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Arayınız. 
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u 
I --s ' --y aaarnlarını 
olları11d 1 
1 an a ıkoyan1az 

"
11 Şehir k 1 r n b" . uru•tavmda üvc-

ırı t f J J 
~ OJ ı ı so ara ından \'eril en r a'ara ;~u çok canlı konuş
rt'lcyen i 0

1 
oııçtı. SCJrguyu çev

ı~•rsıfıkf ş erle bunlara verilen 
Özlarj .•r k ve diğer üyelerin 

s.ı}un nı 0 urlarımız bugünkü 
dın dızda görccckJerdir. Bun
Özü .. olayıdır ki konuşma.arın 
dll UZcrinde burad ayrıca 

rnuya - K c caı:-ız · onuşmaJarın 
:r~Y&nı ile vardı&'ı bitim her

' yı &nlatmağa yeter bir du
rurndadır. 

ğ' B.urada c nlandırmak istedi
k~~~z lkkt.~ .. ulus işlerinde &r
taf ş b duşuncelcrinin bir ta
b" ~.k ırakılarak, İfin bitimi 
tn~yb' olsun, küçük olsun aza
tcı b ır has~asiyetle güdüİmel.:
ltnı ~undugudur. Gerçek söy-
ark~daştkrckd.~ .~lus l i~l~rinde 

.. uşunce crını bir 
~onc bırakarak doğrulu- a d -
ru atılmak bu yoJda gl 1 or"-

k ça ışma 
orma ' araştırmak cu . ' 

Y t .. · . . • m urı-
reJımınını çocukla d beki d' - · . rın an e ıgı ye ıstcdiö-1' b" · t' s· 1 • .. ır ış ır. 

ıyasa terbıycmizin oırltı-
•ncak b" l .. 1 gını 

._ L oy e oze çalışma ve 
lıÇIK KODU1tma ·ı l l.T . ,. ı c a ana vura.-

.1 ı.rız. Falaa ve falım ki-
şının darılacağı d.. ·· .1 •or2'udan ka k uşunc:s: e 

.. · ç a • bugunun 
rcıırnıne yakışan bir d 
olmadıiı gibi bö le avra ış 
ugramıyanlannd: .. ıoriular 
Jeri de ok . . . iUcenmcme
dir' S ra ınıo ı teklerinden-

. ori'U ne k d 
olursa olıun sa . a.. ar yersiz 
lar onlara k İıkı denıokrat-
kıvaıtç duyr::rıdlı 1 verm.~kten 
maske takarak r ar. Yuzlere 
dedikodu şur&da bur da 
ratm • yapmak, adam yıp-
b. . ga ıava~m le · 
ıtıklerlc J·u .,I a_ ' ımıasız 

ahJa·k 1 rna cılı2a sapmak an ama • 
ca2'ı İ!ıfc d d~ın onaylamıyaca• 

,. r en ır. 

Cumhuriyet .. . 
1arı bu k"t" re1ım1 yurddaş-
İçin 1 ° ~ yo!lar a ayırmak 
nuıma.u us ı!l~rı.nde açık lc.o
hr. B' pre~.sıbını orta.ya atmış-
rultay:~daglc~re dünkü kent ku
prcnsibin b' konuşmalar bu 
guları te ır r.•~çasıdır. Sor
onayla ki nıe ını bu anlamda 
f'c bor l~ . b~raber söyleme
leri ç Y uz kı; sorgu sahip-
İşlc~ u:or~u~arını 'çerçe,·eliycn 
e-mcrd' crın c h zırlanmış de-

'· 
Konuşma) 

nü;ü ilk a.rın zenci goru-
nan ·1 I . bakımda ele alı-

ş crın 
larafınd .. orguyu yapanlar 
lilra t I an ıyı kavranmamış, iyi 
t ş iri mamış olduğunu anla
ıyordu. 

b Soysal tcroiycnin diö-cr bir 
uyuru· d d " rını gu • cdiko u sınırla-

. .•şamıyacttk kada k" "k 
J lcrı ele larak r uçu 
ların b"Jc7 ı·~· . çalışan adam-

ı .,.ın.ıgını kır~ cak d 
ranışlarda bu'u et av-
Ç lışan adar 1 uı:narnakdır . 
onlar ı n ra dayak olmak 
d .... 

1 yo.ları11da tereddüde 
uşurecek •. k 1 t t t uş u ar altında 

bu madmak, ulusal yükümlcrin 
~şın a. gelir. Hele "ben bil-

~ıyorum bu işin temelini araş-
ırınadım· a Ş" 1 d' 

1 d • mma... oy e ıyen-
er e var 'b' k yan halk'' gı ı açı bulunmı-

d b'I rasında kuşku uye:n-
ıra ı ccck b l .. l 
t f 

, u unan soz erle 
e ra ı · 't · 

k . ıncı nııye kalkıcmak 
en estırm b' 't: ' 

ı k e ır sözle bozgun-
cu u tur, Diirüst1·· - k .. 

kl·1· - uı-e, açı yu-fe 1 ııe yakışmaz. Bu taktik-
er sokak poltikı:acılarına yakı
fır. Her ~anl;i bir kurultayda 
her hanıp bır iş üzerinde söz 
~öyliyen bir üyenin her şeyden 
once konuştuğu iş üzerinde 
ıa~laın bilgili bulunması ge
r~lctir. Bilinmiycn işler üzerine 
~oz \'e dil uzatılamaz. Tem iz 
a,v~anışlar ancak bu yolda ya

pı ••T T le ı ır. ersine olan işler yüz 
ızarhıından başka bir bitime 

llwthm·iy('ti;ı \1c Cımı1ıuri,ııet Escı·iuin Bela;isi, Saballlm·ı Ç'llı·ar S~yasi Gaı:ctedfr Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

• 
1 

•• •• r r 
s·r John Simonu 
• 

enı 

Streza 
endişeleri .. 

araretlidir. Avrupa 
e tayin edilecekmiş •.. 
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dif.indcn dahn ciddi olmasına 
rağmen üç devlet uluslar ku
rumunda müşterek hareket
lerini temin edecek bir necice-
ye varm"'sı, Fraosız proıesı 

ilzerinde İngiliz bakanlarının 
da muvaf katları elde edilirse 
bütün tehlikelere maruz kal n 
b&ırışın kurtzrılmhsı kabil ola
caktır. 

Roma 7 ( H. R ) - Streza 
koııf.-r:ınsının toplan cac ı Bor-

1 
1 

rans müzakerabnın neticelerin
den İtalyan m"'tbuatını ve ge
nel efkarım vaktinde haberdar 
etmek için İtalyan matbuat 
umum müdürlüğü Azalces sa
rayında yerleşecektir. Yl.\bancı 
memleketlerin muh birleri şim
diden Strez y gelmeğc b ş-

1 mışlardır. Bu konferansa Av
rupa barışının mukadderatını 
görüşecek bir konf crans naz -
riJe bakılm&ktadır. Fransız ve 

ıiyasal çevresinde Streza Kon
feransının neticesi hakkında 

hiç bir mütalea ıerdindcn iç
tinap edilmektedir. Bilinen du
rum c:•ıdur: İn,,.;ı~ ...... Fr .. •oıc:1 ve 

Bay Edenin sözleri 
Londra, 7 (Ö.D.) - B. Edea 

2'az•tecilere seyahatinin yorucu, 
fakat faydalı oldupnu ıöyle
miştir: "Avrupa durumunu• 
güçlükleri inkar edilemez; buD
lar çok büyük olmakla beraber 
önüne gcçiJ miyebelc ,eyler 
deiillerdir." 

Bugün mühim görUt
meler olacak 

ln~iliz hükiımetinia salahiyet• 
tar daireleri Almanya, Sovyet 
Rusya~ Lehistan ye Çekoslo
vakya ile yapılan tcmaslardu 
elde edilen netice:ere göre 
Avrupa va:ı.iy tinin bütünlüğünü 
~öz.den geçirmektedirler. Yarın 
yapıl cak olan bakanlar top-
lantısına gerek Sir Co 
Si on, gerekse bay Eden 
İflİrak cdecelder ve acyahtJa
rının neticelerini bildii-ccekku
dir, Bu •eyahatlat' hakkında 

avam kamarasına izahatı İH 
salı ı?"ÜDÜ Sir John Simon bl
-afından yapılacaktır. Bu be
yanat çok alika ile bek· 
leniyor . Bundan ıonra iki 
bakan Strez.aya a-ideceklerdir. 
Oradan B. Simon ve B. Edea 

Bugım .Arnm Aanrnrnda be
yanatı be1:leııeıı Sil' Con Saymen 

J:Sarış saati için Şark mi::ıakını kabul elnn·k Alman ıilihlanması dolay11il. 
lngili= - ltalymı ve Rıts :watlet'i aya>' edUcbrlccck mi~ (Marianne) istemiyetı Leh ıhş bakam BuJ.- uluslar kurumu konseyinin ya-

Paris, 7 (Hususi) - Paris 
RoınK ve Londrada Stnze 

konferansı hazırlıkları devam 

rome sarayınd hazırlıklar ik- İngiliz deleg&1iyonları için or- italya ile ııörüşlerini birleştir pacaiı toplantıda hazır bulua-
mal edilmiştir. Toplantı Napol- rome otelinde daireler hazır- mek arzusunda ise de Berlinde mak üıcre Ccacvrcye hareket 

b 
lanmıştır. Almanyaya kar~ı İna-ilterenin edecelderclir. 

yon s rayına itişik olan müzik lngl,llz mahaflllnln L hl ı T bllğ' de bir husumeti ,eklinde sayı- e er n e ıne 
salonunda olacaktır. Bu salon nd·I ele'"I ~ lacalc: her ban2i bir hareket göre 

,-=:::------------.:...250 metre mürabbaı_d-:ır=. =K=o=n=f=e-=:---L-::o=n=d=r_;aı_, _7-:(H=::-R-::.:-::)-:-.-==İn=g=il=iz tarzından akınmak kay2usu Paris 7 (Ô.D) _ Varteva 

ediyor. Burada mevcut hana
ata göre vaziyet tahmin edil-

e -~--~i_s_i_n_d_e~~-~tfiler~=~Wa t~~ 
e 

y ra 

an ko a 
atlar önün e 

, ına 

an dalgalar gib · dağıldı 
İki gündenbcri ağızdan ağı- ıında C.H.F. başkanı bay Avni yerinde beş yerde stadyum in-

za dolaşan bir haber Şehir Do~an. ı::azeteciler, avukatJar, şası isteniyordu. Atatürkün se-
mecJisinin dünkü toplantuını bankacılar, tüccarlar bir çok çim beyannamesinde iençliiin 
ehemmiyetli b~r mevkic soktu. tanınmı~ simalar vardı. beden ve moral terbiyesinin 
Belediye başkanın~ tevcih edi- Ba~kan celseyi açınca eski inkişafını temin edecek ted-
len sorgular etrafında hayli zabıt okundu. ÜRayla dı. Mü- birler a1ın2cağı yolundaki ifa.-
dedikodu l d B 't' t k'b delerile bu ihtiyaca işaret olu-yapı ıyor u. u ı ı- ca ı en mükemmillerden mcc-
b l d h b nuyordu. Keyfiyet kısa bir mü-

ar .e a a saat on eşten iti- lise aza olarak veni iştirak 
b Ş h. J J zal<erevi müteakip bütçe en-

aren e ır mec isi azaları \'e eden bay Ahmet ve bay Galı'p J d d cümenine havale e il i. Ara-
dinlcyicilcr belediyeya ı:-elmcg-e mecliı üyelerine ta 1-dı'm edildi. d ı k J 

K bacılardan ay a a ınma ta o an 
~aşladıla~. !am saat. on altı.da Şelıirde spor alanları açılma- bir liranın 40 kuruşa indiril-
azalar kaınılen gclmış ve dın- sı hakkında bir takrir okundu · h k'- d '-' ·· t · · · mesı a .-m a"ı muracaa aza-
lcvıcılere ayrılım. ye~l~r hınca Bunda Tilkilik, Eşrefpafa, Gü- dan bay Ra im tarafından mil-
hınç dolmuştu. Dınleyıcılcr ara- zelyaJı, Karşıyaka ve yangın _ So;w s incı Sahifede 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
vara.~az.: kanın verdiği lcarşılıklıkJarı ye- dır. İş yapan adamlar hu ze-

Dunku konuşmalar, gelecek- ter sayarak sorgu sahibi de el man ctr fı kırmak korkuıile 
teki konuşmalara örnek olma- ~ald~rmışhr .. ~u durumu ulus ka~şı k;.rşıyadır. Onları dedi. 
hdır. Yalnız son söz olarak bir ıılcrındc samımıyct eseri olarak . ~. 

kt d h 
kabul oncbı'lı'rı'z. kodu ıle karşılaştırmak deiıl ; 

no ayı a a canlandırmak 
isteriz ki; Dünkü soraul rm Yalnız dile - imiz şudur ki dedikodud n uzak bulundur-

6 a•c•yı' - d- k ı mak ve bu yola sapanlara aa-sahibi neticede d k · • ... "' 2'Un uz ya para ça ı,an 
emo rasıyc Ye eaer yaratan adamlar ıor- vaı açmak ulusal bir borç 

y kışır bir davr nış göstermiş- guya çekilirlerken yersiz 'Ye tur. 
tir. Takrir reye konurke11 baı- aalamıı:ı olarak yıpranmamalı- El:. C>cak.o4':ıu. 

olan kadınlar kongresi ------------........ ·--------------
güzel hatıra 

bulunuyor 
Bu kongre için 
pulları hazırlanmış 

İıtanbulda toplanacak olan bey clınilcl k dınlar kongrcaİ•Q 
bütü dünya kadınlarının murahhaslan iştirak edeceklerdir. Bu 
kon2reni toplanışı münuebetile bir hatıra olara • yukarıdaki 
pullar bazırlaamııbr. 



Sahife • 

Balıkesir' de işler dur
gunluktan kurtuluyor 

Şehir bakımlıdır - imar 
İşleri genişlemektedir 

/Julı~esu·deıı bıı· mau.:cn·a (fın~a bi11a ı 

Balıkesir 6 ( Hu5usi ) - Ba- vesile o1acak durumdadır. Ti-
Jkesirde ökonomik durumun cari kayna,malara ek olan 
canlılığı bakımı çekiyor. Mem- san'at ilerileyişleri memlekete 
lekettc buhranın tesirlerinden güıel bir istikbal hazırlamak-
nisbcten kurtulmuş bir hava tadır. Bu ıeniılith~ oabşeyle-
c iyor. Bu iyi srörüaüşün ,üp- diji f!ı.:~:!!ar memlekette imar 
hesiz bir takım sebeple · •1::u- • ve ·;;;şa faaliyetlerini ıündea 
d - i'Üne arthrıyor. Balıkesir hali ır. Bunları U.·l(tırdım, diyor-
lar ki • hazır eıı iyi \takılan beldeler-

n. • cleu biri olmuıtur. Belediye 
- Memleket öteden beri bütçesinin dolıunluj'u imar iı-

komşu viliyetlerJe işlere ehem- lerinde iyi hamlelu yapılmasını 
miyet vermiJtir. Yalnız toprak kolaylaştırıyor. Bu fıraattan 
örünlerine bel bağlanılmadıiı istifade etmek imkinları ~ittabi 
için bir kaç yıllar örüa fiat- ihmal edilmiyor. 
f erinde baş göstere• panik- Güzel bir bel~diye binası ya-
l erden Bahkeıirin hissesi pek pılarak içine giri miştir. Bir fır-
az olmuştur' O yıllarda mem- ka binası iaıa edilmiştir. fstas-
lekct ticari hareketleri durak- yoııda11 çarııya aoiru uzanan 
lamı~ ise de büyük ekim caddenin iki tarafmdak eıki-
,:ararlarile de karıılaşmamııtır. lilderin ~derilmesi üz.erinde ça-

Viliyet merkezinde orta, mu- lıımalar başlamış, yeniden bir 
ıllim ve liae mekteplerinde lıükümet binası yapılması için 
hini a,k1D talebe var. Bunların 

teıcbbüslere girişilm.iıtir. Bu 
çoiu dıı memleketlerden a-el- d b 
mittir. Bir de kolordu vardır. suretle, dağıaık bir hal e u-
Her iki zümre müstehlik vasfile luaaa resmi dcvairin bir araya 
anılabilir. Bu itibarla Balıkesir tevhidi temin olunacakhr. 
&konomi hareketlerinin nisbe- Balıkesirin bu ilcrileyiş üze-
ten parlak olm .. ı•a müfit ve rinde uzak olmıyan bir ileride 
müessirdirler. daha eyi ve mü!tesna bir çeh-

Gerçektea bu iyilik bua-ün re alacaiına fÜphe yoktur. 
daha ileri adımlar ablmasına H. G. 

Urla'da konser 
San' atlar mektebi tale

belerinin mevkii 
4 -4- 935 perıembc akşa•ı 

Urlamızı şealeadirea İzmir 
Saa'at mektebi musiki kolu 
kazamız halkevinde çok kıy
aetli bir koaser •ermiıtir. 
Koasere tabıis edilea halke't'İ 
aaloau daha alctamdan kalaba
lık bir samii• kütlesile tama
•en dolmuı bulunuyordu. Saat 
21 de gUzide muallimleri B. 
Y ey~eria riyaseti albada kon
sere baılaadı. Konserde Hay-
dea, Şopen ve Pedovenin 
ea yüksek parçalarını muvaf
fl kıyetle ç.ala• müzik kolu 
ciddea takdire Jlyıkbr. Bilhas-
sa talebedea B. Niyaziain 
bHtelediii (Ah şu ipeler) 
opereti çok beienilmiş ve bir 
çok defalar tekrarlattırılarak 
alkışlanmıştır. 
Kazamız halkına müsteıaa ve 

unutu!maz bir gece yaşatan 
bu kıymetli sanatkarları ve ye
tişmeleri hu.sununda fevkalade 
mesai sarfcden muallimleri B. 
Y eya-er ve Niyaziyi takdir et
meyi bir vazife biliriz. 

Urla kooperatifi 
Urla kooperatifi senelik heyc

tiuınumiye içtimaıni yaparak bir 
senelik faaliyetini ortaklarına 
bildirdi. Yine heyeti idareye 
ıeçea seneki arkadaşlar seçil
mişlerdir. Halkevi sakafı altın
da toplanan Url çiftçileri mem
J1uaiyetle yeni sene için de 
hayırlı tutumlarla Memleketin 
ilerlemesini temenni etmişlerdir. 

Kudus kedi 
yedi kişiyi ısırdı 

Dolaplıkuyuda kur.şunJu .so
kaiında geçmekte olzn Hasan 
kızı Nadide, İbrahim kızı Ka
-:nile Sinan kızı Seher. Cemal 
kızı Sacide, Ali kızı Ki.miran 
Şükrü kizı Safvet ve Haydar 
kızı Ümran kudus bir kedi 
tarafından 111rılmışlardır. 

Yaralılar kdavi hastabuae
ye gönderilmişlerdir. Kudus 
kedi tutularak belediyeye tes
lim edilmiştir. 

Tayin 
Buca orta mektep riyaziye 

mualJimi bay Cevdet kız 
muallimli2'inc 

10 NiSAN ÇARŞAMBA, 

ELHAMRA J. MiJJj Kütüphane sineması 
" ÇARDAŞ FÜRSTİN ,. serisinden ikinci 

opereti takdim edecektir. 

TANGOLiTA 
Hiçbir filimtle i"örmeCliiiniz SAHNE, DEKOR, REVÜ, 

TUVALET ve MUSİKİ zeazijlf.i ... Baırollerde : 
Ses ve zarafet kraJiçeai Ol A ALPAR ile Bitme•İf 

Senfoninin " SCHUBERT ,, i HANS JARA Y 
Müzik : PAUL ABRAHAM 

Buıü• : 15 - 17 ,45 - 20,30 seaaılarında : 

ÇOCUGUMU ÇALDILAR 
Ve: 16,30 - 19,15 - 21,SS seansında 

30 GÜN PRENSES 

Karşıyakalılar 
Branşman ücretlerinin 

Tenzilini istiyorlar 
Karşıyakalılar tarafmdan 

yirmi iki imza ile vilayete ve
rilen bir ıikayet mar.b .. bsın
da br nşman için vcrdilderi pa
ranın kendilerine iade edilme
sini istemişlerdir. 

Verilen mazb:ıtada hu! -saten 
deniliyor Jd: 

Yaman1ar suyunun çı!rua 
merasimi sekiz y evvC'l baş
ba'kanım z general İsmet İIJönü 
tarafından yapıldığı halde 
el'an suya kavu .. ~mad!k 25-80 
lira tutan bran~man paralarını 
belediye kasasına derhal ya
brdık ve brauşmanlanmızı der-
hal yaptırdık . F zkat bir 
türlü suyun yüzi.iı:?U görmek 
nasip ~!iuuyor. Bir gün saat yok 
diier bir i:'ün de saatlar ayardan 
geçmedi. Borular yeniden te
mizlenecek oyalanıp duruyo
rut:. Bi:ı böyle bir :ıamanda 
diıimizden tırnağımızdan arttı

rarak ıihhatimiz içi• fedakarlık 
yaptık ve evlerimize bir an evci 
au alabilmek için braaıman pa
rası verdik. Madam ki ıu sa
tılacak vaziyette deiildi niçin 
bizden para alındı ve braaş
manlar yapıldı. 
Vermiş olduğumu?: paraların 

fa!ı.i ile birlikte su akıhlıncaya 
kadar geri verilmesini istiyoruz. 

fektep nıuaHiınle !J 
Bugün Ha lkcvinde 
toplanacaklardır 

lzmir Muallimler birliii kon
gresinde verilen bir karar 
üzerine şehrimizdeki orta. ve 
ve ilk mektepler muaJl.imleri 
bugün saat oa albda Halkevi 
salonunda toplantıy davet 
edilmişlerdir. 

Bu toplantıda bütün mual
limleri alakadar eden mesele
ler görüşülecek ve üyelerin 
teklifleri münakaşa edi ecektir. 

Düzeltme 
Dünkü atkoşu n kronikinde 

Yarbzy İsmail Tekkenin atın
dan bahsedilirken Yarb y ke
limesi tertip ya hşı o arak 
Barbay yazıldtğından düzeltiriz. 
,. :0.J!Jd.2 .. :7-7. 

Askere davet 
lznıir A!kerlilt Şubesinden: 
1 - Askerlik meclislerin

de muayeneleri yapılarak pi
yade sınıf ana ayrılmı1 ve her 
ne suretle olur.sa olsun ar
kadaşlarından ~eriye kaim ,. " 
veya çaiırıldığı halde gel
miycrck bakayada kalmış 
316 - 326 ve henüz a!!kere 
çaimhnamı~ 327 ve 328 do
iunılu yerli efratla yoklama 
kaçakçılJiından ele ıreçer~ k 
şubede muayeneleri yaptırıl-

~ mı~ ve sınıfları piyadeye ay-
"' rılmış yabancı efrat. 

2 - Gene her nedı-n ~ 
olursa olsun şimdiye kadar 

'.\ sevkedilmiyerck l,?'Criye kal
mış olan 316 - 328 ve he
niiz ça2'ırılmamış 329 do
ğumlu i'Ümrük ve jandarma 
sınıfına ayrılmış efrat bu 
nisan ayında tayin edilecek 
ıünde tertip edildikleri kıt' -
alara gönderilmek üzere as
kere çaimlacaklardir. 

3 - Bu efradın şimdiden 
hazırlıklarını yaparak ça.2-m
Iacakluı ründe fUh~de bu
lunmaları ve bulunmadıkları 
takdirde kanuni ceza.ya çar
pılacakları ve bedel vere
ceklerin bedellerini ~er•ek 
üzere derhal tubeye gelme
leri ve adreıleri•de deiişik
lik o)aaların timdilıi adres
lerini bildirmeleri ilan olunur. 
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iliyet genel kurul ay 
Gençlik kurumlarına yardım 

Meselesi - Ziraat bütçesi 
Vilayet genel kurultayı dün 

öileden sonra vali general 
Kazım Diriğin bAşkanlığında 

toplanmıştır. 

Evveli geçen zeıptın csa~ı 

okundu ve onaylandı. Ondan 
"Onra ... elen evrak okunarak 
it o!duğu encüme krc havale 

edildi. 
Azadan bay Mustafa Münir'e 

10, bay Yusuf Ziya (Bayındır) a 
iki gün izin verildi. 

Azadan avukat Murat Çinar ' 
;-;. jİrml beş arkadaşı tarafın
dan spor sahaları ve spor te
şekkülleri hakkında verilell 
takrir okuııdu ve bütçe c•cü
menine h:lvale edildi. 

Meclis başkam bu takrir mü
nascbetile dedi ki : 

- Spor vaziyeti kurultayca 
malumdur. Bunun esasını he
men hemen kabul ettik. Bu 
vaziyetle spor başka bir cephe 
alıyor. Bu kadar medeni ihti
yaçlar karşısında kalan Türkiye 
S?"ençliii ve lxmir ı:-ençliii böyle 
bir kuruma muhtaçh. 

Fırka srenel kitipliii de spora 
yardımımızı istemiıti. Murat 
Çinar ve arkadaşlarının takriri 
kıymetlidir. Bütçe encümenine 
verelim 'H çıkar bir yol bul
sunlar. 

Murat Çinar ve arkada~Jan
nın takriri ,udur: sayı• kurul
tayın ı:-cliri ile aiderini karşı
laştırmak için zorluklar içinde 
çırpındıiı hepimicze belli-
dir. buna raimea mühim 
miktar para sarfıaı :ı.aruri kı

lan bir teklif ile huzurunuza 
çıkıyorum. Teklifi şudur: 
Şehrimizde lzmir gcnçli2inin 
beden ve moral terbiyesini en 
verimli bir biç.mde tatbik için 
neslin ihtiy çına tam minasile 
cevap verecek spor alanlarımız 
yoktur. 

K re teri m ıtebariz ulu 1 
anlamı ~aülam v r cağı yeri 
b"lir bir ırc.nçl k yurtta büyük 
şc ·n c erini kurubilir. Yurtta 
içeriden ve dışarıdan emniy.ct 
ve huwru bozabilecek her kö
tü ügiln karşı ına dikilecek «"n 
kudretli varlık bedeni ve ahlakı 
saülamhkla çelikleşmiş demir 
iradeli bir gençlik hünyesidir. 
Ancak böyle bir gençliği• gön
lünde yaşıycn Atatürkün he
yecanı gelecek nesillerin yolunu 

Halk işleri 
Çabuk görülmelidir 
Dahiliye bakanhiındaa vali

liğe ~elen bir bildirimde deni-

liyor ki: 
Her hangi bir ı' ıçın arzu

ha !le yapılan miiracaatlar üze-
rine bazı yerlerde alakadarlara 
arzuhalin kayt numarasının ve
rilmediği S?"İbi gördüiü mua
mele sonunun da teblii edil
mediği anlaşılmıştır. 

Halk işlerinin çabuk ve ko
laylıkla bitirilmesi e~aslarına 
aykırı olan bu hal aynı zaman
da bir çok lüzumsuz muhabe
rclcre ve alakadarların müker
rer şilıcayetlerine yol açmakta 
olduiundan müracaatlarında 
kendilerine bir numara pusulası 
verilmesi ve ,ahsa ait müracaat 
ve şikayetler ü:ıerine yapılaıı 
muamele sonunun müstet'ilere 
yazı ile bildirilmesinin te111ini 
lazımdır. 

Bir Otelde Randevuculuk 
Kemer caddesinde mülhakat 

Recep oğlu odacı Mehmed, 
etelde misafir bazı kadınları 

mcnf aat mukalıtilinde otele ge
len müşterilerin odalarına ka
padıj'ı körülerek bakkıada tah
kikata baılanmışhr. 

aydınlabr ve onları yalnu Ata
türk yolunda yürüyerek yurt 
refahını yükselten Türh'"Ün yük
sek şerefini koruyan kudret 
ordusu haline getirir. 

Her gösterdiği yol ile ulusu
muzu yeni bir yükselişe götü
ren büyük şefimizin istediği 

varlığı kafasında müspet ilim, 
gönlünde ulus sev2isi, kanın
da kızgın bir yurt duygusu 
ile dolu te•iz Ye asit geaç
liii yetiştirmek için meclisi
mız yardım etsi• ve böy
lece milli savaıııı ıeaıbölü olan 
İzmir, yüksek işaretine en ön
ce uyan yer olsun bu yardım 
nasıl ve ne şekilde olur? Bu
nun mutahassıılara bırakılması 
lizım. Sayın kurultayın bu i~le 
alakasıuı •e bütçeclen ki.fi tah
sisat vcrilmeıiai dilerim. 

Müteakiben ziraat bütcesi 
okundu ve milıakeresiae baı
landı. 
Çeıme Seferihisar zira.at 

memurlukJannı• bütçeye ko
nut.ası hakkında Avukat Bay 
Ahmet Şükrü hülisatcn de
diki: 

- Bunlara lü:ıum yoktur. 
Zaten srcçen sene latyedilmiş
ti. Y enidea ihduıada mana 
yoktur. 

Bay Mehmet (Seferihisar) -
mescJe bay Şükrüaün dediii 
2ibi deiildir. İhdas edilmiş te 
deiildir. Çeıme ve Seferihisar 
gibi milhim kazaların ziraat me
murlukları liğ•edilirse diier 
küçük kazalarda• tamamen kal
dırılması lazımdır. 

Bu memleketi ziraat memur
larına ihtiyacı vardır. Bu ka
zalar ziraat yeridir. Muhtelif 
mahsul ve tütün çıkarırl r. Ufak 
bir para için bu iki kazayı 
memurdan mahrum etmemek 
Jizımdır. Diğer b zı azalar 
da bu hususta mütaleal rını 
söylediler ve neticede büt
çe e cümenının teklifi ek-
eriyetJe kabul olundu. Gele

çe\c celsede ziraat bütçesinin 
madde madde reye konması ve 
Maarif, Nafia v~ sai-lık bütçe
lerinin oknnmasına karar ve
rildi. Ve Çarşamba ~ünü öğle
den sonra saat 14 te topJanıl
mak üure celseye nihayet ve
rildi, 

Odalar kongresi 
Murahhaslar dün seçildi 

Mayıı sonlarına do2'ru A•
lcarada topla•acak o!an ticaret 
ve sanayi odaları büyüle kon
frcıine iki asıl ve iki ye-
dek aıayı · iatihap etmek 
Üzere dün öjleda evvel 
Ticaretodasında bir toplaatı 
yapılmıştır. Bu toplantıya mül
hakattan ıelen Ticaretodaları 
murahhasları da iştirak etmiş 
bulunuyorlardı. Büyük konirc 
a_ııl •urahhulıklarına bay Şe
rıf Remı~. ile. Bergamalı bay 
H_~a~, muşavırlij'e Oda umumi 
katıbı bay Mehmet Ali ve ye
dek murahhaslıia da pahımut
çular şirketi mi.dürü bay Fuat 
seçilmişlerdir. 

Ulusevinde 
Bir konferans 
Konya saylavı Bay Ali Rı

za Türel önümüzdeki Cuma 
ıüaü UluHvinde '1 Milliyet 
ve beynelmileliyct ., menuu 
üzerinde bir konferans vere
cektir. Okurları•ızın bu kon
feransta bulunmalarını tavsi-
ye ederiı. ( 2 - 5 ) 
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KÖŞE.1DE l 
Bi düşünce 

Beş parmak düz olsaydı 
alclacaip, kem kepaze bir şey 
olurdu, Sıtarasız bir hal alırdı 
da el olduiuna, parmak oJdu
iuna elimiz erdikçe loüfreder
dik. Hoıyat ve insanlar da öy
le deiil mi?. 

Bu gece; tepeden 2"ören 
~vimin; k:pısından, penceresin
den fzmiri koyu koyu seyret-
tim. Caddc\erindc ışıklar ev
lerinde ışıklar ... Bir yaşayıJ 
göşterişi, bir yaşayış 2ö'Steri
şi 'ki ş~irlcr böyle manzaralar 
karşısındA acıklı, tatlılı iç do-
2-uşlarıyle nelere 2ebe kal
mazlar, ncJer ötmez, neler 
yumurtlamazlar. 

Bestekarlar ne ilhamlann 
virenii içinde neler şakramaı., 
neler ai1amazlar. 

Birde şöyle dü4üaürıek; ki: 
Bu bilmem işin deiruıu mu
.lur?: 

Benim hu tepede" bakııl• 
ıörüfümle yalnız İzmir deii~ 
dünyanın bütün meskün ıebır
leri pırıl pırıl parlıyor. Kı~ıl 
kızıl ıııldar, kör kör dumanla
nır. Lakin hepsinde ve bu hep 
pmlb, ı,ıltı, kn:arb ıııklar için
de bir mezar ömrü ieçire• 
insa11lar zevkleri, neıeleri, aaa
detlerif ıülmeleri, oyaamalarile 
bir dciildir, kimisi ab! çeker, 
zevk çtlimlıj'ı içinde; kimisi 
ah! çeker saadet hasreti içinde. 
kimiıi ~üler, S?"üldürür, kimisi 
ağlar, a~labr, kimisi ah çeker 
zevk sanılır, kimisi ıüler dert 
sayılır. 

Niceleri vardır ki aiJamalan 
saadettir. Niceleri Yardır ki gül
meleri felaket ve sefalettir Her 
kulun kendine i:'Öre derdi var. 
Dostlar.. Her kulun kendine 
göre sevinci var. 
Beş parmak düz ol111adığı 

gibi bunların düz ve bir yön
temde olmasıaı biz hayalimizde 
beslesek bile hayattan l.ekleye
meyiz, beklesek ömrümüzün 
ıonuna kadar bu intizar bizi 
sönmez bir dert ateşine boiar, 
çıkar, ~ider. 

Herkesin içinde bir arslan 
yatar. Bu rslan ümit ve hayal
dir, güvençtir. Bize a-örünmiyen 
yaşayişi kendi güvencimizle, 
kendi arslanım1zla alt edip 
düşüncemizi, yaşayışımızı, Qıe

saretimi:de oluruna bailarsak 
beş p~rmai'ın düz olmadıiı 
fehvasını güden hayatı; düşün 
celcrimizle düz ederiz. Öyle 
değilmidir ki : zengini de, faki
ri de, ahlısı da oflusu da çeşit 

- Ah ıöyle. olsaytlı 
Larla yaşarken nihayet hep

si de bir sonun, bir ermeni• 
arkasından kan ailarlar. Bi~ 
yeterki milli ve ahlaki endişe· 
lerimiıle hal, yol olalı111, 

Dostlar ! Kiminizin ne ahı 
var.sa, kiminizin ne derdi var • 
ne içlenmesi ne hayıflanaaası 
varsa gelin şu hayatın yel de
~irmeninde; bunları• incesi de 
çıksa,kalınıda çıksa, kepeii, küs
pesi de çıku hepsini paçal edip 
tabiatın yaranamadıiı düzlüiü 
karııtırıverelim 2idelim.. Ai
larken iülelim, gülerken aila
yalım, hepimizin ~öreceii yö
rüycce2'i ömrün SOl'UDa beş 
parmaiı düz olmasada paçal ol
muş erelim, varalım, bu ltör 
le icçer, '>u•u böyle kabul 
etmek lazım. Bunun böyle ol
masıwdan bi% ııkılmayahm, biz 
utanmayalımda yarata• sı1"1-
ıın. 

TOKDIL 
Arlcamdan yazıyı ta\ı::ib edea 

karım: 

- Galil•a eu ıil• derdill 
çok, detıi 

- Sorar•ısın ? karıcıiım 
sorar•ııı• ? çok ama kimıeye 
deiilıede keadime tenlli ••
rıyoru•. 

T. O. 
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15 -Senin yerin e olmağa çı dıran 

l.tanhuı ~adınlar .S?!._ sayan ... 
ıta yürü 1. .. clondüiümüz vakıt çüriitmek mı( Acaba onu dü-
ltıneie b JJO.t2e ve tcktük SÖ}'- } şündiiğün var mı? 
l•rı ışla.nııştın. Küçük kol- Belki. her zevk gibi beni de 
ı, le~: uııttna; İnce dudaklarını 1 seviyor, daha do~rusu yıllardır 

un : 1 beni nasıl sevdiğini de bilmi-
- Anne! dedin yorum. Bu ne biçim sevgi .. Ne 
Bu ilk tat) : k lb' · uyı:-unsuz düşünce.. Sen•etini 

titrctr b" . . ı ça~ırış a ımı l k d f d k 
Fe . ı ız.ı bırbirimizc kaynattı. çe c terin e gösterme isti-

La~ d~k~J ~aktı, sonra ıöz1eri yen bir adam 2'ibi sen de beni 
ı ı dı. en lüks salonlardan, en adi 

"-~tnodvakıt..Scnin için çarpan kumar mas:ılarına, barlara sü-
.. c bu adamın yabancıh- rüklemekten çelcinmiyorsun .. 
ııaı anlıy k k Yeter Ferit.. Asıl bu yaşayış, 
böyJc F .ara ızardım.Bundan bu yuvarlanış beni yıprnttı, çü-

crıt seninle benim aramı-
zı dikil · b" rüttü. Her şeyden bıktırdı. Da-
k ttıış ır engeldi ben san:ı 
Ofttıak · yanığım kalmadı artık. Beni .. ıstcdikçe o çekecek 

sur··kı· bırak .. Kızımla bırak .. u ıyecckti. Suçumu duy-
ınuşturn yüzüne bakamıyordum Müstehzi bir gülüşle: 
Yavrum yavaşra kollarım gev- - Yalnız gidersem sen kay-

d ,. bedersin Şayan, senin ycrin-
fc i, eni yere bıraktım ka- de olmağa çıldıran kadınlar 
ranlık gecelerin yıldızlarını par- k 1 ço .. 
atan gözbebeklerinde S birin Kaya boğazımı bir hınçkırık 
fölgcsini i!Örmckten ürktüm.. p rçaladı, kendimi tuttum 5on 

. Ferit yaşayışını hiç değiştir- gücümle haykırdım .. 
k ı~?rdu. Ben onu evimin er- - Yerime ~öz. koyanlara 
rncıf:.1• Kayamın öz babası yap- h~men buyur derneğe yoklu-

gı kurarken o, beni kumar w ·ı • k d gum vesı e <>ıaca sa urma git .. 
v zevk hayatının ortağı edi- Bugüne dek tanımadı«ın ono-
yordu. "' 

A k rumu, birleşik haklarımızı nö-
. rtı .. ne F eridi yolund~n betçi neferi aibi baş ucunda 

Çevrrcbıhyor ne kend' . • 
b · d 1 1 onun heran gözcülük ederek tamt-

çe~ -~rı~. e~ kurtarabiliyordum. mak istemem!. 
.Butun umıdim sende "ıd"ı K 
ilk k b aya Beni kızdırmak ister gibi me te i pek iyi bı"tı" . t" .. 
· d' ı 11 • rmı§ ın inatla : şım ı. Ko e}de leyli olmakt~ 
kendı kendıne güvenerek ha- Bu iÖzcülüiü ederken sana 
yata hazırlıklı yetişme2e y _ 2öz koyanlardan mı çekiniyor-
dım edecc~ti. Bir taraftan da aun yoksa!.. Ne çabuk o sar: 
~emal Şakır bu değerli musiki sılmaz gücü,kcndine olan iÜvtni 
~~~ w ~ltı _yaıından beri sende kaybettin!. 

f or ugu ~ufü\c istidadı bca- Ben öçlü bir bakışla: 
eyBo:~ umiu arımı artınyordu -Ç.ı..buk mu dedı'n?Bak Ka-ılıyorsun ki bütün 7. k" · • 
P~r cmbe ak amları t .ev ım ya genç kız oluyor? Geçen yıl-
dıvcndc ni beklemelc~ş mer- lar aeni hala uslandırmadı!.. 

Bu " ı· · U Iandırmıyacak.. Ayakların ozen ı sarılışta .. l 
5 nıyorum ki senin beni d ~y c ucunda kazılmış uçuruma yu-
araştıran şika U" b" 1 a Yarlanmaktan seni boş yere 
vardı. Mutla(h ı ır sokuluşun koruma~a uğraştım. Düşünce-
marnı bir ö ··er ayrılışta nim- lerim, duyaularım, başka başka 
dilek k ı d pu unutulmuş bir • 

a ır ı deail · K dilekleıim olduğu halde sana 
Ne yazık ki b•u ~ı ayam .. 

gören F critl gunü de çok uyar göründüm. Fakat şimdi 
kat'i bi Aramızda .son ve anlıyorum lci hepsi boş ... Senin 
pcrd · r çarpışma, sana bu mayan, kumu ve zevkle yuğu-
g .. t cnın karanlık taraflarını 

1 
b . 

os erme<Ye ru muş, enmıse ... 
El. d • YArar sanırım .. 

un e p t d f · - Evd ıeninse? .. sevd"... as a e terım e 

dıı:-ın tatlıları dadıma sayı
yor uın .• 

F "d· b en ın a,ı içeri uzandı: 
- Sen daha hazırlanmadın 

mı fayan? 

· - . Yook! Hem 2'itmeie de 
nıyctım hiç yok. 

O kız2ın: 
cc;-. Ncb de~e~? Mutlak gele

sın, en ıstıyorum. 
bu-: Ben İstemiyorum, çünkü 

gun Perşembe kızımı beldi
yorurn s · 
nı ·· enın sefahet kan-Ü Y•fayışından. 
lcyl"zak ~lsun diye yavrumu 

ı vcrdırn.. Bari bir 2"eccmi 
onı. bırak. Bu anlatılauı hiç, 
Yaşanması ı:üç yor~unluktan 
bılctım, usandım artık!. 
·? Şi111di de şikayet öyle 

~~ GüıeJliiini yalaız kelldim 
ıçın kapa b' k 
rüt k . yıp ır cnarda çü· 

nıe ıstcmediğim için!.. 

- Güz.clJi2'iıni bir kenarda 

TAYYARE 

- Kızım var, Kayanın anne
siyim ben .. 

Bu çapraşık yaşayışte benliği
mi doyuran büyük vazifemi fısıl
dıyan kızımın varlıiJnı onun is
tikbalini düşünmek istiyorum. 

Ferit ! Bu tehlikeli akıntıda 
Kayayı körek saJlamak zorlu
iundan korumalı, suçumuzun 
•2ırlığını bu çocuia çektirmek
ten kork !. .. 

Omuzlarını silkti : 
-Bah!Onu eyi okuttun, oku

tuyorsun yetmez mi ? Küçüğe 

istikbal hazırhyacaiız deye biz 
hayattan mı çekilelim?. HayJr, 
hayır, yasamak, yaşamanın da
dını alabilmektedir. . . Zevk, 
oyun işte yaşıyan insanların ka
nılmıyan nice heYesleri ... Yapa
bildikce yapmalı, yapamadın mı 
özenle bakmalı ! 

SİNEMASI 
Telefon 3151 Telefon 3151 •a 
BUGÜN geçen sene ( Harp ) filminde alkışladı~ımız 

ANNA BELLA ve CHARLES BOYER gihi iki yüksek 
sanatkcirın yarattıkları bir şaheser. 

[ ÇILÇ!!~ane~AN ] 
Baştan başa aşk, heyecan Ye musiki filmi 

Ayrıca MİKİ ifılc ( ırülünçlü karikatür komik ) 
FOX dünya havadisleri ( Türkçe ıöılü ) 

Seans saatları hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 
Pcrşcmbt 13 - 15 (talebe seansıdır) 
Cuma 13 de ilave seansı Yardır. 

DiKKAT: Hergün son 21,15 seansı ucuz halk aeansıdır. 
Fiyatlar 25, 35, 50 kuruştur. 
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y 
Yeni büyük hadiseler bekleniyor 

Zlatef kabinesi çekiliyor Mu? 

s ? 
• 

••• 
Hir Bul.,ar hakkında 

h 

1'akihat yapıh)'Of 
İstanbul, 7 (Hususi) - Evin

de asker kaçağ'ı saklamak ve 

askeri esrarı öğrcnmeğc teşeb
büsten dolayı müddeiu•umilik 

Generalların I1er biri başbakan olmak sevdasında Skalo adlı bir Buli!ar hakkında 
takibat yapılmasını istedi. Skalo 

Atina, 7 (Ö. D.) - Katimc
rını ga7.etesinin Sofya muh;ı.

biri bildiriyor: 

J·:sl.-ı' Ha~lmlmıı Gt>01'!J'!l 1 
Zlatef kabinesinin istifası ih

timalinden bahsediliyor. Bunun 
ubebiı düyunu umumiye mese
lesinin iyi idare edilememesidir. 
Hatta bu istifanın bugün ta
hakkuku bekleniyordu. Öte 

yandan, başvekil genral Zlatef 
ile iç bakam general Kolef 
arasında ağır görüş ayrılıkla

Tmdan bahsediliyor. 
General Kolef, diğer fırka

ların da müzahetini elde etti-

~inden, Zlatcf yerine başba
kanlığa geçme\l istc~indedir. 

General Dom yan V clçcfin 
ordudaki nüfuzu gittikçe art
maktadı... Buna da, Zlatefi 
<lüşüriip onun yerine geçmek 
niyeti veriliyor. General V el
ç .... f genç zdı;tler taı afından 

lu1.ulmakta<lır. 

Bu ic;'erdcn be:.~. a 20 Nisana 
<.!oy :u Bu",....ar:~t<..nda vahim ha-

b • ' 

clicc!er be' .leneb 'le.:eğini ciddi 
kaynakl~rdan ÜJrendim. 

Fakn~ iç b~!<"'nı general Ko
lcf, )'- ı re-!I:İ "L:ı Bulgaric11 

i!azctcs~nde çıkan bcyanatmda 
kendi adı üzerinde ortaya 
çıkarılan duyumbrı yalanlamış 
ve ne komünistler için, ne de 
askeri tahşid;,ıt için fevkalade 
kanunların akıldan geçmediği
ni söyliyerck demiştir ki : 

- Eski siyasi rical ve bil
hassa bunlardan birisile birlik
te yeni bir soysal nizam kur-
mak istediğime dair çıkarılan 
haberler de temelsizdir. 

- Bir devlet partisi halinde 
birleşecek fırka kuvvetlerine 
dayanarak iş başına geçmek 
istediğinizi de söylüyorlar. 

- Ben böyle bir teşebbüs 
veya teahhüde girişmiş değilim. 
Hiç bir fırka ile temasa girme
dim ve hiç bir fırk~ yapmağa 

kalkışmadım. Zira Bulgaristan
da fırka olmamasına taraftarım. 
Tabiidir ki memlekette yeni bir 

/Jufıiml. ıi lla~/Jal.'mı Zlotr/ 
siyasal vaziyetin kurulmasına 
karşı koymak düşüncesinde de 
dci'ilim. Zaten bu elimden de 
~clmez. Ben hükümctin emri 
altındı bir general oJmağa de
vam ediyerum. 

Rejim 19 Mayısta ( Georgi
yef hükumeti tarafından ) ku
rulduğu şekilde devam edecek
tir. Esasen buna karşı bir te
şebbüs yapılamıyacak kadar 
sağlamlaşm1ştır dOf. 

ikamet~aha bağlanarak şimdilik 
.serbest hıra kılmı~tır. 

Toros ve 
Semplon 
Ekspreslerinde 

İst nbul, 6 (Hususi) - 15 
Mayıs tarihinden itibaren T o
ro~ ve semplon ekspres trenle-
rinden Reatoran arabasının 
kaldırılmasına yataklı vazonlar 
idaresi karar vermiştir. T oros 
ekıpresilc gelen ve Anup~ 
semp!on ekpre~ne aktarmoı 
edilen yolcuların akşam ye-
mekleri Sirl..eci istasyon büfe
sinde verilecektir. 

Yataklı vagonlar idaresi iJe 
Şark dcmiryolları idaresi müş-
tereken bu hususu temine ça
lışmakta ve büfeci ile anlaş
mak üzere bulunmaktadırlar. 

Avrupa ekspres trenlerinde 
şimdiye kadar bulundurulan 
Restoran arabasının da bu ta
rihten itibaren Siyolingradda 
Bul~ar hududunda bırakılacaiı 
haber alınmıştır. 

Resmi dairelerin tel 
yazlları 

istanbul, 7 ( Husu.si ) - Ha
zırlanan yeni kanun layihasına 
göre resmi dairelerin telyzzı
ları üçte bir ücrete tabi tutu
lacaktır. 

etaksas diy • 
ı: • ta 

'~Jntihabatta hük A mete !<arş .. 
cephe a acağım .. ,, 

Atina (Ö.D) - Serbest fırka ı ..,._. .. "' ... 
başkanı General Metaksr.s dün r 

Ankara, 7 ( Hususi ) - Bir 
müddettir Devlet şurasında 

tetkik edilmekte olan iş ka
nunu başbakanlığ'l verilmiştir. 

İstanbul, 7 (Hususi) - Ka:p 
gümüş lira basmaktan suçlu 
Hakkı ve Mchrnedin muhake
mesi bitmiştir. Hakkı üç sene 
hapise ve 1000 lira para ceza
sına, Mehmet de iki sene altı 
ay hapis cezasına mahküm ol
muşlardır. 

ııece fU beyanatta bulunmuştur: 
"Benim ve arkadaşlarımın 

seçimde hükumetle clbirliği 
edehileceiimize dair olan ha
berleri hayretle okudum. Be-
nim ve benimle elbirliği eden 
arkadaılarımın bütün Yunanis-
tanda hükumete karşı birlik 
Antı • Venizelist namzet liste
leri çıkaracağımızı tekrar tek
rar söyledim. Bu kararımın 
değişmesine hiçbir sebep yok
tur. Antı Venizefizmin men-
faatı ve benim ona karşı va
zifem bunu emretmektedir.,, 

Liberaller arasında ise Atlna 
listesinin başına B. Raktivanı 
ieçirmek düşüncesi vardır. Şu 
takdirde B. Raktivan sabık 
liberal meb'usların Ye namzet
lorin baıkanlıiı•ı üzerine ala
caktır. 

İstanbul, 7 ( Hususi ) - Bu 
sene buğday mahsulünün çok 
iyi olduğu bildiriliyor. İsviçre 
ile Belçikaya mühim miktarda 
buğday ihraç edilecektir. 
· İstanbul, 7 (Hususi) - Roma 
büyük elçimiz bay Hüseyin 
Ragıp şehrimize gddi. Bugün 
yarın Ankaraya hareket ede
cektir. 

İstanbul, 7 (Hususi) - Şeh
rimizde toplanacak olan F emi
nizm kongresine iştirak ede
cek olan murahhasların bir 
kısmı daha bugnn (dün) şeh
rimize reldilcr. 

Yunan filosunu takviye 
~~~~~ ..... ._... .... ~-----~~~~ 

Kılkış zıruhhsı Jeni gibi taınir edilecek ve 
ileride. oıısisteın bir kı·u vazörı. ınarlanacak 

• .......... Atiaa, 7 (Ö. D.) - Alıauı 
haberlere ıröre yeni deaiz ba
kanı amiral Dus•aniı Yuaa• 

•amen tamiriae karar veril
miştir. Bu ta•İr yapılınca, bu 
zırhlı 20 mil sür'at lcaza•acak 

G. Kondilis'in nutku filosuaun takYiyesi içia bir ko- Ye modern 
olacaktır. mi•yo• kurauttur. Filo kuma•-

. . 
ltir harp iemm 

Yunln ordusu • artık siyasa 
kalacak 

danı Yis amiral Sakelaryos ile ileri4'e, deniz tekaiiinia ta 
ıon ilerilemclerin• uyıun yep-

ltir çolc autahas.sıslar bu lco- yeni Dİr aaYaf kruvazörü sipa-

Dışında 
Atine, 7 (Ö. D) - Bu sab~h 

askeri kulüpte başbakaa yar
dımcısı ve ordu bakanı ıene
ral Kondilis zabitlere bir nutuk 
aöylemiıtir. Bu autulc bütün 
kıtalarda zabitlere ve neferlere 
okunacakbr. 

General Koadilis zabitlerin 
Ye umumiyetle ordunun yazif e-
l erinden bahsederek bunun, 
kanuni deYlet nizamına destek 

olmaktan ibaret olduğunu söy

lemiş ve ayaklanma hareke-

mi.syo•a rirıaiılerdir. Bu ko•iı- d 
rit ediJeccktir. Eski eniz ba-

yonun toplantılarıada Yuaan kaaı zamanında ısmarlanmaııaa 
donaaması•ın •Üaafaa kuvve-

tinde V eaizeles ile diicr tile ilişikli olaa bütün mesele- karar ver:ilmit olan iki dutri-
1 .. r cro"'ru··,u··ım·u·•tu··r. yeri• ıipariti timdilik ieri bı-karşı fırkalar baıkanlarının ~ .. 7 

mesuliyetini ortaya koymuftur. Ôirenildiii•e ıröre, fiJo•un rakılmıştır. T orpito filotilasınıa 
Ordu bakanı demiştir ki: bazı ihtiyaçlarına karşılık ol- büyük talimleri gelecek ay J.aı-

"Bu fırkaların yıkıntıları hun- ma\c üzere Kıllcış :ıırhlısıına ta- hyacaktır. 
dan böyle, bunlar tarafmdan • • • • • 

~~~~nndau~;.ı;~,~ o:~! u:::~~~ Şarköy sahillerinde 300 metre ge" 
doldurmuş buluacaktır.,, nişligv inde bir adacık peyda oldu 

B. Kondilis bundan sonra 
hüldimetin almaça mecbur kal- İsianbul, 8 (Husasi) - Şarköy sahilleriade iarip jeolojik bir 
dıjı tetbirleri Ye parlamanter hidise oldu. 300 metre uzunluiuada, 50 metre 2e11i1liiinde \tir 
duruma onun için iÖrüşültçek adacık deaiıi11 dibiaden ıuyun sathıaa yükselmiştir. Halk hlı· 
yolu anlatmıştır. diseyi seyir için sahile ııitmektedir. ________ .................... 11111!!!!!~--~----~--------

Ç o c u k haftası 23 Nisanda başlıyor 
-- ™-- -
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Gangsterler kralı 

1 
A~ Kaponun macer~ları J 

-3-

Cehennem ateşi •• 
mitralyözleri ortalığı 
kavurmuştu ... 

Polislerin 
kasıp 

Düşünmcie bile vakıt yok ... 
Ateı alanı gittiçe genişlemiş, 
bir cehennem içine yuvarlan
mıştık. Böyle iiderıe arkadaş
lardan birisi kurtuJmıyacak .. 

- Şimdi bu düşüncenin de 
sırası mıydı? Otomatiklerimizi 
çekmek, biç durmadan çekmek 
~rerekti Alkaponun en kuvyetli, •n kuraaz tanınan adamları 
böyle kapanda kıstırılsınlar .. 
Olacak ıeymiydi bu? .. 

r 

mı sıyrılıyor ? Onun hayali mi 
beni çıldırbyor? Demek ki 
hayatla kolay kolay ilişiğimi 
kesmiycceiim. Öyleyse biraz 
mukavemet daha.. Baş1mı ya
na çevirdim.. Andy niçin sus
tu diye baktım. Yoksa oda nu 
buz kesildi 1 Andy, s-evezeydi 
amma, arkadaşımdı, dostumdu. 
içime bir acıdır çöktü. Derin-
den bir ses geldi : 

Jak B•lbor 1111 sevgili,~i /hılly 

Koca caddenia ortasında 
kamyonlarımızıa altlarıaa ııim
uış, ancak keadiınizi koruya 
biliyorduk, Fakat bu mukava
metin de kaç dakikahk hükmii 
olabilirdi. f ,te kamyo•lar delik 
deıik oluyorlardı. Herbirimiz 
t•mpaaya Yiıki Danyoıu alıyor
duk. Bu cehenaemden kurtulma
ia imkan i'Örmiyordum. Söyle 
iken buradan çıkmaia, bir 
kurtulut yolu lımlmaia berçlu 
idim. Denilen iki kamyon ar
kadaılarımıza bir barikad •azi
feıiai rörüyordu. Ne yapsak 
beyhude... Mitralyözler kudur
mufcuına ateş saçıyorlar Bi
zimH pençerelere tevcih etti
iimiz ateş gittikçe zayifliyor, 
zayiatımız büyük benziyordu. 
Yer yer iniltiler, tabanca
lanaı bırakan koJiann sayııı 
çoialdıiını anlatıyordu. Aıady 
ile ben kamyonlar altından ka
yarak ateşte devam ediyoruz:. 
ediyoruz. Garip deiil mi, koca 
sarışın dev ne.şesini kaybetme
mişti? Gene kahkahalar Hvu
rarak soruyordu: 

- Jack, şimdi ıevindin mi? 
Bak nasıl vızlıyorlar? Buırüne 
kadar bu kadar şiddetli ate,Ie 
.karşılaşmamı,tım? Ne bu be? 

Nerdeyse nefes aldırmıyacak
lar İşte ser2'Üzeşt dediğin böy
le olur? Onun içinde yüziiyo- ı 
ruz. Şu gırrr, gırrrları dinle ... 
Bak ne hoş ... 

Halbuki bu gürültü, kulak
larımın zarını patlatacak gi
bi korkunç, cehennemi bir 
gürültü idi, Evlerin dcrİ"ll
Iiklerinden gelen aksiseda
lar bı:r yürek hoplatan sesi 
bir kat daha arttırıyordu. 
Bu dakikadıa Dollynin yumuşak 
kollarında can vermek varken 
burada bulunmamn acısını ta
tıyordum sanki.. Dollv.11in yeşil 

- Jack bu defa hapı yut
tuk .. Buradaa kurtulamıyaca,iız. 
Bu baskın son baskınımız olu
yor. Yaptıklarımızı ödeyoruz. 

- A:ady ievşeme.. Bu ne 
ahmakça ıözler .. Sanki bu ka
dar zor, yeiı verici bir ya.ziyet
le ilk defa olarak mı karııla
fıyoruz. Altın hıuuulelerimize 
hücum edildiği ııünü habrlaıa
na.. O ırün de bit.mit ıribiydik. 
Fakat yine yakamı.z.ı sıyırdık. 

- Öyle fakat.. Buırfin im-
kansız Jack.. DuyurWll i,te .. 
İmkansız .. 

Altıncı defadır ki otomati· 
ğimi doldurmuş bulunuyorum. 
Düşünüyorum : 

- Ateşte devam eden ~r
kadaşlar ancak aJh kişidir. Şu 
halde 24 ü hapı yutmuşlardır. 

Bu kadar şaşırtıcı bir baskından 
başka ne beklenebilirdi? Poliı 
lere ielince onlar barındıkları 
evlerde eyice muhafza alhndadır 
lar. Belki de bir tanesinin bile bur 
nu kar.a•amıştır. Müsı.ademe 
devam ederken Şikagonu11 bin
lerce polisi harekete geçmiş, 
Stad avenüye giden bütün cad-

deler tutulmuş, Alkapon çete
siain faaJiyat merkezleri sıkı 
nezaret altma alınmış olacaktı. 
Zira bize hiç bir yerden yar
dım gelmiyordu. 

Birden?ire bir el koluıua sa
ndı. Bu Andya.in eli idi: 

- Jack dedi. Bu defa beni 
hakladılar. 

- Hayır Andy.. Kesilme ... 
Kaç defalar o kadar çok mer-
mi yedin de ölmedin. Buradan 
çıkmağa bakalım. 

- Jack nefesim kesiliyor. 
Yüriiyemiyorum. Haydi yo!un 
açık olsun ... 

Andy'nin hakkı vardı. Bizim 
cephede ateş durmak üzere 
tdi. Daha dört arkadaş zaman 
zaman ateş ediyorlardı. Belli 
ki onlar da yaralıdır. içimde 
bir ümit var,. Belki de diier
leri mühimmatları elmadığın

dan sustular. Ben nihayete 

• -
Alman kudretinin canlanışı Nazırlar 

. . meclisinde Alman F ılosu yenı baştan can-
lanıyor ve büyüyor 

İngiliz tonajının yüzde 35 iyle Almanya deniz de 
Korkulacak bir kudret olacak 

Aimanyanm donanmasını da 
yeni baştan kurmak kararı 
hakkında şimdiye kadar res
men biqey söylenmedi. Yalnız 
Bcrlin iÖrüşmelcrinde buna 
dokunuldu. Fnkat bu iş üze
rinde de Almanlar ordu ve 
tayyarecilik katlar çalışmak 
azmindedirler. 

Versay muahedesinin 
Yara;ttlğı durum 

Versay muahcdelİ yapı.mca, 
Almanya ordu gibi do!lanma 
İçin de hile yoluna !:aptı. Mua
hcdenin 151 ve 190 cı mad
deleri Almanyaya ya!nız 10000 
tonluk 6 kruvu:ör, 6000 ton
luk 6 kruvazör, 800 to~Juk 12 
torpida muhribi ve 200 tonluk 
12 torpido bırakıyordu.' Fakat 
eJindelci gemHerin eski olduö-u 
ve!ilesi!e Almanya 1921 de 
mukteJif cins gemilerden üçte 
bir ihtiyat inş:ısına hak kazan
dı ve böylece donanmasını üçte 
bir nisbetinde artırdı. 

Sonra Alınanlar metro toni
latosu yerine Vaşington konfe
ransında. kabul edilen tonila
toyu esas tutarak ilk Doyçlaad 
krovaıörünü bu temele göre 
yapblar. Sözde 10 bin tonilato 
hakikatta 14,000 tona çıktı. 
Bu krovazöre bir zırhlı zırhı 
verildi. 26 mil !!Ürat temin 
edildi. 28 santimetrdik top
lar konuldu. Hareket sahası 
çok geni~ o!an bu cep 
zırhlılarından şimdiye ka-
kadar dört daııe yapılmıştır. 

Alman donanmasına ayrıca 

iemisi, mektep gemisi, hidro
grafi vapuru gibi bir çok yar
dımcı parçalar ilive olundu. 

15000 scemicisinin yalnız 10 
bini harp mevcudu olarak iÖS· 

terilebilir. Alman donanmuı 
14 Amiral, 941 deniz zabiti 1874 
memur> 1649 yardımcı memur ve 
10,227 işçi muhafaza etmiştir 

ki 1912 rakamlarından az fark
lıdır. Bu da Almanyanın deniz 
k uvvetiai eski haline getirmek 
mele için yeter miktarda kad
roları elde tutmak azmini iÖı
terir. Dowanma bütçesi bu yıl 
236 milyon marka (118 milyon 
liray) çıkarılmıştır. Bunun 108 
milyonu (54 milyon lirası) yeni 
yapılar içindir. Geçen yıla röre 
yüzde 87 artmışbr. 
Eski fllo nasnl doğmu,ıu 

1914 ten önce Alman filosu 
Flottenveretin adlı donanma 
cemiyetinin ~eni~ propaianda

sile doğmuştur. Bu cemiyet 
1898 de kuruldu ve amiral 
Tirpiç onun canı olmuştur. 

Cemiyeti idare edea.ler aris· 
tokratlar, büyüle memurlar, 
u11.ayi şefleri idi. Daha bi-

rinci yılda cemiyeti• 114 bi• 
azası oldu. 1900 yılında bu 
rakam 600 bine çtktı. 1906 da 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
üç kurşun var. Üç kurşun .. 
Bunlar elbette işime yarlya
cak. Bizimkiler tamamen sus
tular. Halbuki polislerin mit
ralyözleri İflemekte devam edi
yor. Tam bir temizleme yap
maia karar verdiler ve mu
vaffak oldular. 

- Zavallı Andy, benim bir 
oğlan mı yoksa kız çocu,2"um 
mı o)aca~ını hiç biJmiyeceksin. 
Belki de, ben de bilemiyece
j'im. Zaten bunun ne ehem
miyeti var? Kötü bir une ile 
kötü bir babanın talihi mi 
olur? 

Yazan: General A. Nlessel 

A'ma11larnı tauyate (u~misi 

cemiyetin prapa2andası Rayiş- dan korkmıyor dej-illerdir. Ôte-
tai medisioi hükumetin prog- denberi Alman taraftarı olan 
ramından daha ilerı giderek Mançester Gardiyan gazeteai 
12 dritout yapmak kararına bile şöy]e diyor: "İngiliz tona· 
sevketti. 1908 de cemiyet baş- jımn yüzde 35 i ile Almanya 
kanlığına amiral Köstcr 2'eçti denizde korkulacak hir kuv-
ve aza miktan milyonu geçti. vet olacaktır. Alman !!ahilleri, 
Zırhlılardan sonra beş tane bilhassa şimal denizi sahilleri 
hafif krovazör yapıldı ve Alman yanaşılamıyacak haldedir ve 
filosu dünyanın ikinci sıra- kolayca tahkim edilebilir. Af. 
sına iCÇti. Bu neticeye 14 sene- manyanın deniz aıın :müdafaa 
tle uıı:rdılar. 1016 da cemiyet edilecek ülkesi yoktur. Şu halde 
dona•ma için bir ıründe 6 Alman filsu elbirliğile harekete 
miJyon mark iane toplaya bil- geçmek için tama.men serbeıt 
mişti ! olacakhr. Hatta Lrnrsan vazife~ 
Flottver elsn canlanıyor sini görecek büyük ıremiler 

Savaştan sonra, d~mokratla- ayırarak iktisadi münakali.b 
şan umumi iakirın ve hükü- bozabilecektir. Şanghaya ka-
metin kullandığı donanma ce- dar konaksız gitmeie muktedir 

miyeti ehemmiyetini kayb etti. olan yeni zırhlı kruvazörleri 
Şimdi heyetlerin arzusu onu ( me,hur cep zırhlıları ) bu it 
u Alman deniz kudreti cemi- için biçilmit kaftan gibidir. ,, 
yeti ,, adı altında yeniden can- Alman deniz alb gemileri 
landırmııtır. Eski hususi cemi- hüyük savaıta Amcrikaya ka-
yet şi~di devletin resmi bir ku- dar gitmiılerdi. Alına• fabri· 
rnmu olmuştur.Buuda.n anlaşılı- katarını saran aizlilik g-özönüa-
yorki Alman filosunu kuvvetlen- de tutulursa, onlardan yakın-
dirmek için metodi\i bir ~ay- larda kim bilir daha neler çı-
ret sarf edilecektir. kacaktır? 

İngiliz gazeteleri ıelecek de- · Gurur hazan insaalan mah-
niz konfcran!lında Almanyaıun veder. Almanlana denizlerde 
İngiltcrenin yüzde 35 i nisbetin- kudretli olmak iıteii de belki 
de bir deniz kuvveti istiyece- yakında ıiyasi iÖl'Üfmelerin 
ğ-ini yazıyorlar. İnailirler bun- mühim unsurlarından biri olacak. 

Habeşistanın talebi ..... _. .. 
Uluslar kurumu fevkalade kon-

seyinde tetkik edilecek mi ? 
- ··-· .. 1 Cenevre: 6 ( A.A ) - Ha be- ide olarak toplanacak olan uluı-

. h"k·meti ul 1 şıstan u u • . . v ~s ar kuru- lar kurumu koııseyia.de tetkik 
mu i'cııel katipligıne yeniden edilaesiai talep etmektedir. 

telgrafla müracaat atmiştir. Bu Genel katip verdiji cevapta 
telO"rafnamede Habeşistan Tan bu tal b" k t hl'~ 

• . ı e ı onsey azasına c •i 
ıaıetesı tarafından İtalyanın ttiy. . _ 

1 
d'kt b 

. e 1rın1 IOY e ı c11 sonra u 
Er~t.r~ye 4000 amele göndere- !leferki fevkalide içtimada 
ce~ını ve bunların Masaua ile ,_ . . . 

~onsey ruznamesmıa yalnız hır 
Habeşistan hududu arasında t k dd · · . · · 

· d ki · . e ma eyı yaaı ıçtımaı ıcap 
Yol ınşa e ece erıne daır ne•- . h- eli 

Y ettıren a se i ·bt' tti' v • • rolunan haberi mevzuu bahset· . y. Y 1 ıva e ıını 
kt d. ve fakat diger ınüıtaccl meı-me e ır. 

Hade•istan hükU.eti b h· - elelerin müzakeresi lirunrelirse 
T U a , k , 'h 

disenin italya. için askeri hazır- konseyın arar ıtti azına ıali.-
lıklar mahiyetinde olnuiuıı.u ve hiyeti oldutunu söylemiştir. 
aradaki ihtilafı kuvvefJendire- Umumi katiplik Habeıistanın 
ceiiai ıöyliyerek, Habeşistan talebini koscye bu fekilde arze-
vaziyetinin 15 Nisaada fevkal- decektir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

,-Kadın Tipleriıam. 11\ 
Bayan Rebia Bilgin'in ~azetemizde büyük zeYlde okunan 

"Kadın tipleri,, romanı İıtanlaulda basılmış olup İzmirdeki 

bütün kitapçılarda Ye bu meyanda "Hükumet .koaai'ı karıı

sında 32 numaradaki,, yeni Yavuz kütüphanesinde sablmak

tadır. 

Paris 7 (H R) Salı günü (ya· 
nn) toplanacak olan nazırlar 
meclisinde Fransanın uluslar 
kurumunun fevkalade lcon~eyi-
ne takdim edeceği muhtıra su
reti tespit edilecektir. Bu mub· 
tıra Fransanın bundan evtl 
Almanyaya verdiği protesto 
notasının devolöpe edilmiş bir 
1ekli olup Streza konferansı
nın tadil edilmesi muhtem~ldir. 
Eyi malumat alan mbafile 
fÖre Franta Verıay muahede-
si•e mu~ayir duran Almanya· 
nm i'İriıdij-i askeri hu:ırlıkla

rı11 minen takbih edilmesini 
uluslar kuYumundan isteyecek
tir. 

Goobels Diyor ki 
Berlin, 7 (H.R) - Dün Dan

:ıir'te nutuk ıöyliyen dektor 
Goobelı: ''Biz Fransayı tehdit 
etmiyoruz. Almanya sulh İ•ter. 
Fakat kendisine tecavüz edil-

' mesiae meydan vermeL Ray~ 
Führer bütün dünyaya el uzat· 
mıthr,, dedi. Danzig iııtihaba
baın neticesi bu dakik.aya ka· 
dar belli olınamııtır. 

Roosvelti 
Öldürecek midi? 

Loadra. 1 (Ö.D.) - Boston· 
dan bildiriliyor: Burada gizli 
zabıta memurlarındaa T omas 
Morfi adlı hirisi yakalanmııhr· 
Bu adam cumhur başkanı B. 
Roosvelte bir mektup ıönde· 
rerek ölüm tehdidinde bulun
BlUf olmakla suçludur. 

Belgrat'ta 
Ruhani iyin 

Belıırat, 6 (A.A) - Bugün 
Kral Aleksandrın Marıilyad• 
feci ıurette ölümünün albnct 
ayı dönüm günü dolayisile 
Belirad büyük kiJise!Iİnde bir 
ruhaai iyin yapılmış ve bu 
iyinde bütün hükumet erkanı, 
elçiler ve kalabalık bir halk 
hazır bulunmuttur. Ayni zıl
manda Oplemh: de Karyorıi
yeviç. hanedanının mezarlarında 
bir iyin yapılmıt TC bu iyinde 
de genç kral ikinci Pier, kral 
naibi prenı Pol ve kral hane-
danı iz ası hazır bulunmuştur' 

Japonyada taassup 
MUcadelesl 

Tokyo 6 ( A. A) - Japon 
laparatörünün ilahi Tazifeleri
ni reddeden nazariyeyi ertaya 
atan profHöc Minodenin bu 
nazariyesi etrafındaki mücade
le tiddetle•dirilmektedir. 

Çanakkale 
Maçları 
Çanakkale 6 (A.A)-Halkel'İ 

tarafından Kamil Atatürk büs~ 
tüaüa final maçı, Çaaakkale 
Biıa İdman yurdu ile Ja11dar
ma idman yurdu arasıad• yapıl-
mış •e jandarma talum.ı sıfıra 
karıı iki ırolle %•1ip ıelerek 
büstü kaıanmıstır. 

Helkevimiz maça iştirak etlen 
kulüplere •ir çay ziyafeti ver-
miştir. 

Ökonomi Bakanı 
Bay Celal Bayann 
Kütahya tetkikleri 

Kütahya, 6 (A.A)-Ökonomi 
bakanı bay Celal Bayar bu 
sabah bir müddetteııberi vila
yet içinde seramik sanayiinin 
ham maddeleri üzerinde tetki
kata memur edilen yabani 
atraınik mütah:usısı ile yüksek 
Ziraat enstitüsü jeoloji profe-
sörünün ve Sümerbank mühen
dislerinin mütalealarmı dinle-
miı ve fabrikanın Kütahyada 
kurulması kararının isabetini 
ıörmüştür. Fabrikanın bu yaz: 
"burada temeli chlacaktır. Kü
tahyanın bu2'ünkü Coni tez
~ihlannın muattal bulunan 
ziraat alatları fabrikasını ıörc11 
bakan, akşam trcnile Ankaraya .. _ .....__......._ ____ _ 



Bcatris d' .. - 39 
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clındcn ku kl anncsmı 

1 
varıyorum. Kız kardeşini ara ... 

leri üzerine c\ adı. Başını diz- Bul... Onu sıkıntılardan kurtar. 
a2'larnaya b oydu. Yavaşça Kurtarki tanımadıiı annesine 
la ıyordu: aşladı. Kontes an- lanet etmesin. Kızım işte sca-

- Beatrisl S den soa yalvarıfım budur. 
sın. ÇaJ ._ en ~cnç bir kız- , Pirimver kafasını şaıkınlıkla 

ııa:an . . b' 
Sanı h ' yıgıt ır kız.sın. kaldırdı kekcliyerek annesine 
fcylcri c.~ş? s~ylencbiiir. Bu sordu : 
hına dasoy eyebılmckfiiim iç n - Kız kardeşim mi dediniz 
tir Öl yık olnıaklığın gerek- anne? 

· nıek .. 
duy uz.ere bulunduğumu Evet . .. Kız kardeşin. 

rnanıı1 ı d la 0 say ın belki bun- senden istediiimi yapacakmısm 
n aöyleınck . 'ti' - . . y 

renıezd' . Y•ıı ııını göste- - apacaiım annecııım. 
-· ıın. Bır daha seni aöre- Bana bildirdiainiz o kimsesiz ... ıycce&i . • • 
ıaıyaca - nıı ~e yüzümün kızar- kardeşimi bulacak onu aonauz 
t - flDI bıldiiim için anla- ıev&i ile baanma baaacaiım. 
•carım. • 

_ Uta ._ Bunda biç koşkun olmasın. 

111 k nmaa: •ı? yüz kızar- Kontes Al•anın •özleri •ül-
~·a k lllı? Sforça aileainden hiç dü. içini bir sevinç kapladı. 
ır. adıaın ytb kızartacak bir Artık aizından kelimeler zor-

teyı Yap111ası mümkün deiildir. lulda dökülüyordu: 
._M- leatria, bea kabahatlı - Kızım. Beni affettiaiai 
•or· L· ·-u uır kadınım. Dinle: bir aalıyorum. 
IÜıa Montcıorteye bir adam - Kızınızın sizi affetmesi f eldi. Babaa bunu iÖrüncc yerinde bir ıöz dciildir. Siz 
il •ledea uzaklaştı. O sırada kızınıııa büyük aev2isi altında 

af •ııaa ıirea bir clütünceden gözlerinizi kapıyor ve elinizi 
~olayı taarı beni affetsin. O, dünyadaa çekiyorsunuz. 

orlualu bir fey itıli. Baban Primver ana sevaisiaia kuv-
•ckiı rün .. - d' B' • 1 rorunme 1. ır srecc vcti a)bnda koatesin pia alnıaa 
~ı dınnıı &ibi oldum. Ne oldu- bir öpücük kondurdu. Artık 
runu bilmiyorum. O adam beni ıeçmiıleri düıü•miye.n anncci-
luttu zorla sürükledi g·o·tü d·· 
K d • r u. iim dtdi. 
Z.artı ur•ak elimden ıelmedi. Kontes baunı salladı: 
ıra bayılmışım. Sonra da ae r 
ıd - Son bir sözüm var dedi. 0 uğumu bilemiyorum luzım 
p · Sana bu adamın adını söyleme-

rimver hıçkıra hıçkıra ağ- dim. Onu d;t ' :Mirmek aerektir. 
Jıyordu. Hıçkınlclu boaazı•ı • 

-. - Adı ı? Jınıyor, aizıadan bir kelime 
çıkmıyordu. Annesi başından 
ıe~enleri aalatmakta deYam 
edıyordu: 

- Namu•umu le.keliyen bu 
adamı Romada r6zleri kama,-
~ran .. aarayırıda başka defalar 

f
a gordllm. KendisiJc çok dt
ala .. &ıoautbun ş· d' 
c · · • · ım 1 •••a ltu 2 ~ .... ,, •• c:İaayeti · · 

ı.u., ... , aö li . ~ıçın an-
l.!t 1 1•Y•ın mı kwm. 

· utanıyoruıa ._ 
· " • ıuzarıyorum 
;· a at Mlla aöylemiye borr~ 
.uyu-. :r 

- Ne d' .. . . ıyorıunuı anne.. Ba 
•oı.luınııdtn hı' L. 

J Ç uır ıey aa-
llDHY•ru•. 

0 
.. -:: Diale kızı•.. dinle... Bu 

• oruıınel . '-- 1 . •nn, uu uımalarıa biti-
..,, o kadar k 1_ • 
nin itil• ki' ?raunçtur kı ıe
fÖ .. I e 1İ1D ıcerektir. Bu 
ıe~,~~:r bu ~ul~şaalarla bea 
Bir ~ıa 1;: Bır pıç doiurdum. 

K unyaya ıceldi. 
ontes Ahaa b .. l . .. 

l ._ u soz erı aoy-
cr"e• p · 

rini dik rı~vere keskin &özle-
. . .. ,, &enç kız anne

ıınıa d' l . 
ız erı ara&1aa sokul-:'o:" ona. yüıünü ıöstermi

·ı ' Jlreti•den beliren tiksinti 
ı e yalnı le 1 . z lJ aklarını mesine 
' .. rmı• d' ı· .~ Y ın ıyor. Ana sev~ainin 
Yureiinde yıkıldırını nziyordu. 
Koateı devam etti: 

- Kızıuı ben kocasını al 
dat~n .bir kadın olduğum 2ibi 
canı bı.r a 1d na o um. Çünkü o çocu-
~u namusumu parçaJı-

ya~ herifin buyuruiu ile ku
caiımdan •thm a· idi ·-. ır se aa-
pııına brtalctım H . •-1!- • k . ancı ııuıısenıa 
apısına bıraktım. Biliyor mu-

~ua? V •naş mahallesinde (aıe
ekler mabedi) adıyle anılan 
ldiıeaa ka ı b k Ah· . p sına ıra hm ... 

~' Beatria o pndenberi yü
~e gımde bir atq uyandı. Vic

anaa burkuldu. Kızama ara
~ıya batladım Fakat bir tür-
~- .bulamadım. işte b•ün çek
tıg .m aa bu cinayetin ce:ıasadır. 
Zanne~me \ci öltımü acı sanıyo
rum. Olüm asla acı deiildir. 
B~ni üzen öldüren vicdanımın 
burkulmasıdır. Kızım vicdan 
•ıabı ölümden kat kat üstün
d~r. Beatris bu çocuk yani sc
nın luı kardetin hala yaşıyor. 
~~~ .ezildiiini, çok çekiler çek-
tırını """ .. . b Bea • ,urerım • ana söylüyor. 

triı ••nenın yapamadıiı•ı 
•ana bırakıyorum. Senden yal-

- Evet!. "nnenin namuıuau 
P~rçalıyan kız kardeşiaini caai · 
hır \tabası olan alçaiın adıaı 
da öirenmelisin .. 

- !lu alçak kimdir amae? 
- ltalya~ kaaa boian oilu 

Sezarın ehle iteni zehirliyen 
Borjiyadır. Papadır .• 

Geaç kız tikaiae ... k aca bir 
sea çıkaNı. AwnesillİD eliadea 
tutarak Olau aanb: 

- O. Mutlaka bu yaafıt 
itittim. :r ckrar et aaae. Söy
ledipiz olmaz bir İftİr. 

Koate• Alma yerinden kı
pardayamaclı. Dilini kulluama
dı. S.n nef ealcrini ahyordu. 
Cu çekifiyordu. PrimYer hıç
kıra hıçkıra ağhyordu. Aue-
ıinin öaünde diz çöktu. Yürejiai 
yaku bu ölüm acımadan Aç
lannı yolmıya bqlaclı. 

- S.nu V•ı -
' .. 

Japonya 
Dış ticaret siyasası 

Japonyaaın dıt ticaret siya
sası hakkında yapılan bir isti
zaha kaautayda 'Verdiji ce
vapta Alman ticaret aiyasası-
aın Japon ticaret aiyaıaıına 
çok uygun ol.luiunu, çünkü 
Alman siyuuının da eski pi-
yasalarda defiJ yeni piyasalar
da mahreç aramaia çahpnakta 
olduiunu söylemiştir. Adı ıe
çen bakan üç ticaret siyu:.m
nan mevcut olduiunu ilive et
•İttir: 

1 - lapiz veya Ameriku 
dıt ticaret aiyaauJ, 

2 - İtalyan veya Çia elif 
ticaret siyasası, 

3 - Alman dıı ticaret aiya
aaaı, 

..ln~ltere ve Amerika aah
reç piyasanın gustosunu uzan 
itibara aJmular. Baalar keadi 
patolanna gire ya.,.._. ...ı-
larutı mahreç piyamm top• 
taacaaı vuıtaaile aamayıp ku
di toptancılan vaaıtaaile satar
lar. Almanya ise mallanaı mah
reç piyasasının toptancısı vası
tasile aatar ve yabancı ülkele
rin ~ustosunu nazan itibara 
alır. ,, 

Japonyanın en ziyade meı- . 
iul olduğu mesele iİttikçe ar
tan nüfuı meselesidir. Muha
ceret imkansızlığı karpsıntla 
ja1>9nya tabaannm mahnllerini 
cezri aurette ihraç et.ej'e ka-
rar vermiıtir. 

Ankara, 6 (A.A) - Kamu
tay bugün Fikret Silayın b.ış

kanlıiJnda toplanmışbr. Top
Janbya başlanırken başkan, 

Van gölü işldme idaresinin 
1935 yılı bütçesi üzerinde açıl
mış olan müzakereye devam 
edileceğini bildirmiş ve sözalan 
iç iılcr bakanı B. Şükrü Kaya 
a-eçen topllmtıda bir saylav ta
rafından sorulmuş olan suale 
cevap vererek o &ün bir vazife 
dolayııile Ankarada bulunma
dıiından kamutaya &elmediiini 
kaydederek v an rölüade vapur 
itlemeai hakkında iatenen ma
lümab tam olarak verebilmek 
içi• Van r~Slüatın siyasal ve 
ökonomik durumu etrafında 
kısa bir bqlanaıç yapmayı lü
zumlu rördüiünü aöylemiş ve 
dcmittir ki: 

Van rölü ıeçmit devirlerin 
en mamur kötelerinden bir sa
hayı yekdiieriae baihyan bir 
iç denizidir. Ttırkliliftn ilk de
virlerinde Anadoluda büyük 
tlevletlerin kurulmut merkezle
ri iç denizi idi. Mütemadi ib
tilAllcr, ihmaller, harpler Van 
gölibıO, Vanı Ye etrafını hara
belerle dolu IJir saha haline 
rctirmiıtir. Fakat bu vaziyet 
Van rölü ve havalisinin COira
fi ve ökoaomik kıymetini ve 
bilhaHa Türklüiün burünkü 
ve yarınki vaziyeti itibariyle 
ıiyasal ehemmiyetiai zerre ka
dar kaybettirmemiştir. Cumhu
riyet, teyb Said vak'asından 
ve oau takibeden bidiaelerden 
aonra icabeden İllzibah tedbir
leri tamamiyle aldı. Onu mü
teakib de eranın umraann gö
&etti. Bana muntaz.. ltir 
PJ'Ol'r&m halinde devam ettire
cektir. Ve devam etmCı de 
lizımdır. 

Van gölü itletmesi vapurları 
V u aahillerinia ve o havalinia 
birer irtibat vasıtalandır. Köy 
araa1ncla iki tehir aruinda 
devlet f&eaini yaparkea nasıl 
onua reliriıai değil, memleketin 
inkipfını 16zetine v an rölii
•ÜD ifletilmeainde kullaaılaa 
Yapur ve aair Yesait nakliye 
müteharrik ltir k6prü bir şöse 
telikki edilmelidir. Bu biram
me hizmetidir. Bir irat mem
baı dejildir. Ve uzun yıllar 
b6ylc deYam edecektir. Bupn 
Van 16li1aün muhtaç olduiu 
nakliyat vaa1taları ihtiyacın 
çok duauadaclır. Bütçenin ileri 
inkişaflannda ltütçe muuliye
tini üzerine alacaklar elbette ve 
elbette her ml\him işten evvel 
V .tn fÖmnde işli yen Yapur
lan rerek tonaj itibarile ve 
gerek keyfiyet ve kemmiyct 

itibariyle çoialtmak ihtiyacını 
biıaecleceklerdir.O günün mec
lisiae gelip ltugüaün beı on 
miaJi tabaiaat iatiyeceklerdir. 
Bu yalnız bir münakale ihti
yacı deiil ayni zuaaJada bir 
inzibat ve bayındırlık işile de 
münaacbettardır. Elimizdeki bu 
küçük •akliyat vasıtalan olma
aaydı buıün Ain üzerindeki 
eıkiyalana tüfek sesleri elin 
ititilecekti. Büyük kumandan
lanmızıa degerli Ye yükıek 
çalıtma ve büyük fedakarlık
larile ıona vardınlan fekavetin 
tenkiliade ltu ıcölün de •ilhİm 
rolü Yardır. Bu i'ölde işliyen 
vapurlar üç motör ve ilci yel
kealiden ibarettir. Bundan 
mada dubalar da vardır. Bun
lar o mıntakayı harbıumumide 
iatili eden kuvvetleri• bırak
biı Ye çürük çank malz.emedea 
yaplwlfbr. Orada bir de ter
.....Ua •anlw. T enaaede keacli 
•ot6rlerimiz tamir edilditi filli 

mahallin icabcttirdiii dubalar 
yapılır ve yHJilerin yelkenli 
kayıklan tunir ve bazea de 
yeniden yapılmaktadır. 

Van ıölünün bu~ünkü mas
rafı istiıkar edilmiyecek kadar 
azdır. 50,000 lira demek 58 ki
lometrelik yol demektir. Hal
buki V •• gölünün sahası ihtiva 
ettiii deniz: mesahai ıatbiyeai 

yarım Marmara kadar ve onun 
sahildar olduiu arazi çok bü
yük kıymeti haiz bir yerdir. 
Biaaeaileyh Van ile Tatvan 
TatYan ile Erciı arasıada her 
haari bir toıe çekmit olaaydık 
60 - 70 kilometre oldutu için 
belki her birine 100,000 lira 
iop masrafı ve 10,000 lirada 
antrottiyen masrafı lizımdır. 
Deniz münakalib her yerde 
olduiu ıibi burada da ucuza 
mal olduğu için devletin lturüa 
ihtiyar ettiii masraf hakikaten 
ihtiyacın çolduiuna rajmen 
azımsanacak miktardadır. 

Van ıölünün coirafi vaziyeti 
malumuilileridir. Yapılan mas
raflar da ıeçealerde yapılan 
bütçelerde müzakere edilmit 
haddi uıariye indirilmittir. 
Geçe• yıla nazara• 10,000 lira 
bir tenakus vardır. Ciheti mer
butiyetine ıelince: 

Buaua nereye merbut ol-
111aaı Jiz.ım ıeldiii hak
kında bir ameli bir de na
zari olarak clütüJUDek iktiza 
eder. Nazari olarak DeYletin 
ıu yollannı idare eden kwm
dan buluaması itibariyle ikbaat 
vekaletine ltaib olaau lizm
dır. Fakat buna .. eli bakım
daa care p.Glemedi. ~t 
Vfıklletiaİa 7apabiJeceji İflerİ 
tedYir .decek heniz bir tqki
lib •ahalliyeai yektur. Enelce 
nafiaya tabi olan bu idare 
keneli kanuni vazifesini yapa
mazkea bir de vapur iflebaek 
sribi müşkil bir mqruliyeti 
üzerine abaıı oldu. 1934 yılında 
Gene büyük •ecliaia müaaade 
ve tudikiyle Devlet tarafıadan 
muavenet · edilir bir pbaiyeti 
hükmiye haliae ielirildi. Bu 
arada en ziyade meıpl olan 
ve Yiliyeti itibariyle •• çek 
vesaiti olan dahiliye vekaletine 
muvakkaten raptı .&üşünüldü. 
Bu zaruret henüz. kalkmıı dc
iildir. Tabii eacümünin müta
lea ve temenniai çok yeriade
dir. Ümit olunabilir ki ~elecek 
yılki vaziyet eacümenin mftta
leaıına cevap verecek bir ma
hiyeti haiz olıun. 

B. Şükrü Kayanın bu izaha
tını müteakip kanun reye kon
mqtur. Bu idarenia 1935 yılı 

masarif karııhiı elarak 73,230 
lira tahsisat verilmiş ve i'eliri 
de 73230 lira olarak tahmin 
edilmittir. 

Ankara ıehri imar Md. 1935 
yıla biltçuiain müzakereainde 
Mu&l• aaylaYI Hüınü kitapçı 
esbabı mucibue bet yıla tak
aim edilmit olan imar ifiain ilk 
mesai yılana dahil olu •ınta
kalann yaziyctleri teabit edil
mit ve bunlardan da m6racaat 
edenlerin itlerinin ço1' kolay
hkla halledilmekte bulunulma
sına karıı bu yıl proaramına 

dahil olmıyan Hbabı müracaa
tın taleplerinin mıntakaluı han
ii yıl proırramıaa dahil ise o 
yıla bırakılmasının dojru olmı
yacajıaı söylemi~ ve Ankaraaın 
Türkiye cumhuriyetine layik bir 
merkez haline ıetirilmesi İfİaİ 
bira• •••el baıarmak makıa
diyle teıkil edilmiş olan imar 

1 
Md.•• veril•ekte olan tahsisa
bn kifayehizlipe mazarı dik
kab celbetıaiıtir. 

iç itleri bakanı Şükrü Kaya 
verdiii cevapta imar ienel 
müdürünün buıüae kadar ıar
fetmiş olduiu mesainin ıafha
ları hakkında izahat vererek 
Aakara planının tatbikiade 
bilha11a Eakiıelair kumında · 
karıılaşan &üçlükleri aalatmıı 
ve demiştir ki: 

Ankara imar müdüriinün 
çok büyük itleri vardır. Yapı 
ve yollar kanuauaun kendisine 
yüklettiii vazifelerle beraber 
ileride k.amutaya sunulacak 
bir kaaunla birçok vazifeler 
daha verilecektir. Memleketi• 
bütüa ıebirlerinin i•an ... •u
rakalteaiai •• o.lan merkezce 
yapılalailecek yarclı•lan temin 
edecek l.ir ••rkez müeıaeaelİ 
olacaktır. Bu itibarla ltu mü
düriyeti biraz daha tak.iye 
ettik. ihtimal ki relecek yıl 
biraz daha tak-.iye edecejiz. 

8. Şükrü Kayadan aoara 
aöz alan Ahmet İhaaa Tokı&z 
imar •d. bütçeaiade muarllk
lar pliaını yaptırmak kartıhiı 
olarak kenulmut olaa 4000 
liraLk tabsiaabn bütçe •KIİ-
meıü tarafıadaa kaldanlmat 
olmumı yeriade lnılmaclıjıaı 
ıöyliyerek mezarhklan•ızaa 

tanzimi İfİ•• biran enel bat
lanılmuı lhmaeldipi ka7-
detmittir: 

Blitçe eadilaeai niai M .. 
tafa Şeref Ôzkan, lılltçe en
cümeninin bu parayı lüzumunu 
inklr ederek çıkartaadığm1 
ancak Aacak Aıakara4ia url 
ltir muarhk yapılaak kere 

300MOOO w. lirahk - tall-...... ~b- ........ ... 
ti ... " ... 4000 t .... .. 
mUarlık plhı •h•balra .... 
ait eldujua• bltçe tetkikat 
uaauada •uttali oldukta 
10nradır iri 4000 lir .... ihtiyaca 
kafi relmemeai ihtimali kartı-
sıada o vakıt daha ıeniı ltir 
ka11ılık koaulur mülihazasıyle 
timdilik çıalmlmaaım muvafık 
gördüpii alyle•iftir. 

Ziya Gevher Etili ele mezar
hklann ıslaha lüzumunu tekrar
lamıı •• oau müteakip kürsü
ye ıelea Şiikrü Kaya mezar
lıklan• buıüakü vaziyeti ma
lum elmakla lıteraber hiçbir 
devirde burü• oldup ka41ar 
bu itle alakadar oluamadıiuu 
ve mezarlaklann nuıl yapılmuı 
ölülere aual hlr•et edileceji 
huaualanm• tayia eclildijiai 
söyliyerek demiftir ki: 

Eakidea alllve hirmet ede
lim diye 41irilerin batla hayab 
zehirle•irdi. Şehirlerimiz.in ea 
güzel yerleri meurbldardı. Bu
aunla beraber diier •e:ıarbk
larla kıyu ••iline lterltat. bir 
halde idiler. Sularımız mezar
lıklarda• ıeçerdi. EYier me
zarJıi• bakardı. O hal mi iyi 
idi busiakl mil? EJbet iatikbal 
daha iyi olacaktır. 

Şiikril Kay• buaclaa ..... 
Ankarada yapalacak olu uri 
mczarhp yeri tayin edilerek 
istimlak •uameleaiaia de ya
pıldıj'ını söylemit Ye teklif 
edilecek tabaiut •erilcliii tak· 
dinle iapuna derhal baı•••a
cağmı kaydeyleaiftir. 

Bur6rlpaeler aoaandaka
nua reye keamut •e bu ml
dürl&p 1935 mali yıh, maıraf
ları karşılıiı olarak 171,512 
lira verilmit ve karşılık gelin
de ayni miktarda tahmin olua
muıtur. 

Kanunun reye koauI.asını 

•üteakip tekrar ktırsüyere ı•
lerek Şükrü kaya alkıılarla 

k&J'fllaaan fU sözlerini aiyle
miftir : 

Demincek mevzuu bah10laa 

bu huiD mez..uhklar meaeleai 

Yunanistan 
Tütün ekimini 
T ahdid edecek 
Yunaniıtanın tütün durumu 

hakkında şehrimiz.leki alaka
darlara bir rapor ielmiıtir. Bu 
raporda Yuaanistanda l.u yıl 
tütün ekiminin tahdidine de
vam edileceği bildirilmiıtir. Bu 
yıl Yunan tütünleri iyi fiatlarla 
aatılmıı; müstahsil bundan faz-
1aca istifade etmittir. 

Yunan tütünleri hi•aye ofiıi, 
aatııta iörülen salahın, tütüa 
mahsulünün piyasaya arz ve ta
lebinde husule ıelea muvaze
acden ileri ıreldiğini anlıyarak 

tütün ekimini temdit eden hü
kümlerin hu yıl da tatbikiae 
devam edimesiae karar vunıif
tir. 

Yeni •ahaul yıbada Yunan 
tntün rekolteainin 40 milyoa 
okkayı &ecmemesiae dikkat 
ediecektir. 

Tütün ekilecek sahe 80,000 
ıtremadı. Tütün ziraatine elve
ritli elmıyan yerlerde eki• ya· 
sak edilmiıtir. Ziraa verilecek 
tütün avansları ıeçen aeneaia 
avana miktarından fazla olmı
yacakbr. 

Ayustury bükiimeti, 934 yıh 
içiadeJYuaaıüstudu9,6816,787 
.lrahmi kıymetinde 2029 ton 
tütün aaba alınml,fbr. F ranaız 
tütün rejiıi de Yunaniatana 
14,567.250 Frauız franıı kıy
•etinde 3,130,000 kilo Yuaan 
tütiiaü aiparif et.iştir. Siparia 
edilen tütüa bedeliain l,500,000 
fr••F• ıeçen sene rej tarafın
dan utın ahnmıyaa tütüalere 
mahıup edilecektir. 

• 

Katil 
Niçin vurmµş ? 
Afyo• Xaralaiaana l'ehecilv 

köyünde Salih evinde biriai 
Gldünaekle auçla katırcı oilu 
Haaaa tehrimizde yakala••lf 
ve aulb hiki•lijiaia tevkif 
müzekkvuile mabaline H•k 
edilmittir. Katil ifadesiacle di
yorki: 

- Ölen Salih benim luuaa 
6vey kardeti için iıtemifti. lu
zımı vermek •İyetiade tlejil
dim. l.rar e&liliace bua ram 
eldum. Aacak kııımın tlip.. 
nüHeSalihia bulua•ua•a rau 
olmadım. Bu yüzde• arallllzda 
huawnet baflamııb. 

Vaziyet kötüleşmifti. Bade 
kıamı :.ılarak eve aetirmek ·
teclim. Saliı.Je ltir kaç arkada-
ı• rua olmacblar ve üzerime 
büciim ettiler. 

Ölümden korkarak nefsimi 
mü.lafa için bıçaiımı çıkardı• 
Salibin yaralandıiı•ı hia ettim. 
Soara ölmü,.. Bea müdafaa 
aefia için ltıçak kullandı•. 
Ona kaadı• yoktu. 

......................................... 
baklanda timdi sevinecek Wr 
haber aldua. Arkadqlanmada 
ibla& etmeyi -.uife bilirim. E•
Yelcede a6ylecliii- pn biikü
met hakikate• mezarlıklar me-
aelaiyle Jayik oJcluju kadar 
ve aiaiD verdipiz ehemmiyet
le mlteauib bir aurette aeı
pl olmaktaydı. Bu İf ben T rak
yada ve lataabulda iken tek
rar •evzuu lta\ıaolmuş ve ma
liye vekili arkac:lqamında taı
vibiyle mezarbkların tam me
deni Ye sıhhi l.tir tekilde ya
pılması hakkında lazım a-elea 
paranın temini nazan dikkate 
alıamııtır. ( Bravo sesleri, al
kışlar ) Bunu •iz arkadaşları
ma tebli2 etmeyi borç bilirim. 

Bundaa sonra kamutayın ta
dil edilen iç •İzamnamesi•e 
iÖre bazı encümenlere ilive 
edilen izahldar için ıeçim ya
palmıı ve pazartesi pü top
laaılmak üzere daiılmıştır. 
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İzmirin ışık yuvalarındaki tet
kiklerimizc devam için kendi
mi erkek muallim mektebinin 
sevimli müdürü bay Refetlc 
karşı karşıya bulunca, güzel bir 
eseri tetkike koyulan insanların 
heyecan1>1ı üzerimde taşıyor

dum. Körfezin tabii ıüzellik
lerini kucaklayan bu binanın 

öyle övüçlü bir duruşu var ki 
yalnız bu durum bile insana 
burası bütün Eıenin denim 
kaynaiıdır, diyor. Muallimleri
mızın devri•i .sevdirmekte, 
ebedileştinnekteki bqarımlı ça· 
bpıalarıadaa kim ıüphe ede
itilir? 1ıte bea de lıtu iaanla 
içim dolmuı olarak Bay Refe
tin kUfısınd.a oturmuı bulu
auyerdum. Sayın muhatabı• 
ziyaretimin Hltebini anla•ıt ıi· 
bi ıö:ıe bqladı : 

- Ôace Iİz• ıuau ıöyliye
yim ki: "Y eai Aaır" mektep• 
ferdeki tetkikatile çok hayırlı 
bir iı yapıyor. Kllttlr müeue
aeleriai hallra tuıtmak ae ka
.&ar yerinde bir ittir. Şi•diye 
kadar yazılaalan okudum. De
mek timdi de 111'& hiza ıeldi. 

- Eveti efendi• .. 
- l •z öyleyH!.. 
- ISurad•, tlç .. ktep vardır. 

- Mektebin geçmiş hayatı 
hakkında bir az izahat verır-
misiniz ? 

- İstirdattan evel " mual
lim mektebi ,, nin ismi var, cis-
mi yoktu. Düzensiz bir şekilde 
nerede bir çatı bulundu ise 
orada konakladılar .. Fakat son
raları iş büsbütün başka bir 
şekil aldı. Evvela, şimdiki ço
cuk yuvasının bulunduiu Kar
şıyaka belediye behçesinde bir 
me'ktep haline i'eldi. Sonra da 
bu· binayı bize tahsis ettiler 'l 
Buraya bu günkü ,eklini ve-
rinceye kadar ne kadar para 
sarf edildiii•i saymaia kalk- ı 
sam pprsınız. Y alııız ıördüiüm 1 
merdivenler için "26000,, Jira ' 
sarfetlilmiıtir. Benim bet sene
lik müdürlüj-ümde " 70000 " 
lira sarfedilmiftir. Kültür Ba
kanlıiınıa, yüksek himayesi 
ıayeı:ıinde •ektebimiz fzmirde 
ea mükemmel bir mektep bi
aası haline i'elmittir. Zen~n 

M ııall; mleı· heyeti 
- Mektebiıaizin spora ve ı-irdiiiaiz yer kütüphane oldu. 

izciliie verdiii kıymet ve ehe•· ı Burada yarınıa ıe•ç okutanla
miyet çok büyüktür. Talebe n kitaplarıa içiae öyle a-ö•ül-

miıler ki; bizim girdiji•izin 
bedeni terbiye derslerinden ~farkına bile varmadılar ... 
mada her 2'Ün kendi kendine Neden sonra hepsi birden 

Jleldebiıı J/Uııdmı !J')ı·wm.~" 
laburatuvarlarımız, mesai oda- idmanlar yapar. Tam 50 izci-· 
larımız vardır. Mektebi gezdi- miz vardır ki : bunlar mektebin 
receiim. Yakından i'Ördükten en gürbüz talebelerinden seçi-
ıonra bu sözlerimi tasdik ede- lir, zaten elbise ve levazım, 
ceksiniz!. diğer mekteplerde olduğu gibi 

- Mektebin talebe teıek- talebenin değil, mektebindir. 
k~l~e~inden biraz bah~edcr Talebelerimiz sporun her şube-
mısınız ? sile meşgul olurlar, Voleybol, 

- Mektep bütün kuru111larmn basketbol bilhassa futbol takı-
idaresini talebe üzerine bırak- mı çok eyidir. Her sınıfın birer 
mıttır. Demin sizi karşıhyan takımı vardır. Aralarında lik 
talebe de bir nevi muaUimdir. maçları tertip ederler. Bun-

Gayemiz, onlara daha talebe dan başka diğer mektep-

hürmetle ayaia kalkblar. 
Bay Refet izahat verdi. 
- Kütüphanede, muhtelif 

lisanda 2828 cilt eser vardır. 
Şu gördüiünüz, dıvardaki Jiste 
her sene çoğalan kitapların 
mukayesesini i'Österir. Şu yanda 
gördüğünüz muhtelif renkli da-
irelerde mektebin her sınıftaki 
talebenin ne kadar kitap oku-
dufcu, her kitabın kaç ki
şi tarafından okunduiunu 
ıö.ater.en bir grafiktir. Bu
nu da talebe yapmıştıt. Şu 

zevkini yaşamak ne kadar iyi
dir bilseniz!.. Mektebimizdc 
keman, viyolonsel. ki tara 
ve mandolin çalan tam 
160 talebemiz vardır. Her sı
nıfta ve bilhassa öğle ve ak· 
şam paydoslarında kemanını, 
notasını, sehpasını alan so-

; ,luğu koridorda alır .. İçlerinde 
1 o '<adar güzel çalanlar var ki: 
t İn •an saatlarca dinlese sıkılmaz 

1 
bunlara mutad musiki dersle
rinden mada aynca hususi mu-

1 allimler ders verir ... 

1 

Bay Refet bir kapıyı açtık
tan sonra dıvarda bir sürü 

1 
hayvan tabloları ve bir suru 

ı camakanh dolaplar bulunan 
1 uıun bir koridora rirdik .. 

- Burası. tabiiye laburatu
varıclır dedi. 

Bu kadar büy&k bir mektep 
olmaııaa raim•• buaların hep
sini bir araya koyabilecek bü
yük ltir odamız olmadıiı ve 
olanlar da bqka daha mühim 
işlere tahsis edildiii için bu 
koridoru tabiiye liburatuvarı 
haline koyduk ki : Şimdilik ih
tiyacı temi• ediyor. 

Bakbm, uzu• koridorun iki 
tarafındaki camkinlarm içinde 
haşerat kolleksiyonları var, do
laplar içinde de büyük küçük 
her nevi taşlar, Menemen des
tileri a-ibi boy boy dizilmişler .. 
Büyük bir kaşıkçı kuşunun ya
nına i'eltliiimiz zaman bay Re
fet ıülerek dedi ki, 

- Bu zavallı hayvancajızın 
bizden çektiğini dili olsa da 
söylese ! Bunu bu civardaa 
bir köylü yakalayıp ~ctirdi ... 

böyle elektrikle iş liyen ve işle
tilen bir çok aletler he~ bura
da mevcut, talebe nazari ders 
gördiikten sonra ameli kısmım 
bizzat burada kendileri yapıyor 
T alcbcnin elektriğe bu kadar 
yakın bir alaka göstermeleri 
fen derslerine fazla ehemmiyet 
verildiğini ıösterir. . Buradan 
çıktıktan sonra kimya odasına 
iirdik, \.inlerinde tecrübeler 
esnasında yanmış ve lekelen• 
miş iki önlük taşıyan tki talebe 
bir tecrube yapmakla me:nul bu
lunuyorı..ırdı. Bizi ıörünce ikisi 
işlerini oırakarak yanımıza i'el
diler. Biri son sınıf, diieri de 
beşinci sınıfın kimya mü
messilleri imiş... Odanın orta-
ıınd a bir masa oaun etrafında 
Anfiteatr şekliade sıralar dizil-
miı.. Sıraların arkasında tam 
ortada bir sinema projektör6 
var... Karşıda da açılır kapa
nır beyaz bir perde.:. Bu şekil
de talebe dersi }alnız kulait 
ile deiil K"ÖZÜ i!e ıörmü' •• 
öirenmiş oluyor. 

Buradan ayrılırken mümeı· 
sillerden biride bize iltihak et-
miıti.. t\ı1ektebin kulesine br
ma•maza başladık. En önde 
talebe arkada müdür onun ar
kasında da ben merdivenleri 
çıkıyoruz. İlk merdiveni çık· 
taktan sonra kücük bir kori· 
dorda durduk. Talebe elinde 
ki anahtarla bir kapı açtı ~h·· 
dik. 

İzci ve spor odası.. Bu oda, 
bu iş için çok güzel intihap 
edilmiş.. Dört tarafta bulunan 
peaçereler ardına kadar açıl
mış, güneş altın ışıklarını oda
ya yaymış. Duvuda o ka :far 
çok resim var ki; bir Learış be· 
yaz bir köşe bile kalmamıı, .. 
Şurada gayet büyük iki levha 
duruyor. Biri mektebin futbol 
takımı, diğeri de izciler .. 

İki pencere arasındaki du
vaı da beyaz bir karton üzerİ•
de (1. M. M.) harflerini birbir:ne 
o kadar sarmaş dolaş etmi.ıler 
ki insan bir anda bir türlü 
okuyamıyor. Bundaki hususiyet 
te şu: 

Birinisi: B.. aıaıftaa •Ütatek
kil olaa ilk mektep ki: Biz bu
•• "tat'9ikat" eliyoruz. İkiacisi 
üç sınıflı "orta •ektep,., üçün
cüsü tle yiae üç ıınıflı asıl "mu
allim mektebi" dir. Bütün mek· 
tepte mevcut talebe 850 dir. 
Bunun 1601 leylidir. "Tatbikat,. 
tam beı ııaıflı olup mütekamil 
ltir ilk •ekteptir. Her ıene 20, 
30 ıaezun verir. Burada bir haı 
auallim ve bir çok ta muallim
ler Yardır. Ayrıca •uallim mek
tebi ıon aaaıf talebeleri de ltu 
smıflarda ders verirler;bu •uretle 
tatbikat dersleriai de yap•nı 
ol•rlar.Buradaa •ezu• olan tale
be •uhakkak surette muallim ol
maia mebur edilmediii halele 
çoiu yedi Hkiz yatında mek· 
tel.imize ıirer ve oa sekiz. oa 
dokuz yaııada mualli• olup 
çıkar. Orta k11mıada da İpiy 
bir yeküa tutan talebelerimiz 
ayai ıekildedir. 

- Şimdiye kadar kaç me· 
.zua verdiaiz? 

ikea bir muallim otoritesini ver- ler arasında yapılan maçlara 
mektir. Ta ki mektepten çıkıp da i~tirak ederler. Bu yılda 
mesleie girdikten sonra her mektepler futbol şampiyonası-
hanri bir İfİ hiç rüçlük çek- Dl muallim mekt~bi kazanmıı-
meden yapabilsinler! Kütüpha- tar. Talebenin derse olduğu 

Jlleld r.biu 
duvarda ıördüğünüz Atatür
kün canJı resmi bir talebemiz 
tarafından aektalanndan yapıl-
mıttır ki;. Ç_?k fayanı temaşa 
bir rcsımdır. Kütüphanemiz, 
oaima açık durur Ye bu mek
tebe devam eden her i'enç 
buradan istifade eder ... 

~alı ıı esi 

Zavallı hayvan aramıza i'ırın
ce birde•bire afalJadı.. Bir ta
kım acaip sesler çıkartarak 
kaçmak istedi. Fakat tabiiye 

Talebe mezun olurken bütün 
sevgili muallimlerinin birer re
simlerini almışlar ve kendi fo
toğraflarını da tek tek keserek 
bu cazip rozeti• içine dizmitler .. 
İki büyük dolabın içi ızcı 
ve spor malzemesi ile dolu ... 

- 562!.. 
ne kolu, musiki, müsamere, kadar, spor ve izcilij-e de bü-
iktiıat, fotoiraf, Hililiahmer, yük meyli va~dır. . . 

Hem bunlann mühim bir yardım ve kardeşlik, spor °'e - Talebenın maddi bıhmle-
' re mi, yoksa •anevilere mi 

/::.leklriJ• laboı·atw 01 ı 

kı•mı yalnız ilk mektep mual- izci kolları talebe tarafından 
Ji.ıialiii ile kalmıt deiillerdir. idare edilir. Sayın müdür he-
içlerinde orta •ekteplerde ri- aüz sözlerini l:.itirmitti ki mek-
yaziye, fen derıleri, tabiiye tebin ikinci müdürü ltedcai ter-

lliye ve izci okutanı bay Emin 
ekutaa kıymetli muallimler pek içeri 2irdi. Talebe ile daha 
toktur. Bua41aa ltaıka "Mec- yakından alikaclar olduiu için 
\.at hizmeti" bitirip dair• amir- aiidür •özü ikinci müdüre 

• olanlar ela Yardır. bıraktı. 

alakası fazladır? 
Bu suale bay Refet cevap 

verdi: 
- Bunun i~: in bir tefrik yap

rr:~k doğru olmaz. Tafcb~m·z, 
bütün gösterilen dersleri bir
birlcı·:nden ayırt edilmiyece!< 

ı kadar muntazam çalqırlar. 
Böyle olmasına razmen öyle 
talebelerimiz vardır ki; felse
fede, şiirde büyük kabiliyet 
~ö..stermektcdir. Kelimenin ger
çek n-.~ na:ıu ile birer ruhiyat
çı dır. ayi söz söyliyen, iyi y~zı 
yazan talebelerimiz de eksik 
dei·i!dir. 

Fakat bizim i'aycmiz: Böy
le hususi kabiliyetlerde kıymet 
ve ehemmiyet vermekten zi
yade umu•İ kültür verip Tür
kiye cumhuriyetine çahtkan 
ve deierli bir okutan hazırla· 

maktır. Buradan cıkan talebe 
•ealekleriade tam maaasiyle 
•u~affak oluyor. 

Bay Emia müaaclo iıtiye· 

rek aynltlı. Mütlürle birlikte 
mektebi gezmiye başladık. ilk 

D~vara arkalar!n! vermiş 
büyiık dolaJ.>l~ı.n ıçı ta.mamen 
kitap dolu ıdı. Yan duvarlarda 
Bcthofcnin Mozard 'ın ve daha 
birçok tanınmış ıi~aların re. 
simler·i duruyordu.1 alcbc tara-
fından ku :atı!an masalarm 
üsfönde bir surü büyük kitaplar 
var. 

G:azetelcrdcn;Y eni Asır.Ulus, 
Cumhuriyet, mecmualardan ua 
Fıl.irler,Kültür ve daha aklımda 
kaimıyan bir sürü mecmua.Bura
dan ayrılırken muallim mektebi 
talebesinin okumaya olan ala
kasına içlerinde senelerce bu
lunmuf ~ibi kani olmu' bu:u
nuyorum. 

Büyük ve uzun bir koridor
da rehberimi takip ediyorum. 
Sa!onJarda derin bir sessizlik 
var .. Talebe derste olacak .. 
Açık pr:nçerelerdea süzülen 
temiz bir bahar rüııin yüzü
müzü okşıyor.. Bay Refet di
yor ki: 

- Şimdi yemek zili çaldık
ta• Ye talebe yemeğini yedik
te• soara burada dola,ma•ın 

okutanı onu faıla eziyet yap
madan bu hale soktu. 

Büyük kut ı•i'aıının altmdan 
ıarkan büyük kesesi, dı,anya 

Büyük masanın üıeriade bil' 
sürü albümlerle spor mecmua
ları ve izciliğe ait kitaplar var .. 
Buradan çakarken müdür tak-

ı\· i 1J1 ıırı UtlJ<Jri 11 rn ı· ı 
doiru fırlayacakmış ~ibi duran dir ile bakdıiımın farkına var· 
&özleri ve ıeklini kaylaetmiyea auı olmalı ki: Gururla 
dik vücudile adeta canlı ıibi - Mektebimizi nasıl hulu· 
idi. . yortunuz ıtizel cleiil mi? Dedi 

Buradan fizik laburatuYarı- - Müsaade ederseaiı: ıimtli 
nıa elektrik kısmına girdik. Bir ıöyliye•iyecciim! 
clinamo, bir sürü antenler, elek- - Sonrı Yarın . -
trik •alıemeai, telefon, Ye daha Sellm Cavid 



•• •• ur 
n aki ata ön··nde 

Kayalara çarpan d_~galar gibi dağıldı, parçalandı 
I aşı ı 

Şehir Meclisi verilen cevapları yerinde bularak tasvip etti 
rüyorsunuz en eyi işlerde bile 
insanlar tahtla edilebiliyor. 

d:ıf '' 1 ı cı :.ahı rae 
aa ediJd· K f 

cncünıe . 1
• ey iyct bütçe 

0 
f nıne verildi. Kasap es-

a ının so k h r' d vu ava mahzenle-
rc~t en ~ezbchanıa aldığı üc
tidaİn şıkayeti mutazammın is-

arı ve b .. . t . f c unuıı uzermc arı-
encüme · . k Ene- nının ararı okundu. 

Şu . hurncn namına bay Hüımü 
ıza ati verdi: 

"b Mezbaha soiuk hava 
:~ zenlerinde beı i'ün jçin 

1 oda kırk para ücret alıyor
~Uf hayYan ayaklarının temiz
. e~eıi içia de on beş lcuruı 
~Yormuı, lıtildil makarna 
. •brikaaı kasaplara alb gü• 
ıçia kiloda on beı para teklif 
etrniı, encümenimiz mezbahanın 
tarifesini yüksek bularak altı 
rü? için so&-uk baya mahıen-
erınden kiloda 25 para alın-
~aıı Ye ayak temizlemeıi için 

,S kuruıu muyafık iÖrmüıtür. 
Bay Şftkrü tarife encümeni

~in ka.~annın mezbaha ıirketi 
ıle - muzakeresiz onaylamanın 
do~ru olrnadıiını, mukan1e ile 
baglı bulunduiumuz bir mües-
sese hakkında '- d k llOnuıma an 

arar almak doiru d - ·ıd· d d. eıı ır, e ı. 

~~nun. üzeriae mesele •İzam 
cncumcnıne verildi B d b · u esna a 

ay Hamdi sö:z alarak dedi ki: 
- Bay batkan bir meseleyı· 

reye kor ike l · ,.. n rey erı saymaya 
u.zu~ iÖrmeden L:abııl edil-
mıştır deyip . 
liub l.l'k . ~cçıyorsunu:. Bu 

a ı ı tır teke .. 
ıini dile · rrur ctmcme-

rı•. 

Reis: 

- işlerimizde laub ITk k 
tur Rtyleri" ·· .. 1~~ ~ .. yo -
emin oJab T . , ıoru ugundea 
le. 1 ırsınız. Nerede kaldı 

ı rey · ·ı ışı e benden başka 
2'Cne rnccli3 azası dört katip 
?1tfe~gul olmaktadır. Müteakibea 
ı aıy·e '- d . Kuman aaı bay Cema-
lıa bir b '-

UÇUK ay hasta bulun-

d
ma1tndaa dolayı kendisiae yar

un teldT 
·ı b 1 1 müstaceliyet kara-

rı e ütçe .. . . . 
S encumenıne verıl.lı. 
ıra şehir l. . k rcl . mec ısı müza e-

. crıne alakayı cclbedip ta\c
rıre i{elmi r v k ş 1• e bu takrir de 
o undu. Takrir .. 1 . 
ıhtiva ediyordu: uç mcsc; eyı 

.111-. ~areşal Fevzi gibi Türk 
mı ctinın b .... k b 
ısnı· . uyu ir adamının 

ınkı taşı) an bulvann açılmı-
yara ç le . . d 1 •az bır sokak hahn-

e bulunması. 
2- Be1~crvc rci~inin .şehir 

~eclisindcıı ızin almadan bir 
ttrket • J • • • A eae esı ıçın nupa 
ıeyahatına çıkması. 

1
3 - Tepecikte oa sene ev

ve açılın" b. d6 'l ır yola kaldırım 
fenı cıaczken köp .. d . 

yapılan bi . ru e yeaı 
r cvın yaaına yol açd-

•ası "bal J J ı k• yoz ar a kayalar kırı-
ara park yapılması. 
.. T~krir okununca bay Faik 

soz ııtiyerek bu takriri• bir 
~~l •ı yoksa bir istizah mı ol
d ur~nun takrir sahibi tarafm· 

an ıf ade edilmesini istedi. 
Bay Hamdi dedi ki: 
-:- T akririrnde hem rica, hem 

tıtızah ve be d b. 1 • e ır sua 
fardır. T •kririm etrafında bazı 
yerlerde, baz.ı ıeyler ifittim. 
Evvel emirde ıuau aiyliyeyim 
ki ben belediye reiainin aley
lıiae bir hareket yaratmak içia 
cleiil. Dedikotlulara meclis 'kür
dıiiadea ceYap verilmek içia 
bta takriri Yertlim. Şi•di •ak
...... ı iıalı edeyim: 

Bi · · law nacı madde Maretal Fevzi 
def•arı ••teleaidir. Bir çok 

•lar reiaia a;aıaclaa da bu 

bulvann açıl•aaı taraftarı ol
duiunu işittim. Hatta bu hu
ıuıta teşkil edilen komisyona 
ben de memur edildim. Şimdi 
ıörüyorum ki mesele mahkeme 
yoluna ıokulmuıtur. Bu iş çok 
uzayacaktır. Dileii• buna cezri 
bir çıkaryol bulu1tmasıdır. 

İkiaciıi; belediye reisinin yi
ne belediye azasından bay 
lımaıl Hakkı ile lıtokhelme 2"İt
meleridir. Bu 1eyahatı yapmak 
içi• kimden izia almıJlardır. 
T el•fon tirketi bir anonim şir
kettir. Yüzde 55 hissesi bcle-
diyeaia' dir. lu hisseyi kulla
na• belediye mecliıidir. Mec
Jisia müıaadHile direktifi ol
madıkça hiç l>ir hareket yapı
lamaz. Geçen aeae telefon tir
ketinia verdiii bir kararla 
belediye reiıiain aiçi• hareket 
ettiiiai soruyorum. 

Üçüncü maddeye ıelince: 
Şubat içtimaımızda burada bir 
takrir verildi. On seae enel 
açılaa Tepecik semtindeki bir 
yola kaldınm yapılamadıiı bu· 
radaki çocukların tehlikeler 
ıeçirdiii, halkı• belediye aley
~iade fe11a fena söylendiii 
ızab edildi. Riyaset makamı 
Boataaacıdan üçkuyulara ka
~~r uıanaa ıebrin yollan 
ıçıa yalaız lıteı bia lira 
tahsisat verilmiıtir. Ben ne 
yapayım dedi. Bütçe za
rureti k&rfıııacla hepimiz 
sustuk. Senra ifittm ki Kap-
rü meYkiiade Bay Behcetia 
evi•• lauıuıt bir yol açılmıı, 
belediye reiıiyle encil•en aza
ııııdan Faikıa evlerinin karıı· 
sıaa bir park yapılıyormuı. Bu 
au tetkik için oraya ıittim. 
Yedi amele . çalışıyordu. Bura
da mektep mi yapılıyor? Diye 
sordum. O ıırada yanı•da bir 
~azete müvezıii belirdi. Bele
diye reiıi karııya ey yapbrdı 
şimdi buraya park yeptırıyor 
dedi. Bunun üzerine yaaımdaki 
arkadıııma bak efkiri umumi .. 
ye •• diyor dedim. Doiru 
Bay Becetete &"elerek dedimki: 

- Ben ıize doiru ve çalış
kan adam olduiunuz için re
yimi verdim. Rciyimi bu yolda 
tutmak istcrj•. Y aptıinuz 
iş hatadır. yapmayın dedim 
inşaatın tatilini istedim. Bunu 
yapmazsanız sebebiai kürsüdea 
izah ediniz dedim. Bay Behçet 
"bi~ iş .. adamına, başladıiı işten 
2-erı donmek yakışmaz,, ceva
bını Yerdi. Kürsüden izahat 
Yermcie de yanaşmadı. Ertesi 
rün iıtif a ettim. Arkadaılar 
iıtifamı kabul etmedi. Bu mes
leyi timdi buradan sormayı bir 
vazife bilirim. 

Faik - Hangisi sual, han
ıisi istizah? 

Reis - Ben müsaa,lcnizle 
htpıini istizah kabul edivorum 
ve hepinizin el ka!dırar~ \c bu 
takriri iatizah olarak müzake· 
reyi kabule davet ediyorum ve 
mecliı reisin t~ldifini kabul 
etti. 

Bay Hamdi bu müzakerede 
bay Behçctin baıkanhk mevki
ini terketmesini ileri sürmüıse 
de buaa lüzum olmadıiına ka
rar eerilmiıtir. Bunu• üzerine 
niı takrire şu cevapları verdi: 

- Arkadaşlarım: Herşeyden 
nvel tebarüz ettirmek mec1'u
riyıtiadeyiz ki biz temiz bir 
idareaia temiz adamlanyız. Te
miz idarenin temiz adamları 
olarak kalacaiız; ıu veya bu 

l 
şekilde yapılan dedi kodular 
biz.i yolumuzdan alıkoyamaz. 
Eğer bu dedikodulara kulak 
verecek olursak biç bir şey 
yapmak imkanı olamaz. Ben 
belediye reis\ olduğum zaman 
kafamda Karşıyaka suyu, ba
taklıkların kurutulması, bulvar 
şirketi gibi 7 meselenin hallini 
kafama yerleştirmiştim. Bulvar 
şirketi üzerinde olup ~elen her 
ıey yapılmı tır. Hatta 13-12-
934 tarihinde mabkeıaeyc de 
gidilmiştir. Bu davamız devam 
ediyor. 14 Nisanda da ikinci bir 
celseye iireceiiz. Bulvar şir .. 
keti işi mecliıinize verilmiştir. 

Bu hususta alıamıı karar-
lanaız vardır . Eğer bay 
Hamdi keadiıinin de dabH 
oldupau komiıyon ka-
rannın feYkinde Ye kanulana 
üıttlade bir it istiyorsa bunu 
yapmak elimden gelmez. Mea· 
ele mahkemededir. Adaletten 
emia olarak beklemekte• baıka 
yapacak iti•iz yoktur. Her 
han&'İ bir yolun 190 metrelik 
bir parçasınna açılamaması bü
yükleri•ize karıı hürmeti•izi 
sarsacak bir İJ sayılamaz. Ma
reşal Fevzi belediyeye 2"•ldi;i 
zamaa keadiıiae bu vazi,eti 
de izah ettim. 

Köprüde hususi bir tekilde 
a~ılmıı ltir yol yoktur. Benim 
evime ıritmeklijim içi• hususi 
bir yol açıldıtım . sananlar al
tlaaıyorlar. 

933 yılr Şubat içiıade Karaa
tiaa daki köprü meYkii sakin· 
lerinia ekseriyetini• imzasını 

taııyan Ye bu~üa ait olduiu 
doıyasıada mahfuz buluna• 
bir istida ile aclçuk ve şehit 

Nazım sokaklarile Emin efen
di ıokaj"ından gelen derenia 
ihata ettij"i hali arazinin çoluk 
çocukları ve ailelerinin haYa 
almak Ye a-üneılenmek olur, 
Karııyakada •• lzmirin muh
telif semtlerinde elduiu ıibi 
bir çocuk oyua mahli ve par
kı haline getirilmesini k8prü 
balkı istemişlerdir. ( Bu istida 
okundu ) 

Esasen yüksek fırkamızın 933 
Şubatı iptidalarındaki vilayet 
konıresinde mevzuu bahıolan 

ve Yalılar halkı dilekleri me· 
yanında [Karantinadaki köprü 
deresinin tehlike arzetmesi 
dolayısile doldurul•ası] diye 
yazılı olan köprü mevkiinin bir 
defada mabaUinde tetkiki mu-
vafık &'Örülerak 933 Martı için.le 
baş mühendisle ıidilmiş ve dol
. durulması istenen dere ve park 
yeri görülmüştür. 

Bahsı geçe11 dere, park ya
pıln ası istenen yerin içinden 
~eçer ve içi mülevvesatla do
lu üzeri açık ve sıhhat umumi
yeye birinci derecede mazarret 
ibras eden büyük bir çukurdu. 

Her yaimur yağdıiınaa ge 
len sular buradaki mülevvesatı 
ahr ve Göztepe tramvay cad
desine atarak ye:u, vesaiti nak 
Jiye geçemiyecek bir hale ko 
yardı. Sair zamanlardada içten 
&'eçen liiımdan çıkan müte
affin kokular civar sakinlerini 
müzdarip ederdi. 

1ıtc bu ıebepierd~n halkın 
daimi ,ikiyetini mecip olan bu 
der~nin doldurularak mazarra
ltn deffedilmeıi zaruret halini 
almıı bulunuyordu. Ancak de
renin eıbası husuıiye arsala .. 
rile iliıiji ltuluamaıı Ye içiadea 

geçen ana lağımın tamiratı mil
temadiyesinin temini zarnri ol
duğundan bahsı ıeçe• arsala
rın istimlaki zarureti hasıl ol
muştur ki, park ta işte bu ar
salar üzerine teessüs etmiş bu
lunuyor. 

Takrirde bir köprüde yeni 
yapılmış bir evin yollan açıl
dığı söylenmektedir. Köprüde 
yeni açılmış yol yo1dur. 1929 
senesinde seleflerim zamanıada 
görülen lüzum üzeriae bu sem
tin bir planı tanzim edilerek 
9-10-930 da 205 numaralı vi
layet idare heyeti kararile 
tasdik ve tasvip edilmiı olan 
bir haritanın mevkii tat
bikiae &'eçilerek Mahmudiye 
sokaiı yolu kapatılaa dereye 
kadar uzablaak suretile Tllr· 
koilu caddıliyle iltisak peyda 
u.:-=ı-:.: .. .'-ILlll U1AU9UA o 

Takrirde rerek park Y• re
rebe yeni açılan yol diye anı
la• blltnn bu iki iı• ıim
diye kadar belediye bütçesin
den ceman 397 lira gibi cüı:i 
bir para sarfedilmiştir. 

Biri fırkamızın 933 yılı Şu
batında toplanan vilayet kon
ırreıindeki dilekleriaden biriai 
usul Ye meyzuat dakiliade ye
ri11e ıetirilmesi diieri 4ie hal
kın cüz'i bir para ile meydana 
aetirilmesi kabil olu pek haklı 
bir ihtiyacının yine Yiliyet yük
sek makamıadan menafii uıau
ıaiye karan ahaarak •• bDtBil 
maamelui bOtçe Ye •••mat 
dairesinde tekemmnl ettirilerek 
temia edilmesinden ibaret iki 
iştir. 

Park yapıldı&-• iddia edilen 
yeri seylip sularlndan korumak 
için keşfi, yaptırdığım zaman 
17500 lira masraf çıkarıldı. Bu 
na verecek on paramız yoktu. 
İmkansızlık karşısında ıüpıün
tüleri buraya da tevcih ettik. 
Hatta bir aralık ben 1zmirden 
ayrılınca vekilim dedikodular
dan bir müddet bu işi de dur
durmuş. Ben dedikodu ile hal
kın hakkını ziyaa uiratacak
lardan deiilim. Hayatta bu 
kadar tezat içinde çalışan in
sanlar için bu tecelliyi kabul 
etmek lazımdır. Ancak bu ıe
kilde l 7500 liralık işi beı para 
sarf etmeksizin yaptım. T eıcir 
meselesinin ehemmiyetine hu
dutta hesap veren bir asker 
imanile inananlardanım. 

Garip bir tf\sadüf olarak H

yahatım esnasında Güstav Ed
ınonun aj"açlarım ıehir üzerin
deki tesirini okudum. Bu mu
harrir sahil memleketlerindeki 
halkın ruhiyatı üzerinde dur
muş, sahil halkı çok hırçın ve 
kararsız oluyor. Bunun önüne 
ıeçmek için sahil ıehirlerini 
teşcir etmek lazımdır diyor. Bu 
eser imanımı daha fazla tak
viye etti. 

Bay Behçet burada şehir pli
mnın haritasını açtırarak riya
se-te ıelmeden evvlki şehrin 
•iaç vaziyeti ile bugünkü duru
munu harita ü:ıeriacle ıöıtere
rek köprü civarın akile• beı on 
aj"acın umumi faaliyet arasında 
ne kadar ehemmiyetsiz kaldı
i'ıaı izah etti ve ilave etti: 

- Bay Hamdi intaat mahal
line ritmiıler, ıuna sormuşlar, 
huaa snrmuJlar Bence bu fazla 
bir z .hmettir. Biz noluaa kalan 
itleri tamamlıy•ruz. Gizli ka
paklı İfİmiı yoktur. Kayaları 

çapa ile değil burada bomba
larla parçaladık. Ben kendi he
sabıma park demekten utanırım 
ve bu yere sarfedilen 390 lira
yı şu veya bu yapıyormuş ~ibi 
dedikodu mevzuu yapmak hüs
nü niyet eseri değildir. 

Telefon meselesine gelince: 
T clefon idaresi bir anonim şir
kettir. Belediye reisiniz tele
fon işlerine belki lüzumundan 
çok fazla müdahale etmiştir. 
İyi geçinilmesi lüzumlu sayıla
cak bazı adamları bile bu 
uğurda kırmıştır. Riyasete 2'cl
diiim zaman bana verilen dos
yanın anlatbğı manzara şu idi: 
Belediyenin 200 bin küsur li
rası burada batmıştır. Ne ka
pılırıa kardır. Halbuki buıün 
telefon tirketi ııpta edilecek 
bir alet haline relmiıtir. Hatti 
benden evci belediye biase se
netlerini bile eline almamııtır. 

Telefon ıirketi sermayesi kifi 
ıelmediiinden 934 senesinde 
ödenmek üzere yüzde ıekiz 
faizle Erikson şirketinden mal
zeme sabn almıştır. Bu bir 
teabhüttür. Şüphesiz yerine 
ıetirilecekti. 

Belediye 220 bin lirasını kur
tarmak için değil medeni bir 
şebire yakışan ve zaruri bir ih
tiyaç olan müesseseyi yaşat

mak için çalıştı. Bir aralık Erik
SOll ıirketine borcu bir banka
dan ödünç para alarak 'o 8 
faizi % 9 a çıkartarak ödeme 
yolunu tut•uılar. Ben bu vazi
yeti aju buldum. Heyeti umu
miye içtimaında faiz aK"ırlıiı 
kaldırılmazsa bu müessesenin 
yaıayamıeacağı kanaatını mü
dafaa ettim. Ve bu yolda mu
habere ile halline imkan görül
miyen meselenin benim İstok
holma giderek hallctmekliğim 

karara baj"landı. Ben ilk defa 
Avrupaya ıiden bir adam de
ğilim ki bu vesile ile kendime 
bir seyahat hazırlamış olayım. 
Yedi defa Avrupa seyahatı 

yaptım. Bunun üç dcfasmı be
lediye işleri için yaptım ve be
lediye bütçesinden on para 
almadım. Hatti son defa yo
lum üstünde deiil ı ken İzmir 
panayın için (Laypzig) e gittim. 

Encü•en arkadaşları Laypzi
ie ait masrafları ödemek is
tedilar. Kabul etmedim biz 
ideal uirüada çalııa• adam
larız. Bazı muhitlerinin kötü 
dedikoduları bizi yolumuzdan 
alıkoyamaz. Şerefli adamlar 
terefli insanlar, borçlarını ta
tanırlar. Bizim !çin de bu bor-
cu ödemekten başka yol yoktu. 
Seyahatımla yalnız faiz farkı•-

dan telefon müessesesine 140bin 
lira kazandırdım. 0 0 8 faizi ) 0 0 

3) e indirdim. Hemen öde•mesi 
lizım)(elen bercu on se•e tak-
site bailadım. Bakım ye teftit 
ücretlerini kaldırarak halk 
hesabına da •tuz bia liralık 

bir kazanç elde ettim. 
s~yabate çıkmak için belediye 
meclisi fevkalide içtimaa 
çaiırıp kendimi ıülünç. mev-
kie diifiiremdzdim. beledi-
ye reislerini• seyahat ıçın 

Mediı toplantı halinde bu
lun·•a:ıaa izia almaia mecbu
riyetleri yoktur. Belediye lca
•uaunu okusunlar. Arkadaşlar: 
iıtokholiın de aldıiımız eyi ne
ticeler kar,ısında arkadaılarım 
lteni telarik ederlerken aman 
tahtla etaeaialer demiıtim. Gö-

Bay Hamdi-bay Behçet be
nim takririmi benim anlad)ğım 
manada anlamamışlar mecbu: 
ren beni aidikodu vadisine so
kuyorlar. Kendilerinden dab 
nezih bir lisan kuUanmalan 
bcklerdım bunun haricine çık 
dılar. 

Bu sırada azalar kürsü üze 
lerine urarak bay hamdi · 
sözlerini kcsdiler. Reis ba 
Hamdiye daha hafif li.san kul
lanmasını meclise say&'ıh ol
masını bildirdi. Bay Hamdi 
sözüne devam ederek : 

Karantina semti halkın 
temennilerine beazeyen bir ço 
temenniler bulunduğunu ve niç· 
bunlann nazara alınmadıiın 
sorduktan sonra; Karantinada 
ki parkın bay Bebçetin e 
için yapıfdıiında israr etti. 

Parktan kalkan (manolya 
aiaçlannı mevzuubabs etme 
dik dedi. Avrupa seyahati hak 
kında verilen izahat ta lifta 
ibarettir. Kuron yükselmei 
yükıelmeie başlamııtır. Mu 
kaveleniı. yapıldıiı ~ünle bu 
ıün arasında (9000) lira bele 
diye aleyhine bir vaziyet var 
dır. Reis meclisi hiçe saymak 
ta, tahakkümle idare yolun 
dadır. Geçen senetle bir içti 
maımızda izin almağa lüz 
görmiyerek ben yarın Anka 
raya gidiyorum demiştir. 

Reis -- Tahakküm sözüa . 
ret ve size iade ederim. 

Bay Aziz- Bulvar işinde 2 
gün kadar ben de çalıştı 
"şirketten 49 bin lira alacağı 
mız var. Muvazaa yoluyl 
mahkemeye gittik bize ar 
veriyor gidip bakınız,, dedile 
gittik baktık arsalar borca te 
kabül etmiyor, Bulvar şirke 

meclisi idare reisi bize bizi 
haberdar olmadı&-ımız işten ba•ı 
ıetti. Belediyede dosya aamı 
bir şey bulamad1k. Belediy 
makinası buyolda işlemiyor 
Bulvar Jirketi 12 maddelik b" 
mukavelemiz var dedi, Bir ço 
kanunlardan, imtiyazlardan bah 
setti. Belediye memurları · 
dosyanı• hukuk miifaviri · 
elinde olduiunu söyledi. Dosy 
hususi bir eve nasıl gider ?N 
ticede mukaveleyi bulabil 
Bunun 12 nci maddesi de · 
aibidir. Belediye şirket taah 
hüdünü yerine getirmezse bal 
varı şirket hesabına resen aç .. 
mağa bu madde mucibince sa 
libiyettardır. İşte radi"al ça
lışma yolu budur başk•n. Son 
ra şahsi işlerden behsetme 
istemem. Ben bilmiyorum; fa 
kat işittijime göre bir berbe 
rin istimliksiz arsaıı gaspedil
mit ve bir eve methal yapılnut 
keyfiyeti tetkik edersiniz. 

Y apıltlıiı söylene• park sey
liltı bir derenin yatatı üzeria
deair. lı olarak önümtizc ıürti
lea süprüntü ile doldurma mea
eleai yarıa belediyenin bapu 
İf açacaktır. Seyllp bu süpriia
tüleri tramvay caddesine indi
recektir. laıkanın e~ai• 6nl
•• rüzel tretu•arlar yapaJ 
bunları kim yapmıt?! Na11l yap
mıı?! Bilmiyorum. Mevzu balaı 
olan yolu &"6rmedim fakat çık· 
maı bir sokakmış. Bundan a• 
cak belediye reiıi istifade etli• 
yormuJ bunun da Yaziyetmi 
bilmiyorum. Meclls tetkik •taia. 

- J.i4t(t H Çtllİl"İHi• -
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Meyve sepeti 
Kraliçe bir kimsenin kendi

sile görüşmek istediğin.Jen ha
berdar oldu. Bu uki bir köle 
idi. Ona şu haberi ııetirdi : 

- Kraliçe, Oktav senin ar
tık iyileştiğini ve Roma yolcu
luğuna çıkabileceğini sanıyor. 

iki çocuiunla lııeralııer üç ıüne 
varmaz seni yola çıkarmak fik
ri11dedir. 

Kleepatranın yüzünde kan 
kalmadı. Gözleri11i kapadı. 

- Ya Sezaryoa ? Diye ıor
du. 

- Onu arıyorlar. Öldürmek 
~n cellitlar yola çıkanlmııtır. 

Kleopatra artık kararını 

v•rmitti. 
Oktavdan Aatuvanın meza

naa ııitmek için aaraydan çık
mak müsaadeaini iateıli. Orada 
mezann üzerine ıiDıerek anla
plmıyaa ıözleriai söyledi. 

Yıldınmla vurulmuf zibi ye
re uzanmıı kalmııtı. Onu kal
ıiırtlılar. Fakat aeıiye aaray 
yelunu tutarken, taşıyanlara 
yol deii,tinaelerini emretti: 

- Beni alom mezarına ıe

tiriniz! 
Oraya vanaca hemen iki 

lıiımetçisini arattı. lru'ıa kula-

Telefon iti ıeyabatına gelince: 
Erikson firketi vaktile cihan 
piyasasına nazaran yizde 60 
faılasile ..ı IÜıll1' buıin faiz
den yüzde 5 indirmesi .. liyik 
bir i' midir? 

Bay Aziıia sözleri mecliste 
bir haaabiyet uyudırdı. Bay 
Mitat mlbıakaşade aeıaket ve 
terlıiye hudadDun qılıauıası 
ye mücadele yapılacakaa ortaya 
~kanlann huırlanmıı dökl
-te olmalln lizumunu hatır
latarak Bulvar itinin lııirçok 
defalar mecliste kon111uldup 
teteir faaliyetin azametiıü ai
uyet 390 lirahk bir it ıçın 
gece giDdüz bir baık••r taar· 
raıua yeniz oldafullu 16yli
yerck uzıaa lııeyanatiyle hatka· 
11111 iıalaatını ayn ayn tuvip et
tipi bildirdi. 

Bay Faik zarif bir iıtiıa ile 
Bay Hamdi vuitalile efkiri 
-umiye ıaydıiı lazete mü
vezziine aöılerinın de ulqh· 
nlmuını istiyerek dedi ki: 

Takrire baktım. Büyüklerin 
ilimleri kanıtınlank ıiyaset 
yapılmak istenildiği neticeıine 
vardım. Bayiik adamlanm iıim· 
lerini manevi bir tazyik olarak 
kallanmak doğru dejildir. 
Bay Hamdı demek iıtiyorlar 
ki ya Bulvan lıemen açalım 

yeya koşup Mareşal F evıi lev
balannı top!ıyabm. Bulvar açıl 
demekle a,ılmaz. Yüzbiıalerce 
Bra ister. Mesele dava mevzuu 
olmllftur. Mecliıin karan da bu 
yoldadıı. Bay Aziz herkesi mü
ballgadan tahzir ederken ken
dileri tam bir mlibaligamn içi
diftüler. Yapılnıası mümkün 
olan bir it yapılmamış ıihi 
bir vaziyet yoktur. Bahaettik
mukavele Evliya zade bay Re
.filön riyaseti zamanında yapıl
... bir mukaveledir. "Araa 
•ubedilmiş yerini ve ae ol
duğunu bilmiyorum." Parktan 
kalkan manolyalar zibi müp
hem ıöıler söylemek doj'ru de
iikfir. Buraya evveli it tahkik 

• • ondan ıonra IÖz ıöylen
için ıelinir. Telefon 

• lte.letliyenin dokuz bin 
c.-w.lı; Zlll'llr1l fiNiği ıöziİlle 

1r.ııvret edi1oram. Şirket 

ğına ~eğildi! 
- Bal, şarap, çöre!< ve mı

sır ısterim. Büyük bir sepet 
meyva isterim. Çelenkleri ken
din dizersin. Meyvaların bozul
mam.ası için kalın bir tabata 
yaş yaprak seçersin. Bildiğin 
fcyi açıp yaprakların altına 
ıene bildirin şeyi koymaj-a 
dikkat et ... 

lrui dehşetten haykıracak 
filti oldu. Kleopatra şiddetle 
bilej-iııden tuttu. 

- Anladın ya? Sus! Eğer 
bana acırsan, eğer beni sever
ıea bana itaat edersin. Haydi 
yavrum, senden istediğim ıon 
hizmettir bul Çabuk ol! 

iki hizmetçi ailıyarak ıtitti
ler. Kleopatra yatağa uzandı. 
Az ıenra, bir yığın köleler ye
mekler taıımıya bqladılar. Ar
kalanndan iraai ıeliyor, ba
şında bir sepet taşıyordu ve 
ıesaizce ağlıyordu. İki hizmetçi 
Kleopatranın yatağını hazırladı
lar. O, e• kıymetli mücevheratla 
ıüslenerek oraya uzandı.içti ve 
yidi. Meyva sırası ırelince, yü
züne bir ıülümseme ıeldi. 

- Ah, ne ııüzel ıepetl Dedi. 
fras ailamağa ba,ladı. 
- Niçin ağlıyor1ua yavrum? 

esasen 927 ıeneıinde borcunu 
kuron olarak kabul etmiftir. 
Borcun e1U1 kurondur. (610) bin 
lizabk borç kronun dütmeain
den 370 bin liraya İnmiftİr. 
Kambiye temevvücünden tir· 
ketin kin 210 hin lirayi müte
cavizdir. Eğer bu borç erikso
nun isteji fibi Türk para11na 
tahvil edilmi' olsaydı o zaman 
ilk mücadeleyi açacak ben ola-• 
caktıır. 

Bay Ahmet Şükrü uzUD be
yanatta bulunarak takrirdeki 
auallerin yerliıliji, belediyenin 
her üç mesele uzerindeki doğ· 
ru hareketini izah ederek bir 
yerinde dedi ki: 

Belediye reisi ei'er ıöylendiii 
fibi kendi evine yol yaphrmı' 
iı bunu dahi çok prmemek 
liıımdır. Ben kendi beaabıma 
kendi evinin yolunu yapamıyan, 
taşlar içinde yuvarlanarak evine 
giden bir belediye reİIİnın ic
ra•t kuvvetinden 'üpeye dü,er 
evvela onuu bu vaziyeti tenkit 
ederim. 

Bay Şükrü bu açık görüşme 
ve konuıınaların Cumhuriyet 
devrinin feyizleri olduğuna İşa
ret edorek müzakeratın kifa
yetini teklif etti. Bu 11rada 
bay Azizin Köprii parkı hak
kında meclisten tahkikat icra
sinı iıtiyen bir takrir verdi. 
Fakat meclis bu takriri redde
derek müzakeresinin kifayetini 
ve izahatın kafi görülmesini 
karar altına aldı. 

İzahatın kifayeti reylerine 
bay Hamdi de el kaldırmıştı. 
Reis: 

- Siz de mi el kaldınyor
ıunuz? dedi. 

- Evet. 
Devabını alınca bay Azizden 

ırayri bütün müclis müttefikan 
izahatı kafi gördü&-ünü bildi
rerek celseyi tatil etti. 

Fırk• toplanhsı 
Şehir meclisinin içtimaını 

müteakip Bay Avni Doğanın 
riyasetinte fehir meclisi bir fır· 
ka topiantısı vaptı. Bay Avni 
Doğan ,ehir meclisi azalann
dan şu ricada bulundu. 

Halkeviııin içtimai yardım 
kolu 31 bin lirahk bir bütçe 
yapmaıa muvaffak olmUftur. 
Halkın yarclımile 23 bin liruı 

- Ben de ~-:nin gibi yap
mak isterim. Sendt:n sonra ya
şamak istemem. 

Diğer hizmetçi de anlamıştı. 
Kleopatranın yatağı önüne 

atılarak dizlerini öptü. 
- Ben de, dedi, eğer sen 

öleceksen ben de öleceğim. 
İki ıcnç kadın Kleopatranın 

önünda hıçkınklarla ağlıyorlar
dı. Kleopatra başlannı zöğsü
ne dayadı. Dünyada ona bü
tün kalan şey bundan ibaretti. 

- Pek ala, dedi, istediğiniz 
ıibi o!sun ! 

Çıplak Kolunu, bir incir ara 
mak ister ıibi sepete soktu. 
Tatlı lııir seale ve korkunç bir 
ıopk kanlılıkla : 

- Ne ıüzel meyveler dedi. 
O -esnada hafif bir bafırdı, 

elini ıepetten çekti ve : 
- Oldu dedi. 
Sonra, ellerini çenesi ü:r.eri· 

ne çaprastlıyarak yatağına 

uıaadı. 
iki küçük hizmetci kız da 

meyve ıepeti lizeriae atılıiılar. 
Kollarını sokarak hain yılan
ları kızdırmak iatiyormuf ııibi 
narlar, portakallar, üzüm aal
kıaalan arasında araıhrmağa 

koyuldular. 
- S.nu var -

Borsa Haberleri 
DUn Bonede 

Y•pllen Satıtl•r 
o ... o 

uzam 
Çu. Alıcı Fiat 
343 Y 1 Talit 11 62 13 
161 K A Kiıım 11 50 13 
126 Ş Riıa Halef 11 50 12 25 
100 S Süleymano 9 9 
64 Vitel 12 12 37 
43 Koo ittihat 12 25 13 50 
25 F Solari 12 13 75 
14 J Taranto M 12 50 12 50 

876 Yekün 
Ze,Unyaiı 

Kilo Alıcı Fiat 
45000 Muh. Alıcı 24 24 

Zehlre Bor .. •• 
Çu. Cinai Fiat 

2817 Buğday 3 75 4 50 
3 50 
3 10 
4 

40 Arpa 3 50 
65 Çavdar 3 10 
22 Mısırdan 4 

100 K Palamut 435 
50 balye pamuk 4() 

435 
40 , ' Para Piyasası 

7 4 1935 
Alış 

Mark 50 20 
laterlin 608 
Fr. Franııı 8 28 
Dolar 80 
Belııa 21 12 
İtalyan lireti 10 42 
İıviçre F ran. 40 60 
Florin 84 50 
Kr.Çekoslov 5 23 
Avuıtr. iliai 

Satıf 
50 70 

613 
8 30 

79 40 
21 62 
10 47 
40 85 
&5 

5 27 

filen tahakkuk etmiştir. Yapılan 
işlerin büyük bir kısmı fehir 
meclisinin bütçesinde yer alması 
lazımı elen ihtiyaçlardır. Spor 
alanlannın, sıhhi moral bakım
lanndan gençlerin inkişafına 
yardım ettiğinde şüphe yoktur. 
Bu hususta fırkamız namına 
bir takrir verilmiştir. Halk evine 
bir projeksiyon makinesi alına
caktır. On bini mütl'caviz lise 
tahsili ııörmüş ıençleri sine
sinde bulunduran f zmirin bu iki 
mühim meseleyi ehemmiyetle 
baprmasina lüzum vardır. Mü
zakere esnasında ricalarımızın 
nazara ahnma11nı dilerim. 

Yer yüzünü değiştirecek 
yeni bir keşif hazırlanıyor 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Profesör Branli bir aya kadar netice
yi bildirecek - insanların yaşayışı 
hudutsuz mikyasta Islah edilecek 

Parls .•• Nlsan.-
Assas caddesi... Profesör 

Branli burada, modern çizıili 
bem beyaz bir pavyonda yapa 
yalınız çalıımaktadır. Çok dur
ıun bir yer. Buruını kaplayan 
ve saran büyük ağaçlar • ka
dar parlaklık veriyor, tenhalık 
buraya öyle bir durırunluk ve
riyor ki insan kendiıini Pariıte 
ıieğil, yüzlerce kilomdro ötede 
sanabilir. 

Her yere burun ıokmak sa· 
zeteciliiin tarh deiil Bli?Hayii 
buraya da ıirelim. 

Çerçivuiz kocaman açıkhk
lardaa içine lflk ya yıla. bir da
ire. f şte büyük Fiziayeain büyük 
bir tevazu laboratuvarı. 

Profuör ıade, Hvinıli, gü
lümaeyu bir adamdır. Bu ka-
dar faal oldupau ıöruler, 
OB\ID 91 yaşuu ıürdüitbıü 
alullanaa g•tir-enler. Bu
aaıala lııeraber, ketfinia ehemmi
yetini ııs.termek iÇÜI profaörin 
ı•~ kızlan bir tiyatroya top
hyarak, eararnriz dalıaları 
aayeaiaıie, tnbaf bir lııoanyı 
el liirmedea maktu patlatbtı 
v• lııuır l.ulaaaalann &zerine 
,ıızel kokalu yapraklardan bir 
yaimur yağdırdıtı devir •• 
kadar uzak kalıyor. 

Bugü9 • ıeaçlik çaj111daa 
bahntm-eli. o geçmifte kal
dı; bitti. T elliz telefoaua pro
feıör Branliye ae kadar borç
lu oldupaa prof116r uaut.ıuı
tur. 
Uzun y ... me111n aırn 
Profeıılr Bnuıli koallfDJ'ke• 

çok ıevimli ve tevU\IDllll do
kunuluraa. çok aliktelidir. 

Büylik faaliyeti luıldunda 
taktirlerimiıi ıöıterirkea : 

- Evet. iedi, faµt fea 
ak.ademeainin en yaılılıyım, 
ıuınm. Buda zan ettiğiniz 
kadar hoı bir istiknl dejil. 

- Şültheıiz. Fakat ıiı Zaro
a;anı• yquıı ıeçebilecek ya
radıhfdaeınıı. Zaten aliaıleria 
hep çok yaıadıkları inkir edi
lemez. 

Fizisye• bir ıuiye ititme
ınezlikten ııeldi ve ltu kat'ı 
ifadeden duydufu zevki rizl•· 
ıaete çalışb. Sonra! 

' 

- Sıbhatlmın mükennael ol
ması her ıabah yuttu;um bir 
tozden da ileri ıelebilir. Bu, 
yalnız benim taaıdığım bir ili • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• ç •••••••• llml eaeerler: 

Ayın tarihi 
iç bakulığı matbuat ıe•el 

müdürlüğünün her ay •eıret
mekte olduğu (Ayın tarihi) ain 
14 numaralı Şubat l&Yllt da 
çı!Uııııtır. Bir aylık ıiyaaal, 
ökoaomik, ıoıyal ve kWtürel 
uluılann en ıüzel aynuı elan 
bu eseri okurlarımıza tavsiye 
ederiz. 

Hukuk gazetesi 
lıtanbulıia çıkan Hukuk ia· 

zeteııinin aekizinci uyı11 çık
mııtır. Çok deierli yazılarla 
doludur. 

B•zetelere gönderilen 
Mektuplar 

Posta umum •Üdürlüğünden 
posta ltaı müdüriyetine ıelea 
bir tamimde ıazetelere ııön
derilea lıil•ece hal varakala
nndan da zarfı açık veya ka
palı elsun aynen mektüp ücreti 
alınmasını bildirmiftir. 

tir. Bana çok eyilifi dokunu
yor. 

- Bunun formülü ne? 
- Y ook! Ben tozlarımın ıır-

nnı ele •ermem. Eğer doktor 
olıaydıaı, yine ıöylerdim. Ya
hut alelade lııir ııda re ıınıı 
olsa, bUDu da fizlemezdim. Fa
kar kantık bir kimya halitası 
eldup için buau bilılire•e•. 
Tehlikeli de olabilir. 

- Hiç dinlenmedijiaizi ıöy
liyorlar. 

- Ne saçma tcYI Gerçe 
çalıtmayı ıeveriaı, bınıııa da 
ıebebi var. Yaptığım araştır
malar benim için araaı keail
miyen bir ııra fenni aevinç
lerdir. Fakat yalnız ek
mej'ini çıkarmak için çalı
... lar bayle ıayılamazlar. 
Kaldı ki ben de her pazar 
dinlenir ve her yıl çecuklan•
la birlikte Headay'da bir ay 
tatil alına. 
Yekınd• bir yeni k•tH 
Muluıtabımıııa karf11ında, ae 

için olduğu lııeliraiı bir takım 
aletler var ki profuör oaları 
olqıyor. Birbirine kanp1ıf mil
letler aruıada ıörece(İ it yal
alz Aleme mallı• olaa cihazlar 
var. 

- Bay profeıör, çalıtmala
naııın mahiyetini öjrenebilir 
mıyız? 

- Şi•dilik buau bildireme•. 
Ancak her i lııittiktea 10nra 
11m meydana çıkaraca;ım. Her 
halde elektriıe ait oldujuau 
16yliyebiliri•. 

- Sırlan11W ifta •laek is
temekaiziıı, ti•diden ortaya 
koaulaltilecek kı11D1aı öirea
mek iıterdik. 

- Çok ehemmiyet •erdiğim 
bir takım tecrübelerdir. Var
dıklan noktaya bakarak, çok 
imit, hatta bundaa fuluını 
bealeme;e hakkım vardır. Fakat 
ıtler t .. uaile lııitmedea öace 
ıllz ıılylemek ı.eni• tabiatım 
&leiilıiir. 

- Eier eyi anlıyeraak, he
defe vanyonunuz. 

- Çok eyi bir yoldayım. 
- Şu halde, yakında lııu 

icadı bize lııilıiirecekıiaiz de
mek? 

- Bir az ıoara. Bir ay ... 
Belki daha az ... 

- Şimdiden bahaedebilir mi? 
- lıteraeaiz ... 
Çok feani ve metru olan 

bu ketumiyete rağmen, nıethur 
Fizizyen 'in arqtırmalarnıuı ban· 

ııi istikaınerte yapıldıiını öğre· 
nebildik. Profeaör Branly timdi 
elektiriğin bazı madneler için· 
de intiprını tetkik etmektedir. 
En ıon tücrübeler şaşılacak 
neticeler vermitlerdir. Bunlann 
sayısıs tesirleri olabilecektir. 
ılim vardığı netiecden son de
rece memnun ııörünmekte ve 
ara,tırmalarına, ıençliğe yakı· 
f&JI bir fcvkle devam etmek
tedir. 

Bu alanda lııir keşif yeni bazı 
kuvvetlerin pratik bir ıurette 
kullaaılmuını mümkia kılacalı 
ve bu kuvvetler inıanların ha
yat ,artlarını değiıtirerek hu· 
dutauz denilelııilecek bir lııiçiaı
de ıslah edecektir. 

Ylld• dört bin tr•nkl 
Yorul•ak bilmiyen alimden 

aynldıktan ıonra, aylığının ka
ça çıkhiıaı öğrenmek istedik. 
Ôjrenmekte ~ecikmedik. Fen 
akademisi her azaaına ayda 330 
frank ve birkaç aantiaılik bir 
maq verir. Y aai, radyonun 
babası • biç olmazsa res•e• -
ae11ede ancak 4000 frank ka
zanmaktadır. 

Şuda var ki, Markoni ile bir
likte ilk teliz tecrübelerini yap
tığı vakıt, Branli ipretli tel
ırafa ıayi meşru rekabet itti
hamile poliı mahkemeaine bile 
verilmiıti! 

Bunu yazmaktan makıadı

•ız, o uzak çağdanberi yine 
ufacık bir tarakki olaun yapıl
dıfıaı ıöıteraektir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cins Kısrak 
Sahiplerine 

Salihli Bintepe Çift
liğinden: 

Kıaraklarıaı meıbur lnıiliz 
atı (Vre ıaakon) a çekmek iı
tiyenler, kısraklannın bulaıık 
hastalıklardan aalim oldu;una 
dair baytar raporu aldıktaa 
ıoara Çiftlik •üdürlüğüne mü
racaatlan ve ıün almalan ilin 
olunur. Sıfat ncreti yirmi beı 
liradır. S 9 (489) 

Ilk ve orta mektep 
'falebe veliJerine 

ilk ve Orta mektep tale· 
beleri yetiftirmeie ıauktedir 
bir •uallim husuıi dera ver
mektedir. Arzu edealer ( Ye
ni Asır ) da S. C. adresine 
müracaat etmelidirler .. 

1-S 

PERŞEMBE 
Haftalarduberi fzmirde, İıtanbul ve Anadoluda ıeaç, 

ihtiyar, kadın erkek herkeain heyecan ve merakla bekle
dikleri Türkiyeaiu ea büyük ve en gllıel aecmua11. 

İlk ••Y••• çıkb, mUvezzllerlnlzden l•t•rlnlz. 
Mahmut Yeaariaia ea ıon ro•aaı, Niıameddia Nuif, Su

at de"İf· Kandemir ve Easan Blllendin yuılan. 
Dlkket : Pertembe'nia ilk miilJbakuındaki biriaci ikra

miye olan altın ıaatı İzmir erkek lisesi onuncu ıınıf talebe
lerinden Bay Melih 0111110 Yazar kaıanmışbr. 

1-4 (483) H 3 

i Z M 1 R 
Yünlü Mallar Pazarı 

F. Kandemiroilu .._ 
Yeni manifaturacılarda M. Kemalettin caddesinde 18 No. lu 

( Ylllü mallar pazan ) namı altında açtığım majaıamda ( IZMİR 
HALKAPINAR ) Fabrikuının mqhur mevsimlik fantazi çulaki, 
kumir, battaniye ve aair her çeşit mamulitım pek ucuz bir fi
atle aatmakta olduğumu muhterem miifterilerime arnylerim. 

H. 3 8 - "13 ( 379 ) 



;;-- Sahife e 

O manlıcadan çeyekarşılıklarkılavuzu No.11 Avam kamarası bugün 
uzm1an~rı~:z Tü(rkçe ~lc~ök~l-ermıd111e·n·g11e!l:le31n-sö.z1111lear•inmclk•aroışaıs8ıni!ac(ıııııTm.İİııK•ö!l)Dlbeldc2'i (alameti) konmuıtur. Bunların her biri hakkınd sırası ile Con sı·monu dı.nliyecek 

2 _ y 1~ mutahassıs) yazılarını ~azetelere vereceğiz. 
3 _ K~~~. lco.?aıı karşdıkların iyi ayırt edilmesi için, g-erei"ine göre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca örnekler de konulmuştur. 

HUKUM 
0T~ Turkçe olan kelimelerin buiünkü işlenmiş ve kuUanılan şekilleri alınmışbr. ASLI AK olan HAK, asla UGÜM olan 

T ' urkçe ÇEK kökünden elen EKiL gibi. 
2klid et k 

Örnclc nıc - Benzeltmek Örnek: Enini yürekleri par-
tak''d d. Çoçuk!ar, büyükleri çalıyordu - İniltisi yürekleri par-

11 c er Ç 
leri b - ucuklar büyük- çalıyordu. 

enzcUcr 
M k · Enkaz - Yıkıntı 
Ö~ ~~id - Benzetçi Örnek: Enkaz altında kalan-

0 b e · O, mukallidin biridir- ların adedi bini tecavüz etmiıti-
•E ~~ıetçinin biridir. Yıkınb altında kalanların sa.-

han~s~a - Mal - ( Fr. ) Marc- yısı bini aşmıştir. 
O.. E. nmüzeç - Kip - (Fr.)Type 

rnck· A d Ö 
t. · vrupa an gelen cm- rnek:O, bir enmuzeci edeb-
ıa arasınd A 

• ll . • - vrupadan ~elen di - O, bir cdeb kipi idi. 
a ar •ruında Ensal - Nesiller· ( T.Kö. ) 
Enav·I' 

ınaU a 1 oıcnkule - Taııth ürenler. 

Öar - (Fr.) Bienı mobiliers. Ômek: Enselı i.tiyeyc enmu-
rnclc· T k 'l l' kules' · 'tt· e mı emva ı men- zeç olacak hareketler-Gelecek 

Y t
. ını ıoıayei Etfal Cemi-

c ınc Vtrd 
8

_ _ ÜrenJere kip olacak hareketler 
lar1 Ç 1 • utun ta11tlı mal- Nesi - Nesil, üren, döl 
111u: ve o~~k Esirsccme kuru- Örnek: Nesli atı - Atı üren 

E r ı. Kimin neslindendir? - Kimin 
ınvali gayri meakule -Ta-

'1laıı mallar _ (Fr.) Biena im- dölündendir? 
aıobiJiers Eracif - Uydurmalar, düz-

Ôrnck: Emvali ıayri menku- meler 
leıinin kıyaeti, emya(i menku- Örnek: Bu eracife ehemmi~ 
ltıinden daha çoktu - Tqıtsız yet vermedik - Bu uydurmalara 
llllallarının dej'eri, taşıtlı mal- (düzmelere) önem vermedik. 
larınınkinden daba çoktu. Ürciife - Uydurma, düzme, 

Nakletmek - Taşımak, an- yalan dolan 
lat~ak - (Fr.) Tra•sporter Eramil - Dullar 

Örnek: Bu kocamu tq1 ora- Örn~k: İtam ve eramil m:ıtat· 
dan buraya aakletack için iki ları - Öksüz ve dul aylskları 
rnanada kifi deiildir - Bu ko- ~razil - Sıyrıklar, yüzşüder 
caman .t~şı _buradan oraya ta- Ornek: Erazili nasdan - Bu-
fı•ak ıçıa ıki manda yetmez, dunun yüzssüslerinden. 

Bu masalı bana ••ne annem Erazil takımında• - Sıyırık-
naklctmişti - Bu masalı baaa Jar takımından 
annem aalatalftı. Erbab (ehi anlamına) - Er, 

Nakliyat - Taıınıa - ( Fr. ) erdik1i 
Transport Ö 1 

Ö raek: Bay M... finia eri-
. rn~Jc: Bizde nakliyab har- dir (erbabıdır) • Bay M .•. yapı 

b~ye i~ttıkçe terakki etmekte- işinde erdiklidir (er'babbr). 
~ır - Bııde deaizael taıırna, ait- Erbabı mesalih - işi olanlar 
tıkçe ilerlemekt•dir. · 

Vesaiti aakliye _ T ~rbain - Karakı.ş 
a ı (F ) aııma Örnek: Erbain kırk pn sü-
p::~ arı· r. Moyenı de trans- rer .. Kara.kış kırk gün sürer. 

Ö Erkin (Rüesa anlamına) -
. r~ek: V eaaiti nakliyeaio. en Bı~man f enısı tayyaredir - T •ııaa vaç- Örnek: Erkanı devlet - Dev-

ar~nın_ ea Y•niıi uçkuaclur Jet başm .. Iuı 

Ö
ncam (Bak: ilubet) _·Son Erkiıu askeriye - Gene-
rnek: E . raller 

d.. ııcamı kir kaleyı E k" h L' K 
uşmana teıli tt• I . r anı ar••Y• - urmay -

k l · m • 1 - tı• ıo•u (Fr.) Etat-major 
• •yı dütmana vtrtli. 

Ene" Erklnı harbiyei umumiye -

Co ?m.en - Komiıyon-(Fa.) Genel kurmay - (Fr·) Etat~ma-
lbm111ıon ö jor general 

rnek: Aıkomiıyoıı - Souı - Erkanı barb zabiti - Kur-
Cenanıi11ioa 

E may ıubay - (Fr.) Officier d'e-
(T Kncüıneni dinit - Akade•i- tat-major 

· ö.) - (Fr.) Academie H En - Pirinç 
•yet, •ecliı - Kurul - E k A k 

(Fr.) Aııe•blee, C ... ·ıelı' rza - n 
He r - Örnek: Burada çal11aa amele 

ye 
1 uınumiye - Geaku- erzakını köylerinden ietiriyor-

rul - (Fr.) Conıeil deı miniatres lar - Burada çalışan işçiler, 
Heyeti Yekile - Bakanlar azıklarını köylerinden ~etiri· 

kulrulu • (Fr.) AsHml:alee gene· yorlar. 
r•e 

Erıaa - Y akıtır, yaraşır 
Ko1t~r• - Kurultay - Coal'· Esalet - Asalhk, asalet, asil-res 

tik, aksoyluk, töıünlük 
Müşavir - Danıımaa - (Fr.) Aıil - 1 - Asellı, aıil, ak-

Coaseiller soy, tözün 
Örnek: Müşavirlcri11in fikir- 2 - (Vekil karıştı) Esi 

lerini anlamadan İf yapmadı - Ö k B · D rne : u ışte esalcten bu-
aıuşmanlarının dütüacelerini lunuyorum - Bu i,tc eşi olarak 

•nlaınadan iş yapmadı. bulunuyorum. 

•eiyura - Danışıt - (Fr.) Con- Esaret - Kulluk - (Fr.) Ser-
- v~~ 

.. Ornek: Maarif Şura•ı - Kiıl- Ö k T t d "' rne : ürk milleti esarete 
ur amşıtı. tahammül edemez - Türk ulusu 
Şftrayı devlet - Danıstay - kulluia dayanamaz. 

(Fr.) Conscil d'Etat Esaret (Ülke ve ulusların ya~ 
Endaht - AbJ hancılara mallkiımiyet anlamı-
~odam - Tay, boypoa na) - KölemenJilc - (Fr.) Esc-
Ornek: Endamlı bir 2"e•ç - lavage 

Boyluboslu bir genç. Giüdiii Örnek: Hindliler uırlarca 
el~i!'c endamına uyzun düşme- esaret bayatı geçirdiler - Hiad-
mış. liler asırlarca kölemenlik hayah 

.. Endamı mcyzun, mütenasi- ıcçirdiler. 
bulendanı, kameti mevzun sa- Esaret (Harb esirliği anla-
hibi - Tayluı mına) - Tutsakhk 

~-ndaz - Atan, atıcı, atnuş Örnek: Diişman ordusunun 
Ornck: Tir endaz - Ok atan. ba'.fkumandanı da esarete düt-
Lcnicr ·cndaz - Demir atmıı. müştü - Düşman ordusunun 

Ender - Azrak baık.umandanı da tutsakhğa 1 
Örnek: Hayatını son gün- düşmüştü . 

ferini büyük endişeler içinde Esir - Tutsak, tutkun 1 
2'eçirmi~ti - Hayahmn son ıün- Örnek: Son muharebede düı- 1 
ferini büyillc kayıtlar içinde mandan on binlerce esir aldık. ı 
ıcçirmişti. Son sava,ta, düşmandan on 

Eni• - İnilti binlerce tutsak aldık. 

Hüsnünün eıı.rı olmuştu -
Güzelliğinin tutkunu olmuştu. 

Esiraoe - Kulca, kölece 
Örnek: Onun yanında esi

rane çalışmıştım - onun yanında 
kulca, kölece çalışmı,tım . 

Esas - Ana - (Fr.) Fonda· 
mentaf 

Örnek: Ana kurallar - Esas 
kaideler 

Esas - Asıl - (Fr.) Fond 
Örnek: Asılsn: bili'ilcr-Esas

sız havadisler 
E!:as - Ojp - (Fr.) Fond 
Örnek: Dipsiz sözler - Esas

sız sözler 
Esas - Temel - (Fr.) Fon

dcment, base 
Örnek: Temel koyma - Vaz'ı 

esas · 

Esasen - Temelinden, as
lıadan - (Fr.) Au fond 

Örnek: Esasen ben bu işin 
böyle olacağını daha evvel sez
miştim - Aslandan ben bu işin 

böyle olacağını daha önce sez
aiştim. 

Esasi - Ana~al, köscl - (Fr.) 
Constitutionael 

Örnek: Köksel töreler - Hu-
kuku esasiye - Droits coosti
tutionnelı 

Anasal kanu11 - Kanunu esasi 
Loi constitutionnelle 

Esasi - Enbaşh, başhca, 
başına - (Fr.) Fonda menta1, 
essentiel, princip~. 

Örnek: Bütçe devletin en 
başlı (başlıca, başın) işlerin

dendir. 
Esatir - Mit (T.Kö.) 
Örnek: Oj-uz destanında 

Türk esatirine ait pek mühim 
izler vardır - Oiuz epopesinde 
Türk mitine ilişkin pek önemli 

izler vardır. 
Eıbab - Sebebler 
Örnek: Esbabını hazırlama

dan hiç bir işe teşebbüş etme
meli - Sebeblerini hazırlama
dan hiç bir işe ıirişmcmeli. 

Esed - Aslan 
Esef - Esef 
Müe.11if - EsefJi 
Örnek: Oııun bu müessif ha

line yalaıı ben deiil, herkes 
acıdı - Onua bu esefü haline 
ya)nır; ben de;il, herke.s acıdı. 

T ee11üf etmek - Esef et-
mek, eseflenmek 

Örnek size teessüf ederim • 
Size esef ederim. Uiradıiınız 
felakete pek çok teessüf et
tim - Uiradıjımı felakete pek 
çok escflendim. 

Eser - lzer - (Fr.) Ocuvre 
Örnek: H;!yatında çok est:r 

vermek istiyenler, çok ve özlü 
çaiışmaladır - Hayatmda çok 
izer vermek iıtiycnler, çok ve 
özlü çalış•alıdır. 

Eskis - Taslak - (Fr.) Es-
quisse 

Örnek: Müzeci Bay Hamdin 
bir eskisini bin liraya satm al
dılar - Müzeci bay Hamdinin 
bir taslaiım bin liraya satın 
aldılar. 

Eslif - Geçmişler, önceUcr 
Örnek: Ne!li hallr, ahlafa 

yala.ız eslafm eıerleriııi deiil, 
kendi y<1rattıklarım da ulaştı-

nr - Bu~ünkü üren, relecck
lere yalnız geçmişlerin eserle
rini deiil, kendi yaratblduını 
da ula~tır . 

Biz eslaf ve ahlafa nümune 
olmalıyız - Biz, önceler n ar
dıllara örnek olmalıyız. 
Eıman, csmanı bili~a (Bak: 

bedel) - Tutar 
Örnek: Esmanı bali~ası bin 

l radır - Tutan bin liradır. 
Esna - Sıra 
Örcek: Bu esnada dört Ldşi 

birden üstüne atıldı - Bu sırada 
dört kişi birden üstüne atıldı. 

Esnasında - Sıraıııada 
Örnek: Celtri yiirüyiif esna-

sında fazla moJa vermezler -
Zorlama yürüyüş sırasında çok 
mola vermczl~r. 

Esrar -1- Sır (T.Kö.) (Fr.) 
Mystere 

2 - Giz - (Fr.) Secret 
Esraren~iı - Sırlı 

Ester - Katır 
Eşhas - Kişiler 
Örnek: Eşhası milhimme -

Önemli kiıiler. 
Eşia (tua) - Şun.ğ 

1 İnşia etmek - Savmak 

1 

Eşirra (şerir) - Azılılar 
' Örnek: Eşirraaın mclcci -
Azılıların sığınağı. 

1 
Eşk - Göz yaşı 
Eşkal - Şekiller 
E,kiya (şaki) - Haydutlar 
Örnek: Bu dağlar, bir za

m nlar eşkiya yatağı olmuştu -
Bu dağlar, bir vakıtlar haydut
lar yatagı o:muıtu. 
Eşna (şeni) - Yırt)u: 
Şenaat - Yırtlazlık 

Eşraf (ve iyin\ - Heri ge
lenler 

Örnek: Kastamonu eşrafm
dan - Kastamonu ileri ~elen
lerinden. 

Eşya - Eşya (T.Kö.) 
Evbaş - Ayaktakımı 

Eve - Uç, yüce 
Evlid - Çocuklar, oğullar 
Evvel - Önce 
Örnek: Bundan evvel - Bun

dan ÖDCC. 

Evvela - llkia 
Örnek: Evveli şunu !töyliye

yim - Önce şunu söyliycyim. 
Evvelü ihır - Eninde so

nunda 
Örnek: EYvelü ahır bu borcu 

ödiyecektir - Eninde sonunda 
bu borcu ödiyeccktir. 

Eyyamı bahur - Ktz1lısı 
Eza (Bak. c~fa) - Eu (T. 

Kö.) Oz~ü, üzü 
Örnek: Çok eza çekti - Çok 

üz~ü çekti. 
Ezel - Uzel, öncc~izlik 
Ezeli - Öncesiz 
Örnek: Ölüm, insanlar için 

cze)'i bir endişedir - Ölüm in
sanlar için öncesiz bir kaygıdır. 

Eziyet - E~iyct 
Örnek: Çektiii eziyetleri ben 

bilirim 

F 
Faal - İşçen, ışçımcn 
Örnek: Faal bir adam - İşçen 

bir adam. O pek faaldır - O pek 
işçimendir. 

Faaliyet - İşçenlik, işçimen
Jik 

Örnek: Bu hususta gösteri
ı~n faaliyet, iyi neticeler ver
miştir - Bu işte ~öıterilen iş-

çenlik, iyi sonuçlar vermiştir. 
Onun faaliyetine diyecek 

yoktur - Onun işçimenliiine di
yecek yoktur. 

Facıa - Acın 
Örnek: Bu aile bu yıl üst

ü~tc facılar srcçirdi - Bu arda 
l:m yıl üstü3te acın)ar 2'eçirdi. 

Feci - Acıklı, acınlı. 
Fecaat - Acıkhk, actnhhk 
Örnek: Gittiiiniz işia fecaa-

tini ihata edebiliyor musunuz?
Girişti(iniz ı1ın acıkhhiını 
(actnhhinu) kavrıyabiliyor mu
sunuz? 

Fahiş - Aşırı 
Örnek: Bu pek fahiş bir tek· 

lif - Bu pek aşırı bir öner~c. 
Fuhuş - Utsuzluk 
Örnek: Gençleri fuh,a ıü

rükliycnlcri kanun tecziye eder
Gençleri utsuzluia ıürük:liyen
leri kanun cezalandırır. 

F ahr, iftihar - Kıvanç 
Örnek: Memleketimizin her 

taraf mdaki terakki nümuneleri, 
yüreklere iftihar veriyor - ÜJ· 
kemizin hH yanın•aki ilerleme 
örnekleri yüreklere kıvanç ye-
rıyor. 

Fahri - Onursal 
Örnek: O, bu vazifeyi fahri 

___. ~ ................ ..- - " 
- Raştaıaıı P.11111ci salwede Kat'i netice yarın aelaşılaca · 

dan ltildiriliyor. Hükünaet a-a· tır. Danciı balkı bugunkü du· 
zetelcri B. Eden nin ziyaretin- ruma son verilmesini istemekte 
den çıkan neticeleri i?Özden müttehit olduğunu göstermştir. 
ıeçirirkcn dofU andlaş:masının Parls bUyUk 
artık geçaişe ait olduiunu alçlllğlmlzd• 
ve bundan böyle Avrupa sulh- Paris, 6 {A.A) - Türkiye 
hunun u umi olarak kurum- büyük elçi!Ci bay ~uad .bay 
laadırmasına çalışmanın mürec· Lava! ve Titulesko ıle r~fika-
cah olaca2ım yazmaktadırJar. lanna ve küçük :11.ndla,ma ile 
Sovyetler ve Almanya Balkan andlaıması müm~sille

rine bir öö-le ziyaşeti vermit Moskova, 7 (H.R) - Sov- • 
yetler hükumeti bir çok Alman ve ziyafetin sonunda 2'örüşme· 
firmalarının mümessillerini Sov- ler olmu~ur. 
yctlcr topraklarmdan ko.,.uı- Bay TltUleskonun 

beyanatı 
tur. T. 

D Paris, 7 (H.R) - Bay ı-
ançlg intihabat. tüleskonun Avrupa barıı••• 

Bcrlin, 7 (H.R) - Danciı dayanan mc~clelerde küçük 
intihabatı heyecanlı tezahürat. antlaşma ile Balkan andlaş-
şeklinde y pılmıştır. İlk neti- ma~ı arasında ıörüş birli{finden 
ccler Nazilerin tahminlerine fÜphc ediJemiyeceiini ihsaı 
kuvvet verecek mahiyettedir. eden beyanatta buJunmuştur. 

.••.•....•....•........................•......••......••....••••••.•....•••••..••..•. , 
olarak deruhde etti - O, bu işi 
onur~ai olarak üstüne aldı. 

Fahretmek, iftihar etmek -
Kıvanmak 

Örnek: Garp matbuatının 
Türkiye hakkmdaki makalele
riyle insan iftihar ediyor - Batı 

basınlarının Türkiye hakkında
ki yazı!ariyla insan kıvanıyor. 

Faide - Fayda (T.Kö.) 
İstifade etmek - Fayda ~ör

mek, faydalanmak - (Fr.) Pro· 
fi ter 

Örnek: Bu yıl adanın haya
sından çok fayda 2'Ördüm (is
tifad~ gördüm, istifade ettim)
Cette annee j'ai beaucoup pro
fite ele la cure que j'ai faite 
aux lleı 

İstifade etmek - Aııi"Jan~ 
mak - (Fr.) Profiter 

Örnek: Bu fırsattan asıila
narak ( istifa.de ederek ) size 
şunu ela söylemek isterim ki -
Profitant de Cette occasion je 
voudrais vous dire que .. 

Müfid - Faydalı 
Müstefid - Faydalanmış 
Menfaat - 1 - Asız, 2 - Çı-

kar - (F r.) Interet, profit. 
Örnek: Bu işten ben hiç bir 

asıj' (menfaat) beklemiyorum -
Je n'attenrls aucun intcret (pro
fit) de cette affaire. 

2 - Y alarz kendi çıkarını 
(menfaatım ) düşünür - il ne 
pense qu'a son interct (profit) 

Faik, Mütefevvik - Üstün 
Örnek: O, her i,te akranına 

faik olmaya çalışır - O, her işte 
taydaş1arına üstün olmaya ça
lışır. 

Faikiyet, tefevvuk - Üstün
lük 

Örnek: Müsademede dü,
manlarm adedce faikiyoti bile 
ileri yürüyüşümüzü durdura
madı • Çarpııma.da düşmanların 
sayıca üstünlüiü bile ileri yü
rüyüşümüzü durduramadı. 

T devvuk etmek - Uıgele
mek, üstolmak 

Örnek: insan daima emsaline 
tefevvuk etmek arzusuyla. ha
reket eder - İnsan, her zaman 
benzerlerine üstolmaLc {üstıcl
mek) arzusuyla hareket eder. 

Fail - İşliyen - (Fr.) Autcur 
Örnek: Bu ıuçu iıliyen - Bu 

cürmün faili. 
Fıil - iı 
Filen - İşle, işiyle, ıerçck

tcn 
Örnek: İleri sürdüiü düşün

cenin kabil icra oJduğuau filen 
ispat etti - İleri sürdüğü dü
şüncenin yapılabilirlij-ini işle ta
nıtladı 

Fili - İşnel 
Örnek: Yalnız düşünüp, ta

savvur etmek yetmez, fili ola
rak da harekete geçmelidir -
Yalnız düsünüp tasarlamak yet
mez, i'ncl olaraM.: da harekete 
ıeçmelidir. 

Faiz - Ürem 
Örnek: Bugünkü gönde para 

aacak yüzde üç faiz ıetiriyor

Bugünkü iünde para ancak 
yiiıde üç ürem ,ıdiriyor. 

Feizi basit - Düz ürem 
Faizi mürekkep - Kataaç 

ürem 
Fakat - Ancak, yalnız, şu 

var ki, şu kadar var ki 
Örnek: l - Seri, fakat iti

nalı bir sa' yile - Çalıuk, yalnıı 

özenli bir çalışma ile. 
2 - Hakkınız var, fakat du

racak zamanımız yoktur : Hak
kınız var, , alnıı duracak za
manımız yoktur. 

3 - Bu işi başa çıkarmak 

sizin elinizden ~clir, fakat baı
ka işlerinizi bırakmamı lazım

dır - Bu i,i başa çıkarmak siz.in 
elinizden ıelir, şu var ki ( şu 
kadar v;ır ki) başka i~lcrinizi 
bırakmalısınız. 

Fakir - Yoksul, zavallı 
Fakr - Yoksulluk 
Ömck: Bütün hayatı fakı 

içinde geçti - Büfün hayatı 

yoksulluk içinde ıeçti. 
Fali hayr - Yüm Uf:ur 
Örnek: Bu iılerin ilerlcmc

sioi yarınki düşüncelerinizin d~ 
olacağına f ali hayr ~ddederim
Bu işlerin iJerle•Hini, yarmki 
düşüncelerimizin de -ol:ı ca~ın• 
yüm sayarım. 

Fim - Renle 
Fani - Ölez 
Örnek: Her İılsan fanidir, 

fakat iasanhia bırakacai• yük-
sek bilgiler bakidir - Her iuaa 
öleıdir, a•cak lnsanlıi'a bıra
kacaj'ı yüksek i>iliiler k.ahzdır. 

Fena -1 - Kötü, 2 - Tükea 
(zeval ••lamına) 

Örnek: 1 - fena bir İş - Kötü 
bir i~. 

2 - Bu alem bir alemi fe
nadır - Bu acun bir tüken acu
nudur. 

Fara.za ( bilfan:) - Tutalı• 
ki, diyelim ki 

Örnek: Farazi dedii'inizio 
doiru oJdu2-unu kabul etaek 
bile - Diyelim ki ( tutahm ki ) 
dediiiniz doğrudur, ancak .. 

Farazi - Astözcl - ( F:r. ) 
H ypothhetiquc 

Örnek: Felsefe ilmin farui 
bir istitalesidir - Filozofi bili
min ufözcl bir uzahmıdır - La 
phiiollophie eıt le prolo11ıe
ll'lent hypotcbtique de la scicnce 

Onergeler 
Kılavuz sözleri üzerine, her 

listenin (Y eui Asır) da. çtkb
iından başlamak üzere bir ay 
içinde, istek edenler yeni bir 
önerge ileri sürebilirler. Bua
Jar T. D. T. C. Gncl lcatipli-
2-ine şu şekil altında gönderi
lecektir: 

1 Osmanlıca . . . . . kclinıcsi· 
ne Kılavuzda ..... karşı· 
hiını uygun (yahut: yeter) 
görmüyorum. 

Sebebi : (kınca) . . . . . . 
........ 
Önergem şudur : . . . . (1) 

İmza 

l ) /; wa a a iJ fr om•, !Jl' 

yeıı ytızilrU' UZPl"İıtC 
utı. ·le•·lmi

fr :t"Y !JU/H-
1 rı'lııya rakt ır. 

.... ............. 1 ......... . 
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İzmir Sicili Ticaret Memurluğun 

ile dün~a~ı dolaşobilir~ini~ 
Çok asri bir hutula malik bir möble dahilinde mevzu bu oıhi

xc : Sekiz lambalı, ve yirmi adet tuli mevce göre ayar edilmiş 
devreli, 15 metreden 2000 metreye kadar alan bu ahize, radyo 
ve müzik fenninin en son tckamülatını nefsinde cemetmiştir. 

Yüksek tevettürlü hususi devreli bir pentod ve deiişcn has
ıuiyctilc müşterek çalışan antifeding- lambaları vasıta.sile ma
kinenin her tüli mevcde aynı mükemmel randımanı 'ermesini 
temin eder. 

HAKİK RADYO ~ 
l'JL) 

Satış yerı : ARTHUR 
Saman İskelesi 22 

. ~ TTJ~R (Sahibinin Sesi) 

T clefon : 2547 
6 - 150 ( 411 ) 

Zongnlda 
Mi er"' Kömürü 

O, 1 O yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

~ira: 13 
Perakende satış kilosu 1 ,5 kuruş 

Sili11dir Ye her ncYi fevkalade kömürü yalnız 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10 - 12 

F. Per • • 
ınvanı 

Maiazasında bulaca!.ksımz 
Telefon 

KAMBUR FELEK 
Çar,amba Günleri Çıkar Siyasi Halk Gazetesidir 

Bütün dünyayı 
Çenberinden geçiri·yor! 

PAH1\LI AL~1AYINIZ! 
HEI~ YEl~DE (3) KURUŞTUR. 

1 - 4 (478) 

i~-. 
~-

• "" '!' "' 

~~ .. 
Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları-
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Telefon : 2067 

'-4' 

, Bayanlar 
Almanya.ya ıipariş ettii'i 

N en ıon model ve aletleri 
· almak üzere İstanbula ııri

dea Minik kadın berberi 
Sıtkı avdet etmif ve mü~-
terilerini kabule başlamıı-
tır. San'atın en son yeni
liklerini iÖrmck için bir 
ıı-ün evelillden raı:ıdcvü 
alınız. 

Keçeciler Nu. 122 

ı 
Telefon: 3101 x 

1 - 7 s. 10 (474) 
ı •/7/.X/ ... ~;:.r..?.77LX/Y7_....7..7W 

Aydın Demiryolu umum mü-
dürlüğünden: 

8 -4- 1935 tarihinden 30 
-6- 1935 tarihine kadar mu
teber olmak ii:ı.cre balık konu
lan kaplarla bunların içerisine 
balıklarla beraber ilave edilen 
buzun tarası dahil olduğu hal
de Sökcden aşağıdaki istas
yonlara nakledilecek balıkların 
tabi olacağı tarifeler: 

Sökeden Kuleönüne beher 
tonu 1855 kuruş. 

Sökeden Tire, ve Ödemiş 
şubesinde kibütün istasyonlara 
beher tonu kilometre başına 
6 kuruş alıdacaktır. 
Beş kahl a rı istasyonlardan 

Sökeye meccanen iade olu-
nacaktır. 

uayenehane akli 

Doktor 

Kemal a~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Kai antina tram\ .... 7 cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Acele satılık hane 
İkinci Süleyma iye mahalle

sinin Hadi bey sokağında 33 
ve 35 numaralı iki ev acele ve 
çok ucuz bir fiyatla satılıktır. 
Her ikişer evde ikifer daire 
olup ayrı ayrı veya hepsi bir
den satılı2'a çıkarılan bu okaz
yon maldan istifade ediniz. 
Fiyat çok ucuzdur. 

Müracaat: İzmir T aşcılarda 
kereste tüccarı bay Şaban ti
carethanesine müracaatları. 

1-5 h: 3 (482) 

Talebe Velllerlne 
ilk ve orta mekteplerde oku

yan ve her hangi bir dersten 
geri kalmış çocuklara ders ve
rilir imtihana yetiştirilir. Mual
lim derslerini evlerde verir. ls
tiyenlerin gazetemiz idare mü
düriyetine müracaatları. 26-8 

• • 
Müseccel [İzmir Tramvay ve elektrik Türk anonim Şirheti]nin otuz mart 1935 tarihinde a~i~~n 

toplanan heyeti umumiyesi zal:.ıtnameıi ticaret kanununun maddci mahsusasına tevfikan sıcıbn 
170 numarasına kayt ye tescil edildiği ilan olunur. 

İzmir ıiciJi ticaret memurluğu resmi mübürü namına H. F. Tinç imzası 
1 - Zabıtname Hazır buluaan hissedarlardan ''Amortisman akçesi,, hesabı•• 
2 - Hisscdaran cetveli bay S.Gormczano ile bay Fikri t.ah~isi teklifinin tasvip Y• 

izmir Tramvay Ye elektrik Altay rey toplamağa memur kabulüne ve idare mcclitiai• 
Türk Anonim Şirketi Ye bay Charles Giraud katip ibrasına lcarar vudi. 

30 mart 1935 tarihine müsa- tayia ediJdiJderindell aıumai- İkinci karar ; Umumt heyet, 
dif cumartesi ıünü İzmirde ki- leyhim meYkii mahsuslarını iı- hay Duqueane'i• -.ukubuları 
in idare merkezinde alelade 2'al ettiler. istifası üzerine açık kalan ,. 
olarak toplanan hissedarlar Umumi heyetin toplantıya huıiıinkü umumi heyet toplaıı-
umumi hey~tinin müzakerat davetini ilan tden ıazetclcr tısında biten idare mecliıi 
ve mukarreratına ait tutulaa ile toplantıda hazır bulunan azalıiını doldur•ak üzere 14-
zabıtnamedir. znatın isimlerini ve hamil ol- 1-1935 tc topla••• idare mec-

Müzakerata saat on birde dukları hisse senetleri miktarıaı lisi tarafından muvakkatea ta-
iptidar edilmiştir. ıöıtcren cetvel Hüküm.ti cum- yin ediJmit bulunan bay Char-

İzmir Tramvay ve elektrik huriye mürahhuı ite rey top- lu Giıaud'un memuriyetini 
Türk Anonim şirketi nezdinde lama~a memur olanlara, katibe tudik, bay R. Bette, bay 
ve İktisat vekaleti miirakip ve Ye mnralıcibi mumailcyhe ıöı- Ch~rlcs Giraucl ve bay L. 
komiseri Bay Nabi Ataç nafia terilmiş ve mumaileyhim tara.. Kinct'in memuriyetlerini daha 
şirket ve müesseıclcri kömiscri fından tetkik edilerek tasdik üç yıl için tecdit, idare mcc-
bay Mahmut Ekrem Nafia Ve- ve imza kılınmıştır. lisi azalarına verilecek huzur 
kaleti namına Türkiye cumhu- Ruznam~i müzakerat aıağı- hakkını ö11ce tcsbit edilmi~ 
riyeti hükümctini t emsilen hu- daki maddeleri ihtiva etmek- olan rakamın ayni olarak ida-
zurla.rile umumi heyet toplan- tedir: me ve bay A. Duquenne'ill 
tısını şereflendirmişlerdir. Top- 1 - İdare meclisinin ve he- nizamnamenin on altıncı mad-
lantıda mürakip Şahin zade sapları tetkike memur mürakip elesi mucibince şirket namına 
bay Etem da.hi hazır bulundu. raporlarının okuaması. Brüksekle jesse AHard ban-

İzmirde bulunmıyan İdare 2 - 1934 yılı blançosu ile kasına yatırmış olduğu şirketiıı 
meclisi reisi bay Robert Bette kar ve zarar hesabının tasvip 500 hisse sencdatına müteallik 
umumi heyet toplantısına gel- ne kabulü ve idare mecliıinin makbuzun kendisine iade edil-
mediğinden maz.eretinin kabu- ibrası. mcsiac müsaade etti. 
}ünü temenni etti. 3 - İdare meclisine aza Üçüncü karar : Umumt heyet 

İdare meclisi, bu toplantıda seçmek, azalarda• bazılarını• 1935 yılı hesabatını tetkik ile 
reis vazifelerini görmek üzere memuriyetini tecdit etmek ye bu yoldaki raporunu 1936 da 
bay Mustafa Nuri Devreci reis idare meclisi azalarının huzur toplanacak olan umumt heyete 
tayin etti. haklarını tesbit etmek. takdim etmek üzere ıayıa Şa

hin zade bay Etcmi mürakip Bay reis, hazır bulunan yedi 4 1935 I • · h ) 
- yı ı ıçın csap an tayin ve mürakabe ücrttini 

zatın hamil bulunduğu hisse tetkike memur bir müralcip 250 Jira olarak tesbit etti. 
senetleri miktarının ceman tayin ve mürakabe ücretiai Müzakerata saat 12.30 da 
104.232 (yüz dört bin iki yüz teabit etmek. nihayet verildi. 
otuz iki) adet olduğunu binac- Bay reis, idare mecliıi .,.. İzmir .30 mart 19l6 
naleyh, sermayenin ruhundan mürakip raporlarını okuduktan Hükumet mürahhuı 
ziyadesinin temsil edilmiı bu- ıonra ruznamei müzakerata R. Ekrem 
Junduğunu tetkik ederek beyan dahil huıusatı reye koymuş -.e İktisat vekaleti N. 
ile dahili nizamnanin 27 iAci aşağıdaki kararlar ittifakı lra N. Ataç 
maddesi mucibince usul ve ile ahnmışbr : Mürakip : Ş. Z. Etem 
nı··amına muvafı1 - olarak t•sck- •· · · k U • h t Rey toplam•!• •emur 

.. ~ ... ~ vırıncı arar ; mumı eye Fikri Altay Gormezano 
kül eden umumi heyetin mü- 1934 yılı blançosu ile kir Ye Reiı : M. N. Denec 
Zftkerata iptidar edebilece2'ini zarar lıesabıaın ve hesabıa Katip : C. Giraud 
:ıöyledi. bakiyei matlubu 9.225.51 liranıa 3--4-1935 
Sıra No. Hissedaran Hissedaran vekill ri imzalar Hiss adodi HY ad di 
1 Josse Allard bankası anonim şirketi bay S. Gormeıano S.Gormeıano 95.600 10 

Guimard sokağı No. 8 Bruxell s İzmirde 
2 Bay Robert Bette Bay M. N. Dcnes M. N. Denes S.250 

Sqkare V ergote 4, BruxcJlcs İzmirdc 
3 Bay V a.n Cauwehbcr2'he Bay C. Giraud 

Avenuc des Courccs, 261xeJJes, Bruxelles lzmirde 
4 Bay Victor Dooms Bay F. Altay 

Avenue Louise 571 Bruxelles İzmırde 
5 Bay George ı: Somerhausen Bay Fahredtlin 

Chauesscc de ~lcurgat 79 lxelles, 8ruxelles İzmirde 
6 Bay Alphonse Dcsacgher Bay M. Dover 

10 

C. Giraud 544 10 

Fikri Altay 950 10 

C. Fahreddin 761 10 

M. De•er 585 10 
Avenue Clementine, 27 Foreıt, Bruxelles İzmirde 

7 Bay Leon Plumet Bay M. Ratbay M. Ratbay 542 10 
Avcnue Emile Verhasren 104 Schaerbeek !ruxselles İzmirde Y .. küa 104.232 70 

Ccman yalnız yetmiş reye hak veren yüz dört bin iki yüz otuz iki hisse aenetluiai hamil yedi zatın 
sıfatı vekalet ve evralu tetkik Ye kabul edilmiş ve işbu cehel tasdik kılınmııtır. 

İzmir 30 mart 1935 
Rey toplama2'a memur 
Fikri Altay Gormezano 

Türkiye 

(487) 

Mürakip Katip Reiı İktisat vekaleti mürakip komiaer 
Ş. Z.Ethem C.Giraud M.N.Devres N. Ataç 

cumhuriyeti hükümeti murahhası, İzmir Tramvay ve elektrik ıirketi 
nezdinde Nafia tirket Ye •Üesse.seJeri komiseri 

R. EKREM 

Türki~·e Ziraat bankası lzmir 
Şı1 besinden : 
-3 41935 Tarihinde kapalı zarfla ihaleleri yapılacıiı 15/31935 

AZ PARA iLE BOL 
ISI:K: 

de Eie 2013 934 de Yeni Aıır 25/3 935 .le Anadolu ve 30/3/935 
de Milli Birlik iazetelerinde ilaa edile• Yu•anh ••Yalinia 
ihaleleri 29/4/935 tarihine pazarlığa bırakılmııtır. Satıı 2ayri 
mübadil bono!u veya peşin para ile 11aktcn yapılır. Kıymeti 
muhammencıi ilcibin lira Ttya daha ziyade olan emvalin ihalei 
kafiyeleri istizaaa tabidir. Malın satıldıji ıeney• ait Devlet 
veriİsi ve Belediye resim Ye sair bütün masraflar mütteriye 
aittir. f ıtiyenltrin yüzde yedi buçuk tcmiaatlarile birhkte ihale 
günü uat 14-30 da Ziraat bankasına müracaatları. (484) 

1' ..... TAzE·····:rEMIZ···-ucuZ'··· ... 
. . . . . . . . . . . . . . . 
• . . . . . . . . . . . . . . . . 

iLAÇ 
HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERi 

Bam4i Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Baıdurak Büyük Salepçıoifo hanı karıııında 

: .....•••....•.•.•.........•......••..........................•....... 

Y ALNlz IÇl GAZLI 

Lan· baları Temin Eder 
Tevfik Mehmet 

Elektrik, ~relefon 
PEŞl"E~IALCILAR 

İzmir Sicilli Ticaret Memur
luiuadan: 

ı\ht1zeınesi J)eposu 
77 - 79 'f e1• 3332 
unvanı :ticaret ka•unu•un 42 
İ•cİ maddesi 111ucibiace ıicili• 

"Vilctor S. Nedelkof,, tica
ret un•anile Çatalkaya hanın-
da 6 numarada tütün üzerine 
her ani muamele yapan Vik
tor S. Neddkofun iş\rn ticaret 

1377 •u•aruına kayt ve tcıçil 
ı edildiii ilan olunur . 

f zmir Sicilli ticaret m. resmi 
mühürü imza namına H. F. Tinç 

485 (1025) 



Göz Heki'mi 1 
~Mitat Orel 

Adres - Beyler Numan 
' Z:ıdc sokağı Ahenk mat

baası yanında. 
~ Numara: 23 
~ T elcfon: 3434 
~ 3-26 (229) 
11 1 111 1 

1

T 

Doktor 

Fahri Işık 
İz.mir Memleket Hastanesi 

Rontkeu mütebaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayenelerl 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞITiK çocuklara Ultra • 
Viole tatbık ve Rontken 
jle KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fınn 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 4-13 (218) 

Yety EX"TRA 

PERTEV şurub l ~k . . . I u mem e etimızın cıoktor-
arının takdiratına mazhar olmuştur 

Bıçakları Eşsizdir 
Tilrkiye için deposu : 

M. V • R Akbelen 
ŞERIDÇILER No. 1 

1164) 38 - 78 ( H 3 ) 

Numrotaj için ı Kabartm•, SağJam Boyalı 
En - Bina Numaraları 

aıukemmel olarak yapılır. Daima HAZIR bulunur. 

de~~"n~lll Md ÜRACAAT : İzmirde Birinci Belediye cad
mara a Muzaffer. 

1 - 15 ( 407) b 3 

~ .... ,,., ... ?. ...... ~ 
ltııı ırı t•ıınek ı"lc.ı~c ıı ı.z H alı m •ı Qa ı;ıtı :;- ı sını l tt 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcarertıaneMınA rniiracaaı et!ıııı, 

Çi•E•To 

ÇÇubuk demi• ve htr ne! ç.ç•kll 
ım ve levazımı Slhhi}'edtn llivhala1 11e bunlaım 

te1e -ı ııuatı tnvaı banyolar ve teımosı/owar ve her cıns 
111Uslaklaı ve kanalızasyon içın demt1 adkme borulaı 
ve lngilız künklerı ve bunla11n te/tr11ıatı vesatre .. 

fıvatlar rekabet kabul e1111ez 
Yerli Çl111entol••ı 8818• •••k•I•• 

En •a .. H ••••itle ............ ••t••·· h 3 

Izmir lhuhasebei hususiye ı.. ü: 
dürliiiüoden: . 
, l~arci . h.u~uıiy•. içi• llzuau elan •• eYvelce 20 ı:-ün müddetle 
.lcaıt.esı ıla• edılea enakı •atbuaya istekli çıkmadıiından ek

Iİltıne 6-4-935 iÜ•tmeci•dea itibaren 10 riin •üddctle uıadıl
~·br, Ekıilt•• ,artlarını Yt nümuaeleriai 2'Örmek iıtiytaler 
~ ~· •uhaHltei hususiye rnidürlüpne Ye pty ıürme1' isci
~ •t:.!• ihale fiinü olan 1 7-4-935 Çarıamba zünü saat o• 
••~ala t ba ~eai Yiliyete yatıracakları dcpoz.ı•o ma1'buı:lan 

" •aa mektupları ile beraber müracaat eylemeleri 
(1017J 488 

• 

~ 

1 
[!!) 

1 
lstırabların Eztaili 

BUtUn Airı, Sızı Ve Sanclları Keser 

Baş, diş, sinir, adale ağrılarına, romatizmaya, 
nezleye, gripe karşı bilhassa müessirdir. ---Bir tecrübe bin nasihattan iyidir, derler; tecrübe ediniz. 
Her eczanede bulunur, Flalt 7,&S kuru,tur 

Gripin, Radyolin diş macunu mutahassıı kimyagerler arafm-
dna imal edilmektedir. 

Paris Panayırını -
---Ziyaret Ediniz .. 
18 Mayıs 1935 ten 3 Haziran 

19 3 5 e kadar 
F ranıaı fCDtral konsoloı!uiuna yalaut lzmir F ranııı tıcaret 

oduına müracaat edilmelidir •.• 

I 

-qeçmLş ols.un 1 
~ Tlı oldu saruı ? 

-~~ı,ıle oldıı. 
çiinlü 

POKER 
PL•Y 

TRAS BİÇAGI 

• 

Jmum Deposu 
Sulu han Cvamda ( Hüseyin Hüsnü Udemif) 

Ticareth an esidir. 

Kanzuk ölfsürük şurubu 
(S lropektoral ) 

En muannit öksürükler, bronşit, nefes darlığı ve boğma
canm kafi ilacıdır. Göğüsleri zayıf olanlar da vikaye edici 
tesiri şayam dikkattir. Her cczl!nede bulunur. 

• • •' L "'~"• .- - ' ' , .. • ' .... 

Çok Hassas 
-

Dünyamn en e.Yİ 
J{adyolanndan 
J3irid\r 

E D İSO N Müe$sesesi 
AFİF .ŞEŞBEŞ 

TE.LE.FOl'll 

2517 İZMİR ı s~m-aC\ \~lctlesı ~ 26 

•• 
• 

lzmir Linıan işleri Un.u ~~ mu-
dür~üiün en : 

Pasaport yelcu salonu ltitiıii'indeki beto• barakaaı• ytlhit 
açık arttırma ile kiraya verileceiiadea istekli ola•ların 16 NiPa 
1935 Salı jiinü saat on beşte idaremize baı Turmaları ı:-•rektir. 

( 486) 



SahHe t2 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi. 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
'TELA •·oN vapuru elyevm lima
nımızda olup 1 nisanda Anvers 
Roo!crdam, Amsterdam ve 
Hamburn- için yük alacaktır. 

STELLA vapuru 5 nisanda 
oeklenmekte olup yükünü bo
talttıktan sonra Anvers, Ams
terdam, Rotterdaın ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

UL YSSES vapuru 8 nisan
dan 11 nisana kadar Anvers 
Rotterdam, Amsterdam ve 
Hamburg limanları için yük 
alacaktır . 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
ERIAND vapuru 2 mayısta 

Rotterdam, Hamburg, Copen
bage, Gdynia, Dantzi&". Gote
lıurg, Oslo Ye lskandinavya 
limanlarına hareket edecektir. 

SAMLAND vapuru 14nisanda 
Rotterdam, Hamburg, Kopen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacakt;r. 

VIKIN GLAN vapuru 2 nisanda 
Rotterdam, Hamburg, Copen
bage, Dantziğ, Gdynia, Gote
burg Oslo ve İskandinavya li
manları için yük alacaktır. 

NATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
ızmir - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 25 nisanda 

( Doğru ) Nevyork için yük 
alacaktır. 

•SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

ltir muntaz am sefer. 
PELES vapuru 6 nisanda 

relip 7 Nisanda Malta. Bar
.elon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 1 
mayısta gelip 15 mayısta Malta, 
Cenova Marsilya ,Barselon ve 
Cezai re hareket edecektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenteliğine 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2050 

Eczacı başı 

S. Ferit 
• Şifa eczanesı 

Sthhi ve tuvalet koraaları 
F eonl gözlük 
Göbek, kaaık baiıan 
Liatik efya 
HaHas 

Barometr 
Dt..r-. 

T U'talet çeşitleri 
Daima her yerde 
Çok ucuz 

Ve 
Çok t . .ı.zcJ ır 

Doiı.lor reçeteleri azami 
ılir'atle hazırlanır 

Size dt• 

S. teri t Şifa 
ecza • .!'fi'.J nı 

tavsiye ederim 

Ademi 

N. V. 
\lr. F. H. Van Deı· 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

MOREA vapuru 15 nisanda 

bekleniyor. 20 nisana kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük alacaktır. 

DERINJDE vapuru 5 n!sanda 
bekleniyor. Anvers, Hamburg 
ve Bremenden yük çıkaracaktır. 

JOHNSTON V AREN LINES 

L TD - LIVERPUL 
DROMORE vapuru 8 nisan

da bo!kleniyor. Anvers ve Li
verpoldan yük çıkarıp Burgas 

Varna, Köstence, Galaç ve 
Braila için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDELHAVS 
LİMJE D/S D/S Spanskclinjen 

OSLO 
BOSPHORUS yapuru 16 ni

sanda bekleııiyor. Dippe ve 

Norveç limanlarına yük ala
caktır. 

NEPTUN SEN NAVIGATION 
COMOANY L TD. Budapeşt 

DUNA vapuru 5 nısanda 

bekleniyor. Doğru Braila, Bu
dapest, Bratislava ve Viyana 
için yük al;ıçaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORATION 

EXMOUTH vapuru 9 ni

sana doğru bekleniyor. NeY
york, Filadelfiya ve Baltimor 

limanları için yük alacaktır. 
EXCELSIOR vapuru 3 ma

yısa doğru bekleniyor.Nevyork 
limanı için yük alacaktır. 

EXMINISTR vapuru 19 ma
yısa doiru bekleniyor.Nevyork 
limanı için yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurlann 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 

2007 - 2008 

iktidar 
"V" ~ 

\'" ~ kitsiz ilıtiyar ık 
DOBBOBi1'f 
H b• f bJ 1 • Erkeklerde ormo 10 a et erı : vakıtsız ih-

tiyarlıgın önüne ıeçer. Sinirleri kuvvetlendirir. Bel gevşek
lifiai tedaYi eder. Tafsilat için İstanbul " Galata posta 
kutusu 1255 müracaat ,. 

Her eczanede bulunur. Flatı ıso kuru,tur. 
Yaşamak neşesini iade eder. 

7 - 40 (376) 

'fent Asır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HA ' BİRİNCİ 

KORDO TEL. 2443 

DHE ELLERMA LINES L TD. 

CıTY OF OXFORD vapuru 
nisan ba~langıcında Londra ve 
Anversten gelip tahliyede bu
lunacak ve ayni zamanda 

Londra ve Hu!I için yük ala
caktır. 

ROUMEUAN vapuru 10 ni
sanda Liverpool \·e Svansea

dan gelip yük boşaltacaktır. 

RUNO vapuru nisan sonunda 
Londra, Hul ve Anversten ge
lip tahliyede bulunacak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

DELOS vapuru Hamburg, 

VAPURCULUK TÜRK 

ANONİM ŞİRKETİ 
IZMIR ACENTELİGI 

SAKARYA 
Vapuru Her PAZAR 

günleri saat tam I& da 
hareket ederek PAZAR
TESi günleri saat 1&da 
İstanbula varır. GALATA 
RIHTIMINA YAN AŞIR. 

Ayni vapur her perşembe 
ıünleri ıalata nhtımından 
tam saat 16 da hareket ede
rek CUMA günü saat 16 
da İzmire varır. 

Fazla Tafsilat için : Bi
rinci Kordonda 92 numara
da lzmir acenteliğine müra
caat. Telefon 3658 

Bremen ve Anveuten . gelip 
yükünü boşaitmışt·r. 

NOT: Vürut tarihleri ve 
· vapurların isimlerı ilzerine mes u, 

liyet kabul edilmez. · 

GöZLüK 
Gözlük cins ve çeşitleri için İzmirde tek bir laf vardır 

Eczacı Kemal Aktaş 

Hilal • • 
.Lczanesı 

Doptaıı Ve Perakende 

OTEL BRISTOL - -

Birinci Sınıf==== 
Lüks Otel 

Biitiiıı Iznıirliler burada buluşurlar 

=== Tepebaşı Beyoğlu === 
Müsteciri: BUtUn lzmlrlllerln teveccUhUnU 

ÖMER LÜTFÜ'dür 

Alameti Farıka 

Algop&n Cevat 
Baş ve diş ağrıları, romatizma ve siyatik sancıları için 

kullanılan ilaçların en faideli ve tesirlisidir. 
( 1 - 6 - 12 ) lik orjinal teneke kutularda her ecza

neden arayınız. 

Bütün Türkiyeiçin umumi satış yeri lstanbulda Bahçeka
pısında ZAMAN ecza deposu olup şehrimizdeki 
ve ecza depolarının hepsinde vardır. Israrla 
ALGOPAN isteyiniz. 

ALGOPAN 

Satılık 
Mobilya 

Asri mobilya ve Alman ma
mulatından bir Piyano satılık
tır. Bucada Ca•i ıokağında 
( Eski Dokuz Çeşme ) 2 No. lı 
eve saat 14 ile 18 arasında 

pazar gününden başka her 
ıün müracaat edilebilir Ye ya
hut Telefonla (Buca 43 No. lı 
telefon ) müracaat vakti tayin 
edilebilir. 1-3 

1 Doktor 

A. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi N o. 62 

Doktor Ali Riza lınlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 

e Nıaan 1935 

Jllm ................. -ııııı 

DENİZYOLLARI 
İŞLETI\1ESİNİN 

Gülnihal Vapuru 
Bandırmadan 

10 Nisan 1935 Ç:ırşamlıa 
12 ,, ,, Cuma 
16 .. ,, Salı 

Saat tam (23) de İstanbul• 
Bandırmadan kalkar. 

Fazla tafsilat için İstas· 
yonlardan ve İzmir acen· 
teli-inden malümat alınır. 

lzmlr beledlyeslnden: 
400 lira bedeli keşifli Şev· 

role otomobil şasesi üzeri11• 
cenaze nakline mahsus karoıerİ 
yapılması işi belediye batki· 
tipliğindeki tartnameıi veçhi!• 
ve açık eksiltme ile 13/4/935 
Cumartesi iÜ•Ü 1&at 16da ihale 
edilecektir. J.flirik için 30 lira 
muvakkat teminatle söylenen 
gün ve ıaate kadar komiıyo· 
na gelinir. 908 (417) 

29-3-8-11 

Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya 

LAK Tİ~ 
ile ba,ıayınız. 

Çocuk hastalıkları mutehassısı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından sureti hususiyede hazırlanan 

L A kt• Çocukta hazımsızlık, a in sancı, ishal ve ku~mal~r 
varsa onları gıderır. 

Kemikleri kuvvetlendirir. Elleri sıkıştırır. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 
Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
ECZA DFPOSCI 

Kırıklık, baf agrııı 
Ye bilhassa 

SITMAYI 
!ı:arşılamak için 

Lutfi kinin 
Kowprimelerini 

alımız. 

MARKA 
Ye 

AMBALAJA 
Dil.'.ut 

"' .............................. =...,., 
ŞEN OLMAK 

GENÇ KALl\tJAK 
Kuvvetli tıulunmak 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden ıoruau:ı: yeya sizde bir tişe alınız 
Her eczanede vardır 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGJ 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki Türkiy., 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

Telefon No. 24t3 P. K. No 234 IZMIR 


