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Bulundug-.; umuz Şartlara Gö- Naz~lli'den Sonra Yeni Toprak ve Vergi 

' lzmır'e Gelecek .. 
o .... ru Ekonomi Y oh iiz r • nd Kanunları Konuşuldu •• 

ııııırı V· -~Celal Bayar Diyor Ki: "Standardizasyondan Bek
ğİnıiz Faydalar Pekçoktur. ihracatı Devlet" Eline 
Alacağımız Hakkındaki Haberler Yalandı;.,, 

llteyl n marketing kelfmealle 
ifade edilen plyag lçla hazar. 
lama, ınketme teknlglnl kud 
ve lıtlbdaf edlyoruı. Yurtta 

her köıede, her alan ela aya· 
nıkhk, ekonomik kalkınma 

gayreti heyecanı qrd.r. Tarllala 
en bllylk lnkılAbı olan AtaUlrk 
devrimi olaaumuıa pmkAa Te 
refah ufuklarının en genlılul 
açmıı bulunmaktadır. Ruyonel 
çahıma tez ba .. ramın, erkin· 
llğln ilk prtubr. Dıt ıeclmlı!a, 

ekonomik kalluamamımn ~el 
tqıdır. Raeyonelleıme olm•dan 

Baıbakan General 1amet İoönG 

Nazllll pamuk bflll fabrika· 
ıının temelatm• tenllklerl 15 
baslnnda Nızllllde yapılıcmktar. 
Baıbakan lımet lnôal'ndn bu 
tenllkten IODH fsmlr'e gelerek 
ayni tarihlerde blyQk Gedlı 
köprClılnQa ao-mını yıpaeak· 

ları da 16ylealJor. 

Yol Vergisi 

rup, Hflktimetin Sunduğu Kanunları Yerin 
• 

de Buldu, Benimsedi ve Kabul Etti .. -AD kın, 21 ( A. A) - · C. B. Partlıl kamutay gnıt.a din 
6gleclea IODn .. t onbette toplaadı. Grup kendlllal llglleadl· 
ren bir takım itler hakkında görGetlkten n kararlar aldıktan 
aonra Parllaln yenilenen programında am.cladığı ıopnk kua· 
aunan eıularuaı buırlamak lzere Partice yapılmaeı kararlq· 
tmllDlf olua 15 klflHk Gsel komlayonana eeçd. Ve baaa'9y 
batkınhk divanında ıeçllen 1ekreterllğe Partice •dılu.cak olu 
arkadap 1aptaladı. · 

80Ddan ıonra blkdmetten kamatıya ıanolmuı olu •ergi 
kaaunlarmın e181hm Gıerladeld görtlemelere geçildi. Birçok 
aytaçların ıöylevlerlne Finanı Bakanı n bGdce komtıyona bllfk 
cenb nrcWer. Ba konotmalar aoauada grup hlk6aıetla •n· 
dula ba kanaalarıa yerinde •e doğra olduğa kuaAıu ererek 
e1Ularıaı benlmeedl n kabul etil. 

B. Reead Leblebici Sliyltıyor 

B.wbak.o General 1nnet İnönü Je Bay Celil Bayar cldcll •e plAnb bir tbı tecim 

Kemeraltından Süngüler 
Arasında Debdebeli geçiş 

l 
meqaa b.hll olamH. Ea kıaa Ose1 heublar tlirekt&rlGK& (Mu-

._._ - • (A..•) ..._ .Ekoae tqldltt anlıııbyor ki ruyon•· huebei humiye mfidürltlğG) h1ai 
~ Bay Celtl &.yu Hzuyon kelimetlle bls ıtaadar· bir umana en mtlblm n en ran ayından itibaren 935 yılı için • 

'tec:t. •e Eadtlltrl oda· disuyona teyl6rba91oaa, teıkl· kolıylanadaa INıtby•nk birer yol vergin tahakkakabna batl•· "Kadınların Yaş ve Gozellik Ozerin-
\ ~ bnaıtapnı açarien .~~~~-:~~:-~:~-~~~'!!~-~!.~~:.·-·-·=-~~~.!.~~!~~-=.-!!:.!!!.=:.!.:.~=!ct:!._H deki yalan ve Mftbaliğadan 

~ ~: ·:;~ Bay H it ı er' in s ö y ı evi. Fazla Göı1llmem~lidir.,, 
~ l • Sordutam sualler \'onlardır: 
•'::: tecim, eadlatrl, Al v M h d • • N • • 1 - Hayatta ençok korkdupnus dakika, 2- E~k •'rimeli- ' 
-..._ ...... ~~ ekonomik lleml· manya ersay ua e esını JP.JD ğiDis dakika, 3- Saadet hakkındaki teJAkkinir., 4- En fula ya-
..._,~ eden 

4 
el karolta· ~ im eöyliyen kam mıdır, erkek midir, 5 - Yalm lhım mıdır? 

~ 1!:·~:.:~r:~ Yırttı ve Şimdi Ne Fikirdedir? 
~ -...... JUdaa lı •e eko· 
~~Dda alaeal eko· 
\ lllladea ehemmiyetli 
.._ "ata 'tılaııttar. Bu adımla· 
.1' "- "1lll her blrlnlse ayrı 

Ca ma gln le rl 
Kal'flymka'un Al· 
aanc•k'a inen n. 
pur dı b lr ma ba· 

yor, iç kiti 1abla· 

1 
amıı, geeeyan• hlr 
latlatak.. Sonn bir 
koğa .. bkıbı. 

'1aa11t olu bltlklerde 

~ . 
~ llata dlkkatlalal geç· 
~ -::1-ıı, bltmlı ny• bit· 
~ '--t btalon•n lıler he· 
\~ ~IDlyeeeğlm. Bu ka· 
... ~ 'Wfe • •ne yalnıı Tlrk 
~ ~ _ htlktmete taldb 
\tt'-....ıı ekonomi poll· 
~ ,: derece ıaurla, dl· 
~~- etmlı olduğuna 
~. 'lth k •e Gılerlnlıde 
~•lı kitleye teıek· 
~~ lrıetmek içindir. 
L.:' )~1bnGadekl yıllard• 
~ t.laı tl1ertade belki dah• 
~ lla ed~ce~mlst kıaaca 
~ ...._. lkdfa edece~m. 
~ ;...,_ bulaaduğamus 

\....~11' en dotra ekonomi '"'de oldagQmou tec· 
~. "°1- bir lnancımıı 

~; Raoyone"-• 
'~ Jllı.rd• emek H · 

' '-. '-etaalaıın tlltlnlldlr. 
~-.._,ile kudetdl~mls 

~~fena gllreDektea, 
~ emek n madde 

"' ..... uakl•ıtıracak 
..... ~. 61çllll Ç9· 

Ye genleadlrtllll 

Bay Bitler Diyor K?: "Almanya, Galib Uluslarla Mağ· 
IOb Uluslar Arasında Fark Gören ve Bunlara Mosavi 

nre: BanlaNaa biri 
- Ne denini&, de, belediye iye· 

bagtln, kim ~allb7. ılnden ye u oarlNay 

Hak,Tanımıyan Uluslar Kurumuna Dönemez.,, 
deratlmnı kemdllerl bellımek 

Slı mi, blı mi? h.1 Retad Leblebi· 
- Biat.. Fak•t cl'dlr. Kendlll; lpOr· 

Bay Wtler arkada,ıa,u. birlikte. 

BerUn, 22 
Bitler •erdi~ 
tir ki: 

(A. A) - e.y tırif etmek gerektir. 
aôylncle demlı· Almuya. A•aetorya'aın iç 

- Ademi mtlclahale p•ktl•· 
rman •keli, bfslm aazanmısda 
hadacllm teablaldlerl lhll.a 
eden kU11bkb yardım pakti•· 
rının akdi gibi lmkb1Jadır . 
ÇClaktl he(eeyden eni ademi 
mldlbale7I ıvak bir ıaıette 

lılerlae k•npnak .eyabad ba 
memleketi ilhak etmek gibi 
bir niyet betlemedlAI gibi bôyle 
bir •naıa da yoktur. Bununla 
bereber Alman alu n blk6· 
metl ortal bir ala•l men19dea 
mllhem olın te•nld hlulym· 
tau daJIDank keatll mabd· 

hakkıaıa yalnıı aııer ulaalan 
deill, Alm•n ulu1Dn• •e o 
milliyete meDtOb olanlara •e· 
rllmealnl iller. 

iyi oynarbna?.. ca olclaia ltla, ya· 
- Zannet mlyo- karın bydett181m 

rnm, bls pllb gele· B. Repd Leblebicioğlu ilk •tarlarla ona ela 

Almany• ile ylade he•blle 
çoklaAuna Almıa'lar teokll 
etmekte balaaaD İHlçre ua · 
ııada bôyle ~çlClklel' mncad 
de~lte, banan tebehlnl İı•lçre 

eeAU·· Altay teknik ldb.rtle Al· tebarb ettirmek latedm. Ol· 
tanorda'ya Wkl dakçm mutedil bir Altaaordulo· 

- Tekalk bakımından belki. dar. Bu (Oldukça) tablrlal kul· 
Fak•t takım enerji n kudreti.. tanırken ıana dtlfClalyonam : 
llh!.. • • • Bir kullb men ıobu hlllerla-

Tıkılı' den ae kadar uaklaı•r• auk· 

- Sona 6 ıncı ylıde -
Gece, sif iri bnnbk. &ki la11ın, ruhuaaa bereli mamk· 

senelerde. Slnglll neferler dolaıı kak kendi kulQblae de>1ra 
~~~~~---.:===---=---=--==========--~~~~~ 

Hitler'in Söylevi Sovyet· 
lere Karşı Savaş Mı? 

Londra 22 (A.A) - Her partinin psetelerl Bltler'ln ıôylnl· 
nln bantÇı olduguna n iyi karıılaamau n •yal dlıllace ile 
cevab nrllmeal lhım geldliJnl ıôyllyorlar. 

Vaılngton 22 (A.A) - Bitlerin 16ylnlnln Almanyanıa duru· 
muno iyice teablt etmemeal •e Anupanın ılyual ymp111 için 
hiçbir program teklif etmemeıl ıeeulf le brtılaamıfllr. 

Parla 22 (A.A) - Gaaeteler Bltler'ID 16ylnlnln komClalaaıe 
kU'll ılddetll •e al7ual dben için tat•dıl' teklif lerla degenla 
oldqana y•myorlar. 

Populer guetell Almıaya, Rmyamn da Fnn• Ye laglltero 
gibi bir emal•el anıara oldaıaaa kabul etmedikçe Amapa da· 
ramund• letlkrar mtlmkClD olımıy.caAıaı yuıyor. 

Bumanlte gueteal; Bitlerin ıOylnlaln So.yetlere n komllnls· 
me bqa baklkS bir •Ht ilanı demek oldaguaa J'UlfOtlar. 

kaçar .• 

Kendlllııl öğle tatUlnde Ra· 
gıpp ... bruthueıbade bald•m. 
Dokter a.y Şakrı Nuri ile 
ta•la oynıyorda. Doktoru çeb· 
rell pembeleemlfll. Bey B...., 
lae gtllerek, konaf8Uk oya•· 
yorda. Ve blru aonra o tam 
bir gCller ye.le kalbrkea, 
doktor da llnlrli alalrU aynlcla. 

• •• 
Belediyede batbabk CHIMan· 

dayıa. Bey Retad ea bllylk 
korkmana anlabyor. 

- İtpl nm•m " bir n• 
DIUID ıeceai, tlt ara.laf nt. 
klllkten KemenlllU pUyorduk. 
Meurlıkb9faada bir didik Mille 
darduraWak. Bular iki 11.U 

- Solla 6 ICI flMt -: 
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~ 'j - Kftc;ftk Duyu~ 

Türk -Yunan Donanmaları Baldvin ~ay cemal "e. Kılavuz 

için Dersler .. . ···--9-
Baka - kalım 

Baki - 1 • geri, geriye, 2 • 
kıhs 

Bıkl kılmak- artmak (Sar· 
vlvre) 

Fınf - ölez 
Fena - Ttıken 

Eıelf - OnceaJz 
Ebedi - eonraıuz 

Eğer ha kareıhklar eski za. 
mınlırdı buluomoı olaydı, kCl· 
çak din kftıhlarını eôyle bat· 
l11rdık: " Önceılzllk ve sonra· 
11ıhk, yalnız Tanrıya ôzgftdftr." 

Kalız olan Tanrıdır. 
Do kılım dOnyaeı değil, tü· 

ken rlftoyaeıdır. 

Gerili bir ıftrd yalan! - hı· 

klıl gd.lafı blnlhayet. 
Geride kalanları 11bır dile· 

mekıeo batkı elden ne gelir? 
Ölezllk doygaeanu içinizden 

atarak çalıeınız. 
Son batan geminin 30 tay· 

fnından 25 1 balondu. Artıyan· 
lar bitkin bir halde limanı 

geldiler. 
• • • 

Batın - tçyaı 

Zahir - dııyh 

Herhangi bir itin dıuftıGne 
değll, lçytlsdoe bakınız. 

y ıhud eôyle diyebiliriz: 
Herhangi bir itin dıt değil iç 
ytl.ltlne bakınız. Fakat bu ikin· 
el tekilde yftz k:elJmeılnl ıyri 

yumak daha doğra olur. 
• • • 

Bedbin - karamaar 
Bedbinlik - karamsarlık 

Nikbin - akım11r 

Nikbinlik - ıkımearlık 

Eylcll - hayırhah 

Eylclllk - bayırhahlık 
K3Ulc61 - bedhah 
K.GtdcGltık - bedbıblık 

Bencil - hodbin 
Bencilik - hodbinlik 
Ôıkecll - gıyrendle 
Ôzkeclllk - gıyrendJıllk 
Sen herıeye kırımeer bir 

gGıle bakmaktan ne samın 

kartulıcakeın? 

No çabuk karımsarlı&a kı· 
pıhyoraon? 

Akımaarlık belki her zamıtn 
doğru değlldJr; fakat her za. 
maa kuvvettir. 

Alnmeırlırm çok delı, kalb· 
lort de ık olar. 

Eylcll ve özkectı ol: Ne bat· 
kuıoın kötftlftğtlntl lıte, ne de 
yalnız kendini dGtGn! 

K3Ulctıl ve bencil olma: Her· 
keıln iyiliğini lele ve bıeka· 

ıını dftetln! 
Bencillik, gurur körlftğftn· 

den gelir. 
• •• 

MClbıdele - değlt 

TıdJI - değleke 
Tebadftl - değltkl 

MGtebeddJl - değltkeo 

ÇGk vakit, böyle birbirine 
benzer kelimeler görftnce, zlh· 
nlnlıde, bunları nuıl ayıra· 

cağınııı dCltGndreCloQz. 

Fakat ıcıbcı "malum, lğlam, 
taUm, lıdlam, talimat, muallim, 
llJm, Alim, maltlmıt., ve daha 
bir eftrG kellmeoln, karmıbrı· 
tık anlamları içinde nuıl bo· 
ğolmaı olduğunuzu uuoturso· 
nuı. Her dilde bf r kökten bir 
çok kelim" çıkar. Dikkat edl· 
lecek ıudur: Bu kelimeler 
ctlmle içinde, ıekbıelarıoı, cınlı 
Ye yerinde midir? 

Devletler ırııındı en eıaab 
doıtlaklar, yalnız atyan 11ığ· 

M M Y · 1 1 ? • · • · • B. Cevdet Gel~ 
anevra ı apaca ~ar. :~ş~~:;:r? b.!:!:k::;k~~~:, 

Y D • 8 k A • l D • M genel direktörd Bay ()f~ onan enız a anı mıra osmanıs, anevra- : letanbul'dan lzınlr'e !JI 
ların Gerekli Oldugw unu Söyloyor. ve İzmir bankacıları 

kartılınmıtlırdır. 
İıtıobol, 22 (Özel) - TGrk donanması ile Yunan donınmaeının mftıterek bfr manevra yapa· 

cakları hakkındaki haber, heaftz teeyyfld etmemlt olmakla beraber alAkıdırlar~a önemli görülmektedir. 
Yanın deniz bakını amiral Dosmanlı, bu bueue hakkındı fikrini ıorao gazete muharrirlerine 

tafsilat vermekten çeldnmlı yalmz: 
"Tflrk • Yanın poaınmılarınıo Akdeolzde mOtterek bir manevra yapmaları gereklidir.,, 
Demekle iktifa eylemletlr. 

~~~~----.. ••H•......,··~tt-tt~•~·•~• .... ----~~~~ 

Normandı. Vapurunda Kas-
den Yangın _Çıkaranlar. -Yangın Söndilrilldokten Sonra iki Kişi Yakalandı .. 

letanbol 22 (Özel) - Amerlkaya ıeyahat yapan acunun en bilyflk vapuru Normandlyada 
kaeden benzin dökerek yangın çıkaranlar hakkında adli takibata baelınıcaktır. Vıpar kaptım 

yangını eöndftrdftkteo ıoora ıoçlu eıfatlle iki kitinin t.,vklf ine emir vermletlr. 

Yeni Yıl Büdcesi Kamu· 
tayca Onaylandı •. 

Ankara, 22 (Öıel) - Yeni yıl htıdçeel kamatayca mtızakere 
edllmlo ve btıtftn4 onaylandıktan sonra uııddelerlo birer birer 
mtızakere edilmesi kırarlıetırılmıetır. Sıylavlır yeni btldce ftze· 
rinde iyice tetkikat yıpmıktaduJar. Maddelerin mQzakereelnde 
hararetli mtloakıtılar olacağı ıöyleolyor. 

ücretli Memurlar için 
Bareme Madde Konacak 

Ankara, 22 (Özel) - Ücretli devlet memurları için barem 
kınananı maddeler konmaeı tekırrftr eımlttir. 

Konacak olan maddelere göre, ücretli memurin, tekaüdlftkten 
bıekı diğer memorlar1n haiz oldukları bdtGo haklara eahlb olı· 

caklardır. 

lran'lı Bir Yobaz Halkı 
iğfale Çalışıyordu •. 

Göring 
Sofya'ya ve 
Oradan Bel-
grad'a Gidiyor. 

Bay GöriD.ğ 
İatınbol 22 (Özel) - Alman 

hava kuvvetleri bakanı General 
Görlog, ônftmftzdekl pazar 
gftoil Sofyı'ya gelecek ve 
oradan Belgrad'ı geçerek Yu· 
goılavyı rlcallle konuoacektır. 

lıtınbol, 22 (Özel) - Kıdınlıno çıreaf çıkarmaları ve erbk· 
lerlo bıyık keıuıelerl aleyhine atap tutan ve camilerde bu 
mee'ele etrafında vaz eden İrın'lı bir lmım, zabıtaca cürmft 
methud hıllode yakılanmıe -.e tevkif edilmiştir. iş Kanunu 
Bay Keresteciyan: "Para· ihtilaflar Nasıl 

larımız Azdır,, Dedi. 8~~!:~i2l2e~!~"- Ka-

Finans ve Ekonomi Bakanları Bu 
isteğe Ayrı Ayrı Cevab Verdiler. 

mot•y encQmeolode ıeıklk 

f'ldilmekte olan it yaeaeını göre 
patronlarla leçller araeıodı çı· 

kacak herhangi bir anlaıamı· 
mazlık, devletin yeni kuracağı 
ve Bıebıkınhğa bağlı olacak 
yftkeek ozlaemı heyeti taraflD· 
dıo adaletle hılledllecektlr. 

BatB'tldrin 
Loodra 22 (A.A) - Bald· 

vloln bıtbakanhğa alacağı mu· 
hıkkak görDomektedlr. Loyd 
C.orcoo kabineye {girmesi hak· 
kkıoda keskin blrtey söylen· 
memektedlr . 

Macar 
Notası .. 

Cenevre, 22 (A.A) - Yu· 
goelııvya 10, 1 tarihli Macar 
oataeının doğru bir tahkikat 
rapora almayıp 10,12 tarihli 
konsey kararuıı tenkit eden 
bir aotı olduğuna bildiren 
bir memerandom vermlttlr. 

l Yugoelavye lhtllAlcl yuvalarını 

Bay Gömbeı ~r-

g~~ek için kurulan met~+ 
don yetmez olduğunu söyle+ 
mekte, Marellya canilerinin~ 
paetport alabllmle olmılarıDll 
yeniden tenkit etmekte ve 
tahklkatao derloleetlrllmeılnl 

istemektedir . 

Ankara, 22 (Özel) - Bapneız eaylavlırdao K.ereıteclyan, te· 
davdldekl paraların yetmediğinden bahıetmle ve bunların ço~al· 

tılmuaoı lıtemletlr. Flnını ve Ekonomi Bakanları, bo hoıııatı 
beyanatla bolanmutlır ve bay Kereeteclyan'ın tıteğlne cevab 
vermltlerdlr. 

lngiliz Kabinesi hay Bit
lerin söylevini görüşmedi 

elefon: 3151 TAYYARE Si NEMASITelefon: 3151 

Loodrı 22 (A.A) - B•kanlar korumu toplaomıt fakat bay 
Hltler'ln eöylnl etrafında gôrftemeler yapılmımııtır. Bu söylev 
çartımba gQnkft toplantıda konoeulacıktır. Do vesile ile kabine 
bay Baldvfolo Avam kamarasında yıpacığı dlyevln metnini teeblt 
edecektir. 

ları değil, belki daha f1Zla 
ekonomik değleler Clattıne ku· 
rulur. 

Tnrk köyü ekonomide değlo 
bıyıtıaı girmedikçe llkellkteo 
ç1kam11. 

V ve f harf lerl ıruıadı ıık 
ıık detltkl olur. 

Kaoonlırdı yalnız Kımaıay 

değltkeler yapabilir. 
Bahar hansı - doğlşkendlr 

Değltkeo huyla bir adım! 
Bu mleallerde ~eçeo yeni 

kelimel~r: 

İlkellk - iptidailik 
İlke - iptidai 

BUGÜN 
"Demirhane M üd6r6,, filminin çok alluşlanao büyük yıl· 

dızı GABY MORLA Y'ıo en hnyftk eseri : 

O Da Biz Zamanmış .. 
Meehur Frınıız muharrirlerinden M. Crofeeet tarafından ya· 

zılao ve bftlfln dOnya dlllerfoe çevrilen piyesinden alınarak 

GABY MORLAY - ANDRE LUGUET - JEAN MAKS ve 
koçak JEAN BARA taraf1Ddao temeli edilen menimin en 
baynk flUmlerlndeo biri .. 

lliilİI FOX Dünya Havadisleri 
Fiatler Hergnn ve her seansta: 

SEANS SAATLERi: Hergüo 15-17-19-21,15. Perşem· 
be 13-15 talebe eeıaeı. Cuma 13 te JIAve seansı: 

lzmir'de ı,t 
TOrkkuşu KulO 

Ankara'da oldoğd gtııl) 
mızdı da bir ( Ttırkk0:. 
lftbft ıçılacıkt.r, bal' 
pılmıktadır. KoUlb prı 
üye yazımıoı bıtlıoıcak 
diden bu kulftbe kırt• 
arasında bir Ugl ( Altk•) 

Köy Muh-
tarları Kursu.. 1 

Halkevlode açılıD k61 

tarları kursunda dertlere 

de devam edlladtdf· ~) 
derelerden bölge (M•:: 
çiller ve ayar aebıt e 'l 
(Mdfettiel) Bay Lelll 
ıarafındao Ôlçdlet 
ftzerlnde mubtırlart 
ôdevler (Vazifeler) tııb 
eakl ve yeni ôlçftlerlD 

1111• 
lerl ve değerleri aD )ıf o 
Kura, dan bltmlttlr. .,-

ve katipler, ha il rdJI• 
mfteBSeeelerl gezecekle rl' 
katipleri bir lmdhılll 

tulacaklardır. d' 
Cellad Gli)flO 

Torbalı kızaeında 
ı;ölOnOn kuratulm• iti 
dadır. Dört elukovıtöt 
nesi geceleri do çılJtP. 
iki haftada bir kilo 

sıhada geoit kınıl 19 b'1 
Mftteıbbldln ınaıne••1ıt 

l •• mao· bogan İstanbo 
' nı 

vo daha a~ ekskovıl 56 
lıyıcaklt .-. Anı ken•1 

metre olacıktır. j' 
Yarın Şaşal (\ıı 
nağıoa Gidilece 

ol 
Yarın turfng "" gı"' 

kolübft şışıl k•Y0 ' 

&ezinti tertlb etıJJltdf· 

. l -·· 
ye gıdecek olan ar 
da hOkumet konığ• P 
otobftslerle kaynaklar• 
terdir. Kadıyaka'daD 

gldeçek olanları bit eti 
Karııyakı vapur iakel 

den abp İzmlr'e ge 
Güzelyalı ve K,.raatlO;... 
sinde otaranlardın ' 
reılerl ko Ulbe bıbe' 
olanlar d11 aabableylO, 
terle evlerinden ıbot 

" Bu gezintiye l1111lr 
fi • 

lırlle mftheodleler ,-P 
tardın kılıbılık bir 1 

1935 

Arabi 1354 
19Sıf er 

Evbt Ezani 
Gbet 9,10 
Öğle 4,44 

İklndJ 8,43 

Akeam 12. 
Yaw ı,54 

tmuk 7,02 

ı_ 

2_ 

s 

'-• 



gnn 
Kelime. 

1 Be,inci Lilte 
- Seei;,e - in 
~: Bia istikl41 muhare
lae.uıde Tdrk aeciyeainin kuv· 
'iline dayandık. - Biz er· 
kbaıik eavqmda, Tilrk ıra• 

1 ':"~ kanetine dayandık. 
-QCll - Ebin 

Aca - Ekünlik 
.\ea daymak, Aciz kalmak -
lbinmek 
Öıaekler: İnkılib, lcizlerin 
İli detildir. - Devrim, ek· 
lbderin ip değildir. 
~mciler büyük zorluklar 
~da, ek.sinmek değil, 

t ...., leYkJerini artırmalıdırlar. 
lheınnıiyet - Ôaem 
l'.laea.miyet vermek - Ône
llek 
~ - Önemli 
Gı..kier: Son yıllarda eko
ao-nk itlere büyük önem 
•er11ıekteyiz. 
8c._ yıllarda ençok önediği· 
.._ itle.., endlatri giriıim· 
leticfu. - Son yıllarda en• 
~ ehemmiyet verdiğimiz 

, ... • llllat te,ebbüaatbr. 
~traeim - Tören 
Öıaekler: Diln yeni bir re
._ eergiıinin reami kdf8· 
...... balanduk. - Dilıı ye
ti bir reaim aergiaüıiıı açım 
lareainde buluaduk. 
~lllllhan askeri mera· 
~ yapılmak uauldendir. -

lllllıar Bqkaıwıa ıüel tören 
& , ~ak lllllldendir. 

Ti - Etit 
....... t - Etitlik 
Ôtmaekler: Tilrk kanunları 
'-tı.u.u, batlln yarddqlar 
'llttir. 
~ye'de bdm, erkek efit· 

1'et: ""il cumariyetia eaeridir. 
hıı.L .. _ Gasetemiae gönderilecek 
~~ laa _kelimelerin Omıanlı· 

-..ıımamuım rica ederiz. 

l'fıyaka 
anlar Suyu. 
~t Akıtılacak? 
't lann 141yleclJAtae ga. 
.::-ı• ıuya, fnkalide 

~J çıkm•ua yirmi gQa 
~ ~yaka'ya akablacakbr. 
~•~-~en heyeti, mu•akkat 

-...ı huırlamaktadar. Ve 
~ bir teskere yHılank, 

.. ..-:'1'11 ... 111.•Yakkat komLlyonana 
k .... bn 1eoflmeıl 

• Kabul maTakkatta 
~ tak ... w, myan ama· 

talalut yapılacaktır. Ban· 
...... da ıayun akıhllllMI 
terlıecektir. 

Günün Şar duyukları oa,nodtlklerim ... 

Aydın Belediye ve 3 Hayduddan Biri 
Fabrikatörler. A . Z d K .1 . Demiryolu 
T flhe•1 · • ·0• , d ynı aman a atı mı fil. 8 . 8 • · • · • ecr er evam a.. V ır aziranda 

Bani Bizde 
Böyle Zenginler? 

-lsmlr belediye fabrikası tara. 
fından tahnlye Clcretlnln indi· 
rllmeslnden ıonn ortaya çıkan 
fabrlkatarler, tahtlyecller n 
belediye lhtUAfı, hAli denm· 
dadır. 

Eski Bir Soygunda 105 Altın 
Aldığı Da Söyleniyor. 

Lira HokBmete Geçiyor. 
Detlet demlryolları ansına 

kablmuı için maknele yapıl· 

mıt olan Ay~ın demlryolları 

Bir Yananla sengin "Butaae11 

yapılııa diye, bilmem kaçyla 
bin dr1hml Termlı .. Fakat adını 
blldlrmemlt. glıll tutmaı .. 

FabrlkatlSrler, nazar nokta· 
lannda 11rar ederek, tahn Gc· 
rellnln kabul eclJlecek haddan 
yukarı yQkeeltilmemeeinl ıaab· 

had ile belediyenin ba rekabet· 
ten vugeçmealnl ve fabrlkasıuı 
kıpı.tma11nı lıtemekteclJrler. Be· 
ledlye., genel menfeat noktasın· 
dan buna yanaımamakta Te 
fabrikasında baılaclığı tecrQbe· 
fere denm etmektedir. 

Şimdiye kadar iki parti tec 
rGbe yıpılmıttır. Biri mQsbet 
çıkmııtır, biri menU. Belediye 
daha iki tecrabe yapmak f lk· 
rindedlr. Da dart tecrClbe, bir 
ayhk bf r naatı bulmak lmkA· 
nını verecektir. Oaa gare, kat'i 
kararın alınması cihetine gidi · 
lecektir. 

Burna va 
Haberleri. 

Barnava, (Özel) - Burnun 
ilk okalaları İsmlr kcıluır enı· 
ptıktörtl tarafından tef tlt edil· 
mittir. BGtOn ilk okulılarda 

öğretmenler ıözltl yoklamalara 
haılamaılarclır. On bet gQne ka· 
dar imtihanlara baılanacak Te 
okalalar kapanacaktır. 

§ - Bornan ~ençler birliği 
lsmlr balgeıl enıpektörQ Bay 
Niyazi, ıekreıer Adil ve Balk· 
nl ıpor komlte1I Qyelerlnden 
bay Ahmed Osglrgln tara6ndan 
tef tlt edllmlt, kulClbtlo heub· 
lan ve itleri dbgQn garalmQo· 
tar. Bu teftlı 10nu bize, ka· 
lGban federe edileceği inanını 

•ermektedir. 
§ - Mm.yııın 23 Anca gtlatl 

Kızılay haf tan haıbyor. Bar: 
nan'da da Kızılay cemiyeti 
10kaklan, çarplan kurnmun 
yappığı itleri ı&ateren af leler 
aıacak ve cemiyetin yapdığı 

yarchmlan anlatan ıaylnler hı· 

sırlıyacak n tayin edeceği 
glnde bGUln Kısılıy iyeleri 
toplanarak AtatClrk'Qa cama· 
rlyet meydanbtandakl anıdını 

slyareıle çelenk konacaktır. 

Kay ık Gezintisi 
Kendlılne ald bir kayı~ı 

gece ehllyetıls kimıelere Terlb 
fenerels olank dealsde gezdir· 
ten K.arı~yaka'da RıyegAn 10ka· 
ğında bay Cevad hakkında tah· 
klkata baılanmntır. 

·-·--Seferlhl1ar'la Camaonıı ara· gtınl ıöylemlttlr. 

11nda Yarak Bay Oımın'ın ça· Bö1lece daha iki önemli 
dırını basın ve bnıı Bayan (Ehemmiyetli) nk'ayı da yap· 
GiUlü'ya onıelds yerinden hı · bğı meydana çıkarılmıı Te ken· 
çakla yaralıyan çapulculardan dlal de suçuna itiraf etmlttlr. 
GçGnln tutulduğuna yazmııtık. Bay Oaman'ın çadırından g•&· 
Bunlar Seferlhl11r'ın Esen çift. bettiklerl dlSrtyGz lirayı orman· 
li~lnden Emlnclk oğla İtmaU da çalılar araıında klzdıkları 
ile Keleme köyftnden Yaaaf bir çuku•a gömdüklerini de 
ve arkadııı Eyiıp'ta. Eyap he ıöylemiılerae de paralar orada 
nb t!ltalmamıttır. Bunlardan bolunamamııtar. Paraların, ka 
İıımall'Jn aaceden yıpılaa bıt · rılart tanfın4an ahadığı tıh· 
ka bir aoyguadı llglll (Allkah) mhı ediliyor. Suçlular, Seferi· 
oldu~a anlatılmattır. O nklt hlMr •dllyeılne nrllmltler Te 
İımıll 105 altın Ura ga1bettl· ıaçlarını itiraf etmlılerdlr. Hak· 
~ini Te bir kltiyl de öldGrdG· larında tevkif kararı verllmlıtlr. 

Bakımsız, Cılız Y avrola
ra Yurd llazırlanıyor. 

-·-Bu Yurdlara Tatilde Alınacak Köy· 
lo Çocuk Sayısı 825 dir. -·-· Geçen yıl İlbaylığın muhtelif Kamplar 300 850 metre yGk· 

llçebaylıklaunda yedi Çocuk ıei..llkte, ıayu, hnaıı iyi yer· 
yarda (Klnderhaym) açılmııtı. lerde kurulacaktır. Çamlıklar 

Ba yıl onattı çocok yarda açı· tercih edilecektir. Çevrede ba-
lıcak ve mekteblerde cılız eo· taklık olmamak prlhr. Şimal 
caklarla fakir kaylı çocukla· rGzgArlarının taımıyacağı yer· 
rıadan 825 1 yardlıra lıtlrıhat lerde kurulması gerekendir. 
ettlrilecekılr. Deniz kenarlannda karala· 

Çoeuk yardlan Bızlnn ıo· cak kamplarda eert rtlıglı lardaa 
nanda açılacaktır. K.alttlr direk· korunacak yerler bulunacak ve 
törlClll; ynrdlara gldecelE okul· kımp orada kurulacaktır. Her 
lana adlarını lıbıylık klly bG· kampla bir lltç 1andığı bola· 
roıuna bildirmek bereclJr. Ba nacaktır. Her çocuk onbeı 

yardlann ne tekilde idare edl· gaade bir tarblacak mur•ftan 
leceğl hakkında klly blrolanca kay büdcelerlnden nrilecektlr. 
bir bildirim baltınlmıttır. Ya· 
kında ltçebaylıklara Te kay 
mohtarlauna gönderilecektir. 
Şimdiden kamp karnlmap el· 
nrlell yerler eeçllmlttlr. Bekim· 
terle öğı'etmealer yurdlan idare 
edeceklerdir. Calıs n yorgan 
daımlt çocuklar kamplarda al· 
bfar hafta kalacaktır. Bunlarda 
yaıama ıayle olacakbr: 

Saat 8 9 da kalkmak, tanlet, 
kahTealtı, 1aat 9-11 hafif 
oyanlar, IUt 11·1:1 aruanda 
rahatlatmak n öğle ylme:JI, 
13 17 aruında agle aykuıa n 
akpm kahnaltuı, 1 l ·19 ara· 
ıında haf il oyan Teya gesln· 
tiler, 19 20 ara11nda nhatlat· 
mak te aktam ylmeyl, 20·22 
1ra1ıada okumak Te kı1a ıöy· 
leTler yaptırmak, 22 8 uyak. 

maya girifti: 
- Otomobilimiz yoluna de· . 

nm ederken yıaımızdan, her· 
tarafı aımıılu kapalı blylk bir 
otomobil geçiyor. Bunun gibi 
daha birçok otomobiller de 
gelip geçiyordu. Biç ıDphe yok 

Sabah kıhnaltıaı pekmez, 
reçel, bal, tereyağı, peyalr, ya· 

marta, ıtld, zeytin taneal, öAle 
yemeği et, 1ebze, meyYa plUv, 

ikindi kahvealhll peyalr, çay, 
ead, akfam yeme~I et, 1ebae, 
10ğuk7emekler, meyTa olacak 
Te her kamp llçebayhldua (Kay· 
makamhklara) telefonlarla bağ · 

lanacaktır. 

Deni• kenarlanada olan 
kamplardaki çocaklua ylzme 
öğretilecektir. 

Likör Fiati 
Lahiurlar ldarellnln 1a1tığ• 

likörlerin f la deri lndlrllmfıtlr. 
Banan için geael dlrekıar. 

ltlkten emir gelmlıtlr. En iyi 
llkarlerln Utreıl 225 kurattan 
satılıcakaar. 

Tiirkce'ye çevirea: · 1Zc;1 ki, haydud Stan toföıQae ıa 
-~Bu -16zler -poıtimifı-e--ttl_tl .... n_l_ lemri nrmittlr: 

eaparak, gazden kayboldu gitti. 
Biz, eneli, IA!!tlğln kendi ken· 
diau patlad.Jğına bGkmeutk. Fa· 
kat sonradan ltl anladık amma, 
arlık kaç para eder .... Herifler 
yıldırım ıftı'atlle yanıbatımız · 
dan kaçıp gltmlılerdl. O 11rada 
ne yapabilirdim ve ne yapabl· 
lirdik. Amerlb'lıyı 10bk orta· 

tatmin etmemlttl. Bono Felera· _ Pollı otomoblllaln yanın 
n da anladıA• için durmadan dan ıdr'atle gec;ecekıln. 
16yltlyorda: Şoför ha emri aldaktan 10nra 

- Emin olan kl bay mQfet· dararmu artık.. lıte, haydutla· 
tlı, ben de bu ite hAIA eaı•· ran otomoblll ıQr'atle yanımı• · 
yorum. dan geçerken ıoförfla yanındaki 

Feleran bu aaslerl aaylerken pençeredeo blse doğra, blslm 
bira aaklnlemltd. PoUı mi· otomoblUmlse dotra bir el 
fettlol, bıııaı •ğ eline dayamıı lllAh abldı n IAetlk patlahlda. 
bir nslyeue duruyor Te kenclJ· Ba •ulyet brf111Dda durmak· 
üne Terllmekte olan lsahatı tın batk• çare yokta. Neteklm 
dinler gibi yapıyordu. Felerava, toför derhal otomobili durdur· 
kendlalnl haklı g&lternaek lofa da n haydadlann otomoblll 
vak'ayı bGUba taflllAtlle anlat• de kAçdk 10kıklardan blrlae 

iında bınk1ak bile ba deyince 
baıka bir otomobil bulmak 
mtlmkGa olamazdı. Kaldakl Ar· 
nold'a orada bırakmak hata lclJ 
n ha hata bir öllmle netice· 
leneblllrcll. 

Baydad Stan'ın hedefi Ar· 
nold idi. Ba adamın ne kadar 
atıcı olduia maldmdar. Fakat 
her Dedeme buna yapmada n 
yalnız IAetlk patlatmak ıatetlle 
otomobili dardannağı Te bizi 
yolamasclan abkoymaAı daha 
uygun balda. Fabt emla olaa 

hazlnnın birinci gtlnClnden 
IOnn tlmcllkl tetkflAt Te me· 
morlar ile hakdmet he11bına 

ltl.-tllmeğe baılanacaktır. 

Mokneleyf; 101yetenin (Şlr 

ketin) yanetmenlne (ld1re mec· 
U.lne imza ettirmek için delge 
(Murabbaı) bay Eden Londraya 
götlrmOtttlr. lmzalanmanın ha 
ziran ıonanda bltmlı olacağı 

anlatılmaktadır. Ondan ıonra 

demlryolanon bOtln teıkUAtıle 
teılim n teaellQm maameleıl 

yıpılae1ktır. 

Panayır için 
Mflmessil 
Gfindermiyenlere 
Kolaylık Bulundu .. 

Hariçte bHı firmalar nrclır· 
ki, 9 Eyltil panayırına 

lıtlnk etmekte, fakıt banya 
ayrıca mtlmee•ll gandermek 
lmktnını balımımaktadırlar. 

Banlına mallarını çıkarmak 

teıhir etmek, ıalP.b •akaaada 
•tmak Te clJğer itlerine bak· 
mak he, paıtıyır komltuınca 

bankalan bae•aralma, Ye lı 

bankaıı, bana manfakatlnl 
bildirmlıtlr. Yalnız bankanın 

bu alamğa komisyonun teabhi 
kalmıfhr. 

Kadın 

Yoznnden 
Bir Cinayet Daha 

Yapılan iyiliğin ylklekllk 
kerteıl, onan maddlğ Te ma· 
ne'ri~ karııhğını lıtememekle 

alçCllClr. Temi• bir iyilik, temls 
bir ln1an doyımn, yılnıs k•dl 
yQreğlnln duyacağı bıs .. bakar. 

Soıyeteye nya ferde yapıl• 
herhanRt bir yardımın, bir iyi• 
ltğla karıdığını · bekllyealer, 
manevlğ bakımdan elde ettikle· 
rl bir kuancı, yan yarıya kay· 
bederler. 

Olgun bir lnaan kafall, 
" iyilik 11 u Yardım " denilen 
eeyl, keadlııinla nomal ade•I•· 
rlnden ıayar. Çankl ade", dairi 
çlzllml1 bile olea, ln1anıa 

yQrek ve kafa yaklekUll kerte· 
tinde ~enlıliyeblllr. 

Kendini lime H warhğını, 

ya1ayııın, ıosyete gGrGltGleri· 
nfn, yokeulloğun, acını• cea· 
derlllne kaptırmıe bir ıa .. 
dGıGaellm: 

Bu lannıa hemde çile çe· 
kerek. dimağ çdrtlterek, bltla 
yokıalloklara g6ğll gererek. 
ilim uğrunda çalııman ne de· 
mekllr? Ona bayle bir 6de• 
Terllmlı. o, bana borçlumadaı? 

DegU! .. 
Fakat, manevlğ alçtllerl bl· 

tGn g,uf şlfğlle tutan o •dam, 
bu f!JI, bir öde• diye onayla· 
mıetıa. 

z~nglnllk te bayledlrı 
Belki onu bir yae3, bir tire 

ba ite zorlamıyor. Fakat bizim 
iç urhğımızı yllr4ten, anlan• 
daran eoıyeteye doğra 8 lrilkU· 
yen daha bası ya1alar n-rdır. 

Katiller Yakalandılar.. Ach konaamaaııı. llnırı çlsil· 
Ôdemlt Uçebayhğında Yeni· memlı yasalar! 

köy'de bir cinayet olmuı Te Bunlara tanımayan 11e11gla, 
çoban Bama oğla ylrmlbeı bağla bulunduğa topluluğa brp 
yatlannda İuet; hayvan e6rG- ancak tOccarca dilflaea bir 
llntlo batında 616 olarak ha· adam değerladea öte geçmez 
la•mDflar. Jandarmalar tarafın· Aç, çıplak bir c;ocak kartı· 
dan yıpılan arattırma ve 10ra1· ınıda oma• ıllken sengin; 
hlrmıda luet'la lSldClrlldClğD Zelseleden yersiz yardlu, 
anlqalmıı n k11a bir amanda kalmıf brdeılerlnln bqana•a 
katiller tutulmattur. Banlar dtremlyen sengle; 
Ôdemit'la Yağlı mahılleılnden Kan Ulklren Teremlllere .._ 
Demircili Baıanbaı ogulların· 

dan Mehmed, Yenlköy'den Arif 
oğla Maıtafa Ali n Tlre'nln 
Kızılcıa.la kaytınden Baıınd•r. 

Tahkikata gare ölddrllen 
çobanla ıuçlolana anıı bir 
kadın ytlılnden önceden açıl· 

mııhr. Cinayet ba ybdeu ol· 
maıtur. Suçlular Ôdemlı ad· 
llyealne nrllmlılerdlr. 

ki bunda da bir mak1adı nr· 
dar! Ben, o mDdhlı gtlrQltGytl 
lıldlr lıltmtz, Arnold'a oıomo 
blllo içinde yere yabrdım. eı. 

rincl kurıan bota gittiği tak· 
dlrde lklnclılnla Araold'a bal· 
·- ibdmall ook kanetli idi .. 

Pollı mlfettlıl dıyanamadı: 

- Baydad Stan gazQnbl 
adamakallı yaldarmıf.. Dlyona
naz ki, ba adam çok abcadır. 
At11jıaı matlaka tutturur. ita· 

bal... Fakat rana bll ki Feleıa· 
va, bir adam ne kadar atıCI 

oluna olean, hedef lal g6rme· 
den, nlpo almadan hiçbir ffl1 
yapamu... Bana laanınıs. 

- DoAru 141yllyoraunoz. Fa· 
kat ba amıD otomobllla için· 
de kenclJılne bir deatek bala· 
rak elini aathl• n nlflD afa. 
nk atef ettlil mahakbktar. 

- ŞofGr ne TUlyette idi? 

dak bQken sengin; 

Ve aazCln kılUl, heroeyl Jal· 
nıs kendi kazancı, kendi 6sel 

kaygılan ile dfttClntlp g6ren 
sengin, atağı yakara, balar-" 

n mldeıi ile belkemlğlndea 

bavka blrıey taaımıyan haynm 
andırır. 

Orhan Rahmi Glkçe 

- Otomobil yanımızdasa 
hızlı geçtiği lçia ıo(örtl garmek 
tabii m6mkQn olamasda. Baha
ıue gilrtUtl olur olmaz AraoW 
yerinden 11çnyank kalkblt lfba 
herteyl garmemlıe engel ol· 
mattar. 

Pollt m6fettlfl, katlan çatıl· 
mıı, 1ert bir tal'lrla homur· 
dandı: 

Peki, hepllnl bbal edelim. 
Fakat otomobllla •amu-ı 
olaan teabll etmeli ldl•lz. Ba· 
na da 7apamach111s. 

Felerava 1e1lne kunel l'H• 

mek llter pbl 6kıardı Te oe· 
nb nrcll: 

- Bey'hat. .. Stan denea 
herif ba itlerde çok all ... r. 
Onan otomobilbal wumak Gyle 
kolay Mnılan itlerden deAlldlr. 
O, lcabıada otomobllba arka-

- SoDa Yar -
• 
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Yazlık T~zilit Var. "içinde Bulunduğ~;.uzŞartlaraGöre 
Beş Kişilik Bir Aile 34 Lira ile An- En Dog._ ru Ekonomi yolu üzerinde Bu

kara'ya Gidih Gelecektir. 
Ankara, - Devlet demlryol· 

)arının yazlık ıeazllAtb yolcu 
tarifeleri 1 - 6 -· 935 tarı. 

4773, üçftncii mevki için 3033 
kuroı alınır. 

~unduğumuza, inancımız Vardır. 

hinden itibaren tatbtk edilecek· 
tir· Bu tarifeye göre muallim 
profeıı~r, asistan, miirebbJ, mn· 
uln ve m6d6rler birinci teşri· 

nla eonuna kadar uzak meea · 
lelere mahsus tenzilith tarife 
6zerlnden her ııeyahıtta yüzde 
50 tenzllaltao iltifade edecek· 
lerdlr. Tenıll&tla gidiş, döniiş 

tarifesinin yeni tatbik şartları 
t6yledir: 

Gidiş, geliş biletlerinin me· 
rlyct mdddetlerl, seyahate baş· 

lanacak gilnden itibaren mtite· 
aklp ayın ayni tarihli gdntiniio 
aonu olan gece yarHına kadar 
uutıbr. 

Bu tarife eyhll 935 sonuna 
kadardır. 

En çok ıeklz klşlllk gruplar 
hallnde ve gldlı gellı şartile 

her hanğl iki durak arısında 

1 haalran 935 tarihinden eylul 
935 sonuna kadar, seyahat ede· 
cek ailelere Samsun · Sivas 
b61geılnde ytızde 60; Alaşehir, 

lsmlr, Bandırma bölgelerinde 
yflsde 50 tenzllttlı olın bilet· 
lerle dlger bölgelerde katedlle· 
cek meııafeye göre muhtelif 
alıbetlerde tenzllAtb olan bilet· 
lerln Gcretlerioden ayrıca ve 
grubu teıkll eden yolcuların 

blrlıılnden tam ve dlAerlerlnden 
yasde 30 6cret alınmak ııore · 

tile tenzilAt yapılacaktır. 

Bu tarifeye göre Haydarpaşa, 
Ankara araııında seyahat edecek 
ailelerden gldlı dön6ı ftcreti 
olarak beı klılUk bir aile grubun· 
dan blrlocl mevki için 9306, 
ikinci mevki için 6785, i'lçi'lnccı 

me.kl için 4282; ıekfz kişilik 

bir aile grubundan birinci mev· 
ki tein 12420, ikinci mevki 
için 8989, tlçtlnctl mevki için 
37 J 6 kuruı alınır. 

S.1111t1n - Aukara ırasında 
d~rt klılllk bir aile grubundan 
blrlael mevki için 10125, ikinci 
me•kl için 73t5, 6çdncfl mevki 
için 464 8 yedi klıllik bir aile 
grubundan birinci mevki için 
13921, ikinci mevki için 1099, 
tlçtlncl mevki için 6391 kuruı 
alaaır. 

Adana - Konya arasında 6ç 
kltllik bir aile grubundan bl· 
rlncl mn)d için 4618, ikinci 
mevki için 384:2, i'lçtlncii mevki 
için ~124; alh kişilik bir aile 
grubundan birinci mn kl için 
6596, ikinci mevki için 

Diğer hatlarda da Qcretler 
bu derece ucuzdur. 

lstanbulda köprtl 1ı:lteelnden 
ve diğer yerlerde lstaııyonlar· 

dan dah• fazlı malumat almak 
kabildir. 

Grub halinde ıeyahat ede· 
cek ailelere fotoğraflı aile 
blletleri verllecekdr. 

Bir aile biletine dahil olan 
yolculardan yalnız bir kiti gru· 
pun gldlı seyahatinden ıonra 
ve yalmz aile biletlerinde yı· 
zılı gidlı dönfiş istasyonları 

ar11ında olmak ıartlle mer'i 
tarifelere göre yarım ftcretle 
mtıteıddlt seyahatler yapablllr. 

ihtiyat Subay
larının Yokla
maları Başlıyor. 

İzmir askerlik oobeelnden : 
1 - 1 haziran 935 tarl· 

hinden 30.6-935 tarihine kadar 
İzmir 11kerllk şobealnde kayıt· 
la yerli ve _yabancı ihtiyat ıu· 
baylarla hiç kaydolunmamıı 

ihtiyat aubıylırı bu mlddet 
zarfında yeni nftfuı ctlzdan· 
lan ile birlikte yoklamalannı 
yaptırmak tizere her gtla fU• 

beye mQrac .. tlerl. 
2 - Şubemize kayıtlı olub 

ta vazlfeten veyahod muhtelif 
ııoretlerle baıka mahallerde bu· 
lunanlar da buluaduklan IDID• 

taka aakerllk pbelerl •••t•· 
lırlle yoklamalarını ıuheye 

bildirmeleri. 

3 - Bu mlddet zarfında 

yoklımıya mtlracaaı etmlyen· 
lerln haklarında bnual mu· 
amele yapılacap llta olaaar. 

Ziraatçı Talebe Dfln 
Bursa'ya Hareket Etti. 

Ürtlnlerlmlz hakkında arq. 
trrmalar yapmak için ıarımısa 
gelmiş olan Buna Tanm (Ziraat) 
okolu okullan bugdn ManlHya 
gidecek ve orada araıbrmalar 

yapacaklardır. Ak1&m dzerl 
şarımıza döndlkten eoara cama 
18bahı Bandırma trenlle Bar· 
sa'ya gldecelderdlr. 

BurM'b konuklar (Mbaflr· 
ler) dan Barnava Tarım oku· 
lundıki IAboratunn, bahçeleri 
~rnelı; bağlannı, fldanb~ı ges· 
mleler -ve araıtırmalar yapmıt · 
tardır. 

- Baıı 1 lncl ytlzde -
birer ihracat mıllarımısı ıtan· 

dardlze etmeliyiz. Bo yönde 
çalaımının esaslı adımı tarla· 
dan ba11lamak gerektir. Fakat 
mftetacelen yapmak lıtedlğlmlz 
ıey ihracat teciml noktaıından 

mallarımızın mazruf itibarile 
ıablt ıekllde ihracını temindir. 

Bazı mallarımız nrdır, tam 
eşj dOnya yClzOnde bulunmaz. 
Bunları tlpise edeceği•. Bazı 

mallarımız vardır ki arıııulotıal 

piyaııa malıdır. Bunların her 
ne.inin vasıflarını tef errClatlle 
tesblt ederek ambaltjını tayin 
ederek ııtandardlze edeceğiz. 

Staadardlıe edflmemlı malların 

plyualan hergGn her taraf ta 
daha ziyade daralmaktadır. İleri 
memleketlerde bu kabil malla· 
rın piyasaları kay hodudlarını 
bile aıamıyor. Muaııır teclmde 
ne toptancı Ye ne de peraken· 
declnin mala atın alddltan 
sonra tunlf kalitelerine göre 
tefrik Ye •tııa arz nktl, teş· 

kllltı yoktur. Anıulmal tecl· 
me anedllmlı mallardı bu 1 ft · 
zom daha konetlldlr. 

Sıandardlsuyondan bekledi· 
glmlz menfeatler pekçoktw. iç 
ve dıt f laanımanda ucuzluk ve 

kolaylık, ciddi. Alivre 11h1lan 
yapabilmek, henb tarlada veya 
yolda mal Gzerlnde kredi ve 
muamele hnklnını elde etmek 
çok 9efftll, u miktarda mal 
yerine u çetltll çok veya ayni 
vuıfta mal yetlttlrmek, en iyi· 
yl en ucou maletmık. 

Arka :18flar, bir mabn men· 
teinin TGıklye olmuı bir iti· 
mat Ye emniyet lfaded haline 
gelmeUdtl'. Buna behemehal 
Yani olmabyız. Dıı teclmlmlsln 
geçmlee ald habralarının tellrl 
albnda balonayoram. Tama· 
men maalye gGmm.,k aminde 
olduğumu bu habnlan bir 
etandardlUl)'OD ••8fl meuau 
bahU olarken bep bfrdea bir 
kere daha gGz6ntlne getirme· 
mlsde fayda Tardır. 

Tıt. paoana, un, tuz kane· 
fınhnıı. Tiftik, balyaları orta· 
ları ııılatıbmı veya ecnebi mad· 
deler ııokulmoı pamuk balya· 
ları, pekmez, mu, Gstlm es· 
meıl, karıştınlmıı afyon top· 
raklan, kum, delice çeıltll mah· 
ıol kanıhnlmaı hatt4 ktlktlrt· 
lenmlı arpa, tabakhane ve Gld 
davar •datl kuıebrılmıı yapak· 

O!.. Nihad!.. Nlbad'ıa tl 
kendltl •. 

'#<I 
'TEl).RASIND~ 

'"'""'· 

Daha iki dakika enel, lete 
onya bir gGlle dlfmletG. De· 
mek ki, bu gdlle, bir hayıb, 
bir aılu, bir lmldl gaklere 
aoarmaı gltmlıtl. 

'tefrika aumaruı: 53 

;_bollan ile beraber Dumlupınar 
bublnl verdik. 

IGeeeU gbdtlsltl 8ç gdn boğuı 
' tak. Ben, bu nferl, ba d.,ııtanı ... . 
tobft edemlyeceAfm. Benim gö· 
rtlıtlm çok kıea olacak. Bea 
ba harbin ruhunu, neticelerini, 

[uf balarını teııbit etmek teli· 
hlyetlnl haiz bir sabit değilim. 
Yalms kaqımızdakl faik dftt· 
man kav•etlerlnl kırdık, par· 
tahadık, ezdik n geri fırlattık. 

Iat'I bir safer! .. Zannediyorum 
ki, lldklll mtlcadelellni yasan· 

Y auo: Orhan Rahmi Gökçe 
Yaklaetım; 

- Nihad, kardeılm ·dedim· 
lar, buna "Damlupaaar ule.I,, aen milin? 
plarak teıblt edecekler.. Göalerl y ... rmıflı. G6ğı6nde 

Harbin eon gGntl idi. Dlı· yaralar nrdı. Hafif bir lalltl 
maa artık oeklllb gidiyor, halinde: 
kaoıyorda. Bir kayanın dibin· - Nasım! 

de duruyordum. Bir nefer Dedi. Kulağımı dudaklarına 
kotarak ve tellıla yanıma ' aklaıtırdım. M6thlı bir letırab 
geldi: içinde bulunuyordu: 

- Nazım Bey ·dedi· Nihad - Ceketimin dGgmelerlnl 
Bey •oralda, ıılzl ietlyor. ~ ·dedi· onun foıografını çı· 

Sağa fırladım. Bir dere ke· kar .• 
nan idi. Üç nbhlye neferi bir 1 Derhal dDğmeleri ç6sdGm ve 
yarabyı kaldınyorlarda. Kola gGlıı6nl açarak fotoğrafı c;ı· 
kopmattu. Derhal tanıttım: kudım. Fotolnfm bir keaan 

lar bir hayli yıl evvel bizzat 
nk'aya ııhld olanların bana 
Marallya'da anlatmı11 olduktan 
bir htdlseyl hatırhyorum. 

Bir yumurta lhracatcıııı, le · 
mini biliyorum, ftetl, altı ıynl 

olduğunu iddia ettiği yumurta 
ıandıklın baeka tGrltl, yani 
DııtO dazgiia iri taneli, orıaııı 

bozuk kftçtlk tınell çıktığı za· 
maa kababıtı adamlarının öze· 
rlne atmaktan başka çıkar yol 
bulamamııtır. Alacı, memlekete 
gönderilmiş çClr6k bir elma 
partiııinln ııandıkları tlserlnde 
kortlar kayna11tı~ından ılktyeti 

havi resmi doııyalanmıs vardır. 
Örneklerini ııralayabllece~I· 

mlz bu fena hareketleri ıtan· 

dardlzasyon ve kontrol yolu 
ile kapatmabyıs, kurtlanma· 
mHı için dikkatli bulunmalı· 

yız. Teylörlzaııyondan bahset· 
tim. 

Fransızların organlsatfon 
selen tlf lgue do ravall dedik· 
lerl bo yoldan giderek teknik 
ekonomik icablara uygun ıa · 

rarh glSreneklerden ayıklınmıı 

en randımanlı çahşma uııulle· 

rlne ehemmiyet vermellyls. 
Herkeı her işinde ayni teyl 

daha nndımanh, daha iyi ya· 
pabllmek için ne yapmalıyım? 

Sualini kendi kendime her sa· 
man sormalıdır. En ufak gGrG· 
lea nklt, nakit, emek, mal· 
seme braf ları bile zerre zerre 
toplaaırak ulaal ekonomi için 
boylk bir siyan halini abr. 

Glnde 8 ıut çab1111 500 
ameleU bir fabrikada veya 
madende her amelenin 11atta 
bir tek dakika IGsamaus n 
rudmamas nklt bybetmlı 

olmamadan doğacak ala11l ka· 
pp De olar. Hesap ediniz. Ba· 
nan SOO ctınde yani bir yılda 
kaybettiği lmklnın 2500 ça. 
hıma glntlae mllavl oldu&uaa 
hayretle gGrln6als. Teclml 
tetkllAtlaa•1rm11J1 'H muketlngl 
ruyonel tecim tecim ve ıtan· 

dardluıyona bir saruretl ola· 
rak kabul ediyoruz. Şunu da 
e6yllyeylm ki, lbracab detlet 
lnhlsannı almak yolunu ta· 
klbettlğlmls hakkında yaplmık 

lıtenen bası haberler auleız ve 
en hafif tablrlle cahlllaedlr. 
Teclmlmlsl tetkllltlancbrmayı 

ulmal muHf fakıyetlmis için 
en keetlrme yol teltkkl ediyoruz. 

Teclmealerlmlse gelince; bls 

onları ulusal ekonomik kalkın· 

mamasın gerekli elemanlan ••· 
yıyoruz ve biltiin devlet teıkl · 

litını kendilerine yardım ve 
hizmet için Amtde tutuyoruz. 

Bir tecimen, bllha118 ibra· 
catçı tecimen mftstahelUn emeği, 
umudu, mQıtebllkln menfeab, 
onun sektsına, kabiliyetine ve 
doğrulo~una emniyet edllmlıtlr. 
O fınat gazlf yen n yalnız 

kendi öz menfeatlnl dlşftnen 

bir adam !olmamalıdır. Uhual 
menfeat n politika lcablarını, 

memleketin itibarını, mahsulle· 
rlnln ıahretlnl, mflıtahelllo 

menfeatl.,rlnl genişleten adamdır. 
Nısarımda ihracatçı tecimen 
yurdun bir yeddiemlnldlr. 

Bizim lııtedlgimls, ladyeceğl· 

mlz ıey, bu emniyete liyakat 
göıtermeıf, maddi ve mane•I 
şeldhıe liyakat g~teremiyen· 

lerln bu sıfatı ılamamuıdır. 

Teıkllttlandırma ve marke· 
tlng ııavaıımızı ba kabil tecl· 
menlerin artmuını, muHffak 
olmasını kolaylattıracaktır. Mar· 
ketlng, yeni plyaııa l;ln mal 
hazırlama -ve plyuaya mal ıev· 
ketme tablrlle kaıtettlltmlz 

eeub itleri bakanhğın ıellhl· 

yetil memurlan ılu tafellltlle 
uıedeceklerdlr. 

Ticaret •e ıanayl odalanmıs 
borsalartmııda tetkllAt ve ça• 

bıma tarzlarını ruyonelleıtlr· 

meli ve btlytlk odalarımızın 

teıkllttı Ttlrkof la tetkilAtaaa 
mClıHI hal almabdır 

Sayın heyednizln bllhaaa 
dikkatinizi çekmek latedtpm, 
~ntlmbdekl yıllarda emek •e· 
receAtmls bir meqa deni•· 
ellik ve denls aenetlerlmlsln 
lıtlıman itidir. Bllhuea balık· 
cıb&a, ıdngerclllğe n endCll· 
tridne ehemmiyet nrdlllmlsl 
ifade etmek isterim. 

Kıyılanmızın genltllğl, yor· 
dumamD coğrafi duruma bu 
alanda yakın bir adde memle· 
kedmlm se•gtn servet by· 
aaklaruadaa biri olaca&• umu· 
dana kuvvetlendirmektedir. 

Her blrlnlse ıunulmuı olan 
bldklerde karoltayımıaın mtl· 
sakere mevzaanu tetkll eden 
muhtelif meı'eleler, muhtelif 
odalar görilelerl ayn ayrı lsah 
edilmektedir. Onun için bara· 
ela fasla Yaktlnlsl almaya ltl· 
zum g6rmlyorum. Kararlannı· 

aıa ıoa tilin kongreabade ol· 

yanmııtı. Şarapnel, fotoğrafın Bir hıçkınk gayri ihtiyari 
bir kıımını koparmıt. gGğıtlntln, gGgııtlmi bkadı. Y atkundum 
kemiklerinin, ciğerlerinin içine Te bir deU gibi dlndlm, 
eokmuııa. Diğer kıımı da kan bçbm .. 
lekeleri içindeydi.. Fotoğraf eol elimde, tabu· 

Sesi artık bir fıultı haline cam •I eUmde, eaıuyordam ki, 
gelmlttf: onun hayali yanıbaıımda kota· 

- lımlr'e gidersen eğer... yor .. 
b 1 K d ( ) Şimdi bile onan flllltlllDI Onu o ... arantlna a... . .. . . 

eokağında ( ... ) numarada otaro· lttlyorom. ZaHlh, fzmlr'e dö· 
nemedl!. Akdeniz eahlllerlnde yor. SGyle ki, ağlamuın ... Ben 

onun lıtedlğl gibi Gidim. Bu bir garub nktı ıevdlglnln göğ· 
kedere baglınıb kalmana. Bat· dne batını dayayamacb .. 
ka bir Tlrk çocupna nnın.. Bana gelince, ben artık o 
Meı'ud olsun.. cihetten sakat bir ln11nım .. 

Nihad ıuıtu.. Kolonu tatub Benim kalbimin llttlnden Gyle 
ıanacak oldum. Dehtetle irkil· hidleeler, Gyle futınalar eatl ki, 
dlm. Elim, kopmoı olan kola bahar diye, atk diye, lmld 
gltmlt -ve kanlan bulıımıflı.. diye ne vırııa heplılnl ıtllb 

- Nihad!.. Nihad!.. ıtlptlrdft, kırdı, paroaladı. Şimdi 

Dedim. Cevab vermedi. Gaz onda zor uyanao hıhralardan 

kapakları da a~r ağır, bir dıha J bmfka hiçbir teY yok •• Uyanınca 
açılmamak lsere kapadı. ela beni banb ediyorlar. 

Karantinada Badi "'1 
ğında bay Necibin eylal 
Haııeyln bir takım e~ 
btaıı eıya çalmıotır· 

aranmaktadır. 

§ - İkinci kordo ... 
med oğlu Ahmed'fn ~ 
dolandıran Mehmed o&"' 
man tutulm11ttar. .._..a. 

§ - Birinci toıao--
park gazlnoıa L-11•,.lll""" ı 

barakadan bay lbrahlll 
lira değerinde iki cek.sJt' 
lan Ali oğhı lbrabbll 

kat kendlıılne verm ___ ...il 
kadını kaçırmak UP-' 

tehditte hulunmoıtuı· 

Sarhoşluğun S0 
Birinci K.ordon'da 

lııkeleıılnde 18rhoı o~ __..ı 
oğlu Reıad •e ,A.......

Re1&d, baıı yolcularl 
bbk etmftler ve a,-J 
seyyar kundancı "91 
din a.meklnıaı, ee'f1" 
bay Hlıeyln~ın de ..-"' 
lerlnl kırmıtlardır. ~ 

•·a·• 
A mhalaj Eşys
sının Paralatl• 

Mflnkkat kabal 
lıtlfade ile memlekel• 
çak amballj eıyuı 
adenmeal hakkıada ,...,, 
lly) Bakanla1tadan _ 'fı -t\ 
care) n Endlltd (5d91"' 

ııına blr bildirim 
Bunda deniliyor klı 

ı - Mal; Terk 
(Tacir) tarafından eata• 
yarak •dece lhno 
dolduralduktaD IODl'8 ~ 
derilmek bere ge 
dlrde her hangi bir 
öcleme yapılamıyacal' .... 
delinin ne k6rlng bl 

ve ne de eerbelt d6,.... 
yeel bıhll me•ıaa oı. 

- MaU Tark tee!_.ı 
fından •bn aba.ıd 
maddeelle doldarol ........ 
herhangi bir f l....,. 
memlekete KGnderll..," 

celbedildlil takdrde 
o malın mentelae al• 
ket mtlvaratıaa ~ 
h6ktlmlere gGre m 
meal llsımdır. 

doğu gibi ehemmlyedl 
almacagından ve tatbik 
konmalan için lopl 
elden bafarılacaiJ•dal' 
olablllnbıls. 

Fakat ben bu 
yapacqım? Nıul 

kısa: 

- itte, eaaa ce 
tan bir haber! 

Derim. lamlı'• 
Buna inanıyorum. ~ 
olmasa bile baıkı ... gidecek.. Oncağıı lfl• 
ıokaklarındakl heaatl,_ 
detler, baba oğullar" 
eokaklara fırlı yacak, latl 
sabite bakacak, bdell 
nk: 

- Nihad, Nlbıd!. 
Diyerek bir •blafa 

ayaklarının dlblDe 
cak.. Fakat beyhude; 
genci, ıevdlAI ukerl 
cek.. O, ıtmdl bir _...ı 
nleanlıudır ki, hedir--· 
tatıyorum .. 
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Franııılarl•, lepınyollar ıley· 
hine kıyam ettlrmlı n Abdili· 
kerimin eıtr dOımeıtne ıebeb 

olm111t11. 
lngtlls cııueu, ondın bir yll 

aoara lngUls ordaıuH nefer 

LHrenı'in IOD relimlerinden biri. r .. 
ııfadle ve (So) adile yer almıı 
•e ıayyareclllğe ayralarak, as 
uman lçlade mlkemmel bir 
pilot olmaıta~. 

Bir rl•ayete gôre, Unemln 
hakiki iıml (So) dar. (So), 
tayyareciliği öğrendikten annra 

bir f llo ile BindJltan'a gltrnlt 
n orada bahındağa emada 
Afgınletanı kırııtıra11k kral 
Amannullahı tahbndan indir· 
meğe manffık olmattur. 

Hayrete tayındır ki, Lluenı, 
bitin ha ııhrlkltl yıparken 

blrgiln bir yerde n bir gln de 
hiç umulmadık diğer bir memle· 

kette görünmek ıoretlle bu 
işlerle olan Ugiılnl eaklamaktan 
biran blle geri kalmamaktı idi. 

Lnrenı'ln hangi aileye men· 
ıob olduğunu Londra'da ltylklle 
bilen yoktar. Bu korkunç adım, 
geçen mntta aekerltktea ilgi· 
ılni keımlı n (Doned) de iki 
odab bir kuleye çekllmlıd. 
Lhrem, bu kulede iken ya•· 
dığı bir kltabda aon ikametgahı 
için fD eatırlara yuıyor: 

"K.lçlk bir ormanın orta· 
81Dda ağaçlırla 6rttllmlt yatık· 
ııs ve matbabıı iki oda n 
gece g6nd6s çağhyan ıal1r .. 
oh .. ,, 

Metbor caeuı bu kaleden 
ekıerlya motoııklete biner n 
hiçbir amacı olmadığı halde 
gôztı görebildiği kadar koprdı. 

Lbreaı, bu pkllde yaptıta 
eon bir geılntl emaunda dit· 
mit •e ağır ıurette yaralana. 
rak ôlmtlttlr. 

Tecim ve Endüstri 
Odaları Genel Kurultayının ltk·Top

lantısında Neler Konuşuldu. 
Ankara, 21 (A.A) - DGr· 

dinci tecim •e endtlltrl od•· 
lan genel kurultayı bagla aut 
15 te Ekonomi Bakanbgıada 

Ekonomi Bakanı Celil Bayana 
bir 16Jle911e açalauıtır. Bakan· 
hklu, Tlllyetler ve 11lmal ban· 
blar marahhu Ye mtlaaeedlle· 
Dla lttlr•k etNekte oldakları 

karalt•JID ba açılıı tGrembule 
Tbe Babaı Sua~la Şakrl 
Ue Tarım Bakam Mahllı Erk· 
.._, gı•&ecller H bfro>k 
kl....ıer bal•maıtu. 

Celll Bayar'aa IGylnlnden 
eonra kurultay bqkanlıla H 

lekreterled eeçlml ile komu· 
7onlann a7ırlmı 7apalmıı •e 
a .... kaalıla K.amataycla Tekir· 
ua uyla•ı Şakir K.eeeblr le· 

ollmltdr. K.aralta7 komleyonlan 

- 1 - Ticaret od81an kanan 
Ye niamname eaelm•I. 

2 - Ttaaret ltorçlan enet· 
meni. 

3 - Umumi mmp•lar en· 
clme11I. 

' - Raeyon.U...yon •e 
llaDdardlsuTon endmenl. 

6 - Deni• ...Uallerl en· 
clmenl. 

6 - Dilekler enctmeaL 
Kurultay bu a91b1 topldtı· 

BDll IOD Yermeden, Atadlk'e, 
Kamutay .... kan ... , .....,_.. 
lamet laGntl'ne karaltayıa:ıtten 
eeYgl •e ıaygıılle h.ibhiJaın 
blldlrllmubae karar nrmltdr. 

Kurultay eaclmenlere gele· 
cek nporları g&lden getirmek 
için ikinci genel top ... tmaı 
6Dbltsdeld puarted ..... ,.. 

Bay Mulunrem 

Berberlerin teıebbGılerl n 
ihtly•çl•n meı'elelerlnde, Keçe· 
cller'de berber B•y Muharrem 
de diyor ki : 

- O.ıı meelektıılarımın, gı· 

setenizde ileri ılrdtıklerl f f. 
kirleri gGrdlm. Bea de f lklr· 
lerlmi aöyllyeylm : 

Kooperaril, berberler için ye· 
rinde dGtlnllrnlt bir tıtlr. Çia· 

k6 biz berberler yirmi dôrt 
eaalta 16 n 18 1aat gibi uoa 

bir çahımaya makebll, aneak 
bir koru ekmek parua bunı· 

yoras. Bir hutılık sahur eder· 
ee, dlkklıumısın bpanmııı 

mecbariyetl hilal oluyor. Bası 

aularımıan eenuednl bile be· 
lediye kaldırıyor. 

Ne balta lıtlrahatlmls, ne 
bayram tatlllmls ftr, ne bir 

ziyaret veya geslntl lmklaı 

balablllyoras. Aile efradımız 

da bittabi ayni ıartl1r içinde· 
dlrler. Kooperatif teıekktil 

edene bizim menfeatleılmlsl 

daha genlı euılarda dlıClDmek 

H elde etmek lmUnı balua· 
cakbr. Bizi topla yqa....p, 

kuancamısı arbrm~a tJabta· 
caktar. Daba dopaaa, eenafa 

ber bantla yol glltencekdr. 
Bllh- C. B. Putlll Eaaf 

•• ltÇUer blrllgl tef 1 •e onan 
elemanları Hyeelade bagtn 
MrU81n faydalanaı gartlyoras. 
e..talaıunıa •lulıy,,r, eenne 
ala•allnde yudım edlllyor. El· 
bette koopentlfte de •inan 
, ....... gö~·· 
Tını bıçaklanna geHnee; 

ylrmlnel uırda medeni bir in· 
•••n hnt meı'elellle alakadar 
olan ha elbet çok nA&lkdr. 
Ancak his, tnhld ıaretlle, ba 
ln~kı.ra karı• rekabet açabl· 
Uris. Dlger cihetden de bir 

----------------------- • formol bulanmak için h6.lu\ 
da töyle a7nlau1tır: paC8ktır. 

öz Dilimiz için Anket m•te mınca•t edebmr1 •• 
Seyyar berberlere gell.-ce; 

onlar ela birer utadırlar •e ço
lak çocuk uhlbldirleı-. lılak•· 
damas ua'at11111&1n kıymetini 
arbrmk Ye ytlk1elımek lee, hey· 
eti ama•lyemls tarafındaa bir 
imtihan llleyed eeçllh Ye ı.. 

mlr'de yetlımemlt olan k•l•· 
tarla diler bltClD ıeyy11lar 11b 
bir battı...a ta.iti tutular. Eh· 
llyetl oana.n •eelka nrlllr, 
Ba itile bele•lyeoill de roltl 
•ardar, çClDkG umumi ııbbatla· 
da alAkadudlr. 

Hazırlanan Program 
Bertarafa Gönderildi. 

Anken 21 (A.A) - TGrk 
dUI araıtarma jnırama genel 
eekreterllltnden: 

Ttlrk "entakıının kuıallan 

anlbftbık• komaıma dlliıule 
Ye konaıma diline aygan ol•· 
nk yaılmıt foUdor eeerleri 
ile ldtablarda pelen etlmle 
n •rktblerla yapabt f8killerl 
llakttlada bir anlret aoalmııbr. 

Seataka anketi adını •erdi· 
pnls ba ınketlll nuıl 7apıla· 
cag.nı glllerea bir program 

7apl•t Ye batla U Ye ilce· 
lerle Bılknlerine dagıtılmııtır. 

Programa gGıe ber ile Ye 
.................. kand· 

ilan ile BalkHlerlnln dil w 
tarih H edebiyat komitelul 
halkın konuım• dlHade ,_. 
ıe.atablmlzden bıtblak gGl&e-

ren eentab \ekUleılel "" • 
IGzlerl, bilmeceler, mual._, 
halk tekerlemeleri pia1 foWor 
vKblduı ile halk dlllle 7aal· 
mıı hlkAye Ye tiyatro glW 
Wı•laı• balabll~klerl ,_ 
eentablnden de~ldlk glltmlr 
clmle n terklbled f ltliyecek· 
leMtr. 

Dlllmlsia Gs konaım• kay· 
•Aındakl bttGn eentakı ••· 
hklannı ortaya çıkarmak ltla 

· attll• ba anketla blylk w
ıilaleı ........ .. ... 

Tehlikeli Uiç 
firlal-.rlmlse urar yeren 

tarla UQaalan lçla •Yat y•pı· 
brken .traı Danlı denilen •• 
•çanlar aruıada 11lgaa bir 
... talak 71ntaa Ulç kallanı· 
lıyorda. Vlruıle agrapnluuada 
bu ml&ahll tatllldakluı gG• 
rtllmlftar. B111ebeble, lllo bir .... .... _._,...._ 

-2-
- Fakat eaki atu5ılnln 

dediği gibi: Akıl y•tda değil 

b•ttadır. Da yuıya bir kere 
bakın beyım, bir (MGbeyylz) 
·Yuılan temyfze çeker· d•ha 
iyi mi yazar? 

ihtiyar htlktımen yazıları ka· 
rııtmb bir gôs gezdirdikten 
sonra: 

- Pek fen• denmez, bo 
ktlçtlğl blreeylere yaratma 
11nırım. 

Dedi Te iıte böylece klçGk 
Targvd Balk•n; babııının dile · 
ğlnl yerine getlrmlı olmak lçla 
ilkin yımakhkla (8, ... ) bDktl· 
meni bay Akın Blrkln'in ya· 
Dına bırakılmıttı. 

O.nlmeemlye çahıtığı itine 
~Gçtlk çocuk ilk glnler en iyi 
bir lıtekle bııı.dı. Dahi 11aı 
eevlndirmeğl çok lıtlyorda. Fa· 
kat lıte as zamand• ba, gôz· 
lerlnl karmrtan kanıık yazılaraa, 
hele içinden çıkamadığı ağır, 

çok •ğır ıoslerln, kendi doy· 
galar1na kırtıhk nrmedlglni 
gGrmekten, hele hanların ara· 
ıında çok, pek çok ııkıldığını 

doymaktan bayığı ftzftlGyordu. 
Onan it ıanguıa (l1tldadı) ken 
dldnl batka, bambatkı acun· 
lan gGtlrlyorda. Blrgtln anneli: 

-
11 Nual klçlğtlm, dedi, 

hlktlmenin yanında cahımaktan 
ae.tnlyor mnıan? Orada unı 

gGrdGrdtlkleri itler ıevklerlae, 

lıtekltırlne uygun geliyor mu? 
DoAradan tatm•&• hiç ıevml 

yen ktlcftk kopyect: 
- lııteklerlme uygun gelml 

yor, bayır ınaeclğtm, dedi. Bu 
iılerden hiç, hiçbir tey ani•· 
mıyorum; banı ııır, lçlodea 
çakamadağım ı6zlerle dola bk 
takım yamlar kopye ettiriyor· 
lar ki hiçbir ıey anlamadan 
gelltlglzel yudıeım bu pyler 
den nbldalt• bdar da kor. 
kayoram. 

- Babaaa blrıey demeden 
dayanmaga çahı ktlçtğtlm; Ya 
ftf yanı kopye etllklerinl an· 
lamaya bıtlıyınC8 belki alııar, 
eea ~e ınlDlnln. 

• • • 
Retim •e oymacılıktakl kabl· 

Hyetlerlnl, ıaıbnhklannı yene· 
miyea kt1çt1ge anuanın teıeW 

mnn BGslerl kadar teı.tklerl 

de blqey yapamamıfb. Yanı 

yanı can ııkıDtıUnın tellrlndea 
kmtulamıyın Targud reımt 

nnka kopye ettlll kOBkocı 

pulla klğıtların olarolmas yer· 
lerlne aklına geleni çlsmege 
baflamıt, çok deflılar da yapb· 
pmn farkında olmabısın koca 
klladlan blrteJ btle yumadan 
battan ba.. rellmlerle doldur· 
matta. 

İçlala hareketlle kalemlal 
ytlrGten Tarpd; yapbklannı 

gGl1blee keadlel bile .... rdı. 
O waklt yakalınıb mrlaa· 

IDÜIH korbr, bunları glaUye· 
cek bya·bamk bir yer artlfb· 
nrken yenlbattan kopye lflae 
bqlar, fakat gene dalarak yaa 
yerine reelmler, lHhalar çiseli· 
llnfa fark .... bile olmasda. 

Tarpd ba 7amakbklla ~t· 
bp yere, artık nde, oblda 
nktlle oyaadıp tebetlr n bal· 
ma- pmrça1anau u pdrme8e 
............. .K.adllbd ld1D11aln 
gGnaeıililne gtl•e•dlAI •akitler 
çakı aca " par••k huebtle· 
dı. kat6clk heykeller ymp•ya 
bafladı 

EaQOk yaka••Ü b.alaa•lan 
ltea•ı blqe7ler .._dl pdr· 

mlye öaenlrdl. Blrgln de g6· 
rGlmlyeceğl, ıeallmlyeceğl un• 
ile balmumondıa ihtiyar blktl· 
menin ktıçOk bir heykelial 
yaptı. Bentız bltlrdlii klçlk 
modelini uklımıya 'YlkİI bala· 
mamııtı ki m•hkeme tlyelerl•· 
den bir gene elinden lıaftllmıt, 
h6k6menla ortahkta baluma· 
maunı kollıyara .. ktek.I ırka· 
dııla:ınıo yanını koımao; 

- ".K.tlçClk hurcagı bakıaıs, 
demlttl. Nuıl hGkClmene ben· 
zemlyor mu? 

K.tıçGcDk kurçak elden ele 
dolqtıkça herkeıl bir gtllmek 
tir almııtı. Aralannda (Bu •• 
koıorıuz bir benzeyiı!) diye 
ıôyletlrlerken parmak adam 
tekllne ıokalaa btıklmene bll 
biten gtlllyorlardı. Tarpd'aa 
lıtni kınamakta klmee geçtik 
çekmedi, çocaktıkl mtalıp da 
t ıtmıya kalmadı, Targad yaka 
lanmıı olmaktan o kad.r akıl 
clı ki hdklmealn eliae geçer de 
aaarlanmm korkaaa ile dtndl, 
hill elden ele dol•n balmama 
parr;aııaı kıpub HUCU loia .. 
ezdi. 

Blylk arkıdlıları oaa ok•· 
yan bir dille: 

- "Sende bu allaltk nrkea 
Targud, dediler, ne demlye 
borada kapanıyor111a? Bir hey• 
keltra,.n yanına gltleaa . ., 

Fakat, itte blrgGn htlkGaaea 
de, pallanmıı, bDylk btlylk 
ktğıdlan reeimlerle bpb, hele 
Hrak llrgllerlnl mam Ye tebe· 
tir parçalanadan yapılmıt kft· 
çftk kGçllk heykellerle dola 
görtlace kOplere bindi, o kadar 
ôfkelendl, o kadaf 6f lu•leDdi ki 
hemen demtrcl mtaıım o-tarttı. 

Beriki çeğaraldı~ı yere gider
ken ee.tneiaden içi l~11e •I· 
-1or, büClmenla mutt.k ken· 
dimi GftDek lltedlpae lanı· 

1onla. Fak•t De JMık ki GIM· 
cık yanıldığını, belo kendlace 
parlak, gtsel hayallerlnia yıkıl· 
dıpı gôrClDce bhrolda. 

- Arka11 ıar -••••• 
Mahkftmiyet 

Torbalı'nın Yoprtçalar k8· 
ybdea Aynneı Ahmed'I d&•· 
mek 'fe bir gG•IDClD •kat bl· 
IDallM eebehlyet •ermekle 1aç
la 1>81 kmlea nahl,..t din • 
t6rl Bay Tedlk we kankol 
kamaram ve,....1 om...ma 81" 
ceHCla duat....tan Mt191t*. 
Ve71el 011batmm; dancaya gece 
yanlllldaa 10nn nuuet.laae· 
den hayvu ahır1na glttlrclqe, 
çelme atmak aue&lle yer• ... 
tlrdGid, elladekl kelepçeal• 
ocanan 16-ftae batarak yara· 
laa111Mına •e kGr blmMJna te· 

bep oldaAa a.alaplmıt. bir --·· 
çak yıl hapee, Bay Ted lk te 
yirmi bet Ura ıgır para eesa· 
nna malık6m edllmltlerdlr. 
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Bay Hitler'in Söylevt 
-----------------------.. -----------------------

Almanya Versay Muahedesini Niçin 
Yırttı ve Şimdi Ne Fikirdedir? 

- Başı 1 inci yüzde -
nln erklnliğlnln hakiki olma· 
sında ve hiç kimsenin İsviçre 
hükumetinin, İsviçre ulusunun 
hakiki azim ve iradesini temsil 

etmekte olduğnna itiraza cesa· 
ret edememesinde aramak ge· 

rektlr. 
Alman hükumeti A vustnrya 

ile olan gerglnlfk dolayısile 

müteessir ve müteessiftlr. Çfin· 
ktı bu gerginlik bizim İtalya 
ile olan iyi mQnasebetlerlmlzi 
bozmuştur. Halbuki halya ile 
hiçbir menfaat yQzfinden reka· 
belimiz yoktur. •• 

B. Bitler bundan sonra oşa· 

ğıdakl programı izah etmiştir: 

1 - Alman hnkumetl, ulus· 
lar kurumu konseyinin 17 Mart . 
tarihli kararım kabul etmez. 

Vereay andlaşmasını bir taraf h 
olarak bozan Almanya değildir. 
Keyfi olarak kabul Pttlrllmlş 

bu andlaşm• hükılml~ri diğer 
devletler tarafından bozulmuş· 

tur. ÇOnkfi bn devletler elldh· 
larını bırakması için Alman· 
ya'ya zorla kabul ettirilmiş olen 
madde hükumledne uygun ola· 

rak sllAhlarıoı bırakmağa veya 
azaltmağa yanaşmamıtlardır. Ufus 

lır knrumonon bu kararı ile 
~Almanya hakkında yeniden 

farklı muamele yapılmak itte· 
nilmesl, Almaoya'nın uluslara 
ayni haklar verilmedikçe bu 
koroma dönmesine engel olan 
bir Amildir. Bundan dolayı Al· 
man hfikumetl galib uluslarla 
mağhib uluslar arasında fark 

gözeten Versay andloşması ile 
böUin fiyelerfo ayni surette 

muamele görmesi ve ayni bak· 
lara sahih olması lıizJmgelen 

uluslar kuramnnon birbirinden 
ayırt edilmemesi lazım olduğu 

mi1taleasındadır. Bn ealtllk ar· 

sılusal bOtön lelere "e ruOlklyet 

hakların• ııamil olmak gerektir. 

2 - Alman hilkumeti diğer 
devletlerin sl14blarını bırakrııak 
teahhlldatmı yerine getlrmemlt 

olduklarını görerek, Alman alo· 
ıu hakkında hadden aşırı farklı 

bir muamele yapılmasını natık 

olan ve halen bir tıtraf lı ve 
andlaşmalıra aylr.m bulunan 
maddeler ahklmını feshetmiştir. 
Baouola beraber Alman hüku· 
metl bütün bu tedbl rlerlo mOn· 
buıran yakanda söylediğim ve 
Alman ulusu için gerek mone· 
vi ve gerek maddt noktainazar· 
dan farklı muamele yapılmasını 
nıtık olan maddelere hasretmiş 

olduğunu resmi ve aleni suret· 
te söylemiştir. Bizzat Alman 

ulusu araziye ald ahkam da 
dahil olduğu halde ulusların 

ortak hıyatıoa taalluku olan 

htlkumlerln hiçbir devlet tara· 
tından bir taraflı olarak feshe 

dllmlyeceğlne kanidir. Almanya, 
bu husuaa tımemlle riayet ede· 
cck ve Almanya zaman geç 
dlkce yeniden gözden geçiril· 
me!!loe zarnret btısıl olmuş olan 

hu hnkumlerln yeni baştan in· 
celenmeslne uJcak müellhane 

bir anlaşma yolu Ue tevessfil 

edecektir. 
3 - Almanya icrasını gayri 

kabil zanneyledlği hiçbir and· 
taşmaya imzasını koymıyscaktır. 

Bununla beraber özgür olarak 

kabul etmfı olarak bft.U1n and· 
laıma ahkAmına riayet edecek· 
tir. Batti bo andlaş~ıılar şlm· 

diki hükumetin iktidar mevki• 
ine gelmesinden evel akdedll· 

mlş olsa bile Alman hükumeti 
lokaroa paktına imzalarını koy· 

mue olan diğer devletler bu 
pakt abkamana riayete ve bu 
ahkamın lcabatını tatbike tema. 
yül ettikçe hu pakt ahkıimana 

mutlak surette riayet edecek· 
tir. Ve bo pakt ile girişmiş 
olduğa bOtün taahhüdlerl ye· 
rlne getirecektir. Alman hükt\· 
metl askerllkten tecrld edllmtı 
olan mmtakaya ıld ahkama rl· 
ayeti hukuku hükümranlye sa· 

hlb bir devlet için A vrupaoın 

barışıoa yardım alanında son 
derecede ağır bir yük oldoğo 
mütaleasındadır. Bununla bera· 
her Alman hükumeti Alman 
sıoırlarmm öte tarafındaki sfiel 
kuvvetlerin mütemadiyen tak· 
vlye edilmesini bu temıyüllerl 
tamamlıyan bir hareket olarak 
telakki edemez. 

4 - Alman hükumeti her 

zaman A vropa barışm1n vlka · 
yesl için müşterek bir çalııma 
birliğine iştirake hazır bolun· 
~muştu . .Maamafl ezeli ve daimi 

evrim kanununa andlaşmaların 

yeniden gözden geçirilmesi su· 
retlle riayet olunmaeının zaruri 
olduğa kanaatindedir. Alman 
hOkümetl anıllaşmaların nisbet 
dairesinde değiştirilmesinin ha· 
rıt için bir zaman unsuru ol· 
doğana ve zaruri olan herUirlil 
değiştirmeye engel olmanın 

istikbalde birçok lnf llAklar 
hazırlamak demek olacağına 

kanidir. 
5 - Alman hükumeti AV· 

ropıı devletleri araeında tefriki 

mesainin zorla kabul ettlrllmlt 
olan şlmdlkl arsıulusal şerald 

içinde ifası mOmlr.ün olmadığı 
mütııleasındadır. Alman hülul· 

metl nloslar arasındaki bu ın· 
laşmanıoıp bOyiik bir maksadı 

istihdaf edeceğine ve bo an· 
taşmanın adım adım taldbede· 
ceğlne kail bulunmak.tadır. 

6 - Alman hilkumetl pren· 
sfb iti berile komşularlle iki 
taraflı ademi tecavQz paktları 
akdetmlye ve bu paktları mu· 
barlblerl tecride ve harb ocak· 

lerını mahallllettlrmeye hizmet 
edecek ahkam ile tamamlamıya 
hazndır. Alman hdkumeti bil· 

hassa böyle paktdan doğacak 
bütün teahh6dlerlnl yerin getir· 

mlye ve gerek barııı ve gerek savat 
zamanmda eslihı ve mühim· 
matın teslimine müteallik bu· 
luonn maddeler ahkAmına rla 
yet eylemeye, bu ahir.Ama pakta 
dahil bütün devletlerin riayet 
eylemleri tırtlle amededlr. 

7 - Alman hükumeti Lo · 
karno andlaşmasının mütemml· 
mi olacak bir hava paktının 

akdedllmealne ve hu hoeıosta 
müzakerata girl~llmesloe ha· 

zırdır. 

8 - Alman hOkumetl yeni 
Alman ordusunun miktarını 

bildirmiştir. Hiçbir vesile bo 
miktarı tacavüz etmlyecektlr. 
Almanya kendisini kara, deniz 
ban programının tatbik ve 
icrasını herhangi bir ulus aley· 
hine mütngcclh bir korkutma 
olmadığı miltaleasındadır. Bu· 
nuola beraber diğer devletlerin 
de kendi sif Ahları için kabul 
etmeleri şartlle slla '11arını azalt· 

mağı amadedir. Alman hftkft· 

metl tasavvur etmekte oldoğa 
bazı eslAha tahdldıtını evelce 
blldlrmlttlr. Alman hükumeti 
bu suretle hudutsuz bir sU4h 
mftsabakasıoın önüne geçmek 
hususundaki iyi niyetini göa· 
termlştlr. Almanya'nın hava 
kuvvetlerlnfn diğer büytık batı 
devletleri hava kuvvetlerinin 
derecesinde bulundurulması 

yOzde heeablle azami bir nlebet 
belttlne dalma el verlşlldlr. Ve 
Almanya bu nlebete her zaman 
riayet edecektir. 

Almao donanması lngtllz do· 

nanmasının yüzde 35 ti olarek 
teebh edilmiştir ve Fransız do· 
nanması hacım itibarile Alman 

donanmasından yüzde I 5 fcz . 

ladır. Birçok gazetelerin yaz· 
dıkları gibi Almaoya"nın bu 
isteminin bir başlangıçtan başka 
btrşty olmadığı ve bonon ar· 
kasından diğer istemelerin ge· 
leceğl ve Almanyıı'oın yeniden 
milstemlekelere Hhl b olmak Is· 
tlyeceğl söylenmektedir. Alman 
hilkumetf bu letemin Almanya 
içi.o kat'f ve daimi olduğunu 

resmen beyan ve llAn eder. 
Almınyı'nm yeniden bir deniz 
muharebesine glrfımeğe ne nl· 
yeti vardır, ne de ihtiyacı ve 
ne de kuvveti. Alman bOkumetl 
nasıl kl berri Avrupa'da varlık 
ve OğeoUğlmlzl mOdafaa etmek 
için elimizden gelen herteyl 
yapmağa mecbur isek İogllte· 
re'ye 8rltınya lmparatorloğono 
korumak için denizlerde ege· 
men bir duruma sahih olmanın 

hayati bir mes'ele ve binaen· 

aleyh meıru bir hak olduğu 

kanaatı kendi ihtlyaçlırlle ka· 
bol ve teslim eder. 

Alman hdkumed topçu kov· 
vetlerinln, zırhlı ve kruvazör, 
torpido hacf mlerlnln arzu olun· 

doğu gtbl tahdidini samimi 
surette istemektedir. Alman 

hftkumetl HTllJ gemileri tonıj· 
larını arsıulusal olarak tahdidi· 
nl kabule de hazardır. Alman 

h61uimetl eeltllk dairesinde ve 
areıulo811 olmak ıartlle tahtel· 
bahir tonajının tahdidine n 
hattA bunların tamamlle kal· 
dırılmaıına amade bulunmak· 

tadır. Alman bGkllmetl ırsıulu· 
sal durumdan gerginliği izale 
için arsıulusal mukavelelerle 
yapılacak hertürlft tetebbilsle· 
rln areıolosal ef kArı nmoml· 
yenin sözlerlle, yazılarlle, f I· 
Umlerle, tiyatro ve piyeslerle 
zehirlenmesinin öndne geçil· 
medl~l takdirde hiçbir ıemere 
vermlyeğloe kanidir. Alman 
hfikumetl dalma herhangi 
de~letln diğer devletin içeri 
işlerine . kantmasını men 'e 

matuf arsıuloıal blr mukavele · 

name vOcoda getfrilmeeine 
amadedir. 

19 uncu Tertip Bi· 

letleri Satılıyor .. 

Büyük ikramiye 

30000lira 
Mükafat 

20000 lira 

B. Besad Leble
bici Söylüyor .. ...... 

- Başı 1 fncl yftzde -
memurdu. Sonra silogültl nefer 
de yaklaştı ve bizi ortalarına 

aldılar. Ne olduğamuzu anlıya· 
mamıştık. Debdebenin biltftn 
kemali ile Kemeraltı cadesln· 
den geçirildik. Şimdi askeri 
mahfil olan binadaki merkez 
kumandanlığına götürOldük. 
Saat on .. Siviller içeriye girdi· 
ler, kumandana blrşeyler sôy· 
ledtler.. Sonra bizi içeriye aldı· 
lar. Bir zabit, seel çıktığı kadar 

ve büU1n deh~etl ile bağırı · 
yordu: 

- Siz a .. Siz birer lhtllAlcl · 
elnfı öyle mi?. .Memleket( ka· 
rıştırmak istiyor ve milli mır· 

şınızı söylüyorsunuz ha?. 

Diyordu. Şaşa knlmıttık. 

Üstümüzü aradıktan sonra bizi 
karanlık bir dehlizden geçlrt1rek 
aşağıda bir koğuşta sorguya 
çektiler. Ne aöyllyebillrdlk? 
Nihayet (Bros) dediler ve l?ene 
bir karanlık dehlizin ötesinde 
bir koğuşa götürerek bizi kilit· 
ledller. Koğuşta, şişesiz küçük 
bir gaz JAmbası yanıyordu. Bir 

köşeye si ndlk.. Etrafımıza 

baktık .. 

Beyaz beyaz bir takım haya· 
letler yere ozanmış, kımıldı· 

yorlardı. Ve biz üçümüz, biri · 
birimize sokulmuştak. Böylece 
sa'hahı tuttuk. İşte, hayatımda 
geçirdiğim en korkula h4dlse 
hu olrooştur. Bilahare Jrefıtle 

serbest bırakıldık. 

- Hayatta si zl eu çok se· 
vlndlren hAdl11e? 

- Umumi olmak kaydlle 
İzmlr'ln istirdadı ve hususi 
olarak ta oğlumun doğumu. 

Saadet hakkındaki telik· 
klnlz nedir? 

- Bence, saıdet, muayyen 
ıeldlde tarif edlleblllr blrşey 

değildir. Onun ölçftsd yoktur. 

( Şa kadar parası, şu kadar 
mıh olıo, yahud ıöyle bir fıte 
bulunan adım muhakkak mes· 
ottur) diye bir hftküm nrlle 
mez. Benim telAkkJmce fonu, 
kendini ihtirasa kaptırmıdıkça, 
ye'se sahvermedlkçe, mes'ut 
olmığa yarar birçok vesileler 
bulur ve lcıd eder. Ben de 
saadeti, kendi aile yuvamda 

en mdaterlh zamanlanmda ta· 
tarım .. 

- Yalanı, en fazla erkek 
mi söyler, kadın mı? 

- Fikrimce, yalan•, erkek 
te söyler, kadın da.. Ben, it 
Ozerlnde, erkeklerin daha fazla 

yalan söylediklerini gördOm. kadın 
meclislerinde çok bulunmadığım 

için onların yılancıhk derecesini 
bilmiyorum. 

Kadın, yeı hususunda 
yalan söylemez mi dersiniz? 

çöm<dlDkDer 
Yamanlar Suyu ve Şiit~ 

- ~~ Eski bazı tllrler, tarlr.ılar Sevgl!l annemiz öldl ~ 
vardır: Vaktlle ressam ve kari· Yıkılıp gitti bu beytlo ,,J 
katürlst arkadaşlar, onları za· Kalmadı gönlftmfto .,1a tf 
mamn işlerine, dedl·kodularına, Uyu ey mlhrl yetluı•01" 
h4dlselerlne göre karlkaUlrlze N l i l i 1 1 l l l n n l !.. ~ 
ederler de: Den de bono, re· Arkasından da blıllll 
simle değtl de yazı ile yapmak nakaratı: 

istedim. Silmem muvaffak ola· E E. Eh ... 
bildim mi? E E. Eh!.. ~ 

Diin gazetelerde okudum: Benim bu yazımdao 1 ıtol ıt 
Yamanlar suyu geçen yılın olabllfr. Fakat kendile 

ağustosunda akıtılmış olacaktı. mln ederim: ~ .,-
Halbuki bir sene geçtiği halde Ben eadece, bazı elir~ 
daha iki ay beklemek lAzım glinkü medhlllerlnl dil 1,;_, 
1 1 de öyle yazdım. Yok•• JW , 
m ş.. 1ıat1 f" 

Bo vaziyeti anlatmak için lır soyoou Temcit P '' 
eski tflrlerden parça alıyorum: öne sürecek değilim· ,;f, O 
Hasretim gönlümde lakin, Besmelesi çekileli bit~ 
Kim bilir nerdesln.. yakın oldu, bir türlil ( ti-, 
• lahül'azlm) dlyemedlkı,) _.f 

Nerdcsln ruhu revanım nerdesln mevzu artık benllll 
gerek?. l~ 

Sabırla koruk bel•• 0 
;_ 

hicran Onu nktlle kiilAbl~ 
tükenmez lirlerdi. Bilmem şi111dl ,,11 , '' 

İşte bir beyit daha: 
Çok zaman sabrettim 

y ıltar geçe, haber gelir, yır böyle oeylerl dinler ;I: ~ 
gelmez·. g6nlerde bu mevzuu k0~ 

Hakikaten şu Yamanlar 80• olsa olsa belediye ;:..-' 
yunan beklenişi, ayrıhğı ve mdnaslbdlr. MD.stecabi 

akması Kar,ıyaka için ne md· dediği gibi: , I~ 
hlmdlr: Dll dilbere, dUber dili'~ 
Fırak ateş, visal ateş 

Beliyl intizar alet. 
Mesela, Kırııyaka soyu için 

hergOn bir dırıltı, bir yeni 
noksanlık bir anlıtamamazlık 

çıkıyormuş. ' 

Bono da şöyle tasvir edebi· 
liriz : 
Günde bin türUi meşakkat 
Bf rblrln takt p eder 
Bo ne hikmettir yarap 
Cismimi tahrip eder. 

Yamanlar suyunda bu lhtl· 
lif lar çıktı çıkalı Karoıyaka 

halkının ne kadar moztarlp ol· 
doğunu anlatmak için marof 
"Ninni» den istifade etmek 

gerek: 

- O hususta ıöyler, tabii 
ıöyler. O, onların en hassas 
noktasıdır. Fakat ben bundan 
dolayı kadınları hatalı n ko· 
surlu bulmam. SöyledJğlm gibi, 
onlarm yeglne hass11 oldukları 
cihet, yaşları ve gOzelllkleridlr. 
Bu husustaki yalan ve mftha· 

lAğa, fazla görtilmemelldlr. 

- Yalan bayatta IAzım mıdır, 

değll midir? 
- Bir darbımesel vardır: 

"la bitiren yalan, işi bozan 
doğrudan iyidir~ derler. Bina· 

enaleyh, hayatta. bu darbıme· 

selde olduğa gibi, it bitirmek 
için yalan söylemek de caiz 

olablllr. 
Duruğu maslahat amiz 
Bibi ez raist fitoeeogiz 

* 

ı•~ 
Gtll biUbftlt!, bCllbiU 14:,;; 

danı 111 

buat Şefliği·•' ı 
Ankara, 22 (Özel) -',fi. 

Partisi matbuat bOroso ~ ~ 
denizli saylavı Bııy ~ 
seçllmlıtlr. } 

Bay La\Ttı 
Cenevre'ye vs~ 
Cenevre, 22 ( A.A) ;. f 

Laval bu sabah Cene.ıt' 

mittir. •J 
Yazın Geldiği 

Haber Veriy0~ 
Bahrlhaba sahil park ~ 1. 

en açıldı. Geeelerl btrr' bl' f 
tlrlk 14mbalarlle nurla ~ 
gecesi hayatını başlılD'~ ~ 
nan bu sevimli bahçe ıdl"'"" 
yısın birinci gdntındeO il' '1 
çok yakaek bir moıllı: 
esine net'e katacıktıf· ~ 

Sahllpark gazinoıo tt', 
İımlr'ln en kibar blrof, ~ 
oluyor. İzmlr'ln 111ır 

1 
~ 

adamlarından otelci b' ..... ,J 
ile meıhor lokıntıcı tJ'Yj 
Saleyman'ı ve Meh111ed it~ 
aahtlpark gazlnosond• d,,JJI 
da görmek için makiye y 
lemlye bışlı·başıaa bl~ 

Senelerdenbe~i TECRÜBE edilip piyasa~ı~a çık~~ 
dan sonraGrıphastalığının memleketımızdeŞl 
delini Kayhettirenve vaktinde kullanaıı1' 

Gripe Yakalanmaktan Kurtarafl 
GıröıP<e Kaırşo Teeırülbell 

ve Çok Müesser 

NEOl{ALMİNA 
Kaşelerini Emniyetle Kullanınız. 
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fiATU/( }(AKAN 
' j 

Tefrika No. 46 M. AYHAN 

Salak, Sanki Bir Suç işlemiş Gibi, 
Kıp Kırmızı Kesilmişti .. 

,-.., kartalın pençeılndekl 1 
'-. LIODra, kartal da, yalnı2 
~ .:nadanı oynatarak alçaldı 

Ok lllele haı,ıla dı. 
~ ~ •ol kanadına ııaplanmıı· 
l.... de~nek gibi ıarkıyordu. 
"'4. koı, arkada yirmi metre 
'-. bir kayanın Oııtflne dfto· 

~ 
''-tnden dftoen eey de 
"'-. llaetre ileride bir fundıhk 
" ... !"•arlanmıotı. Salak, ora· 
~ ~ koıtu ve onu çarça· 

uqldu • .... . 
~ Ob, oh! 

'ti.~ ' batırdı. Bu, kOçftk bir 'ta. Dıba yeni can veri· 
._ ~ lfemen bıçağını çekti 

, lllı kopardı : 

t, Coeaklara yiyecek çıkiı! 
~lla, dört ıyağındın ya· 
l k Jlrtıdft. 
~ Jenl ayanmıotı. Ma· 
\ ~al11nda duruyordu. ltık· 
~ k gGılerle etrafına ba· 

- O kıdarcık mı blldlğln? 

- O kadarcık ya! 
~alık, bir ıoç lı,ılemlo gibi, 

kıp kırmızı kesildi. 
- Aybey tamımını bilir! 
Diye kabahatini örtmek la 

tedl. Fakat bu &1rada arkaalD· 
dın bir seı duydu : 

- O da bilmez doğroauno, 
o •da bilmez Salak! 

Bono söyllyen, blıZlt Ay· 
beydi. Dellkanlı, on dakikadan 
beri, hiç görftnmeden onların 

yaptıklarını ııeyredlyor, konut · 
tuklarını dinliyordu. Bunu ııöy· 
ledlkten ıonra llAve etti : 

- Blldlğlm oeyler ı,ıunlardan 
ibaret Yakar : . 

Bizim atalarımıı demirci 
lmioler. Altında~, zen~ln demir 

madenlerini bağrında taoıyan 

bir ildir. Bizim kabilemiz, hu 
dağda otururmuı. Toprağı ka· 
zar, demiri çıkarır, ocaklardı 

lı,ıler ve Aaya'nın en iyi demir 
Aletlerini yapnlarmıf. V aktlle 

kdçilk bir kabile oldukları için 
adları, Halan okunmazmıı. 

Sonra Cucenler Aaya'nın orta· 

aında hflyftk bir hanlık kor. 
moolar ve bizim Altındağ ille· 
rint de zaptetmlıler. 

- Dar Yakar, ıfzln 

ğınızda ne lı,ıaretl var? 

Korthaıı .. 

&aDca· 

Bu nerenen geliyor? 

Hatırlıyamadın galiba? 

- Sonu nr -

ilan 
Kemalpaşa Kiraz Pa-

' · Ormının derlnllkle 
'· Çeptll kuı ıeılerl gell· nayı rı 
._ ~ f)embeleımlı,ıtl. Rahat Kemılpıoa klraı panayırı 28 . mıy11.peroembe gftnftnden 25.ma· 

s.,, . bir ayka aldığı belllydl. yıı.cumarteel akıamına kadar Oc; gftn devam edeeektlr. Panayıra 
~ ;:-t görtnftnce ellerlnl çıp· İıtfrak edeceklere her tftrlG kolaylık gösterilecektir. 

, 
0
'- dogıu koota : 

t, Or.aınlar ne gftzel Salak? 

'\ L.~ra, bqı keellmio mah 
~ta· ....... . 
O ile? 

'l 
' 1Yeeeıı Tanrı iyi bir 

'IG1tderdl. 
~ .. IOııra, mağaranın ile· 
.~ bir kuytuda, lldal 

~ .!''••ya geçmlı,ılerdl. Oğ· 
\.;._ kaaığa geçirmişler, çe· 

' dt. 
'~. kahkahalarla gftlfl· 

"') ~'bada biç böyle lıler 
~ lldtu •e yapmamıotı. On· 

' tl1a ••raylarında yaphk· 
~ ~1Jen zamanda oka· 
_.,._ "-. Çede dolatmak, prenı· 

'I 'l: ''anda çalmak, tegan· 
"- •e oynamaktı. 

'\t, ~ 0ııu eğlendirmek için 

ııı. :k~banlıklar yapıyordu. 
~~)bey daha oyuyor de 

~ lJ ~..,. ~Jor Salak! Blrıs din· 
•11 olar. Fakat eormak 
ı 

~ b11gtın ne yapacaAız 
JJ.e gideceğiz? 

Çine Ziraat Bankasından: 
Bedeli mftuyede 
Lira Dekar Clnıl Mevkii No. 
500 32 Tarla Çıtalkaya 34 

lıml 
Kahraman köy6nden behc;el 
evlAtları hftenft ve lfttf iye. 

ı "' kahraa, arlık dura· 
Ö •teıa her lklnlı de iyi· 

Jle dtğtl mi? Yalnız, at 

111 l'lbıteıa olur1auız diye 140 15 Tırlı Ormaa lc;l 34 

~-· 
Kahraman köyftnden behçel 
evlAlları h6anft ve lOtf iye. 

'•teı Jır, bayır! Ben de bir 
}\td Pttl~lmtzl laterlm. Si· 
lıJat? '•oı klmblllr ne kadar 

'~ 
~.:' 4 '-eı de llf mıya? 
:~? "1trı1tıaı anlatır mııın ' . Ç k11laklarını kadar kı· 

~l._. '•ka adım akıllı bir· 
il. Jorda. 

'ltı..: Gyle hlrtey ıordun 
la çıkamam.. Y ahnz 

~ lıt,_l; d11ymaıtam. Blalm 

'· •lamız, Bumin ka· 

Yukarıda lılmlerl yasılı borçluların çlne Ziraat banbııından 
aldık.lan paralan vadealnde tediye etmediklerinden eatıhğa çıka· 
rılan bankı namına ipotekli bulunan gayri menkul mallarının 
hizalarında y11ılı bedellerle lhalel enellyelerl icra kılınmıı,ıtır. 

Tarihi llAndaa onbeo gftn eonra kat'i ihaleleri yapılacağından 
talip olanların liakıl y6zde bf'f nlıbetlnde Hm yapmak ftıere 
çfne icra dalrealle Ziraat bankaaına ve tellila mOracaaı etmeleri 
ve kat'i ihalede hasır bulunmayan pey a.hlplerlnln peylerlnden 
lııtlnktf fltmlı nazarfle bakılaca~ı ilin olunur. 1491 

lzmir Ziraat Mektebi MttdttrlDğün
den: 

Okulamıı bahçelerini anlamak için ıeklı ili onıltı beygir kov· 
vetlnde L'ıter, naelyonıl Roston varaalodki marka bir mazot 
veyahut gas motörft ahnacaktır. İateklllerln 26,5,935 gftnil llHt 
15 te Ziraat mektebi alım komltyonona b.ıvurmalın. 1497 

hakkının 30 kftçGk dalyanın 150 çıva1,11r gölftnftn 30 kebeklllse ılnde oturan ve mınlfaturacıhk 

gölftnftn 30 belevl gölOnftn 75 K.uııdısı körfezinin 600 Kot•· eden koca bıyık namlle anılar 
duana yarım saat mesafede !1 l mevkii voli mıhılllnln 60 lira K.aracaaula Saleymın bir ay 
bedeli muhımmenlerl olup 30,5,935 pertembe gftnft açık artar· evvel ölmOı n taaf iye uaulft 
ma suretlle ihale edilecektir. Tallplerln mahalli mılmtıdftrlft~Gne ile dOkkiodakl manifatura 
mftracaatlan ilin olunur. 14:99 eı,ıyası yazılmıo her kimin reımt 

k . d .h veaalka mOatenlt alacağı varea 
Bornava 88bn alma omısyonun a 1 a- filodan itibaren OD gOo zarfın· 

leleri yapılacak olan asker ilin.lan da Nazflli veaayet dairesine 

Barana aıkerl 88• al. ko. nundan: müracaatle alacıklarını yazdır· 
1 Gaslemir ihtiyacı için 63.500 altmıt Qçbln beoyOz kllo maları aksi takdirde mGddet 

ııığır eti kapıla zarf la ekeiltmlye konmuı,ıtar. bittikten aonra kabul edllmlye· 

2 İbaleal 8,b11fraa
1
9 3 5 cumartesi gtlnO 111at 15 te yapılı· ceğl ll!n olunur. 

caktır. 

3 Beher klloıona tahmin edilen flat 16 kuruştur. 
4 - MaHkkat teminatı 762 liradır. 

5 - Şartnameıılnl görmek için her gdn ve ekıılltmeıılne glrl 
eeceklerln bildirilen giln ve ııaatten enas bir ııaat enel 
teklif mektuplarını Burana aakeri Htın alma komlıyo 

nuna vermeleri. 23 28 2 7 1486 

Burnava ıııkerf 111. al. ko. dan: 
1 Ôdemlo için 98.400 dokaan aeklzbln dörtyftı kilo llnlt 

maden kömClrft açık ekalltme auretUe Nlın alınacaktır. 

2 

3 
4 
5 

lhıleai 8,hazlrın,935 cumırteal , gGoG ıaat 10 da yıpı· 

lıcıktır. 

Beher tonuna tahmin edilen flıt 13 liradır. 
Muukkıt teminatı 96 liradır. 
Şartnameıdnl görmek için her gün ve ekıılltmeıılne glrl· 
oeceklerlo bildirilen gflo ve aaatlnden evvel temlnatlırlle 
birlikte Burnavı'dı ukeri utan almı komlıyonunı 

mftrıcııtlırı. 23 28 2 7 1485 

Hamza Ilöstem 
FotoQrafhanesô 

•• 
1 - Bayram gtınlerl açıktar. 

Muhterem mftıterllerlmlıden gôrdftğlmftz rağbet ve 
tneccilhe naclz bir mukabele olmak dzere baynmın 
birinci gftn6nden Martın nihayetine kadar reılm çek· 
tlrecek Hygılı mftoterllerlmlse birer zarif hediye veP. 

m~gı d6t6nd6k. 
Mftttertlerlmlzln bu hedlyemlıl kabul etmekle bl.t ıeref· 
lendlreceklerlnl ilmlt ve temenni eylerlı. 

2 - Mağazamızda en yeni fotoğraf makineleri ile ecuları 
ve umum fotoğraf malzemeel baycık tenılltt Ilı utıl· 

maktadır. Muhterem mlı,ıterllerlmlıdn bllhuea nazan 
dikkatlerini celbederlı. 

Resne Fotoğrafhanesi Sahibinin 
Müşterilerinden Bir Ricası .. 

İkinci Beyler eokağındakl fotoğrafhaneml kapattığımı ıaygılı 
mftı,ıterllerlme illa ederim. 

KUı,ıelerlmt Emirler çarı,ıısında Bay Hamsa ROstem fotoğraf· 
hanesine naklettim. Sfparlo vermek lıtiyenler lftıfen oraya uğ· 
ruınlar. 

Ben de olmdlllk ekıer zamanlar oradayım. 

BAHAETTfN • FOTO RESNE 

lzmir Milli Emlak ModorlOğDnden: 
Lira K. 

Karataı,ı mahallesinin terakki ve yeni Ulrklye sokağından 

6.5,1.2,3,2 kapı Ye 3,30,32,34 numara tajlı olan ve ka · 

dutC'oca 626 adanın 19 pıraellni tetkll eden yanık bina 

ve mDotemllAtı. 3001 25 

Sebiller altındağ ıokağında 11 ıaj numarala ev 150 

Morabane btriocl yflkııek aokatında 48 taj na. la ev 120 

Göztepe akkö• ıokağında 4. tıj numaralı ev 200 

Tepecik sakızlar IAle aoka~ında 58 eıkl 67 taj nu. h dOkkAn 150 

Yok.anda yasılı emvalin mftlklyetlerl peoin para veya ikinci 

tertlb mftbadll veslkaılle ödenmek ftıere 30.5.935 perı,ıembe gD· 

nO ııaat 14 te ihale edilmek ftzere mlsıyedeye konulmuıtur. 

Taliplerin o eaatte Milli EmlAk mddftrlftğftne mftracaatları. 

1421 

Salihli Belediye Riyasetinden: 
Beledlyeml~ 1!1 1 hazlrın935 tarihinden hlbarr.n ıydı elli Ura Gc· 

retle bir mimar veya fen memurluğo açılacaktır. 

Mdhendlı mr.ktebl mezunu uya bunı yakın derecede tahsil 

görmfto olanlar tercihan kabul edilecektir. istekli olanlarla mek· 

tubla da görftoGlecektlr. Bu glbllerln mftracaatlerl ilin olunur. 

16 19 21 23 1416 

Akhisar Belediyesinden: 
Tahmin edilen bedeli ıltabln heıytıs elll dört lira olan altmış 

dçbin litre motörln ve lldbln altmıı,ı litre makin• yağları elek· 
ılrlk fabrlkaaı bir senelik lhtlyt.cı olank 30 5 935 perıemhe 
gilnCl saat on dörtte kapalı zarf usollle ihale edilecektir. latl· 
yenlerin iğreti tutarı olan dörtyOz doksan iki llrabk banka 
mektubu ve 2490 uyıh kanonun ikinci ve ftçftncfl maddelerin· 
deki belgelerlle Akhlear beledlyeıılne milracaatlara. lstlyenlere 
eartnıme gönderilir. 17 20 23 2609·1,26 

OPERATÖR 

Dr. Kamil Ahmed 
Merkez ıakeri hıataneal 

operatörfl 
İkinci Beyler sokağı Beyler 

hamamı karfl8l No. 4 ı. Her 
gGn ftçten ııonra haatılerın, 
kabul eder. 

Telefon 3686 

İzmir ikinci icra memurla· 

ğondın: 1'93 

Bir borcun temini için hac· 
ıedllen manifatura ve tuhafiye 
eoyası 26·5-935 pazar gilnfl 

saat ondörtte ve mahcuz yftıde 
7 5 ini bulmadığı aurette ikiocl 
ve son artarmın 30 5 935 p r· 

oembe g6oft ıynl aaatte n 
ayni mahalde satılacaktır. İı· 
tekli olanlar o gdo ve aaatte 
h111r bulunmaları ilin olunur. 

Doktor 

Osman Yunus 
Deri ve Tenaadl Haıtahkları 

MGtahanıaı 

Hergftn hastaları sabah ııaat 
10 dan akı,ıam altıyı kadH 

kıbul ve tedavi eder. 
Adreıı : Kemeraltı Şamh 110· 

kak numara 19 

Manlu icra memurluğundan: 

Maf td Alim kar1111 Ayşe 
Mıniııa'da Çaprazl•r mıhılleıln· 

de ve kızı Rukiye de Saraka· 

mıı'da askeri doktoru Rlza 
Neı,ı'etln yanında oturmak.lalar 
iken hAlen lkametgAbları belli 
olmayan Ayoe ve Ruklye'ye: 

Maulea bağcılar bankaıını 
borçlu ölil mftf t6 Allm'ln mıh· 
cuz gayri menkul mallarının 

vaıı'yet ve takdiri kıymet ma· 
amelelerlnln lfaaını karar ve· 
rtlmlı olub bağlarla tarlaların 

vazı'yet ve takdiri kıymet mu· 
ameleleri yapılmak için 30 ·S· 
935 ve 31 ·5· 935 gllnlerlnde 
ve ddkktnlarla evla vazı'yet 

ve takdiri kıymet muılD4'1elerl: 

de 1 ·6· 935 gftnOnde yapıla· 

cağından o gO.nlerde mahalle· 

rlne gidilmek için 30 ·5· 935 

gftnllnden itibaren eaat 9 da 
Mınlaa icra dılreılne m6raca. 

atla gayri menkullerin bulun· 
doklara yerlere gldtleceğlnden 

h11ır bulunmınııı ve o gGnler· 
de dairemize mflracaat edilme· 
ılnl ve 11at 9 dan itibaren 

17 ye kadar da ~ayri menkul· 
lerln bulunduğu yerlerde de 

haııır bulunulmadığı takdirde 
gıyablırınızdı muamele yapıla · 

cığı lllnen tebliğ olunur. 149G 

Zayi hisse senedi 
İzmir Esnaf ve Ahali banka 

sandan aldığım bir mdesefaltk 
bedelipln nıefı olarak tediye 

etdiğlm lklyflz elli Ural k 1 60 
ve 1. 61 numaralı bonolarımı 

zayi etdlm. Yenisini alacağım· 

dan eııldslnln hDkmG olmadığı 

ilin olunur. O. :1 
Mınla1'da mtıtubhld 

Etem 



numnm .... ~~.~.~~ ... : ... ~ .. ıımmmnm ........................ mıımııııııııııınıı.: ••• 

Akşehir Bankası! 
iZMIR SUBESi 

' Jkinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binaemda 
TELEFON: 2363 
---••+-• - --

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

Mevduat Faizleri 
Vadesizlere 
Altı ay vaddiye 

% 4 
% 5 

Bir sene vadeliıe o/o 6 faiz verilir. 

Zahire, dz6m, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komla· 
yonculuğa y1tpılır. Mallar geldiğinde uhlplerine en müeald 

şeraltle avans •erHtr. 

2 ve 20 komprimelik ambala jlarda 

bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde hali sl i ğin t imsali 

olan D markasın ı arayınız . 

Bakteriyolog ve bulaşık ile ealğın hastalıklar 
birinci 81Dlf mntahassısı 

DOKTOR ~ 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi Rontken MOtahassısı 

llERNEVı RONTKEN MUAYENELERi 
Ye ELEKT1R1K TEDAVİLERİ. 

Yflrümiyeo ve Bilhal88 RAŞİTİK Çocuklara Ultra- Violc 
Tatbik ve Rontken ile KEL Tcdnileri Y apılu . 

• ikinci Beyler Sokak Fınn Kareıeı No. 25 • Tele. 2542 -Perakende Kükürt 
Satılıyor. 

Memurlar kooperatif inden: 
K eçiborlu kGkQrtlerlnln 50 kiloluk torbalarını 320 kuruıtan 

İtalyan kOkürtlerlnl de 345 kuruıtan perakende olarak ııatmıya 
ba~ladığı mızı eayın halkımıza bildiririz. -

lstanbul Liseler Satınalma Komisyonundan: 
Galatasaray Lisesi Haydarpaşa Lisesi 

Cinsi Tahmin Az Çok İlk teminatı Az Çok İlk teminatı 
f latl L. K. L. K . 

Dağhç eti 50 k. 28000 35000 3000 35000 
Kuzu eti 50 k. 4000 7000 2500 3000 
Sıgır eti 35 k. 3500 5000 1706,25 2000 2500 · 1490,63 

Galatasaray ve Hıydarpaıa liseleri paneiyonlırıuın mayıs 936 sonuna kadar yukarıda yazıla 
el ihtiyaca her iki mektebin ihtiyacı ayrı ayrı ıartnamelP-rle kapat. zarf soretlle ebtltmlye 
konmuştur. 

Eksiltme letınbul Maarif müdüriyetinde Useler muhaeebeclliğiode toplanan komlıyonda yapı· 
lacaktır. 

Elulltme 5.6.935 çarıamha güntı saat 15 te yapılacaktır. 
Bu işe gireceklerin 935 yılı Ticaret odası veslkalarfle blrUkte 2490 sayıh lanonda yazılı eartlu 

içinde kapalı zarf belll saatten bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına veril· 
mfı veya gönderHmfı olacaktır. Bo bir saatten evvelden eoora verilen veya gönderilecek mek· 
toplar kabul edllmlyecektlr. 

Kapalı zarf mektuplarına kanunda yazılı olduğu üzere ilk teminat nakit makbuzu veyı 
bank teminat mektoplarlle diğer vesaiki koymaları IAzımdır. Bu loe ald şartnameleri görmek 

ve yı almık ftzere komlııyon yazganlığına mDrıcaatlerl ve belli 11aatten evvel temloıtlırın mubı · 

ıebe veznesine yatırmaları ilAn olunur. 20 23 26 29 2707 ·1428 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

"CERES,, vaporu 16 mıyıatı gelip yüküotı hooalttıktan sonn 
sonra Burgae, Vırnı ve KOstence Umanları için yak ılıcaktır. 

"GANYMEDES,, vapura 18 mıyıııtı gelip 23 mayıstı Anvers, 
Ameterdam, Roterdam ve Hamburg limanlara için ytlk alacaktır. 

" CERES ,, vapuru 1 haziranda gelip 6 haziranda Anver, 
Amaterdam, Roterdam ve Hamhurg limanları için yftk alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
11NORDLAND,, motôra 2 hulrında Roterdam, Bımburg, Co 

penbage, Dantzlg, Gdynla, Cöteborg, Oslo ve lskaodloavya 
limanlarına hareket edecektir. 

SJt:RVlCE MAH1Tbt ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 

11PELEŞ,, vapuru 16 mayısta gelip ayni gOnde saat 18 de 
Hayfı, Maltı, Marııllya .,, Bareelona hareket edecektir. 

11 ALBA JULYA ,. npuro 20 haziranda gelip 21 haziranda 
Malta, MarsUya ve Barıelon'a hareket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 
İzmir Nev· York ıraıında ayda bir muntazam ııefer 

"RINOS,, vapuru 14 mayısta İlımlr'den ( Doğru ) Nevyork 
lçln yftk alacaktır. 

"TAMESIS,. npuro 20 haziranda İzmir'dın (Değro) Nevyok 
için yük alacaktır. 

Yolca ve yak kabul eder. 

Hamiş: ll&ıılardaki hareket tarihlerindeki değltlkllklerden acente 
meı'ullyet kabul etmez. 

Fazla tafsllAt için İkJocl Kordonda Tahmil ve Tabliye ılrketl 
blnuı arkuında Fratelll Sperco ıcentılığıuı mtıracaal edtlmesl 
rica olunur. Telefon: 2004 . 2005 

Olivier ve şftreka
sı Limitet Vapur 
Acentası 

Cendell Han. Blrlncl Kordon 
Tel. 2443 

Tbe Ellerman IJneı Ltd. 
11ALLGERIAN,, vapuru 18 

mayısta Ltverpool ve Svanııeı· 
dao beklenmektedir. Ve ayol 
zamandı doğr~ Ltverpool için 
yük alacaktır. 

"POLO,, vapura mayaı ol· 
bıyetlnde Anvere, Londra ve 

Hulden gelip tahliyede bulu· 
nacak ve ayol zamandı Londn 
ve Hull için yük ılıcaktır. 

110PORTO,, vapur:u may11 ni· 
hayetlnde Llverpool ve Svan· 
ıea'dan beklenmektedir, 
The General Steam Nnlgatlon 

Co. Ltd· 
"ADJUTANT,, vapuru 7 mı· 

yısta Londra için yftk ılıcaktır. 
Deotsche Levante Ltnle 

"ULM11 vapuru 15 mayısta 
Hamburg, Bremen ve Anverı· 
ten beklenmektedir. 

Tl:.:J R K iYE 

llR/\~T 
BAN~ASI 

Der Zee 
& Co. ..ııı 

DEUTSCHE LEVANTB JJl~, 
"AKKA., nporu 19 rl' ~' 

bekleniyor. ~Hamburg " 
versten yftk çıkaracaktır ,ı 

21 11 ARTA ,, npporo fİ 

yıııta bekleniyor, 30 ~-' 
kadar Aovers, Roterd•lll1 ~t 
borg ve Bremen içi• 

alacaktır. or 
ARMEMENT H. scatJl 

HAMBURG ,1 
11 TROYBURG,, 21 _,Si 

beklenlyer. Anverı ,e 

burg'tın yak çakarıcıkll~~~ 
JOBNSTON V ARE~ 1ı 

LTD LlVERPVL ıS 
11 QUENMORE" ,,pot

0

1
; 

mıy111ta gelip Llverpol'd" 

çık:armışllr. vs~' 
SERVİCE DİRECT DA~ 

TUNA HA'ffl ~ 
11TİSZA,, vapuru 5 fi' 

dı bekleniyor, Budapetleı f 
tlslav ve Viyana ıçto 
alacaktır. .,1 

"DUNA,, npuru 30 ~ 
randa bekleniyor. Bodl ~I 
Bratialn ' ve Viyana lçlll 

alacaktır. 591t 
TBE EKSPORT STEAtf 

CORPORATı01'4 2 b' 
0 EX ARCB,, vapuro ~t' 

zlranı doğru bekleniyor, 

york için yak alıcakflf· ~ ~ 
N. B. - Gellt ıartble,i 

npur tarfhlerlnde ,ce•,'* 
hiçbir meı'ollyet tab01 ;00~ 

T.-1_,fon No. 20~ 

" ANGORA ,, vıpurO ~ 
llmanımııda olup yok 
maktadır. ~ 

N ol V orut tarihleri '' 1 
purların blmlert dserfıl' .,1 
ti.kliklerden mea'uUyeı 
dllmeeı . 

Oksflrenler! Mut 
laka (Okameutol) 
ÖksO.rftk Şekeri~ 
rini Tecrilbe Edi· ~ 
niz.. ~ 

ve l'Orjen ~ahapıJJ 
En fJetnn Bir M09• 

hil Şekeri OldoğıJ• 
nu unutmayınız· 

Ku vvetl i M4s bil 

letiyenler Şaha 
Sıhhat SOrgilD 

Haplannı Maruf 
ecza depolanndıa 
ve EczanelerdeJJ 
Araeınlar. 

'----~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

çe''' 
Üniversitede D~r) 

(Maarilı Profı ,~ 

Dr. A. Safi11~.,, · 
Ağız ve Diş ffeı.• 

Hastalara her~ ,,,,ıJ~ 
ıonra bakaf· '1. 

. J'I"'~ 
latiklll caddeti ~ V ı 

Ankara apartmaDI 2 f'l Jf 50 
TeJgrar •• s T ~ ,es 

TelefoD · 


