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Hava Tehlikesi Karsısında c. n. r. Kuruıtay• Intibaıarı 

B - 1• o- S ·ı A lıl ' Dr. Kamran Kurul-
u un unya 1 a anıyor. taylntihalarınıAnlatıyor 

~ - .......... ___ _ 
tlrddaşlar Kurtarıcı 
Parıinio Çatısı Al

~tada Toplanıyorlar. 
8atbakan Ge· 

'-tı İsmet lnô· 

"' 111ln, Tnrki· 
t~' . 
ıeı;,•n bir bava 

•keei karşı· 
~· olduğunu 
·rlenıesi Tnrk 
~ , .. 
~ u ile hera· 

hauın ulu· 

"' ~ kurumları 
'lt.ı~arekete ge· 
a 1• Memlektti kurtaran 
~Yflk. del'rim Partisi ku· 
,:••rı da Tayyare cemi· 
~ rıe yardtm için vazife 

1tlardır. 

Biltiin dthıya eflAblaoıyor. 

Yeni bir ell4blanma yarışı bış 
ladt . Fakat bu eeferkl ılldh· 

lanmı yarııı , havaltrdadır. Her 
devlet, her 01011 hava kont.t 
lt rlnl arttırmıya çalıeıyor. Cuma 

Fransa'da Kabine Buhranı 

Flanden Kabinesi Niha-

günkü Hyımızdı, lnglllz'lerln 
tayyare pilota olmak lçlo gö 
nOllü yazılmakta olduklumı 

dair bir ajau& haberi vardı. İn· 
glllı'ltr, gönOllil pllot;~yazılır· 

Jarkcn tayyart'lerlnl 1r11rmık 

için de dorruadıo, dinlenme· 
- Sonu 3 nco yGzde -

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

"Köyloyn Toprak Sahihi Etmek, 
Bence Bu Defaki Kurultayın Başar
dığı Ene.Kutsaı:ışlerden Biridir. " 

(C. H. P. dördüncQ büyQk. ku· 
rultayına f zmir iliaden delege oJa. 
rak giden arkadaeJar, kurultay inti· 
balan hakkında Ilalkevinde kon• 
feraoslar vereceklerdir. Delt'gelcr· 
den Doktor Bay Kilmran Kenan, 
konferansını bugünlerde \'erecektir. 
Arkadaşımızm kurultay intibalannı 
kısaca gazetemize yazmayı uygun 
bulduk ve dün kı·ndieini görerek 
ricada bulunduk. Hay Ki mran İn• 

tibalannı eöylc anlatıyor:! 

Parti kurultayına ild lutlba 
larımı ıoroyorsonuz. 

olan C. B. P. bo defakl prog· 
ramtle hOkumetln yarayece~i 

,Partiden olsun olma· 
~ baıon ynrddqlar ;:i nahiye merkezlerile 
t, ldarda toplanarak ha· 

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

yet Çekilimİnİ Verdi. Metaksas'cılar 
. Kırallık 

Gördüklerimi, blelerlml an· 
latabllmek için hu mOIAkıtıo 

&ıonları dışına çıkmak lbımdır. 

Fıkıt putl ırkadıolarım kadar 
bOtilo yurddıtlarım emin ol mı . 

lıdır ki, kurultay mükemmel 
ve özgür bir hın içi ode bfr 
çok önemli kararlar almıştır. 

kuvvetlerimizin artı· 
~ı için yapılması ge· 
"'en ı,ıer ftzerinde ko· 

11Ynrlar \·e TaY.yare 
~etine llye yazılmıya 

veriyorlar. 

Gazeteler Fınans Bakanına Çatıyor- 1 • 
1 

1 Y . K b. . K. stıyor ar. 
Diyebilirim ki, devrim pırtlel 

programında onayladığı mad· 
delerle bilhassa ıoıyal bakımdan 
birçok ıngıjmanlera glrmlotlr. 
Yani, doğduAıı gftndenberl 
devlet ely11111lle bir ve beraber 

Doktor Bay Kimran Kenan 

yolu ve hedef l çok ıçık olarak 
gôstermlıtlr. Onun için prog· 
ramımızı partlll olan ve olmı · 

ar · enı a ıneyı ı-

min Kuracağı HenQz Belli Değildir. 

8 ~ '1 toplantılar bugtın· 
~ ııldaştarılacak, kon· 
~ a:ı••r verilecektir. Par· 

' k hatibleri . de va· 
•lnuşlardır. 

P1rle, Sl (A.A) - Flioden 
kabinesi eilnomal yetlkler pro 
jeeinln aayladar kurula tara 
fından oyı konulmaaıoda 161 
rey tle atınhkta kılmıo ve çe· 
kUlmlni vermiştir. Proje 202 
oya karşı 353 ile reddedilmiş· 

tir. Kabine buhranının eOr'atle 
kotarılacığı bekleniyor. Baıba 

l{amyonlar Çarpıştı. 2 
ölü, 3 Yaralı Var! 

l 

kanhk için eaylnlar kurulu 
bıokanı Bay Buleonun adı Heri 
sftrftlmektedlr. 

Nihayet istifaya mecbur kalan 
Bay }'Janden 

ParlR, 31 (A.A) - Sıylavlar 

korolu bıtkaDI Bıy Baılon H 

bahm dördftne kadar tOrlCl 
grupların bıokanlarlla görOo· 
müştür. 

Bıy Boleoo eaat 9 da Ellıf 

earayına gidecektir. &ıylendlğlne 
göre comurlok baakaoı Bay 
Bolaon yeni kabineyi kurmaya 
memur edecektir. Bay Bulıo 

Bay Metabaıı 

Atioa, 1 (A.A) - Metak· 
eas'ın krallık partisi toplaomıo· 
tır. Aykaçlar Kamoyı baıvur· 

maklızın krallı~ın hemen ye 
nldeo korolma8Jnı cHlemtşlerdlr. 

i 

- Sonu 4 oca yll&de -

Bay Bftzon SöylOyor 

({adın, Değişikliği Sever 
ve Yalanı Yaratır. 

Bay Hüznü, Korku, insanlarda Ma-
ğara Devrinden Başlar, Diyor. 

ı
r Sorduğum SuaUer Şunlardır: 

. l - . Hayatta ençok korktuğunuz dakika, 2 - Ençok sevindiği· 
• nız dakika, 3 - Saadet hakkındaki tel4kkiniz, 4 - En fazla ya· 

\.. lau söyliyen kadao mıdır, t'rkek midir, 5 - Yalan Jazım mıdır? 

Bay Bftınft, ortamekteblerdc kaç eahifenlo imtihan evralunı 
tarih, coğrafya bocıeadır. fmtl · kucaklamıe, eve gldlyorda. Be· 
hanların bu en civcivli A6nle ol görftnce: 
rinde, bir muallimin galleel - Yah • Dedi . görd6omG? 

e~lce tıolun ve batta başından Vık.tile een de çektin bunu. 
ıokındır. Bay Büzoa'de ôyle Ne yıparaıo vazife? 
nziyetteydl. Bir yığ1n, bilmem loaanlar hakikaten tohıf t1r. 

~~~~~__;,;=====================-~--~~~- o bndi lıl, kendi galleel etra· 

1Hafta Tatili ve Ulusal 
Bayramlar Yasası 

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

fında dtııOnGrken, bl'D de kendi 
vazifemi, anketimi tasarlıyor· 

dom. Derhal 8 . : 
Bna'öa'den tsıı.-a ' . 
fa de yf-di;ti07 

' Y•ratananlar: Soldı ağır yarıalı Şerif Afi oğlu Mustafa, eağda Nazif 

nua htrıeolk aoeyalletlerden Luı Kanun Dün Tatbike 
Mırenln cumurlyetçl birliğine 

Başlandı · Cu
martesi Günleri öğleden Sonra Ka-

dilm. Ona oturt 
to m ve baıla· 

dım sormıya. kadar b6Uln grupları b•r arıya 
oğlu Ali ve ortada ooför Süleyman g~tlrecek bir kabloe kurmak Is· 

'''·,·····-·······-·~ ·-·=-~~~:.:.~.~~.!~::~_: ... -·-·-·:.::::.:~:c!.:~~:._-:-_ ... panan Do kkan tarda Tereddod Old11 

M ü d h i s B i r Z e l z e l e . ..!:~··b:~~:~;:kl ;~:~·~ .. ~:;~ - ~::·:.:.~ .. :.p:~···~~~~~.~.u:.~:. 
' dan resmi gazetede neıredtlmlı Okulları da dan btldtrlkte hu· 

b -----------• olduğa İçişler Bakanb~ından 

oeş Şebı·r Yıkıldı (Otuz) Bı·n o"lu" llbayhğı blldlrllmlıtlr. Yaea 
• dOnden itibaren tatbike baolan· 

• • mığ111 ve ,dilkkAnlardan bat· 

lanalmuı n öğleden ıonrt 

okullar da kapıtılmııtar. 

DClu bit takım klmeeler 1ı. 

baylığı 'fe diğer n~m makam· 
• lıra hıı•orarak cumarteel gftn· 
lerl öğleden sonra dOkklnlı· 

Var ·Yangın ve Kasırga Başladı ;ı;::: .. :.··;:;..t::,.·:~~~ 
kaeı dan Hat onOçte kapahlmıt· rını, mağazalarını kapatmaya 

~"ıla, l (A.A) - Df1n Bülüctletan'da yaman bir yer deprenmesi olmuotur. Küetta'da ölenlerin ıayıaı bin 
~-''Orab}anıyorsa da altmlf bin uü(ue banndıran bu tehir bafl&D•&Oağı yıkıldıgı için herhalde ölenler daha 
I.~ '-lak lizımgelir. Keiat tehri de barab olmaıtut. Maetuog ıehrile etrafındaki köyler ahalilioio bette 

aın,uır. Keracı henüı aa&lanmıyaa haberlere göre bir yandan Kuetta'uın bathca çarıılanndao biri 
~ old•a gibi 6b0r yandaıı yamuı bir bora eımektedir. 
~ ı.. t~a'mo kosey hatJnnda yüı kilo motıe kıdır ötOtbıde önemli bir ııoır karakolunun bolundugu Samon 

~Utft• barıb olmuttar. - Sonu 2 lnçi 7üıde -

tır. Şarbaylık Hbıtı memur· mecbur olınlaırn kimler oldak· 
ları dftn 01rın her yerini dol•· 
oarak kapanması geregen dftk· 
kAn ve mığa&• 11hiblerlne bil 
dlrlklerde (Tebliğlerde) bulun· 
muılırdır. Bıftı tıtlll buadıa 

larıoı ıormuı•ardır. Ne cevap 
•erlldl~lnl bllmlyoroa. Blldl&I· 
mis ıuduı ki, bu yurddaılar 

bize de bıı,urarak malOmıt 

- 5oDU 6 IDCI 7tacle -

- Yok: ·De· 
Bay HüzoQ d 1 · ya pm al . . 

lılm çok vıllabU. 
Fakat ben ıerar ettim, kıra· 

mıdı. Korkusunu anlatmaya 
baıladı, fakat eneJA korkuya 
tzah etti: 

- Korku, insanlar ara11nda 
mı~ara dnrlode bıtlar. İhtl· 
yaçlırımızı zorlukla temin et· 
tiğlmlı ıamanlardı, korkumu· 
da o nhıbette ırtar. Korku bir 
çok vaziyetlere g~re, teklini 
değiştirir 1 

Genç yaıtı, korku denilen 
doygu azdır. Fakat ihtiyarlıkta 
artar. Demek ki, bo bakımdan 
dı korka, ne'f'ıma bedeni kı· 

- Sonu 4 uca aablfecle -



Şanınız Oemınlı Bankasında 

yapılmıo olan 5000 liralık Hb· 
tekArlık tıhklkatı ilçftncft sorgu 

hftkftmeallğlode bhlrllmlıtlr. 

Suçla bay Naci ve bay Hasan, 

ıoçluını itiraf etmlıler, ııahte 

senedi nasıl hazırlıdıklarıoı an 

latmıeludır. Yalnız bay ıcl 

tarafından letıobol'da Kıdıkö· 
yilnde 111tın alınmıı, olan evin 

moımeleıl hakkında lataobol 
mftddelomomlliğlnden istenen 
bazı malumat gelmemfftlr. 8u 

malilmat gelince suçlular ağır· 
cezayı .,~rUecek lerdf r. 

metinin fndlrllmeıılne kareı ol· 
maları ıalaıılabillr bir IQtlr. 
Fakat onlarm gôrftı6n4 doygu 

yoluna götürmek tatemelerlnl 
aalımık güçUlr. 

Bay Boison Kimdir? 

Parls, 31 ( A.A) - Yeni 
kabineyi kurmıııı beklenen bay 
Boleaon, Marsllya saylnıdwr. 

Kendisi eadGıtrlel olup 61 
yaııadadır. İlk defa l 909 da 
ayı.., ııeçllmfetlr. 1924 ııene. 
ıılnde tekrar ıeçlldlğt vakit tol· 

yıliııt fırkasını glrmlettr. 1927 

lııtaeyonona 'tarmıotır. Tire par· · 
ti baokanı bay Hikmet, oarbayı 
bay Ali, jandarma kamotını 

ve blolerce Tire halkı İzmirli 
konukları kartllamıotar. Tfre 
gençleri mozlkaeı da gftzel ha. 

neral Denaln (ParlAmento dı· 

ıından) tecim bıtkaaı Laorant 
(Radikal eoııyaltıt) Ffnanıı b11 

kanı Palamade (Radikal Sos· 

yallst) Kfiltftr bakanı R"ostan 
(Radikal aosyıliet) bayındırlık 

bakanı P1agoon (Rıdlkal ıoeya 
liet) müstemleke bakını Rollin 
(Merkez cümhorlyetçl) le baka 
nı Foroıeard ( Blrleolk soıyıllııt 

saylav) ziraat bakanı Roy (Sol 
demokrat ıenator) &1ğhk baka· 

nı Lafont ( Blrletlk ıoayallııt) 

Po9ta ve telgraf Laklnı bıy 

- Sonu 7 inci yftzde -

Arabi 1854 
29 Saf er 

Evkat 

Gdııet 

Öğle 

İkindi 
Üf8m 
Yıtaı 

1mııak 

Ezani 
9,00 

4.~9 
8,38 

12, 
J,58 

6.47 

, .~ 
felefoo:.3151 TAYYARE Si NEMASITelefoO· 

BUGÜ T 

Senenin en şen ve en güzel iki büyilk filmi birde0 

1) ... Kedö Aya0D \ 
Harold Lloyd · Una Merkel la 

2 : TS"ô fhk·kü'ŞLB ~~ 
Guslav Frlllich • Maria Salveg ~ 
Şen ve şakrak ve şad.ılı filin (Almanca) • ,~ 

i11i111 FOX Donya Ba~ ~ 
DiK KAT Hafta tatıll kanoaooou tatbiki dolayıelle ee• 
- şu oekllde ıerlfp edilmlotlr : • ~ 

Pazar (Bogtla) 13 - 15 - 17 - 19 2L,l5 ~ 
Diğer gQnler 17 - 19 - 21, 15 
Cumartesi 13 - 15 mekteplilere mıhaue ııeaoıı. 

Bogftoden ltlbıren eoo seansta "Tıll Kooow göeterltlf· • ., 

Ucuz Fiat • Serin salon . iki Bnyok Fil• 
•,iatler Hergfln ve her seansta: 

Manden (Bığıaeız) B. C.tılca 2 g;__ CS) s [l;. {QJ 
baıbakanlık mOsteearhğıoa ta· 1 e;;;;}) a e;;;;J) a ;;;;;;;J) U 

yla edllmtıtlr. •••••••••---------------~ 



~ isteriz. 
- Nezaret - Gürii 

Örnek: Bu evin denize olan 
görOsünü, başka hiçbir yerde 

3 hulamazsıoız. • 
- Tarzı nn et - Görüs .. . ~ 

Ornek: Bu i~ üzerilide giiril~· 
!erimizi uzlnştırmıya ben İm· 

ı Un gürıııiyorum. 
- TiC'aret - Tecim 

Tüccar Tecimer 
'l'icari - 1 'ecimel 
Örnekler: I - Uıı tecım it
lerimiz 'olunıladır. 
2 ~ Türk tecimerlcrioin 
ltuv,etJcom,...sini ve artma· 

S sını arzu ederiz. 
-. İntibah etmek -· ıeçwck 

İntihap - Seçim 
M.üntehib - Seçmeıı 
Miintehab, güzide - Şeçkin 
Örnekler: 1 - Uu iki tab
lodan hangisini seçtiniz? 
2 - Kamutay seçimi dört 
yıl onra olacaktır. 

3 - Ben lsıanhul'un ikinci 
&cçınenlerindenim. 

4 - Bay ... Türki)e'nin seç· 
kin yazarlarrndandır. 

~~?T: Gazetemize gön· 
tdecek yazılarda hu 

~tlirnelerin Osmanhcala· 
tı k 
.u ullantlmamasını rİ<'R 
""triz . ........__-:--__ 
tıtı (l_> Kılavuz komisyonu arıı· 
'11t bır kelime} e böyle iki kar· 
'-

1 
tekli ko) arak, biri Ostüode 

tır k l 
~ ı ınıya }azarların zevkine 

~tır. 

~Tehlikesi J 

~da.. -···---dl!,._ Baıı l inci yoıde -

~11~ Çılıtıyorlar, u~raııyorlar. 
'1•tıdakl reılm, lngtuz'Jerln 

ı,, bet g8n evvel bir lngillz 

"-tY•re kııarpbında lngtltz tay· 

),~ ko•veılerloin artmaıı için 

~l •ltları tuabGrah göstermek· 
t, 

11 •• a k '-~ o•ntlerlnl arttırmıya 

~dla '!loı, yalnız lnglllz'lu 
~tı lr. Blnz evvelce de yez 

\lıa ~ıı gibi, b6tftu dQnya 
~~ •rı, hava tehllkeılnc karşı 
'-~ tJI bulunmak için t.ava 
~eUerlnl ertmyorlar. Bo 

~: karşısında Tork ulusu 
llramazdı. Sayın baıııbahn 

~•l İsmet 1nöo0, Tftrklye· 
lr hava tehlikesi karııeın· 

l>ld 
~, llğuno eöyledikteo sonra 

ldt 0 lueu derhal harekete 

~-- •e tayyH"e cemiyetine yar· 
~ bıtladı. 

\. •1oı tayyareye ihtiyacımız 

la,lt 
~te ulusu hu lıeşyüz tay 

\" de mutlaka alacakhr, 
~'t• .. .,.,.,ı,ıı r. 

~ llebi 
t~ktepleı· 
~amyor!. 
~ tlçeşo.ıe mevkUnde Fransız 
\~ okulundan sonra Sen po sp •e Dam Döııyon direk 

~ltrt dcı bu yıl okollar1 

~taklarını llbaylığa bildir· 

~ dır. Bu okullara devam 
\ Oltollular cf Y1rdakl resmi 
\ ~~llllara gireceklerdir. Bu 

~in kGltOr dlre.ktörlo~a 
•il 1 .. dhfrl .. rl almı~tır. 

Yurddaşlarımız Tayyare Cemiyetine 
Sevinçle Yardıma Koşuyorlar .. 

-----------------------.. ------------------------Yurd sever lzmlr'Jller, gö yapmakt•dır. Kazançlannın çok termektedlr. İzmir, balkı bu 

ııüllerlnde kaynaşan ateele, azlığı dolaylelle (Yardımcı üye) alanda aok ileri gidecektir. 

Başbakan Gencırııl ismet loö Jik istemektedirler. ikinci kıs Manifaturacılar blrllgl ile 
nünün hava buvvetlerlnl artır mıo arasında öyleleri vard1r ki: Mısıre1lar hiıliğl kendiliklerin · 
ma davetine koşmaktadırlur. - Ah, lmkau bu laydık ta den derhal bir toplımtı yaparak 

Varhklı, varlıksız, memnr, (Bava teb1ikeslul bilen üye tayyareze mümkün oldıığu ka 

esnaf, ftıçl, tüccar, eao'atkAr olaydık) demektedlrln. dar yıırdıma karar vermleler· 

muhtelif iş böltıklerloe yayılan Bu cuma h;lndıı yurtidaşların dtr, Bu karat birlik üyt>lerl 

birçok yurddı~lar, hazırlık büyük duy~usu kendisini gö~ arasında sevlnçl .ı karşııanmıştır. 

ödemiş'te ilk Kurşun Te
pesinde Tören Yapıldı .. 

ilbay Dirik, Törende Hava 1,elılikesi 
• 

Hakkıııda Bir Söylev Verdi .. 

Bundan ba~ka inhisar iılart:sl 

yaprak ımlıerı Jşçil~rl de şlm 

dlllk bir güodı:ilkluinl tayyare 

cemiyetin~ ıeherrüa karar "WCr 

mlşlerdir. Hin kişi tutan hu 
yordsever işçi kafilesi, ya· 

rınkt gOn tayyare fçio çnlıea 
caklardır. lşçilrrlmlz, vaılyete 
göre daha çok yardım lmUo 

lar1D1 da aramağı kuarlaıııhr 

mışfardır. 

ı:. B. P. işçtler lıüroııu; bu . 
raya bJğlı ;lS bin i~çfnlo ka 

zançlnrındau Lir kısmını lıu 

işe bırakacaklımm ilbaylığa 

blldlrml~lir. ilbay General Ka 
ıım DirlL.; birer lemlz yurd 

çocuğu oJau lşçUerioılzlo bu 
lııteklerlol önemle karşılamış 

ve bunun için görüşmelt'r de 
yapılmıştır. 

--·•ıa-.····---Şarımızdakl otobOııcftler; İz 

mlrdekl petrol, benzin ve 

mazot Htan sosyetelerln tröst 

halinde fş görmelerinden ve 

yüksek flat almalarınd11n şikA · , 
yetçldlrler Benzin beo litrelik 

şişe ile 125, teneke ile 4 55 
kuruşa satılmaktadır. 

Ayda 2'l5,000 şişe br.nzlo 
l!arfeden f zmirde taşım araç· 

larının bu f ioıa benzin alıb 

barca malım • otobüs, kamyon 
ve otomoh\l işletenleri zarara 

ııokmaktadır. OıohQscOler bu 

f~tn Toyyar~ cr.mlyetl tarafın· 

dan ld11rP11fnl r temektedirler, 

Bu tekdirde cemlyc-tln mühim 

hlr varidat temin ed,.ceğl ka· 
naat( urdJr. 

Yunıurtacıhğı

mız için Tetkik 
Polooya hükum~tloc" yu· 

murta ihracatının kouıroluna 

dair bir oizamnı me n,.ı:rr.dil · 

ml~tlr. Polonya, son umanda 

Avrupa yumurlH plyasaaında 

örıemll bir varlık Te raklb 

haUndedlr: Bu nizamnamenin 

bir örDt'~\ tecim \'e endn~ırt 

odasınca tetkik ediler.ek, yu· 
morıacılğımızın durumuna göre 

alınması geregen tedbirler bir 

raporla Bakanlığa bBdlrll~r. ... ktlr. 

Geçen )ıl Ödemif'te yapılım lJk kur~tın ... ıımı bayrnmınclan Lir batıra 

Yeni istihlak VergiSi 
Kantınu Geldi. 

Ödemiş, 31 ( A.A) - ilk kurşun tepesinde bugün yıllık tören 
bftJOk bir kalabalıkla yapıldı. Ödemiş, Tire n Baymdıt'cfao 
};fnlerct halk Aelmlşıl 111.ay GPnı•ral Kı'lzım Oirik Tfre'd~n arka 
daşlaıile gelmiş kıı;s vı• çok öut'ntll hlr söyit:v \ermiştir. ilbay, 

bugünün en seçkin ve• önemli t~ı~rı arasında Ataıürk'ün, hmet 

loörıü'oüo bütün uluaıt karşı açıığı Türk kuşu ve uçak hava 

ıehlikealot bilmek d11vaaı üzerinde konuştu. Bütün halkın sevgili 

köylOlerln bu işi de benimsemesini i~tedt. 
Türk havaaınıo, Türk gök.lerinlo namue örtc1~ü olan bu büyük 

fol en kolıy bir yoldan başaracak olao ballum1zın, .köy10m6z0o 
devrime bağhlık inancından beklediğini eözl~rine kath ve çok 

alkışlanarak, geceyi Bozdağ örnek köyüode geçirmek ve Çavdar 

yaylaeındakl yol ve hazırlık lşlerlnt görmek üzere Ödemft'ten 
ayrıldı. 

1934-1935 Ders Yılıııda 

Ulus Okulalarında Kaç 
Y urddaş Yetişti? 

1934 · 1935 dere yıh ulue 
okolalar1 (Millet mekteblerl) 
verimi bakkmda İlbayhkca ha 

zırlanan bir rapor Kültür ba 

kanlığına göoderllmlotlr. 

yoklamaları yapılan n belge 

alanların eayıeı 47 kadın 1038 

erkektir. Öğreımeuler önftnde 

sOel kıt'alarda yapılın yQklıD"a· 

larda ela A kursundan 977, B 

kursundan 121 erata belge v~· 

rllmi~tir. 9:34 935 yılının ıoptın 

verimi 7592 dlr. Özel bGdceye 

Bazı Maddelerin Resiınleri Ar
tırıltlı. Yeni Bazı Maddeler de 

Resme rfahi 1,utuldu. 
Muhtelif maddelerden alınan 

istihlak vergisi b11kkındakl 

27:J 1 numarah ve 27 ·5 9:35 
tarihli kanunun dün resmi 

gazetede neşredildiği ve bemen 

tatbikine gP.çllme8i floans 
bakanlığından telgraflı defter· 

darlığa bildirilmiştir. 

Yeniden vücuda getlrtlmlş 

ve Kamutayca ooaomao olan 

kanun mucibince öoced~n hı 

tlhlak resmine tıibi baza mad· 

delerin reslmlni artırılmı~, 

demir, çelik, bakır ve mamu 

lill da reeim mevzuuoa ahu. 

mu~t11. Bakanlıktan gelen bir 
bildirimde yeni kanun mucf · 

hince istihlak rel!mlne tAhl 

maddelerin gümrük tarifesindeki 

oomaralarlle alınacak lstlhlı\k 

resmi şu Puretle bildirilmiştir : 

Kahvenin kilosundan 30, çay 

dan 60, ka~aodan 60, kakao 

yağından 120, kauçuktan 100, 
IAetlk ayakkabılardan dahilde 

fmal olunanlardan 150, dııııar 

dın getirilenlerden 196, IAetik 

çizme, potio ve mtet üzerine 

glytı ... n lanlk kalot ve şaşondan 
50 kuruş, 1Astik boru v~ IAs· 

tikten yapılmıı heroevl elekli 

rlk lnazımındao 20 kuruş, 

kauçuk mamulıittudan 46 ku· 

ruş, tat>abetle kullaoılan elrlo · 
ga ve eondalar hariç pen 

çtre cımrndan dört kurut, mat· 
baa ve kesllmfe yaZI kağıdından 

3 kurue, her nevi ki~ıt ve mu· 
kanadan 5 kurut, deriden 30 

10 kuruş, pamuk fpliğlndeo24 

İngillz numarasını. kadar olan· 

lardan rn,5 kuruş ve 24 logl· 
llz numıraeıodan yukarı olan· 

fardan :l2 kuruo, hariçten ithal 
olunan \leyı içerideki fabrika · 

• 
larda kendi imal ettikleri ip· 

ilklerle dokunan meneocattao 
metre murabbaı haşana 160 gr•· 

ma kadar olanlardan 15 kuroş, 

metre murabbaı l 50 gramdan 

yuka111 olan 15 kurut, pamuk· 

lu eşyadan 55 lı uruı, yün n 

kıl ipliğinden 35 kurut, ynn 

Sonu 7 inci yüzde -

........ __ _ 
Bazılarıoın Emri Geldi 

Finans Bakanlığından ıaumız 

defterdarlığına gelen bir bildi· 

rlmde yeni f Jnanslyel yıl için 

kadrolarmda değlolkllk olma· 

dığı bağlı bolondokları Bakın· 

hklar tarafındao blldfrllmit 

olan daireler memorlarıoın 

haziran peşin maaılarınao ve. 
rllmesl blldlrllrulştlr. Tftze 

(Adlfyt>) ve {inıns (Maliye) 
kadrolarında bazı değlşlkllkler 

yapıl4cığı önceden bu dairele· 

rln hağlı bulundukları Bakan· 
lıklar tarafından blldlrtldlğl 

için buolardıo başka dalr,.ler 
mf'!murlarının maaol11rı yarın 

verilecektir. Finans dalrelerind~ 

ytnl yıl için teek il Atın genlt1e 

tUmA@f diışüoülüyordu. Tüıe 

ve f tnans dılrelerl memurları· 

nan mae~lan vMilrhlJmek jçln 

y~nl te1Jkllıit kıdroaanon gel· 
meal lazımdır. Yent kadronun 

bir lkt gftn içinde ~eleceğl 

tabwta ediliyor. Mütekıddlerle 

yetim ve dalların üç aylık 

peşin maaşları ile jandarma 

iaşe pısralarınıo vPrlhnesl emri 
de diin gelmiştir. Miltebld, 

yetim ve dollarm maaşları 

hemen verllmiy.- bıııılanaca\t1r. 

Müzedeki Hır-
sızlık Tahkikatı. 
Çalınan Paralar 330 

Liraya Satılmış. 
Şarımız önlükler mOzeslodokl 

hıraı:ılık tahkikatı Jevamdat.hr. 
Çalınan 150 Biıanı;, Venedik 

ve eekl O.imanlı altın paruının 
<lı>ğerl 750 lira ıutarındR tdt. 

Buolan ç•lan ru6ıe ambar 

memuru Bay füad'ın 3:W lira· 
ya sattığı aoıa,ılmıştır. Parala· 

!ıo şlnıdi bnngl ,.Und .. hutnn· 

duğu l;ilioem\yor, lıuuuula b .. · 

rahcr araştırm11ya devam edi· 

llyor. 
M6ze dirt:ktörü B11y Sel4hit· 

. tin Kantar; evvelki ay içlndt1 
yaptığı kontrolda bu eserlerin 

mevcut olduğuna görmftştl. 

Geçen ıy yaptığı tehlete para· 
ların verinde olmadı~ını gör· 

muııı ve kftltür dlrektörlOğClnü 

baberdır etmlotir. Y apılao tab 

kikıttı paralano yerinde olma· 
dığı anlaşılmıştı. Bay E!at; lb · 
tlyacı olduğundan bunları alıp 

eattığını itiraf etmektt!dlr. 

MOzede baoka çılanmıo htr 
şey olup olmadı~ı anlatılmak 

07ere bir komisyon; def ter Gıo· 
rinde nı mftzede çalışmalltad11. 

Şehid öğretmen 
~eyb Said isyanı ııraaında 

asfür tarafından ı,ehld edllr.o 

öğretmım bay z,.kl Dündar'ın 

ilk okullu iken alınmış olan 

bir resmi kültfir dlrektörlO· 

ğfince çoğahılmııııtır. Ağrandlı· 

mın olarak: bu resim, hi'r okul· 

da l!aloolara asılacak ve kOçilk· 

lerlmlz için bir ibret levhaıa 

olacaktır. 

Bu rapora göre lltmf zde er 
kekler tı;ln 262, kadınlar için 

A 13 ve erkekler için B 5, 

kadıo · erkekler fçlo A 26 ol 
mak üzere 312 ulus okulu 

denhaoeel açılmıştı. Devre eo· 

nuoa kadar A kurelanna 107 7 .l 
erkek ve 70~ kadın, B .. ura 
)arına 308 erkek ve 58 kadın 

olmak ilzcre 11,841 kişi kayh 
n kabul edilmiştir. 

konulan para 1000 liradır. K~y 

bildcelerfne koydurulan para· 

larla birçok derahancler açmak 

lwkaoı hasıl oluıuşıur. Özel 

büdceden 17, özel m0el8eseler· 

den 14, küy &andıklarımn yar· 

··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·4··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-········ 

Devre eonu yoklamalarında 

A korslar1ndan 4.319 erkek, 

24.0 kadın, 8 lurslarından 14 l 

erkek, 46 kadın olmak Ozere 

4746 kişi belge almıştır. 

Dışardın yoklamalara giren· 

inden A kureundan 82 l erkek 

9 kadın, B koreuodao :J:J er· 

kek kazanmış, belge olmıot11. 

1 Bazlnn 934 dtn 30 Mayıs 
93!1 tarihine kadar 'kflltflr dl· 
rP'ktiirlftğt\nP dHekÇP flp gPlı•fPk 

dımlle 232, parasız çaltean öğ 

retwenlerlo ıl9 d"rebaoe açıl· 

mıotır. 

Parasız çalışon öğretmenlerin 

adları kültı1r Jir,.ktürlOğönce 

hazırlanan bir llete ile kültiir 

bakanlığına bildirilmiştir. Köy· 

lOmüz köy eaodıklırma para 

koymak ıuretlle bllglslzllğl gl· 

dermek yolunda gösterdikleri 

yakacık ilgiden de rapordı tak· 
dlrl~ ha b!'Pdilmfştlr. 

.. .. .. .. uzum um uz Ne Kadar? -Bu Yıl Rekoltede· 20,000 Tonluk Bir 
·Fazlalık Göı11ülmektedir. 

Bali Anadolu hıığ bölgelerinde Ekonomi Bakanlağının lQzum gösterme.l Oıerlne genel bir araı· 

tlrma (Tetkik) yapılmağa haşlanınıştlr. Bn arattırma 935 ·936 yılı üztım GrDnft rekoheıılai teıbh 
için yıpılmaktad11. Bütün bölgedeki bağlar gezilecek, görülecektir. Yeni ft.ıfito ftrflnü rekolteelnlo 

75 80 hln ton oldugu tahmin ed.lmektedlr. Geçen yal rekolte&I 55 bin tondu. Dus memleketler 
Qıöm rekolteJerloln de bu yıl yftzde 30 60 nisbetlnde taıııkan olğdo~u ıöylenmekıedlr. 

Ürilnfln bu kadar bol oluşu, dıo memleketlere ihracat için önemli tedbirler ahnmaeına lftıum 
göstermektedir. Dan GzOwl~rımtzln d*' tıkuı eokulacağı bakkıada hir teri• •ırdJr. Bo bıber 
bıa116z ,,."nı d,,~lldlr 
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C. H. P. Kurul-

tayı intibaları. 

Menemen 
Takımı Galib. 

----·--···---
Altınord u Gençleri ....... __ 

- Baştarafı l inci yüzde - değiştirmek azmindeyiz. Diğer 2-1 Mağltih Oldulat" .. 
yan bütün yurddaelann dikkat· taraftan sporun okullardan Menemen'den ldarehanemtze 
le gözden geçirmesini tavsl ye başka bütan ~zel kurumlarda haber veriliyor: 

ederim. ÇOnkfi bizim, parti hatti fabrikalarda çalıHnlaTın tzmfr Altmordu küçükleri 

olarak slya'3al çehremizi çizen, bile yaşlarına g~re llerleyfp buraya geldUer, muzlka ile kar· 
ana f lklr ve prenslblerlmlıl yayılması lmkAnları dilşfinll· şılandılar. Tezahfirat arasmda 

eöyllyen, orreye varmak istedi mQştflr. C. B . Partisine geldiler ve hu· 
ğlmlzl gösteren hep programdır. Parti, Tark sosyal hayatında rada da ağırlandılar. Mleaf frler 

Gelecek nesiller, bogünQo aileyi e81s olarak kabul etmiş Kobllay Abldeılol ve şehtlo 
ibtiyac ve eartlarJna göre yazıl- tir. O halde nilfosomozu art· gezilecek yerlerini gezdikten 

sonra MenemP.n'll kardeşlerinin mış olan ha program sayesinde. tıracak ve gelecek neslUerl sağ· 
mleaf iri olarak yemek ytdller .. 

yeniden büyük tşlerio başarıl· lam ve .gürbftz yetiştirecek her Bllihara otobtıslerle yeni köp 
dığını gördükleri zaman babı· tOrlQ fennlğ çare ve vasıtalara rftye gittiler, bfr gezinti yaptı· 
larlle kıvanç duyruağa bak ka · başvurulacaktır. Bu maksatla l.1r. Saat <'nbette, Menemen 

zaoacaklardır. doğomevlerl, sütdamlaları, ki- takımı He karşılaştılar. Mfsaf lr 
Programı okumaksızın lafa reşlerln adedi çoğalhlacak, işçi Altınordu gençleri arasında bir 

karışanlarla, herşeyln eğlenceli anaların ve yavruların bayatı iki birinci tekım oyuncusu ve 

tarafmı bularak sırıtan hokka· korunacaktır. (Madde 53, ô6). bu meyanda Adil vardı. Mene· 
bazların münakaşa alanında Esnaf ve işçi birlikleri: men takımı da şöyle teşekkül 
yeri ve değeri yoktur. Programın flzerlnde takdirle etmişti: 

Belli-başlı maddeler durmak hıtedl~lm bir madde Ömer, Halil, fürrı, Raaiıo, 
Parti ne olduğumozu ve ne nrdu ki, o da esnaf ve işçi Abdullah. kaptan HOeP-ylo. Fet· 

yapmak fstedlğlm ızl 73 madde kurumları h11kkında yeni bir hl, Hüseyin, Hüseyin, Kemal, 

içine eıkıştırmışt1r. Kültür, düşünüş tarzıdır. Parti ellle or· Salih Zeki. 
Hakem, Menemen'den ~ay ekonomi, sosyal bakımdan üze· ganlze edilen esnaf ve işçi bir· 

Bedri idi. Mieaf iri erden Bay 
rlmlze aldıır.ımız ödevleri bu· llklerlnfo idaresindeki zorluk· . 

"' Adil'I n teklif 1 Ue oyun başla· 
rada bulmak mümkandılr. Ne lau, anlatamamazlıklan bilir maden Şehid KobUAy'ln ruhuna 
yazık ki, bunlann hepsini ga· siniz. Şimdiye kadar parti hürmeren beş dakika sdkut 
zete sütunlarında ozon uzun programında blrllklerln faaliyet edildi. Oyun çok heyecanlı 
incelemek kabil değildir. Yel· lerlol göstMlr bir yol çizime · geçti. Birinci devrenin Uk da 
nız bir f Udr verebilmek için dlğl için her ilde başka başka ktkılarındı beriki takımda bfr 

önemli birkaç nokta Qzerlnde yönetim sistemi tatbik olun· kararıızhk vardı. Biraz sonra 
kısaca durıblltrlz: makta idi. Menemen takımı gftsel bir inişle 

Meseli Parti programının 34 BugQn bir çıkmazın içinde ilk gohl attı ve oyun canlandı. 
6nc0 mıddeslle " Ht>r Türk ve uyumsuz gibi görünen bu Fakat hu devrede başka gol 
çlftçlıfnl yeter toprak eabtbl teşekküller az zamanda ( Ulo· çlltmad1. ROzgAr bu devr~de 
etmeğl" ana gayelerinden blrl sun anı varlığı içinde ve pro· Menemen'lller aleyhinde ldt. 

lklocl denenin onuncu dakl· 
olarak kabul etmiştir. Bonon gramım121n çerçevesi içinde ... ) k1Bında Menemen'IUer bir gol 

ne bftyflk bir devrim olduğuna ~e8?t~:~ı olmalan temin edile daha attılar. ·Misafirler, itiraz 
dikkat edlyormueonuz? Köy ettflt-r ve bonon ofsayd oldu· 
lii - d içinde top Yani şahıslara, illere ve mı· 

yu, ana yor un ğonu s6ylrdller, eabayı terket· 
rak s11blbl etmek! . Bence bu halli idare heyetlerinin gtlnde· tiler. Neticede bo gol sayılma· 
defa ki kurultayın başardığı eu ilk inciatlf lerfne göre değişen dan oyana devam edildi. Fakat 
kutııal lılel'den blddlr. btr mee~ele olmaktan çıkacek, beş dakika aonra Menemen 

Egitim (Terbiye) işleri: güdülen sosyal prenafplere göre takımı lklQcl bir gol daha 

Partimizin kültdr ve terbiye yeniden yapılmış olacaktır. atmığı muvaffak oldu. Devre 

fşlerfne ne kadar önem verdi. Demokrasi ve iki ıonlarına doğru Ahınordo'lo 
ğlnl anlamak için, programın dereceli seçim : gençler ilk ve son gollerini 

42 inci maddesine şöylece bir Kongre, ikt dereceli ıeçlm attılar, 2 · 1 mağhlb oldular. 
göz atmık yetftir. "BilgielzUğl nsol6.oü, demokrasinin rohona Mlsaf lrler, hararetle uğorlan· 
gidermeyi temel ta~ı eayan,, uygun bir şekil olarak kabul mlijtır. Takımlar iyi oynımıe 
parti, pratik şekilde en ve· etmiştir. Parti noktal nazarı, Te Menemen'Uler, bu netfceyl 

rlmU okutma vaeıtalar1Da baş genel sekreterin kurnltaydı1d ılıbllmek için:! çılıfmışlardır. 
•urmaktan ı.;erl kalmıyacaktır. söylevinde açıkça bildirdiği için Bu iki tarif fo sentetik ifade· 

İlk orta okolalarla llselere borada tekrarma Uizum gôrml· aile: Demokrasi, halkın halk 
alt faaliyetlerden maada köy 

çocuklarımıza kısa zamanda 

bayat için en lüzumlu olan 

bllglyl verebllmrık 1 çln 3 veya 4 

sümestlrll köy okulaları açıla· 

caktır ki boouo ne kadar fay · 
dah olaca~ı kolıylakla tahmin 

edeblUrslnlı. 

Tork Gençliği ,.e Spor: 
Programımızın 50 locl mad · 

deslle Türk gençliğini temiz 

hlr ahlak, yurd ve devrim aş. 

kı içinde ulusal bir örgüte 
(TeşldlAtı) bağlam11k ve spor 

işlerini bu ruh ve esaslara göre 

yorum. 

Bizce, setimin bir veya iki 

dereceden geçmesi bir usul ve 
ya şek.il mes'elesl olup bunan 

ulusal egemenliğin eeaıı ve cev· 
berile hiçbir ilgisi yoktur. 

Klasik ve müfrit izahları da 
içine almak şartlle : 

1 - Demokrael, idare edl· 
lenlerlo geoel isteklerine uygun 
bir surette hükumet etmektir. 

2 - Demokraıl, her yord· 

daşın vatanın her lflnde mQsavi 
hak ve oy sahibi olması. . De· 

mek de~ll midir? .. 

, Jl"I( i 

'TE1 ).RASINDA.., . 
. .. ... "'\., . 

· ı efrika numarası: 5'7 

Çok değlemlşlm. Fakat gene 
eski Nazımlıktan bazı eeyler 
kalmış .. 

Salona çıktım, etrafa baktım. 

Borada vaziyet eıklel gibi. 
Hemen hiçbir şey bozulmamış. 

Nasıl bırakhmsa öyle buluyor· 

dom. İşte dıvardı annemle 
Nevlo'ln ve benim, bazısı tek, 

bazısı yanyına çekllmle moh· 

telif pozlarımıı: .. 

Kalbim şiddetle çarpıyordu. 

Nevln'fn gözleri, g6zlerlmln 
içinde ı"rtflmiz, hıc• iner, 

Ya:uıo: Orhan Rahmi Gökçe 

g«Uümafiyordu. ~e kadar da 
tabii idi? 

Bir koltuğa oturdum. Baoım1 

arkaya verdim. Zıımının geç· 

meslnf n onların gelmeıılnf 

bekliyordum. Aradan epey 

vakit geçmişti. BAia kimse 
yoktu, hAl4 gelen, giden gö· 
rünmüyordo. Aşağıdan da hiçbir 

ses, bir hareket akeetmlyordu. 

Görilomez bir el, kalbime 

dokunoh geçf yor ve onn acı

tıyordu. 

Meı;hnl Mr "ndlıenhı 8flvktl" 

laraf1Ddan ve halk için idare 

olunması.. Anlamına .:elince, 

C. H. P. nln ve elinde tuttuğu 

hdkıimetln karakteristik bir 

sıfatı da bu değil midir? .. 

Ancak, halk egemenİfğlnl ile 

tün tutan n ku netini halk 

seçimlerinden alan çığdaı bd 

kdmet ııletemlerlnde demokrasi, 

bdtftn tatblkatm da bir realite 

olmaktan çıkmış, bir ideal ve 

bir prenıılp mee'eleııl olmuştur. 

Bizim belkçılığımız, adımızda 

değil, eserlerimizde yafıyın bir 

gerçektir. 

silr'ıtle ııığıya indim. Alt 
kattaki odalardan birinden 

iniltiler geliyordu. Sesin geldi ğl 

odaya doğru kootom n kapıyı 

açtım .. 
Teyıe, bir kanepe ftzerfnde 

iki bflklılm ağlıyor. Kollarmdau 

yakaladım n onu a-ntım: 

- Teyze!.. Teyze!.. Ne nr, 
ne ağhyorsou? Cenım, söyleııene 
ne oldu? 

Bıııoı kıldırdı: 

- Ah Nazım •h .diye in· 
ledl· keşkl ben ölseydim de .. 

Sözünü bftlremedl. Başıma, 

sert bir (ek(ç darht"ilİ lnmf~ 

gibiydi. Oğnledmi yırlarak 

bağırdım: 

- Sıtkın nooem öldü rnü, 
süylı·, ~ıiyl .. , ne suııuym·sun? 

CevaL 'er~ı..:ııc l"atmıı tt yz· ! 
Jf u;kırıyordu. 811t•m .,,llerl · 

.Bay Hüznl!_ Söylüyor;_..
1 

- Baıı l inci yüzde - bağlanmış bir kafa anlııma benim, ( Kadao nok,. ~ 
blllyetlerle ölçüle hilen blrşey sının saadeti içinde bir okalAlık olduğunu soyledlğlllll ~ 

••"e~_., dlr. Dllnya ile olan menfaat yapar, o muvakkat dııygoyu da sınız. Bu cevab def": .. 
rabıtalarını da buna llh~ eder · yıkar, geçer.. her ne kadar alAbd•f ırllll ~ 
sek korkumuz daha fazlalaeır. Arkadaeım Bay BGznünilo benim söylemek lstedtfı· ıtf' 

"' Ben çocukken pekAz • korkar bu tarif ine aldırış etmedim, anlaşılmamış oldoğPD 11,,. 
dım. Fakat hayatı daha geniş güldftm: zfben bu nı ektobo11188 

gözlükle ııeçmeğe çalıştığım - Değil mi, yapmaz mısın?. neşrini diliyorum: dor: 
gOndeo itibaren kork.um art· Dedi.. Ben ona cevab Tere · Maksadım, kıaaca 18 ~ 

.. oı•' mış ve yftkselmfştlr. Bo, belki ceğlm yerde, yalanın, erkek Kadın ve erke• ,,pJ 
kudretini hodpereııtiden alıyor. tarafından mı, kadın tarafınd11n devirlerinin f lzyolojlk e~ 
Yani çok ya,amak ve çok şey· mı daha fazla söylendiğini eor· yona tetkik olunoraa, ~ı' 
ler yapmak istiyorum da, bun· dom.. Dedi ki: lok devrinde her Ud "O ot'' 

bOtu ları yapamadan ölüveririm, dl· Bu, suallerlo belAlısı!. de tekamDle dogro .,ıi' 

ye korkuyorum. Munıaflh kor· Yalan söylemek, bir ihtiyaçtır. larda bir evolileyoD ,.; 

konun bir nevi telktn oldo""o· Batti, bazı terbiye nazarlyele · KAhll devre girdikleri ,.,-
o ot O 

on da k bul etmeliyiz. Çocuk· rlne göre, çocuklardı yala;. erkeklerde birçok ıtt1°' 
farda korkunun azlığı bu tel· söylemek, aranan blrşeydlr. Ya· fonkelyonlarındak 

f efO 

kfnln benOz k;lf l miktarda laoçı olmıyan çocuk, yapmak istikrar peyda eder. Ollle ~ 

Yapılmamış oİmaınndandıT. Ben, ve yaratmak kabiliyetine malik İhtiyarlık, hatta öl d• il' 
K dıoıır ,. 

hayatta çok tehlikeler geçir· değildir, ruhi tekAmftldeo geri dar sabit kalır. 8 ,ol 
dlm. Fakat onlarda, kuvvetli kalmıştır, addedilir. insanlar kAhll devreye glrdlkteP a.elf°' 

too• .ı. 
bir korku sezememletlm. Geçen arasındaki tabii Sf'yrl sezmiş bile bazı uzuvların 01,rı ,,. 
sene ise bir ameliyat oldum. olao Makyavel bile, ayni f lkrl laranıo devri evolil9Y0 .,,~ 
Ô L 1 t d vam eder •e meoopoı• lürOm, diye o kadar kor-.· mi leılerlo hayıllna teşm 1 e e· .. 

tum ki, tarif edP.mem. Biraz rek (Yalaoçılık, bir nevt ldın sfirer. 
1 

uıtif' 

evvel söy !ediğim glbl, hayata sisteminin vasıtasıdır) demiştir. Bu bahsı fazla taf•i bi:l il 
daha fazla bağlanmak ve ya· Yalanı en fazla kimin söyledi· ceğlm. TafsUAtını 81 bırt'11° 
ranmak istedi ğlm için olacak!. ğlne gelince; hiyet meslekda~lara 1 dl~-
Bu meı'ele, f llozofiktir, çok Erkek, az çahşkındır ve rom. İşte yukarıda 811:,'a.o-
müoakaşaya değer ve muhtelif amellerinin (hlerloln, çalışma· nazar noktasıdır ki, -"" 

bf fırt sa,-kaynakları vardll. sının) neticesine razıdır. Kadın erkek araemda r bıkılll 
- Ya sevincin, duyduğun daha fazla çahşkandır, fakat rlyor. Yoksa sosyal 01 ~ 

en bftyftk sevinç hangisidir?. bunun neticesine razı değildir. hiçbir fark bdlunaııdığıb•~ıl' 
- Zor, zor; bulamam. Dl· O, bergüo, erkek.ten fazla de- dının da erkek kadaruye~ 

yebflirlm ki, hayatta maddeten ğl~mek lııter. Muhtelif şektflerde movaf fak olmak · tabi 

heniiz çok ıevlnmedlm, belki gözftkmeğl sever ye bunları olduğunu kabul ederllllı' ti•' 
maneıri bazı sevinçler tatmı· 

şımdır. Fakat bunlan şimdilik 

birbirinden tefrik edecek kabl· 
llyetlm kalmadı . 

- Peki, ıaadetl naıııl telılkkl 
ederslo?. 

- Saadet hı?... Bunun te 

lıikkfef herkese göre değlelr. 

Kwşkl bir köyltı olsaydım da 
saadeti en küçftk hlrşeyde bul · 

saydım!. O takdirde size bunu 

bıalt bir şeklide tarif ederdim. 

Mes'od yaşadığım glnlerl kov· 

vetle birbirinden ayıramam. 

Bazı günlerim olur ki, istedik· 

lerlm tahakkuk etmiştir. İçimde 
bir haz doyar, saadet bu mudur 
acaba?. Diye dftşftnftrilm. Bal· 

bokl bu doygu ve dOşfloce ya· 
rım ·yamalak blrşeydlr. Saadeti, 

iyi geçinmek ve bol para ile 

yaşamak şeklinde dfteftnenler de 

vardır. Fakat ben boolırın biç 

birine yanaşmam. Ruhumun is· 

tedflderlnla hududu yoktur. 

Neyi versem, yetmez! diyor. 

Ben ııaadetl, bazan, bir karın 

cayı öldürmeden geçmekte, ba· 

zan gOzel bir uy.koda, hazan da 
benimle ayol şekilde dfişftnen 

ve lfonuşan arkadaı,ların bir 
arada toplaomasmda bulurum. 

Fakat bunlar da çok su kal· 

dmr. Meeel4, bazın Orhan 

Rahmi kalkar, tatlı, oyooturol· 
moş, heplmlzçe ayol neticeye 

• mln arasında yaoıbaşına yıkıl· 

dım: 

- Demek öldü öyle mi?. 
Annem öldil.. Zavallı kadın 

beni görmeden l)ldü .. 

Dışımı kaldırdım: 

- Peki ·dedim· Nevin 
rede, Nevin nereye gitti? 

ne· 

Gene cevab vermiyordu. Gene 

çeneııl açılmıyordu. Ortada 
zehirli bir hakikat vardı ki, 

bana anlatamıyordu. Hakkı da 
nrdı: 

Cephelerden klmblllr ne 

flmldlerle dönmOe bit askere, 
zevcealnln ve anneı;lolo öldılğü 

oaıul eöylenlrdi?. Hunun bir 

insan üzerinde yapacağı kor 
konç tealri. ha kadının kalbi 

,.,. şunru elh,.tt 0 tRkdlr ederdi. ) 

Uu defa sakiu, ınütevekkcl j 
bir 8CSIP.! 

Dahili bastı ı yapmağa çahııırken, yalanı ibda 
1 

mQtıh••" eder. Ooun basitlikten mOrek· 
kebe doğru kaçmak, Adetidir. D. Ziy• 
Olduğu gibi görünen kadın C G"lli\ 
p~kizd1r. Maamaflb, bütün ka· UID3 u 
dınlar yalancıdır, demek iste· 
mlyorom. 

Yalın, ebediyete göçmüş olan 

Havva anadan başlar. Nıeıl ki 

ondan sonra gelen peygamber· 
lerde ayni yola d6şmflolerdlr. 

Aıırı hazırın feylesof lırı hile. 
hakikati söyllyeylm derken, 

yılan söylememlşlermldlr? 

Yalan, hfr yanhşhktıı-. Fakat 

yalan değildir. Bunlara dikkat 
etmeUdtr: 

Bay B1lznü; 

- Yeter yaba · dedi · beni 

imtihana çekmiş gibi soruyor· 
tun!. Boca adamlar böyle şeye 
yaoaomazlar!. * • • • 

Bir izah 
Gaz~temtzlo perşembe eayı· 

sın da anketi mlze cevabları Çl· 

kın dabUi hastalıklar mütı· 

bassıaı doktor Bay Zfya'dan bir 

mektob aldım. Sıym dok.lor, 

mflhlm bir noktayı l.:ı:ah edl · 

yor. Aynen ) azıyorum: 
Sayın Bayım; 

Anketlnlze cevab nrdlkteo 

sonra ikinci göriıtmemfzde ufak 

bir haııblhalde bulunmoı n 

- O da mı gitti, o dıt mı 

topraklara d'1şt0?. 

Dedim. Cevab yerine sadece 
iki elinin avoç!armı evveli 

dizlerine, sonra yumrukları ile 

bağrına vurdu: 

- Dayanamıyorum oğlum. 

Bunları aaoa naaıl söyUyeylm 

benim bahtsız ynrum!.. Hiç 
olmuea birisin( bari göreydin!. 

Kader... Kader... Gözfl kör 

olsuo bu kaderin.. Benim gibi 

seksenlik bir ihtiyar dururken 
onları alıb götQrdtı. Bu ihtiyar 

halimde, iki kara haberi bar.a 
verdiriyor .. . 

Burada yanyaoa, kaobor iki 

ağaç kütüğü gibi ıııabaha kader 
kaldık. Ağladık, söyledik, 

derdletı i k: ve üpüşt Qk. 

Hayatta artık. beoim bu ka 
dmdan haşka, bu eekl baba, 

Bisiklet 
Yarışları Yapıldı ~ı 

Cuma gOnQ sab•h1 Ot· 10ı' 
f k Y0 

tafa caddesinde teO" ıdı· 
bisiklet silr'at yırııı y•Pı ' 

oılıO 
İki serf üzerine 1ı{.§. , 

meler1o birle nde t ıff 
Rlrl Korslnl birinci, $' 
dıo Ahmed ikinci gel ' •V 

~·t•1 
ikinci eeçmede r~ 

Mustafa birinci, 1zaılr•P0 
ld ıır· SOleymın ikinci o 0 ı ,~~ 

• ••• .ı 
Final koşosuod• blriJJef~P' 

Altay'dan Mdstafı ı~lf 
K.S.K. tan Rlri Korılollef.,,,
clllğl fzmtrepor'dao Sil 
Oçiıncillilğfi kazıodılıf· o•• 

Ünamtızdekl pız•; de g(JOI 
öğleden ııonra eaıt .. 1 ~ 1.,,c'~ 
torluh bir koşu dabı 

l cakrıt· stadyomundı yapı a • 

- ıak• Yunanlı EıP 
1
,tf 

b ok••• ı.I 
Evvelce ziraat • 111t•' 

Y oh e il fıodan satılan oo• 11,. 
devri ,, 

nto defterdarlığa 110tO 

mıştır. Bu lo JJJ•Yı9 f'•~'1 

tadar tamımlanacakllr· it 
kl . 

bir hafta daha eOrece ;dl' 
tt11 

Aile mirası Fataı• ı,,IJ' 
kld ~· başla kimsem yo 'f •• 

ben de onun içi D •1° 
yetteydlm.. ıı.-11' 

Evveli annem ölıni1'· 
kadın: ,,,ı 

roOl1 

- Ah Nazım, Y1
' 

göremlyeceğf m.. 
111

_,'4 
Diye diye gözlerini 1° _.,., 

Annem ölQnce ŞıdıO .. ,,_,ıf k , ... 
çok harab olmuş, ço 

ve sarıılmı9 . . "''""' 
Bana gönderdiği ı:oe 0ıa"°. 

(Bolunımad1. Nerede 10 ,a~ 
mechuldür, esir dftol0.,1~. 
lenmektedlr.) eekUode r'dr; 
cevablarla hep geriye ,,. 
muş.. l. ,.evin, bunoJJ ..,., .. 
ken«ılol yelse kaptır 

Fatma teyze: I' 
- Çok yalvarıyordO~ / 

- Devam cd"cıt' 



Z Baalıea 
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Meşrutiyetten Evvel ve Sonra .. Dilimiz .. Otomobiller çarpıştı, 

aşımızdan Geçenler .. Kılavuz 

lcin Dersler .. 8 Yazan : M. Doğan Batu ~ 

lgar domitecileri,:dilencilerden çok istifade ederler
Osmanlı hükômetinin Safya komiseri B. Ferruhtu. 
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TaahhDd etmek - l yaken· 
mek 2 · flstenmek, ClstGne ıl· 

mak. 

b efrıd mGeademe ver· 
ltaretlle artık Hslf eıial 
1 1ayılardı. Hareket halla· 

ıle, o •Hile tamamlle veya 
611 baıarılm .. mıt blle olaa, 

IJnl ıoretle tellkld edl· 
lllllllJlll Çıakcı nıllen emir Gze· 

loplaaılmıı •e uzlfeye 
edUmlttlr ve o doğuslular ,.,,..lal 

~ bir ıara gelinceye kadar 
'tlt. '••ife bıeına, ıllüı altına 
!'tal. baaıdı. Geri kalmıo, ha· 
~ IDıınıt olarak Tazlfealo 
'-lla ıoora için muhakkak 
'. ' getirilmesi IAzımgeJse 
~ IDuhtkkık baeka doğııtlu 
'9t toplanırdı . Keza, hakli· 
"- llrafıadan haber ıhnmıt 

.. ldabıle, men tedblrlertle 
_,~ .. -

' lı kılm•t toplantılar için 
11DI 11101 tatbik edilirdi. 
~ bQnlırla, verilen vazife· 
~. lllaaç getirmeden, bakıl· 
(..._ g4ırGlmeıl kasdedlllrdl. 

~gar lhtllAI komlteıl, bir 
-....._~ 11 nıınevlyıtı •e hl11lyıtı 
j.,~t etmekle beraber, dl· 
~ ..... fııa maddi menf11tlar· 
"-• tıılfeye gidecekleri tef · 
~ederdi. Komhe pekAIA hl · 
'9İ ki, tamamen mınni Te 
._ la 01ın Hldler, her nkh 
~ erke:1 için ite yarar değildi. 
~ lerıaı lıtmlo etmlyehllirdl. 
~bl tehlikeli ve '5UlmGo 

' da~a itler için maddi 
~ lrlerde halan mık gerekti. 

rıı111 n Bulgar mllli 
~ au lçlo y•pılao lote, belki 
..... k bir ınk bolunıblllrdl. 
't levıU edlb gidecek itler 
~ Ptterllmeıl lbımg .. len bG· 
"9 fedak&rlıld1r için, cennet· 
'-a.a Plyelerle beraber, parmak· 
~ Plıı aayma11, cebin tlt 

de luımdı. Bu yGzdeo 
~ •nları, 11kat kalınlara 
~ lllGkAfat nrlldlğl gibi 
~ .. ailelerine de gözraı 
.. '- dbadlrecek derecede bab 

ter111mı 

~of, .Sandateolı.I, (V ard"' 

~ ) Apoııol, Paolçe gibi 
~ r relıler yınlar1nda ıan· 
..,:olata ılhnla dolatırlardı. 

t. de aıaea11t . .., icabında 
~ '-lhfaı, komiteciler için 

dletQrda ._ .. 
~iti komlteılnln haber kıy· 

da çok doğr"' çok hıı· 
~ •e ltlektl. Akla, hayale gel· 

'- bir eOrCl teyıınhk ve 

LU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Uyetloe göre ll!ltlfade edlllrdt. bay Ferruh temıll ediyprdu. TaahhadlCl - bığıtb 
Komitenin b"rtaraha ajanları Sıkıoık gftnlerde ondan gelebl· Maıeabbld - 'Gltencl 
nrdı. Bunların en ziyade dik· lecek haberler, dörtgözle bek· Mftteahhldllk - Clıteaclllk. 

kat n takip edecekleri hldl· lenlrdl. Taahbtld - 1 · yGkeo 2 Clsten 
eeler, 11keri barekittı. - DeHm Edecek - Btıyflk Brltaoya dıt işleri hı· 

Kendi mıntakalarındıkl kıt'ı • Halkın Dileklerı ı kanı, İnglltere'oin Avropa'dı 
veya mftfreıenln kunetl, nere ııl._ ___________ ,._ hiçbir yeni yoken ıltını girmek 

den geup nereye g1uığı veya B 0 rn ava u1trınde oımadığıoı açıkça ıöy· 
gldecegl hakkında 111tl ıaatloe lemlttlr. 
komiteye mıhlmat verirlerdi. Halk ID) O Siz bu sözGoüzle, btıtGn alo· 
Bu ıuretle, giden yollar ve 11 k1reı, ığar bir yüken ahına 
bıuA patikalar mutlaka komi· Bir Derdi . girdiğinizi dfttilnayor musunuz? 
tenin taraeeudu ıhıoı alınırdı. Barb so11raB1ndanberl yüken· 

Bir bacağı kötflrftm olmuş, Sıhhat DirektörlflğD dlğimlz bfttCln dostluklara bağlı 
eekı, ya11k elbiseli, g'5ztı 11kat, \7 azımıza Cevab Verdi. ve bay11 katdık. 
kendisine Hlık sascı Termle Anadolu Gazetesi yazı ioleri Dan gazeteye bığıth bir mek· 
bir dllencl, guya ltlek bir cadde direktörlüğüne tuh yolladık. 
imiş gibi, o ısıuz yolun bir ke· G1Zeteolzln 29 mıyıs 935 Arkadaşım bub gereçleri üı · 

narında sabahtan akşama kadar gGolemeç ıayııın1n betlncl 11hl· ı~ocillgt eder. 
beklerdi. Ehemmiyetli tel4kkt feeiol11 3 üncü sOtunuoda ve Sil Bakaohğı ilılenclletlod~o 
ettiği herteyl, o civarda birkaç ( Hılkıo dilekleri) bıtlığı ahında biri, düo gözet altına ıhomfltr. 
keçi otlatmakla mt'şgol, uydur- yazılı Te Boroava hılkının sığ · Üdteodlğfniz ( Ü~tClnGze adı· 
ma bir çobanla derhal köyOn lığını bozan içki fabrikası bak· ğınız) bu iti tam zamanındı 
mubtar1oa bildirirdi. kında ııhhıt dıf resince bugcıoe 

Bulgar harek4tında bu dl ... dar ~ôsterilmlş ve gösteril· 
leociler, komheyt: çok büyilk mekte olın alAbya alt olarak 
hizmetlerde bulunmuşlardır. şu btlglyl bildirir ve 11yın ga 
Bunlar, aekerlerln ve Tılrk gazetenizin ilk çıkacak eayıeının 
köylillerlnln ığıılarıodan en ayni ıCltuounı yazmanızı sıy. 

kaçak bir beher sızdırabilmek, gılarımlı rica rderlm: 
bir malumat alabilmek için, Burona'dakt hıyıt fabrika · 
paradan, ekmekten batlıyarık sıa1n 1 pis kokuları ve solarlle 
tGUln Te sigara kiğıdma bdar Burnna'oın bn111ıoı Te halkın 

tentzzQI göiterlrler ve bu arıda içtiği suları bozması işine sekiz 
açılacak olan sobbetl~rdeo fstl sene evvel llloıl gösterllmle, 
fade ederlerdi. bu, Hğlığı bozan durumun dtl· 

Bunı mukabil onlardan hiç ıehllmeal içi~ yıpılın bildirim 
blrtey s zmazdı. Meıell takib lerden batka, 10 may11 928 
edll~ekıe olan bir çete hakkın· de belediyece (40) lira ceza 
da malumat ls~enil11t; derhal, alınmıe. 20 mıyıs 928 de içki 
"Görmedim, bilmem!,, ceva fab.dkası, idare heyeti karulle 
hını verirlerdi. Ve eRsen ekse· 15 gGn kapıttmlmıt ve bu 
riya, böyle zaman1arda yol cezai muamc:lelerle, ııbhat dal· 
QstGode onlır1 görmek, bulmak resinin gösterdiği lftıuma uygun 
lmk4oı da kalmazdı . ÇClnka olarak, rakı fabrlkaeıoıo plı 

tıklb bışlar bıılamaz yok ıoları, yerıltında yıptmlın hrı · 
olurlardı. ton borular ve 'kflnlderle Bur· 

Herbıngl bir kamından, bir nı;ı'oıo dışına ıkıttmlmııtır. 
yerden diğer bir yere haber Son zımıolardı içki fabrlkaıu· 
göndermek z1roretlode kalarea, ıha piıı ıularıoda meydana 
bu haberi ulıttuacak olın gelen daram hıber ıbnmıı ve 

tekrar lAyık alduğu ÖıMımle 
askerlerin bir mıngı kuvvetin · gözônG alınarak yıptırılın in 
den dahı H olml8ı lmkAnıııdı. 

celeme ıonuca, yeralundıkl ho 
iki Clç nefer göndermek demek, rulırdan bir kıımıuın pathyarak 
onları ölOman kucağıua atmık gene içilmekte olan ıulara ka· 
demekti. Bir zabit, oabet, rıetığı tGphe edilerek çöıel 

yirmi neferden az bir konetle arattırma yıptmlmıt ve bu, 
bir taraf tan öbflr tarafı gide· sağlığı bozan durumun daıel· 

mezdi. l:lu hosuıta kıt'i emir· tllmeel için 27 mayıe 935 g6n· 
ler, bıttıi lr1deler bile vardı. lemeclnde 258 numara ile fab· 

Bulgar çete teıkllitınm ha· rlkaya belediyece bildirim ya· 
ber kayoaklarJnın ve ajanlın · pılmı~ ve fıbrlkaCI da amele 
nın çokluğuna, çahşwılarındakl çahştmlarık araştarma yıptml· 
intizama mukabil, oemanh hO makta olduğu bagtla belediye· 

den hlldlrilmlıtlr. Arattırma 
ktimetloln de, çete kıq>taolarının sonunda daha <1kı ve aeıllı 
Balgarfıtın•dıa vrrll'n direk· tedbirler ıhnacığı besbellidir. 
tlf ler dıbllinde çıkuacaklın Sıbhıt ve lçtlmıl muuenet 
bflytık hAdheler, yıpılıcak müdGrQ n. 
ehemmiyetli mCleademeler ve (İmza okunamamııbr) 
kemltecUere gelmekte olın ANADOLU - Sıhhat direk· 
ıllAb ve malzeme hakkmda bau törlDğanao, Bornavı balkının 
haber kaynaklıra •ardı. Bllbıua çok önemli bir hayat lelae göe· 
Sofyı'dıkl komlıerllğlmlzln fa· terdlğt ilgiden ötftrfl sevindik. 
ıllyetl ııkdire ••yandı. Ba Yılnıı ıunu da ıöyUyelim ki, 
komlıerllk; itin arkaeıaı bırakmamak •e 

- Kaptan Yu•an kuman· 
daeında ytızelll klılllk bir çete, 

ıa lıtlkamette hududu geçe· 
cektlr. Mıklad •e gayeıl de 
ıudur, 

Diye bildirirdi. Sofyı komi· 
ıerllğlnden gelen bn haber, 
mutlakı n matlıka ve mat· 
laka doğru çıkardı. Göıterdlil 

lıtlkametlerde pmu karmık, 

ktfl idi. Yazde ıeksen mu· 
nf fıklyet vardı. Komleerllğl 

ne yıpmak 1Azım88 hemen yıp. 
mık IAzımdır. Çaakcı eağhk 

denen ıey hiç takaya gelmez. 

Bir Dava 
Aydın llbaylığı mektabçuıa 

bay Ag&h'tın aldJğımız bir 
mektupta, yanht ve memuriyet 
hayılyeılne dokunur yaaıların· 
dan dolayı Tan gazeteıl ıytarı 

(Muhabiri) aleyhine dnı ıçh · 

ğı blldlrllmekte~lr. 

yapmalaıııoız . 

Bu misallerde geçen 
kelimeler: 

Gözet - nezaret 
Gereç - malzeme 
Bayrı - 11dık 

Bayırılak - ıadıkıt 

• 
• • 

iade - geril, geri 
geri çevirme 

yeni 

lade eımek - gerltmek, ge· 
rl vermek, geri çe•lrmek 

ladcll gerltU 
fadei af lyeı etmek - onıl 

mak 
ladeten takdim etmek - ge· 

rl ıtanmık 
Bu mığazıdı hiçbir eablmıt 

mıd için gerlt kabul edilmez. 
Dau aldığım çantayı bugCln 

geri verdim. 
Hakkımda söylenen bu agır 

eözG, herkesin kar111ındı, ge· 
rltmek lıterlm. 

HHtılığınızı haber alarak 
flzQldfim. Pek yıkındı onılmı· 
oızı dilerim. 

İetanhal lüze s1rıy,ının ıoa 
bltlğlnlzlc yollamıt oldugunoz 
planlar dGnkil post• ile geri 
ıooolmuıtur. 

Bu örneklerde geçen 
kelime: 

Tezkere - Bitik 
• 

• • 
Leh - yana 

Y"nl 

Lehte olmak - yJ&nı olmak 
Lehinde söylemek - eylll· 

ğln,, söylemek 
Lehte söylemek 

söylemek 
Lehtar - yauat 
Aleyh - karşı 

yanı 

Aleyhte olmak - karıı ol· 
mak 

Aleyhte söylemek - kutı 

ıöylemek 

Aleyhinde ıöylemek - kô· 
tGlGğGne ı3ylemek 

Aleyhtar - kartın 

lıte en gGç kallanablleee~I· 
nlzl 11ndığıaız kelimeler. Fa· 
kat · atığıdaki misaller, kGçQk 
bir dil ıhııkhğı fle, ha ıözle · 

rlo TClrk cflmlelerl içinde en 
gazel kaynayablleceğlul göıterlr. 

Bu özgeden yana olanlar el· 
lerlnl kaldırsınlar. 

Bu özgeye kırı• olınlu el· 
lerlnl kaldırıınlar. 

Kazanç verglıl için Gne ıftr· 

dGğClmGı değtıkelerden yanı 

drğlllaı. 

Kilrııftde her lllWIU bealm 

iki ölü, üç yaralı var! ___ ._. ........... _. __ 
Cumı gtınft ıaat dokuzda 11odıklsrının yanında duran 

Merehıll ile Bıyrakh araaıodakl Şerif Ali oğlu Mollalı ile Na· 
toıede onemll bir Kımyon ka- ılf All'de gene esllmek ıaretlle 
zaeı olmuı, iki kiti ôlmGı, lklıl ığır yarılınmıtlmrdır. Şof6r 

ağır, biri baf lf olmak üzere Gç Saleymın'da yarabdsr, fakat 
kiti yarılınmıehr. Kazının ıe· yar111 11ğır değildir. 

bebl iki gazoz ,aıda kamyonun Çeemell bfty B11an'ın gasos 
birbirini geçm~k için şoförle· gızoz ytUda kamyonunda ba· 
tinin yır111 glrltmelerldlr. Vak'a lnnanlar bu acıkh nk'ayı gftr· 
töyle olmuıtur: dikleri halde kazıya ağnyan• 

C"tme'll bay Ha81nıo gazoz ları orada bırakarak Kart11•· 
yakıcı olın kamyonu toflJr kı'ya kaçmıtlardır. Yırahlar •e 
Bftseyln oğlu bay Alinin lda· ôlftter hastaneye getlrllmltlerdlr. 
resinde lımlr'den Kırşıyıka'yı Tahkikatı M.U. munlnlerl•· 
gldlyormoı. Gazozcu bay lımıtl den bay ~ il tarafındın heme• 
Hakkı'oın 145 11yılı kamyonu· bışlanmıttır. Sofôr SClleymıa 

dı Nazif oğlu Bıy SiUeyman hakkında tefkif karan veril· 
Mueslnde gene gazoz ylklG mittir. Bu gibi kazalardı ône 
oldnğu halde Kartıyaka'y• döğ. geçmek ~stemenlo bir saç ol· 
t'U llerllyormoo. doğa eOylenlyor. Bununla be· 

Merslnll ile Bayraklı araeJDda raber enel4 ıuka iın gelen 
eoför bay Sftleymao; öode gt k•myona yolu ıçıuk ıoara 

den Çeşmeli Duanın gHoz kao:· nedense birdenbire kapımık n 
yonunu geçmek lstemlttlr. bir kaHya yol açmakta 111Çtor 

ŞoflSr StUeyman; düJGk çıl deniliyor. Çeımell bay Haaan'nı 
mış, öndeki kuaıyoudao yol lı kamyononan ırki tanfındakl 

teml~tlr. Bunun Ozerloe öndeki yara da bunu gösteriyor. Tah· 
kamyon hızını ırtarm•thr. Bir klkata devam edilmektedir. 

müddet b'5ylece sıra ile Herllyen 
kimyonlu hızlarını; daha fazla 
11hrmı"lar. Şoför SGleyman ön~ 

geçmek için ıe11r eımfe ve 
kawyon•no, ç,.ıımell Basac'ın 

kamyonooı yıklaetırarak, do 
diik çalmığa devem etmiştir. 

Bu ıırıdı ôode giden eoför 
All'nln ldareelndekl kımyon, 

yolun keouını doğru biraz çe 
kUml~ ve lsmıll Hakkı'nın 
kamyooonı yol verir gibi 
Hzlyet ılmıerır. Burada yol 
dardır. 

Ark.dan giden eoför Soleoy· 
mın'ın ldıreıiodekt kamyon dı 
fazlı hızlı, 18ğa ıola fren yı · 

parık Uerle:ken ön lekerleğl 
yolun kenarını dOomtıştClr. Ayni 
an içinde şoför All'de, idare· 
sindeki kamyonu gene ıol ta 
rafa alarak arkadan Herif yen 
kamyona yol Yermemek lstemlt 
ve itte hu ıırada çarp••m1Dın 

önflnft almak lmk4nııı bir do· 
ram almıttır. Arkadaki kam· 
yon; Çetmell'oln kımyonunon 
çamorluguna arkadan bindir· 
mlı •e toför esef nrlcl bir 
kuaya mani 'llabllmek için ön 
tekerliği 11tea yolun ken1rın· 

dakl tarlıya lamlı ol•n kam· 
yonu dahı kenara ılmıt, kıza 
da bu yOzden olmuştur. Takla 
atarak yıoa denilen kamyou, 
bayak bir garalto ile yuvar 
lanmıt otomobilde boluoın 

leçllerden toför StUeymlD'ın 

k1rdetl Cemal ile ftçl Konyı'lı 

Lebib oğlu Mehmed ezUerek 
hemen ölmaolerdlr. 

Ayol kamyonda Te gazoz 

flkirlerlme kartı löyllyormnuz. 
Ne her samın körtl · körtioe 

yanatlık, ne de gelltl gazel 
kartınhk ediniz: Kanağıbnııın 

doğruıona gldialı. 

Bir dClılye herkeıln kötlltl· 
~ine ıöylemrk, herkesi dGt111an 
edinmektir. 

l ylllğe eôyllyeo, kıybetmez. 
Size o kadar dGıman eandı · 

ıınıı Ahmed, dtın ıkeam bir 
toplantıda boyuna lyill~lnlze 

ıöyledl. 

Ba mee•elede ıl~e kerpnım. 

Ôıgenlsden yana 8 Gsgenize 
kartı 2 kiti çıktı. 

Dllnk6 ıoplantldı dilergenl· 
sin yaaıtl1rı ısınhkta kaldllar. 

Da örnekte ge~n yeni ke· 
llmeler: 

Takdir - dllerge 
Ekalllyeı - Hınhk 

ULU~ 

Hava __ ...... .._ __ _ 
I ehlikesini Bilen 
flyeler Nasıl Yazıhr? 

Hava tehllkeılol bllr-nler 
üyeıi olmık için: 

A - Her yıl en ıpğa 

yirmi lira •erml'ğl •erme~ 

ta•hhat etmek, toplama it 
lerfol .kolaylattnmık Jçlo 
taahhtıtler her yıl n hastra· 
njnda al nacaktır. 

8 - Hava teblikednl bl 
len Gyelere bir Gye namı 
raıı Ue ôıtl bir roıet •eri· 
lir ve isimleri ıjanıla yazılır . 

C - TaıhbcıdanG yerine 
ıetlrmlyeeekler, Tlrk hna 
karamana haber •ererek Gye· 
likten çekilirler. Ü yelikten 
çekilenlerin isimleri de ıjam 
la yazılar. 

Ç - Yirmi liradan apğı 
yardımda bolon•nlar Tlrk 
havı kurumouun yardımcı 

ftyeel olarlar. Bu lyelere 
rozet nrUmez •e lıtmlerl 
nr.ıredllmes. 

D Bava tehllkeılni 

bilen Clye y121ılma\ lçtu An· 
bra,da TGrk hna karomu 
merkezine bıtka yerlerde de 
Tark hnı kurumu ıabele· 

rloe m6racaat edilmelidir. 

TaıbbildClail yerine getir 
mlyecelder Tflrk hna kora· 
mona haber vererek ftyellk 
ten çekUeblllrler. Seneel için 
de haber nrmeden aidatını 
vermlyenlrrin lıimleri de 
ajHitla yazılır. 

Nazilli Halkeviode 
Konferans ve Konser 

Nailli, ( Özel ) - Nailli 
Balkulnde h.t tı konfennılan 
deHm ıdlyor. Mayııın 28 inci 
.. 1a gtlaCl akoamı eaat 21 de 
orıı okulaıı öğretmenlerladen 

bıy Niyazi tırafından ( Earar 
ve dalgaları ) konma fiaerlade 
bir konferenı Hrmlttlr. Baa· 
dan ıonr1 Halkevi o'ke11n11 
t1rafındaa da bir koneer Yeril· 
mlı ve bir çok klm1eler ba· 
lanmattar. C. 8. P. dnrdanctl 
bCly6k karaltayıaı delge olank 
giden Balknl relılmls Hak.et 
bay S.ml'nln bugtllllerde ka· 
raltay lntlbalırına ald bir koa. 

f~ranı TenetAI haber •hnmıtt•r. 
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temle'ıen aldığımız mektubu ay 

'Df'D e~a~ıya yazıyoruz: 

Alıay takımı şampiyon çıkh. 

Cazet .. ler de yozrhlar. Herşt>yl 

yakından tıilt•tı kamcıy (Efkarı 

umomiyt-) de bunu höyl e ka 

bul elti, bnşey oldu hltıi. llay 

df fudbo! hey' ti, ııfz ne duru 

yorsunuz? Sarılın keleme b;ısın 
foızayı .. 

Bu anlamı ınloten satırlorı 

hir sabahçı gnzerede okuyor· 

1Jum. Ya?.ınan yoıgım galiba 
fazla heyecanlanmış, ne saklı 

yayım gavri ihtiyari kendimi 

Bayram Çuvuşun kasap d6kka 
nında zınntlllm. Kaeap çıra· 
ğının: 

- Hayıma budundan 

kilo değil cabadan bin 
ver, 

elli 
gram olsun .. . Patron para yoksa 
imza al ... 

!Jaşkıaının malım kendi malı 

yerine kullanmak feıtyeo, eonra 

da patrona emreden çırak gibi 

öyle bol keeeden ve ulu orta 

<:fimlelerle şampiyonluk. ielenl 

Jiyordu ki doğrusu insamo : 

- Al Bayım sen hak ettin. 

{;üle gftle kullan, geltcek sene 

de ayni şeyi yap ve kazan .. 

Diyeceği geliyordu. 

Ef kin umumiye buuu böyle 

kabul etti, gazeteler de böyle 

yazdılar diye fudbol hevetl 

hangi bak ve ııelıibf yet le bu 

şampiyonluğu fruzalayablllr. Bu 

memlekette bir spor nlzomna· 

meal, bu nlzamnıme-ntn altmda 
spor kurumlarını idare eden 

hlr heyet ve onunda bir korıır 
dosyası vardır. 

Hak islemek koluydır. Fakat 

o hakin haklı olarak verebil 

mek biraz gOçtftr. Altay ken· 

dlelnl ~amplyon sayabilir. Fakat 

BJ or nizamnamesi, yapılan mü· 

ncaatlar ve şimdiye kadar 

alının kararlar lodbol heyetine 

bu kararı verdlreınemektedlr. 
Bunun böyle olduğunu yazgao 

da hJllyor. Fakat bildiği halde 

bu enlşe ve bu vaveyla olç1n? 

Yoku spor nfzımnımealnfn 
ortadan kaldırılacağıodanmı kor

kuluyor? Hiç merak edilmesin: 

Altay'ın hakkını vermek için 

nizamname her zaman için 

muhafaza ıltmdadır. Çonkfi 

onun kıymetini bilenler, onu 

iyi muhafaza etmişlerdir. 

Hepimiz biliriz ki nizamsız 
ve bükümsüz derecelerin var. 

lıkları değereJzdlr. Altay'ıoda 

nizamsız ve kaidesiz kendisini 

eımplyoo {Jao etmesi gülfioç 

olmakta beraber propaganda 

alınında iyi bir varlıkttr. Buda 

olmdllik bir muvaf faklyet sa· 

yılabilir. Nfzamnaeız ve bükum 

eOz eamplyoo ne görQlmQş ve 

:ue de lfltllmfştlr. Bunun h<Jyle 

oluşunu Jueaca şu scbr.hlerde 

arayabiliriz: 
Birinci devre Uklerlnln on· 

blrJncl hafta_rnda bağlı hulun· 

doklara spor kurumuna haber 

vermeğl bUe gerekli görmedc<n 

dôrt kulüb aralarında anlu~ııraiı. 

ilk mQeabakalarına çıkmadılar. 

Bu anlaşmanın rzlfi noktası 

Altay'ın asığı na (Menfaatine) 

uygundu. ÇOnkQ bu kurulan 

.. Bloku yeniden bir kongre ak· 

tedecek, iş bafında olan heyet 
lerl devirecek, bu heyetlerde 

bulonau Oyeler de lzzetinef isle· 

rlne yldirlb bir kerre daha se· 

çtlın°~I İ*•rnlyı?r"kf .. r, tı1tyı .. 

ilkle bu dört kulnb üyeleri 

heyetleri koucaklar ve o za . 

mana kadar d~vam etmiş llk 

müsabakalarını uygonsnzluk 

damga Ue battul edib yenfd.,n 

b:ışlıyacaklardı . Sf'ht-b olarak 

hakeminin ldereafzliel J?iisteri 

lly rdıı . ! erhez beyt>tl bu uy 

ğun=uzl•J~u ' 'e yspılun mürs('aatı 

rtddf' Ui . Dört kulüh, yaphkları 

işin köıülliğünü hUdlkleri fçin 

federasyona haşvuıamadılar. Ara 

lorında nyrı bir lik kurmak 
istediler. 

; Pencere Kafesleri Kaldırıhyor. \'e Baro Başkanı Söylev Verd•· _,_ __ ....,....._, ________ _.;.. ___ _ 

Fakat A hay k"ndi kendine 

gene nizam ız ve hilkümefiz 

şampiyon olecaktı . Bu ne fayda 

temin ed~bilirdi? Bu ııralarda 

Tanrı lmd11dlarını yetişti. O 

günlnde genel merkez ikinci 

başkanı bay Bılld lzmlr'l 

şeref lendlrlyordu. Bu ayrılık 

lzmlr sporuna yakışmadıgı için 

bay Halfd'tn ve ayralan diJrt 
kulübün da lştlraklle toplanıldı 

ve hJr bal formOIQ araştırıldı 

Bu toplantılarda blrşey Pide 

edilemedi. Fıht merkez heyeti 

üyeleri aralarında Oçüocü bir 

toplantı yaparak bir anlaşma 

formülO buldular. Bu formül 

General Dlrlk.'c ve bay Hulld'e 

gösterildi. Onlarca da uygun 

görülerek onaylandı. Formol 

"Seremoninin başladığı onbi · 

rlncl haf tadan iti haren bütün 

maçların t~krıra ve bu ıoretle 

de lbtllAfın ortadan kaldırıl · 

maeı,, şekUnde fdl . Ba karar 

bugftn heyet doayaeındadır. 
Fudbol beyeıl hunu nizamsız 

görerek o haf talar içinde 

oynanmış Ahınordu·Karşıyaka 

maçını mutehtır saydı: Bonon 

hangi nizamnamede yeri oldu. 

ğonu tabtatile ludbol heyetin 

den 6ğr~nmek istedik. 

Pauıukkııle'cle ) eni ban) o lor Maniea Barosu A\'ukatlıın ve şölende bulunanlar 1'_ ' 

Mademki bôlgemlzln spor 

dorumaou yürütecek bir lor· 

mOl bulunmuştur. Bu hlçhlr 

nlzamoNmede yer ılmıea gerek· 

tir. Almış olsaydı, Altay ve 

diğer kulOblerln l~tlrak etme· 

dikleri hiltftn mdsabakalardın 

eıf1r puıo almaları gerekirdi. 

Bu yOzden_ Altınordo·K.S. K 

maçı da, biç şfipheelz diğerleri 

gibi muteber aeyıJanıas, eayıl · 
mıyıcaktır dı .. 

Bu eoruğ fudbol lederaeyo· 

nuua da aksetmlo olsa, işin 

of zami veya gayri nizami 

oluşuna bakmadan bulunan 

formülü esas olarak kabul edlb 

karar verecektir. Çankü bu 

bal ~eresinden sonra müeaba · 

kalara devam edilmiş ve ilk· 

lerln neticesine ya.lnız hl r 
mflaabıka kalmıştır. 

Şimdi, ludboJ heyetinin na· 

sıl bir hak ve sehlblyetle Al· 

tay'• şampiyonluk vereceğini 

siz keaılriolz. Nizamsız ve hü · 

kftmsQz şampiyon Ahay'm lud· 

bol heyetine olan ısrara boı· 

tur. 8oş değilse epor korum· 

larınıo başvuracak iki yeri 
vardır: Birisi Ummi merkez 

diğeri de fudbol fedensyoou· 

dur. Yalnız vakit kaybcdlJme· 

meei için ounu da sôyllyeylm 

ki yaz1Dı okuduğum spor yaz. 
gaoı gibi avazı Çlktıt:ı kadar 

Genel meıkezden yardım lele· 

nllmeslnln gayri nizami ola· 

cağt btllumellfllr. ÇftnkO 

teknik işlerini uocak fudbol fede· 
rasyoou bakar. 

Sporun okın kuruyacueo 

;;~'°'" ltbayım•z gen'!r"I Birik 

Deublt, (Hueıısi) - Tıırihıel 

bir değtr taşıyan ve her yll 

birçok ecnebi arkeolog ve sey· 

yahlar tarafındno ziyaret edilen 

Pamukkale'ye muntazam bir 

yol ve köprfi loşa edildiğini 

bildirmiştim Denizli \'e elver 

halkından göz hastalığına nıüb· 

t ela olanlar, Pemuklrnledekl 

banyolara bfiyük bir alAka ve 

nğbet gösterme~e başlamışlardır. 

Fakat mahallinde haoyo ter· 

tltıatı ve soyunma mohalll olma 

dı~ı için, halk, çamaşırlarmı 

açık ta çıkarmak mecburiyetinde 

kılıyordu. Bunu gören valimiz 

Bay Fuad Tuksal, vflAyet büd· 

çesine koydurduğu tahsisatla 

güzel bir booyo inşa ettirmiş 

ve bir ihtiyaca cevap vermfştfr. 

Pamakkale, yakında daha çok 

alaka görecektir. 

Çivril'de Yeni 
Parti ve Belediye 
Binaları Yapılacak! 

Çivril. (Özel) - Aıkeıllğ:nı 
bitiren kaymakamımız bay Şevki 

geldi, vazifesine bıoladı. 

§ - Belediye blnaeı çok 

haraptır. Yıkılacak ve yerinde 

parti blnaeı yapılacaktır. Bele 

diye binası de, kendisine sld 

bir nreada inşa edilecektir. 

§ - ~araballJ, nahiye mer· 
kezine bir telgraf battı çekil 

mlotlr. Nabiye halkı dokuma· 

cıdır. Ekonomik nzlyetlerl 

iyidir. Hariçle mOnaeebetlerl 

vardır. Bu eeheble, ıelgraf 

hattı için teşebbüete bulan· 

muşlar 'Ve fen miifettl~I bay 

Btlml Argon bu ı, Jçln gelmiş, 
hat çekUmlştJr. Şf mdl de tel

graf ve posta memurlarının 

getmesl bekleniyor. Nabiye; 

Uşak•a bağlıdır. Aradaki me. 

~~~~~---~~~~~-
lzm 1 r 'de, bozulan spor gidişini 
bir düzene koydu. Vo gençlere 

bir ımaç gösterdi. Bunun bo· 

zulmısını hiçbirimizin isteme 

dfğl gibi o da istemez. Hak· 

kınızı gazetede, eayıo Generahn 

tavaaautunda aray1Dız. Çünkfi 

o bize doğru yolu gösterdi. 

Bundan sonra biz o yolda çalı. 

şacığız, ve hakkımızı nizam 

namede spor kummlarmın baş 

vurulacak: yerlerinde arayeca · 

gız. Durmayımz Ahay'lı baylar 

sorunuz. Eğer hakkınız \'arsa 
hıtk i~tf'V!ntz tJ,.lki ı;'1ln de 

bir h .ı k k ımz \llt d ı r . 

Salıulı Eylemi~ __ ...... ...,,.. __ g __ 

NU 1 - Uu mee'el • hak 

kmd ı Alıu y 'lılardan 11l d ığ ı ınız 

h. • 1 .! 
ır mv-.ıuuu u11 yarın )ıt~at:agız. 

e f .. 40 kil0 m .. u·,a,cffr ı.1 lir rıa 

hlyeolo, iş lcobı, 19 kilometre 

mesafede bulonan ÇtvrU'e bağ· 

lanmaeını istemiş ve hlr maz· 

bata ile teşebbOete bulurımuf 

lardır. 

Denizli Haherleri 
Denizli, (Özel) ·- ilbay Boy 

Fuad Tuksnl Çnl ve Çhrll kaza 
\'e köylerini teftişe çıktı. 

§ - Sareyköy kaznsınıo Tır 

kana ve Honaz oobiyeelo1n Göl· 

cök köylerinde Çt'ktrı;~ çıktt. 

en vaşa başlandı. 

§ Saraykl>y Sıhhat mPclisl, 
evlerdeki pencere kRrtelerfni 

kıldırrua kararı verdi ve tal 

bikata geçildi. fakat Sauyköy 

de en gerekli işlerden biri de 

sivri sinekle eavaştır. Ç6nkO 

şehirde bar1Dmak lmkdoı yok 

gibidir. 

~;lvrll, (Özel) - . Jıbayımız 
Bay FuadlTukeal, emulyet me· 

moru Bay Şükrü ile gt'ldl, 

mcrkezd~ teftişlerde bulundu 

ve köylere gitti. Köyhllerle 
birlikte sürek avı da yapacakur. 

Denizli, ( Hueuei) - Bundan 

6 yıl önce Cefad aılretlnden 

ve wdkerrer sahıkalalardao Ah· 

med Ali; iki arkada,lle birlikte 

Denizli'ye bağlı Eekibl1er kö 

yünden çoban SnleymaolD evini 

gece vakıı hHmıe, zavallının 

kollarını bağladıktan sonra kar· 

nına kızgın saç koyarak, işkence 

ile 200 altın H!a ve 13 liralık 

bankanolunu alıp kaçmıı ve 
şimdiye kadar yakalanamamıştı. 

Salihli jandarmasından gelen 

bir telgraf ta, Ahmed Allnlo 

yakolaodığı, diğer iki arkada· 

şıoao da yakalanmak Ozere bu· 
lundokları btldirilo..ektcdlr. 

Manisa, (Özel) - Manisa olduğu kıymetin kaDddcı. s" 
baro idare heyeti seçimi yapıl· verilmediğini ve nlbayetb -' 

ı:o• • 
mı~ başkanlığa kıymetJI avoka· tarihinden itlbareD b•k.I' 
tımız Kıimll Aksoy geçmlotlr. kanunile avukatların bfr rD'lff' 
Yeni baro heye. ti: tüze mucf· evsaf ve şeraitini haiz ol V 
hl b • l rııuO 

nce u sene yıllık ziyafetini lazım geleceği esas • k•'" 

kır loptaotısı şeklinde A~nkat nalmaslle bugün bir •'
0
d r-

Bay Şdml'nln bağında verml@tlr. bir hakimden farkı olOJ• 
1 
u~ ıt 

Davetlllt.r yalnız adliye beye· söyledi ve meale~lo kodı"1l~~ S., 
tinden ibaret olmayıb İlbay Bay izah etti. Bu mesleğe 0~ 1 

corJJ '-'.\forad başta oMu~u halde Ma· olduğu kıymeti veren f..•J 
nlaa'dtt bulunan sivil (mülkiye) yetlmlzle ve Ufu Önder d'~ ' 
ba~ mfifettlşl Bay Nedim Naz· Atatürk şerefine fçmt~e Jtbl1 la 
mi ve C. B. Partisi baekan etti ve şiddetle alkışlaodı. ~ 

ok 1 
vekili, daireler dlrektörferl, Jan· bay l\lurad meclisle ç 8,,,ı 
darma kamutanı, Euıoiyet dl· bir eempatl yaşatıyordu. tl>i- • 
rektörft olduğu halde elli kişi buluoanlur araeınd• 88 ~ 

b•fll"' 
idi. Saot ondokuzda baAda top· kaynışına ve eevl~ıno •" 
laoıldı, hatıra olmak üzere esiyordu. Denebilir ki bU t' 
grubcı fotograf alındı. Toplantı Mınfaa için sıyıh bir, fi 
yeri Bay Şeml'nln kulesinin olmuştur. Davetliler pef el~ 

1 daıtı 
beton yapılmış geniş daraçası heyccıın duyguları i'l tt ıaf 
idi Saat yhmtdörde kadar en lardır. Manll!a lıarolu bu d t•f 
ren bu toplantı samimi ve laoııdakl verloıiodrll 0 

neş'ell konuşmalarla geçti. Hu tcbrikc şayandır. 

aradı baro baekam Bıy Ki'Dll 

Aksoy bir söylev verdi, davet

Ulerl selAmlıdıktan ıonra de 
dl ki: 

- Bu toplantı lüzemlzln 

mahdod bir şaklldekl tavsiye· 

sinden ziyade memlekette her 

yöl\den kuvvet ve salAhlyetlerl 

temsil eden şahsiyetlerin bir 

aradı bıılunarıtk blrblrlerlle ya · 
kından tanıema ve eevfşmeJe 

rlne vesile olmak mülAhazası 

ile yapılmaktadır. 

Odaların Sa· 
lahiyeti Artdı. 

Delegeler Şarı111•-' 
DöndO)er. " 

ıecltl> 
Ankara'da toplanın c1tll 

EndQstrl odaları kodgre:I S-1 
gelerl Bay .. eri( Rellll ' .,.1ff 

şar• ... 
Fuad ve Bay Hasao 

1 
,e~r' 

döumOşlerdlr. Oda gene bft 
teri Bey Mebmed Ali de ôo'~ 
haf ta sonra gelec.ekalr. )tıtl 
bölge tecim direktörleri ( fiti 

1) t•'. taka ticaret müdDrler eO ır· 
dan görülen t~ler taı:oıı:D 

0
tf1· 

cim odalarına bıı:akılı:o1 •• 111r ıı0• 
ların salahiyetleri arurı bit f~ 

B. kılmll Akeoy bôyle muh· 

telif vazife eabtblerlulo bir 

araya toplanmalarının, hfrhlr· 

lerlnl yakmdan anlamıya vesile 

olacağından bunun memleket 

hesabına da klirh bir iş oldu · 

ğondın bahsı•tmfş ve sonra ava 

Hafta Tatili katlık mesleğine temH ederek 

Bundın eonra odalar efO'etl' 
tedklk ederken yaloıı te ~I 

5fl •r 
lerlo ( TOccarların) dee 'oıt.~ 
zamanda genel bakımdıD ~ 
leketln ihtiyaçlarını d• ~ııt 
nündcı bulundurarak k•' 

Ve Ulusal avukatlığiu hakiki mahıyetıoı 
anlamıyaıılu çok bulunduğunu 

alacaktn. B 1 Y bunun sebebi oto de yakın 

ayranı ar 88381 zamana kadar avukatlığa !Ayık _____________ ..;;.._...;... _______________ _ 
- Başı 1 inci yüzde -

lsıemlolerdir. Bunlar araaında 

terzller, kunduracılar, perakeu· 

de satış yapan nıanlfaturıcılar, 

tuhd tyecller ve saire vardır. 

Kanunda, "Giyecek, yiyecek 

ve içecek 6atanlar, cumartesi 

güolnl akeamı kadar açık bu· 

Junurlar,, diye yazıhdır. Fakat 

buna rağmen birçok kimseler 

tereddüde düşmüşlerdir. Kauu· 

nun tasrih ettiği "Gf yecek, yl· 

yt•cc:k ve lçc·cek eııtanlar» 1. ı y · 

dıoırı eümul deuceeioln lı l i rı · 

uıeehll' thıiyoı; olduğu anlaşıl 

nıab.ııutır '" bunuu f\•io de her 

halde bir talfmahıumc )Bpılmak 

laı;ıwdır. HOküwellu lıu noktayı 

f;ÖZÖllÜ"" !!16"8ğı tıtbJfğdir 

• lzmir'lilere Müjde 
'olO 

Bahrihbli sahil park gazhıoeo açılmıellr. Tarktye .,, 
her yanında tanınmış ve bftyük eöhret kazanmış olaO 0 

1 r••' heyeti bu gazinoda bulunmakta ve musiki meraklı • 

ze\•kle dlollyeceklt>rl parçalar çalınmakcad.r . 

SAZLAR: Kemeu~e Aleko, Kemani ecati,l'iY'. 
nisı Yorgi, Panço Cevdet, KIArnet Şeref, ıı•· 
nende lbrahim Hıtmit ve refakatinde (Sahibinin Seei) JJlır 
ganniyclerinden Bayan Mahmure Handan, Koçak !'Je" 
zihe. Suad, ve Siyansada Bayan Belma ile Ba1,P 

Şilkran. Hayan Faide 
olo l ~tlrakil e ~H> Mıyıe ~13fl Perşembe gOoilndeu 1t1b•r:; 
icra ı ab~uk rtmiye baı:ılıyacaktır. Sayın mftşterUerlıO 
memnun cım .. ı. fçln her tiirlü fedakarlıklar yapılmıotıf· 

Modiriyel 
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nel Nüfus Sayımı ilbay 
· Cuma GOnfl de 

Nasıl yapılacak? Köyleri Dolaştı •. 
İtbayhğıa hcırtaralıoda eko 

lldaşlar, Vazifemizi Bilmeliyiz. 
Sonunc Doğru Olmalıdır!. 
~ nlfuı 11yımı talimat· - ra ıarfedllerek birçok vatan· 

•la llbayhğa geldlğlol daıların emeği ile yapılacak 
M.. Sln yHmıotık. Sayım olan Hyımaa gayet doğru ol-
..._et tetTln cuma gftuft masanı ve bu auretle nftfuıu 

e hududları içindeki bıkldle tanıyarak dnlet Ye 

7apılıcaktır. Sayım milletin onı g~re çahııbllmeıl 

her eayım bGlgeıtnde için ıorolacak: ıorgulıra doğru 
' ferli, yabancı herkea ceHb nrllmealol lemln etmek 
girecektir. batın ntaadaıların menfeatl 
yapılan yerlerin aıd 

il olub da herbıngl 

ble 11yım gOnG baıka 
"-de bulonanlar nya 

111 bölgeılnde olanlar, 
lokulmıyacakları gibi 

htıka bir 11yım böl~e 
"kla olub dı herhangi 

'-beble dlAer bir yerde bu· 
'-•; bulundukları yerde 

'-a dahil olacıld1rdır. 
Yerlerde k4ç4k çocuk· 

•e •~ır hutalarıa Ye çok 
kl1111eıer1n 11yıma dahil 
k lıtenmedlğl geç.,n 

il .. yunda görtllm4ıtl. 
.. lertn de behemehal la• 

defterine konm111 ll· 

'-t:...... doğta yıpılabllmeıl, 
~etde insan oturan Yeya 

oturaıuı muhtemel olan 
1 1P•rtmın, okul, kııla, 

• reemi bina, kontrol 
rı, .. bit çıdır, haetıne, 

• ko~ak, hamım, cıml, 
'' ••lre ... ) gibi yerlerin 

• e••el k•mllen nama 
~llına bağlıdır, içinde in· 

lanabllecek yerler il· 

enet eayımı htzırhyan 
1•rafından blllnmfyecek 
bu gibi yerlerde oforaa· 

~- dııındı kılmıı olur. 
ide numuılımı iti 11 

' dıba mlblmdlr. Onun 
~Çok tef tleler yapılmak 
1
1
'· Numaralama tılain 

~' •rık yapddığı bildirilen 
tde Y•pılaa tef tlıler ıonun 
b lıatab görllen yerlerin 

lt7arlan ( M.,murlar1 ) 
/lıl olan 'erlerde tarbay· 
e kôylerde muhtarlar g . 

,.......... 6 JDCI maddeel 
tae göre ceu görecekler· 
Arata( faluyetl gôrllenler· 

"1.9dlleeektlr. 

111 aıemarloğo Yaalfeılnl 
1 bir muerete m4ıtenld 

k kabul etmlye11lerle 
llılDe hlkmGne mugayir 
le bulunanlardan bet 
25 lirayı kadar •e H · 

~lllarlu~unı tayla olu· 
la bu ôdnl kabul etme. 
lllant olanlardı 1 O lira· 

So liraya kadmr hafif 
C!eı111na çarptmhr. Bu 

1 ilh.yhklmrdı llbaylar, 
t4e llçebaylar, nablyelerde 
' dlrekt6rleri tıyln eder· 
<'-tıalarıa ltlrut ve tem· 
)oktur. ' . .,_ fta. eayımının bazı Yergi 
lkellef lyetler konulmak 
le yıpddığı hllı:kındı bası 

'ltr ayanmau muhtemel 
'6yıe bir kuşku ıayımın 
7•pılmuın• mani ola· 

' Ooaa için ııyımıa hiçbir 
lbdaıı gıyeılle yapılma · 
~Gktlmetln bu ilde buna 
t hiçbir uıakeadı bulun 

halka iyice ınlatılma· 

llallun nreceğl lsahıtın 
laaıan kendi menfeatfne 

it şekilde koUanılmaıı 
de~lldlr. 

D içindir ki birçok pa 

lktlıaeıodand1r. 

Yakında eayım bGlgelerl teı · 

kll edilecektir. BJr 11yım böl· 
geel ııayım gdal bir memurun 
ıabahıa ıaat ıeklzlnden en 
geç akıamıa ortahk kararınca· 
ya kadar dolaeabileceğl •e en 
çok 200 n6fuıu ihtiva eden 
bloa 11yı11ndan mGrekkep ola· 
caktır. İzmir, Ankara Ye lı 
tıobul'da 11yım bölgeılnla k•· 
çar nafuıluk olacağı ıooradaa 

bildirilecektir. Şarbaylık tetkl · 
litı olan n olmıyan yerlerde 
teıkU edilecek: her 111yım b61 
geıl için de bir (Bölge binalar 
cetnll) •Ocude getirilecektir. 

Yeni istihlak 
Vergisi. 

- Baıı 3 anca ya.de 
ve kıl menıucattan metre mu· 
rabbaı 600 gramı kadar olan 
lardan 25 kurut, yGo Ye kıl 

eıyadan 55 koroı, ıapka tas· 
lakkrıadan her birinden 25 
kuroe, demir Ye çelikten beher 
100 ktloıaadıa 30 · 45 kuroı, 
bılurların ~bcır 100 kllogra· 
mından 150 knroş, muhtelif 
tarife noınıraluındakl demir· 
lerden 50 . 150 koroı alına · 

caktır. 

Kanonda gGmrtlk tarifelerin· 
dın birçok numualar daha 
eayılmakta, bonl.rdan alınacak 
resimler hakkında izahat ve· 
rllmektedlr. 

Bu reılm eıklıl glbl gerek 
lthalAttan, ~gerekıe memleket 
dahilinde lıtlbeal Ye lmalden 
ıhnacakt.r. İthalde nya imal 
ve lıtlbealde Yerıtıl verllmlt 
olan iptidai maddelerden da· 
hllde imal olunan eıyıdaa 

tekrar tlıtlblAk reıml abnmıya. 
caktır. Yalnız llıtlk ayakkıb· 

ları kauçuğa ithal ıınıındı 
reııme tibl totolmne olm11ına 
ra~men gene lmalden dolayı 
150 kurut reıme tabi tutula· 
cıkttr. Çimento lıtlhlik reıml 
kaldmlmıttır. Yolcuların ben· 
berlerlade getlrecekteri kolla· 
nılmıı veya kullaaılmannt zati 
e111 lıtihlAk reımlndea maıf· 
tır. Muamele verglılae tabi ol· 
mıyan mGeHMeler lıtlblik rea 
mine de tibl olmıyacakıır. 

V ~rglnla tarh, tahakkuk Ye 

tıhılllade muamele •erglıi ka 
nonundakl uanller tatbik olu· 
nıcakllr. Muharrik kuvveti bir 
beygirden yukar1 Ye amele 
11y111 ondan faala olm11ından 

muamele verglılnden mDııeıaa 

tutulan mCleueaeler letlhl•k 
Yerglılnl de nrmesler. lthalAt 
yıpmıya mezun bulunan gGm· 
r6klerln bulaoduJa yerlerde 
hhıliı yapan teclmenlerle it· 
hallt yepanlardaa satın ahb 
bonları ayni yerlerde toptan 
nya perakende satanlar elle· 
rinde bulunan demir, çelik, 
bakır Ye mamulAtı için bu 
kıouaan meı'iyetl tarihinden 
itibaren oabeı gGade beyana•· 
me •ereceklerdir. Muvakkat 
ikinci maddeye göre yalnız 

demir, çelik, baklf mımulitı 

için beyanname nrllecektlr. 

nomıal Ye tarımsal bakımdan 

tetkikler y•pmaktı olan ilbay 
General KAzım Dlrlk; Cuma 
gi\nft •e dfta kClçOk Meuderea 
bölgeeladeki ılıcal1rı dolatmıttır. 

İlbay; bDt4a köyleri dolaımıt, 
ha yal ilr6alo çok nrlmll ol 
duğunn gftrmtııtar. Tfre, Öde 
mlı, Torbalı, Bayındır Ye Kot· 
adııı köylerinde Ubay kôylerl 
terimize ıöylevler nrmle, drflnG 
çabuk kaldırmak için imece 
aıol6n6 tnılye etmletlr. İlbay 
general dao akpm 11rıcnıaa 

döamGıtar. 

Ermeni Patriği kı· 
yafeti Değiştirdi. 

İıtanbul, 1 (Özel) - Ermeni 
patriği, ilk defa olarak buglu 
ıhll elblee ile geımlye çtk· 

Köylerde 
imece çok iyi Bir 
çalışma UsulOdOr •• 

İlbayhk köy b4roıuadın 
b6tGa köy muhtarhklarına bir 
blldlrlm gönderllmlı, tarlalar· 
dıkl 4r6n4a kaldıralma11 . için 
köylGmbla imece uıulftn6 

tatbik etmeıl, birbirine yar· 
dımdı buluama11 Ye ClrDnDaGn 
maliyet f la tini ylkıeltecek ıe 

kilde leçl aramaktan uıgeç· 

meel blldlrllmlıtlr. 

Yeni netriyat 

Çocuklara 
Sağlık öğOdleri 

KOIUlr Babnhğındaa ıarımıı 
Ktlltttr dlrektörlftğQne gel~o 

bir bildirimde Ordu Baylnı 

bay Selim Sırrı Tarcın tiri· 

fındaa ilk okullar ıalebeıl için 
yazılan (Çocukları eağhk ôğdd· 

Jerl) eaeriala ilk okullar ktl· 
tGpbıaelerl için ahnmaıı mo· 
nfık gôrftldGğ6 hUdlrllmletlr. 

Tire T~nezzOhQ 
- Batı 2 inci yDade -

Geamealer; prbayltğın ha· 
z1rladığı ôtobGelerle kaplan çeı· 

meıılae çtkmıılardır. Bir luımı 
dı pıt• çeımeılne •e oradaki 

keıtrne ormanlıkların• gltmlı· 

terdir. Tire ıarbayhAı; kaplan 

çetmeıhıde konuklara a;,utımık 
için blylk: ha11rhklar ve eğ· 

lenceler tertlb etmletl. GdaGn 
iıcak eaatlerl bu gbel ve her 

taraft•n ıular dakGlea koya 

galgellkıe geçlrllmlt, dnul •e 

aluıal oyunlar oynaamıı, tar· 
baybğın hazırladığt azık neı'e 

içinde betmlıtlr. ğeç nklt Ti· 
reye döaftlmftı, ılay park' ge· 

zilmietlr. Alay kamutanı; Tire· 
de kıea bir zaman içinde eD 

mlbim bir yeri mezarlak ha· 

llnden mamureye çevlrmlttlr. 

Alay parkının içinde Marmara 
denlılnl tanslr eden bayık bir 

buuz yaptırılmııtır. Gezmenler 
t1rın muhtelif yerlerini geı· 

mitlerdir. 

Tire llçebayhğı, fil baylığı 

n parıl bıııkanhğı gezmenler 

için özel bir ilgi Ye aevgl göı · 

tetmlelerdlr. lımlr'll ~ezmen 

ler bu derin n umlmi llglyl 

unulamıyaca1L lardır. Gezmenler 

motokarla lzmlr~e dönerken d., 

Tirelilerin ıamlmi tezahftratı, 

alkıeları araıında lııtaıyondan 

ıyr1lmıılardır. 

Oksflrenlerl Mut· 
laka (Okamentol) 
Öksflrflk Şekerle· 
rini TecrObe Edi· 
n .z .. 

ve l'flrjen ~ahapıo 
En Cstfln Bir Mfts· 
hil Şekeri Olduğu· 
no unutmayınız. 

Kuvvetli Mfls bil 
lstiyenler Şaha 
Sıhhat Stlrgfln 

Haplarını Maruf 
ecza depolarınd 
ve Eczanelerden 

' Arasınlar. 
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>cc en 

~ .............. . 
İzmir Jklacl icra memurJu· 

ğaadaa: 

Bir alacaktan dolayı enelce 
haclı olunan •e eatılmaıına 

karar Yerilen İsmlr bumahane 
clHrındı mGteddet ıalonu ya 
D1ada 269 11yıh berber dik· 
k•uıoda bir kaçak camlı ko 
mldoa Ye bir bGyftk ayaah 
ılmılyellk Ye btlyftk iki parça 
tuhafiyeye ıh cımh moıtorahk 
ve bir btlydk camh Ye aynıh 
vitrin n bir camlı bayak do· 
lap mezk'ftr meakulan açık 

artumaeı 10·6·935 pazarteıl 
gana 111t 13 çO 30 da mahal 
llade yapılacağından lstr.kli 
olaalann dellillyeııl alıcıya ah 
olmak Gzere tayin edilen ~ftn 
n 1Utle eatıı mahallinde hu · 
lanmıları U•a olunur. 

Aydıa demlryolu umum md 
dlrllğGnden 

1 ·6 ·1935 tarihinden lış'era 
ahire kadar Naallllden lıt11yoa 
lara tam Yağoa doluıu olerak 
taıınacak llolt kkmOrlnla tabi 
olacağı tarifeler berveçblzlrdlr. 

l - Nullllden. Derebaıı, 

llkkurıon, Ôdemlı, Taskm, 
Evciler, ıfttlaç, ıoadorlu, ince· 
köy, Çivril, dinar, karakuyu, 
çapalı keçlborlu, balıdıı, kule · 
öatl Ye eglrdlr lııuıonlarını 
beher loau için 405 kuruı tlc. 
retl nakliye atanacaktır. 

2 - Nazilliden erıkbaıı, 
çıplık, bıyınd11, çatıl, tire kuo· 
cuburuo, kayae, devellkôy, cu· 
maoYaıı, Gaziemir, ııeydlk6y, 

Kıaılcallu, Buca ve lzmlre be· 
her tona 342 kora,ıur. 

:i - Nasllllden denlıll fU · 
beel dahil kuyucah ile çardak 
araıııadakl lıwyonlara ye aöke 
ıubeııl dahil atça ile torbala 
ara11ndakl umumi tarifenin 
birinci ııaıfıadın 50 yftzde 
teazllAt yapılacıktır. 

Aydın demlryolu umum mG · 
dGrlilğtlnden 

.. 1 ·6 l9:l5 tarihinden l1'ar1 
ahire kadar aeığıdakl letaıyoa · 
lardaa lımlre taoınacak bu~day 
bakla, darılır, ıu .. m, kendir 
tohuma, çhlemblk, yulaf çaY· 
dır n arpanın tabi olaeeğı 

tarifeler berveçblılrdlr. 

İetaıyondaa Ödemle lıtaııyona 
lzmlr b11ğdıy, bakla, darılar, 
kendir tohumu, çitlembik, ııu· 

sam, yulaf, çavdar, beher tonu 
526 arpa beher tonu 405 
llkkorıon İımlr 495 405 de· 
rebıtı lzmlr 450 405, tire fz . 
mir 360 3 L5, çatal lzmlr 360 
315, bayındır lımlr 360 315, 
çıplak lzmlr 315 306, ankbıeı 
lımlr 3 l 5 292 tr.peköy lzmlr 
252 252 

lzmir Sicili Ticaret Memurluğun· 
dan: 

lzmlrde 2 inci kordonda muamele yapan (Banko Dl Rom• 
Jzmlr oubeıt) nta ödftoç para vrrme lelerlle uğraııcağıoa mdte· 
dair beyınnameei 2279 numarah kanun hiikftmlerlae tevfikan 
ılclllu H.10 aumaruına kayıt ve teacll edildiği Ui o olunur. 

1 - Beyanname 
2 - Veelk.a 

1zmlr ılctu ticaret memurluğu reemt 
mGhftrG Ye lmueı 

O. 'fenik 

lzmir Valiliği yOksek makamına 
Pan lkrası moamellta hakkındaki 2279 eayıh kanunun h6· 

kftmlerlne ıevflkan fıbo beyannamenizi Oç ncııba olarak yGk· 
ıek makamınıza aunar n para muamelelerimizde azami yftzde l 2 
faiz aldığımızı ~e hona mOtealllk heeaplarımıaı 81 mart, 30 ha· 
ılran, 30 eylQl n 31 birinci klauundı kıp•tmıkta oldugumuau 
ıaygılarımızla blldJrlrlz. 

Banko Dl Roma lzmlr tobeel 
lm11 okunamadı 

izin vesikası 
Adı: Banko Dl Roma 

Kanuni lkametglbı: Mareeal feval caddeııt lımlr 

Tle1d lkameıgAbı: " .. .. .. 
Tabiiyeti: halyı 
Sermıyeel: 20,800,000 Tdrk llrısı 

Ah nacak faizin en yClkeek haddi: Y Gzde 12 
Yapılacak. muamelenin nevillerl: Banka muamelltt 

11.6.934 tarih •e 2279 numaralı kanona tevfikan Terllmeıl 
lbım,elen beyannameler Banko Dl Roma dan ıhnarak kendi · 
alae MIDÇ para nrme lolerl Ue oğraımuıaa mileaade edllmlodr. 

23 Mayıı 935 
bmlr İl bayı N. 

Aıh gibidir 
30.G.935 

lzmlr ılclll ticaret memurluğu resmi 
mlhtlrft n lmzaııı 

B. Tenlk ıaos 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

" CER ES .. nparu 3 haziranda ~elip 6 baslnndı AnYer, 
Amııerdım, Roterdım ve Bamburg limanları için yftk alıcakt11. 

0 SATURNUS .. nparu 12 haalranda gelip yakaofl boıılmktın 
ıonra Burgıs, Varna, Kôatence için yftk alac•ktır. 

nULYSSES,, npuru 15 haziranda gelip 20 baslranda AoTera, 
Roterdam, Ameterdım Ye Hamburg limanları için ytık alacıkt1r. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
• 1NORDLAND,, mol6ra 4: haslrandı Roterdam, Bamborg, Co 

penhage, Danblg, (;dyala, Cöteborg, Oı1o Ye lııkandlna•yı 
limanlarına hareket edecekıtr. 

"ROLAND., motör6 22 hulranda.Roterdam, Bamburg, Dant· 
ıl", (;dynla, Goteborg, Oılo Ye lekandlnnya Umanları için yGk 

alacaktır. 

SJtllVICE MARITIM ROUMAIN 
Garbi Akdenlı lçtn ayda bir Muntazam Sefeı 

0 ALBA JULYA .. Yaparu 20 haziranda gelip 21 hazirandı 
Malta Mar11lya n Baraelon limanları için ydk ılacıktır. 

1 • 

11PELEŞ., vapuru 14 temmozdı gellp 15 temmuzda Maltı , 

Manllya n Bareelon llmanlanna hareket edecektir. 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 
lımlr'le Nn·York aruında ayda bir muntazam ıefer 

"TAMESIS11 npura 18 baılrında (Değro) İzmlr'den Nevyok 

için y6k alacak.lir. 
Hamlı: lJialardald hareket tarlhlerbıdekl degl~tkllklerdea ıcent ,. 

mee'aUyet kabul etmea. 
Futa tafalltt için lklnd Kordondı Tahmil Ye Tahliye etrketl 

blna11 ukuında Fntelll Sperco acentıbğına m4ncaaı edllmeı!I 

rica olunur. T"lefon: 2004 · 2005 · 2663 -P erakende Kükürt 
Satılıyor. 

Memurlar kooperatif laden: 
Keçiborlu ktlktlrtlerlnln 50 kiloluk torbılınoı 320 kuru1tan 

hılyaa klklrtlerlnl de 345 karuıt•n perakende olarak satmıya 

bıtladığım111 uyın halkımıza blldlrlrlz. -



!HH!HHH!.~~~ .. HHDDIHH~.""''''''''''''''"'"''""'"'''""""'"""""~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ı Ak h B k ı Devlet Demiryolları ödemiş Belediyesinden: Dok.tor 

şe ir an ası ve limanları umum Açık ebllımlye konulan 46 kalem kı>taelyeye ........ OD giin .Osman YuoıJ8 
. . mOdOrlOğD ilanları.. içinde Teallen bedel çok gör6ldlğGoden 14·5·935 del' itlhllren ~ 

İ Z M 1 R S U B E S 1 bir ay içinde haziranın on GçQocQ pf'rtembe gGoCl 1Ut oadllrde Deri n Tena1CU 8 
' Ankara Gar Bina- kadaa pıurlaklı tahn alınacaktır. Taliplerin ıartaame Ye kırt•· MDtaballlll ..... _. 

İkinci Kordonda Borsa clnrındakl kendi btnaıaodı sile lfeteslol g~rmek kere komlıyôoa maracaat f!ylemelerl Ula Herg6n haltallfl ...,.... ~ 
TELEFON: 2363 Si Eksiltmesi.. olunur. U57 20 24 28 2 10 dan aktım ıltıJ• 

~~B~~~-~~~~-al~~~k~~-.~~~~d~~.~b-a~~-ı•k~~ n ~~ri~- ~-
Hertftrln (Banka ve Komisyon) Muame· Ankara lstaaycoonda yeni ornava satın ma omısyonun a ı · c:. .... Adres : Kemer1ltı -r-

1 e leri deruhte olunur. yapalıcak gar blnaeı ile gazino leleri yapılacak olan asker illnları kak numan 19 

Mevduat Faizleri 
Vadesizlere % 4 
Altı ay vadt-liye % 5 
Bir sene vadeli1e % 6 faiz verilir. 

Zahire, Qı8m, incir, pımok, yapak, afyon vesaire komi&· 
yoocaloğu yapıhr. Mallar gf!ldl~lode sahiplerine en mdaald 
eeraltle nane 'Verilir. 

blna11Dın bO.tGn teılsatlle be· ,_.._ ______________________ ....,_il 

BurnHa aakeri H. al· ko. dan: N rıber lnıaeı kapıla sarf oanlile V. • 
eksltmlye koomuıtar. l - Buronadakl lut'11t ihtiyacı için 2! bin kilo ıııaretl VV • ı:...,. ff. \7 Sil 

1 _ Bu tneutıo kttlf be· açık akıiltmlye konmuştur. r 
deli 789309 lira 55 koruıtur. 2 - ihalesi 2 haziran 935 pazar gQofl saat 15 de yapılacıktır Ze 

~ - Da ., için lsteklllere 3 Beher klloeanı tahmin edilen flıt 18 karottar. Der e 
Tertltcek nnk ıunl1rdar: 4 - Munkklt teminata 324 llradJf. & eo. -.... , 

A Ekllltme .. rtnameıl 5 Ş1rtnımeslnl görmek için her gftn n ekslltmealne gl · DEUTSCBE LEV ,lNTE ~ 
rlıecekleılo bildirilen nktlnden enel temlnatl111le ı9 f/1/17 .. 

8 İoıut projeleri ve eoodaj "AKKA,, Tapana ff /.f' 
birlikte buroanda ad.eri satın alma komlıyonona 

kesimleri bekleniyor Bambarg 
mürıc11tları 14:13 17 22 27 1 · rae1tıır C Te11l111t nan projeleri kalo· venten yftk çık• 27 -' 

rlfer, sıhhi teıl11t, t'tlektlrlk Bornavı 19keri sa. ıl. ko. Dondan: " ARTA n 'flPP11': ,..,-

huagazı l - Gaziemir ihtiyacı için 63.500 altmıf Oçbla beıyCll kllo yııta bekleniyor, ~ .... il' 
D Fenni ıırtnıme ııgır eti kıpah zarf la ekılltmlye konmaıtor. kadar An•en, Roter lota ,.. 
E Ketti kola..eı 2 - lhaleıl 8,baziran,915 cumarteal gftnCl 'ıaat 15 te yapıla· borg Te BreaıeD 
F Teelıatlar .. rtnımeel caktır. alactıktır. SCJlVlpf · 

:l - Beher klloıonı tahmin edilen flat 16 kuru11tor. ARMEMENT 8. 
G Taksimat cetTellerl 4 - Muvakkat teminata 762 liradır. BAMBURG _.pi' 
8 Mukavele projee~ 5 - Şartnamesini görmek için ber gftn ve ekıdltmeılne glrl· 0 TROYBURG ,, 2~ 8' 
1 Umooai ıartname eeceklerin bildirilen gftn 'te uatten enaz bir uat enel beklenlyer. Anwerı ıı1r. 
l&teklller bu projeleri ve teklif mektuplarını Buroua askeri eatıo alma komlıyo· borg'ıaa yak çıkaraO ~SS 

evrakı 39 lira 22 koruı karı.. nuoa vermeleri. 23 28 2 7 1 •86 JOHNSTON V AREN 
LTD LIVERPVL JI hg,nda de•let demlryollarımn Buroava 11keri aa. al. ko. dan: fll 

.\okıra Ye Bıydarpaea vezne· 1 - Ôdemtı için 98.400 doksan eeklzbln "dGrtyGz kilo llnit " QUENM.ORE '' ·~ 1' 
lerlnden alabilirler. maden kömGra açık ekelhme saretUe utJa abnactıktır. mayıata gelip Ltwerpa _ıd 

> lb 8 b d çıkırmııtır. & .rtTBI"' 3 _ Eksiltme 20 haziran :.. - aleıi , 111rau,98S cumarteal geaa aaat 10 • yapı· SERViCE DIRECT TTIDıal""' 
lactıkllr. 935 tarihine gelen perıembe TUNA DA . ...J.til' 

gdntl .. at 16 da Ankın'da 3 - Beher tonuna tahmin edilen ffıt 18 llndır. "TİSZA npoıo 5 ..,...._. 
d 1 d t il l i - Mo~akkat temln•tı 96 liradır. da bekleaİy' or, Badapeı~•'' :...k 

ev et em ryo ara yo n me· 5 - Şartnamesini görmek için her gcıo ve ekalltmeılae •iri· 'f" 7.,,.. 
ba ı d t ı bl d ı " dtln n Vtyaoa 

D • reı nasın • top ID•· -ceklerln bildirilen gCln ve saatinden enel temlnatlartle • ~ 
--L L-ıı L 1 .,- alaeakttr. ..n .... 
.,.. artırma ne~ tme •Om 8· birlikte Borona'd• aıkeri .. tın aım. komlıyonuoa "DUNA npaf11 ~ -ıl/lt 
yonunda yapalacaktar. mGracaıtlın. 2:-l • 28 2 7 1'85 ~: ı Badll"""..a. randa beMeD yor. ıçto J.., 

4 Ekslltmlye girebilmek için yln ettigl nslkalar gaodıa mouddak ehliyet ve· BntlılH Te Vtyana~ 
lıteklllertna tağıda yasıb temi C Da kanonun 4 GneG mad· ılkaıa almeakbr. 

THE EKSPORT ST 
nah ve veealkl ayni gilD eaat deel mucibince bu ite gtrmeAe 5 - Tek.Uf mekmplan lba· CORPORATaO?C S I' 
15 te kadar koml11yoa relıllAI· kaaanl bir mul balanmacbğına le glal uat 15 149 kadar mak· .. EXARCB,. nporll ,,,,, 
ne vermlı olmaları llsımdar. dair beyann ıme bn m11bbHlade komlıyoa re• alrua dotra bekleal:• 

A 2490 .No. la kananan 17 D Şimdiye kadar upri 500 lılt8fne nrllecekllr. Potta ile york lçla yak aı.cak-~.~ • ..f ' 
laci maddeline uygun 3C>322 bin ita kıymetinde ve mimari g6aderllecek mektaplana Diba N. 8. _ Gellt ~ 
Un 38 kantlak mankbt kıymet lllhllrlld gar blnuı aya· yet ba ... ıa kadar komleyona npu tarthlerlade ~ 
temlaıt nada tek bir bina lata etmlt gelmlt olmua lbımcbr. lllçWr mee'allyet .... ~ 

~mnınıwoom~ ~k~r nını~nımnını~~e~~=oo~~~.~~~k=n=n=•=n~ıa~-~~=~~~=·~·~da=•~r~n=d=a~~=k=u=h~·~•~ıo=s~. 1'~5~'-2~1~2~6~s~ı~ı~~T~~=~~"-N_n~. ~200~7 

§ A. Kemal Tonay 1 Tl:J o K iYE Otivierveşo..-. 
5 Bakteriyolog ve bulatık ile eaJiın butalıldar 5$ l 1 R tiT 81 Limitel V apOt 
§ birinci sınıf mCltahaaedı 5 j 1 

' \ 
§ •·••bene 1 .... 10011 brflllndaki dibek .ok.ak •ııac1a ao •r· ii , Acentası ~ 
§ h ev 'fe maayeaehanfllİl&de ubah IUl 9 dan akfam Hat 9 a kadar§ CeadeU Dan. Bklael ' 
5 laaatalannı kabul eder. 5 BAN L A5 ı 2443 a Mlracaat eden haatalara yapılman Uamgelea uir lahliltt Ye§ ~ Tel. ,,... 
§ mikroakopik muayeneleri ile veremli lautalara 7apdmaana cens gö- § The EllennaD u.;: ,,.f"!.. 
§ rllen Pnomotorakı (ban vumek) maayeaebueaiıade maataamaa E 11 POLO " npara ~ 
5İİllll yapılır. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHHllUllllllllffi Aanrı H Lonclra'da• ;,-t 

• tahliyede balaDacd 
0
:. J1' 

H n •• t ... ada Loaclra ye amza ı.t.US em 1ek .ı.eakhr. 
5 

t1İ' 
11 OPORTO .. npar:.,....-Foto Q raf han es ı randa LtHrpoıweSff 

beklenmektedir. ~ 
Fnkallde ıar••t n nefuede H temlaath olarak foıoAufa 

mClleılllk her it yapılar. 

Vesikalık Resimler 6 Saatte 
Amatör işleri 12 - 24 " Hrllir. 

Portre reılmleri, aıraadlamaa, kart poetal itleri teminatlı Ye 
pek elnrltll flatlerle n mlmk6a mertebe ft bir samında 
yapıhr. 

Sa t ı ş M ağ a·z a 8 ı n d a 
En maruf fabrlkılıran e11m, f lllm, ~tAıt, makine Ye eaa· 

lan rekabet kabul etmes f latlHle •tılar. 

lzmir Milli Emlak Modorloğonden: 
2 •e 16.6.935 t1rlhlade ıatllaca~a illa edllea Mllll Emltk'ln 

3 H 15.6.935 camarteıl gtlnl nat 1 l de 1atıla•~ı illa ola· 
nur. 1600 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
uker ilAnlan 

Ankara M. M. V. Sat. Al. K.o. dan: 
Ciheti Nkerlye için 193 adet karlll5rl yıpbralmak Gıere b 

palı urf la ekslltmlye konalmaıtar. İbaleıl 18.6.935 ula glaG 
ıaat 11 de Ankara M. M. ut. al. ko. naada yapılacaktır. Mu · 
bammen bedeli 5~75 liradır. Munkkat teminat akçeıl 890:1 
1111 75 knroıtar. Şartname Ye reılm, bedeline kartı iV. Ş. den 
ahnaeakıır. Ekslltmlye girecekler 2490 .. yılı kaaanaa 2 iLcl 
Ye 3 fbıoil maddelulle ıartnımeelnde J•SJlı belgeleri Yealkaları 

•••iDii "' teklif lerlle birlikte f!D ,ec olarak lule gbl naı 
ea ı kıdar kemhyoa relsllllne Hrmlt ltaloaacaklardar. 

1 7 11 16 1602 

0 TBURSO., wıpllf1I ıJI' 
ortuaada Bali, Aaterl "~ 
dn'dan geUp tıhll1 ... ~ 
DMak ••ayal ..... ~, 
ve Bali lçla ylk ,. ti 
Not Vant t.....,. #lfll. 

parluıll Wmlerl ....... , 
tlklWeNea .,.. • ...,.. 

........ ~ .. ; 
Yazın Geldie--

Daber Veriy0~ 
Bebılbüa ubll .- r'"'~ 

ıa açalda. Geeelerl_~r.., fi 
dıl' J.amblllull• ..... ~ 
geeeel laayabDI ~.,W I' 
•aa ba aevlmU ~ 
JlllD blrlact ......... ,, "' 
çok yftbek bir m~ 
eabae ..... bıaoakld• ~ 

Sabllpuk ~ ~ 
lsmlr'la ea kibir ~I.. ;,. 
oluyor. lsmlr'la --; ~ 
adamlanndan otelel ~ .. ~ 
ile methar lokall_,~ 
Slleymu'ı u il• ..... ~ 
uhtlpark palnOlll•~ ;.,, 
da ıormık lçla ... ~ 
leml7e hlıtla·"8flal 111' ......... 


