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BAZIRAN 1935 sabahlan çıkar, ııyasal gazel , 

Japon- Askerleri 
Çin 'in~ Bazı ~ Y el'lerini işgal 

Ederek j 'Yerleştiler. 

tal ' ozu, uyorlar' 
Çiftçi Borçları. Devlet 

Ve Parti 

Durum Gittikçe Fenalaşıyor 

15 Senede öden;-ek nzı~e üzde 
3 Faizle Taksitler Bağlanacak. 

bakan Grupta izahat Verdi .• 

1 

Partinin Ana 
Prensibleri Ana 

Habeş Sınırında (100) Bi 
Ingiliz ~Askeri Bekli;yor! 

..------------------
Ankara, 11 (A.AJ ...:.. 

C. H. Parti grubu bugOn 
saat 15 le Antılya saylıı\'I 
Doktor Cemal Tunca'mn 
başkanlığmda toplandı. 

Kanuna Konuyor lngi liz' le r: "ltalyan Askerlerini Sü-
1veyş'ten Geçirmiyeceğiz.,, Diyorlar .• 

İnönü 

Başbakan ismet _ lnônO 
TOrk çif içi ini daha fazla 
1'orumuk için hilkOmc·~ l '4· 

rafından hazırlnmp knmn· l 
ınya ·nnulan çift~i i ıorç· 
lurını ıaksitleuclirme ka-

nunu liiyihasuıı iznb t•Ui. 

Bu izahn göre 1931 sc ı esi 

.,onuna kaclar olan çif tçileriv 
borçları 15 senede ôa en· 

mek llzre yOzdc Oç Qremli 
(Faitli) taksitlere bağlana· 
cakhr. Ba~bakamn bu iza· 
hah alkışlarla onaylandı. ____________ ......; _________________ ~ 

Un, Buğday ve Ekmek 

n, Fırınlarda ihtiyaç· 
il Fazla Ekmek Vardı. 

,... - lııanbul, 12 (Öıel) - ltal 
Parıi:gencl sekreteri n. Rcceb Peker B b , 

ya'nıa • eılııan a göıdlkmlt 
Ankara, 12 (Özel) - Cu· olmuı ve ba uğurda h1:11rlın· 

murlytt Halk Pırtlılolo ana makta bolonmaeı, logtlfı'lf'rl 
prenetblerl, cumurfyetçlllk, mu. fena halde llnlrlendlrmektedlr. 
llyetçillk, hılkçıhk, dnletçlUk, 
ı•ytklfk ve iokal•bçılaktır. p.,. lnglllere, Babet topraklarının 
tinin bu e1aı prenılblerinden ltalyı'ya geçmealne ılddetle 
iki, yani comarlye&çlllkle IA aleyhclardır. Loadra'dın gelen 
ylkllk (Teokllih &.ılye) kaı · hıberlere g&e, lngtllı gaaete· 
nunanda nrdır. D3rdDactl lerl bu hoauttı ltalya'y• ve 
bayak parıl kurultayında ka· İtalyan p1etelerlne blcomla· 
rarlaıtırılaı~ı tlıere, Panlnla nna dnam etmekte 'Ye Babe· 
mllllyetçlltk, halkçılık, dnlet· olıtın'ın İtılyı'y• kaptanlmıya· 

• - çlllk ve lnkalibçıbk prenılblerl capaı ıçıkc. yazmaktadırlar. 

QQ&d s 1 Hakkında Bankaya ae •eıknıtı e1uı1e ıaaunun• tagutere hak..ımetı, ~ .. ı.,.eaın 
it '5' ay a ışı llhe edilecek ve ba ıureale, ehemmiyetini göa6aftae ıl.rık 
~İr Gelmedi. Jstanbulda Da Ekmek Panınıa aa• prenılblerl devlete Babeı hududunda (100) bin 
~ de mal edllmlı olacaktır. ııker tahtld etmlıdJr. İtılya, 
'balılandı. Fırıncılar Ne istiyorlar? -M---. -===;::::======------

- anısa öğretmenleri 

!amirdeki Fınalardao Biri 

1 te ua f latlerladekt Battı İltaabol'da ekmetla ki· 
... k dnam etmektedir. loıo on karata çı~anlmııbr. 
Geaeral Kbam Dlrlk te Soa iki gtlnde tehrlmlsde 
4oktor Behçet Uı; hal· g3r0len ekmekılıllk, tubayh· 

•kaaekılı Ye DDIU kalma· 1tn aldıA• tedbir IODDnco ola· 
~ lllaai olacak her tirli nk din g3rllmemlıtlr. Her 

1ttt almıılardır. fırında bol ekmek nrdı. Battı 
~ bt. ak .. ma kadar beklen· tarbaylık; balkın ekmeketı kal· 
~la.ide ılnat bmakuımn, muıaa mani olmak için her 

~ labtını tekrar bmtla· gtnktl lbtlyıQta fula olarak 
ttıL_.'-kkıaia bankanın lsmlr buı fınaluı 1500 kilodan 
~ beab emir gelme· fasla ekmek çakartauıtır. Ftnn• 
~ · Ziraat bukuamn bug. cılar dla aktam tubaJlrta 
~btandaa çekllmeal ye ba mlracaac ederek fulı çıkar· 
~ P'Jnacla nnımhk ro· dıklan lôOO kilo ekmeli• 
\, t•pınaınuı yblnden bug. ellerlade kaldıgını ye lmnluı 
~e tlD flatlerlndekl ylk· •tamadıklanaı blldlrmltlerdlr. 
........ ~ etki Yulyetlnl mahafua Şarbaybk; . fmna.rın çıkardık· 
,..~r. Şarbay doktor Beh· ları bu faılı ekmekleri din 
~ ... " dlla lttubal ıarbaylalt fırıalardıa •tın almıı Ye kendi 

-..fonla gGrlımlı ye da· mtleueHlerlade harea•alı 
lonnattar. Verllea mılO baılamııbr. Şarbaybk ihtiyaca 
Bire lıtaab•l'da baRclay auan dlkkıte ılmıı H bagla 

'-•• t..lr'ı. 17ahllr. - Dnımı 6 11eı 71He -

Dün Şarımıza Geldiler. 

De~erli konuklanmıı ilaha ôlıetmealeri Balkeriıule 

Mania 81retmealerl ylı elU Emin Ataç Ye bay Net'et Şıy· 
klflllk bir grwb halinde daa lan brplamııtır. 
lsmlr'e gelmlılerdlr. Kartıyab Mıala llretmealerl Basma· 
ltlalyononda llulM ııretme•· hı•e lıtuyoaanda trenden laer 
lerlal Kiıl'ftyaka'nıa T6rkblrU~, la•es hep birlikte camarlyet 
Camarlyet, Ankara Ye Fenl· alıama gltmlıler Ye Atıt6rk'ID 
paıa mektepleri 31J'etmenlerlle beykellae bir çelenk koyank 
ilk tedrllat hpektGrl biy Vahid bir dakika ylkb~rek ••naat 
ÔSgtln• kartılım•ttır. S.mı· lardır. Heykel Galndekl bati 
haae lltuyonandı da lsmlrdekl rende• 10an bef kola ayrdu 
.qretmealerle lıpekt6r bay Ra· Gtrelmenler Mllakl mllH, Yıl· 

af 1-, ba7 Ferid Bapr1 baJ - Soaa 6 aea 71He -

f ogiliz a kerleri 'bir manevra un&1ında . 

B•betietın'ı doğru ileri hareke· 1 yDzbln lnılllı asktrt de ellAh 
tlae bıtlır b11lım11, baduddakt - Sona 2 inci ybde -

Tayyare Piyangosı 
~~~~~--~~~~~ 

(30) Bin Lira 22714 Nu 
maralı Rilete Çıktı. 

·~~~~~--~~~~~ 
İıtanbol, 12 (Ôsel) - Tay· 

yare plyıngoeanon baglnkfl 
çekllitlade ikramiye kazının 

numaraları bildiriyorum. 

30 Bin Lira 

22714 
15 hin lira 

12 bin lira 

2800 
Bin Lira Kazananlar 

17289 
Beşyflz Lira 

1030 1081 
2889 3270 
5217 6794 

22294 
Kazanaalar: 

1908 219 
4168 465 
5991 64S 

Bay Oımao Şen S6yl0yor 

"Kadın Yaş Hususunda, Erkek Ev 
Geç Kalınca Yalan Söylerler. ,, 

Sordapm Sualler Şunlardır: 
1 - O.yatta ençok ltorktepnm dakika, 2 - EDçok 1eTbadiii• 

• ais dakik.. 3 - Saadet hakkındaki telAkkiaia, 4 - Ea fala ya• 
lan eöyUJen k•dm mıdır, erkek midir, 5 - Yalan lbım mıdır? 

İtçller blrllil blnla tef 1 
bty Oıaw1 Şen, adı e.tnde 
Şen, mecUtart. tatb 11,Jler, t8th 
dlaledr bir mrbdaftır. 

Alatarkı mtlalk dedlnlı mi, 
en nefte parçalannı 37le bir 
16yler ki!. Seli de .gbel Ye çe· 
kicidir. 

Geçen kattı. Kaqıyıkıya ek. 
ıerlya IOll Yaparla giderdik .. 
&isim kGrfeı nparlan 11a1lt\m: 

Dod'darma katDIUDa ben· 
ıerlerl .. 

Kıt glnl yolcalar tiril ılrll.. 
Ba Yaparlartla kıta•, yolcalak 
mauallab bl,kıt .. , ılne in· 
llD, t8f klbl do•ar, kabı .. 

Bay 01m111 Şea'le blrbt il· 

kadq n bir de udi; eberlya 
•ba eon nparda balatmdak. 

Bay Oamaa Şen 

Teptenhı ... ~•t 1 .. 1; o IMt• 
lere kim kalır ki! 

-Sona61_7 .... -
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öz Türk Dilinin Sentak~ları # ' 

Ka k ı A . 
1
. N 1 ii e o y a ~ o lhı a b e ır o e ır fi 11 

raça a şıre ı e •• •·=· ===~ 
Şekilde Konuşuyor? Şelier Yasası Kamutayı~ Dun Bür:!!~:~ .. :~.~~:.~j ~ 

Aydın Halkevinden Beş Kişilik Bir kü Toplantısında Onaylandı. :::.~:.~:::: 1~:1::~: ·~ kaldmlmıştlr. lşyarlır .,.ı 
Heyet Aşiret Halkı ile Görüştü. - den onlldye ve OD 4çte• 

K l d T • ı • z yediye kadar çalıımağ• bl 
~!~-a~e-~e~~~-1!':~ ~~ktub onuşma ar a . ecımer erın arar mışlardır. 
~----.. - ...... ._,...~-~--- Panayır Hazırlıklstl 

Aydın Halkevi heyeti Karaçakal aoireti halkı araSJnda 

Aydın, ( Özel ) - Aydın şimdi, gayri .. Çocuk yanımda .. 
Halke9lnden beş kl,Ulk bir SelAmı var İsmet Hanımın .. 
.kurul Y enlpazar'a giderek Mad· yanmdayım ... 
rao dağı eteğindeki yaylAya İyi geçiniyoruz onunla .. Doğru 
çıkmış, Karaçakal aşiretinden ile aekercillğf... Blrgfln evvel 
Sentaks derlemesi yapmıştır. bitir aekerclUğl ... Sınanmış ova 

Korul, bu gezintiden çok tarlası başladı ekllmeğe.. İkisi 
Onemll ve faydalı sonunçlar de ekildi, pamuk • tarlalarının .. 
elde etmişlerdir. Aşiret ihtiyar- Sattık onaltı oğlak. Geçimimiz 
ları, aşiretin 500 yıl önçe hep tam .. Yok hiç ziyanımız .. 
doğodın Taransa geldfğlol, 100 Sayım elli koroe, penJr bir 
yıl kadar orada kalarak bo· mecld... Sıkılma.. Azalınca 
gflnkft yerlerine geldiklerini, Memet efendi ile.. MilnlrenJn 
kışın buralarda k1ehyarak ha· var )anına .. Soruyorlar görOş· 
harda Çivril yaylAlarına g()ç. mOyor musun Çakıcı Ali Efe 
Ulklerlnl, 25 yıl önce lekılıı ile.. Öperim ellerinden, eelım 
edildiklerini ıOylilyorlar. Aşiret 

ederim.. Eben edJyor bir yük 
bet mahalleye ayrılmış 120 selAm.. letfyor 886hk 
evdir. 0 cananı .. 

Korol, aşiret halkına Jdnfn Eben dJyor, bir yandayı.z 
ve şekerler dığıtmıı, aıfret hal· hepimiz.. Selamdan .keemesln 
kı da korolu ığırlamışlardar. 95 bizi.. Pek gftzel timdi buralı .. 
ilk bir ihtiyar, kurula ığhyarak Eşin (Zevcen) 
ıunları söylemiştir: Fadime 

- Allah hepinizin ömrllnü ( 
verelin Atatftrk'e... .Rogtlnlerl Ze • J 
o gosterdl bize ... Bu hükumetin D gın er 
iyiliğini bilmez ıehlrliler bizim (ş Başına! 
kadar.. E'klden bizi zeybek 
soyar, zaptiye dO•erdt. Bogftn 
hepmb:fn var parası .. 

İhtiyarın bo sözlerine kadın 
erkek çıdırdıkl bfttftn halk 
sevinç göz yaşlarlle iştirak 

ettiler. Bir asker anaelle karı · 
ıının korula yazdıklHı mektub 
örneklerinin az Tftrkçe bir 
örnek olduğu kadar, bo öz 
Tflrklerln samimiyet ve ince 
doyğolarını belirtmesi ftlbHlle 
okurlarımıza göderlyorum. 

Mektuh örnekleri 
Oğlum, 

Mektubu göndermiş olduğu 

aldım. Reslmlerlle beraber ge· 
Un evdedir. Ellez oğlanda evi· 
mlz, 13 lira kaldı borco~u.z .. 
Biç alınmadı MerkOrlQ AUden 
para... Şubeye istida et.. 25. 5 
Ura,, Ninenin selAmı nr. O 
da yanımızda .. Tabıncan çiften 
evimizde.. Bir kimseye verme· 
dik onları.. Çavdarı blçtlriyo· 
ruz. Hanen azıcık hasta oldodu, 
şimdi kalktı •• Aldudım resmini 
gönderiyorum eana .. SelAmı var 
bıcı beyin.. Hanesinin de se· 
lAmı var .. Molla İbrahlm'den 
de var selam.. Oğla Mustafa 
da ediyor eelaw, Sflleyman'ın 

da eelimı var. Hacıbeyln Sü· 
leyman, İbrahim, Mebmed cdm· 
leıen ederler selam .. Kara ima 
1DJn Muharrem çavuş da edl· 
yor eelAm. 

Anan Fatma 
Öteki Mektub 

Azcık hasta oldum, kalkbm 

Adana'd& Bir Fabrika
cı Elli Bin Lira Verdi. 

Ankara, 11 (A.A) - Adana 
milli mensucat fabrikası llm
ted ,ırketl fabrlkaoın adını 
taşıyacak bir oçak eabn alın-

ması için Türk Hava kuru
muna 50,000 Ura verlkte bu
lunmuştur. 

Durum Git-
tikçe Fenalaşıyor. 

- Başı 1 inci yüzde -

başı edecek ve Habeş askerle· 
rfnden evel İtalyan ordoslle kar . 

şılaşacaktır. lngllJz gazeteleri, 
İtalya'nın Habeşistan 'ı zapt ve 

lstfli etmek arzularını tenkld 
ederek diyorlar ki: 

- ltalyan'lar Habeelstan'ı 
zaptelmek leteyeb1llrler. Hıua 

bonon için bir savaşı hile göze 
alabilirler. Fakat, İtalya, şunu 

iyi bilsin ki, İngiliz askerleri, 
İtalyan'ların Sılveyş'ten geçme· 

lerJne aela mfteaade etmlye· 
cektl.r. 

Roma, 12 {A.A) - Glornale~ 

D'İtallan1n fekenderlye'deo öğ· 

rendlğlne göre Mıeır'dakt fn. 
glllz süel makamları 100 bin 

klşlllk bir kuvvet almaktadır· 

lar. Bu kuvvetler Sodan-Habeş 

sınırına h"r ihtimale karşı ha
zır bolondorulacaktır. 

Görmemeleri Mes'elesi Görüşüldü. ı.bı ... ı.. g•n•ı.11r.t•ıtı• 
İzmir panayırına genh bit 

Ankara, 12 (Özel) - Şeker flatlerlnln lndlrllmesl ve Vekiller heyetince tesblt olunan llete 
dairesinde satış yapılması hakkmdakl yısa, kamqtayın bugünkü toplaoıısında konoşola.0oş, ıeclmer· 

lerln zarar görmemeleri için gareken tedbirlerin alınıb ahnmadığı ve mevcud şeker &tokları etra· 
fıoda uzun mftnakaşalar olmuştur. Bundan sonra yasa reye konulmuş ve onaylanmıştır. _____________________ .. ____________________ _ 

Japon'lar, Çin'in bazı Yer
lerini işgal Ettiler .. 

Çin Hükôme~i, Japonya'nın Bütün 
isteklerini Kabul Etmiştir .. 

İstanbul, 12 (Özel) - Çtn hillulmetl, Japooya'nın. dltfm11tonun11 cevab vermiş ve ileri eı1rdlen 
biltftn istekleri kabul ettiğini hlldirmlşür. Bunun iizerlne, ÇlnlUerln boşahmış oldukları bazı 
yerleri, Japon kıtaatı işgal eylemiştir. 

Çin htlkumetlnlo gösterdiği bu uyealhk, Ud devlet aaaşında bir harp tehllkeelnln andne geçmek 
içindir. Bununla beraber, Çin Japon lbtllAfının tamamen halledildiği iddia olunamaz. -------· ............ . 
Adliye Memurlarında Çin - Japon 

• • • ve Fransızlar. 
Deg"" ışıklıkler Olacak.. r.rı •• ıı CAAJ - Kabin• 

toplantıs1Dda bışbakan demiş· 

tfr ki: Ankara, 12 (Özel) - Adliye memorl1111 arasında bazı değişik· 
ilkler olacağı söyleniyor. Bu rivayetlere göre, Bahkeslr ağırceza 
başkanı Haydar Hakkı, Adliye bakanhğı ceza dlrekU)rlftğQne, 
mftfettlş Ferid lstanbul müddelumomlllğloe ve mOfettlşler başkanı 
da Ankara mdddefomullğtoe tayin ddlleceklerdlr. 

Çin · Japon durumunun yeni 
bir gelişini beklemek lizımdır. 
lkl iUke araeındakl anlaşmaz· 
h!ın dostça kotarılmaeı lçfn 
yapılan konuşmalara iyi bir 
yolda ~yftrilmektedlr. Dost Iran Ulusu Şapka 

G
• . 8. l Moskova 
ıymıye aş amıştır •• Bnyok Etçiliği. 

İstanbul, 12 (Özel) - İran kamutayının geçen haftak top· Ankara, 11 (A.A) _ (Ger· 
lantısında, ŞehlnAahın boyoroğu ve kamutayın kararlle İran 1 1 dlğl 1 (T hLlk ç n e m ze a .. atımıza) 
ulosunun şapka giymesi onanmıştı . Tahı'an'dan blldlrUdfğlne 
göre, dost İran balkı, şapka glmlotlr. lran'ın bogftnkft vaziyeti, göre Moskova hGyilk elçiliğine 
medeni bir memleketten1 farksızdır atanacak (Tayin edilecek) zat 

Tahran 12 (A.A) - Birkaç gündenberl şıpka bftUin lranda hakkında yapılan tasımlar (Tah· 
eski başlığın yerine geçmiştir. Bu denim nine tarafından çok mlnler) doğru değildir. Bu yol· 
lyl karşılanmıştır. dı henQz bir karar alınama· 

Müthiş Zelzelede Canla
rını Kurtarabilenler .. 
Karaşl 11 (A.A) - Goetta'dakl dorum bugün oldukça iyi 

görftomektedfr. Son deprenmede yıkılan bolgeler çabuk boşal· 
ıılmıktadır. Özel trenlerle tehlikeli bölğeden taşrnanlar 20,000 
kişiyi bulmaktadır. Yaralılarm taşınması işi de bitirilmektedir. 
227 yaralıyı ıaeıyan özel bir tren diln Karaşlye gelmiş ve 636 
yaralı daha Guetta bölgesinden kaldmlmıştır. Deprem yerinde 
ancak 100 kadar yanlı .kalmıştır. ·-·-· 

mıştır. 

Bir Japon Harp 
Gemisi Karaya Oturdu 

Tlyençln, 11 (A.A) - Tang· 
lodan Ttyençlne giden bir Ja 
poo destroyeri areıulueal kaprft 
kapandığı için karaya oturmuş 

çabuk yozdt1rülmftşt\ir. Bo hıldlee 
Japon deniz makamları ile köp· 
rüde çahşan lşyarları arasında 

bir gerginlik çıkarmııtır. 

Normandi 
Fener-Güneş Muhteliti Yakında Ro- Gene Rekor Kırdı. 

, G•d k 1\;f y Plymooıh 12 (A.A) - Nor· manya ya 1 ere il. aç apacak. mandi v .. puru buraya saat beşte 
fstanbol, 12 (Özel) - Fener ve Güneş kulilblerl mohtelfd gelmiştir. Dönüş yolculuğunda 

yakında Romanya'ya gidecek ve mııç yapacaktar. saatte vasati olarak 30 31 mil 

Japonlar, Alman Deniz Silahları 

Hakkında Ne Düşünüyorlar? 
Tokyo 12 (A.A) - Japon dış bakanlıgı Almanyanın deniz 

allAhları istekleri hakkında Japonyanın ne dOşdodüğilne dair 
İngiltere tarafından yapılan sorguya cevabını Londra'ya gönder
miştir. Gazetelere göre Jıponya bu notasında Almaoyanın 

lngUlz kuvvetlerinin yüzde otuıbeş nlebetlode bir donanması 
olmasında hiç itiraz etmemekte ancak deniz allAblanma~ı hak· 
kandaki durumunun değişmemiş olduğunu bflc:Urmektedlr. -·.--
Almanya'da işsizler Azalıyor Mu? 

Bertin, 11 (A.A) - Mayıs ayı içinde Almanya'da bulunan 
lplzler 2 milyon 20 bin ldJ. Bu Sa.)ı bir ay içinde 21,300 kişi 

azaldığını göstermektedir. 

yapmak suretlle kendJ rekorunu 
kırmııtır. 

Yardım Ediyorlar 
Varıova, 11 (A.A) - Gaze. 

telerln ilyl bir yerden öğren· 
diklerine göre Leh hftkumetl 
ile Lehistan bankası Guldenin 
plyasasnu dOıtırmekten koro· 
mak için özgür Danzlg şehrine 
yardımda bulunmoılardu. 

Letonya Gazetecileri 
Varşon, 12 (A.A) - Le· 

tonya gazetecilerinden bir grub 
Letonya dıı bakanh~ı basın 

dlrektôrün\in başkanlığında 

uçakla buraya gelmlılerdlr. 

kilde iştirak edecektir. l' 
yardaki pulyonlardao bir 
ılmdJden parası yatırıhll
reıfle tntulmuştor. 

İlbay General KAzıoı 
dtlo şarhayhkta panayır ~oOI 
tesl başkanı Dr . . bay IJeb 
Uz Ue panayır haz11hklıt• 
kında görOşmilştGr. ŞI 
panayır yerinde yaptınloı•I 0 

,,,ı 
gazino binası; (Belediye 
me dalreel) olarak ko 
caktır. 

lnhisarlarda 
İnhisarlar bôlge (11uol 

lspektörfi bay Safder Trt ~ 
bölgesine, İeıanbol bôlge.t j 

::~~:::··::.:: .. ::y :;:· J 
mlşlerdJr. 

Bay Fuad Yurdd•f 
Ödemiş, Tire ve Bayılt 

hosoei hesaplar dalrelerfol 

tlş eden bokok itleri dlrekl~ 
hay Fuad Yorddae Torbalı 
geçmiştir. 

' 
Mektebler Sergis• 
Muhtelif mektebler tıleb 

nln bir yıl içinde yapıı~ 
eUşl ve resim eıerlerl (eserle 
kfiltftr dlrektörUlğ4nce bl 
mektebler öğretmenlertadeO" 
rer kişi lltihaklle teşkil edil 
olao resim ve ellşl me-1 
Uğl tarafından mektebler rP 
zeelnden toplanmıı ve blJO 

dan çok değerli bir sergi 

zır)anmııtır. ,o 
Sergi; bog6nkft tedrhı 0 

!erine göre resim ve eUıl 1' 
mının şekli hakkında zl1,ıe 
ellere çok değerli mılu111•1 

rebllecek milkemmelllk1 

Bdtiln öğretmenler bu eer 
gezlb göreceklerdir. 

ı."'en ve San'st 
Bo biricik teknik ve eodl' 

rlyel mecmuasının 21 ıacl .,,,ı 
yısı çıkmıştır. İçinde: "[\fe 

ıo• ketin sanayileşmesinde 8 

işçisinin vazifesi, denhı ıe~0 
lerı ve pervaneler, dizel tP 

törleri; yarınki uçak motlJrl ~ 
nasıl olacak, lpUkç'Uk, ele. 
rlk kaynağı tekniği, ok•1J 
kaynağı, soğuk demir tot'' 
marangozlukla cila babeı, k: 
dura boyaları ve cilaları, ,,d 
defteri, sanayileşen TOrklf f 

hizmet masası~ gibi m4blı0d 
r ı 

istifadeli teknik yazıları vı 

Tavsiye ederiz. 

HAZiRAN 
1935 
Hızır 

39 

Arabi 1354 

13 

10 RabUUevvel 

Evkat 
Gtmeo 
Öğle 
tıd.ndJ 
A.kpm 
Yateı 

imsak 

Ezani 
8,47 
4.,a2 
8,Sa 

12, 
2,02 

6,29 



. Kı~ San'at. ~nstitiisü- E:G ünün ş a ır lhı a be ır o e ır n 

nun Ser~ısınde... Torbalı'da Bir Cinayet, Vapur Yangını 

8u Eserler, Tork Kız ve Bayanının • 
'Yüksek Kabiliyetini Gösteriyor. Mürüvveti Kaçırmak için Anasını öl-

Yaralı Bossiç 
Hastanede öldn 

Geçen gOn Bayrakla köyOnde 

beoztn boşaltan Fransı~ ban· 

dralı Stt>d · ten 'apurundaki 

motopompun benzini dikk.atalz · 

ilk yüzünden birdenbire ateı 

almış ve bir infilak vukubul· 

muştu. Hu patlama yüzGnden 

vapurun lldnci kaptanı bay 

Belle br.ynl parçalanmak sure· 

tile ölmOş, tayfadan bay Boatılç 

yanmak sureıfle ağır yaralan· 

mıştı, Memleket bB!taoeılnde 

bakım ahını alınan bay Bostılç 

yaralarının tf'slrile ölmfietftr. 

Enl!titfi talim heyeti ve talebeden bir grub .. 

Canıuılyet kız ean'at enstl· 

~eı, don bir sergi açtı. Ben 

n..~ l~k davetlller arasındaydım. 
"~ı bilt6n dikkatimle, yal· 

~. lncı, değerli el emeklerine 

~l, Tark kızının sosyete 

deki soysal gellemeelnl, oy· 
8'tlQJr. bakımından vardığı 
~eyt araetmyo;dum. 

~e yaJao sôylfyeylm~ titiz "e 

~lllelr.kid olmaklığıma rağmen 
"rendim, içim açıld:.. Kızlı&· 
"-a.ıın, kadınlarımızın vücuda 

~lrdtklerl ~an'at eserlerloln 

(Se u~ını yapmağa yeterlkllğlm 
'- lthlyetlm) yoktur. Bunlar 
etodı, bilgiye vorolmue, ayrı :!" ~Gzelllk:.ler ve fayda getiren 

~lerdlr. Ben, biraz da mater· 

t letım ve eserlerin, sadece hl· 

,;:. fantezi, birer süs olmadık· 
•ı garance daha sevindim. 

ta C~n~ell, temiz, körfezin sula· 

:: bıkan bir bahçede blrez 

~lendllr... K..zlar; bize burada 

.. dl ellerlle plelrdlrlerl kıh· 
••le ı · •e t • tozlola11, limonataları 
ile .. ltfllerl dağıttılar. Vali Ge. 

'9 rıı Kbım Dlrlk'le birçok ta· 

._~llııe almalar da bulunuyor· 
"'dı. 

it ~ll•thO; temizliği, kızlanmı· 
.,' bıbar gibi renkli, nee'eli 

"1 •ıcıkhğı ile, eserleri ile, 

'- teyl ile modern bir aile 

a.~"-nı andırıyor. Sergi, muh· 
.. r lu11mlara aynlmıs, bu fi&• 

~" yazarken aldığım notlara 
'Yorum: 

a_ lllçbirıey tesblt edememlelm, 

'ı itlerde vukufum pekaz. 

"'~ki, dik.le, terzilik, resim, 

l tlt, tapka, paata, yemek, 

ı.~Poııtu, çamaear atölyelerl, 

' tlUJr. ve daha bazı san'11t 
" letı için ayrı ıyrı birer !ergi 

'-•ılır. 

•t~lklı, nakıı, terzilik Jusmı, 
~ •yrı !iDi f ları idare eden 

ile "1liınler tarafından kendi 

' '"nelerinde ve ayrı ayrı 
....... llblııı t> ... 

'- Qvırlar dolu, maHlar do· 

• ..;_ (8eııab ltf) denilen ve artık 
'- ,ek ftzere bulunan ine~ bir 

-.,' •t burada yeniden canla· 

-:''· Anteb işini seyrediyoruz: 
-.:: tıab•t veriyorlar.. Anla· 

'-t •ıh~ım, beni ılni::lendlrl 
ı\ kendi kendime utanıyorum. 

~ eıl111ler, yeni olmakla bera· 

~ .. l'Grk kızlarının, Tark ka · 

.._...tının yflksek latldatlannı 
t ediyorlar. Dolaşıyoruz: 

t.11ıı1ir atelyeıl, lekecilik, 

tamamen feoni şartlar dahi · 

llnde hazırlanmış bir bran~ ... 

Kızlarımız burada da lzabıtt 

veriyorlar, tecrübeler yapıyor· 

lar ... 

Pat1ta kısmı, komposlular, 

mutbak, yeni Türk allesinln 

sığlık, oygurluk ve ekonomi 

bakımından bir istikbalin yap 

rağını açıyor. Ne bileyim; bir· 

çok şeyler. 

Aczimi anlamıştım .. Blrektör 

Bay Baslb'ln ref lkalara muallim 

Bayın Ayşe ile konuştum. Mües 

seseyl başka bakımdan etfld 

eltim. 

BurHı eskiden Sepet, Çtçek 

mektebi idi. 1932 Yılında mem 

lekette TOrk k111nın, Türk ka 

dını ve ıtleıinin ihtiyacını gören 

bakanlık, Bay Baslb'ln teeeb 

hftefl ile bu entıthtıyQ kurmuş· 

tur. 4 Yıllık bir ömrfl var. 

Fakat dört yıl, mükemmel bir 

eıser v6cuda getirmek için lıtft 

gelmie. Şlmdt 20 moalllmll, l :10 
genç tılebelt, ayrıca aktam 

mektebi kısmına devam eden 

200 Bayan talebesi ile hftyOk 

btr teşkilıtt olmue .. Verdiği na· 

zari tıhsllln de:ecesl ortamek· 

tep derecesindedir. Unndan bat· 

ka, eeaslı bir meslek tahsili 

yaptırılmaktadır ve bu meyanda 

göze ahnan, Türk kızına, Tork 

kadınına mOııbet bir et költürO 

vermektir. Ev idaresine, yemek, 

oakılJ, ütO, çocuk bakımı gibi 

bugilnkil ailemizin en zayıf, en 

cılız boluoın Jusmına da yer 

verllmekted\r. 

Bu orta tahsil ve • meslek, 

bet yılda baoarılmaktadır. Mü· 

esseıe, 4 yıl nel kurulduğuna 

l örfi, gelecek yıl, ilk talebeleri 

hayata ahlacak veya keodl ev· 

lerinde bir enstitü mtızunu 

olarak kalacaktır. 

Ne mutlu kızlarli? 

Vail Genrral de söyledi. 

ihtiyaç ve tehacüm fazlıdır. 
Önümüzdeki yıl beyler soka· 

ğtnda bir akşam:mektebl, ayrı· 

ca 'ehtrdc 8.lparl~ atölyesi açı· 

lacıklır. İzmlr'de genel ihtlya· 

cı karcıılamak için yeni ve bil· 

yok bir enethü binası kurula · 

caktır. Maamıflh ~lmdlkl mil · 

eıtıese, bulundu~u yerde gene 

çıhıacaktır. 

• • • 
TOrk kızlarıma kabtllyetlerl, 

ruhi lncelJklerl, yoz yıllarca 

toprak. altında kılmıe bakir 

servet kaynaklarına andırıyor. 

dürdüler, Dayısını Da Yaraladılar. 
Torbalı llçeslnln Çaybaşı 

köyOnde kız kaçırma yüzün· 

den bir vak'a olmuştur. 

Dağlı Ali ve muhacir Meh 

Şe~ e~ Satışı 

med oğlu İbrahim adlı iki klşt 
köy yakınındaki tarlada anası 

ile burçak tuphyau 0dmau 

Kızı bayan Mürüvveti kaçır 

Sehirlerara~ı 

Tec·imerler, Bakkallar l"elefoıı işleri 

Toptan şeker Almıyor. Izmir Telefon Şiı keti 
Halnimeıce eeker fJatlerlnio N K d . 1 . ? 

indfrllmesine ve halka ucuz e a arücrct sııyor. 
şekf'r sahlmasına karar veril- lzmlr otomatik telefon eos 
diğl malumdur. Kanun kamu yereel fdnrtı meclisi bs~kam lny 

tayda onaylanmca eekn fiat 1 ~m11ll Hakkı yarın Ankara'ya 
leri de düşecektir. gidecek, şe hlrleraraeı ve A vrnpa 

Şeker f latlerlnln dftşec,.ğl telefon koöuşmalımnda lzmlr 
haberi fizerlne f zmlr'de bazı 
tecimnler, bakkallar toptan, 

batta çuvalla bile oeker B&hn 
almamakta ve flıt düotükten 

sonra şeker almağı beklemek· 
tedlrler. Bu yftzden bazı bak· 

kallar hl~ şeker sıtmımakta, 

bir kısmı da perakende alıb 

eathklarından her vakit 39 ku· 
roşa @atılan şekeri kırk kuruşa 

&atmaktadırlar. 

• • • 
Ş~ker yaaasının, kamotaym 

d6ok0 toplentıeında onaylandığı, 

gece yansından sonra gelen 

telğraf baberlerlmlzrle hlldfrll 

mektedir. 

Bir Rezalt)t! 
Kadın Yn-
zllndeo Yangın 
Yerinde Neler Olmuş? 

Evelkl gtce. tıaat ylrmldörtte 
Çınakkapı merkezi idaresindeki 

yangm yerinde kadın yftzQnden 
bir vak'a olmuetor. Ahmed oğlu 

Nazmi ile Sabri oğlu Hayreddin; 
görüşmek için berabf'rlerlne 

aldıklara Mchmeıl kızı Zeyneb'e 
bir lira para verlb kendisini 

yangıo yerine götürmüşlerdir. O 
sırada önlerine Mehmed ogla 

Mehmed çıkmıe ve: 

- Ben taharri memuruyum, 
ılzl karakola götOreceğlm . De 
mlştlr. Bu yüzden aralarında 

kavga çıkmış, Mebmed bıçakla 

Bayreddln'I ıol büğründen, Zey· 

neb de taşla Numf'yl başından 

yaralamıştır. 

Suçlular tutulmuştur. Tahkl· 

kata adliyece devam ediliyor. 
~~~~~----~~~~~-
G t>çmlş zamanın r.abil, betbıht, 

şaşkın ve görğösQz kızı ile 
bugünkü kız arasanda uzun 

mesafeler var. Rejim, Tiirk 

kızını bulunduğu köşeden kur· 

tarmıştır. Şimdi bayata. ite ve 

hakiki aileye doğru bir intikal 

hao•amışhr. Kızlar, kltab, iş, 

bilgi ödev ve mes'uliyetl tını· 

yorlar. San'at aile diye müsbet 

telAkkileri taeımağa bıolı· 

mışlaıdır. 

K .. fes Tn çarşaf la, sosyete 
Te bilgi arasındaki karanlık 

me:.afelerl, bir tf mşek hızı ile 

y11hp geçen bo kızlar, bu ha 

yanlar, Tark inkılibınıu, Tüı k 

sosyet,.elnln ve Tnrk allesloln 

yartnkl eu aağlıtm deateklerl· 

dlr. Biz zOppe, dejP,nere l'e 

kafılan gövdelerinin OtıtOode 

balonu andıran kadınlar iste · 

mlyoroz. Ortak ıuyoroı. Kafa 

iş, mes'uliyet ortağı!... 

Bay 

• • • 
Haelb'i, arkadaşlarını 

ve kızlarım111 kutlolarım. 

u. R. G~kçe 

telefon sosyetesine l'erll~cek 

para i;lert fizerlnde Bayındır · 

lık Bokanlıgı ile görü11ecektir. 

Haber aldığımıza göre lzmir 

telefon soııyeted şehlrlerarası 

telefon konuşmalhrından alınan 

yüz kuruştan onbeş kuruşunun 

kendisine verilmesini istemekte 

ve Avrupa konuşmalarından da 

oluz kuruş aramaktadır, lzmlr 

telefon sosyetrsiotn konuşma 

lardan aldığı beş kura~ bu be· 

eahdan hariçtir. 

Bayındırltk Bukaolığının bu 

f~e ne diyeceği, istenen mlktart 

kabol edlb etmly,.ceğl henihr. 

betli değildir. l:Jay İamnll Hakkı 

bu lol halletmek üzere Anka· 

ra'ya gitmektedir. 

Trenle Gezin 1 i 
Tarifelerinde 
Tenzilat Yapıtdı .. 

Turlng ve otomobil ~ulübQ 

nün memleketi tanıtmak için 

yakın illerle ilçelere tertlb 

ettiği gezintiler için devlet de 

mlryolunda yüzde 70 lndlrlmll 

tarife tatbik edllmesl llbaylığın 

müracaatı üzerine Baymdırhk 

Bakınlı~tnca onıylanmıetu. 

Dilu Ubayhğa gelen indirimli 

tarifeye göre İzmir - Alaşehir 

ve İzmir - Som• istasyonlerı 
Ron olmak üzere bu yerler 

arasındaki eehlrlere tertlb edl · 

. lecek gezintllerd~ birinci mevki 

için '.WO kuruı, ikinci 150 

kuruş ve GçQncü mevki için 

100 knruş Qcrf:l alınacaklar. 

Turin kulQbO; Bakanlıktan 

bu emri beklemekte idi. Emir 

geldiği için yııkında ilk gezinti 

Sard barab,.lerlne ve Salihli'ye 

yapılacaktır. 

Zavallı Yavrucuk Sıcak 
Sütle Yanıp ölmDş. 
Şehitlerde tramvay caddesinde 

5 &ayılı evde satle yanmak yil· 

zflodeo lklbuçuk ya~ıoda bir 

çocuk lllmüetOr. Vak'a şöyle 

olmuştur : 

Mehmed kızı Dayan N ef lae 

ocakta pişirdiği bir miktar 

elldü tencereelle birlikte yere 

bırakarak başka bir işle meş· 

gol olmığa başlamıehr. O sı· 

rada lklbuçok yaşındald oğlu 

ilhan; kolonu •aynar eOttin 

içine daldırmış ve yınmışhr. 

Çocukcağız kaldmldığı memle· 

ket hHtaneılnde ölmftetOr. Ôlftm· 

de Bayın Nef lse'nln ıoçu olup 

olmadığı bakımındın adliyece 

tahkikat yapıhyor. 

mak işlemişlerdir. Kızın anası 

lfayan :Fatma; banlarm hare· 

htlnlne mani olmak için hu 

iki namus dt!şmanı He müca· 
deleye başl11mıştlr. O serada 
IJ!'ff rler tabanca ve blı;ııkla 

zavallı kadını t>ldflrmüşler ve 

MOrüvvetln tarlada bulunan 

f'Ofşıesl Balili de yaralıadıktao 

ve yere serdikten sonra kızı 

zorla ahb Gorgor dağına gö· 
türmüşler ve orada klrlermfş. 

lerdlr. 

Vak'a Oznlne bir jandarma 
mfifrezesl, bunların bulunduğu 

dııeı sarmış ve baydodlara tf's 
lim olmalarıDI bllıJirmlştlr. 

Haydudlar tabanca ile atelJ 
f"tmielerae de mermileri boşa 

ghmllJ 9e kurşunlara bitince 
ikisi de teslim olmo1Jtur. 

Katiller hakkındaki tabldkata 

Torbalı adliyesince devam edil · 
mektedlr. 

öğretmeoJerin 

Evleri Içiıı 'fak· 
sitler 1,oplanıyor .. 

Yangın yerinde yapbrılacak 

olan öğreımenlea mahallesi için 

yapı ortakları takB~t paralartnı 

iş hınkısand11kl özel (Hususi) 

besabs yatırmıya bııelemışlardn. 

Ml'ktebler tatil edildikten sonra 

da tııkslt paralıarının kabulüne 

devam edilecektir. Ev yaptıra 

Adllyrce yapılan tahkikatı 
görfl tnf ilak; hu iki ölGnOn 

dikkatsizliği yftzüoden olmuetur. 

Vapnroo anbarıodın motopomp· 

la benzin boealtıltrken motom· 
pompun benzini tükenmiş v~ 

ikinci kaptan dt'poya fızla 

benzin koyarak bir miktarını 

taşınmşttr. 

Motompompun harebte ~e· 
tlrllmeı.;ıi için kendisi ihtiyatla 

elektlrlk nıaniveleslni cereyan 

yeriue vtrmek 18zımgellrke.1 

tayfa Bostılçl göndermlt Te 

dl kkauıJzllkle, hızla manivelayı 

hareket ettiren 6onlç, çıkan 

elektlrlk şeraresl y6ıftnd~n 

makine dılrulne kadu ıızmıı 

olan benzi nlerio ateı almasına 

seb,.blyet vermlı,ıtlr. 

~~~~~---~~~~~-
cak öğretmenler birinci takalı 

olan ytiz liradan h11eka Oç ay 

içinde ve lıer ayın birinci g6· 

nüue kadar ayrıca yirmi be1Jer 

liradao 75 lira yatırmak mec 
burly~tlod~dirler. 

Türk Basın Birliği 
yakında kuruluyor 

Kursla 
Verecek .• 

Gazeteciler için Açılacak 
Bay Şükrn Kaya Da Oers 

Aokara, 12 (Özel) - Birinci 

Türk hasın kurultayında, bir 

bıeın birliği kurulması karar· 

laştmlouş ve bo lelerle uğrae· 

mak üzere bir heyet eeçllmlştl. 

Heyet, birliğin bt"yınnamr.siol 

bOlnimete vermletlr. Birlik 

yakında kurulacak ve gazete· 

lerde çalıean kafa ve el t~çUe 

rint bir araya toplıyacaktar. 

Gazeteciler için bir de kurs 

açılması kararlaştmlmıştı. Açı· 

lacak kurslara 1 .lelul bakanı bay 

Şükrft Kaya da dere verecektir. 

Ankara 11 (A.A) - Birinci 
bHın kurultayı tarafından Tilrk 

basım kurumunu temsil etmek 
Chıere Aeçllmlo olan heyet TQrk 
baslD birliğinin teşekkCUftne 

Ald beyannameyi hGkômeıe 
vernıle ve başkanhğlDa Ankara 

eaylnı Falih Atıyı, asbaekan· 
lığa Gireson Hylavı Tarık 

Uju, genel sekreterliğe Kfttabya 

eaylnı Naşid Uluğo, mubaae · 

beclllğe de Nureddin Artımı 

seçmiştir. 

Türk Dili Araştırmaları 
-----·-------Ankara, 11 (A.A) - Tilrk 

dili araştırma kurumu genel 

merkez kuruıu kılnuz komls 

yoounun burada bulunan üye· 

lerl ile birlikte lulnuza gr.len 

uncrgelerln gözden geçbllmeal 

lelne batlanmı!tır. 

Dün öğleden sonra kuram 

merkezinde başkan Saffet Art· 

kıın'm haekanlığında toplaoıla· 

rak yeni ı;alıemalartn yoluna 

geldiğinden Atatürk Anadolu 

kulübündeki k rndl dairesini 

gene bu çalıemıya vermek kay· 

raeında bolunmoetur. 

f1ugüo de Hbabtı n Anadolu 

Kulflbilnde toplanılarak önerge· 

terin gözden geçirilmesine de· 

vam edilmiştir. Toplantılar her 

gan saat , ondan onlldbuçuğa ve 

öğleden sonra: lkibaçuktan altı 

buçuğa kadar surecektlr. 

Bugün akeam ~lzerl toplan· 

ttda bulunan üyeler çıkarken 

Kültür Bakanlı~ma gid1-rek 

yeni KilltOr Bakana vtı kuru· 

mun haekaoı bay Saf fd Arı· 

kan'ı kutlolamı~lar 'Ve yeni 

ödevlndt" de iyi başarmalar dl· 
lemlşlerdlr. 

Ankara, 1 l (A.A) - Birinci 

genel mQfettiellk ödevini Oıtftne 

almaıı lçlr. Başbakan İımet 
1nön0 tarafından yapılan öner· 

geyl Kültür Bakanı Abidin 

Üzmen bftyük bir knançlı ka· 

bol etmiş ve bu tayine •ld kı · 

rarname Bakanlar karulondın 

çıkmıetır. 

Ankara, 11 (A.A) - Abidin 

Ôzmen'ln birinci genel m6fet· 

tlşllğe tayini dolaylslle ıçılaa 

KGltör BakınlığJDa C. 8. P. 
kamutay baekanı ve Erslacaa 
sayla"' Saffet Arıkan tayin 

olunmuştur. Yeni K61Ulr Ba· 
kanı buğGn lee baılamıobr. 

..aıs.-nı.i.llJIS3Cli. 



Bizim bir fudbol h eyeti ve 
onun da hayrete şayan bir ça· 
lu~ma sfateml, bir kulak ağır· 

lığı vardır. Kendin~ bir yol 
tutmuştur. Nizamnamenin göl · 
geelnde yan gelmiş, elinde yel · 
paıesl eksiktir. 

Bu heyet, evelkl gün top 
lanabllmlş.. Balb okl, aşağı yu 
karı bl r aydaoberl toplanma· 
mışta. Bu kadar lstlcalln sebe · 
bini anlıyamadığımı itiraf ede 
rlm. Nizamnameye göre bakılsa, 
heyet, kendiliğinden zaten BU · 

kut etmf ştfr. 

Heyet toplanınca, bütün 
ıporcular, şampiyonluk mQoa 
kaşalarının da konuşulacağını 
umdular. Bu kadar müoaka· 
şılı, itirazlı, dedi kodulu, ve 
nihayet fudbol heyetine bu ka · 
dar ithamlar tevcih eden bir 
bAdlse karşısında, eandılar kf; 

• mGııbet veya menf f, bu işi 
konuşacak, bir fikir Heri silre· 
cek, gazetelıırln bu kadar neş· 
rlyıtına cevab verecek .. 

Balbokl heyet , pişmiş, alış· 
kın bir illyadla, bu işe dokun· 
mıdt bUe.. Maamaf lh: 

- Nizamname müsald, heye· 
tin mtınakaşalara girecek vakti 
ve aelAhlyetl yoktur. 

Şeklindeki malum cevablar, 
kahvehane köşe lerinde eplce 
almıı yOrQmOştOr. BfrJocf dev· 
renin llk!erl bitince, netice 
hemen teeblt edilmişti. İkinci 
devre biteli aylar oluyor. Bu· 
na dokunulmıyor ... Sebeb? 
Me~ hul.. Amme, malum için· 

de bir meçhul! 
Halbuki h eyetin; hfçolmazaa 

kendlelnl kurtarmak ve bir 
mft!Abazat hanesine sahih ola· 
bilmek için; 

- Vaz,yet şudur. Ancak 
bir kulübümüz itiraz etmiştir. 

Binaenaleyh biz şöyle bir şekli 
•eya şu kadar bir intizarı mu· 
nfık görOyoruz. 

Demesi lAzım değllmlydt?. 

Bo devrenin f lkistürüoii ya . 
pan, kend,el değllml dlr?. Ay· 
Dl f lklstGrOn miisbet veya 
menfi ttzahürlerlnl, prenelb 
noktaeındao mndafaaya kud· 
reli ve otorlteal yoksa, o maka· 

mı işgaldeki ısrar nedir? 
FfklsUlr yanhş hazırlanmış, 

hunun y&ıkftnü neden Altay 

nya Altınordo takımlarından 

biri çeksin! 

Altınorda itiraz etti. Çünkü 
knlftbftn kendine göre bir na 
zar nokıaeı, bir düşüuceel 

vardır. 

Altay da başka şekilde fer· 
yad etmektedir. Çünkft haklı 

olduğu iddiasındadır. Bu arada 
fodbol heyeti denilen te:şek· 

kille, hiçbir vazife, hiçbir alA· 
ka dü,müyor mu; buna öğren · 

mek istiyoruz... * 

Foça, ( Ôzr. l ) - Da1'tor, 
çiftçi, terbiye ve içtimaiyatçı · 

dan mürekkeb İzmir Balknl 
hey~tı, 9 haziran pazar günü 
Foça'mıza geldi. Heyf'll C.H.P. 
önünde parti başkan ve üyeleri 
şarbay karşıladı. Heyet parti 
binaeJnda Foçı'hlarla konut· 
toktan sonra doktor hastalara 
bıktı . lçtfmalyaıçı da, parti ya· 
nındaki kahvehanede halka, 

kıs11Bını aşa~ıya yazdığımız kon 
feransı verdi. 

l. eyet döofişte ( Bığaraeı ) 
denilen köyde de kalarak doktor 

hastalara bakmış, çlf tcl de köy · 
lüler ile konuşmuştur. 

• • • 
TOrk davriminin ereği 

Arkadaşlar 

İzmir Halkevl. llçelerlmlze 

(Kazalarımıza) pazar gGnlerl 

birer heyet gönderiyor. Bu pa· 
rar, bu heyet size geldi. İzmir 
Halkevlnln selim ve sevgilerini 
getirdi. Heyette bir doktor, bir 

çlftçt, bir 1 çtl malyatçı var. 
Dokror hıetalan bıkacak. Çiftçi 

ile l \ tlmalyatçı da, sizlerle ko· 
nuşııcak . Ben kendi hesabıma 

elze terbiye ve içtimaiyat Qze· 
rine bu değersiz lrnnfer1naımı 

yapmakla İzmfr'den size blrıey 
getirdim demeğl aklımdan bile 
geçirmem. Amma İzmir Balke· 
vtnln eevglslnl, kendi kelblmln· 
kini de katarak, alzlere sunn· 

yorum. 
Heyetimize bnyak konukae· 

verllk göııteren C. H. P. baııı 

kon ve üyelerine, şarbıyı, ilçe· 
baya ve dlolemlye gelen hepi· 
nlze çok teşekktırler ... 

Arkadaşlar, 

YeryiizOode canlı ne varsa 
hepsinin ereği bayındırlık ve 
saadl'le ulaomaktır. Uloıuo 

ereği de budur. Bir olusu bu· 
no ulaştıracak yollar nelerdJr 

acaba? 

- Baıta lııı aşkı, lı kapael · 
lesi (Kablllyetl) gelir. Buglln· 
kO. medeniyet, ferdlerf ve uloı · 

ları bu lııı kapasltcelle lSlçer. 
Bfttftn ulaeca, çalıııımamızı ke · 
mi yet ve keyf lyet itibarile 
yükseltmek iledir kf, yord ve 
u lusumoz bayındırlık ve BH· 

dete ulaşacaktır. Mee'od olma 
nın özü, işte bu tıı aşkınd11dır. 

Hepimizin devrime 'Ve yurda 
en bQyftk ödevimiz, kendimiz· 

deki iş aşkını ve lııı kapaalte· 

, J/tlll{ j 
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Annesi ile konuşuyorduk. Evi· 
r re, çevire blrşeyler söyledi. 
Kızı, babası eenl çok beğeni· 

yorlarnuş.. Maamaflh sen bi· 

tllrıln ya ... 
Gntdnm, fakat biliyordum ki 

~bu gQlOıııGm çok acı idi: 

- l Yaaaa ·dedim· öyle mi?. 
f Bundan eonra, ne- olu°i-, - benim 

hatmm için bir dahı böyle 
genç kızları olan evlere gitme 
teyze.. Seni beyhude OzGb 
darmaeınlar. Çünkü onlır, 
benim için artık mınaı•z olın 

•'""\.,. 

Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

şeylerdir. 

Meyus bir tavırla bıoını 

fğdl : 

- Peki oğlum peki ·dedi· 
hani, ben dtııııftnmüıtam ki, 
insan, çoluk çocuk .. 

Devam edemedi. ÇGnkG ben 
ayağa katkmıohm.. Eminim ki 
artık bu cın sıkıcı bahıe dön· 
mlyeceğlz 

Ben de defterimi kapıya· 

rom. Onu açmamak kararın· 

d•yım. BfttGn bunlar benim 
hayatımın fevkalAdeltklerlne Ald 

slol hergüo biraz daha artır· 

mık e retile yeni nesle örnek 
olmakhr. 

Bir babanın, çoculdarına t'n 

büyük armağanı, böyle bir ôr· 
nek olmakla yüksek iş aşkı ru· 

hunu çocuklarında derlnlf'!ştlr· 

mektlr. İoeanın aeıl kıymeti 
bundaiır. 

ı, aokı deyince yalnız şahsi 
itimizi anlamıyorum. Cemlye· 
tin lolne aşk. elbet ötekinden 
çok daha ftst olmalıdır. Ç6nk'1 
şahıılarımızın varlığı, ancak 
oloıomozr.n varlığına bağlıdır. 

Ulusa, olusun işine aşk, aşık· 

larJn en yakeeğldlr. 

Ulusun işine kendini bağla· 

ma işi, herkese her erdt. im· 
kAolıdır. Her Tilrk; Tayyare 
cemiyeti gibi olus11l mfidafaa 
cemiyetine; Kırmızıay, çocuk· 

lan koruma gibi hayır korum· 
larına heryerde ftye olabilir. 

Foça, sınırda bir şardır. Sı· 

nır tarlarımız, olaaal mGdafaa 
lııılf'rlnde elbet enônde olma· 
lıdır. Bu iş, elbette işlerin en 
btıyOğftdilr. 

Evlerfmlıln ve dGkkAnları· 

mızın önlerini temiz tutmak da 
içtimai gftzel bir lotlr. Beledi· 
yeye bu ıoretle yardım, olasa 
hizmettir. Kendi hayatamızı ka· 
zanırken, dalm11, oluea hizmet 
fJraatları vardır. Mese14 ıu 

kahvecı arkadaı, kahvehanesini 
f lncınlarını, cezvelerini, ıo 

bardakluını, tepellerlnl çok 
temiz tutmak ile oloea hizmet 

etmiş uyalır. Amma uloıu d'1· 
şGnmez ve temb tutmazsa bir· 
çok hııtıhldarın bulaşma ve 
yayılma nsıtaeı olablllr. Her 

aan'•t böyledir. Hepimiz töyle 
dftıııtınmellylz: Hiçbir TGrk, 
benim itimden zarar görmemeli. 

Hen fııılml en temiz, en iyi 
yapmakla oloaoma, aeeelz ıedı-
111, hizmet etmeliyim. 

Arkadaolar böyle olmak için 
birbirimize ae•glmlz derin 
olmıhdır. Sevgi, uloeun ferd· 
terini birbirine bağlıyan çimen· 
todur. Harçsız tıııı tıııı Qstöne 
koymakla, bir y•pı kurulama· 
yacağı gibi, ıevglslı ferdlerden 
ulus kurulamaz. Tarkler, yer 
yilztınde (Sevgi) den en yüksek 
lçtlmaf felıefe koran bir ulustur. 

Bayındırlık ve saadetin öteki 
iki ~artı da: Sağhk ve ekono· 
mtdlr. Her tGrld haatalak ile 

notlardır. Halbuki ben ııılmdl 

tabii, baelt bir bayat adımı 

olmak lıtlyorum, 

Fakat defteri kapamadan 
evvel içimde, buraya bir hAdl· 
11eyl kaydetmek mecburiyetini 
duyuyorum. Çtınkft bu hAdlae, 
cephede kolukoparak bağrı 

ıarapnelle parçalanarak ölen 
bir arkadaoın temiz ruhunu ve 
nılyetlnl alAkadar eder. 

İki gtın evvel aabah .kalkınca 
ilk lııılm çantamı açarak bir 
kısmı yanık, bir kısmı da kanlı; 
Nlhad'ın fotoğrafını çıkarmak 

oldu. 

Ne de kolayhk.la buldum. 
Zaten bize yakıomıo: 

Alçak yapJlı, tekkaılı, yeşil 

pınçorlu bir ev.. Kftçftk bir 
bahçul nr .. Kapıeının önGnde 

durdum. ~arı uçh, bet·ıltı 

Yenipazar'lılano arlalarını suladıkları dolaplardan biri. 

Yenipazar, )Ôzel) - Aydın 
ilinin en verimli ve zengin toprağı 

Yenipazar ova11dır. Bu ovayı 
altın yatağı yapan hiç ıııftph~· 

ılz Yeolpazar'ıo çok çalı-kan 

halkı ve çiftçllerldlr. Madran 
dağı eteklerinde kurulan Yeni· 
pazar, 1000 evlidir. 300 kadar 
sebze bahçesi ve f'D iyi pamuk 
ve kendir yetiştiren ovası 

vardır. 

Geçen yıla kadar bahçe ve 
tarlalarda 300 dolaplı koyu 
varktn kuyu ve dolap aaym 

bu yıl 4:00 d geçmlıııtlr. Ban· 
lann 20 kadırı menderese ku· 

rolmaş dlgerlerl kuyulardan 
su çıkarmaktadır. 

Bu 400 dolabın 300 zd eeb· 
ze bahçelerini, 100 d de pa· 
mok ve kendir tarlalarını aalu· 

yorlar. Koyu ve dolaplarla yer 
altından su çıkaran Yenipazar· 
lalar Dlreclk ve Donduran köy· 
}erile birleşerek 2000 lira eer. 
mayelf bir şirket kurmuılar n 

Akçaydan Dlkllf mevkllade
0

D 

dörtbuçok kilometre uzunlu· 
ğundı bir kanal açmışlıtrdır. 

Bu kanaldan bu yıl 1000 do . 
n(im pamuk tarlası sulanacak· 
tar. Gelecek yıl 3000·4000 dô · 
nQm toprak bu kanaldan ıu· 

lanacak, bogüne kadar boıııa 

akan Ak çay Y cnlpızar ovasına 
dökdlecektlr. 

Barış için Savaş ... 
lzvestiya Gazetesi Bay Benes'in Mos
kova Ziyareti Hakkında Ne Diyor? .. 

Moıkova, 11 (A.A) - Jz. 
veıtlya gazeteBI bay Beneo için 

yazdığı bir yaııda diyor ki: 

ııavaş açacağız. Slyaeal eridiğini 
elde eden Tftrk ulusu, ne Ulrltl 
emek bahasına olureı olıun, 

(Otarşi) denilen ekonomi erken 
llğl ne de ulaıacakttr. Devrim, 
dağları dellb yordu demir 
ağlarlı ördü ve örecek. Yer 
yer fabrikalar kordu ve kara· 
cak. CellAd göllerini cennet 
yapacak; Tftrk devrimi Olkfi· 
lerlnl mutlaka gerçekleştirecek. 

lote deulmln ereği bodur 

arkadaşlaı ! 
fo aşkını derlnleıtirme, her 

birimizi oluı işlerine. bağlama 

birbirimizi candan eevdfrme, 
(Otarıı), gOrbGzlGk. Bayındırlık 

ve saadetin temel taşları bun· 
lırdır. 

yıılarında, çıplak ayakla 
erkek çocuk yaklaıııtı: 

- Kimi lıtlyoreunuz? 
Dedi. 

bir 

- Şökrüye Hanımı görmek 
isti yordum. 

Dedim. Çocuk derhal so · 
murttu: 

- O burada yok .. 
Dedi. 

- Bııka evde mi oturuyor 
çocuğum? 

Cevıb varmedt. Başını, bina 
kHmına çe vlrerek: 

- Baba, gel, bir zabit 
gelmiş, blrşeyler soruyor .. 

Diye bağırdı. Binanın bahı;e· 
ye açılan kapısından akaaçlı, 

çok ihtiyar, eırtı ceketsiz bir 
zat görtındn. GlS&lüklerlnl dil · 
zelterek hakta ve sonra kapıyı 

açtı. Gazel, aeTlmll bir ihtiyar· 

Barıı lçln aavaş, Sovyet Rusya 
için ğeliıııl gdzel bir ıôz değildir. 
Bunun tam terelne bir lı ve 

y•pış, programıdır. Barııan ko· 
runmaeı ile ilgili olanların hep· 
sinin blrğe. uğraşmaları iledir ki, 
yeni bir felAketln öoQne geçUe. 
bilir. Fakat bütQn bu uğraııı· 

malar barışı hozmağa yeltene· 
cek. her hangi bir memleket 

bftyftk bir fayanıklık karş111nda 
kalacağını bilmedikçe istenen 

' 11onoçları veremez:. Bazı mem· 
leketlerde gChenl inanç ahına 
alacak ve savaş tehlikesinin 
önGne geçecek bir anlaşmağa 

girmek istediğinin olmamHı 

barııııtan yana olanları uyanık 

bulunmak zoronda bırakmak· 

tadır. Çekoslovakya ile Sovyet 
Roıya A vrupada b11ııııı sağlan· 

maeıoan biricik etkeıl oJan 
berge gftvenlp gerçekleştirmek 

cıktı: 

Blrvey 
beyoğlum!. 

mi latfyorıonuz 

Dedi. 

- Efen~lm -dedim· bende· 
nlz cepheden gelen bir zabitim. 
Şuradı, bahçede birkaç dakika 
konoııımaklığımızı rfce 

ğlm .. 

edece· 

Zavallı ihtiyar, biraz şaoaladı, 
dOşüoilr gibi oldu: 

- Buyurun efeudlm ·dedi· 

boyaron .. 

Sonra çocuğa döndü: 
- Haydi ·dedi· bize içeri· 

den iki iskemle getir!. 
Çocuk kayboldu. Biz, karoı 

karşıya kalmıştık.. Bnyak bir 
merak devresi geçiriyordu. 

- ismim ı azım ·dedim· 
sizin çok yakınlarınızdan bir 
gencin hanı cephede teydt 

Zeytinyağı satıtfarı s. 
S 

,. 
Kilo Alacı K. · 

25 
s76 

20 ton G. ve Matelı 

Zahire satışları g 5. 
Ç. Ctnel K. s. 0

916 
110 Bu~day 4 875 4

3 
75 Arpa 3 S 51~ 
60 Akdarı ~l 315 ' f1J 

5 Balda 4 
10 

320 Soaam 10 
32 l ken. pala. 180 8= 
243 B pamuk 48 

48 
10411 kilo yapak 46 

Nazilli'de 
• • Hava Tehlikesıoı 

Bilen flye Yazılaol•~. 
ıt1'rı 

Nazilli, (Ôzel) - Nasl 1' 
hava tehlikesini bilen eye ... p 

mak için büyOk bir ıopıeıo' 
yapıldl. Toplantıda yO• ,,ıı 
halk bulundu, TGrldye'oı:.., 
hava tebllkeel k.-rıııııında 0 ,r> 
hakkında söylevler '' il'' 
Bundan aonra, toplıntıda f(J' 

lanınlır en ız yirmi lll'I"" 
mek ıuretlle hava tebllk 

bilen Oye yazıltfılır. tJlll'. 
Yıllık taahhtıdlerlndeO .. ~ 

AIAiyelf bay Ali yaı, 1':,,,. 
Bilgen elli Ura •ermltl 1' 
Havı tehllkeetnl blleD 0r;.., 
zımı devam ediyor. Nııl ,

yordaever halkı, hna k11f11111.,,,. 
yardım hoaueonda hiçbir 

1 

tan gerl kalmıyacaldar:bt• 
Konferans ve konser ; · 

Nazllll, (Özel) - Ort•,....
teb mozlk moalllml tırl , 

halkevlnde maılkl oıt-U'' 
hakkında bir konferanı '_.,.ı 
Konferanstan sonra dı 8 _,ı 
orkeıtraıı tarafındın bir kO 
verildi. 

Da y Rflşdtı ,,ı· 
Şehrimizdeki mektepleri oJ&" 

tlşle metgul bulonın ' Jll'' 
Bahnlığı mftıtetarı 811 .,~· 
van Nafiz ve me1leki ,e~,,. 
nlk tedrisat ~enel dl~~· 
Bay RoıdG; KGlti1r 81 ıJ 
ğınca telgraf la davet edildi'-''' 
üzerine don Afyon uealle 

kıra'y• gltmlııı~ 
için ilk adımı atmıtl•rdıt· pr 
Benee bu lıte dtğerlnl 8

6 
•.t 

M kafir 
miıtlr. Kelldlılnln ol arı'" 
gelişi Roa ve Çek uıoel ... 
snaş uğrundaki uğt'ıt1P111f' _.,. 
önemli bir evreşlnl ııOJ• 
mııııtır. ı:""_.i ... ,,,. 
ettiği kederli, ağır bir ' ti' 
ifa etmeğe geldim. Çok ~ 
eaılrlm, fakat ne yapl1':.,oı· 

Elleri, hatta dlılerl t~ı 
do. 1nct, reoke'z do *ot' 
kurumuştu. Dlll ile bO ati': 
dudakları ıalatmığa çahf':-11"· 

Çocuk aandalyelerl ged 

ihtiyar: ti' 
- Ahmed ·dedi· •°' . 

ıöyle, bize iki kahve 1•r::.-1 
Söze naaal baıhyıel ~ 

Münaalb ıııekU naııldı? .. ,. 
haberleri verirken e•'' 

denilir, ne yapılardı?. ıJI'. 

- Efendim ·dedldl' ,;,.tJJ 
Şokrlye leminde bir keıl 
varmıı.. tıalf"ı' 
SôıOmd bltlremedilll· ~ 

bir yılın ıokmoı gibi ~ 
mosmor, eındalyeelndeD fll "" 

So•11 
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ava T elılikesi l(arşısında. ,- Dilimiz J H~::. ı~ı~·:~~~:~?.~.~01 ~,:z:~:~:.~::· 
Bütün Memleket Harekete Geldi- Her Kılavuz ms s. s.ıım Gerg••ıı'"dlOI 01· ·•ı 
l' için Dersler.. 1110 b. Corç Lütfullah 

arafta Yurddaşlar üye Yazılıyorlar. ~·;7~ ~~:~ ~: g~::·:.~:~~:. 
o 

~ersin, 11 (A.A) - BugQn 
~hrto biiyfik bir toplanta yeri 
011 o Yoğurtpazarı'nda C B.Par· 

~ıi tarafmdan binlerce halkın 
lllanduğu bir ıop1antı yapıl 
~1Uır. Baıbalunın değerli söy· 
~•I okuodqktın t1onra hava 

ltbtıkealnl anlatan çok ateşli 
~'le.,ler verildi. Halk hfiyük 

6 
6
1
t istekle hava tehltktelol bilr:n 

6 
/e Yazılmaktadır. ŞlmdJye ka· 

•r olan yekun onbin liraya 
O hllıırnışhr. 

İki gün eneJ üye yazan ku· 
tuı 

• kendHigloden ba~vuran bir 

l'Yı~ Batıcısı 20·30 liradan tba· 
tt l . 
t 0 an kapitallnln 1 O lırasıuı 

11~erek yüksek bir utansever· 

~ @ôıtermlo ve bu içten llgl 

letkea(n g~zünQ yaşartmıştır. 
lleholu'da : 
J lth llebolo, 11 (A.A) - Bava 
1
lkeslol bUen üyeleri yaz. 

ııı,k 
"- için Uçebayıo başkanlığın· 

0n kişilik bir çalışma ve 
Ptop 
ıll rganda komitesi kurulmuş 
.. t, llalkımız hava kurumuna 
"'c " dl ,azdmıya devam etmekte· 

't~ llugtıne kadar yazılanların 
Ilı llotırı tutarı bin lirayı bul· 

'-ttor 

~llra~·'ra • 
&t • 

lth •raş, 1 l (A.A) - Hava 
ilk lı. esini bJlenler kuruma il· 

htı'ırı Lıekanlığında toplanarak 

ltL 
1
tln büyQk faydalar verecek 

'lld . ~t e baııarılması için karar 
tdller 

'fıL~. 'd ~ .... eotır e: 

~.~lıkeefr, 11 (A.A) - Bugün 
}, tl'fftıde önemli bir toplantı 
t:'1 ın•etır, llbay B. Salim 
~ tıdogarı 'ıo hışkaohk ettf~I 
~h:~Planr.dn ynadamuzun hava 

gc,G ~esine karşı koronmaaı işi 
'ııt 'Glnıtto, bu lııle sürekli bir 

ttte 
~t'ı Uğraşmak Ozere Balıke· 

~ti~ ileri gelenlerinden 10 
11.ıltc ~ bir kote seçilmiştir. Ko 

~ltı henıeo çalaımalarına baş 
~it 'ttır. Şu birkaç gün içinde 

'~ 10Plınt1 daha yapılacak, 
~~ 1 

lebt1k,.sini bilenler kuru· 
tı, 

~~t tıye kaydına batılana · ,;t. Bu bayftk yord lşlode 
~htetH Balı kt-elr halkının 
~., Ynrddaşlarından geri kal 

/ ~ •c.ı~, nıuhakkakur. 
tataiya'da 

o 

~ 
'~t•lyı 11 (A.A) - Bu· 

it~ 
1 
G llbaylıkta yapılmış olan 

~ 0Plıntıda Şf'hrlmlzden 150 

~taıtı'•ılı yorddaş bava tehlJ . 

lı.ıll 1 1 bilen üye yazılmıştır. 
- '4!11tı:tın yıllık yektinleri ilk 
1 ~~l~' 2174 lirayı tutmuştur. 

il d11vam etmektedir. 

ı\ NA_o_o_ı_u_'1 

-Siyaeal Gazete 

it 5•hip ve Baoyazganı 
~'4 'Y<lar Rüodü ÔKTEM 
~h~ "Ilı i Q • • 1 . 
lı "llQ eonyat ve ya:ııı ııı en 
~tltfl: Kemal Talôt KARACA 

t;:neei: • =ses 

~ .... ~ f Jtlnci IJeyler eokagı 
l ~:1tt Partisi binası içinde 
'~r()tı~f: 1zmir •• ANADOLU 

· 2776 •• Posta kutusu 405 

tlllıtı >tnoNE ŞERAITl: 
t ,1~00, Altı aylığı 700, Üç 
~,~'1 1Aı 500 lı..uruotur. 

•!ıo llıenıleketler için eenelik 
ll tıe iicreti 27 liradır. 

eryerde 5 Kuruştur. 

Erzurum'd" 
Erzurum 11 (A.A) Bu-

gün tlbayın başkanlığında Halk· 

evinde yap.lan toplantıda bava 

tehlikesini bilen üyelerin kay· 

dına başlanmıştır. Bu toplan 

tıda hava kurumu üyeleri hO· 

kumet erkhı belediye ve Halk 

partlei başkan ve üyeleri ile 
birçok teclmerler halunmoş· 

tardır. Yardım l~lode çok he· 

yecanlı blr yarış vardır. 

Zile'de: 
Zile, 11 (A.A) - ZilP- tuy· 

yare şubesinin genel merkeze 

gönderdiği poral&rJa Zile adlı 

bir uçak alındığı genel mrr· 

kezden şubeye bildirilmiştir. 

Uçak 30 ağustos bayramında 

Ztle'ye gelecek ve ad koyma 

töreni burada yapılacaktır. 

Çankırı'da: 

Çankırı, 11 (A.A) - Hava 

tehllkesl kurumu için llbayıo 

başkanlığmdakl toplanh devam 
ediyor. Bugüne kadar hova 

tehlikesini bilen üyelerin yıllık 
yekunları 3000 lirayı geçmiştir. 
Üyeler adedi her gün artmak· 

tadır. 

Diyaribekiı-'de : 
Dlyarlbeklr, lJ (AA) -

kurumuna yardım için hugilo 

Halkevlnde Ubayın başkanlı · 
ğında büyOk bir toplantı yapıl· 

mıştır. Bu toplantıya gelenin 
hepal bava tehlikesini bilt'nler 

üyesi yazılmışlardır. Toplantıya 
yazılan yıllık verit iki bin 11 · 

rayı geı;mlştlr. Bergün üye ya 
zılmasına devam edilmektedir. 
Bu I~ için halk çok büyük llgl 
göstermektedir. 

Isparta'da : 
Isparta, 11 (A.A) - Türk 

kurumu hparta şubesi lorafın · 
don Halkevl salonunda hazırla 

nao toplantıya ilbay başkanlık: 
etmiotfr. Bu ıoplantıya çok ka 
labalık bir halk kitlesi uymuş 
ve bir kalemd" yüze yakın 

bava tehlikeelol hilen üye kay· 
dı yapılmıştır. Kurum merke· 

zlne baş varanlar çoğalmakta· 
dır. Halk yurdseverligini canlı 

bir aorette göstermektedir. YJI· 
bk yek.unlardan başka halı ve 
&11lre gibi eşya veren yurdse· 

verler de vardır. AyrJca mahal· 
lana bu iş için tı:ekllat yapıl· 

mıştn. 

Banka 1Uenıurlal'ının 
Yardımları. 

.Ankara, 11 (A.A) - Cum 

hnrlyeı Merkez, iş, Emlalc, Sü· 

mer, Ziraat, Osmanlı Bankalara 

direklörlerl bugün saat 10 da 

Türk Hava kurumu merk~zlo· 

de toplanarak bankalarında ve 
bankalarına bağlı mfteeseselerde 

çalışan leyaT ve işçilerin her 

Acaba, denildiği gibi, Mu· 1182 b. Mehmed Bozdoğaolı 
1183 b. Eeyzt Daral 

bammed Yalvaç, okueuz bir 1184: b. Hacı Evliya 

kimse miydi? 1185 b. Ali Bindebfr 
Cumorlyetfn başlıca ödevle . l l86 b. Mehmed Bindeblr 

cinden biri okuauzluğu gider 1187 b. Alber rnyab 

mekıtr. 1188 b. Koskeryao 
Sar gcooy'u Almanya'dao ya 1189 b. Ahmed Toraman 

na sonuçlandı. 1190 Elektlrik şlrketi 
Eo çok karıştırdığımız yeni 1191 b. Zdcerlya Bakır 

keUmelerden biri Osmanlıca 1192 b. Ömı:r Lütf ı lokantacı 
"umumi,, nln karşılıklarıdır. 1193 b. Alt Rıza Kellesker 
Gend b~ka kamusal başkadır. 1194 b. Alt Kodur 

" Amnıe ,, anlamından gelen 1195 b. Mustafa Kadur 
"umumi .. sözü için ikinci keli U9ti b. Cerci Yusuf 

meyi kullanacağız. ı ı 97 b. Süleyman Masaracı 
Genel direktör, cumumt WÜ· l 198 b. Ahmed Kurn~pell 

düo karsılığıdır. « .Menfaati 1199 b. Abdülkerim oğla İbrahim ve Naci 
umumiye» deki "omurn,, ancak 1200 b. Sllbrl Gol 
"kamuğ" kökünden alman «Ka 120 ı b. Abdülkerim oğlu İbublm 

,. mosalıt Ue Türkçeye çevrllebl· 120:.? b. Mebmed Edirne hanı 

sini bava tehlikesini önlemek lir: KanlDSlll asığ! fakat çok 1203 Mazhar Hasanlar 

için kurumıı yedlmeslnl 

altına almışlardır. 

karar kullanılır bir terim olduğu için 1204 o. Aziz Naci 
bunu kılavuz "kamuğası,, diye 1205 b. Kadri Asım 

Düzçe'de 
Bolu 12 (A.A) Düzce 

balkevlnde dün yapılan toplan· 

tıda havr tehlikesini bilen 
üyelfğe 1 27 kişi yazılmış ve 

üye yazı lmağa devam olun. 
muştur. 

A) valık'ta 
Ayvalık 12 (A.AJ - Hava 

tehlikesinden koaunrna kuru 

muna üyfl yazılması için dün 

yapılan iki ocl topla .. tıda üye 
adedi 140 ve yükümlenen para 

3742 liraya çıkmıştır. Yardımcı 

kısaltm şhr. Bu kelimeleri fran l:W6 b. Bakkal oğlu Etem 
sızcaları ile kıyaslayınca daba 1207 b. Ali Dayıo~lu (Adıma) 
iyi anlarsınız: biri «general», 1208 b. Hakkı Sıılib' ,, 
öteki cpu~llque» demektir. 1209 b. Mustafa Sıılh ,, 

"Umumi bahçe,, eğer mesela l:HO b. 84kim Nevzad ve rellkas1 bAkfm t\lQrvet 
"halk bahçed,., diye daha ta· Tuzunkan 

btlğ bir kat~ılık aramaz~amz, 121 l h. Tevf lk Badi Baysal Adana wallel 
ancak kamusal bahçe dfye l 'l l 2 b. HelU Defterdar 
Türkçeleşeblllr. Fakat biz bu 1213 b. Ali Sadi tetkiki itiraz komisyon üyesi 
gibi "pnbHque,., lerl "heJ.k« 1214 b. M. Fuad ,, ,, ., ,, 
kelime sile karşı la mağı daha 12 lf> b. Reşad ,, ,. ,, ,, 
hoş buluyoruz: "Halk meydanı 1216 b. Haif mektubcu ,, ,, 
halk b~hçesl.,!. 1217 b. Nebil hukuk işleri dfrcıktörij 

Bu iş kimin üsteslndı:ıdlr'? 1218 b. Necib idare beyc:.tl üyesi 

Üııtllnıe bfr pardeefi, üsıüme, l:H9 b. Zeki ,, ,, " 
bir öılev aldım. 12:.W b. Nadir su işleri direktörü 

üyeler ayrıdır. Yazıh~a d~um Atatürk Türk korlaluşunun 12:H b . Hft11eyln t>lcktirlk .lrnmlı;eıl 
olunuyor. bütün dualarının Beınbolüdiir. 1222 b. Ynn'ls Kazım kültür dlrekt~rü 

r lııııııı. l 223 b. Şevki ağır ce:za b:ışkauı ' Klmecyi aşago1ttmllyınız. 

H • l 2:l4 b. Münir genel eavıımun ergün Bu rnhıalleıde geç"n kelime 
karşılıkları: 1225 b . lbrabim Senllı hukuk lı:ikiml 

Beş Kelime. Oit.usuz - ümmi 1226 b. Ilımdı cez11 hakimi 
Okosuzluk - ümmutk 1227 b Ali Fuad hukuk bakimi 

Yirmifl~QncO ) .. iste 
l - lktıfa etmek - İzdemek 

'l'ilmjz, Şakirdimariret - İz. 
• demen 

Örnekler: 1 - lfü lıütün 
devriın davalarında Atatürk'ü 
izdemekteyiz 
2 - Akıl öğretmeyi bırakı· 

nız, t.'ğer onun iyi Lir jz. 
demeni olursaoız, bu şercr le 
size yeter. 

2 - İktifa etmek. - Yeter bul· 
oiak, yetsinruek 
Örnekler: l - Hiçbirimiz, 
hava savgamız için, 200 ka· 
oaclı yeter bulmayız. 

:.? - Kendisini hoş kullanır· 
saoız, \ermek istediğiniz pa· 
raaıo }arısı ile de yetsine• 
ceğine 9üphe etmiyorum. 

3 - lktisab etmek - Edinmek 
Mükteseb - Edinik 
lktisab - Edinç 
Müktesebat - Edinçler 
Örnekler: i - Hukuku milk· 
tcselıe - Edinik haklar 
:? - İliw edinçleri oldukça 
eksik olan bu adam ... 

- imtihan - Sınaç 
Ürnek: Bir talebcniu eınaç 
usullerinden yanıb yakıldı· 

ğını günlüğünüzde, eınaç 

usulleri de~il, talebenia bil· 
gisi hakkında şübhcye dü· 
şünüz. 

5 - İktidar - Erk (Puiseance) 
Me,·kii iktidar - fü.k.e (Po· 
uvoir) 
SahiLi iktid.ır - Erkmco 
(Puiseant) 
Örnekler: l - llir (evlet 
İı,iu cu LüJük erk kayuagı , 

ekonomik geli~iıudir. 

2 Bir şcfiu aeıl erkesi, 
halkın sevgisidir. 
;J Erkmen, kü~iiklcrin 

kusurlarını hoş göı iir. 

NOT: Gazetemize gön· 
derilccek yazılarda bu 
kelimelerin Osmanlıcala· 
rı kullanılmamasını rica 
ederiz. 

Genoy - reyiıi :n 

Genel - umumi "general .. 

Kamueal - umumi "pub · 
llque,. 

Üt;te - uhde 
Sembol - timsal 

Aşağsamak - tezyif el mek: 
• • • 

Modern mlmarJıkta uyka 

esas şartlardan değildir. Mo 

dern mimarlık raeyoneldlr. 

Beni bu baetalıktan Aağıtan 

bekim, sizin sağlık vermiş ol · 

duğunuzdur. 

Atatürk adını tarihte Leogl 
leşthen eserler urasıoda, sizce 

en büyüğü bımgleidlr? \ 

Türk bava korumuoa ,·erille 
bulunmak, herkes için borçtur. 

Yurddaşlar arasında yardım 
laşma 'e dayanışma esastır. 

Bu ev, sizinki ile dengeşe· 
mez. 

Her baeıvı;, erı;P.ç bir tepki 
doğanır. 

Yımad'hğı yanat'sızlığa kadar 
götürmeyiniz!. 

Kırılan kalb onarılmaz. 

İç Bakanlığaoın utsal törü'ye 

kareıd yazılar hakkındıkl son 

genelge'slni okudunuz mu?. 

Böyle kanonlar herkesin an · 

hyabHeceğl öğrenek'Jerle tamam· 

lanmalıdır. 

Bu misallerdeki kelime kar · 

şılıkları: 

Uyka - tenazur 

Sağıtwak - t~ad 

Bengllcştlrruek -

mek, 

etmek. 

teb'id t:t· 

Verit - lebernı 

Yardımlaşma - taavün 

Oayınıemll - teeanüd 

Dengeşmek - teadül etmek 

Yantaz - tarafgir 

Onarmak - tamir etmek 

Genelge - tamlw 

Ôğrenek - talimatname 

1228 b. Muzaffer icra ba~kaoı 
1229 b. Kazım ağır Ct'Zll üyesi 

12:30 b. Mebmed Necip ağır ceza fi_teıd 
12:3 l b. M. Feyzi sulh haki mi 

1232 b. Nuri ihtisas mahkeme81 başkanı 
1233 Mustafa 11 11 genel eavamam 

1234 Mustafa z~kl mostantlk 

1233 İbrahim Nebil ticaret okulu öğretmeni 
12:36 b. Zeki Ortamekteb ôgretmeol 
123i b. Sabri güzel 

1238 b. Adil erkek muallim mektebi ögretmP.ut 
1~3!} b . .Mehmed Fevzi 11 

1210 b. Akif Fevzi ,, 

1241 b. Tahsin 

" 
" 

124.2 b. Hasım erkek HePı:ıi öğretmeni 

" 
il 

l 24:l b. Cevdet lzrab erkek lisesi direktörü 
1244 b. Ali Haydar kız Usesl öğretmeni 

1245 b. Hü~oü Mublddlo &11ğlık dire~lörü 

1246 b. Zeki Sesim doğumevJ baş doktoru 
1247 b. Dr. Babaettln Şakir 

1248 b. Arif trahom hastanesi başhekimi 
1249 b. Kemal Şakir göz doktoru 

1250 b. Kem:ıl tohum ıalah lstHyonu direktörü 
1~51 b. z .. kı " ·., ,, tercümanı 

125:ı b. Akif üretme çiftliği ~ef f 

1253 b. Lütf 1 Kelaoğlu 
1254 b. Ali Safal oğlu 
1255 b. Cebbar hacı kurt oğln 

1 ~56 1aı.0ail Cora~ 
1257 Cevad oemenlı bankaaı dlrekti;rft 

1258 b. lanıall Naçaroğlu 
1259 b. Nihad iş bankası dlcektöril 

1260 b. Cevad 1t muhasebecisi 

126 l b. Uü;dü 1t Jşyarlarından 
1262 b. Asım ,, ,, 

12ti3 b. Tıbslıı ,, ,, 

1264. b. Halil " .. 

1265 h. Kadri ,, " 
126ö b. Mehmed ,, " 
1267 bayan Hacer " ,. 

1268 b. Fevzi iş bankaıııı avuketı 

1269 b. Cemal bardakçı Konya llhayı 

1270 b. İzzet Erdal iktisat bankası dlrektörO 
127 l b. Şevki Konya C. B. P. bışkaua ve earbay 

1272 b. Hulusi Ataaagüo eczacı 

1273 b. Ziya Çalık Ekekon gazetesi bıeyazıcm 

1274 b. Osman Olkon ticaret odaeı haekaoı 

1275 b. Lütf 1 Berkmen C. H. P. sekreteri 

1276 b. Mustafa İzmir pazarı sahibi 
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4~ ~tlıİ§ nü:h:ıar 25 kuru~tur. 
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Tatilde Ço- • . •. • menlerı Don ii a a a • 

c u k la rı m J z - Başı l lncl yOzde - korku bile, hldlsenln vukuun· ş Geldiler ~-··zmı· ro·· demı·şıeoezzu .. b 
0.emen vapurun alt katına dan sonra oldu. arımıza -

Ne Yapmalıdır? iner ve köşeye çekilirdik. Bizi - Bayatta geçlrdlğlnlz en - Baotarar:; inci yüzde - § 16 Hazı·ran 1935 Pazar GooG 
kf mee gelip rahsteız etmezdi. bOy6k sevinç: ==--

--•• .. • • daram Kemal, lametpaea, Vıll 
Bay Oamao Şen, ortaya girer; - Sevinç..... Dımmm... Do· -- Gölcft k • Bozdağ • Adagide · Adagfldl! Tatil geldi. Çocuklarımız KAzımpa~a ve Alaancak'ıa Gazi ~ 
- Söyleyin çocuklar, hangi konaklı bir sual... - _... 

yeni dere eeneel gellociye ka llkmekteblerlnde kurulmuş olın b 9e .,... 
şaıkıyı geçelim! Bay Oamao düşQnüyor ve E Birglye gidecek yolculara ltızumu kadar oto fts _ ...... 

dar okolalarına gltmlyecekler d eergtlerl oezmlşler ve tetkiklerde - b ÖDEMİŞ b 1 1 dld b .... .., DJye sorırdı. Maamıflh f tılı o keodl kendine mırıldanıyor o: " := mo il ıemlnl için !Jar ay ığı e m en 
dlr. Tatil tğlence l'e neş'elerln bulunoıuşlardır. Öğle ftzerl iki = b ı .. fi l i b't t ı ı seçer, tık şarkıya da gene o - Ne vakit eevlnmlştlm be = aş amış ve aegırı at er tes ı e m şı r. _.c 
den istifade, her mektebllnln baıılardı. Hatırı saaılık bir lstlrahattın sonra lz = Gölcft~fin denizden yüksekliği 840, Boı:dığın ıoz'7 ._.Al " ben! .. Aman yarabbi!.. - ,....---. 
hakkıdır. G,.çenlerde 10 - 12 l d 1 1 N 1 bir se mir öotükler mOzeslni, telefon ;:; redir. Şehirde hararet en yftkeek dt.recede iken bo ....-.......ı 

Ya•larında bir çocıık anae> ile şte Hftseyni'den "" en sev· ma a ge m yor.. aeı = bir bahar havası vardır. Temiz hava, bol su, moke.....-
" dfğl k 1 d biri· vinç ve ne vakh... merkezini, bava gazı wayeteel _ 

'lkı1ş0yorom. Çocuğunu göst~ · ear 1 ar 00 
• fabrlkaBınt, elektlrlk ve tuğla = bir yayla, GôlcOkle kayık gezintileri 

L Fnrit olmam meşrebi merdaneden ::ıonra bl rdenblre: :=_ İzmir • Ôdemfıı bilet f lyatları .. 
rere .. : r·ı d y d h 1 d bl fııbrlkalarıuı gezmişler ve araş " 

Yüz çevirmem na ı c peymane en - az De l· ıtır a ım r =- l inci mevki bilet 150 koruıı 
.. - Bu da tatile giriyor. ç k AJI b • ı d lırmalarda bolunmo 11lardır. iz . ... 

• 1 mam 8 etmeeın mı:y ıane en tanesini.. Milli harekAta lhlhık 'i = 2 inci mevki hllet 125 kuruo 
Fakat talil bunun hakkı de~ll Yüz çevirmem nafile peymaneden edeceğim gfinlerde idi. Jzmlr mtr öğretmenlerinden gezinti ;;;;; B Onco mevki bUet lOO kuruştur. 
dlr. ÇünkO ders senesi içinde Biz fasla haşlayınca ne so· kolu baokını lepektör (mOfettle) 

legal edllmlştl. Ben nblttlm. 
çalışmamış ki, notları iyi değil,, ~ok doyardık, ne de yolcolok i{atdeşim Fethi ile birlikte Hav· bay Neoet Şaylan, bae6ğretmen 
dedi. uzardı Karşıyaka'ya indiğimiz ra sokağında bir meyhaneye bay Sami ve diğer öğretmenler; 

_ Trenin hareket saatları blletler Dıcrlnde 
:E siz yolcular trene bloemezler. 

itte bu cOmle Qzerlnde dar· zaman, aksine olarak; Manlea öğretmenlerine kılavuz 
ghmlotlm. HenOz birkaç rakı 

~ Bilet satış yerleri : .,,,. 
= Aydın demlryolo şehir kalemi (Kerestecilerde) Al~e; = ve Kemer leıasyonları, Tilkilik Bay Faik eczahaneıl I) malt !Azamdır. Zira b!r çocuk 

bftttın sene çalışır da eene so 

Donda muvaffak olamaz çilnkü 

movıf fak olmak için yalnız 

çalışmak kaf 1 dtğildlr. 
Çocuğun zekA ve kabUlyetl 

de m6safd olmalıdır Olğer ço 

coklar kadar çalışmış, fakat 

zek:A ve kabiliyetleri zayıf lığı 

haeeblle movaf fak olamamış 

bir çocuk tatilden istifade et 

mezee, bftyDk bir gadre duçar 
edllmle olur. Sonra da bu gad 

rı onun ruhunu fena earear. 

Zıttn ımıthında muvaffak ola 

mamak gibi bir sadem., te irile 

robu sarsılmışLır. hlrde onun 
ftzerlne biz de çocuğun tatil 

bıkkını elinden ılıreak bonon 

ıktbetl çok fena olur, çocuğu· 

muza çok fenalık etmiş oluruz. 
ÇOnkü iyi dlnlenmlyen iyi 

çalııamaz esas yanlışlık bütün 
çocukların zekıi ve kabiliyetle· 

rlnl bir tel4kkl etmemlzdedir. 

Bir kerre bu esas böyle yanlıe 

olarak kabul edildikten eonra 

vereceğimiz htıküm şu oluyor: 

"Çocuk çalıeırBB muvaffak 
olur. Çalışmaz ise muvaffak 

olamaz.,. 

Demek muvaffak olob ol· 

mamık ile çalışıb çalıemadığına 

btıkGm veriyoruz, bo ne kadar 
yınlışbr! Çok defa çocuk çıhe 

mıı, çok çahomıotır, fakat g,.ne 
muvaffak olamamıştır. ÇünkQ 

zekAsı mGeald değildir. Sonra 

çocuk cahımamış ise, tembel lee 

bogtın artık: tembellik bir 

haatılık olarak kabul olonoyor 

n çok defada bo hastalık ka· 

blll olfa bir vasıfta oluyor. 

Hiçbir kimsenin aklına ço· 

coğonon ciğerleri hasta böprek· 

lerl hasla oldu deye cezalan· 
dırmak gelmiyor da ruhi Mr 

hıııtılık olan tenhelllk lçln 

cezalandırmak nereden ~eliyor. 

ÇOnkil bu tenbel çocuklara 
dikkat edersek c:ok defa hl raz 

ıtemıoca. renğl beyaz, çok he· 
yaz kılları renksiz veya kılsız 

bir vftcud, elleri yDzn soğuk 

tur. 8ftt0n bu arazlar dereki 

ukde ifrazının azlığıoa del4let 
eder. 

O halde muntazam bir te<lavl 

Ue tenbelllk: lylletmfıı olur. 
Çocuğun tenhelllğl bir hastalık. 

olduğu anlaşıldıktan sonra 

bu zavallı cezaya değil, ih 
liman ve ~ef kıta muhtaç 
gôrtılOr. 

Sınıfı geçmJyen, ikmale ka 

lın ç~coklırın da tatflin neş'e 

ve eğlencelcrlnden istifade de 

dJğer çocuklar kadar haklan 
~ardlr. 

Çocuklarımızın bu hak· 

lannı eelrgersek ııağlıkların· 

dan maddi ve manevi çok 

kaybederler. Tatilde çocukları· 

masa en iyi tavsiye edeceğimiz 

ıe1, açık, eaf ve temiz kırlı· 

rımısıa bnuıdır. Bu huı ta. 

- imkan oleada bir daha lok etml~lerdlr. Bir grop ilbay 
içmiştik ki, bir yahodi, kar· 

E: ıhı Sevinç paııtahanesl, Şifa ezzabaoesf. 1 - 6 (81 gldib gel ek! lıktı General KAzım Dirlk't 
deolme hakaret etti. Fethi ona i 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110 ,, D"rdlk. Onun sevdiği diğer ziyaretle Manisa öğretmenleri 
bir tokat attı. Bu yıhodo1 be 

bir IJ&rkıdı1 ondur: 
Kalmadı bende ne arzu ne gönül 
Kime aldanmadı divane gönül 
Yandı hep boo yere pervane gönül 
Kime aldanmadı divane gönül 
Ne çiçek kokladım ömrümde ne glil 
Takmadım göğsüme tek bir ıilnbül 
Kime aldanmadı divane gönul.. 

Anket için hazırladığım lalm 

listesinde onun da adı yazılı 

idi. Kendisini büroda buldum. 

lol beşından aşkın, ağır bir 

yakan ahına girmiş ... 

- Şu işi ter· temiz, merdce 

ve faydalı olarak ytırüıellm!. 

Diyor. Buna rağmen eoalle· 

rlme cevap verdi: 

- Korku .diye baoladı· tu· 

haf bir sual!. E~er korkmak 

lbımgelseydl, bunu anımdan 

doğduğum gDn duymaklığım 

icab ederdi.. ÇQnktı bayatı gl· 
rlyordum. Bu bayattı nel .. r çe· 
kecektlm, neler görecektim, 
onun bfnblr vartasını n111l ıt· 

}atacaktım, bo yolu nteıl geçe· 

cektlm?. Onu bllmlyordom. Fa· 

kat biraz gelişip te hayatın 

cereyanına ayak uydurduktan 

sonra hiçbir şey, biç bir korku 

doymadım. ÇankCl onun içinde 

idim. Yalnız bir hAdfse hatır· 

hyorom: 

Umumi harbde ihtiyat zabiti 
olarak Çanakkale'ye gitmiş, 

ilk hattı mOdafaa olan SeddDl· 

bahir bataryasını tayin edil· 

mtşıim. Buraya alelAcele gitmek 

lazımdı, kara yolu uzondo. 

Bizi torpil motörQ He gönder· 

diler. Torpil hatları Ozerlnden 

geçtik ve tabii, biz hiçbir eeyfn 

(arkrnda de~lldlk. Yerimize va· 
rıncı, torpil motörllniln sOva· 

rlsl: 

- Geçmiş olsun ırkadaolar, 
bfr hadise atlattık. 

Dedi ve izahat verdi. Meğer 

az kalem torplllenlyormoooz. 
Bir nefer önde bulunurken 

sezmlo, tedbirler almış, kurtul· 
muşuz. GörOyoreunuz k:l. bu 

mlr'lmlzde bol bol vardır. Yal· 

nız bazı bflnyelere yClkeek yer· 

ler iyi gelir, bazılarına l!e de· 

nlz kıyıları iyi gelir. Bunların 

hepsi güzel yurdumuzda vardır. 

Dağ hava ı mı, dentı hava11 mı 

hangisi çocuğumuza yarar? Bo· 

nu ancak bir doktor tayin ede· 

bHlr. 

Gerek değlarda ve gerek de· 

ntz kıyılarında mftoastb mahal · 

lerde tııtllde kamplar kurop 

çocuklarımızın ruhi dinlenme· 

elnl temin etmeliyiz. 

Kamplarda haf lf eporlar, 

deniz eğlenceleri, tenle gibi 

oyunlar çok faydalıdır. 
Gençler, kırları koıunoı, 

gCUftnOı, f"ğlenlnlz, çtınkft neo'e 
hakkınızdır. 

Dr. Gev ad ZekAi Bil 

nim hlr Tork zabiti olduğumu 

biliyordu. Tokat, işi azıotırdı, 

bOyftttO. Bağırmalar, çağırmalar 

ynkseldl ve bo aralık yahudl, 

tıenlm yftzftme bıkarak; 

- Dtğlştlrln bu kafılarl!. 
Yeçtl o yonler! .. 

Demesin mi?. .Oo hakaret, 
bana hayatımda çok acı geldi. 

f etlrdadda NamazgAhta oturo· 
yorduk. Bir gQn karakol eoka· 

ğındın inerken onunla karşı· 

laştım ve kendisini karakola göttl· 

rerek komiser Tnf 1 k P.fendlye 
teılfm ettim, vak'ayı anlattım .. 
Komleer bana: 

- Şaheınızdan dolayı bir le· 
tedlğlnhı ur mı?. 

Dedi.. Ben, blrşey rlcı ettim 
ve yahodlye dönerek: 

- Söyle, o gnnler geldi, de, 
bakayım. 

Dedim. Yahudi yOzOnO bo· 

raşturırak yarı ığler bir nzf. 
yelle: 

- Yeldi pısım o ytınlerl. 

Dedi. Zannediyorum ki, hı· 

yattı en çok: sevindiğim dıkl· 

kalardın biri bodur. 

- S11det hakkındaki te· 
lAkklnlı?. 

- Herkeale beraber hoo ge· 

çen zamanlardı 111&det ırıyın· 

l1rdıoım. Buno bu kadarcıkla 

keeellm. ÇOnkd tellkkl ve lza· 
hı geniştir. 

- En fazlı yılını erkek mi 
söyler, kadın mı? 

Oıman Şen bir kahkaha ea· 
vordy: 

- Hayat bir yılan oldo· 
ğuna ve erkekle kaaın araeın· 

da takelm edilmiş bolundoğunı 

göre, yalını da yarı · yarıya 

pıylıttırmık lAzımdır. Kadın· 

ların yegfne mdabet yalancılığı 
yaoları Qzerlndedlr. Bu hoıoı· 
tıkl yalancılaklarına diyecek 

yoktur. Erkekler de akşamları 

evlerine geç ghdlklerl nklt 

ayni eeyi yaparlar. Arılarında 

bu elbette ittifakları nrdır. 

- Bir eual daha bay Osman! 

Yalın, hayattı ilzam mıdır, 

değil midir?. 

- Bal gibi lAzımdır!. Doğ· 

royu eôyllyenl dokuı köyden 
koğduklarını bllmezmlsln be 

birader?. 

ydın'da 

faydalı 

Yağmurlar. 

* 

Aydın, (Özel) - J)Gn illmi · 
zln birçok yerlerine faydalı yağ· 

morlar yağdı. Aydın içinde 

eaıt 1617 bir eaat şiddetli ve 

reoçberlerlo gölleme dedikleri 

yığmordın yığdı. Dolu yağ 

madığından ekinlere zarar ol · 

mıdı. Bu çok faydah yağmur 

çiftçilerimizi çok eevlndlrdl. 

nto sevgi ve aaygılarını sun· 

muşlardır. Saat oneeklzde Halk· 

evi ealooondı ilk tedrisat bpek:· 

törlerlndeu Bay Rauf İnan ta· 
rafından verilen konferansı ligi 
ile dinlemişlerdir. Konferansın 

konusu (Mevzuu) "h içinde ve 
blrblrlerlle arkadaolıkta çocuk· 

lar" idi. Konferanstan eonra 

İzmir öğretmenler birliği tara · 

fındın Oalkevl saloounda bir 
çay şöleni verilmiştir. 

Ôğretmenle.ı.dbn (80) 1 İzmir· 
de muhtelif mekteblerde konuk 

blacaklardır. DJğerlerl arka 

daelarlle akrabaları yanında ka 

lacaktır. 

BugOn tetkiklerine devam 
edecek olan Manisa öğretmen · 

lerl cumurlyet kız enstllüsft 

ile endftstrl (Sın'at) mektebi 
ve ilbay General Kazım Dfrlkt'le 

lzmlr'ln bazı örnek köylerini 

gezeceklerdir. Saat on yedide 

erkek öğretmen okulasındı 

(Cu111urlyet terbiyesi) hakkında 

bıy Rauf ikinci konferaneını 
verdcektlr. 

Yarın da tetkiklerine d&"8m 

edecek olan ~ğretmenl"r oto· 

bClılerle Bergımı'ya •lderek 

önttıklerl (Aearııtlkayı) göre· 

cekler ve oradan Akhlear ve 

Somı'ya geçecek, Manlsa'ya 
döneceklerdir. 

P iyango 

Un Buğday Kısıkköyil Ke~ 
Ve Ekmek.. rında Bir Ha 

- Baoı 1 inci yüzde 

için de gene fırıncıları (1500) 
ekmek fazla çıkarlımaeı farın· 
lara Mldlrmlştlr. 

Şarbıylığın aldığı yerinde 
tedbirler sonuncu olarak bQtftn 

fırınlardı hol ekmek bulunma· 
sıadan halk memnun kalmıştır. 

Şarhaylık: bondrn sonra da ge· 
regen tedbirler alacaktır. 

• • • 
lzmir fırıncıları; earbayhğa 

başvurarak ekmeklerin hazır· 

!anmasında ve plelrllmeelnde 
tatbik edilen ondört maddelik 

formülfin değlştlrllmeslol lele· 
mlşlerdlr. Fırıocılar Ankara ve 

lsıanbol'da olduğu gibi ekmek 
plolrlllb eatılmasını istemekte· 
dlrler. Fırıncılar yalnız bir 
nevi ekmek: çıkarmak teklif in· 

de bulonmaktadırlır. Ayrıca 
yukarı mahalleler fırınlarında 

çıkarılın ekmekler yaıanden 
zarar ettiklerini, bu fırıncıların 

rekabetinin önQne geçilmesini, 
şehirde seyyar bir tekilde bay· 

unlarla ekmek satışının 
men'lnlde istemişlerdir. Şar-

bıylık; fırıncıların bu mllra· 
caatl üzerine verdiği c. vabdı 
rekabetin ve hayvanla ekmek 
ıatıeının önftne geçmtye kano· 
nen lmkAn bulunmadığını, for· 
mftltınde değletlrllmeelne IOzom 
görtılmedlğlnl blldlrmlotlr. 

Aydıo"da Maçlar 

~ ····-Bir Çoban, bir 

Yolcuyu Vurınu~ 
Torbalı yaklntnde g -,..,;,. 

kenarında bir vak'• o~ 
Nevoehlr'll Köee ogol , 

Mahmud oğlu Baan, I~.,-! 
daıtle lı bulmak aıere ~ 
tarafına giderken gı~ 
kenarındaki çoban çadır ~ 

elinde çlf te tftfeğl ue "" 

çıkmıe ve H111n'ı ki~ ti 
ğono, nerede.o geldfı-- .J# 

1 '•,, 
mootor. Hasan, ôdelll 'ı lf' 
lelik etmeğe gltdkleılD ,JI 
mlıee de çadırdan çık•• f 

- Bir gDn evvel be_.- ' 
dırımı eoyın eenıln, gefl' 
geldin?. ~ 

Diyerek çlf te tClfeğlı. ~ 
, ... 

atee etmlı ve H11aD 1 ~ 

ğından yırılımııtır. 1 IJ 
lar; Haean'ı yarılı••~ 
çoban lemall o~la il tlf 
yakalamıılardır. Moıtılt ,J' 
blrıey yapmadığını ı311' 
lıe de adliyeye verUlllltd' 

Şaşal Suyu ti 

Baoı 1 inci yftzde Aydın, (Özel) - DOnkft Pı· 
9693 9883 11309 11670 zar gftntı, Aydın spor alınında 

12037 12327 12714 12900 ilk maçlarını devam olundu. 
13597 13614. 13673 14594 Aydın, Karapınar'ı 2 O yendi. 
15096 15706 16142 16387 Nazilli Söke maçına Söke tıkımı 

16557 16789 17119 1764.9 gelmedlğlnden h6kmen yenli· 
17734 17827 17841 18097 . mle sayılır. 

Memurlar kooperad~ 
fındın Kareıyık• T• -'.,of 1 
ta da birer şıııl ıuyd ~ 

beıl açılmıetır. Çeoaae ,/. 

rındı da bir sauo fd~.,.ı~ 
cıktır. ~akara ve ,- 1 

18223 18620 19196 19449 
19848 20421 21104 218ı3 

22421 25533 2644.7 2654.01 
26i84. 26823 26888 27089 
27293 28126 28620 29917 

150 Lira Kazananlar 
978 2841 

3773 4327 
7971 8650 
9002 9454 

11205 11502 
14325 14901 
20209 21718 
22904 23382 

2881 
5024 
8786 

10348 
11591 
17323 
22323 
23497 

23963 25010 25640 
29085 29579 

3660 
b800 
8815 

10641 
13270 
19545 
22610 
23501 
28499 

Y (lz Lira Kazananlar 
15115 1674 2134 2605 
:H4.5 3247 ~289 5192 
6541 6098 6153 7561 
8503 8586 9076 
9561 9603 9745 9752 

10Jt2 11023 12691 13016 
L4.240 14650 15565 16581 
156:H 15705 16012 1678d 
17066 l 7277 1799i 249941 
26942 27941 23836 2983, 

peıl eoyu gönderildi cUl~ 
kooperatife mftracııl e 

Bahri Baba Park Gazioosll 
ee•~ 1stınbul'dan birçok fedakarlıklarla getirilen •e r .. 

den beri BELVÜ ve ÇiFTLİK PARKI gazlnolırınd• ~ 
ses ve eazlarlle herkese kendileri ne eevdlren lılmler~• "iJ' 
yazılı kıymetli muelkl gruba her akıım gazlnomo• 

maktadır~ ... Ce~ 
Kemanı ••••• Necati Udı .•.•. · · ~ 
Kemençe Aleko Klarioet . · • ,,,-
Piaoist • • . • • Yorgo Darbuka • Hasaıı 1• 

OKUYUCULAR 
UAMtf lBRAHhl 

KADIN OKUYUC LAR 

Mahmure Uan<lan ftkraD soıı' 
11,aide Kftçftk Nezihe 

Bir bahadır rahatsız bulanan İstanbul Radyoı11•" 
kıymetli sao'ıtklrı 

Bayan BELMA Cevdet 
8 Haziran cumartesi akşamından ltlbır~n ark• 

iltihak ile seanslınnı başlayacaktır. 

Cumartesi ve Pazar Akşamları Saat ıo, 
Korş1yRka'yı otobOe temin edilecektir. 



Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

Tefrika No. 58 M. AYHAN ....................................... , 
Yhey; O, Başka Bir H3disedir Yakar. 
Zamanı Gelince Anlarsın .. Dedi. 

O ~bı111, llerlde duruyordu. 
~ gGr111tıtUl. Yanımıza geldJ. 

lekJn babama dGndft : 

~ lımanı geldi değil mi? 
Ye sordu.. Babam yftzftme 

tı : 

~ Adın? 
~iye eordu. Beni lmtlhına 

1ordo: 

~ Aybeyl 
L. hn n bono ıöyler eGy 
~ea 
\ı • Ytlzllme bir tokat indi. 
~ ~tlllbto içinde kıp . lurmızı 
~ brtltek çakra. Elimde olma 

•Çağuııı çekmltlm ve : 

~ 81r dıba vur! 
~-·!e bağırmııım. Babım, kah· 

t_~la gGlftyordo. Golteldn 
~la. •e.. Babam, GGltekln'e . 
'kp ~ lyce olmuo! 
...._ •e llbe etti : 
~ 4ta da hazır. . Bcın he· 
~ .... s~n ona, iki yıl de

' ' Benim akça tay dı ye· 
... ~do, Şimdi ha11rı 1 fakat 
'9 bir at oldu. Tımım ta· 

~dl. Glteln, altını çeksin! 'l: •n ellerine nrılacak, ""4 oldum. O, aldırmadan 

~ '· gitti. 
~lektn o nklt bana yemin 

''~' Bet1berce göklere ha· 
' •1tdlçtlk : 

çtyordok. Sonra bir yamacı ay· 
al edr'atle indik. Dereden geç· 
tik, bir dtızlftğe çıktık. 

Kıhcını çekti; 
- Sen de çek ·dedi · vuru 

oacığızl 

O gcın ilk defa bir yiğitle 

kılıç oynıyordom. O, benim 
nokeanlarımı ôğretlyordo. 

Kıhcı nereden ve naeıl ça· 
lıcağımı, ıtımı naeıl kollına · 

cağımı, kendimi n11ıl koroya 
cagımı tarif ediyordu. Kılıcı 

tarl f ediyordu. Kıh et bıraltık, 

mızrağa, baltaya earıldık Tı· 

mım dört 111t dORGttök, durduk! 
Memnundu. Beni, 11çok la 

tedlğl p;lbl, belki ietedlğlnden 

fazla bolmuıtu. Biz onunla ge· 
çen yıl bir daha denettik. Ve 
bu defa ben yOzGmOn ıkı ile 
çıktım .. 

itte Yakar, ondan eonra ar· 
tık ben de Hntlara girdim ve 
bayrağımızın altında çarpıttım. 

Babam, Çinlilerle yaptığımuı 

bir H'flŞll öldCl .. 

- Sılığa nerede rael geldi · 

nlz Aybey! 

Aybey tereddOt etti : 
- O, baıka bir b&dleedlr 

Yakar. Zımını gelince anlarsın. 

Sonu var -

SON TELGRAFLAR: 
mı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı nm m 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Ingiliz V elialıdinin Sözleri, 
Fransız'ları Düşündürdü .. 

---------------------.. ----------------------1 n gi li z ... Fransız Dostluk Bağları . 
Londrı, 12 (A.A) - Brhlh 

Leglon birliğinin yıllık konfe · 
rınsındı bir eöylev yeren prene 

Dö Gallea iki ftlkenln eekl a&· 
kerlerl aranoda doetlok bağla· 

rını sağlımlattırmak için Al 
manya'ya delegeler yollanma 
eıoı letlyen birlik bııkanaoın 

dllt>ğlnl doğru bolmottor. 

Dan ıktım İngllfz elyanl 
çevenlerlode eöylendlğlne göre 

prene Dö Galleı'lo söylevi yal 
nız özel olup lngtllı bakdmetl 
adına nrllmlt değildir. Bu eöy· 

levin lnglltere'nlo Almanya'yı 

k1rtı genel ılyaneını değlttlr· 

mit oldoğonı dair belge u · 
yılamaz. 

Bondın bıtka Vellabd ile 
bu elyasa ıraeındı bir ayrıhk 

olduğunu eanmak do!ru de· 
ğlldlr. Preaı Dö Gıllee'ln Al· 

Yeni lngiliz Kabinesi ve Eden 
Londra, 12 (A.A) - Uloelar kurumunda llgfll itlerle uğraoa · 

cak olan Eden'ln timdi 6zerlne aldığı lelerden dolayı lnglltere 
cLt itleri bakanhğıodı yönetim bakımından bHı yeaUJkler yapı· 
lacaktar. 

Dı@ işleri bıkana B. Sımuel Hoare uloılar kurumu ıarlfından 
inceleninceye yeya uloılar korumun kararına bağlanıncaya kadar 
areıoloeal meı'elelerle uğraııcaktır. 811 earelle bıy Eden bıtbca 
A vropı itlerini bay Samael Hoare de A vropa dıtındıkl itleri 
gOreceklerdlr. 

Ekonomi bakanlığının bir bildiriği 
Ankara, 11 (A.A) - Ekonomi bıkanhğından: 
Tnrk, ecnebi elrketler, ılgortı şirketleri, ikraz n rehin lııle· 

rlle uğratın mGeaeeeeler n alakadarları bakınhkla olan itleri 
için tanzim edecekleri euak ve n11ikl bund.a böyle doğrudan 
doğruya Auklr'ada Bakanlığa göndermeleri lhımdır. 

Maliye V ekiiletinden: 
1 - 2257 nu. la madeni ufaklık para kanununa tevfikan 

devlet alacakl1rına 45 koroetın alınmıktı olan beher mecidiye 
gOmüt flatlnln yClkaelmeel ıebeblle altmıt kurup çıkarılmıe ve 

ba f tat Gzerlnden kabul edllmeel için malundlklarına tebllğat 

yapılmıetır. 

2 - Comorlyet merkeı bankaeı da beher on gram ıafl mee· 

maoya'yı karşı dostça bir ha· 
reket yaparak bir tanf tan İn· 
gtllz elyaeaaının eekl kinlerin 
etklei ıltında olmadığını Der· 
lln'e göstermek, ôb6r taraf tan 
Berlln'ln gelecek koooımılara 
kolaylııtıracak bir dostluk ha· 
reketl yapmaaı :ıçln ılan b11ır· 
lamık istediğini eöylemletlr. 

Prensin bu eöylevindeo 
sonra eski anlıemHlıklarıo 

unutulmaaı için Edvard'ın Pa· 
rlıe yaptığı görete benzer Der· 
llnde bir dostluk göreli yapılı· 
cağını eöylemenlo daha ıamam 
gelmem ittir. 

Parla, 12 ( A. A) - lngUlz 
eıkl uvaoçılarının Berlln'e gl· 
deceklerl hakkındaki haber Pa · 
rlı'te bn yak bir etki yapmıo· 

tır. B111 eağ gazeteleri bu hl · 
dlıenln önemini aaıllmak için 
Prene Dö Gallesln Brltlssb Le· 
gion bıtkınının verdiği dlyev· 
den sonra batka tGrlft hareket 
edemlyeceğlnl yazmaktad11lır. 

Eko Dö Parle'in Londr1 ıy 
tarı diyor ki : 

Vellahhn eözlerlnln anlıma 

açıktır. İngiliz • Almın deniz 
konoemaları ile ilgili olan bu 
eôzler İnglltere'aln Almanya•y; 
kartı hiçbir kötO duygu beele· 
medlğlnl göstermektedir. 

Oeuvre gazetesinin Londra 
aytırı lngllllz · Alman konoe· 
malarını iyi bir yolda yGrOdOk · 
lerfnl yazmakta ve bu y0r6· 
yaşan Prenı Dö Galleeln dlyevl 
ile llglll oldıığoou eklemek· 
tedlr. 

~"1111111 ve Hakanımız oğ· 
f.oa Glec:ektlk. 

kuk ve gıyrl meekak ballı gGmOıG 30 koroetın Mhn alacaktır. lzmir Tramvay ve 
__________ .. ,_ı_o_ı_3 ____ 12_8_6_1_6t_7_ elt· ktirik sosyetesinden 

,..ltekı , O n bundan eonra bını; 

' Aleden eonra dağ yo· 
' bent bekle! -dedi· Ben 
\s g llltbl1rını, yeni elbleele· 
~. etlrtrı1111 
~ ~ '•rdığım vakit, eevlncl· 
..... il Yoktu. Anımı kucak· 

'~ 6P•Gm, kardetlerlme 11· 

' ~ ~PtClm . Bir TClrk'4n 
' lkı, ne bıyıımı olur? 

~~'-. Qa •Alıyordu, Amma, ay· 
-. il d -.,. e~ll, eevlnçten .. Beni, 
~ e doğurmuotu? 
~ l,'4tra eonra dığ yolandı 
e-. 11111

0 GsUloe çıkmıthm. ...... 
~ ıkçıyı bir çam ığa· 
~1•111ııtım . O bile ınl· 

' ... 
'ret un uzun ldtnlyor, te· 

~ita_ Q : 

~et Gültekin görftndO, 
11

• Kendi yerli atları · 

1 birine blnmlıtl. Sır· 
~ .. 'ee bir zırhı nrdı. 

.. ı .. 
" lerekeelnde blrıeyler 

" ,,otdo 
''lı . 

•tırıca gördftm bunlar 
tlb ' .\~ 1•elerlm, elllhlarımdı. 

"'-l1a •11ı ·dedim· oo dıklka 
U~runda ôlmeğe ha· 

l'o1t 
' ·dedi. biz kolay ko 

Ol •er111eyfı. Onun da IA· 
'C.Aı samanlar vardar! 

' le , 4 il turada, bir ağaç l' 1 
giyin bakalım. 

~ btıtan aıığı, yeni el 
f"ll. 

1 

•ıtblar, eli Ahlar getir· 

l\ı"clt 
l'tı-. tn, ku~ındım, atıma . .\ 

le Ybey baoa dikkatle 
il, tonr, haykırdı : 

~ p Jdt Aybey, benimle 

•it, it 
•rııhk bir uçurum 
Y•ldınm bııı ile e· 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulu~ 

Ambalaj ve komprimeler in uzerindc 1 
.... i 

l ıgı n tı ms a l ı olan ~ markasını örc: 1 n 

i"llllllllllAllllll I ıııııııııiıı[ııııDııiııııııııııııl 
- -- -- -- -- -- -§ Yüzlerce Senedenheri Sıhhate Faydası ~ 
- -5 Mncerrep Olan ~ - -= • = - -~ lzmir •• Çeşme şosası ilzerinde gnzcl manzarah 5 
~ oteli ve gazinosunda mOşterilerinio her UlrlD İs· ~ 
5 tirahat ve iaşeleri temin edilmiş olan = - -
~ UırDa üçmeDeırö ~ 
~ Avrupa'nın Vispaden, hel ayarmda olup mOzmio mide,-~ 
E§ bığıreak, karaciğer, dılak hHtahklarında, müzmin eafra ke· 55 
5 aeel ve safr• yolları iltihaplarında, eafra kum ve taşlarında 5 = mftzmln lokıbazda elemanlık Nıkris ve şeker haetılığı llAh. 5 
~ Gibi blloyevi hHtahklar da seri ve şlfabıbş tesiri mtıctrrep· 55 
5 tir. Dr. MClderrls Reşit Tıhsin : § - -=: ·· U, la Malgaca içme suyu; KarHspahn Şurpru· 5 
s del Zals suyuna ezber cihet rilchandır) buyurmaktadırlar 3 
~ Ôabek ıtılbabçe arasında Malgaca içmeleri karşısında ~ 

~ EREM ADASI ~ - -5 Artık lımlr'Ulerl İstanbul adalarıoa gıpta etmekten 5 = = 5 kurtarmıştır. EREM ADASI = - -ss Bavaaı, ağaçları, dairen ma : ar eabllloln komeallığı aaye ~ 
S alıode dtınyadı emsali olmıyan eğlencell bayata aıbhata nıft ~ 
§ bir plljdır. Adaya ve içmeye berkesin gidebilmesi için ~ 
§ lzmlr'de Barut ve KClçllk Sılepçl bınlarmda brr zaman :: 
5 otomobil olmaktı beraber sahilden adaya vesait ttmlo edil· :: 
§ mlotlr. § - -

lzmir Evkaf M od ilrlog· ünden: Muayyen oeralt dalreılnde, 
bir taneel tek batına enaz l 

Senelik 
Ktr111 Clnel No. Mevkii Vakfı 

48 hane 56 tamaıabk ıelttln oğlu 

36 dakkAn 6 cami ıhı pasaryerl 

85 mağa&a 9 eılr hanı .. 
48 dGkk4n 61 alay bey " 

180 " 268 ıllklllk mumyakmaı bıcı nll 
150 .. 266 .. " .. 

96 " 266.1 .. " .. 
45 1111 ~~3.31 .. .. u 

175 hane 28 dellalbaıı eaçmacı zade 
60 dakUn 103.97 keçeciler oıon abmet kerimesi rablı 

144 hane 10 ean'atlar mektebi emine belklı 
arkaeı . 

160 •• 10.16 letınköy bımımı mıeırhıade 

165 dcıkUn 291 çor1kkapı çolak mehmel ığı 
120 hane 85 nrmıeak eokık tabtah meeçlt 
130 dtıkkiıı 129,123 keçeciler rumkot metıJlldl 

60 hane 90 osun yol .. .. 
120 .. 55,73 hastane caddeel earı hlfız 

4.0 dok.kan 7,8 çerçi oğlu hanı mftftft muatafı 
84 mağaza :J mlrkellm hanı manlıada veli oğlu mee · 

çtdl. 
70 hı ne lö tilkilik mıhılleel bbaıoğan 

180 dGkkAo 72 allpaıa barart ı. h. muetafı 
240 hane 76 fevzlpaaa arnuot oğlu 
120 dGkkin 134,l mezarhkbatı bığbannlı 

24! .. 134,2 .. .. 
409 .. 46 htıkumet caddeel oamh ulde 
168 farın 34 tozcu ıokak bana boca 
36 dtıkkln 32 .. .. .. .. 

100 .. 30 eekl balık paaarı ıeyhG1'4tltm hftnmeltln 
90 .. 28 .. ... .. .. 
24 .. 35 boıyıkı oereflye camii 
36 ima 33 .. .. .. 
25 kahve 3( .. .. " 
70 dftkkAn 1.3 medrese eokık bGıeyln in b. 

barnava. 
Yukarıda numara mevki ve clnelerl göıterllen nkıf akaret 

on gftn için açık artırmağa çıkarılmıtt11. lhaleııl 25,6,935 eah 
gtın6 nıt onbeıtedlr. !etekli olanlar pey eGrmek ve ıeraltlnl 
öğrenmek için bergcın varldıt memorloğonı n ihale gClnG de 
eaat ondörtte E•kd dlrektörlOğGode toplanacak komlayonı mi· 
ncaıtları ilan olaaur. 13 18 25 1721 

kilovat kudretinde banyo ıeı· 
dıcııı, mutfak ocığı, radyatör, 
elektlrlk eobaeı gibi elektlrlk 
ıeıdıcı ve b1raret toplıyıcı 

aletler kullanan hoenai ikamet· 
gtblar ıtık abonelerinin dlletl 
berine yapılan muvakkat hu · 
ıael teasllAt temmuz 1935 len 
ltlbuea ıuretl monkkatede 
olatak baoka bir lı'ara değin 

eGyleee yerhllecektlr. 
1 nina Ue 31 ağoetoa ara 

eındakl maddet için llll 23 
ile erteel gftn Hat 18 araeında 
ve l eylftl ile 31 mart ara · 
eıadıkl mOddet içinde aaat 23 
ile erteel gön eaat 16 araeıoda 
aarfolunacak kilovat ıa1tlar ıu 
suretle fatoralanacaktar: 

1 - Aylık nrf lyat toptan 
55 kilovat nıtı geçmeyince: 

Kilovat e11t bıeına 12 ku· 
roıtan. 

2 - Aylak 11rf lyat toptıo 
55 k. eaatı geçince: 

a) ilk 20 k. 111t için k. 
aaat batına 8,4 torottın: 

b) bandın yukarı k. saati ar 
için k . e. batını 3,25 korottın . 

Yukarıda gosterllen saatler 
dıtında nrfolunacak olan ecre 
yan tenvirat adi tarifesine göre 
fatoralanıeakhr. 

Sayın ıbonelerlmlz, bundan 
batka gerekli görecekleri bGUlo 
mah1m•t• eoeyetlmlz glteelnden 
alıblleceklerdlr. ıs 16 l 9 

lzmir Tramvay ve 
elektirik sosyetesinden 

Şebeke amellyıtı dolayıelle 

BornoH nahlyeeiode bu ayın 
13, 14: ve 15 inci gönlerludf'l 
eaat 8 den 17 ye kadar keelle· 
c:etf uyıa abonelerl1Dlsce bilin· 
mek Clsere U&a oluaur. 



'llllllımiıiiiliiiıımımiıı~rı~liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjjjijiiiiiiijjiiiii!mijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifıffiıf' 0 ~ .. E.:!lmV'."N'."""""""""""iiijiiittlliititllitiiitiifüililfüfüililfüiiiiitiiiiiii~l!llMıiııiıi~ 
~ Ali.sehir Banl~ası = ~:~ ~~:· van ! s ı H HAT 1 
~ ü ~ m ü r ·ş,- lY lb e ~ ô - OEUTSCH:LE~~E LINlE ! E C Z A N E S 1 1 

"ALlMNlA,, vapuru halen - :;;: 
- ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında - - ~ = limanımızdı o lop An vere, Dl - ~ := TELEF~N: 2363 - rekt, Roterdam, Hımburg n = ~ 
~ RertDrlO (Banka ve Komisyon)Mııameleleri Yapılır. ;; !:~7:;. .. ıımanlarına yftk••· ~ Hamdô Nü~ltııStl 
_ Vadesizlere % 4 - _ . ~ - M d t S ti Al d ı· ol 5 - "Al.AYA,. vaporo 23 hazl· - ~ - ev na ar arı·. .tı ay va t' ıye. ıo - - ~ = B d l oı_ 6 ~aı·z verı·ıı·r. - randa bekleniyor. 27 hazirana ~ 
- ' ır sene va e l)'e ro il = = '(;~~w =ı - - kadar Aovers, Roterdım, Ham· - JıJ Jl! = Zahire, üzilm, incir, pamuk, yapak, afyon veaalre komisyonculuğu yapıhr. Mallar geldi · - borg ve Breman için yük - ~ J. ~ 
- ~lndıa eablplıarlne ~n müsald şerahle nane 'terillr. = alacaktır. = ~ 

~ 
=ı 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111 111 llllfllflll 1 = SERVİCE UİRECT UANUBIEN -

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

OJivier ve Şore- TUNA HATTI ~ 
u A Tl O,, motörd 13 haziran· 

kası Limited va- da bekleniyor, Bodapeşte, Bra· = 
dalın ve Viyana için yak = -alacaktır. -pur Acentası 

Ucuz, Taze, Temiz 
Iliiç Çeşitlerı .. 

~ 
~ 

~ u CERES :, vapuru S hazirandı gelip 6 hazlrand• Anver, 

Ameterdam, Roterdım ve Bamburg Umanları için yftk alacaktır. 
11SATURNUS,, vaporu 12 haziranda gelip yilkftnü boşalttlktan 

sonra Burgae, Varnı, Kôstence için yt\k alacıktır. 
Cendell Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 

~ 
~ 
~ 11 DUNA 11 me>t~rfl 30 hazl· :: ---... ·••·--- ~ 

randa bekleniyor, Budapeıte, - ~ 
"ULYSSES11 vapuru 15 haziranda gelip 20 haziranda Annre, 

lloterdam, Ametudım ve Hamburg Umanlar• için ytık alacaktır. 

SVENSKA ORIENT L1NJEN 
11NOROLAND11 motörQ 4 haziranda Roterdam, Bamborg, Co 

penbıge, Dantzlg, Gd1nla1 Cöteburg, Oalo ve lıkaodtn.vya 

limanlarına hareket edecektir. 

'"ROLANO., motöril 22 hazirandı Rotcrdam, Bımburg, Oant· 

zlg, Gdynla, Goteburg, Oalo ve lskıodloavya llmaoları için yok 
elacaktır. 

SERViCE MARITlM ROUMAIN 
Curlıt Akde11iz için ayda bir Muntazam Sder 

" ALDA JUL YA ., vapuru 20 haziranda gelip 2 L haziranda 
Malla, MaraUya ve Baraelon limanlara fçln ~ilk ılıcıktır. 

"PELEŞ,, vapuru 14 temmuzda gelip 15 temmuzda Malta, 

Marellya ve Bareelon limanlarına hareket edecektir. 

The Ellermın Lfnes Ltd. 

"TBURSO!, vsparo 25 ha· 
zlrandı Hail· Aovera ve Lon· 
dra'dın gelip tahliyede bolu· 

nacak n ayol zamanda Loodra 
ve Holl fçlo yük ılıcaktır. 

'•RUMELlAN,, vapuru hazt. 

ran sonunda Lfvtrpool ve Snan· 
eu'dıan beklenmektedir. 

Not: Vurul tarihleri ve va· 

purların İıJlmlerl ilzerloe deni· 
olldiklerdeo mes'uliyet kabul 
edilmrz. 

Zayi Makbuz 
Esnaf ve Ahali bankasının 

19·2 935 tarih 22Sl ·79 numa· 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE rah biıl~lnlo karşılığı olarak 

fzmlr' le Nev· York arusındı ayda bir muntazam ıefer miliıtahkem mevki muh111ebecl· 

"TAMESIS,, vapuru lS haziranda (Değro) lzmir'den Ne.yok Hğl tarafındın bana verilen 

için yUk alacaktır. 19.2.935 tarih ve 3.6 numaralı 

- ~ 
Brıtlalav ve Vf yana için yok - ~ 

alacaktır. = • ~ 
ARMEMENT a. sceuLET - Başdurak Büyük Salepçı ~ 

HAMBURG := Hanı Karşısında.. , I 
••TRO y BURG,' vepuru ha llllllllllllllllllf lflllf I 1111111111111 flf llllll lllllllllllflflflflllllllflllllllllllllllllllll 

l~n limanımızda olup /,nvera, 

Roterdam ve Bamburg Umıu · 

larına yok •'maktadır. 

N. 8 . - Gell-, tarihleri ve 
vapur tartblerlode acentemiz 

hiçbir mea'uliyeı kabul etmf'I 

Telrıfon So. 2007 200~ 

Kitabınıza Güzel 
Bir Cilt Yaptır
mak isterseniz 

Yeni kavaflar çarom 3 ı numarada 

8amlllş: 1JA~labrd1aki hareket tarJhlcrlndekl değl~lkllklerdeo acente madkboz 
1
k
1 
aybol

1
du bilk.mü ol · ALI RIZA ~ ~ 

mes'u yet a.e o etmez. mı ığını An o ur. 1, 
Fazla tafall6t için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye elrketl Şeref marangoz fabrikası MOcellithanesine uğrayınız -~\\\llllllllllllllHlllllllll.,. Doktor .. 1111111111111111111111 

blnıeı arkasında Fratelll Sperco ıcentalığına mftracaat edilmesi İbranim ~ A '1 

~rfml~~o~Ju~n~o~r.iiiiiiiiiiiiiiii~~TF~=le=~=n:==20=0=4=·=2=00=5=·=2=6=63====~==1=6=93==~1~1~1~2~1~~~~~~=-~~=====::::::.=:==~~~ 0 J_{_~lll3} 'J'()IJıi,f ı 
# Uksnrenler! Itlut· T l:.:J Q K İ Y E § Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hastalıklar 1 

laka (Okamentol) = mfltabassısı ,,1" ~ 

Ôksnrnk Şekerle· §S h ev ve moayenebaoeainde eabab saat 9 dan akıam saat 9 • ı: 1 R j + '\ /iT ~ Baıımahane istasyonu kartıııındak.i dibek sokak baııod• 30 ~,d,ı RI 
rini Tecrnbe Edi- ,,,_. := haetalannı kabul eder. ı·U& ff 
n.z .. 

ve Pnrjen ~ahapın 
En Ostnn Bir lUOs· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unulmayınız. 

Kuvvetli Mnshil 
lstiyenler Şahap 
Sıhhat Sflrgno 

Haplarını Maruf 
ceza depolarından 
ve Eczanelerden 
Arasınlar. 

.._ - · tabı '"""~ C:C = Müracaat eden haetalara yapılması lfi.zımgelen eaır ,,. e- 1 

...1 BAN ~ AS 1 := mikroekopik muayeneleri ile veremli hastaları yapılmaıın• ce sa"'°' 
~ ' ~ııit" ;.;:;:~•onkiıı\lıiiıiıı!Üliiiiıl1ııı iiiiıilıiÜJıiüiıiilüÔiıııiıiıiıiiıııııPI 
ca Emlak ve Eytam Bankasındao: ,1,ı1 f)fl'° 
LU Esae Mevkii No. Cfoıl 5 
> 707 oıımanlye caddui kara oamau oğlu 26,28 oda 

hanında 5 
:z: 708 ~ .. .. " ., 26,29 .. ,o 
CC 285 yol bedeatenf 47 dGkkAP 50 
>- 286 c .. 4J ,43 " 100 
CC 205 gözlepn tramvay cıddeıl 602 ev 25 
CQ 597 ıımetp•o• mıhıllesı bodur ali s. 12 •• · ıO 
,,,_. 701.2 A. karatao 9 eylul sokağı 122 " 1 
.._ 311 bıJ ındırh çarşısı 4: dakU11 5 
Ll.I ;J09 osmanlyc caddesi karı o•man 26. l ~ .. ' 
(.!:J 875.2 halkapıoar kAğıthıoe cıddeei 278 ev 5 
Ll.I 804 yol bedesteni aelvlll hında 55.4 dtıkUP S6 
~ 321 yol bedesteninde 65 u 1 
CD C.52,2 ikinci sfUeymanfye mahallesi 23,2 ev t· 
>- nezaket aoklğı 935 ~1. < Yukarıda yazılı emlAldn bir senelik kiraları 17 .6. ~o•11 

V) teel gftnO e11t onda ihale edilmek Gzere açık aruar1111{~ felol' 

muş:ur. İstekli olanların hizalarında yazıla pey akçe• ;668 
mlze yatırarak artarmaeına girmeleri IAzımdır. 7 13 -, ______ _ Hıımza Ilüsteın ı 
Fotoğır~fhan~ 

Üniversitede Döçent, 
(Muavin Profesör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Baatalara hergtıo öğleden 
eonrı bıkar. 

latiklAI caddeai No. 99 
Ankara apartmam 2 inci kat 

Telgraf • ı S TAN BU L 
Telefon : 49250 

FnkalAde eOr'ıt ve nefasetle ve temloalh olırJk 
m11tealllk her iv yapılır. e 

Vesikalık Resimler 6 Saati 
ıd'' Amatör işleri 12 - 24 ,, fe',.,fl 

11110• ~ 
Portre reılmlerl, ığraodlemın, kart poatal ftlrrl te .-J1J' 

pek elverlıll f latlerle ve mflmkftn mertebe az bir 
yapılır. 

Satış Mağazasında ,tll' 
En maruf fabrikaların cam, filim, lAğıt, a1akfDe f 

ları rekabet kabul etmez flatlerle satılar. 


