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Elen isyanı 
Tayyarelerimizin Yardımı 

ile Mi Bastırıldı? 
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\':cular. Bir ölüm Çukurunda Geni~ Gnnnn Mes'elesi 

Betedıye.. ' Kim Haklı? 
..!:~·: belcdlyoollc lımlr UD• Sag'"' lık Ovası AP} lıyo r. 
-..1.._ rl\aandı, otedenberl, bir ~ 
l~lye 11111lıtılık vardır. Uncular 

_____________________ .. ____________________ _ 
1Yrıhr· l . 

tııı.r - Fabrikaları olan un· 

ı 
,ı.; Fabrikaları olmıyın 

~e:~ll~lleri, kendi onlınnı 
l~ltae~ı '•brtkalarında 6ğ0Uirler. 
eaııııa ert, belediye on fabrlkı · 
ile llıll~terfaldlrln Belediye 

Cellad Gölünün Kurutulmasını ilk 
işaret Eden Atatürk Olmuştur. -

lr l ..... . 
aı-.ı 1 •rında anlaşamamaıı:lık 

Dün Merasim Yapıldı. iş Başladı. Vali General Ka
zım Dirik Söz Söyledi. Köylü Sevinçlerini Gösterdi. 

8u llncolır, blrJnctdlrler. 

''l•~ bugilnQo i;l değildir. Bu t 
tdtır d111'11J•zlık, yıllardır devam 
f 1-tıe ~rur. Belediye, öğütme 
btn;Q ili indirince I~ daha çok 
•I~ •e bugOnkO gerginlik 

11 Çı~tı. 
0 do 

'''de) rulQ kaışıaında , (Adam 
dt bô deylb geçUemezdt. 817 
ı 1lc d 
~GıQ ilşlindftk ve, işin 
YG,4' 0rtaya çıksm diye her 
8ir 

1 
il •tauırmalara gldotlk. 

Ycıt, ~'-t•oııı. bununla u~rat•· 
~h, Qılo bıkh, kimin hıkeız 
ı.- ' Yap111aktı olduğumuz 
'Gyıe, •roıalardao, eöylenen ve 

~~~~ eazıcrden eonra an· 
)~ır. 8111 tlmdlllk, yalnız 
~ •e yalaız dlnllyeceğts. 
~ fQdur: 

I>~ bt ekmeği tlserlode ne 
G'UYoraa, gene halkın gözl 
''Pli.. koouıolaon ve gereği 
1-tıa '· Belediyenin bagCln tut· 
'~ııJol, halka ucuz ekmek 
11

11 '-ı~e gider. Şayed, belediye 
"l.ea... ~•••nan ö"tıtme flatlerl 

Dünkü merasimde Vali General Klizım Dirik' le. hazır bulmıan diğer zevat. 

Ktıçuk Menderes nehrinin ı 
her yıl kıt mevsimlerinde ya 
tığından taomaıı ve civar d6ğ· 

tardın gelen ııel ıınlarının has· 
kını yilrOnden CellAd ve hav.· 
lf sinde 12 bin hektar arazi 

mfzlenmesf ftf iki milyon dört ı Nafıa Bakanı bay Ali Çetin 
yüz bin lirayı mdtahhld bay Kaya nımına nll general Ki 

y ~ ~ ı " solar altında kabyor, bal kımız 
b fi ~ lldlrllmlşse, hiç kuşku bu yftzden maddt pekç.ok zarar 

~on dı çareııl aranıb gördftğil glbl bıtakhkta yetişen 
L lb_ -~ tar Te bulunmalıdır. 
uı..~ G ııivrlslnekler de sağlık bıkımın· 
() iti, ilce de dediğimiz glbf' dın bir afat halinde tahribat 
~~ '<>auno bekllyece~lz. yapıyordu . . ~d:~ blı de, bildiklerimizi AtatOrk'ftn emrile ve bftku· 
' hı lert111tıl ıôylerlz. Bu· metin karar\le CellAd göltln6n 
"'-~ le~ 110ktayı parmak bııı· korutma hine dftn Selçuk Dl· 

\> b .... !0 raa: M d be -.q\q hlyeıılnde küçük en ereıı ya · 
bt1edı1e 1~'111 toplulnk halinde, tığına yıkın bir yerde bolu· 
~ Jlt9ı~ı e, ıa •eya bu dılre nın (Cellld gölü) mevkllode 
G 1111lıa•bu 01•n itleri herıaman meraelmle başlanmıştır. CellAd 
~le ltlerlr. Bunların arasında gölü ve civarındaki kQçOk 

il aa.. balon ur ki, blllodik· .,öller tamamlle korutulırak bu Gölde kurutma makioalan ve halk 
>ttt 04tı y rı 
~ 'e g •pıl911&1, dileklerin geniş 11ha (Sağlık ovası) hallol 
~~r~i ~tlrilıneal çok kolaydır. n adını alacaktır. Do adı; 
.. ıı..11 1°Y0 rulabllsln, lef tılrl· AtaUbk vermişti. 
Tlt '• it \. : lJ e, elhıdzde bir örnek Bdkumetçe vilayeti mf zln bu 
"«t"' 'caı 
ti -ntd •r. Bo yn .. ddaılar, en milhlm derdine el uzatılmış 
"'-ı t.t,'' belediyenin k~ndlle· ve bıtaklıkların kurutulmıaı 
Y\ •rı k 
\~1llt.. 80 tuğunu ııöylerler Kilçükmenderes yıtağının te ....... "41flı y 

Abdurrahman Nıclye nrllmlotl. 
Küçükmenderee havzasında bu· 
lonın beş kazınan kaymakam· 
lan ile belediye C. H. Partisi 
başkanları ayrı ayrı otomobil 
lerle korutma ameliyesine bıt· 

lanacak olın yere gelmişlerdi. 
tG g6Q k r. arın fırıncıların, 
~ ıa b1~ •••pların, daha ahtır Ticaret Filomuz 
lo ~buı .. •llırın da bir derdi 

~ Pltbt b 80ttın hanlar toplına 
tlt le t lr lloktadı kömelenlr· 
"ti Q •d 

1açı1 1 ılırlar: HılklD 

---····~·--.--

yeni Vapurlar 
Ilı l'ı. 

~~:, !•1
1t•n thuyıçtarını göz· Kamutay, (10) Milyon Liralık Yeni 

('., ~oa_ l'llJekle, ilgili dairelere V 1 Al K K b 1 
~~G, Yhlt yapmış olıcağız. apur ar 1Dm8SI aDUDUDU 8 ll 
--"!._ 1t ... •ıı1a1tı ı • 8 C l"I 
-. "eı •e a yoma ID göz Etti ökonomı Bakanımız ay e a 
~~ te'-dt 1gôrG1111edlğl için de, ~ • 

~b tt le ~ .. bilinmez. Bir mem· Saylavların Suallerine Cevap Verdi. 
l~~lla-. da hılk gazetesi oldo· •------
dı~ıaı, 11lflnerek, bılkın dl· Ankara, 27 (A.A) - Bogftn ıunda selAhlyet nren kanun 
~ı~e bl •oı koymıyı ken· Fikret Sllayın bıekanl,ğaoda görilşOlmOottır. Denbıyollırı it· 
't~totı., t JGkan, bit öde. toplanın Kımntayda deniz letmeıılnln vapur kadrDıonu 

' ~e · Eter faydalı olabilir· yolları ltletmeslne karoılıAı 10 hem ihtiyaçlarını karşılımak 
llıııtta bize.. .. ıenede ödenmek Gıere 10 mil· ve 6konomlk bir snrette çaltı · 

** 7oa liralık npur ılmı boıo· - Sonu 7 inci 7ftzde -

zım Dirik kurutma şenliğinin 

açımında kazır bulonmnotur. 
Uzak veya yıkın köylerden 

kadın, erkek blnluce halk, 

- Sonu 4 neft 11hlfede -

Bir Emir! 
••• 

? ? ? ? 
• • • • 

. . 

. . 
Satın aldığınız kıy· 

metli mflcevberi kuşun 

ayağma bağlayımz ve sa· 
lıveriniz. Eğer bu emri· 
mi yerine getirmezseniz 
haliniz. . . . . . . . 

Bu nedir? 

Bu ınalln cevıbını, (GGnr· 
cinli Haydodlar) adındaki tef· 

rlkamız verecektir. 

'--------"' 

Bir Tahniyeci Diyor Ki: "Belediye
nin Un Fabrikası · Kapanırsa 

Bunun Zararı Halka Dokuna<~ak. ,, 

Belediye Başkanı Ne Diyor? 
............,..~~~~~~~ 

hmir'deki fırıolarJao biri. 

Belediye ve un fabdkatör· 
lerJ arasındaki snlaşamamızhğıo 
tetkikine bugünde devam edl· 
yoroz. Kıııacı , bu aolaoamamaz 
hğm eıaıılanna tekrarlamak 
lhımgelJrse ıo çıkar: 

Belediye Tusakoğlu fabrika· 
eında bu~lay 'ilAGtme Ocretini 40 
&•ntime indirmiştir. Bu suretle hem 
on, hem ekmek fiati dü§mÜ§tür. 
Doğnıdan doğruya borBadan mal 
ıılıb belediye fabrikasında bunu 
üAüten ve mü~terilerine aatan tah· 
niyeciler bundan memnundurlar. 
Fakat fabrikatörler, moanzdırlar. 

Belediyenin bu karanmn kendile· 
rini fena bir variyete ıürüklediğini 
iddia etmektedirler. 

Belediye fabrlkaııı ile it gö 
ren tıbnlyecllerden hay Moıı· 
tafı Murad ve StUeyman di 
yorlar ki: 

- Belediye fabrlklııının kı· 

panmamaaı ve bu şekilde çalış 
maııı, memleket ve millet için 
çok boyak bir iyiliktir. Çün· 
kel ba fabrika kapandığı tık· 

dlrde tabmlyecller hıeka fahri· 
k.a bulımıyacaklardır. O takdir 
de memleket, 3 fabrikatör 
elinde kalacaktır. Bonon naıııl 

bir netice nreceğlol keııtfre· 

meyiz. Belediyenin bn hareke· 

tindeki gaye, ticaret değll, 

doğrudan doğruya halka biz· 
mettir, halka ucuz un ve ek· 
mek temin etmektir. Bizim 
f lkrlmlzce, belediye fabrtkuı 

ayda yirmi gtın işlediği takdir 
• de aylık maeraftnı çık.arıblllr. 

Gene ıynl tekilde çalışın 

hl r diğer vatındaş dedi ki: 

- Belediye fabrlkaııının ~· 
lışması bir heııab f şl olarak 
gözönnne alınınca garalar ki, 
fabrika, işlemek, yani kıpan· 

mamak mecborlyf'tlndedlr. çnıı. 
kü işlemese blbe kanıı, daimi 
bir iki bademe ve sigorta de· 
retl nrmlye mecburdur. Bu 
pıra 10·15 bin lira tutar. Ke· 
za atıl kaldığı bir eene lçlııdc 

o bClyOk mtıeMeıe, teknik kıy· 
metinden ve çalışmı Jr-ablllye· 
tinden 50 bin lira kaybeder. 
Yani fabrikanın kapanmuı Ue 

Sonu 4 ncü eahtfede -

\ 
Fabrikatörlerden 

Filihe'li Bay Rahmi'· 

1 

nin söyledikleri ya· 
rınki sayımızdadır. 

\... ./ 

Aleme Verir Talkını, Kendi Yutar Salkımı ... 

lngiltere, Fraoea ve İtalya; Almanya'yı ziyafete ça8myorlar: 

- Bizim soframıza buyurma2 m1sın? 



Kadınlar 

ve Barış .. 
İıtanbul'da toplanan ar11uluaal 

kadınlar kurultayında, birçok ıeyler 
konuıuldu. Bunlann en önemlisi, 
kadınlann banıa (Sulha) kartı göa. 
ıerdikleri derin ilgidir. 

Banıı kim iıtemez? Savaılarda 
kan döken erkekler olduğu için, 
onlar, banıın ne demek olduğunu 
daha iyi bilirler. Bugil.nün ıiyaeal 
devlet adamlan, ulu.elan yeni bir 
aanıtan korumak için, geceli gfln• 
dfblü çahımıyorlar mı? 

Kadınlann, erkekler gibi, ha· 
nıı ııevmelerinden, onu Jı:.orumıya 
ç.ahımalanndan memnun olduk. 
Fakat, kadınlardan ıunu ıormalı: 

- Banşı eevmek, aanıa düı· 
maa olmak demek midir? 

Bu &<>ruya, belki, (Evet) diyen· 
ler de olur. Böyle düıO.Oenler, eö· 
züme inananlar, çok aldanıyorlar. 
Neden mi? Bakınız, anlatayım: 

Hiç yoktan, eebebsiz kan dök· 
meJr. ne zaman, nasıl ve nerede 
olaraa ohan kötüdflr. Dia, ancak 
bu çefid .boğuımaJan doğra bul· 
madığımız içindir k.i, banp eeveıU. 
Fakat. madalyonun bir de tenı ta• 
rafı vardır ve o da fQdur: 

- Yurdu korumak. için eavaı ... 
Yurd, içerden •eya dıprdan 

tehlikeye dOtUlmfl, eavaıtan daha 
~u birtey yoktur ve olamaz. Böyle 
bır zamanda, hanı ıeverlilı:. tasla· 
mak, yurdu, bile bile çiğnetmiye 
ran olmakla birdir. Bunun için· 
dir ki, kadanlar, çoculı:.lanoı yetit
tirirlerlı:.en, hanı veya aavaı ma· 
dalyonaıaan bu tarafını da göıter• 
meli, onlan bu yolda hazırla· 
mahdır. 

lıfahadımı anlatabildim, aanı• 
nm, Sözb kuaaı: 

Ne hoı yere aavae, 
Ne körd körfloe hanı. 
Erkekler, her itte olduğu gibi, 

aavaı ve banı iılerinde de tecrflbe 
g6rmOıTerdir. Kadınlar, bu tecnl· 
heleri, bir kflpe gibi daiına kulak· 
Tannda l&flrlana daha çok lıiamet 
etmif olarlar. 

Matbuat 
Kongresi .. 

İzci 

Ankara 28 (A. A) - lç İt 
lerl Bakanı Bay Şakra Kaya 
Anadolu Ajaıııı muhabirine, 
matbuat kongreel hakkında ıu 
beyanatta balunmuıtar: 

ilk Tark matbuat kongreel 
Ankara'da 25 mayıeta toplına· 
caktır. Umumiyetle her kongre· 
nlu hangi meelek adamlarını 
toplarsa toplaaın gerek bu 
meeleğln llerlemeel Te serekee 
bu ilerleme yftıanden memle· 
ket heı•bına faydalar temin 
etme1I bakımından naeıl n 
ne derecede maeulr olduğu 
malOmdor. 1ıte bana dftıGnen 
cGmbarlyet hGkdmetl matbuat 
lılerlmlıl kendllerlle gôrilomek 
bere gazetecilerimizi bir kon· 
greye ~myor. Koııka götür· 
mez ki hauın kongreler gibi 
bu ilk matbuat kongreıılnde 
hem matbuat hem de memle· 
ket için bayırlı neticeler nre· 
cektla. Çok omular ki mllli 
kartuluı lnkıltbımızın ilk gtı· 
ndndenberl Dayak Önderin 
emrinde çahımuını bllmlı n 
bGy4k daY1aın her bölGmdntı 
canla baıla bealmeeyerek onan 
halka ınlatmaııı Ye gerçeklemeel 
için 11Hşmıı olan mııbuatımıı 
n bunda yer almıe olaa eeç· 
kin arkıdaılarımıı bu ilk kon
greye olgun bir anlayıı ve tue 
bir heyecan getireceklerdir. 

İetanbal , 28 ( Huauei ) -
lçtılerl Bakını Bay Şakra Kı · 
yı, mayıstı Ankara'dı topla· 
nacak olan matbuat koogre· 
ılnln iyi 11,tlceler nrece~lnl 
16ylemletfr. 
kongre netlceelnde bir gazete· 
eller birliği tetklll için teklif 
yapılacektar. 

_ .............................................................................. ~ 
1 G Ü ın Ü ıııı T e o y a ~ o D lUI y lUI k. o a ır o Duyuuılııt' 

Mehmed, 36 Saat Sonra Yıkılan Rus San'aı-
K d S · _, l Ç k T kirları Geliyorl• 

uyu an ~P..~ag am ı tı. b.~;~~k!·:r::0·:p:~ 
F •h' y k l K 1 • d K 1 k •• ld •• 1J •• ean'atk4rları mayıııın b~ 
atı te ı ı an uyuoun çın e a ara o ugu ~:":,::d~~m::.lt~~·:~~..kl" 

Zannolunan Amele,Nasıl Kurtulduğunu Anlatıyor .• ~;·~:::::~:::::.'"~:;.:~ 
karoılanacaklardır. Dftn ti fJI! 

İltanbul, 28 (Huıust) - Evvelki gdn Fatlh'te bir koyu te· çıkarılmıotır. aalonuoda nll muavldl ,IJ 
mlzlenlrkeo kuyunun yıkıldığını ve içinde bir temlzleylctoln kal· Bo amelenin adı Mehmed'dlr. Kuyunun yıkılması ilzerfoe Sedad Ertm'fn baıkaubı' ~ 
dağını habet vermlotlm. Amelentn ce.edlnl çıkarmak için yapılan yerinden oynamamıt olan bir taıın altıua ıokolmut n hayatını bir toplantı yapılmıı te f' 

..rııhrmalar neticesinde yıkılmış koyunun bir keoannda adımcı· bu eoretle kortırmııtır. Mehmed, koyunun ankazı altında tam toplantıda ecnebi dJll bile' lı'f 
ğıııo sapa ııağlam bir halde durduğu gördlmila Ye derhal kuyudan 36 uat kalmıtıar. musikiye ıılnı bayın fe J 

muallimlerle m11rlf m6dor4 od' 

Elen isyanını Bizim Tayyare
ler Mi Bastırmış? .. 

htınbol, 28 ( Hnıaıi) - " Dey il Telgraf.. gazeteııl; 1 Mart Elen isyanında 15 tayyaremizln 
lııyını baııtırmık fçla Elen tayyarelerine yardım ettiğini ye Elen htıkd.metlnln, l:ıu yardımdan 

dolayı h6kt\metlmlıe tetekkdr ettiğini i yaımaktadır. 

•••••••.• 1 

Alman Deniz Teslihatı .. 

";Uır 1oP - •Hikmet Türk n maarif .., -" 
icra V eki))erİ muavini 8. Hakkı boloJI 

Heyetinin Toplantısı 
Ankara, ~8 (Huııuei) - İcra 

Vekilleri heyeti, dQn akoam 
Baıbakan İsmet İnönft 'nan 
baıkanlığı altındı toplanmıı 

1 n bazı kararlar vermlıtlr. 1 
\.. .) 

ltal ya - Fransa 
Arasında Ticari 

tardır. e,J 
Sovyet Raııyı'nm d ı,ıt 

ean'atklrlannın oehrlmfıde , . 
de konser nreceklert dOf 

muotur. ~ 

Muallim Tetkikle 

1 ·ı A b• 1• • d d• O l D Anlaşma Var .. ngı tere sa ıyet Çlll e ır. 0 ar 8 İatanbul, 28 (Hoeoaf) -

128 klolllk bir garob b;; 
ııaat onbeıte Burnıva bff 
mektebine giderek r•1' ıiJ 
yapt•rıl11cak den tatblk•11 

f• 

mftaahadede bulunacaklardı Je 
Bağlarda Mocade 1 
Mıntaka ziraat macadel~ 

İtalya ile Frınsı arasında bir 

500 Seri Tayyare Daha Yaptıracaklar ::~·:a:::~.~:!.:~·;~:;::~: 
glslnl ziyaret edecek olan ltal· 
yen morahbaeları tarafından 

lmzal•nacağı söyleniyor. 

=fettlıi bay Gadir, yanll jJ' 
htre gidecek •e orada b•I f' 
gör6len Ôdemiı haoere•11' ıJ' 
pılacak yazlık mtıcadele ~· 
14zımgelen tedbirleri al•e;. 1 İltanbol, 28 (Huıuei) - Al. 

mınya'nıa, 250 oer tonluk 12 
denizaltı gemisi yapacağı hak· 
kında lagtlterenia Bertin ate· 

şenavalına resmen blld lrdlğl, Lon· 
dndaa haber veriliyor. 

İngiltere hdkdmetJ, Alman· 
yanın bu hueketlnl, Berlln 
mtızakerelerl baılımak ftıere 

iken nrdlğl mecburi ukerllk 
kararına benzetmekte Ye fey. 
kılide uablyet gôııtermektedlr. 

lngUtı elyual adamlan Ver· 
11y muahedesinin, Almanya'yı 

denizaltı gemlııl bulondurmağa 

yuak ettiğini ileri ıurmekte n 
Bitler hakdmetluln, gdnden 
gClne yeni yeni kararlar ver· 
meılnl, çok ıehllke·ı ıaymak· 

tadırlar. 

İnglltere hGkdmetl; Berltn · 
deki ııef irine verdi il talimatta, 
Almınya'nın denizaltı yapmak 
letedlğl hakkındaki kararı mft· 
naııebetlle Alman rlcalile te· 
muta bulunmasını emretmlıtlr. 

Gerek Londra'da ve gerek 
Parle'te, Almanya'nın, elllh· 
tınma mea'elealnl kendi ken· 
dine halletmek nlyetlnd., ol· 
doğa kanaati Yardır. Her iki 
memleket, Almanya'nın Pon 
kararından eoan ittihaz edU
meei lbımgelen tedbirlerin 
Acilen naun dikkate ahnmaııı 

huııusonda mGttef lktlr. 

Yalanmış: 

latanbul, 28 (~aıoııi) - Al· 
manya ile Lehiııtaa anıında 

ittifak muıhedeel ak~edllmlı 

olduğunu, Varıon 1&kert meha· 
flUaln naılrlef ktrı olan "Polıı · 

kı~ gazetesi tekzip ediyor. 
Londra, 28 (A.A) - Sunday 

ekıpreı ile Pipi gazeteleri ge· 
lecek ay lçerlıılnde Londra'ya 
gelecek olan Alman deniz eke· 
perlerlnln Alman bahriyesi için 
5 parça soperdrednıut, 50 par· 
ça torpido, 16 kranzör, 50 
parça deonlzaltı Kemlsl lstlyecek· 
terini haber Yermektedlrler. 

Londra, 28 (A.A) - Birinci 
ıaf hna ordusu hemen 500 
ıerl tayyare ile takviye edile· 
cekdr. Danlardan 400 G takip 

100 a. de bombudalDU layy•· 

Franaız donanm11mdan bir r ilo 

reel olacak n her biri ıaatta ı bulunacağı gibi iki yerine de 
480 kilometre ıflr'ate malik üçer kiti tı11yabllecek.tlr. 

ltalya Veliahtı 
Seyahatte 

İstanbul 28 ( Hu!uet ) 
İtalya vellahtı prens Dö Piye
mont zncesile birlikte Trıb . 

loııgarb'ı gltmlıtlr. Vellahtın 

bugOn muv111alltına intl11r 
edilmektedir. 

IAyncı Mınlııa bağl•tJ~e J 
ayni haoere ile mtcrde 

lecektlr, 

Varolsun ,,.; 
Geçenlerde muhtelif~ 

cemiyetlerine dört blD ol"' 
lira kadar teberrftatta b 911 
kıymetli taclrlerlmlıdeO d'
Mehmed Ali Merolok, bOol 1 
çocuk ealrgeme koroıo;, 'fi 
elli lira teberrl etmlı ' 

rolsun! 

Alman Olmıyanlar Bey~timiz, . Seyyahlar 
11

, .. 
Lenıngrad a Geldı Don Gezinti Yaptı otJ 

Almanya' dan Kovuluyor Moskovı, 28 (A.A) - Tark nan Paırıya .,.purue :;.,,_· 
miııaflrler L.,nfngrad'a gelmlı · İngiliz ve Belçikalı oılll -~ 

lııtanbul, 28 (Huııud) - Berlln'den haber verlllyor: 
Alman haktlmetl, yeni çıkardığı bir kanunla Almao olmıyın· 

'lana Almınyı'dan hemen kovulmasına lbımgelen makamatı 

emir Yermlıtlr. Bu kanon, Avrupa'dı milhlm tesirler uyan· 
dırmııtır. 

Fransa - Rusya Müzakeresi Nasıl 
Bir Neticeye Varacak? 

Parlıı 29 (A.A) - Sovyet bdyilk elçisi 8 . Potemkln 8. Lnal 
ile iki aaauen fazlı görG~maetür. Bu t!nada fikir ve veııaik 

teati olunmuttur. Ançak mtlzıkerelere devam etmezden Once 8. 
Potemkin geçen cuma gftnkü ve dftnk6 mül4katların netlceıılnl 

kendi htlkftmetlne bildirmek arzusundadır. Umomt lntJbı 

masalddlr. 

Rus -Artistleri lzmir'e Geliyor 
lataobul 28 (Huııoei) - Moekova artlıtlerl, mıyıs•n birinci 

gftnil İzmlr'e gelerek konııerler .ereceklerdir. 

Olimpiyakos Ist?nhul'a Gelmiyor 
İltanbul 28 (Huaust) - Yunan Ollmplyıkoıı takımının letın· 

bul'a ,.,ımeei yaııak edildiğinden mayısın onbeolude yıpılmaaı 

kırarlıotırılan maç olmıyıcıktar, 

Habeşistan' da Haydudluklar 
Aımara 27 (A.A) - Soygoocolok nk'ıları hudoddan ötede 

Setlye yakın Babto topraklerında denm etmektedir. Dört 
Etyopyılı seyyahın haydodlar tanfındın hftcuma maru.a kıldıklın 
ve tamımlle ıoyuldokları haber verilmektedir. 

Sofya'da Hiçtiir Hadise Yok! 
Sofya, 27 (A.A) - Eekl bıebıkanlardan bıy Çankof ile 

Georglyef'ln Sôfyı'ya munııalatları htdleeelı geçmlotlr. Bunları 

hamil olan tren her tGrld nftmayleln öntlne g•çllmek ftzere oeh· 
rln haricinde tevakkuf etmlotlr. 

Karısını öldüren Hoseyin Asıldı 
Antep (A.A) - Geçlmıbltk yazanden babuının yenında 

yaoıyan kansı Sabihayı cadde ortaanda öldüren Bıleb'li Hlıeyln 

bagla ctrmla yerlade lclam edllmlıdı. 

Jer n dıoarı lolerl komiserliği re şehrimize 245 kıdıt ,pt 
Lenlngrıd mtımeHlll ile Sovyet gelmlıtlr. Seyyahlar (sOJlf dil 
Rueya ecnebi kOltür cemiyeti zeelnl, kadlfekaleyl •eli ~-· 
murahhasları tarafındın kartı• birçok yerleri geımlıtercl İ,ol'' 
Janmıolardır. Mfııaf lrler Lenfa. par ak1&m iiıerl lıı~ 
gtad'da Oç gGn kılacaklar ıehrl hareket etmlotlr. j 
ve mile88eııelerı geaeceklerdır. istihlak Resııı 
Yeni Fab-
rikalarımız .. 

Ankara, 28 (Huııuai) - Kay· 
serl'de yapıl•cak olan bez fab· 
rlkaeıoın temeli, bu yıl Tem· 
muzunda atılacak n Jzmlt'te yı· 
pılmakta olan kağıd fabrikası 

da Eyhilde itlemeğe bııhya · 

caktır. 

Ispanya'da Ka
bine Buhran1 Var 

Madrld, 28 (A.A) - Bıtba· 

kan 8. Lerraux hftkô.metlo 
ağlebl ihtimal Mayıs baoındı 

letlfa edeceğini lheuheylemletlr. 
Baıbakanıo bu beyanatı 4 

parti batkanlarını bir içtima· 
ını mOteaklb Yukobulmuotur. 

B!r saylav 

Çimentodan 
Alınmıyacaktır.. ) / 

Ankara 28 ( Ooıoel olf' 
Çlmentod~n ahumakP çt~ fi 
letib14k rr~eml kaldıt1l:.~··'· 
hım maddelerden ıl.ıD• ( 

Bay Batalo ~ ~ 
Sofya 28 (A.A) - :.01~ 

lılerl bakını baf sa e1•"'· 
Parlıı elçiliğine uylo r ıso~: 
ıöylenmektedlr. Bulga ı•• ~ 
metl bu hueuıta fraJJ .,ct 
kıimetlnlfıl movafek•tı0' 

Arabi 1354 

Kay bet tik ~25_M_u_h•-rr-em~-::--
Ankara 28 (Haıoei) - Gazi· E•kat ~O 

ıntep ııaylnı bay Reoid nfat Gtlneı 
etmlıtlr. Ôğle s,09 

Iran Sergisi ikindi 
1 
~·59 

Varoova, 27 (A.A) - Bııba· AkflUD ı,42 
kın, Iran aan'atklrları aergiıl· 8,06 
nba açılma reemlal yapmlfbr. 
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8e? Tövbe 1 G lY n lY ıııı ş O"' <dl lUI y lU il< o a ır D ) Dfttllndtıklerim ... 
Edıyorum.. , h d ,,.~-~------" 

8
__ ••• ~e ir Kurultayın a Konuşulan işler Turizm Kadına Dair 

·~rn8~~;:o::~;~~! ağırbaılı bir Otohu" sler Nas-ıl Isleıı·ıecek?. CuhmaBGnnn ilk Seya· bfı!:d:~:~ID~lrl~~n!:::relı~ löıleri-gıdbı koouımak istiyorum. at era ' d 
. ... c ufi L .. eama ya ır. •eledi .. Bu mevzu kadar, •·nfa_ *lntk_ ı k . acı"' bir gevezelik, .. .. "~ yy 

Ne aô; esı kadar bir §aka yoktur. -----------• Turlng •e otomobil kalaba çetin, dedikodulu bir mnsu. 

tiddil er~ın hepsi doğrudur, hepsi Belediyenin işletmesi Kabul Edil nıedi. Belediye Baş- İzmir euheıluln ilk rezlntlıl hakikaten H bulaaur. 
:lGrü rbeıe:.ııınma inandığınızdan cuma gilnil Bergama ôntalde· Kadın, erkek dnaıı, ıarlbln 
k~n .. ~ernc~y~ok::4B:yım~~~üı~·y~ kanı Bay Behcet Uz, iş Bankasına Olan Bor~lar için rlne yapılacaktır. Sab•bleyla derinliklerinde bıtlamıthr. Bel-

- ce .. otobflalerle gidilecek aktem ftzerl ki de kare yıkıldığı ~GD bite· 

~ldirnrei::;-iiz: verecektir. Ankara'ya Gidecek. Muallimlere Arsa Fiatlerinin döodlecektlr. Biletler için gidip cektlr. BezılarıDID fikirlerine 
ot.n a~ gordonda halA i~lcınekte gelme olmak dıere ücret 175 göre, kad1D, muıavat bakin•· 
'et .. , .tramvaylardan artık tikli· indirilmesi, 16 imzalı Bir Takrirle istendi. kuruo teabft edllmlotlr. Kulüb dan mahrum gôriinmekle ber•· . . ... nıtyc ıı.; ~ 

'lilı&ren · ceb.ın. !;iu dakikadan -------... ~-• tarafından öğle nya ikindi ye· ber, hakikatte erkekliğe dalma 
Şehir kurultayı dOn beledi· ledfyelerJn bu imtiyazı bir t ir· :32 l Hra, kışın olddetll 11ylarında meğt yemek fatf yenle e 50 ku· boyunduruk vurmuıtor. 

yede doktor bay Bebeet 'Uz'un kete vey• eıİbea devretmek veya 112 lira ha1ılat teı.oln edildiği, ruş mukabilinde yemek verile · Bunlar dlyorler ki: 
baekenlığanda toplandı . Mayısın imtiyazı icar, mfi~tert:k çalıetır vasatiye yakın bir hesapla sekiz cektfr. - İçtimai kaidelere bıkmık, 

- 1'ö,be d" Ah e ıyorum. 
biıd o athu 1 O e 1 amvay ar... nJann 
ct&tt! ~.•n haklarını nasıl ödiye· 
ilin. hah ~uslu adamlar, dedeleri· 
llırlat :. •t.ınıu borçların1 da ta• 

birinden itibaren artık lşlettl ma yollnrlle işletmek istediği otobftdtrıı günde 13 ı lfra 39 ku· Seyyahlara Bergama harabe· maksadı temin edemeı. Baya 
takdirde Bakanlar heyeti ~ den ruş tt"mlo eım"k mümkilo ola · lerl gezdirilecek: ve bilginler ta · tın içyOzdne dikkat r.dlnis. 

d ' 0•ı d l ~ıı, B e hu ç~id borçlular· 
'Ptıe dc~~btnediğimi7;, maskara, 

b· edı~· · ltdca ô tı•lllı7. o athtramvaylar, 
tı~ııı d bce dedelerimizi, hahala· 
tet..iniı ~ ta~ıdılar. Amma. diyeo 
fl1111ıı iı:ı)t ' Paralnnnı da aldılar. 
da~t Ar eden kim? Eğer vefa, 

he,girlerı·}lara ile, pul ile ol@aydı 
iti' n k ' Uftetile . Çe mcdiği zamanlarda, 
~tdı"1 tin tramvaydan ini lJ atlara 
L 0rd011 eıınerneei İcab ederdi... 
qtn. tranı 1 . 
b· "'tıı h vay arına bınenlerin 
it Utttıe)epsinio, ya omuzlannda 

~•hud ııvtı ve (Kokma) nieane!i, 
1 •1trı " çlarının içinde (Çekme) 
il~ lrdır l 

l ha)[ · nanmıy•mlar avoç· 
ı" ııninr s· '1•st1 •• 

~ll de ' t~vbemde haksız mıyım? 
:::d~~n:•rnJi. benim gibi dü· 

llıy0r e, tövbeme .katıldığınıza 
tı1ı· tlQı r. 
~ ı, be"1 ~ .n.ordoo traınvaylan 
~~ Çt~cıı §lyao ve hem taııtan, 
(f ltr don ve hem çektiren nea. 
~ ıtQıir ~ Y•nıı:ı neresinde Jı:almııtır? 
l
tli) dııreo.rılitika mubibleri cemi· 
-.· ııyo 
~11lıin11e rea, l mayıs günü me• 
d~ dtı. h okunmak üzere, oimdidcn 

n ı- •ıırJ11111alıdır •ı"-e .. 
o~ ~illa • .ıı u.. mu-

11,n rağaeı oğlu böyle şeylere 
1 

gayet iyi becerir. 

~Şakacı 

l' Otomatik 
elet 

~ Sehtı 011 Muhaberesi 
l lltrı llllıle Ankara ve latan. 

terı eınd l 
b:ıtı ' mayıstan itlba· 

lltı:ı lltaı 
d llırıttlt •ınan lşllyecek olan 
,~ta de d telef on tecrQbelerlne 
) hltl 

8 
evını edilmiştir. Dön 

11 Plıt1J Ornıva . rzmfr arasında 
~ •ıı 
ı .. '· alt genel bat tamamlan· 
~'ttlhtıt'~Qı ftzerl Ankara ve 

111 gatfl gayet nzlh bir se8 • 

bate tftlrua1'Ulr. 1 mayıstan 
g~t(\.._ il u Ilı -

-ıqıeı 0011 ve muntazam 
~ ere b 
~ rı le aşlanmak Oztre 
b tltt1 telgraf ve telefon 
tlıerı~ llılldftrIOğflnden emir 

ektedir l . 
v114 dare Heyeti 

~ıı Yet ld 
'•lt!lfğtQ;re heyeti dün valf 

e toplanmıohr. 

mlyecek olan atlı tramvaylar 
yerine otohilılt"r işletilmeıl veya 

belediyenin otobüı leletme hak· 

kıom bir şirket veya eah11 
devretmesi, istikraz parası 

borçlarının belediyece kolayca 
ödenmesi için çare bulunmak 
üzere belediy~ başkanının An· 
kara'da bQyQklerlmlz nezdinde 

leşt> bbüste bulunmas'• muallim 
lerln (Mualllmler maballeıl)nde 
yaptıracakluı evler için araa 
ftcrf'tlerloin indirilmesi mes'e 
lelerini görüştd . 

Toplantı açılınca enAll ge · 
çen toplantıya ald zabıt okun· 
do ve onaylandı. Belediye em · 
lakinin belediyelrr bankası va · 

ııtuslle Elgorta ettirilmesi bak· 
kında nfzım encümeninden 
gelen mazbata okoodu. Maz· 
hatada elmdlye kadar bu gibi 
sigortaların it bankuı vasıtHlle 
Anadolu sf gorta olrketloe yap· 
ıırıldığı. belediyeler bankası 

vaııtaetle de ayni şlrkele yap· 
tmlacağı için sigorta muame· 

lelerlnln belediyeler bankaeı va· 
eıtaslle yaptırılma11 muvafık 

gör6ld6ğ(l bildirilmekte idi. 

Kurultay; bundan sonra slgor· 
ta moımelerlnln belediyeler ban 

kası vasıtaıUe yapt111lmasın1 

onayladı. 

Tahsildar Bay Nacl'nfn altmış 
lira llcretle terfjj ve asaleten 
tayini de muvafık görftld6kten 
sonra Kordon tramvayları ve 
otobfie seferleri hakkında nizam 

encOmenlnden gelmle olan maz·I . 

bata okundu. Bunda atlı tram· 1 

vayların bir Mayııta belediyeye 
devri ve kalkması dolay11Ue va· 
zile ve salAhlyet noktalarından 
bu mes'eleye dair belediye baş · 

kanlığının tekllflolo tetkik edil· 
dlğf, 2571 numaralı kanun 
mucibince tehir hududu dahi· 
llnde muayyen noktalar araınnda 
otobiiı leletmek imtiya17tnın be. 
tediyeye ald olduğu, ancak he· 

~ıı: a1~.y 
~ AYYARE SINEMASl'l'defon: 3151 

~e\' • Bugün 

l<'t,tı 811llin En Bnynk Sinema Mnsameresi 
&ıı nkadernisi azasından PİERRE BENOIT'om 

~aheserinden ahnao 

~;~·k;~·~b·yc~;;i ~i;i· .. 
l) 4..tıne B 

~l'ttı ella • Harry Baur - Spinelly . Germaine 
~"lisu::. ·. P · Richard Villm gibi en ) ilksek Fransız 
~l&ıJl'~j'~ temsil ettikleri ve ROD SANDOR ve 
•t~ \ iÇ ,.e ÇİGAN orkestraları ile .NAPOLI. 

~İt lıaı~tkıcılarının iştirak eyledikleri ve hQUln fz. 
\>~ lla". ınıu göreceği Musiki • A~k · Heyecan · Harp 

J'1t fili . t o x (} ını.. AYRICA 

~ıya Havadisleri Torkçe Sözlo 

ayrıca karar almek mecburiye ce~ı, hattA lulııurahn atılarak rafından izahat verilecektir. Orada kadının hakkı ıaaıa .. a-

tlnde oldngu zikrediliyordu. amortisman, faiz vefalre gibi SQmerban k mıı bir betbaht degll, cinılye · 
Mazhaıanıo eoor,nda (Otobüs maııraflar da çıkaraldıktan sorra tinin zoru ile, bGtfla iç cep· 
i şletmek imtiyazını heledlye mt günde en ez yüz lira knıoç Yerli Mallar heyi kumanda eden bir kuneı 
yapmak ister. bir şlrkerJe ortak elde edileceği, heaab'da kat'fy. olduğunu görecekılnlz. 
mı olmak lıter, muayy«'n bir yen aldanmamak şartlle yılda Pazarında Faaliyet Çok ale11tlki olan ~a fikir · 

ücretle baekasına mı devred" 36 bin lira gibi milhfm bir Hı.her aldığımıza göre Sümer· lere dokonmıyaca~ım. Fakaı 
cektlr? Buna şehir meclisi bir varidatın belediyeye temin edl· bank yerli mallar pazarlarının muıavat mef hama Gaerlade bl· 
karar vereln) deniliyordu. Ject"ğl, binaenaleyh beledfyenlo şehrimiz şubesi de~leı ve mfl raz durmak lıterlm. 

Daha eonra belr.diy,.nfn oto otobıls işletmek için otuzb .. ş eıee11t memurlarına y•pmakta Bu mu&avat, naııl bir mu· 
büıı işletme işinin başkasına hin Ura ile işe ce11retle girişe. olduğu kredi muamelAtını mOl· ıavattır: 

mı yaptırılması muvafık olaca. bileceği kat•i olarak göatnJlf. bakana dı teomll etmlye bae içtimai ve kanuni bir muaa· 
ğıoı tetkik için teşldl edl!miş yordu. Komisyon namıoa bay lauııe ve bu meyanda gönder. ınıt, yani hukuk muaantı 
olen beı kiştlfk komisyonun Sadi izahat verdi ve belediye. dfğl seyyer memurlarlı kendi deAll mi? Batan mllletlerla 
hazırlamış olduğu rapor okun. ntn Konak · Stadyum ar11ıoda oto fabrikalarının mallar1nı iç An•· bunu .erdiklerini kabul edlnla. 
du. Rapor; uzun ve iyi bir büs fşletmeel çok iyi ol•ca~ıoı be. dolu'ya lınıttırmak lmkAaını te· Fakat bununla it bltmlı, bclto, 
tetkik neticesi olarak kaleme tediyeye yalda 36 4~l bin lira mln etmlıtlr. erkek aneında bir içtimai ~· 
alınmıştı. ar8810dı gelir getirecek bir iş MGeHeSt', Ôdemft'te terzi let ve maHsene batla•t 

192ü · 1927 11enelerlnden olacağını söyledi. Bay Muzaf. bıy Mebmed Sabri •e Tlre'de olur mu? 
itibaren kordon tramvaylarmın fer söz alarak eoför, btletçl de bay Mebmed Emin gibi işte, mantakın dDAGml bu· 
her yıllık varidatı tetkik edfl ücretlerini de heeabı katmak kazaların ıamnmıe terzileri ol radadır; buna en keetlrme Cf'• 

mek suret ile mukayei!ell bir suaetlle günde 100 lira gelir temin etmek eurt tlle kaza me vaha, bizzat bıyat ve hayal b · 
şekilde yazılan ropora göre temin olunabflec~~lnl, heledf. morlarıoıo elbise dikişi fh1iyaç· nunları veriyor. BoFau md· 
928 . 929 da atlı tramvaylar venin ~ebrfn hu kıımıoda oto· larıoa da bir çare bulmuştur. bum ve kaideden ziyade, , .... 

540 lira, 930 yılanda 428 lira, has işletm eyi kabul ettiği tak· Şehrimize civar olan d lğn manan ve hidleeleıiaı kendilik· 
933 yılında ;~26 lira ,asati dlrde İklçeşmellk ve E,refpaşa vlliyet ve kazalarda da ha kabil lerlodeu kurduğu bir takım 
hasılıtt temin etmişlerdir. gibi kalabalık yerlerde bulunan terziler temin olanacakhr. katdder muteberdir. Bu adalet 

Dört dakfkod• bir otobOs halkın ihtiyaçlarının da temi · Milli mllesseBemlsin m .. rnnr Ye movazea~nin lttln11tglhı da 
işletmek ve dlSrt otobils de nfnl, bu •emtlere ve ~ehrln lara karşı gösterdiği bu allkaya ancak hayat ve bayattaki it 
bekleme yerinde ihtiyat kalmak diğer yerlerine de monta. biz d~ takdir ederiz. birliği olmalıdır. Bu lıie, ortaya 

soretlle sekiz otobüsle yolca zam otobüs fol etmeelnl lı\zım geldt~ıni:'Aı1ancak ıemtl bir mes'ele çıkerıyor ki. o da 
ihtiyacına cevab verileblleceni, her ıemttekl halkın bu nl · "İtte ll•aklt .. tır. Flılk llyıkıb, 

o halkınm ihtiyacını temin için " 
Amerlka'dtl otobüs işlerinde ça· metten istifade ettlrllmeslnl kerekter llyakatı. kafa llyakııı .• 

elektlrlkll trımHymı, otobtıı· 
hşmış, değerli bir gencin alı· teklif etti. Bu suretle tehirde BGtftn dcınya k•danlanuın 

mO, tapnrmu lolettlmeıf hak· 
nan mütaleaeına göre şaseleri belediyece umumi ~ekllde oto kında ozon tetkiklerden ıonra kar1111ndakl yegAoe tehlike bu· 
nln Patan ahoması, lüks karo· bfts ltletflmeıl menuu ortaya dur. Erkek ba hıkln nrtr, 

karar verllmeeinl1 enelA 2 mayııt.a 
ıerlerlnfn de yapılmaeı, 3000 atılmış oldu. •th tramvayların kaldıralmaeı yahod Ytrm"k l•temr.s. Bu. o 
liraya ıyrı bir tamirhane yap· Bay Reşad Lehlebfcf; otobOe kadar mOblm blrteJ de~tldlr. 

lbımgeldlğlnl, oıobOı fmtfyuı 
tmlmak ıuretile 8 otobQsOn işletme tetkik komlıyonu aza· ve&aire i~fnla de ondan ıonn Ç6ak6 bak, verilmez, alunr •• 

35 bin liraya satın ahnabflece- 81Ddın olmak itibarile verilen· düoftntUmeılnl ınyledl. O, tıpkı bGrlyete benzer .. Ken· 
ğfnl, bir müdilr, bir muhaslb, rapor hak.kında lzabıt verdi, Eczacı bay Lfttfi; Aleaacak dllfğlnde1a teslim edildiği Ye 

bir odacı. kiti miktarda kont· sıkışık durumda bulunan bele· semtinde ıon zamanlarda bal· Yerildiği nkl değildir. Bua 

rol ve bUetçl kollanmak sure· diyeye mılhfm bir varidat te· k1n asıldığını, binaenaleyh bu liyakat gösteren, o hakkı *İma· 
tile bir kadro ile çah~ıldığı mini bakımından Kordon'da aemte beledlyece 016boı loletl 11nı da becerebilir. 
takdirde vasati bir he11bla gün· otobüslerin heledlytce loletll lecek olursa zarar edeceğini Danya kadınlan, cemt1etln 

de 195 lira 26 korue hleılAt mesinl ve komisyon teklifinin söyledi. Bay Hasan da Kordon her sabaeıada aktif ve kaneıU 
temin edlleblleceğf, gOnde va· onaylaomaeını tıtedl, battA Gzerlndekl nakil ueıtalerıoın bir unsur haline gellaclye ka· 
eati olarak 6000 yolcu taeıdı· oıobüs satın almak: ve işletmek lbtldalll~lndea, orada yeni ma· dar, onların btedlklerl haller. 
ğıoa tramvay ve otobflslerln ilzere lbım olan 35 bin Ura· halleler kurulduğundan bahselll ancak itibari mıblyette kehbıya 
elmdikf vaziyetlerine göre 326 nın; otobüsler hAeılatı karşılık ve dGşOualerek ballun fhtlya mahkumdur. Zatea erkrtfn da· 
lira 21 kurue g,.lfr temin edil· gôaterllmek oartlle belediyeler cının temini için bir karar yandı ğı röchan ve teCenak 
mekte olduğu bildiriliyor, 22 bankasından istikraz olunmaeını verilmesini lıtedl. A•okat bay ıebeblerl budur: 

otobils rekabet ettiği halde boş teklif etti. Ahmed ŞiikrG; bu mee'ele için - Her yerde bea ç.hııyo · 
gldJb geldiği iddia edilen atlı Doktor hay Mltat, şehir iş· hemen karar •ermenin ltlyen ram. Her iti benim kafamın, 
tramvaylardan Haziran ayında lerlntn ül halinde mOt•ltası - Sonu 6 JOCl yGzdtı - - Sonu 4 nca ylsde -.............................................................................................................................................................................................................. 
Aydında Çocuk Balosu-Buca Ortaokulası Gençlerinin Ayrlını Ziyaretleri. 

{l 
~ ttg<ııı : lS SEANS SAATLERi Buca Urtuok11\a11 gençleri Afdın'da. Aydın'da çocuk balosu. 
~tıetlıbe:ı 3-l7- 19-21,151 DİKKAT: Hergiln ıon ~l,15 l - 23 Nisan çoculi haftası münıı5ıebetile Aydın'da bir çocuk baloıu verilmittir. Balo çok gfizel olmuş ve yavrular eğlenmiflerdir. Yalms bir 

"'•: 13 
1 

-15 talebe ıeane ıeansı (Ucuz h11lk ıeausıdı r.) nokta var: Aydın muhabirimiz, çocuk balosunda çekilen eoya piyangosu biletlerinin çok pahalı oldoAonu bildiriyor. Acaba, neden böyle yapddıP 

:~· .. ll•v•e .. se~a;n;eı~.---~F~f;a~tl:er;.;2~5~~3~5;~5~0~k~u~r~a:et~u~r~., 2 - Buca Ortııokulası talebesi 23 ı. ' isan bayramları tatilinden btifade ederek Aydnı'ı siyaret etmitlerdi. Yakandaki ıetimlerdea biri, Telebeo 
nin Aydın'dan ayrılı~larını göster mcktedir. 



IUUll! •••• =.~~~ ... ::: ... ~"lllJllllJlllllH ... "'''Hi''''''''''''"'hl'"''""'''"''"" 
Gnuon 
Mes'elesi.. 
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- Başı 1 inci yftzde -
belediye blrşey kazanmış olmı 

yacalı:tır. BfJAkls ziyan muhak 

kaktır. Hılboki bo~ün, kuanç 

ve batta başbaea bir :netice 
•lınmasa bile, fabrika teelsah 
kurtaralmıe oluyor. KQçftk bir 

zararda, şehir bftdcesfnden ve 

halk nam ve beeabına pekalA 
verilebilir. 

Fabrikanın kapanması, yalnız 

söylediğim zlyanlarla kalmıya 

caktır. Piyaea tamamen fahri· 

katörlı,rfn keyfi idarelerine esir 

olacakhr. Evveli un f latlerlne 
um yapacaklardır, sonn ekmek 

yiikeelecektfr. Şehirde gündelik 

kaç bin ldşlnfn kaç kilo ekmek 

earfettlğfnl beeablamadım. Fakat 
mobakkak ki, bu l iat farkı yılda 

bir lklyOz bin liradır. Yani bo 

para halkın kese!Jlnden çıkacak, 
fabrikatörlerin kesesine gire· 

cektlr. Dikkate şayan nokta 
şuradadır: 

fo'abrlkatörler un f latinl ser· 
mayeden aşağı kırdılar. Sebeb 
malum: 

Tahnlyecllerl ezmek ve he· 
ledlye fıbrlkaeını iş goremez 
hale getirmek .. 

Bundan evvel on f lıtı, düz 
kırmanın çuvalı 620 koru~to, 
o tarihte kepek f iatl de 2 
korue, 30 para idi. bllıthare 
kepek 2 kuruşa dQştil, ticaret 

kaldel~rl mucibince yapılacak 
şey 620 koro~, kepek sukut 

farkını hesaba katarak 630 ku· 
rnş yapmaktı. Halbuki fabrika· 

törler ne bono yaptılıtt, ot: 

620 kuruşu muhafaza ettiler, 

btl4kia f latl 585-600 kuruşa 
itada indirdiler ... 

lıte hesab! . Onlar 1 barf ı;teld 
aatıı vnlyetlnl ileri aüriiyor· 
larmıı. . Halbuki ayni vaziyet 

yeni başlamış değildir. Daha 

evvel de ayni eekllde mevcnd 
boluouyordu. Ne lçlo o tarih · 

lerde bu f latlerl kırmadılar da 
belediye fabrlkasmıo tenzili 

tından sonra bono yaptılar? .. 
l\bk88tları hatada aşikar de 

ğil midir?. İki kıt teoıllAttan 
başka ne mana çıkar? .. 

Belediye r~lel ne dedi? 

8eltdlye reisi Dr. Bay Beh 
çd Salih te hu meı'ele etra· 

fanda kısaca şunlara söyledi: 

- Belediye, kazanç iddia· 

aında değildir. Eociimen btr 

teozllAt kararı vermiştir. On 

beş giinlCik bir tecrflbe dev· 

reel geçireceğiz. Ondan sonra 

nılyetl tetkik ederek kat'i 

bir tekle baAlıyacağız. İddia 
edildiği gibi, fabrikamız zarar 

edecek olursa, encümende tek· 

rar konuşacak 

tedbir alacağız. 
ve ona göre 

- Başı 1 locl eabifede -
Naf a Bakanlığı en işleri mOdQrft, 

birçok sıı mühendisleri, devlet 

demlryolları yedinci işletme 

müdüril ve maiyeti, müteabbld 

namına vekili bay 

orada idiler. 
Bunlardan ba~ka 

Oaman da 

lzmlrden 

birçok davetliler n gazetecHer 
mötckar ve otomobillerle gel· 

mlşlerdl. flazırlanao kır eofra 

8ında dnetlllere ziyafet nrildl 

n saat oobeşte bataklıkların 

kurotu iması için getlrtllmlş 

olan ekekovatör adlı bOyOk 

kazıcı maklnaların yanına gl· 

dildi . Davetliler ve >-aşlarında 

buluoao Vali Genflral; halk 

c\lşkuo tezahüratla karşıladı. 

Dört tane kazıcı büyOk maki · 

nadan blrlncislnlo yanında bO· 
tün daveetUler ve halk çevre 

lendiler. Borada Vali General 
KAzım Dlrlk; heyecanlı bir 

ifade ile aşı~ıdakl söylevde 

bnloodu: 

- Sayın arkadaşlar ve sev· 
glli köyUllerlmlz! 

Bundan beş yıl önce gene 

böyle bir nisan günü idi. Ka 
çük Menderes taşmış, CellAd 

gölü kabarmış, hastalık ve 

baskın fel4ketl ortalığı aar· 

mıılı. Atatürk'ün treni eular 

içinden Aydın'a geçiyordu. Bo 

fenaı.Jdarı götda, geçmişi ve 

olanı biteni can kulağıle din· 
ledl. Şıı çevrede batan ve yıl 

nız mezarlıkları kalan köyleri 
gösterdik. Köyıloüo h11ta ÇO· 

cuklarını ve ölüm Hçan zehlrll 

sıtmanın eononcusnnu öğrendi. 

İ,te o güo loeanları kıran ve 

yftzblolerle dönilm toprağa ba· 
san bir yarayı elf ol koydu ve 

işte o elin ve o glhentn sava· 
şını bugün kurdu. Ve bir yıl 

aonra da Cellıld gölü akacık, 

bataklıklar kuruyacak, lntıaD· 

lar ve toprak kurtulacak, Ata· 

tOtk'Oo kendi ağzından çıktığı 

gibi CtıllAd gölü (Sağlık oveeı) 

olacaktır. 

Devlet d~nfleo bftyOk nrlılı; 

gece ·. gündüz durmıyarak her 

nefesine blrşey katarak baş 

döndüren bir hızla neler yara· 

tıyor göriiyorsunoz. Cftmlıorl· 

yetin tik on yılanı gördük n 
bOtlin acuna gösterdik. Simdi 
de ikinci on yıhn ha,langıcJD· 

dayız. O kulalar, yollar, demir· 
yollı:r, ınaden ve tilrlO fahri· 

katar gibi ulueal zeogloliğl fıo· 

kırtan varlık damarlarına güven 

veriyoruz. Köyliinün, halkın 

eağlığtnı ve esenliğini korumak 

için onu zengin etmek için 
ve onuu malını ve iirilmiinii 

~#<.i 

~ TEi ).RASIND~ 
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1 efrika numarası: 37 

- Manevi] bit huzorl11 bağ· 

rını gökler~, tıarhnı topraklara 

verebileceği bir yerdir. Fakat 

Göıtr!penln ıu sırtları daha 

baeka .. 
Madem ki · baf)amıştt: 

• 
- Artık ııöyletıln.. Belki 

açılır, belki toselll bolor. 

Diye dneftndOm. 
- Göztepe niçin daha bııka? 
Dedim. Gözleri nemli nemli 

gOIOmıedl, yftalme bıktı: 

- Çnnkl ·dedi· oradan bu 

evin bahçeıJ dalma seyredilir. 

Y azao: Orhan Rahmi Gökçe 

Çilnk6 buradan vapurlar gelir 

geçerken herkeel görmek milm· 

kftn olur .. 

Nevin ağlıyordu. Susmootom. 
Ciğerim kllltlt.omlıtl. İçime 
lran damlıyordu. Ba bal, birkaç 
dakika devam etti. Blraralık 

öyle bir hıykırıela haykırdım 
ki, dlılerlm aökülf!cektl: 

- Nevin dedim· 108... Ağ· 

lamı... Tahammill edemlyece· 

~m, dlnleyemiyeceğlm .. 

Ietarabını aftktlnetle hazmet· 

meğe ılıtmış gibi, ıe1&is, md· 

sağı ık ovası Açı ı ı y o r.'--Yu-an~-cı-----K·'·~ 
Sucuların 

Kulağı ÇıolasılJ· 
••••••••• 

kıymetlendirmek için berşey ana kanal açılacaktır. Bu ka-

yapılıyor. KöylftyQ kalkındır· nal; esaa ve boyılk kanaldn. 
mak için ayrı bir hızla n her Elli metre genişlikte başlıyıcak 
yönden çalışılıyor. Hemen her •e CellAd gôlQne vardığı yerde 

ıeyl yurdumuzda yapıyoruz ve ~enlşliğl : 16 metreye lnecflkdr. 
yıpacağ11. Dışardan az mal ala- Su derinliği de 2-4 metre 

cağız ve dışarıya çok ve kıy · orasında değişecek ve suyu ko· 

metli mal eatacağız. Böylece layca akıtmaeı için m~J itli 
ferah çağlarını açacağız. Sol- olacaktır. 

tanların ve eski ldarelerln ya· Muhtelif göllerden ana ka· 
ralarını kapayacağız. Yepyeni, nala doğru şebeke halinde daha 

bilyük devletimizi yaşatacağız. k6çük kanallar y•pılacaktır. 

Y aşaeın Türk Ccımhorlyetl, Hazırlanan proje ilzerlnde dün· 

Türk oluao ve onun öz çocuğu yanın en meehor bataklık ku· 

BO.ytık kurtarıcı Atatdrk! rotma mutahıssl81 Alman pro 

Söylev; aık sık, şiddetle alkıo Cesörft bay Rapok getirilmiş, 

lanmıştır. bataklık Hhası gezdlrUmflJ ve 

Baodan sonra dört ekekova proje Ozerlnde kendisine izahat 

töt makinistler tarafından hare · verilmiştir. Bay Rapok projeyi 

kete getirilmiş ve dördü birden muvafık bulmuştur. Ana ka· 
çahşmağa başlamış, büyök ka· nalla buna müteferrl kanalla· 
nalın açılma faaliyetine geçil rın uzunluğu dokHn kilometre 

mlştlr. Bu mftnasebetle davul tutarındadır. Yani lzmlr'den 

ve zurnaların çaldığı milli ha Çeşme kazasına kadar ozanın 

valırla halk milli oyanlar oy· kanallar yapılacak demektir. 
namıo, tezahfirat ,eç vakte ka· Bataklıkların korutulmaaı Hğ 

dar devam etmiştir. Biraz ıonra lık ovasınan meydana çıkarıl· 

kazıcı makinelerin kazdığı top· maeı üç yılda tamam olacaktır. 

rak altından su çıkmağa ba~la Burada yapılacak iki mühim 

mıştır. Satt tutulmuş ve bir iş vardır: Birisi dtıimi bataklık 

makinenin otuzlld saniyede bir halinde bulunan sahayı kurut 

buçuk metre mikabı topnğı mak, dlğnl de futa yağmur 

kazımak aoretile yerden ahb yağdığı zaman feyzan sebeblle 

ooaltı metre uzağa boşalttığı aular ahanda kalan araziyi kur· 

görOlmOştOr: tarmak, açılacak kanallarla, 

Berke@; yord n olas için 

çok hayırlı neticeler verecek 

olın bu htdfse miloaeebetlle 

birbirini kutlulımııtır. Davet· 
Ult:r otomobfllerle tekrar Sel· 
çok'a dönmüşlerdir. Vali Gene· 

ral; davetlllere Selçok'taki UJUh · 

telif itler, çocuk babçeel, koo· 

peratlf, yeni dikilecek olan 

andaç veeaire hakkında izahat 

vermiştir. VaU Gf'neral; otomo· 
bilini İzmir'e boş gön'dermlş ve 

davetlllerle birlikte motokarı 

binmiş, halkın coşkun tezahtl . 

rata, el aallamatan araeındı 

motokarJa İzmlr'e hareket et· 
mlştlr. 

BOk.umetçe krırutolmaaına 

karar nrUen· ve işe batlıoao 

yalnız celltd gölG değildir. Bo 
göl civarında Belevl göh1, Ahr· 

cacöld, Karagöl, Nohut gölft, 
Akgöl, Kaplancıgöl ve Duan 
gölCl nrdır. BltGn banlar da 

korotulacaktır. Kaıadıaına ya· 
kın bir yerden Celltd'a doğru 

46 kilometre uzonloğonda bir 

bunların her ikisi de tt'mln 

r.dllecektlr. ( Slldlrtcl kavak ) 

mevktlnde projeye göre bir 

regü1Atör (Teul yeri) de yapı· 

lacakt•r. Bu tevzi yerine gelen 
feyezan suları regftlAtör Hye81D· 
de feyezan kanalına akacak, 

diğer anlar; Meoderee nehrinin 

bogftnkQ yatağına verilecektir. 

CellidgölG ile diğer göllerde 

daimi surette so altında kalan 

11ha 6000 hektardır. 

Feyezan zamanlarında köy· 
lftnOn eklU ıarlalarından 6000 
hektar da ayrıca ao altındı ka 

tarak mOblm zararlara oğrı· 

yordu. Hatta aöylendlğl oc göre 

çok zaman enel fevkalAde bir 
feyezandan tarlalarında butu· 

nın halk bataklıklara ıOrGk· 

lenmiş ve yftzlerce kfol boğul· 
muştur. 

Artak bunları bu bana hal 
kı görmiyecek, ıeblrll baatı · 

laklar ulan ba aıhadıkl ba· 

ııklakların yerinde maheuldır 

tarlalar vftcnd bulacaktır. Cet. 

Güvercinli Haydutlar. 
-'?> ? ? ? ? 

a a 

tevekkll, boynu bftkük: 

- Peki ·dedi· peki Nazım, 

naaıl istersen .. Ben zaten hiç 

8öylememlıtlm.. Bogftn ilk n 
eon defa tıöyliiyornm .. 

- Hayır Nnln ·dedim· ilk 
ve aon değil .. 

Kaçak, zayıf, narin elleılnl 

nuçlanma aldım. Yatlı gözle· 

rinde bir hayret parıltısı oyan· 
mıotı: 

- Anlamadım. 

Dedi. Ona, parmağımla dıgı, 

df'nizl, karıılan gösterdim: 

- Biz bütQıı bunları, bura 
dan, bışbaea seyrerlecf'ğlz Nevin. 

Sen, benim olacakıın... Sana 
elimi uzatıyorum. Bana, yeni 

bir bayat verecektıln.. Haklka 
ten y~ni n t,.rtemlz bir ha· 
yat ... 

Gözleri bir hayali ıeyreder 

gibi daldı ve mırıldandı: 

a a a 

-- Çok g• ç Nazım .. 

Ona iyice yaklaştım.. Göz· 
bf'beklerfmln içine bakıyordu: 

- Bayır Nevin ·dedim· geç 
değll.. Tam Hktlntle .. 

Baoıaı aalladı.. Yorgun yor· 
gon tekrarlıdı: 

- Hem de çok geç ·dedi· 
ba fedaktrlı~ınııı kabul ede· 
mlytceğlm .. 

- Ya bunu kabul edişinin 
heriklmlze 8aadet vereceğini 

temin edereem .• 

Durdu.. Dakikalarca durdu .. 
hın kararıyordu. Çehresine 

renk geldiğini görftyordum. 
Asil bir beyt'can içinde Qrpe · 

rlyordu. 8,.yaz, ince parmak· 

taranın aratıındı bir .kOçftk 

mendili buruetorub duruyordu: 
- Söyle, söyle · ledlm olur 

değil mi? Benim olacak.sın de· 

ıu mi Nnln? .. 

laa gölünün ba~laogıcıuda ve 
bdyOk kanalan açılacağı yerde 

bir de seki (Şat) yapılacaktır. 

Bunun genlşli~I dört metre 

olacak, bu ellt eayealnde Men· 

dere9 nehrinin yatağının derin· 
leef!rek tıularının kuromaaına 

mftmaneat edilecektir. l\luh· 
telif kanallar Qzerlnde onbl"ış 

kadıır betonarme köprft yap · 

tmlacak ve köyler arasında 

halk bu köprdlerden gidip 
gf'lec~ktlr. 

Kanalları kazmak için mft· 

teabhld tarafından Amerlkadan 

45 eer bio Uraya dört tane 
kazıoı makine getlrllmlotlr. Ba 

makine geceleri çalıeacak ter· 

tlhah ihtiva ettl!ll için günde 

yirmi saat le görecek ve batak· 

lık korutma işinin acele bitiril· 
mesl için bu şekilde daha dört 

makine getirilecektir. Ana ka· 
nalın açıhşı bittikten sonra 

belki de bir ay içinde cellid 

gölü suhsrı tımamcın akıtılmış 

olacaktar. Bir yıl sonra CellAd 

gölü; ortadan slllnecek ve ta· 
rlhe mal edllece.ktlr. Korutma 

ameliyesinin başında fen heyeti 

mübendbl bay Nazmi, Macar 

mühendle bay Barakovlç, üç tı 

fen memuru çahımaktadır. 

CellAd gölCinde miihim mlk· 
tarda aazen ve kefal balığı 

vardır. Göller kurotu!urken 

bunların toplanmaaı Jçlo de 
Maliye bakanlığı ve de( teıdır 

arasında muhabere cereyan 

etmektedir. 

Af yon Kaçakçı· 
lığı Muhakemesi 
Devam Ediyor •• 

Derince vapurlle Havanı'ya 

afyon kaçırırken yakalanmıı 

olan Jozef Pardo ile arkadaşla· 

rının doruemalırını dftn İbtlaae 
mahkemesinde devam edllmlotlr. 

DGokll duruşmada 34 şabld 

dinlenmfetlr. Baıkaca dinlene· 

cek şabld kalmadığından mftd· 

delomomi tarafındın iddia ıer· 

dedilmek tlzere duroımanın de· 

vama ba,ka göne bırakılmııtır. 

Şehirde 
Sıtma ve Sivrisinek 
Mftcadesi Hazırlığı .. 

Belediyece bu yaz mevsimfo · 

de yapılacak 8ıtma n sinlılnek 

mücadelesi için bir proje hazır· 
lanmıktadır. Yakında İzmir· 
deki bfttfto doktorlar beledfy,, . 

de bir toplantıya dHet edile· 
rek sıtma mdcadeleıl programı 

Gzerlode mühim kararlar ah· 
nacaktır. 

Neden ıonra titrek bir tıetıle 

cevab verdi: 

- Peki ·dedi· madem ki öyle 
latlyoraun .. Ben de kabul edl· 

yorum. Fakat bir oartla .. 

Ellerini tekr11r avuçlarımın 
içine aldım. Onların, kaçtık 

bir çift gClvercln gibi kurtul· 
mığ• çahıtıklarını hlnedl· 
yordum: 

- Nedir bn eartın Ne•ln? 
Dedim. GaldO. Fakat hu 

galOşte ciddi bir mana, ruht 

bir asalet ~ardı: 

- Sonra ·dedi· sonra an· 
larsıo .. 

Grubun r~nklerl artık lama· 

meli silinmiş, kaybolmuştu. 

Daha demin orada gftneş, renkli 
tutuşmuş btr akşam tablotıu 

yaratmıştı. Ve bazı kuolar, bo 

tablonun ônOnden, kanadlarını 

ağır aıır Hllıyırek maklara 

lzmlr'de su ltft etnıek, ~ 
zamanı kadar İzmlr'Uyl d '# 
dllrlyordu. Ort•lıkta iyi "'~ 
; oktu blle! gCiydm gft14~,; 
betçller, meydan ılmıfll• ~ 
kızgın Bıcığında çankırP1~,tr 
gurtolu mobteeem bit 

güyiimü: 
- Kayasıdan iç! .. 

- Portakaldan iç!.· / 

Karadut, şef taU el" " 
d• ~ 

şerbetçi se8lerl duyular · ' 
beti lçfn gene iyi bir ~ 
yapılmış bir eerbet tç0tir,J 
Hclfl İtıtaobol'dan geleO" ( 

suyu, çamaşır auya gibi ~ 
yordu. Şimdi eaşal, f °"9 ~ 
cataı suları ortaya çılı:~ 
kuruıu baıtıran iyi •0 i-f. 
bir 8U dakkAnı bile b~ 
canım İtıtanbul, kırk ,i 
bile iyi 9odut, orad• .,f. 
çınkır dönen, şeytıD "' 
öten aucu çıngırakları ıyl 1 
uzaktan haber verit· So fİ 
gırağı İzmlr'de de çıh•lı: ~ 
mı olur, 8ucularan tul.,. 

laıın •. 

-------
oait Kadına 

/ 

- Batı 3 ncfl ytısde 1 
fle 

benim bileğimin ıot11 ~ 
ğoyor. Beni yok f•rl IJ 
cemiyetin derhal felce 

0 

ğanı görecekelnlz. ti 
DJyor. Bo ifade, feOI: ~ 

aleyhdar olanlar ırıeıO _,, 

yak btr şiddetle ye b• .. ~ r' 
tık kaidelerine dayao•r• ~ 

vetll bir ıekll ahyor. :~ 
.kavganın ve ıyrıhD ııf 
mest, kadının ıaoı bir 

dOJ'· 
kazanmaef le mtımkGD ~ 

Erkek kadar okooıdl 0
.,_ ~ 

b· ııJJe"' _ı. 
erkek kadar çahşa 1 

1 r 
blb 1' 

meslek, bir lhtlsaı 11 rft"' 
mak, evd.,, işte, yala•• " 1; r o l• 
n harcayın bir onıa r 

e ef L;ı 
tın çıkmak, anılık Y ,,,ı ,,. 
dınhğı nılfe9lnde yeP~, -~ 
ölçtl taeımak. yani er~e" 

• ... _ı.f 
ayni .konette buloDlll ~~. 

Danyının bog6ok4 ı ;i 
tipi ltıe, benGı bo eY8' ~ 
deAlldlr. Tlrldye'ye ~ 
bu hakka en çok , 

olan, köyld kadın•"•'· _ı 
ııcı 

dağdı batan lıtlbll ~il' 
d btlerı~ 

yüzde yetmlel ka •0 

ıırtından çıkıyor.. / 
bil ~ ..r 

Fakat ıehlr kadıDJ deo ,,.. 
tehllk blı· mlrıayecll 
9ızdır. • ()~~ 

Orhan Rahlll' 
1 orl•fd'· ,ı 

doğru 80z01Qb gld 1 j'-19 
tt~· 

Ne kadar dıla:llO ~eodl ~ 
mln ayak sesleri Ue 61ıet1 ~ 
geldik. Annemin ~ı~t09'r;.,~ 
loşluk içinde gu hl· fi ,f 
Ana kalbi zor yıo• _,,e~l-ıl 
anlımııtı ye bond•0 

0
_., "7 

du. Fakat bu aço;., _,,tı~ ~ 
olan hakikat ne ka 

010
rt1 1 

iyi dOoCloOlect:k oe Jt 
.,11110. ,ıv 

beolt0, ne ano b•~~·~ 
Nevln'io aevlan.ıeğe •" '' 
Biz burada ıadec; 1110 _J 
kurtanyorduk · Bir '° ~I,,./ 
meıl ile hepimi• :::ıı •'" I. 
vicdan at:ıbının ~ğ 00 .;~ 

L lL BllD -Ad' .1 can verece•t •· 111• ,,. 
blSyle, blrlblrhnlıe ıo•" 
olarak bu yalıncıhğ' -~ 
çahııyorduk. rP-' ~J.1 

Nnln'ln meoh01 fi ...,~ 
kôrftne itaat ,,uotıtl..,. ~ 

- Sol'. 
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PJ"' ·ı Ak V f Gördes'te Knltilr işleri ödemiş'te Jimnastik Bayramı a1 ara ın ar... -----
11 " YeniMektehler Yapılıyor 

ve Yavrular Bakılıyor. 

81c.k._ 
11, 1t1r başladı. Artık, ae· 

Yert l•a., er aranıyor. Anlaeıldı· 

oı'ct.:Gre ba yıl, çok aıcık 
llcle,.:•r. Eğer ıucaklar böyle 
'lıe ' bee·on gan sonra de· 

4 
«lreuler olacaktır. 

''lkı•da tfddetll 11cakJar 
'e blr ay ance baelımıe 
lllt;ı.41Qerlka halkı şimdiden 
~~l '• •kın etmiştir. Yukarı · 

'--, :eeı'Xı, Amerikalı kadm· 
C\.l) 'fı Pltjı. .. , 1 orofya'ya otomobillerle 

glditlerlnt ve denize 

glrmlye can atışlannı göster· 
mektedlr. 

Bo yıl lzmir'den Çeşme 

plAjlarına gltmfye haznlının · 

lar da pekçoktor. P14jlırdakf 

ktra evleri şimdiden tutul 

muştur. Çeşme belediyesi, ha 
yıl plAjlarda eeaelı tedbirler 
alacaktır. Bllha&aa, oteJJerfn 
denize dökülen llğımlannı 

baoka bir yere akıttıracak ve 
bu euretle deniz ple olmaktan 

kurtarılacaktır. 

Cüvercinli Haydutlar. -? ? ? 
-...,. • • • 

Gördes, ( Hususi) - Gördes 
kazası merkez ve köy muallim
leri, orduya .. KnlUircülerw tay· 
yarf'&i için matt lptldaeından 

itibaren esas maaelarının yilzde 
birini Türk tayyare ce ınf yetine 
teberru etmeyi evvelce karar· 
Jaşh::-mıolard1. Muallimler. bu ka
rarlarım birer taabhüdnanıeye 

bağlamı,lar ve keyf iyetl tayyare 
cemiyeti başkanlığına ve Maarif 
müdılrlüğıloe bildirmişlerdir. 

Gördes'e bağlı Darglll, Horl· 
ler, lşjkyayla ve Kayacık köy· 
terinde birer, üc-er, beşer ders· 
badeli yeni mektebler yapılma· 

f!ı kararlaştırılıuış ve bunun 
için tahshat · ayrılmıştır. lşık 
yayla köyünde yapılacak olan 
mektebin temel atma merasimi 
geçen cama günü olmuştur. 

Meraelmde kaymakam nlını· 
na jandarma kumandanı yüzbaşı 

·----~----~-----ANA D 0 L U ___ , ___ _ 

Mansur Yengll ile Maarif me· 
muro Fadıl Siner, muhaeebel 
hueual}"'l memuru Avni ve civar 
köylerin moalllmlerJle muhtar· 
ları ve bütftn köy halkı hazar 
bolonmo1Jtur, meı·aeim gayet 
parlak olmuştur. 

Köy halkı, cümurlyet idare· 
sinin feyizli mesalel karşısında 

sevinç duymnt ve bayüklerf · 
mize olan iaanç ... e bağhlığı 

hir gerce daha gö!ltnmlştir. 

Bf r yıldınberi Parle'te tahsil 

ve staj yapmakta olan kayma 
kam bey Mazlum geçen ~uma 
günü gelmiş ve kar1ıılaomııttr. 

Bo yıl, merkez okulaın tale · 
beeioden 40 fakir çocuta iki 
aydanberi muntazam bir s~rette 
yemek verilmiştir. Bu yardım 

kazada çok f yl teııir yaptığın· 

dan gelecek yıl da ayni şekil 

de hareket edHmt:sf için şim 
diden tedbirler alınmıştır. 

Kordon Tram-
Günlük Siyasal Gazete J M ' ) 

•--------•ıvay arı es e esi 
Sahip ve Baıyazgan1 

Haydar Rüodü ÖKTEM Birinci kordonda lıllyen atlı 
Umumi neoriyat ve yazı i§leri tramvaylar; Bakanlar heyetinin 

müdürü: Kemal TaJiit KARACA 
• kararı dairesinde öbftrgiln be· 

1darehanesi: 
İzmir ikinci Beyler sokağı lt:dlyeye devredilecektir. Bele 

C. llalk Fırkası binası içimle diyece bu tramvay arabaları 
Telgraf: t:ı:mir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Posta kutusu 405 işletflmiyect'ğl için ertesi gün 

ABONE ŞERAlTl: rayların ııökülmeslne ba~lana 

Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Üç caktır. 
aylığı 500 kurnıtur. Beledlyec«'; oehirde otobfiı 

Yabancı memleketler için senelik işletme imtiyazının bir şirkete 
abı>ne ücreti 27 liradır. 
lleryerde 5 Kuruıtur. veya şahsı verilmesi kararlaş· 

- tmlsocaya kadar şlmdlki oto· 
Günü geçmiı nfuıhalar 25 kuruvtur. 

bösler konaklı Alsuncak araem· 
ANADOLU MATBAASINDA da muntazam seferler yapacak· 

BASILMIŞTffi lardır. 

, ' 

Ödcmifte jimnastik bayramına aid bir gfüünüo. 

Ödemlı, (Hueuei) - Clmoae ufak bir akeaklık bile olma· 
tik bayramı. Ôflemiş'ıe de çok roııtır. Bu mavaf fakıyetlerioden 
mı1ke01mel olmuş ve Ödemiş · dolayı talebeyi tebrik ederken 
lilet evelkl gftn mftsleena bir okotanlanoa da ıakdfr eımemek 
gün yaşamıştır. 

Orta okula alaD1. daha bir 
gün önce hazırlanmışh. Orta 
okula talf"beel, eaat 14 de baş · 

larıoda okotanlardın bay Hil· 
eameddln Kütmeo oldoğu halde 
alanda göründftler. CJmnastlk· 
lere, bayrak çekme meraelmln· 
dt'D sonra başlandı. 8 areketlet, 

programa gôre ı;ok muntazam 
ve tertlbli bir eorette yapılmış, 
bfttün ıeylrcfferln takıHrlerlnl 
çekmiştir. Halk, defatle tale· 
beyi alkıeladı. hareketlerde en 
~~~~~-,--ı~~~~~-

Bir Kadın 
Ne Marifetler işlemiş? 

Tire kazaıııoın Toğro1 mahal · 
leainde bir nk'a «•lrouşlur. Fat· 
ma adında bir kadııa saı boş 

olduğu halele hlr eokakıa eıııkt 

dostu lımall'e rastlamış ve la 
mıil'in yanında holuoao sevgi· 
llsl diğer Fatroa'yı ve eski do!!· 

tonu, yanında taııdı bir hançerle 

ağır soıette yaralayarak kaçınış · 

tır. Fakat; jnndarmalar tuafın· 

dan tutulmuştur. 

elden gelmez. 

Vatandaşlar 
Haklat"ıo1 Aramalıdır 

Maliye Bakanlığından eehri· 
mlzılekl allkadarlara gelen bir 

bildirimde llJ sahlblerlnden Ma· 
liye Bakmnlığına ve Bıkaohğa 

bı~lı dairelere mflrac11t eden· 
lerln muameleletlnln acele ne· 

tlcelendlrilmesl bUdirHmiıtir. 

Bunnn için Bakanlığın her· 

hangi şube •eya dairesine lsılda 
verene ilzerinde tarih n nu· 
mıra yaıılı bir oomara pusu· 
laıı nrllecektlr. İıttlda aahlbt; 
en gP.Ç blr ayda alAkador dlire 
tarafmdan cenb alamaz~a bu 
Uğıdı imz11lıyaralt cevab ala· 
mıdı~ıoı yazacak vo Bakıabhk 
tehlo heyetine günd,.recektlr. 

N··rı u u~ Say mı 
Bıı yıl Türklye'de yapıl11cak 

genel oüfue yuımı için şebrJ. 
mir.de yapılan ntımaratoj f~lola 

kontrolüne JQn başlaomıetır. 

Osmanlıcadan Türk~~eye Karşılılilar l(ılavuzu. No.29 
l ...... l'\. 

)-.... vz TOrkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T. K6.) heldeAi (Alameti) konmuştur. Bunlc.rın her biri hakkında sırası ile uzmaolanmız111 (Mfttoha!!· 3...ı 

2 "
1111 gazetelere vereceğiz. 

a ...... Yeni konan karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine göre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca örnekler de konulmuştur. 
ht~11 - lCôkO Tilrkçe olan Kelimelerin bugankil işlenmiş ve kullantlan şekilleri alınmıştır: Aslı ak olan hak, aslı figftm olan hdk.O.m, TOrk~e "Ç.ek,, kôknnden 

'-ee 1 ~k.il gibi. 
"' e - keellme, gevıekllk, llvre de lectur 
te.ı Kısın - kısım 

'~ .. l ettnelt ( bak·. fcıd ) - K k •oq •ıaı•IE: ıamet - ısmet 

i..... ~'•f Kıstas - ölçek (fr.) erite· 
~) -. l · ı.çın, 2 . (bak: rlum. 

Mra..._,k· it Kıır - kabuk 
~ lel1Ql .t IQayı en bQyük ke· Kıt'a - 1. hölge, kıtğa (T. 
ı.._,, htaıyeye medyundur Kö.) 2 bftyftklük. irilik (bak: 

..... eıa btı 
~7eye b YClk açınlarıoı Lav· cesamet) 
~f orçludur. örnek: 1 - Y cryüzü bet bü 

lt.etıct - •Çan yük ıat'aya tetrik olunur -
11-•t,.. e et-.ı.. "cLmek ü b bü -k böl '" ,.. -...... ... a. yery zfi ee yu geye 

~ ~-•- fıtQaek - gizlemek (k ğ ) 1 ""' ıt aya ayrı ır. 
1 ... -1 gtter •ğzı pek, ağzı ıı - 2 - Duura talik edUebtle-

tet,'ıll 
it.ey Yet - glıerlfk 
t_ -. ltey 

' eYetltıek ' Y•lı:ma, dağlama 
~ - dağlamak, köy. 
t,,, 

~. teyfi ~ teytf (T. Kö.) 
"eli, l •it: lndt) - keyf iğ 
t&a 

'"" • - ha l( glhı, da yle, böylece, bu· 
~ '~lik 1 d•ht, cene 

'te, ld - hunun glbt oene t.de etn • " ' 

t. ı. IQlf YGıb t'"r _ ı •tı - ônyüıbaşı 
'ild ifa tısı 

~''G~1 - boyunluk 
t...._t - dedikodu 

l.Lt."'-t - okunıa, lektür 
~t eını k t. ıaı,IE:, 1 k.e - olı:omık, 

"'-t 1 11Ynıalı: 
lı:hıb 

• - okuv (fr.) 

cek kıt'ada (ce~amette) bir ha· 
rlta - duvara asılabilecek Lü· 
yilklOkte bir harta. 

Kıt4l - öldürüm. 
Mukatele - öldürQşwe. 

Kıvam-Tav. 

örnek: Bu işin tam kıvamına 
geldığl bir sırade - bu işin 

tam kıvamını bulduğu bir eırada. 
Kıyafet - kıyafet (T. kö.). 
Kıyam - Ayaklanma. 
Kıyam etmek - ay11ğa kalk· 

mak, ayaklanmak, kalkışmak. 
Kıymet - değer, luymet 

(T. Kö.) 
Kibar - kibar 

Klbr - Kibir 
Kifafı nefs - doyumluk 

Kils - kfrec, kireç taşı 

Kllye - böbrek 

Kine - geysl 
örnek: dlo rücsaernın hosoei 

kine giymeleri menedllmletfr. 
oto ulocanlarıoın özel geysf 
giymeleri ya!lak edllmittlr. 

Kişver - Dike 
Kltab - kitap 
Kitabe - yızıt 

örnek: Orhon kitabeleri, Or· 
hon yazıtla11 

Kf ya1el - nsoğ 

örnek: bu mes'eleyi elıln ki· 
yaeetlnlze tevdi ediyorum 

bo eoromo sizin usugoouza 
hırakıyorom. 

Kolordu kumandanı (tefrik) 
korgeneral 

Kolordu kumaodanı - kor· 
komutan 

Kolordu erk4nıharblyrıel 
korkurmay 

Kongre - kurultay 
Kontör. muaddld - eayıç 

Köhne - eski. eski püskQ 
örnek: üstOnde btr köhne 

llbH ile kartıma çıktı - üs· 
Uhıde bir eski püskü geysl ile 
karşıma çıktı. 

Kroki - taslak 

Kubbe - kubbe, knmbct 
Kudei - kutsal 

örnek: Milletin büyük lnkı 
lAblarında piove olmak ağır ol· 
duğu kadar da kudel bir ittir, 

ulasan büyilk devrimlerinde 
öna_ ak olmak ağır oldoğu ka

dar da katsal Hr iştir. 
Kumandın - komutan 
Kumanda - komot, komuta 
örnek: 1 - Askere verilen 

(bazıroJ) kumandası üzerine, 
askere verilen (hazırol) komutu 
(lzerfne. 

2 - Komındaeı alhnda bu· 
lunao llvayı şarkı doğru Her· 
lettl, komutası altındı bulanan 
tuğayı doğuya doğrn ilerletti. 

Kur'a - kurğa 

Kurb - yakı». yan 
Kurban - sanım 

Kurreltllayn - gözbebeğl 

Kura - kura (T. kö) 
Kusur - kusur {T. kö.) 
Kuvvet - kuvet (T. kö.) 

Kunel lnbatlye - bitelge 
örnek: konel lnbatlyeel pek 

l ... ylzder olan garb vllAyetlerl, 
bllelgesl pek gilr olau batı illeri 

Kuvvet muharrlke (bak: ha · 
reket) - ltletge 

Küçilk ubh - Erbaş 

Küfretmek - sövmek 

Kiifürbız - sövgen 
Küf tlv - dendeş 

Külfet - yflk, ağırlık 

Kül - tilm. btltOn, hepsi, 
kül, (fr.) le tout 

KtUli - tGmel, kllllğ 

Kftlliyet - tftmlftkt kftlll· 
yet, (fr.) totaltte 

Kftoh ~ lSz, kök, kGnGğ 
Künye - eoyadı, kGnye 

Kftre - küre (T. kô.) 
Küreyve - JrGreclk, yuvar· 

cık, kOreyce. küreyYe 
Körel - k6rıft (T. k~. ) 

Küspe - posa. tortu. küspe 
Kiletah - küstah 
Küşa - açan 

örnek: 1 - Dillı:ftıa, ı;öofil 

açan. 

~ - Klşverk01Jı, illke ı .an. 
Kfişıd - açım, köşat 

KOoaylı - aççıklık, ferah· 
lık. 

Katah - kı111 

Kütle - yığın, ktıtle 

Kütftbbane - kltabearay (fr.) 

blbliotheqoe 

örnek: Beyazld k6Ulhhanesl 
omomlel, Beyazlı genel kltab· 

sarayı 

K.dtGbbaoe - kltıblık (ey 
eşyası) 

örnek: evdeki kfttftbbanemde 
buhınao, evdeki kftabhğımda 

bulunan. 

Ktıttıbhıoe kltabev (fr.) 
llbrılrle 

örnek: yeni basılın bu eeerl 
her k6töbhaaede bolablllrılals, 

yeal b11ılao bu e1ert her kl&ab· 

nlnde bulablltrelnlz. 
K.iltilbhıoe (nde ayrılın in· 

sım) kitab odaeı, kltab 
ealonu 

Hastahane - ha•tayordu 
Eczahane - emget 

U 1 - 11z (sonek). 2 -
dıo (önek) 

Lıialettaylo - ~ellef g\lr.f!I, 
kf m olursa, ne olursa 

örnek: Lblettıyio bir yerr. 

koyunuz, gelişi gftzel bir y,.r~ 

kO)UDUZ. 

Lblettayfn birini göoderlo'z, 

kim olorea birini gonderloİ:I. 

LAakal - en az, en azdan, 
hiçolmazsı 

örnek: Llakal ftç kişi olmalı 

ki bu lel yapablleyf m, en H ftç 

klol olmah ki bu iti yapabile· 

ylm. 

Ucerem (bak: o6bheıfı) -

beebelll 

UmekAn - oruneaı. yenls 
Llabllki - dıphlllnal 

örnek: LbhlAki bir hareket, 
DışahlAksal bir hareket. 

LAdlnt - dııdlneel 

:Uyemut - kahz, ölmez 
örnek: Ltyemut bir eeer, 

kalız (ölmez) bir eter. 

LılyOfna - yokolm11 
örnek: Muhabbet lAylfaa 

bir bıslattllı •• 
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UN flAKAll 

Tefrika No. 36 M. AYHAN 

Ne Hükümdarlar Var ki, Sana 
Gıpta Ederler Yiğit Delikanlı .. 

O anda, benim fikrim, bfl· 

t6o bunların o kadın tarafrndan 

bazırJanmıt oldo~o idi. Öyle ya, 

o istemeseydi, beni böyle kıs 

kıvrak, kımıldayamayacak bir 
hale koyarlar mıydı? 

Kendimden geçer gibi oldum 
ve baykardım : 

- Av köpekleri de bir ya· 
ralı hayvana ılzln gibi atılırlar. 

lçlolzd" bir dltl bakanınız ek
ılk. Çekin yayları, dormay1D. 

Bono söyler söylemez blr 

ok yidlm. 'Ok bllef?im" Hplan· 
mııştı. O güne kadar ok yarası 

almamıotım . İnsana, zorlu bir 

sancı veriyor. Dişimi sıktım, 

oka çıkardım. lio aralık bir 

madent ecı doyoldo. Bo aralık 

bir madeni ıeı duyuldu. Her· 

keı ıoeto ve oldoğo yerde 
durdu. 

Baoımı ıealn geldlgl tarafa 
doğru çevirince ne göreyim: 

TA kf'ndlıf! 

Gözlerimden eankl yıldırım · 
lar botanıyordu. 

.- Utakların da kanC1k se· 
nfn ·diye bağırdım.· Merd olsa 
lar hiç olmaz!a Dçer, br.ı.ıer kar· 
eıma çıkarlardı. Arkadan, önden 

saldırmazlardı. 

O gftlftyordu. Dona kaldım: 

- Ne gnlayorııon ·dedim· ne 
gillftyoraon! 

Kollarını çapraetlamış, bana 

dol!ru yQrilyordo. Ben eım 81kı 

bUe~lme yapışmıttım. Yara löy· 

bir hazinedir. 

LAyenkah - ata vermeksl · 

ıtn, aralıkaız, ardı arası kesil 

meden, blda21iye, boyunca, 
anmaız 

LAyetecezza - bölünmez 

LAyoad - uyılmaz, ıayıeız 

örnek: bir cilmle içinde IA· 

yuad hatası var, bir cümle 
içinde 11ymz yanlışı var. 

LAyuhti - yanılmaz 

örnek: kendini IAyubU ad· 

detmekten daha bOyük bata 
olamaz - kendini yanılmaz 

saymaktan daha bOyfik. yHıl· 

ma olmaz. 

Liyutak - çekilmez, daya 

nılmaz 

L4yilı'el ~ eorgosuz, ıorul· 
maz. 

örnr.k: Hiç kimse IAyileel 

oldoğuou ileri süremez - hiç 

kimse sorulmaz (sorgoıuz) ol 
doğunu tlr.rt süremez. 

LAbts - giy"n, gtymlt 
LAi - llf (yakutça) 

LA(z - IAfız ( f. Kö) 
Lagar - cıhz 

l.Agv - ka'dırma, kııldmlma 

Lağvetmek - kaldırmak 

örnr.k: bıı iti çoktan IAğvet 

tiler - bu i~I çoktan kaldır

dılar. 

LAbik - 1 - tlmdilik (H· 
bık karşılığı) 2 - oluşık 

örnek: Trabzon valll J4hikj 

- Trabzonun şimdiki llbayı 
Ubika - ek · 

LAhlkal mütekaddlme 
on ek 

Ltıhlkai müteehhlre - so · 
nek 

le de bir ağrıyordu ki.. 

GüldOkce hem beyaz, parlak 
inci gibi dişleri gozükilyordu .. 

Kılığını değittlrmiştl. 

Aybey bunları anlattıktan 

sonra, vak'ayı kısaca şöyle 

ba~ladı : 

- Meğer beni denemek. la 

temle. Uıaklarına : 

- Ben alze, dorun, deyince· 
ye kadar saldırın! 

Oemlo. Onlar da öyle yap· 
mışlar. En aonunu, beni umdu
ğumdan fazla kahraman bol· 

muş. Üç gün mlaaf lr etti beni. 

Onun kahramanları ile birkaç 

kılıç oynadık, at yarıştndı~ .. 

Ava çıktık. Salağı ftç gün gör· 

medlm. Ayrıhrkf'o, bo kadın, 

beni kocası Verdan Hodata 

götürdil. O da, bakanıma "söy· 

lcnmek için bazı şeyler söyledi. 

- İl1te, olob bitenler bun

dan ibaret .. Görüyoreun ya Ya 

kır. bir gelip geçen yolculuk 

hatırası ve teBadilf .. 

Yakar batını kaldırarak, genç 
delikanlının ateşli gözlerine 
baktı. Ortadaki ateş, onun çeh· 
resinde oe gölgeler, ne parıltı · 

lar, bilhassa gözlerinin içinde 

ne uzak, ne engin derinlikler 
açıyordu. 

- Gilzel bir macera, tatlı 
bir hatıra! 

Diye mırıldandı. Halbuki Ay· 

bey vak'anın birçok kısımlarını 

g1zlemleıl. Ç6nktı dfttftnftyordo: 

yetmek 
Libime - etçil 

LAhn ağız (müzik terimi) 

la hin 

Llhd koytak, lahit 

Lemba - kıpma, lahza 
Lakayd - aldırışııız, kayıtııs 

örn~k: LAkayd bir adam, 

aldırıoaız bir adam. 
~kin - artık, yalnız, fakat 

örnek: Dediğinize peki, IAk.ln 

benim söylediklerimi de yabana 
atmamahsınız, dediğinize peki, 

ancak (yalnız) benim söyledik· 
terimi de yabana atmamalıaımz. 

L41 (epkem) - ebsem 

Ltl - al 

Lamise - dokonan 

L4ne - yon 
Linet - ilenç 

örnek: Köt6lere linet oleon, 

kötülere Jlenç olıun. 

Ldttf - boo, gökçen 
LAttre - ş11ka. 

örnek: Ellç 14tife kaldırmaz

hlç oaka kaleırmaz. 
Liuboll - Saygısız, er.oli 

benli. 

L4yık - Yaratık, yaraşı1', 

değimli, layık (T. kö.). 

Liyakat - (Bak : Ehliyet) -
yararlık, değim. 

ö. nek: Çok liyakat f?ÖSterdi -
çok. yararlık göEterdl. 

Leh - Dudak. 

Lebaleb - Ağızagıza, allaıe. 

örnek: Bardak, lebaleb do· 

lu - bardak, ığızağıza dolu. 

Ledettahklk - Gerçlnledlkte. 

Leffetmek - DOrmek, earmak. 

Leh - Yana. 
örnek: Ben onun lehinde· 

O kadın bir hayaldi. Bir tesa· 

dftf etJeri, onunla karşılaşmıştı. 

l4'akat yolları ayrı idi. O btr 

hılkiimdar karısı idi. Kendisi 

iee başka mUlete mensup 

bir Beydi. Bir daha gördşme

lerl ihtimali yokta. Bayrakları 

ayrı, dl olerl ayn idi. 

Söğd elleri ile onun yordu 

araaında ne geniş meaafeler 
vardı. 

Yani olmuı,, bitmiş ve bir 

daha tekrarlınmseı imkAnı ol
İıuyan bir hahr1 taşıyordu. Bu 

hatırayı, bir mezara gömmek 

lıtzımdı . Ne dfye bu karşısm· 

dakl genç, kahraman ve gOzel 

Türk kız ı nı lncltmeliydl? 

İşte bu dOtünce ile, vak'anın 
birçok yerlerini gizli kapaklı 

geçmlttl. Fakat Yıkar, dinledi. 
ğl şeylerde bir değltlklik, bir 

bağlantııızlık görmemiş değildi. 

Bana rağmeı:ı sut1mootu. Belki 

o da kendisini öyle teaelll et· 
mek latf yordu. 

Halbuki, Aybeyln anlattığı 

çarpıtmıdan ıonra 1111 vak'• 
başlıyordu : 

Aybey aldığı yaradan içine 

saplanan bo yangın, bo alev 

bakışların karoııında acı doy· 
muştu. 

Genç kadın ona yaklaıımıştı. 

Bileğinden kanlar aktığını gô 

rftnce, hemen kolundan yaka· 
lamıştı : 

- Gel yl~lt, gel, benim yO.· 

Lebdar - Y anat. 
örnek: Onun bir tek lehdarı 

yoktu - onnn bir tek yanalı 

yok.ta. 

Lehinde söylemek - yana 

olmak. 

Lehçe - Dlyelek, lehçe (T. 
kö.). 

faıhib - Aln. 

Lelm - Alçak. 

Lem'a - oevle, parıltı 

Lemean etmek - parılda· 

mak 

örnek: oaaiyeslode zekat le· 
mean etmektedir. alnında zeki 

parıldamaktadır. 

Lemeetmek - dokunmak, 
elJemek 

Lenk - akeak, topal 

Lerze, Lerzlo - titreme, 
titr,.ylt 

Levızam - gereç, yarat 

örnek: leHzamı natamam 
bir ordu. g..,reçl eksik bir ordu 

Levend - boyaan, levent 
Ornek: levend bir delikanlı. 

boysan bir delikanlı 

Levha - 1 yazı, 2 yaprak, 
3 tabel6 

Le•metmek - kınamak 

örnek: ölJftkten sonra dılı.ı 

manları onu levmetmedller. 

öldükten eoora düomaoları onu 
kınamadılar. 

Levn - renk 

Leve - pMfk 
Leyli - yatılı 

L~yylo - y11muşak 

Lf'zzed - ıad 

öro,.k: luzetloi almadan bit 

ti, tadıoı almadan bitti. 

Lider - önder 

- Batı 3 neft ytızde -

zarar tevlld edebileceğini, onun 

için teenni ile hareket edilme· 
sini, alelacele karar verilmek· 

tense bo meı'tleoln gelecek 

toplantı devresine bırakılmasını 

teklif etti n: 
- Şimdilik belediye reJıine 

idareten selihlyet verelim, bn 

lolerl tanzf m etsin. 
Dedi, başkan aöze başladı .e: 
- Nakllyr. vaeıtaları meı'e · 

lesini de balkın ekmek ve et th 
tlyacı gibi ehemmiyetle taklb 

ediyor •e bunnnla mt'şgul olo 

yoroz. 
Dedi ve otobilelerln Ş 'lhlr bal· 

kına çok hizmet ettiğlnf, otobde· 

çCUerlo f~daklrlıkla çalıştıklarını, 

tetkik komisyonunun raporun· 

da gôsterlldlğl gibi ıeklz oto · 

bQşfln ihtiyacı temin edectğlne 

~öre timdi 22 otobda çalışmak· 
ta olduğunu ve ,a hale göre 

atlı tramvaylar kalkınca ferah· 
la ihtiyacın temin edlleceğl ol 

amme hizmetlerinden olan nakli 

ye vasıtalarının belediye eline 

geçmesirıln çok muvafık bir it 

oldoğuou, fakat böyle bir loe 

girerken belediye bndcesloln 

vaziyeti l'!ebebile yeni bir letlk· 

raz mee'ullyetlni üzerine ala· 
m.yacağını söyledi ve: 

- Sf'IAhlyet verin bir ı.ılr

ketle anlasalım. İmtiyaz hakkı
mızı kanuni ı.ıckilde lmUo ole~ 

betinde kullanalım. lıtlkrazdan 
ağzımız yanmıştır. Kendi >ağı· 

mız. tozomuzla kavrulmahyız. 

Dedi ve eııkl lettkrazın be 

ledlyeyl ı;orluklır içinde bu· 

lundurduğo bir ıırada yeni bir 
latlkraza 8811 taraftar olmadı· 

ğını bildirdi, daha bazı ftyeltr 

de söz ıayledlkten sonra md· 

ı:akere kAff görOldd ve netice· 

de oehfr 11nırhm içinde bele · 

zamden, benim dOttlnememes· 

Uğtmden yaralı dOtUln. 

Diyerek ona kalabalığın or· 
tasından almış, bir kafes bol· 

linin ılyaei ve içtima! bOUln 

lolerlnde lideridir, AtatOrk, 

TGrk uloeunon alyaeal fe ıoy· 
eal hdttın işlerinde önderidir. 

Llfafe - aarg1 

Llete - çizelge 

örnek: eon çıkan llatede le· 
mi yoktur, ıon çıkın çizelgede 
adı yoktur. 

Liva - bayrak, ıancak 

Liva (eilel terim) - tuğay 

Liva kumandanı - tuğko· 
mutan 

Liva kumandanı (mirliva) -
tuğgeneral 

Ltva kumandanı (miralay) -
tuğbay 

Ltbye - sakal 

Ltaan (zeban) - dil, llean 
(T. Kö.) 

Luğaz - bilmece, logaz 

Ldtf - Kayra 

Lutf - Kayrı 

~rnek: onon çok hltfono gl\r-

da. Onun çok kayra ını gördii. 

Ltitfetmek - kaynmık 

Ltlob - oyun, eğlene" 

Ldb - öz, lüb (T. Kö) -

(fr,) pulpe 

örnek: LübbQ dhnaAt. Beylo 

özil. Polpe oerebr1le 

Lücce - engin deniz 

Lüknet - kekdrme 

Lüzucet - yepıtıklık, yapış 

kenhk 

Lüzucr.tll - yapışkan, ağdalı 

örnek: lüzucr.tU bir madde. 

yapıokan (ağdalı) bir madde, 

Ltııom - lftzum (T. Kö.) 

diyenin otobtıa toletmek lmtl· 

yazı hakkının bir guruba, tir· 

kete veya bir tahBI kanuni 

,ekllde devir hak.kının bakan· 

lar beyeılnden btenmeılne bao· 

kanın teklif 1 daf realndt kırar 

verildi. Bu ıurr.tle belediye 
ucuz ve bol vımtalar temin 

ederek yukarı mahalleleri de 

diltilnecek ve iti geoit tuta · 
caktır. 

Ctılse b,.ş dakika tatil edildi. 

Toplantı tekrar açılınca bfldce· 

nln varidat kıımı; belediye 
moha!!ebecial bay Sami tarafın 

dan okundu ve mftzakereye 
haflaudı. Varidatın .kıımen şf· 

tlrlldiğlnden bab11edlldl. Azadan 

bay İ!mall Hakkı sôz alarak: 

- V aridatımızı geniş tutar· 

sak paramız çok diye m1Brafı

mızı da o nlabette yaparız. 

Eocılmenln bu noktayı dOoft· 

şftnerek bOdcenln mHraf kıı· 

mını kısa tutmaııını teklif edl. 

yorum. 
Dedt. Bay Suad da f llva1d 

varidatın biraz geni, tutolda· 

ğanu söyledi. Neticede hddce 

encOmeolnin mazbatrsı reye 

kondu ve ı 1 bin lira nok&a· 

nile büdcenln varidat kısmı 

920,000 lira olarak 25 reyle 

onandı. 

Bundan sonra muallimler 

için verilecek ~anıların beher 

metre murabbaına dalmt enctl · 

m~n tarafından konulan 125 
kurnt fiat mea'eleeloln milza
kereeloe gtçlldl. l~ imza ile 
verilen bir takrir de arsaların 

25 kuruş Qzerloden verilmesi 

tekUf oluno ~ otda. Bazı azalar 
bo fiatin 11rf muallimler i ı~ ln 

muvafık olacağını söylediler. 

Dalmt endlmen azaaındın hay 

Muıaffer: 

- Biz ihale ve mtınakaaa 

menin kap111ndan geçirerek bir 

'ldaya göt0rm6şttl. 

Ba odanın pençerelerJ, bah· 
çeye bakıyordu. 

Bahçe değil, cennet.. Çiçek, 
renk ve koku .. 

Aybey, bir hayal içinde ya· 
eadığını sanıyordu. Gözlerini 

kapamıştı. Ôlıe bile yüreği yan· 

mıyacaktı. Yumue•k bir yere 

otortoldo. K ıdın, ortadan kay· 

bolmuotu. Ilık bir rilzg4r, aaç· 

larımı yalayor.:o. KillAhımı çı· 

kardım. 

- Oh; ne rOzglr? 

Diye mırıldandı. Bo oda 

batkı tılrlüydtl. Dıvarlar çini 

ile lşlenmlotl. Ortada altın bir 

tepsi vardı ki, yilkıek, hem be· 

yaz bir mermerin iletQne kon 

muoto ve orada, etrafı altın 

yaldızlı, altın lolemell kadehler 

domyordo. 
Tavandan earkan avize ne 

hayret verici eeydll Baştan aea · 
ğı elmastı .. Ve bunun kenttrıD· 
dakl muoılar yakılınca kimbllir 

bo elınaı parçalar, naaıl bir 

parıltı vereceklerdi? 

Hele bo koku .. 

Ro adayı 1arın koku.. Daha 

doğruao o genç kadının kokoıa 

Tam bu sırada, kadının ya· 

nıbaşıoda doğrulduğunu gördO. 

Onun neredr.n girdiğini görme· 
mfetl bile: 

- Aç ı olunu delikanlı!. 

Aybey, kolunu uzattt . Fakat 
bir aralık tereddOd etti. 

- Bırakın ben yıkayayım .. 
tizin gibi bir hilkOmdır zev-

cesi, benim glbi bir yabanlnio 

yaraaını tima.r t:tm~meUdlr. 

Kulatınıo dibinde, yakın bir 
fmltı hallı.de eu sözleri duydu: 

- Ne h l kumdarlar varkl 

eaoa gıpta ederler yiğit! 

- Sonu Var -

a.ıt' kanonuna göre hareke et 
1 bt 

mecburiyetindeyiz. Y ırıD ~ 

hıngt bir yurddıo mô '~e' 
eder de 25 kurut QzerlDttl' 
ayol mahalde arsa lateree rı" 

mek mecburiyetinde k•~ıı 
Bunun için mea'elenlo 1 

edtlmesl llzımdır, dedi. ( 

Diğer azalar da bay M°':eı 
ferin .bu mOtaleaeını tastlb e tfl 
yAJln ıöz aöyledller ve tıkr1~1 
evveli nizam eocdmeofot ~b 
meelnl teklif ettiler. B•1 
med ŞOk.rO: ıııü 

- Nizam eoctlmeof be ~ 
mütkOlAt değildir. Niz•Ol dl 
kanun yapmak •eJ&blttl'ı~d 
kendlalne vertlmemlttlr. Sil 0~ 
nizam encümenlle a1Ab8' 1 ~d 
tor. Kurultay f latlerln ttll b~ 
hakkındaki takriri diler ~~ 
eder, dilerse reddeder, dt ~b 

Bay Muzaffer df'; B•1 fi 
med Ş6~rtı'odo mfttaleıeııı• J 

Jte· tlrak etti. Fakat Bay oıt 
Lebleblcl'nfn verdiği lzıb•'1ı'
rlne takririn bu baldo 11 

. d•· 
encümenine gltmeıl on•0 ~~ 

.ıı 
Daha aonra 1 i 11111 ıe~ 

takrit' okunda. Takrir b~~* 
yenin lı, bankasına olan 

113
41-

raz paraaıodan borcun• 111~ 
Borç taksltlerlnln 929 1' 

1 tı" 
teeblt edildiği ve o 11111

111 f 
tediyenin IU milyon Ur•1' ı• 
kın varidatı ho yıl yıf•1~ı~· 
diğl halde ıabltlerln •Y01 cf~ 
tarı muhafaza ettiği t•:,,~' 
bildiriliyor fe belediye ıoı!' 
oınıo Ankara'da bOyilkJtt t!PI 
le g•rQ11erek bor"' tak•"

1
ed ~• 

u y y l 'I"' 
kiiçültmek ıoreıile oD 1' 1 ti 
uzatılm11ıoa delllel eto>;,~ 
çalı1ma11 latenf yordu. ,fl41' 
reye nondo ve lttlfa~l• 00 et''Jt 
Belediye batkanı; bo o> ~6' 

eli ft 
hakkında lıahat ver ~ oll1 
yilklerlmlaln İzmlr'io çodl~ (1 

ihtiyaçlarını daim• ıı• ~ti 
b ltl6 

teslim ettiklerini, o " f 
halde İzmir'e bJr kolaylı ıe~ 
termek iatlyecekltrlPt ıf>1 ~'' 

Bundan sonra az•d:,,ıJ 
Galib, esnafın çalıeıO• ,eıdl ~ 
bakkanda bir takrir 1 e10' 
kaaab, fmncı, bakbl gfbt .. tı" 

lef "·.~ 
dılkkAolarında fşllyeP ~Jtfl" 
zan on iki ıaat çabotı ıo P 
aöyledi ve çalıom• ıaıdeıl;,I, 
tanbul'da olduğa gibi '° 1 ıclf 
bir raddeye lndfrtlıPes e~~ 

,efo> 0 kurultayın bir karır .,ıt•' 
lattıdl. Bundan evel ıJJ:1.,ı f 
racılar tarafından d• 18ııd' bif ıı 
kilde 'ferllmto ol•D dl~~· 
nan kurultayca nazarı 

0 
ı•~ 

d fe b 
alınmadığı aolaeıl ı 

rlr abamlandı. "~o &' 
b"" ~ Şebi• Kurufl•Y1 blldct;r 

16 da toplanacak '" ~tt' 
maıraf kıımıoı oıılı• 
cektlr. , 

Yazın Geldiğiıı• 
Haber VeriY0 ';o( 

11•' af~ " ıe~ 
Bahrlbabı ıabll P " t f 

1 bert• ., f' 
eo açıldı. Geceler 10 b' 1, 

il 11ur t.ı•' 
tlrik llmbalar e ıf ""' 

baol•rı> V' 
gecesi hayatıoı b efl>ltı ,,~ 

it ba ç ıtı• nan bu a~vinı d ., il r< 
ü OD r. O 

yııın birinci g 0 t• W 
çok yilkeek hlr muJ e' 

aktıt· ıJftl 1 
eeloe neş'e katac b ti' · o•0 tı( 

S:.ahllpark gıııo blf tı• l 
ı ' kibar t J zmlr in eo ,.,f, pıfl' 
oluyor. lznılr'in ın•I b•f bl 

d otelC h 

adamluın an ptacııı>•• 1,,f 
ile meşhur lok• d 6'' ~f 
Süleywao'ı ve MeblP;, it ~'i 
sahllpark gazlno::~ıyeıl"~;ıııı' 
da görmek f ılo bit dt 
lemlye bışlı·başıo• 
zannederiz. 
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Yeni y;pualar ~ 
~:nıutay, (10) Milyon Liralık Yeni~ 
E ~Urlar Alınması Kanununu Kabul~ 
8 ltı, ôkonomi Bakanımız Bay Celil = 

Süınerhanl{_ -
-------Yerli Mallar Pazarına -

11Ylavlerın Suallerine Cevab Verdi. = 
ketlmlzle ecnebi memleketleri 
arasındıkl kredi mılfyetlerfnf 

tebırfiz ettirdikten ııonra de 
mfttfr ki: § 

-
Odun Pazarı No. 12 ---..... ·---

HER EKE ve FES HANE fabrikaları-----·-nın mevsimlik Şık, Sağlam ve ütü 

Tutar Kumaşlaı·ı Gelmiştir. 

Ayrıca n f } - azır ve sınar ama --
Kostflmler.. -

- İntaat Aleminde gemilerin ~ 
tonajının flatı mahl~dor. Bu ~ 
noktıl nazardan elimizde daimi § 
bir nhldi kıyasi var demektir. ES 
Muhtelif tıbsf yetlerfo bu mes· § 
ele etrafındı mıH ve teknik § / Her şeyin Her şeyin 
euretfnl tetkik edeceğiz. ftlmlze :: ------

geldiği takdirde elbette Gkono· ~ En güzeli En sag"' lamı = 
mi ltlbırJle daınocemlz birin· := 

- ,:_ .. _ ... _ •. _ ... ----·--------- ---··-····-·=-:::: ... :::::-:.:-:::- . -=··-;-:- ··--··-;:::::-:-·., -~.::~ıe:.:;:.:·~~:1ı:.~:;1~·~~;: ~ ·~ Terzilerimiz : lzmir'de Mes'ud ve Selim ;I = 
mak için motlaka elimizde peşin:= ; ödemiş'te l\lehmed Sabri ! 
pırı olması tart değildir. Yal· = ; Tire'de 3-lehmed Emin ~ = 
nız bGyle kredile yapılacak iş· ~ \a.0···=-"·=~·-0 ...... ..:=_-·--.. =-~·-·=-:-:-::::-:-:- ··-:.:-;-:-:·:-:::-.. ·.-...:-.-Z:.# -
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böl etmek ve bizim ıldaomımıt 111 llf llllllll llll lllllllfllllllllllllllll lfllllllf lllllllllllllllf llllllllllllllnlllf llllllllllllllllllll 
olmamız lAzımdır. Yapacağımız Kışlada Mfls. Mev. satın alına komisyo· 111111111111 Vukuat 111111111111 
it Tarkiye Cumurf yetloln ya l ) k ilini 
pacağı Uk ve son it değildir. nunda ihale eri yapı aca ar 

Şimendifer lnı11tı, sanıyı Kırkağaç, (Hosuıi) - Tftrk 
programının yerine getlrilmesl birliği, Zlyagökalp ve Camurl· 
gibi itlerde de ıynl met1o tize· yet ilk okolaları tarafından hl· 
rinde çahtmıktayıı ve bunda rer mGsamere verllmltılr. Y l'f· 
devam edeceğiz . Kendilerini rular çok movaf fak olmoılar 
tıtmln noktasından tekrar : de· ve halkın k61Ulre kırşı olan 
ylm ki kredi ile gemi yaptır· ilgisinin artmasına yardım et· 
mııı olmık memleketin milli mitlerdir. Kazamızda kendfılnt 

herkese sevdiren okutmanları· lktısadıyatenı zedelemiş olmı · 
yacakhr. mııdan m11rlf memuru bay 

Tersaneden bahsettiler. En· Necib m6&1mereyl çok iyi idare 

cGmenletde de arkadaılarla uınn 
boylu konuttuk. Memleketimiz· 
de medeni ve muasır bir HD· 

tlyenln vllcode gelmesi bizi 
fevkalAde mOtehaııılı eder. Milli 
ze•ldml, mllll gururumu okear. 
Ancak bu mUli zevk, milli gu· 
rorun yanıbatında bir de mı· 
Uyet beıabları vardır ve en Dl· 
hayet işin verimli olob olma 
maeı gibi möhlm bir mes'ele 
vardır. 

Celil Bayar bundan sonra 
ticaret f llomuz için memleket 

içinde bir uatlye vflcoda getir· 
mekte menfaat olob olmıdığı 

husoeunun selAhlycttar bir zata 
tetkik ettirileceğini ve mfisbet 
neticeye varılacak olursa hilku· 
metin hu huııostı ayrı bir tek· 
lif 1 kanuni ile kamutayı gele· 
ceğlni ve beriki işin de bn 
noktadıo ayrı ayrı tetkik edil 
meıl IAıımgeldlğlnl ltaret ede 
rek: 

ünon için demlıtfr, bunu 
ononlı kırtılaıhrmak fstemiyo· 
rom. Sebebine gelince, bu 
f Uodı mOteaddlt gemilerin mev. 
codfyetl ve hepsinin eeyrfteefr.r 
kabiliyetinin bııka bıtka olma111 
o mdeasesede intizam vticodı 

getiremez. Bundan dolayıdır ki 
gemilerimizin teknf k evsafını 

tayin ettikten ııonra ve bir in· 
tlzaaı dalreıinden eeyrüeeferde 
sftr'ıtlerlol artıracak bu progra· 
mımızı tatbik ettlğimrz zaman 
herhalde bundan dıbı çok 
hOsnd niyetimizi mucip olacak· 
tar. Bonon lçladlr ki gemileri· 
mlzln arzettlğlm gibi ıalbta 

ve seferde işimize yarayacak 
evsafıa yBptmlmaeı bizim için 
bir zaruret halindedir "e heyeti 
ft'nulyemlz için bir iman ha· 
ltndedlr. 

Ôkonoml Baklnı dhiz mes'· 
elesf Ozerlnde de durarak bO· 
kt1metfn bu hueus ftzerlnde 
huaaılyetle dordnAonu ve alı

D8Cak gemUerla becleUDla Tlrk 

etmiştir. 
~~~~~--~~~~~ 

malı olarak ihraç edllmeılnln 
oart totolaca~ını kaydetmlt, 
denfzyolları loletmeıl tarafındın 

alınacak Vlpurlar yöıGnden ba 
idare ile vapurculuk ıtrketl 
aleyhine bir fark husule getire· 
bileceği hıkkında ileri sfirfU· 
mGt olan mOtaleaya tartı da, 
hiçbir zaman milletin tıhd 

kabiliyetini kGrletmek, milli 
ıermayeyl heder etmek of ye· 
tinde değili~ demlt ve aradı 
thlbaıı muclb bir nokta görft· 
UlyorH bir teklif 1 kınuni yı· 
pıldığı tıkdirde kemali dikkatle 
tetkik edilerek bir neticeye 
leal edileceğini Uhe eylemlotlr. 

Ökonoml Bakanı Celal Ba· 
yar'ın izahatını mClteıkıb mad· 

delere geçllmlt ve IAylha onıylın· 
mııtır. Buna nızaran: 

Denlzyolları ve Akay lıletme 
idarelerinin yeniden yaptıracağı 
vapurlar için yallı k takııltleri 
500,000 liradan aşağı dOşme· 

mek ve 1935 yıhndın baolt· 
yarak 10 yılda lldenmfjk Qsere 
10 milyon liraya kadar gelecek 
yıllara ıerl teabh6dler lcraıııoa 

ve mukaveleler akdine fktııad 
Vekili mezundur. 

Birinci fıkra mucibince ıkay 
idaresi fçfo y11pılacak gemilerin 
bedelleri ldarelerlo sermayele· 
rioe ilave olunur. Ve 2248 
numarala kanunun 12 el mad· 
desi mucibince denlıyollan it · 
letme idaresinin yıllık k4rların· 
dan genel heyet kararile loklııf 
tahsisatı tefrik edllmlyerek bl· 
rfncl mıdde ile tahsis edilen 
9,400,000 maliyece alacaklılara 
ödeninceye kadar kArın tema· 
mı hazineye verilir. 

Kamutay Ankara stadyomu 
için gedrllecek . malzemenin 
gfimriik resminden muaf iyetlne 
alt kanon ile aııkeri ve mGlkl 
mdtekalt kanununun 4 · cft 
maddeılne ek kanon IAylhesı· 

nın birinci mfizakerelerlol yı· 
parak )NIHrteıl gClnCI toplınm•k 
IHı 

Müıtahkem me•ki ı.a al. ko.nundan: 
Mıt. Mv. için pazarlık ııuretlle demir kapı, demir parmak.lak 

yaptırılacaktır. fbaleııl 14,mayıs,935 11h gfinü ıaat 10 da loş · 
lada Mıt. mv. ııat. al ko. nonda yapılacaktır. Muhammen bedel 
420 liradır. MoYakkat teminat akçesi 31 lira 50 koroıtur. istek· 
Uler şartnamesini hergtın kıılıda Mı· mv. sat. al. ko. nonda 
görebilirler. leteklller temfnıttlarlle birlikte tbıle ıaatludcn evet 
komlsyond11 bulanmaları. 29 3 8 13 1226 

Tayyare Piyangosu--... 

19 uncu Tertip Bi· 

Jetleri Satılıyor .. 

Boyok ikramiye 

25000 lira 
Mokafat 

20000lira 1 

Oevlet demiryol
larından: 

Neft Sendlkıt şirketin la Ke· 
mer Kançetme'elndeld deposun 
dan idaremizin Halkap1n1r'dakl 
mağazasına her ay ikişer ton· 
dan 9 ay zarfında 18 on ıeklz 
ton petrolon tatınması Hasmı 

bıne'dekl hletme müfettftllğl 
blaaeında 8 Mayı11 1935 çar 
ıamba gfln6 11at 15 on beşte 
açık ekslltmlye konulacaktır. 

Tatınacak varillerin beheri 
300 flçyiiz kllogramchr. Mu· 
b11mmen nakliye Qcrellnfn ye· 
kt1nn 27 liradır. 

lateklller 203 ikfyilı dç ko· 
roıluk muvakkıt teminatı ve 
kanunon 4 ftoctı maddesinde 
gösterilen ve ite glrmeğe mini 
olmadığını "e kanuni ikamet· 
gihını gösterir beyannameyi ve 
arabaların belediyede mukayyet 
olduğuna dair vesıtkt hlmllen 
yok arıda bildi rllen giin ve 111t 

"e mahalde 7 inci işletme ko·ı 

misyonuna mar .. caat etmelidir. 
Bu iıe ıld eartaame parasız 

olarak 7 lncl ltletme mftfettlt 
llğlnden ahnıbllfr. 1166 

23 26 29 2 

Emniyetli imiş 
Çukorçetme'de Memlş ağa 

sokağ•ndı Biiseyln kızı bıyın 

Nlgar'tn 350 lira değerinde 
eıyaııını emınet ettl~l Cemil 
adındı biri etyılan ılarak 

Ekih 
Müsabakaları. 

Nls, 28 (A.A) - Anıdolo 

Ajansının hososı muhabiri bil· 
diriyor: 

27 Niaan gtloO Nia'de yapı · 

lan uluslar eklb mtııabakala· 

rındı eklblmlı 6çtınc616ğfl ıl· 

mıttıt. Bogfinktı mllaabıkaya 

lttlrak eden ulusların kazan· 
dıldau dereceler şöyledir: 

Birinci: Portekiz, ikinci: Al· 
man, QçftncO: Ttırk, dördiiocil: 
ftılyın, beılncl: Fıao11, ıhınCJ: 

Bollındı, yedinci: Romanya, 
ııeklzlnci: lepanya, dokuıoncu: 
Belçika, onuncu: inlere, OD · 

birinci: lrlandı olmoetor. 

Bundan bııka bugftne kadar 
yapılan aıftteaddlt mfteıbaka· 

tardı ııdvarl sobaylanmıı (Zı· 

bitlerimiz) muhtelif dereceler 

kazınmıt ve bu derecelere mah· 
ıoı mtıkafatları almıılardır. 

letaobol 28 (Hususi) - Nlı · 
ıe yapılın eklb mdflıbakılarmdı 

blnicllerimiı QçiiocO gelmiş· 

lerdfr. 

OPERATÖR 

O'· Kamil Ahmed 
Merkez askeri haetanesl 

operatör il 
İkinci Beyler sokağı Beyler 

hamamı kartısı No. 41. Her 
gan Gçten sonra hastalarını 

kabul eder. 
Telefon 3686 

Zayi 
İzmir Esnaf ve Ahıli bankı· 

ıından aldığım 119, 104, 105 
numaralı yüzer liralık ve 402, 
406 nomarah onar liralık ol· 
mak Ozere otuz beı blesellk 
hllll6 eeoetlerlml zayi ettim. Ye· 
nlslnl alacağımdan hflkma ol· 
madığı Uta olunur. Znkl aellm 

oteli mClateclrl 

Kaza 
Koyomcolar çarşısında 9 il· 

yıh dök.Unan Qst k•tında yatan 
.Prlt'hmed oğla Ali; sarhoşluk 

yüzilnden yukarsdan dfi~mftş "e 
aıağıda duran bir sandalyanın 
ayağı boy.ilana batmı~tır. Yaralı 

hHtaneye kaldırılmıştır . 

Kalh Sektesi 
Vail Kizımpaşa caddesinde 

13!1- uumırah demir fmalAtha· 
Dt'llnde çahşan Macar tebHBID· 
dan bay Kubtk ; Ani olarak 
yere dftşfip bayılmış ve h1&ta· 
De) e kaldmlmışea da ölmt\otar. 
Muayenesinde kendisinde k:alb 
hastahğı bulondoAu anlaşıl · 

mıotır. 

Dolandırıcılık 
Aleıncık'ta Bıcıbe.klr eoka· 

ğında ııeyyar eatıcı Eşref oğlu 

fbrahlm Etem'ln yanına soku· 
lan ve kendisini kavae tayin 
ettireceğini eöy il yen bir adam 
bet lfr1eını dolandırmışhr. 

Tavuk Hırsızı 
On beş gOu evel Şebltler'de 

fplik fabrlkaeı caddesinde Kay· 
serl'li arabacı Mustafa oğlu 

Emln'io iki tavuğunu çalan 
Mehmed oğlu KAzım ve Said 
oğlu Sftleymın yakalanmışlardır. 

Ayıp Şey 
Gümrük önünden geçen Ali 

kızı bayan Servet'e harfendazlık 
eden gümriik hamala Aeaf oğlu 
Alf tutolmoştor. 

Yankesicilik 
Başdurak caddesinden geçen 

lzmlr'll Hasan oğlu Bdseyln'in 
ceblodt'n 55 kuruşunu yaoke· 
elcilik suretlle çalın Musevi 
Davl oğlu Yosef yıkalanmışhr. 

Hırsız Kaçmış 
Karantfna'da Şiiküfe soka· 

ğında Ali oğlu Mehmed'f n 
evine giren bir hırsız bazı 

eşya çalmışsa da ev ıahlblnlo 

görmeBI ve bağırması flzerloe 
eşyayı atarak kaçmıetır. 

Doktor 

Osman Yunus 
Deri ve Tenasftl Bastılıklurı 

M6tabansı 

Hergtın hastaları sabah ıaat 
]O dan akşam altıyı kadar 
kabol ve tedavi eder. 

Adreıı : Kemeralb Şamh 110 
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Haplarını Maruf 
ecza depolarından 
ve Eczanelerden 
Arasınlar. 

Üniversitede Döçeot, 
(Muavin Profesör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekim· 

Ha talara bergün öğleden 
sonra bakar, 

fstik.lil c-..addeai No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S TAN B U L 
Telefon : 49250 

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

u~mnır Şulb>~sn 
tktncl kordonda Borea civarında kendi bloıeındı 

TELEFON: 2363 ----· .. ··--·--
HertilrlQ Banka Muamelatı, Emtea 

Kumusyonculuğu .. 

l\lilsait şeraitle mevduat kbul edilir 

Hububat, QzOm, incir, pamuk ,zeytinyağı, afyon ve 

sair emtia kumusyonculuğu 1apılır. Mallarm vOru· 
donda sahiplerine en mfisait şeraitte avans verilir. -:f'lllllllll 1111 IUlllllllll.,. Dok tor ,.111111111111111111111111, 

= A. Kemal Tonay i 
Bakteriyolog ve bulaşık ile salğan hastalıklar = = birinci sınıf mOtabassısı = = Basmahane istasyonu karşıııındıı dibek sokak ba:ındaki Müved· = 

det salonu üstünde 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 9 S = dan nkfam saat 9 a kadar hııstalarıoı kabul eder. =: = .Müracaat eden hastalara yapılması lazımgelen sair tahlilit ve :: 
_ mikroekopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına cevaz gö- S 
=: rülen Pnomotoraks (bava vermek) muayenehanesinde muntazaman =: 
fül 1111 yapılır· il llll il lll l l 1111111111111111111111111111111 lllll il lllllll il il lllll lll lll l lffi 
~ 1 il 11111 111 111111111111111 111 11111111111111111 1 11111111111111111111111111 

§ İZMIR = 
-= Esnaf ve Ahali bankası --

-------

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

1\ferkezi : i Z M i R 
Şubeleri: ödemiş, Salihli, Turğntlu 

Alaşehir, Tire .. 
---··---

HertDrlü Banka Muamelatı Yapar .. 

Bir senelik mevdaatı % 6 
Altı aylık ., 
Vadesiz be!abı carilere 

% 4.,1·2 
% 4 fıfz nrlr. 

Tl:J Q K iYE 

llR/ ~T 
BAN~A51 

-

~lstanbul Deniz Levazım Satın Al
ma Komisyonundan: 

2000 ton Rekompoze kômilr tahmin edilen bedeli 30,000 
muHkket teminatı 2250 ekelhme tarihi 2,mıyıe,935 peroembe 

gftnü eaat 14 te pazarlıklı 860 ton mazot tahmin edilen bedeli 
43,000 muHkkat teminatı ::S22ü eksiltme tarihi 2,mayıe,935 

pertembe gftnü saat 15 te pazarlıkla 100 ton dizel mıyil mab 
ruku tah-rln edUeo bedeli 7000 muvakkat teminatı 525 eksilt· 

me tatihl 2,mayıs,935 perşembe gilnil saat 16 da pazarlıkla. 
Yukarıda cine ve miktarı yazıh yakacaklar hizalarında göete 

rllen gan ve saatlerde Kasımpıtıdı komleyon blnaeında pazar· 
hkla alınacaktır. K.ömtırQo şartnameıl 150 koroe mazot prtna· 
meet 215 koruı bedeli mukabilinde dizel mayii mahrukunun 
OlrtD&mllll paraeız olarak hergftD komisyondan alınıbllir. htek• 
illerin muvakkat .teminat makboı veya mektubları ve kanuni 
belgelerllerlle birlikte C\ gQo ve saatlerde komisyona gelmeleri. 

1218 
.......................................... ! 

!Hamza Rüstem 
Fotcğırafflh1anesô ---·---1 - Bayram günleri açıkur. 

Muhterem mOıterHerlrnlzden gôrdOğftmtız rağbet ve 
teveccühe naclz; bir mukabele olmak here bayramın 
birinci gQnOoden M.rtın nihayetine kadar reatm çek· 
tlrecek ıaygılı mQşterllerlmlıe birer zarif hediye ver· 
meğl dQ~Ondtık. 

MOeterilerfmlzln bu hedlytmlzi kabul etmekle bizi eeref· 
lendlreceklerlnl Omlt ve temenni eyleriz. 

2 - Mağazamızda en yeni Cotoğraf makineleri ile eczal.rı 
ve umum fotoğra( malzemesi bilydk tenzllAt ile Httl· 

maktadır. Muhterem mtloterUerlmlzln bilhassa nazırı 
dikkatlerini celbederlz. 

Resne Fotoğraf hanesi Sahibinin 
Müşterilerinden Bir Ricası .. 

İkinci Beyler eokağmdald fotoğtaf baneml kapattığımı eaygıh 
mftşt,.rtlerlme llAn ederim. 

Klltelerlml Emirler çarfl81nda Bay Hamza Raetem fotoğraf· 
hanesine naklettim. Slparl~ vermek lsriyenler IQtfen oraya uğ· 
rasınlar. 

Ben de şlmdlllk ekser zamımlar oradayım. 

BAHAETI'IN • FOTO RESNE 

lzmir Defterdarlığından: 
lıelılnln nrgt borcu olmıdığmdan meı'udfye maballealnde 

Şerafettln ıokagında kAln 56 ııayılı haneye •on ulan hacız kal· 
dırılmıt ve mOzayedeal fesbedllmlrtfr. 1229 

DOKTOR 

Fahri Işık 
lzmir lUemleket HaetaneFOİ Rontken lUOtabassıs• 

BERNEVı RONTKEN :MUAYENEI,ERI 

•e ELEKTİRİK TEDAViLERi. 

YGr6mi1en •e Bilhaesa RAŞİTİK Çocuklara Ultra,..,- Violc 
Tatbik ve Rontken ile KEL Tedavileri YApıhr . 

• İkinci lleyler Sokak Fırın Kar~ıeı No. 25 • Tele . .254~ 

Türkiye Ziraat Baııkası ~eşme S 
dığından: 

Çeıme Ziraat bankuının ılıcadaki dört oda, bir aaloPı; 
mutbıb, bir çımatırhıne, 160 metre murabbaında nlosllı Sb 
deki bir kuyuyu müttemil banyolu evin 1 ·6· 935 ten I ·10 9 f, 
kadar dört aylık icarı 25 ·4· 935 gilnOodeo hlbıren 21 ıJt 
mOddetle ac;ık artırmaya çıkarılmıetır. Sfirftlen pey hadd!.2 
görüldüğü takdirde 15 ·5· 9:35 çarşamba gQoQ saat 16 dı ili' 
lesi yıpılacağından talihlerin ç,,ome Ziraat baokaeına ~ -- .. ' caatla.11. 1222 29 30 1 

lzmir Evkaf l\lüdürlüğünden: , 
Evkafa ılt hakumet ve lklçeemellk caddesinde kilo ıtt fltl 

da yapılacak 499 lira 30 kuruşluk rıdUıit ve ıslahat ve ı•~ 
tın lcraeı 30,4,935 eala g6nd saat 15 te pazarlıkla yapıltC' 1 
dan istekli olanluıo veelkılarlle blrllkte o gQo Eykaf Olod 
IOğilne miiracHtları. 1221 

Fratelli Sperco Vapur AcenfsB' 
ROYAL NEERLANDAI~ KUMPANYASI tP 

"ULYSSES,. vapum 13 nisanda do4ru Malta, ,ı40~ 
Roterdam, Ameterdım ve Bımburg Umanları lçlo yak al•ct 1" 

"HERMES,. vaporn 16 oiHnda limanımıza ~elfp yotcto• 1a 

oılttaktao sonra Borgaz, Varnı n Kö~tence limanları lçlo 1 

alacıkttr. ~ 

"STELLA,, vapuru 2 l nisanda gelip l mayıeta Aaverl• pr 
tterdam, Ameterdam ve Bamborg llmanlın için yftk al•""~ 

"HER&JES,, 4 mayısta gelip H may11ta Anvera, Rotrt 
Amsterdım ve Hamburg limanlan için yGk •lıcaktır 

SVENSK.A ORIENT LİNİEN (! 
11SMALAND., motôrfl 14 nlaonda Roterdım, BambD~' tf 

penhıgeu, Dıntzfg, Gdynıa,Göteburg, Oslo ve Jsbod1" 
limanlarına hareket edecektir. of 

'•ERLANO,, motörO 2 mayıeta Roterdam, Bımburg, C tJ' 
hage, Danczlg, Gdynla1 Cöteborg, Oslo ve lakandfnıvyı 11 

larına hareket edecektir. 
SJillVICE MARJT1M ROUMAİN 

Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sofer ~, 
u ALBA JUL YA " nporu 1 mayıeta gelip 2 mayıet• 

CeneYo, Marıllya Ye Barıelon'a hareket edecektir. / 
u PELEŞ,, upuru 26 mayısta gellb '1.7 mayısta Malu, tf 

v~ Baraelona hareket f'decektlr. 
Yolcu •e yO.k kabul eder. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GBECCE 
hmlr Net" York arasında ıyltk muntazam ıefer ,( 

"RINOS,, vapuru ~30 nisanda ( Doğru ) lzmlr'deu rte 
için y6k alacaktır. ,1 

Hamle: İllnlardakt hmreket tarihlerindeki deglelklfklerdeD J 
meı'ollyet kabul etmez. P'.J 

Fazla tafefltt için İk.lncl Kordonda Tahmil •e TabU1°~ 
blnw arkuında Fratelll Sperco acentalıgtna mdracaaı 0()5 
rica olunur. Telefon: 2004 • 2 Bfı 

v · N. Olivier ve şore t 
vv. F. H. Van Si Limitel VsP11 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE L1N1E 
"SAMOS,, vapuru 29 ntaan· 

da bekleniyor, 2 mayıea kadar 
Anvera, Roterdam, Bımburg 

ve Bremen lcla yok alacak.tır. 
"ALIMNlA,, vapuru 8 mı· 

yıeta bekleniyor, Aovers ve 
Hamhurg'tan yük çıkaracak.tir. 

ARMEMENT H. SCHUIDT. 
BAMBURG 

0 NORBURG,, vapuru halen 
limanımızdı olup Aovers, Ro· 

terdam ve Bamburg limanla· 
rına ytlk ılmaktedır. 

" BANSBURG ,, vapuru 2 
mayıstı bekleniyor! Hımburg 

ve Anvera'ten yak çıkaracaktır. 
SERViCE DlRECT DANUBIEN 

TUNA BATTI 
0BUDAPEŞTE,. motôrft 28 

nisanda bekleniyor. Bodapeete 
için yQk alacaktır. 

"ATID,, motörQ 12 mayısta 
bekleniyor. Bodıpeşte, Bratle· 
in, Viyana için yak alıcaktar. 

THE EKSPORT STEAMSBtP 
CORPORATıON 

11 EKSELSIOR ,, npuro 3 

Acentası ı1 
. ıof'I' 

Cendell Hao. Btrtoel 

Tel. 2443 ıJ'· 
The EllermaD uoee,..,; 
0 RUNU,, 91p01'1l :f,,. ~ 

nanda Londr1 ve ,., 

gelip tahliyede boloO ft ~İ 
ayni zamanda Loodrt 

için yük alacaktır. ot' ~ 
"ALLG ERIAN,, ,,p~ 

yıe baolangıcındı Life ,)/ 
Senaoeea'dan bekleod' ıJO!' 

Deutaache Lev•nıe ~5 ~ 
"ANGORO vıporo ... eo " 8 ,.,, 

eanda Hamburg, ;,,;ı· ~ 
Anvera'ten beklenllle .,, _ _J 

Not Vurut tarihleri ': 

purlann isimleri ~~ :/ 
fikllklerden mea

9oU1' 
edUmes. 'fl~~ 
mayHta bekleafyor. J 

için yak alıcıktır. ,,~.J 
0 EK.SMINSTER,, ~,..r 

mayHta bekleniyor, ı 
için ytık ılıcaktır. ,ıt>~.) 

N. B. - Gellı ",~ 
•apur ıarthlertade .,.,ı ~ 
hiçbir mee'ollyeı ~7 . ,,. 

Telefon No. S 


