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Bulgar l{ralı Muhafaza Altındadır. 
23 Nisan 

23 ... __ _ 
k.Ptıa -..., kara bir tarihin 
~._ cL~, yeni bir tarihin 

23 
i• bir gtndcır. 

~laaada, kara bir tarih 
ht,Gk • çGnka: TClrk ulusu 
~ .. ,•ttan bitkin çıkmııtı. 
.._.,le Sultan, (Sevr) andlıt· 

23 Nisan Ço· 
cuk Bayramı 
dır. 

AtaUlrk Ço· 
cukları, Sevi· 
nin, Giilftn ve 
oynayın.Gün 
Sizindir. 

23 Nisan, 
Kal"a Bir Ta
rihin Kapan· 
dığı ve Yeni 
Bir Tarihin 

• 
Açıldı ğt Y ft. 
ce Bir Gfln· 
dflr. 

k.pa~ l111Salıyank, yordun 
ller ~ dltmanlıra açmıotı. 
ı._ il Tcırlı: kanıle ynğro· 
dı"rı '°Praklanmıı, lçerden ve 
lld1tt dan, dltmınlırla çevril· 11._ ______ _. 

\e~ Sultanlar htıkilmetl, 
~ı, elile kendini k11kıvrak 
lt,~ lllıı, teııltm olmnıtu .• 

a._ '1oeu, Saraydan ve Sultan· 
llte11 

~~ Dauımıı, bıkmııtı. Bu 
~ lllı~ll Clııttıne SIVllJ sonun· 
~-bitkinlik te ç~kOnce, 
~ ' btlttın btıttın kôttıleı · 
~· BGtan bunlar azmıf gibi, 
'~ blrleımlt dnletlerl, 

' aıd •daro> dedikleri Tllr· 
g~ GiClne htıkmederek ono 
~ Je le Ttırklye'yl pıylıt· 
' Gaenrofılerdf. Tark'iln 
' Jerclea umudu kalma· 
~· Pıdtfab ve onun htıku· 
~~ 0laa bhenlere boyan 
~ 4e kalauyarak Tilrk'6 
"d)..._ TGrlı:lye'yl pıylıımık 

ıı.. le bir olmuılarclı. 
~ ~11raro brıı11ndı, yapı· SJ '1'lrk ulnıunon kendi 
S. l.Jue etmeel, olaul 
~ ele almuı idi. Baytık 
iti ~l'ATORK. yapılacak 
S de gGrdCl ve TGrk 
8- ) gidilecek yolu gösterdi. 
~e 0~ 1'l111tın kendi kendlDI 
'~ et11aeaı Ye ulusal hAklml· 
l~ :

1
lbae geçirmesi ldl. İtte, 

~ 23 Deu, 1920 yılının böyle 
~ lll1an gCloClnde (BOyllk 
,._ t '1ecllıi) nl kurarak Sıra· 
~~ltı111n köJeııl olmıktın 
'~ ' kan bir tarihi geae 
~ :uıe kapadı. 
~ . ita.ada, yeni bir tarih 

~' bak tlaka: Türk nloeo, 
~ ke lroıyetlnl ele aldıktın 
~ek ildi göbeğini kendisi 
t_~ '/Urdu dGımınlardın 
,._ ~ lçlu ıllAba •ırıldı, 
~. • dG,tlttll ve amacını 
=-~~ l'Grk devrim tarihi, 
~- -...:'• gGnler yazacaktır. 
~ biti dı, bu baycık gtınler· rdtt le belki de en bOytl · 
~~ ·,1 tn bayağadtır, çünka: 'le neuaon yaptığı bOy6k 
~. 0,'• 23 nisandan doğ· 
' ~il ellle besleamlt, 
dt.!~k 1 Ye ,;aç almı1Jtır. 
•-~ t'flhatu, bugftn, batını 
~ Otırak gezerken, ka· 

-._ bt'l:k Jtlreglnde, 23 nlsa· 
'-\, bt 1Gidnfl duyacak ve 
'-~bt. tta '•rlığlle katlohya· 

._.ıs 1a•---.a.,. ,....., Ttırlı:'tın bıyn· 

Ql~l ~tddaı! 
-....... Bayramın kutla 

~a'"' :. 
"-" Çocuk bayramıdır. 

~· lel~ Çocuk bayramı ol· 
ı. __ it d ltlael daıaucılmlt 
~. ıa ellldlr. Yarının bQyGk· 

~ .. :landa bıtlıyan bıy· 
'1._ ~llaa gllab oynayacaklar 
~ 1' bayakıagana. ka· 

~ı. =:_,!_Clreklerlnde tue 
''- ~e betllye yarına 

't._~1 ~rdır. 
"1 elfıler, çoeuıa lnaan· 

llaaaiardı. Oaı def•r 
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Bugün Kamutayın A-:ılışı ve 
Çocuk Bayramıdır. 

vermezlerdi. Sosyete içinde 
yeri yoktu. Çocuk sevgisi nedir 
bilinmezdi. Hepimiz vaktlle 
çocuk idik. DGolnellm: Hangi 

g4D bizi lnıan yerine koydular 
ve blıe hak tınıd•lır? 

Çocuğun hakkını veren, onu 
yarına, ciddi, temkinli bir 

lnAn olarak hııırlanmanın bir 
Gdev oldnpna dloGae• cuma· 

rl7•t ldarlll olmuttm. Şuna 

-dtgerl de çocuk haftaeıuıa Ut 
g6nGdG.r. 

iyi bilelim ki, iyi bir nesil, 
bıkılan, sevilen, hakkı tanınan 
çocuklardın yetlılr. Yarının 

ATATÜRK nesli böyle yetlolyor 
ve böyle yetlıecektlr. 

Çocuğu sevelim. Ozanın de· 
dlğl gibi: Çocuk en ktıçllk 

değil, belki en baya.it ıeydlr. 

Çocuklar! Sevinin, gOlila, 
oyaıyıa .. GCln, ılılndlr. 

Bıyramınıa kotta olıua .. 

•• 

Çocuk bayramının kutlolın· 

maeı için genlt hazırlıklar ya· 
pılmııtır. BugOn ve yarın, mek· 
tebler kapalıdır. Reemi daire 
lerde de bugdu it görllmlye· 
cektlr. 

Çocuk bayramına Ald prog 
rımı yazıyoruz: 

1 - Kamutayın açılışı ve 

çocuk haf taııı bayramları 2 3 
nisan 935 eılı ga.na yapıla· 

caktır:. 
2 - 23 ve 24 nl11n 935 
- Sonu 6 ıncı 74ıde -

Fener·· Lihertas Maçı 

Ulus, Son Spor Hadisesin
de Ne Düşünüyor? 

"B~z Topraklarımızda Artık Böyle 
Şeyler Görmek istemiyoruz. ,, 

Fenerbahçe takımı bir İzmir maçında .. 

ba arada konuklarımııdan bir 
- Baeı 6 ıncı yaıde 

Ankara, 21 (A.A) - Ulue 
gazetesi "Çirkin bir hAdlee" 
bıtlığı altında fU yazıyı neı· r 

redlyor: Japonya'da 
Dan gelen ilatınbul gazete· 

ıerı bııe çok çirkin ve çok yaz Yeni Zelzeleler. 
kızartıcı bir haber getirdiler. 
laıınbol'da ftç oyun oynamak 

tızere gelmlı olan Vlyına'nın 

Llbertaı takımı Fenerbıhçe ile 
oyuaclığı llOll oyaııda yargıç 

(Hakem) bir TClrk olduğu halde 
alaoda yenilen Fener oyuncu· 
tarının htıcumlarına uRramıı, 

------------
Asiler 

10 u idam 
Cezası Yidi .. 

SelAnlk, 21 (A.A) - . Knıla 
askeri mahkemeıl Bolgarlstın'a 
sığınmıı olan l!ller hakkındı 

bakmilnd vermlt ve bunlardan 
onunu gıyaben ıa.mı, alt111nı 

mClebbed bıpee mıhkt1m et· 
miıtlr. 

~işaretler 

Tokyo, 21 (A.A) - Formoe 
ıdaaında bir zelsele olmoı 

7 42 kiti ôlmlt, 2970 kiti ya· 
nlınmıotır. 2295 ev yıkılmıtt 
huab olmoı ve 2848 ev de 
ıararı oğramıtbr. 

Tokı o, 22 (A.A) - Japon 
ajansının blldlrdlğlne göre Kor· 

moz adalarındaki zelzele rıe· 

tlceslnde (2750) kiti olmClt 
7 68 de vahim olmak Gsere 
(63,8) kiti yaralanmıt (7165) 
n yıkılmıı ve 17 binden fula 
ev hasara o~ramııtır. 

latanbnl, 22 (Basoıi) -
Japonya'dakl .zelseleden bir 
tren tunel altında kalarak 
ezilmletlr. Şimdiye kadıt Glea 
"e yıralıoanların eayıaı on 
bet bin klştyl geçmlıtlr. 

Bağcı Kükürtsüz Kalır
sa işin Sonu Kötü Olur!. 

------~----------
Hiç yoktan ortaya bir kükfirt iti çıktı. Yani, piyasadaki kGkdrt 

mik.dan, yok denebilecek kadar azdır. 

Bunun sebebi bellidir: Bu yıl, yerli kOldlrtler eablacak diye dı· 
oardan mal getirilmedi. Çok güıel. Buna eevinmiyen k.imee yok.tur. 
Kenai kük.ürtlerimiz dorurken, yabancı k.flkürt almak., k.ullamnak 
elbette doğru olamazdı. Nitekim, bajcılar da yerli kilk.iirtleri dört 
gözle bekliyorlardı. 

Fakat umulan çıkmadı. Yerli kilkflrt oirketi, k.ük.ürtün hatlara 
atılma zamanını iyi hePb etmediği için, piyasayı k.ükO.rtaüz bıraktı. 
Fueat kollıyanlar dururlar mı, İzmir'de kükdrt olmadığım veya pek· 
az bulunduğunu jı(örür·görmes hemen f i11tleri yükııelttiler. Bağ kükürt• 
eüz olmaz. Bağcı, iater0iıte111ez Ye kaça olorıa oleun kilkürt ahb ha• 
ğına atmıya mecburdur. Atmana, bağı da, mahsulü de elden gid•r. 

Kükürt flatlerinde ihtik:Ar yapaolann ceza görecekleri eöylelldi. 
Biz de, bu ıözlerin tesiri görülür de io yoluna girer diye dCloDndtlk 
ve bekledik. Fakat muhtekirler, bu türlü laflara ahokın olduk.lan içill 
kıllan bile oynamadı ve diledikleri f iadede kükürt eatmakta devam 
ettiler ve ediyorlar. İhtikar alanda duruyor. Fiatler g6s6ntlndedir. 
Bunlar biliııib dururken, muhtekirlerin cesa göreceklerini eöylemek 
değil, derhal ceza vannek gerekirdi. Bu yapılmadı. 

Havalar yağıoeız gittiği içindir ki, bajcı aıkıoık bir duruma dflt· 
medi. Fak.at yann ne olacağı bilinemez. Sürekli ya&murlar baoladımı, 
bağcının hali harabtır. Bugüne kadar olan olmuotur. Bari yann dil· 
oünilleün ve ona göre tedbir alınsın. Derhal yapılması lbım iki iı ıudur: 

1 - Kdkilrt ihtik.Anmn önflne geçm•k, 
2 - Piyaeaya k.ClkClrt getirmek, 
Bwılır 7apılm1U11 bu pl Odm mahıull mılaHlu pdeı, 
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Kflçflk Duyuınls 

Yunanistan Sümer Bankın Aldığı Ne- Bulgaristanda Karışıklık 
ticeler Çok iyidir. 

TfttOn ihracı için 

Sokaklarda Isveçle Anlaşma ıf~ -
Kral Muhafaza Altında. 

Bankanın Blanço, Kar, Zarar ve He-
sapları Tasvih Edildi. Devriyeler Gezmektedir •• 

Yanın Uıttınlerloln h 
ihracı için Yanın hftkJ ka 
lle İsveç tCltftn inhisarı ar• fr he 
bir mukavele yapılmııtır. ; 

---------------------------Ankara, 21 (A.A) - Sümer· Nurullah Esad'ıa da hazır bu fstanbul, 22 (Hususi) - Sofyadan bildiriliyor: · Kabine buhranından sonra 
çe gônderllecek Ultftnlere 

•• kabil oradan Y onanistlll ~ 
bank heyeti omumlyeslnl teşkil londu~u bu toplıntadı bazı uy· şimdi de Bulgaristanda dahili bir karışıklık hilkilm silrmektedir. Halk en~e 

eden badce ve lktıaad encil· lavlar tarafından temenniler içindedir. Bulgar kralının vaziyeti gOçleşmiştir. Saray askerlerin mııhafazası altın· 
menlerile Maliye Veklll Fuad izhar edllmlı ve Okonoml Bakanı dadır. Her tarafta askeri devriyeler gezmektedir. 
Ağrah '9e Otonomi Bakanı Bay bıy CelAl Bayır izahat vermiştir. 

nayl maddeleri verile~ 
Yon anlatan UlUlolerlnlP ~ 
Rusya'ya da satılması tçlO ,/ 

PılP' 
Ult6n takas anlaşması 11 ıl 

Celil Bayar, b"'dce ·nc•menl B d • ... " f f "• l••-------u .. u D ce encdmenl başkanı bay p 
baokını bay Moatıfa ôzktn'ın Moatafı Şerefin samerbınk'm • Genel Kurultayı 9 ~ayıs'tadır Atatürk 

tır. 1934 yıbodı Yuoıo ~ 

baokanlığında toplanarak banka umum mesalai '9e başardığı it· B ş h • 1 d F k 
idare heyeti raporu ile blAnço ler hıkkmdı tıkdlrk&r eôzle· Üt Ü ll e. ) r er e e V -r-a • 
n kAr n zarar heaablırına rlle bitmiş olan bu toplantıyı Kadınlara 

Cevab Verdi .. 

dan muhtelif memleke bı' 
12,289,296 kilo UltdD j 

edllmlotlr. , ttl 

Tırtıl MOcadeleB~ rıı 
Mıntaka orman mddftt6 (. • 

taavlb etmlotfr. ald m6zıkerat aaf hıb yarın ı A d ş ı •ki y ı k 
_s_a_m_er_b_ın_k_u-=m=om==m=ad=tl=r(i==b=lld=l=rll=ec=e=kt=lr=. ----- a e en 1 er apı aca • İstanbul, 22 { Huaoai) Sami; d6n Seferlhlııar'a gfdel-

Bulgar Kabinesini Bay 

Toşef Teşkil Etti. 
19 Sene Evel Açılan Yolda .Gidecek, 

Geri Dönmiyecekmiş .. ·-·--Sofya, 21 (A.A) - Bay To· 
tef yeni kabineyi teıklle mu· 
nffık olmoıtur. Mumaileyh 
baıbıkanlığı derobde etmlıtir. 

Diğer bıılıca bıkanlar şun· 

lardır: 

General Atanotof (İçeri ha· 
kanı), general Tzonef (Stl ha· 
kana), Bay Dlmltrl Riazkof 
{Maliye bakanı ) Bıy Yorgl Ki· 
oulcnnof (Dııarı loler bakanı). 

Sofyı, 21 (A.A) - Garol· 
zon komındını general Tzanef 
mlllt lkbaad bakanlığına gd· 
mlıtlr. 

Sofyı, 21 (A.A) - Yeni 
baı,bakau Bıy Toıef teşkil et· 
mlı oldota hdktimetln bundan 

19 ıene evel açılmıı olan pren· 
ılplere tebaiyet ederek gerek 
hırlct ve gerek dahili siyasette 
ayni yolu taklb edeceğini aGy· 
lemlotlr. Momıileyh demlıtlr ki: 

- Geriye dGnmek yoktur. 
• • • 

Sofyı, 22 (A.A) - B. Andre 
Toıef nihayet kabineyi tetklle 
monffık olmuttor. Birinci de· 
f aaındı bunu baıarımadığı halde 
kral Borlı kendlelnl bf r deneme 
dıbı yıpmaga ıevketmlştl. Yeni 
kabl ne ou klmaelerden m6te· 
tekklldlr: 

Dış lolerl bıkana Koae lvanof, 
iç l~lerl bakanı erk&nıharbl ye 
relı muavini general Atınaaof, 

ktılUlr bakanı general Radef, 
para leleri bahnı UlaE1al banka 
nazm Rlaakof, adliye bakanı 

temylı mıhkemeal birinci relel 
Karıgozof, ıil bakanı Sofya gar· 
nlıono kumandanı general Cınef 

Bay Toşef 11raydan çıkarken 
hflktimetlo eaklalnln dıhtıt ve 
harici ılyıs1&ını tıklbetmek az· 
mlndedlr. 19.5.1934 teki •yol 
prenılplerle hareket edecektir. 
Hiçbir ıkıtUAmel olmıyacıktar 
demlotlr. 

Sofya 22 { A.A ) - Evelce 
llateel bildirilen Toşef kabine· 
ılnde şu ıahalyetler de vardır. 

B. Maııahol ôkomonl bakanı, 
B. Kosuaakof mftnakılat bıaka· 

nı, B. Yokof bayındırlık bakım 
Yeni bıebakan matbuata ıo 

beyanattı bolunmuotur: 

- Hakdmet dıhtli n harici 
politikasına 19 mıyıa 1934 
programındaki prensipler dahi· 
Uode idame etmeğe karar ver· 
ml§tlr. Geriye dGnme thtlmalJ 

kat'l; yen varit olıma:ı. Tara· 
fımdın teıkll edilen kıbloe 

erk&oı bu huıoata tımımlle 

mftttef lktlr. 
Sofyı, 22 (A.A) - Ktalın 

arzularının lfıdeal ~ibl telAkkl 
edilen Toıef kabinesinin teıek· 

kOltlnde Kralın fırkalar dze· 
rinde ne'9lma bir zafer ibraz 
eylemle olduğuna fııret edil· 
mektt'dlr. Bu itibarlı yeni hü· 
k~metlo bfttfin millet tarafın· 

dan iyi kırş1lınaca~ı zanoolo· 
noyor. Bulgar · Yugoslav yakın· 
lığının en hararetH taraftarı H · 

yalın B. Kose İ vınof 'on dıı 
işleri bakaohğına geçmeai bazı 

komıu d"'fletlerln Bulgarlıtın'ın 
dıo alyaauı hakkındaki endtıe· 

terini haeaaten teakln edecek 
bir keyf lyet aayılıyor. 

Sofya, 22 (A.A) - Tooef 
kablneelnln teşekkdhlnü halka 
UAn eden bf r beyannamede 
Bulgar kralı; devletin hayatında 
19·5·93( tırlhlndenberl çizil· 
mle olan yolun haricinde hiç· 
bir inhiraf yıpdmayıcaktır, de· 
nllmektedlr. 

Konya'da 

Kar Yağıyor. 
Konya, 2~ (A.A) - İki g6n· 

dür devam eden yığmordın 

aonra d6n Clç ıaat kadar kar 
yığmıştır. Y enloehir gGltl (90) 
11ntlm kadar ytlluelmlıtlr. 

Alman Nota-
sının Tesirleri. 
lngiliz'ler Al· 
manya'nın Yeni 
faaliyetini Bekliyor. 

Londra, 22 (A.A) - Londıa 

gazeteleri bu ııababkl ndahı· 

larındı neorettfklerl yazılardı 

Alman protestosuna bftyfik bir 
ehemmiyet atfetmektedirler. Bu 
gazetelerlo f lkrlne göre Alman 
hilktlmetl timdi batı devletle· 
rlle yeniden fdl mftHkerelere 
baılımalıdır. 

Ahmed Asıldı. 
Konyi, 22 (A.A) - Beyıe· 

hlr köylerinden olup 0.9 kişiyi 

çifte ile öldOren Mehmed oğlu 
Ahmed bu eabıh hftkQmet ala· 
nmda 11almaot1r. 

Ankırı, 22 (Hoauai) - C. B. Parllal genel kurultayı 9 mı· 

yıata yapılacaktır. Bu münaaebetle bdt6n ıehlrlerde fevkal&de 
ıenllkler, gece fener ılıyları yapılacaktır. 

••••• 
Marsilya Cinayeti 

Mes'ulleri Aramak lçin 

Konferans Toplanıyor 
latınbul 22 (Hoauai) - Yugosluyı krala Alekundr ve B. Bartu 

cinayetinin mea'ollerlnl tahkik etmek için 26 nlaanda Cenevrede 
toplanacak konferansa lıtirak etmek ftzere dnlveralte rekt~rfi 

bıy Cemil hırekeı etmiştir. ...... 

Relslcfimhur Atatdrk, kadanlar çam ormanlarındaki tartıl 
kongresinin tıdm telgrafını 

cevab verml~lerdir. B6yük Ôo· 
der, bu cevabında: 

- Slyaai, içtimai haklarının 
kadm tarafından latlmıllnde 

beıeriyetln aaadet ve presdşt 

noktaaından elzem olduğuna 

eminim. Demektedir. 

Papulas 

idama Mah- · 
kômOldu. 

cadelealnl tetkik etmlıtfr. 
• 

Veda Ziyaretı / 
Tekaüde ııe'fkedUmlı ılı ti 

şehrimiz Cenerıl kolll~~ ~ 
Bay Bllkok; memleketine f 
ceğlnden don beledf ye1e ~· 
mlo, batken Bıy Behçet 
ziyaret ve veda etmlotlr· 

8. Baha KoldS~ ~ 
Vll&yet mektobçoıu b•1 r 

ha Koldat don KU11111•01 rı/ 
narbııı, Naldöken k61ıe~f 
giderek beo yıllık kôy k•1~' ol 
programının tatbiki h•~~ı ~ 

Kadınlar Bir Miting Daha Akdetti latanbul, 22 (Hoauıi) tetklkatdı bolonmootur. '
1 A tlna harb divanı general Pa· tJ 

Büyük öndere Tazim için p••Kaa'ı •d•m• mahkutm••m•ı••·· c~!:'~. ~.~:n;.~~·~ 
am u ay ocağının tertlb ettiği et1' ~· 

Ankara'yaHeyet Gidiyor. Toplandı yangosu 23 nlaanda yıotbl~ 
gtın çekilecekti· F•ka& ,il 

latınbol, 22 (Hususi)- Arsıulusal kadınlar kongrealoe lotlrak ,,,_· aataılarımn arkıııı heotı• ıııı" 
eden kadanıar bugon de cıuıveraitede btr mıung akdetmıı:ııerdır. Ve Dagıldı. madığı ıçio piyangonun çr.tt 
Bu mitingde AtıUlrke tazim için kongredeki kadm murahhas· 23 temmuza bırakılınaıtaf• Ank;ıra 22 (A.A) - Kımo· 
lırdın blr: heyetln Ankara'yı gltmeal de onıylaomııtır. tay bugün Bay Nurl'nln bıt· 

Telefon: 3151 

kanhğında toplınmıısı dı g6n· 
deliğinde gör0ş6lecek blrıey 

bolunmıdığındın perşembe 

gflnfl toplanmak ftzere dığıl· 

mııtır. 

Bilecik 'te Bir Karar 

' Yınn (24 Nisan Çarıamba günü akoamı) ıaat 21,15 ten itibaren 

Fransız akademisi azasından PIERRl.. BENOIT'nın şaheserinden alınan 

Senenin En Zengin, En Bnynk, En Muhteşem Filimi 

M sl~ova Geceleri .. 
- ,r 

Anne Bella • Harry Baur • Spinelly . Germaine Dermoz · P. Richard Villm gibi en ) Oksek Fraus~ şıt' 
tistlerinin temsil ettikleri ve ROD SANDOR ve DlMtTRıVIEN ve ÇtGAN orkestraları ile .NAPO~~Tı_E 
kıcılarının iştirak eyledikleri ve bntnn Jzmir halkının göreceği Musiki· Aşk· Heyecan ve harp f~oıı· ili 

ınıınııııııııııııı~ Mevsimin En Bnynk Sinema Müsameresi. ~ıııuıııuııııı 
FiATLERDE ZAM YOKTUR ~ 

1----------------~-----~--------------~·ıe~ 
Bugiln bfttOn seanslarda bilyOk bir muvaffakıyet ve rağbet kazanan LA DAM O KAMELYA göster• 

tir. (Yarın) 14,30 • 16,50 - 18,5 seanslarında da vaki talepler O.Zerine son defa olarak : 

lLa Dame O KameOya 



1 De,letlerlo, olasların yıoıyıt· 
•t•nd 1 1 e bette ki, en gftçlft n 
eıa ôzltı 
tı._ tarih, varlıklarını, bil· 

'° 1 
Yflbek bir ülkft, eşsiz, 

0•nı bt • d k r ırade kodretlle kur· 
~ ları, kökleştlrdlkleri ve bir 
8 'rilQ •çtıkları yOce gftnlerdlr. 
ıııuın l 

dıı lb amı aahlfeler dol· 
l'lır. 

lloı. 
l'.ı• n, doldurulan 11blfeler, 

...... ada 
hey o, içimizden tıoan aall 
•ldı ee&nıınızıo candan dllJeome . 
aı.,;- Bq Y6nden bugOodmftzdn 

•ngıcından bakalım: 
1336 y 
lark ılının 23 Nl~ını .. 

lııııd Qfueonoo kurtuluş yo· 
Uyet~ •ttagı ilk htıyük ve mee'u· 

llltyett ~dıto günO, Ulueal hAkl· 
lettnı ugaokü yeni Tilrk dev· 
lltıı kurduğu, bOUin acuna 

ettlo\f 
1ı " Onla gOnlemeçtlr. 
UQ• 

'lllııe.İ Gılolemeciu, lhiinç dolu 
l'lldı~ kauıgamoze överek geçi · 

•ç.Jdıiı btıyQk kurultayımızın 
Ktçeo Sftodeo bogftne kadar 
teıııdll Z•ıoınıo ne özlü, ne 
bQYGkt itlerle dolu olduğunu, 
ltlerd erftolılo çok mes'uliyetli 
b e11 'O , 
ite b ee ullyetılz çıktığını, 

tiııı llgGntın yüksek verimle· 
•eren b 4ytı himlerle görftrüs. 

lettıı 'Yrı alaolardaki dJdlnme· 

b'llgGQ 'Yrı ayrı verimlerini 

b'tta, ~epfmfz görayoroz. Ti 
"'•tılld erşeyt gô:diik, kortoloı 
~'lll'Qf 1 Yeni Tirk devletinin 
lı~ı, .. lltundıkl biiUln fedakAr· 

• d 
dtıııı, 0ğrudan doğruya ken· 

btııııı ~hld oldık. Bu tarih; 
'1111181 1Y•bmıda geçtl. Batı 

•tın, b 
'1ltb1ı ıyrHhğı düşilren 
fttıy,11'e •llAheu bilyük muzıf· 
ligıQıi erfınfz blzleo, bizim ben· 

le g 
'-ılltlr, eçerek tatlhimize geç· 

b 'ı'lltlQ b 
' ' ldfselcrin değerlerine 
~ .; binııefle muttılilz. Eıkl 
Ja.,,1 '~ıı lftrkfye ile carı alan, 
1ııkııtb llltıaı an kazanan yeni 
aı~te1t l'or1dyf8loln tesirlerini 
bıı,tl ôlçGIQ bir heeab yapa· 
ı. •e b 
"4tkı tQ 11 hesıbı göre aradaki 
'11~}~11 ildhtı h111 daha kuvvetle 

''•ta labflkt olzlm gibi büyOk 
) Olınt "-ct,lt •rdr. Çiinkü içinde 
hıaı "• Fıku; çocuklarımız, 
ttL. ''•il "ltade ' •11::ak ulusunun tı· 
gat~lt bu a:ıGhlm kayıtları 
o, YG~ 111-.al bıyrımlarında 
'Ilı,... it, QJltla heyecanların 
b "<411ll k 
'-t.r,lt lilulımak fırsatını 

tııı, 
11 

detim terbiyesinin hı· 
tııııdar lcallırdır. Almaları 14· . 

il 
oı_ ıı11llta. 

il btılt lıln herşeyl leabetll 
~lllt a._ 11tı.etlmlzlo bogftnil 
to~ "" ' ' bıı. )tıını yapmaaında da 
''t "'lllt le • lıa~la 'fe ince bir isabet 
.. •ıııeeı lııı ve rejimin temel· 
•ttL ı ~lıtij 
~ ~'-llıeeı rk neslinin kov. 

0 
'&11e1111 ble, lSzOnQo temiz, 
~il , 111 derin, dO.şO.oüşünQn 
~ ~tdt:ı ıteofl olmaaındadır ... 
e~ '-h .'e lnkı 14bcı TOrldye, 

)ı '-'ıııı,,~eınmıyet vermenin 

11 il.ta hı ili, Yftksekllğfnt illkü 

~,·~~ g'· terbiye rejimini, her 
,., <aterly k 

leu ııç, •t11tb or 1, bo genç 
tl'ft> g;ı· •ll kuvvetti dev· 

be·~. ~'· ilerleyiş yoludur. 
~l)tıııı, b 1Yrırn1> medeniyet 

~ ıı..ı 
1

141tı'klki anlamından 
~~lıııı., it lblyeı bayramıdır. 

Utlu oleuu ! . 

ltn ~e Nahin 
\> ~tk.a 
ıı.,~ l sı Pana-

t nirak E 
t~ ~--~... decek. ,e,i lıcnı genel mdd6rlü. 
~) "laAı 111 r P•nıyar komitesi 
b\,~ •l •ı;ıı,c:elen bir mektobta 
'1:t "''ta. it olan panayıra 
~ il ~ıt1 llıyt lkoromlarının 
~ ''lıtdc 1l~ıırın daha gen it 
""ltlt'llit tllrak edecekleri 

tir, 

----------------------.. 1-----------------------
B u Kısımda Elektirikli Tramvay iş· 

letilmesi Tetkik Ediliyor. _______________________ .. ______________________ _ 
Kordon'dakl ıtlı tramvaylar yah'dan başlıyarak Narhderede tramvay ioııası takdirinde kor· 

1 Mayısta belediyeye devredi· hitam bul11cak hat, Konak, donda otobOe seferlerinin men· 
lecek ve o tarlhdeu itibaren bu Basmahane, Kemer hattıdır. ldlr. Halbuki otobüsler; mün· 
eeterler kaldırılacaktır. Beledi· İhtiyari hat ta hükumet Bae. ferld şıhıelata ıh olduğundan 
yece önümüzdeki perşembe gü· mahane ·İkfçeşmeJik Arahhıean bunların men'lne kanunen im· 

nü atlı tramvay raylarının Al· caddesinden geçerek Kokarya · k4n olamaz. 
eancak'tan itibaren sökülmesine lıda nihayet bulacak hattır. Kordonda elektlrlkll tramvay 
başlınıcaktır. O tarihten ltlba. BunlarMn haricinde hakumet loşa edildiği takdirde tesisat 
ren Konak-Aleancak arasında arzu ettiği takdirde Konak.Al. havadan olmıyacık, cereyan 
muntazam otobüe seferleri ter· sancak arasında elektlrlkll dö. raylardan tekerlekler vasıtıslle 
lb dil k t Y l ıh 1 AemeL için AirLetl icbar eder. geçerek tramvayları harekete t e ece t r. o en t yacı " .. " a. 

nazarı dikkate alınarak ona Zaten şirkette kordonda elekli · getirecektir. Çünkü tramvay 
göre otobüs işletilecektir. Bu· rlkll tramvay lşletmeğl istemek· için havadan yapılın teeleat; 
nun için belediye He otobüs· te, fakat bunun için bazı tart· nlsbeten tehllkell göriUmekte · 

cüler araeında bir anlaşma ya· 
pılmak: üzere görOşml'lere hao· 

lınmııtır. 

Nafıa komiserliğince yapılan 

tetkiklere göre İzmir tramvay 

ve elektlrlk tlrketl; kordon 
tramvaylarının kıldarılmaaı tak· 
dtrinde kordona elektlrikll 
tramvay işletecektir. Şirketin 

mokaveleslnde böyle bir kayd 
vardır. Zaten bu mee'ele 931 
yılında Ankara'da tramvay ve 
elektlrlk şirketi murahhası ile 

" Bayındırlık Bakanlığı arasında 

yapılan bir gôrOomede şifahi 

btr aldd de yapılmıştı. Nafıa 

komiseri bay Mahmod Ekrem, 
tramny ve elekıirik şirketi 

mukavelesi üzerinde tet~lkler 

yapmaktadır. Mukaveleye göre 
şirket iki türlü inşaat yapa· 
cakur. Bunlardan Lir kısmı 

mecburidir. ikinci kısım da 
fhtlyart hatlardır. Mecburi hat· 
lar; Göztepe hattı ile Kokar· 

------------------------
Ormancılık 

Değer Bulacak! 
Bu Yıl Daha Az 
Ağaç Kesilecektir •. 

1934 Yılında deniz ve kara· 
dan lzmir~e 6 mlly•n kilo kö· 
mür getlrllmtş ve eatılmıştır. 

Kış mevelmlnln çok şiddetli 

geçtiği• yıllarda İzmir şehrine 
ondört milyon kilo kömür ge· 
drllirdl. Kömiir sarfiyatının azal· 
maeının sebebi; bertarafta ma· 
den kômilrünün fazla kullanıl · 
mağı başlanmış olmasıdır. 

lır ll~ri sürmekte idi. Bo şart· dlr. Bo yüzden gt'çen yıl Bel· 
lardan en mühimi elektlrlkll çlkada mühim bir kaza olmuştu. 

23 Nisan 
Kara hl r gtln doğarken yeryüzftnün üstünde 
Yağılar saldırmıştı öz yurdu dört ya111oa. 
Bf ndokozyilz ondokoz onbeş Mayıe günilnde 
Bu ealdırıo dokundu Türk'iln akman kanma .. 

ÖJdü saDJJan Türk'ten hiç umut kesilir mi? 
Fırtmalar kopardı, denlder gibi taştı. 

Türk erinin ıcunda eırtı yere gelir mi? 
Kökreyfnce bir hızda Akdenfz'e alıştı. 

Bin dokozyQz yirmide korulorhn Kamutay, 
Duyuldu her bir yanda Ttırk uluennun ünft. 
Bu böyle bir çağdı ki, gökte yıldızlandı ay, 
Ulueal bıyram bildi Türk bu uğurlu günü. 

Nasıl bayram yapmaeın baştan başa TDrk yordu, 
Bugün Kımutayının kurulduğa bir gOodür. 

Uta Türk varlığım yeryüzüne doyurdu, 
İşte bugün öz yurdun kurtulduğu bir gündür. 

Ey analar, babalar, ey sevglll çocuklar, 
Çalkalaneın sevinçle > ürtğlmiz bugünde. 

Tilrk'ün damarlarında Atatürk'On . kam var, 

Dalgalansın albayrak yurdumuzun iletünde. 

Her ylrmlüç Nlsan'ın yıldöoilmil geldikçe, 
Kotlolarız bogOoü en küçükten büyüğe. 
inançlı duygumuzla, bilgimiz yükseldikçe, 
Sonsuz 11ğhk dileriz Atatftrk'e .. 

22·4·935 - Karoıyaka 

Hamdi TOznnUlrk 

'------------------------------------__.;/ 
Kükürt işi için 
Bay Aşkı Naili Ne Dedi? 

--------~-.... ~~~~~~-
8 ağcının Sıkılmamasını, Harice Faz-

la Para Vermemesini Söylüyor. 

-1. 1. 
Kongre 2 Mayısta 
Toplanacaktır. Azanın 

Aidatı Teshit Edildi .. 
Atlıspor kulGbünün geçenler· 

de Bornna'dı yaptığı içtimada 

kongre ve diğer hicri bazula· 
mık üzere bir kooılte ıeçll-

mlştl. Bo kamite muntazamın 

toplanmakta ve icabeden işleri 

üzerfnrle çalışmaktadır. 
Bu meyanda aeli azıoın al· 

dat işi de tetkik ve halledil· 
mlştlr. Asli azaoın giriş aldau 
10, senelik adali da gene 10 
liradan ktoetirilmf11tlr. KulObe 
kaydolunan bayan azaı:.ın aidatı 
İ43e ha mlkt1rıo yarısıdır. Ge· 
rek girişte, gerekse •~nelik ola· 
rak yarı parayı verecektir. 

Genel kongrenin 2 mıyıe 
perşembe gtınü saat oneeldıde 
halk.evinde toplanması kararlaıı 
tırılmı~tır. Kongreye iştirak 

edecek nüanan bu aidatı vermlı 
olmaeı iktiza eder. Aldatın 

hangi gün isteneceği de komite 
tarafından bugün, yarın gaze· 
teler vasıtaelle bildirilecektir. 

Denizli'de 
••••• 

Vilayet Genel Kurul
tayının Ebeler Hak· 
kında Bir Kararı. 

Takrir sahibi Tavas üyeai Bay:ın 
Perihan Tezcan 

Denizli (8ueuei) - Çocuk 
ve kadm ölümQndn önüne 
geçilebilmesi için nahiye ve 
köylerdeki pratik ebelerin tek· 
nlk yöndnden ıtaj gôrmelırl, 

bilgilerinin artmlmaeı için 
memleket hHtıneelode bir kara 
açılması ve staj görenlere vesika 

verilmesi ve bunun için bftd· 
ceye taheleat konulması hak· 
kında genel meclise Tanı 

üyesi Perihan Tezcan tarafındı 
bir takrir verilmiş ve ba tek.Uf 
onaylanarak büdceye tahsisat 

Dtıştlndtıklerim: .. 

••• 
Çocuklar!.. Y avrolar! 
Gözlerim ınlnçteo ıalak, ılzl 

ıeyredlyorum. Btıttın minyon· 
luğonuz, ıfacınhğınıı, nee'enlı, 

kahkahanız, bıgırıı çığırııları· 

nız, yaramazlığrnız, ıevlnçlert· 

nizle, ılz Ttırk uloıunun bir 
(Yarın) ısınız. 

Biz de vaktlle sizin glbldlk. 
KOçfik sevimli yavrulardık. F•· 
kat hiçbir ağıı bize: 

- Siz bo ulusan lıtikbı· 

llelolz. 

Demezdi. E'fde, mektebte, 
sokakta dalma çatak katlar, 
azar, tekdir gôrürdOk:. Söı 

söylemez, ığız ıçmasdık. Net· 
esine, çocukluğuna klllt vu· 
rulmoo blçarelerdlk. Oyan ya· 
aaktı, glllmek ıyıptı. Bağırmak 
terblyeelzllktl yavrularım. 

Bizim için hayrım yıpmu· 

lırdı. Ufzl tınıma1lar, aevmez· 
terdi. Bize kıymet vermezlerdi. 
Fakir olanlarımızı klmıe el 

uzatmazdı. Zengin çocuklar1, 
ıQelrulr, giyinirlerdi. Yokıul 

ynrocoklar uzaktan oıığa iç· 
lerlnl çeker, boynu btlkilk kı· 

hrlırdı. 

o yıllardı rark uloıonun 

talil de karaolıkı .• Uluı karan· 
lık, biz kıranhk .. 

Sormayın çocuklar ıormıyın: 
Biz babalarınız, biz ağabe· 

leriniz, kardeşleriniz, dayı, am· 
cı ve dedelulniz neler gördO.k, 

ne u~ureuz günler geçirdik? 
Fakir, eeir, petfşıo, mede· 

niytt,.iz, ökonmnislı, Y"lııuz, 

tf ml"ndifcreiz, mc ktebala, b:ı· 

lumsıı bir ulat. Çoğumuz barb· 
dao hıırba koeto. Bizi Yemı:n 
iller inde, K.ıf k11ın karlırındı, 
Arnavutlnk dağlımcda ~t':Ot· 

tftler; kırdılar, geçtlleL'. Biı 

padişah denilen ada'!lhtrın kc:..o 
idik,. Kô) lü babalarınız, am• 

calarınız, eınd, san'ıtk&r, l .!· 

car ığabeylerlnfz, dayılanuız, 

hep ve berkte, o padleahların 

l;aeısıDI doldormağa çahtmfık •• 

Ne dolm5k, ne doymck bil· 
mu laealndı onlır çoeok•u! 

Ve verilen paradan bu olo11a 
hiçbir şey gelwezdl .. Snatlarda 

kaybetti. Daoman toprağımıza, 

ocağımızı hHkın Terdi. Gene 
bizler, analannıı;, teyselerinlıle 

birlikte yeni döğfttlere atıldık. 

Artık bu defa padipb yokta .. 

BogOn hf'plmlzln gönlftn6 dol· 
doran Atıt6rk başımıza geQtl. 

konmuştur. 
• Danyanın Anadolu denllen 

İçeri işler bakanlığından vl· 
liyP.te gelen bir bildirimde önft· 
müzdekl kış için btıtiln resmi 
dairelerde maden kömürü veya 
Kok yakan sobalar kullaDJlmaeı 
bildirilmiş ve resmi dairelerle 

mektepler için kaç sobaya ve 
k•ç ton kömüre ihtiyaç olacağı 
eorulmuotur. Somlkok fabrikası 
bu yıl lstlhsalata başlıyacağ•n· 
dan resmi dairelerin ıeıtma lh· 
tlyacı bu kömürden temin edl· 

lecektlr. 

• • toprak patçaeında yalnız ima· 
----------------- Denizli muallfm]erl ve hfl· 

Keçiborlu kükOrtlerl piyasa· PJyaeada ihtikar olub olma· tün maarif meneubları bir nımız •e birliğimizle btıtb 

Vlllyetlmlzln muhtelif yerle· 
rinde]d ormınlar1Ddan bu yıl 
kömilr için kat'lyata pekiz 

müeaade verilmlotlr. Ônümilz· 
deki yıl daha az ağaç keetlrlle· 

cektlr. 
Muhtelif yerlerde fidanlıklar 

vilcuda getirerek eski ormanla· 
rımızın yerlerinde genç orman. 
lar yetlttlrilmeslne çalışılacaktır. 

Tüze bakanı Bay Şükrü Sa· 
racoğlo'nun tavelyeel Ue Bozdığ 

sllseleslnln baştanbaşa ağaçlan· 

darılması muvafık görülmQşUlr. 

Ayraca Yamanlar ıllıelesi de 
ağaçlandmlacaktır. Bunun için 
Karşıyaka orman f ldanlığında 
tertibat alınmaktadır. 

Ya gelmla ve aabAa başlanmıştır. dı2ını ben bilemem. Yalnız ulaslıra karfı durduk. Ea 
" " tayyare almığa ve bonon için 

Bazı eodlşelec eebeblle diln bu bildiğim şudur ki Keçiborlu maaşlarından yüzde bir taah· ıonrı dQşmanı koğduk. Bayrı· 
mee'ele üzerinde tetkikler yap· fabrikasının meydana çıkarıb ı; ne göklere kıldırdık 

hfttte bulonmağa karar nr· "ımızı ge · 
tık. Ziraat bankHı İzmir şubesi hem piyasaya arzettlğl ve hem· f 1 d. Stz, 0 bıyraaın kızgın dal · 

d b' m ~ er ır. Pi 
mOdürü bay Aşlu Nalll buna e ıze verdiği kükllrtler bağlar ,,,, ___ ..,. _______ ...,, galnı altında doğdonuı. Bizim 

dair gazetemize aııağıdakl lza· için mathib evaafı haizdir. Bu· r T kk zevkli .., teref ll çllemlı dıba 
batı vermiştir: DO gözlerfle gören benim gibi, eşe Qr dolmadı. 

- KükOrt için endişeyi mu· her gün işleri için bana gelen 
clb hiçbir şey yok.tor. Keçi· yilzlerce bağcı da söylediler. Ba 
borlu fabrikası müdürü ve Sıl · vaziyette tekrar edebilirim ki 
mer bank umum müdür mo .i.· noksanımızı telif 1 için hariçten 

vlol b11y Osman Nuri ile uzun· temin edJlecek bir mlkdar kil· 
uzadı "örüştük, beaab ettik. kürtüo llheılle memleket lhtl · 

yacı tamamen mQemmendlr. 
Yukarıda görüştüğilm gibi bağ· 
cılırımızın kükürt hususunda Hiçbir bağcanın ne endişeye 

d6şmeslne, ne de hariçte fazla 
hiçbir eıkıntı ~ekmiyecPklerl, 

para vermeefne lüzum vardır. 
ihtlyacan tamamen temin edl· Bankamız bize mensob mülha· 
leceği muhakkak telikkl edil· katan ve kredi kooperatif lerl· 
melidir. Bazılarının söyfodfği oln ihtiyaçları için gôztaşını da 
gibi Keçiborlu kftktırdü gele· temin etmiş bulunuyor. Bo SU· 

cek değildir, gelmlotir. Hatta retle üzümlerimiz yetlılnceye 
biz bankamıza meneob şube· kadar bağların tehlikeye mıroz 
terle kooperatiflere tevziatı kalmaları hiçbir suretle mev· 

bile baoladık. zaubıhs olamaz. 

Oğlum Orhan'ın ölilmtı do 
layıelle birçok dostlarımdan 

taziyet mektup ve tefgr.Cl1rı 
aldım. lzmlr'dekl sevgili arka· 
daşlarım ve dostlarım da beni 
taziye büyüklOğOode bulunda· 
lar. Oğlumu kaybetmekten Joy. 
doğam sonsuz teeesür, beni 
teselliye koşan zevatı ayrı ayrı 

teşekkiire m4nl oldoğ11 için 

borcu eu ıatırlarlı yerine ge· 
tlrmeğe özendim. Vır olsan· 
lar, evlatlırlle ya~asınlar, acı 
görmeelnler. 

Slllf ke aahık .alisi 

Said 

Çalışıyoruz, it batındayıı, 

Etrafınıza bakın: 

Bdtün bunları biz ılıln için 

yaptık ve yıpıyoroı. Yarın bhı 
göçtınee; biz toprağa g6ç6uee, 
ılz bftşa geçecekelnfz. 

Ne mutlu ılze çocoklır, bar 

bir milletin, hakkı verllmlı ve 

kendisi için çıhşan çocuklarııı · 
nız . . Gtılan, eğlenin, ee~ioln, 

koıun ve hu çifte bayram gO· 
nünde her tarafı ıo elSzlerle 

çınlıtın: 

- Ne mutlu, TGrkam diyene 

Orhan Rahmi G3kçe 
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Aç Ayı Oynamaz. Kurdu ininden Çı
karan Ya Açlıktır, Ya Soğuk! 

Yakar: 

- Biz de Jeitirdik ·dedi 
bunlar iki kahraman kardeşler 
imiş. Tokyeların başında bolu· 
nuyorlar, birbirini -.;ok seviyor· 
larmış .. 

- Sevmek te laf mıya? Bun· 
ların arasmda esaeen yaş farkı 

da pek4z. Beyimiz Gültekin, 
daha yakışıklı, dalıa gençtir. 
Onu eavatlarda gören, bayıhr. 
Kıç defa yan yana dögtıştOk. 

Hlr defasında beni ölümden 
kurtardı. Çln'IUerle kapışmıt· 
ttk. Ortahk kararmıştı. Biz bir 
orman dibinde idik. Atım vu· 
rulmuş, yayı kalmıştım. Tuğu 

ben tışıyordam, dört Çfo'U sil 
varı üetilme saldırdılar. Birini 
hançerledim, fakat tam bu eı· 

rada bir t6puz yldlm, ııendele 

dim, düştüm. Gültekin beni 
çok ııever, vaziyeti görmilt, ye· 
tlşmlo, ikisini kaçırttı, birini 
tepeledi. 

Aybey bunları anlatırken, Sa 
lak ta soluk soluğa geldi : 

- Oh oh ·dedi· kuzular gibi 
bı.t baoa vermişsiniz. 

Yakar gfllda : 
- Sizin Bakanla kardeşini 

anıyorduk .. 

- Y aaaa.. Ay bey ne derse, 
onlera bir misil de benden koy. 
Toprak üstünde erkek diye ayak· 
ta duran iki kişi, iki ay par· 
çaaı.. Hele Gültekin, hele Gül
tekin .. ........ , ............... , 

ANADOLU ____ , __ _ 
Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Daşyazganı 

Haydar Riitdü ÔKTEM 
Umumi neıriyat ve yazı itleri 

müdürü: Kemal Talat KARACA 
İdarehanesi: 

İzmir İkinci Beyler sokağı 
C. Halk Fırkası bina11 içinde 

Aybey; 
- Salak, luea kee! ·diye 

eeelendi karnımız aç! 

Salak, elindeki aç irl kuou 
gösterdi : 

- işte, işte!. Başka birşey 
bulamadım. Zaten ortalık ta 
karardı. Siz ikiniz, hına yeter. 

Fakat Yıkar, bfrşey hatırla · 

mış gibi davrandı : 
- Aaaaa ·dedi· Salık, Salak? 
- Ne var benim dilber Ha· 

nımım? 

Yakar kıp·kırmızı oldu. Ay· 
bey, hayretle Salağa bıktı. 

- Ben Hanım değil Salak, 
kurt11lmuş bir Tilrk kızıyım. 

S.Jak, kuılard.n birinin gök· 
silnü yarmıt, içini temlzli}Or· 
do. Başını hiç kaldırmadın ce· 
vah verdi: 

- Canım, ne olunan ol, 
içimden öyle doğdu işte. Sôyle 

bakalım, beni ne diye çığırdın, 
blrşey mi diyecektin! 

- Diyeceğim !JU : 

Mağaraya gir. Halıların al· 
trnda bir eandık bulacabın. Aç 
ODU: 

İçinde yiyecek ur. Sonu, 
deatller Çin ıır.ıbı ile dolu! 

Salak bunları doyunca key· 
f inden bir nara attı. Eskimiş, 

rengi eolmut kftl!hını huaya 
fırlattı : 

- YatHıD tokluk! 
Diye bağırdı. 

- Aç ayı o•namas Yakar. 
Kurdu ininden . çıkaran ya aç· 
bktır, ya soğuk .. 

Ve bundan sonra Salak ma· 
ğaraya gtrdf. Han gene ayas· 
lıyordu. Döndft, mağaranın ağ· 
zmdan seıılendJ : 

- Çocuklar! 
İkisi de gıyrl ihtiyari gClldG· 

ler. Salık hakikaten ne temlı, 
ne babacan, ne iyi bir adamdı! 

- Ne var Salak! 

tadı. Hem çahııyor, hem de 
ıöylenlyordu : 

- Hey gidi zaman hey! Ya· 
•aş yavsı ihtiyarlıyorum galiba! 
Meeel4 ıu iki gence, bir baba 
gibi davranmak: iet:yorom . lc;fm· 
de bir damar atıp duruyor .. 
Onları yidlrlp içlrlp eafalarına 
bakayım,' diyorum. Safa da oe 
safast eankf. Bu keratalar biri 
biri ile ne diye evlenmiyorlar. 

İklel de nur gibi ~eyler. 
Salak, dilini damığına koya· 

rak çatlatll ve keyif 11 bir ııılık 
çaldı : 

- ·Ammı dı olur ha! Fa.kit 
Buhara dllberl, oğlanın canevl· 
ne eokoldu. Böyle şey görme· 
mit ki biçare .. Ne ben görd6m, 
ne o!. Amma gün geJJr, unutur, 
dftnyada neler unatulmıyor. İt 
te ben .. 

Çoluk çocogumun yilıOnft 
bile unuttum. Çektiğim çlleyl 
dağlarm ıırtına verseler, koca 
bir dağın tepesi, yak atltında 
kalmış etek beli gibi çökerdi. 

Ne de yakışıyorlar, ne de 
yakışıyorlar? Aralarında ufak 
tefek blroey baılayor olsa gerek. 
Hani ya öyle blrşey! 

Sılığın karnı eplyce acık· 

mıştı. Hem kuşları kızartıyor, 
hem de lıornona çeklıtlrly-r : 

- Oh, oh, Hind kokuııa gibi. 
adamın gözClnft karartıyor .. 

Biraz sonra herıey bltmletl. 
Kızarmıt parçaları uçlarından 

yakalıyarak ve aoıa kop ma· 
~araya girdi. 

Salak, 11adetten mftvuene· 

tini boımoı bir in••• benzi· 
yor.ta. Garip bir sevinç kendi
sini zıplatıp darayorda : 

Telgraf: hmir .. ANADOLU 
Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

- Aman çocuklar, pek ne· 
f le. pek kokulu, pek ltıahab 
oeylermlo. Burnum koku lezse· 
tinden atete dfloftyordu. Haydi 
çabuk, ııcak sıcak atııtırmağa 

- Davranın bakalım, rftzgAr ı , bakın. 

ABONE ŞERAiT!: çıkıyor. Sizi akıam vakti ağıla ı , - Sona var -
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, 'Üç 

aylığı 500 kuruıtur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone Ocreti 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruotur. 

. -
Gdnü geçmiı nüshalar 25 kuruıtur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

ıokulan davar gfbl sGrecek de· 
ğlllm ya. 

Yakar; 

- Doğru ·dedi· içeriye gl· 
relim .. 

Salak, içerideki meş'aleyl de 
yakmıştı. Sonra gene eski ye· 
rlne geldi, ıteş yakmığa J.ae 

'#<I 
'TEi ).RASIWDI\. 

1efrika numarası: 32 

Nihayet geldiler. Onları, 
·merdinnlerde karşıladık. Göz· 
le'rlm bir hamlede Fehmi ~eyi 
aardı. Onu baştan aşağı ıflz . 

dftm, tetkik ettim. 
GQzelce, fakat ahenkelz, 

ııevlmelı bir erkek .. Glylnltlnde 
bile zarafet yok .• Siyah gözleri, 
al\ın çerçeveli gözlüklerinin 
albnda ifadeden, ışıktan, can · 
lılıktan mahrum gibi gözQkd· 
} orlar. Hareketleri de biraz 
ağır ve ıoğuk •• 

O da btnl ayni dikkatle 

...... , . 

Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

ııftzdCl. Haomet bu adamın ya· 
nanda beyaz bir heykel gibiydi. 
Mftthlş bir heyecan geçirmekte 
olduğu muhakkaktı. Zorla gG· 
lftmııedl: 

- Zevcim Fehmi!. 
Dedi. .\damcık kibar blrtey .. 

Silis bir Tarkçe ile: 
- Müşerref oldum efendim 

·dedi· Haşmet, ılzdeo ve hepi· 
nlzdeo bana takdirle bahsetti. 
Kendisine yalnızlığını hluettlr· 
memltelnlz. 
Ey~b, ne ıözlerdl, ne elet· 

Bayan Stıhey la 
Kız San'at EnetJtGıd tabahat 

ve ev idaresi moıllimlJğlne 

Ankara İemetpaoa kıı enıthOeCl 
moılliml bayın SaheylA tayin 
edllmlt ve gelerek nzlfeelne 
başlamıştır. 

tiki cdıoleydi?. Haşmet bu 
sözlerin kendisinde bıraktığı 

izleri gizlemek için Nevlo'e 
yaldaetı: 

- Nevin Hanım, naııl11aız? 
O saniyede blrşeyln farkına 

vardım. Nevin, ortadaki gayri 
tabllllğl ıezmlttl. Derhal ken· 
dini ortaya atmıt ve bo bola· 
nık, ağır havayı dağıtmağa 
çalışmııtı. Yanaklarını uzattı 

ve Haşmet'le öpGeUl. Sonra 
ono Nfiveyre'ye bıraktı, gene 
bir aniye içinde Fehmi Beye 
yetltti: 

- Nasılsınız Fehmi Beye· 
fendi?. Adayı nasıl boldunuı?. 

Yorgunloğoouz tabii henüz 
geçmemiştir. 

Haşmet'Je ben, derin derin 
nefes aldık. Haşmette .Nevlo'in 
beni eevdlğinl anlamıt görftnft· 
yordu. BGUlD bunlara nğmen 

Koca Okçu Samsama .. 
-3-

0kçu bdUln gövdesinin sağlı duran yay1Dı aldı, etra6nı bir 
sollu eanıntılarlle alana atıldı. gazel gözden geçirdikten ıonra: 
Dlv gtbl yGkClnft uzun kolla· - Bay dedi, tU kaleyi çe· 
rlle armut gibi kaldırdı ve bir viren duvar•n ta tepealndekl 
çırpıda ııırtına yerleştirerek ıerçeyl görüyor musunuz, hiç 
uzuo bacakları üeUlnde sağlam ınhheye dtıımey~ofz benimdir, 
ve kuvvetli adımlarla bOtün dedi 
kale çevreelnl bir gOzel dolaştı. Arlık Gökçehan'ı şaşırtacak 

Bay .kendisine öfke ve hld · blrtey kalmamıştı. Okçunun 
detten çok tak.diril bir eışkın· eözftnde öyle bir kuvvet vardı 

ki buna da yok canım vura· 
hk okunan gözlerle baktı. Sam· 

mıyacakeın demeğe dlll var· 
eama ilk çevred~n ııonra onun madı ve o kadar uzakta da olsa 
öntınde durdu: Samsama'oın bir okla kuşu 

- Bir daha dolaınyım mı devireceğine inandı. 

bay dedi? Sıımeama'ya relince onun bir 
- e .. yır, bu blrfocl dene· dakikalık bir zaman içinde 

mede heni geniş geniş altet· nişan aJm1111lA okun uçması, 

tin, bunu biliniyor (İtiraf edl . zavallı, kuşcağızı da devhmeııi 
yor) Getünlüğilnil de tantyorum, bir olda. 
dedi. İkinciye gelelim; :adam· Serçe okla beraber duvardan 
larına dönerek: iç tarafa dOomftştü. Aydın beyi 

- Ahırlarımdao en bilyftk 
en yükaek atımı getlrıılnler, 

dedi. 
Az sonra kılıç kuşanmıt bir 

at uşağı yOkeek bacaklı bdyük 
gftzel bir Türk atı getirdi ve 
baylarıoın önfinde, meydanda 
bekledi. 

Aydın beyi, hayvanın öoftn· 
den tıç adım geriledi. Toprağa 
kuvvetli bir tekme lndlrme@lle 
ellerini oaklatarak ilkin atın 
tletüode dik.ildi, geoe ayakta 
olarak öte tarafa atladı. Yap 
tığı işten kabararak Samsama· 
ya döndil: 

- ~imdi eenl göıellm, dedi. 
Koca okçu ellerini tıklat· 

mıya, yere tekme lodlrmlye, 
kuvvet almıya hiç lüzum gör· 
medl; şöyle alelade bir yaroyaş 
yapıyormuş gibi ıol elini hay· 
vanın ıemerlne dayadı, bacağı· 

nı ayırarak ,.n kodaman atlet· 

ler ~hl vftcodunda kOçOk bir 
lğrlllk bile yapmadan ite tara· 

fa geçti. 
Bay bGebdtCln ıaımıetı. Şimdi 

yarııı unutarak kart111ndaklnl 
övmeğe döndG: 

- Bak, hu da çok gClzel! 
Aıkolean dedi. Darada da hl· 
Unlyor GetGnlClğGnG kabul ecU· 
yorum. Adamlarına (Son yırış 
için yayımı getlrılnler, diye 
seslendi). 

İki dakf kada gelen yayını 
bir gazel hazırladıktan sonra 
Gökçehan, SamBama'ya döndG: 

- "Ahına çatm fteUlnde 
gftneşlenmlye çalııın bu gO.ver· 
cini görftyor moıan? Dedi 
okomla ona dokunacağım." 

Bay nlean alınca ok uçta 
sabiden de kuıcağıza ııftrGnerek 
blrbç tftyClnCl dfttOrdü. Fakat 
gilverclne dokonamadığından be. 
rlkl kanatlarını çırparak: uzak· 
laoll. Samıam'a ııra k"ndleloe 
geldiğini görGnce belinde aeıh 

Nevlo'ln gösterdiği fevkalAdelik 
ve fedakArlık, zannediyorum ki, 
benim kalbimde olduğu kadır 
onda da derin bir mJnnet 
oyındırmıttı. Nevin, yakın bir 
tehlikeyi, bir tClphe ihtimalini 
atlatmıtb. 

Fehmi Bey, hakikaten Bat· 
met'ln anlattlğı gibi, pratik bir 
hayat adamı .. Kazanç meı'eleel 
ile meegol.. Batta Derbl yarıt · 

larına kadar osanmıt ve bu 
sene bilmem kaç bin Ura 
almıe .. 

BfttGn mevzular, atağı yakarı 
hep böyle.. İngtllz lirası, ko· 
mlıyon. bınka bilmem neıl .. 
Bunlar ki benim hayatımda 

hlc; anlamadı~ım teylerdir ve 
ben ki hAl4 anneılnln çlzdlgi 
prognmla yaşıyan bir insanım. 

Haımeı. zevcinin konutma 
tarzından alnlrlenlyor. B ua 

Adeta dona kaldı. 
Samııama'yı alkışlıyarak: 
- o Y ıtta y•şota Samea ma 

dedi. Sen sabiden de bambatka 
bir lneanmıteın. İşte bu ııon 
yar.ti• da GetGolf1ğ6nG gördOm. 
Seni bundan eonra da kendime 
usta tanıyorum. Nasıl ol• Sam· 
eama'yı ndan vazgeçlrmeğe 

çalıtmak olur şey de~Udlr. İyi · 
el mi bak n.j dGşftnQyorum: 

Danı arkadaı olur mueun? 
Seni, Gilzelhiear kaleılnlu 

bClyOk kftçQk bftt4o av itleri 
bakanlağlle yanıma almak ietl· 
yorum, yalnız benim yanımdan 
kaleden ayrıldığını lııtemlyorom. 
Karın çocukların hiçbir ıeyden 
mahrum kalmıy acık, yoksulluk 
bllmfyeceklerdir. Sen de onlan 
görmeye'. sık sık hattA her gon 
gidebileceksin. Ne dersin? 

Samsama, bundan çok mem· 
nun olmuş, eevlnmletl. Naeıl 

olsa gizil kaçamak yollle yap· 
tığı avcılık onları ancak aç 
kalmaktan kurtarıyordu. Hal· 
bukl biıyle bir itle hem daha 
iyi çalıtacak hem de çoloğana 
çocuğuna istediği gibi yetlttlre· 
bilecekti. Bunun için çört môrt, 
aksi makııl ammı, kuvveti, hele 

. doğruluğa pek ıeven baylarının 
önftndo eğildi: 

- Her lıteğlnlzl borc bilir, 
koldokla (Minnet) onaylarım, 

bay dedi. İtte böylece C'k· 
ço Samuma koca yiğit, kale· 
nln av itleri bakınlığı ile ôUln· 
ceye kadar orada kalmıı, te· 
mis, duyır;olu araştırmaları, hele 
içli sevgili görGşlerl eayeslnde 
bayının gönl4ne ltUyebllmlt 
(NClfoı etmlt) onun gôııdne gl· 
rerek, bfttlln Doğanlar köylü· 
ııflnCln emekli zorla dirimle· 
rlne bir ııon •erdirmiş, hepsi· 
nln yGzftnG gQldGrmGt, Kale 
kaldıkca da özilaClo sevduını 
gönftllerlne k6kletmlıtl. 

Muallim 

Sabite A. Ouın 
- SON -

bunu çirkin bulduğunu tavır· 

larlle anlatıyor. Fehmi Bey de 
blraralık bana aordu: 

- Ne lele metgulııflnb Na· 
zım Bey .. 

Şaeıladığımın farkındayım: 

- Bueene millklyeyl bitir· 
dlm. Daha bi ..., it tutmadım .. 

Derhal cevab 'terdi: 
- Ticaret hayatına atılınız. 

Göreceksiniz ki ticaret, çok 
gazel bir uıesle.ktlr. 

Hatmet bu f ikte itiraz et· 
mek lıtedl, fakat ıaeta, biraz 
sonra mevzun bıtka bir vadiye 
atırilkledl. Kadından, hayattan 
bahsetti. Ji'akat Fehmi Bey ne 
yaptı, yaptı onu gene ticaret 
bahsına çevirdi. Bu zevç ve 
zevce arasında Adeta yekdlRerlol 
amaden kateden iki diişftnce 

vardı. Ve bunlar sanki mClte· 
madlyea mGcadele halinde 

r 

1 
GörOşler 

Seziş Jet• 
Y uan: Eczacı K. ~ 

23 Nisan 
23 Nlean Bayık MIUet -; 

llılnin ilk açıldıgı gClodOf· ,fi 
rlbln boyak dönflm gClnO, 
zamanda çocok bayraaudd;_, 

Çocuklar artık 23 • -
bekliyorlar. Bog6a, cotk~ 
neı'eli bir bayram gflDI Y~ 

yacıktır. 23 nisanın çocuk ""' 
ramı oluşunda gdztl •e fll f 
bir görftt vardır. 8ogflDOJI ; 
cuğa yarının gencidir. 1'8"Jı'1 
gencine bugtln (23) nı.,aı ~ 

ram yıptırmak cGmbarlytl ~ 
coklarına ne gflıel bir lfl ,

tir. Biz vaktlle yala•• bl1 
bayramlarda sevinir, dfof !"_ 
ramlarda güler, o gdD 0 I 
dık. 23 nlııandın batlı~ 
cuk: bayramı bir hafta el I 

Çocuk olmak lıtedfğl., -
larım çok olur. Hey~...ı' 
hisle dolu bu temlı yaır_, 
adamcağızın bnzan ne gue' il' 
isabetli kararluı Hrdıt· f1I 
lnııan yavrularının kıılaf' ~ 
ka . bir Alem, erkekleri 6'_ 
bıtka Alemdir. Benim ~ 
oğlıa, eczacı kimyager j 
imiş. Markoni gibi, Edf,oll 'I 
hl, LClmlyer gibi dftoy•~ 
tey ke;fedJp hediye ede rJ 
Tftrk kAşlfl Nezlh Akttf i 
cağım, diyor. her yavroclt ~ 
emel, her ç>cokta bir ~ 
vardır. Ben çocukken e JI. 

vapur kaptanlı~ına merak '-,J 
tim. Köprftdeıı kalkan 'f•P / 
kaptan yerlndtn kumaD~ 
rerek, dCldGk çekerek ~ 
çlne dpğru lıOpGkler " ,1 
dehoet ve lhtlemı dalgal~ 
tarak gitmekte pek 111 f 
vardı. Kaptanlıİ'taD ool~ f 
tında vasgeçtlm İyodofoıt'.J. 
aıldflnlk kokma e~.;J.' 
beyu gömlek !le tensi ~ 
da çalışmak ıeveel O -,;, 

Cumuriyet cocddannd• ~ 

allah birkaç Atıtar.k ;~ 
birkaç dan ya ki,U 1 vea 
ta kahnmaa çıksa. 23 
yanaın , dehılaa oy•• 

kopcak, hoplıyeak, .,p 
caktır. 

Samsun'da 
Konser .. , 

Samıua, 22 (AA) - il: 
kaç konser vermek ~ A 
rae'tan davet edilen -:ı fJi 
bay Mehmed ilk kıDlıl osl._ 
kevlnde vermlı, hı~ll ~ 
ten gelen ııftreldl ılkl~ 
kazanmıotır. Ozan 3' ; .... 
ııöyledlğl halde, kofll' 
canlı •e içlidir. 

bulunuyorlardı. oJ#I , 
Bir aat kadar ot1td iİ 

kalktılar. Ben ba bit 1~ 
içinde, bir yas ınneıl ~t JI 
daml• damla eriyen 
topuna bensedlm. .,,.,., 

İc;lmde Baomet'e ka';_,--' 
bir hiddet ve aıablyeı ~· 
tosu bq göıtermlttl· ll't ~ 
ıızca bir dargınlık11• j,ffldİ 
gftlilnç ve manaeı• bir d'tf' 
Bu hlı. zamın safllaP".J,.;# 
bir yelıe ye ııtırabl 

11
., ~ 

ediyordu. Ben elmdl, • •r 
tıkla ddşln6yord•111• ne.~ 
ldnk Ye lneaf oyuna 1 

cek vaslyetteydl111?. d"' ~ 
Fehmi Beyin geUıl• f' 

tenbClb et111e1lnd9•• ~ 
Beyin onanlı berabe;~ 
gltmellnden, tamaaalle 
meı'al tatayordalll· 

-Soaa ..,-

Çi 

• 
tl 
b 



nır, Nasıl Saklanır? Mücadele Edilecek. Dün lzmir'den Telefonla 
Çiftçim· B öwttdl o·kk Ed Ziraat Müfettişi Bay Nadir Bugnn- Balıkesir, Istanbul ve An-

ız u g ere ı a erse . . . 
Faydalarını Görür. lerde Alaşehır'e Gıdecektır. karaArasındaGörüşüldü 

lıyu 1 •- • -- Mıntıka ziraat mdfettlıi bay 
btta 1 uruca maddeler lohfaarı, lerlnl parasız olarak dağıtmak· Nadir aybaşında Alaşehir ka 
cı. ~ •fyoncu mıntıkalarımız· tadır. Bu Aletler eıyeılnde Ba· zaeıoı gidecek ve bağlara Arız 
lll'8 deaıı afyon tGtlerlnln cıköy memleketimizin en temiz olan, Clztlmleri!çOrüten Ödemle 
tetI laballler taraf1ndan ne su- ve en makbul afyonunu elde haeereslle yapılacak mücadele 

e topla k ita. naıaaı ve 11 lınmuı etmektedir. Bu afyonlar daha tedbirlerini kontrol ve teftlt 
ta11ı11bgeleceAfnl izah eden bir fazla pıra ettiği gibi daha çok- edecektir. Bir buçuk yıl evel 

8 lll dıtatmıetır. da eftrftlmektedlr. Manisa ve Alaşehir bağlarında 
ltı.~ hareket, memleketin her 3 - Afyon eQtane sftt, su, mühim zararlar yapan bu ha. 

ba~lırda ve havalar yığıeb ol· 
duğo zamanlardı hastalığın tıh· 

ribatı da çok olur. 
Bu yıl Aydın ve havıllsl 

ile Kuşadası, Ödemiş, Tire, 
Torbah hnılfsinde iki yıldın· 
beri tatbik edilmekte olan incir 
korda mücadelesine de ebem· 

mlyetle devam edilmektedir. Buyıl 
lnctr kurdu mOcodelesi için bütün •e bt~ı henGz ayol evııf ta yumurta, pestil ve saire gibi ıere ciddi mücadele tedbirleri 

)on 
1881 mathlb ev11f tı af. yabancı hiçbir ıey katılmıyı· eaye•inde yok edilmişti. Son noksanlar tamamlanacaktır. 

.... bttoplınınaktı olmamuından cıktır. Bu katıklırm kif fesi " r t k zamanlar gene zarar yapmıya 
ti,._ ' ıaı afyoolarımızın hı· afyonun cevbarlnl çoli-altmaz. b ı ı 

"'ti o aş amıştır. Bu yı ; mevsim L-.... gGçlftkle aatılmaeındao lar, bllikiı bozarlar ve satalma· 
llll~ hl ' geçtiği için yalnız yaz müca . 
.-_1 ç lablmımak tehlike· ıına mani olurlar. Köylülerimiz, 
-.e gG t deleei yapılacaktır. Manisa bağ· 
ıe.1ı 8 erdlğtnaen ileri gelmek· afyonları tartıda ığır bassın "'f. diye yabancı maddeler katmak· larındaki mücadeleyi Manisa 
~Y•oı d ziraat teşkUAll idare edecektir. 

t ... IL._
1 

cemiyetinin aldı&a ta ırlar. Halbuki inhisar idaresi 
""'011' ~ h ı ki ı l f Bağcılar araeınd11 bu hastahğa 
darı•~ er Detfceılnde gittikçe ve ar çte • ıcı ar a yonun 

IQl L l b ı · b b L (Balgam haetalığı) adı verllmek-
ta1a.1- l&ta olan eatı• piyasalı· ya nız cev er oı eea etmea.te 

.._ b " l b L tedlr. ltttı.ru •deaıı ancak keyfiyet ve ya nız ona pıra vermea.· 
)oııı e iyi ve temiz olan af. tedlr. Katkılara para verilme- Bu baııtalağa yakalanan Ozüm. 

•tın dlğl gibi katkılı afyonlar, cev· ler eridiği zaman bir kftf ko. 
1Gt.e b lltılıblleceği dOeflnO· herleri yüksek de olsa, eOpheli kosu neşrederler ve vakıteız 
Hı._ D tanıt mfn lflzomu teba· 
-q eder add•dilerek eatın ıhnmamak· yere dOşerler, zarar yüzde ylr· 

lô . 
"' •- 7ltlertaıız gelfıl gftıel ev· tadır. miden yetmişe kadar artabilir. 
~ af 4 - Afyon eiitlerl kat'lyyen Kış ve yaz mflcadelesl ayrı 

lı ..... - Yon latlbeal etmeylb d · k k bl k ~ pi emu veya tene e a arı on ayrı ve ehemmiyetle yapıldığı 
... _ Yllanın dlleklerlne uy· k b ., .... e, ~ mayaca tır, ıkır kablardı sak· takdirde haeta!Jğan bir yıl için. 
-. .. L Balda ıfyon istihsal et· 1 L 

"il ille b anacaa.tır veyahod temiz afyon de önüne gt:çmek mftmltün 
lltıllllar e Drlyetfodedlrler. Alım yaprağına earılarak kurutulacak olur. Fakat daha esaelı mOca. 
lı)lıL ancık bu ıoretle ko. ğ 1 .1 ld lb d z ııı; k ve yo uru maııın o uğu g l dele lkl yılda yapılın ır. lra. 

111 •ıınıbllJr. ve rüıobetslz yerlerde eaklanı· at mOfettlşl bay Nadir Alaşehlr 
' e•eaf ta afyon lıtlheıl caktır. Sfttler ve topaklar laba· hava\islode biray kalacak, mQ. 

blllQa:ı için lohlıar ldıreel eo da tohumu içine konmıyacaktır. cadele tılerioln iyi bir ıekUde 

Alaşehir' den 
Bir Tavzih .. 

l - J 9·Mayıs·935 Tulh ve 
6190 numaralı gazetenizin 4 cft 
sa'_ ifesloln 4 tıncQ aatunundı 

lstaeyoo ile şehir arasındaki 
yolun bozukluğundan bahseden 
yazı sahibi kasabamızda yapıl· 
ması fcab eden ftlerfo yalnız 
bu yoldan ibaret olmadığını 
hemen tamamen denilecek de· 
receıie yanmış ve yıkılmuı olan 
Alaşehlr'de yapılacak pekçok 
işler olob ancak hunların badce 
ve zaman mes'elesl olduğunu 

bilmesi 14zımdır. Bir sene evvel 
yapılmış bir bOdce ile işe bae· 
lıyao yeni heyetimizin büdce 
haricinde herhangi bir le yapa· 
bilmesine bittabi lmk4o yoktur. 
Bununla beraber ha yolun 
tamiri e&asen kararlaetmlmış ve 
935 bftdceslne tahsisat konul· 

ll)e r, dikkat edilmesini tav· MO!!tahelller bo tavsiyelere tatbikini temin edect.ktlr. Ôğ· 
et11ıııt1 muş olduğundan 81t1lrao ayı 

l r: dikkat ettikleri takdirde daha reodlbf mlze göre İzmir, Urla J.. - Afy o içinde yapılacaktır. 
~-. lı: on ıftdd ahnırken bOyOk menfeatler elde etmiş ve Kemılpaıı bağlarında da bo 2 _ Ayni sayılı gazetenizin 
"''"-k ellelerl kat'iyen kazın · olacaklardır. hıetahk vardır, zararı yf1ıd., beılncl eahlfeslnio ilçüncü sftto 
.. Pe.._ br. Afyon kooakeız ve 15 l geçmez. Hastalık daha nanda yazılan mOlklye mQfettl· 

' toplanacaktır. TOrk Tipi TfitOn ziyade sulanan bı~lardı ve rü· elnin tenkld ettiği lıler zama· 
-. ;-- Afyon iıtlbealfnde çfz. İnglliz'Jer; Biodfstan'da yetiş· tobetll arazide, gölgede y~tlıen nımıza ald değildir. Her Ud 
~~ e toplıaıı Aleti olarak tlrllen (Tiirk tipi) tfttftnlerden ftıftmlerde dalma görGIGr. kıımıu da tavzihini dfler •e 
~Y'de kullanılan 61etl~rln bu yıl lnglltere'ye 2,500,000 Bu haşere gözle görOlmedlğl eaygılarımı sunarım. 
'-t ~rt kaUınılacaktır. lobi· kilo ldhalAt yapmışlardır. Jngll· için yıı olarak ihraç edilen Alaşehir 
~~I btıttın afyoncu mm- tere'de hu tQtftnlere rağbet flzflmlerl bir mOddet sonra Belediye başkanı 

bu Aletlerin nümone· vardır. çflrütOr. Sık asmalı, yeri serin (İmza okonamamıetır) 

Uzun zamandanberl teslıabna 
denm edilmekte olan Jzmlr, 
İıtıobul, Ankara telefonu biti· 

rllmlo ve dftn akşam tecrftbe· 
:ıere bıelınmııtır. 

ilk defa olarak dan yapılan 
bu tecrftbelc::rde ıirket eaotrı· 

hndan, telefon şirketi idare 
mecllıl baokana B. lsmall Hakkı, 
evvelA Manisayı aramıı ve ha· 
larak görOımftetftr. Bandın 

Tay S~tışı 
Geçen cuma gftnfl Kızılçol· 

loda at kooularındaıı eoora 
Karacabey harasında yetletlrll· 
mle olan yerli, hıllıkın lngllla 
tayları açık artırma ile ıatı .. 
çıkarılmıı n tıylardın aeklal 
HtıJmı§tı. Bu tayları nrilen 
Qcretler Karacabey har111 mi1· 
dürlOğünce muvafık göıQldd 

ğünden taylar aatın alanları 

teslim edllmletlr. Geçen cuma 
gOoQ 11tılamıyao Egret adıncI. · 
kl tay da bu cuma aatılacaktar. 
Yerli Joglliz taylın için gelecek 
yıl yapılacak koıularda en 
bflytık ikramiye onbln. lklncl 
gelecek tay için beebfn Ura 
olacaktır. 

ıoora ıırı ile Babkeelr, İltan· 
bol Te Ankara da bulunmot Ye 
buralırlıdı görfttmeye muvaffak 
olaıuıtor. Tecr4belerde ılrk·ıt 

komlıerl bay İbnhlm'de hasır 
bolonmuştor. 

Genel görüıme, yakında bu· 
keae ıçılacaktır. Bllbauı Utc· 
carlarlmız bo aayede, gGnG 
g0o6ne A nupı ile görGıerek 
ftrGnlerimlzln ftatlerlol ögre· 
nebHecekler ve kendilerini ı it· 
kadar eden her lşt kolaycı te· 
lefonlı hılletmiı olacaklardır. 

Karşıyaka 

Yamanlar Suyu. 
Der Geçen Gon Için 
Yoz Lira Kesilecek. 

Y ımıolır'dıD Kar01yakı'ya 

g11tlrllen kaynak ıulın teal•· 

tının mo•ıkkıt kıbolü lçla 
tetkikat yapan komityoni telt· 

utta bazı nokıınlar bulmuı n 
bu nobanlırı belediye batkaa· 

lığına bildlrmlıtlr. Belecliyeden 
mftteıbhlde yapılın tebliğde ba 

nokeaoların acele lkmıl edil· 
meelnl, muknelede yuılı m6d· 

det dolduğu için geçen herp 
içinin, verilecek paradan yGser 

Ura tenzilat yapılllcı~toı bil· 
dJrmlıtir. 

Atyarışları 
Vilayet kovu heyeti dıln top· 

lanmıt ve cuma gbd yapılacak 
olan ikinci handikap koemona 
girecek atları ~u a~ırbkla~ ttıl· 

bit etmletlr: Sada 62 kilo, Al· 
dervlo 75, BAkan 53, Alcey~!a 
51 kilo ko,acRk\ırdır. 

Osmanlıcadan 
l ._ ö 

Türkçeye l{arşılıklar l{ılavuzu 
'' z Tftrkçe kliklerden gelen sözlerin 

~ Ilı gazetelere vereceğiz. 
karşısına (T. Kô.) beldeği (Alameti) konmuştur. Bunlcarın her biri hakkında sırası ile uzmanlarımızın (Mfttahusıs) 

3 ._ \'eni konan karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine göre, Fransızcaları yazılmı~, ayrıca örnekler de konulmu,tur. 
8~lell - k~kft Tftrkçe olan Kelimelerin bugQ.nkfl işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmıştır: Aslı ak olan hak, aslı Ogftm olan hOkflm, TOrkçe "{.ek,, kôkOnden 

lltte. tekil gibi. • 
"- k noktaıı - kavııt nok· lltihab - yangı örnek: Bo lolo olması için tarzdı giiıel koltckların emeall 

ı.~~el. l' örnek: yarasının iltihabı gıy· bana biraz iltimas etmenizi rlcı yoktur. Onun yaptığı yolda 
~ d ' oroı demiryollle .<n. rlkablli tahammGI acılara ıebep ederim, bu lıln olması için gOzel koltukların benzeri 
"'- t.~lblryoıunun tltleak nok· oldu. Yarısın n y11ogm daya· beni biraz kıyırmaoızı dilerim. yoktur. 
''itte lteblr'dlr, Toroı dtmir· nılmaz acıları sebep oldu. lltlva - kıvrım İmılAt - yapım 
~ttıt '"kara demlryolonun İltihak etmek - katılmak . örnek: Üetftndekl hariri Ilı· örnek: imılAt hitam bulmak 

"'' llolttaıı Eaklşehlr'dlr örnek: bu lnkılAb kahraman· tanın Utlvaları, ftstündekl ipek Ozere. Yapım bitmek Ozere a .. ık ""•l· - hftlılk, knoouk lırının saffına ben de iltihak fJstaoın kıvrımları... oldojto sırada 
~bt.t · fıtrıten blrlblrine etmek isterim. Bu devrim ha· lhiyam bulmak - onulmak 1mal4thane - atölye (T.Kö.) 
b lebu de~u, be1kl mf\lAeık hadırlırının arısına ben de kı· örnek: harbde aldığı ceriha Mamul - yapık 
betlt" b~k derecede, yaradı· tılmık isterim. lltlyam bulunca ... Savıotı aldığı örnek: ceviz ağacından ma 
t 

1~1 bfıı.ı rlblrtne bı~lı değil, İltifat (teveccOh) yönel ı mul bir dolab. Ceviz a5acıodın 
~ "tik d il bil k yara onu onca.... " 
~. en e ece de· k ı k lbl • yapıL bir dolıb llt1... örne : lltl atınız a mı eer- iltizam etmek - tutmak, a. 
a - b tarı meear eyledi. Yönelin iz gön· yan çıkmak, yan olmak Ameli - pratik (T. Kö.) "l'laeL, ~Deşim 

t.L_ &, Ar bld lftmft sevinçle doldurdu. örnek: siz beni iltizam ettik· Nazari - teorik .. ('J.l: Kö.) 
• ~ lbt•-- 1 e "sin,, ile ya· 
L.. .... il iltifat (tnecctıb) etmek - ten sonra kimseden korkmam, İmale etmek - çevirmek, . .._ lbu._ e "ıat,, ile yazı· 
llat\ ..... il yönblmek, yftze bıkmak., hoı eJz beni tottuktın (Siz benden yatırmak, eğmek 
ıı l7t.ı1ı_ tlbıılarıoı ref et· örn«"k: 1 - kalbinizi bu '«ltte_

1 
..._, Arıbca'dı ••ıtn 11 davranmak yan çıktıktan) sonra kimseden 

"tf._._tl•e "aat,, lı ihtisas ~:0• lltlma etmek - parıldamak, korkmam. 
• 111 L ı d L ilzam etmek - susturmak 

il"'- et &ılcLraıak iyidir. ya pır ama .. 
I\.._ lbek örnek: ı - Semada lhfmı örnek: Ne delil göeterdlyıem 

~- ...._,\.. bo - ıığınmak cevabını Terdi, beni Uzıin etd, 
~ il 1 eden bir necml zahire hasrı 
ile tlea etıın ~tel de ıfvı Alini nazar ederek, gökyüzünde pa· ne kanıt gösterdiysem cevabını 
a... 1Gce b e ıterf m, hu f ıte verdi, beni ıuıturdo. 
..._ ·~•ti rıldıyın parlak bir yıldıza gö· 

la~~· •aıanıza ıığınmık züoü dikerek. ima - lmay 

"--~b. 2 - Ufk Ozerlode ziyayı örnek: anlıyana bir kdçftk 
~•it: lltt lllelce - Sığınak. ıemeln lltlma ettiğini görenler, ima yeter, aolıyaoı bir kOçClk 
' t, Sıt ea~&hım olan slnel ofk ftzerinde gftn ııığınıo yal· lmay yeter. 

• 'll•ğıaı olan anı ku· pırdadığını görenler. ima etmek - lmıylamık 
.. Gltect lltlmaat - yılpırı örnek: lmı etmek lstedlğlnlı 

-.~k: ,,;: 1•ığınık örnek: İltlmaatı kamer, en· nokta gözftmden kıçmıı değil· 
S. ....... 1 nıtUtecllere çok zarımı taltif ediyordu, ayın dlr, fmıylımak lıtediğlnlz nokta 
'"'1 gôıteren TGrklyedlr. yılpırılın, gözlerimi okıuyordu. gözGmden kaçmış deblldlr. 

la._ ~ 11tı1aık1ar " 
-~ l'ıır...,Lı 1 en çok hot iltimas ( aabıbet etmek ) - İmal etmek - yapmak 

.... "1•'dlr. kayırmak örnek: onun imal ettlll 

tarafı doğru imale eden ıebeb. 
Y Oreğlnlzl bu yana doğru 
çeviren sebeb. 

2 - Birçok uğraehktan ıon· 
rı lstlrham•mı lı'ıfı imale ede· 
blldl1:11, birçok uğraıllktan son· 
rı yalvardığımı yerine getirme· 
ğe yatırabildim. 

3 - Bir o yanı, bir hu 
yanı imale ederek beni de ıa · 

eırttıoız, bir o yanı, bir bu 
yana eğerek beni de şaeırttınız. 

iman - inan 
örnek: TOrklOğftn terakki 

edeceglne, itila edeceğine ima· 
nımız vardır, TllrklOğGn ileri 

gldecellae, yGkeeleceğtae inanı· 

mız vardır. 

imar etmek - bıyındırmak 
(bak: Abadın) 

lmdad etmek - Yarma koı· 
mık 

lmdad 
koşaıı 

lmdad yetlı 

imha etmek - yoketmek 
örnek: harbın nihayetinde 

dflşman ordalarıoı imha eden 
hftyftk kamından, UYafıD ıo· 
nanda dftşman ordularını yok 
eden büyük komutan 

lmbal etmek - önellemek, 
öner vermek 

örnek: alacağınızı tediye et · 
mek isterim; fıkıt biraz ihmal 
etmenizi rica edeceğim - ala· 
cağınızı ödemek isterim; aneak 
oiraz önelemeulzl (önel nrme· 
nfzi) dlliyeceğlm. 

M Oblet - önel 
örnek: ıfıe iki ay mGhlet ... 

ondan eonra beklemem - size 
iki ay önel... ondan ıonrı bek· 
lemem. 

İmkan - imkan (T. Kö.) 
Ademi lmkln - lmkAnaıı· 

lak 

Adlmflllmkin - lmktnıız 
Mamkan - lmkAnlı 

Mamkftn kılmak -. lmkh· 
lıebrmık • 

gayri mlmkOD - lmkAnnı 

gayri mflmkGn kılmak 

lmktnııılışhrmık 

imla - imla (T. kö.) 
imli etmek - doldarmık 

örnek: bu h\tfonua k•lblml 
hlealyıtımı me1erretle lmll ey· 

ledi, bu kıyrınıs yftreğtml le· 

•inç doygulırlle doldarda. 
lmnr etmek - geçirmek 
örnek: gftmrOkten lmrar edl· 

len aaodıklar, gOmrOkten geçi. 
rllen ıaodıklar. 

morar - geçme 
örnek: ha ıokaktın yak uı· 

bılannı• mGrura memnuclar, 
bu aokaktın yak arıbılınnıa 

geçmeel y11aktır. 

lmıik etmek - kı11nmak 
ömek: 11rflyattı blru im· 

dk etmek lhlm, harcamada 
biraz klhnmık gerek. 

1mtidad - Uum, boy 
örnek: 1 - b6t6D yol im· 

tldadınca mımor k6yler g6r· 
dGm - b6t6D yol azammca 
bayındır köyler gördem. 

2 - Dere lmtlcladınoe ura 
nler görd6m - dere boyanca 
ııra ewler görddm. 

İmtldad etmek - U1amak 
örnek: bog6Dk6 içtima dGrtte 

hitam balat.akken eekbe bclar 
lmtldıd et.I - · ho«bkG top· 
lıntı dörtte bitecekken 1eklse 
kadar asada. 
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Fener-Libertas Maçı ...... Bugün Kamutayın Ac;ılışı ve 

c;ocuk Bayramıdır. 
-----------------------.. 1----------------------- Başı l inci yftzde - 7 - Marşlardan sonra iki ler, çoçukları parasız tatıya· 

ealı ve çarP.amba güolerl oku talebe tarafından şiir okunacak, caklardır. 

lalar kapalı bulunacaktır. söylev söylenecek, vali cevab 12 - Öğleden ıonra eaat 

- Baeı l inci yüzde -
ikisine ve yargıca yumruklar 

ve tekmeler vurulmuş, ite ee 

ylrcller de kırıtarak h4dlse bO· 

yümcıe, öyle kf dostça bir maç 

yapmayı geldi klerl yerde A vue· 

turya•ı. oyuncular otellerinde 

dinlenecek vakıt bile bula mı · 

yarak diyem (ifade) vermek 
Qzere karakola gltml ye mecbur 

kalmıtlardır . 

için ne köuı bir propagandacı 

olacağını daeünerek uluslarına 

kareı lşledlk:leri suçtan~ dolayı 

dayak atanlar Qzftliiyorhr mı 

bilmeliyiz. Blldlğlmlz blrşey 

varsa bu çirkin hAdlsenln örtbast 

edUmemeel ve suçluların ortaya 

çıkarılarak Ornek olacak oekllde 

ceıalandırılması lflzomudur. 
Hoegörfttlftk ııuçoo tekrarlan· 

3 - Kamutayın açılıtı her verecektir. 16 da Aleıncak ıtadyumonda 
I 

okulada sabahleyin tallmatna· 8 - Söylevlerden sonra Gı· yapılacak ayaktopu maçında 

menin gösterdiği yolda kutla zf heykeline oku laları adına bGUln ırlbGnler çocukların 

nacak ve o gftndo çocuklar iki çelenk takılacaktır. Çelenk· parasız oturmalarma ayrılmıtllr. 

tarafından duyulmHına ve ya· lerln biri canh olacak, diğeri 13 - Çırtımba gflnil ôğ· 

.şınmasını çahşılıcaktır. en güzel çiçeklerdeo olacaktır. leden önce çocuklar parıeıı 

4 - Her olalı talebesinin (.anlı çelenk Gazi heykelinde olarak sinemalara gireceklerdir. 

aralarından seçecekled birer dururken Gazi okulaeı talebesi 14 - 23 Nfııan «Çocuk -. 
.çocuktan 36 klıtllk 6 kafile tarafından heykel önünde ıır· bayramı olduğu için her ço 
arkadaşları adına valilikte Valf kıh oyunlar yapılacaktır. cuk en iyi ve temiz elblsf'slnl 
General KAzım Dlrlkl, kıolada 9 - · Bundan ııonra çocuk giyecektir. 

Komutan Bay RB!llmf, Cftmhu· esirgeme kurumu tarafından 15 - BogOn çocuklar Atı· 
rlyf't Hal Partisinde idare ku . 

çocuklara şeker dağıtılacaktır. ttırk'e, Kamutay Başkanı ile 
rulo başkanı Bay A vnl Doğanı, Ba~bakan ve Maarif Bakanına 
belediyede baıkan bay Dr. Uzn, 10 - Heykel önGnden geçiş 
halkevlode halkevl başkanını ve meydandan döniiş dört kol· ve Çocuk eefrgeme korumu 

d 1 Lt K ti d 0 enel baıkanını telyazısı gön· ve cocuk ealrgeme kurumunda an yapı acaA ır. o ar urum· " 
ı b L il h dereceklerdlr. idare kurulunu görerek Kamu· arını oımaABlltıD eıra e a· 

tayın açılması ve çocuk hayra· rekete geçecelder ve heykeli 16 - Okullllar bu progra· 

mı dolayulle arkadaşlarının Be· ııağa alarak Alatürk•ü selim· mın dıoında kalan nkltlerde 
'Vinç ve doygolarmı bildirecek· lıyacaklardır . çocuk bayramı dolayıelle giizel 

terdir. Bo 36 çocuk için ç0 . A _ Birinci kol lldncf tor· eA-leoceler yapabtlecektlr. 
euk esirgeme kurumu 6 oto· 17 - Kırııyakı, Buca Bor· 

dondan ytırftyerek konağa ge· 
mobil ayırmıştır. Bo otomobil - nava okulaları kendi yerlerinde 

lecek ve perka kartı olan kı· 
ler 2:3 nlean 935 eah günil pıdan kendilerini karşılayacak şenlik yapacaktır. 
ııabab Hat 8 de 1oöoü, Halit· • 

bey, Mlsakımtlli, Yıidmmke · 
olan Valf Generah selAmladık· • • 

malbey, Dumlupınar, Gazi 
tan sonra Cumoriyet B•lk 

parrlel kurağı önOnde J>artl 
okolaları önlerinde bulunacak idare kurulu başkanını aelAm 
'Ve çocuklar tarafından süslen· 

hyacaktır. 
dikten sonra hareket edecek . 

B - Jkincl kol birinci kor· 
!erdir. 

Bu talebeler hemen otomo· dondan geçerek kışlı kapısında 
kendilerini karşılayacak olan 

bllle yukarıda adları eayılanları 
Komutanı selAmladıktan sonra 

ziyaret edeceklerdir. Ziyaret 
vak.ta eaat 9 dan lO 8 kadardır. Halkevloe ağrıyacak, ve oradan 

5 - Çocuk şenlf~I için ilk dağılacaktır. 
okullar talebesi paat 10 da Cum· C - Üçüncü kol, birinci 
orlyet meydanında toplanacak· kordondan geçerek Gazi okolası 
tardır. önünden okulalarıua dönecek-

6 - Saat tam 10,15 te şen terdir. 

lf ğe başlanacllktır. Önce süel D - Dördftncü kol, İsmet 
mozlka t arafmdan ... 1stilcl81,, paşa bulvarından beledi yeye gl · 

marşı çalınacak, bundan sonra decf!k ve belediye bıokınım 
Comorlyet marıı muzfka ile eelamhyıcıktır. 

blrllkte talebe tarafından söy· 11 - Bayram gftnO tram · 

lenecektir. vaylar, vapurlar, şimendifer· 

İmtihan - smaç 

örnek: mekteb imtihanları 

mayıs sonunda icra olunuyor 

- okula eınaçları mayıs so· 

nunda yapılıyor. 

imtihan etmek - sınamak 
örne": gençleri imtihan el· 

mek öyle ehemmiyetsiz bir iş 

değildir - gençleri sınamak 

önemsiz bir iş değildir 

Şifahi 1 mtihan - söılQ suıaç 

Tahriri imtihan - yaaılı 

~naç 

Te-crübe - deneç 
örnek: tecrübe, olumu bazı. 

raoın en mühim lednadgahıdır 
- deneç, bugilnkd ıllmlerlo 

en önemli dayanağıdır. 

Tecrübe etmek - denemek 

örnek: ba izam ettiğiniz işi, 

mQsaade ederseniz, bir de ben 

tecrübe edeyim, bu büyükee

dlğlnlı işi, izin verlrs~nlz, bir 
de ben deneyim. 

1 mtloı - abıy 

6rnek: lmtlnaa ııebeb yok, 
reylntzl vermelisiniz, abaya se 

beb yok, oyunuzu vermelisiniz 

imtina etmek - abamak 

örnek: böyle bir vazifeden 
imtina etmek için esbabı mu· 

hlkka göstermellslol~, böyle 

bir ödevi abamak için haklı 

aebebler göstermellslnfz. 

reddetmek reddetmek. 

(T. kö.) 

imtisal etmek - uymak 
örnek: emrinize lmtleal ede· 

ceğfm, emtlnlze uyacağım. 

imtisas etmek (mas) - em· 
mek 

imtiyaz - hırakığ 

yeslul işletmek imtiyazını bir 

Alman kumpanyasına vermlotl, 
Çin, demlryollarını ltletmek 

bırakığını bir Alman kumpan· 

yasına vermlttl. 

İmtiyaz - ayrıt 
Grnek: vatandaılar araeıodı 

imtiyaz daşünftlemez. yurddaılar 

arasında ayrıt ddıtıntllemez. 

lmtiıııç etmek - kaynatmak 

örnek: iki dilomın ıayet iyi 
imtizaç ettiler. iki dfttmao pek 

iyi kaynaetılar. 

imtizaç etmek - bl!Jdıemık 
geçiomek, uyuşmak 

örnek: onunlı imtizaç etmek 

zannedildiği kadar sdhuletll 

değildir. onunla baydaşmak 

(geçinmek, uyuşmak) eanıldığı 
kadar kolay değildir. 

lmtlzıçeız - geçimsiz 

örnek: 1 mtizaçeız bir adım. 

geçimsiz bir adım 

adf!ml imtizaç - blrleeemez . 
lik, geçlnemezlik 

örnek: aralarındaki ademi 
imtizaç yevmeo feyevmen le· 

zayüd ediyor. aralarındaki bir· 

leıemezlik (geçlnemeılfk) gtın· 

den güne artıyor. 

imza - lmz. (T. Kö.) 
inadına - zoruna 

ln'am, inayet - kayral 
inan - dizgin 

örnek: silvıri, naglh4n öndn· 

deki eahal fealhada lrhayı inan 

ile. atlı, birdenbire önflndeld 
geni~ alanda dizginleri gevte· 
terek ... 

lobıt - bitim 

loblaat - scınüm 

Çocuk haftllsının baelamaeı 

mftnaeebtle ıehrlmlzdekl muh· 
telif mekteblerde yarın akşam 

müsamereler verilecektir. Kız 

lisesi, kız ııao'at eiisthüaü de 

ayni akşam milaamereler tertlb 

etmltlerdlr. Perşembe gfinfi ak· 

ıamı Karataı ortamektebiude 

bir mtısamere verilecektir. İlk 
mekteblerde de milsamerelea 

•erllmek Qzere hazırlıklar ya· 
pılmaktadır. 

Kastamoni'de 
23 Nisa Bayramı 

Kastamonl 22 (A. A) - 23 
nisan bayram• i çln bütün ha. 

zırhkfar bltmit ve bayramın 

çok iyi geçmesi için lcabeden 

tertibat ahnmıttır. 

barektt altındı eOnftme uğrarlar 

lnbleat etmek - ıQnmek 

örnek: her efemin inhitat 

etmek kabUtyetl bir değUcUr, 

her elemin ıanmek ıtıccı bir 
değUdtı. 

facaz etm~k - slSıln6 ye· 
rloe getirmek 

örnek: merd olan verdiği 

töztı lncaz ede.t, er olan ver· 
dlğl aözO. yerine getirir. 

lnclmad etmek - donmak 

örnek: bürudetten lnclmad 

eden fukara, soğuktan donan 

yoksullar. 

Camit - donuk, cansız 
örnek: 1 - neye öyle camit 

tavır almıısın, neye öyle donuk 

bl r duruo almıısın. 

2 - camit cfılmlerde hayat 
yoktur, cansız ctelmlerde hayat 

yoktur. 

lncizab etmek - kapılmak, 

tutulmak 

örnek: Bu nazari irlb cemale 
fnclzab etmemek mOmkQn de· 

ğll, bu göz alıcı ghelllğe kı· 

pılmamık (totolmımak) elden 

gelmiyor. 

lnd - yan, göre. dikte 

örnek: 1 - Sizin indinizde 

bftttın koda! ıeyler abestir, .size 

göre (ılzln yanınızdı) biltCio 
kot1al ıeyler boetur. 

2 - ludelmüzakere, konu· 

toldokta 
indi, keyfi - kendiz 

indifa etmek - fı"kırmak 

örnek: Yanardağ indifa edl · 

yor, yanardağ fıokmyor. 

iodiras etmek - batmak, 

kaybolmak, çökmek 

Spor ahlAkı ve sporcu soğuk 
kanhh~ı ~berinde çok teyler 

yazılmıthr. Ne yazık ki bunca 

yazıların ıporcularımız ve Be · 

ylrcllerlmf z Ov erinde hiçbir iz 

bırakmamış oldu~onu görüyoruz. 

Yargıca, usullere epor kuralla· 

rını kulak aemıyacak olan veya 

bir oynn arasında "unları unu· 
tacak kadar si olrlerlne emre· 

demlyf'n bir eporcuoun spor 

alanında hfçblr lef yoktur. Bir 

stadyum ne bir foromdır ne 

de bir boğa döğüe meydanı. 

Nasıl olorea oleon düzeltilmesi 

gereken bu bflyük eksiğimiz 

ftzerlnde çok hoogörür davran · 
dık. Spor kurumlarımız böyle 

auçları lılf yen eporcularımıza 

çok haf il cezalar verdi ve bu 

cetaların.toğu, suresinden (MOd· 

delinden) önce bağışlandı. Bu 

şekfld,. bir spor anlayıftDln 

memleket için pek zararlı ol· 

doğunu ve bu döşOnftşün vakit 

kaybedilmeden değlemelf için 

her çareye başvurmak gere~f nde 

arhk tDphe etmemeliyiz. Spor 

bir t~rbfye itidir. Bunan dı· 

şında yaıama hakkı yoktur. 
Yenm ğl lstlyen sporcu, yenil· 

meği de ancık çok çalışma için 

bir hız alma vaıııtaeı ea7malı· 

dır. Hakeızh apacık meydanda 

olsa bile bir eparcu hakkıuı 

almak için yumruğunu kulla 

namaz. Bo yaıama törenine 

(Adabı muaıerete) oymıyan bir 

yabanlllktlr. Dayak yemlt ola

rak memleketine gönderdiğimiz 

bir yabıncı sporcunun ftlkemlz 

imparatorluğu, bıtao (çöken) 

oımanlı imparatorluğu. 

2 - Mftnderls olmuİ dev· 

Jetler, kaybolmoı devletler. 

infak etmek - beılemek, 

yedirip içirmek· geçlndlrmtk 

örnek: BtlUln bir aileyi in· 
fak etmek kolay bİr vazife de· 

ğlldir, bfttfto btr ardayı besle· 

mek (geçindirmek, yedirip lçlr· 

mek) kolay bir ödev değildir. 

Nafaka - geçimlik 
örnek: zevcesini tatlf k etti, 

nafakaemı veriyor, karısını bo· 

ıadı, geçimHglnl veriyor. 

infaz etmek - geçirmek, 
yftrtltmek 

örnek: dünyaya hükmftnil 
infaz edenler bile böyle cOr'et· 

kArane hareket etmemiştir, dGn· 

yaya hftkmftnfi geçirenler (yü· 

rOtenler) bile böyle kftstıhça 

hareket etmemlotlr. 

nftfuz - geçme, ftleme 
örnek: yağmurun iliklerime 

kadar ntlfozu yOzOnden baıta· 

landım, yağmurun iliklerime 

kadar geçmeal (lılemuf) yüzftn· 
den hastalandım. 

masana yol açar n biz toprak· 
larımızdı attık bltyle şeyler 

görmek istemi yor uz. 

İstanbul, 22 (Hususi) -
Fener · Ltbertae mıçındakl da 
yık bldlsesl Ankara'da trea 
ıflrle karşılanmı~tll. Suçlula-rıo 

şiddetle cezalandırılmaıu isten· 

mektedfr. 

Bugün 
Altay - lzmir
spor Maçı Var. 

Pogüo öğleden sonr• eaat 
16 buçukta Alsancak stadya· 

manda Altay · İzmlrspor birinci 
takımları arasında hususi bir 

karşılaema yapılacıkhr. 

Son gftnlerde takım halinde 

iyi oyunlar gösteren İzmirspor· 
on genç takımı hatır• eayılır 

bir kuvvet olmuştur. Hele eıkl 

elemanlarından .Mustafa ve t'fa· 

mık'ın •e kaleci Saml'nln ta· 

kı a girmeleri lzmlrapor takı· 
mın ı daha ziyade takviye et· 

mittir. Altay solaçığı Haklu'nın 

da lltlhakUe tam lıadrosonu 

alan Altay ve İzmlrspor arasın· 

dakl bu maç eOpbe yoktur ki 
heytcanh olacaktır. 

Aydın demlryolu umum mil· 
dnrlüğGnden: 

22·4·1935 tarihiden 30·6· 
1935 tarihine kadar SlU:eden 

Baladız ve KuleöoQne nakle dl· 

lecek Tereyağınm beher tonun· 

dan 2200 korno dereli nakliye 
alınacaktır. 

Nafiz - etbr 

örnek: o kadar naf lı obıy· 

dım neler yapardım, o kadar 

etker oleaydım neler yapardım. 

infial - tasa 
örnekı bana kartı fnf lalini· 

!in esbabını blrtGrJd idrak ede · 

miyorum, hanı. kartı lı.:Gsftnd· 

zan aebeblerlnl blrttırUl anlı· 

yamıyorum. 

SerUUinflıl - teekfteer 

örnek: arkadaşınn ne serfOl· 

infial bir adammıı, arkadaşınız 

ne teak.Qeer bir adammış. 

MOnfell olmak - kOsmek 
örnek: bu hareketiniz üze. 

rlne manfell olmımak elden 

gelmiyor, bu hareketiniz ilıe· 

rlne küsmemek elden gelmiyor 
fnflkAk etmek - ayrılmak 

(bak: fek) 

lnf il Ak - patlama 

örnek: Haydarpııa istasyona 
fnf il Akı İstanbul' o dehşet için· 

de bırakmıştı, Haydarpııa da· 
rağı patlaması, Jstanbul'o kor· 

ko içinde bırakmııtı. 

lnf ilik etmek p•tlamık, 
patlak vermek 

nllfuz (tesir anlamma) - r 
etke 

örnek: onun ntıfuzo heryerde 
caridir, onun etkeel heryerde 

ylrOr. 

nClfoz etmek - geçmek, fı· 

Jemek 

örnek: Rfttubet kemiklerime 

kadar nnfuz etti, ıslaklık ke· 
mtklerlme kadar ltledl (geçti) 

Nafiz - geçen, ltlfyen 
örnek: nafiz bir nazarla yü· 

züme baktı, ltleyeo bir bakıtla 

Osmanlıca . 

lfmesloe kılavuzda . . . . . • 

kartıhğını uygun (yahut : ye· 
ter) görmüyorum. 

Sebtıbi : (kısaca) . . • . . . 

. . . . . . . . . . . 

............. 
Önergem şadur : . . . . ( 1) 

İmza 

(1) Burada bir önerge gös· 

tedholyen yazılar Qzerlne bir 

tey yapılaauyacaktır. 
örnek: Cin, hududu h4dlsi· 

örnek: cisimler hararet altın

da lnbleata uğrarlar, cisimler örnek: lodlraa eden oamanlı yftzQme baktı. 

Fransız 
····- -

Sovyet Misakı 
Geri oı'i Kaldı?. 

İstanbul , 22 ( Buııuıi ) ~ 
Franıuz - Sovyet Rusya 111 

müzakereleri lnlntaa uğrıııı•~ 
Moakova, 21 (A.A) -

ajansı bildiriyor: J 
Bay Lftvlnof ile bay Lt fll 

arasındaki mOzakereJer Jo~ 
uğramıetır. Ba Llnfoof _, 
komfeerlerl heyetine upor0.,ı 
Jermek Ozere Moskony• ~ 
edHmlottr. 

Çingen elet 
insan Eti 
Yiyorlardı. 

ıı~ 
İstanbul, 22 (Hu1Usi) - çl'' 

ze'den btldlrlldiğine göre, 4ft 
geneler bir çocuğu kebıb ;._ı. 
ylmlolerdlr. Çocuiun aoD dl' ltıe 
de yfrlerken jandarmalar ye 

mittir. Çingeneler yak•1' lali 
mııtır. 

Hilali ahın erin 
Faaliyeti .. 

ı.oı" HllAUabmer cemiyeti ,ll. 
ıubeslnln cOmhorl yet de~ 
on iki yılda yaptığı oıu t'
yardımlar hakkında mflhf UJ M' 
istatistik hazırlanmıttır. IJO ,. 
tatlstlğe' 8~re 1923 den ~ 
yılı sonuna kader HU•lf• fi 
rln İklçefmellk, Kartıyık• tf_ 
Kahramanlardaki dlsp11nserıe5j 
ne 108,217 erkek, 132,ı' 
kıdm ve 86,484 çocuk ol:,. 
üzere 326,952 hasta oıdr•eeıu· 
etmlı, muayene n tedavi fi' 
mfı, llAçları da meccaaell ;ı• 
rllmlştlr. Bu baetalarıD ~ 
masrafları ile dispanserle d 
doktor ve möstabdf mler -~'cı;, 
olarak 17 , 13 l lira mesf9' 

pılmııtır. ..-/_ 

1 . T f I 
zmır ramvay , 

Elektirik Şirketind~ 
Şebeke ameliyatı dol•~ 

cereyanın bu ayın 2' # 
çartamba 25 inci pertenıb' ,J 
27 inci cumartesi gönlr.rl ~-
7 ,30 dan 18 e kac!ar TUkli~rt'. 
Nımazg4b ile ÇorakkaP1 .,,Jt 
eında · Namazgthta· OaıD• ~ 
de · Yapıcıoğlonda . Dibe:,, 
tında ve mdcavlr aok•kl 1 

b oefe 
keslleceğl muhterem a o jf 

mlzln maluma olmak ~ 
llAo olunur. 

Ool-.ereltede Döçeor, 
(Muavin Profeeöı) 

Dr. A. SafittiJJ 
Ağız ve Diş Uekiıll 

Hastalara hergüo öğledoll 
ıonra bakar. 

lııtikW r..addeai N°• ~ 
Ankara apartmam 2 inc:i tJ fı 

Telgrlf • 1 S TAN B.,50 
Telefon : 49" 

1935 
Kuım 
167 

Arabi 1354 
19 Muharrem 

Ev kat 

Gtıneı 

Öğle 
İkindi 
Akoam 
Yataı 

Ezanf 
19,15 
5,16 
9,0, 

12 
1,40 

Lmak 8,24 

•t, 
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lJrnlYmô Haırpte TlYf'lkfiye Alman Faşizmine Karşi 
de DngöDfi;ag Mücadele Teşebbüsü 
Yazın: Conl Bohan Tefrika numarası. 119 Almanya, Sovyet Rusya Aleyhine 

-------------

lldaklarımın Arasından Şakrak Bir Bir Harbe Mi-Hazırlanıyor? 
Moskon, 22 (A.A) - Alman ıosyal demokratları içtima 

lsvep llavası so•• ylu•• yordum.. halinde bulunan 10 Avrupa devletinin milli komOofet ıubelerl 
~ merkez komitelerine bir beyanname göndermişlerdir. 

Şt'11ıtn ----------- Alman ıoıyal demokratları • bu beyannamelerlnde ho komltelerl 
'-tat. vGcndile eyerin iki ıuretle kumanda verm"ek zıh sınde mevcud mesafe adamakıllı Alman komOnlstlerl ile birleşerek Alman fıtlzmlne kartı mflca· 
~lro, ':'il lıtın zavallı Bilen· metine katlanmadan ırkadıtla. azalmıttı. Fakat onlar tepenin delede bulunmağa davet etmektedirler. Beyannamede Sovyet 
~ 11 dört nala ıeyahatten rıma lıtedlğlml yaptırabiliyor· eteıilne gelinceye ktdar biz Roeya'ya kartı fatlst Almanya'nın harb haztrlamakta oldoğa be· 

llle111n "' d L L 1'ttrllik un deglldl. Anlatılan dom. Artık blılmle arkamızdan zirveye çıkabilecektik. yan e ilme.le ve tar.. misakının akdi aleyhinde mGtalea beyan 

eUıad blhnedlgl için gemleri gelen jandarma mtlfrezesl ara· - Sonu ur - olunmaktadır. 
en b k ------============-------

ôae1agtd ıra IDıf, ayaklarım da Ş k S . K T k T K 

TeşekkQr 
Oğlum Mostafa'aın mabtel& 

olduğa çok tebHkelf şekil deki 

bir Apandleit haetalığıoı Alsan · 
cak sıhhat evinde ameliyat ede · 
rek hayatını kurtaran operatör 
bay Cemil Şerif Baydur'• geze· 
teniz vasıtaslle Ailemizin teşek· 

kürlerini tıkdlm ederiz. 117 4 

• 
Pederi Bodrum'Jo 

Nalbandzade Hiiseyln 

OPERATÖR • 
or. Kamil Ahmed 

Merkez askeri hastanesi 
operatörü 

İkinci Beyler sokağı Beyler 
hamamı karşısı No. 41. Her 
gQn Oçtea ıonra hastaların, 

kabul eder. ,,e b e .. Ç•kara.ıt. iki kolu ar anayı umpanyansı ilr uring ulübiin Hazırla· 
~ ..... 'Yglrtıı boynuna eanlarak A • Ş • k . Jd M 1. . M 
- .... ~-'Re ~lıııyordu. Vakit nonım ır etı are ec ısı U· d .,,,, G .. l G . ·ı • 
~1111°ı..,c1ı biraz durup ar· rahhaslıg~ından: ıgı uze ezıntı er. ,.K'-ı.-ta_h_ın-ı-za_G_o_z_el 
'1det 1 blnlclk hakkında ip· 

Telefon 3686 

~1 .. 
111••0.11ıat verecektim, fa· şırket1mızıu 21 nısan 935 ıe şehltter'd" rabrlk• bınasınd• ilk G · · o b- 1 1 B e· c·ı y 

.. e •e11ıı 1 ezıntı to Os er e ve erga- Jr ı t aptır-
-...._ n mdaalıtf, ne de yapı an ıenellk adi umumi heyet toplantmnda kanunen IAzım 

llledı~· Bittabi hiç aldırıt et· olan nleabı ekıerlyet haeıl olmadığından önftmQzdeld mayısın ma Harabelerine yapılacak.. mak isterseniz 
Qıf ~· 4çık hava bana net'•· 12 inci pazar gdnd saat onbeşte gene fabrika blnaeında ikinci y k ... eni avaf lar çar•t&ı 34 numarada 

e et-ı bl l .. '"d - ttl. Dodakluımın r top aotı yapılmaeı kararlaştırılmıştır. İzmir Turfng ve otomobil 
kultlbil tarafından bu yıl bahar 
ve yas menlmlerlade halkımı· 

ıın cuma gflnlerl hem yorgun· 
lutunu gidermek ve faydalı, 

neı'ell gdaler yaşamalarını te· 
mln etmek makaadlle kın seya 

hKtler tertlb edllmlttl. Bu ge· 
zlntilere cuma gGnlerl eabah· 

Don Vali Generalın başkan· 

lığında toplanan Turlng ve oto· 
mobil kolilbfl İzmir ıubesl 
idare heyeti; ilk ıeyabat prog· 

ALI RIZA - .. L MA L tte. le -.rak bir İneç ha· u&a-.ere ruznamesi enelklnln ayni olop aşağıda göıterilmlt · 
~l ~~bDQın ediyordum. Fa tir. İobu ikinci toplantıda hazır bulunan hissedar ~dedi her ne 
boı11ıd geçınedea i keyfimiz olarsa olsun mutlaka karar verilecek ve bu karar muteber ola· 
•it l..tt~· Ortıhğı yanı yavaş ca~ından hazır bulunmak lıtlyeo hl88edırlarıo malik oldukları 
lıaıı...1 t etuılttl, tedricen ka· hl11e ıenetlerlal toplantı gftnGden en aşağı beş gtın enellne 

btJ, g,~· llluhit gGrdnmez bir kadar lzmlr'de Şehltler'de kAln fabrikamız yazıhaneılne te BrG"k 
d--.: JorJ11. BClıeyin'e ıor· eel'de Royıl ıokağında 49 numaraya yatırarak kırtılığında duhu· 

....., ~ Uye •arakaları almaları IOzumu llAn olunur. 

11te.ı ere'" ,ıc1ıyoruz? Müzakere Ruznamesi: 
e,7ln latınnıttı, •lık alık 

......, ~Atıyordu: 
Ur.~ P flya geçmek IAJ:ım. 
ı,,~ •lındGğen istikametini 
q,;; 11

' Fakat bu taraf tarda 

""'4.
111 
°~C.ktı, •mma ılıten 

' ~' lr tGrla bulamıyorum. 
~~ eblr derin midir, bey· 

.... a:_.e.;e... miyiz? 
)""ti Jerlert derin, bası 
~ )tt1'

1ldır, Fakat ba ılıte 
tltt be ert bulamıyacağımıs 
"''"-7g1rıe nehlre dalmak 
'~ •ııe bir hareket olur, 
"'

1
'- ~ert dGnmeH, etrafı· 
~. •k YHaf ynat git· 

: ~Qıek ki .. 

' re fok. Geri dGne· 

,~,k 
('.,. -... ' gert dGadGk. Doğ· 
;'kt il: lıkdmığa bıoladı. 
~ St da Von Aynem ile 

~' 11
11lan bizi aramaktı 

""~ ~ teblrde bulamayınca 
:~" Qı t11ıağa batlamıo ola· 
tt ~ .. 1lbtkkaktı. Fakat bu· 
t ' bfr tarafıınısdan yapıla · 
.:: k~~J' de yoktu. Mecbu· 
iL ~. a. JQ lrama~a devam 
"et VQ• be 
)'ı 'Gtd~ t, on dakika ka· 
• '-eı. · Ztra ancak iki, Oç· 
11t" ... e 11 k tô il bfr . ıa ta bize doğru 

~ ' l-darma mClfrezeıl 
'' 1Gaa d k Oldsık geri etmeğe mec· 
~: ' '-k ' SQr'atle gidiyor-

,._, •t • k 
I~ "' itli r •ınızdakller da· 
L ~l geliyorlardı. Nerede 
°"' Y•kıl ~it. ~..... 1Y•caklardı. Der· 
bt1e llkı10._,1 •erınek ltzımdı. 
~-. letı,111 d •ormağı aklama 
ıı 'il G e lın. Biçare hıy· 
~"- ıerınd t"" ~ 111 e dnrm11k için 
~· ba~•ıl ••rfedtyordı ki, 
l~ it laaı;eak, bllhaeea dfi. 
~it tl._dl f'Jle değildi. Bizim 
ı,,, 0ltııtılt Cl11ı muhakkaktı, 
4-~ .. ,._,. hayatımız, baba· 

'• 1~'dı ~ı dGtGndam. Ba 
ııa, Jı lçı b . 
~ Cı•dtn .a ir tepenJD 
1~ 'erdf eçıyordak. Derhal 
ı-.~ ~. tePe ID. B•y•ınlardan 
--~ dört 

010 zlneıine çık · 
~ ' •te, tırlfındı mnzl al · 

~-.:'ttıa ~c;~ak, bizi taklb 
~ .. ._ek ~ .. ~erine diri olarak 

l.ı ,,, •. , ....... d1r 
·~ e,ı . 
\ Lt1a el b batında gtıtl~im 

• Uru.oc L '-1 ,_...,._ 11 lr&adaılarım 

' a,1 r, bea hayvaadaa 
•r da indiler. Bu 

1 - 193( ıeneelne alt blılaço Ye kArGzarar hesaplarının ve 

idare meclisi ve murakıpler raporunun okanup onay· 
lanmaeı ve ibraname verllmeıi. 

2 - Maddetlerlnln bitmesinden ötGrtı çıkan iki idare mecllıi 
azaıı ile bir muralub•n yerlerine yenilerinin ıeçllmesl. 

23 2 1180 

ilan 
ödemiş Belediyesinden: 
1 - 935 yılı lçio 46 kalem kırtaelye 4,5,9;ı5 gflolemeclne 

raetlıyan comartesl güna eaat ondörtte lhaleel yıpılmak 
aıere açık ekelltmiye koomuetur. 

Taliplerin belediyede komisyona milracaat eylemeleri llAn 

olunu. 23 24 25 1169 

Devlet demiryol· 
)arından: 

Neft Sendikal tlrketlnln Ke· 
mer Kançeıme'slndekl depoeon 
dan idaremizin Halkıpınar'dakl 

mığaz1&ına her ay ikişer ton· 
dan 9 ay zarfında 18 on sekiz 
ton petrolun taıınmaaı Basma 
baae'dekl İşletme mftfeıtlşllğl 
binasında 8 Mayıı 1935 çar 
ıamba gdnO eaıt 15 on beşte 
açık ekelltmlye konulacaktır. 

Taıınacak varillerin beheri 
300 Gçytlz kilogramdır. Mu· 
bımmen nakliye Ocretlnla ye· 

kuno 'l7 liradır. 

İıteklller 203 ildyOı Oç ku· 
ruıluk muvakkat teminatı ve 
kanonon 4 flncO maddesinde 

göeterilen ve işe glrmeğe mAnl 
olmıdığıaı n kanuni lklmet· 

gAbını ıöıterlr beyannameyi ve 

arabalaran belediyede mukayyet 

olduğuna dair vesaiki hAmilen 
yukarıda bildirilen gGn ve saat 

ve mahalde 7 inci işletme ko· 
roleyonuna mOr .. caat etmelidir. 

Bu ite ald oartname paraııs 

olarak 7 inci işletme mtlfettlt· 
llğlnden ahnıblllr. 1166 

23 26 29 2 

leyin erkenden gidilecek ve ak· 
ıamlın döntlleıcektlr. Seyıhıtlu 

muntazam programlara göre yı· 
pılacağı gibi lıtlyenlere öğle ve 
ikindi zrmanları piknik ( Kır 
yemeği) verilecektir. 

Seyahatler için gerek tren, 
gerek otob6e ve piknik f latlerl 
gayet ucos olacak ve bunlardan 
hiçbir menfeat gözetllmlyecek· 

tir. Bu geılntllerden makead; 
İzmir halkına muhiti tanıtmak 
ve halkta eeyabat sevkini oyan· 
dırmakhr. 

nm•nı ollyle hazırlamıetır: 

3 mayıı cama gona otob6s· 
lerle Bergama'ya, 10 mayıı 

cuma gdn6 Efes harabelerine, 
l ı mayııtı Ôdemlt ~e Blrgl'ye 
trenle, 24 mayııta Tire · Paea 
çeımeelne otobtlslerle gidile· 
cektlr. Bu seyahatlerde kuUl· 
bfln f•brl bilginleri tarafındın 
gezglncllere Ôntflkler (Bara· 
beler) hakkında uzan izahat 
verilecek ve berblrl clbandeğer 
babasında olan bu ÔntOklerln 

tarihi ve bedii kıymetleri öğre · 

tllecektlr . 
Seyahatlerin özenle yıpılmaeı 

için reımt dairelerce her tOrlG 
kolaylıklar tlmdlden temin edil· 
mlotlr. 

Milcellithanesine uğrayınız 

Aydın demlryolu umum mG· 

darlagan.den 

Milddeti 31 ·3 ·1935 tarihinde 
hitam bulan Denlıliden Selçu· 

ğa beher tonu 1050 kuroolok 
1065 numaralı buğday tarlfeıl 

24 ·4 · l 935 · tarihinden Jı'arı 

ahire kadar yeniden mevkii 
merlyete konmuttur. 

Seyahatlerin programları ve 

ücretleri ayrıca, muhtelif tekil· 
de halka bildirilecektir. İkinci 
ııra ıeyahat programı daha 

zengin olacak ve tA Buna, 
ve Çanakkale'ye kadar uzaya· 

cak, metbur tarihi Trova Gn· 
tGklerl de ziyaret edilecektir. 

Tl:.:J Q K iYE 

llR/\ AT 
BAN~ASI 
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laka (Okameoıol) Aylık elektirik 
ÖksürO.k Şekerle- Masrahnız ynksek mi? sabakası 
rini Tecrllbe Edi· 
n .z .•. a:: 

<C 
....1 
>< 
CQ 

LLI 
> 
z: 
cC 
>< cc 
cc 
LLI 
c.D 
LLıl 
c -
~SIHHAT 
~ ECZ NESi 

Hamdi Nnzhet 
Ucuz, taze, temiz lllçlar bulunur 

11 Başdorak - Büytlk Sa· 
# lebçl Hanı karşısında. 

Ak.şehir bankası. 
Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

u~möır ŞlYlbesö 
ikinci kordonda Borsa civarında kendi blnuında 

'TELEFON: 2363 
• • • • 

Hertftrlil Banka Muamelatı, Emtea 
Kumusyonculuğu., 

Müsait şeraitte mevduat kbuJ edilir 

Hububat, Qzflm, incir, pamuk ,zeytinyağı, afyon ve 
sair emtia kumusyonculuğu ıapılır. l\lalların vilru· 
donda sahiplerine en 

1
mOsait şeraitte avans verilir. 

lzmir Maarif Mndorlüğünden: 
İlk okulalar için 100 tane den &ırası yaptırılacaktır. Bu le 

11 ·4: 935 puşembe gününden baolamak ilzere 15 giln açık 

ekeiltmlye konulmuetor. Sıraları yapmak ietlyenler örnek, IJHt· 
name ve keşfini görmek Ozere her giln Maarif mOdOdüğftne, 

ekelltmiye girmek ietlyenler de 28 ·4· 935 paıar gona 
saat 10 dan 12 ye kadar 56 lira 25 kuruoluk mu· 
vakkat teminat makbozlle birlikte vllAyet encOmenlne bat 
vurmaları. 1055 11 18 23 25 

DOKTOR 

Fahri Işık 
lzmir l\lemleket Hastanesi Rontken MOtahaHısı 

LIERNEVı RONTKEN MUAYENELERi 
ve ELEKTIRIK TEDAVİLERİ. 

Ydrümi1en ve Bilhassa RAŞİTİK Çocuklara Ultra-Violc 
Tatbik ve Rontken ile KEL Tednileri Y ıtpılır. 

#'lllllllllllllHlllllllll.,. Dok tor ~111111111111111111111111, 

~ A. Kemal Tonay ;;;; 
- -- -Bakteriyolog ve bulaşık ile salğm hastalıklar = 
- birinci sınıf mO.tabassısı 5 = Basmahane istasyona karo11mda dibek sokak baomdaki Müved· 5 
= det salonu üstünde 30 sayılı ev 'fe muayenehanesinde sabah ıaat 9 S = dan akoam eaat 9 a kadar haetalannı kabul eder. := 
- Miiracaat edon hastalara yapılması lizımgeİen sair tıhlilit ve S 
~ mik.roskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmaama cevaz gö· §5 
- rülen Pnomotorakı (hava vermek) muayenehanesinde muntazaman 5 
fill I f 1 f yapı 1ı r · 1111111111111111f111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 İffi 

Deniz Levazım Satın Alma Komis
yonu Reisliğinden: 

Tahmin edilen bedell 100,000 lira olao 2000 ton mezot 
9.mayıs.935 perşembe gOuü saat 15 te Kaııampaııda komisyon 
hfoısıoda kapalı zarf ueulfle ekslltmlye konulmuştur. Şartna · 
mest beş lira mukabilinde hergün komisyondan dınabllir. Mu 
vakkat teminatı 6250 liradan ibarettir. isteklilerin lmunkkat 
teminat makbuzu veya mektublarlle kanuni belgeleri bul teklif 
mektoblarını belll 11atten bir ıaat enelfae kıdar komlıyon 

rolılljlne vermeleri. 23 28 3 8 1157 

içi gazli Denizli Vilayeti Daimi EncOJJl 

lambalarını kullanınız 

Hu marka az sarfiyat, bol ışık, 
ve uzun ömftrlndnr. 

Mehmet Tevfik 
80.yO.k Elektirik, Telefon v~ 

Malzemeleri deposu. 
Peştemalcılar N. 77.79 Tel. 3332 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

"ULYSSES,. vaput'o 13 nisanda doğru Malta, Anvers, 
Roterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için ytık alacaktır. 

11BERMES11 vapura 16 nieanda Jimaoamıza gelip yOkOnO bo 
şalttıktan ıonra Burgaz, Varna ve Köstence limanları için yok 
alıcaktar. 

"STELLA,, npuru 21 nisanda gelip 1 mayısta AnYere, Ro· 
tterdam, Amsterdam ve Bamburg limanları için ytlk alacaktır. 

"BERMES,, ~ mayısta gelip 9 mayıeta Anvera, Rouerdam, 
Amsterdam ve Hamburg limanları için yiik Mlıcaktır 

SVENSKA ORlENT LlNlEN 
11SMALAND,. motörft 14 nisanda Roterdam, Bamburg, Co· 

peohagen, Daotılg, Gdynıa,Göteburg, Oslo ve lakandfaavy• 
limanlarına hareket edecektir. 

•'ERLAND,, mot6ra 2 mayısta Roterdam, Hamburg, Copen· 
bage, Dıntılg, t;dynla, Cöteburg, Oslo ve lskandlnuya Uman· 
larına hareket edecektir . 

SJ4JlV1CE MAR1T1M ROUMAIN 
Gubl Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 

" ALBA JUL YA ., Yapuru 1 mayıet• gelip 2 mayısta Malta, 
CeneYo, Marsllyı ve Bareelon'a banket edecektir. 

"PELEŞ,, nporu 26 mayısta gelib 27 mayıeta Malta, Marsllya 
ve Bareelona hareket tıdecektlr. 

Y olco ve yak kabul eder. 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 

İzmir Nev·York arasında aylık muntazam sefer 
"RINOS., vapuru 30 nisanda ( Doğru ) lımlr'den Nevyork 

için yak alacaktır. 

Hamiş: lıAnlardakl hareket tarihlerindeki değişikliklerden acente 
mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci Kordonda Tahmil ve Tahliye ılrketl 
binası arkasında Fratelll Sperco auntabğına mlracaat edilmesi 
rica olunur. Tt!lefon: 2004 · 2005 

V. N. 

VV. F. H. Van 
Oer Zee 

& Co. 
OElITSCHE LEV ANTE LlNlE 

"SAMOS,, nporn :lO nlean· 

da bek.lenlyor, 2 mayısa kadar 
Anvere, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için ytlk alacak.tar. 

"ALIMNlA,, vapuru 8 ma· 
yısta beldeniyor, Anvere ve 
Hamborg'tan yflk çıkaracaktır. 

"ARTA,, nporu 13 mayıeta 
bekleniyor, 16 mayıea kadar 
Auvere, Roterdam, flımburg 

ve Bremen için yılk alacaktır. 

ARMEMENT H. SCBUIDT · 
BAMBURG 

"NORBURG,. vapuru 27 nl· 
ıanda bekleniyor, Anvere, Ro 
terdam ve Hamburg limanlarına 
yflk alacaktır. 

" HANSBURG " nporu 2 
mayıeta beklenly<'r~ Hamburg 
ve AnYere'ten yak çıkaracaktır. 

TBE EKSPORT STEAMSH1P 
CORPORATıON 

" EK.SELSIOR ,, vapuru 3 
mayısta bekleniyor, Nevyork 
için yok alacaktır. 

"EKSMINSTER,, vapuru 19 
mayıeta bekleniyor, Nevyork 
için yak alacaktır. 

N. B. - Gelle tarihleri ve 
npur tarihlerinde acentemlı 

hiçbir mes'uliyet kabul etme•. 
Telefon No. 2007 · 2008 

Tayyare Piyangosu -

19 uncu Tertip Bi
letleri Satılıyor .. 

Boynk ikramiye 

25000 lira 

Mnkafat 

20000 lira 
Olivier ve şüreka
sı Limitet Vapur 
Acentası 

Cendell Ban. Birinci Kordon 
Tel. 244:3 

Tbe Ellerman Llnes Ltd. 
"RUNU11 vapuru nisan so· 

nunda I.ondra ve Aovera'ten 
gelip tahliyede bulunacak ve 

ayni zamanda Londra ve lf oll 
için yok alacaktır. 

"ALLGERlAN,, vapuru ma· 
yıs baolangıcıoda Lherpool ve 
Senaosea'dan beklenmektedir. 

Deutsache Levante Llnle 

"ANGOHO,, vapuru 25 nl-
11nda Hamburg, Bremea ve 
Anvere'ten beklenmektedir. 

Not Vorot tarihleri ye Ya· 

pmlann lılmlerl berine deni· 
tfkllklerden meı'oUyet kabul 
edilmez. 

ninden: 
Denizlide dikilecek "Atatürk,, heykeli mQnak.asasın• afi 

maddelerin ışağıd11 yazılı olduğu Qzere tavzihine laıolP 
maştür. 

A - Müsabaka 1Jartnımeeinin ikinci maddesinde göe1 

müddet 10 mayıs 935 akoamına kadar uzatılmıştır. 
8 - Şartnamenin 6ÇÜDCft maddesinde yHılı oldo'O 

heykelin askeri .kıyafette kaputlu ve son askeri kıyafet k t!I 
meslne uygun olmaBı tatttır. E911en pozu heykeltraeıD 

kudretine bırakılmıttır . . letlyenler biltGn masrafı kendUerf,C 
olmak Qzere bundan başka maketler gönderebilirler. Fık~I 
yetçe lstenllen oartlarda bir maket gönderilmesi mecburiclif• 

C - Şartnamenin altıncı maddesinde maket için götl 
1·15 eb'adı tıbll bayoklağe nlsbetle değil bir buçuk 111 

yapılacak olan heyblln cesametine nlebetledlr. Ve mı.tel 
yazılan bo eb'ad en az bir had olup lstiyenler daha bOy6~ 

• makta muhtardırlır. Fakat _bu trkdlrde dahi vtlıiyetteP 
bir maeraf letlyemezler. ~ 

he~e;-m::~~:~::,::•;::ır~~p~~~I:;:!.~ ••~::~:: :~:o bJ~ 
ceklerl şartnamenin yedinci meddeslnde zaten yazılıdır. 
edenler heykel maketi ile beraber mukabilinde blrtey lstelll' 
eartlle lalde içinde maket veya proje e;öndereblllrler. ç 

E - Mihabaka neticesinin oartnamenln sekizinci '°' 
veçhle tesbitl için gftzel ean'ıtlar akademisinin dahi IPOı61 
alınacaktar. 23 28 2 5 l ... .... ~ ...................... .-~ 

Hamza Rüstem 
IFotoğraflhlaneS ---·---1 - Bayram gGnlerl açıktır. - a. 

Muhterem mGıterllerlmlzden gördClğGmlz raAbel..J 
teveccühe naclzl bir mukabele olmak bere 1>9~ 
birinci gtlnloden M•rtın nihayetine kadar reelll ~ 
drecek uygılı mOıterUerlmlıe birer arif hedt1' 
meğl dGşandOk. 

MG1Jterilerlmlıln bu hediyemizi kabul etmekle blıl 
lendfreceklerf nl Qmft Ye temenni eylerfs. 

2 - Mağasamııda en yeni fotoğraf makineleri ile e 
Ye umum fotoğraf malzemesi bGylk tenzlllt ile 
maktadır. Muhterem mGeterUerlmlztn bllhaas• 
dikkatlerini celbederlı. 

Resne Fotoğraf hanesi Sahibi11İf 
Moşterilerinden Bir Ricası .. 

İkinci Beyler sokağındaki fotoğraf hanemi kapattığım• ,,,/ 
maşterUerlme Uto ederim. ~ 

Klltelerlmi Emirler çarıısmda Bay Hamsa RGstem fol°" 
hanesine naklettim. SlparllJ vermek lstiyenler Ultfen or•11 

rasınlar. 

Ben de tlmdllik ekser zamınlar oradayım. ~ 

BAHAETTiN • FOTO aıs 

lzmir Vilayeti Baytar 
ğnnden: 1 

26,Nlaan,935 ve 3,mayH,935 günlerindeki at koeularıo•0 ıı1 
sim dolayulle öğleden sonra saat iki buçuk ta yapılac•I' f 
olunur. ıı6 

Salihli Belediyesinden: 1 
Gurub merkezi olan belediyemizin ayda 40 lira acreı1° 

1
1 

ve ayar memurluğu açıktır. istekli olanların imtihanı 11~ 
Oıere lzmlr'de Ege mıntıka ölçGler ve ayar baomofeıal 1 mcıracaatle:l. 23 24: 25 1ı7 

lzmir Defterdarlığından: fı 
111lsfnln vergi borcundın ötüra tah~lll emval y•s,.ıo• ı 1 

haczedilen GOzelyurd mahallesinde Aılzler ıokağında ~~ 
sayılı dGkkAn tarihi llAndan itibaren ylrmlblr gGD Ol~ 
satılığa çıkarıldığından pey ıilrmek lıtlyenlerln Defle 11 
tahsUAt kalemine gelmeleri. 23 28 3 8 11 

1 1 11111111111 
• 
IZMIR 

Esnaf ve Ahali banka8 
Sermayesi: 1,000,000 T b 

Merkezi : i Z M 1 R 
Şubeleri : ödemiş, Salihli, Turğuıl0 

Alaşehir, Tire .. 
---•-.---

HerUlrln Banka Muamelatı Yapar·· 

Bir senelik mevduata 
Ahı ayhk .. 
V adeılı hesabı carilere 


