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'- 3 
lzmia'de bergno sabahlan çıkar, siyasal gazetedir. 

Dış Bakanımız 
Cenevre'den DöuOşOnde Sof· 
ya'dan.~Geçmiş ve Hararetle 

Karşılanmıştır. 

osliova Büyül~ Elçimiz B. Vasıf öldü. 
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llgün Hava Koruman- Er9 nsa'nm e· Finans 
ırToplantı Yapılacak Siyasası .. 

-.ıdaşlarımız, -Uçaklarımızı Ar· Varıova,-ı-(-A-.A-) - Pollka 
Zerojaa gueteıl Fraaaa'aın 

ak için Ellerinden Gelen ÖZ· ffaane ılyaıaunı lncellyerek 
• diyor ki: 

rliği (Fedakarlığı) yapacaklar.. - Frao11 geçici kombine· 
..... sonlarıadan çıkmıt bir parll 
, kaa 1ımet loöaa, Tor. • tir. Hava kuromamua yapıla· mento coklağana dayaamak 
"- bir bıva ıehllkeel cak yardımlar için grab grab ıuredle değil uluıun yaratıcı 

da oldoğanu bildirince toplantılara bqlao1DJf, bUh1111 kune&lerlol toplamak tuılle 
~ L.~emleket bu önemli it Jıçllerlmlzdlr. f laaaı karııhkların dOıehe· 
l. ..,.rık ıçmıı bulunuyor. lıcllerlmlzlo önemli bir luı · bilecek bir dorammdad1r. 
~... öaeml, deAerl böy· mı, ilk ft ol11rak birer gOnde· l 'rank d6tecek elorea ahın 
' ...... lınca bu btıyilk uloı llklerlnl hava kurumumuza blokun bağh öteki paralannın 

JP Japın•. Çok yakın bir n.rme«I kmrarlıet1rmı1larchr. de dftfmeıl bekltnmektedlr. 
g61derlmbclo kuvvetli Bu kararları dıhı ôaemlt Fakat ZUotl ayra (mllıteına) 

....._ 'hoaarı dolaımağa batb· n gelirli kararlar ıaldb ede· kalacaklar. Çdnkl Zllotl'nln AtaUlrk U~klanmızın llÇUfUDU takib ederlerken., 
~ IGrece~mlze herkeeln cektlr. Hava kurumumuz kısa doruma öteki paralarınldnden _ Yazısı 4 ilncü yüzdedir _ 

~ ':: •• !•'•h11~:. •·:.·~ ~~.~m~:~· :.:~";ibıb':!;: hom;::~:·~ Satışları iiıtly;J~·G;;;ı;i;;-i:-n·.-;rı;;;·s;;ry~;~f~~-c;;ç;;k;~~:-·· 
'-bllketl karttllnda •er bir it yapacak, hanlarımızda N ) Ç k 
.. ; ıezllen ve butnen ıehllkenln Glreeen, 1 (A.A) - Bagftn ası ı acaktar? 1 . d B- 1 D B s; ._~· kuramamasa yar• ÖD6De eD kısa bir zamanda bona'da 1935 fındık ftrlnfl Qtasyon a u gar ış a 

t lllllUtlDQftur. lzmlr'lmis geçilecektir. Yarddqlann bu Eyldl teslimi klloıu 48 kaıtan Roma, 1 (A.A) - ha11n n ~ • s; ba ltde de kendlılae ulaı ve vatan itinde birbirine 20 bin kilo fındık içi aline propeganda mlltetan glnllk k il G" •• " 
1ııt Jıpacak Ve herhalde rekabet eltl~lnl Ye edeceğini Ve 1934 drlnClnden de klloea gaaetelerlo 18 hulnndan IOnra anı e oruştu. 
~ elden bırakmak lıte· giJrlyor, doyuyoruz. 62 buçuk korattan iki vagon 10 •ylah olarak haftada an· 

'- kur. Bagtln pnmız hava kura· fındık içi eaıllmıttır. AUue •· cık bir defı olarak çıkab11e· Sofya, ı ( A.A ) _ Balgar - Torklye Dıı lılerl Bakam 
•arbkblarJmızdıo en manda İlbaiJ General Klzım tıılın lıteklldlr. 1935 fındık ceklerlne n buna makabil 1 .. 1 ... f .,·aaPndaa·. D L ., ,,-- o.tor Led Jk Rıtaı Araı 
Jarddqımısa kadar Dlrlk'hı baıkanlığlnda bir top· GrClnG berekeılldh. 'Ürln bo· oartamba H cama gGnlerl altı 

'-ta lehllketbaln 6ne· Jantı yıpılacak, 6nemlt karar · gtlne kaaar hiçbir zanr görme· 11yMa .otarö ~ıkmalauaa b~ar yanında bayan Afet, kın bayma 
1111__ S.Yint, TGrldye camar lııetkaa· 
--.waıı, •e takdir eımlt· - Sona 4 ncl yOzde - mittir. •ermlıllr. 

r
; tıaıya-ııeHaheşiStan··A~asında··Niii·a~ · ::::~= Eftl=~~!: 

gltmet bere Cenene'den 1aat 

Yet Bir Harh Patlamak üzere Mi? '·'ı.: .. ~':i.:~::~·:u.. 
• ._ ........ ..,.._ıH.------

l:lssolini, iki Faşist Fırkasının Seferber Edilmesi
; ~Emretti - Italya Donanması Da Ilazırlık Yapıyor 
~ ~an Gazeteleri, Habeş Ordusunun Ecnebi Devletler Tarafından Ten

•~Edildiğini Yazıyor ve Bunun Italya'ya Karşı Olduğunu Söyloyorlar .• 
4i.,.~. 1 (A.A) - Stefanl ka:-tı göıterllcn haımane hare· 

~·= ketler açık ....... oeylerdtr. 
~•da k11ml ıefer· Bllh .. ı 1eferberllk ba hare· 
" lltıa edUmoıl Gzerlae ketlerin halym aleyhine oldu· 
~ lluı dola Afrlkasındakl pnu g61terea en canlı M: 
~rlnl (MGıtemllkeler) mlealdlr. 
~ il bir ealdırmıya (Taarruza) Glornale D'lıall• Babeılııanıa 
' "'P••k (Ml\dafaa) için bu ıareıle dllhlnma11nıa H· 

~ .... oltnl Aknlla farkaaile bebl ne olduAa ıuallal eorduk· 
~ iki faılıt fırkuının 11111 eonrı, banan Babefletaa 
~-- edUmealal dl~er bir lmpenıoruau dahilde kanet· 
~ da karulma11nı em· lendlrmek için mecburi adde· 
~'· dilea bir •ftfll hasırlanmak ol· 
~ma için de flmcllye dutunu kaydetmektedir. 
~ btrço~ ıabay aıabay n lmperatoJ: Halle Selalle ken· 
~ 11a1ıe-..ı dllh altına dl alleılnln lmperatorluk hık· 
\ •t Ye 1913 sınıfı da kını hentla ıuumımıt olan ti · 
a..lltaıada abkonulmuttar. halyan askerleri Habefiıtan'a 1e\'kedilirk:en. mal halluna bana kabul ettir· 

~rllk tam bir dizen olduğunu yeımaktadır. Bun· olmaotur. Mlnlay Olngtn'tn mtk için ılel monff•kıyetlere 
~ '- hldleeıls olarak ya· lardan . blrlaciıl Babeı'Uletln baıkanb~ altındaki İtteç he· mohtaçıır. lralyan mllıtemllke· 
~r. daimi ıurelte ıtllblıamaeı n yeti de Babeı ordaıana hem terinin ıllllıeıs olduğuna gör· 
~· ı (A.A) _ ltalyanlD diğeri bu dllhlann kime kaqı iyi çahftırmıt hem de ineç dlll lÇtn boraların• 11vq ih· 
~L •e lErltre'yl mldafaa kullanılaca~ının bllhameel mea'· fabrikaları lehine aıri bir ınat tlyac1na çok muvafık bulmot· 
'~ laere aldığı ıael tedbir· eloleridlr. Slllblanma babelnde için llsım geldlgt surette ılllh· tar. Babeılııan lmperaıoru bu 
~ laerhangl bir hareketine Bebeı orduıanan ba eon yıllar lanm•ılır. Diğer taraftan llıbet nmadanda bazı Avrupa hlkd· 
~ 0ltaık için yıpılmaktı olan zarfında mtlhlm ınrette arttı· ordlllanda FrUlllS Sen Slr ılel metleri •e gısotelerl tarafın· 
~--QIUlal mannnlara kartı ~anda tlphe yoktur. Orada mektebinden yetltmlt sabitler dan da teı•lk görmektedir. Ban· 
'llaetelerl mGcadelelerlne blnbafi Poleıln bafkulı~ al· 'fC İnlçre'de talim görmlt lar Adleababa'da kendilerinin de 
~ etmektedir, tıatla c;alatmaı olan Belçlb'b açmaalar nrcbr. Ba euretle İtalyan dtltmanı olduklarını 
\a.~e D'ltalla gueted, ılel heyet ayal umanda Bel· eon yıllar sarfında genlt mlk· hleeetdrmekte ve bu nıretle 
~'la olu ına..muh· çlka Ye ~ .. kyı ıllAh darda ahnmıı olan ılllhlar ve lmperatora kuneıleocllrmekte· 

ltıı ı 1 iki m•'•I• fabrlkalan lçbade 111 bir n11ta dalma y11cb&ımıı gibi l1alyı'ya dlrler. 

Dıı Bakammıs 

Bay Tevfik Rtıtdü Araa 

lıtuyonda Kralın mGoa•lrl Bay 
Graef, Bulgar Dıı itleri bakanı 
Blıy Köeelnnof, Sofya'dakl 
Tar ki ye elçisi Bıy All Şevki 

Berker ve dl~er reıml tabii· 
ydler tarafından eel4mlaamıotır. 

Bulgar dıı itleri bakanı bay 
Kötelnnof ıarıfından bıyanlan 
çiçek demetleri ıanalmQftar. 

iki bakan trenin hareketine 
bdır lıtatyoa ulonunda gö· 
rtltmltUlr. 

Güzel San'atlar (12) inci 
Resim Sergisi Açıldı. 

Knltür Bakanı Bay Abidin özmen, 
Gozel San'atlar için Söylev Verdi. 

Aukan 1 (A.A) - G6ıel 
ean'atlar reelm ıubeehaln on· 
iklael retlm eerglıl baıln Mat 
onblrde eergl e•lnde ıçılmıt 

n açılma töreninde TGrk ve 
yabancı ıeokln bir kalatialık 

hazır bulonmutrur. Kahır 
~~~~~--~~~~--· 

Gloraale D'lıallı, Habeılıta · 
nın IOD haımAne hıırekerlal 

İllalyan ılyasal kuryelerine karıı 
yaphgı tecavaz olduğuna ıö1le · 

dikten ıonn diyor ki: 
14Uıl · Uıl htdleeılnl hallet· 

mek Gıere toplanacak olan ha· 
kem komlıyonu daha bir araya 
gelmeden lhtllif alanı gittikçe 
bftyClmekle ve brıımaktadır. 

O derecede ki, banlann ha· 
kemle ve doıtça halline lmkla 
yolnur. 

bakanı bay Abidin Ôımeo bu 
mftnaıebetle ıta~ıdakt 16yle91 
ver mittir: 

Bayanlar, Baylar 

- Glaol ••'atlar blrltglnln 
Ankarada aÇhgı ıergllertntn 

onlklnclılnl açmakla mutluyum. 
Sergi gözden geçirildiği zamın, 

Tdrk uloıunon ghel ean'atlar 
alınandald gelltltl göze çarpar. 
Memleketlmlsde ıabllğ gtlaol· 
llkltır çoktur. Hayale genltllk 
verecek htdlıeler kag.rmanhk· 
lar pek çok geçmlttlr. Tdrk 
çocagunan duyguıa b•Dlan 
kanamamıı tekilde kalam .... , 
kalmH111br da.. Eserim yıbek 
degerle tlealse ıanmaktadır. 

Btlylk Ôaclerlmlsln yô.emeelae 

- Soaa 2 lllCI 70.de 
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_D_iJi_m_i_z __ JI G lüı n lüı n ·T e oya .~ o ,H a lb e .ır o e ır n 
'fAnkara'da 

Kılavuz 

için Dersler .. ....... 
-18 -

Harp (T. kö.) 
Ciddi, mtıcadele - snat 
Mtıcadele etmek - 11avat· 

mak 
Uğrıı 

Uğratmak 

Savaıkın 

Uğratkan 

Harp kellmealnln yakutça 
kôkG karp'tır. Bu keJlmeyl 
kazanınca, ıavaı ıözGnd cidal 
'Ve m4cadele kırııhgı olarak 
alıyoruz:" 8Qn asır doğu tarl· 
hinde en bGytık devrim, Tftrk 
erkinlik eaveııd11. 1, 

"111met İoöoO, yıllarca, denk 
bGdce fikrini yerleıtlrmek Jçln 
1avaıtı." 

"Bir alkil için 11ava1mıyın· 
ların 6mra boıa geçer." 

Uğraemak kellmeeloln kıla· 
vozda meıgul olmak karııbğı 
alındığını biliyoruz: '"'Daoden· 
beri ıenln lolole oğraııyorum." 
c6mleı•nde oğraımak tam itti· 
gal etmek yerindedir. 

TGrkçenbı incelikleri v.r. 
Eğer: .. İki gaadenberl kamu· 
tayda, bu kanonu çıkarmak 

için uğra11yorum . ,, denenlz, 
burada "oğraımak,,, snaımak 
anlamına g~çlyor. 

Kılnuzda meegule kelimesi 
1111., ve 0İt gtıç., diye kartı 
Janmııtır. "Snaı., mGcadeJeyl 
karııladıktan ıonra, meıgalenln 
Tarkçe karııhkları a?uına uğ
nııda koymaımı? 

Uğr11ınıı nedir? - Meıga· 
lenlı nedir? 

O nklt eavaıkan oımanlıca 
•• M Gcadll,. Ye oğraıkan da "Bir 
dGıtlye meıgol olan, bir itin 
petlnl bırekmıyan,, anlamına 
geleblllr. 

" Ben bir ttlkdye özveren 
11avaıkanları ınerlm. ,, 

Savaımık ve oğnımak keU· 
melerlnln, Ttırkçe'de ayrı özel 
anlamlan da olduğunu unutma· 
mabyıı. 

• • • 
Muhafaza etmek - l (T. 

klt), bırakmak 2 gözetmek, 
eaklamak 

Kılnuzda muhafaaanın Ttırk 

köka oldueonu görGyoruı. Fa· 
kat onun "Sırımak,, "Göıet· 
mek" "Saklamak., diye karı•· 
bklan da var. 

Barımak keHmealnl harın· 
mak ve "Burç ve baro,, dakl 
barı ıözünG bat1rlayınca anlı · 
yacakeınız. 

"Arıkan bir TGrk, yurd ba. 
nmakta hiçbir özveriden çe. 
klnmez., 

Biz yord barımı için hazır· 
lanırken, ılyaıamııın barıeçılık 

Glka111ııa de gözetiriz. · 

"Çantamı 7arıaa kadar eak· 
larmııınıı? 11 

Bu örneklerde geçen yeni 
kelime: 

Arıkan - BallsGddem 
• • • 

Rığmeo- aldırmadın, aldır· 
mıyarak, .... halde, .... beraber .. 

Birçok kimselerden "rağmen,, 
kelimesinin yerini bllUln bu 
karııbkların dolduramadığı ıô· 
sına lıtlyoruı. 

Butahğına rağmen - h1eta 
hAına bakmayarak. 

Havanın ıoğokloğuoa rığ· 

men - bnıaın soğukloğunı 
bakmayarak, aldırmıyarak. 

Batan bunlar do~ru, fakat 
"arsama rağmen" ıöıana bôyle 
ınlıtabtllr mlylı?. 

Lavrens 
Hortluyor! 

-

Arahistan'ın 

Çorba Kaşığı Bağ
dat'ta GörOlmOş! 

Berat, ( Yeni Me11ln ) -
Şarkın bel&ıı ve Arablıtan'ın 
çoıbı katığı Lbrenıln kafata· 
11nda yıpılan bir ameliyat ne· 
tlcesl 80 aaat uykuıuı eayıklı· 
malardan sonra ölGmG haberi 
dtınya matbuatında ozon yazı· 

lara mevzu olurken ve hattA 
İııglltere'nln tan1nmıt ıahıfyet· 
lerl LAvrene'ln öldmftne acır· 

keo ılze bu ıeytın zekAh ada· 
mın lrak'ta hortladığına dair 
gelen hıberlerl bildiriyorum. 

Bir defa ıor111111 önceden 
yazayım; Uvrenı'ln ôldtıgane 

Arab illerinde kimse inanmıyor. 
Bığdat'tao buraya blldlrll· 

dJğfne ~öre ftç ay evvel blılk· 

letle Londra civarından meçhul 
bir ıemte ıçıldığı blldlrllen 
Uvrenı Loadra civarından 

blelkletle deAll npuıla a7rıla· 
rak Bayfa'ya g~lmlt ve P"trol 
matehaeeıaı olarak Bağdat'• 
gltmletlr. 

Bir ay ônce Lbrenıl yakın· 
dan tanıyanlatdan blrlel bu 
mGthlı adamı Bağdat civarında 
gôrmtlı ve ıabıtaya haber ver· 
mitte de bir tarla f ıl buluna 
mamıttır. 

Şimdi o zamıukl zabıta ta· 
klbatı da ortaya çıluoca Lb· 
reoı'ln öldagane kimse inan· 
mamakta ve ıon gGnlerde ka· 
bileler an11nda çıkan lıyanın 

da Lhrenı tarafından tertip 
edlldlğl tGpheal artmıktadır. 

Oemınhcada ra~men 11özft 
yenidir. Ondan önce hiltf sö· 
zantln ttırlO. teklllerlnln kulla· 
nıldığını görftyoruı. 

Ragmen için tek karııhk kar· 
ıın olablllr: "Batan lmUn11ız· 
hldara rağmen, bu lıl baıar· 
dım - bdtGn IUJktnınalıklan 

karıın bu iti baprdmı.,. 
"Beroeye rağmen ılze yır· 

dımdao geri durmayacağım." 

CGmleslne Tftrkçede "ne olur11a 
olıan,, diye batlanaca~ı ılbl, 

"herıeye kartı "gelerek, k.aqı 
koyarak,, yahut "herı~ye kar· 
tın,, da denebilir. 

• • • 
Tefevvuk etmek- tlstolmak, 

a11gelmek. 
Faik, matefenlk - Gıgelen, 

ftıtan, baea. 
Tefavlk - dıtlıılGk. 

Takaddftm etmek- öngelmek 
MGtekaddlm - önceki, ÖD· 

gelen. 
Sıyaeada parti konetlle, kafa 

konetlle Det olmaR• çabeınız. 
Devamh bir 11anıta, enaono 

zeki ft11t gelir. 
Bu lıte lst gelen odur. 
Dftımının detin kaTvetlerlnl 

akıama doğru, çekilmek zorun· 
da bıraktık. 

Önceki mektobta ıöyledlğlm 
il.zer~ .. 

Batan a tatlarda 
kAdao da ôogellr. 

• • • 
lhtaıaa - uzug 

ahllk, ze· 

M6tehueıs - uzman 
Do a11r, uıuğ asrıdır. 

Herıeyde uıoğ kovvetlnln 
bııadlık ettiği bir çağda yııı· 

yoruz. 
Bayındırlık bakanlığına tarife 

lılerlle uğr11mık tlıere bir 
Amerikalı uzman gelmlı oldu· 
ğuno butnlnlz. 

- ULUS -

1 Pesi m Sergisi. - ---=- ,.ae . 

Moskova El'.;imiZ Baji V ils'lf 
Çınar'ı Kaybettik,. 

- Baıt;;;fı 1 inci ~ to 
oloııomuzon doyguıuD -eklt' 

g611e•
t'ellğe, kamunoD asıl gll 
oldu~u ilgiye göre arı dr ÇaA' 
tikçe daha yfttı.elecek ;.t111ııl 
rımızı kabul ederek ';,. do 
onorlandırmıe oh11aoıı 
layı teşekktır ederllll· blk•D' ............. 

Moskon, 2 (A.A) - Merkezt icra komlteel baokaaı Kalenin, VAıııf Çınar'ın öltıma haberini 
alınca Tftrklye cumor baıkanı Kamil AtıUlrk'e bir b1111agı telgrafı çekmlotlr. 

Bundan 11onra K.ftltlğ.IOoı•1 
kordelAnın kesUmeılol Be' 
baekanı bay AbdGthıllk ,er~1 
da'dan rica eı111le •e Balk komiserleri kurula baıkanı Molotof da bıobakan .lemet lnönd'ae ve B. Lltvlnof da dıı 

bakanı Dr. Tevfik Raodtı Araı'a bapağıdıkl telgrafları göndermtılerdlr. 
ıçılmııtır. lk•~' 

Dıı bakanı moHlnl Kreatlns)d Ttırklye ma11Ahatgfturı Norlddln Pınar'ı görerek Sovyet hO.· 
ktimetl adına bışsağıdı bulunmuıtur. 

Bftyilk ve ıeçklD 080ı1ede 
ğın znkle ve 111elll ,.a'ıtlt' 
gezdiği sergide gftıel lıt ı29 
birliğine bağlı rellllll ser b• 
eaer göstermlılerdlr. 

118 
bO 

Moekon, 2 (A.A) - Voroıllof İsmet İnön6'ne bir bıpağı telgr1fı çekmlıtlr. Lltvlnof Tilr· 
kiye maellbatgOzarlarını görerek büyftk elçı Vleıf Çınar'ın ölOmtl manHebetile bapağıda bu· 

lunmoetur. • •. 
Elçlmfıln. ölftmft hakkında ajansın .erdiği haberden baoka malumat ahnamımııtır. İııtanbul 

muhabirimizden de buna dair bir telgraf alamadık. (ANADOT~U) tahrir ailesini ve b6tftn iz· 
miri keder içinde bırakan bu lUtım, biç beklenllmiyen bir acıdır. Yurduna daha çok bOyfik 
•e değerll hizmetler yapabilecek bir çığda iken aramızdan ebedlyyen ayrılan lımlr'ln aziz ço 
cuğo, kılplerlmlzde dalma yıpyacak ve onun adı onutulmıyacaktır. 

kımdaa bir baearırok ;,, ıcık 
11ergl ayın onbeolne a 

kılacaktır. 

Karantina' da 
Müsamere. k•· VAııf Çtnar'ın ölftmCl, blıl tee11Grlere boğmaetar. Kederimiz 11oneuzdur. Şa Htuları yazar 

iten naeıl teselll bolacığımızı bilemiyoruz. Vleıf Çınar'ın ~IGmlle ağlıyaa ailesine, kardeel bay 
Milat ve bay Esad'a amcazadesi bay Ahmed Morad'a baıınız sağ olıun deriz. 

I' 1 .pot Karantina Kuru ·• claO ge· 
laba 11abne kola tarafı• ,_,... 

' 1 

'Flanden Kabinesi Nasıl Diiştü? 
# çen cuma gftnd ake•

1111 
od• bit 

tlna C. B. P. saloDd GeOcJer 
mftsamere •erllmletlr. ok ,.,. 
(Cehennem) plyeılnl bOY 1 rdfl· 

-----------• ti etınlf e .. 

P ı d M vaf faklyetle teroe l ttrt'.., Eski Başbakan Bay 14"1anden, ar amento a Q. BGyftk ligi (AtAka) 1 "c1 111' 
nan bu temılllD iki 

8 
dll' ttP 

dafaasını Yaparken Heyecandan Bayılmıştır. tekrar edilmesi lsteD ~ 
ta sellmlanmııtu. batbn B. önamtlzdekl codml~r:::: 

1

d~J"· Parlı 31 ( Özel) - Franııı 
kablneel evelkl gece parllmen· 
toda flnaneel (mıll) ve ekono· 
mlk (lktıeedl) alanda (Sahada) 
hGkftmete genlı salAhlyet ve· 
rllmeel llylhuının m6zakeresl 
aetlceelnde datmOıtGr. Hftkli· 
met 202 reye kartı 353 rey 
ile ekalltyette kalmıı ve istifa· 
11ını vermf etfr. 

ParlAmentodaki 
Mflnakaşalar: 

Parllmento, biri 19 da biri 
20 de bld de !Hl 21 de ol· 
mak ftzer~ ardıardını iç cel11e 
akdetmlttlr. 
Baıbakan M. Flınden toplan 
taya basta •e koll1rı 11rılı ola· 
rak gelmlı, ıalona girer ılrmez 
bGtOn saylavlar tarafından ayak· 

Doğu Paktı ve Almanya 

Almanya Lokarno And
laşmasına Sadık Mış .. 

Roma, ·1 (A.A) - Almanya bftyClk elçlıl Vou Buel doğu 
pıktı hakkındaki Alman andıcını (Mohtıra11nı) bay Suvlı'e ve· 
rlrken Almanya'nın Lokarno'ya hayra (Sadık) kalmak lıtedlğl 
hakkındaki lnancayı (Teminatı) tekrar etmletlr. 

Roma'ds doğa paktı, Tuna konferaneanıo haıarlanm111 için 
gerek ıayılmıktadır. Çftnld bu pıkt kdçfik anlaemanlD baat 
korkularinı yatııt1tmıkta ve kdçftk anlıımıoıo Fran11a'ya kartı 
ıovyetler birliğinden istifade etmesinin öntıoe geçmeltedlr. KG· 
çftk anlaıma do~u pakta olmadıkça Tuoa gftvenlne Ugllenmlyeblllr. 

Almanya bflyak elclıl balyan hav• ıôıleemeıl mukavelesi 
projesini vermemlı yaln•z bu projenin Londra'ya verildlğlnl bil· 
dlrmletlr. Bu projenin Londra'ya verilmesi Almanya'oın elçi 

tarafından Almayada ıöylendlğl ~hl I.okıraoyu pekletlrmek arzoıo 
teklinde yorulmaktadır. 

Hokômeti Çin 
Bir Ani aşıt 

Japonlarla Barışçı 

Yapmak istiyor .. 
Tokyo ı (A.A) - Çin bftyClk elçl11I Çin hakdmetlnln barıoçı 

bir anlaeıt (Sureti tenlye) istediğini 11öylemlotlr. B6ytlk elçi 
bundan ıonra kuzey {Şimal) Çtn'dekl dorumun kötft bir ~kle 
glrmeme11lnl bay Blrotadao dllemlıtlr. 

Baebakan bunun yalnızca ıtlel bir sorum olduğunu ve Çin 
delegelerinin b Jnun Japon ıClel delegeleri Ue koouımalan 14zım 

g~ldlğlnl ~ylemletlr. Son gelen bir habere göre Çin dıı lıletl 

bakanı yardımc111 Nınkln'dekl jıpon s(iel mQmeıelllne kuzey 
Çin durumunun dıı itleri bakanı bay Vang • Chlog Vel ~anghay· 
dan dönddkten ıonra durumda bir yatııma baıgöıtermledr. 

Çanakkale'de Şehid UçmunJarımız 
için Yeni Bir Anıt Yapilmıştır. 

Çanakkale, 1 (A.A) - fllimlı öğretmenleri din Çanakkale 
eavaı alanını ve Mehmedclk anıtını ( Abidesini ) görmllıler ve 
anıta çelenk koymuılardır. 

Çanakkale, 1 (A.A) - Un köyande ıehld açmanlarımıı için 
bir anıt yapılmııtar, Anıt açılm'ış, ıçıhm töreninde Balkevl ilye· 
)eri hazır bulunmuıtur. Bu mtlnaaebetle heyecanlı söylevler ve· 
rllmletlr. • 

Bir Köyümüzde Boyok Bir Yangın 
Bilecik 1 (A.A) - SClğOdtın Sereca köytlode bftyilk bir yan· 

gın çıkmıetar. Stıgad llçebayı ile ıarbıyı jandarma kamotaoı ve 
Bilecik llbayı ile Aarbayı Seraca köyftne gltmlolerdlr. Bilecik Jt. 

tekrar temsil e e rı· Boul11on hHta bııbakanın göı· 
terdlgl mınevt ceaared alkıtlar mottor. ~1' 
arasında takdir eımlıtlr. Baıancılıklarındlll derlt:....ııııı 

~ençlerlmlıl takdir e 
Bandın sonra baebabn kar. 

ılye gelerek ıöylevlnl vermlotlr. HAZ ( R A ~ 
Maliye Bakanının İstifası: 1936 

Ba e11nada parllmento bina· 1936 3 GOi' 
eında kahine azalarına mıhını Hızır ~ 

salonda bazı arkad•tlarlle IL-...:2:9~-.-.--~.;--
mazakerede bulunmakta olan p azartesı ~ 
maliye bakanı M. jemen Mar. 155ı 
ten 3 ~o den beri parlAmeo · Arabi 1854 Ruoıf &t•f'! 
to mehafillnde kendisine karıı ı RablGlenel 21 ~ 
göııterllen muhalefetten dolayı Evbt Ezani ., .,so 
kabl neden çekllmeğe karar S,G6 ıs,ıS 
verdiğini baıbakana bildirmiştir. Gtlnet 

4 
.ı6 Öğle ,., 6 ıs M. Flanden'in l!ôyle,·i İkindi s,36 !

9
:35 

M. Flıtnden söyle.inde ge· A.kpm 12, ~ı,5' 
rek dııuıda ve gerek içeride Yataı 2,00 

2
,14 

franga kareı · yapılan hacumla· lmeak 6 39 ~ 
- Sonu 6 ıncı yazde - ' -::::;: 

Yunanistan'a Gönderilen Eşya F~t 
raları Hakkında Ne Yapılacak·_..., 

ya fıtotV"4t 
Ankara, 1 (A.A) - Yonanletan'a gönderilen eş a"'°r 

orijinal nfiehalarının ihracatçılarımız tarafından doğrodall 
aıağıda adresleri yazıh faturaları tetkik komlsyoauoa r;01' 

2 - Jı'atura örneklerinin de gene ıöıll geçen ko11118'
0
; 0 ,tJ· 

verilmek tızere Yunanla ihracatçılara gönderll111eıl uııo 
kadarlar• blldlrlllr. Atloa'dakl koml11yon adresi : blkOD 

Epltropl Elenlkon Ttmlloyloa Mete ~10e,,. 

Plre'dekl komisyon 
garon · Sldhodrot1Jlko 

Megaroo • ,,,. 

adreef : Epltropl Elenlko Ttrooloylo~.,tf' 
StathlllO · ~ 

~ ,ıs 
felefon:3151TAYYARE SINEMASI~ 

BUGÜN 

1 S:··Kec;r AYBö• 
Harold Lloyd • Una Merkel 

iki eaat mdtemadi kabkıllıa (Freneu:ca} 
2 aTaDD lklYIŞuJ 

Gostav Frôlich • Maria Salveg 
Şen ve şakrak ve şukıh film (Almanca) , 

illilil fOX Dünya Ha~ 
DiK KAT Haha tatili kınunuoon tatbiki dolayıılle 
- ıo tekilde tertip edilmlttlr : 

Pazar (BugGn) 13 - 15 - 17 - 19 - 21,16 
Vlğ~r gGoler 17 - 19 - 21,15 
Cumartesi 13 - 15 mekteplilere mıhııuıı seans. 
Bogftoden ltlbıren eon seansta "Tali Koıu.. göııterlld • ..,, 

Ucuz Fiat • Serin salon • iki Bnyok f 1 

• 
Fiatler Hergfln ve her seansta: 

falyeel de yıngını 116ndtlrmek lçlo Serace'ye gltmlttlr. Yıngınıo 2 8=.. m C5} s a 50 ~ 
nasıl çık.tığı lnıauca ve haynnca ne kadar zarar verdiği heniz •,._ _____ ;;;;;l) _____ .:;;J) __________ ~. 
belli değildir. ~-



tk Bir 
llastalık Mıdır? 

Aok btr hısııhk mıdır? Bu 

~llQ (Mevzu) üzerinde şimdiye 
ldır pekçok şeyler söylen· 

~l11tr. Selılbiyetlc s6z söyllye · 
lleeeğlnl orınladığımız aeabi 

~•lahklır miitabaesm doktor 
1 Cevad Zekai Bil'e mOracaat 

91tlk, Ruh mütahassısl sualle· 

tl11aı~ şo cevabları vermiştir: 

1 
-Çok defa 2şhlrelnlz. Falan 

billtıaı &evmiş, sonra dı herhangi 
r lebebden dolayı blrleeeme· 

lltltler de ondan dolayı çıldu· 
llalf. FUvaki şedld sademelerln 

cl11net buauUinde tesiri inkar 

~~lllllemekle beraber esas bfinye 
._.1 11ldır. Yani insan evvel4 
Çaldırır, sonra Aşık olur. 

Bu takdirde Atık rold tama 

"en cinnet kadrosu l~iae 
~rer, Fakat bununla hayatta 

ergcın tesadU ettiğimiz sevgi 

~e kinleri mevzuubahis etmek 

te1ntyorom. Çftokü sevmek 
te 

levmemek hergünkO haya· 
lılbıaın tabii lcabahdır. Borada 

~ktın maksadım bllyOk aşk.· 
•rdır. 

- Aşkta kadın mı daha 
~k ıevcr, erkek mi? 

:: -ıG~~.=~:I •;::!:nd:.~::~~: 
t 

tey söylenmiş olmaz. ÇOnkii 
•bı k •t kanunları erkek ile 
~danı birbirine çok kuvvetli 

le Alır Ue bağlamıştır. Erkek· 

tin kadınlar aleyhinde bulan· 

~lırı, kadınların erkekler 

' Jbiode bulunmaları işte bu 

~lırın onlara verdiği esarete 

._~r,, bir nevi reaksiyondau 

--..k.a b•rşey değildir. Yani 
'-ır )\ et :ıencirlnden şlkdyettlr. 

•danın aşkı evvel& babasını 
letnıekle, erkeğin ise evvelA 

'••eını sevmekle başlar. Bir 
lt91,. L 1.. v ••zıo be~endlğt tipler 
I! basını benzlyen tiplerdir. 

.. lf plt'r senç kız l _lo erkek 

!,'tell,tğioio ideal tipleridir. 
'•dı ~ a el'hııdlkteo sonra aşkını 
Ocaıııoı tevcih edehlltree, ko 

ctaını eeveı·. Şayed aşkını ko 
tleı11a tevcih edemezse babasını 
~:llıekte devam eder. Yani, 

la OlftddettenberJ evli bir 
dt dıoın, babasrnm mezayaıun· 
tt il hırat'etll barar,.tli bahset· 

l •tıaı görftreek, bu kadının 
d Ocııını sevemediğine hükme· 
ııa tbUtrfz. Bu bOkmtimiizde pP.k 
•diren yanılırız. 

Geçenlerde letanbul'da çıkan 
=:etelerden birine, birçok 

bt 1Yetelerde üye olan bir bayan, 

dı' dlyev vermişti. bunda 
1°rdo ki: 

ıeı- Bıyıklı erkek d11ha gü· 
ti dlr, Çünkü tabiat bıyığı 
.,,. tJ.ılyet alameti olarak ver· 

t 
1
tt1r. O halde onu muhafaza 

..!,rtıek lhımdır. 

~22- .. 

~~~· o:ordnğu 1Sndılyeden ..:t• kalkmıetı . Baron İkzel 
~ thul adamın yanma yaklaeıı 
' Gaerlnl 11raetardı. Hiçbir eey 
,,~ N 
fıb •·• c tabanca, ne bıça~ .. 
"ilde bir bıçak"'vardı, ro da 
l~td • 

e yatıyordu. 

t...,l»oUe · haf iyesi bir eml .. daha 
~~di: • 

... ......, Haydi bakalım, çık dı· 
,.l'ı A 
) ··· şığıya lnecrglz. Yavaş 

·~ ) •ı yOrO... Merdi veni erden 

::..•• yavaı:ı in... Ben eOyleme· 
ı-. hiçbir tarafa bakmı, hiçbir 

"'" d.imn.. .. U."ylll, yftrfi, 

Yeni Hafta 
Tatilinde 
ilk Gün ___ ........ __ 

Yeni yasaya göre dan haf ta 

tatill idi. Haf ıa tatili yasasına 

göre kapanması geregen bütiin 

dOkkdo, mağaıa ve depolar 

kapatılmıştı. Halkın çoğo dfln 

İnctraltıoa gitmiş, geç nklte 
kadar oradaki gazinolarda eğ· 

len roiştlr. Birçok gençlerde 

deniz banyolarında banyo al. 

mışlardır. 

Posta ve 
Telgraf JşlerL. 

Posta, telgraf \"e telefon ge· 

nel dluktörlüğliniin büdce 

açığına karşılık olmak üzere 

200 bin liralık istikraz akdine 

dair ya a Ubaylığa gelmiştir. 

Bu para eo geç lldncl tf'şrln 

1935 eonmıa kadar münukale 

suret ile ödenecrkıir. Finans 

Bakanh~ı bu leıf krııza kefil 

olıH:akıır. 

.Muharrir eoruyor: 

- O halde eakııh da muhıa· 

faza etmek lcab eder mi? 

Geoç bayan sakata muarız, 

sakalı istemiyor neden? Bıyık 

cinsiyet altimetl de, sakat cin· 

siyet altimetl değil mi? Bıyık 

ile sakal arasında ne fark var? 

Sayın bayan kendi hislerini 

anlatırken, şnurunun arka!srına 

atılmış, gizli kalmış ve hlçbtr 

zaoıan şuur sahasına ~·ıkaınıya 

cak olan arzularrnın esareti 

altında olduğunun farkında 

değildir. Y sol genç kızın ba 

yallnde 1af!yan • u 8aba11 Dın 

timsalidir. Bug6nün kızlarmuı 

böyle düşfinmesloden daha 

tabii blrşey tasavvur olunamaz. 

ÇilnkO genç kızlarımız babala· 

rını hep böyle bıyıkla göriftler. 

Onlar için güzel erkek tlpl, 

işte böyle, sakalı tra~ olmuş 

güzel bıyıklı erkektir. Fakat 

yarının genç kızları babalarını 

eakalsız, bıyıksız görecekleri 

için onlar için de ideal erkek 

güzelliği sakalsız ve bıyıksız 

olacaktır. 

Kadın, evlendikten sonra ae 

kını kocasına çevlreblliree o 

zaman (Baba) tipini unutur, 

çeviremezse (Baba) srna bağlı 

kalır. Çok defa erkek çocuğu 

olduktan sonra da aşkrnı bu 

erkek çocuğuna çevirir. işte, 
erkek çocuğuna aokını çevirin· 

clye kadar (Baba) tipini mu· 

bafaz11 eder. Aşkrnı çevirdikten 

sonra (Baba) tipini unutur. 

Erkek için de mes'ele uşı~ı 

yukarı ayoldir. 

'fürkoe'ye•c;e\ireıı: 1 Z <.; J 
marı:ı •• 

Otelin koridoru, bf r gaz 
lambaefle ışıklandırılmıştı. Pollı 

haf iyeellc dilsiz adam, yavaş 

yava~ merdivenlerden iniyor· 

lardı. Baron İkzel nğ elinde 

tabancasını tutuyor, sol ellle de 

meçhıll adımın bıçıtını taşı· 

yordo. 
Dilsiz gibi hareket eden bu, 

ne ve kim olduğu belirsiz adamı 

görenler, ondan bir fenalık ge· 

leblleceğlne biç ihtimal vermez· 
lerdl. Daha doğrusu, bir bay 
ıh1(111 l•ı-n?.fyrn fnrn(ı ynktn 

Resmiğ Dairelerden Pos- Bugno 
? Kimlere 

ta Parası Nasıl Alınacak. Aylık Verilecek? __ .......... . 
Kadroları geçen yılın ayol 

olan daireler memurlarına hı· 

ziran peı,lo maaşları bugilo ve· 

rllecektlr, Defterdarlıkça aylık 

dağıtımı için hazırlıklar tamam· 

lanmıştar. Kadrolarında yeni 

yıl için değişiklikler yapılacağı 

ilgili (AIAkadar) Bakaohklard•n 

blldlrllmlı olan dalrcl~r me· 

morlarına kadroları gelinceye ka· 

dar aylak •erllmlyecektlr. Bo gibi 

daireler kadrolarının da bogQn 

yarın geleceği oraolanıyor. 

3';6 Numara ve 26.11.1339 taşthll posta kanonuna ek olarek 

kamutayca onanan yasa ilba)l ığa getmletlr. Hu yasaya göre posta 

idaresinin yaptığı işlerden dolayı alınacak ncretler, beymdırlık 

bakanlığmca hazırlamb bakanlar koralooca tasdik olunacak tarl· 

leye göre ahnaeaktır. Genel müvazeneye giren ve ya husoei bnd 

celerle ldere edilen dairelerle belediyeden postaya verilen mektub, 

ka .. t, gazete, mevkut risale, herUirJQ basılmıe kağıdlar, iş ktiğıd· 

lan ve örneklerle kıymeti mokadderell mektub, kıymetli ve 

kıymetsiz posla paketlerinden ve hanlarla flglll (AfAkah) hab~r 

leteme, adres değiştirme, geri 11lma1 haeka yem yollama, geri 
çevirme ve ardiye hizmetlerinden fiçte bfr ücret tıe rE-slm alına· 

caktır. Bakanlıkların htPmesl üzerine posta, telgraf ve telefon 

idaresinin vereceği tsıetistlklere g6re hu dairelerden ıılınacak 

poata ücretleri yıllık maktu bir mlkdar üzerinden de alınabilir. 

Bunun için mokavel" yapılması lazımdır. Kazanç Vergisi 

y ıldönümün. Mükellefiyetleri .. Kabotajın 

de Şenlik Yapılacak! 
(;üudoz için Yarışlar, Geceye Oe 
Eğlence ve Tezahürat IJazırlanacak 

~~~ .............. ...-. ... --~~~ 
1 Teoıwuı; kaputıjın onuncu yarışları, yüzme yarıştım ha 

yıldöniimüdür. O gün denizci· kemin öııande yapıldıktan son· 

!erimiz ve denizciliği seven, ra bfrlncllfğl kazananlara be. 
deniz tecimlndekl değerli ye diyeler verllecrıktir. Bu şenlik· 

rlmlzl takdir eden her yurdd11ş lere ve yar!şlııra sivil ve sü 
bu büyük günü kutlolıyacaktır. (Asker) hfitOn denir.eller gire· 

Şarımızda o gün bily6k deniz 

~enllklerl yıpılscaktır. Gündüz 

ve gece yapılacak şenlikler için 

:enlş bir program hazırlanmak· 

tadır. Bu program henöı kafi 

şekltnl almamıştır. Evelkl gün 

buaun fçln nporculok şirke 

tlnde bir toplantı yapılmıetır 

t baylıkca ıaedlldnden sonra 
program keeln (Kat':i) leşecektir. 

Göodftziin Karşıyaka'da deniz 

yarı~ları yapılacaktır. Kayık 

uflecektlr. Gece yapılacak een 

Ukler daha geni11 bir ""kilde 
tJJecaktır. Bütün dcnlzcller gün· 

düz ve j?ece evleri of bayrak larlı1, 
yeşilliklerle sfisliyecek, g~ce 

elftktirlklc aydınlatac11ktır. 

Şatlar \o rooıorkiirlerle .-,ı 

hllde gezlntllor yapılacak, hava 

f lşeklerl yakılacak, denizde bir 

fene:- alayı terılp ~dflecekttr. 

Ulusal denizciliğin kalkınma 

kararının onuncu yıh çok şen 

geçecek tir. 

Kontenjan Dışında Geti
rilecek Eşya Nelerdir? .. 
Muhtelif •Jalre ve müessese· . 

ler tarafından dışarıdan getiril 

meel gerekil bazı eşyanın Tiir· 

ktyeye eokulmHı hakkında 

Bahnlar kurulu tarafından 

onanan kararname llbayhğa 

gelmiştir. Hu kararnameye göre 

inhisarlar genel direk.tôrlüğil 
tarafından likör imali için 

Frauea'dao bazı şekerli meyu 

hülAsaları ile muz patları, elin· 
ger avlamak için dalğıç elbise· 

lerl ve dalgıc malzemeal, İzmir 
llbaylık daimi encOmenl dyeel 

bay Mtbmed Aldemlr'in Çeşme 

kıyılarrnda balık avcılığı için 

Yunanlstan'dan getirteceği elli 

• Yırtık pırtık ... ıbtseler altında 

daha fazla merhım~tfl şayan 

bir adam hali vardı. 

Bodrum katına gelmlolerdl. 

Otel eablbl meydanda yoktu. 

Fakat, bodrum katındaki ktıçftk 

ve karanlık bir odadan lruvvetlt 

bfr nefes işitiliyordu. Be, bir 

adam olacaktı Tabii. Baron lk 
ıel kP.ndl kendine söylendi: 

- Otelci acaba uyuyor mu? 

Polis ballyr.sl hafif bir eeele 

mırıldandı: 

-- Kim vır orada? 

Ses yok, cevab yok ... 

Baron lln:el, hu sefer daha 

yOksek seele bağırdı: 

- Bana bık, heyi.. 

Pakat, tam bu sırada, Baron 

1kzel'ln kafasına müdbiş bir 

darbe indirilmişti. Zavallı polls 

fı,.f fyP.fff ""Y"' uğradıf.ım btlt' 

ıonlok motörlO bir kayık, Ame· 

rlkan Tobako şirketinin Sam 

euo"da yeniden açacağı 150, 
:WO kişilik tütün f malAthaneel 

için Tfryeate 11übealndeo parasız 
getirteceği tahta sındı k, sepet 

'\le demir ayaklarlle sair eşya 

kooteujan dışında memlekete 

sokulacaktır. 

Araba Kazası 
lemetpa~a buharında arabacı 

Arif oğlu Hikmet; idaresindeki 

arabayı Karaburunlu Rığıp oğ 

lo beş yeı:ıındı sevdlyeye çarp· 
rırmış ve yaralanmasına sebe 

blyet zermfştlr. Arabacı tutul 

muştur . 

memlşti. K1ıfasına indirilen dar 

be o kadar kuvvetli idi ki, 

kendini toplamıya vakit bula· 

madı, haşı döndü, gözleri ka 
rantı ve başı, ~undekl taban · 

casınıo kahz11sı Ozerlne gelmek 

surt!lile yere düştü ... 

Dilsiz Lui 
Amerlka'lı polh haf iyesi ken · 

dine gelip te gö~leriol açltğı 

zaman, karı,ısında Feleruva'yı 

balda. DüşOnüyordo: 

- Bana ne oldu? Niçin bu 

balo geldim? 

Polis haf Jyeel hüviyeti meç 

btil adımla merdlvt-nlerdeo indi· 

ğinl, m.-.rdhenln sonunda otelciyi 

uyandırmak istediği eırada ha· 

eına sert bir cisimle vuruldu· 

ğonu, yere dOştüğiioü hatırlı· 

vor, : İetr o kadar ... Sonr11 ne 

Hsılran ayındayız Kazanç 

vergisi mftkellef lerl hu ay 
içinde f fnane şubelerine mn 
raceat ederrk kazanç vecghl 

ruusat ve un .. ·an tezkerelerlol 

alnıahdırlar. Bu ay içinde trz · 

kerelerlnl almayanlar sonra 

dört icat 7.l'ZB vereceklerdir. 

K11.aoç verglslnl11 ilk taksiti 

de gene bu ay içinde vel"llmek 

16zımdır. Vermiyenlerden yüzde 

16 nlsbetlnde ceza alınacaktır. 

Kazanç verglslle mftkellef olan 

okurlarımızı tkaz için bu 

izahatı lOzamlu buldok. 

Havacılık ve Spor 
Havacılık ve Spor, özel bir 

(Türk Kuşu) eayıeı çıkarmıetır. 

Bn sayıdt. ( I'ürk Kuşu) açılma 

törenine alrl (25) resimle şu 

yazılar vardır: 

3 Mayıs - Sener Ziya Gü 
relin, Atatürk - 8ehcet Ke 

mal Çağlar, Türk Kuşu açıhr 

kt>n •erilen söylevler, Türk 
Koeu üyelerlle bir konuşma, 

Türk Kuşu derslerine başlarken, 

öğretmen Bay Aoobln'le Roma· 

nof 'on daygoları, MotOrsflz 
uçuş ve önemi, Uçman - Fe 

rld Ziya, Talim uçuşları için 

baelt bilgiler - F. Z., Sporda, 
müsabaka ldroaolarmda yaş -

Vtlden Aşir GOçlü, Yenilen 

erkek (Hlkiye) - Server Ziya 

Giirevin, Bin uçak ve onbln 

uçman - Şıklr Hazim Gök men, 

:Türk Kuşu için gazetelerimizin 

görllşlerl, Hu zengin sayıyı bü· 

tlin okurlarımız görmelidirler. 

Havacallk ve Spor en zevk.le 

okuyacağınız btr dergidir. 

Za~·allı 
Keçecilerde Selçuk otelinde 

yaten lzmlr'H isak oğlu f sak, 

sarası tutarak yere dflşmOş "" 
k11fatasından yaralanmıştır. Ya· 
rah har;taneye kaldırılmıştır. 

oldu? Onu orada kim gördü? 

Karakola kiru haber vudi? 

Bunlar öyle euallerdi ki, cevab· 

farını Baron lkzel veremezdi, 

çlinkfi hlcbir şey hatırlamıyordu. 

Baron lkzel kendine geldiği 

zaman karşısında Feleruva He 
birkaç resmi elbiseli polis mtı 

moru görmllştft. Daha aklım 

başına toplıyamamışh. Srrsem 

llğl devam ediyordu. Başına 

indirilen çekiç, poliıı haf lyeeinl 

aklını oynatacak k•dar pnlşan 

etmletl. 

Feleruva ile poliııler, Baron 

Jkzrl'in başında duroyorlar, 

kendine gelmesini bekliyorlardı. 

Amerik.a'Jı polis haf iyesi, uzun 

bir baygınlıktan sonra kendine 
geldiği halde bAla bir Ulrlü 

konu~amıyor, karel!lndaktlere 

hör:ı böo bakıyordu. Yauııtı yer, 

Dnştındilklerim ... 

Cuma, Pazar 
Cuma tatili pazara çenlldl. 

Bu bizim soysal ve medeni ya· 

şay1şımızdı 61Jemll bir değlılk· 

ilk, bir devrimdir .. Llyık Tftr· 

kiye'de Tanrı ile yurddıtın •le· 
dana arısında tam bir 6zgOrlak 

vardır Ona kimse karJşamaz. 

Evinde, camllode, havrasında, 

kilisesinde, herkes 1'aouya ta· 

pıntıaını yapabtllr. Ne ona, ne 

de bışka inançlara bağlanmış 

yorddaşlara l!ÖZ eoylemlye hak· 

kımız yoktur .. 

Yapılan ~ey, yaloız talil gü· 
nflniln, lhtlyac bakımından de· 

ğlştlrllmesldlr kf, bu ferdin din 

ve vicdanına değU, sosyetenin 

yaşayıf!Da dokunan bir tıtlr V6 

devletin bu f~ üzerlnd., karar 

v~rmesi hem doğru, hem hak· 

lıdır. 

Eski yıllarda cumanın ıatll 

~ftnn olarak onaylanması, dlut 

döoüncelerden doğmuştu . Fakat 

hu durum blzl medeoi acunun 

içi ode ıek baeıca bırakıyordu. 

Bu dini kestirim, blz\m baeka 

uluslarla ve acunun ekonomik, 

elya al lşlerlle olan bağlantımızı 

ak@atıyordu. 

Diz, biç de farkını varmadan 

haftada lnmam ikibuçuk gftn, 

acuna eırıımızı cevlrlyorduk. 
Çünkü: 

1 - Curua günleri biz ça 

hemıyrndok. 

2 - Batı illerlndc, Am .. rl· 

ka'4fa, ~urad11 horada cuwartt'ttl 

güuıl öğleden eoııra, pıtzar ak 

şemına kadar onlur çalışm•yor 

lardı . Ecnebi bonalar, ecoebl 

piyasa 1ş yıpm•yordu. Blz de 
o giin ,., borsa v,., plyasalıırla 

alış •erl9ten, ft gc':Srmekıen uzak 

kalıyorduk .. 

GörQUlyor ki, haftada lklbu· 

çok gün kaybediyorduk. 

Siyasal işler de tıpkı böyle 

oluyordu .. Onlar, pazar gtınG 

konferans, konsey, komlıyon, 

Milletler cemiyeti ve bepılnln 

kapılarını kapıyorlardı .. 

Halbuki onlarm ç11lıı,tığ1 CD• 

ma gOnflodf', blz tersine ola· 

rak: mHalarımızın başındayız. 

Yani taban tabana bir çalışma ... 

hte buglbl, akla, der.-ğe da· 

yanan duromlardır ki, bizi de 

acuna ayak uydurmak yoluna 

~ölürdü .. 
Eeaet:n devlet lAyık olduğuna 

göre, <tini istekleri dö11Gne· 

mezdi. Çün k ı1 ferdin ) are~I ile 

Tanrının araeına ı;irmt:mrk ana 

yasasının onayladı~• bir iştir. 

Orhan Rahmi Gökçe 

otelin bodrum katında bir ka· 

nape idi. Otelcl Ek tle dl@er 

bir otel hlzmetçlt1I, polis bıfl· 

yesinl ayıltmak için bıtına ıu 

döküyorlardı. 

Felerova'nın, Baron lkzel'" 

ilk eorguau şu oldu: 

- Seni vuran kimdir? Tanı · 

yabtlıllo mi bari? 

Polis hafiyesi yarı baygın bir 

halde kımıldandı ve blrtey eöy· 
lemek istedi. ft'akat Feleron 

bırakmadı: 

- Hayır! Konuonıayınız, de· 

dl, biraz daha duralım .... 

hıel'in eôz aöylemlye tıkalı 
yoktu. KafHı feıia halde ağrı· 

yordu. Çekmekte oldoğu ıatarep 

Jüzünde, gözlerinin derlnllğlodfl 
okunuyordu. Aradın birkaç H· 

niye dabı geçmişli ki, poltı 

rkaeı var -
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,000 Uçak ve 10,000 
Uçmanımız Olmalı. 

--~·· ..... ---Yirminci asırda, bava çağı Kısaca, bilıüo yurddaşlara sOy· 

bıeladı .• Tıpkı eski tunç, demir, lenmelldlr ki, bava sllAhı, her 
taş, keemetaş çoğları gibi!. Bava memlekette 11Uyko kaçıran ulu· 

çağındı, bfttftn işler bava yo ea\ t~" sayılmaktadır. 
luna bağlanıyor. Uçakta biliyor.. Grrlllğe yrr vermlyen, "Üs 

Bava, bfitiln koro yollarını tfinUik döleolni,, kılnuz yıpan 
köreltti, uçak, yer araçlarının bfiyftk Türk olasa için, ateo 
değerini karartmış bulunuyor. öılfl, çelik yıpılı çocuklarına 

Bugftn yaşadığımız çağ, uçan gftvAnerek bin uçak istemle ol· 
adamın sırtında, herşeyto üs· mak gOoOn ihtiyacını ancak 
tünde yer tutan bir bava egf'!· kalite ile kareılamak demektir. 

Ve bu, bize bava meeelemiıdn 
menllğl anlammı ortaya almış· 
ıır. Çok uçak ve bol uçmanla değerini ve nzlfelerlmlzl bfttftn 

açıkhğı ile aolatmahdır. 
havaları tutmanm, hava egemen 

llğlnln ne demek olduğoou an· 

Jıtao en kısa bir söz olduğu 

bilinmek gerekiyor. Arhk her 
ulus, uçağı ulusal erkfnliğlnl 

koruyan en kuvvetli bir silah 

tanımaktadır. A vropayı 11ran 

bavacıhk çalışmalarının mana· 

ınnı bunda aramalıyız. 

Her devlet, binlerle uçak, 
on binlerce uçman yetiştirmek 

uğrunda milyonlar harcamaktan 

çekinmiyor. Bunlu, bizim fçlo 

yol göeterlcl birer örnektir. 

Bir uçağın arkasında on 
uçan adom hazır lutmak bogft· 

nan olosal korum eartı olmue· 

tur. Biz, Ttırldmeu ile on bin 
uçucuyu; en kfttQ ve darhk 

gftnlerinde kendi dilyguları ve 
gfirtışlerlle doğrn yolu bulmuş 

olan Tllrk ulusunun yardımı 

ile de hin uçağı ele geçirmek 
peelndeylz .. 

Uloe, havacılık yolunda, daha 
üstün hamlelerle, dreba sıkı le 

birliğtle çalıtmak ıoru karşısın· 
dadır. 

Her uloı, han egemenllğlnlo 

hereeyl ve her eaveşı bitireceği 

loınlle çalışıyor.. Bu inan, bil· 

giden doğmueea bilgide ve ile· 

rlyl görmekte onlardan geri ol· 

madı~ımızı hemen ıöylemellylz. 
Uçağın en ftstftn uloııal ko 

rnrn stlAhı olduğa haldkatı 

öoftnde bOUJn dftny• uynklar· 

ken, TOrk ulusu, havacılık crı · 

rulyetlnl kurmakla, bono, on 

lardan ne kadar cok daha önce 

bllmle n anlamıe olduğunu 

göstermiştir. 

Duygularımızın, görftşlerlml · 

zl o bf zl hiçbir zaman aldatma· 

mıe olduğuna inanalım : 
Tftrklyenln uluHl korumu 

bizden, hl n o çak, on bin nç· 

mın lıtlyor. Bu ülkO ile. bu 
ülkftye kavuıoncıya kadar ça· 

lı11mak bizim bor~omozdur. 

Manisa'da 
••••• 

Yayla Yolu Da 
Yapılmıştır. 

Manisa · Alaşehir Volu 
ile ödemiş Gezintisi .. 

Manisa, (Özel) - Vallmlzln 
yorulmak bilmez çalışmaları 

11ayulade memleketin her ha· 

susta ihtiyacı olan Yayla yo · 

luoun yapılmaeı l11l tam mana· 
elle düzene glrmf ştlr. Y ayll 

yolunun yapılmasına teşehb11e 

edildiği gOnlerde bu yolla llglei 

olan bir köyde bulunmuştum. 

80 yolun her tarafını karış 

karış bildiğini iddia eden bir 

köylümftz: yolnn yapılmaıını 

kesin (Kat'tyyen) lmkAn olma· 

dığıoı, bu sarp dağfat>da yol 

yıpılamıyıcağını, bo teeebbftste 

aldanıldığının yakında anlaşa· 

lacağını söyleml11, diğer köylft· 
ler de bu sözlere katılmışlardı. 

Yol Qzerf nd" ı,., başlandığı 

gftnlemec;ten onbet gQn ıonra 

Manlea'ya gelen ayni kayla 

yapılan yolu gördb şaetığıoı 

bu itin yapılıcağıoa arlık inan · 

dağını, bfty<lklerlmfzde yıpıla · 

cak df'dlklerf eeylerln motlaka 

yapıl•bllmek kapaehesl oldu 

ğoou artık tamamen •nladı· 

ğını ı6ylayordo. 

Bu aeılmaz 11nılıa earp dağ· 
lar, Bıy Murad Germen gibi 

iyi dftoGnftr, dftşftnd6kten son· 
ra olacağına kanaat getirdiği 

işlerde tuttuğunu koparır bir 

Dünyanın dört hoc11ğrndo sö 

za geçen Türkiye için btıyle 

bir havacılık yaratmanrn ileri 

drğerde bir iş olduğunu anla· 
manın zamaoındayız... ve her 

geçen gfin6n, damardan boşa· 

nan kan kadar yftk~ek bir de· 

ğerd" olduğunu görmekle hiç 

gGçlGk yoktur ... 

Şakir Hazım Gökmen idare adamımızın aamf ıaye· 

1( sinde aşılmış ve ışılaııkta bu· • ihtiyat Subay-

İleri yl gören her yurdda11, 
bin uçak, on bin uçman Glkileti 

broımızda canlanıp dlkiliocl ye 

kıdar, bfttön emeklerini, elden 
gelen yardımlarını bu yola ver· 

mek borcunu duymah.. ve bu 

borç, işten anhyaoları, hergün 

ve her fırsatla, olan biteni olu· 

sa blldlrmege ve ulusun dlkka 
dol hu ~Demli ulusal f ş Oze 
rinde toplamağa zorlamalıdır. 

DQnya, slltiblanıyor... Avro· 

panıo en kuvvetli hııva del'letJ 

olan Fnnsa'da huğün on bin 

uçak yıpmak ihtiyacı, arhk kah· 

velerde konu~ulan bir konu 

(Mevzu) olm~tor. loglltere, hiç 

kimseden gf'ri kalmamak; Al· 

manya hOUin uluelaıı geçmek; 
İtalya Ostüo olmak dlleğindeo, 
kendilerine, ulusal bir OlkQ 

yapmışlardır. Sovyet Rusya da 

160 milyon adam, "Herşey uçak 
lçlh! .. bayrağı altında çalışıyor. 

larının Yokla
maları Başlıyor. 1. 

lzmlr ukerllk eubeılnden : 

1 - l haziran 935 tarl 

hinden 30 6-935 tarihine kadar 
İzmir aakerllk oubeılnde kayıt· 
lı yerli ve yabancı ihtiyat su 

baylarla hiç kaydolunmamıı 

lhtl yat ıubayları bu mGddet 
aarfında yeni ntlfuı ctlzdan· 
lım ile birlikte yoklamalarını 

yaptırmak Ozere her gtlo ou· 

beye mGracaıtlerJ. 

2 - Şubemize kayıtla olub 

ta vazlf eten nyabod muhtelif 
suretlerle baoka mahallerde bu· 

lonanlar da bulundukları mın· 

taka askerlik eubelerl Hsıta· 

larlle yoklamalarını şuheye 

bildirmeleri. 

3 - Bu mOddet zarfında 

yoklamıya mftracaat eımlyen· 
ledn haklarında kanuni mu· 

amele yapılacağı llAn olunur. 

~ Jl!I'{. i 
~ TEi )RASIND'\ 

lefrika oumarau: 58 

amma · hiç mi biç tesiri olmu 

yordu.. Ev sanki bir cehennem 
olmuetn.. Bu evde ddeta bir 

hayalet gibi dolaoıyordu. Gôz 
lerladen hiçbir nkit yaş eksik 

olmuyordu. Blrgfto Nüveyre 

koeaılle geldi. [Öyle ya, Na. 
veyre de bir askeri hekimle 

evlenml~, muradına ermişti] 

NClveyre, ablHına çok yalvardı. 

Ben d" ken.. NOveyre onu 

alıb g6tftrmek istiyordu .. 

- Baıka memleketlerde do· 

... ,. ~ 

Yazan. Odum Rahmi Gökç~ 

için açılır, bir milddeı gez, 
dolao!. 

Dedik, dlolelemedlk .. 

Gt:ne Fatma teyze ırnlatı· 

yordu: 

Zavallı Ne•ln'clk 1 bo nden 
ancak cenızesloln çıklcığını 

eOylemle .. 

- Nazım gelmeden, onun 

yOıtlntl g6roıeden hiçbir oey 
beni tatmin edemez. 

Demlı. Teyze, d•ha birçok 
ıeyler anlattynr. ArıM•rl!I do· 

lunmoetur. 

§ - Flnanael (Mali) yıl 
sonu olmaeından dolayı bir 

yıl içinde yapılan yollar ve 

yapılmakta olao ameliyat VıU· 
mlz tarafından hergClo gözden 

geçirilmektedir. 

Otomobil ile 
ve Alaşehir Yolile 
Manisa'dan ftdemiş'e .. 

Manlea, (Ösel) - Halkımızın 
çıhımıeı, valimizin tutumu, Alı· 
oehlr'dekl ldtre Amirlerinin gay· 
reli ile enelkl Cuma g6a6 

Alaıeblr'den Ôdemlo'e otomo· 
blllerle gldUmlo Ôdemlt9te birde 

mıç yapılmıotır. Vıllmlz Mani· 
ea'ya geldiği zıman memleketin 

sGel ve ekonomi bakımından 

çok faydalı gördflğfl bu yolun 
ıçılmaeı için derhal lcab eden 

tedbirleri almıe ve lee bışlat· 

mıotı. işte bogGn bu çahemanın 
eD gftzel vrrlmlnl almakla bıh· 

ılyar balunuyoruz. Vıllmlzl hu 
mo,affakıyetlnden dohyı kot· 

lolarız. 

- Unuttum ki ·diyor· artık 
tbtlyırlıdım, bonıdım evlldım. 

Olın bitenler aklımı gelmiyor. 

Neyee.,. Bir kıetı .. Ylme, içme, 

ı~la, 11zla, gönCll çek, ah çek, 

sokağa çıkm•, bava ~lmı, ne 

olur ln11n .. 

DCloUl yal•A•·, Meğer eıkl 

ince Uletl (Verem) taselenmlf. 

Hemen tel~af çektlrttlm .. 
NilHyre'clk ~eldi. Geldi 

ımma kaç para eder? K•n ttl· 
kare tClktlre .. 

Teyıenln bu anlatıoıua da· 

yanamadım: 

- Suıı diye bığırdım yeter, 

ınlıtma arlık .. 

E11k.at u rlevıam elli: 

-- U.elarlı rn artık a oğlum, 

baı1awıf1 bulundum.. Sonra 

efendiclğlme eöyllyeyim. Üç ay 
!!V~!3d1 ft'.u:cagıt!!!! '!!!:!!: 

. 
Altayın Şampiyonluğu 
Mes'elesi ve Bir Cevab. 

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

Altaylılar Ne Diyorlar? 
Altay kulftbüoden Bay İs· 

mali Hakkı ile flç arkadaşının 

imzalarını ıaeıyan bir mektob 

aldık. Aynen aeaAıya yazıyoruz: 
Muhteıem ANADOLU gaze. 

teelnln dankd ntlsbasında (iz. 

mir ıamplyonlu~u itinde d6nen 

marlf etler) baohğı ahında çıkan 

&por yızısını okuduk. Çok dCl· 

:üst ve temiz bir fikrin mab· 

sul6 olan bo yazıda lzmlr 

llklerlnfn geçirdiği birçok eaf· 

balar oldo~o gibi gösterilmek 

suretlle İzmir ef kArı um o mi 

yeelnln fikirleri tamamlle ak· 

settlrllmlttlr. 

BugOnka gftrOnü,e göre, Al· 

tay'ın, iki haf tadan berl bir 

tftrJG tasdik edllmlyen 011mpl· 

yonluğonda tamamlle kaed 
vardır, denebllfr. Dört kuhl· 

bflo ilklere avdeti sıralarında 

(Seremoni ile yapılın maçların 
tekrar edllme81) ve bu ımretle 
memleket llpor ahenginin te· 
mini, fudbol beyetfnto karar 

def terlndrı aynen kayıdhdır. 

Hatta bu dört kulübQo eere· 

monl ile yıpılın maçları bak· 

kında k11rar def inlerinde ay· 

rıce birde f lküıılilr mncuddor. 
Bundan bışka gene lodbol 

heyetinin karar def terinde 
birinci devre ilk maçlarının 

bltmeel ve punn vaziyetleri de 

yaııhdır. Şu lddlamıı birinci 

devrenin Ponunda fudbol heye· 
tlolo tlln ettiği netice ile de 
Mhlttf r ki o neticeye gc'Sre 3 
puvao farkla Altınordo birinci 

devre famplyonu ilin edil· 
mekte idi. 

BClUln bu vaziyetlerden ıon · 
H gene fodbol heyetinin llioı 

tlzerlne ikinci devreye başlan· 

mıı ve mıçlar nizami oekllde 

devam etmlı ve netlcelendlrll· 

mtotlr. Altınordo'nun itirazı 
meı'eleılne gelince: Altınordu 

bidayette böyle bir itirazı ak· 
tından geçlrmemlıtl. Göıtepe'ye 

mıgltip olduktan sonra dört 
kolGb (Altay, Altanordo, Göz. 

tepe, K. S. K.) bir hlııya gel· 

mletl. Artık Altay'ıu pmplyon 
çıkması lhtlmalı artmıştı. (NI· 

tekim muhterem Anadolu ga· 

zeteıl o sıralırda oamplyon ban· 
gl takım olacak diye bir anket 

açmıotı. AnadoJunun o anketine 

verilen ceupların çokluğu Al· 

tay'ın e•mplyon çıkacağını ya· 

sıyordu. Çıkan cevaplarda ha· 
gtlnkft heyet azalarının da ayol 

mOtalealarını görmek kabildir.) 
Nlnmeu fodbol heyetine ya· 

ptlmaeı lcab ederken m6ddetlo 

vmkdydl. ilk çiçekler açarken, 

o, yıprakl•nnı döktO.. Sizlere 

ömtlt yavrum. ' e yapalım, 

T•nrı emri.. Kul etinden ne 

gelir ki .. 

Rahmetli gözlerini yumarken 

dedi ki: 

Nazım 

göre· 
açık 

artık 

- Teyze, blrgtıo 

döner gellr!fl kendlıılnl 

medlğlmden gözlerimin 

gittiğini söyle. Beni 

unutsun.. lJzOlmeıln. e yapa· 
lım, benim de ömrlm bu kadar· 

mıı. Allah bizi blrleetlremedl. 

Ah zanllı Nevin!. Ne olurdu, 

ilk defa seni se•ebllseydf m. 

Baemet'e verdlglm kılbl, sana 

vereeydim. KtmblHr sen, onu. 

ne kadar iyi tutır, uua ne kadar 

temiz bakudın?. Tabiat, ıenlo 1 
gibi aftdlr yetiıtlrdlAl bir kıza 

baylt eMt~fz '!le~~ı dayand· ~ 

- ..... 
geçmlt olması dolayısUe bu iti· 
raz mıotaka ikinci reisine su· 

noldo ve iş nizama uygun ıekle 
sokulmak istendi ve istenildi ğl 

gibi yapıldı. 

Nizamlar earlbtlr: Ahınordo· 
oun ilk itirazı fodbol heyetine 

yapılmalı idi. Yoksı b6yle bir 

ay eonra itiraz edilerek mJD· 

takaca tedklka kalkıoılması, ta· 

mamlle uygunsuz bir iş olmuş· 

tor. Görülflyor ki mıntaka idari 
ve teknik heyetleri bugOn değil, 

daha dOnden bitaraf lıklarını 

muhafaza edememişlerdir. 

Mıntakaca gayri nizami te· 
kilde ele alınan ve tetkik edl· 

len bu ltlra~, neticede gene 

mıntakaca reddedllmlotlr. Bu 
reddin sebebi de şudur: 

Mıotaka heyeti fodbol heye· 

tinin bu bususdakl kararlarını 
gôzden geçiriyor Fudbol heye· 

ıinio kararlarında Altınordu· 

nan iddiasına hak verdirecek 
hiçbir eebeb bulamıyor, (ltlra· 

zın reddine karar verilmiştir) 

diyor. 
Mıntaka fodbol heyetlerinin 

karar defterlerinde yasılı bulu· 
nan şu haklkatlardan sonra 

(OGokO Anadolo'da çıkan mnı· 
taka heyeti mütaleaeını) gelince: 

lzmlr mıntakeeının mtlmeulll 

ve obımı mevkliode bulunan 

bir heyetin 1zmlr umumi ef Urı 
huzurunda evelce verilmiş ka· 

rar lar dururken bu eekllde tevil 
yollarına eapmak İzmir sporu 

içlo tdoğru görftlmlyecek bir 
haldir. Şo vaziyet heyetlerden 

evel İzmir eporculırını mfttees· 

elr etmektedir. Mıntakaoın iki 

azasının letlraklle v"rlf en bir 
ıuretl dllnkd Anadolu gazete· 
lesinde çıkan o yazı İımlr mın· 
takaeınm mOtaleaaı olamaz. An· 

cık iki zatın koltlbcftlOk kay· 

~uslle tevil edllmle kanHtaudan 

ibarettir. Her zam•n lsbata 

amade bulunduğumuz bir hı· 

ldkat· daha varsa Altayıo oam· 
piyonluğooo tasdik etmemek 

için fudbol heyetinin iki haf· 

tadınberl lçtimalarını yapma· 
makta olmasıdır. Merkez heyeti 

de iki baftadanberl ancak iki 

azası ile fçtlmalarıoı yapmakta 

ve kararlar vermektedir. Her 

hıklkat karoısında bizlere reh· 
her olan Anadolu gHeteılnln 

bo itte de ön ol1JJaeından İzmir 
sporcuları bGyftk bir eevloç 

içindedir. · 
Bo vesile ile muhterem Anı· 

dolu gazetesine eonıuz sev~I 

ve saygılarımızı sunarız. 

kıydı faflJOrUm. İncecik VdCU· 
donı, değil bir erkek eli, be· 
nim elim bile değmedi. Bir 

yasemin demeli gibi tertemiz 

doğdun, öyle yaııdın ve öyle 

gittin .. Şimdi mezarında acaba 

hangi çiçekler açtı bilseydim!. 

Gelsem de koklasam onları, 

öpsem onları!.. 

Zavallı Nnln'clk halbuki 

~imdi kemiklerin bile çOrd· 

mClotGr. Ôyle ya artık ıeneler 
bile geçti.. 

Fatma teyze ile konuştuğu· 

moo erteıl gOoG, h.ııt.11a dil· 

ıen bu yıldmmlan soğukken 

\ılıkla kar~ılamak lbımgeldlğlnl 

düşndftm. Feliket; kıpıdan 

içeriye ~irmlo, yapacağını y•p· 
ımı, kumıı, dôkmGe ve bana 

ancak bir harabe bırakmııtı. 

Re .. d~ b • J.er•b,. !c!!!d• "'" 

Almanca 
ile Çerkesçe.. ,, 

Vakıa mevsimi geçtı ... _..,, 
ma salonlarında vıod1' I' 
aspiratörler döndyor ............ 
kadar olsa kış Alemi gibi f" 
Bonı rağmen bu ııcakll 
sinemaya gittim. ,,, 

Bo yıl İzmlr'e gele• tJ 
terden oldukça bayi~ 
kısmı İngilizce idi. ,,,,, 

bilmem. O lif Jara di~ 
döndllğOoe de hayret O .,
Biraz Almanca blllrhD· ffO'f' 
lak alışıklığı ile 1ot1 ıı; 
kulak kabartıyornw. ıo; ,wt 
Almancanın Çerkesçe Ue ~.~ 
bir dil.. Arabcadı çatlak(, -,; 

lar), gırtlaktan gelen ed--

gnn (Ha) lar vardır. Bo ,tJ.· 
peltek (Te) lerl oldaA8 ~ 
Fakat loglllıcede ne~ 
neler? Dedim ya Al 

1
,; 

Çerkesçe ile karııurıık, 1 

İngilizce olur. rl , 
1aglllılerla anı dili:.,..; 

bu dlltn haıına geleni ~ 
yorum. Hlc dftz IAf yok·;..,, 
kamburlaoırak gırtlağı bit ~ 
nacak ve b6ylellkle ~ 
olacak. Gırtlaktan ~ 
dil ile orıasındın ~ 
ve bu, boğuk (G)ye l/J 

blrıey olacak. Yınl, ağı::-,1 
rahat yok. KAh dleler ,tf 
yayılarak [gevoek bir ~ ~ 
llyecek, kAb boğazdıD j,f 
(V) harfine ıırt verecek. 1 ; 
Jlzcede (Y), (Yo) pek ~~ 
doğa gibi (V) de pekcok· fJ1 

bit 
biç Tarkçe duymaoııı lf' 
bğa bizim dil nasıJ gel(IŞ) ,,.. 
dftetıntlyorom. Berrak, ıl' 
çok, (Ç) lerl mat, (G) Jafl)t,; 
(K) larlle tempo tutlDDlı ;ti_ 
kal bir dil oldağuDD ',;' 

gösterecektir. Bu ylftaD, 
sonra lnglltzceye merak ~ 
Fakat dilim dönme• c)ly• 
kuyorom. 

1'1l' Bugün Hava 
rumunda Bir 10 

Jantı Y apılac11"11 

_.1e ,,,,,. 
- Bıoı 1 locl yoau~ 

tar verilecektir. B••• ,ıdt-' 
sini bilen Gye ve 1 ,. f 
ilye yazmak, korumu-:;._. f 
pılacık her tilrlO 11 'f'f'.. 
relerini araetıroıak lçlP ;I 
lacık olan 'bu topland~tll' 
ra genel hareket bıtbr-ı-.-' 

Yurddaşların elblrUA'• ~/' 
b., ...J 

birliği ile yapacet• 1' rr, 
bavalarımızdakl ıebllk• I'; 
edecek, onan yerinde ) 11 
lerlmlze gCl fen (Em011'

1 

leoecektlr. ~ 

yaşıyabllir, ne de öle ~ 
Fatmı teyze be•I• f 

leetlğlml gôrllnce dtrUlt 

oldu: 

- Otur ·dedi NaıılJJ• 
uuoahm oğlum. ! 

- Peki Fatma ıeylfl ·~of' 
Teyze ·kendini artık 

mıtlı.. ~ 
- Biltftn hleıl, ~ 

eml&k muamelelerini ' si 
avukat Salih Bey blllY0'~ 
hlrboçuk ay evvel • 0 • b , 
hangi vısıta ile mekl;..-f 

yaamııtı. Sıllh Bey, bil~~ 
annenin uzaktan ı~I 
Zavallıcık, annen ' 6 ~ 
öldnce yırtındı, P' ,, 
bitti.. ıl"-

Hem annenin, heoa ~ 
bıetahğı gftnlertnde 

--= Ar"e,.. ''' 
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Başımızdan Ge~e-nler .. 
9 h~:K&~~u 

'takedonya Makedonya'lılarındır, Bütiln Bulgar'Jar 
Bulgaristan'ın Malıdır, Evladıdır, Diyorlardı. 

~ tar Rueyasından hergüt\ bin 
lr çeşit iltifat ve teveccüh'gö· 

t • 
ell Bolgar'lar şımardıkça oımar· .. . 
111ardı. Bo şımarıklık komi· 

te..rl Virhovlst ve santral adla :le ikiye ayırmıştır. Birincisi 

•kedonya Makedonya'hlaran· 

~r, ikincisi de flfllün Bulgar

' Bolgarlstanın malıdır evli 

!dır dlyorludı. Şaka değil bu 

•ı sözden ziyade sllAh kov· 
°'ettıe oluyordu. Bizim içi o ge· 

'ek 81Dtral ve gerekse Vlrho· 

~Bt kim olursa olsan birdi. 

Gttı:ıan dü~mındır. Şu kadar 

~•r \t booların bölünmelerin· 
tQ istifade edilmişti. Aradaki 

~ddiyet haber kaynıklarımıı 
..,ıll oldukça faydalı olmuştu. 

İkinci vak'a meerutlyetln lla· 
'-Ilı kadar bu iki prensip ID· 

"harlatı blrblrlerlle de hem :k kanlı olmalr üzere milaa· 

""1eler yapmıelar raeı geldik· 

4-ti )'erlerde birbirlerini boğaz· 
•tselardı. Bu iki bölfim Pet· 

~ttbog'on çok canını sıkmıştı. 
ti tarihlerde Bolgarlatan dedi 

~la- yer iki isimle anılırdı : 
~rt merkezi fdareaf Sofya, 

~ilin ki ise Fillbe idi. 

bir devlet hududu gibi idi. Az 

mı hudut müeademeleri olmuş, 

az mı Mehmetçiklerimiz, zıbh· 

lerlmlz yaralanmış, şehit edil 

mfştl. 

O tulhlerde Bolgarletan'dakl 

Makedonyah Bulgarlar bayağı 

bir imtiyaz Hblbl idiler. Ma· 

kedonyalı bir Bulgar zabiti eı· 

marık 1 terbiyesiz bir çocuk gibi 

istediğini yapar b~men hemen 

kimse ses ç.ıkaramazdh 

Huduttaki vok'aların lıtrçoğn 

bunlar tarafrndao tertip oln· 

nurdu. Mes'ull)'el lalan bunlar 

için değildi. Hudutlarda iki 

bftkumet zabitleri bfrhlrlerlnl 

kulelerin~, çadırlarına dant 

ederler çay, pi ek O vl eu ve bu 

ikram ederler her iki taraf lıa 

dls,.eiz, vukuatsız blrblrlerlle 

geçinmenin yollaranı buJmİğa 
çaheırlardı. Böylec~ Bulgar top 

rağına, kulelerine davet olunno 

birçok arkadaşlar vurulmuş ve 

kesilmişlerdi. Ve bonlan ya

panlarm çoğu Makedonyalılardı. 

Bir bölüğün yOzbaşısı Make· 

donyah olan btr mQlllzlmden 

bayağı çekinirdi. Mülıizim Is 

terse yüzbt~111rnı bir raporla 

attmabllirdi. 

Bodut vak'aları arasında:kü 

pek öldürmek yüzünden mü · 

bfm hidfaeler de çıkardı. Bu· 

dut kalelerinde köpeklerin çok 

büyük rolleri ve ebemmiyetleıl 

•ardı. Köpek o kalenin yorul· 

malc, uyumak bilmez bir bek· 

çiel idi . O her tarafı koklar, 

dinlerdi. insan l~ln, yabani 

hayvan lçln uluması. havlaması 

Laeka başko idi. Gece yarısı 

sabaha karşı, velhnaıl ne vakit 

olnrsa olson köpek havladı mı 

bfitüo kale kolak kei!llir. Ge· 
çenln insan olduğunu anlatan 

havlama eeel baeladı mı bemeo 

bütüo kule sllllha sarılır toklp 
baştar ve çete izleri bulunur 

ve htrtok defalar bn küpekler 

yüzünden duyoldukları tçio çı· 

teler vazifelerini yıpnıııdan geri 

dönmüelerdt. 

fşte b11 köpeklt~r de Bul.gar· 

lıır tarafından amansız bir düe 

nıan gibi öldürülmek istenirdi. 

Bu yOzden hatırı sayılır birçok 

vak'alar da olmuşta. Budut bo 

yu adetA bir ölQm kaynağı idi. 

- Devam Edecek 

8 
ldıre merkezi Sofya olauıo 

~ 11'g•rısıan prensliği, idare mer· B11hran Vergisi Kanunu 
tt'tl Flltbe olana da Şarki -------

Şt llrtJelt mQmtazeyaletl denirdi. Kanunun Bı·rı·ncı· Madde-
... dlkf kral Borle'in babıeı o 

~'lltt6rl Bulgarfstan'ın Şarki 
,.•roeu m6mtaz ~yaletlnln de sı·ne Bı·r Fıkra Kondu. 
t lfst idi ve ayni zamanda ad 

"'~ ~yle idi. (Yneram Hazret Buhran vergisi kanununa ek 
t rtyıtlden fehametlu Prene olan 2416 sayılı kanunun hl · 
'tdlnıod Hazretleri) rlocl maddPslne aşağıdaki fık· 

da:rene FNdina •. d'ın İetaubul· ıı===========•-. 
~~ elçlslne Bulgaristan kapı Hava 
,1 dırı derlerdi. Halbuki bu 

Çit 
bıı er kapı çuhadarlığı değil 
"' glbl sef lrUk yapıyorlardı. 
tı, lg,, hududunun adı bat Jm· 
t •a idi. Bunların hepsi lôf h. 

~1ldt kendimizi aldııtmak itin 
~lllt Yıldızlı hapları bile bile 

llbı •nır idik. ikiye ayrılmış 
'-ı göaıerllen Bulgarlık bir 
~ gırJstao'dı. Bftkumet baelı 
'lt~nı para basar, nişau ve 

de e \'erir bfiyftk "e kOçiik 
•leu . 

~lll erıo yenlarıoda sef lrler 

~ " 11durur. Bayrağı ordaeu her 

l)td '•rdı. O tarihlerde Bolgar 

ıe.4~11ı:ına k6çük Almanya der· 

' · İlk kudretini Sırphları 
'tkle göstermişti. Pek muo rt \'e cevval idi. 

ıı. .. 11dot1arda dikili taşlar bu· 
.. 11, b 

lııa.a u lmtf yaılar vilAyetln 
~11'-t tavlırındau iki parma~ 

lti111ee giremezdi. Müstakil ------·· ~NADOLU - _, __ _ 
Cfinlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baoyazganı 
lı._ ll.ydar Rüedii ÖKTEM 
~tıttıt neeriyat ve y8%1 ioleri 
'fb.fı: Kemal Talat KARACA 
~esi:• 

~ ll ikinci Beyler sokağı 
~ l'~~ Partisi binası içinde 
~-grıaf: İzmir •• ANADOLU 

ota: 2776 •• .Posta kutusu 405 

\\e. 4BONE ŞEUAtTI: 
1200, Alb aylığı 700, Üç 

~~Ybğı 500 kuruotor. 
-ı.o lbenlleketler için senelik 
il ile dcreti 27 liradır. 

tryerde 5 Kuruttur. -~ ~io n6ahalu 25 kurutlar 

41>0Lu MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

---... ··----Tehlikesini Bilen 
nyeler Nasıl Yazılar? 

Bava tehlikesini bilenler 

üyesi olmak için: 

A - Her yıl en ıeagı 

yirmi lira "ermeğl vermeği 

taahbOt etmek, toplama lo 

lerlnl kolaylıotırmak için 

taabhiitler her yılın lıazlra· 

nında alınacaktır. 

B - H:ıva tehlikesini hl· 

len O yel ere bir Ü) e numa· 

rası ile ö.ıtıl bir rozet veri· 

Ur ve isimleri ajansla yazılır. 

C - TaabbüdQnü ynlne 
getlrmlyecekler. Tork hava 

kurumuna haber vererek ftye · 

tikten çekilirler. Üyelikten 

çekilenlerin hlwlerl de ajana 

la yazılır. 

Ç - Yirmi liradan aeağı 

yardımda bulunanlar TOrk 

bava kurumunun vardımcı 

Oyeal olurlar. Bu üyelere 

rozet verilmez ve isimleri 

neşredJlmez. 

J) Hava tehllkeelni 

bilen Oye yazılmak lçlu An· 

kara,da Türk bava kuromo 

merkezine başka yerlerde de 

Türk bava kurum.; şobele· 
rlne. miiracaat edilmelidir. 

TaabbftdQoQ yerine getl? 

mlyecekler Tiirk hava kuru· 

mooı haber vererek flyellk· 

ten çekUeblllrler. Seneel için 

do haber vermeden alcJatını 

verrnlyenlerln ieimleri de 

ajansla yazılır. 

ralar eklenmiştir: 

A) 2395 Hyıh kanuoun 

üçüucü maddesinin ~ üncll ve 

5 inci fıkrasına dahil olanlar, 

B) Yalnız mukavelelerinde 

hiçbir suretle vergi alınmayacak 

veya ileride ihdas t"dilecek vr.r· 

gUerden möeteena tutulıtcağı 

zikredilmiş olan usulQoe tevfl· 

kan tule edilmiş ln.tlyaılı elr 

ketler hariç olwak uzere ka· 

ZIDC vergisi kıuununuo 3 fincft 

maddesinin 21 inci fıkrasında 

sayılanlar kazanc vergisi mua· 

f lyetl gene üıerlerlode durmak 

şartile buhran zammına tabidir· 

lcr. Bu mükelld lerden f inana 

dairelerine kazanc beyannamesi 

vermiyenler buhran vergisi ta· 

hakkuku lçtn kazanclarını bir 

l;eyanoame He blldlrmlye mec· 

burdurlar. Bn beyannamelerin 

tanzimi. vcrilmeel, tedldkl ve 

beyanname vermlyenlere tatbik 

edilecek muamelelerle itiraz ve 

temyiz taleblerl hakkında ka · 

zanc vergisi kanunu bükılmlerl 

aynen tatbik olunur. 2510 ea· 

yıla iekAo kanunundaki mua· 

f lyetler mahfuzdur. 

Tire'ye Su 
Getirili yor .. 

lire Hçesl şarbaylığı, 1'fre 

kasabasına gelen suları fennfğ 

ve tr.miz bk ıekllde depo et· 

mek ye halka vermek için le 

elsat yapmek üzere şarbuylıklar 

(Belediyeler) bank1eıodan 95 

hin Ura istikraz etmişti. Bu 

pıra ile bilyllk işe ba~lanmıt· 
tır. On ay içinde Yeşil Tire, 

temiz ve borular, içinde fenniğ 

bir Otkflde şıra getirllecek BU• 

ya kavu,acek ve halk hu ımdıo 
tı;ec .. \.tft 

Hergon 
Beş Kelime. 

Ondördnncn Liste 
1 - Tevazün - Denklik 

Örnek: Devlet yönetiminde 
büdce denkliği birinci ıarttır. 

2 - Miltevazin - Uenk, deng~ik 
Tevzin etmek ~ Denkleş· 

tirmek, den0eştirmck. 
'>rneklcr: l - Türkiyc'oin 
ılıı tccimi <leageıiktir. 
2 - Denk bir lıüd('e, csaatır. 
3 - Büdcemizi denkleetirin· 
ciye kadar ne çektiğimizi 

biz biliriz. 
3 - !ttuv:ızene - Uenge 

Ürnek: Arkadaşım dengesini 
kaybedert:k dü~tü. 

4 - Mcl'kezi sıklet - Dengey 

Örnek: Fransız parlamento· 
unun dengeyi ,.imdi yan· 

snğdnılır. 

5 'faziyet Bıı§&ağlığı 

'laıiyet etmek - lia~sağla. 

ınak, başıı:ı~Jı~ı dileğinde bu· 
luomak, bıışsağlıgı dilemek. 

Örnekler: ı - flütün hu· 
kunıctler l\lar§alın ölümü 
üzerine Polonyn•ya ha~ nğhğı 
ıelgrafı çektiler. 
2 ·- ~iu, hn~ea~lı~ı dilerim. 

101': Gazctcnıizc gôn· 
d~rilccek yazılarda bu 
kelinıelt>~iu Osmanlıeala· 

rı kullanılmamasını rica 

ederi?.. 
\.. _ _; 

Sarayköy'de 
Tayyare Hazırlığı ---···---Gene Menenjit Çıktı 
ve Dok tor da Yok!.. __ .,. ...... __ _ 

Sarayköy (Özel) - Boraıla 
tekrar menenjit h11şgöqıerdl. 

Doktor, eilAh altını alınmıehr. 

Kaza doktorsuz kalmıştır. De· 

rıizll sıhhat mfidfirlinün buna 

çare bulması heklcnlyor. 

§ - Kızılköy muhtar ve 

azalarından dört kişilik bfr 

heyet, kaymakamlığa baovura· 

rak, bütün k~y muhtar ve 

azalarının ylrmlbeşer kuruş 

vı:rdlklerl taktirde kırkbln lira 

kadar pıra ıoplaoıcağını ve 

bununla bir tanare ahnabUe· 

ceğtni bUdirwf~ ,.e kendi his 

sesini de verll)l~tlr. Ulğer kaza 

köyleri de bunu kabol etmlo 

lerdir. 

Tayyare müfettişi bay Ke · 

mal buradaki teftişlerinin neti 

ceetnden memnundur. Kitlb 

bay Müofr' e hu duygoauoo 

ızlıar etml~tlr. 

§ - Askerde bulunan kay· 

makamımız bay l.t"'abri geldi, 

işine başladı. Evelce parti hl · 

nası yapılmak iizere temelleri 

atılan yerin. kaymakamlık ko 

nağı olarak lnşaeı kararlaştı· 

rıldı "e mua&lmle, inşaata 

baelındı. Parti, eıki Tdrk ocağı 

binasına geçti. Eski t.fikdmet 

konağı da yıktırılmıotır. Yeni 

konak 28 odah olacaktır. 5000 
liralık tahsisatı vardır. 

§ - Sarayköy ovası, su· 
enzluktan moztarlptlr. Valimiz 

İzmlr'deo mütabasSJB getlrte· 

rek tetkikat ysptı,mı~hr. Ço· 

ruksu menderes.inden Sar~y· 

köy ovasına sa akıtılacaktır. 

Kayll)akam bay Fahrl'nlo bao 

kanlığındakl koll)lsyon, tcab 

eden paranın tedarikinde koo 

peratff le beraber çalııılmaaını 

kararlaetırmıştır. 

§ - Yolları yapılmıyan köy · 

lerde. işlerin azlığında deıh .. l 

yol lnoaatı faaliyete geçilecek· 

tir. Telefon için de köy bftd· 
,.al.arf., .,ı.Pı!!... f•f'!!t!!t!~•~" 

Bir Çocuğun istidadı 
1 

Yazan: Öğretmen Sabite A. Ouıa 

-9 
övülen çocuğu: gene, çok gene 

bulunduğuna söyledi. Eoğao 

Eren buna gnldo: 

- Bir çocuk diyorsunuz. 

d~dt. öyle bir çocuk kt ilk 
tecrObelerf ni hayli büyük dedi· 

~ime bakmayın bflıün büyftk 

Törk ulosunnn yOzönll •ğarta · 

cak bir değimle başarmıştır. 

Kendilerini dlnlfyen Torgod 

Bılkan'ın hayale dalmayı seven 

iri gözleri. mfisteşır bay Ko~ah 

çok şa~ırth. Bunlardaki kuvveti 

sezerek daha fazla beklemeden 

onu yanına oturttu. 

- Dostum, dedi. mükemmel 

süzün lıım ınlamı ile usta bir 

bt.ykdıraş olmağı istiyor mu 

sunuı,? 

- Bo, bogönilmtıo en kök· 

ltl dileğidir sayın bayım, öyle 

sanıyorum ki burada bay Tut· 

god Ere.o'io kaDadı alımda is· 

t~ğlme varablleceğlm. 

- Fakat küç6k do3tum, bu 

yeter blrşey değildir, Uouımı· 

yın kf tanı, iistün bir uo'at· 

kar Roma'dan geçmeyince özlft 

bir değere erişemez. 

- Abb! Roma dedtolı Oy· 

le mi? J<,ıkat inanın bugünfime 

sevinirken o, daha doğrusu 

oradan, Roma'dao da geçmek 

gizliden gizliye beslediğim bir 

Olkftdür, fakat ne yazık ki 

hayal olmaktan kurtulamıyacık 

bir i1'kO! .. 

- Dem,.k Rorua'y• it.tekit~ 

gld~bilecekslnb? 

- istek bir~ y dt'ml'Z ha· 

yım, bir yolunu bulsam mut· 

lolukla gideceğim. 

- Anlaştık öyle be doetuw, 

siz Roma'ya da gideceksiniz . 

- Fakat benimkiler bu yön· 

den hiçbir özveride (F~da\ıir· 

hkta) bulonabilecl"k halde de 

ğlllerdlr. 

- Bundan yanı üzülmr.yi· 

nlz o~luml Slzlnkllerln (Aile· 

nlzln) hlr özverlelne IOzum 

yoktur· Sizin Roma'dakl tahsf · 
llnlzln yOkünO, mes'ullyetlnl 

ben üstftme alıyorum. 

GördOğQ büyftk don şef ka· 

tinden son derece f çlenen Tor· 

gud Balkın karemodaklne bir 

eöz bile eöylemiyecek kadar 

earsılmıştı. Her hail bunu belli 

ediyordu. Bunun için gr.nc 

adall)ın göolılnrfen geçenleri 

çok iyi anlıyan m6eteşar onun 

blrşey eöylemeslne ön vermedi, 

Turgud'un eırtını okşıyarak: 

- Ulusumuz, devletimiz ta 

rafından Roma'ya g'5nderllecek 
birçok ean'atkirlarımız bu ıltı 

ay içinde Ankara'dın hareket 

edeceklerdir. Her lhtly11çlarınız 

gözetilerek siz de onlar arasına 

kımeacakaınız, dedi. 

Altı ayhk saman çabuk gr.ç· 

mlştl. Fakat her geçen gfln 

Turhud Balkan'ı. tahılllnl yO. 

rOtmeğe gideceği Avrupa dev· 

letlne daha olgon bir surette 

hazırlamıştı. Şimdi Roma'da 

bulunan gene çocuğun, ulueuna 

lAylk değerli bir bıı olHhllmek 

için geceli gilndözltl çah1Jan 

Balkan 'ın emekleri hiç le bo· 

şana gitmiyordu. Hen6z biti· 
remedltl tahsil devresinde hile 

büyak, çok bftyflk kabiliyetler 

gösteriyordu. 

Zamanlardan beri eeld köUl 

saltanat idarelerinin. doğmasıoa 

ön vermedikleri Hn'•l kııblll· 

yetlerlnde de Tork'On çah•bn 
1 !: .. not! duyg .. ı!J ı;ocoğo l' tl 

Sizde dostum, d ğma. 

fakat olgun bir san'atk4r var· 

hğı seziliyor. Ne yazık ki An· 

kara'da da hulunll)ıyorsunus? 

- Yarama dokaodınız bı· 

yım. Oraya gitll)eğl çok isterdim. 

- Neden eaeflenlyorsunos? 

Size yaptı~ıoızı karşıhk bir 

iyilikte bolunmağı ben de pek 

isterdim. Mademki hazır böyle 

btr f lkrlnlz vardır: Anneniz, 

babanız bırakırlarsa sizi Anka· 

ra'ya götOrmeğl. oradaki bllyilk 

ean'atkı'lrlara tanıtmağı borç 

bilirim. Çftnkü göstereceğlnb. 

baynk kabiliyetlere lnınıyornm. 

llesl!all) Oo~an Eren'fo Uk 

teklif He edlt4dlarıuılan ayr,lmak 

IBtP.mtyen ana ve baba çok 

üzülmüşlerdi. BllhaaH ana; ken· 

dllerf ne bu kadar ince bir in· 
sanhk gösteren ıd11ma bile bak· 

ll)adao ôf keli bir ıesle aJeta 

çıkıvtı: 

- ~e? l>edl, bu kadarcık 

hlr çocuğu koca Aokara•ya 

yaloız başına naeıl ealarız? Biz· 

den blçblr vakit ayrıluıanııttır. 

Yabancısı oldugu koskoca şe· 

birde işin içinden oaııl çıka· 

bUlr? Obb! J~te bu dflnyada 

olmaz, lbhkaç Hmanın daha 

geçtiğini bekltyellw, çoco~u· 

muz biraz daha tecrftbe gönfta. 

Ayni yerin evlAdı olan Do 

ğan Eren: 

- Hiç korkmayınJz baya· 

nırn, d~dl, hen de bur11rm ve 

içinde ynrüdüğüm ym·ayı. ana 

kucağını gene, pek f;<'DC h•· 
raktım. B6yle yaptığıll)a itts 

görüyorıuouz ne ben. ne de 

benfll)kller hiç vururamadık 

( Pf~ll)ao olmadık ). O~lunos 

Ankara 'da pek yalnı?. olll)ıya· 

cıktır. Br.11 de oradayım, aonra 

(8 ... ) ye geldikçe oğlunuz da 

beraber olaeağındao keadblnl 

gene sık sık görebllecekelnlz. 

Bo nokat, teeelll ıunaa 

sözlerle kocasının doğru bulan 

görüşü, bele cğlonon yalvaun 

hali, anayı, temiz ve çelik yft· 
rekll Tdrk ınasıaı da yumu· 

~attı. Öyle kl daha erteıl gOa 

g nc heykeltraş ana ve babı· 

sının, ıablaeıoın ogorlamılırı 

arasında doğub büyfidOğft yeri 

bırakarak Aakara'va hareket . 
ediyordu. Ulusumuzun en bll 

yük reBBamlarındın biri olan 

Doğan Eren Aokan'y• varır 

nrmaz mabmi11lni (Htınıye et· 

tiğl grncl) gOzel eın'atlar akı· 

demlelne götftrmGş, orada tanı· 

dığı birçok profesörlere tanıta 

rak yartlım ve rslrgeolfklerlnl 

letemlıtl. 

Gene Toreud Balkan'• lazım 

olıo; eao'at araştırmallt'ını ciddi 

bir tabeU eahaaına dökecek nlını 

bulmaktı. Bunu çok lstlyen 

bay Doğan Eren keadt memle· 

ketlerladen bftyOk bir mGıtetır 

ve çok zengin bir adam olan 

ve yoksnlları. bele banlar ara· 

ıındıkl bfiyük lıtldapları kor· 

mığı çok eeven. bunonlı bO· 

yük bir kıvanç duyan bay Ka· 

Hlın eslrgenllğlol bu gence de 

uzatmasını yalvardı. 

Mdlteıar kendlıüoe tanıtıl•':I 

Torgod'o tik gördGğG vakit 

gene be1keltraııa alçak gGntUla, 

iddiasız, temiz, vapur tnırlan· 

nın, ıevlmll alımnun ( Culbe· 
sinin) çekici :kuvvetine kapıl. 

maktan kendini alamadı. Onu 

yekten sevdi. Y alnır. doetuoa, 

bu kadıu bClyftk bir nrltklı 

- l tfen Çeviriniz -
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1 Hava T!hlikesi 
Yurddaşlar Yurd Savga· 
sı için üye Yazılıyorlar .. 

Ankara l (A.A) - Hava tehllkeelnt bılen Qye Ueteel: 

664 B. Abdullah Ungan merkez hıfzıssıhha Ma. kimya mil 20 
635 b. Aroo Arav ve çocukları aoafarta cadde hırdavat ma· 

ğazası 200 
636 b. Nuri Tamoç Ko•tamoni soylavı 50 
637 b. Vehbi Demirel dahiliye mOşteşarı 100 
638 b ŞökrO Sakmeusü,.r emniyet işleri g,.nel dlrektöril 60 
639 b. 1. Sabri Çıtak teftiş heyeti bışkaDI 60 
640 b. Naci Kfçlamsn mahalli idareler genel dlrektörft •10 

64 l b. Ekrem Erğüven hnkuk mQ~avlrl 40 
642 b. Vedat Nedim basın genel dlrektörO 60 
643 b. Edib GOrel ::.nuhasebe direktörü 25 

644 b. Fehmi Sflherden seferberlik dlreklorii 2f> 
645 b. Feyyaz emnl yet işleri genel direktör muavini 25 
646 b. Halid Akalln V. 1. genel direktör muavini 25 
647 b. Büdayl M. t. genel direktör muavJnl 25 

648 b. Hilmi Balcı nüfus işleri genel direktör muavini 25 
449 b. Cavid Unvan hukuk moşavlr muavini 25 
650 b. AgAh mülkiye mtıfettlşl :!5 
651 b. Muzaffer mülki ye mOlettlei 25 
652 b. Abidin V. l. Um. Ş. 2 direktörü :W 
653 b. Ahmed Fehmi V. 1. Um. Ş. 3 direktörü 20 
654 b. Hilmi M. 1. U. dJrektorlOğft ş. 2 dh'ektörü 20 
655 b. Akif nüfus iş Ş. 2 dlrektörft 20 
656 b. Sabri nüfus le. Ş. :~ dlrektörfi 20 
657 b. Naci Aklan Em. lş. U. M. baemO. 20 
65 b. Faik Kopeal Em. İş. U. l\I. Ş. 2 direktörü 20 
659 b. Oaman S:ıbrl Em. O. . M. Şr 4 dlre\tortı 20 

160 b . $ilkrfi Yumak Mm. Oş. U. Ş 6 dlrekt~rü 20 
161 b. Bürhan Belge basın G dlrektörlOğfl ba; mQşavlrl 40 
662 b. Sabri Ertem 11 " ,, 30 
663 b. Şeklp .. it " a 1 

664 b. Emin ,, ,. ,, 30 
665 b. Gayyur ,, ,, ,. 30 
666 b. Selim ,. ,, a 30 
667 b. Tazlı 11 '' ,, 30 
66 b. Oıomcıbtl ticareti Türk oooolm tf rketl 200 
669 b. Kemal Zalm ıılraot hankaeı genel direktörü 500 
670 b. Dr. Abravayn Niğde sulavı 250 
671 b. O.dır Mehmed Eskfşeklrde mfilaabld 25 

672 b. Salt Kurt Eskişehir kiremit fahrfkasa ıahlbi 25 
673 b. Blnb!lşı Sırrı Eski~ehlr askeri hastane opera1ôrü 20 
674 b. Meneham Pessah letanbul Türk milli sigorta şirketi 

2 el direktörü 20 

Ankara, 1 (A.A} - Tarklye 

İspanya tecim eodlaşmaeı . bl· 

tim tarihinden itibaren 15 

gün uzıhlmıştır. Moı mmlm 

mal<ım t geldikçe bildirile 

cektlr. 
~~~~~----~---~~~-

umu 1 maz varlıklar göMterlyorda. 

Ban o koca A vrupo bile şaşı 

yordu. 

Henüz ouheş yallık bir geç· 

ınişl bile olmıy n Türk eııo'ota 

nın, sım'aıkArı zamanlardan beri 

erişen Anapa'oın bu yönden 

çok ilerde olan evlatlarından 

ayrımsız (Farksız) denecek ka· 

dar yOkeellyor, onunla hem 

ayar bir (Turgud 8 ikan) beli· 

rlrken bin Turgud Balkao'a 

yol açılıyordu. 
(. 1 

Olivier ve şüreka· 
sı Liınitet 

Acentası 

Vapur 

Cendell Han. Birinci Kordon 
Tel. 24.43 

l'he Ellerman Lloe& Ltd. 

" POLO ,, vapuru 30 mayısta 
Aovere ve Loudra'dıo gelip 
tahliyede bulunacak ve ayol 

zamanda Londra v Bull tçln 

yok alacaktır. 

" OPORTO ,, vapuru 5 hazl· 
randa Uverpol ve Svvaosea'dau 
beklenmektedir. 

.. 'f HURSO., vapuru haziran 

ortasında Hull, Aovers ve Lon· 

dra'dan gelip tahliyede bula· 

nacak ve ayol zamanda Loodra 

ve HuU için ynk alacaktır. 

. Not Vurul tarihleri Te va· 

purlann letmlerl 6zerlne deni· 
~kliklerden mr. 'nllyeı kabul 

<lflo.ı •1. 

Flanden Kabinesi Nasıl Düştü?. 
-----------------------.. ----------------------

- Başı 2 f ncl yOzde -
rın nası olan şartlar hakkında 

ozon uzadıya izahat vermiştir. 

Baebakan, ıpek6l&törlere 

karşı bulundoğono bellrıikten 

eonra eaylavlıar korulunun lıu 

gün frank kıymetinin indiril· 

meslnden yana veya bana karşı 

bir karar vermeal llizam gele· 
ceğlol lla vr etmiştir: 

M. Flamden, hükumet tara· 
fından istenilmekte olan geniş 

selAblyet ana yaea kanununa 

aykırı olmadığını eöylemlş, da 

ha sonra f inana işleri bakanı 

M. Germen Martinin ç~ktllmlnl 

(İstlfaıını) vermiş olduğunu 
bltdlrmlşıla. Kural, gQvenlnl 

esirgemezse başbakan f inene 

lşlerlnlo yöoetgeelul (İdaresini) 
kendi elioe alacaktır. Başba· 

kan bu erge (Makead) He ko· 
rula başvurma, ve onun arka· 

lam88ını istemiştir. Balk ve 

orta sınıf, frank kıymetinin 

dileme etkisini gardilkten eoora 

gOçlfikle kazanmış oldoğu pa· 
rıısıoıo ve taearrufonon Fransa 

orontaklarının (Muhteklrlerl· 
nin) alçakçasına hareketi eri 

yOzOoden bir kere daha kıy· 

metten dnşmeeine katlanamıya· 
Cllktır. 

Başbakan, paranın lam bir 

surette durluğuoun (letlkrarınıu) 

mOmkfin görOlmtkle olduğu 

bir anda frank kıymetinin 

dftşmeelnl amaç (Hedef) tutan 

eon hareketi yapılmı~ olmasın· 

dan dolayı yanında bulunmuş 

ve demiştir kJ: 
.. - Umarım ki Fransa fi. 

nansAI ve para dayunıklıgıaın 

kuvvetini lebat edecektir. Fran· 

ea'ya karşı yap.lan hOcumler. 
Eğer birkaç yıldanberl kendi· 

lcrl buhrandan zarar gören 

kimseler tarafından frank kıy· 

metinin döşOrfilmeslnden yana 

propaganda yıpılmamıo olsa 
idi • hiç otlpheılz başlamıya· 

cakh. İş baoına geçmek lstlyen 
bir klllk (Ztımre) frıolc kıyme· 

tinin indlrllmeelnln ônOne ge· 
çilemlyeceğl tezlol kabul ettir· 

meye çalıomaktadır. Komau 

( Belediye ) eeçlml eıraeında 

geneloy (Ef ktrı umumiye) bn 

yöode lşlenmlotir. Fransız'lar 

fazla mtkdarda paraları olduk· 
tarından dolayı savaştan kaçmak 

istemedikleri sQrece (Miiddetçe) 

spekllldtörlerln franga ve onun 

altın kareılağına hiçbir ıaman 

ihtiyaçları olmıyacakıır. Her 

şeyden öoce frangı olan gOvenl 

kurmak gerektir. Bu yıpılmazaa 

durum tehlikeli ve feJ4ketll 
bir eekll alır. Para mes'eleıl, 

sıkı bir surette hazine mee'e· 
lesine bağlıdır. Hükumet, f lnaoe 

bakanının epekt114syonun azal· 
tılmaeı ve milyonlarca altın 

frangın halkça geri alınması 

hareketine karoı gelmek Jçlo 
almış olduğa tedbirlerden sonra 

01 mdi ôzgiin ( Serbeet ) bir BU· 

rette hareket letemektektedlr. 

KAğıd para karşılığının altın 

olarak ôdenmeel prensibi hlc;blr 
nretle bozolmıyacaktır. Fıkat 

uluaal döviz Qzerlnde kanunsuz 

bir basınç yapmak için bu 

prealbln sullBtlmal edilmeeloe 

katlanılmaz. Frank kıymetini 

dilşftrmek için uğraşanlar bık· 
kında şiddetli ceza tedbirleri 

ahnmaeı önOnden kaçılamaz bir 

zorgadır (Mecburiyettir). Eğer 
knrul, frank kıymetinin indiril· 

meelnden yana bir karar vere· 

cek olnrsa ben bu karora boyan 

lğmlyeceğlm. > 

Başbakan, bundan sonra :;ad. 

eeoln yöntgealnde spekfillieyon 

e&asına dayanao bir slyaea gd· 
ddlmvş olmakla kendieine çıkı· 

eılmakta olan Finans bakanının 

eavgaeına ( Mildafaasıoa ) glrfo· 
mlştlr. M. Germaln Martin, ge· 

niş eeliblyet projesini bozma· 
mak için çektllmlnl vermiştir. 

Kendlılne bizzat başbıka ardll 

(halef) ol ocaktır. 
M. FIAnden, hlr diktatörlük 

rejimi kurmak taauvurunda bu· 

lunduğu anreılude kendlılne ya· 

pılan ısnadlaro karşı kendisini 
eavgalamışttr. Parlamentarizmin 

en düşmanları frangı kurtar· 

mak lc;ln süuorııal yetkiler Is· 

temekte olan hükumete bu yeı· 

kileri vermekten kaçınan kim· 

eelerdlr. 
Başbakan, deı.nişttr ki: 
- Ben kendi payıma, ra · 

hattan bışka hlroey lstemtyo· 

rom. Banan eebehl de yabancı 

memleketlerde hazırlana gel· 
mekte olan şeyleri bllmekll· 

ğlmdlr. Eğer başkanlığım al· 
tındaki bOkılmet, çalışmasına 

son verecek olursa ona ardlt 

(Halef) olacak olan hllkumet, 
hertOrlü stınomal y~tkllere 

rağmen frank kıymetinin indi· 
rllmeelnl kabul etmek zorağı 

(Mecburiyeti) karşısında kala· 

caktır. 

Reye lUOracaat 
Bıobıkanın söylevinden eonra 

reye mOracaat edilmiş ve bay 

}'Janden ekseriyeti kazanama· 
dığını görflnce bayılmıştır. 

Başbakanın yanında hulanın 

kardeşi doktor bay Flanden 
derhal luım gelen sıhhi ted· 

birleri almıo, bir müddet soore 
kendisine gelen bay Flanden 
otomobille başbakanlığa nakle 

dilmiştir. 

Kabine buhranı 
Yeni kabineyi teşkile par· 

limento başkanı bay Booleaon 
memur edllmlotfr. Mumaileyh 

mümkün olduğu kadar kıea 

bir maddet zarfında bir milli 

birlik kabinesi teşkiline çalışa· 

cağını Aöylemlotlr. 

Camor başkanı ha) Löbröo 
bu eabah saat dokuzda bay 
8oolS!onu kabul etmiş, yeni 

lzmir'lilere Müjde 
Bahrlbabııı sahil park gazinosu açılmışbr. TOrklye'nln 

her yanında tanınmış ve b0y4k şöhret kazaomıe olan eu: 
heyeti bu gazinoda bulunmakta ve mustk meraklılarmın 

zevkle dtnllyeceklf'rl parçalur çahnmııktadır. 

SAZLAR : Kemenç Aleko, Kemani ~ccati,Piya· 

niet Yorgi, Panço Cevdet, Klilrnet Şeref, Da· 
nende ibrabim Hamit ve refakatinde (Sahibinin Sesi) mu· 

ganniyclerindcn Bayan Mahmure Handan, K6çftk Ne· 
zihc. Suad, ''c Siyansada Baynn Belma ile Bayan 

ŞOkrım. Buyan Faide 
nln lştlrakUtt 30 l\hyı lJ35 Perşembe gftoilnden itibaren 

icn ı alıt'tık etmiyr haş1ıyııcaktır. Sayıo müştutlerlmlzl 

memnun .. ıwek için lıea türlü Cedcıkdrhkloı yopılmtşhr. 

Müdiriyet 

bao•ekll Ellze sarayından ay· 
rıldılt.tan eonra kabineyi kur· 

mak için konuemılarına baş· 

lauııthr. 

Bay Baleson, bay Heryo ile 

de uzun boylu görüemüştiir. 

Yeni Başb .. kan Kimdir? 
Yeni kabineyi kurmağa me· 

mor edilen l\I. Boulsson, Mar· 
sflya eaylnıdır. Kendf sanayici 

olab 61 yaeındrdı. İlk defa 

1909 da eaylu eeçllmlotlr. 

1924: Senesinde yeniden eeçll· 
dtğl vakıt sosyalist fırkaeına 

glrmhtlr. 1927 Yıhnda eaylav· 
Jar kurulu başkanlığına ıeçllmlş 

ve bu ytıkeek ödevinde çok 

eempatl kazaum19tır. Boolsson, 

1933 Bt!Deslnde, sebebini bildir· 

mekslzln, sosyalist fırk•amdan 

çekilmiş ve af yaeal partilerin 

dışıoda kalmıştır. 

Partileain Toplantılal'ı 
Solcenah c6mborlyetçllerl bu· 

gankn toplantılarında geniş bir 
mllli kabineye y11dım etme~I 

karar altına rlmaşlardır. Sosya· 

lfstler lee demokrasiyi ve loçl 

eınıfmın haklarını koruyacak 

bir milcade kabinesinin iş ba· 
şına geçmesini lstedlklerlol ve 

faşistlerle hiçbir zaman teşriki 

mesai edemlyeceklerlnl açıkça 

bUdirmlşlerdlr. 

Vaziyet ciddi 
Franea'dakl kabinenin letJfa· 

ema sebeb ·olan finansal ve 

ekonomik dorum çok milhlmdlr. 

Gazeteler bu Hbah cOmhurl· 
yet milddeloroomlslnln ParJs'ln 
bir veya birkaç bınkaeının ka· 

ealarını milhür altına almış 

olduğunu haber vermekte idiler. 
Birçok: telgraf hanelrrde borsa 

f iıtlerlnl bildiren telgraf tar 

tutulmuşlar. 

Son dadlka aldığm malumata 

göre polle bugOn Kano ve 

Parle adlı bankatları kapatmıştır. 

Eko dö Parl gazetesi, Parla 

bonaeının bugtın açılmıyacağını 

yazmaktadır. Borsa, cumartesi 

gftnlerl hiçbir zaman çahoma· 

makta olduğundan ancak pı· 

zarteıl günO açılabilecek de· 
mektlr. 

lstitiı nasıl karşılandı: 
Bu eababkl gazeteler, FIAD · 

den kabinesinin dOomestnf, hiç· 

bir hayret eseri ve hatta bazı· 

)arı en ufak bir acıntı bile 

göetermekslıln kaydetmektedirler 

Baza gündelik gazeteler, B. 
Flanden'fo görQşüler eıraeıoda 

kollanıluıssı gereken en uygun 

ve doğru lisanı bulamamış ol· 

doğunu yazmaktadırlar f Saylav· 
lar, Finans Bakanının 8. Flan· 
den'e karşı içten bJr surette 

hareket etmiş olmasına rağmen 

başbakanın kendielnl feda et· 

mlş olmasına çıkı~maktadırlar. 

B. Cermen, çeklltmlnl tama· 

mile özgfit olarak vermiş oldu
ğunu eöylemektedlr. 

Pelit Journal, FJandeo kabl· 

nesinin düomeslnl şahei başa· 

rım eeymwktadır. B. Iı'landen 

ile 8. Cermen Martinin frank 

kıymetinin indlrtlmeelne kııreı 

olmalıu anlaoılablllr bir iştir. 

Fakat onların görQşftndn doy· 
gu yoluna götürmek lstemeı,,. 

rlol anlamak güçtür. 

Haricdeki akisler 
IA>ndrıı, 3 (Telsizle) - Fren· 

eız kablneelnln devrilmesi ha· 
beri tnglltere'de, Franea'da ol· 

duAu kadar derin ve h6y0k 

bir alaka uyandırmı!iitır. Bo 

haber Loodra'y11 geceyarısındau 

eonra saat 2,30 da gelmeelnc 

rağmen "Ueyli Telı:raf" "J)~yll 
Ekspae tt ve u Deyll Beraldf't 
l?~zrt" ı .. rl Fr rı!l•rı hnhrım ıhııı k, 

Eşrefpaşa di· 
Demiryolunu feO fA· 

Dômlf lnale kalm•O 01'~0 11· 
refpaşa takımlle Deınlr1° 1191• 
kımı araeındakl ıyakt0P0 'l• 
eabakası hakem Jı111lr•P"',p1. 

PılJ111 Sabrlnln ldureetnde y• 
1 

grP 
Eşrefpaşa takımı; yldlğf lkoııtlı'' 
mukabil flç gol atarak 111 k•I· 
kayı kazanmıe ve f lo•le gtıı6 
mıotır. Öndmtızdekl p•"' ~,rJ· 
öğleden sonra Burnıv• - f to•' 
paşa takımları arasıod• ,.tc'~ 
yapılacak ve oyunu k•., g'yı' 
taraf 34-9.~5 aeneıl ,,od' 
mftttef lk koUibler afi ot•· 
fırka kopası şamplyooP 
caktır. 

Denizcilik 
• 

Şarpi Birincilikler• ~ 
Buyıl lzmir'de oJa~. 

Buyıl denlzctlk pıOSI b 
tsrıo•P 1 

tarından şarpi yarış 1,~urı · 
mlr'de yapılmaeı karar 

1 
oıet 

mıştır. Bana dair ge~e plğet 
kezden b\ldlrlk gelmlotı · 111~ıerl 
deniz yarışlarının blrfoc 3,ol· 
için letanbol ınnnaslb 1t,ıer 
milotOr. Şarımızda bfrfoC deııl• 
seçlldlkten sonra Ttırld1" irOle~ 
birloclllk yarışların• !1 rdlt· 

ld ce~ e 
Qzere leıanbol'a g e 

Eski DOşınaolat 1.-· 
9 

bO _1 Evelkl gece 1smetp•Ş JJIP' 
rmde bir vnk'a olmuşuır·l tdb 

l M• • r 
vardan geçmekte o an ısoOo' 
Esad oğlu Aboıed'lo " 01.
eekldenberl araları açı çakoPI 
Kham oğlu Stıleyın•D 1t4· 
ve taarruz etmiştir. g_,•g;, el• 
Yftm611 ve Snleyman or• 11111 

,.., bıçlrı 

ğer satan Bay Alinin u11dtJ 
kaparak Abmed'i eol e S°' 
haf il eorette yaralamışur· 
lu totnlmoştur. • si 

Bir Italyan Serg• 6' 
IJO~ 

Sofya, 1 (A.A) - '•' ,,,. 
Sofya'da bir İtalyan 880 tıll f' 

S w1 kr• 
glsl açılmıştır. ert;· 0 tdll' 
baebakan Toeef in birer ıll il'" 
taC• (Mümessili) ile dış 00ef' 

1 ftl l'.JJ ,, 
kanlarının elçiler D "oıı 

ı " nnde, 1· ver kfmee)er n OD ile JÇ' 

bakanının bir söylevi 
1 

ııl f~ 
ı 19 e ç ... o 

mıştır. talyan or ıst ... 
sanayii nef fse ıkıdeıP 

1 
ıerdlt· 

dtırn de sHz eöylelP e 11111110 

ı l reıll f' 
Sergide 13 ta yan kellr' 
22 es•rf ile 21 bey 

30 eseri vardır. _A, 
------- le yeııf 
kında birer başmak• 
mlşlerdlr. ıeel ~~ 

.. Deyll Telgraf,, gıze cJfflll 
F 8 Z OJC it 

makaleehıde ran 1 kere ... 
d 1110•• lf"' diln cereyan e en ,,oı•t ı 

rin Avrupanın parlalJJ t ıtt 
tarihinde mOhlm bl~ Y~. fil'' 
edeceğınl kaydedere 

9 
,,nı 

ı lbtlkif ~ 
denin beynelmlle IJJob•'e 
mücadele ederken bll ,O 

ldı 1Y1Plt dl' meydanında bayı tı tfJe1 
retle yeni bir VerduO 0ıdor' 
muharebesini kazaoııııe 
nu eöylQyor. 

ltalya'da: ıı•' 
Roma 31 (Telef zlt) --;ı )f 

s•'d• o~ 
zan gazetelerJ, Frao tı01, 

karo• ~ bine buhranına bO 
•e ıcı 

bir ılAka gösteriyor ıı•t , 
Uba!89 dl 

disenln İtalyayı b ,tık• 1~ 
siyaset bakıoı1nd011 .lı'•' 

k B· .,IJ' 
etlf ğlnl kaydedert: Jt•bfot -
da iştirak ettiği bir tr~•ıf'f 

d •·1· devrllmeelndeo 0 
11101 l-

ef kira omomlyeıılolıı "'bfo'" • 
bulunduğunu, yeni 

1 
.. 1, tre 

b sız ... 
teşekkfllilnQ sa ar 
ledlğlnl blldlrlyorlaf· 

1 
Berlin'dc ,,, > 

B l• 31 (T«'Ielıle) .,.,ıı'* er ın 1 • .,,. 

F pil b'" mıtn gazeteleri ra 
1 

ae• ıe· 
mnı bllhasea dıe 8 1., 1eol ~ 

det".. RJI" 
mandan tetkik e ~· ıııf 

ıaıı ı' 
şekk:Ol edecek o eoe p~I 
de bay Laval'10 gede''..,~ 
bakanlığını kabol ıl ol' 

lbdtfJ çok kuvuetll bir 

tlerl eftrOyorlar. ..,b•'ri ,r ı 
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Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

~ATU/( flAKAll 

Tefrika No. 52 M. AYHAN 

bir Orman'; Dalmışlardı. Ağaçlardan 
Kuşlar ürkerek Kaçışıyorlardı .. 

'8at kt.rre bfty6k lmp•ntor· 1 
"h 71tıl Cflcenler lmpar•tor 
"~ Jıkıldıktın eonra mee'ele 
~· Teıekkal edecek yeni 

CI. letln de çaresini bulacaktı. 
!ip bô, le dCloQaftyor Ye Ya· 
~'ti bu alyaıetle idareye çalı· 
ft'°'dn . .. 'e Aybey, ılı böyle doğdu· 
b~kıt aonra parçalındıoız: 
~ ; kargıdan, kıhçtaa, kıl· 
~ il, ııthlardao, demlrhr· 
\ ~Pini pa11l tutooın bir or· 
o.:•uıtu. 
~ BeYen, tınıyınlar, kıl· 

~ta bayrağın altını koımuo· 
)\ · Alt.ndıg eteklerinde bO· 

8 btr ordugah kuralda. 
~ 0rdogahtı yftzlerce kabl· 
~ bıyrıklın &1llanıyordu. 
~ lttıın, ne hakandı, ne 
\ '1~e blrıey? O, ıtmdl y•lnıs 
t"d Ulllct olarak hareket edl· 
~ '- l.ıblle reisleri, •ğılır, 
l, 1~r bir kurult•y yıptıl1r. 
~ h.11 orada beroeyl anlattı. 
"tı ~lertıı kendJlerlne opk, bı· 
'1lel1a gibi bıkllğıaı, top· 
"'9 dtdtoe dldlee elde ettlk
~•etlerl kendi keyflerlne 
' klarını, hanların bola· 
'boıuldu~oau t'e ti tık en 
~bir lıyanı hile dayını . 
~ •ızlyete dClttDklerlnl 
.__ Bn arıda kendi hapa· 
\ ~a hadiseyi de gizleme· 
"- ol a ha eet'da dillere dee-

l', ....... Q. 

~atadan ıoara dı akınlar, 
~ baıladı. Kınh, çetin 

hı. ... rdı bunlar! 

)~..._'ıa bhnmıalırA. yClrO· 
~ 0tıaaaıar gibi saıd.rdıl1r. 'biç nmmıdığı bir uzlyet 
il lada kılmıttı : 
....._ 'ke•eınet edemtyotdu. 
~ ltıaı vereyim! 

~ •0 'du. Fakat İlhan, bu 
._ ..;•blnt çlAaemlıtl . Eneli 
'tt ~ laı bıearmık lizımdı. 
~ •let kurmak, hır hın 
'-t b._ için mClkemmel bir fır· 
~lllQttu : Bono, bir kılbln 
t. tını mı feda edecekti? 
~ .. et lellyordu n hergCla, 
~- detOJın ordolarıoa bıkar· 
'~ baa.111 kızının gClıal yft· 
~le IGrayor gibi oluyordu. Ve 
)'t L d•klkalarda kılbl llDCI• 

' ~·· 'l, •eı111 tutan eli titrer glbl 
1°tdq ... ~ . 

'"'•) •t derhal geoe kendini 
OfdQ • ...... r . 

'•t ' lbtllil? Ya benim gu 
t ite 0lıcık? 
~le • 

lıft ~n düoftnce ile, derin 
''d,.._ et yır11ıaın acılarını 
~,, b'Q se,d11ıuı uaotuyordo. 
'~•Qt Gtan konetl lle İlhın'ın 
) .,... d 
lltdQ 1 urdormığı çaJ.ıı· 

-deriyor, ıynl zamındı yardımcı 
kunetler gönderdiğini bildiri
yordu. 

Elçl bfl meyındı dedi ki: 
- Bınımıs, bir )uz için me. 

rak elmeııloler. Eıbette Çin 
prenseelerlnden o kahramanı 

IAyık olanını nrlrlz? 

Dediler. 
Demek ki, leler •rtık' lyldeıa 

iyiye yola glrmlıtl. Çf n baka. 
nıaıo hediyeleri ınıındı öyle 
değerli lpekJI elblıeler •erdı •I, 
bunlar tımımen Tukyolırın 
tarzında hız11JanmJftı : 

Soldın ilikli, dizlerine kadar 
UHyan elbiseler. 

Klahıkıa (Çin Hakanı) en 
iyi en 11ğlım boyauzlırd•n yı· 
pılmıı y•ylır n oklar da gftn· 
rfermlıtl. Bu okları da İlhan 
çok beğendi. 

TecrClbeılal hlnda açan bir 
kartaldı yıpta. Ok, göğe doğru 
çıkarken bJr yılın ııhğı çalı . 
yordu. 

Gelen göğCls zırhlarını, ke· 
merlere diyecek yoktu. İçlerin · 
den bir tıneıt ıhndı ve ön 
tınfında iki tıae bGyftk JHr• 
Jantı, panl parıl yanıyordu. 
İlhan boalıra bıkta, baktı n 
gClldG : 

- Blae kıhc, zerre .-e ok· 
lar daha iyi gelir. Biz göçebe 
klollerlz. 

Dedi. Fllbıklka, eski dede· 
teriniz, çok kahramın klıUer· 
miı .. Olar, 

- Mertler 1 yiğitler, deriden 
çadırdı t'6YI tanrının onaındı, 
dı~dı doğarlar. Fıkat kugı 

meydıdıodı ölOrler. 
Derlerdi. Onlara göre, bir 

kahraman için eYde ölmek, bir 
tılfılzllk, bir ıere&lzllktJ. Er· 
kek olan, boğuşa boğutı ölmek 
gerekti. 

• • • 
Yıku bunlara anlatırken, gft· 

neı tepeye c;ıkmıttı. Uzak, mul 

gölderln orı11ındı gôz bmıı· 
tırıcı bClyflk bir elekalrfk l•m· 
bıııı gibi yanıyordu. 

Bir ormana dılmıtlardı. Se· 
rla, yeell hlıslnl nren bir 

rGıgAr eılyordo. AAıçlardıa 

kuılar örkerek kıç•o•yorlırdı. 

BGlbGller lltilyordu. 

Yıkar gözlerlal kıpıyırak 

derin derin içini çekti: 

- Ne gGıel, ne gClıel? 

Diye mmldındı. Sanki in· 
ıan ellle ıçılmıı bir yoldan 
geçiyorlardı. 

Actbey; 

- Diye mmld~adı. Bu ıra· 
bk k1rıılırandıa bir yabani 
hıyno görftnda. Yakar onu 
görGoce; 

- Aybey ·dedi· Hğa bakın 
18ğa! 

Gilıel bir gfylktl bul. Siyah 
ıClrmell gözlerini dlkmlı. renkli 
boynuslırlı ıtlslO bıııaı kal· 
dırmıo, Grkek, Grkek, nnlır1 

bakıyordu .. 

- Do ne Aybey! 

- Giyik!... Galiba, een 
böyle bir mıhltlk görmedin 
Yıkar!. 

- Görmedim. 
- Arka11 ur 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapdacak 
asker ilAnları 

Ankara M. M. V. Bit. al. ko. 11. den: 
Cumurlyet ordoıundı kullıaılmık Gzere 1(55 ııyıh aekeri 

memurlar kınaaı t'P. tıllmıll hClktımlerlne uygun olrak aıağıdı· 
ki oartlarlı yedinci 11nıf askeri bareme göre l el kinondın iti· 
haren 30 Ura 111! maaelı n 1 el kAouoı kadar 25 lira 1&1i 
maaılı aıkeri ıdll hakim alınacaktır. 

l - Bir hukuk mektebini en ı11ğı iyi derecede bltlrmle 
olmık 

2 İbtlyıt zabiti olmak 
3 - 30 yıeından yakarı olmamak 
4 - Baokııını geçer h11tıbğı .-e nzlfeılnl gereği gibi yıp· 

mığa mani olabilecek. •ftcot Ye •kılca bir 1111111 bulanmamak 
tam tetldl&tlı bir askeri hastanede muayene culrllecekılr. 

5 - Yıbıocı ile evli olmamak 
6 - Şeref ye hıyılyetlal muhll bir suçtan mutlak eurette •e 

bir cGrtımdeo dolayı Gç ay n dıbı ziyade hıpte mıhk1lm .-eyı 
böyle bir ıuçtın takip altındı bulunmamak. 

7 - Sarhoıluk, kumarbezbğı ıdet etmlı, komar oynıtmıı 
ahlak n ılretçe bıklmllğe yıramıyıcık bir hal ile dile gelmfo 

. olmamak Ye boalın pollı tahkikatı ile tevsik etme~ 
- Nftfuı kAğıdı ıoretl .-e ihtiyati terhlı teskeresi. 

9 - Dlplomı tasdikli eoretl n muhtanr hal tercemeıi . 
10 - Bu tartlar dıblllnde tıteklllerln bulundukları yerin en 

btlyilk kumıodaobğıaı nya ııkerllk ıuhesl bııkanhğıaa n -,.,. 
slkaları •e dörder adet fotoğrafları ile benber Ltldı ile mftra 
caatlırı Ankara M. M. V. ne m6racıat olunur. 

1515 26 28 31 3 t"d,· F'ıkat muvaffak olamı · 
){l~ı~ Cla hıkıoJoa elçUer 1 • M•JI E 1 k M d J d ;~ tJ~k lnıd•t istedi. Fıkıt zmır 1 i m a n Qr Oğftn en: 
1~t 1 

bot dönda. ÇOnkd Çin· 
~~ lltt.k, İlhıa'a mewletmlı· 
ıt • c ,/ 
"')~ •llp Ye kuvvetli nere· 
)'ta_~ 00lır da o t11afa l"ÇI· 

8ıa ! 
~t •tılık Çtn'den İlhın'ı 
.. tlçt 
~~lQ geldi. Çta hakanı bir 

Plt birçok hediyeler gön• 

Lira 
Üçilocfl Karatıe ıelAmet ıokağıodı 22 kapı 18 tıj oo. b ev 125 
Karııyaka ılaybey celal sokağındı 65 eekt 4:5 tıj no. h ev 2000 

Ynkıradı 22 no. h evla bedell peeln para nyı ikinci tertip 
mObadll nılk11Ue .-e 65 eski ao. h evin btıdell sekiz ıenede 

ödenmek Ozere 30,5,935 tarihinden itibaren bir ay zarfında 

p1Z1rhk ıuretlle ııtılacıkt11. Taliplerin bu mOddet zarfında her 
gCla Milli Emllk mGdlrlOgClne mClncaatlın. 1604 

(~~ ·{/~~~r:P:A~~ ~..?!.:c:l J<i:t i 
Cevab! 

••••• 
Nazar Noktasında 
Israr Ediyorum .. 

DClnktı nGebıdı Altınordo 

klleclııl bıy Sıhıh Eytemlıı'ln 

bir yaz1111 çıktı. Yazı nbııındı 
eplce çellk çomık oynımıı bir 
insanım. Çok mClaekkldler, mu· 
ırıılır gördftm. Fakat hıhıın 

mClaık111ıılne ,ırerken, ( Bay· 
ram çnoıun kııap dftkkAnın 

dan, etten, hoddan, çarık, oıtı, 
anaforcu mGıterlden) dem vu· 
rırak peırev yapanları görme· 
mlıtlm, 

Bu genç ve ideal ıporcuyo 

hıtulımıkıı gecikmedim: 
Altay kulObCloe gtderet, (Bi· 

ııl&tı yırı · yarıyı taksim ede• 
Um, fıkat birbirimizi yenml· 
yeUm) diyen bıy Sıbıhıddln 

lmlı .. Bani, ıu mabut meıı'ele!.. 

Herteyden eni, kendi yızımı 
bir dıbı okudum t'e gördftm ki, 
klmıeyl lochmemlılm. Hadise· 
ler.,, kar1rları .-e aıur nok· 
tamı 'öre bir ye1ı yısmııım. 

Altınordo kalecisi boau ınhyı 
mımıtH, oncağız kıbıhıtlı de· 
ğlldlr: 

Körolaııı kollejler, çocuklıra 
TGrk'çe öğretmemfıler!. 

Bay Sıbıhıddla, iptidai bir 
kılem tutoıo, .-e IAaleUıyln bir 
ıokık ığılle kuaphıneden, 

tnndan, buadın dem -.arayor. 
Gene ba deUkıall meı'ol de· 
~ildir. 

Kıhrolıaı ıpor polltlkuı, 

ıençlerlmlıl hu hale ıokmaı· 

tur. Y1Sı; ıöz nesıhetl namını 
ne t'arfı, ıJllp ıGpClrmftıttır. 

Bence entere11a -.e dikkate 
eıyın cihet; Altıy'ın eamplyon· 
lak lelndea ılyıde gençlerdeki 
ılalr bosoklapnaa, itidal zG· 
ğftrlGIDDGD '9e amamt mClDI· 
kıealardakl becerlkılıllğlo, •u· 
kufaosloğon .-e hullla hiçliğin 
kırmıe olpuğu yClkeek rekordur. 
Matbaıt ıCltuolın, ne Alancak 
trlb6nlerldlr, ne de futbol 
ubuı: 

Burada gafı, kıbıhğa, tek· 
meye meuğ yoktur. Zınaedi· 
yorum ki ANADOLU tıhrlr 

mCldClrd o yezıyı okurken, 
(Bir nftmone) .-ermek lstemlıtlr. 

Ben Ahıaordu 'ya hakaret 
mi ettim, ben kimin eıhaını 

.hoıuılyetlae girerek, ne zımın 
n ne ıöyledlm? Her yezıdı 
bir tetblh .-e tınlr bulunıbl· 

Ur. Fakat batna banlınn 

edebi ölçCllerl, y1Sıht kıl· 

deleri nrdır. Kıldı ki, 
ben, kendi koiObtlmft kooay 
( Umumi efkAr ) karııııadı 

en acı bir dille çeklttlrmit ve 
Altınordu lehine, hıttA blszat, 
bu delikanlı lehine yazılar yaz 
mııımdır. Ne keadlııl ile tını 

şıUığım, ne de Altıaordo ile 
bir mrıaısebetlm nrdtr. Br.oce, 
memleket ve gençlik balumın· 
dıa, Altıaordu ile Altay ıra· 

ıındı, kaleci Sıbıhlddin'le Ce
mil, yıhud Cemal, Sıml .-e 
Mahmud arısında, yınl ıporcu 
fertler ırasında hiçbir ayrı dil· 
eftaGı yoktur. MeeleA-lmla tabii 
lcıblırı hualırdır. 

Gene sporcu y1Sısındı, 
- - (Umumi ef kAr böyle 

kabul etti, gazeteler bunu bayle 
kabul etti) 

Diye futbol heyeti hıagt 

nık n selthlyetle Altıy'ıa 

e•mplyonluttonu lmzalıyıblllr? 

Diyor. Onun fikrince kımoy 
ve matmaıt, bir biç, bir değer· 

Atina'da YapılanArsıulu· 
sal Maraton Yarışları. 

--·--··~·----Atloa'dı yıpılın n Romen· 20 kilometrede: 
ler tırı(ıadın kazınılan Dekat· 
loa beynelmilel mQubakılan 

çok heyecanlı olmuttur. Koıo· 

Birinci Romen Togılı eaıt 

1,20,26, ikinci Yunan Kmı· 

kldlı saat I, 18.26. ftçftocO 
lara Yugoılnyı'dıa, Bell11, Yunan Vartzaklı saat 1,22,23. 
Stırmıo, Spora, Romany"'dın 25 kilometrede: 
Gıl, Togalı, Bulgırlstın'dın 

Bınlımbıyef, Jı'Jag1rof, Yuna· 
aınlıtın'dın Erıkıhı, Vımn· 

kusfı, Vırtsak11, RomeUıtlı, Ni· 
khopoloe, Stefıau, Krlıkldle, 

Sarrae. 
Yrkt\n hlbırlle muhtelif mil· 

Jetlere mensup 16 atlet lotlrık 
etmltlerdfr. Koıa 42195 metre 
Oserlode icra edllmlttlr. Neti· 
cefer 11nılle oanl•rdır : 
5 inci kilometrede : 

Birinci Romen Togıl• dıkl · 
ka 19, ikinci Romen Gıl da· 
klka 19,1 5, ftçClocft Bulgar 
Haralımblyef 19,2 6 
l O uncu kilometrede : 

Birinci Yunan Krlıkldtı dı · 
klkı 34,55, ikinci Romen To 
gılı dakika 36,55, QçOncCl Yo· 
goelu Starmaa 

15 kilometrede: 
Birinci Yanın Kmıkldlı 

dıklkı 57,40, ikinci Romen 
Togalı dakika 59,40, OçClac6 
Yogoıln St1rmaa saat 1,25,3.5 

ılz nrllktlr öyl., mı? .. Hu flkir 
k1r1111ndı keadlıılae ıöyleaecek 

tözQ biliyorum. Fakat muha· 
tabımın nihayet bir kalem ye 
I Jklr adımı olmıdıgını dClıft· . 
11erek bllgfılzll*lne b•ğıtlıyoram. 
Dikkat etıln; yeldeğlrmenlerloe 
ııldıraa Don Kltot bile bu b· 
dar t-AIApernıhk yıpmımııtır. 

Gene Bıy Sıhıhlddlo, hık· 

tın, nlıımnamedea, k1rarl11dao 
bıheederek, lhtllAflı gftolerln 
kendi aklanı gôre, kendi hmusl 
.-e te~ylf kAr lfıdeılle, bir mu· 
huebeılal yapıyor .. Verilen kı· 
raran (Seromoolaln bıılıdığı on· 
birinci hıftıdın iti buen hGtftn 
mıçlınn tekran) eekllade oldu
ğunu iddiayı kılkıııyor .-e bo 
bakımdan Altınorda K.S.K. ma· 
çını tekrtrlımık netlcetlne t'I• 

nyor .. 
Çarpık bir mınbk: 
BOUlD o mftoıkatah gttolerde 

amaç, lhtllAfın halli idi. Bu 
lhtll&flu lee, ancık seremoni 
ile geçen maçlar Gıerlnde du · 
royordu. Yol11, teknik ve al· 
zaml hiçbir ptlrGıft olmayın bir 
mıçı (Altıaordo K.S.K maçını) 
tekrarlamak dfttftndlmemlıtl Ye 
dOıftnftlemeıdJ. ÇClakft ht1,.eyde 
ıebeb n illet 1tınır. Bu olma· 
yınca, yıpılıcak muhakeme .-e 
y6rltCllecek mantık dı 11kathr. 
Neteklm •erilen karar ie yıpı · 
lan f lklıtllr ancak Ye ancak 
(Seremoni ile geçen maçların 

tekruı) nı amıç tutmu·tor. 
Yoksa bGtOn maçların değil! . 

Nlıımname, kırarlH n he· 
yet otorltel~rı Ozerlndekl iddia 
ve hıuıslyetlerlal sımlmi, fakat 
leıbetll ıormek lıterla. Galib 
~elmlo bir tıkım (K.S.K.) kıl· 

kardı; 

- Ben oyunu kazandım. 
Hıkem kararını •ermlıtlr. 

Derse ne olacrk?. 
Ooun dı bir hakkı yokmu· 

dur? Her eey, bUAklyd Ye eart, 
indi n ııhsi d6t6nGılereml 

feda edilecek? Do delikanlı; 

- Y11111nı okuduğum ıpor 

yazgını, ansı çıktığı kadar 
genel merkezdra yardım lıte 

meklllfa nlAmt olmadaguu bil· 

Birinci Romen Togalı 8aıt 

l,(4,43, fkfocl Yunan Kırla· 

kidlı Hat 1,42,44, dçllocö 
Yunan Trlkılla nıt 1,46,45· 

30 kilometrede: 
Birinci Yoaın Kmıkldlı 

uat 2,9,20, ikinci Romen To · 
gala 111t 2,11,20, GçOncft Ro· 
men Gal ıaat 2, 13,34 . 

35 kilometrede: 
Birinci Yunan Kmalddlı 111t 

2.34,57, ikinci Romen Gıl eaıt 
2,36,5 7, Gçdocd Romeo Togo la 
Hlt 2,37 ,27, 

Bondaa ıonra f lnıle nrın· 
cıyı kadar Gç atlet arısındaki 

mdeabakı çok heyecanlı geç· 
mlıtlr. Nlhıyet Romen Gıl 

42 kilometre 195 metre Mı· 

nton koıuıono 3 11ıt 7 da· 

kik• n 40 ıanlyede bitirerek 
birinci gelmiıtlr. 20 11nlye 
farklı Yunanlı kmıkldle ikin· 
clllAI n GçancnlğClde Romen 
Togalı kasaomıılardır. 

melidir; 
Şeklinde bir ncluı de HYDf· 

moı.. Merhametle k11ııık bir 
gOICloten kendimi ılamıdım: 

Beo kimim? Danı kim hltıb 
ediyor? Bir gazeteciyi, spor 
nl11mıtı oıııl susturablllrmle. 
GörClyorum ki, bıy Sebıhlddln, 
çftrOk tahtalar Ozerlade hare· 
ketler yıdarık ıeeler çıkarmak 
hneılne kapılmıetır. 

Kı110. tekrırhyorum: 

Nıaır noktamdı haklıyım. 

Amma, karoımdıkUerloe de 
bctrmer ederim. Altınordq da 
hlk aramaktı ııerbeetlr. Fakat 
beri taraftı İımlr merkez he· 
yetinin, nllmlı General Kbım 
Dlrlk'lo lzmlr de bulunmadık· 
lırı gClnlerde lkl kiti ile top· 
lıntılar yaparak kararları n 
hıktkıtlıu tevil H tahrif etti• 
ğl de nkldir. Futbol heyeti 
de nzifeılnl yıpmımıktadır. 

Yani blıde spor tetkll4tı, bo · 
zuktor, leHd içindedir. Valimi· 
zln eahıi nrlaiı.ları aG(u n 

otoriteleri bo lıtea blr11 uzak· 
lıfBI .-e bo heyetler, tlmdlkl 
hıll•rlle bırak lnlır, klmblllr 
ne Yel.-elell bir ıpor pındoml · 

naeı kopıcakll? 
• • • 

Ray Sabıblddln; 
Siz n11ar ooktaaııı eöyledl· 

nlı. Hen de yaadım. Neticeyi 
bekllyellm. Sporcu, çok eöyle· 
mektea ziyade disiplin t'e hidıl 
mef homlırıaı tıaına dıhı iyi 
olur ... 

* Tayyare Piyangosu-~• 

19 uncu Tertip Bi· 

Jetleri Satılıyor .. 

Boyok ikramiye 

30000lira 
Mnkataı 

20000lira 
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jAkşehir Bankası! 
iZMIR ŞUBESi 

İkinci Kordonda Borsa clnnndald kendi blnuındı 
TELEFON: !2383 

HerUlrlft (Banka ve Komisyon) Muame· 
leleri deruhte olunur. 

Mevduat Faizleri 
Vadeeizlere % 4 
Alb ay vadt:liye % 5 
Bir sene vadeliıe % 6 faiz verilir. 

ZahJre, illllm, incir, pamuk, yapak, afyon nıalre komll· 
yonculuğu yapılır. Mallar geldlAfnde Ahlpledne en mftlald 
ıenlıle tvını urUlr. 

ilin 
Aydın demiryolu 
Kumpanyası 

Şirket hlBHdarları umumi 
heyetinin 26 Baılrın 1935 
çar,.mba g6o0 ıut 12 de Loo· 
dn'da Olt Brod Sltrltte Vln· 
çeıter Hnz'da kilo ıtrket lda· 
rehıaeelade fnkaJAde bir içti 
maı ıktedlleceAI llAn olunur. 

Ba lçtlmıda 1 Bızir1n 1935 
tarihinde TOrldye'de me•cud 
Ayd.a demlryola lıletme tıl •e 
tlrketla bU'umum menkul n 
pyrt meakal mıllarlle hertlrlG 
hrakuk n menıfllaln ( Ataiada 
ba!uedUea Allt IDUkHelealade 
yıııb bu me•cadlara, bankı 
mndaıtı, eıhım ve ıah•tllt Te 
GçDacG eah11lardaa tfrketln ala· 
cakları hariç) 1 Baıfrıa 1935 
tarihinden itibaren 4 O 1eae 
içinde tediye nyı kura keıideıl 
ıuretUe itfa olanacak n l Da· 
ılraa 1943 tarihinden enet 
erkeu ödeme nya konveralyonı 
tibl ıuıalmıyıcak olıa hlbarf 
re'ıfllmıU (1,8~5,840) Jnglliı 
llraı.lt (Yoade yedi buçuk fılali 
Tark borcu tahvlllerl ) nAmUe 
çıkarılarak tah•lller mukıbllln· 
de 'J Grklye comuriyeıl haini· 
metine de•lr n temllkl hık· 
kındı, TGrkfye comurlyeti hO· 
kümeli ile ıtrket ıraııada 111· 
dikı maallık olırak aktedllen 
i!'May11 1985~iüthıfiiiakH~le 
mlukere edilecek ve mu'lafık 

RôrOldlAG ııkdJrde taıdlkl lçia 

D kırar nrllecektir. 
_.dllllllllllllllllllllllllll~ ok tor ... lllHllllHllllHllllllll/k,_ tçaımu ıtttnk edecek hJ11e· 

lir A K ı T "' darl1rm içtima tarlbladeD li· 

-~ e ema onay -::-_E akıl OD dört gCln enel bllle 
_ _ eenedl~rlal, flrkedn Loadn'da 
§ Bakteriyolog ve bulatık ile ealğın hastalıklar § Olt BrcMI Sltrltte Vlaçelter 
5 birinci ıınıf mftlahauısı ii Bus'da 100 . numarada klln 
§ Baemahane ietaayoou karımndald dibek aobk bapnda 30 uyı• § ıtrket ldarehıaeılne nya İs· 
S h ev Te muayeaehaaeainde eabah aaall'9 dan akpm Hat 9 a kadar 55 mlr'de Aleancak'ıa kata flrket 
55 haetelannı bbnl eder. 55 icl8rebaaeelae Teya letanhul'da 
§ Müracaat eden haetalara yapılmuı liumgelen uir aahlilit Ye § O ..... b bukuaaı te'ldl et•e 
§ mibolkopik muayeneleri ile Tel'emli ba••laq yıpıJm .. m eeTU p 5§ leıl IAaamchr. 
5 rCllen Pnomotorake (hava vermek) maayeaehaneeinde mantaumaa E LGerek T6rklye BGyClk Millet 
ffiİllll yapıbr. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUJllllllllllllllllllUllHllfra Mecllalace n gerekle ılrkeıla 

I' • 

' u. il ~-' :' ~ ~ ' \ \\ ~i). 

ı %1 ~G·'H i \ ·,~. ~- ~ 
'4v~.. ııvı:1anıt1:t1:ılu 

Hayındır belediyesinden: 
Bayındır beledlyeılnln 935 mali eeaeal için lbtlyıcı olu 30 

tona yakın mııot "Motorla,, ile 24-0 teaekeye yakın ince 'le 

kılın makine yıglırının AllD ıhnmua kepab sarf ile eblltmiye 
çrkarılmııtır. Ekılltme 25 ·5· 985 deD 18 ·6· 935 •la gClDQ Alt 
l 5 ıe kıdardır. İeteklllerlD Bayındır beledlyeelne mQncaat et· 
melen ll&a olunur· 1510 26 30 3 '1 -Perakende Kükürt 

Satılıyor. 
Memurlu koopentlllnden: 
lteçlborla klkGrtlerlnln 50 kiloluk torbalanaı 820 kaınttan 

İtalyan külrtlerlnl de 3'5 karaıtaa penkeade olank •-1• 
..... dıAtmııı 11yın halkımı• bUdtrt,ıa. 

• hi11e •e ııhvlllt Ahtplerl umu· 

Fratelli Spereo Vapur Acentası 
ROYAL NEEBLANDAli KUMPANYASI 

"CERES., vapuru S haılraada gelip 6 hulruada AD'lflr, 
Amıterdam, Roterdam • e Bımburg llmınlan için ytlk alacaktır. 

0 SATURNUS,. Hparu 12 haziranda gelip yGk6nl botalttıktan 
ıoora Burg11, Vıroı, KGetence için yllk alıcwktır. 

0 ULYSSES,, vapuru 15 bızlranda gelip 20 hulranda Aavere, 
Roterdam, Ameterdam •e Bamburg limanları için yGk ılmcıktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
' 'NORDLAND_,, moıörG 4 haziranda Roterdım, Bamburg, Cc> 

peohage, Danızlg, Gd1nlı, Cöteburg, Oelo ve lıkındlna~ı 
llmanlannı hareket edecekdr. 

"BOLAND,. motôr6 22 hazlraada .. Roıerdım, Bambarg, Danı· 
z1,, Gdynlı, Gotebnrg, Oılo ve Jıkındlaıvya ltmulan için yOk 

Deri ve TenuCll B 
MGtaballlll 

BergCln butalan ,.)il) 
1 O daa üpm alUJI 
kabul n teda.t edd· 11 

Adree : Kemeralll ,.

k•k numara 19 

\'. N. 

VV. F. H. 
ılınktH. 

sKRvtCE MARJTI:. RouMA1N Der Zee 
Garbi Akdenl• için ayda bir Muataum Sefer & Co. 

"ALDA JULYA,, nparu 20 hulranda gelip 21 bulnnda DEUTSCllB uvANJ'B-~ 
Mıha, Muellya ve Bareelon llmanlerı için ylk ılıcaktır. "AllA npaıa J9 ~ 

"PELEŞ,, vapuru 14 temmuzda gelip 15 temmoada Malta, bekleniyor.,. &......,. ti 

Mırellya ve Bıreeloa ltmınlarını hareket edecektir. nreten yak çık~? 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GBECCE "ARTA" ••PPo"' 

lamlr'le Ne•· York araıındı ayda bir muataum aefer yııta bekleniyor, SO 
"TAMESIS., Ttporu 18 hulnnda (Değıo) lımır•den Ne'lyok kıdar Anven, Roterd-;. 

için yftk alıcıb1r. barg n BremeD 1 

Hamle: llblardakl hareket tarihlerindeki deAlflkUklerdea aoeate ılacıktır. avıof · 
mee'aUyet kabul etmea. ARMEMBNT B. SC 

F11la tafılllt için ikinci Kordonda Tabmll •e Tahliye tlrketl " TROY~t~~~~l 
blauı arkuında Fntelll Sperco acenıahğını mGncuı edllmefl 
rica olunur. T11lefon: 2004 . 2005. 2663 beklenlyer. Aaveo 
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----------------------.. ! bnrg'tau yak çıkarıcı~ lrdıf 
Hamza f')üstem JOBNSTON VARENL 

.ll. LTD LlVERPUL 1 
" QUENMORE,. ~ 

FotoğrafhanesD mıy11t• gellp u"rpa• 
•. çıkırmııtır. A~ 

FnkılAde ıftr'ıt •e nefaeetle •e ıemloatlı olank foıoıntı SERViCE DIRECT D 
mltealllk her lı yapılır. TUNA BATl'I 

Vesikalık Resimler 6 Saatte .ı.''ı!':!.;.,;:t:"~ 
Amatör IQleri 12 • 24 .. .., n vıyaaa 

y. " •erilir. .a.c.kbr. şO 
Portre realmlerl, ıAnndhmıa, kırt poetal itleri tımlDath n "DUNA,, npaı• ,.. __ 

pek elverltll flıtlerle n mlmkln mertebe u bir &11DU1d• nnda bekleniyor. ltb' 
y.pılır. Bntill•• "" Vlyoa 

· Satış Mağazasında 
En maruf fnrtkaların cam, flUm, ~AIJt, makine n eaa· 

lan rekabet bbal etmea fladnle Htıbr. 

amı heyetince· lalelik edtlmeel 
metral balan•• ba mnknele· 
namenin ıoretlerl, hl11e eeaed· 
lerlaln te'ldl mahalli olarak 
yakanda yazdı yerlerin her· 

bugl blrlade pelebUu. 
idare mecllll emrlle 

seael 1ekreter 
R. P. w. Adeae 

27 28 8 ' 

.a.eakbr. 
THE KSPORT ST 

coaroBATa01' 1 
0 EXARCB,. •a,... 

sin• dop-a bekle.tY°'' 
york içi• ylk .ı-ak~ 

N. B. - Gellt 
..,. tartbleıbade 
bltWr •••• ,.,... w-1 

T..a..ı.. Nn. ınff'7 . 

ObGrenler! Mal· 
laka (Okamenıol 
Öblrtlk Şekerle-
rini Teertlbe 
nJz.. 


