektedir, 
The General Steım Navlgatlon 

Co. Ltd· 
0 ADJUTANT,, vapuru 7 mı· 

yıata Londra için yak ılıcaktır. 
Deuteche Levante Ltnle 

0 ULM11 vapuru 15 mıyıata 
Bamborg, Bremen ve Anvera 
ten beklenmektedir. 

" ANGORA 11 vapuru halen 
limanımızdı olop yak boşalt· 
maktadır. 

Not Vurul tarihleri ve ••· 
purlann lalmlerl berine deni· 
şlkllklerden mee'ullyet kıbal 

dUmeea. 

OPERATÖR 

, or. Kamil Ahmed 
Merkeı ukert haıtaneel 

operıtGril 

İkinci Beyler sokağı Beyler 
hamamı karşm No. 4:1. Her 
gGn Gçten ıonra haaıalannı 
kabul eder. 

Telefoı1 3686 

V. N. 

VV. F. U. ~
Der Zee 

& eo. ~ 
DEUTSCBE LEV ANTI -"' 

"AKKA vapuru 19 ... 
" fi IY 

beldenlyor. ~Hımborı 
L ctkllf versl6n yQk çıaıra 17 ,, 

" ARTA 11 uppufll -" 
yıstı bekleniyor, SO "-
kadar Aovere, Roterd: yİ 
burg ve BremeD 

alacaktır. t]ll>f 
ARMEMENT e. ses 

BAMBURG ~ 
" TROYBURG " 2l 8f' ,. 

beklenlyer. Anverı ktıf• 
borg'tın yak çıkarad ~6i 

JOHNSTON VAREN J., 
LTD LlVERPVlı JI 

" QUENMORE" .,,.,. ..aa ,,...,, 
mayısta gelip Ltverp8 
çıkarmıştır. 

SERVİCE DIREC'l' o• 
TUNA BA'J1'1 ~ 

"TISZA vaparu S *' " .... ,... 
da bekleniyor, Bodıpe yİ 
tisin ve Vlyıa• iP 
alacaktır. 

0 
t/ 

"DUNA,, vaporo 
3 ~ 

randa bekleniyor. Bil iP; 
Bratlılav ve Viyan• 
ılacakıır. _.11.J 
THE EKSPORT ST~ 

CORPORAfıOl'i S lıf 
0 EXARCB,, vıp..... rf" 

slraaa doğru bekle•11°'' 
york lçla yak aıaeaktı~~..d 1 

N. 8. - Gellt 1_..-~ 
npar tarihlerinde ::~ 
hiçbir mee'allyet kab ~ 

Teıl.,fon Nn. 2oo7 ' 

DOKTOR 

Fahri Işık 
fzmir Memleket Hastanesi Rontken MtU• ........ 

BERNEVı RONTKEN MUAYENELERi 

•• ELEKTİRİK TEDA VİLERf. 

Yanımi1en ve Bilhua RAŞİTİK Çocnklara uıua-fiol' 
Tatbik ve Rontken ile KEL Tedavileri Y apıbr. 

~&~ 
ikinci Be ler Sokak Fıno Karem No. 25 Tele. !2u 

=========================-~--, ıı 1111111n1111111111111 r Doktor •nııııııııııııııııı 
~ A. Ke.mal Touay 
~ Bakteriyolog ve bulaşık ile eaJ.Aın haı~ 
~ birinci sınıf mfltabaaıısı 30 _, 
5 Baımahane iıtaayonu kal'fl&ındaki dibek eokak bafdl~ • ~ 
§! h ev ve muayenehanesinde sabah aaıt 9 dan aktım '"' fi 
:= haatalınnı kabul eder. .ıJi1" 

S Müracaat edon haatalara yapılman lhımgelen sair t ~fll / 
5 mikroıkopik muayeneleri ile veremli haatalara yapılmatı111 ~ 

~ııli1en r~;~:.0'0r•kiıımiuiıılıiimiıilıııiiiüiuiüiıiüiıiilüiıiı11ii~11111 

Hamza Rüstenı 
Fotoğrafhane' 

" l - Bayram gGnlerl açıktır. rt/ıtlf' ~ 
Muhterem mtışterllerlmlsden gGrdOAGmOI b11""'"!· 
teveccfthe nıclı bir mukabele olmak esere ,,,.ı- r 
birinci gtınOaden Mutan nihayetine kadır dit' fi 
tlrecek Hygıla mdşterllerlmlze hlrer zarif be ; 
mf'ğl dCltClndGk. bl•' f"" 

MClıterllerlmlzln bu hedlyemlıl kabul etmekle ~ 
lendlreceklerlnl tımh ve temenni eylerlı. ~, 

2 - Mağazamııda en yeni (otograf mıkioelerl ı:e ti• ,l 
ve omam fotoğraf mılıemeıl bOyGk ıeoıUA ,_ •' 
maktadır. Muhterem mdşterllerlmizla btlb•' •.t 
dikkatlerini celbederlı. • b' tJW 

Resne Fotoğraf hanesi Sah• 1 

Moşterilerinclen Bir Ricııs•·~; ...... 
ikinci Beyler aokağındakl foto~raf hanemi bpatl•e· ,J 

maşterllerlme llh ederim. fi"'! 1 
K.llıelerlml Emirler çarpımda Bıy Hamıa ROıtelll 0t11' 

hanesine nıklettlm. Slpırlı vermek lıtlyenler UltfeO 
raaınlar. ~ 

Ben de ılmdlllk ekıer umanlar ondayım. ~ 
BAHAETIIN • roTO 


