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• ı9s5, Tflrk haaın ff kk d K l 1 h t V d• Memlekete Refah ve Saadet Getire-

~da, belllbatlı blrgfln, bir a ın a amu aya za a er ı. 
-;:::- DoktHı olarak dalma cek Olan Fabrikanın Temelitma 
~lı:tır. Buın kurultayı, 

.._~•'de, uk kez olarak Hazine işlerinin Tutumu, Tediyatın intizamı, Devlet Gono Boynk Şenlik Yapılacak. !:" toplanıyor. Tark baıını, y k J y k f 
"oldoıuna, bayık TGrk Kredisini Gonden Gone Q se tmiştir ve Ü se -
'11111 içinde bir •arlık aayıl · 1935 y ) 8 d • (214) M•J L• d 10 

l Jlhn anbyacaktır. tecektir. 1 1 Q cesı 1 yon ıra ır. ' 
iM. Irk gasetecmğtnı da,an· 15, 25 ve 50 Kurusluk Gümüş Paralar Basılacaktır. 
~ ~llQ tanımak ıeref 1 de 
"'Jet ldareılnlndlr. Tark 
......_-•, 25 may11 1935 de aluıal Ankara 22 (A.A) - BngOo ·- Bu ıuretle tetkll edllmlt 
~ araıında yerini al· AbdGlballk Renda'nın başkan· olmaıına göre 934 yıhna na· 

"' hakkına kavuımut lığında yapılan kamutay top 
.,,...-. Bak.kın Y"rlnl bulma lanllıanda 1935 yıh müvaze· 
tw. •, TClrk baııoına değer nel umumiye kanunun görü· 
~~eılndea ne kadar ıevlaıek t«Umeelne baılanmaıu llzerlne 
· .. ICllr. Flnını bakanı Foad Ağrah 

\ 1'1t1ı: baııaı, dank.el duruma . kanunun heyeti~~ umomtyeıl 
'lltaıemlyecek kıdar de~lt Gıerlnde ıa lsahatı vermiştir: 
' llarlemlıtlr. Hereeyden Sözlerin,., kamutayın tetkik 
...._~~ 'l'trk b11ını, btıyClk TClrk meuıaanu teıkil etmekte olan 
~~l ile omuı omasa ytırG· 935 bGdceılnln cumurlyetln 

programının tatbiki için yaıek 
heyetince geçen yıl Stlmer 
bankın ıermaynlne Uheılnl 

kabul eımlt bulunduğunuz 4 2 
milyon liraya mrhıolGn bu 
bankı1ya verllmeai 700 bin il· 
raıı da gene aanayllmlaln moh· 
taç olduğu Merinoı yanana 
ve pımak ıılih Ye lnldtafı için 
sarfedllmek Gzere taalluk ettiği 

bldcelere 1,440,000 Uraıı da 
tlmdlye kadar btıdce haricinde 
ted•lr edilmekte olan muafiyet· 

- Sona 6 ıacı ylsde -

Nazilli Pamuk iıtaıyonu 

Nazilll, 23 (Buıud) - Na 
zllll'de karalacık dokuma fab · 
rlk•ıının ıemelltm• ıenllğlnln 

15 Haziranda yapılacağına dair 

Stımerbank amam mldlrlGAID· 
den buraya rtımen haber gel· 
mlıtlr. 

- Sona 6 ıacı uhlfede -~ "reflle kıvanç duyar. 12 inci yıhaa atd hizmetleri 
~k Önderin her buyruğuna ve ba blametla karıılıklarını ............... ~ ............................................................................................... .., ................................ ~ .... 
' ine koyarak ödevini ye· lhtha etmekte oldoguna ıöy· 
lft l•tlren, getlrmtye çahıan llyerek batbyan f inanı bakanı Hitler'in Söylevinden Sonra. 
'"ılık ta, hiç kuıka yok ki, mGtevazln olarak tanılm edil· f'ioanı Bakam Bay Fuad Ağrah 

t~~:;.~·i:. .. ~:;::m~; ~! .. :ı.~,!'8:.~:!:·~:;~:.··:.~~ :..::.m:::=::•!! :.: •. !t Rayıştag Almanya'nın Şerefini ve Hu-
~Dde de ona yapıyor n Alnt iıaret etmlı ve demlotlr ki: milyon lira11 be· Jıllık 11nayl ' 

~··~ ••• , •• ı.A•raı-'düt Türkmen Dag~ında Çadır kuk Musavatını Müdafaa Eden Ray 
~· hiç te geri değlldlr. 

S ~:;:~:.danF.:~ Basan Haydudlar. Hitler'e Teşekk~e Karar Verdi. 
~ ltınlarla beraber, Tark 

------•------ BerUn 22 (A.A) - Bay mek iham deAlldlr. DlflDdlea ae giren pntli bir pngnm 
tıı...._--. Anapa'dakl eılerl tOyle ( •) K d• • 1 d Ed • 1 ., Hl ı L edl ~ smaı ' en ısıne sna j en ~uru tler'ln töylevl hakkında hertey fala elmle oymalan ç •meat r. 
' 'Balkan gasetelerl kadar ~ Döyçe Algemayn Çıytaa~ gaze· yapmıkllsın blldlrilmlıdr. Çin· Berllner Lokal Aauypr 
' '-lak lolade balanmnyor· Selçuk'ta işlemiş. teıl ıunları yazmaktadır: ktı hepimi• blUyoras ki, banıı diyor ki: 
-......_ IQ, Deden böyledir? Sıbt Bitlerin nrmlı olduğa laahat korumak için Almaayanın en Dlplomulaln, arualaaal po-
~· 1ebebl nya aebeblerl o kadar kanaat nrlcl, o kadar iyi aıluı olarak kıbal ettiği de llllhaın lukl .. f eden _,....._ 
'ı. 8qnlar öyle ıorgalarmr tamdır ki, Rayttag bqkanının heniz lıtedlğlmlz gibi herkeeçe rlle meydana gelen •ahim meı· 
~ laerlertade ayrı ayrı dar· kendiılne kar11 yapmıt oldoAa anlaıılamamıttar. Yalnız haklı elelerl halledememeal dolaylalle 
~Grk baıınının yapmaaı, inanç Aöllerlmlne olaeamas da oldugumaza değil, dogru bare· A nupa ufuklarında balatlana s; eıı, denim içinde QıtOne bitin yGreğl ile lıtlrak eder. ket ettlğlmlse de emlnls. toplandığı bir zamanda Flhrer 
~ &devleri yerine getlrmetl Hiçbir teY gizlenmemektedir. Almanya 3 ıobat tarihli ba~alarca ıClren bir ıGkduan 

,,-.•dan ook gerekli bir .?!~!~-~~:~.~·-~!~.!'!.!::: •. -~~-~~~~=~~~!:!~!::~~-·-·-·=.!~!~ •. ~!~~ı.!~e •• 7-... 
~k 13ylemek gerekir ki, 
"e- '-eıaının çetldll •e en 
lııı.... ....ddiğ olan derdlerl 
~e k•dar hiç dltGnOlme· 
ta • Baad• bls psetecllerla 
, .... oldapna lnk&r ede· 
S Fakat, dlnkG tartlar 
~ ae yapılabilirdi H ne 
~lirdik? BngQa durum 
~ lı •e 6nQmQze bir ka · 
~ IÇdmııtır. Şimdi huteyl, 
~ kanttt•ydan bekliyoruz. 

' k kararlarla, T6rk buaaı 
' ""' - gellfecek, denim H 
~ Jlklmlerlnl ba .. rma 

'· da daha hasla ylrGye· 

...... karaltayı aeıhrkea, 
~Jet) len de boboedilmeye 

't'-' da. (Matbat kannao) nan, 
' ... ıaanı 11ktığı, ııkmakta 
1 , I• f lkirlerl Heri ılrtılayor. 
"-'-ee' ele berinde biz de 

1~, dtlklerlmlsl e6ylemek il· 

'"~ Gsgeallğt (Htlrrlyed) 
., -;ı.11a. (Matbuat kuua) 

Gtk .,_nıaı 11kı bir 
...._ &o.a 2 lael JGHe -

Sa&daki kıea boyluıu İımail, diAeri Yuaur'tur 

S.ferlblear'ın Tlrkmead•Aı'a· Soyguncal•rdan İımall'ln eekl 
da yftrlk ay Oımanın çadmnı bir cinayetin H bir de eoyga· 
aean H 400 llra :ını g11bedea nan faili olduğa anlaıılmııtır. 

Emlnclk ojla İlmail ile arka· Tahkikata göre lımıil bundan 
dııı Y aıaf 'an tutulduklarını enl K.aıadasının Seloak aabl· 
yasmııtık. Bunlardan Emin he· yealade bir cinayet lılemlı H 

atız tatalmamıttar. Soyguncular; isini kaybetdrerek Tlre'ye kaç· 
çadırda balchıklan Bayan Gll· mıı, bir kahyanın yanaımahğı· 
ltl'yfl lıkeace ederek on 1ekl• na glrmlt, çobanlık eıme~e 

Jf'rladea 7anlamıtlardar. - Sona 6 ıcı yllde -

Meşrutiyetten Evvel ve Sonra: 

Başımızdan Geçenler. -Makedonya ihtilali._ Bulgar Komitecileri, Arnavut 
tar, ittihat -Terakki, Saray, idare 
Şemsi Paşa) Mahmut Şevket Paş 

ve Balkanların Içyozo. 

Çok heyecuh we beni& blçblı mabarrlr taıafJadn yud· 
mamıt olan bu b.Uaelerl, bagladea ldbaren (ANADOLU) 
ı6tanlannda okum•~• bıtlayacakunıs. Tefrikayı yaua, mG· 

tekalt ytlzbaplardan Anadolu Ajaaeı m••e111l1 Bey MDlhla 
Dotan'clar. Arkadaıımıs, o hayatın lçlade balanmaı, kıymeıU 
hıtJralara malik, İttihat •e Tenkklde •azlfe almıı, Mabmaı 
Şnket Papya yaverlik etmlt bir ukerdlr Te tam aellhl7et 
ıahlbldlr. 

- -
Buglln 5 inci Sahifede. Ya~n : M. Doğdif Saftı, 



111111111111 Sahife - 2 1111111111111111 A N A D 60011L100C0001 l0100001111111101111111111111111111110111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111l1l1!l'l,l,llll,1,1.1.1.1.,,2,,4,.,,M,,ı~la::A'; 
·,,, •••••••••••••• ' ••• 11111111' 1111111 •••••••• ••••••••••••• .ııı •• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••• '''''' 111 ••••••••••••••••••• ' ' '''''' 1 ••••••••• ,, ••••••• 11111111 ' ' ''' ~J-l 

Bayan Basene Nalan SöylUyor ,------------------------• ,. G 

1 T e O y a ~ o O lYI y lYI k. O a 1r o 1 -on-nn 
Erkek ve Kadınların Yaş - Knçnk Duyu~· 

Kıskançlığı Ayni Mi? Atatürk, l(iiğıdlıane' deki As-
1 

c. :.a: M~:a~.3~·;;; 
Bayan Basene Nalan, 

zından Kaçırdı ve 

Nihayet Agw-keri Tatbikatı Takih Ettiler .. ;;°"~:du~::r~~:: ·~·101;:~ 
On gflo kldar k•ldık.tıD 

Dedi Ki: = teknr M.raı'• ~ldeeek.df· 

Sorduğum sualler şunlardır: ' Büyükönder,AskerlerimizinTathikat r Yeni Adlar 
fJt' 

l - Hayatta euçok korkduğunoz dııkika, 2- Ençok sevindi· 

-ğ_ini_z d_ak.i-ka,_3--S-aad-et-hallın-da-ki -telik.ki_·_niz_, '---En-fa-zla-ya·__,~ Hareke tlerı· nı· oı· kkatlc Seyret mı· şıı· r .. lan söyliyen kadın mıdır, erkek midir, 5 - Yalan lazım mıdır? 
\.. 

Merkezi KırakOse o1•0 Y" 
yazıd ltbaylığanın adı ( Ağr•) se· 
K.araköse'nlo adı dı (Doğ: fşltf 
yaztdı) na çevrildiği içer bil· 
Bakanlığından İlh•yhğ• bit 
dirimle blldlrllmletlr. 

Dıvarda doktor "Koch .. on 
bir ığrandlsmam ve veremlllerl 
~österen mohtellf tablolar. 

Bir maaa, datftode kdçdk 
bir verem mGzeal.. Bııımı karıı · 
dan ozattım ve derhal çektim. 

l Ben, böyle ıeylere bakamıyo· 

rom doğrusu • ~•o görOnce 

Bayan Baeene Nalin 

Bııı dönen ve bayılan kadınlar 
gibi, benim de böyle ıeylere 

pek yozam yok .. 
Verem mticıdele cemiyeti 

binasına girdiğim nklı, kori· 
dordakl lraoapelerde birkaç h•· 
y•n nrdı. Hastalığa totolmoı 

bedbıhtlardın olar.sk, yOzlerlne 
bıkm•dan, bir yay gibi yokan 
fulıdım. Yanlıılıklı mOze ola· 
rak kollınıl•n d•lreye ghml· 
yeylm mi?.. Kuııdıkl ma11yı 

gôrO.nce soluğu dııardı aldım. 

Nthıyeı Ba110 Basene N414o'ı 
idare hentl odasında buldum. 
Cemiyete •ld b111 leleri gözden 
geçiriyordu.. Mıkaadımı derhal 
anladı n hını yer göıterdJk. 
ten sonra: 

- Vallıbi · Dedi . ben alze 
(Kadıomı f azl• yalan ııöyler, 

erkekmi) eo•ltnlz Ozeriode ne 
bazı bay•n, ne de bazı bayların 
yaptıkları ıekllde cenb vere. 
cek değilim. Her şeyden evel 
11000 söyllyeylm: 

Ben çok kdçftk yııta iken 
ınnem ölmOetG. Babam beni 
dadıların ellerine bırakmadı. 

Kendi ellle bftyftttft ve ben 
erkeklerin içinde bGyftyerek 
yetlıtlm. MeselA ıimdl b•yınlar 
mecli81nde otururken açıkça 

aıkıbyorum, konoeacak blrıey 
bulamıyorum. Eıkıı erkek ar. 
kadaılırımlı, öyle değil.. Her 
mevzu Gzerlnde konoıabflJ· 

yorum. 
Bay•o Basene NılAn bo söz· 

lerle bir haıblhal yaptıktan 

sonn, hayatının ilk bftyflk 
korkusunu anlıtmıya baılıdı. 

PörQzııilz, neıeU, ıerbest .bir 
lfadeııl vardı: 

- Bu sualinize vereceğim 

cevab, evvelce başkaları tara· 
fınd•n verildi ıanıyorum. Bo 
ayol şeyi söylemek benim izzeti 
nefsime dokunur amma, ne 
yapayım ki, bir hakikattir. 

En büyGk korkumu •nlıl•· 
yım: 

Frenk maballeılodekl sörler· 
den Funıız'ca ve piyano derıl 
alıyordum . Bir Peroembe gOntı 
idi.. Mektebe ıahahleylo erken 
gltmlotlm. Öğleden ıoora çıkı· 
yordum. Moılllmem Sör Mart, 

o giln beni fazla hırpalamıtll. 

Avludan geçerken ecnebi arka· 
daolarım han• tuhaf ıuh.t b•· 
kıyorlardı. Frenk mahallesin· 
deki sokaklardan ıeçlyordum .• 
Bazıları ; 

- Torko, Turko vesaire! 
Diyorlardı.. Evimiz karanlık 

sokakdaydı. Oray• yaklaştığım 
vakıt, iki kiti koooıuyordo. 

Bunlardan biri: 
- Nihayet İzmir legal edil· 

dl ha? 
Otdf,. 1ıte o dakikada mahl · 

yetiol anlıyamadığım bir his, 
korku halinde, heyecan ve bay· 
retle karııık bir hle doydum. 
Dıha bıokası var: 

Ermenl'lerdeo oehlr muhafJz 
teş1d1Atı yapılmıotı ve bunların 
gece TOrk vataodıtlarını ôldflr· 
dilklerloi duymnştuk. Bir gece 
yarHı pençerede oturuyordum. 

Evimizin kareıınndakl kahve· 
haneye beyaz bir örtftye sarıl · 

mıt olarak birini getlrmlılerdJ. 
fete beni korknl•n hAd~elerden 
biri de bo oldu. Bfttftn saml· 
mlyetle söyUlyorom, beni hay•· 
tımdı en çok korkutan vak'a· 
lar bunlardır ve onları dalma 
ftrpererek bıtarhyorum. 

- Ya en bftyO.k sevinciniz? 
- Gene tebaebuı olmaaıo, 

fakat sizi temin ederim, hiç le· 
reddftdstiz ıôylftyorum: 

letlrdad eabıhı.. Evet, öyle 
ya, BBhahdı. Kıdlfekıleslnden 

aşağı iki TGrk •skerl lnl1ordu. 
Onları ilk defa görflyordom ... 
Kendi elimle bir bayr.k dik. 
mJş, haıırlımıetım .. Pencerenin 
altın• gelmlelerdl... Gözlerim 
yaoarmııdı .. .. 

Sonsuz, tarif edilmez bir ae· 
vlncle; 

- Yııasıa Tnrk askeri!. 
Diye b•ğırarak bayrağı onla· 

rın ftstflne attım. Sevincim, göz· 
lerlmde birer katre yaı halinde 
idi ve o gölge hAIA, o d•klka 
hAlA ' benliğimde ve gözlerimde 
yaııyor. 

- Saadet hakkwndıkl ıel4k· 

kinlz? 
- Oh oh oh, bu öyle k•· 

rııık bir eoal ki.. Kıs• cevab 
vermek, hiç birıey söylememek 
olur. Maamaflh kıHc• ıöyll· 

yeylm: 

Saadet herkese göre değiş le. 
Kendim bunu muayyen şekilde 
tarif için evvelce çok dfttftD· 
dom, fakat bulamadım .. Saadet 
nfebldlr. Herkesin bir fllktısa. 

vardır. Onun yolunda yışımak 
bir saadettir. YokH, mutlak 
şekilde Hadetln tarif 1 yoktur, 
yok!.. Bln•enaleyh, ne desem 
y•lao! 

- Y ıl•n dediniz de hatrıma 
geldi, eo fazla ... 

- Anladım, anladım, tn 
maruf sual.. 

Bıyao Basene NılAn bh· 
kabalada gCUGyordo: 

- Naf Ue ·dedi· heni lele· 
dlğlolz gibi eOylet~mlyecekelolz, 
hıe ıfze cevabım: 

Eski k•dın, pek tabiidir ki, 
• mohıkkak mahıur k•ldığı kfl· 
çak daire Jçlode çok az y•lın 

sl)ylerdl. Kocası lee muhakkak 

İstanbul, 23 (Özel) - Bugflo K4ğıdhaoe eırllarında asker! l•tblkıt yapılmııtar. Bu tatblbtt•, 
Bflyfl.k Önder At•Ulrk'de hazır bnlonmuılar ve tatbikat hareketlerini sonun• kadar taklb eylemlıler· 
dlr. AtatGrk, aakerlerlmfzlo hareketlerini özel bir dikkatle seyretmişlerdir. 

Esnaf Bankası -300 Bin Lira1ık Bir Takas Suiistimali 
1 ~eıı Esnaf Bankaeı memorlır cıe 

dl u•larında hososl ıoıbl1~1b 
Kemalpaea'ya bir geztod ıe 

Bu işle ilgili 
• 

yerıne 

Httkômetce Hak- eımı,ıerdır.. ,,,,. 
Otobftelerle gidecek, ~ 

(Alakadar) Olanlar, 
(Mahkemeye) Verilmişlerdir . 

İetanbol, 23 (Özel) - Takas l~lerlode soUatlmal yap1ldı~ı hakkında hükumetçe haber •hnmıı 
ve bir milddetten beri bu iş etrafında ilgili makamlar tarafındın tahkikata başleomışta, tahkikat 
son• ermlı te tf'ıblt olunan Gçyilzblo liralık eutlstlm•l işi ile ilgili olanl~r hakyerloe ( Mahke· 
meye ) verllmfttfr. 

h•yramına lıtirak edecek 
ıkıam• döneceklerdir. 

• 
Darnlhedayı Ol' 

İıt•nbul Şehir tly•troe0 ( ,.. 

rOlbedayl) san 'atk4rları b~de· 

Hararetli Mü
nakaşalar Oldu. 

Ankara, 23 (Özel) - Ka 
mot•yan . bogflnkO toplan tasında 
lıtlhlAk ve kazanç IAylhaları 

Gzerlnde har.retli mfloakaşalaJ 
olmuıtur. 

Bu lAylhalar konuııolorken 

birçok • eaylavlar sOz almış ve 
f lklrlerlot sôylemlıtlr. 

--------------------------------------Ankara, 22 (A.A) - Ttırkof le baıkınhğından blldhllmiotlr: 
10 ikinci ıeırfn 1934 Türk·Yunan takH •ndlaşmHı feııhe · 

dJlmletir. 

••••• 
Italya-· Habeşistan Mes'e· 
lesi ve Fransız Gazeteleri 

----------------------------------------~ 

b•h Afyon trenlle Ueak'• ert' 
cek ve orada Qç ıeoısll f 

ceklerdlr. 

Muhtarlar KurstJ ft 
Balkevlode •çılmıt 0"

0 ur 
bl•' dersleri bitirilen oıo ~~· 

kursunda muhtar ve köf fe 
tlblerlne ( Zehirli gııtır od• 
bunlardan korunma ) bık~eıtl· 
önemli bir konferıuı f tt1' 

mlştlr. Muhtarlara köy de 
10

1· 

terinin iyi lblr eekllde ':e~· 
m111 hakkında Ubıyhk ,,. 
ıubcosu 8. B•ha K.otdıe '' ..ı\· 

feı• 

fındıo d• değerli lzıbıl bil'' 

Tayyare Kongrei Mussolini, Uluslar Kurumunu Ken· 
mle ve ondan ~sonra DJO btl' 
farla kAtlbler lımlr'de df· 

ktD 

Bugtın Açılıyor di Arzusuna Doğru Sürükliyormuş. 
Ankarm 23 (Özel) _ Tayya· İstanbul, 23 (Özel) - Fransız gazeteleri, İtaya • B•beılıtın 

mflesseıelerl gezmlıler, osl 
ôOe 

lerloe tayyareciliğin fltıı 
(Ehemmiyeti) hakkındı ,er 

L 1 (b a ) b mea'elelolo çıkmazı girdiğini, Muesollofnln, uluslar koromuoo 
re &ongree yaran oguo ae· 
b L G 1 ı 1 

1 Jt .. "' kendi ırzoeun• doğru sOrekledfiilol yazıyorlar. 
izahata dlnlemlelerdlr. 

Gftmrnkte MuayeJJe a&an enera ıme DuDunun " ...... 
bir söylevlle açıl•caktar. VllA 
yellerden btUilo delgeler boraya 
gelmiı bulunuyorlar . . 

hergan karısına bir iki yalan. 
cık sarfederdi. 

BugChı ise vaziyet deAf ıti. 
İcabına göre, kadın da, erkek 
le ... Ne biri fazlı, ne dığerl?. 

Hayatın lcabları hakimdir. B•· 
yat bile yalan olduğuna göre 
herkes oıslblol •hyor. 

- Kadın, en ziyade ne za· 
man yalan söyler?. 

- Yok, yok!.. Olamaz, m•. 
zor gôrflo, ben bunıı cev•b 
verem,,m. Biliyorsunuz ki, ka· 
dın, ıevdlğl zaman çok sadık· 
tar ve ruhi bir halet neticesi 
olarak, gene sevdiği için ve 
o zamanlarda yılan ıöyler .. 
Fakat yazmayın rica ederim; 
hafif dOşecek çilnkn.. Gerçi 
bo anket, ~adece bıeımızı din· 
lendlrmek, gfllerek konoım•k 

için hazırlanmıe ımm• .... 
- Kadınların, bllhaaııa yae 

mes'eleelode yılın söyledikleri 
iddia ediliyor. 

- Şimdi yaı mes'eleslnde 
erkek ıe, kadın d• ayni vmzi· 
yettedir. TıbU görftyorsunuz : 

Birçok bıyınlar, kendilerin· 
den genç erbklerle evleniyor· 
lar. Bu hal baohyalıdanberl, 

erkekler de yaşlarını gfzlemeğe 
baıladalar. Yani her iki taraf 
I• yıı meı'elesl mevzuubabs 
olonca hoınutıozlok gösterirler. 
1ete bir cevap daha size!. 

Anladım ki, Bayan Baeene 
N•IAn'ı, hogftn kadınlu aley· 
hinde söyletmek lmkAnı yok. 
Biraz d•ha koouotuk. Bu ara· 
da nihayet kaçardı : 

- Maamaflh, kldınlar faz· 

lı ıöyler galiba.. . * 

Almanya Uluslar Kurumuna Giriyor 
İııtaobul, 23 (Özel) - Almaoya'oıo, uluslar korumun• gir· 

meğe mtıtemayll oldnğuou ve bonon için bir konuşma zemini 
elde edilmek Ozere bulonduğuno Avrop• gazeteleri yazıyor. 

ı1e· 
Dan Pire yolile lıkeadet l• 

deJ' 
deo limanımıza gelen ı.o:ı'' 
yolları leletme idaresinin d'" 

d k lcol•' vepuıun an çı •D yo ıı:ıO' 

bayın Şalı lkbıl'ln ee1•11
' ae· 

K ayene edllmlı ve Ozerf odt IJO amenos ğerli ipekli buluomoetUf• ıO 
keti ve Bir izah. kum•olar gümr11t1er 1•1•;:ce 
Türk Dili An-

Habeş Ordusunda Ankara 22 ( A.A) - TOrk 14 flnca mıddeıloln gere 

V • ~ dili L l mdııadere edllmletlr. 
azııe Mi Alıyor? araotarmı &Urumu gene 

ı . eekreteruğtuden: Talebe Gidiyor •. 
İetıobul, 23 (Özel) - Bol· Konu6ma dilindeki stentaks kı0:S1 

garlstıo'a kaçan Yunan gene· şekillerinin araoımlmaeı için Bölgemizdeki ( Mıotı tıerl· 
ralı Kamenoıı'uo, Habeş ordu · bastırılarak bOUlo tlbaylıklırl• dıkl) flrOnlerfmlz ( MıbsO •P' 
sonda vazife •lmak tizere ol· llçebayhklar• ve balkevlerlne mlz) tızerlode aHıdarmıl•~~rt' 
doğu ıôylenlyor. gönderilen eeotakı anketi prog· mak üzere İzmlr'e geleDd 

0 
ıs 

T • . ram1Dda yapılacak f lelerin eni Tarım (ZlrHt) okllularMın :ı.,'1' 
emyız 23 ve bayo 15 eantlmetre ola· klıllik grob, buıtın • ıd•"' 

Mahkemesi.. cığı yazılacak fk,.,n yanlıılıkla gldeceık, Tarım Bakaobğ~!er ft 
90 65 eb'adında diye yazılmıı· lığı ile bağları gezece dlr' 

Ankara 23 (Özel) - ~kfıe · tır. Programın 12 bögeslode ve Bursa'ya hareket edecekler 
htr ıemyız hakyerının ıağvedı. ftş örneğinde göroıen bu yınhıın R l ouı 
terek Ankara'dı yeni bir tem· düzeltllmesfnl n f lılerlo 15 23 oman arı sı· 
ylz bakyerl ıesls olunacağı boyunda beyaz kAğıtlara yazıl· Boftftn yazımızın bollO~l~I 
soyleoiyor. mrsını dileriz. dan (Güvercinli Haydodlıt, 10. 

•••••••••••••••--•••••-•ı, Ateı Arasında), (Bıbo) ro~ı~· 
TAYYARE Si NEMASI !arımızla anketimizi koyıoı'· (J 

Telefon: 3151 Telefon: 3151 )ti 
·---- BUGÜN Ortaokula lmtibıtll ,,. 

"Demirhane MüdQrü., f llminln çok alkıı,lıoan b6yilk yıl· 
dızı GABY MORLA Y'ın en hflyOk eseri : 

O Da Biz Zamanmış .. 
Meıhor Fransız muharrirlerinden M. Crolsset tarafından ya· 

zılan ve bGtQo dftnyı dillerine çevrilen piyesinden alınarak 

GABY MORLA Y - ANDRE LUGUET - JEAN MAKS ve 
kGçOk JEAN BARA tarafından temsil edilen mevsimin en 
bflyilk flllmlerlndeo biri.. 

illlilıİI FOX Dünya Havadisleri 
Fiatler Herglln ve her seansta: 

SEANS SAATLERi: Hergün 15-17-19-21,15. Perıem· 
be 13- 15 talebe seansı. Cuma 13 le ilave seansı. 

" K.flltftr BakanlağınJın f ' 
mız Kaltftr dlrcktörlOğftOtl re'' 
len bir telgr.fta Ortı, l)ğ ,ıl• 
men okullarlle Liselerde 1

8 ıJ· 
yokl•malann 26 mıyıet• b'e" 
tirilmiş olması n bu tarl .,-1 

UoJ itibaren derelere ııon .,er 
8011

• 

blldlrllmfıtlr. Bu ıarlbteO lJ'f 

ra olgunluk yokl•m•larıD•0 "'" 

hyacağ1Ddan 15hızlran• k.adal' JJ'' 
sı01f lar okulları olgunluğ• 
zırlınıcaldardır. 

ııs• Avusturya Eşy ,. 
J-f0 

Ankara 23 (Özel) - et' 
tury• eıy•aının bedelleri Ol ol· 
kez bankasına yatmlmıd•0 

kemlze sokulmıy•cıktır. 



.... 

- _ .... ..._. __ _ 
- Başa 1 inci ydzde -

~ - Baştarafa 1 inci ynzde -

1 llıber içine aldığma eöyUyeo· 
•r d 
çl' orurnu iyice gözden ge· 

1 tılte11ıış olanlardır. Ne yazmak. 

e~dlk te yazamadık? Eğer 
gl 

ki basm yasası, denildiği 
bf L 

1 ' llalern özgenlfğfnl köatek· 
tıııı, 1 let o saydı, bugOn, (Hürriyet 

11 
•rfı) diyenlerin ağız açmama· 
Kerektrdl' 8 . 

Jo iı hiç te böyle dlitünmfl· 
ıı_.'11ı, Basın hürriyetinin gene 

dGtıra tarafından boğulan, öl· 

1 lllen devirlerden çok uzak· 
•td d a • Pğlllz. O zamanları göz 
il Ura 

bıı e getirirsek, tlmdlkt (Mat· 

•I •t kanonu) nun da ne şartlar 

111lılldı kabul edildiğini daha 

l. •olarız. Bizce, (Matbuat 

d 1111
111.1) yukarıdan aıağıya 

tı~ru ine ine çeşld çeıld anla· 
ı11 Qaı, "e her inişte, Türk basını 
lltltı 

8 
ıorluklarla karşılaşmıştır. 

tııı 11 Yanlış ve ters anlayışla · 
l. 811çunu, yalnız (Matbuat 
ııı_"llno) na yükletmek doğru 
'ı~llıtı. Kanunun zor veren, 

Luı Q taraflara vardu ve ola· 
llıı r. Fakat asıl mee'ele, kano· 

•ııı.Y•nhş anlamak ve bo sakat 
ta Y•tla iş görmfye kalkışmak· 
t. 8 

Lıq •eın kurultıynıın, (Mat· 

~kanonu) üzerinde de du· 
t_ •na kuvvetle umuyoruz. 

·~ 1111
1lun aor veren maddeleri 

'a libde df'ğişlkllk yapıldıktan 
ç,~~ dıbı iş bltmlt sayılamaz. 
~ O, bugfin gazetecilerin 
''l•I ı-,1 •voıakta oldukları zorluk· 

10~• kanunun hiçbir Uıı;lei 
~. tıır. Mea'elenin başı, basına 
lGl'fı brslenen (Zihniyet) tfr. 

de tk basınının da devrim için· 

h bir "arlık, onda çalıtanların 
tr d l 

&ıhı ev et lşyarı, her yurddat 

oıd bu memleketin çocuğu 
0~~u kabul edlldlğl gO.n, 

'(da dava kalmaz. 

fl!ıı •rın Ankara'da toplanacak 

g~ kurultayın bütün bunları 
8t e11 geçireceği tabilğdir. 
~t'&e, l'Grk ba~10ına, kendini, 

ıer"dl itlerlnl dOtllnmek ve 

t&"ekı-.ı yapmak lmkADlnı H· 

~ta tıırnurlyet idaresini, bir 

lıft daha eaygı ile anmağı tatlı 
Gde" billyoruz. 

'-... . ** ._____ __ _ 
~ Balkevi 
~~l'asız Dikiş ve Na· 

'll.hersleri Veriliyor .. 
lı 1kevlnden: 

""' lblr elnger kumpanyası ke· 
"'it ~tı 1 aılonooda Halkevt kure· 

-.l 11•rnına da parasız dikit, 
lıt 11 

le örflmtı kursu açılmış· 
~; ileriler cumartesi ealı ve 

g ~lbbe günleri sabah saat 

~ 12 ye ve 2 den 6 ya 
~ti iflrer. isteklilerin halk.evi 

~:ll~ı11e isimlerini her zaman 

t4&btttt1rerek derelere devam 
llrltr. 

• 
llıı~ •• 

evinden: 
ıı,,k 

~~ e"ı bahçesi çok temiz 

~.1~01ı: ııcoz olarak lzmlr'lllere 
t-l "-•ıtır. Az maeraf h çok. 

ttac ı 
}tll ~ l "•kit geçirmek isti· 

'- ~~:-::~::• g~~:ı~::ı.~.ahçe· 
({iraz Bayramı .... 

ıı., .. gG11 Kemılpıoı'da Kiraz 

~lt~0~1bı Yapılacaktır. lzmlr'den 

"4~ bılk kiraz bayramına 
~l ~. kôylQler de gelecek, 

~... bir gOn geçirilecektir. 
.... lh.. 'ti r•Şa genclerl spor eğlen· 

lertıb edecektir. 

"Kooperatiften Para istedim, Ver
mediler •.. Dört Torba Kükürt iste
dim, Tut.talar iki Torba Verdiler,~, 

~~~~~~---~~~~~~-

Bay Seyf iddin'in Bize Anlattıkları 

Dün matbaamıza bir yurddış 

geldi. Koltuğunun altında bir 

bohça ve bir de çoval vardı. 

SelAm verdi ve yazı odasındaki 

eandalyalardan birine oturarak 

anlatmıya boşladı : 

- Ben, Menemen•tn Ulocak 

kôyilndenlm. Adım, Ali oğlu 

Seyftddfn'dir. Bir derdim var, 

size daoışmıya geldim. 

- Buyurun, eöyleyln. 

l\Ienemen kooperatifi ortaklanndan 
UJucakköylü Bay Seyfiddın 

Bay Seyf ittin, koltuğundaki 

bohçayı dizlerinin iletilne koy· 

do, içinden bir sürü kAğatlarla 

bir del ter çıkardı ve uzattı : 

işte bunlara bakmız. Ben, 

Menemen [kooperatif inde yazı. 

lıyım. KOGpnatife şimdiye kadar 

(244) lira (70) kuruş yatardım. 

Buna karşıhk olarak (275) lfra 

(36) knrut borcum var. Borç 

larımla alacağım heeab edlilree, 

kooperatife (30) lira (66) im· 
ruş borçlu olduğum anlaşıhr. 

Şimdi gelelim asıl mes'eleye: 

- Menemen kooperatifinden 

bu yal para almak istedim. 

alacağım pora ile ba~ları lolete · 

cektlm. Bağ, parasız işletilemez 

ki. .. Çapasını, belini bir kenara 

koy11lım. Bunları ben de yapa · 
rım diyelim , Fakat kükürt 
lazam, göztaşı )Azım... LAzım 

or•lu lazım ... Bunları almak için o 

de para lazım ... Yüz liraya lh 

tiyıe1m vardı. Senedimi yaptım J 

mühürledim. Paray1 alma ısına · 

nı gelloce, bana: 

- Senin kredin yok, sına 

para •errnlytcf'ğlz. 

Cevab1Da •ermezler mi? Bu 

cevab karşısında niye uğradı · 

ğımı bilemedim. Parasız bağ 

işlenemiyeceğl için, feter lele· 
mez bağımı ortaga verdim. La· 
kin, hağımı ortağa vermekle le 
bitmiş Hyılamazd1. Bağın kil· 
kürdünü ortakçıya verecektim. 

Kooperatif kOkOrd veriyor, de· 

dller. Banıı dört çuval kükürt 

Jıtzamdı. Gittim kooperatife ... 

Derdtml anlattım ve dört torba 

kükürt istedim. Vere vere iki 

torba kükürt verdiler. 

- Bu azdır, bağıma yetmez. 

Dediysem de dinliyen olmadı. 

Bay Seyf iddia sözlerinin bu 

noktasında biraz durdu ve !OD· 

ra ilave etti : 
- Siz söyleyiniz şimdi, ya 

pılıo bn iş doğrumudor? Hem 

para vermediler, hem de dört 

torba kftkürtü çok gördüler. Bo 
muamele ile karşılaşan yalnız 

ben değilim. Deha birçok bağ· 

cılara böyle yapılmıştır. 

Benim kredim yokmof.. To· 

po topu (30) lira (66) kuruş 
borcum var. Geçen yılda bor· 

cam vardı. Kooperatif bağıma 

bek~i koydu bağımdan çıkan 

altı çuval üzümü oldı. Borç, 

borçtur. Altı çuval üıümümün 

henslnl alırlarken bile ses çıkar· 

madam. PrrK lazım olunca ve· 

rlrler diye düşünmüştüm. Ben 

ne dü;ündüm, başıma n_e geldi. 
• 

• • 
Boy Seyfeddln'ln derdini an 

lamışhk. Açık eöyllyellm: Bu 

darnm bizi çolf. müteessir etdl. 

Müstııh.eflln, kooperatifler saye· 

sinde kalkrnıcağına, belinl doğ· 

rultecağrna inananlar höyle lıir 

hal karşısında elbette müttesslr 

olurlar. Momleketln birçok yer

leri ndekl kooperatif lerln iyi 

çalışmalarırn, müstabelle faydah 

olduklarını gördükçe, işittikçe 

çok sevindiğimizi de burada 

kaydetmek isteriz. Hal böyle 
ikeo, Meoemen kooperatifinin 

bu hareketine ne mana verece 

ğlmlzt bir türlü bilemiyoruz. 

İlğlli makamların dlkkat nazır· 
Jarrnı celhederlz. 

Bugün 
iki Gezin-
ti Yapılıyor. ___ .. , .. , ___ _ 
Biri Şaşal 'a, Di
ğeri de Tire'yedir .• 

Turlng ve Otomobil kuliibü· 

nün tertlb ettiği Şaşıl gezintisi 

bogün otobiıslerle yıpılacakt.r. 

Gezinti büyük ligi ( Alıtka) ile 

karıalanmıştır. BankaC1lar, avu· 

katlar ve mühendislerle halktan 

kalabahk bir grob Şaşal kay· 

oaklenndı gezecek ve eğlene· 

cektlr. 

Böylece kulübftn birinci ter· 

tlb gezinti programı sona ermiş 

olacaktır. İkinci program şöy· 
ı~ce hazarlanmıthr: 

31 Mayıs Cuma gftoQ özel 

(Busuei) trenle Yeşlhire'ye gl· 

dilecektia. lstiyen gezglncUer 

oradan efsaneler yaıatan kaplan 

ve paşa yaylalarına gidecekler· 

dir. Gerek Kaplan ve gerek 

Paşa çeşmeleri göme yaylaları · 

nın en &Ozel aulanndandır. Su 
mlkyaal 2 dlr. 

Ttre'de ()nemli (Mühim) Sel· 

çok lzerlerl (Eserleri) görüle· 

cektlr. Ayni gün diğer bir gez· 

glnd kolu da Bergama öotftk· 

lerlle Kozak yıylaa1Da gide· 

cektlr. 

İkinci hafta, yani 7 Bazl· 

randa özel trenle tekrar Öde· 

mlş'e bir gezinti 

1stlyenler Bozdağ 

çakacaklardır. 

yıpılacaktu. 

ve Gölcük'e 

lhiiihiihihhiiiihiihiliiiliiilhliilhihh»l'J.'YJ.UlUl •• =~ ... ; .. ~l~"J.'.t'J 

·-·.-· 
Genel Tasnife 

Alan Devlet 
Göre Ençok 

Almanya' dır. 
Mal 

--·--Şarımız Tecim ve endüstri odası Almanya başa geçmlı,, ürünle· 

(Ticaret ve sanayi odası) Mart rlmfzl dlAer hilkumetlerden 

ve Nisan aylarında limanımız· fazla BBtın alarak 1,324,616 
dan dış memleketlere yapılın lira memleketimize girmiştir. 

ihracat hakkında bir rapor ha· Almanya'dan sonra miişterlle · 

zırlaomışhr. Bu rapora göre; rlmfz İoğlltere, Çekoslovakya, 

!J35 yıh .Mart ayında llmanı· Hollanda, Fransa ve İtalyadır. 
mızdao dış ülkelere 2907 ton 

ağırhğında ve 480,18:1 lira de· 

ğerlnde, Nlsan aymda da 2839 
ton aAırlığında ve 467,976 lira 

değerinde üzOm ihraç edilmiştir. 

ÜzQmletln ihraç değeri fob 

ma13raf lar da dahU olarak Mart 

a1 ında 16,52 kuruş, Nisan 

ıymd& 16,48 kuı Of üzerinden 

heHb edilmiştir. 

Mart ve nisan aylarında ha~ 

lıca üzüm miişterllerimiz Al· 

manya, 1nılltere, Hollanda, Bel· 

ç\kıı "l'C ltalya'd1r. 

935 yalı mort ayında llmı· 

nımızdan muhtelif diş memle· 

ket~ere 20,222 lln degerlnde 

G 'S, 71 kilo ve olsan ayında da 

19659 lira değerinde !~ l!~,981 

kilo incir ihraç edilmiştir. Bu 

zamandı en çok incir alan 

milşterHerf mfz sıra ile A vus· 

turya, Almany11 ve çekoslovak· 

ya'dar. Bu ülkelere gönderilen 

incirlerin çoğu hurda nevin· 

dendir. Mart ayı içinde 2SG,O 1 l 
lira değerinde 4 6:J ton vtı nl· 

san ayında da 347 ,359 llrn 
df'ğeılnde 663 ton tütün ihraç 

edilmiştir. Nlımn 11yında gön· 

dertlen tütünlerden 195 tonu 
toz Uitündür. Yapılan ihracatın 

en çoğu Almanya, Çekoslovak· 

ya ve llollanda'yadır. 

Mart ayında 1,32 l ,824 lira 
değerinde l l,47 5,610 kilo 

ürün ihraç edilmiştir. Bu mlk · 
tar ohan aymdı artmış ve 

1,509,112 ve 13,762,983 ki· 

loya çıkmıthr. 

Genel ürı1o sahtı tasnif 1 nde 

Bağcılar Ve 
Hava Dı1rumu. 

Dün llbayhktan llçebaylıkla · 

ra (kazalar kaymakamlaklırıoa) ,,. 
bir blldldm gönderilmiştir. 

Bunda deniliyor ki: 

ftHavalar kurak gidiyor. De· 

vamlı çiğ. yağmurlu ve kepah 

ılık havalar olmedıkça bundan 

ıııoora hiç atılmıyan bağlara 

btle ikinci bir bfldlrlme kadar 

kat'iyyen göztaşı atalmamaeı 

gengendtr. 

Dün Prfja Uuoe1ya vapurl 

le limanımıza onblo torba kil · 

kürt daha grimi~ ve ihtiyaç 

bölgelerine gönderilmek üzere 

tevzi edilmiştir. Ktışadasmda 

ihtiyaca göre kükürt bulunma· 

dığı don telefonla llbaylı~a 

bildirilmiştir. Yarın Koşadaeına 

kükürt yollaoacakhr. 

Manisa bölgdsfnde ( lıntako 

sında) gl)ztaşı ihtiyacı fazladır. 

h.mlr'dc göztaijınıo varili ilk 
elde 31 liray• satılmaktadır. 

Variller :l54 kllolukıur. llulıu 

batın biçme zemam gddlğl ve 

ihtiyaç başgösıerdiğl halde güm · 

rü~c gelen 20 ton orak lplnhı 
memlekete sokulması için ld 

zım olan bir mılsaade Tanın 

(Ziraat) Bakanlığınca henüz 

verllmemlştlr. Manisa bölgeeln· 

de durumun darda olduğu dıln 

bölğe tarım direktörlüğünden 

telgraf la bakanlığa bildirilmiştir. 
Manlea tarım dlrektörQ de 

bu I~ için dün şanmıza gel· 

. ' .. 
- 10 -

ihtiyar - l·l&tf'n, 2 lrde, 3· 
katlanma 

İhtiyar (Yaşh anlamına) 

(T.Kö.) 
ihtiyari - lstenel 

Gayri lhtlyaı'.i lrdeelzee, 

istemeksizin 
lllllhtlyar - dfüğlyle, ite· 

ğlyle 

Askerlik ödeul iatene hıra· 

kılmış de~lldlr. 

Ben bu zorlukları senin için 

katlandım - ben bo müşkülitı 

eenlo için ihtiyar ettim. 

Onu görilnce l&tt>mekelzfn ha· 

şımı çevirdim, 

letenel duraklar - ihtiyari 

mevkiler. 

Bu ışe isteğiyle glrdl. 

Bono yapmamak elimde ve 

lrd mde değildi. 
• • • 

Bina - 1· yapı, 2· kurağ 
Mtrkez banka ı Ankarı'oın 

en güzel k nrağlarındao ;Hrldl r. 

Yapı sözünün yananı bir de 

kurağ .k.elime~i ilhe edHmek 

iyi olmuştur. Çünkü yapa bizde 

inşaat anlamına da gelir: ·•De· 
mlryolu yapılar yilnetgeaf - De· 
mf ryolo inşaat idaresi.,, 

• • • 
Netice - Sonuç, son 

Binnetfce - Sononcuo, so· 

nunda 

Sonuocun şu hökmü verebl· 

liriz - Btnoetlce ~u hükmft 

verebiliriz. 

Gtrlşın el~rinden bfç birini o 
sonu gelmedi - Teşt:bbil lerlo· 

den hiç biri ncrlce vermedi, 

hiç birinin neticesi çıkmadı. 

Bu kadar eaypadan sonra, 

hiçbir sonuç almamak acıkla 

bir ~eydlr. 

Bu misallerde geçf'n yeni 

kelimeler: 

Saypa - masraf 
Saypmak - masraf etmek 

Sadetmek - harcamak 

• • • 
Birsam - varsam 

Sinirleri o kadar Hreıldı ki, ,-
Her gün 

mlotlr. • şimdi, gündüzü geceıl varsa 

Beş Kelime. 
Alhncı Liste 

l - Tadil etmek - l· de~i~ruek, 
2· azaltmak 

Tadil - Deği~ke 

Öıockler: Kanunları an<"ıak 
Kamutay deği~tirebilir. 

Son Parti programında pek 
önemli (leği~iklikler vardır. 

:! - Takdir etmek - de~erlemek 

Örnekler: llalk, kendisi için 
çolııanları ergeç değerler. 

llu i~ için çekti~iniz eıkın· 
tıyı değcrlemiyor değilim. 

3 - .Merhale - Yüğrilm 

4 - Safha - Evre 

5 - l'ekamül - Evrim 
1'ek.amül etmek - Evrinınck 

Örnekler: Dil işi büyük ha· 
rcketin yeni bir yü~rümüdür. 

Şimdi biz inki~afı iktisdinin 
en nazik safhasında bulunu· 
yoruz. - Şimdi hiz ekonomik 
gelişimin en nazik evresinde 
bulunuyoruz. 

Biz inkılipçıyu, teUmüll'ü 
değiliz. - Biz devrimci)iz, 
evrimci değiliz. 

Maarif müesseselerimiz, her. 
gün, yeni hatvelerle, tekfi· 
mül etmektedir. - Kültür 
kurumlanmız, hergüo yeni 
adamlarla evrinmektedir. 

Not: Gazetemize gönderilecek 
yazılarda bu kelimelerin Osmanlı· 
calannm kullanılmamasını rica 
ederiz. 

Foça'da Heyecanlı Bir nılar içinde ge~lyor. 

l\liras Kavgası Olmuş. Ehad _ Jrı;,~ 
Foça'da; Ycnlfoça nahlyc:sln· 

de Enverlye maballeıdnde bir 

vak'a olmu~ ve Raşid oğlu sn. 

reyya ile kardeşleri Rahmi ve 

Raşid bir miras mee'elesioden 

evlerinde kavgaya tutuşmuşlar · 

dır. Kavga bOyümilt ve jın· 

darmaJan yardım tstenmlttlr. 

Jandarmalar eve gitdikltrl va· 

kıt; üç kardeşten Raşid bir 

balta ile evdeki muhtelif eşyayı 

parçalarken görülmüş, Sürey· 

ya da: 

- Seni öldüreceğim!. 

DJye bağırırken tutulmuştur. 

Kavgacılar karakola götQrıllmQş 

ve orttda Rahmi; Süreyyı'ya to· 

katla vurmuş, ayni z ımanda 

onu öldürmek kasdlle bir jın· 

dumanın silahım almak için 

hücum etmiştir. Suçlular hık· 

k1Dda tahkikata devam edlllyor. 

Bir Katil Getirildi 
Koşadası'oın Selçuk nahl) e 

sinde kıskançlık yüzünden ara 

!arında çıkan kavgada Basan 

oğlu .Mevlud, Veli oP.lu Mevh\· 

dun arkas1Ddan koıtururken 

karısı Hatice araya glrmlt ve 

Mevlud bıçaklı& öteki Mevltid'u 

yaralama~• çah,ırken karısı Ha· 

tlce'ye yıralamı~ ve öldQrmQşUl. 

lamarlıdağınız maaaoın aramı 

hak.kında bana bir f lklr vere · 

bilir mlef nlz? 
• • • 

Oylum - hadim, clrm 

Sıygı - hacmi istiaba 

Ateş oylumunca yer yakar 

Bu geminin eaygısı bu kadar 

yüke elverişli değildir. 

• • • 
Bünye - l · yapı, 2 · kuram 

Sağlam yapıla bir adım 

Bu buhran, e:kllerl gibi ge· 

çlcl değil, fukat bir kuram boh· 

ram dır. 

Tecahül elcu "k - Lflmez· 

ilkten gelmek, bilmezlenmek, 

bilmez glh üomek 

Tegafül ctruek - ıolamH· 

lıktao gı imde, anlamaz gôrCln· 

mık 

Bilirsin amma, bllmezlenl · 

yorsun! 

Hu işi sen yaptan. Şimdi 

niçin bilmezlikten geliyorsun? 

Daha iyi anlamak lçfn, arı· 

sıra aolıoıazhktın gelmek de 

IAzımdır. 
~~~~~---~~-~~-

KarmnlD katili Mevlıld'un du· 

roomasını yakında Ağırceza'da 

başlanacıktır. Mevlud; durotma 

için şarımız cezae•h~e getiril· 

mlştlr. 



Kamutayda Konuşulan 

Finans ve Ekonomi Bakanları Saylav
arın Sorduklar na Cevablar Verdileı·. 

----------------------.. ----------------------
1~ kon omi Bakanı Söylüyor: "Bizim Esas Kanaatimiz, 
Güttüğilmi\z Yolda öy Ekoııomisine Vasıl Olmak, 
~Ustahsile otlak Surette Refah Temin Etmektir.,~ 
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tayın hngOn Aptülhallk Reı da 

oııı haşkonlığındıı yaptığa top 
lanhd 19~5 yılı müvazP.nel 

umumlyf· kunuııuı:un miizııh~ · 

reci müuaseht ıllc bircok snylav 

lar söz nlıırak l. nunun h ı ~et\ 

umumlycai üurhıe hezı Mütrı 

lealıır yürütmüşlerıll:-. Bu mü· 

talt'alara c~vop \UeD J'lnenl! 

Bakanı Füacl Ağrnlı, büdce He 
milli ruüdafoaye, bayındırhk iş· 

lerlne ayralmı~ olan para ııicı 

bf'tlninl hir defa dalıA ~kayde 

derek bu nisbetlerln Halil (Men 

leşe) tarafmdan izhar edilen nr 

zuya cevap •MdJğlnl söyledik· 

ten l!onra Afyon saylava Türke· 
rln mfitalealorına karşılık ver· 

mittir. 

Ekonomi Bakanı Bay Celal Bayar 

~llncT, h;;-b-;k~ -~dl bftdce· 

;sinin mfizakereelnde r bu cihetl1 .. 
Finans Bakaoı bu cevabında, 

vergi kanunları yapılarken lıi· 

zım gelen tetkikatın önceden 
yapıldığım, Afyon eaylavmın 

emniyet etmesini kaydederek, 

hükumetin milli paranın, fstf· 

nad~abanı tayinde gayet ha~sas 

bulunduğunu ve milli paraya 

:ıaman zaman tahavvQI gö.teren 

bir paraya bağlıyamıyacağını söy· 

lemlş ve demiştir ki : 
Paramn ltıtlkrorı mllli tasar· 

rufun bOyük bir teşvikidir. 

Cumurlyet hükumeti milli ta· 

earruf larla işe başlı yarak mu· 
vaf fak olmuştur ve bundan 

sarfınazar edemez. 
Finans bakanı bunden sonra 

Muğla saylovı Hüsnü Kitapçı· 

nın kazanç verglel tohslliitında 

düşüklfik olduğu hakkındaki 

@özlerine karşılık vererek bu 

verginin 11 aylık tahslliitının 

l l ,650,000 liraya vardığını ve 
denlldJğl gibi uşağa miktarda 

kalmadığmı, gene hayvan ver· 

gllerioln bir kıemınm da ayni 

noksanlığı göstermekte oldu· 

ğunu sôyllyen Hüsnü Kitapçı· 

nm ileri sfirdüğfi mütalealaran 

son eayım rakamlarına daya · 

narak yerinde olmadığını s6y· 

lemlttlr. • 
Buğday koruma vergleinln 

konulduğu makeaddan ga,rı 

maksadlara sarfedtlmek lstenll· 

dlğl bakkındakı:mütaleaya kar~ı· 

lık olarak Fuad Ağralı mava· 
zene kanununa böyle bir 
madde konmuştuı, orada bu 

verginin sarf mahalll olarak 

gösterilen hueueatın içinde belli 

başlı olarak muhacir iekaoı 

vardır. Do vergi gelirinin bir 

kısmının zirai olan •e mils· 

tahslll koruma esasına uyan 

yerlere sarfeımekte kanonun 

d~rptş ettiği makeaddao gayri 

makeadlara earfedflmekte oldu· 
ğunu anlatan bir mana yoktur. 

Bunların hepel de birdir ve 
lazımdır. 

Bir kısım bakauhklar moışll· 

tında toptan bir buçuk milyon 

lira kadar bir fazlahk görfil· 

mekte olduğunu ve bunun ne· 

den ileri geldl~l hakkında gene 
HOenil Kitapçı tarafından eorul · 
muş olan sualı karşılık olarak 

da f inan!! bakanı demiştir ki: 

- Finans bakanhğı kısmın· 

dakl fark yeni teşkllAt kanu· 

nundan ileri gelmektedir. Bu ~ 
farkan karşıhldarmı da bulduk 

•e bunu mazbataya llAve ettik. 

DJğer bakanlıklardaki farka ge· 

fzah Pder. Barem kanununun 
tadtll lçtn yapılmış olan temen 

niye kareı da, bu bususda ha· 
zırlanan muaddel kanonun ka· 

mutaya verilmek üzere oldu· 

~una bildirmiş ve Refik ince 

tarafından milbadil bonoları tçln 

ileri sürülen mütalaalara cevab 

verml~tlr. 

Fuad Agrah bu karşılığın da 

mübadil bonolarlle ~devlet kre· 
dislne taalluk eden bonolar 

arıısındak 1 farkı işaret etrol" 
ve bono hAmlllerlnin vaziyeti 
eıkıntah buhınuyorea bunun 
doğrudan doğruya kendilerine 

bırakılmış işleri şo veya hu 

tesir altındıı sürüncemede hı· 

rekmış olmalarından ileri gel· 

dlğlal işaret ederek mali ka· 
nunlarm ve vergilerin ıslihı 

yolanda çalışılmakta bulunda· 
ğuou söylemiş ve Denlzfl say· 

lavı Mazhar Mftfld kanunun 
memurin maaşları ftzerlnde 

kt vergileri indirerek asıl maaş 

ne ise onu verelim, sözQne 
cevab oJarak bb bunuo aksini 

düşünüyoruz. Çünkü bunların 

muvakkat olduğn hakkındaki 

hükme sadık kalmaktayız, de· 

mlştlr. 

Afyon saylavı Türker'ede ~Ö· 

zettlği makeadm bftdce yekunu 

ile tedavillde lbulunan altın 

stokunu kullanmayı ve bunun 

için Elnas Bakanlığı ile devlet 

bankası vazlfeelol gören devlet 

bankasınuı vaziyeti tetkik. etme· ' 

sini istihdaf eylediğini, yoksa 
yoksa iskanbll kağıdı basar 

glbi bankonot basmayı gözet· 
mcdiğlnl işaret eylemiştir. Bild· 

ce heyeti umumiyeel üzerinde 
geçen bu mfizakereler esnasında 

buğday koruma kantanonun 

tatbikinden alınan neticelerle 

leınnbul'da yapılan suiistimal 
tahkikatı etrafında sorulan BU· 

allere karşı da Tarım Bakanı 

Muhlis Erkmen ziraat banka· 
eıoın elmdlye kadar 2\)0 milyon 
ton · buğday aldığını, bunun 

l 00 milyon tonunun harice 

gönderildiğini, 100 milyon to 
nuoun da stok olarak bulunrJa. 

ğunu, buna bağlanmış olan 
paranın 6 7 mlly;n arl!!ında 
olduğnnu Jetaohol suUstlmall 

tahkikatı netlceshıl Şftrat dev· 

lete verilmiş olduğunu bildir· 

mlştlr. 

Bu lzahatdan sonra bftdce 

heyeti umumlyesl üzerinde gö· 
rQşmelcr kat 1 görülerek fasıl· 

lara geçilmesi kabul edilmiş, 

-Kamutııy masraf büdcell 2 mil· 

yon 895. 7 l 2, Rtyaeetlcumur 

bftdcesl 400,880, Divanı muha· 

sebat büdceel 593,668, Baş•e· 
kllet büdceal l,099,06:l. Şunıyl 
de•let büdcesl 217,813, lata· 
tlstlk umum müdürlüğil büd· 

ecel 563,072, Diyanet işleri 

büdcesl de 610,616 lira olarak 

kabul edllmletlr. Kamutay yarın 
toplanacaktır. 

Ekonomi Baka· 
nının izahatı: 

Ankara 22 (A.A) - Kamu 
tayın bugünkü toplaotıeındıt 

müvaıenf'l umumiye kanunu 

nun heyeti umumlyeel Qzeılnde 
konuşulurken ileri sürülmüş 

olan bazı mütalealara karşılık 

olarak Ekonomi Bakanı Celal 

Bayar şunları söylemiştir: 

- İktıeat VekAletlnl alAka· 

dar eden ışlere sayın bati pler 

temas ettiler. Kendilerine ce· 

vah nrmek için kilreüye gel· 

dlm. İzmir saylavı B. Halll 

satış ve kredi kooperatif lerto· 

den bahsettiler. Gayret gösteri· 

yoroz. Kıymetli arkadaeım Re· 

f ik loceoğlu köyler için fay· 

dalı teşktlAttan bahsettiler. BI· 

zlm eeae kanaatimiz, güttüğü· 

müz •e taklbettlğlmlz yolda 

köy ekonomisine vaeıl olmak, 

yani müstahsil için mutlak so· 

rette refah temin etmektir. Ve 

o!mdlye kadar bilvasıta ve bl · 
la vaısta aldığımız tedbirler 

köylünün lntlfaını temin etmek 

makeadaaa matuftur. Hepimiz 

biliyoruz ki, köylümOz çok ça· 
lışkandır. Fakat bu çalııkan· 

lığına nlsbetle maişet seviyesi 

düşkündür. Bu hususta ayni 
f lklrdeylz. Bu işi başarmadıkça 

lktıeadi sahada verimli bir iş 

yaptık diyemeyiz. Tekrar edf· 

yorum, hu niyetle azimle ça· 

lıomaktayız ve çalışacağız. 

Ktabcı HüsnQ arkadaşımız 

tlcarı krediden bahsettiler ve 

ticari kredinin hariçten temini 

hususunu söylediler. Bunu yal · 

nız bir cepheli düşünmeğe im· 
kan yoktur. Ayol zamanda 
kredi veren memleketlerin şe· 
ralli lk.tlsadlyeelnl nazarı iti. 

bara almak ve mQeavl şartlar 

bulmak lazımdır. Bu böyle ol· 
makta bnaber daha enelkl 

senelere aid maale1ef elimizde 

rakam yuktnr. 1 ü33 yılın ela 

üç ıııil) on lirn raddeelııde iken 
934 yılındn lıu ıemlo edilen 

kredi 12 milyona çıkmıştır. 

Bunu C. Mı·ı kez baı,ka:;ının 

nrdl(;I ıııuumc;latla tev!jf k edi· 

yoroz. Krediler Gzeılnde çalış· 

ihtiyat Subay
larının Yokla
maları Başlıyor. 

Tecim ve Endüstri Kurultayı 

Tecim Odalarının suııı· 
-

İzmir askerlik şubesinden : 

l - 1 haziran 935 tarl 

binden 30·6-935 tarihine kadar 
İzmir askerlik şubesinde kayıt· 
h yerli ve yabancı ihtiyat su· 

baylarla hiç kaydolunmamış 

ihtiyat subaylara bu müddet 
zarfında yeni nüfus cüzdan· 
lan ile birlikte yoklamalarını 

yaptırmak üzere hPr gün ~il· 

b~ye mftrecatttlerl. 

2 - Şubemize liayıtlı olub 

ta vazHeten Vf yabud muhtt'lif 

suıc>tlf"rle ha~ka mahullnde bu· 

lunımlar da bulundukları mın 

taka oekulik şubeleri vasıta 

larlle yoklamalarını şnht ye 

bildtrmelerl. 

3 - Bu müddet zarfında 

yoklamıya müracaat etmlyen· 

lerfo hokhrında kanuoi mn· 

amele yapılacağa llAn olunur. 
\. .) 

Kfiltür: Enspektörleri 
Kültür geotıl enspektörlerln· 

den bay Salih Zeki ve bay 

Fetl şarımıza gelmişlerdir. Okul· 

lardakl yoklamalarda buluna· 
caklardar. 

mak için ticaret hayatında gö 

zetmek istediğimiz latlkraran 

büyük kıymeti vardır. Konten· 

jao sistemimizin klerlng siste · 
mine bağlanmış olm1Bı bu kre· 
dilerln artmasıoa başlıca amil 

olmuştur denllehHir. 

Madenlerimiz Ozerfnde alı· 

nacak resmi kararan gecikdl· .. 
ğlnden bahsettiler. Ba kararan 

biran evvel alıoıb madenlerin 

koruumaeını ve fstlhealıitımızı 

artırmamızı ıöylediler. Kendi· 

lerlne tamamen taraftarız. Bo· 

gilnlerde heyeti veklleden ka· 

rar çıkmak üzeredir. Ve bo 

kararname derhal 

kaydını ihtiva 

(Bravo ııeslerl) 

mer'i olmak 

etmektedir. 

Memleketin ahş yani iştira 

kabiliyeti üzerinde tereddüd 
göşterdller. Bizim görQşQmQz 

böyledir: 

Memleketin alış kablllyetl 

034. yılandan itibaren azalma

mışhr. Hatta geçen yıllara nls· 

betle çoğalmak istidadını göe· 

termlştlr. Bunu da elimizdeki 

rakamlarla teyit edeblllrlm. 

933 yalına nazaran memleke· 

tlmlze 12 milyon liralık fazla 
ltbalıit olmuştur. Hiç klmee· 

den bu lthalıit fazlaeından do· 

layı bir şikayet işitmedim. Bu· 

na Uıive edilecek diğer önemli 

bir nokta vardır .ki bundan 

dahı mühimdir. Bazı memle· 
ket dahlllnde lstlhaal ettiğimiz 

maddelerin hariçten ithali de 

çoğalmaktadır. Fakat hiç stok 

kalmamış, hepsi de sarf ve fs· 
tlhlıik edllmletlr. 

Bugüolerd.e harici ticaretin 

durgun olduğunu söyledlle~. 

Zaten bu mevsim durgoo bir 
mevsimdir. Frenklerin tablrlle , 

Sezon Mort'tur. Bizde ihracat 

faaliyeti ağustos nihayetinde, 

eyhil lbtldalarmdan baelar. 
İçinde bulunduğumuz mevsim 

l~slzllk mnel midir. Bu işsizliğe 

ald elimizde bir liste vardır. 

Geçen yılın .kıinunusanl, eubat, 
mart aylarına ald Qç aylık ft . 
ha14t ve ihracat g""ç~n yıla 011· 

zarao iki milyon ltra fazladır. 

Demek ki, geçen yıla nazaran 

bu aylarda da durgunluk yok· 
tur. Bunun daha çok artma. 

eını kendllerile beralıer beo de 

temenni ederim. 

' 
dardizasyon işinde V aı~· 
f e Almaları Kabul Edild1

• 

Kurultayda Memleketimizi Jlgi~eO' 
diren Tecim ve Endustri Işler1 •• 
Ankara, 22 (A.A) - Tecim 

ve endüstri 'ldaeı kurulrayıoda 

bugün encümenler çalışmaya 

haşlamı~lardır. Eocüınenledn 

bogüukü çolı~moları özelini 
şudur : 

Genel ruağnzalar encümeni 

Şt!rlf Uemzi (lımir) in ba~kan 
Jığı altıodıı toplnoerok öğleden 
evvelki ıoplontısında cereyan 

eden mfizokerelerde llerf sürü· 

len f ik.irlerin ihzari blr rapor· 

da toplanmasına karar vererek 

dağılmış ve öğleden sonraki 

toplantıda bu rapor Ozerlnde 

konuşmuştur. Encümen yarın 

müza\erelerlne devam edecektir. 

Kurultay Encilınenleri ha,kan· 
)arından Manisa eaylavı 

Bay Turgud Türkoğlu 

Tecim borsaları encümeni 

Hftseylo Sarlp (İstanbnl) un 

ba~kanlığa altında toplanmış 

ve şimdiki boreaların ekonomi 

gldlolmlze uymıyan 1302 tarihli 

nizamnameye dayandığını, bu 

nizamnamenin ihtiyaca göre 
tadlll n bir kanunla teyidi 

movafak olacağı n borl!aların 

memleket ekonomisine karşı 

6de•lerfnl yapabilmeleri için 
ne gibi prensi bler konmaeı 

olduğunu konuşmuş ve bazı 

esaslar tesblt etmiştir. Encümen 

yarın okslyon (Mezad) şeklinde 
eatıf usulünQn ihdası monfık 

olnb olmıyacağını ve bunun 

hanğl mallara tatbiki gerekli 

olduğunu konuşacaktır. 

Tecim ve EodOstrl odaları 

kanunun ve nizamname encü· 

meni Turgud Türkolu'~un baş· 

kanlağıode toplanarak kanun 

ve nizamname üzerinde görüş· 

müş ve birçok kararlar almışbr. 

1 - borsaları odalara bağ· 

lanmaeı. 

2 - Tecim odalarına dılşen 

kazanç vergisi munzam keslrle· 

rlnln Maliyece odalara verilmesi. 

3 - Odilarm tüccıır defter· 
lerlnln ticari muamelesinin es· 

kisi gibi taıJdlk selahlyetloi ha· 
iz olmaları. 

4 - Odalarca verilecek le· 

clmsel dolcumaolorı ·ı;lbl mah· 

kemelerce kabulü. 

5 - 300 bin liradan fazla 

aermaye ile çahşan teclmlerden 

fevkalaıle sınır olarak harç 

alınmaaı. 

6 - Mıntaka kurultaylarıonı 

genel kurultayı hemahenk ola 

rak 4 ):ılila yapılması. 

7 - Oda sekreterlerinin un· 

vaolar•oın blrleştlrllmeal. 

o~ 
8 - Odalardıı çıht• ... ,oı 

1 ıe• 
murlar fçln genel b r 

Bllndığa kurulması cıtale~ 
9 - Odalar lılnre ıne ofııo' 

üyeleri eayıeanın şehir 11 ııııt 
l ttC 

göre ıleğll, od11faro yaz 

sayısına göre tesbftl . ,ı 
l O - Odaların Arblt•J b' 

oııSI 
teclm11el ohlakıu korUD eııll 
kımaodan selıihlyetlerlolP g 

letflm .. sl dl '" 
Bu kararlar arasıod• ıJc 

l rıo• 
cOmen yarın konuşoıa 1 

vam edecektir. 
1 

ı-' 
Dilek encümeni Vebbd ıof' 

(Ankara) nın başkanhğıD d:rlll' 
lanarak odalardan gôll ,,. 11 

dllerl görOomftotilr. Bflbl f1Jlolf 
yon zerlyatına •e afyoo fi 

katarının ıahdld, ıaaozldl t" 
dıt pr 

satışlarında arpaların Ki' 
ealarda sfirılmüod terffÇ b'tıf 
tohumlarının ıslahı, hub:,;ı 
standardizasyonuna ald b ti 
konuşolmoo baraklardaD ~ 

reslll' J 
belediyelerce alınan ıftl~' 
temizleme •e nakliye ı•r t 1 
hakkmda yapılan dilekle 

lı.ı 
görüşülmüştür. 0.,,eııll dQ. 

Bundan başka eDC dt-
kil e 'c 

mü~akere mevzuunu tef 1~,ıt 
eekeen dilek üzt'!rf nde tel~ ,0ı ~ı 

U•"ı başlanmıştır. Rasyon• ufld 
encQmenl Nazmi fopçıJ ...il 

d ıor 
(Aydın )ın başkanhğın • •tJr 

ıne• 
narak standardizasyon .b çJI 
elnl konuşmuf ve preoeı -' Ut 

1010.,,., rak standardizasyon 

elblrllğlle kabul etmiştir· .,; \ 

Standardizasyon tatblk•tl ,ı' 
ıag• 

landa Ekonomi Bakall ~' 
t•" standardı zaeyon bQroeu oı' 

dan tesblt edilen yoldan 
1 ~·' 

lllll 
mesl ve mahsullerden IJl 

0
J 

olanlarının stundardlz••Y
0 ~ 

şimdiden istihsal saf ba81;..,ı 
başlanmaea muvafık gôtO ,~ 

d dl••'ı" ~Q tür. Encümen stan ar 1_,ıı· 
işinde tecim odalarının ... N 

1 elP" t,, 
almaları prensibin kab0 ,_ı' ~ 
ve bazı maheollerln ek.illi ı' ı. 
takalarınm ekonomik e•~ıır 
gözetilerek Ekonomi Bık ıl~ 

(Jttl 
ile iş birliği yıpoıak 8 ı•"' 
belli edilmesinin dHek 

0 toı' 
000 -Tarım Bakanlığına 8
• cOıllt 

eına karar ve:llmlotlr. t,;o J~ 
yarın çalışmaeına dev•'° 

celr.tlr. oot' 
Denizaltı mahsulleri eoC .. ııl' 

b ek•" nl Ali Tansenrto • ""' 

ahanda toplanan encftlJJCD ,1 
lıca aşağınakl kararlar• 

mlotlr : ı4' 
. ~· 1 - Balık rcanıloıo 

rılması. 1,ıı 
2 - İstanbul balıkh•0e; fi 

resmi kalkma11le Ekooor:O 

lr.anlıgına bağlanmuı. ıı/ 

3 - letanbul'da asri tef f' 
havi bir balık eatıı.ı yeri 

pılması. ı••'' 
,1 - Tuzlu balık lbt•c' ti~ 

bir elden idaresi için ıe~t1 
yapılması ve yeni mıbf 
temini. -'' 

5 - Bir konıene balı~~ 
ve gilbresl fabrlkaeı koraıl 'I 

·6 - Balıkçılıga oyguO f' 
kredi kurumu kurul111a8

1 f 
f~ 

balıkçıların haya-tlannıll 

kımlarının algortı edllPleıl· 
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Unu tola n 

Başımızdan Geçenler .. 
Yazan : M. Doğan Batu 

iki Bulgar Komitecisi Selinik Osmanlı Bankasını 
Berhava Etmeğe Hazırlanıyorlar .. 

' Ilı gayret; IJUrada bir 
~r daha kaldı. Biraz 

tla. k lamam! .. 
'deki kısa eaplı, zorlu 
.._ ?ı kunetll darbelerle itle· 
"'- •tkad,şı homurdanarak, 

Yırık cevab •erdi: 

~ ltıerse yirmi arşın kalsın .. 
kızma daha indir fü 

~ 8er vuruşta, bazum daha 
ı..._ et1elllyor, göğsilm daha 

". tltiyor arkadaşım! .. Kork· 
1tlrGyor bu iş! 

.,_ ..... YtrOyecek tabii!.. Y ıoa· 
llııııatı 

;;. labrolsun TOrkler! 

~ı. konuomılar, yeraltındı 
~ daflcık, karanlık bir 
~ ı iki komiteci Bulgar 
ltlhtı ı geçiyordu; Berikisi de 
~ insanlardı. Yorulmak 

'e11 '" arayı hiç kesmeden, 
lıg kaııyorlardı. 
~a (Rumi) savatından evci 
~ koınfteclltrl, Tuna boy· 
~ Şlpka dağlarını kana 

' lf •e lbtilAlfn tark181nı 
ı._ ~ eôylemlşlerdi. Şimdi 
,, GQ çahtmalaranı Make· 

a_ 1ı intikal ettlrmltlerdl.. 
~buıaı, devamlı hareketler 

\ t •ık ıuk patlak veriyor· 
._ ~kıı bunların en ııiddetllal 
""'' kate oay .. nı, 319 yılında 
~ lıyandı. 
~ t\ benlmelyen bir dev· 
Qa.:_ e1a bayak adamlar ndan 
~011 

.;..~llbin girdi ğl yere HllAI 

~~ .. 
ti ' lt' a .. ıcar komitecileri için 
~ d, bir ftmld kaynağı ol· 
\ ' ~lteklm bu beyanat· 

~ ~ Bulgar , komitecileri 
~ 911dUerlne yeni bir çe· 
~ •erınlt n lhtllAl hare· 

~ ' 1 daha genle bir mlk· 

~~Gtmek yoluna dökftl· 

........ 
'~ •ltedonya anayurda bağ· 
~dar!. 
~\ ~11 Pir ola ile, Makedon· 

._ llllltecllerln ıık sık bom· 

\ıl :-ları, baskınları, hAdl· 
~J•luyordo. 

' b koantteclııl, Tftrk köy· 
L..~'41 ... rık yakıb yıkıyordu. 
~ ~ ti, deınlryollarını, tren· 

4 \t, :ltalaııa uçuruyordu. 
,, lltı IDedeni aleme ve 

' l'~ ~artı ağzını açarak: 
iL ler, mazlum milleti 

~ . ._, tutuyor ve riya· 

.\NADOLU -'it Siyaaal Gazete 

b ~ •e Batyaııganı 
~ Ra,dn ÖKTEM 
~ ~yat ve yau itleri 
~~~al 'fal&t KARACA 
~~ =. 
l S ~.ci Beyler t0kağı 

l'lr,,~r. •rtııi binau içinde 
~ i7ltnıu .. ANADOLU 

~ ~ 6 •• Poıta kutuıu 405 

' tı ~E ŞERAiT!: 
~"-.. -,.::· Altı aylığı 100, Oç 
~ Soo kuruıtur. 
~ ~~~tler için senelik 
.,, -..qQ 27 liradır. 

"'de 5 Kuruıtar. -~~ llfWıala" 25 kanıtlar 
l.tJ MATBAASINDA 
84StunŞTIR 

karane bir ağlayıtla merhamet sfikuoetle hemen paravanın 

dileniyordu. Yani iki y6zlil bir arkasına girer, gelen şahsın 

politika ve cinayete dayaoılı· kıyafetine göre, raf lardakl dolu 
yordu. kese kAğıdlarından bir iane· 

Yukarıda kaydettiğimiz gibi ılnl alab; 
319. yılandaki ibtllıll, o tarihe - Gayret milletten! 
kadar geçen h4dleeledn yspılao Covabı ile o amelenin eline 

saldm~laran en kudurmuşçası idi. tutuştururdu. Yani boı:t keee 
Buna hazırlık yapılarken, kAğıdları, gelir, doluları çıkardı. 

Bulgar papaeları; )dll~elerde - Devam Edecek -
kolları eıvamıılar (Bu uğur da 
ölecek olan Bulgar kahraman· 
larınıa (!) doğr JCa cennete gl· 
d .. ceklerlnl ve cennetteki yr.r· 
lertnl gördükten ksrk gOn sonra 
tekrar ~ dirHeceklerhıl) söyllye· 
rek biltün Bulgarları; ( Mesih 
namına bomba ve t6feğe earı· 

larak savata davet) etmişlerdi. 

İşte, yer altında bir 14ğımı 
kaza kaza konuean bu iki ç,,. 
tecl Bulgar'da ayni davete ko · 
oan fedailer (!) dt. 

CennetE gitmek, yeri hazır· 
lamak v" kırk gün sonra tek· 
rar daoyaya gelmek, hem de 
din ve lhtllAl uğrunda baynk 
bir teref kazanmak, aztey midi? 

Bu iki komitacı, Selinlkte 

Oamanlı bankaeıoın temelleri. 
nin yanı başandaydılar. Çilnkil 
onlara verllen vazife, bankayı 

berhava etmekti. 
O tarihlerde oemanlı banka 

sı, tahtakale el varında kordona 
inen bir sokağın batında idi. 
3 yola bakıyordu. Ve bu yol· 
lar bet altı metre genltlfğiode 

idi. 

Bankanın dıtındakl sıra ya· 
pılar arasında, ufak boe bir 

d6kkAn vardı. Bu dOkk4n 
ıiltçfl bir Bulgar tarafından 

klralanmıtt•: 

Bir efil tenceresi, dört beı 
bardak, birkaç fıranc ~ lı, iki 
mas• ve beı altı eaodalya! 

Bu dGkkAnın yarısı bir tahtı 

pnav•ıte ile ayrılmıoıı. Parava · 
nanın arkı kısmına bakılınca, 

boradaki davarlar da birçok 
raflar gflrülGyordu. 

Bo rafların ilzerlnde bir ok· 
kahkdan bıtlıyarak flç dört okka· 
lığa kadar 81ralanmıt. içi dalma 
dola keeek4ğıdları bolunoyordo. 
Zemin. Maltı tat' ile döıenmlf. 

Uzun, örUUil bir krever, ıDt· 

çftniln alelAde belulr yaıağıoı 

tetkll ediyordu. 
Bu dflkk4o, Osmanlı banka· 

aıoı dinamitle uçurmak için, 
Bulgar komite tetkllltı tarafın· 

dan klralaumıttı . 
Bankanın, clnrandıkl bina· 

lar, kıimllen tlcarethanelerdl. 
Aile evleri yoktu. Bu eQtçd 
dflkkanının mOtterllerl de he · 
men hemen kAmllen Bulgu 
loçllerlndeo lbnettl. 

Sabahleyin oradan geçecek 
olan yabancı bir mDıteri; her 
halde bo, btr çehre ile kartı· 

lınmazdı. Dilkkaoı gelen amele 
kılıklı Bulgarlar, eneli etrafı 
gözden geçirirlerdi. Nazara dik· 
kati celbedecek blrtey gôr· 
mezlerae hemen dtıkkAodan 

içeri girer; ya ellerinde bOk· 
Ulkletl nya koyunlanoda taşı. 

dıklırı bot bir keıe k4~ıdını, 
- Allah muvaffak etsin! 
Diyerek eütçtıye verirlerdi. 

811 eGmleyl, adeta bir mmhı 
halinde aarfederlerdl. Bot kıi· 

ğulı ılın ıQtçQde, bftyll bir 

Bitlerin Söy
levinden Sonra .. 

····~----- Başı l inci yozde -
soora bilyök elyaeal mee'eleler 
h•kkında Alman noktal naza. 
rını arzu edilen bütfto teferril· 
atı ile ortaya koymak için söz 
almış ve bu sözlerdeki merd 
açıklık ve Rayıttağın alkışlarını 
toplamışhr. 

Fahrer hayatında verdiği 

söylevlerin en hilyilk ve en 
beliğlle f iklrlerlnl, har~ketlerlol 
ve Almanyanın ilerideki vazı. 

yetini izah etmlotlr. 
Berllner Tağeblat diyor ki: 

Ecnebi gQndelık düşQnceai 

ile evvela bizimle konuomak 
istenirse bizim lehimize fera· 
gatlar yapılmıyacağını söyllye . 
cr.ktlr. Fakat nihayet bu söy
levden btllğ bir surette mey
dana çıkan Alman vaziyetinin 
ara buluculuğunu ve ileri aii· 
rillen f lklrlerlu zenginliğinin 

önflnden kaçamıyacaktır. Bizim 
politikamız bir uzlaıına politl· 
kaaıdar ve kendi mOdafaamızın 
temini hakkındaki sarsılmaz 

azmimizle beraber derin barıt 
hlelerlle doludur. Bo söylevden 

sonra kim ha iki teyln blrbl· 
rlle tenakus halinde bulunpuk· 
tarını ıöyllyeblllr. 

Cermanya lıe tôyle diyor: 

Fabrf!r izah edlleblleeek her 

şey hakkında izahat vereceği 

hakkındaki eözDnO totmuıtur. 

Daha evveldtın Berlln konut· 

maları eeoaeında bile Bay Say· 
mon ve Eden'le açıkça kont· 

muttu. Bugfln de Almaaya'nın 
emniyeti hakkında elAıtlki bir 

program çbımemlo, fakat hiçbir 
teyln değlotlremlyeceğl ve Al· 

manya'nıo kendi tarafından da· 
ha ilerisine gldllmlyeceğl vazlh 
ve açık çizgilerle bono belirt· 
mlştlr. BOtiln hGenft niyet 81· 

bibi adamlar Almanya'nın bel· 
Uln dftuyaya uzattığı bıntıever 
eli sıkabilirler. Ber kim bu eli 

sıkm1ktan kaçınırsa yalnız ha· 
reketl bu adamın barıı ve ada· 
let Gzerlnc oturtulmut bir yeni 
A vrupı nizamının dOımını ol· 
duğuno gôıtermlye kifayet ede· 
cektlr. 

Berlln. 22 (A.A) - B. Bit· 
lerln söylevinden sonra Raylt· 
tağ baokanı B. Görlog, Raylı· 

tağ tarafından ittifakla kabul 

edllmlo olan aeağıdakl kırar 

ıoretlnl okumuttur : 

- Raylotağ kurumu lt'ilhrer 
ve batbıkan Bhler'ln dlye•lnl 

ittifak ile trnlp ve Almanya· 
nın oereflnl ve hukuk mftea 
ntını mildafıa ettiklerinden 
dolayı de•let hatkanını ve hd· 
met erk4nını mlnneı ve tftk· 
ranıua beyan eder. 

Adam .. --····---Şehir tlyatıoeu arıt tlerl dan 
aktım oAfr NAzım Hlkrbet'ln 
Unutulan adam leınlndekl telif 
piyesini temsil ettiler. • 

E !!erln telif olması ve bahu 
sus Nazım Hikmet gibi son 
devrin en biiyftk tllrl gibi te 
lAkkl edilen bir gencin kale 
mloden çıkmaaı tiyatroya bQ 
yftk bir merakla ldtlesl doldur 
muotu. Bemao heman bir tek 
hOe koltuk yoktu . 

Unutulan adım eöhreıl ba 
Ula dünyaya yayalmıt bir dok 
torun ·batka bir tabir bulamı· 
yorum biraz ~uğl11k ve biraz 
dağınlk kalan hl!' sergüzeşfdir. 

Doktor ikinci karl8Jnın ken 
dfef oi birinci Hlstanı ile aldat 
maeına mukabil ruhunun bOtftn 
elemlerini, içinin bftUin~yealerl 
nl kızına d<Skmlye çalıtırken 

birdenbire kızının da birisin 

den gebe kaldığını öğreniyor 
vtı evde ki msedln bulunmama 
sındın istifade ederek kızının 
çocuğunu ıhrken genç kızın 

ölilmüne eebeb oluyor. Bu 
ö•am vık'ası; doktorun lıeo 

sene mahkumiyetini intaç etmlt 
ve bet sene hayattan uyak ka
lan dankü arsmluHI doktor, 
herkes tarafından tamamtle unu 
tulmuştor. Karısı bile kendisini 
ihmal etmfo ve nihayet o da 
unutmuı,tur. 

Mahkumiyet mftddetlal biti· 

ren doktor mahallesine dön· 
dillil zaman klmeeuln kendisini 
tanımadığını, hatta nine ge· 
lince alle ocağında kendi yerini 
al.an aalsl.uınao bile kendisini 

tanımakta gilçlQk '.ekdlğinl 

görilnce ·Her halde mQelllf in 

bildiği kat'iyyen bize s<Syleme· 
diğl bir ruhi halet teelrile· 
battA evi de dahli oldo~a halde 
bfltiln servetini kendisini aldatın 
ve bunu lnkAr etmlyen 
ııoa bıraluyor, yalnız 

kendisinden bahııetmit 

karı· 

önce 
olan 

muhtelif mecmualardan evinde 
artakalan bir kolleblyon artı · 

ğını alarak uzaklaeıyor. 

Bundan sonra batın bayatı 
mecmua artıklarını okumakla, 

eıhıhçı kıh velerindc ploekl~· 
mekle ve nihayet pek nadır 
teeadOflerle ağzını açtığ• zaman 

kabahıta kendlılnl unutan in· 
eanhğa ytıkletmekle geçecektir. 

İtte eser bundan ibarettir. 

füer heyeti nmomlyeel hl 
bırlle fena değil, hattA biç 
fena değil 

Yalnız bilmem neden bazı 
noktaları var ki insana tıilrln 

dalgın veyahud tembel bir 
zamanını raetlamıo dedirtecek 
• adar ihmal edilmişe benziyor. 
.Faraza birinci perdede dokto· 
run mahareıile gözleri açdacağı 
ve hauA açıldığı bize temin 

edilen bir çocuk görQyoroz. 

Bu çocuk ıonra ne olmuetur, 
hiç hıbertmlz yok. Bdtfln hı· 

yatanı kasaamak gibi doktor· 
dan bıha11 <Slçalmez bir iyilik 
görmüt olan bu çocağnn mft· 
teakıb tablolarda bir iti, bir 
rolO, velinimetinin hıyatında 
bir izi olamazmı idi? Sonra 
baba ile kız arasında geçen o 
kartıhkh itiraf e11hneeinde genç 
kızın hlrıfıtı ne kadar hHtr· 
lanoiamıt, ne kadar ani •e 
haUA ne derece lerfttaMır? Son 
tablodakt berber 11r1 saçlı bir 
genç kızdan bahsediyor. Ber· 

bere mesleğini terketllrecek, 
ona sabahçı kahvelerinde ge· 
celi gftndüıll içer bir adam 
vaziyetine dftoflrecek kadar mi· 

enir olan bir un uçb genç 

! Bir Çocuğun istidadı 
Yazan: Öğretmen Sabite A. fJıaa 

-3-
HGkilmen: 

- Turgud lı:ılne ilkin iyi 
denebilecek kadar güzel bat 
ladı, fıkat gilçlCl emeği çok 
eftrmedl. Şf mdt ise karamuça
lardan, tebeılr ve mum parça· 
ları QeUloe de kaba kaba çeh· 
reler yapmaktan başka blrteye 
yaramıyor" diye söyleniyordu. 

Turgud; babasının yanında 

hükilmenlo derd yanmalarını 

dhılerken kulaklarına kadar 
kızarmıo, baııoı yere r~miştl. 

Ôf keli. kız~an halile eallanan 
demirci ise bu sözler karoısında 
oğlunun kızaran kulaklarını 

çPkmek, bu yaptaklarının ne 
demek olduğunu sormak Jete· 
miş, h6kDmenln öoDne geçmesi 
üzerine elini çekmle, onun: 

- Darılmak, azarlamak ge· 

rekelıdir, dediğini ltltmitı son· 
ra da: 

- TOzel (Adliye) itlerinden 
blroey anlamamak bu kDçDğftn -kız kimdir? Doktoron kızımı? 
Eğer ôy le ise mGelli f lo bildiği 

ve h .. ua ima elmeye çalıttığı 

bir noktayı seyircilerden eak· 
lamakta ne mana vardır? 

Bu sual silelleeint bir bayii 
daha uzatmak ve hatta işi mev· 
zoun lntlh.bına kadar götüre· 
rek biraz f11laca ihmal edilen 

zaman vahdeti gibi birçok nokta· 

lara llltmek mO.mkftn ... 
Eserin heyeti umomlyesl ya· 

kardı da eôyıedl~im gibi hiç 
fena değil. Seyirciyi ı! ba~ ta· 
rafından yakalayıb eonuna ka· 

dır ıOrükleyeu heyl'canlır, p•· 
tetlk noktalar hiç ek-ik olmn· 
yor. Muhakkak olan tU ki eıi· 

ir N4zım HJkmet, tiyatroda iyi 
hlr adımla tşe batlamıthr. Ş4tr 

lerlo bizde tabii olan dalğınh· 
ğındao, lhmalclllğloden biraz 
kendlelnl kurtarabtliree bundan 
sonraki eserleri daha mflkem· 

m~l, daha koeorauz olacıktar. 
• • • 

Temsil cidden kueoreuz ve 
Daralbedayl eaoat'k4rlarınm 

bizi ahştırdıklaıı tek.ilde mG· 

kemmeldl. Galib; doktol' rolOo· 
de bıokasını ramplaee etdlğl 

halde esere hayat verecek ka· 
dar kuvvetli oynıyordu. 

Doktorun aç muhtelif hayat , 
eaf haeın,lan her ilçftod de ayrı 

ayrı yatatmakta ayrı ayrı bir 
kudret g<Sıterdl. Bayan Neylre, 
eserin en eeaelı kusurlarından 

birisini emsalsiz ean'atl, pek ye· 

rinde pozları mlmlklerlle, yatal· 
mıya munffak oldu. Dlyeblll· 
rlm ki Bayan Neylre'den batkı 
hangi ean'atkAr olsaydı kocası 

ile batbıoı kıldığı zaman ken· 
dleloe hiç mukabele etmek İm · 

kAqını vermfy.,n o eahnelerl 

dolduramaz, Doktoru kendi 
kendine botluklara hltab eden 
bir adam vaziyetinde bıraka · 

bilirdi. 

Gene kız rolflnde Bayan Ca · 
bide bende çok iyi bir knmaı 
teılrl bıraktı. Sinemanın kap 
rlzll teveccOhOnden ıonra eah· 
nede karar kılan bu Bayan 
eğer Nhnede yalnız kendlıi 

için, keodl arkadatları oyoadı 

ğını zannetmlyerek orta yerde 
bir de ıeylrcl kitleıl bolundu· 
ğunu batıdıyacak olursa istik· 
halin çok iyi ümfdlerlnden biri 

olmıya namzed görGnlyor. Deh· 
zadla Mahmud ve Galib eon 

tabloya baştanba.. kodretlerlle 
ya111tılar. 

Hamdi NGzhet 

elinde değll, hiçbir vakit en 
kilçOk bir mahkeme 6yeU~lnl 

bile yapamıyıcık. dıha doğra· 

eu baearamıyacak olan bu ço· 
cuğu lylelml bıtka bir loe ko· 
yun! .. 

Dediğine t•tmıetı. 

- Bu mum ve tebeılr par· 
çalırıoı nereden bulmuıtur 

acaba? 

- Borıdıa getlrdlklerlnd"n 
blroey bulunmadıgına gôre her 
halde batka yerdendir. 

Demirci nsıuı; oğlunun; Hn· 
kl kendisine kartı çev.frdlğl 

oyunun sırrına ermek lııtetmlt 

gibi oraeını, burasını arattırdı; 

derken ceblerlnl tebeelrle dolu 
bulunca onı: 

- Çabuk cehlerlnl boph! 
Diye eıkı1Jtı, Kendisi de yır· 

dım ederek bir naç doluıo 

yarı yarıya yontalmıya bile 
başlanmıt ıebetlrlerl çıkannca 

hdkflmen: 

- Görftyoreunuı, a dedi, bu 
çocuk oymacılığı, kabartmacılığı; 
mahkeme Uimla ·ını, kararlan, 
dava silretlerinl kopye .,tmek
ten çok hotlınıyor. Bana kahrea 
onu bir hftkümen yamaklığına 

vermekdenee bir taıcı çarakh· 
ğma yerlettlrmek daha doğrudur. 

• • • 
Bftyftk bir iç 81kıntıelle ço-

cuğunu berıber götörertk c•lne 
dönen Yavuz Balkan; kanııoı 

görünce: 

- 1'1t~, dedi, bu koca bay· 
lazı, arhk hükOmeol n blle ya· 

nanda tutmak istemediği bu dik 
kafalı çocuğu getirdim. 

- Aman Ulu Taonm! Ne 
yaptı Acaba? 

- Kendisine verilen yazıları 
kopye edeceği yerde mumdan 
vt1yı tebetlr parçalarından kG· 

ç6k kfiçük adamlar yapıyor, 

sonra koskoca pullu kAğıdlHı 

resimlerle doldurarak bDt6n 
orada çahtaoları oyalamakla 
gilldftrmekten batka bir lıe 

yaramıyormut. 

- Nasıl oldu da Turgud'um 
böyle fena duranmaktın çekin· 
meden bOkllmenl bu kadar gO· 
Côlndlrdln? 

- Artık hiçbir ıey gôıet· 

meketztn onu ôylece ce11lan· 
dıracatım ki kendlelae bu kadar 
fedak4rlıklarlı h11ırlıdığım ba 
yeri ağhyarak arattıraca~ım, 

yaptaklarınA pl1Jmın ettlrece· 
ğlm... Evet kıymet bilmez ki· 
çDk! Ben hep ıenln lyillAIDI 
istedim. ÔğO.dlerlml dinlemiyor· 
ııun öyle mi? 

Şimdi ıeni komeomuz doğra· 
mıcı Yatar uıtanın yanına gG· 
Ulreceğlm. Sen de bir bOkD · 
men olacağın yerde bir amele, 
bir ltcl olacaksın. 

Vadedilen büyDk ceZ1nıo baı· 
langıcı Turgudu çok @nlodlrdl. 
Bir doğramacı yanında tahtayı 
biç mf!ğl öğrenmt k tlmdllik en 
bDyDk isteği idi. 

Fakat işte çocuğumu Ozecek, 
belki tle ağlatacığım, inadın· 

dan da dôndDrrceğloı ııanıyla 

bek.Jlyen babayı bu, çocakea· 
sına glalenemlyen aevlaç blı· 

bCU6n geıaplandırdı. CeAyı 

gecikmeden vermlt olmak, hl· 
IA da kftçft~G zorla ellılerlnla 

emeklerinden tiksindirmek ama· 

do ile darmedaa komtaları 

doğramaeı uıtaıı M and Ya· 
.. r'ın dGkktnıu gltdl. 

Doğramacı Murad Ya .. r; be· 
cerlkll, alla bir ltÇI idi. Demirci: 

- Arkuı Tar -
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- Baeı 1 inci yüzde -

ler arasında ma raf suretlle 

hildceye konması mekeadile lk· 
tısat biidcesfoe 1,000,000 lira· 

sı dahili ve harici borçlarımı . 

ZJD taksiti eı-•nevllerl ol mak 

üzere duyunu umumi ye büdce 

elne, 2,700,000 lirası môdafau 

hizm~tlerlDf•, mOtebakl iki mil · 

yon lirası da devletin diğer 

hfzmellerlne tahsis edilmiştir. 

Şunu da ilaveten arzetmek 

isterim ki cumorlyetlo hfiyfik 

eseri olan demlryollarmm in· 

şası için yüksek meclisin kabul 

ettiği muhtelif kununle?la çiz 

dfğl programın oyenen tetbi· 

kini temin makeadjle büdcenfn 

içindeki rekkamlar haricinde 

olmak üzere fevkalade memba· 

!ardan tedarik olunac k varl· 

danan verUmek üzere 8,5 mil · 
yon llrıı Nufıaya, kezalik mem 

leke tin yüksek m üdafııo ihtlye· 
cının istilzam etti~l fevkolılde 

masraf lur içlıı de gene ayol 

fevkalide membalardan tedarik 

olunacak mikdardoo verilmek 

üzere 6,200,000 Urasıda mü· 

dafaaya, nlizım hesabladao te· 
rulo olunan 3,5 milyon lira da 
leken, maarif, lktısad, ziraat 

hizmetlerine tahsis olunmuştur. 

Binaenaleyh bu paraların da 

esas yek una 114vesl halinde 

1935 yılı bOdcesl 214 milyon 

Hraya hali~ olmaktadır. Bu 

214 milyon lirayı hizmetlere 

tevzllnl yapacak oluraak şöyledir: 

Yüzde 28,4 nafıa, m:ıarl(, 

lktıead, sıhhat ve ziraat işlerine, 

yüzde 1i,1 duyunu omumlyeye, 

yüzde 30,5 müdnfaaya, yüzde 

4. 7 janddrmayo, yiizde 19,S de 

B.M.M. dahil oldo!!u halde 

devletin diğer hldematına tabeis 

edilmlş bulunmaktadır. 

Şu sureti tevzi dahi açık 

olarak gösteriyor kt, comuriyet 

hükumeti halktan topladığı 

paraları gene balkın yüksek 

menfaat ve hizmetlerine tub9ls 

ve sarfetmektedlr. Masraf hu· 

susanda taklb ettiğimiz progra· 

mı üç kelime ile ifade edebi· 
Urim. Diyebilirim ki, balkın 

ihtiyaçlarına ve lktısadi bayatın 

iş sahıı ına taalluk eden maa 

ruf tarı çoğaltmak, gayri mfis· 

mir masraflara azaltmaktır. 

1935 yılında adi membalar· 

dan 195 milyon lira tophya· 

cağımızı tahmin ediyoruz. Tab· 

sllAtımızıo şimdiki seyir vazl· 

yetine tamamen motabıkhr. 1 l 
aylık tahailı\tımızın yekunu 173 

lıuçuk milyon liradır. İçinde 
bulunduğumuz yılın 12 inci 

ayında vukubulacak tahslldtı 

geçen yıllar 12 inci ayında vu 

kobolao tahsUAtı vasatllerlne 

göre bu miktarı Uuve edecek 

olorsıık büdcemizlo mohamme· 

nahna nazaran 5 6 .milyon lira 

fazlıya baliğ olacağı görülmek · 

tedlr. llinaenoleyh bu son oyda 

alınmakta olan mohammenata 

nazaran 5 6 milyon fazlasına 

baliğ olacağını tahmin ettiğimiz 

miktara tabii olan tezayüdlerl 

büdceye irad ve ma raf eurettle 

vokubulan ilaveleri Vt} bazı ver· 

gi kanunlarında yaptığımız to· 

dllittan beklediğimiz farkları 

ekllyecek olursak varldatımızıo 

tahmin eltlğlmlı miktarı tama· 

mile karşılayacak rakamda ola· 

cağı neticesine 1'arırız. 

Ftaane Bakanı tahsilatı veri · 

dat nev'i itibarile mukayesesi 

etrafmda izahat vererek vasıta. 

sız vergilerin buhran ve müva· 

zene vergileri dahil oluğu halde 

932 yılanda 11 aylık miktarının 

51,902,000, 93:~ yılı 11 aylık 

mlktnrınm 52,934,000 liro ye 

934 yılı 11 aylık mlktarınm da 

55,000,799 lira o\duğunn, va 

eıtah vergilerin inhisarlar ve 

fevknlAdelerle dahil olduğu hal· 
de bunların do 932 yılında 11 

aylık mlktarıoın !)9,883,000, 
933 yılında 11 aylık miktarının 

9 ,339,000, 934 yılı oda l l 
aylık miktarı 117,1 .. 0,000 11 · 
radm ibaret bulunduğunu söy· 

lemi~ ve demiştir ki: 

- Programımızda iki üç ke· 

lime ile arzedeyluı. Lıtthsalatı 
tazyik etmemek, htlhliikatı 

azahacak ınerıebeye varmamak 

ve ,·erglleri iktısadi bayacıo 

zaruri bir uzvu halinde t elakki 

ederek bunların fo\ kinde bir 

nlsbet tııbmll ııtmemeğe hedef 

ittihaz etmekteyiz. Bu mak· 

salla çimento vergiainl kaldır · 

mıyı teklif ettiğimiz gibi ha· 

vaylcl zaroreyedeo gördüğQmQz 

bazı mevadan vergilerini azal 

tarak fintlerlnl ucuzlatmak im· 

kdnım uraştırmakıayız. İhtiyaç 
nisl.ıetlnde de bazı mevzular 

üzerinde de tenzilat yapılması 

mukarrer buJunmaktadn. Büdce 

ve hazine muamelitına dair 

muntazam yapılan oeşrlyatımız 

mütevaztn olarak ltnsdlk edlllb 

verilen büdcelerlmlzln tatbikat 

neılceslnde dahi ayni tevazilnd 

muhafaza etmekte ve hesabatan 

normal ve tabii membalardan 

tedarik eJilen vergileri~ kapa· 

tılmakıa olduğunu sarih olarak 

gôstermehtedlr. ( Brova sesleri) 

Fuad Ağrolı bu hususta uzun 

mukayeseler yapmıyacuğını lşa· 

ret ederek lktıeadi vaziyete 

temas etmiş ve şanları eöyle· 

mlştlr: 

- Hariç pazarlarımızda kle · 

ring karşılıkla menfaatlara da· 

yon an mukavelelerin ihracat 

mallarımızın değer ftatlle satıl· 

masındo ve ihracat miktarının 

artırılmasında mfiblm bir amil 

oldukları muhakkaktır. Dahilde 

de ziraat ve hayvan mabeolatı· 

mızın f latları 934 yılında 933 
yılına nazaran bir yükselme 

gli3termiştir. Buğday f iatının 

korunması hakkıoda alınan ted· 

birler sanayi programamızın tat· 

blkatt ve ihraç pazarlarının 

bulunması ve kıymetlenmesi de 

birinci derecede nazarı dikkati 

ce lbetmekıedlr. Hususi kredi 

vaziyeti yeni bankalarımızın va· 

ziyeti milli bankalarımız 934 
yılında Df'şrettlklerl bl4nçolııra 

nazaran bunlardan ziraat ban· 

kası hariç olmak üzere sıılr 

bankalar Cümhorlyet merkez 

bankası, İş bankası, ~Omerbank 
ve Emldk bankası blançolarmı 

kdrla kapatmışlardır. 

Ziraat bankası yalnız terak· 

ki göştememlştlr. Adapazarı 

TOrk ticaret bankasının bir 

milyon lklyftz bin liradan iba · 

ret olan sermayesi geçen birin· 

el te~rln 934 te vuknbolan 

fevkalade bir içtimada yeni 

hlsaedarlım olan hazine, Sü· 

merbank, Ziraat bankası, Jş 
bankası, EmtAk ve eytam ban· 

kasının lştlraklle lkimllyon 

lklyüzbln liraya iblağ edil· 

mlştlr. 

Hazinenin ve mtlli banka· 

ların yardmılarile bu banka 

d0şm6.ş oldujtu eıkıntadao kor· 
tarılmışlır. Mllli bankeların 

ziraat, eıoai, ticari sahalarda 

ve imar husosonda vakobolan 

müracaatlara bünyeleri müsald 

olduğu mertebede .kredi bol· 

mık ve mOşterUere J4zımgelen 

kolaylıkları göstermekte mil· 

vaff aluyetle çalıştıklarını yü it. 
sek hazurunuzda şükranla ı.r · 

derim. 

Bankalardaki mevdu ıt 
ve milli paramız: 

Boodon sonra bankalardı ki 
mevduat etrafında finans lıa· 

kanı eıı izahatı vermiştir: 

9:33 yılıodanberl mevkii 

ın er'Jyelle bulunan mevduatı 

koruma kanununun ftallı ıo 

tasarrufatını vikaye hususun la 

k4f i bir temioııtı haiz olduğ a· 

nu ve bu konunun oeşrlnd.-o 

sonra yıldan yılıı bnlkıo tas ... r· 

ruf11tının artması için )Azım 

gf' leo trı vf k edici mahiyette 

olduğunu meydana koymuştur. 

Bfrlktirileo paralar gerek hl · 

riktirenler lçlo gerek bunların 

fktısadi hayatın inkfeafında 

istimal olunmaları hasebile 

amme için faydalı olduğu gö· 
rülmektedlr. Bu kanunun kar 

şılıklar için etmlo olduğa esas· 

lara göre bunların menaf lloden 

mahrum kalmamaeı yolunda 

baokalar tarafından vukubulao 

müracaatler üzerine geçen yıl 

yüksek mecliste kabul edilen 

kanon çerçevesi dahilinde ban· 
ların latlmallne mfteaade veril 

mlş ve bu suretle gerek ban· 

kalar ve gerekse mevduat Sa· 

hiblerl hakkrnda fatlfadeler 

temin olunmuştur. 80 suretle 

bu kanon an tasarruf için kaf l 

teminatı haiz olduğu anlaşıl · 

mıştır. 

Mllli paranın fili istikrarın · 

dan bahsetmeyi Jüzumlu görü· 

yorum. Paramız bugdokfi lktı· 

aadi rejimlerin ırnrmal şeraitine 

dayanarak kıymetini muhafaza 

etmektedir. Dünya para işlerinin 

gidişini ehemmiyetle, alaka ile 

taklb etmekdeylz. Bizim para 

hakkında t11klb ettiğimiz gaye 

müteaddit vesilelerle mevzuu· 

bahis olduğu dzere sarihtir. Bl· 

zhn para işlerinde totomnmoz 

bödce mthazenesloe ticaret ve 

tediye müvazenelerlne · lstload 

eden emin eeaslar 6zerlndedir. 

Ticaret ve tediye milzazenele· 

rlnln gidişiyle ve hatta bo 

wevzuların lehimizde inkişaf ile 

olan gidişine alakadar olan dö· 

vlz vaziyetimiz alınan tedbir· 

lerle normal addedllenek tarz· 

da devam etmektedir. Tediye 

müvazeneslndeki ağır yükü ge· 

çeo yıl olduğu gibi bu yıl da 

harici borçlarla eskiden kalmış 

olan borçlarm harice çıkarmak 

istenilen ııermayelerl teşkil et· 
mektedir. 

Döviz yükünün ağırlığı ha· 

rlci ticaret müvazenento lehi· 

mlzde olan farkı ödemeye kat l 

gclmemealodedir. Bu husnatakl 

müı:ıkillatı klerlngler eayealnde 
korumaktayız. 

FanB! Bakanı sözlerine de· 

vım ederek, kanuni eel4bfyete 

istinaden gümüş para darbına 

baı:ııandığrnı, üunun 4: milyon· 
luk kısmının mayısta ikmal 

edilmiş olacağım, önümüzdeki 

yıl içinde de elll ve yirmi beş 

kuruşluk aksamının Büyük Öo· 

nerlmlzln resmi ile müzeyyen 

olarak tedavüle çıkarılacağını 

söylemiş ve diğer taraf tan da 

on ve beş kuruşluk nikel !para· 

larınoda basılarak çıkarılması 

için lılzırugı>len tı>rUıirlerin alın· 

dıgını U4ve f'ylnnlştlr. 

Fuad Ağrnlı Lüdce müoaee 

betilt· vaki bu izahatı dolayı · 

sile dıe ve iç borçlarımıza da 

tenıus t derek ıluyonuumurniye 

büdceai istikrazlar faeh lmpa· 

ratorluktao Tfirkiye'nin kendi· 

sine leabet eden kısma ald 

oluhda ltll4fnam6 mucibince 

tediye edllmeel lazımge len me 

baliğ 700 bin ahının ın•ıkabili 

olarak tamamen büdceye ko 

muştur, demiş ve ilave eyle 

mlştlr: 

Harici Borçlar 
- Dahili l sılkrazlarımızıo 

faiz ve itfasına lıizım gelen 

miktar kareılıkları da tamamen 

büdceye konduğu gibi diğer ta· 

raftan mülga aeyrlsefalo idare · 

sinin borcu dahil olmak: fizere 

dalgalı borçların itfası için 900 
bin liralık tahslealta büdceye 

konmuştur. Mahsubu umumi 

kanununda ve h6.kumetl milli· 

ye borçlarına taalluk eden dal 

galı borçların tasf iyeel işi lk· 

mal edilmek ve pllardanberJ 

devam eden muameleye de kat~i 

bfr nihayet verilmek üzeredir. 

Kanunları muclblnce % 5 ve 

% de iki faizli fstlkrazlıır 935 
yılında hfaaı lazım gelen kı· 

sımlarına uid tahsidnt bildcede 

derpiş edilmiştir. 

Hülaaa olarak dlyebllirlm ki, 

kanunlarımızın mokavelelerf· 

mlzln derpiş , ettlği borçların 

taksitleri bir parası nokenn ol· 

mamttk üzere tamamen büdce· 

!erine konulmuştur. (Brııvo 

sesleri) hazine lşl~rlnln tutuma 

tedlyatıo intizamı devlet kre · 

dfslol günden güne yükselt· 

mlştlr. Ve ~ünden güne yük· 
sclm~ktr.dlr. Geniş programı· 

mızm tatbikatı böylece kredi· 
lere lsıinad ederek: temin olun· 

maktadır. Bunlar için evvelce 
talihler yüzde on derecesinde 

faiz isterlerken hazinenin taah· 
hüdü ve tedlyatında gösterdiği 

intizam buna yüzde 5 15 had· 
dine kadar indirmiştir. (Bravo 

sesleri) Yüksek heyetlnlzdeo 
alınan kuvvetle ve direktif terle 

devlet kredisinde hu mle gelen 

bu ferahlı vaziyeti rnemnnnl· 

yede arzederim. Bu münase· 

betle dahUi lstlkrazlarımızın 

da .kısaca vaziyetini anlatayım; 

Dahili istikrazlar: 

gı ile Andılar.. K.n.k" • '-•ş·-•--aı eti' 
u urt ve aş d 

yu Satışına Başlıa ~ 
Sümer bank plyasıd• 1 

; 
DjJI ~ 

rıo ön6ne geçmek ve ı.,.. 

vazifesini yapmak lçlO ~ ~· 
ve civarındaki perıkeD ofl 
kürt satışını İzmir oıe .. oıl~ 
istihlak: kooperatif foe ,er ~ 
Kooperatif dlğerleriodeO ;tA 
torbada beş koruo dıb' tJll/ 
olarak kOkftrt tevzllJ19 ~ I~ 
mıştır. Bağcılar ftzerlJI:; ti Q 
peratlf in bu hareketi it 
yapmıotır. ·"" ıs 1':~ ,, 

İzmir memurları .,;I. il 
kooperatif l membıd•~ 101-' il 
rolmoş hakiki Şıe• ~ ",1 ~ 
halka daha ucuza satlll• ~ ~ 
bir Şaşal soya şubesi ;. ~ ~ ~ 
karar vermlo ve be .,/ ~ '-

Büyük Fransız Şairi Viktor Hügo başlamıştır. Bir bıf t•f: .. .# ~ l 
eu tevzHne başlıyacıklj,,1 ~ İstanbol, 23 (Özel) - Bft· · Kooperallf Ankırı, d !J -

yük Fransız şairi Vlktor Hü· ı re ' \. Mmr ve diğer yer e IQ 

go'nun ölümılnün elllncl yıldö· ııuyu gönderecektir. ...ıi ~ 
nümü mdoaeebetlle Parle'te bü· l"'J "' 

İzmir memurları a. ' ll4J 
yük bir ihtifal yapılmış ve hü· eılıı~' ' ~ 
tün Fransız ricali hezır bolun· kooperatifi yarın - _,_J ı.. 

Yıllık toplaotıaıoı y•pr""(, ı1J ~ 
moetur. ı - Ql 

Parls'fn 50 tiyatrosunda Vlk· yeni yönetim kuru ıı ~pt• ~ 
tor 9.ügo'nun piyesleri temsil heyeti) seçimi yapıl•Clik , aa 
edilmiş ve bOyiik şair, saygı ile yılhk blioçoda cetk ~ 
anılmıştır. ----
Yaşmeyva ve 
Sebze ihracı. ...... ~--
Bit" Mfitahassıs Geldi, 

Tetkikat Yapıyor. 
İzmir ve çevresi rneyva ve 

sebzeciler satış kooperatif 1 ha 

yıl batı üllıclerloden· bazılarına, 
blthaeııa Almanya'ya yaş meyva 

ve Oz(lm ihracı için hazırlık 

yapmaktadır. 

Almaoya'da birçok önemlt 

(\füblm) firmalar delgesl (Md· 

meaelll) meyvacıhk uzmanı 

(Motahaesısı) bay Fleldmao; 
An!l:ara'dao şarımıza gelmiş ve 

satış kooperatlf 1 yönetim ku· 

rulo (ldare heyeti) ile göriiş · 
mftştür. Uzman; Ankara'da 

Tarım (Zıraat) Bakanhğı ile 

Türklye'deo Almanya'ya yaş 

üzftm meyva ihracı için temasta 

cektlr. ıs 

DozeJtıııe ,.i 1, 
2ı il'" 

Gazetemizin 16 fe 011 ~ ı 
1935 tarihli nilsh•~;· •• ~., a ..... 
dinci sahifesinde eerlef 

1 
' 

Eytam bankasından b ;J~' 
ı:ııır• 

ilanın 8i6 esas nu ,,. , 
kilo sehin' (35,80) 1111111 

f ken sthven 53,80 y••1.,.oı• 
Aydın c. 35 sayılı 

1 1/.. 
area numarası 4J37' k ~ l> 
cak iken 4437 olar•,,,,., rv 
yazıldığından keyfiyet t\ 
flAo olunur. ~ 

meyva ve üzümleril11ıtl~ 
• in ır• 

manya'ya ihracı ıÇ lJllf'~ 
lar yapmaktadır. '1.~ 
gitmiş, ba!larımııı ve 

1
• ",/. 

hkları görmiiştdr. Bo 1'' 
)erimizin yaş olarak ~ 
mümkün olabllecekdt·.,.,tf' 
a\dığımıza göre Kari ~ 
yetişen (;lleklerloılzlD ç 

ulması ııebeblle ıbr~.;..o 
olacaklar. Uzman; 

tetkik edecektir. 2!'136 numarah kanonla % bohtnmoştur. Burada da yao 
7 faizli otuz milyon liralık bir -ımmmm _______________ ....... 
istikraz akdine aelı\hlyet ver· 

diniz. Buna letlnaden geçen yıl 
iki milyon liralık bir emisyon 

yaptak, buyıl da 4 milyon il· 
ralık emisyona ihtiyaç görlil

mektedlr· Ayol rıuretle bono da 

yapaca~ız. Erğanl için yüzde 5 

faizli ve ikramiyeli olmak üze· 

re 12 milyon liralık verdiğiniz 

mezuniyet lamamlle istimal 

edllaılştJr. Bu sureti" verdiği· 
nlz mezonıyet tımamro kulla· 
nılmış oluyor. 

Antalya hattı için lstlkrazata 
m6racaat etmlyoroz. Bu fevka 

IAde menablden elde edilecek 

varidatla yapacağız. Muvaffaka· 
yetle akdoluuan bu istlkrazlarıo 

ödeme vıırllarına göre fcabeden 

kareılık tamamen badceye ko· 

nulmuştor. latlkrazlara gösteri· 

len rağbetin, bo rağbetin devlet 

kredfelle ve bu .kredlolo aığ· 

IRmlığı ile al4kaııını huzurunuz 

da memnuniyetle arzededm. 

Tasarruf eahlplerl paralarım bu 

suretle emniyetli bir surette 

Menemen Ziraat 

Bergama Hayvan 
Panayır•·· 

Her Sene Haziran Ayında Açılır· _. 
Bergama kaeabaeıoda paoıyır yerinde kurulacak b•Y

1 

Yır• 
ve bll'uıoum mahsulat ve ticaret eşyaaı pana 

25 Haziran 1935 de Salı 
ektir· 

Gftnüoden bıtşlıyacak ve bir hafta devam edec oılO 
Gelecek zevalin ve iştirak edecek tüccuın ber '.,,i 

istirahatleri temin edilmiştir. Hayvanat için de b
09 

y"rler hazırlanmışllr. 

artırmaktan müsterih olacak 

mevkidedirler. {Alkışlar) 

Finans bakam söılerlnl şöyle 

bitirmiştir: 

Anettlğlm gibi gerek vergi· 

ler ve dl~er hususta marozah

mız kongreye açık olarak ar· 

zetmlştlm. Bu itibarla yfiksek 

heyetinizi uzun maruzatımla 

tasdi etmemek için sözümü 

borada keserken diyorum ki; 

Bankasından: 

bitirmek üzere buloJI 1,,ıııı I 
mali yılı yüksek [lle,:,fl"J 
betli lrşatları ve k• f {~r~ 
yeslodo nasıl 11ll

1 
'

3 ,-ı' .i t 
geçtriyoreak. Girm0~d•bl r., 
londuğomoz yılı " 1,tl"f 
yüksek heyetinnln ço ~I' 
ve dalma hadlsıfl 1 V'j 
alarak verdiği yınıloJı't-•'r pV;/ ları aayeslnde Ol 

bışaracağımıı tıbUdlt· 

11dıı1 
Emval No. Kazası Köyü Mevkii Mesahası M. Cinsi Kimden tefevvüı ed 11", 

l 57 E ki foço Rıığıtrası Eskiler l 0120 Tarl11 SQleyman çnoo kı•• Ot''.~ 
342 Eski foça Y ~ .. ı foça Biçer ova 2;3000 Tarlı Aziz ağa sade ıboıet t _,11"1 
Satışa çıkarıldığı evvelcr 1:3,6.H:12 tıı.rlhll Anadolu gazeteeile il4o edilen bankam•~ eıOll' f.. 

yukarıda e vsafı yazılı iki parçaeına bu kerre talip znbor eımcrulştlr. Satış peşin pır• 61 'I 
16 , muyıs,H33 perşembe günü eaı.t 16 da Ment·m en'de banknuııı binal!ında yapılacaktır· ,

lorı Foça kazası ile Menemen'lo komşu köylerine gönderllmİ§tlr. Arzu edenlerin lh•~60t 
bankamızı müracaat 4'tmelerl ilan olunur. 
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•nisa Valiliğinden: yazın Geldiğini p111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 't 
:~ban 12:~kıa:llo M~ı~:m~n ::· ~:tku. Mu~~~·~~ml. ffı~a~!:b.~~~~~~:lao· 1 B A N K O di R o M A ~ 
a Wlbıtır •odası 800 " 8 64 4 80 ID açıldı. Geeelerl hernk elek· ~ = 
t ~olraan çl vldl 360 Adet 2 50 9 68 tlrlk lAmhalarlle nurlu bir yaz E 5 
$ ~ •Gp6rge 200 " 20 40 3 geceal hayatını batlımıt bolu· ~ 5 
6 l •Gptlrge 150 " 5 7 50 56 E: E: 
7 efeııUk beı SOO Metre 30 15 1 12 nan bu &el'lmll bahçemiz mı· 5 5 
8 8'aa 15000 Kilo 3 450 33 7S yıaın birinci gtlnftnden itibaren = 5 
t ~16k kibrit 1000 Kotu 1 SO 15 1 12 çok ytlk&ek bir mozlk ile neı · ~ S 

efe Yeya palmut eılne neı'e btacakllr. =: ROMA =: 
lt ~o. 180 Ton 8 1440 108 Sahllpark gazlnoıu boıene ~ TESİS TARiHi ~ 
il 1._ 80 Teneke 3 . 70 296 22 20 lımlr'ln en kibar bir bahçeel C: 1880 := 
~~t =- 2_ ' il. 1500 Kilo 8 50 127 50 9 S6 oluyor. İsmlr'ln maruf, emin 
la ~kine yağı 30 Ttıneke 3 20 96 7 20 adamlarından otelci bay Burl ~ ~ 
~~ t __ ae Ye meyn Muhtelif 939 72 43 ile meıhur lokantacımız bay § ~ 
.. ~D Ye kuo eti 8000 Kilo 35 2800 210 s ı ' M h d = = ~ ''hrt 

9000 
aa 

12 1080 
a eyman ı ve e me Eraltayı 5 = 

ll ~ 
35 40 

81 
5 

ıahtlpark guinoıunda it batın. = = 
1-" D peyniri ,, 14 1 d k a S 

~ ~ teker 1800 ,. 39 702 52 6S a görmek için ma lyetlnl ıöy· = = 
~ tiııç 2000 .. 20 400 80 lemlye baıh·bıtıaa bir delildir 5 5 
- ~k.rnı 300 " 30 90 6 7 5 zann"derlz. = 5 
~ 01ıQt 400 " s 32 2 40 5 Sermaye Lit 200,000,000 5 
~ ~çekirdekılzbam200 " 15 30 2 25 Okstlrenler! Mut ~ 1TALYADA Ye HARİÇTE ŞUBELERİ, HER TARAFTA = 
- ~lırtye 300 .. 30 90 6 7S laka (Okamentol) § MUHABiRLERİ VARDIR 5 
~ ~..ı laau11e 1000 u 10 100 7 50 Ôksft.rftk Şekerle· Ea 5 
" ••11ç onu 150 " 30 45 3 38 ı== . ·= ~ ~teı ealçaeı 300 " 25 7S 5 63 rini Tecrflbe Edi· CL. !lmllllllllllllll1HHllHllllHIUllllllHlllHlllllllllllllHHlllllllllllllllllllllllllllllll 
: Ş'~ ı...,. 5:: : 

1 
:: ~: 1 

:: niz. • :S Sarayköy Belediye Riyasetinden: 
~ la lk 50 " IS 7 50 56 >- 1 - Sarayköy beledlyeıl elektlrlk fabrlkHının bir aeneltk 
it ~ tosa S " 1 S 38 CC gaz, mazot, benzin ve vakum yığları ihtiyaçları kapah 
~ ~J Y•tı 400 u 25 100 7 SO C0 zarf oıollle lndirmlye konulmuttor. 
~ ~"'-ta IS .. 2 30 34 50 2 S9 Ll.I 2 - Bu lhtlyıçlar her ay lftzomu kadar belediyede teıllm 

' 10 " 30 3 23 > ahnıp bedeli peılnen verilecektir. 
~ ı .... - toı 400 " 8 82 2 40 3 - Bedeli mohımmen 1636 lira SO koroı olup mHolon 
~ ~ •Gda 9000 " 7 50 675 50 63 Z: beher klloıa 10, benzin 35, vakum 40 beyu gazm 30 
l , ekmek 17000 " 8 1360 102 CC kurottandır . 

....... Memleket hutaneelnin 935 mılf yılı lhtlyacatından yakarıda elnıl, miktar Ye >- 4 - İhtlyıç mlktan 12,600 kilo mazot, 150 kilo benzin, 
l ...._ "ht1ıın bedelleri yHıla mılzeme eblltmiye konulmoıtar. CC 540 kilo vakm, 360 k.llo beyaz gazdan ibaret bolonop 
~' ~_ite alt ıartname pıraaıs oluak Memleket hutaneıl battablbHğlnden ahnablllr. C0 taliplerin belediye mftzayede ve münakasa ve ihalAt ol· 

~ltaıe may11ın 26 ancı pHar gGn6 ıaat onblrde Manlea vllAyet dalml enctlmenlnde zamnameal mucibince teminat ve bt'i teminat akçeleri 
t, h8P1lacaktır. Ekalltme açık olarak yapılacıktır. · a: vermeleri IAzımdır. 
l, er lllalaemenln ybde yedi buçuk muvakkat teaılnat mlktarlan yakuıda yHıbdır. ve Pflrjen ~ahapın L&.I 5 Verilen bedel enctlmence haddi IAylk göraldağfi tak· 

'-"-- En Oıtfln Bir Mfls· 11 Pi tirde haziranın 5 inci çarşamba ganfl saat 15 te ihale 
-~meyi görmek lıtlyenlerln hergftn H ektlltmlye girmek fıtlyenlerln muayyen vakit· ---

._ hil Şekeri OlduX-u. 1 • 1 edilmek azere 21 gan maddede lndlrmlye çıkarılmıotır. 
'1"'11 ewtel daimi encftmeade hasır buloamaları ilin olunur. 10 15 20 24 1348 ~ ...... 

~V V. N. 
~· F. H. Vau 

.. Zee 
• Co. 

LIV ANTE LlNlE 
'' Yapora 19 mayıtta 

"· il )'k ~ •aıbarg n An· 
~. Ç1br1caktır 
~· Yapponı 27 ma 
4-, lalJor, 30 mayı11 
-• ~' ltoterdam, Bam· 
. l'e11ıen için ytlk 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAli KUMPANYASI 

°CERES,. vaparu 16 mayııta gelip yakına bo11lttıktan eonr. 
eonra Burgu, V arna ve Kôatenee Uman lan için yak alacak tar. 

0 GANYMEDES,, .. para 18 mayııta gelip 23 mayııta An•erı, 
Amıterdam, Roterdam n Hamburg Hmanlan için ytlk alacaktı-r. 

" CERES ,, vapuru 1 hHIHnda gelip 6 haslranda AnYer, 
Amıterdam, Roterdam ve Bamborg Hmanlua için yak ılacaktar. 

SVENSKA ORlENT L1NlEN 
••NORDLAND,, motôrG 2 haslnnda Roterdım, Bamburg, Co 

penhage, Dantslg, Gdynla, Cöteborg, O.lo n lıkandlnavya 
llmınlanna hareket edecektir. 

SJe:RVİCE MAR1Tht ROUMAİN 
Garbi Akdenlı lçlıa ayda bh Muntuam Sefer 

upELEŞ,, .. panı 16 mayılla geUp ıynl gftnde eaat 18 de 
Bıyfa, Malta, Manllya • ., Banelona hareket tdecektlr. 

" ALBA JULYA,, •ıpanı 20 haziranda gelip 21 hulr1nda 
Malta, Marıllya n Baraelon'a hareket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 
lsmtr Nev· York aramada ıyda bir mantuam aefer 

0 RINOS,, qpara 14 mıyııta lsmlr'den ( Doğru ) Nevyork 
için yak al.caktır. . 

0 TAMESlS., .. para 20 hıslranda İsmlr'd&n (Değra) Nnyok 
için ydk alacaktır. 

Yolca •e ytlk kıbol eder. 
Hamlı: lltnludakl hareket tarihlerindeki detltlkllklerden acente 

meı'aUyet kabul etmeı. 

Fasla tafdlAt lçlıa İkinci Kordonda Tıhmll n Tahliye tlrketl 
blaall ubauıda FntelU Sperco acentahğına mClncaat edilmesi 
rle1 olunur. Telefon: 2004 · 2005 

Olivier ve şOreki
sı Limitet Vapur 
Acentası 

CendeU Han. Btrlad Kordon 
Tel. 2((3 

The Ellerman IJneı Ltd. 
"AILGERlAN,, .. para 18 

may11ta Llverpool ve Swueea· 
daa beklenmektedir. Ve •ynl 
umanda doğra Llwerpool için 
yftk alacaktır. 

"POLO,. nporu may11 nl· 
hıyetlnde AnYera, Londra Ye 
Holden gelip tahliyede bulu· 
nacak n ayni zamanda Londre 
•e Boll için yDk / alıcaktır. 

"0PORTO,, nparu may11 ni· 
bayetlnde Lherpool Ye Svın· 

aea'daa beklenmektedir, 
Tbe Genenl Steam Navlgatlon 

Co. Ltd· 

yuta Londra için y6k alacaktır. 
Deohebe LeHnte Llnle 

0 ULM., vapuru 15 mayııta 

Hamburg, Bremen ve Anver• 
ıen beklenmektedir. 

" ANGORA ,, npuru balen 

limanımızda olup yak booalt· 

maktadır. 

Not Varat tarlhlert n ••· 

parlann lllmlerl lserhae deni· 
fikllklerden mea'ollyet kabul 

dtlmees. 

Doktor 

Osman Yunus 
Deri ve Tenaıftl Butabkları 

Mfttıhau111 

Hergtln haataları ıabıb 111t 
10 dan akıam altıya kadar 
kabul •e tedawl eder. 

Adreı : Kemeraltı Şamh IO· 

nu unutmayınız. Q 6 - BllcO.mle meeartfall maıterlılne alt olup malların bele· 

Ko vv eti i Mfls hil 
lstiyenler Şaha 

(E diye dalrealne teslimi meırottor. lSOl 

>- Kışlada Mfls. Mev. sabn alma komisyo-
Sıhhat SOrgftn 

Baplannı Maruf 
ecza depolarından 

~ nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 

ve Eczanelerden 
Arasınlar. , ______ _, 

Cinl•enltede Dôçenı, 
(lılu&YİD Profeeör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Butalara hergılD 6ğledcm 
eonra bakar. 

fıtikW caddeai No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • 1 S T A N B U L 
Telefon : 49250 

lsmJr lnhlaarlar bıtmCldDr· 
lOğanden: 

1 - Şartnameılnde yazıla 

eveafta 50 bin toz çunh 
27.5.935 tarihine mtludlf p•· 
zarteıi gana eaat 14 de pazar· 
laklı ıatan alanıcaktır. 

2 - Talipler taıtnamelerl 
hergan i&mlr baımadtırlağGnden 
ve clbıllde let1zım ve maba· 
yeat ıobeılnden alabilirler. 

3 - leteklllerln yOıde yedf · 
buçuk monk.kat ga,enme pa· 
nıı ile birlikte ıayin olunan 
gtln ve eaatte clhallde alam 
komlıyonuna mtlracaat etmeleri 
lhımdır. Ye lımlr baımftdar· 

lftğDne mftncaaı edecekler tek· 
lif terini o gtln .. at on bire kı· 
dar yıpablllrlf!r. 1453 21 24 

Kitabınıza Gozel 
Bjr Cilt Yaptır· · 

mak isterseniz 
Yeni bnf lar çalflll 34 numarada 

ALI RIZA 

MClltahkem Mnkl ea. al. ko. nandan: 
Muhabere alayı ihtiyacı için komlayonda mevcut tekli ve 

eeraltl dablllnde iki adet ikişer kazanla ocak yaptarılıcaktır. 

Muhammen ketif dedeli 635 IJradır. Muvakkat teminatı 47 lira 
elll korattar. lhaleıl 25,5,935 cumorteıl gtlna ı .. t 10 da .. tın 
alma ko. nondı yıpdacaktır. latekltler t1rtnıme ve keılfname· 
ıtnl hergGn komlıyonda görebilirler. TaUpler 2490 eayılı artarma 
fe tkılltme kanununun 2 ve 3 ca maddelerindeki veılkaları 
ve muvakkat temlnatlarlle birlikte ihale gGntl aaatlnden evvel 
ko. na mtlr.caatları. 1505 

Izmir Vilayeti Muhasebei Hususiye 
Modorlilğilnden: 

Bedeli 
eabıkı 
Lira 
52 Namııglhla 34 No. la dGkkln 
30 U ~6 M '6 

70 Irgat pazarı 164 w 

110 lklçetmellkte 351 " kahvehane 
110 Kemer caddeıl 3,6 .. dftkkin 

İdarel Hoıoılyel vllAyete ald yukarıda yerleri yazılı bln•lar 
1,6,935 tarihinden 31,5,938 tarihine kadar aç tene mtlddetle 
klnya verilmek bere ilAn edilen 1S,5,93S tarihinde artırmada 

istekli çıkmadığından 23,S,935 tarihinden ltlb1ren 10 gftn dıbı 
ozatalmaıı onanmıftlr. Artırma tartlannı görmek lıtlyenler her 
gGn Muhaaebel huıuılye mGdftrUlğftne n pey ıtlrmek lıtlyenler 

de 2,6,935 pasar gantl eaat 9 dan onblre kadar Encftmenl vill· 
yete yatıracakl1rı depozito makbuzları veyahut bankı mektupları 
ile birlikte mGrac11tları. 1509 

lzmir Vilayeti Muhasebei Hususiye 
Modorloğonden: 

Bedeli 
aabıkı 

Verilen 
bedel 

Lira Lira 

• 

125 70 Kemer caddeıl 3,1 No. la dtlkk&n 
71 30 .. " 3,2 " " 

110 50 " .. 3,5 .. .. 
ldarei Busuıiyel YllAyete ald yukuıda· yerleri göıterllen binalar 

1,6,935 tarihinden 31,5,938 tarihine kadar aç aene maddede 
kiraya vetllmek tlıere llln edlltn 15,5,935 tarihinde artırmada 
aenellk.lerloe verilen kira bedelleri muvafık görillmediğiodeo 
utırma 25,5,935 tarihinden itibaren 10 gtln müddetle ozahl· 
maaı onanm11tır. Artarma ıırtlarını görmek lıtfyenler hergdn 
Moh11ebel huıuılye mftd6r1Gğ6ne ve pey ıürmek latlyenler de 
lhıle gCloG olan 2,6,935 paHr ~tına ıaat 9 dan onblre karlar 
Eacamenl vllAyete yatıracakluı binılu için deposlto makboıları 

~------.!L-.....,ıB.m.ı~.A..&'l--._~~----_JL_bk....JIUll•LJ~----_JLll.l._Uitth.._ıu ... 11ya.1110.•wıuttL_1L.-a-1aaıt~h.•lr•-""'lrtnnlan Ja_MrUlrte • ......... n. 
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., ' 
f R 1G1DA1 RE soğuk hava dolabını 
bir lüks eşya zannetmek hatadır. ilk 
taksit olarak yalnız (10 LiRA) vere· 
rek alacağınız hakiki bir (FRIGID· 
AIR) evinize neşe ve sıhhat getirir. 

• 

,--------------------~~l FRIGIDAIRE 40 mumluk alelA· 
de bir elektirik ampulil kadar ce· 

B' reyan Aarteder. Hundan dolayı, P18 

rafı faydası ile mukayese edilıniye· 
cek kadar ehem mi yetsizdir. 

FRIG.IDAIRE alırken markasına dikkıt1 

ediniz. Her hangi bir soğuk hava dolab1 

"F R 1G1DA1 R E,,değildir. 
------~·..-~· ~-

Dünyada 4,000,000 f R 1 G 1 O A 1 R E kullamlmaktadır· ~ 
F R 1G1 D A 1 R E' in kıymetini ifade etmek için bund9 

daha canlı bir misal bulunabilir ıni? 

~OlY11rOa ~D1ra<dle1rOeır ve Ş~öa lzmir Gazi Bulvarı Kardiçah Hüseyin Bey 

Devlet Denizyollarında 
Tenzilat Yapıldı. 

" 

1 - 1 Mayıs 935 ıarlhlnden itibaren tatbik mevklloe konu· 
lan yeni yolcu tarifesinin lıtaobul ıQr'at postalarının 
birinci me•kllerlnde yemek mecbori tutulmuotur. 
Bi rlocl mevki yemekli vapor Dereli yemek vergi 
vesaire dahtl olmak ftzere 1870 kuroıtur. 

2 - Muayyen iki iskele araeanda 30 ıOo mftddetle biltün 
mevkilerde muteber olmak ftzere foıoğraf lı gidip gelme 
biletleri ihdas olunmuştur. Bu biletlerle seyahat edenlere 
gidişte ve dönüşte vapur ücretlerinden yDzde yirmi tenzl· 
Iat yapılır. İatıobul'a gidip gelme birinci me•kl blJet 
Ocretlerl sftr'at postalarmda yemek, verğl veııaire dahil 
olmık üzere 3128 ve Mersin döoüo lııtanbul postlarında 
yemeksiz 1986 kuruotur. 

3 - Devlet demlryollaranda olduğu gibi ayrıca iki ay mftd· 
detle muteber olmak ve Ege denizinde lzmlr ile Kara· 
denlz'de Samsun araaıodakl bQUln lakelelerde latenlldlğl 
kadar ııerbeıtce eeyahat edilmek Qzere fotoğraflı halk 
biletleri lhdae olonmootor. 

4, - İzmir'le lskenderiye arasında bir ıeferllk tcnezzfth bilet· 
letl aatışa c;ıkarılmıştar. Blrlocl mevki 105, ikinci 75 
liradır. Arzu edenler İskenderlye'de npurda yatabilirler. 
Tafsillt almak lstiyeo eayın yolcularımızın lzmlr'de bi· 
rlncl kordonda 144 No. Deolzyolları acenteliğine mGra· 
caatlerlnl dfler ve ilin ederiz. 20 22 24 

DOKTOR 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi Rontken MfttahaHısı 

llERNEVı RONTKEN MUAYENELERi 

ve ELEKTİRİK TEDA VİLERf. 

Y ıirümi1en ve Bilbıwa RAŞİTİK Çocuklara Ultra-Violtı 
Tatbik ve Rontken ile KEL Tedavileri Yapılır. 

• ikinci Beyler Sokak Fırın Kare111 No. 25 •Tele. 2542 

lzmir Defterdarlığından: 
İssl eloio verğl borcundan ötürQ tahelll emval yasaeıoa göre 

haczedilen osmanzade mahalleeiode a _Ah bey ıokağanda kAln 8 
eayılı hane tarihi UAodao itibaren ylrmlblr gfln mflddetle 11tıhğa 
çıkaraldığından pey sürmek lstlyenletln D"fterdarlık tıhıUAt ka . 
lemine gelmeleri. 16 20 24 28 1424 

!Akşehir Bankası! 
iZMIR SUBESI 

' İkinci Kordonda Borsa civarındaki kendi bloasında 
TELEFON: 2383 

•• 
HertDrlO (Banka ve Komisyon) Muame· 

leleri deruhte olunur. 

Mevduat Faizleri 
Vadeeizlere % 4 
Altı ay vaddiye % 5 
Bir ıene vadeliie % 6 faiz verilir. 

Zahire, QzOm, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komi&· 
yoncuhığu yapılar. Mallar geldiğinde 11blplerlne eo mOsald 
şeraitte avaoe urlllr. 

lzmir Memleket Hastanesi JJıı~ıı 
·hibliğinden: " 

(.J, 
İzmir Memleket ve Eıref pııa baataoesinio bir seoell~ ~)I 

liralık ilaç (35923) kilo koyun eti (82020) kilo ekınek (~ııı f 
dana eti (28500) kilo sftt (20413) kllo yoğorı (4354) ~ 800) 

yatı (13934) kilo pirinç (7740) kilo oeker (183) ~Uo ç•1 (SoO) ~ 
makarna (1300) kilo ıerlye (1000) kilo zeytloyığı (38,, .ı 
sabon (3735) kilo ıoda (315) ton kok kömürCl (40) '

0 ti~~ 
maden kömGrG (1180) kilo gaz euyu (2000) metre ,kefe: (l~ 
(9360) metre yerli Amerikan bezi (500) metre bıaac 1>e• ,,6 
k ~ alıb baz ihtiyacı 18.5,935 günlemecinde 2 bazlr•O 11 ıı 

~o1 lemeclne kadar 15 gilo maddetle ve bunlardan UAç, ~ e 
ekmek ve kok kömüra kapalı zarf osulile diğerleri ıÇ' .,. ~ 

, 6 ısıt' 
miye konulmuıtur. İstek11lerln ~erfthl milnakasayı g r el 

yenler her gftn vll4yet daimi encDmeoloe moraca•' d•" 
'e mGoakasıya lııtrak edecekler mtloakasanıo tcrıeıO 110 
bedeli mubammeolo yilzde yedi buçuk niıbetlode deP01b0ıı' 
ılnl Mahaıebel hususiye mQdGrlyetlne yatırmağa •t.Y• 
banka teminat mektobu ibraz etmlye mecburdur. ff (. 

Kapılı zarf oıullle mftnakaeaya konulan yiyecek, 11'' 0ıı~ 
D k f del ır _&\\lllllllllllJllUlllllllll.,. O lor ... llllllllllllllllllllllllllllh~ kacak milnakasaıııoa tottrak edcceceklerln de bir zır d• 41 f 

~ ~ teminat mektubu •eya makbuzu ve bir zarf deruooJJ fe 

~ A. Kemal Tonay ~-- lifnımeılnl ve bu iki zarfta bir zarf içine konalar•:,, I~ 
milhtblenerek zarfın üzerine hangi it için mdualı:•• ,t' f 

Bakteriyolog ve bulaşık ile salğm hastalıklar = edildiğinin de derci ve açık adresi Te ieminln de 1•''1.,,gs5I 
birinci sınıf m0taha88181 SE ekıılltane ve kapala eksiltme ihale gOntl olan 2 bıztrıOcOıJJe 

_ Baıımabane istasyonu karouıandaki dibek ıokak: baoanda 30 sayı· ~ tar gOnQ 11at 9 dan 12 ye kadar fzmtr vllAyet eti J41J = h ev Ye muayenehaneainde eabah saat 9 dan aqam. ıaat 9 a kadar §§ · mftracaatlerl. 21 24 27 30 
- baatılannı kabul eder. § --------------------

.Müracaat eden haıtalara yapılmaaı lAzımgelen sair tahlilit ve E: 
- mikroıkopik muayeneleri ile Yeremli hastalara yapılmasına cevaz gö· ~ 
E: rülen Pnomotoraks (hava vermek) muayenehaneaindc muntazaman :E 

~ 1111 yapıli r · 111111111111111111111111111 l l l l lll il 11111111111111111111111111111111111111 lffi -Perakende Kükürt 
Satılıyor . 

Memurlar kooperatif inden: 
Ktıçiborlo kftkOrtlerloln 50 kiloluk torbalarını 320 korootao 

İtalyan kQkOrtleılnl de 345 kuruotan perakende olarak ıatmıya 
hıoladığımızı eayıo halkımıza bildiririz. -

lzmir Defterdarlıg--ından: (, 
"ı"' f. İHleinin vergi borcondın ötGrQ tahıfll emtal Y19 

1,ıı f 
haczedlle:n bıodorak kestelll caddesinde kAln 21.29 el 0,, ~ 
ile 31 sayılı dOkkAn tarihi UAndan itibaren yirıntblt ~eP' 

1 
detle 11tıhğa çıkanldığaodıo pey ıQrmek letiyenlerlP J46 
lak ıahslllt kalemine gelmeleri. 20 24. 28 31 

ödemi.ş Belediyesinden: 0",~ Açık ekslltmlye konolın 46 kalem kırtaeiyeye ozıul•0 ;ıl~ 
... del' a· 

içinde veallen bedel çok görQlda~andeo 14·5·93a , oıı 1 
s••• •' bir ıy içinde haziranın on OçGocQ ptrıembe gtınO •e ~ 

kadaa pazarlıkla Hhn alınacaktar. Tıllplerlo oırto•IJJ0 ıeıl 
1 Ole 

elle Uıteslnl görmek Qzere komlayöna mtlracaat ey e ~ 
olooor. 1457 20 24 28 


