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f enizelos Bes yıllık Bir Mü- ümidler Suya Düşmedi!. Son Kükürt 

' , - Mes'elesi 
eadele Programı Hazırlamıs. Bay Hitler'in Söylevinden SonraSftmer Bank r. Genel 
v . - 1 .. Fransa .. Almanya Anlaşacaklar M1? Direktörü Bura a Gel
ı.enızelos'un Oğlu Paris'de (Kiriks }.Adında Bir Gaze- P•rla, 20 (A.A) - Mateo - dakl llgllerlo mmıal Piloud••· di Ve Tetkikle: Yaptı. 
"Çıkarıyor. Mısır ve Amerika'dan Para Gönderilmiş. gazetesinin Vuşova muhabiri .ld'nln eağhğında olduğu gibi Son kokart mee'elesl, berke· 

ayni dostluk havaeı içinde de · 
sin bildiği bir lşdlr. Tedbirefzllk 

makta olan Yonan'lılardan Ve- vam edeceği kanaati ile Var 
yOzQoden bağcının babalı ktı· 

nlzelos'a külliyetli miktarda şova'dan ayrılıyorum. A'manya 
kort aldığı iddiaları h&IA devam 

{para göoderUmiştlr. ile polonyayı Ugitendiren ortak ediyor. 
Bay v~nlzeloı, geçen haf ta eorumları (Müşterek mee'elelerl) 

Gazetelerin yazıları Qzerlae 
gizli o Jarak l'aris'ıen .Kın'a tld ülkeyi de memnun edecek 

Sümer Bank Ticaret gene) mtı· 
g,.çmlş ve orada bulunmakta ştkllde görft~tüm . 

dürü B•y Aalz V&mık tehrl· 
olan general Plaeııras ile uzun VJyaoe, 20 ( A.A ) - Bıy 

mi ze gelmfıı ve kokart folnf 
müddet konuştuktan sonra ıck · Latal ile bay Göring arasındald 

yakıadao gözden geçlrmlttlr. 
rar Pıırfee dönmüş rn arkadaş görüşme burada ilgi ile karııı · Ôgrendlğimlze göre, Keçiborlu 
larHe fikir teatisinde b~· lanmıı.ıtır. 
lunmuşıur. Bay Venlze)o~ ~ Montagbl.ı gazetesi diyor ki: kftkilıt fabrikasının bu it Clıe· 
bu temeelaundan sonra Ati· " Almanya'nın en eon ne le rinde iyi çalışmadığı görCllmGt 

ve bunun sebebi fabrika direk· 
na'ılakl muhalif partiler tf'dlğlnln bilinmesi bir yığın 

.a llL dl ı 1 törhlğiiodeo eorolmuıtar. 
baıkanlanua gönderdiği bir Bir eöylev vermeıi beklenen guveD • an •oma anua yo aç· 

B H. ı t L ı G .. ı x • ı Bay Aziz Vimık; dıoardan telgraf ta, genel bir af ilin ay ıt er mıı ır. ıva - ur ng guruıme8 
ı • 1 b G 1 'I V 'd A vropa durumundaki gerglnliğl gelen ktikGrt itlerine de bakmıt 

ı.._ \'enizeloı arkada~laıile beraber. edilmeden ve saylav ıeç mıo n ay or ng o arıova an ay· azaltmak ve Fransa ile Alman· ve kftkftrt satııının memurlar 

"-'..._ bnı, 21 (Özel):- Ati· gazetenin bııyaıılaunı idare özgür (Serbest) yapılacı~ına rılmazdan evvel aşağldakl bil· yı arasında tlmdlye kadar im· kooperatif ine verllmtı olmaıını 
~ haber veriliyor· edecektir dair Çaldarlı tarafından inanç dlrlgt neıretmtı oldugunu bil· 
\1 • • kia8lz sayılan yakınlığı kolay· uygun bulmuıdor. BugCln hal· 

,,~1e1aııeloı'an · olrla KlryaLo• Son gelen haberlere göre, (Teminat) verilmeden eayln diriyor.; 1 k b d 1 d 1 'd 1 L ( ) 
' " • " a•tırmı osueun a ıay a ı ya an 11e eceııL olan 500 ton 

&el - Sonu 6 inci yOıde - Al il P .1 .. " ~ oı, P.rlı'te bulunan pe· Mısır ile Amerlkada bulun· manya e 0 onya arasm· olacakdır. Bu görClıımeden aa· kClkürt de piyasaya çıkanla· 

~===-öa·-·-h-~~·~~-~--·_·,_·_•1_'0_~_o_!_~_h_;_~_==~=b=;=~=~=:=~=ıt=·~=~=!=!=:=~=ı=~=Y=~=~=A-~-~-r_.v_~_ık_d_o_a_ 
~· ) adındı bir g11ete çı · ' • 'it Gıere hazırlanmaya baş· -----------•---"!"'---------
l~ oğluouo çıbrııcaAı Habeş imparatoru, Uluslar Kurumu Dur, Evvela Yaşımızı 

Avukat Bay M. Şakir Söylftyor 

~ergon Konseyine Bir Telgraf Çekerek Kon- 1 yi Hesab Edelim. 
~Kelime. seyi Vazifesini Yap~ıya Çağırmıştır. Hileli Yollarda E~k;klerin Kadmla-
l .flôrdOncO Liste 

......_ .A_L! 
Ô uıde - Anıl --------------------- rına Karşı Kıvırdıkları Yalanlar. 
ı. flıelı.leı: f.stınbul bir anıt· 
l r ıebridir. 
ıt'lanbul, Atatiirk için, hey• 

eUi bir aoıt yaptırmıya ka· 
ı l'tr •erdı· 

Adlı ababa (A.A) - Habe· 
ılstan elliblar1nın modern ol· 

doğu hakkında İtalyan gazete· 

rerl tarafından yazılan yazılar 

tekıib edilmektedir. ....... . .. 
ô Gıtacel - Evgin Habeştstao'ın bava lunetl 

rnelder: Yordu bayındır· ehemmiyetsiz ve stıel bakımdan 
1'lalr, evgin iılerimizin baıın· 
ela h11ırhksızdır. Bundan başka gelir. 
l>11n Ankara'dao bir e,·gin Habeıılıtan'ın boğucu gazlara 

a ..... ~lgraf aldım. olmadığı gibi bunlara yapacak 
l' erb~ye etmek - Eğitmek teknik araçları (vaııtaları) da 
ııı'Ulıye (education)- Eğitim yoktur. 

t , Grebbi - Eğitmen 
S ......_ :eltteb _ Okul (Okula) Roma 20(A.ı\)- ltaly•n Oabco 

O "•llim _ Öğretmen uılaıma komisyonuna Babetletan 
flıekler: Cumuriyet okulla· tarafından gôsterilea Franını ve 

~tııQ genç kafalı eğitmenlere Amerikan hukokçularıuı İtaly• 
•lui ll Jacı vardır. redetmlıtlr. 1928 andlaşmaeıuda 
ti e~ öğretmen, eğitim uıulle· komlııyon bir neticeye warmazsa 
a"!-1 bilrnez. 
ıı çoktaoberi geoçligi yeni nota yargıçlara baovorulacağı 

~lllanlar için e-!itmek isti· yazıldığına göre komlıyonooi 
~o Ol'Qı. flyelerl Uglll memleketler şube· 
~ Gaı:etemiıe gönderilecek Binden olmak lbım gelir. 
~l'l it hu kelimelerin Oımanlı· 
~ •~ıJmam•noı rica ederiz. Ceu .. r• 21 (A.A) - Babetl 
.. ~ imparatoru, uluslar kurumu! 

llitier' cilerle Katolikler 
Şiddetle Çarpışıyorlar .. 
aet11 -------t. o, 20 (A.A) - Havas muhabirinden: 

~•tı,,~~llkterin pıra toplamalaları yüzaoden MOulb'te çıkan 
dt~lett ı\:.far devam etmektedir. Nazller katollklerden para ver· 
'll14

1 
gô~Qslerlndeld alametlerden belll olan bı.zı kimselere 

~•ıaı~"'•ktadır. PollB birçok kişileri tevkif etmlttlr. Kardinal 

''"• •ber killıe kClrıüsQode Mib hAdlıelerlne karşı blr protesto 
1 O\:, ''t'tlle Oornuştur. Katolikler klllıeden çıkarken gösteriş yrpmak 

~I •çıktan açığa para yardımında bolunmutlRrd1r. 
1~ 1' 11•, 20 (A.A) - Graz bôlgealPde Hltlercl'lerln yapmak 

'Oo ~ti gGeteriılerl boıa çıkarmak lçfn Hltlercl elebaıılardao 
111 Y•kalınmııta. 

konseyine bir telyazıeı gönde· tehdld ahında bnlundoklarını 

rerek, kurumun Bıbeıletanı ve bildirmekte ve konseyi nzlle· 

r Sorduğum sualler şunlardır: 

Habeı İmparatoru 

barışlD mcu(aatlerlnl koruması· 

nı lıtemlıtlr • 

İmparator, ayol zamanda 
ltılyaa konetleriota ııoır 

boyunca yığıldıklarını, Habeş 

lerln zehirli gazları olmadığını, 

r 
Bir Çocuğun 
istidadı. ---·---Ôğretmenlerlmfzıien Bıyao 
Sıtblte A. Ülün'ün mekttbliler 

için yazdığı bftyük hikayeye 

bugün bı~hıdık. ( 8ir Çocuğun 

fııtldadı) edh bu hl Uye yaloıı 

mekteblileri değil; herkesi ligi · 
lendlren bir eserdir. BugOa 

beşinci eabllemlzde okoyunUI. 
~ 'Q 

Bini yapmağa çağırmaktadı. 

Bir Ev Bulundu .. 
Kayseri 20 (A. A) - Sam· 

eon'a 110 kilometre mesafede 

KôprftlG Mehmed pııa adına 
eoılan vezir k~prd kazasında 

l - Hayatta euçok korkdoğonuz dair.ika, 2- Ençok ee•indi· 
ğiniz dakika, 3- Saadet hakkındaki teldklr.inir., 4 - En fHla ya· 

\_ lan ıöyliyen kadm mıdır, erkek midir, 5 - Yalan liıım mıdır? 

Avukat Bay Mustafa Şakir, 

Arab ve İran dlltnde eplce ki· 

tıb yıprağı çevirmiştir. Şarkın 

en meşhur ıalrlerlnia birçok 

barlle çok yükeek.. fükl bıt· 

tatlığın gftıel bir parçaaı ola· 

rak saklıyorum. 

GtUdO ve 114 ve etti ı 

kıtalarını ezberlemiştir. - Yokea beni iyi taoırıın .. 
bu baııbakana alt bir eekl 
L Manasebet aldmncı, derhal - Tablf, tabii ·diye cevap &Onak buloomoştor. Konağın 
lklydz eene evel yapıldığı 118 bir taneılnl söyler. Sonra, ha · verdim biz Bın'ata hGrmet tde· 
nılmaktrdır. Sl•ll Tark mimar· klmane nclıeleıre de meftun· rfz, biz ean'atı severiz. 

lak devrinin klaılk bezekterlnl dur. Ne bileyim; ba cihetten Hakikaten de bo bôyledlr. 
gGtteren ba ev Gıerlnde k61Uir onun hafızaeı, iyi t111nlf gôr· BJz birçok taıı:lhl ve medeni 
bakanlığı anıdları korama Gye· mdt bir kollekBlyonu andırır. eserleri, yalnız ean'ata olaa 
lerl mimad konaktaki etftdle Y azıhaaeeloe glrlb bir koltuğa dtııkOnltığGmClzle muhafasa el· 

rint bitirerek boraya gelmlıtlr. göm61Clnce: dıverdald klçtık mlşlzdlr. En çetin, en korkunç 

Mimarlar burada onaranı de· bir çerçeveyi gôıterdl. Orada snaılarda bile tarihi Abideler 

vam etmekte ônttıklerl göıdea ( Blemlllib .... ) cftmleel vardı. ve aan'at kıymeti taııyın eter· 

geçirmektedir. - Yazısı ·dedi· aan'at hl· - Sonu 6 ıcı yüzde -.......... .., ............................................................................................................................................................. ~ 
lzmir'de Açılan Muhtarlar Kursu. 

•·· Yazısı 3 ftncD ytızdedir ··• 



Kr<>nik: 

Davamız 
Bu yazımızdaki kelime karııhk· 

lan: 
Benzetçilik: 'l'aklidcililı.. - Ger• 

çe: Şeniye - Deneç: Tecrübe -
Kaytaklık: İrtica - Yauv: İozi· 
bat - Tepki: Aluülamel - Bozut: 
Feaad - Banmak: Muhafaza et• 
mek - Değioke: Tadil - Yöne· 
tim: İdare - İlgilendirmek: Ali· 
kadar etmek. 

ATAY 
K.amAllzm, hereeyln Gatftnde 

bir kGltör ve medeniyet aave· 
tıdır. Osmınh İmparatorluğa, 
ıon nefesine kadar, medrese 
kGlt,Orftnden ve Doğu medeni· 
yetinden ıyrılmıı değildi. 

Cumurlyet, bizde, yalnız bir 
rejim adı değil, bir kGltftr ve 
medeniyet ismidir. MtlalOman· 
hğın ilk gftnftndenberl bo ea· 
vaıın benzerine bOUln tarihte 
raatgellnemez. Şu halde Kamı\· 

ltzmln ne metodları, ne çığırı, 
ne de yolu hiçbir kltıbtı bu· 

lunaoıaz. Biz benzetçlllk ede· 
mezdlk. Biz uıollerlmlzl, hayat 
gerçe ve deneçletl içinde yu· 
Auracıktık. 

Kıytıkhk tebllkeal geçmlotlr: 
Fakat eıkl medeniyet ve kflt . 
Itır göreneklerinden btlebatcın 

uaalı::lııtığımızı söylemek de 
yınlıı olur. 

Bu memlekette vicdan özgen 
llğl, K.lmallzm'fn eseridir. Da· 
hı do~oso ıudor: Bfttftn doğu 
medeniyet ve kOlUlr tarihinde, 
vicdan özgenllğl, ilk defa, Ata · 
tGrk tarafındın, Tftrklye Cuma· 
rlyetlnde kurulmuotur. Bizim 
bGUln ya&1k ve yaaalarımız, 

yeni medeniyet ve kflltftrftn 
vicdan özgenllğlne karıı değil, 

ancak ve yalnız, u\I medeni· 
yet ve kftltftrftn tepki ve bo· 
zot'larına karııdır. 

Blıfm btltftn 11.kı ve baskılı · 

rımıı, lıte bu vicdan özgenll· 

ğlnl bar•yan, aıılmaz ve deıll · 

meı ılperlerdlr. Şo veya bu de· 
molı::rael ellrlne kapılarak, bu 
ıfperlerde en kGçGk bir gedik 
ıçacağımııı taı,.rlamak, bo11unı 

yorulmak olur. 

Partinin yeni program değlı· 

kelerlade, cemiyetler için koy· 
doğumuz hClkftmlerde, itte bu 

medeniyet ve kftltftr eavaıla· 

rınan arka ve yanlarına koru· 

yın, yollarını dftzleyen tedbir· 
lerdlr. Biz bir devlet ve yöne· 

tim l)ekll değiştirmedik: Biz 
batıran bir medeniyet ve kiil· 
Ulre, kurtarıcı bir medeniyet 

ve kaltarcı lı::areı koyduk, bir 
memleketin, en bHlt ve• kft 
çtllı::lerlfne kadar, btltftn hayat 
prtlarını llıllendlren bir dev· 
rlm danıına ghlotlk. ...... 
Şarbay Dün 
Telefone Etti. 
Ozeriode Çalıştığı iş
ler Yolunda Gidiyor· 

Aokara'da bolooan, ıar ve 

pıuıyır leleri için muhtelif 
Bakınltklır nezdinde teoeb· 

bClaler yapmıı olan earbay dok· 
tor bıy Behçet Uz dftn tele· 
fonla aa ıırbıylı gOrftomfte ve 
dıba Gç gan kadar Ankara'dı 

kalıcıtını blldlrmletlr. Şarbayan 
ver<ılğl haberlere göre ıarbıy

hğa ald birçok mablm leler 
Bıkanhklar nezdinde iyi bir 
ıekllde aonoçlandırılmaıtır. Pa· 
aayır leleri için milblm birçok 

kolayhklar elde edllmf ı ve 
earbaylığın lo banbaını olan 
lıtlkr11 pır11ıaın oıun nde· 
lerla ödenmesi için yapılan 

teeebbtlller iyi bir aaf haya gir· 
mittir. Şarbay; bo mtlblm lef 
aonaclandırmık ve halletmek 
için daha aç gtın kadar kıla · 
cagını haber Termlıdr. 

1,. G ü n ü ını T e o v ca z o D lY v u k o a ır o 'ı P G0nnn -•sıt 
-------- _fi Kflçflk DuyuJPJ 

Toprakl(anunu Liiyilıası Ya- Ticaret ?daları ~merikaEı-
Kongresı Açıldı. çisi öntflkleri 

kında l(amutaya Verilecek. r•tA~::.::: ~!n~:;:>buga:'::: Ziyaret Ediyor~" 1' 
leden sonra saat 15 de Eko· Amerika hd~O.me 0 ttl~ 
noml bakanı Bay Cel•l Ba· kiye bdyOk elçisi let•D "~ -İstanbul, 21 (Özel) - İçlılerl Bakanlığınca tanzim olunan toprak yaaHlle bftUln köylOlere 

ve hattA göçebe halinde yaııyanlıra toprak temin edilmektedir. Toprak kanunu llylhaaı. bo· 
gftolerde kamutayı verilecek ve az bir 1aman içinde çıkarılacaktır. 8fttCln köylOler toprak 
aahlbl olacaklardır. -------· ............ ·----------
Habeşistan' da Kölelik 

Yasak Edildi .. 

Kibrit 
Ucuzluyor. 

Ankara 21 (Özel) - Klb· 
rltlerln ucozlımaeı hakkında 

ılının tedbirlerle beher kibrit 

tehrlmlze gelmiştir. Sofi .... J 
yar'an bir söylevi ile açıldı. ı. W. 

halta kadar kılar•• f11 
Bulgarlarla öotakıer1 ziyaret edecekıtı~ 

Ticaret Mukavelesi Selçuk'• gltmlı n Efel """ 
lerlnl görmtıştdr. YırıD , 

imza Edilecektir. ma'y• giderek oradaki 6D 

Ankara, 21 (Özel) - Hii · görecektir. 

ktl.metlmlzle Bolgarlstan ara· Yağış I 
aında aktedilecek olan ticaret Don llbıyhktın oıbl~ 
mokaveleal, yarın (bugfln) im · rektörleri ile köy mubl•~ 

iki l\lilyon Köle özgür Bırakıldı. 
İetınbuJ, 21 (Ôzel) - Hıheoletan hftkumetl, köleliğin men'i 

hakkında bir kanun çıkırm•ıtır . Bu kanonun tatbik mevkltne 
konması dzerlne iki milyon köle ısad •~dllmledr. 

11lınacaktar. bir bildirim gönderllmlft ~ 

kutusunun eımdikı 11aıınden ltalya n köylerde yağ•c•k ~ 
onpara aşağıya aatılması temin veya hafif yağmur derec ('# 

İstanbul, 21 (Ôzel) - Habee imparatoru, uluslar kurumuna 
tekrar bııvurdo. İngiliz gazeteleri, Bıbeı balyan lhıllAfınt çok 
nazik görmektedlrter. 

Uluslar Kurumu 
Habeş işini Tetkik için Ayrı Bir 

· Komisyon Teşkil Ediyor .. 
latanbul, 21 (Özel) - Uh1ılır kurumu, bugftn (Dnn) toplan· 

mıı ve Habeı itini tedklk etmek tızere ayrı bir komisyon teıklllne 
karar vermletlr. -·--
Aydın Demi ryolları Ha· 
ziranda Teslim Alınacak. 

Bir Heyet Dün Nazilli'ye Gitti. 
NHllll, 21 (Özel) - Aydın demlryollarının teıllm alınması 

hazırlıklınna devam ediliyor. Devlet demlryollırının her eube· 
sinden mfttabaaeıe birer zatla demlryollırı başkomleerl Bay İlmi 
bir lbotokarla N11llll'ye geldiler. Heyet buradaki tealaab gözden 
geçirdikten ıtonra yolun bClUln oubelerlnl dolaoıcaklar ve lılerfnl 

bitirdikten ıonra lzmlr'e döneceklerdir. 
Aldığım maldmıta göre Aydın demlryolları 1 haziranda teslim 

llınmıya baılanacıktır. 

Barut ve Patlayıcı Mad
deler inhisarı işleri. 

inhisarlar Bakanı Kamutayaa Bu iş· 
ler Qzerinde Sorgulara Cevab Verdi. 

Aukarı, 20 (A.A) - Bugftn 
Nuri Conker'ln bıekanhğında 

yapılan Kamutay toplantısında 

barut ve patlayıcı maddeler in· 
hisar idaresinin 1931 yılı beı 

aylık blAnçoau ile 1932 yılı 

bllAnçoeo hakkında Divanı mu· 
h11ebat encOmenl mazbataaı 

görfteOlmftotftr. 

Ref lk İnce; bu maddelerin 
eatııları ftzerlnden verllmlı olan 
primler için b1Zı sorular sor· 

moe, gllmrftk ve lnhlearlar Bı· 
kanı Raoı Tarhan dı karoabk 
vermlttlr. Bıkan; barut ve pat· 

layıcı maddeler lnhlearmın le· 
letmek hakkını hftktl.mete ve· 
ren kanonda, hftktl.mete bu in· 

blearan doğru g~receğl tarı ve 
ıekllde lıletllmeal için aallhlyet 
verllmlt olduğunu loaret ederek 
demlıtlr ki: 

- Hftkumet bo aaltblyetl 
aldıktan sonra llk eekll olarak 
tlrketlerle ltlJlf yapmak tarzt 
tercih edildi ve bonon için 

teeekkiil eden tlrketlere bir tı· 
rlfe tanzim etmle ve kanunun 
kendisine verdiği 1114hlyflte da· 
yanarak bunları prim vermek 
bıkkını da vumletlr. Do ılr· 

ketler lelfyor, fakat eononcda 
bonlıran feshine JOzom b4eıl 

oluyor. Feıbedlldlkten sonra 
muvakkat bir idare teılı ederek 

ayni eeral t altında lnhlearı il)· 
!etmekte devam ediyor. 

Yani boku met vak tile şirket· 

lerl teekll ederken naaal lnhl · 
sar kanunundan aldığı ıelAbl· 

yete lıtlnıden etrketlere tarife 
yaphrdı ve prim verdiae, mu· 
vakkat idare ile bono doğru· 

dan doğraya kendi yapmaya 
mecbur olduğu gOn dı gene 
o selthlyete latlnıden 11tı1 ta· 
rlfeal yapıyor. Mallarını aata· 
bilmek için diğer inhisar lele· 

rinde olduğu gibi prim veriyor. 
Bilirsiniz ki• biltftn luhlHr 

mıllırı primle, beyi ye ile Hb· 

br. Kanunda ticari kaidelere 
göre aatıhr diye bir kayd var. 
dır. Tlcırt kıldele göre de 
malı satacakların intifa etme· 
lerl malı aftrmek için en ipti· 
dıi bir t•rttır. Bo ıoretle ken· 
dl lnblear maddelerini aftrcbll· 
mek için tuttuğu ıcıntelere 

primler vererek fakontolar ya · 
parak inhisar mıddeleılnln &ii· 
rOlmeal çarelerini bolmoı olu· 

filr. Bunları yaparken de lobi· 
sar kanununa latlnad ediyor. 

Bugtınkft vaziyet için ftçdncii 
safbaaıdır. Şimdi mer'i olan 
yeni kanonla artık aatıı terıhl 
de blrleıtl. Her yerde ayni BU· 

retle ve idarenin doğrudan 

doğruya memura olıa yerlerde 

ılunmuetur. Hazioe Tahvi· bol çiğ yağıılarının '":.-' 

Kadını d latı Çıkarıyor. raat) fen leyarların• ( - .JJ. ar an tarın•) blldlrllmeııl emredildi""" 
latanbol, 21 (Özel) - İtılyı, 

bir milyon liralık hazine tah· Orak ipi _, Yol Vergisi Alınacak Mı? 
Ankara, 21 (Özel) - K1 . 

dınlırdın dı yol v•rglaJ alın 
maeı için Kamotaya bir teklif 
yapılacaktır. 

Pazar Gono 
Cuma Adını Alıyor 

Ankara, 21 (Özel) - Resmi 
tatiller hakkında tanzim olunan 
lAylhaya göre, pazar gftnft 
cuma admı alıyor. 

memuılır tarafındın ki, ekse· 
rlyetle böyledir, aatalmaktadır. 

Barut acenteleri kalkmıetır. 
Bugiln bo primlerin verilmesi 

mecbnrlyetl yoktur. Bo vaziyet 
arzettfğfm gibi eskiden naaıl 

thkete belyeye nrlllyoraa, hii· 
kumeı efrketln ortadın kalk · 
maaı ve kendlalnf n bo iti doğ 
rodan doğruya yıpmaer zaro 

reli haaıl olması ftzerlne ıynl 
eeraltl ticariye dıhflfnde hu 
moameleye devam etmlı bulu. 

noyor. Bendeniz zaten bo 
mazhara için söz almııtım. Ar· 
zedeceğlm de ıeağı yukarı bon· 
lırdı. Encftmen mazbatııını 
bltfrh·ken kanona lftzum oldu· 
ğundan bahaetmektedk Bende· 
Diz de efmdf ıôyledlğlm BÖi · 

lerle arıetmlo bulunonyorom ki 
bugCln bu memleketimin isti · 

nad ettiği kanon mevcuttur. 

Benim anladığımı göre. en· 
cilmenln istediği daha vazlh 
hOkftmler bolunmaeıdır ki bu· 
nu mecliste arzetmek için fır· 

Bil holonıcaktır. Çftnlı::Cl elmdl 
blrleotlrllmle olan tfttftn, mfts· 

klrat ve mevadı lnf UAklye in· 
hisarları için daha vazlh bir 
IAylhıyı meclise teklif etmeyi 

dfteilnftyoruz. O vakit istenilen 
vftzub tesbh edUmlo olpr. Yok· 

81 bogftn moamelelerln lstlnad 
ettfğl kanun mevcottur. 

GtımrOk ve İnhisarlar Baka· 
nının bo sözleri Ozerlne maz· 

bata reye konularak kabol 
olonmoıtur. 

Bundan sonra kamotıy gftn· 
deliğinde buluoıo maddelerden, 
kamutay ve ekltlerlnde bulu· 
nan eıyanın yerli yerinde ve 
tam olduğuna dair mazbata 
okunmoe ve Si verek'Jn Tdve· 
rek köyOnden Halil oğla Ap· 
tullah'ın ölüm cezasına çırptı· 

rılması için olan mazbata ka· 
bul cdllmiotlr. 

Ôrgftdlerl ve ödevleri hak· 
kındıkl kanon görtloülmeelnde, 
kanundaki devlet teıkllı\hoa ald 
tedbirlerin dcğlıtfrllmeal için 
Refik Şnket ince tarafından 
verilen bir takrir tlzerlne ka. 

non enctlmeoe geri •erllmlt 
•e çaıpmba gOnft toplanmak 
Clsere toplantıya eoa verllmlıllr. 

"llAtı çıkarmıya karar vermlotlr. Tarım (Ziraat) bataalıf.., 
d kO,..-

Karar Verildi 
Ankara 21 (Özel) - Afdınla 

Ayvalıkta bir ntlmune ıeytln 

yatı fabrikası aılmıaı tekarrftr 
eyleml~tlr. 

Türkiye - Italya 
Mukavelesi Uzatıldı .. 

Ankara 'U (Özel) - İtalya 
ile aramazdı mevcud ve cari 
bulunan ticaret mukavelealnlo 
birinci teorine kadar uzatılmaeı 
tıkarrftr etmlıtlr. Bu huaoıtald 
llylha K.amutaya verllmlıtlr. 

Turgutlu'da 
Bir Zafer Anıdı 
Kurulması Kararlaştı. 

Turgutlu (Özel) - latlkl4l 
eavıeımızda Turgutlu'nun kur
toluc gtıofl olan 7 eyltl.I 338 
sabahı bıı komutan AtıtClrlı:: 

o zamınkl bıtı cebhesl komo· 

tını general lamel İoöoii, ge· 
nel koromay (Dayak erkAoı 

harbiye) baıkanı Mare11al Fent 
çakmak ve dl~er generalleri· 
mlzln letfraklle yaptıkları top · 
laotada İzmlr'ln lethdad tıarzı 
ve f dıreııl emtlnl •erdikleri 

kaaıba parka içindeki yerde 
Turgutlu'lar bir Anıd koral · 
masanı kararlaotarmışlardır. Bu 
Anıd 7 eylôl 936 da dlkllmış 

olacaktar. 

ltalya Konsolosları 
hılya'nm Kongo konsolos 

luğona tayin edilen İzmir eski 
konsolosu bay Ronezo Feratı 
pertembe günQ İtılya'ya gide· 
cektlr. Yeni konsolos bay Koı 
taotioo bundan önec İtalya 
hflkdmetlnln Mırallyı konaoloau 
idi. Don, oehrlmlzdekl yeni VI· 

zffeslne baelamıetır. 

yıl dıo memleketler eD (_, 
jın da11Dda Ege bölgeııoe f 
takısına) 30 ton orık 1~ 
rllmesl için maaaade ,e ;I 
Bir tftccar 20 ton ılparit f 
mlı ve bunlar ga111rlt' 

mlotlr. ti 
Tramvay Reyi•.,.
Birinci kordondaki ıth ~ 

ny raylarından mabllll.,.; 
kısmı ıarbıylıkça ıök 
mflıtftr. 

iskan 
35 Aileye Meyvab"' 
Bağ Yeri Verildi·· rl'İ. 

llbayhk lıkAo dlrekt3~ 
ılmdlye kadar Bayıod•(:ıllf) 
mak&1dlle 35 aylege ~ 
muhtelif yerlerden f 

1 tt/'. 
meynhk ve bıg yeri 1~ 
tir. Bunlar tımamell ~ 
belgeelne (Veılkaeıoı) b;; 
maftır. Yakında dıb• 

1 
e fi 

lılenmemlı birçok ıraJ ~ 
rllecektlr. Şar lçladekl ~ ıt' I' 
da bazı kimseler lıte111lı le "fi 
bunlar hlenmemh ıral it 

ııt . 
mıyacağıodın verUmelD 

Denizli'de • 
Yerdeprennıes• J 

co111•,ı" 
Denizli (ôzel) - .,olı . 

giinii ıaat 615 ta iki fJ~ 
dnım eden bir yer depff 
olmuıtor. ll ~6 

§ - Denlıll'nln Ece~ tı11 
yünden çlf tçi Sinan oA 

0ıt1' 
blO 

Mustafa tık arpa m• rt'f' 
mıymn onblrlncl gD•4 bO~ 
gedrmlı ve boreadı 'of"' 
muıakı ile kilosu 2,6 kıJf 
satalmııtır. .,t 

§ - K•kıf dlrekt3ıO ~ 
SelAhld lln Bayaıl salllaD~ ~ 
doğundan lateğlle tek•4 

muotor. 

elefon : 31sıJ AYYARE SINEMASITelefoo:sıS 
BUGÜN I· 

"'Demirhane MildQrO,, fllmJnln çok alkaılınan bflyO~ 1' 
dızı GABY MORLAY'ın en hftyftk eseri : 

O Da Biz ZamanmıŞ·· 
d,..r-_ 

Meıbor Franıız muharrirlerinden M. Croluet tarafın .., 
zılan ve bfttftn dftnya dillerine çevrilen piyesinden ıbfJS fi 
GABY MORLAY - ANDRE LUGUET - JEAN MA& ,1 
ktıçilk JEAN BARA tarafındın temsil edilen mevallPffJ 
bftyök f lllmlerloden biri.. • 

ilillil f OX Dünya Havadisler• 
Fiatler HergQn ve her seansta: 

25a3Sa50k~ 
SE..ANS SAATJ~ERl: HergOn 15 - 17-19- 21,15. perf'

be 13-15 talebe aeınaı. Cuma 13 te llbe ıeanaı. 
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~1onıob ·uer f G ü ifil ü ifil Ş a ır cd lUI y lUI k O a ır o 3 DnşnndOklerim ... 

or~".~~rlar. Köy 1Uuhtarları Kursun- lzmir -- lstanhul Arasın- ·-Ed-eh-i: ___ _. 

~ •• t••g. kuıabnn ıertib cu;ı• Gölgem 
~·1:!~~:::.~:n:~.:I.t":::::~ da Dersler Devamdadır. da Telefon Muhaveresi.' 
~d ıel tren Alsancak istasyo· ! 
ilt l~ hir dakikalık bir gecikme 
4e il tnııı ... Ôdemiş'den dönüıde 

ın tlli dakika gecikıni~. 
L llir d kik "Irak 1 

8 ayı ıöylc bir kenara 
~ 8 ını, Fakat, elli dakika ge• 

'it~~e~ilir, yutulur oey değildir. 
~rd kı otobüsler bile ıu son 
~ b~ aaatle hareket ederlerken, 
~b ır ~ezinti tr~ninin vaktini 
~l elU dakika gecikmesi bir 
~itle rekoru) kırmaktan başka 
'ttiııi.n olaın~z... İzmir A~letizm he· 
,, :urıng kulübe hır madalya 
İle d.iL nı içden gelen bir duygu 

teri.ın .. 
8 

?~ 11 lrıes'ele unutolnb gitmi§ken, 
'~· ktılilb sekreteri işi yeniden 
,, ~· Dünkü AN'ADOLU'da, ack· 

111 Nazım oöyle demi~: 
\ l; hu elli dakikalık gecikme• 
~ltıo.lifio, vagonlano, teker· 
'1.rı ' dıngillerin, rayların hiçbir 'J0 ktur. Bütün kabahat, gez· 
~ ot Gölcük'e, Bozdağ'a götü· 
'o~;ohillcre niddir. Eğer bu 
' !er finzaya ugramamıf ol· 

' tren de gecikmezdi ... 

~ ~ 0 otomobiller... l\Ieğer bü· 
d, ilıı· •hat Ôdemio otomobillerin· 't. .. 1~ de. bizim haberimiz yok· 
' h· tırıng kuliib bana da caba· 
'iltti lrlJj hilet gönder eydi, gezgin· 
" . dakika gecikdireo o oto• 

Ş rtn haddini bildirirdim ben .. 

~.~ .. ~dan yazarken telefon 
' ili anyorlarmış.. 'l'elefooa 
teıı b'. Otoınobil kornesioe benzi· 

lt Aea: 

: Şalı:acı'yı istiyoruz. 
......_ lıııyurun ben ~ıtkacı'yım .. 

~'iı.. Biz de Ôdemio otomobil· 

: Otomobil mi? 
:E:vet •. 

'O toınobil konuour mu yahu? 
ı....'a . 
:~iti. q ı!e aea de şa~, biz de 
~'4llo{tınng kulüb aekreterinin 
~dil 'U'da diyevi çıkınca Tann 
' lı: Verdi. Yani aenio anlıya· 

onuQnııya baatadık. 
......_ ÇoJı: Jril l N' · · 

~ ......_ ll " .. ze •··· e ıstiyorsunuz? 
' 11;1 •lı:kımmn korunm:-sını ... 

~'dığı lJnı otomobillerin iirızaya 
tıı söylüyor amma, iş baeka .. 

: ~~dir o başkalık? 
lt.ı "~ diyet genci kurultayı üre· 

......_ ~ duymasınlar e mi? 
tıyınad"r. 

~'~ ~~l~ ise söyleriz: Arızaya 
........ itiz amma, uğratan bıa· 

' : ~rıncalar mı? 
'\el. e. ~anncuı yahu ... Şakayı 
, lıızı dinle .. 

Ya ne? ' . 
foJ. .. Yol ... 

~ Şakacı 

~Çtdışan Kazanıt" 
~tf a, kıllunma ve devrim 
fı"4a tide çalışın Te movaffak 

~,ı1~"•htve direktörlerine tı. 
~~tlç, takdirname gönderi· 

t. 

L ......_ l 
°"t•L 1 -
~ "ilet • 

t c ettikten sonra zoraki 
ı eı,l' 
tt~ı, et, soğukkanlılık gös 
~~. e Çalışan Arnold, ne ya· 
~ {ı llı 

tı tlt Şaşnruış, elleri, ayak· 

tıld' ~l' bir vazlyett6 aordo: 
il? }'leytnlz, ne var, ne 

Ce, 
Ctt,h ç ~lllerlka'Jı ha sualine 
~ ... 
tl'!ttı inadı. Haron lkzel ile 

~t~., "• da merak içinde f diler. 
lll ()to ttılt rtıobfll !hemen yolun d ltıll L ~ 
lltdtı d "'dar sOrfikledl ve 

'-tı_ t Q, Sonra kızITTn blr ta 
lot 1 o , il' ın suale cevab verdi: 

lçblroey yok... Lastik 

Muhtarlar, Yeni Alacakları Tayyare 
için Hisselerini Veriyorlar. 

-·---Köy mohtarlarlle katiblerloe Bugüo de mektobçu 'Bay Ba 
mahsus Halkevlnde açılın kura· ha Koldaş, lıbaylık maiyet me· 
ta verilmekte olan dersler bu moru Bay Yaşar, ülçü müfettişi, 
akşam bitecek n kura dağıla · orman direktörü, tapıı ve ka 
caktır. Şarımızda llbayhk köy· dHtro dlrtktörü, öğretmen Bay 
lerl için olduğu gibi bdtün 
Uçebaylıklarda da kuralar açıl· 
maktadır. Bu ay sonunda her 
yerdeki kurslarda dereler bitmiş 
olacak ve köy k!itf ble.rf bir 
yoklamadan (İmtihandan) geçi· 
rllecektlr. Bu yoklamada mu· 
vaffakiyetl gl>rülmeyen kAti bler 
çalaştmlmıyacaktır. 

Kursdakl muhtarlarla köy 
kAtlblert yaran şarımızdakl bazı 
mO.esseselerl ziyaret edecekler· 
dlr. Dün akşam kursta arıcılık 

hakkında verUen ders çok fay· 
dala olmuş, Burnava tarım 

(Ziraat) okulundan 40 kilo 
hal bir de kovan getirile· 
rek muhtarlara göstertlmiştlr. 

Rafet köycftlüğe, yasalara, ölçü 
i~lerlne ve f idancılakla aalreye 

dair dersler vereceklerdir. Kurs· 
larda toplanan muhtarla ( Köy 
muhtarları tayyaresi) için hisse 
lerlne düşen paraları Türk tay. 
yare cemiyetine vermeğe başla · 

mışlardır. Bazı muhtarlar his 
selerlnden daha fazla para ver· 
mek soretile

0 

bu öoemlt işe 
yardım etmektedirler. 

AJ,macak ( Köyler tayyaresi ) 
için köy büdcelerhıde gellrfn 
yilzde bir boçoğo nlsbetlnde 
hisse ayrılması kerarleştırıl · 

mıştır. Böylece iki yılda 30 , 
bin Ura elde edilecektir. 

Ege Bölgesinde Ekono
mik Durumumuz. 

---------------
Borsada Ne Kadar Satış Yapıldı 

ve Ne Sevkiyat Yaptık? 
Bölgede (Mıntakada) mohte· 

Uf mahsııllerJmfzln ekonomik 
durumu hakkında ticaret oda 
sıoca bir rapor hazırJanmışllr. 
Bu rapora göre nisan sonuna 
kadar İrmlr borsasında 4~ 1381,2 
ton ilzilm eahlmıştar. Flatler 
8-16,25 kuruş arasındadır. 

30·:1·935 tarihinden 27 4 9:~5 
tarihine kadar limanımızdan 

yabancı alkelere 2,445,4 ton 
lizüm ihraç edllmlştlr. 

Mevsim iptidasından 27.4.35 
tartblne kadar muhtelif ecnebi 
memleketlere 4~1888,6 ton 
ftzüm ihraç edllmlştfr. Maıt 

ayına nazaran nisan ayında 

boread11 üzOm sıta"larında f lat 
dftşilklüğtl görillmüştür. Bir 
aylık satış miktarı mart satış· 

larından 775 ton fazla olmuş· 

tur. Şimdi bütün bölgedeki 
stok miktarı 7500 tem tahmin 
edilmektedir. 

incir: Mevsim başlangıcından 
nisan sonuna kadat' Borsada 
17 ,6 7, l ton incir satılmıştır. 

Hlr ayda hurda satılan incir· 
incirler 4,625 kuruştan satıl· 

mış 30.:3.935 ten 27.4.935 ta · 

Türkce'ye çevire..:ı: I Z C 1 

patladı .. 
Otomobilde bulunanların hep· 

al indiler. Şaşılacak şeydi bu .. . 
Otomobilin iç ve dış JasllkJerl, 
daha yeni ahnm1ştı. Muntazam 
bir cadde fizerlode lıbtlk pıt · 

laması ne demekti? Şoför, çok 
ağır bir küfür savurdu ve ilave 
etti: 

- Sağ arka lbtlk patlamış .. 
Felernva, şaşkın bir vaziyette 

mmldandı: 

- Niçin, neden patladı? 
Bu sırada otomobile yaklaşan 

bChiyetl meçhul bir adam, Fe· 

rihlne kadar limanımızdan dış 

ülkelere 453,5 ton foctr fhraç 
edilmiştir. 

Mevsim lbtldasından 2 .. 4.35 
tarihine kadar yapılan ihracat 
28,226,5 tondur. Mart ayına 

göre nlean ayında Borsada mu· 
amele gören horda incir f lıt· 
lerfnde kilo başına 37,5 HD· 

tim yükseklik görülmfiştür. 

Mevsim sonu olduğundan 
incir ıstok.u kalmam1ştır. 

Pamuk: Nfean ayında bor· 
eada 324, 7 ton pamuk aatıl· 
mıştır. Flatler 36-47 kuruş 
araeında idi. 27·4. 935 tarihine 
kadar llmanımı~dan dış mem· 
leketlere :3,551,5 ton pamuk 
ihraç edilmiştir. Mart ayı f lat· 
lerJne göre nisan ayında pa· 
mnk f fatlerlnde dil11künlük 
vardlr. Genellbölgedeld pamuk 
ıstoko 14.00 tondur. 

• • • 
Ödemiş kazasındaki elmalar· 

da bir nevi kurd dremlş ve 
zarar yapmıya baılamı~tır. Bun· 
lara karşı yapılac11k savaş için 
Burnna ziraat mücadele lstae· 

leruva 'ya cevab verdi: 
- Bo bir Jdstik patlaması 

h4dieesi değildir. I.asılk, attılan 

blr kurşunla dtılfnmfştlr. 

Feleruva, biç beklemediği bu 
cevab karşısında kızardı, bo 
zardı: 

- Vay canına... Bo sil Ahı 
atan kimdir? Fakat hayır, hiç 
tahmin etmiyorum. Buna kim 
ceHret edebilir? 

Meç bul adam ıerıar etti:· 
- E9et, evet... Bir kurşun 

deliği... Lıtstf ğe bakınız, bu hlr 
kurşun yarası dt'ğll de nedir? 

Bu iş gerçekten böyle idi. 
Otomobilin lıistfğlodekl delik 
bir kurşunla açılmıştı: Felerova 
da buna kani oldo ve hemen 
yerinden fırlıyarak yaya kaldı. 

rımına çıktı. Baron İkzel telAı 
ve heyecanla bağırdı: 

- Dostum dikkat! .. İhtiyatlı 

işi Kolaylaştirmak ve 
için Yeni Tedbirler 

Düzeltmek 
Alınıyor. 

·-·-· lzmlr'le İstanbul arasında mayıp yalnız bir muhavere ya· 
otomatik telefon görOşmelerl pacak olanlar telgraf gfşesloe 

iyi bir şekilde yapılmakta ol· para yatıracak ve ayni yerdeki 
masına rağmen lzmlr • Ankara telı-fondan istifade edeceklerdir. 
araeıodakl görüşmelerde aradaki Şarlar arası telefon görfişmesl 
mesafenin uzaklığıodan ıeıı de· için posta, telgraf ve telefon 
rinden geliyormuş gibi boğuk genel direktörlüğü tarafından 

yansılamaktadır (Aksetmekte· gôrftşmelerl altıya çıkaracak bir 
dlr.) onun için İzmir · Ankara korantortör cihazı satın alına· 
görüşmeleri lstaobol vasıta ol· caktır. Şimdi meııela İzmfr'le 
malt suretlle yapılmakta~ır. İz· İstanbul arasında yalnız bir kişi 
mir posta, telgraf ve tdefoo göraşürkeo iklncl bir kişi gö· 
baş direktörlüğü ho doruma rüşememektedlr. Bo maline 
Bayındırlık B11kanhğına bil· yerln6 konduktan sonra İstan· 
dlrmlştlr. bol ve Ankara aruındı ayni 
Lhım olan tedbirler alına zamanda altı kişi gôrüşeblle· 

cak ve yakında İzmir Ankara cektlr. 

arasında da pıırazsnz göroome· Borsada 
lere baılanacaktır. 

İzmir otomatik telefon şlr· S ) 
keti; herhangi bir vasıtaya ve üzüm atış arı. 
santrala müracaat edilmeden Saat Kaçda Yapılacak? 
komşu oarlarla telefon gôrOome· 
sini doğrudan doğruya yapı· 

bilmek için bir makine getir· 
meğe karar vermiştir. Bu mı· 
kine İzm!r santralına konduk:· 
ten sonra İzmlrdekl konoşucu 
kendi yazıhanesindeki telefon 
mokloeslle dlledlğl yerle konu· 
şabilecektlr. Bu makinede gö· 
rüşme daklkalarıoı muntazam 
bir ştkllde kaydeden bir de 
saat vardır. 

Şarlar arası telefon ile göriJş · 
mek için postaneye para yatır · 

mak ve hu para mukabilinde 
alınacak makbuzu telefon sos· 
yeteelne vermek, ondan sonra 
konuşulacak bir telefon maki· 
n6sl bulmak gibi zorluklar 

Borsa idare kurulu mevef m 
doloyısile bugüne kadar bergün 
tıaat ondan on üçe kadar ya 
pılan ftziJm satışının bundan 
sonra oo ikiye kadar y1tpılma 

sını kararlaştırmıaur. Bugilnden 
itibaren zahire salonunda zahire 
alım·sahm muameleleri de tıbkı 
üzüm gibi saat ondan on ikiye 
kadar yspılacaktır. Diğer ııaat · 

le!' içinde salle yapılrnıyncalı:tır. 

Yasaktır 
izinsiz Ağaç Kesilmez 

Menemen'io Emlrôlenı sınır· 
lanndakl çam ormanlımndım; 

Karşıyako'nın Atarca köyü tah· 
tıtcılırından 20 kişi tarafındno 

vardır. Posta, telgraf \e tele· 89 bfiyük çamağacı kesilmiştir. 
fon baş dlrekörlfiğü bu zor· Banlar tutulmuş, adliyeye verll· 
lukları ortadan kaldırmak için mlştlr. llbaylıktan biltiln ilçe· 
telgraf hanede bir telefon gö baylıklara gönderilen bir bildi· 
rüeme köşkO yaptırmaktadır. rf mde ormanlardan mftsaadeelz 
Telgraf haneye depozito yatır· ağaç keıreolerl hükumete bildir· 

r ' mlyen muhtarların hemen işten 
el çektirilmeleri ve bir lbret Bir izah 

ol... Hu raya gel. .. 
Artık ne oldu ise olmuştu. 

.Feleruva, Amerlka'h polis haf(. 
yeslnlo ihtarlarına biç ehemmi 
yet ver mi yerek bir ipucu elde 
etmek istiyor ve dikkat kesHen 
gözlerile etrafına, ileriye ve 
arkaya bakıyordu. 

İki zabıta memuru derhal 
akıllarını başlarına toplıyarak 

vaziyeti muhakeme ettiler ve 
şu neticeye vardılu: 

- Gür6ltü olduğu, lAstlk 
patladığı sırada yanımızdan hü· 
yük bir otomobil geçmişti.. 

Aldanmıyorlardı. O mildhlş 

giJrftltü olduğu ıırada, büyük 
bir otomobil yıldırım hızlle ge· 
çerken, pençereslnden uzanan 
bir ello tuttuğu otomatik bir 
tabanca ile ateş edilmişti. 

Fakat artık ne yapıll!a boştu. 
Atı alın Üık1ld1r'ı geçmlotl. 

olmık Qzere adlarının bir bil· 
dirimle teşhiri emredilmiştir. 

Bu bılyfik otomobil kimindi ve 
ellAhı kim atmı~h? Bunlar öyle 
suallerdi ki, o sırada derhal 
cevablımm vermek mümkün 
olamazdı. Gtınç Amerlka'hya 
gelince: O müdhi~ gür0lt6.deo 
sonra, Hodney Aroold bir kedi 
gibi k.ö~~ye bOztllmüş, lstlmdad 
eden bal1:1şlarla Baron lkıel'i 
süzüyordu. Nihayet dayanamııdı, 
Amerlka'lı polis haflyeaiolo diz · 
lerlue yatarak inledi: 

- Fel4ket yakamı bir tftrlO 
bırakmıyor! .. 

Ikzel'in Planı 
Vık'sdan bir saat eoura, Pa· 

rla polis mftfettlot Bay Jık Eti· 
yen hAdleeyl tahkike başlımıt 

bulunuyordu. Bay Jak değerli 
ve eski bir zabıta memuru idi. 
Beyaz sakallı mftfettlı, Feleruva 
ile karoı karşıya oturmuş, derin 

• Asım temel Kültür'c • 
Gölgem öoftme dfiotft.. Tı 

arkada kılan sokak elektlrlğl, 

gölgemi gittikçe bftyfttftyor, 
dağıtıyor, ağırlaştırıyor. 

Kendimi, yere yıkılmış, ka· 
ra demirden bir heykel eanı· 

yorum. Bakıyorum gölgeme: 
Bu ne kaba, ba ne biçimsiz 

şey böyle? Bacaklarımla omuz· 
larım ataııındakl denksizlik ve 

uygnnaozluk bent slnlrlendlrl· 
yor. Bir kara k.ölçesinlo ilııtfine 

konmuş, kilçilk bir bilyeyi 
andırın yumruk kadar başım, 
benden kopmoş, ayrılmıı da 
otuz adım ileride doroyor. 
Aydınlıkla karınlık, beni ara· 
!arına almıılar, sanki maskara· 
yı çevirmişler. 

KoJomo kaldırıyorum, göl· 
gemde bir çirkin çarpıklık 

oluyor. 
Avağımı kaldırıyorum; pın· 

talonomuo paçalarının yırtık 

birer paçavra gibi aallandıkla· 
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Dilimiz 
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Kılavuz 

lcin Dersler .. 
.:a ---.... ·······---- S -
Aklı se lim, hissi selim -

Sağduyu 

Blz'm gü""nclmlı halkın sağ· 
duyusudur. 

losunda sağduyu olmazsa, 
ve ezbı-re bilgiden ne koru 

çıkar. 

• • • 
Alaka 1 flfşik, 2 (Müna 

sebet anlamına) ligi 

Alakadır - llglJi 

Alakadar olmak - tlıYUen o 
mek .. 

Alakabahş - Ugen 

Katı alaka etmek - llf şlk , 
kesmek 

Tfoarethıne - 'feclmge 
Bahsetti ğinlz teclmge ile hiç 

bir ilişiğim yoktur. 

Bahsetti ğloiz adamla hiçbir 
ligim yoktur. 

Benimle bu kadar ilgelendl· 

ğlolze çok teşekkür ederim. 

Dostum Bay .. .. bütün tecim 
ortakları ile ilişiğini kesti. 

Siz, arsıulusal siyasa bakı· 
mandan, bu mes'eleoio yüksek 

Ugenllğlnde şOpbe edlyormu 
eunuz? 

Bu lşts kayıtsız değil, ilgili 

ve dikkatli davranmalısınız. 
• • • 

Beldek - alAmet 

Hayır işlerine yardım etmek, 

en iyi IDsanlık heldeğldir. 
• • • 

Alet - yaraç 

vauta - araç 
Fabrikamızı en son yaraç· 

larla clhazladık - fabrlkam1ZJ 

en s3n altı ile techiz ettik. 

Nasılsa girdiğim bu çıkmaz. 

dan kurtulmak için, biltfin 

araçlara baıvordum - (Bütan 

weıalte mtlracaat ettim). 
• • • 

TeberQı etmek - belirmek 
·~·ebartlz ettirmek - belirt ·' 

mek 

Tebartlz - bellrgl 

M fltebarf z - belir gen 

SGıe bıtlarken şunu belirt· 
mek isterim ki, lşlo lçyflzii be · 
lirmlttlr. 

Son bellrgUer Ruı Tflrk dost· 
lağonon 11ğlamlığ1Da herkesi 
inandırmııtır. 

SGylemek istediğiniz şey dftn 

okuduğum yazınızda, bana an · 
1.attığınız kadar bellrgen de · 
ğlldlr. 

• • • 
idare etmek - yönetmek 
İdare - yGntem 

Mtıdlranı omur - yönetmen 
Meclisi idare, heyeti idare -

yönetim korolu 

Sevk (T. Kö.) 

18 Yaşındaki Asiye, Namus Uğrunda Aydın Halkevinde 
Nasıl Katil Olduğunu Anlatıyor. 19 Mayıs Atatürk GiiJJ -Kız, Başkasını Seviyormuş, Zorla Kaçırılmış, Irzına 

Geçerlerken Cinayeti işlemiş .. 
Bu gördüğünftz kız; Öde· 

miş'io iğdeli köyündendfr. Yaşt 
onsekfzdir. Adı Aslye'dlr. Genç 

ya~ınd ıt, namu~, can uğrunda, 

gene genç bir köylü· 

yü öldilrmek bedbaht· 
lığına uğramıttar. Ad . 

Hye, ncfı-lnl ve na · 

musuno mildafaa eden 
bu kızı, ıerbest bırak· 

mıştır. Fakat tahk.i 
kat devamdadır. 

İğdeli köyü, Ktraz 

na biye ıioe bağ lıdar. 

Ödemiş'e 70 kllomet· 
re mesafededir. Asi· 

ye, Buldan'h oğulla· 

rındao Mehmed'in kı . 

zıdır. 

Zavalh Asiye dl· 
yor ki : 

- Öldürdüğüm Bü 
seyln, benim nişanlım· 
da. Keodlel ile üç 

ay kadar oleanlı durdum. Fakat 

onu sevmiyordum, nişanı (Yü· 
züğO) fırlattım, attım. Çünkü 

kendisi, tarla komşumuzdu. Ba· 

na dalma eziyet ederdi. Nişan· 

hsı oldtığumu dütflnmez, beni 

dövmeğe bile kalkardı. Kendi· 

sinden gittikçe aoğumuştum. 

Karşılattığımız zaman, bir do· 

muz gGrdüğ0mi1 sanıyordum. 

Buna rağmen anllm Ay0e, beni 

ona nişanlamıştı. Bflseyln, bir 

' tftrlü yakamı bırakmıyordu. 

Eniştem Kara Mehmed oğlu 

Silleyman da beni ona vermek 
le ı lyordu. Ben nişan ytlzClğtlnft 

attıktan sonra, Hüıeyln, beni 

durmadan rahatıız ediyor, ka· 

çırmak için fırsat kollıyor, ar· 

----------------------Sevk ve idare gtıdem, 

gCldftm 
Snk ve idare etmek - gft· 

demek 

Yalnız teorik bilgilerle devlet 

yGnetilmez. 

Tflrklye devletinin yGnetlm 
şekli, cumurfyettlr. 

Osmaoh imparatorluğu, halk 

kuvvetini tanımıyan yönetmen· 
ler elinde battı. 

11 baolcaeının yönetim kurulu 

dan toplanmıttır. 

Atattırk aoo ıöylnlnde eko· 

noml sıyaeamızın adını koy· 

muştur: Gfldftmltı ekonomi 

Dostum İstanbolon en iyi 

otomobil güdevenlerlnden biridir. 
Son dil~en uçak en iyi 

Frnnsız pilotlarından birinin 

gftdeml altında idi. 

Gtıdemlnde zorluk çekll~n 

uçaklar. 

... -
dımda, Onilmde dolaşıyordu . 

Halbuki benim gönlüm, Sarı 
kaya koyünden koca Emlnenlo 

oğlu Mehmed'e kapılmıştı. Ben 

Bedbaht katil :Asiye 

onu tanıyor, onu seviyordum. 

Bir gün, Sarıkayadao köyü· 
müze bir kadın geldi. Kendi 

isteğimle 'e o kadınla birlikte 
Mehmedln evine kaçtım. Meh· 

medln evi, Sarıkaya'nan biraz 

dıtında idi.. Evde yalmz anası 

varmıt, Mehmed de Sarıkaya 
muhtarının yanına gitmtş bula· 

nayormu~. . Ben oraya nrır 
varmaz, beni kOyamde arayıb 

bulamamış ve iti aolamıt ola
caldır ki, anam Ayşe ile enlt· 

tem Silleyman ve yeni eniştem 
olacak Kapaklı oğullarından 

Mehmed oğlu Kadir çıka gel· 
diler. Beni dGve dOve alıb gö· 
tardOler. 

Bu hAdleeden bir ay rnnr.1 , 

bir cama giina, enlttem, hay· 
vanlarını otlatmağa gidiyordu .. 

Bana da: 

- Kız Aılye ·dedi· ıen de 
hayvanlarını otlatmağa gitsen e!. 

- Hastayım ·dedim· dışa· 
rıya çıkmıyacağım. 

Kızdı: 

- Sen glvur haeta1111n. 
Haydi, beraber gidelim, yOrfl! 

Deyince beraberce hayvanları 

aldık, dağa çıktık. Bir tanfta 

o, bir tarafta ben, hayvanları 

otlattık. Akşam yaklatmııtı. 

Ben, biraz odun yaptım. E,ı. 

mlz, ideli köyOaön bir saat 
ilerisinde ve orman içindedir. 

Odunu hasırladıktan ıonra 

yGrOme~e batladım. Bu aralık 

enlttem Stıleyman koıarak 

geldi, beni kollarımdan •e HÇ· 

tarımdan yakaladı. Bir de ne 

gGreylm: 
Ba~yln'le Kadir de çıka· 

gelmezler mi? 

Meğer, onlar biraz Uerlde 

eaklanmış bulunayorlarmıı. Ka· 

dfr de beiıl yakaladı. Haseyl· 

nln elinde tabanca vardı. Bent 
ıürilkllyerek 

dılar. Beo: 
götürmlye hıı~la· 

- Beni bırakın, eziyet et· 

meyin, ben kendim giderim. 
Dedim, dlnlet~medlm. Ağzımı 

bağladılar . Beni subahıı kadar 

dağlard11 dol aşt ırdılar. Sııbaba 

karşı Bdseyln'io evine götüröb 

beni b ir odaya kapad ı lar. Hun 

dan soncu, iğdeli köyiındeki 
komşu kadınlar geldi. Beni 
Hüseyln'le e vle11mek için kan· 

dırmağa çah ,tılar. Ben: 

- f stemem ·dedim· sah ver· 
sinler beni, ı:ldeyf m! 

Sonra, Büseyln'fn anası 

Fatma geldi: 

- Asiye kız, boynuna al· 
tınlar takacağım. Benim oğlu 

ma var! 

Dedi. Gene; olmaz, dedim. 

Biraz geçti; Fatma, BOseylo'le 

hanı: 

- Siz borada oturun, ben 

e~eklerl takıb geleyim!. 

Dedi. Ben de kalktım; 

- Seninle beraber ben de 
gelirim! 

Dedim. Hüseyin mani oldu, 
beni tuttu. Anaaı Fatma,· kapıyı 
iistümflzden ktlltledl. mıseyin 

heni yere yatırdı, tazyike baş 

tadı. Ben de onunla boğuouyor· 
dom. Bir taraftan da: 

- Hüseyin, vazgeç, timdi 
yapma, muhtara gldellrn, nlkıl · 

hımızı kıydıraın, dOğflntlmtlz 

oleon, ondan sonra ... 

Diyordum. Makaadım onu 

aldatmak vaz geçirmekti, Ono, 

herşeye rağmen letemlyordom, 
O, dinlemedi: 

- İlle dediğim olacak! 

Diye tutturdu. Elinden kor· 

tolamıyordom. HAIA boğueo · 
yorduk. 

Ümidimi keaer gibi olmut· 

tum. Bir aralık, Htıseyln'ln he· 

tindeki bıçağın eapı elime geçti. 

Hemen çektim. Ben, alta yatmıt 

vaziyette idim. O, flsttlmde idi. 

Bn vaziyette bıçağı beline bir 

defa aapladım. O, istediğini ya· 

pabllmek için biraz daha uğ 
rath. Fakat yarasından kan ak· 

m•ğ• baılayınca beni bıraktı, 

•yata kalktı. Kapıya giderek 
vurdu. Evde bulunan kardeşi 

İbrahim içeriye girdi. Haseyln'e; 

- Htııeyln ·Dedi· gel, ben 
Aelye'nln t.llerfnl tutayım, sen 

y•paca~ıoı yap! 

- , 1 
Aydın Dalkevinde Açıla11 Nakış I\' 

sondan Yetişen .. :Bayanlar. 

Ayd m flalkevi Nalnı ku,.una devam eden Bayanlar imtihan °1~ 
Aydrn, ( Özel ) - İllmfzde Gece her yer ışıkl y 

19 mayıs günü Atatftrk giln ü mışh . Ha1kevi alanıodlt .J 
olarak her yıl büytlk törenle evi bandosu geç vakl;~ 'e 
kutlolanı r. Bu yıl da Aydın'da halka konser verdi, "~ ı.. 

ve ilimizin bütQn ilçe ve ka· yakıldı, halk ulusal 0~ "il 

munlarında parti ve Halkevlerl oynayarak: eğlendi. , 

kurağlarında tGreoler yapıldı. Aydın 'da "}ıtcl~ 
Söylevler v,.rfldl, temsil ve Aydın, ( Özel) _ sır 1 ~ 
konserler yapıldı. Aydın Halk· yıldır Aydıo'da çıkOJ•"~,ı ~ ~ 
evinin Qç ay önce açhğı nahış Aydın gazetesi oıu"ak t>i 
kursundan yetfeen 75 bayanan çağ için kapandı. AydıO dl, 
belğelerl dün dağıtıldı ve evi bunun yerine baf l' '"I_ 
ö!retmenlerln yaptıkları izle· gün çıkmak üzere tNcf ~ 
rlode.ı bir sergi açıldı. Bu bir gazete çıkarmıy• ti 1 

sergiyi dün blolerce Aydın'lı Aydan'da ilk gazete d6 1 ~ 
gezdi. önce çıkmıttı. Ba OoğOf .J ~ 

Saat 17 de Halkevl ııalonun · d b L bf ,;r_. a on eş günlüaı. r dF )'t 
da, dil tarih şubesi bıtkanı idi. Bunu, Doğut )tell - \~ 
tarafından 19 mayıs gDnft hak· Men~erP.s, Yeni Meodered:~ f 
kında bir konferans verdi. Gazi L M d A AY ~ ya.. en eres, ot, dl' 
o.kolası öğrenicileri lnkılab zetelerl arkaladı. Bunlar ~ 
piyesini temsil ettiler. Güzel çok Aydm yatadı , ıou"•:, 
eao'atlar tobeslnden Şef lk ve kapanmaeının, bir gaıeıe I 
Hflseyln piyano ve kemanla !Azım olan bir basıOJefl 1 
bir kooeer vererek: Bersöz, mek ve kendi b111rtJ'_,.1 

Momant müzikal, Govot lfllll çıkmak için olduğunu ör 
ve tanburentl çaldılar. 

Ve İbrahim bu sözlerle bera· 
her, beni bileklerimden yaka· 

lıdı. Fakat Hftseyhı~den kan 
aktığını görilnce salıverdi . Sonra 
karakola gitti, haber verdi. 
.9'1eeyln de öldfl. Bana bu fe. 

nahğı yapmasalardı HOıeyin 

Glmlyecek, ben d., katil olmı· 
yacakhm. 

Beol kaçırırken, ben gitmek 
lste111emlttim ve beni sopalarla 

dOverek s~rseme çevirmişlerdi. 

Bıçağı Hfteeyin'e sapladığım 
vakit te, yorgunluktan eeraem· 

letmlt bulunuyordum. Kafam 

tutmıyordu. Aklam ba~ımda 

deıtlldi. Bıçağı az mı, tok mu 
sapl ıdığımı bilmiyorum.,, 

Bedbahat kızın söyledikleri, 

aynen bunlardır. Baeeylo'e 

bu o~urda arkadatlık eden 
Sftleyman'la Kadir de tevkif 
edllmlşlerdlr. Haklarında, zorla 

kız kaçırmak maddesinden tah· 
klkat yapılmaktadır. 

• 
• • 

Kıç gündür def teri açmadım. 

lzmir'e Sey· , 
yalılar Gelece1' 
Izmir'deo Af iş iste 

. Tana vapur soeyeteıl (Şii' f 
dlrektörl4ğtlnden TOrkof ~ 
len bir mektupta bu yıl.,-! 
bnl, Ankara, Bursa ve ~ 
birkaç torlst gurubuoPO ,{., 

leoeğl blldirilmlotlr. Se1•':,., 
gramına lzmlr'fn eokohO~ 
şimdiden propagandıy• ,

1 
J 

cağı ve bo itibarla ı.111tr ~ 
af it, prospektls veealr ~ 
ganda vasıtalarının gönde ;/. 
lstenmlttlr. İzmir ve b:.I. 
ôntflkler (.Asarıatlb) .,, 
cemiyetinin bastırıoıı ~ 
serUerden bir mikdarı ~ 
lecektlr. Ayrıca drOn br ~ 
panayır af lıJleri de ,·oll•0 • ~ 
Bu eosyetenin İzOJlr'e ~ 
kadar torlet getireceği 

ediliyor. ~ 

,#<.i 

- Seni kAflr -dediler· bu 
zafere bir de göniU zaferi mi 

llAve edly\)reon?. Hakkın var, 

hakkın var. Ha kadar zabit 

içinde en gftzel, en gDrbaı, 

en göze çarpan sensin.. Böyle 

yakıtıkh hfr erkeğe karşı elbette 
birçok gönQI kapıeı açılır. 

hakikaten ata blnemlyorlardı. 

Kendilerine blras genç ve 

h•t•rı at dilteree, derhal bir 
kolayını bulob aıhhlyedekl 

neferlerden birini çağırıyor, 

mObadele yapıyor ve ııhhiye 

kollarının hayvanlarına hini · 

Şimdi Dumlapınar'da Çiftlik 

köyünde bir evde ayaklarımı 

uzatarak bu eatırları yazıyorum. 

Bhkln ve yorgunum. Daha 
dört saat evvel muharebeden 

kuvvetli ve faziletli bit ~ 
yapabilir. Ben vataa11111 ail,_, 
çok enerlm. •·akat fol .,J 
arkasındaki sararlar yo~ _J ~ 
Ah o satırlar!.. ~~ ~ ~ TEi ).RASINDA._ 

1 efrika numarHı: .)2 

haklkaren morfolojfoln şaheeer· 
lerl var. İşte bir yoz ki, gOzel · 
ilk tabloıuna benziyor .. 

Mat çehresi, renkli ve şekilli 

dudakları, iri, parlak, elA gGz· 

Jerl ve onun QeUinde nadir 

bulunur kaşlar .. 

- Tetekkflr ederim dedim· 
bu çiçekleri bir hatıra olarak 

aakhyacağım hemşire .. 

Tekrar atıma sıçradım. Onu 

tıllmle ıelAml•dım ve yfirddGm. 
O, gerideki halk kalabalığıoan 
araıından btli beyaz mendilini 

•'"''.,. 

Yazan: Orhao Rahmi Gökçe 

sallıyordu. 

içim birdenbire sızladı, garlb 
bir hisle tırperdlm .. 

Beolm klmeem yok artak .. 
Beni ıeven bir genç kadın 

kalbi de yok... Ve bundan 
başka, benim de kalbim yok 
gibi.. 

Hayır, benim 
Hem de Gyle 
kalb ki.·. 

kalbim var. 
korkunç bir 

Malblm SelAhlddln'le Sad· 

rl'ye yetlştnce batlarını manah 

manalı aalladılar, glldCller: 

Cevab verecek oluyorum, 

bırakmıyorlar. Mülhim Kemal 

da yetl~ti. Etrafımı aldılar, 

mfltemadiyen şakalaşıyorlar .. 
Blrarahk Muharrem ve Emin 

de bu babee karıştılar. Fakat 

topçu Ferid: 
- Mubarrem'le Emin'e eöz 

dOtmez ded( . h ot arı ata bine· 

mlyen sekerler ikinci derecede 

eöz alırlar .. 

Bunu bir 
ıaktb etti 

kahkaha tufanı 
v" ııkala~maoın 

mecr•&ını 

Çiinkl 

derhal değlttirdl. 

Mohırrem'le Emin, 

yorlardı. Amma, bu binmenin 

de bir tarzı vardı: 

Sıhhiye hayvanlarının iki 

tarafanda ha1ta ve yaralı nakli 
için birnevl sedlyeler bulunur· 

do. Moharrem'ltı Emin itte 

hanlara binerler ve yanyana 
IAkırdı atarak giderlerdi .. 

Biz borada iken garb cepht-el 

fırkalarındao baıraları Eskişe · 

hir'den Dumlupınar istikametine 

tevcih ~tmlıı bulunuyorlar. Biz 

de Afyon'dan çıkardı~ımız dftş· 

mauı adım ıdım taklb etmeğt'! 

baeladık. 

çıktık. Fakat ben, yorgunluk· 
tan ziyade. Nihad'ın bana 
verdiği aazlfeoln ağırlığı altında 

earsıl ıyorum. İnsan oğla neler 

gOrmilyor? 

Daha üç giln ... vvel bir kaya 

dibinde onun eevgllislnln fotoğ · 

rafını seyretmiştim. Bu kız, 

bu arslan yürtıldi silah arka· 

daşıwın kalbinde çok bilyü.k 
bir tesir yapmıştı .. 

Uurudakl borbı vermeden 

evvel, Nihad bana: 

- Hlliyor musun Nazım 

·demlotl bir kadın lıterse, bir 

erkeği, en iyi, en temiz, ea 

1zmb'e glrdfğimlıl ı~I 
yec.,k miyim acaba?. 
garlb bir OzQntfl v:1r.. ~ 

Çehresi biraz değtşoılr' 
zlyordu: ~ ..... " 

- Haydi canım ded l~ 
taşırmıısın dostuoı. d• 1' 
beraber gideceğiz, helJJ 

yana gireceğiz.. 1 f 
Boynuma sarıldı, beO 

naklarımdan öpUl: 11 
ı - Ne iyi bir Arkıd•I" _ .. 
Nazım?.. 1 !J De:ll. Şimdi çehre• 11,-.. 
gözlerimin Gnftnde.. S tt'~ 
harbe girdik. .Eekfoe; ~ 
Dumlupınar lıtlkametlP ~ 
garb cephesi fırtıl ffl 

So•ll 
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Yazan: Öğretmen Sabite A. üuın Bay lbrahim Sabri 

- ı - Neler Söylftyor? 
tı; 

1
Evet değerli kadınım, 

~~' l'Slerfm ki oğlumu1:un, kil· 
'trt b urgut'omoznn acundaki 
8t

11 
enfmkloden ftetftn olsun. 

Lı ne tıtr f Yazık! Yokeol, zOğürt 

~ etlden, bir demirci ueta· 

'" b L 'ite •şu birşey olamadım, 

"ltı •dı sayılır bir kfıf ola · 

\ ~· O vakit bugftn klmee· 
l-. •ı Çevirmediği fıçf yi her• 

'-.s)"Y•cak, helkl de özel ( B o· 
bir , paye bile verecektir. 

"- Neden böyle diltllnft.yor· 
-. ı.:.,.alh adamım? Bugünü· 

te b 
~ll ercket nemiz eksik? Az 
~h Yar kutln muyuz? Bana 

taı 
-.l.ı oeıumuz da bizim Ör· 
11Qı' 

't~ 111 gfttmekle daha iyi ede· 
L ' ltı b "Q~ 1 aba tall'ile daha ça· 
'e 

1 
Yllcelecektlr. Çocuğumuza 

...._ 'Prnık: istiyorsun? 

lıt bt Ben onun için her va · 

' ' r bQyfik leyarlık (Me· 
~~Glll) dftşüoddm· Şöyle bir 

,1~enlfğe (Btiklmllie) ne 
l,,.. · Koca kasabamızın hft · 

"lenı b 
O,ı:ı ay AkJD Blrkln gibi! "e ~orada değll de daha 
llııhtı ile tanımıyan, Hygıle an· 

Ctleııı 'ar mı? KasabaoJD Uerl 
tı~ ttl, dışardan gelen yaban· 

ttt,1" bftyQkleri ilkin onun 
lı ltıı 
"it B•rarlar. Bu; yaşlı bıelı 
" •da d •o00l! 111 . ır da ondan mı? 
htb Ne gezer kadınım, 
b~ ~· gôven olsaydı doksan· 
~d 1181 dayıyı da satarlardı. 

~b b•rn, hnkomen adam, ka· 

~-.Qıllgıo adım. Kazancı, ka· 

'1.ıın kazancı çok adam. Dan 
t~0 küçQk için kendlstle 

\d Qı,~e gittiğimde komşoonn 
la, " hı ~ k an olsun yıloız yftz. 

(DavHında) yilrt>ği sızladı. Bu· 

rada da eeselz duramazdı, belki 

dayanırım umuduyla erine dön 
dü, başını sallıyarak: 

- Küçüğümüzün hükümen 

yazılarım kopya edt>ceğine, bele 

kendi yaradıhşınıo dıtında buna 

dayanabileceğine hiç de kaomı· 

yorum, dedi. 
- Olsun, varsın dayanır, 

görürsün. 
Böyle konuşan adam Yavuz 

Balkan adında bir demirci us 

tası idi. Yavuz usta; lzmlr'fn 

( B .... ) ovasında 914 deki Rumeli 

göçünde yerleşml~, o vakıt· 

teoberl karısı, bir kız, bir de 

erkek evlAdlle geUrl kıt fakat 

çok sevgili bir ocak kurmuştu. 

İşinde hftnerll bir san 'atkar 

olan bu adam; zorlu tşl gibi 

btıtiln aan 'atlarJD pek nankör 
ve verimsiz şeyler olduğuna 

aaplanmıı, oğlu için de kP-odince 

büyük hayaller kurarak bükü· 
menlik.de karar kılmıştı. 

İşte bir ~Qn çocuğunun elin· 

den tutarak onu komşuları 

hOkftmeo Bay Akıo Blrkln'e 
götlirdil. Targud'a: 

- Bftkmenio evinde bir 

yabancı olmıyacakeıo, dedi. 

lelm atandır. 

Glrl1Jt:ceğl lşlo ne olacağını 

pek hllmlyen küçük Turgod; 
zorlukeuz babasının izinden 

yörildft. Baba oğlunu tavsiyeye 

yarar ümldlle onun eo son 

yazı eahtfelerlnl de benberlnde 
ıetlrmiştl. Bok.mene: 

- Size önceden Pöyledlğlm 

genç yımağınızı getirdim, dedi. 

- Öyle, eahldende pek genç 

görünüyor .. 

- Ark1&ı var 

&ÔtdQ 4~ıtlırdao koca bir deste 

it bil:· Bir gfio bizim kftçük 

~ttı •dar kazanır ümldlle [ ., 

, Qı hopladı. K d 1 
tıııa llnkllmeo he! Ulu tan· 8 } ll 
IA. lltl 
~ b er dn dütiinüyor! BO· .... ·----------...ı.ı"~'I 
'" unun için uzun, çok Avukat 
~- bı0knrna yılları, hele şlo· 
'•L 't Para kasası IAzım. Ya· 
~ il •lıldığın zilğtırtlO.kle bu· 

tted b , t en ulacıksın? 

''• Vet, zlkftrdür, doğru 
~dn hen, duba çocuğumuzun 
'•, btı~Q gftnderdlr ki bu kafa· 

' gt isteği görüyorum. Şimdi 
~t ,~~il ekonomllerlmle bere· 
~ltc.k Utııuzu uzun yıllar okut· 

~G P•rayı biriktirdim. 
4-t4llttlk1 bayıl onlkletnl dol· 

o~ı:ıııı' ilk okulunu da bitirdi. 

g~d~ı, hele yazm1&1 çok 
~) ;· Bu tatillerde kendisini 
~ kının yanma yf'rlcttlre· 

~ •i~d· hflyQyilp de girişeceği 
, 

0
1den ahştığıoı istiyorum. 

~~ bı emek bu kadarcık kd· 

~~tbll t Çocuğu, ıcaba hoşlanıb 
:'>le tceğlnl bile sormadan 
t totı 'oAltıQı u bir işe istiyorsun. 
, ' 1) oı bunu kaldıramazea?! 

~Gçıı 6~tındOğOn teye bak, 

~t gı!fln ister hoıona gitsin, 

~ ıı ttı,:ealn buna kim aldırır. 
~ ıı_ d ernkf bö le istiyorum 

> t. eıı;~.Utnlyim buy le olacak· 
~Pllı,, tırn ki Torgııd resim 

llıle •, rnnrekkeb veya ka· 

g~lltd:;:•aı çizmeyi, gözüne 

''• L Şeyleri çakı ile oy· 
}'t Qele k 
ıs_ 'fi• endlnden geçlh de 
~ httı.~erllınlyecek bir oruşda 
1 

Ilı,, Uınn uzun tabiata 

~tlıa ct~d.Pek: sever. İşte bunun 
dtı.!). btt t bir işe yerleıtlğini, 
~ dô Ban'atk&r duyguların· 

ı.. ııdo . 
t ~Oet rann diye ıstlrorom. 

1 t1Qu. 811110 her sözilne bat 
ti· ~" •I 1 ~•d.ı 1 tı:nış olın zavılh 

•hn oğlonoo Hvııında 

Bay Murad'a 
Bir Cevab. 

Güzel bir akışla eürüb giden 
anketfnlzlo, her gftn tatlı tatlı 

okuduğum cevablarıodan ziyade 
beni, bu cevabları esirgemlyen 

Hyın tiplerin geçldreeml oya· 
la yor. 

Boouola; yabana atılmayacak 
pek değerli f iklrlere llgisiallk 

göstererek ancak seyirci kaldı· 
ğım anlatılmasın. Hayır ... 

Bazen öyle yiiksek, felsefesel 

uylara raetlınıyor ki okuyuh ta 

dtrln derin düşü.omemek elden 

gelmiyor. Hangisi mi? Bay Mu· 
rad'm dünkft eDyınızdaki hlkA 

yeslode gizlenen incelik -.c bü· 
yftk anlam meselA: 

Anlatışına göre vak'a, 25 yıl 
önce başından geçmiştir. Atıl· 

mış olan bu bir çeyrek asırlık 

zaman içinde Türklük acununon 

bölümlerinde olduğu gibi ka · 

dınlık bölümünde de pek bil· 

yftk devrimler yaşanmıttır. Türk 
kadınlığı birçok IJeyler eırasında 

kendlalol yalan, dolanla iğfale 

y . ltenecek herhangi bir erkeğin 

batına, o büyük hemşlremlzlo 

taearlamıı oldoğu gibi eski ele· 
tem ve acemlcesin., değil de; 

pek biçimli ve modern erdem· 

llk külAhı giydirmek yollarını · 

da öğrenmiştir. 

Vah vah .M:urad'ı NAmorad, 

buoların henüz farkında bile 

değil. İetni yoluna koyamamak 

hıncıyla hu avukat kadınların 

bizatihi yalan olduklarını söy 

Basmahanede 22 numarada 

berber bay İbrabf m Sabri, 

berberlerin muhtelif işleri hak 

kında f lklrlerlnl şöyle anla· 

tıyor: • \ 
- Esnafımızın kooperatif 

teşklllndeo doğan sevinci son· 
sazdur. Biz berber esnafı, traş 

blçaklarınm hakaretine ınahküm 

olmaktan mustaribiz. Bu blçak

lar, meslektaşlarımızı mahra · 

oılyetten mahrumtyete silrük· 

lüyor. Onlar hüküm sürdükçe 

berberlerin yavrularına baka· 

mamalarını, tab!lll ve terbiyesini 

yaptıramamalarını tabii görmek 
14zımdır. Şahsımızın değil, 

çoluk çocuğumuzun eodişeal 

içindeyiz . 
Trı ş biçakları, eski faaliyetin 

mühim bir kısmını ortadan 

kaldırmış bulunuyor. 

DükkAoların birleşmesine ge · 

lince; bugünkil seviyemiz iti

barile, arzu edilen ahengin 

temin edllcmiyeceği kanaatin· 

deyim. 
Seyyar esnafa geçiyorum: 
Geçenlerde Gazibulvarında, 

yani müstesna bir mevkide, ta· 

nımadığım ve yabancı bir eey

yar berber, cadde ortası oda bir 

mütterfıılnl tr11ş ediyordu. O eı · 

nada hangi millete mensub bu. 

lunduğunu anhyamadığım bir 
Bay tle bir Bayan dı bu vazl. 

yete şabld oldular. Vaziyeti ca· 

Ubl dik.kat bulmuş olacaklar ki, 
klmbllir, belkl de fena bir mak· 

Hdla, fotoğraf çekmlye koyul· 
dolar. Millet ve meslek haysi

yeti dolayıeile yanlarıoa sokul 
dom, muhtelif bahanelerle ve 

onlarıo f Udrlerlol taehlb ede· 

rek buna mani oldum. Gazel 

fzmlr'de, bu şeklide seyyar · 

berberliğin devam edlb gitme· 

sine vicdanım razı olmıyor. Bu 

hal, ayni zamanda umumi eıh · 

hatla alikadardır. Belediye keo· 
dlslne dilşeol yapmalıdır. 

Diğer bir cihet: 

Eskiden cuma veslkdarı 25 
kuruştu. Şimdi 500 kuruş!. 

Halbuki bu pıra, ödenemlve· 
cek kadar yüksektir. Memle· 

kette sıkıntı var. Para azdır. 
Bu 500 knrutu verebilmek 
için çektiğimiz müşkilAtı taeav 
vur edemezsiniz. Yarın öbiir 

gün, bu ıerah altında onu da 
veremlyeceğlz. Fikrimce jiletler 

bındırola ve herhangi bir ver· 
giye tabi tutulmalıdır. O tak· 

dirde bizim de kazancımız yük· 
eellr ve beş değil, on Ura 
yermek lmk4nı hile hAsıl olur. 

Bizi bugünkü fena vaziyete 
dilşilren, bu tirat bıçai.larıdır. 

İyi tetkik yapılana, esnafımızın, 
ev icarı, yiyecek, çocuklarıo 

tahsil ve terbiye masrafları ve 
vergilerin tediyesi noktaeındın 

çekmekte oldukları mfttkfll&t 
derhal anlaşılır. 

Elektlrik mee'eleslne gelince, 
hu da ayrı bir derddir. Elek· 

tlrlk şirketinde bizim de depo· 
zltomuz var. Buna rıgmeo 

bizden ayrıca 30 kuruş para 
alınıyor. Buda kaldırılmalıdır. 

Cuma tatilinden bütOn esnaf 
istifade ettiği halde biz bundan 

mahrum ..ız. Halbuki tatil bi· 
zlm de hakkımızdu. Cuma ol· 
maea bile, haf ta arasında bir 
gftnftn tatil olarak kabulü IA· 
zım ve zaruridir. 
~~~~~-------~--~-

11 y ecek kadar dolu dizgin gi· 

diyor. 

Halbuki vak'a ne kadar za· 
rlf ve kadınlık. n4mıoa ne ka· 

dar şeref 11.. Zavallı Çıoar ... 

Aysel Cnngôren 

(Yurd sevgisi, yurddaş sevgisi, gO.zcl· 
liklerin sevgisi ve bir gazelin sevgisi) _, __________ _ 

Çok sevdiğim gözler de bu kuıkum olmıyan General KA 

~ün Bozdağ'ını gördü. Onun zım Dlrlk göstertti. 
haımetllfve mağrur görünQşftoil Köyiinde bulvar gibi yollar 

hayranlıkla seyretti. Esrarlı da açılan, andaçlar dikilen, parklar 
ğın eteğinin bir ucunda ula kurulan, çocuk bahçesi, ııpor 

çamların koyu gölgeleri altında alanları, modern binalar ve 

herblrl sönük geçen blr gftoe mekteb, g,ramofon ve radyo 

bedel, uzun ve tatlı dakikalar gören, bana köylerinin çöp 

geçirdik. Ne yozık ki saatler kutuları hile eksik olmıyen 

değil . . köy delf kanlıları oe İlbaydan, 
Yanan dudaklarımız Mermer ne ilçebaydau, oe de muhtar · 

oluktan e) kana kana f çti. d•o blre~y duymadan, bfr 
Üzerinde : emir almadan içlerinden gelen 

Mermer oluk bir istekle kemanı aradılar ve 

Sağlık kaynağı buldular. Bozdağıo olu çamları 

Ne ınutlu ondan içene arasında keman sesleri dinliye · 

Diye yazılı .. Evet seğlık kay· rek yüreklerini coşturuyorlar, 

neğı, oeş'e kaynağı, düşünce Bozdeğ'lı delikaolıoıo kema· 

kaynağı ve saadet kaynağı. nıoı ve arkadaşlarlle bfrllkde 
Buz gibi aıkyor; cana can ka· okuduğu ulusal parçaları din· 

tıyor. lerken bizim de yflreklerfmlz 

Ondan kana kana işlik ne coşdu. Benliğimizde gizli ne ka· 

mutlu bize... dar duygu varea canlandı ve 

Geniş bir dost çevresi içinde ıahlaodı. 

büyük bir l&tekle ylnlleo ye· Dinlediklerimiz ulusun özyil· 

meğl umarım ki, her dost her reğlode yatıyao ve oradan ko· 

zaman anacaktır. pah gelen duygulardı. Hiç su 
Yemekten sonra derinden katılmamıı temiz ve yeril do· 

~elen içil bir eaz sesi hepimizi yuşlar. 

kendine çekti. Sanki tabiat Ara vermeden çalan Bozdağ'h 

bir oa~me olmueta inliyordu. genç bir aralık durdu, kemanın 

O kadar yanık ve içli bir ees.. çevrede yankılar yapan sesi 

Aradık ve buldok. Mermer eusdo. Hepimizin içinde ayni 

oluğun biraz yukarısında büyük istek ve üzilotü vardı: " Neye 

bir kestane ağacının altına durdu? Biraz daha çalsa.n 

toplanan Bozdağ köyünden bet Biraz sonra kemanın sesleri 

oo delikanlı sazla ulusal hava· yeniden duyolmıya başladı. Bu 

lar çalarak ve söyleyerek eğle · sefer daha haf il fakat daha 
nlyorlarmıt. Buna e~ıenmedcm teslrU bir ses yükseliyor. Genç 
haşkıt birşey demeli. Çclınan efeler de beraber söylüyorlar: 

havalar, okunan parçalar o ka · İnce Mf'hmer.. İltimd11 ida· 

dar içil ve o kadar tesirli ki.. mıo ok d un u ... 

Dlnllyeolerln gönülleri coeu· Bu; yıllarca evvel geçen bir 

yor ve gözleri yaşarıyor. Kir· sevgi ve bahadırlık destanı 

pikler arasından süzülen damla olsa gerek .. 
damla yaılar dlnleyenlerlQ bft· Köylü İnce Mehmed'lo hala· 

tün duygularını kendinde top· raaını ne gOzel eaklamıt. Dıl~, 

luyor. Her biri birbirinden kısa, fakat içten gelen aözhrle 

güzel, yanaklarından kan dam· ne gQzel yaı•tmıı .. 

hyor ... Bo levent ve içli genç· Tınımıdığımız, görmedlğlmlı, 

lerl yanımıza çağırdık. çoğıımuzon adını ilk defa ora · 

Bir tanesinin elinde kabak da işittiği bu ince Mehmed'e 

sazı yerine gftıı:el bir keman bizi de ne kadar acındırdı .. 

vardı ve ooon becerikli par· Bozdoff dın ay~ıhrken içimiz 

makları arasında loanılmıyacak de oradan aldığımız birçok 

kadar gftzel sesler çıkarıyordu. eeyler vardı ve gene biç kuşku 
Ne zamandın beri kemanla yok ki içimizden birçok şeyler 

çalıştığını eorduk. ( Yakın za· orada sindi kaldı. 

manlara kadar kabak eazı çalı· Ben onun içindir kt her gl· 
yordum. Bir iki ay var buou dltlmde Bozdağ'mı daha güzel, 

aldım) dedi. • daha alımla ve kendime daha 

Köy dellkanh1arı ve kemau!. yakın ~bulurum. 
Ne güzel şey.. Sen de ey sevgilim... Boz· 

Bize bono da hOyük T.ftrk dağ'ın karla tepeleri ve sık 
devrimi; ve KamAllzml en iyi ormanlarile eşsiz göriloOşünü, 
anlıyanlardan olduğuna hiç oraya gittiğim zaman, kaldığım 

ve içeriyi dolduran bol ay ışığı 
(•) Mermer oluk, Bozdag uykumu daha fazla kaçırmaaıo 

köyfinün üstiinde çamlar ara· diye haza geceler pencerelerin 

sında bir yerin adıdır. Burada akkavaktan yapılmış kapakla· 
çok güzel ve soğuk bir su rını aıka eılnya kapadığım 

vardu. Gene-ral Dlrlk buraya odamı gördükten: sabahları yü· 
güzel bir çeşme yaptırtmıştır. zümü yıkarken parmaklarımın 

- donduğu çeşmelerde ellerlnı ve 

A N A D O L U yüzünü yıkadıktan; bahçelerde 
çayır k111lırıoın gtl:lel ötiltle· -Günlük Siynaal Gazete 

Sahip ve Daşyazgnnı 

llaydnr llüşdü ÔKTEl\1 
Umumi ne~riynl ve yazı işleri 

müdüril: Kemal Tnlı'it KARACA 
İdarebııncsi: • 

lzmir ikinci Beyler sokağı 
C. Balk. Pnrtiı;i binası içinde 
Telgraf: lzmir ··ANADOLU 

Telefon: 2776 - Posta kutusu 405 

ABONE ŞERA]Tl: 
Yıllığı 1200, Altı ayh~ı 700, Üç 

aylığı 500 kuruotur. 
Y ahancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır. 
Heryerde 5 Kuruıtor. 

. -Günü geçmiı nüshalar 25 kuruıtor. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

rlııl dloledtkten ve oraya, hiç 

şOpbe yok, içinden birçok t~Y· 

ler bıraktJktan sonra Bozdağ 

bana eekhloden daha gOzel ve 
daha yakm görünmeye baı,ladı. 

Mermeroluktan su içerken 

ineanıo avuca soğokloğuoa 

dayanamıyor. Avuçlarımız lçlçe 

olarak o sodan içsek diyorum. 

lnsao tablatıo bu güzel kö· 
şeslode içindeki duygular çoş· 

tuğa ve kabardığı zamanda 

yalnıdığını çok derin doyuyor. 

Ulu çamların arasında baş 

başa vererek birbirimize da· 

yansak, beraber düşdoeek, bera· 

her güleek ve yerine göre, be· 

raber ağlasak diyorum. 

-----···----
Bir ŞoförQ n Dikkate 
Değer Bir Mektubu .. 

Konak önünde pompa ile 
benzin aatmak için Belediyeden 
müt1aade aldım. Bir henzln ştr . 

ketlle de anlaştım. Fakat tam 
pompayı yerine koyacağımız 

zaman şirket mfimesşllt bogftn· 
kil vaziyetle benim otobOslere 

benzin 11tmama lmkAn olma· 

dığını söyledi. Sebebini sordum. 

Tröst anla~mı yaparken otobih· 
lerl kendi aralarında bölmftşler 

ve btolm tş yapmak istediğim 

şirkete otobüs ayırmamışlar. 

Gerçi baoı kat'i olarak oto· 

bilsler11 benzin 11tamıyıcıkean 

demiyorlar. Şu kadar var ki 

her ş1rket otobüslere 11ttığı 

beher tlıe benzinde 5 kornt 

Iskonto yaparken benim tbket 
bu iskontoyu kabul edemlye· 

ct-ğloe nazarın Iskontosuz sat· 

mak mecburiyetindeyim ki bo 

da lHsrruf bakımından tıtbl· 

kine lmkAn olımıyao bir ittir. 

Bu vaziyet karşısında hiçbir 

otobüe eabıbi velev cındın ae· 
•lştlğim arkadaşım bile olsa 

muhakkak kt iekontolo benzin 

almayı tercih eder. Şo bale 

nazaran benim oradaki ticere· 
tim f llrn tahdld edilmiş oluyor. 

Şirketlerin bu garip anlat· 
maaıoı ben şöyle tcfıir ~dlyo· 

rom: Yalnız kendileri kazan• 

smlar, hariçten bu ite el uzat· 

nıak ı,tlyt'nler mü~kildılıt kar· 

şılaıaanlar ~e kaç ııı ar. Mubık· 

kak olan ho noktal nazRr ;ne 

kimse hayır diyemez. Çü:.a:ü 

çok ı'iık ifade ile ecnebi b ... n· 
ztn tlrketleıi lın tlcııre• l'!rS=ıJe 

memlekette kendilerinden lınş· 

kısının istifadesini bıakeızhk: 

olarak telakki edenlerdir. Gene 

bundan ~vel kendi aralarında 

yaptıkları mukavele ile hlçhl· 

rlstnio reami f iatten noksan 

veya fazlı benzin satmaunı 

e. 88 olarak kabul ettikleri bal· 

de sırf bal gibi ıath olan bu 
iti bışkHına tattırmamak be· 

vesile gizlice ve yılDJz otobGe· 

ler itin oltede 5 kuruş Iskonto 

ediyorlar. Mademki otobtısleıl 

aralarında paylathlar, takel 

otomohlllerlle kamyonları dıı 

aralarında paylaşsınlar veyahut 

5 kuruşluk f lıt tenzilini diğer· 

inine de tatbik etelnler, OD· 

lardı lütfen gö,terllmlo olan 
bu teveccbhteo istifade etsin· 

ler. Çftnkil onların dı ayni 

şekilde hakları vardır. 

Bu tröstün bagOnkO teklini 

kudretli bir ihtikar tel&kkl 
ederim. Bu memleketin bir 

ferdi olmak haysfyetile ılrket· 

lerlo yalnız kendi istek ve 

klrlarına uygun olupta ahar 

için zararlı olao bu gibi meT· 
zuatana hu işle al&kası olan 

devlet mfieeeeeelerlnln tlrketlerl 

ciddi sorgular kartısında tatma· 
lırını beklemek. eo ileri hakkım 

olar. 
İzmir şoförlerinden 

Refik Tayyaroğlu 
--~-~~---,--~~~~-

lneanl•r var ki, yıllar ve 
yüzyıllar geçtikten sonra da 

anılıyor. Ne mutlu onları ... 

Biz de ey sevgilim!.. Biçol· 
mazsa, ya,adığımıı gQnlerde 

baş batı birbirimizi aneak ... 

Diyorum ... 
18.5.935 

H. Kunter 
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Salak, yanlış düşünmlyordu. 

Gerçi kendf 9l Kadının güzelin 

den, çirkininden anlamazdı. 

Ammo, göznnfin nlıımı ile, Ya· 

kar'ın da her halde çok güzel 

dedikleri tiplerden olabtleceğlnl 

oklı k vrayord-:ı . 

- Biç olnı!lZBo vunur ya, 
ona bakayım! 

Diyordu. Zavallı Salıık, ne 

kadar safiyetle dOşfioüyordo: 

Bo genç kızm ruhunun, böy· 

ııvonmağa, eğlenilip vskf t geçi· 
rllmeğe yıınaşmıyacak luraua 

yfikeek bir cevher oldağunu 

nereden bllecektl. 

Aybey bile, ilk hamlede, iri 

bir kayaya çcrpmış köpüklü 

dolgalar gibi, lollttlerle, ger'eln 
ged ye gelmemiş mf ydl? 

Hepsi de uyumuşlardı. l\fo. 
ğaranan içi, lyJden iyiye ısın· 

mıştı. Salak o kadar horhyor· 
do ki, Yakar blrka; defo oyan· 

dı, gözlerini açtı ve dinledi. 

Sonra tekrar gülerek gözlerini 

kapadı . . 

Bit defasında, Aybeyl ört· 
mü~tO. TesadOf, bunu da. Salak 

gör.mile ve yarı uyku ıereemll· 

gl ile, yüzQofi iri başlığının 

içinde eaklıyerak gülmüşt6. 

- Hah ·demişti· tamam! 
Ve derhal, gene uyumuş, bor· 

lamağı başlamıştı. Aybey, onun 
bir su mahzeni gllrühfisiiofi on· 

dıran bu horultularını alıvmıetı. 
HattA ara sıra tak,lırdı : 

- Salak ·derdi· sen oyar· 
ken, kırk tane öküz borolda 

yor, eanıyorom. 

O da, gOler : 
- Şu halde bahtiyarım, kırk 

tane öküze bedelim. 
Cevabını verirdi. 

Sabob .. 

Tanyeri parlak mı parlak! 

İlk oyaoan Salak olmuştu. 
Köşede yatan iki gence, sevgi· 

' den buğulanmış gözlerle haktı: 

- ?.1.şıl mışıl uyuyorlar!. 
Ben de g'!oçlf ğimde öyleydim .. 

Diye kendi kendine söylendi. 
Ve sonra lldve etli : 

- Doyan Teorı için söyle· 
sin, ennkl şimdi de az uyuyor· 

muşqm gibi söyleniyorum. 

İlk dfiefincesi onlara yiyecek 

düşünmek oldu. 

Ayaklarının neona basarak 

mağaranın ağzına doğra yü· 
r0d6 .. 

Hava ne kadıır güzel, gökler 

ne kader yfiksektl? 

Gece, doğlann tepesinden ye· 

nl yırtılmıştı. Ormanlardaki 

toplu gölgelikler yeni doğılmııı· 
tı. Ta karşıda büyük bir dağ 

vardı. Bnşı, kora bir kalpak 

gibi koyu bir çam ormanlığı 

ile l>rtQlmüştu. 

Salak etrafın bakındı : 

- Gazel dedi- ~u aşağıdaki 

dere içine eapsyım. Keklik 

sesleri geliyor. Belki başka bir 
şey de çıkar .. 

Okunu, yayım zaten ma~ura· 

dan çı ·arken almıştı. Ağır ağır, 

ağaçların arasından yürildü. Se· 

rln, taze bir orman kokusu 
lrhıe dalmııtı. 

An·adolu'nun Tarihi Tefrikası 

, 
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e e 
ir Kuş Geçiyordu. 
ırşey Taşıyordu .. 

Burnunu derin derin çekti : 

- Yaban armudu kokusu 

geliyor amma, nerede? 

Ara sıra, barı kuşlar ağaçla· 

rın arasından kanatlarını dal· 

larn çarperak kaçışıyor, uçuşu· 

yorlardı. :)alak, boş döomlye · 

ce~lne emindi. 

Gerçi, bir iki gilnlök yiye· 

cekleri vaadı. Fahat taze, bir 

enbak yemeği olea, çok hora 

geçecekti. 

Aşağıdaki dereye nrdı, do· 
laımağa başladı. 

Fakat tallslzllğl üsUlndeydl. 
Birşey yapamıyordu. f rl, besili 

keklikler uçup gidiyorlardı. Sa· 

lak, keklik gibi ötilyor, fakat 

bu kurnaz kuşları kandıramı· 

yordu. 

- Sesim odonlaşmıe ta be-
ceremf yorum. 

Dlyorda. 

Güo doğuyor olmalıydı : 

Korşı dağın tepeııiodekl or. 

monlığın fisl11ne, ilk ışıklar 

•urmu~tu. Salak, n" kadar za· 

man geçtiğinin farkında değil 

dl. GOntş, yQrüdftğfi yerlere, 

girdiği orman içlerine kadar 
bile sokulmuştu. 

Bir aralık. gene boğazı doğ· 

ro dö:ııdii. MOthlı:ı snrette canı 

sıkıldığı belli idi. Ç6nka bd· 

Uin kuvveti He barnunn sıkı· 

yordu. Bu hareket, Salağın can 

sıkıntaeının alametlerindl. 

O kolalarda 
imtihanlar 
Maaşlar Hakkında 

Dün Bir Emir Geldi 
Dcln şanmızdakl kız n er· 

kek llaelerlnde sözld sınıf yok· 

lamalarına başlanmıı:ıtu. Bu 

yoklamalar 7 haziranda bitmiş 

olacaktır. öğretmen okollırın· 

da yapılan tatbikat yoklamaları 

bltnılştlr. Haziranın ilk günün· 
den ltlbar~n nazari dereler 

yoklamalarına batlanacaktır. 

Pazar gOnft kültür direktör· 

lılğOnde liselerle, öğretmen n 

orta okullar direktörleri topla· 

nal'Bk olgunluk yoklamalarında 

bulunacak yoklama komisyon· 

lan üyelerini seçeceklerdir. Dün 

Kültür Bakanlığından öğret· 

meoltrio makam maaşları bak· 

kmda bir emir gelmiştir. Bun 

da tlbaylık büdcelerloln hazır 

lnoarak onaylanmak Ozere ha · 

kanlığı verildiği. ancak bild· 

ceye yapılıtcak yeof bir ek 

(lıave) ile •erilmesinin müm· 
kilo olacağı için ştmdiUk mı· 

kam tahefeatlarının maaş bor· 

dorularından çıkarılması blldl 

rllmi~tlr. Eoepektör (Müfettiş) 

ve başöğretmenler haziran ayın· 
de yalnız oeıl maaşlarını ala · 
cıklar, mnkam m aı:ılarını alı· 

mı yacaklıırdır. 

Yangına Karşı 
Hfikumet dairelerinde yan· 

gından korunma tedbirleri alan 

komisyon dan bay Sftleyman 

Sırrının bnşkanlığtndı toplanmış 

kurarlar almıetar. 

Tam bu ıırada, başını k al· 
dırmıştı : 

Çok alçaktan iri bir kuş ge· 

çtyordu. Pençesinde de blrşey 

taı:ııyordo. BattA yavaş ynaş 

yere doğru alçaldığı seziliyordu. 

Demek kf, koş, pençelerin· 

deki ytıkü taşıyamıyor ve ağır· 

lık arthkça, zemine do~ro al· 
çıhyordo. 

Salağın keekfo gözleri, eski 

bir ıiştnahkla, derhal onu ta· 
mdı : 

- Kartel bir oğlak kapmış! 

Vahşi kuş. yavaş yavaş, ade· 
t4 sQzOle ıftz6le, Salağm bu· 

lundoğu noktaya doğru yaJtla· 
şıyordu. 

Salak, hemen oknnu, yayını 
hazırlamış, bir kıyanın üstOne 

sıçrayarak, bacaklırmı açmıı:ı. 

yayı germişti. 

K oı:ı, tam tepeye gelmişti. 

Salak, bakOIO bileğini, uıtı· 

lıkla salıverdi. Yay boşandı ve 
adetA görOnmlyen bir hızla hfl· 

define doğru uçtu. Duada kO· 

çftk bir hareket oldu. :Bedel, 
f ki ye ayrıldı. 

Bir parçaaı, dikine olarak 
dftıımeğe baı:ıladı. Salak bir nara 
ıth: 

- İsterse öbürihft dftı:ımeslo! 
Diye bağırdı. Öyle ya, asıl 

lAzım olan, kartıhn avını pen· 
çealnden kıpabllmektl 

- Denm edecek -

V enizelos Pro
gram Hazırlamış .. 

- Bıtı 1 inci yOzde -
seçimine lttlrak etmemelerlol 

bildlrmlı:ıtir. 

AIAkadırların verdikleri ma· 
himıta göre, Venlzeloe, Çaldırlı 
bOkümetl ile mOcıdele etmek 

fture beı:ı yıllık bir program 

çizmiş ve merkezi Vlyına'da 

olmak, Mısır, Parla n Ame· 

rika'da ı:ıubelerl bolonmık 

üeere yeni bir komite tesis 

eylemlı:ıtlr. 

Gölgem 
Baııı 3 ftocil ycızde 

Ve tekrar iki adım atıyo· 

rom.. Ayaklarnoın ucundan 

burnono gı111terly"lr. Bir adım 

daha atınca bOyftcek bir kafa 

çıkıyor ve gene korkarak< ıı:ıığın 

altını çekiliyorum.. Ne sağa, 

ne sola, ne ileri, ue de geri 

bir adım .. 

Gölgemden korkoyorom .. 

Karı:ıı evin pençlrelerindeu ba· 

karak gfllOşiiyorlar. 

Bir baeta ile eğlenilmez am· 

ma ne dlyeblllrlm?. Basta, 111· 

lak, bahtıuz, sokakta kalmıe 

bir kedi duygoeo nr içimde!.. 
Birdenbire gözlerimin içinde 

bir avuç mnğnezfim yanıp eö· 
nOyor. OnrdoAum yerde dlz!e· 

rlm bükülüyor, l~Ufyorum. 

Yerde bir taş var onu alayo 

rum \'~ tep mde sallanan ışıl· 

dağa fırlotıyornın. 

Bir şangırtı işitiliyor. Pr.oçe· 

redekiler birşeyler mırıldanı· 

yorlır. Sokak zifiri kıranlık· 

. ''2ı Avuliat Bay Mo 0Sumıadler · ~ı Dnşoıcdı· 

S, akir Söylüyor: Y B.,. 1 ,:.;~;, ~'· 
- Batı 1 inci yGzde -

ler için en kOçtık bir endişe 

varit olmamıttır. 
Bay Mustafa Şıklr'le konut· 

mağa başladım. İlk ıoallml so· 

roncı, bir heıap yıpmağa baı:ı· 

ladı : 

- Ne oluyoruz · Dedim · 
bu yaı:ı heeabına lftzom ne? 

Güldil: 
- Şimdi yaşımla, anlata· 

cağım hldlıenin tarihi arasında 

bir aykırılık olur da fena vazl· 

yele düşeriz, diye korkuyorom. 

Dor, hesabımı yepayun! .. 
Tuhafıma gitmişti. Bay Moa 

tafa Şakir, tıpkı kadmlar gibi, 

yaş me!l'eleıl üzerinde ha88a&I· 

yet gösteriyordu. Nihayet he· 

sabını bitirdi: 

- Yaz azizim • Dedi • ben, 
hayatta yirmi yedi yaşına ka· 

dar korkunun ne demek oldo· 

ğdnu btlmlyordom. Yirmi yedi 
yaşımla iken... Dur, dur, bele 

bir daha h .. aab edeyim!.. 

.Evet, tamammış.. Evet, ylr 

mlyedl yaşında iken mütareke 
imzalanmıştı .. Ta1virloden aciz 

oldu<;nm bir korku, beynime 
saplandı: 

- Eyvah ·dedim lıtiklAll· 

mfzi kaybettik •e herşey gi· 

diyor ... 

fı:ıte bo benim hayatımda 
duyduğum ilk korku olmuştu. 

Hem şahsi. hem de milli bir 
korku .. Emin olonaz, gQnlerce 

uyuyamadım.. Kafamda eablt 
bir korku, h1&tılık halfode 

dehtet saroyordo. 

Bay Mustafa Şakir, 
- Bir daha var! Fakat, yaz. 

mı kozum, yalnız aanı hususi 

tekilde anlatıyım. 

Dedi ve anlattı. Bu; haki· 

katen bugftn bile ooun hayı· 

tında eseri olan korkunç bir 

hAdleedlr. Ayni zamanda çok 

acıkhdn. Hayalin zor alabile· 

ceğl kadar hazf o 'e romantik 
blrşey .. Fakat yazamıyacığım, 

doğra değil .. 

Bay Muıtıfı Şakir en çok 

sevindiği zamanı da ı:ıu kı111, 
birkaç cümle Ue anlattı : 

- İzmlr'ln istirdadını doy· 

doğum n mektebi bltfrdf~lm 
gün.. Biri tahsıma, diğeri de 

mensup bulunduğum millete 
ıld iki bOyük sevinç.. Daba 

birçok sevinçler tatmıı:ıımdır ta· 

bli.. Fakat bakınız; hepslol 

unntmuşom, yalnız bunları ha· 
tıtlıyorum .. 

Konoı:ıurken sigaralarımızın 

dumanını savuruyor ve Jrıhve· 

lerlmlzi de lçl1ordok : 

- Saadet hakkındaki telAk· 
ldniz?. 

Ne 1alan ıöyllyeylm; hen bu 
ıoali sorduktan ıoora, manzum 

bir parça, yahut baokasına alt 

bir vecize bekledim. Fakat bu· 

gcın o kapıyı kapamış olacak, 

kendi ff klrlerlle cevap verdi : 

- Sndet · Dedi • mala, 
sıhhate, kemale nail olmaktan 
ibarettir. 

- Yalanı, en lozla, erkek. 
mi söyler, kadmmı? 

Gölda: 

- Ne var · Dedi • blleml· 
yecek; erkek ıöyler .. 

lerı gömQldft .. Ve gölgem, bir 

t:ışlıı can verdi. Bozuk kaldı 

rımlarrla, başımı dikerek öyle 

hlr ~idlştm var ki, ,;ölgemln 

gördüğünü 1 terdim. Fakat tim· 

dl kurııolıktı; beo kendim göl· 

gele~tlm. 

Hastayım ... 

- Neden? 
- Neden olacak, bonon 

tablfllğl meydandadır. E:kek, 

kendi yarıdılıı:ıı ve lı:ıl lktlza11 
dalma biltll yollara sapar. Al· 

Jest efradını •e bilhassa kart· 

sını kandırmak için mutlaka 

ve mutlaka yolan eöyler ... 
Bu, muhakkak bir keyfiyet 

tir. Meıeld, o erkek, bir avukatsa. 

- Ne yapalım karıcığım, 

keı:ılftf) idik de, şöyle idi de, 

böyle idi de ... 

ter kaybolmamış ve E ti , l 
rıı:ıın eağlınmıaı lbtlıP• ti g 
mıı:ıtır. Bu görüeoıeıılo ,ı~ 3 ~ 

l ,1110 ( 
Bltler'ln gelecek soy e s t 
olacağı ı:ıOpheslzdlr. ~ı.1 6 

Bertin, 21 (A.A) - ıe# 
nal Sosyalist ileri g; ,6, 
Bltler'ln bugfıo Terecrğ b•dJ#' 
•fn yılın en hfty6k aıılef 
olacağını eöylüyorlsr. orJ 
söyle-.1 bir saat 11adsr d' 

1 
~ 

ve 1
' Alman ordu yasası 

sayı aolatacıktır. ~fd 
Dış siyasa hakkıod• çı 

ceklerlolo anlaı:ıı:ıııya ıo~ 
Diye söyler.. Fakat 

Allahoı:ıkıoa bunları .. 

koouı:ıuyoruz. Eğ~r bu 

ıJJO 
yazma mahiyette olacağı 0 -~ 

Husuei ' Oitler, tılr Ros·Alı:JJllll fff' 

tüccar ise, 
erkek mamazlal; andhıı:ımasıo• ~e..ı.r 

flSrv 
ea ile anlaşmıya tar• 

- Kasara bakma karıcığım 
.der bir komisyoncu, bir tüc· 

car gelmiş de önunla iş husu· 

sonda konoı:ıtok, bir gazinoya 

kadar giderek iki tane içtik ... 

Bunlar ve emsali. hep yalan 

şeyler!.. Canım, sözün kısası: 

Hepimizin yaptığı şey! .. 
Bir kahkaha attı: 

- Fakat ·diye UAve etti· 
kadın hunu yapmaz .. 

söylfyecektir. bC 
Tarımcı Tale ot 

Bursa Tarım (Zfraat) ,~ 
l k bit rL.t 

okullarından kalaba 1 feııı 
dün akşam Adana'd•11 ~~ 
mize gelmtı:ıler ve fJ ~ 

{it 
Tarım okulunda oıfsB ~'1 
mışlardır. Bu ıalebelet ,i 
na'da tetkikler yaptıkt•11 (~, 
İzmlr'e gelmiştir. BOl~e ııe~ İ2 

bSO ıl 
taka ) iirOnlerl ( &fa ,c•~ı/ İS 

- Yalan, hayatta lizım mı· hakkında tetkikler yııP ı 77 
dır, dtğll midir? dır. Adanı Ziraat okııU•fl 1 ig 

- Ben birçok zevatın fi. 
kirlerine iştirak etmiyorum. 

Yılın, bir inean için, hiçbir 

zaman doğru de~lldlr. En hii· 

yük tehlike zamanındı bile 

doğra söylemek lcabettlğine 
kanlfm. 

- Şu halde ne diye kadın · 

ları yalan soylfyoruz? 

•y• 
klklerlnl bhlrlb Adan• 4 ~2 

mftvlerdlr. Bo okull•' >~ Qa 
Comurlyet meydaoıııd• tef ~4 
türk andına bQyük bit ~ ~3 
koymuşlardır. ~ Q6 

1'0~ 87 
Akhlear a&llye btı e

9 
kimliğinden: dtO" 9o 

Cami kebir mahallesf Jl ., ,t gl 

- Üstüme eylik, 
Ben öyle söylemedim. 

lll kızı hCbolye ile k0°'~ İ it,l 
&ağlık. d o . _J 
Benim ıekfnln urla köyOo e ısı". 92 

cllli ndfosta 2 316 °'\i 93 
anlattıklarım, hileli yol tutanlar 9bP ~ 

hantde mukayyed .(f g4 
lçinplr. tfe • 

oğlo mebmed emin i 95 
- Peki, siz duroğu masla· 

hat amfz şeklfnde yalana da 

taraf tar değilsiniz öyle ml? 

- Değllf nı, değilim, bayır!. 

Fakat kozum, Blllib sıkına, 

ıu son kısımları biraz tra~ et, 

* .. .... 
Köylerde 
Y atıokulaları .. 

Geç,.o yıl llbaylığıo muhtelif 

yerlerinde açılan köy yatı oku· 

ları bu yıl otuzlklye çıkarıl· 

mıı:ıtır. İlbaylık yeni yıtı okula 

açılacak yerleri IJÖylece karar· 
laştırmıı:ıtır: 

İzmlr'lo Narlıdere, Ödemlş'ln 
Adagftme, B"ydağı, Beyköy, 

Kiraz, Birgi, Ttre'nlo Boğaziçi, 

Bftyftkkıle, Kahrat, Bayındır'ın 
Falaka, Çırpı, Uladı, Torbalı'nın 

Dağkızılce, Tepeköy, Kemılpa· 

şa'nın Ören. Menemen'lo Ulu. 

cak, Focı'nm Yenlfoça, Der· 

gamr'nın Kınık, Yukarıbey, 

Aşağıbey köy ve oablyelertle 

Kuşad091 ve DJkut merkezle· 

rinde a<:ılacaktır. 934 de yapı· 

lan tecrQbede onlkl yatı oku· 

lundı 237 çocuk barındırılmış 

ve okutulmuştu, Ba yıl daha 
nrlmll sonuçlar elde edilecek· 

tir. Yatı okullarında; okulsuz 

küçük L üçOk köylerin çochkları 

lle yörük çocukları okutula· 

caktır. 

Bu okulların masrafları köy 

biidc.,lerlnden temin edllectk· 

tir. Olı:ullular; kert!Veller üze 
rinde hazır laoacuk yataklıırda 

yatacak, b .. pslnin ayrı diş fır 

çaları, eaboolıırı olacak, ınuo 

tazem hlr yaşayı~ geçirecek· 

lerdlr. Köy yatı okulları hazi· 

ran sonunda açılacaktır. 

d 1•'' Q rındı açılan ihtar • bol ı ~ 6 
dolayı lkametg4hı oıeÇ pııl, ~ı 
lan danlıya llıtneD ::/ ltQ 
teblf gata rağmen ııuıb ~f &,~ 
gelmemle ve hakkıod• ,b~rl ttQ 
ksrarı ittihazı ile o:ı t ~ İQJ 

s•' .. ı 9.6.935 pazar gOnil 00v ~6 
kuza t11llk kıhnmııı oıdo! ~ &ı8 
danhmn ye•ml nıtzkard• / 9(5 

zat mahkemeye geıınesl el 1~ 'ı~ 
bir vekil gôodermeel 11

" d! ~~ 
efe '"O 

dlrde gıyaben mabkeıP ( 

nm olunacağı ilan Oı ı.ıoot· JOs 

UksOrenler? Mut· 
laka (Okamentol) 
Ôksnrnk Şekerle· 
rini Tecrnbe Edi· 
niz •• 

ve l'Orjcn ~ahapıP 
En -Ostnn Bir Mne· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız· 

Kuvvetli ıuns bil 
f stiyenler Şahap 
Sıhhat Snrgon 

Haplarını Maruf 
ecza depolarından 
ve Eczanelerden 
Arasınlar. 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
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eo 
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ı z M ı R VV. F. H. Van ROYAL NEERLANoAts KUMPANYAsı 

l Mevkii 

3 gıaallcr mıhalleıl kemer ıokağı 
( ktc;Gk tuhlflyeclle çarfıll 13 no. ıdada 

" " """ .. ! llttncı ıClleymanlye mıh. hakkı b. ıoklğı 
7 ~•yakada alaybey mıballeel hayal ıokaga 
8 ktoGk tuhafiyeciler çarıııı 13 no. adada 

lo lktncı ıQleymınlye mıh. ruhi baba eokığı "aırrı bey,, eo. 
it laae.ll hoca maballeeJ bClyGk tuhaf lyecller 8 no. h adada 
la kllçQk tahaf lyecller çarım 13 no. adada 
16 ~yakada alıybey maballad han "gln aydın.. eobgı 
l? '9eaıduhlye mıballeel kireçli kayı eokağı 
le il U H U '4 

No: 
Yeni · eıkl Cinai Depoıhoeo 

45,45 1 ev, dClkU.o (00 
12 46 dOkkln 100 
11 45 u 100 

6 n 200 
10 4 e• 300 

·ıs dakktn 100 
3,5 2,4. H 700 
82 mqın 300 

6 dClkktn 100 
10 21 eY 800 
6 H 160 

8 " 160 
10 •• 160 

- " " " " il 

il :-il hoca:mah. k6ç6k ıubaflyecller çarıııı 13 no. adada 20 daklı:ln 100 
1( 'fiyaka boıtanh köytı -:inci ıftleymanlye mıh. kAmll pqa cadcleıl 
1fı ~Def ıClleymanlye mah. OçGncCl nesaket eobğı 
4o YClk tuhaf lyecller çartııı 8 no. adıda 
tı 10GncQ karatıı mah. halll rlfat paf8 cadeal 
,, lll11cı ıtUeymanlye mah. htleeyl n efendi ıokıgı 
~kpuarı mıh. memduhlye cad. blytk tabaflyecller 

- llo. h ıdıda 

4o ev 800 
148 138 e• 140 
2,4,6 24, 24·1,24-2 Gç eY 860 
43, 43· 1 dakktn 200 
293,235 H (00 
12 12 e\" 360 

105 300 
~lık pasarı mıh. memduhtye cıd. blylk tuhafiyeciler 

19 llo. adada 67 mıagasa 200 
lo H U U U il U 68 61 200 

'a "-•diye mah. tire kıpuıu ıobga Sıi 40,(2 " 240 
'3 ~enıdublye mıh. kClçClk tuhafiyeciler çarıııı 13 ao. adadı 42,'J7 61 dGkkta 60 
,, 

1 
IDed İga mıh. yemle çarım ugır ıokağı 23,24 25 mığHa 500 

t~1 ~elli mab. baedorak ikinci keıtelll çıkmazı 101 91,l ,n 500 

'' " " " " " " 77 75 n SOO 
ı1 ~lltyıka alaybey mıh. hın "gCln aydın., ıokagı 23,23· l iki n 600 
ıt "ııyalı:a oımınsade mahılleel retıdlye ıok•I• 21 25 n 520 
'' llae•dahlye mıh. kClçClk tuhafiyeciler çaq111 51 ma&au 100 
'8 :elDdobfye mab. eekl balıkpazarı ıo. b4ylk tohaf lyedler çar. 87 •• 400 
'4 ~•telif mıh. bıodorak ikinci keıtelll çıkması 97,77 77 n, ahır 1100 
lg 

1 
deniz mıh. btıy6k tohaflyecller çarııaı Gut balYarı 9 mığısa 760 

" .. .. " " .. .. .. ,, •. ı .. 800 
e, •blDet aga mab. yemlı çartııı 3 5 " 600 

" ~ ı._ ~ " " mey\"eter gftmrGğCl eoka~ı 36 16 " 240 
~ ......,lye mah. aıurecl ıokak 5 n 70 
it ~1 IDabmot mıh. bacı mıhmut ıokagı 62 42 n 900 
'~ı' dcntı mah. btıyClk tuhafiyeciler çaqı11 90 mııua 2(0 
la " " " " .. 91 .. 240 
~ :~Clnc1a ıaltanlye mahalleat hacı mnltlt çukura eobl• 14 et 160 
, le llD ı mahalleal baycık tuhafiyeciler çarf111 Rl,83 mıgtın 300 
'6 b llaıtye mahalleel aort bey ıolı:aAı 19 23 n · 200 
'6 .::_ık tohaf lyecller çarııeı 8 nomınlı adada 111 iki mağHa 600 
~ ~diye mabaUetl tra1Dny caddeli 1021 m. 985 n 900 
~, J'•ka bahariye mahalleel hafıs efendi eolı:ıAı 3 n ItO 
'tt '~ .. ... " " • 3, 1 et (0 "l 4oı. et ıaltanlye mahalleıl yunaı ikinci çıkması 18 8 133,50 no. ıraa 16 
~ ._ Plı kaya cıddeel 6 2 e YID yar111 60 
1•J .. ;~doblye mıhılleel mumcu ude aokıgı 128 126 n 160 
~ bı ile mıballeıl duygu eokağı 53 63 ıru 10 
~~ '-t~Def karataı poıtacı aU rln eoka~ı 39 35 nln 80·53 eeblml 80 -" ı..!1&1 aıaballeal gtlnd6z çıkmuı 23 27 n 120 
~a el ka11tat mimar ılnan eokığı 38,88 l e\"ln 24·6 aehlml 100 
I~ ~Qe IDahalleıl mangal tepe ıob~ı 26 26 ına 65 
~ bt tlllye mahalleel tnmny caddeıl 210184,1841nln1728·27aehmll2 
""l ~ rtnc1 kantat poıtacı ali rlu eolı:ığı 29 25 « 892 13(( « 26 

''•tıt lrfın ıokağı 4ı ev 200 

l( MANiSA 
l~ :-laa çaprası belı:lr ufer mahalleıl balık puan c•cldeel 
~, •Dleadı alıybey mahal. hendek bbve ıo. · fırın aokak • 

121,121·1 
12 

n n dGkktn 500 

ıg :-•11 alaybey mahal. tramny cad. hCllfev agı camii karıı11 
a~ .. ~llieada llray maballeelnde ClsClm puarındı 
'a ,... ... ela ., « belediye eokağı 

56 
5 

500 
500 
400 
800 

te " " .. usan yol caddeet 
'& " yar baeanlar mahılletl kara mıuak eokagı 

57 
38,38 1 
25,25 1 

2 

n, dtlkkAn 1000 
n, dCllkkla 800 "·l .. mimar ılnan maballeıl hutane caddeat '° .. .. « " .. u 

'9,l « ıuay maballeelnde llae aokağı 
« c '°·ı " 'e.a « denct11n mahalleııJ il raçhane kortunla mektep cad. 

" « •9'• « 
« « « « 

c c c « 
,, « 

lımet pata mahalleıl çay fenh cadcleal 
lı 
,~ 

« ılaybey « hendek kah\"e eokagı 
~ eany mıballeel banka eakağı 

hClern atı mahallesi hamım eokağı 
AY D 1 N 

« « 

« « 

2,l 
29 
31 

4ı 

6 
8 
7 

21 
8,10 

8 

•• 
dGlklkln 

" 

800 
800 
800 
800 
300 
400 
300 
600 
240 
400 
400 

belediyenin 142 No. adaıınıa8S8 839 No. lı arsaıı Clıe · 700 
rlne yapılmıı n. 

bl1ar mıh.:alleıl 

240 adanın 4437·1no.h ınuıtlıerfne t 
bılcılar mıbılleal « 

yapılmıt ev 1 
t kortolut « gısl bulvarı berinde 158 No. lı adada 
: haean efendi mıhılleel g11I bulnra eserinde 

236 taj DO. lı H 

89 taj no. h ev 
77 DO. lı dClkkln 

0 
ramasan paoa « mimar alnan aokak 

ae IDeeodlye balcılar mahalleal belediyenin 237 DO· h adaeında eT 

~ KASABA 

300 

200 
200 
180 
100 

500 a. ~Patin kuıbaıı yenice maballetl eıkl klllae yeni ctlm· 94,9,·A taj no. h H 

~.~ Jet eaddellncle 
'"e numaraları ;yakanda yasıh emltkln petla pın ile •tJtları l ·6 935 cumarteal •tlnCl 

llaaıe edilmek here açlk arttarmaya konalmaıtm. letekll olanların her birinin hlsa· 

14CERES,, vaporu lti mayısta gelip yüküofl boşalttıktan eonra 

Oer Zee sonra Burgas, Varna ve Köatence Umanları için ydk alacaktır. 
"Gt\.NYMEDES., vapuru 18 mayısta gelip 23 mayıstı Anvers, 

& Co. Ameterdam, Roterdam ve Hamborg limanları için yük alacaktır. 
DEUfSCHE LEVANTE LlNIE " CERES " vapuru 1 haziranda gelip 6 haziranda Anver, 

"AKKA., vapuru 19 mıyHta Amsterdam, Roterdım ve Bamburg limanları için yük alacaklar. 
bekleniyor. ~Hımburg ve An· SVENSKA ORlENT L1NIEN 
veraten yftk çıklracaktır ''NORDLAND

11 
motôrCl 2 haziranda Roterdam, Hamburg, Co 

" ARTA ,, vıppuro 27 mı· penhage, Dıntılg, Gd1nla, Cöteburg, Oelo ve lekandlnavyı 
yıetı bekleniyor, 30 mıyıea limanlarını hareket edecektir. 
kadar Anvera, Roterdım, Ham· SJ4:ıtVlCE MAR1Tllf ROUMAİN 
borg n Bremen için ytık Garbi Akdenb için ayda bir Muntazam Sefer 
alacaktır. 0PELEŞ11 vapuru 16 mayısta gelfp ayni gönde saat 18 de 

ARMEMENT H. SCHUIDT · Hayfa, Malta, MarıUya •~ Bareelona hareket eodecektlr. 
HAMBURG " ALDA JULYA 11 vapuru 20 haziranda gelip 21 haziranda 

"TROYBURG" 21 mayısta Malta, Marellya ve Barıelon'a har~ket edecektir. 
heklenlyer. Anvere ve Bam· NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 
borg'tan yak çıkarac•ktır. İzmir Nev·York arasında ayda bir muntazam eder 

JOBNSTON VAREN LlNES ••RINOS., npuru 14 mayıata lzmlr'den ( Doğru ) Nevyork 
LTD LlVERPUL için yftk alacaktır. 

" QUENMORE" vapura 18 ••TAMESlS., vapura 20 hazirandı İzmlr'den (Değro) Ncvyok: 
mayıata gelip Llverpul'dan yClk için yilk alacaktır. 
çıkarmıttır. Yolcu ve yak kabul eder. 
SERVİCE DİRECT DANUBIEN Hami•: IIAnlardakl hareket tartblerfodekf de&tılkllklerdeo acente 

TUNA BATTI v ı=ı 
meı'ullyet kabul etmez. 

0 TlSZA,, npuru 5 haziran· Futa talafllt için lkincJ Kordonda Tahmil ye Tahliye ~lrketl 
da bekleniyor, Bndapeote, Bra· 

blnuı arkuında Fratelll Sperco ıcentıbğına mClracaat edilmesi 
tlılav ve Viyana için yClk 
alacaktır. rica olunur. T~lefon: 2004 · 2005 

"DUNA,, npuro 30 hazf. -

randa bekleniyor, Budapeote, Perakende Ku·· ku·· rt 
Bratfııln n Viyana için ytık 

alacaktır. 

THE EKSPORT STEAMseıP Satılıyor. 
CORPORATıON 

"EX ARCB,, vapura 2 ha· 
zlrana doğra bekleniyor, Nn· 
york için yClk alacaktır. 

N. 8. - Gelfo tarihleri ve 
'19pur tarihlerinde ıcentemlı 

hiçbir meı'ullyet kabul etmes. 
Telefon No. 2007 . 200R 

OPERATÖR 

D'· Kamil Ahmed 
Merkes uked haetaneel 

opentör6 
İkinci Beyler eokığa Beyler 

hamamı karıııı No. 41. Her 
gen Clçten ıonra baıtılınnı 
kabul eder. 

Telefon 3686 

Olivier ve şflrekii
sı Limitet Vapur 
Acentası 

CendeU Bu. Birinci Kordon 
Tel. 2443 

Tbe Ellermu IJneı Ltd. 
0 ALLGER1AN., nporu 18 

mıyııta Llverpool ve Svanıea· 
daa beklenmektedir. Ve ayol 
zamındı doğra Llverpool için 
yak alacaktır. 

0 POLO,, Hpuro mayıı nl· 
bıyetlnde Anvere, Londr1 ve 
Bolden gelip tahliyede bulu· 
nacak ve ayni zamanda Londn 
ve Hull için yClk atacaktır. 

"0P0RTO,, nporu mıy11 ol· 
bayetlnde Lherpool ve Svan· 
ıea'dan beklenmektedir. 
The General Steam Navlgatlon 

Co. Ltd· 
"ADJUTANT., vapuru 7 mı· 

yııtı Londra için yftk alacaktır. 
Deotaehe Levınte Llnle 

"ULM., vapuru 15 mayıeta 
Bambnrg, Bremen ve Anvera 
ten beklenmektedir. 

" ANGORA 11 vapuru halen 
llmanımııda olup ytlk boıalt· 
maktadır. 

Not Vorut tarihleri n H· 

purlann lalmlerl herine deni· 
tfkUklerden mee'uUyet kabnl 
dllmees. 

Zayi hisse senedi 
lımlr Esnaf ve ,Ahıll banka· 

11ndın aldığım bir mCleulıllk 

bedelinin nıefı olarak tediye 
etdlğlm lklytlı elli liral k 1·60 
ve 1 • 61 numaralı bonolarımı 
uyl etdlm. Yenisini alacağım · 

dan ukleJnln htıkmCl olmadığı 
Uln olanor. D. !l 

Mul1a'da mtlteahhld 

Memurlar kooperatifinden: • olarak 11tmıyı balyan kClkftrtlerlnl de 345 kuruıtın perakende 
baıladığımızı eayın halkımıza bildiririz. -lzmir Liman işleri Alım Satım Ko-
misyonundan: 

16 mlllmden 22 mlllm kutrun• kadar 14 ton demir çubuk 
ve 8 . 10 milim kalınlık Ye 5 · 10 eantlm genlıllkte 2 ton lı · 
mı demiri ve 8 · 10 · 12 eb'adında 9 ton mıhlık demir ve de· 
ilk kutru 13 mlllmden 25 mllfme kadar olmak Ozere dörtytız 
elli kilo demir pul H 22 mlltm kutrunda 200 kilo ıomon ve 
t 6 milim kutrundan 41 milim kutruna kadar 200 kilo tıkım 
çelJğl ve dört eantlm boyunda 20 eantlm bovona kadar 84 tor· 
ba tel çivi paurhk ıuretUe aatın alınacaktır. Pazarlık tol 29 
mayıı 19:i5 çareamba gClnCl ıaat onbeıte yapılacağından letlyen· 
terin komisyonumuza gelmeleri. 1488 

Yazın Geldiğini 

Haber Veriyor. 
Babrlbaba aahll park gazino· 

ı o açıldı. Geeelert btrrak elek· 
tblk lAmbılırllo nurlu blr yas 
geceıl bayatını bıılamıf bulo· 
nan bo ıevlmlf bahçemiz mı · 

yıaın birinci gflntlnden itibaren 
çok yClkeek bir muılk ile neı 
eılne neı'e katacaktır. 

Sabllpark gazinosu boeene 
lsmlr'lo en klbar bir bahçesi 
oluyor. İzmlr'ln maruf, emin 
adamlarından otelci bay Basri 
ile meıhor lokantacımıı bay 
SClleymın'ı ve Mehmed Eraltay• 
ıabtlpırk gazinoıonda it bııın· 
da görmek için mıklyetlol söy· 
lemlye bıılı·haııaı bit delildir 
ıannl!derlı. 

lnblearlar lımlr baımftdClr · 

lOğGaden: 

lımlr inhisarlar baımcıdnrl· 

yetine alt depolar ile efmcndtı · 

fer lıtaeyonları ve lak.eleler 
arasında yapılacak ispirto n 
içkilerle lekele ve istasyonlar· 
dan depoya gönderilecek barut 
ve mevaddı lnf lllklyenlo 1 6 
935 tarihinden 31·6 936 tarl· 
bine kadar bir eene zarfındaki 
nakliyatı açık ekelltmlye ko· 
nulmuıtur. leteldtlerln bir ee· 
nede yapılacağı tahmin edilen 
iki bin beşyGz llrahk nakliyat 
bedelinin % 7,50 olsbetlnde 
temloatlarlle 23 mayae 935 
perıembe ıtınil eaat onbeıte ve 
ıartname / 1 görmek Qıere bu 
tarihten enel lzmfr lnblıarlar 
bıımfldflrl6ğClnde mtlte .. ekkll 
komisyona uğramılafı . 

İnblaular bmlr bıımftdftr· 

lClğilnden: 

Çımaltı tozlıaındıkl idare 
malı fırın, Oç tane ev ve bir 
kıhvehınc ile bakkal, ııçı, 

berber, ka@ap dükkAolarının 

mali 935 ıenellk kiraları açık 
arttırmıya konolmuıtor. istek· 
illerin teminat paralarlle 25·5· 
935 cumartesi g6oG saat on 
be,te lzmlr lnhiearlır baımtı 

dürlüğOnde mOteoekkll ihale 
komisyonuna o~ramaları. 

12 15 19 22 1375 

inhisarlar lzmlr baımOdür· 
lOğilnden: 

Çamıltı tu:ılasından lzmtr 
tuz deposuna mali 1935 senesi 
zarlındı getirilecek en 11 4000 
en çok 7000 ton dökme ve 
çuvallı tuzun mavnadan dol · 
madakl toz ambarına nakil ve 
latif bımmallye ücretllc Aydın 
şilmendüfer kumpınyuına o 
mOddet lçertslnde vertlecek en 
az 2500 en çok 4500 ton ço· 
valh tuzun Aleancak iskelesin· 
de mavnadan vagovları nakil 
n istif hammılfye flcretl 
23 6 935 perıembe gOntı ıaat 

oobette ıyn ayrı ihale edilmek 

Ozere açık ekalltmlye konul· 
mootor. isteklilerin bir ıene 

zarfında yapılacağı tahmin edl· 
len eatış deposunun 1050 Ura· 
hk hamaliye iicretl nln y6zde 

yedi buçuğu olsbetlnde 79 llra 
Als:ncak lskeleelnlo 585 liralık 
hamaliye ücretinin yOzdc 7 ,5 
ntıbetinde 44 llrı temlnatlarlle 
birlikte o giln lzmlr lnhiHrlıı" 
baımbdürlüğftnde mOttşekkil 

komlıyona mQracaıtlara . 
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FRIGIDAI RE soğuk hava dolabını 
bir lüks eşya zannetmek hatadır. ilk 
taksit olarak yalnız (10 LIRı\) vere· 
rek alacağınız hakiki bir (FRIGID· 
AIR) evinize neşe ve sıhhat getirir. 

, .. ~ ................................. ... 
FRIGIDAIRE 40 mumluk alelA· 
de bir elekıirik ampulü kadar ce .. 
reyao ~arteder. Hundan dolayı, mas· 
rafı faydası~ile ınukayese edilmiye .. 
cek kadar ehemmiyetsizdir. 

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

"F R 1 G 1 D A 1 R E,, değildir. 
-~·· ...... 

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

daha canlı bir misal bulunabilir mi? 

BOlbllırDa 11::ınıradeırlleır ve ŞSÖa lzmir Gazi Bulvarı Kardiçah Hftseyin Bey Han 2· 4 

lstanbul Deniz Levazım Satın Alma 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 75,000 Ura olan 5,000 ton Rekompoıe 
kömür 28,mayıe,935 salı gftod 1111t 15 te KHımpaıada komlı· 
yon binasında kapalı zarf ueulile ekslltmlyc konulmoıtor. Şart· 

namesi 375 kurut bedel mokablllode bergQn komlıyondan alına· 
bilir. Muvakkat teminat 5,000 liradır. İatcklilcrln muvakkat 
teıntoat makbuzu veya mektubunu ve kanuni belgeleri hnl 
teklif mektuplarını belli ııaatten bir ııast enellne kadar komlı · 

yon reiall~loe v~rmelerl. 12 17 22 27 1367 

DOK1'0R 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi Rontken MOtahaHıeı 

llERNEVı RONTKEN MUAYE~ELERf 
ve ELEKTIRJK TEDAViLERi. 

YOrOrui1en ve Bilhaa11a RAŞİTİK Çocuklara Ultra-Violo 
Tatbik ve Rontken ile KEL Tedavileri Y11pılır. 

1 Akşehir Bankası! 
IZMIR ŞUBESi 

İkinci Kordonda Borsa civarındaki kendi blnaııında 
TELEFON: !2363 

•• 
BertftrlO (Banka ve Komisyon) Muame· 

leleri deruhte olunur. 

Mevduat Faizleri 
Vadesizlere % 4 
Altı ay vadt:liye % 5 
Bir sene vadelije % 6 faiz verilir. 

Zahire, QzGm, incir, pamuk, yapak, afyon ve11lre komla· 

yonculoao yıpıhr. MaUar geldiğinde 11hlplerlne en mOeald 
şenide avanı 'terlllr. 

• ikinci Beyler Sokak Fırın .Kartm No. 25 •Tele • .254.2 Bomava satın alma komisyonunda iha· 

~1111111111111\1111111111~ Do~to~ ~111111111111111111111111~ ~~·~~•~e~~· ~~~a~~~~a~~~k~o~~~n~as~~~~~r ~~~~~~~ı~~ 

~ A. Kem al Tona y ! ~·:·~· .. ::::~~~· ::; .. ~0;h~.;::. için 24 bin ltllo .. ı ... ,. 
~ Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hastalıklar § açık. akalltmlye konmuıtur. = birinci sınıf mOtabassısı § 2 - İbaleıl 2 haalran 935 p111r gGnG eaat 15 de yıpılıcıktır 
§ Bumahane i11tasyonu karşmndaki dibek eokak baıında 30 sayı· ~ 3 - Beher klloeuna tahmin edilen f lat 18 korootor. 

§ lı ev ve muayenehanesinde sabah eaat 9 dan ıkşam 1111t 9 ı kader ~ 4 - Muvakkat teminatı 324 liradır. 
:= ha11tılannı kabul eder. = 
:= Müracaat cdon hal!laları yapılması ldzımgelen eair tahlilit ve E§ 5 - Şartnımeelol görmek lçla her gGa ve ckalltmeelne gl· 
:= mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına cevaz gö· 5 rltcceklerfa btldlrUen vaktinden evvel temioatlarlle = rülen Pnomotorak11 (hava vermek) muayenehanesinde muntazaman §l§ blrlik.te bornnada aelLed Hbo ılma komlıyonona 

ffiİllll yapılır. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfrF. m6racaaıları 1433 17 22 27 1 

1 s tan bu I Deniz Levazım Satın Alma 
Komisyonundan: 

Tahmin edtlen bedeli 100,000 lira olao 2000 ton mazot 29 
mayıs 935 çurl}amba gftntl eaıt 15 te K11ımpa~adı komleyoo 
bloaBında kap11h zarfla ekBthmiye konolmoıtur. Şırtnameııl o 
lira mokabHlndc hergtın komisyondan alınabilir. Mankkat temi· 

nat 6250 liradan ibarettir. İateklllerln muvakkat teminat mık· 
buzu veya mektublarile kaount belgelerlnf bul teklif mt-ktop · 
laraoı belli aaıtteo bir saat evveline kadar komisyon relılftlne 

'erpıelerl. 12 17 22 27 1366 

----------------------------------------------Horona aeked 11. al. to. nundıa: 

1 Kıtaat ihtiyacı için 16,800 onaltı bin ıekiıytız kilo 

ıığır eti ıçı k eksi hm iye konmoıtur. 

2 lbıleel 28.mayaa.935 11h güoil ıaat 15 te yapılıcakıır. 
:J - Beher kllosoouo tahmin edilen flatl 17 onyedl kuruıtur. 

4 - Muvakkat temtoıtı 214 liradır. 
5 - Şartnamesini görmek fçla her gftn ve ekılhmeelne glrl· 

teceklerln blldJrllen nktloden enel temloıtlarlle bl(· 
ilkte Bornanda aıkert ıatıa alma :komlıyonuna m ra· 

caaılerl. ıs 17 22 27 138' 

. 

NEDKALMiNA - -
• L-.----~~__,--.;....-;~,...._.;;.;;...... __ ~'l 

Devlet Denizyollarındıı 
Tenzilat Yapıtd•· 

~' l - l Mayt1 935 tarihinden itibaren tatbik mnklloe ,ıttl' 
lıo yeni yolca tarlfeeloln letanbul eQr'at pot1'1 

birinci mevkilerinde yemek mecburi totolmoıuıt· .J 
Birinci mevki yemekli vapor dereli yelDek 

nnlre dıhll olmak Gzere 1870 koroıtor. ~ 
2 - Muayyen iki lekele araıında 30 ıtlıı maddede ~ 

meYkllerde moteber olmak Gzere fotoğraf h gtdlpde••' 
blletlerl lhdH olanmoıtor. Bu biletlerle eeyabal e 1~ 
gidlote ve dönilıte vapur Ocretlerlnden yOıde ylrıD1 1 ~ lıtt yıpıt.r. letaobol'a gldlp gelme birinci aıe•~ ~ 
Gcretlerl ıQr'at poıtalarında yemek, YerAf yeeafre ,.,1 
olmak Gzere 3128 ve Merıtn döallı letanbul poıtl• 
yemekılz 1986 kurottur. • _.ti 

3 - Dnlet demlryollarıoda olduğu gibi ayrıca iki •1 f."'
detle moteber olmak n Ege denlılnde lımlr Ue 111/ 
denlz'de Samıun araeındakl bGtCla lıkelelerde le1'

11 ~ 
kadar ıerbeıtce ıeyıhat edilmek Oıere fotoğraf I• 
biletleri lhdae olonmaıtor. .,ıl"& 

4 - lımlr'le lekenderlye araeında bir ıe(erllk teaeı~O~oel 1 
lerl 1atışa çıkarılmıttır. Birinci me•kl 105, 1~ .,1~,ı,t· liradır. Arzo edenler İıkenderlye'de .,.porda yıt• •dl ; 
TafıUAt almak lıtlyea eay•n yolcularımızın b111lr ;;-' 
rlncl kordonda 144 No. Denfıyolları aceateHğl.., 
cutlerlDI diler ve llAn edertı. 20 ~2 ~· 


