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Yaş Meyvalarımız 
Bu Yıl Avrupa ülkelerine Tay· 

yare ile Sevkolunacaktır . 

Italya ile Habeşistan Uzlaştılar . 
..,. .................................................... ~ ... i ...................................... . 

Birinci Basın l(urultayında .. Havacılık Kurultayı işini Bitirdi . 

. -. " .. Ankara Tayyare Alanın-
Bay Ş. Kaya Dedı Kı: Turk Basını En da Heyecanlı Uçuşlar .. 
Güç ve En Çetin Şartlar Altında Çalış- iki Rus Tayyarec'isi 1200 Metreden 

tığı Zamanda Bile ödevini Yapmıştır." Paraşütle Kendilerini Yere Attılar. 
------• lzmir'de Türk Kuşu Alanı Açılacak. 

Başbakanımız, Basın Kurultayında Da Bir Söylev Yapa· 
rak, Türkiye'nin Hava Tehlikesi Karşısında Olduğunu 

Söyledi ve Gazetecilere Vazifelerini Hatırlattı. 

.. 

Ankara, 25 (A.~) - Tilr· 
kiye birinci baıuo kurultayı 

bugftn İçlolerl Bakanhğında 8. 
Şillı:rG Kaya'nın bir söylcvUc 
açılm1ot1r. Türkiye cumuılyet 

bQkumetlnln basına verdiği 

değer ve önemin en g6zel ve 
en caah beldegesl olan bo top· 
Jantıda Baebıkan İsmet lnönO, 
C. B. P. genel sekreteri Receb 
Peker ile kadın f'rkek birçok 
eaylnlar, Dıo leleri bakanlığı 

genel sekreteri Namın Mene· 
menclo~lo, Ankara Ubayı hasır 
bulunmuolardır. 

Şlkr6 Kaya'aın alkıtlarla 

karoılaaaa toplantıyı açıo ıöy· 

leTfnl bana genel dlrektörG 
Vedad Nedim Tok'an ııöylevl 

taklbeımf ı, handan eonra Baı· 
ba_an lamel İnöntl kurultayın 
sflreldl n l)lddetU alk1olarlle 
karplaaaa söylevini vermlotfr. 

~~~~----~~~~ 
Söylevleri kurultay aebaokan· 

ları Ull sekreterleri seçimi ta· 

İçişleri Bakanı Bay Şükrü Kaya 

kıbetmle n aebıokanbklara 

Necib Ali, Ttrık Ue, Ahmed 

Yapanlar Kimdir? 
----------~-----------~ 

Kilosu Beşhuçuk Kuruşa 
Alivre incir Satılmış •.. 

incir Mostahsillerimiz Bu Durumu 

lbean Tokgöz, sekreterllkleredc 
Faik Reşid ve Kenan Akmın 
seçllmlolerdlr. 

Kurultay, tetkik eaeceğl fo· 
lerle mdtenazır kGltftr loblrllğl 

meslek komlıyonları ayelerinl 
seçtikten sonra pasartesl gtln6 
öğleden önce toplanmak tlzere 
dağdm11tar. 

Anbn, 25 (ı\.A) - T4rklye 
birinci baaın kurultayını açar· 
kcn lçlolerl Bakanı Bay ŞGkrCl 
Kaya eu söylevi vermlttlr : 

Say1n arkıdaılar, 

- İlk Tftrk beeıa kurulta· 
yını açıyorum. lasanb.k tarihi· 
nln eon IOIJallı~ enealnl izli. 
yea ötkelerln baohcaıı baıın 

olmaetur. Bir memlekedn ıon 
eoByallık nreılnc girme tarihi 
olarak renceanı gösteriliyor. Bu 
devreye en ıon girenlerden biri 
de bblz. Bunun ıebeplcrl ara· 
sınaa bu memlekette baıının 

çok geç n gaç girmesi de ıa · 

yılmalıdır. TGrklye'de basına 

değer ve önem verilmesi Ka · 
mAllst rejiminin bir eıerldlr. 

Bu kurultay da basına verilen 
değer ve önemin en canlı bel· 
değldir. Ttırk basını en gftç ve 

- Sonu 4 nca sahifede -

Bir hava filomuz 

Ankara 29 (Bueuıi) Tayyare 1 konuımalarını bltlrmlı olmuı 
cemiyeti genel korohayın1n - Sonu 6 ıncı aahlfcdc -

Bay Necmeddin Söylflyor 

Saadet Kuşu Acaba Ne 
Renkte imiş? 

~~--~---,~~~~-

Arkadaşım, Arah Camiinin Çatısı 
Yıkıldı Deyince, ödOm Patladı:. 

Sorduğum Sualler Şunlardır: 
l - Bayatta ençok korktuğunuz dakika, 2 - Ençok aeTindiRi· 

niz dakika, 3 - Saadet hakkındaki telikkinis, 4 - En fada .,.. 
lan ııöyliyen kadm mıdır, erkek midir, 5 - Yalan lizım mıdır? 

Bizim Mimar NecmeddJn'I, 
blrk•ç defa aram11, bulam•· 
mıotım. Y ıpıdan · yapıyı, köp· 
rtıden • köprGye dolaıtı~ı için, 
onu bulabilmek eplce terletici 

bir oeydl. Bir teeadtlf yardım 
etti: 

Cenevre'de Neler Koouşuluyor? 

Telgrafla BaşbakanalBildirdiler.~ Marsilya Suikastı için 

İncirler aergide iken. 

Ôdemlı incir ftretmenle· 
rlnln b11ı incir ihracat tecl· · 
menlerinin ldlosu beobuçuk 
kurootan lnclrlerlmtıl alivre 
ıatmıya baoladıklan bık.kında 

Baobakın Genenl İemet la· 
önO'nc bir telgraf çektiklerini 
duymoıtok. 

Bu meı'clc hakkında T6rk· 
oflı İsmlr dlrektörtlnden tele 
fonla lsıhıt lıtecltglmk bal de 
lubıt nrllmemlıtl. Bu hare· 

ketin ıebebalıll~I n garlbllğl 

hakkında da dank6 sayımızda 

fikrimizi söylt!dlk. 

Ôdemft incir mGstahslllerfnla 
Baıbakan general ls~et İnöntl· 
ne çektikleri telgraf ıynen 

oöyledlr: 

İoltlyoruz ki İzmfr'dc incir 
ihracatçıları, kUoıu bet buçuk 
kuruotan bıolamak tlzere mah· 
ıullerlmlıl eatmıga batlımıt · 

- Soaa 6 IDCI 7Clıde -

Konsey Ne Düşünüyor? 
--------~---- .. 

Bay T.lROşdfl Aras, Iran ile Afganistan'ın 
Arasını_ Bulmıya Yardım Ettiğini Söylemiştir. 

Kon1eyin toplandığı Uluslar Kurumu kurağı (binası) 

Cencne, 26 (A.A) - Kon· varamıdıklannı, fakat ıon ay· 
sey lran dıo itleri bakını KA· dınlatmalardan ıonra pratik 
zlml ve Irak deleseal Nuri bir ıonucı ula1ılıcağ1 umudu 
Pap bulundukları halde İran beslendiğini sôyllyerek mee'c· 
ile Irak aruındakl •Dlaımaslıgı lenin konseyin gelecek topl•n· 
lncelemlo, raportör Alolıl iki lııını bırakılm11ını t~kllf et· 

tarıf tıa beaOI bir aılafma71 - Soaa 5 lacl 70lde -

Bay Necmiddin 

v aporda kartılaıı verdik.. Ha· 
n da sıcak mı, sıcak!.. Oıt 
katdayız, denizin koya mnl 
yQzünde, en kClçQk bir dılıa 

kırıtığı yok .. İleride iki Hanım, 
boyaları 11ımaaın diye, mite· 
mıdlyen mendlllc yftalerlnln 
terini karutuyorlaı.. Y u mH· 
elml ılıman olanların uab gen. 
lerl ile doludur. 

Bay Necmeddln en b6ytk 
korkusunu anlatıyor: 

- Mimar çıktığım aenetl 
idi. Senet rami 829 harbiye 
nezareti fen heyetinde bulu· 
nuyordam. Ayni zamanda dı· 
farıda bir mftteahbldle de it 

- Soaa 6 ıacı 71He -



L ___ D_iJ_i_m_i_z_Jf G tü ın lÜ ın T e Oya~ o D lUI y lUI k. O a ır o i' Kııçıık 
Kılavuz Atatürk'e Halk, Şirketi Hayriye Vapur- •======ııh==ay~, ıekı 
için Dersler.. } h } Y Bugnn Karaburuo•,t 

~·~2-: Bag~ lılık arına oy iOt aptı.. Gidİlbiy.yorG .. 2neGralftnK~:1; ~~ıı 
Se•kl tabii, loılyak · lçgddft .... - dt1"' ~ ... 

Fikri mozmer - gGtge s ı S - f J b J d ı · bu aabah Karaburun'• ~ ~tb 
Emrivaki - olut ve a ygı ar Boğaziçi ve Sarı yardan anda la stan u a gi ip ge ıyor 'fe iki gftn orada kalıcakll'' ~, 
Snkl. tabtfyl uzun bolırak .latanbul, 26 (Özel) - AnadolohiHrı, Sarıyer, Boğaziçi ve daha birçok kenar köyleri ıhaUıl, Hamiyetli YurddB~ 

nya anlamını sayıf ıayarak Basın ve Hava Şirketi Hayriye vapurlarına boykot yaptılar. Bu mihaaebetle buraların ahallıl, bugtlnden ltlbareo Kemeralunda bulCO ·'""' 
tonraları ıu "İnılyak,, kellme· ıındallada İıtanbul'a gelJb gltmeğe baılımıolardır. Hadk ile tlrket araasndakl lhtll&f tetkik olu· Büııod İzmir ınemleket ~ 
••nı çıkardılar. Cdnktı bızım Kurultaylarının nuyor. nesine 12 k•hb bu• ıe _JJI 

medreıe filozoflarının kalemi --------··· M • • t t • • M • etmlttlr. Bu hamiyetli yar 
•e dm bir uırı-a Tarkçeye Telgrafları B J7 } }7 • 
==;:·16!;!:;•:.ı!:::::. ~~~ Ankara, 25 {A.A)~ Baoıa asın ~uru tayı ~omısyon• t•::::y:~~yl:i~I!!=~··' 
noo böyle olacağını lçgüdamle kurultay batkaoı Şakra Kayı ı D D ç ] ı 
tezdlm. kurultayın BüyGk Önder Ata· arı ün e a ı ~ tı ar 11 Uhayhkta toplanmıtt•f· ef, 

Yahut: "Hayvanların lçgll· tftrk'e eaygı ve ıevgllerlnl bil· ' KOltDr EospektlJt~ 
dtlıG enikonu 10110 zek•ıunın diren ıu telgrafı &ôndermlttlr: Şarımızda bulunan ~ ~ 

yerini tutar.,, Kamil AtatGrk Gazetelerin Sayfa Mes' el esi GörüşOldn gazeteler' üç Kıs- genel enıpektörlerladeD d' 
...... Bu adamın bana böyle Cumorlok bıtkanı Salih Zeki .e bay f etbi; ; 

davranmakta bir gGtgeıl var İatanbul ma Ayrıldı. 12 Sayfadan Fazla Gazete Çıkmıyacaktır. llbıyhkla General K•··-ıılı'f 
ımı ne olduğunu bir tGrltl Bugtln Ankara'da çahomaya rlkl ziyaret etmltlerdir. 1~ 1 1 j d Ankara 26 (Özel) - Baıın çıkacaklar, ikinci derecede mealekle Ugll bdUlo itleri 1 1111' an ıyımıyoram,, ctlm eı n e bathyın birinci baaın kurul· General; enıpektörler ; (1 

tl Lıd b il kurultayı komlıyonları bugCln olanlar haf tada Oç defa 8 ve giSrilttü. Bu eınada hararetli L b d dfroalt 1' g tge, e&AI en ara yazıı e tayının yilkıek varlıgınıza ve a.öy üroıon a ges .,,,.. 
belki dogro bile okuyamadığı· Tclrk devrimine candan bıt· ıkıama hadu çalıohlar, gazete dört ilefa da 12 aahife olarak mftnakatalar oldu. K.omlıyon, bilronnn yaptığı leler bık161-' f iL l ı L ı ıır d aabifelcrlnin adedi konotuldu. çıkacaklardır. baaan alleılnfn yurd GlkOsftnde ı b t 1 ti Enınek ,1 aız a.r mosmer n •attı •eı ır. hlığını bildiren ıaygılarını yOk· H ı nrm o r. r-

Emrlvaki! HergGn gazeteler· ıek katınıza arzederlm. Gazeteler tıç kıımı ıyrılmıttır. (Ulus) genltllğlnde olanlar da geni, bir teşkUAt altına ahnmaıı lzmirdekl okulları tef dl 
d bl d 1 8 (Cumhuriyet) •enltlf.ifnde olan her gao 12 aahtfe çıkacaklardır. 0 erelı.ll olduğunu kararla•tırdı. yorlar e geçen r ey m. onun Ankara, 25 (A.A) - Tark " " "' " · 
franııscHı da iki kelimeden hua korumu 6 ıncı kurulta· gazeteler; haf tada dört de· Ziya Gevher'ln başkaohğında Komlıyon teıekktıl edecek Sivrisinekler ; 
yapılmıtllr. Kılavuz tarkçe yı tarafından Ttlrklye comur fı 8 ve Oç defa da 12 Hhlfe toplanın m~ılek komlıyonu, dokuı kltlllk bir heyetin ha· Şarbıylak; prda ıl•rl~.,. 

olarak kıaaca olut kartıbğını baıkanı Atıttlrk'e fO tel ya· Maden ihracatımız ıırlayacağı eaıalar dairesinde ıaHşına ba,ıamııtır. So ': 
•n 6 G tG Al bl Lll ı ı bir teoekktıl vucodı getirilme· ı·•• ,.. 
u e f rm t r. " manya r· zııı çea. m ft r. . klntlıl ae açık Ilgım - ull 
denblre ıfllhlanmakla, komıu· TGrk hava korumu 6 ıucı ılnl uygun görmGttGr. zot döktGrftlmektedlr. 8.,..~ 
la 1 b' 1 L d s z J d A İıtaobul'da lıtlhbarat lole· ı *'~ nnı yen ır O Ot aartllln a kurultayı bogfto Çlhfmaaını on aman ar a rttı. dan aonra H'faf faaliyet 9 
hıraktı.,. bitirirken aloaal ltlerlmbde rinde çahıan gazeteci arkadıt· letllecektlr. 

• • • 
Vlche - Yönerge 
Bu karııhk Bııbakanımız 

İlmet İnôoCl'o6n, parti kurul· 
tayını kıparken Termit olduğa 
ıöyleyln bir yerinde kullanıl· 

mııtır: MGelecek yıllar için 
baycık partinin nrdfğl yöner· 
geler çok değerlidir.,, 

Ba mlaallerde geçen yeni 
kelime: Deyim - Tabir 

• • • 
Tahlll etmek - Çözemek 
Tıhlll - Çöze 
Tıhlllf - Çözel 
Tekldler meı'eleılnl çöıeyen 

dtlnk6 aôylevlnlı pek kınıtkan 
değildi. 

A 'fropı dorumu tlatüne en 
doğra çözeyl ılıfn ıon yazdık· 
lannızda buldum. 

Ba mlaallerde geçen yeni 
kelimeler: 

İnhlaar - Tekit 
İııbl .. r altına almak - Te· 

kltmek 

Mukni - kınıtkan 
Vaziyet - Dorum 

• •• 
Muvazene - Denklik, denge 
Te'fZln etmek - denklemek, 

deglttlrmek 

Matnazın - denk, dengeılk, 
Merkezi ılklet - deogey 
İamet İnöntl hBkGmetlerl 

için hıklklğ bir bGdce denkliği 
f lnanı ılyuaııoda eaaı tutul· 
mottor. 

Dengeıl hoıalan adım dGter. 
Blrka~ yıldanberl Tftrklye· 

ala dıı teclml, dengeılktlr. 
Denk badceden ıaıan, çok 

geçmez ne yapıcağını t•ımr. 
K.omlıyon Oç gilndenberl e'f· 

kıl btldceıf nl dengeotlrmeğe 
(Denklemeğe) çalltıyor. 

Barb ıonraaında geoit ölça. 
de ekonomik kınuların den· 
geyl Amedkı'ya geçmlttlr. 

Bu mleallerde geçen yeni 
kelime: 

Kıou - Faaliyet 
Kınay - Faal 

Kınmak - Faaliyette ha· 
lan mık 

Ôngilrtl - Bulret 
Y alıörtl - 'fusaha nı .. r 

Usgôrl - '-betU DUU 

enerji 'fe konet kaynağı olan Ankara, 26 (Ôzel) - Maden ihracatımızın, aon zamanlardı 
ytıce Ôndere aaygı bağlabk •e 

bir kıt daha arttığı ve acun plyaaaııının b6tGa malları için pek 
öz yürekten ıngllerlnln BU• 

durgun olduğu, maden cevherlerinin flatlerl bakımındın çok 
nolmuını karar altına aldı. 

dOşlLOn bulunduğu bo oralarda 933 •e 934 yıllarında madenler 
Bu ıeref ödevi özel aaygalınmla için tatbik olunan niıbl r .. ıtmlerla uıltalmuı hakkındaki eeaı· 
blrUkte yaparken aoaıus bir ların, ikinci klnandın baılımık bere 935 tak•lm yılındı da 
kıYBDÇ duyuyorum. tatbiki gereklJ görCUmtıttGr. 

Kurultay baıkını B • s 
\. 

Apıolhalik Renda.) ır avaş Başlarsa 

lzmir · Istanhul 
Limanları 
Ekonomi Bakanlı· 
ğıoa Bağlanıyor. 

Ankara, 26 (Özel) - İıtın· 
bal · f zmlr limanlarının dogtu· 
iıa doğruya Ekonomi Bıkan· 

lığını bağlanacağı ıöylenlyor. 

Konuk Gazete-
ciler Ankara'ya 
Vardılar .. 

İıtanbol, 26 (Özel) - lıtın· 
bul'a ğelen Amerika 'fe 1ıpın· 
yol gazetecileri bugan Anka· 
ra 'ya vardılar. 

Gengöra - İhıtai Dazar 

K1rtılarını osmaahcalarını 

yazmamıt olaydım, bu yeni 
Taırkçe kelimelerle ne anlatıl· 
mık lıtendlğlnl kendiliğinizden 

kurardınız. (Ôa), (yıl) (az) ve 
(gen) kelimeleri (görtl) naa 
batına öyle gtlzel yapıtıyor ki 
Tarkçede örnek bolnnmadığlnı 
ve yapmak da lmklnıız oldo· 
ğanu ıöyllyenler biran durak· 
aa yapacaklardır. 

ÔngôrtlıG olmayan, baytk 
devlet adamı olamaz. 

Bu meı'elede ılzln oıgörG· 
nGz bizi birçok ıorlaklaıdın 
kartırmıttar. 

YalgôrG melekeal kolay b· 
sanılmıı. 

Dan İımet İnöail'nCln ıôy· 
inini dinlerken, bGyGk dnlet 
adamının gengörftıGa& bir daha 
derinden hayranlık doydum. 

Bu mlıallerdekl yeni kelime: 
Dorukaamık - tereddat 

etmek. 

- ULUS -

AvusturalyaNe Yapacak? 
Londra 55 - A •oıtoralyı başbakanı dtln Lonıteftde bir 

ıöylevde demittlr ki: 
BOytlk brltanya inanmalıdır ki 1914 yılının kötO gdnlerlne 

benzlyeu dftnler yeniden batlareı Avuaturalya ııon adımına n 
ıon gemeılne kadar lagllterenln arkaHndan gidecektir. 

Yaş Meyvalarımızı Tay
yare ile Sevkedeceğiz. 
Ankara, 26 (Özel) - T6rkofls, yat mey'falaramızın konıene 

olarak dıt fllkelere ihracını tetkik etml, 'fe bauon için bir: rapor 
tanzim ederek Ekonomi Bıkınlığma göndermiştir. 

İatanbul, 26 (Özel) - Yat meyvaJırımııın tayyare ile Avro· 
pı'yı nakil için bir tayyare aoıyeteallrı bir anlaımı yapıldı. 

Tnrk Hava Kurumuna Beş Bin' Lira 
Veren Bir Zenginimiz. 

Ankara, 25 (A.A) - Ankara taccarlarından Bay Vehbi Koç 
TClrk hı'fa kurumuna bet bin Ura vererek hava tehllkeılnl bilen 
üye yazılmııtır. TOrk bava kornmo ha özveren vataadat• yaır.,k· 
ten teıekktlr etmektedir. Kendlalne bu yardımdan öt0r6 moruaa 
bir madılya nrecektlr. 

elefoo: 31s1J AYYARE SINEMASITelefon: 3151 

BUGÜN 
"Demirhane MOdClrO,, filminin çok alkıolınan bClyflk yıl· 

dızı GABY MORLAY'ıa en bayak eıerl : 

O Da Bir Zamanmış .. 
Meıbor Franaız muharrirlerinden M. Crolnet tarafından yı· 

zdın 'fe batan dClnya dlllerine çevrilen plyealuden alınarak 

GABY MORLAY - ANDRE LUGUET - JEAN MAKS ve 
kOçGk JEAN BARA tarafından temsll edilen menimin en 
bayat f lllmlerlndeo biri .. 

iliilil FOX Dnnya Havadisleri 
Fiatler HergO.n ve her seansta: 

25 • 35 • 50 kurut. 

S~ANS SAATLERi: BergGn 15 - 17-19-21,15. Perıem· 
be 13-15 talebe ıseanıı. Cuma 13 te U•ve eeann. 

tar adını Fuad Duyar tarafın· 
dan meılek komisyonuna .eri· DOzeltme t' 
len dileklerin bu dokuz kiti· Danktl aayımısdı, A. G· (/ 
ilk heyete hualeıl muvafık zaılle A•okat Bıy Mortd f' 
rörGldü. oar'a bir cevab çıkmıftl·, 

Meslek komlıyonu, meılekten 
yetltmlı gazeteci arkadıtların 

mutlaka yüklek gazerecilik aka· 
demiılnden geçmlt olmııını eıaı 
olarak teabft etmlt ve bu clhe· 
tin koru haf '-enet heyetine 
blldlrllme1lnl kararlathrmııtar. 
Yınn aaıt 10 da komlıyon · 

lar tekrar toplanacak n hazır· 

lıdıklın raporları bir daha 
tetkik ettikten ıonra kınr ha· 
linde bağlayacaktır. Bundan 
ıonra İç İtleri Bakanı bay 
ŞBkrG Kıyı bir ıöylev nrecek 
ve kurultay dağılacaktır. 

Kamutay da 
BndceKo
nuşmaları •• 

Ankara, 25 (A.A) - BogGn 
HaHn Saka'nın bıekanhğında 

toplanan kamutay 93 maaraf 
bCldcelerlnln görCledlmeıloe de· 
vım etmiştir. 

· İlk olarak aağlık 'fe aoayal 
yardım bıkanlığ• bCldceel gör6· 
ttllmtlt n ondan ıonra ökonoml, 
kCUtGr, tarım ve ıtl bakanlıgı 

karı, havı, deniz btıdcelerlle 

harita genel dlrektörlftğG ve 
ıael fıbrlkılat bGdcelerl görft· 
tGlmClt ve onaomııtar. 

1935 Yıla mııraf lan kartıhğı 
olarak aağhk ve eoıyal yardım 
bakanlığına 4,820,587, ökono· 
mi bıkanhğına 4,079,150, Taze 
bakanlığına 8, 716,208, kflltdr 
bakanhğına 9,058,540, bayın · 

darlık bakanhğını 12,440,005, 
tarım bakanlığını 5,079,201, 
ıü bakanhğı kara kıımı 44,130, 

yazıdaki (Saf) . kelfmeıl !;, 
ıılıa (Salak) tekllndf' çık ti' 
Degerll •e zeki arkıcld 
Morad'dan ôıGr dflert•· 

Tatiller 
Başlrdı.. ı> 

lıtınbol, 26 (Haıaıl) .,,.. 
1
, 

ıselerln tmtlhanıız ıınıf &afi 
tlllere bıoladı. l 
Hereke ve 14.,eseJJ 

Fabrikaları. ; 
Ankara, 26 (Ôzel) - ~ 

ke Ye Feaıne meoeacal ..-.~ 

kalarının idare itleri blfll"° 
rildl. 

Yeni Fak-nitel~~ 
için Hazırlanan Lif 
Komutaya Verildi· _, 

Ankara 26 (Özel) - j.:,, 
rada kurulacak olan cifi, ~; 
•e coğrıf yı fakCUteıl için _ıt/I 
tGr bakanlığınca bir IA1"'fl' 
hazırlromıt ve KımotıY• 
rllmlttlr. 

Mühendis 
Mektebi.. ;: 

İstanbul 26 ( Ôıel ) - l;J_ 
hendlı mektebi için Bay•• ~ 
Bakanhğıaa bağlı bir dtre 
lGk teılı edllmletlr. 

1935 
Hızar 

22 
27 

Pazartesi 
678, hava kısmı 4,362,270, ll-Ara-•b•l•1•3•5•4-----~ 
deniz k11mı 4,198,374, tahuaat 23 Saf er 
3,206, 155, harita genel direk· Evbt 
törlOğd 614,321 liradır. 

Gdııeo Kamutay yırın toplanacaktır. 
Öğle 

Sarıyar Cinayeti ilindi 
İıtanbal, ( Ôzel) - Sarıyar Akpm 

cinayeti faili olarak iki kiti 
daha 7ıkalaamı1br. 



işleri Ne Halde? Delilik Neden Artıyor? 
lekıirik Şirk;ı"i,':\lsan'cak ve Ke
ltıer'e Tramvay işletecekmiş! 
tıııı,, b - • - • - -
~lb •yındırlık komiseri tllmeslnln yasak edilmesi l ııten · 
Ut ltıod Nedim lzmfrdekl mektedlr. 

ht hnt1yazh ııosyetelerfn Halkın genel ihtiyaçlarından 

Yakında lzmir'de de Yeşil Hilal 
Cemiyeti Kurulacaktır!. 

·~ tnokavelelerlne göre olan tı1Jıma mes'eleslnln iyi İzmir'de içki düşmanlığı yap 
hp' lnecbor oldukları hal bir oekllde bltlrUmesf için mak üzere bir ( Y ,..,uhllal ce· 

ııı,d kl 
1 ' ırı leler için te· bayındırlık bakanlığı çılıomık· mlyetl) kurolmak üzeredir. Ya· 
tt11 1 • 

~t g rıomletlr. Bonon tadır. kında bunun için müteeebbls 
~tıerı Bayındırlık Bakan· r,.~-----------.... , bir komite İlbaylığa müracaat 

~~.,t;:'' ge1mıotır. Hergon ederek resmen müsaadesını a1 • . 
lıııu •e tramvay soaye. cak ve işe bışhyacakhr. 

'le Y•ı rnukHeleelne göre Beş Kelime. Dellllğlo günden·gftne arttığı 
., lotıak . BHmahıne . göriilmekte. duyulmaktadır. Bo -

~I tlekıitlklf tramvayları · Sekizinci Liste nun hakiki sebehlerl nelerdir? 
'llilllesı 14 d H ı l - İdare etmek - Yönetmek ~ L zım ır. a. 

Qlt " Örnek: Devlet yönetmek ko· 
!atı Uzerlnde şarbay . 

Qı14kl lay değildir. 
gtlc11 ve yıkıırılmaeı İdare (adminietration) - Yö· 
~ı. b bazı binalar vardır. 
tt eraber Kervan köp· 

tlırıd b ••t • lr de elekttrlkll 
1 Ltr ~eçrnesine yarıyacak 

ôpr.Q yaptırmak il. 

~ 
• l'1tıdıt k 

"Q L oınfeerllği: eoıyete · 
'

181flld ııı • elektlrlkll ırım · 
ili eııınıesi ' için ıeklffte 

~~ Qo, •oıyeıe direktörlilğQ 
laııt~'•htı yolun açıldığı 

a, tıtın yıptmldı~ı, ayni 

C~ıd1°10büs rekabetinin öntı · 
••y 1~11 hu kısımdı hemen 
'-tt ~eteceğlnl blldlrmlotlr. 

~~td •y Mah..nod Ekrem: 
hth. e bo mes'ele hakkın· 
te/ Or. Behcet IUz'la 

ı 'lir 
'le 6 • Maamaf lh bo 

netim 
Örnek: Türk devletinin yö· 
netim şekli Cumuriyettir. 
İdare (idare yeri anlamına)
Yönetge 
Örnek: Dün Tütün yönetge· 
sine gitmi§tim. 

~ - lıtikamet - Yönet 
Örnek: Ekonomik ıiyasamız 
yeni bir yönette ilerlemek· 
tedir. 

3 - Cihet - Yön 
Örnek: Hu mes'eleyi hangi 
yönünden dilşünilrseniz ko· 
lay olmadığını görürsünüz. 
Viche (direktif) - Yönerge 

·1 - Sevk (T. kö.) 
Sevk ve idare - Güdüm, 
güderu 
Sevk ve idare etmek - Gö· 
demek 

Bu mes'ele hakkında okurl11· 

rı mızı aydınlatmak için asabi 

bast11lı klar mOtıhassısı doktor 

Bay C.evı.d Zek4l Bili gören 

bir moharrlrlmfz kendisinden 

malumat rica etmiştir. SelAhl· 

yetdar miltahassıs bakın oe 

diyor?. 
- Deliliğin günden -güne art· 

tığı doğrudur. Genel savaştan 

(Umumi harpten) l!onra dünya 
nıo her tarafında delllerln sa · 

ym artmı~tır. Kuşkuanz bizim 
mt-mleketlmiz de bundan va

reete kalamazdı. Bizde de d .. . 

lllik artmıştır. 

Deliliğin artmasının hakiki 

bir sebebi nedir? 

- Dellllğln artmasını bir 

tek sebeb gösterilemez, btlld 
birçok sebtbler gösterilebilir. 

Bunların önemli bir yektinonu 
alkol ile frengi teşkil eder. ~G tıterJnde sosyete direk· Sevki tabii - Jçgüdii 

e b Ôrne.k.ler: K L • f 1 t U •t ayındırlık komi- o .. aın, esrar, mor n, e er 
ııı11181llda göraemelere de· 1 - Güdümlü ekonomi - veealr zehirleri de unutmamak 

tı. Qı L Economie dirigee d d J'I 
\l~L. ''tedtr. sortlle bütün bunlar a t ı iği 

ili 2 - İıtaobul'a gelen uı.;ak 1tl~ yapan sebeblerdlr. Otab le tramvay eosye· bir Fransız pilotunun güde· 
Qı L Gs r L b • d mi altında idi. - 1.çki az içilirse gene mu· t'led eıu elin en zarar 

it B 3 - Türk Kuşu'nda uı.;ak zırmıdır? 
t ti · u durum ve 
ı. 'ttı "Ll güdemeği öğreniyorum. - içkinin azı da, çoğu da 

t'tll fiil i tramvay Jarı 
~11.. hakkındaki dilekler ı - ineanlar akıllarile, hay· muzırdır. Çoğu, çok muzırdır, "'il' 8 vanlar iı;güdülerile hareket f d h k t k. 
'- ht ayındırlık Bakın · ederler. ay alası iç yo tur. ç ı yü· 
~ t züoden servetini, oöhretlnl, 
tr ti tıpor gönderilmiştir. NOT: Gazetemize gönderilecek 
t tttt mevkiinl kaybetmiş, mahvolub llt~ tikli tramvayları yazılarda bu kelimelerin Osman· 

'tı ı ı Iıcalarınıo kullanılmam&1ını rica ömrOnOn son günlerini bimar· 
t~~ t ş etllmesi için ba· ederiz. hanelerde geçiren nice znal· 

~d. 0rtılserliğl oarbayhk 
" lıları billrlm. Bunların yekunu 

---------.. --------
ken d I kuramının (Bünyesinin) 

mukavemetine göre değfomek 

üzere çocukta tereddi alAmet· 
lerl görülür. Ya ileri derecede 

aptal olar veya hafif olur ki 

buna (Deblle) diyoruz. Yalnız 

bo mo? Bazıları ahlakan düş· 
kon olurlar, yaramaz, haylaz 
olurlar. 

Evlo saadetini herao bozar. 

lar. l:JüyüJükleri zaman zabıtayı, 

mahkemeleri, tnktf hanelrrl işgal 

eden hep bunlardır. 

Bunlarla mücadele btr mem· 

leketin asayişi, refııhı ile oğrao· 

mak demektir. Çok zaman ana 
ve babanın çocuklarından şikA· 
yet ettiklerini görürüm. Ne bü

yük: hatadır. \~ünkü çocukta 

gfüülen hlltün kusurlar tama 

men bizden geçmiş kusurlardır. 
Çocuk ruhen ve maddeten hl· 
ztm varlslmlzdir. Çocuğun bün· 
yesl bozuk ise bizim bftoyeml 

zto bozuk olmasındandır. Ah 

lakı bozuk lsP. iyi yol göett:re· 
mememlzdendir. 

Binaenaleyh bu cihetleri gö 
zönOne getirince neslimizin 

ıe lAha için yapılaca~ en müessir 

t cdblrfo içki dftşmanlığı oldoj!u 
meydana çıkar. 

Bu; o kadar açık, o kadar 

kat'i bir hakikattır ki hiçbir 

itiraza tahammülü yoktur. fz . 

mlr'e lstanbul'dın henüz gel· 
dtm. içki ıleyolnde bir cemiyet 
kurmak için merkezi lstanbul'da 

bulunan Yeıll Billll cemiyetinin 

genel merkezinden salahiyet al· 

dım. Yeşil Bilal cemfye ı l; ge· 

nel menfaata hizmet eden cemi· 
yetler arasındadır. İzmir şabesl 

merktz heyeti teeekkül etmek 

Panayır için 
l}i Bir Tedbir Daha! 't. S teşebbtıste buluna· y S her türlü tahmininizden üstün. 

4a .. d
08

Yete: Aleınca11oa da az aatİ 
'4 •tı " tür. İçkinin mazarratı yalnız ~2 ağustosta ıçılace.k olan 
t~ ı elektiriklf tramvay Tatbik Edil· oabsa milnbaeır kalmaz, çocu· arsıulusal lzmir panayırı · 4',~~tenıektedlr. ğooa da geçer. Çok defa bu na dış memleketlerdto gele-

( ll ~.~,. •e Kemer elektl· meğe Başlandı. glbUerin çocukları abdal, sar'alı cek olaolarm pasaportlarından 

6zeredlr. Yakında faaliyete baş· 
hyacağız. 

Biz; yıllardan beri kendi ol 
içkiye kaphrmış eakt nesil ile 

uğraomayı o kadar fayd11h bol · 
muyoroz. Daha ziyade genç 

unsurlara hltab edl > oroz. Biltfin 
mektepliler bizimle beraberdir. 

Gayemize doğru yGrürken, yol 
gösterenimiz ilim ve fendir. 
Delillerimiz ancak ilim ~e fenne 
dayanır. Biliyoruz, yürüyeceği · 

mlz yol çetindir, fakat bizim 
arzmlmlz daha kuvvetlidir. 

Bugün 
Ualkevinde Bir Saz 
Şairi Saz ile Halk 
Türküleri Okuyacak. 

Halkeviodeo : 

Bugün saat 18 de Balkevl 
salooondı kıymetli sa7. ealrlerf· 

mlzden ~fvae'm Shrialan oba. 
sıodan anra aşık Veysel tara 

fmdao saz ile halk türkftlerl, 
destanlar ve koşmalar okuna· 

cıktır. BütOo yurddaşlırımız 
okontuludor. (Davetlidir.) 

l 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 

8 

1 • Tnrküler 
"Aşık Emrah,, ın "BOl· 
bfll tOrküso .. 

"..\şık Dertli,, nfo "Yıl· 
dız Ulrküsü,. 
0.ı\şık A~Ahi,. oln 
meli türkOeü,. 

2 • Koşmalar 

' 'Sür 

"Dadal oğlu Aşık Velf,. den 
".Aşık Sıdkı,. dan 
"Karaca Oğlan., dan 

"Aşık Kemler,, den 
0.Aoık Veysel,, den 

"Aşık İzzet,, den 

"

4 

şık İbrahim,, den 
"' A şık Gevheri,. den 

3 · Destanlar 
1 - "Aşık Veysel,, in "Cu· 

morlyel onuncu yıl bay· 
ramı destanı,. 
0Aoık Vey~el,, in 

tOrk maı~ı .. 

Ne Fena 

"Ata· 

·~~ Ylatının masrafları Sıcaklar lyideu iyiye başladığı olur. Bu gibi hastalıkların te· vize harcı alınmaması hakkın· 
~I ~,1'08Yete dlrektörlnğü için bankalarla eösyetelerde oekkülünde içkinin büyok bir da panayır komitesi başkanlığı lzmir mtmorlar kooperatifi 

~ tlt~e listeei hazırlımıı, (Şirketlerde) yaz çalışma saat· rol oynadığı eneldeo beri ma· tar.Candan ilgili (Alakadar) kükürk ihtlkdrana meydan ver· 

ihtikarın Başka Çeşidi 

'ttt,. b •ermiştir. lerinln tatbikine başlanmıotır. hlmdur. Abdallık; salyesl akan, Bak.ulaklar oezdlnd~ yap1lan memek için perakende ıorellle 
'~4~ 0 

hatlardaki sakin· Bankalar saat sekizden on ilçe, ileri derecede bulunanlardan teşebbüsler üzerine bakanlar bağcılara kükürt satıyordu . 
'•ııı11 •rı: iled sftrerek baş· sösyeteler saat sekizden on dör· toton da pek haf lf oeklllerlne korolu bir kanon layihası ha· Bay o:ıaHb adlı bir ıilccar koo 
~'d~ •eıtası ltlemesine de kadar açık durmaktadır. kadar pek muhtelif nevllerde zırlamıo ve Kamotıya eoo· peratlften (Ba~ları) için diye 
~i~ıı tdlfoıediğl takdirde Hükumet dairelerinde de yaz ol1tbillr. Bash zeki nokaanbğı muştur. Kanun onandıktan :.!4 torba kükürt satın almış ve 

tıı tdttı 1 traınvayların zarar saatinin tatbikine başlanacaktır. bile bir nakisedlr. İçki içenin eoora panayır için dıe memle· bunlara yüksek f latle ihtikar 
1 
llt, ~~Yebllecekleriol bil · İlbaylık bono tedklk etmek· çocuğu , babanın aldığı fçkloln ketlerden gelecek olanların pek yaparak eıttığı görüldü~ündeo 

Hekimlericoizin 
Toplantısı __ ............. __ _ 

lsmlrdekl tanıomış bekim· 

terin clnemll bir kısmı dan 
memleket hastaoe:lnde konfe· 

raoe aaJonunda ilmi bir toplan· 
tı yapmışlardır. Toplantıya ku· 
lak, bogaz, burun baetalıkları 

uzmanı doktor bay HOseyln 
Cura başkanlık etmtetir. 

Sinir hastalıklar• mütahasıııeı 
doktor bay Cevad Zekai Bil 

btr felci vechi vak'ası takdim 
elmiş ve felci nchtdekt 1100 

yılların en yeni malumatını 

söylemiştir. 

Dahiliye haetalıklım mfltı · 

hassası doktor bay Kemal Şa· 

kir heredoıypbllltuqu~ bir 
gençte dikkate değn araslar 

gösteren bi-: epber aoevrlsmaeı 
vak'aaı göstermiştir. 

Teorlh marazi mütahHıuu 

doktor bay K emaleddin Raşdü 

bir Jynphocytomotoee vak'asına 

lid çok kıymetli müatabzerler 

göstermlt, yaz gc:ldlğl Jçlo bu 
yıl toplantı mesalşioe nihayet 

verfl mi~tlr. 

Orak ipi 
Dıtardan ürilo me vsimi mQ· 

oaaebetile girmesine Tarım 

Bıkaolığınr.a milsaade edllea 
orak iplerinden bir kısmı don 
gtımrilkten çıkarılmıştır. Plya· 

aade orak ipine fazla ihtiyaç 

vardır. Onun için f latlerde 

lhtik4ra meydan verilmemek 
tııere tarım dlrek.törlOğii tedbir 

11lmıotır. Bazı mutava;;ısıt tecl· 
menler bu tplerl alıp •atmak 

ietemlşleree d" direktörlük ta· 
rafından toplan Batışa mO aade 

edilmemlştfr. Yrlnız orak ma· 

ldoeıl olanlorla çlftçtlec namına 

tarım fen memurlarının vere· 

cekleri ihtiyaç li leleri üzerinde 

eatıea müsaade edilecektir. 

ö.ziim, incir 
iyi Gidiyor .. 

Havaların fazla 11cık gitmeıl 

bilhassa üzümlerlmize ve incir· 

)erimize iyidir. Bo yftzden 
ilıOmlerimlzln temmuzda ku · 

rutulmoş olarak plyHaya çıka · 

rılablleceğl anlaeılmaktadır. 

Üzamler şimdi çiçek açmış 

durumdadır. Havalar böyle gl · 
ders" çiçek açma çabuk geçe· 

cektlr. Üzilm doğuşu çok iyi· 

dlr: Bir :kıran olmazsa ürilo 

bol olacaktır. Fransa •e İtıl · 
ya'da fazla soğuklar n donlar 

yüzüneen birçok ürünlerin 

mahvolduğu hakkında bazı h•· 
herler cloyulmaktıdır. Hatta 

buğdayları mızın da yüksek fi · 
etle atılacağı tahmin edll· 

.Ylece otobüs lole- tedlr. mlktımno, cioef oe, zamanına, çok olacağı tahmio ediliyor. bek.kında takibata baş1ırnmıştır. 
~--........................................................................ __ ............................................................. . ID«":ktedir . 

~ 1 l7 't ......... tll, 

~-,,~, 8•ton İkzd'to yft· 
le l!ôzlerlne devam 

d &~ 
~dı,t g(hercfn neıta ile 
fıl l 'l •c,~ e geçlrmentn müm 

"'Ilı 
~ lltct'ı söyflyeo dostum 
~Gt D kendlei bono 

t '•tı le bunun mOmkan 
Q~ ••tı 
~ tı~tt na varmıe11r. Ben 
h tet~ rno.ıaytm boloyo 

~tı. 1ııı eı lllt, Bay İkzel pli . 
'itti 1•f 1 l,,1 •cı anlatsın ... 

• da 
1 

Polis hafiyeıl yut· 
"'"da ve söze baş· 

Türkce'ye çevire.-.: J Z C I 
- Evet, ben böyle dOşündOm. 
Elimizdeki güvercin vHıtasile 

haydudları yakalamak mümkün 
olacağını inanıyorum. 

Polis müfettişi tıekıo şaşlun 
bakınıyor, içinden: 

- Bu nas1l lo? Gaverclole 

haydudlar nasıl yakalanır? 
Diye söyleolyordo. Müfettfşe 

göre, güvercinle hıydud takibi 

imkansızdır ve Baron İkıel'lo 
pl4nı bir palavradan ibarettir. 

Fıkrt bununla beraber, müfet· 

tlo biliyordu ki. Amerlka'lı Ba· 

ron lkzel değerli bir polis hı · 

flyesidlr. Şimdiye kadar 
1
blrçok yaparız. Buular eiıio bileceği mıhallı> ) adı verilen semtte bir fetti~l kendildol zapt~demtynek: 

muvaffakıyetlert görOlmOştftr. nlz l~ ~ndlr. otel vardır. Üniversitelerde yük - Hayret verici bir plAnl.. 
1o böyle olunca, Baron İkzel'in Baron İkzel gülümsedi ve sek tahsillerini yapmakta olao Diye söylendi ve ilhe etti: 
plıioına yabana etmak doğru düşündüklerini ıınlatmıya ko gençler, bep bu otelde ikamet - Bu plan l.ıt rdiğimlz neti · 

olamazdı. Müfettiş Amerfka'lı yoldu: ederler . Adını söylediğim çocuk ceyi verir mi? 
H d d k · da h t ld dl S b Q l Bu eırada F't:l,.rova da ıııtze polis hafiyesine hltab etti: - ay u ları şaşırtma ıçlo, o o e e r ve or on o · u 

_ Planınızı lütfen izah eder berşeydt:n önce goze ı elerl otlal ver h eafne devam etmektedir. karıştı: 
misiniz? mak. onlara yanlış malümat Baron İkzel'ln plloı oldukça - Plan ı:ay et güzel... Fakat 

Stan denen o canavar herifin Baron İ.kzel gfilOmsedl: vermek lıizım . Bu husueta ben mühimdi. Haydudluı ele geçir-
- 1 d·' n - mek, izlerini meydanı "•karmak ne mal olduğunu c'a düonelim: 

- P14nımıllzahtan çekiniyo· şoy e uş nuyorom: v Haydurl, bu vak'ayı gazetelerde 
rum. Gazeteler haber ahrl ar da Gaeton Aberoetll adında bir için ortaya bir av atılıyordu. 

k il R d ld' T k k 1 k av okuyunca, groç mektepliyi öl· 
yız11rlaraa herşey suya düşer... me trp , o n ey Arno un ıp ı, ap an a ma çı an . dilrmf'k için derhal faallyeıe 
Bunun lçlo gazeteleri oyalamak, yaralandığı sırada oradan geçi cılarıo kaplanlara keçi yanu· 

d 1 d l 1 "bl geçer .. . onlara yanlış malumat verer-k yor o. şte bu genç, için en arını yem yapma arı gı ... d 
o d dl d S b Polis müfettlol, gömfll ü~fi 

iee baolamık daha muvafıktır. silah atılan otomoblli görmilo, ay u arın avı a or on koltuktan doğruldu, kaolarını 
Çünkü bUlyorsunoz ki Stao e1Jkillol tesblt etmle ve keyfi iloheraitesine devam eden bir kaldırdı: 

denen ha1dod gazeteleri mun· yeti emniyet müdürlüğüne ha genç talebedir. _ Genç mekttpllyt, dedi, 
tazamao taldb eder •e ona ber vermlotlr. Polis müfettişi ile Feleruva, feda etmeğl göze alıyor mu· 
göre tedbir ılır. Gazeteler bu haberi yazdık· Baron İkzel'in planını dinledik· sonoz? 

Polis müfettişi, Amerlka'Jı tan sonra, haydudlar ateş püs· len sonra derin derin düşfindü · Baron lkzel güldG: 
polis hafiyesinin bu ihtiyatlı kOrecelder ve bu mektebll genci ler. Teklif çok entere88an ve - Ne münaeebet ... Ve hem 

hareketini takdir etti: ele geçirmek için var kuvvet· eotereseao olduğu kadar da niçin? Sebt.b nedir ki, bir hıydod 

- Siz oaeıl isterseniz öyle terini earfedecelderdir. (Eeki heyecan verici ldl. Polis wQ. - Sonu var -



Türl~ Gazeteleri Birinci Basın Kurultayında. .... ... .. ... .. .... 
Devrimci Hükumetin Yaptığı işler

de En Samimi 

Başı 1 inci y6zde -
en çetin eartlar altında çalıştığı 

zam11nlarda hile ödevlerini yap· 

mıı olmakla övfineblllr. Oou 

çalışma konuşudur. Basının en açma söylevinin içine sığmıyı· halinde akıama kadar ıor-

başlı elemanları ooun çeşld cak kadar derin ve genlotlr. tısına devam edecektir. ~ 

çeşld kollarında çalııanlardır. Seçeceğiniz komisyonlar bilgill Ankarıt, 25 (A.A) - .,.... 
Açıkça söylemek gerektir ki, ve dençll çahımılarlle bfzl bu toplanan Tftrklye birinci )IW 

Bir Yardımcı ve Uyarcıdıı·. (Ikazcı) 
Matbuat Umum Mildilrfi Bay Vadat Nedim'in 

Basın Kongre~iude Verdiği. Söylev .• 

temsil edenleri saygı ve sevgi hu ertlk bizde henQz koral· ve bu gibi mes'eleler etrafında kurultayına memlekedaılslO ob' 
ile sel4mlarım. mamıştır. Baaım it bölOmlerl · daha çok aydınlatacaktır. çok değerli doktorlarıoıD ID-' 

Taassubun :ve istibdadın ita · nin hiçbiri heoOz kökleşmlı Biz ulusal işlerin devrim telif mevznlu 6zerloe 1~ 
ranlık devirlerinde az da olea bir erliğin göreğloi vermez. prenslblerl içinde açıkça fakat oldukları bazı raporlar veri (fi' 

aydınlak veren ilk Tftrk batıt · Bo kadar clddi aorulı ve ıe· bilgili ve eornını kavramış tir. B. Mazhar Osman rtP0
., 

Ankara, ~5 (A.A) ~ Tür· 
kiye birinci basın kurultayınm 

bugnnkft 11çıhe toplıntıemda 

basın genel dlrektörfi Vedad 

Tedlm Tör 'u söyle•I vermiştir: 
Sayın arkadeşlar, 

- Bısıo genel direktörlüğü· 
nftn teşkilat ve vazifeleri üze. 

rlne olın kanun bize hıeına 

kurultayları toplamak ödevini 
vermfştlr. Bu ödevin yerine 

getirilmesinde bize yardım ve 

llgllerfnl eıtfrgemf yen ve bogQo 

kurultayımızı varlıklarfle ün· 
lı-ndiren arkadaelarımıza da te· 
şekkılr borcumuzdur. 

Yukarda adı geçen kaounoo 
baıuo gt:nel direktörlüğüne yük· 

ledlği öde•ler arasında şunlar 
da vardır: 

Ulusal baemın devrim pren· 
ıfplerlne, devlet siyasasına ve 

ulus lhıiyaçlarına uygun olma· 
ıını sağlamak, bısının en önemli 

bir oydam (telkin) ve eğitim 
(Tubfye) aracı (Vasıtası) olmak 

vaefıoı gerçekleştirmek için 
tedbirler almak, ulusal gazete· 

elliğin dfi.zeylni ynk.sehecek 
tedbirlerin alınmasına klavuz. 
lok etmek, 

Basın genf'l direktörlOğilne 
verUen bu ödevler devletin 

baeını ınlayışındakl de•rlmln 
en canh bir helgesfdJr. Türk 

tarihinin hiçbir devrinde dev· 

Jet baeın kurumuna Kam4lfst 

rejimin verdiği değeri ve önemi 

vermemi§tlr. Ancak Kamllist 
rejimidir ki basını en ônemll 

bir o dam ve eğilim aracı 
olarak tanıyor ve gerçekten 

gazete TOrkiye'dP. oydam •e 

eğllf m araçlarının ba~ıoda ge· 
lir. Birçok kuvvetli radyo Is 
taeyonlarına sabah karanlığın · 

d11n gece yarılarına kadar rad· 

yo programlarına köylere kadar 
giren almaçlara (Sahfzo) malik 

bulunan f ltm endfistriei geliş· 
miş olan halkın çeşltll taba· 

kalarını konferanslarda, toplan 

hlarda mobtlize edebilen mem 

le.ketlerde belki gazete oydam 

'fe eğitim araçları arasındaki 

bıerolanden ipi kaybetmiş ola· 
bilir. Fakat Türkiye gibi radyo 
lstaayonları cılız, programlau, 

aboneleri eayılı ( llm endfistrl 

sinden yoksan, konferans ve 

: toplantıları kıt olan bir mem· 

lekette J?azett:yl en önemli bir 

oydam ve e~him aracı olarak 

saymak yerindedir. Saltanat ve 

meşrutiyet devrindeki Türkiye 

de basın kurumuna karşı dev· 

letlo kayıdsız kalmış olmaeı 

eebebslz dı-ğlldl. Ç6nkfi bu re· 

jlmlo ulusa oydayacağı (Telkin 

edeceği) bir savaşı, davası ve 

tek bir ideali yoktu. 

Ekonomik, eoyeal, kühOrel, 

siyasal alanlarda statükoyu ko · 

romaktan başka hiçbir kaygısı 

olmıyao seltaoat devrinde 

gazete ve gazeteci saveanablllr 

faktördü. Fakat Sevrde kötü 

bf r somarge koloni derkesloe 
lodfrilmrk istenilen Turklyf'den 

bugün arsrnlusal alyaul alemi· 
ne hatırı sayılır bir örnek, 

varlık haline gelen ek(\nomlk 

egemenll~I n bütOnlüğftoQ en 
çeılo şartlar içinde ve en kıea 

bir zamanda tamlaıtnmak kav · 

gası içinde bulanan yatıma, 

dftşilnme, doyma Aleminde ya· 

rıtılan en kökel devrimlerin 

ulusta bir birlik, ahllk ve şoor 

(Bakplne) getirilmesi ideali 

karşısında daran kıeaca siyasal, 
ekonomik. eosyal, kftltftrel 

alanlarda blnblr çeşldll ve canlı 
savaşı olan AtatOrk T6rklye· 
sinde gazete: 

1 - D•·vrlm, prenslb ve 
ideallerinin geniş halk yığmları 
içinde yayılması için en kuv. 

vetll bir propaganda organı 

2 - Devrim fütuhatının 

kaytakhğa (frtlcaa) karşı en 

uyanık bir müdafaa aracı 

3 - Devrimci hftktlmetln 

yaptığı itlerde en Hmlmi bir 
yardımcı ve oyarcı (İkazcı) 

4 - Balkın elyasi ekono· 
mi k ve kültftrel eğf ıimlode 

(Terbiyesinde) en etkin (MO· 

esslr) bir okul olmak gföi 
OolO hsr misyonunun mtlaıes· 

ellidir. TOrk hasın aytesl içinde 

bu ana prenslblerl kabul etml· 

yecek tekbir kişi bulunmaz. 

İşte bizim b1&1nımızı diğer 
bOtfin memleketlerin haeıoların· 

dan ayırd eden yftksek kalite de 

budur. Türk bHım slyaaal par· 

illere parçalanmış olan mem· 

leketlcr basını gibi eınıfcı, par· 

tici ve bozguncu ~bir basın de · 
~ildir. Türk basını hiçbir özel 

veya sınıfcı tıkarın (Meofaatın) 

aleti değildir. Törk hasını ken 

dini devrim idealleriae vermiş 

tam anlamıyla ulusal bir mat· 
buattır . 1''akat itiraf .-.delim ki 

,~, 

'TE1 ).RASINDI\, 

'l efrika numaram: :; 4 

gfin lçlo feılrahaıa çekilmiş 

gibiydik. Her arkadaş, yukarı · 

dıkf gibi, gördüklerlul, düşfiu . 

celerlnl anla1ıyor. Kemal devam 
ediyor: 

- Bilhassa ekinler arasındı 

: yattığımız geceleri hiç onata· -mıyacağım.. Altımızda ekin, 

tlttftmüzde ekJn . İnsanın ense· 
ılnden içeri bir arpa, bir 

botdıy kılçığı, bir eamao çi5pil 

girdi mi, Uf tdfr. Fetebet 
alelşab.. Uyuyabilirsen uyu .. 

Boolır ınııada ııkalıımat 

.,.-.\~. 

Yaza o: Orhan Rahmi Gökçe 

tan da geri kıldığımız yok .. 

Ne yapa hm, askerlik hayatı .. 

Biraz da yeko~saklığı bozmak. 
l,atlfeye, gOlmeye de muhtacız. 

Fakat biz ne zamındanberi 

gOlmekten de mabromuz. Zan· 
oedlyorom ki elmdl biz gftld 
şürken, çehremizde açıhb uza· 

yan çizgilerde bile bir gayri 

tabiilik var. Çehrelerimiz ol· 

duğundın başka tOrlil görftn· 

mlyen tunç heykellerin yuzftne 

benziyor. Gftlerkeo Adeta eli· 
dlmls çatbyacak .. 

cılarıDI da borada saygı ile ret JI bir erliğin taııomaeı 14 · olarak konoıulmaemda ancak da gazete yazılarının halk blj· 
anmak hepimiz için borçtur. zım gelen kaliteleri henilz fayda bekliyen bir rejim için· rinde tesirini plslkolojl ,e ~ 

Mütareke ve kurtuluş yılla. tam elde edememiştir. Bu kadar deyiz. Şimdiye kadar su gibi yen mantal bakımındaD 1' 

rındakl Türk bHmının atıl· bilyQk bir eoravm, bu kadar mQoakaşaları yıpan gazetelerin etmektedir. ıoft 

gao .,e ideal çalışmaları, denin yüksek şerefin taşıyıcıeı olan elmdi de korultayıoızda kendi B. Fahreddin Kök.af ' dt 
tarihi i5venle sayfalarına geçi· sizlerin bugfln Türkiye ölcfl· lerl mOnaka,a kapısı olacaktır. eilmlesl n karakter lnldfl~ 
recektlr. Bayag ve hain erg"· &ünde bir organizasyondan yok· Arkadaşlar son söz olarak matbuat rolilnft gözdeD r~ 
iere hizmet eden bozguncu ve sol kalması loğro değildir. Büyftk Ôoderlmlz Atıttürk'iln mektedlr. ~ 
kaybak: bHın, ulosuo haklı ve Ayrı ayrı yerlerde ve baoka yarattığı deyrlm~ laylk bir Dr. B. İzzeddln Sıclt• :1 

1 •kolOI' 
yerinde lğrentlei ve tiksintisi zamanlarda kurulan basın ko· Türk hHıoını kurmak yolunda raporunda, dramlk P 9• dt'' 
önünde 14ylk olduğu 8ono bul· romlarmdan en çok yaşama ki birleşik isteklerinizin ger · prensiplerine göre baaıoıO 
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muştur. BogOnkü b88ınımız anakhğını göstermiş olan latan çekleşmesine doğru atılan hu matfzasyon ıeyhvani epe~. 
ise böylelerini artık bağrında bol baeın kurumu birçok ha adımın da verimli ve temelli unsorlarıoı tetkik etmekte ,_ı· 
taşımamaktadır, taşıyamaz ve yırla hizmetbrHe övüoebllfr . olmasını candan dilerim. Bunlardan maadı B. Sı 

Fakat bu kurum lstanhul'da Kurultay öyeleri ve rahman .Raşlt tarafındın ~ taşımıyacaktır. 

Arkadaşlar, Atatürk Türki. 

yesl ~ibt hayatın bil fln sosyal, 

siyasal ve kültürel alanların da 

en genle devrimlere sahne olmuş 

bir Olkede basına yilklenen 

ödevlerin ne kadar çeşitli ve 

ne kadar ağır olduğunu hep 

biliyoruz. Açıkça söyllyeblll · 

rlm ki, bizde hHın işleri co· 

mart yet rejiminin en ulusal 

idealin istediği dereceye henüz 
varmış sayılmaz. 

KamAllzm hiçbir alanda ola· 

nı ve yapılanı son ideal saya· 

rak onunla kanmaz ve kalmaz, 
her zaman dahı iyiye, daha 

güzele ve daha doğruya yük· 
eelmeel, ulusal amacının ve 
dinamik canlılığın bir gereği 

bilir. Basın işlerini de daha 
1 yl, daha doğru ve daha güzel 

ve yolanda llerletmeğl cumu. 

rlyet hiikdmetl kendlıl için 

bıt vurulmuş araclardaadır. 

Basının iyileşmesi, gOzelleımeei, 

yayılma&ı verimli •e faydalı 

htr:hale konması bu kurultaym 

hem toplanma e"bebl hem de 
~~~~~-ı--~~~~~-

baeın ı mı z bogftn bir kriz için· 
dedir. Bo krizin gôsterllerfnl 

şöylece özeteblllrlz. 

1 - Tirajın ve etlrilmfin 

azlığı 

2 -
3-

loğu 

Sayfa rekabeti 

Yıyım işlerinin bozuk· 

4 - Gazetrelllğln bir ertlk 

meslek olarak organize edtlmlo 
olmama&ı. 

İşte bu korultayın progra· 

mı da biltiln bu mes'elelerln 

görüşOlmeelne lmkıio ver~cek 

bir ıekllde hazırlanmıştır. Şimdi 

yüksek kurultaya ayrılacak üç 
komisyonun çılışmalırı bizim 

boraya getlrdlıtlmiz işi tamam· 

lıyacaktır. Kurultayın sayın üy~· 

teri ol saygı ile selıimlarım. 

• ••• 
Sakar1anın . sularına kan 

karıştı, Sakarya şimdi kırmızı 

akıyor. Dftşman leelerl, birer 
tulum gibi akıntıya kapılmıe, 

durmadan gidiyorlar. Onlar, 
Karadenizin beklenmlyen zl· 
yaretçllerf olacakhr. 

Biz, Poyraz kararg4hına 
kalkmıetık. rnı,man fırkaları 

Afyon cephesinden taarruza 

geçmişlerdi. (·") en fırka 10· 
önünden Çekurlır istikametine 
geçti. Yumru, Çıl muoarebe· 
terini verdik. DOşman konetl 

gittikçe artıyor.. Arka&ında 

zengin, ~mnlyetli b!r @aha var. 

Motemıuiiyı n a~kı=r ve mühim· 

mat ~~ııyor .. 
Burada ılu(daran rengi s11b 

&arıdır. Beıı haşka yerlerde hu 

renk tt• dogl11r11 raştgelmedlm. 

Harbler çok çetin oldu. Nlba· 

özgOn olarak kalmıştır. Gerekli teler ve halk terhlyeel tııe~...ı 
olan yetke ve ödevlerle bezen- Partimizin Programı. bit rapor ile gene bir pecl-e; 
mlş bfltün Türkiye basınını ve Ankara, 25 (A.A) - Tarklye tarafından çocuk ve bılk ',.. 
bonon çeşitli kollarını kavrıya· baeın kurultayı fiyelerl bug6n biyesi bakımından mevıolO 
cak bir basın kurumudur. Ka· öğled~n ıonra Uloe baeınevlnde rllmlş iki rapor daha vırdı'' 
rultayın önemle dikkate ılıcağı toplanmışlar ve oradan Zafer Basın Kurultayına 
i,lerdeo biri de şftpheslz oloeal abidesine giderek bir çelenk G 1 T t f 1 e en e gra ar. 
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eyftlm ve ıfyasal oydam araç· koymuşlardır. Bandın sonra Ankara, 25 (AA) - ı• 
larınıo başında olarak tamdı· parti kurağı ziyaret edllmlı, kiye birinci b1Bıo kurult•YıO IJ 
ğımız ve etldaiol hergOn taze· basın ftyelerl burada C. B. P. hugftnkll açılıt toplantısı~ 
Uyen ve yayan gazete ve gaze· genel ıekreterl 8. Receb Pe· b"tl• En btıyOğtlmftı At•'-• 
ıecilfk . işlerimiz olacaktır. Bizde ker tarafı odan kabul edilmiş· bıık..-

oldoğo halde kamutay ..ıdf' 
basının bumuriyel devrinde en lerdlr. Sekreter kurultay Oye· ile İsmet İaönft'ne •e plP" ~· 
çok büyOmüş ve llerlemlı kolu lerloe kısa bir söylev söyllyerek kurultıyın aıyıı ve ae•gll;,. 

gazetedir. Fakat sarfedllen hunca gazetelerin devrim yolundaki nio bildirilmesi fçln bir il . 

emeklere maddi ve tlnel kapl· hizmetlerini saymıı ve gazete· verllmiı Te alkışlarla kır...., 
tellere rağmen tiraj ve sfirüm lerl parti proğrımı Ozerlnde 

artmamaktadır. Gazetelerimizin daha daha geniş konuşmak 

şek il He satışı arasında ayrım Ozere sah gfintl saat 16 da Ke· 

bıoka memleketlerle ölçtllOoce çlören'deki ki5y kahvesine ça· 

bu karşılaı,hrma hlrlocinln le· 

hine lee de ikincisinin çok 
lehinedir. 

Bonon ıebebleri araeında ya· 

yım işlerinin bozukluğu, gaze· 
teye k4r getiren madde kıybak· 

larında gerekli derecede fayda 

görQlmemeai, özel kapital ve 

ç11balamalara bağlı kalması, 

onordeıme yDzOoden sayfa ya· 

rıoma kalluşılması, hunun ıo· 

noncuuda değerden çok bolluğa 

önem verilmesi gene hu yılzdeo 
kalitenin eksilerek gazetelerin 

birbirinin eol ve kopyası haline 

gelmesi en ön sırada akla gelen· 
lerdir. KamoHl kurumlardan 

biri olan gazetenin her lolne 
karşı devletin ilgi göstermesi 

tabiidir. Gazeteyi çıkaranların, 

ynanlarıo, bısanlarıu da kamu· 

sal lılerde ödev almış ln&anl1r 

sayılması ve kamuya ilgili her 

lete olduğu gibi baeın işlerinde 
de de•letln yardımı ve kontrolü 

'fe o kurumlarda çalııaolarla le 

birliği 6tmest bir zarurettir. 

Sayın arkadaelar, bdtftn 
bu ıoruların aydınlatılmaBı bir 

yet garp cephesi kumaudıoh· 

ğının bir emri ile Eskişehir 

şarkına çekildik. Dtışmanı ya· 

vaş yavaı içe alıyoruz. Cephe· 

sini genleletiyoruz. Ve bu 
cQr'etlnl ona pek tuzlaya mal 

edeceğiz. 

Grob kumaodammız (K. S.) 

Bey, askeri teknik nokta&ıodan 

mftkemmel muharebeler veriyor 

ve çekiliyoruz. 

Nihayet bo ric'at manevra· 
aile Sakaryamn eağını geçtik .. 

ğırmıotır. 

Delgelerden Refik Ahmed 

Sevengil kısa bir cnab vererek 

genel sekreterin hasın için kol· 

landığı gOzel eözlere ve sah 

gilnO için olan davetine teıek· 

kör etmlo ve basın kurultıyı 

dyelerlnln eaygılarını bildir· 

mlştlr. 

Tilrk Basım 
ve Tilrk Hekimleri: 

Putl kurığından ıoora ka· 
motıy kurağı zlyuet edilerek 

bir müddet kamutay görtıı:ıme· 

lerl tıkıbedflmfş; ziraat merkez 

bankaları, balkevi, lemet (Paeı) 
kız enerltillerl, nftmune hHta· 
neai, sıhhat enatltftaft n veri· 

len mftaaade ile Çankayada 

cumur bışkanlığı köoktı ge· 
zllmlştlr. 

Baeın kurultayı üyeleri Çan· 

kaya dönilşftnde başbakan İs · 
met loönO İç İşleri Bakını B. 
Şükrü Kaya'nın köşklerine 

uğramak suretlle saygılarını 

gi5stermlşlerdlr. 

Kurultay yarın komisyonlar 

bundan geçmeğe başladı. Akit 

s1ra1 bizi ihata edecek .. 

Aldığımız emirle biz ıol 

cenıha doğru hareket ettik. 
Dftşmıa kuvvetleri nehri geç· 

mekte berdevam.. Sakarya 18· 

ğında en hüytık harblerl Man· 
galdağı eteklerinde verecekt•k. 

Dftımın çayı geçince bGytlk 
bir ihata taarruzuna başladı .. 
Cephemiz aınkl yıkılmaz, kı· 

rılmaz, parçalanmas, delinmez 

bir dınr olmoıtu. 

Tam onbet giln geceli gtın· 
dOzld mokHemetten sonra 

mıştır. il' 
Gene bu toplantıdı 111ell' 

keti mlaio iç ve d•o1Dd1D ~ 
derilen ve kurultaya ıyfdll" 
verimli leler baıarmısını f"'• 
yen t~lgraflar okunllld ~ 
Bu arada Belgrad'dı O' dt 
Bal kin Herald gazetesi 111

4 ~-· 
rGnün gönderdi~( telgr•f f"' 
rultayın alkııt1rlle kırı~. 
mııtır. Balkan Herald dt ... 

d dJe• 
törfl telgrafıodı ıöyle e 

tedlr: 
ff 

MQdafaa eden blrtocl .,,ı· 
tek loglllz gazetesi olıD k-' 
kan Herald kurultay b•I "6· 
ve dyeelne içten geleD ıod fi 
fakıyet dileklerini aoD::c.,.
kurultay ile mesai biri ..,,., 

rek hizmette boluomıyı 

olduğunu bHdirlr. 

Kurultay komisyon1~81, 
Ankara, 25 ( A. A) - ,.. 

kurultayı komieyouları ı0 

retle teıekkül etmfttlr. t' 
Kültfir komisyonu: B•I~ flr• 

Asım Us (Vakıt) raporıör tfl' 
rahim Necmi (T. D. ırt111 jf 
korumu) katibi NureddlDtb"' 

tan (Uloı) tiyeler: 1 · ~ • 
(Talim terbiye Kıien relal) ,,,,. 

Sonu 6 ıocı ytııde 
• rpıl" 

8eyın kumandasında çı it' 
ken mfihlmmatı ınke0:,... 
SOngCl ile hftcuma kılk tll 

·ad' .. t BöUik daşman ılperlerı 
1 

.,. 
Yunan bıynğını eıir ıl~ 
bu bıynk, Maow• hır 1091t 
)arı tarafJodın hediye ,dl .,,ı• 
bir bayrakmış.. ipekti, ;,,. .. 
ve bdytlk bir Yunan b•1 

Arkadaşlar, t8'1' 
- Bono ·dlyorl11· &flO df'f' 

göttlrCl hub armagao• 

Türklere verelim.. ,_il 

DOşman bunu bir zafer sanıyor. 

Biz nehri gf'çlnce derhal var 
kunetlmizle '-bkimata başlı· 

dık. CephedP. em~ali görülmi· 

}en, hummall bir didinme 
ur. Burada oynıyacağımız koz 

çok mühimdir. Fırkalar S:skar · 
ya boyunda kaho, zorlu bir 

Cl'phe kurdular .. 

OOımıa, Satı.aryanın cenu· 

dOtmının ihata taarruzunu 
parçaladık. Dnşman Çf'kllmeye 

ba.,ladı. Cephenin diğer kısım · 

ları da ateş içindeydi.. Burada 
akla gelmiyen hadiselerle kRr· 

~ılıtllk. 

Bir makloelt böl6~ümüz 

mClllzlm SelAalkU Seltblddln 

SelAhlddlo Bey bo hOc:.,-d 
dOomanın o eephedekl 1111 .,,.., 

tfifeklerlol de mftbbDlll11, 

birlikte ele geçlrmle ye 
0 *"" 

sonra, kendi sllthları ye ,rtA' 
şunları ile kendUerloe ;' 

bııl•mış.. Ayni ıekll, cepb ı' 

l 
daha hHı yerlerinde de 

rQJda. 
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ha d G l - Sporcuları Bayındır'da Bir Çocuğun istidadı 

S}fil}Z 8ll e~ell er Bir Maç Yaptılar. 
3 ' 's' • • Bayındır, (Özel) - Germen· 

ı Yazan : M. Do~an Batu dk nahiyesi gençleri başlarında 
iııik'd M dh. o· G Dahiye direktörü Bay s. Ş. Yal· 

e O ış ır Orilltü Duyuldu. Panik Baş- çıokaya'nıo baok•nlığ• a1tmda 
J d H F h Bayındır'• geldiler ve ıpor ala· 

~ a ı. asan e mi Pş. Ateş Emri Verdi. nında Bayıodır Gençler iBlrllğl 
teef d takımlle bir fudbol mQsabakHı 

1 gt e 0nludandı. Göı· Komltac 1 b lk M h t ııu bl 1 ar, o pan esna· - er amet yok!. Derhal yaphlar. ki talum da l · l gol · 
.., r ltaret yaph ve: sıoda hi 1 1 d • 11 41e ı fe r ç D e ıH yete ateo edeceksiniz! le berabere kaldı . M6ııabaka 

~1e 
0 

do? geçmiş, sllAblara Parılmıolardır. Emrini verlyordo. Bundan samimi oldu. Germenclk'lllere 
tı::..'do.. İki arkadaotan Vak'adan bir gQo evel, Manlea sonra, teliola kaçışan halka Bayındır gençleri tarafından 
dı: Ilı dudaklarına yak· redif taburu SelAnlğe gelmiş hlıab ediyordu: zl yafetler verildi. Aktım Ger· 

l',..._lb! bnlonnyordo. Sellolk'de bola· - Korkmayınız, kaçmayı· mencik gençleri tarafındrn yı· 
nan iki nişancı taburu ise, kil nız, telAeı bırakınız! fote görft· kılan ocak ve letikl4l piyesi 

~lld :. çQk m6frezeler halinde şehir yorsuouz, asker işe karıomıştır. temsil edilmiş, gençlerin mu· 
~tıt.ı_ ... t!.. karakolları arasında taksim edil· B · -...., k Iraz sonra her şey bitmio, vaffakıyetlerl alkışlanmıştır. O 
C\tittl orku11ç, aolıtılaıaz mlştl. Bloıeoıleyb toplu olarak 4eaylş düzelmiş olacaktır! gece Baymdır'da konukluyan 

bir duyuldu. Sanki letlfad.- edllebllı-cek kuvvet an · Eo tehlikeli bir zamanda Germencikliler erteıl gün Ger· 
~ te topun, ağzı şehre cak Manisa taburu idi.. balkın hldallol temine çalışan menclğe dönmQşlerdll'. Germen· 

ı..ık •tee edilmişti.. Filhakika bn taburun gör ve onlara baba gibi ö~ftd veren ctkliler Bayındırlı kardeşlerinin 
1 0 

gGne kadar böyle dOğil hizmet ve lhtllall b&11tır bu zıt, Selıinik valisi HaHn kP.ndllerine gö,.ıerdllderf konuk · 

gelen bir gftrdltil mak hususunda rgösterdiği ya· Fehmi paşa idi. severllkten çok sevinmişlerdir. 
· Uııklırdakl evlerin rarl k ve kabramaohk, her O tarihlerdeki usul ve taa 

l~2ır langır titremle· Tnrk'an göke(loft lf tibarla ka m6le göre, böyle ihtll4l hidi-
leye yakın binaların bartacık kadar takdirin fevkln · selertnde ( At"I) emri vermek, 

'I Cl111ları be, olduğu dedir. Bu hizmet, o tarihe Yf:· mes'ullyetl kabul l'tmek de· 

~ı IQ~Gek kmlmırta.. tleınfo her Türk SeJanik'llnln mektf. Makine ba"ına geçip 
~hı ra •e korku ile hafızaııında bf\14 eakhdır ve ya telğraf la Yıldız sarayını bul· 

~.~e ~ btı içinde idi. . zı1ıdır. mak, yapılacak it bakkmda Ah· 

"'4tt'tetq dl hn gtırdltft? MOeademe, emri vaki halin · dOlbamld'in iradesini beklemek, 
llelerden dQLk4n· d dl S 1 k' ''le ' & ey n e ani in bir uçu· paniği bQyilltmck ve katilime 
rdeo fırlıyaalar, pa· roma sGrGklenmek istediği der çığır açmak olacaktt ve böyle 

~tı.t. dolaşanlar bi· hal& anlaşılmıştı. Bunun kahra· bir vaziyet komitacılara cesaret 

: P •ynl oeyl sorn· maolarıoın Bulgar komitecileri verecekti. Bu sebeble Basan 

~e olduğunda meydanda idi kısa Fehmi paoa bir taraf tan h4 
ttlr ne ol y ? b r zaman sonra oehrln muh· 1 ' u oroz. dlseyl mabeyne blldfrıoiş, diğer 

e ~e llluhltlnlo ftstftnde telif yerlerinden askeri ıtee 
taraf tan da derhal faaliyete 

'~ ro kapkara bir do · ıeslerl yilkıelmeye lbaşladı, bn 
ht ldı ve sonra bu do· hercilmerç içinde göae ~arpan geçmişti. Çünkil ııfık tereddad 

~ ~ltı.dı. Herkes deh· diğer bir şey vaı dı; ve dQşQnceleıln neye mal ola· 

Q d 111banı seyrediyordu. Sivil elbiseli, sakallı ve jh. cağını anlamıştı. Bu sebehle 
~ --~Qlb•n, bir yangını tlyarca bir zat, açık bir pay· hemen lel kökündrn bal için 

''tınıyordo. Bazıları; tona hlomlştl. Hiçbir telaş gös (Att:t!) emri vermiştir. Çok geç 

lk ~ 
1 

fit kalesinde mu hak . termlyordo. Payton ııür'ıtle meden sUAb sesleri azalmıştı, 
"?e d:~ııu, bir kaza oldu! yürilyor ve oda ayakta duru · bomba tarakıları suımağa bao 
'~'"tGndfUer. Çftnkd kil· yordu. Her rastgeldlğl askeri lamıştır. 

''' k d ç L kıt'anın kumandanına, - Devam edecek ft fi ıo 1 .. 0& 

~11kanın bolooduğa 
l_... tlıyarak Tabtakale 

.~ bir panik koptu 
llltlteaktb ıu feryatlar 

Cenevre'de Ne
ler Konuşuluyor. 

' . 
' - Başı 1 inci yüzde -

'1:!.' la lı bınkaıı uçtu.. mlştlr. 
•' tllrdular! Bununla beraber her lld ta· 
~, )ekdlğerlnl koğalı· rafın doğrudan doğruya konuş 
· ~ııt 1etle darı tarafa va· malara ghloebllmelerl için ça· 

' bir korku, bir ŞD· homaya devam edilecektir. 

~ '-itip etti. Bllha111a Tftrklye Dıt lılerl Bakanı B. 
tftuıodı bolonınl1r Tevlik RüşUl Ar111 Tahrın'ı 

~. batlamıtlardı. Bu yaptığı seyahatin iki tılke ara· 
tı •11lırın, kadınlar.o 

, ' ·~l 11ındakl anlaımazlıklırın ~al· L' ı... ae111alan doyoln · 
"1...:-"•ltr d dmlmHına yardım ettiğini ha· 
~"' ı a diı1Dp bayı· 
'·· tırlatmıştır. Konsey mes'eleoln 

'~ ~~~letabire daha tehll· sonraya bırakalmaıııoı kararlaş 
" ..ı•ı 1 t1rmıştır. 

t~ 'lttıa a dı : 
}e L.. il, toton' Cenevre, 26 (A.A) - Çin 

111r • le d hDkô.meti uluslar korumu mec 
>.. •lıtL. 1 oyuldu. Bono 
"'- q •eıı ki 1 A llsioin eyhll toplantısında kon· '- '"'e ta p ett . r· 
~ bt, KeçUmeıl lmktoı ol· seye yeniden seçilecek Qç ilye· 

,, lttrgaoalık batlamıt · Uklerden birini almak arzusunu 

. ~" Y•paeeğını bllml · göstermlıtlr. 
~~it Çtll, kooan, dftşen, Cenevre, 26 (A.A) - Yo 

~ ~ ...... yığını .. ~::··:. h:.k:::~.::D ,.::;~r:::: 
~u s Si:raaaı Gazete 

h~' ~ Baıyugam 
"' . fltdG ÔKTEM 

rlne uluslar . korumu konseyi 

Marsllya eulkasdı hakkında 

siyasal mea'oller tarafından 

ya!>ılan milracaatı sonuca bağ 

lamaya karar vermiştir. 
' t.eti:rat Te yazı itleri 

,~ .. ~· !!!'t KARACA iki Gaz 
~~ ~ci Be G · · Ç t il...'(",.,. . :rler eokağı emısı arpıQ ı. f."'f 111 b' . • d y \ : t . ıoaaı ıçıo e 

~11~ .. ANADOLU 'lit .. Poıta kutuıo 405 

l~Oo ŞERAITl : 
~· s~tı aylığı 700. Üç 
~ ~ klll'oftur. 
lt.:."4 flcre ~tler için eeoelik 
~etde ti 27 liradır. 

~ KUl'Uftur. 

ltı ~r 25 kuruttur. 

~1~TBAASINDA 
~ TIR 

lstnbul, 26 (Özel) - Bo· 

ğazda biri İngiliz ve diğeri 
Fransız bandr11lı iki gaz gemisi 

çarpııtı. 80 çarpaomadın hu· 
ııole gelen basar o kadar önemli 

değildir. 

Sağlık işleri 
Fuhoı ve fuhuşla ıavıı (Mtı· 

cadele) komlıyono dan toplan 

mııtır. 

Şar'da 
Numarataj işleri 

Haziran ayından itibaren 

İzmir oarı oumarataj itinin 
bizzat Baıbakanlık htatistl k 

genel direktörlüğü tarafından 

teftlı edileceği Ubaylığı bil· 
dirilmiştir. Gelen bildirimde 

nilfos ğenel yHımı lelerlolo 
birinci teorin gibi çok yakın 

bl r zamanda y•pılac•ğı için 
haziran ayından 1 ti haren b6tiıo 

memlekette oumarataj felerlnlo 

bizzat htatistlk ıenel direktör· 

IOğü uzman (Motahauıs) ları 

tarafından teftlt ve murakabe 
edlleceğl, hazırlıkların teftle 

sırasına kadar behemeh.l ha· 
zarlanmıt olmaeı blldlrllmletlr. 
Özel olarak öğre ndlğl mbıe göre 

haziran ayı ortalarında lstatla

tik ,zenel H direktörlerinden 

bay Selim Sabit lzmlr'e gele· 

cektir. lzmir'de bGtiin hazır· 
Jı klar tamamlanmıştır. 

Gazetecilere 
Ziyafet Verildi. 

Ankara 25 (A.A) - Şimali 

Amerika gazeteleri grubu na · 

mana memleketimizi ziyarete 

g"lmlş olan bayan Baker ve 

Henderııon ıeref lerloe boıtın 

Dıoioleri bakanlığı veklll bay 

Ş6krft Kıya tarafından marma· 

ra köokünd" bir çay veril· 
mittir. Çayda Amerika biiyftk 
elçillği müıtetarı bay Sbav 'ile 

eaylav gazeteci ve Oışioleri 

bakanlığı erkAnı olarak birçok 

yüksek klmıeler hazır bulun· 

muştur. 

Bayan Beker ve 

Bay aktım trenlle 

git mitlerdir. 

Hendersoo 

· İıtanbul'a 

Çok Fena! 
~luayf•neden Kaçdmaz 

Karşayaka'oao Örnek (Dede· 

ha,ı) köyü sağlık ve so,yal 

yardam bakınhğı eatma savaea 

(MOcadelesl) bölgeııl (Mıotakaaı) 
lçfodedlr. 

Sıtma snat komlıtyonu; kö· 
ye gelmiş ve bütftn kOylilyQ 

muhtar ve diğer vHıtalarla 

sıtma muayenesine çağırtmıı · 

tır. Muay~oeye köylüden gl 
deoler pekaz olmuotor. Yapı · 

lan tahkikatta köylflden 69 
aylenio başkanlarlle birlikte 
Bltma ıavaı komleyonunon mo 
ayeneslnden .kaçtakları aolaoal· 

mııtır. 6 aylderl teşkil eden 

266 kişinin adları komisyonca 

tebit olunmuş ve sıtma müca· 

dele kanonuaun 18 inci mad· 
desine göre banlar mQddel · 
umumlllğe verilmiştir. Sulh 

ceza hakyerlnde (Mahkeme· 

sinde) duruşmaları yapllacaktır. 

Romanya 
Ne Yapacak'! 

Bfikreş, 26 (A.. A) - Gaze· 
teler Romanya ile Alman ya 

arasında yapılan f lnanıel ve 
tecimsel anlaşma hakkındı mft 

tılealar yürütmekte, Romen hft· 
küaıetloin kapitalinin tıçlmen· 

ilk alanını boçlaodıracak (Tah· 

did edecek) tedbirler alacağını 
umduklarını yazmaktadırlar. 

Kaçakçılar 
Şarımızda sabon kAğıdından 

slğara kiğıdı yapan ve ııatan 

bef klollik bir şebekenin tutuldu 

~unn yazmııtık. Şcmofl. Yoeef, 

terzi Arif, kahveci Hneeyln ve 
Altındtş Rcceb adlarını taşıyan 

suçlular hakkında lhtlP• ııorgu 

bikl mllğlnce tahkikata devam 

edilmektedir. Bugünlerde tıh 

klkat bht'ct:k ve soçlolu bak 

yerine (Mahkemeye) verilecek· 
terdir. 

Ankara'da lsvicre 
Elçiliğinde Bir Söylev. 

Ankara, 25 (A.A) - Pren· 

ses lngrld'in evlenmesi milnase· 

betile İsveç el~iei B. Vinter 

İsveç elçlllğlnde bir öğle ılyafetl 

v~rmlştlr. Bu ziyafette dıe işleri 
bakanlığı vekili ŞükrQ Kaya, 

Finans başkanı Fuad Ağrah, 

Afganistan bilyük elçlıl Sultan 

Ahmed Han, dıo lole l genel 

sekreteri B. Numan Menemen· 

eloğlu hazır bulunmuşlardır. 

ZI yafet esnasında Danimarka 

Veliahdı prens Frederlk ile 

prenses lngrld'e çekilen tebrik 

telgrafı biltftn hazır bulunanlar 

tarafından imza edilmiştir. 

Yazan: Öğretmen Sabite A. Olftn 

-5-
Kazandığı muvaffakıyet Tor· Klaıbilfr kıça çıkan bir mH· 

gud'on heveslerini çoğaltmıeta, rafı göze almıktan çekinmedin! 
fakat o, yağhboya reHambktan S enin •e kızımıır.ın b6t1ln zlnet 
çok, oymacılıkta QsUin çıkmık altınlarından bile değerli olan 
lıtlyordo . Bunun için de bfttfin bu mobleyl ne demiye aldın? 
gtıcftntı bu yön& çe•lrdl. Bir DJye darılıb dururken kapu 

aıeındın ono dlnllyen Torgod 
gtın: • 

bahçelerinden toplavıb da elinde 
- Uetam, dedi, oymıcıhk.ta tuttuğu bir çiçek demetini 

az blrşey ilerlediğimi sanıyor babHına uzatuak içeri giril: 
musunuz? 

- Babacığım, dedi, bogfto 
- Evet çocuğum, daha ha- belki onuttoguouz yıldönGmft· 

bana aynah·dolıbı gösterdiğim nüzil, bizim, kıymetli anam, 
vakıt söylediğim gibi az za· kızkırdeolm ve benim için 

manda çok çabuk ileriledin. mutlu blrgOn olan doğduğunuz 
- Öyle ise bırakırmısıoız gftnü biz unutamadık. Hep 

benimkilere bir aürperfz yapı berabrr d11şüodük. Ben de ilk 
yıuı! Başlıbıoımı vQcuda getire · işim olarak: Murad U8tanın ya· 

ceğlm bir sayhuro (Büfeyi) oy· nmda sizin lçlo bu eayburu 

ma ve kabartmalarla sGaledlk· yaptım. 
teo ııoora babamın yaklaşın - Bu eıslz ean'at lılerlle 

dolu olan mobleyl sen, sen mi 
yıldönümü giloil kendi elimle 

yaptın kflç6ğ6m? Bu na1ıl 
armağan etmek istiyorum. Böy· olur? Eğer hep böyle gidersen 

lelikle babam h6kftmeoln ya· adımııı bir hükQmen olmuş 
n:nda içinden çıkamadığım kara kadar yüc.eletecek. hte görüyo· 
muçıları bıraktı~ıma h•klı ol· rom ki hakkında çok, çok 

doğumu aolıyacakt1r. aldanmışım. Şimdi lıe yOrft 
- Sanırım ki, babın, artık diyorum, dtleğfnde yürG yav· 

bunun böyle daha iyi olduğuna roco~um. 

inanmıştır. 

Öyle. ama en kiiçftk bir pio 

manlık daygonn bile taşıdığını 

istemiyorum. Yoksa dilıftnceml 

doğru bnlmıyormusuooz? 

- Bay, hay! Çok iyi dftetı· 

nilyorson oğlum. 

- Fakat bunun için bana 
yardımınızı eslrgemlyecekml· 

siniz? 

- Ben HDa yardıma her 

veklt için hazırım .kOçılğüm. 

l~te iç tngih odamdan l&tedi· 
ğln keresttıyi alabillnin. Ceviz, 
çsnır ve daha tanıdığın bııka 

aloııler hep elinin altındidır. 

İstediğini yapmak için modeli· 

ol de kendi bulduğuna bırakı· 

yorum. Artık başhbıfıoa yap· 
mayı da beceriyorsun. Gene 

oymacı hemen loe ılrletl. h . 
tanbul'da, İzmlr'de eo ıon mo 

daya movaf ık gördüğft model · 

lerdeo d~ğll de gene onlar ka· 
dar zevkine giden onyedlocl 

aeır ean'at itlerine uygun oyma 
ve kabartmalarla birçok yerleri 

aOelenmlo güzel, çok güzel bir 

bilfe yaptı. Burada kıvrık ko· 

lonlar, kısım .kısım yüzler üe 

tbnde meyva. balık, değlolk, 

değişik av hayvanlara, koş şe 

killerini daha çok kabartma· 
larlı aok: benzer bir surette 

canlandırdı . Böyl.,ce de ondör· 

dftncft Lol korunuann en gQzel, 
en şık bir örnt'Alnl yaptı. 

Boan bu derece gQıel başa 

rabllmek için gene oymacı bü 

uın ligi 'Ve bec.ırikllğinl sarfet· 
mek, özlii l'e gOçlG r mt'linl 

kullanmak şartlle yapabildi. 

Ln bnyak kovvetloi ana ve 

babasına duyuracağı ıevlncin· 

den aldı. 

lote: botan gizli çalışmasına 
rağmen, işinin ıoolarıoa do~ro 

anneelle kendlıdndeo ~·3 yaş 

bilyQk olan kızkardrşlne niyet· 

lerlol anlattı •e onlarla beraber 

yeni mobleyi yemek Hlonooa 

verleotlrmeyl kararla~hrdı. 

Demircinin evde bulunmadığı 

bır;gona kollayarak bnfe yemek 

Hlonuna yerleştirildi. Akşam 

olub da Yavuz usta e•lne dö· 

oftnce yemek ealonuna pek 

baoka gösterloli bir kılık ennan 

kıymetli ıık bnfeyl gor6oce 

şaştı, kar111na: 

- Naıııl? Dedi ve Adeta çı· 

kısh, böyle bir mobleyi evimize 

sokabilmek için ne yaptın? 

• • • 
Turgod ençok ü~Ulnde lele· 

mek istediği heykeller hakkın· 

da da bir f lldr edlomfıtl. Buna 

oetaeı ile yaptığı İstanbul ve 
İzmir seferlerine borçlu idi. 

lzmlr'ln 1stlk.IA1 ve Atatürk 

anıtı, lstaobol'un Taksim, gene 

letlk14l anıtı (Abldeel) baılı ha· 
oına ko"Vvetlt songu kavnakları 
idi. Her gidişinde bunların 
öoüode zamanlar auştıran, de· 

şeo gc'Jılerle dormuşıo, 

Blr g6n de kendine~ ıöyle 

bir karar verdi: Kııkırdrel 

T1lrklo abla~ı onu her işinde 
teşvik etmiş, kollamıştı. Şimdi 

o da b6yDk bir özenle ilk 
yapmak istediği heykeli azıcık 

ablasına benzetecek, daha doğ· 
rusu bunun için çaheacak, 

sonra ona verecekti. 

Gene ustaınna yrlvarau bir 
eeele dınaştı: 

- Arkaeı var -
~~~~~---~~~~~-

Son dakika 

Uzlaştılar. 
lıtınbul, 26 (özel) - İtalya 

ile Babeelstan arasındaki lhtl · 

til4fın tamamen kalkhğı ve iki 
btUtumetlo uzlıetığa Cenevre. 

den bildiriliyor. 

• ihtiyat Subay· 
larıııın Yokla
maları Başlıyor. 

lzmir askerlik eobeslnden : 

l - 1 haziran 935 tarl 
binden 30·6 935 tarihine kadar 
İzmir Hkerlik şubealode kayıt· 

h yerli ve yab:ıncı ihtiyat su· 

baylarla biç .kaydolunmamıt 

ihtiyat subayları bu mtıddet 

zarfında yeul nüfus cftıdan· 

lırı ilı:: birlikte yoklamalarını 

yaptırmuk: (bere her gtın fU· 

beye mftrıc11tlerl. 

2 - Şubemize kayıtlı olob 

ta vazlfeten veyabud muhtelif 

suretlerle baoka mıhallerde bo· 

lonanlar da bulundukları mın · 

taka aııkerllk ıubelerl nııta 

larlle yoklamalarını oobeye 

bildirmeleri. 

3 - Bu mftddet zarfında 

yoklamıyı mftracaat etmlyen· 

lerlo haklarında kınunt mo· 

amele yapılacağı llAn olunur. 
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Türk Tecim ve Endüstri Havacılık Kurulta- B. Necmiddin Söylüyor· 
Odaları Kurultayında. yı işin l bitirdi. 

Bakanlıklara Göre Ayrılmış ( 200) 
Dilek üzerinde Konuşmalar Oldu· ve 

Ekonomi Bakanı izahat Verdi. 

••••• • 
- Baoı 1 inci yüzde - prenılbler hiklmdl. Yıla~ 

görüyordum. O ııradı, Galata lemek fena idi. Böyleleri~ 
da Onkapan1uın karfl8lnda merd) deılerdl. Şimdi -" 

Arap camifoln çat111nı yapmıı· onutoldo. "Nımerdllk" ,JıJ 

~~~-------------
Ankara, 25 (A.A) - Tiirk ras (Bursa eaylavı CelAl Bayar 

tecim •e endfistri odaları genel (İzmir eavlavı) Cemil Uy badin 

kurultayı bogiin iktocl top Tekfrdağ saylavı) Cevdet Ke · 
laotısını 8. Şakir Keseblr'fn rim İncedayı (Sinop sıylavı) 

batkaohğı altında yapmışt". Esad Uras (Amasya saylavı) 
Sabah cehıeslnde tecim borsa Etem Tuncel (Samsun ııaylavı) 

ları komisyonunun borsalar ve Fuad Culca (Çorah saylavı) 
aksiyon artırma ~eklinde satı~ bay Hamdi Aksoy (İzmir say· 
haklundakl raporladle deniz lavı) bay Hamdi Ülkümen 

4rilnlerl komisyonunun raporu (Trabzon saylavı) Hakkı Uo· 
konuşularak ouınmıştar. gao (Van eaylavı) Kamil Dur· 

Öğleden sonra saat 16 da sun (lzmir ıııaylavı) KAzım Okay 
toplanan lklnc, celsede genel (Konya saylavı) Mahmud (Slfrd 

mağazalar komtsyononou ra· uylavı) Mahmud Nedim Zıpçı 
por11 kabul edflmlş, dil,.kler (!\falatya saylavı) Muammer 

komisyonu tarafından tetkik Eriş (iş hankaQı genel direk· 

edilen 200 den fazla ve bakan törft) Bayan Naktye Elguo 

lıklara göre ayrılm•o dilekler (Er"urum eaylavı) bay Nuri 
Gsertnde müzakere açılmıetır. Cöoker (G. Anteb eaylavı) Rab 
Bazı dlleklerl hakkında söz mi Apak: (Tekirdağ eaylavı) 

ı~yllyen Clyelerden sonra ha· Rasim Basara (Snas saylavı) 

kanlıklar namına dilekler üze· Rlfat Börekçi (Diyanet işleri 

rinde izahat nrilmlştlr. batkanı) Saffet Arıkan (Erzin 

Ekonomi Bakanlığından ya· can saylavJ) Sllreyya Yiğit 
pılan dilekler lçln müs~şar (Kocaeli eaylavı) Şükrfl Kucuk 
Faik Kortoğlu geniş izahat (Erzurum saylavı) Kemal Za 
vermletlr. im (Ziraat bankası genel direk· 

Bayındırlık, tarlm, gftmrftkler tör6) General Zeki Saydemir 

n ık.itler bakanlıkları namına (Erzurum eaylavı) bay Zülfft 

da bakanlıktan yapılan dilekle· Ttgrel {O. Bekir eaylavı). 
rln bakanlığa muhtelif kanıl· Genel merkez kurulu yedek 

lardan ve bllbassı parti bölge üyeleri: 
konırelerlnden gelmiş ve parti Hayan TllrUn Baştuğ ( An· 
kurultayında incelenmiş istekler talya eaylavı ), 8. Emin Aslan 
olduğunu bunların muhtelif bil· (Denizli eaylavı), Esad Sagay 
rolar tarafındın tetkik edilerek (Bursa eaylavı), Mltat Altaok 

bir kısmının derhal tıtbllrat (Zonguldak saylavı ), Muz .. ffer 

eah11ına geclrlldl~iol bir kısmı Kılıç (Gireeon saylavı ), Muetafa 

nın tatbik.atının zamana mOhtıç (Çorum eaylavı), Nazif (Kars 

nldo~uoo ve bu zamanı bekle eaylavı). 
mek lcıbettlilol öçüncO kısmı· Merkez yönetim korolu 

nın da tetkik edilerek taml\men ftyelerl: 
menfi neticelere bağlanmış ol· Başkan B. Fuad Bolca (Ço· 
duıono söylemiş, diğer bıkan· ruh l!aylavı), Asbaşkan Abdftl· 

hkları ilgilendiren dileklerin hak Fırat ( Erzincan saylavı ), 

derhal kendilerine sunularak Asbaşkan Şftkrft (Erzurum say· 

alınacak cevıbların tezeldP.o bu lavı). 
dilekleri yapın odalara bildiri· Üye: Bayan Nakiye Elgun 

leceğlnl flılve etmiştir. Bakan (Erzurum saylavı), B. Cemil 

eözlerial eöyle bitirmiştir: Uyoadln ( Tekirdağ saylavı ) , 

Bfttfln bu mevzularda hQsnG B. Habhı Ungan (Van eaylaavı), 
niyetle çalıştağımıza kurulta} K4mll Bursun (İzmir saylavı ), 
Gyelerlnln ltlmıd etmelerini Riza Erten ( Mardin saylavı ), 
dilerim. Muammer Erit (iş bınkaeı ge· 

Kurultay yarın saat lO da nel dlrektörft), 8. Rahmi Apak 

ıon toplant181Dı yapacaktır. (Tekirdağ saylavı), 8. Feridun 

Ankara ~5 (A.A) _ Tecim Dirlmteklu ( T. Ta. C. Yar 

•e endOııtrl odaları genel ku başkanı.) 
rultayı bugCln ô@ledeo ônce Yedek üyeler: B. Cevdet 
genel heyet halinde ikinci top Kerim locedayı (Sioob eaylavı), 
lautısıoı yapmış 'le denlyyolla· B. Nuri Göoker (G. Antep BIY· 
eı iti etme kanunu 12 inci lavı). B. Etem Tuncel (Samsun 

maddesine tevfikan Oç sene saylavı), B. Bamdl Aksoy (h· 
mClddetle vapurlar hariç üç mir saylavı), B. Süreyya Yiğit 
mfttabasııı11 olarak bay Hal!an (Kocaeli saylavı). 
Sabrl'yl Antalya ambarı sahih Biri 1 ci Basın 
terinden bıy Mebmed ve bay 

- Başı 1 inci yüzde -

hasebile bugün tayyare alanın· 

da herkesin alAka ve heyecanı· 

le yaz•larak 

bilen ilyeler 
rılırlar. 

hava tehllkesloi 

arasından çıka· 

na uyandıran muhtelif uçuşlur Tabii üye: icra vekilleri he· 
yapılda. yeti, kamutay ftyelerl C. H. P. 

Seyirciler arasında C. H. genel sekreteıl, birinci, ikinci 

Partisi genel k4tJbl Bay Rr.· b•şkaoları ordu lepektörleri, 

ceb Peker ile cemiyet başkana kolordu ve kamutanları jandar· 

bay Foad, kongre murahhasları, ma genel kamutaoı, tümen ka· 

İstanbul; İzmir gazetecileri bu· motaoları, yargotay, eagışkor, 
lunuyorlardı. başkan ve ftyelerl, bakanlıklar 

lki Rus tayyareci muallim başkanlrkları, gend direk.törler 

1200 metre yükseklikten para· C. 8. P. başkanları, Türk ha· 
şütle kendilerini yere attılar. va kurumunun yardımcı ftye· 

Tecrübeler yaptılar ve movaf· lerldlr. 
fak oldular. 27 lkloclk4oun yerine 15 

Motöreüz tayyarelerin uçnş · mayıs gftoü bava şebldlerlnln 

lan ve havadııkl taklaları, töreni olacaktır. Ayrıca bir 

manevraları hakikaten şayan havı haftası da eaptanarak o 

hayret denecek derecede yük· hafta içinde buUlm korum teş · 

sek bir muvaffakıyet manza· kll4tı hazırlanan programlara 

rası gösteriyordo. göre havacılık, gösteriş, konfe· 
Bu motöreflz tayyarelerle ka· raos propaganda ve şenliklerle 

dın talebe pilotlarımızdan Ba· uğraşacaklar. 

yan Zehra'da uçtu. Geoçlni · Ankara, 25 (A.A) - Tftrk 
mizio, heoilz pek kısa bir hava kurumunon yardımcı Oye· 

tahsil ve tecrilbe zamanına lerl ne dahil olanlar arasında 
rağmen motörsüz tayyarelerde bunlar da vardır: 
elde ettlklerl moveffakiyet ve Büyük elçiler, elçllu, mH· 
göslt'rdlklerl kabiliyet takdirle lahetgüzarlar, baş konsolos ve 

karşılann.ıştır. muavin konsoloslarla, llbaylar, 

Yetişen gençlerimizin var· llçehaylar, nahiye müdftrlerl, 

lığından istifade edilerek ya· şarbaylar, yaşı ne olursa oltmu 

kında İrmlr'de de Tark kuşu kurumun muvaffakıyeti için 

alanı kurulacaktır. Gençliğimiz, çılış'ln faal ve Türk kuşunda 

Türk kuşuna karşı ulusal ve uçak üyeler, koroma en az 10 
özel bir ilgi gi\stermektedlr. Türk kuruş veren 6yeler. 

geoçllğl arasında yakında bum Ankara, 25 (A.A) - TOrk 
mala bir havacıhk başlıyacaktır. hava kurumu kurultayı bugftnkil 

Aobra, 25 (A.A) - Törk toplantısında Baobakan İsmet 
hava korumu altıncı kurultayı lnönft'oftn ve hava .kurumu 

ikinci toplantısını bugiln eaat başkanı Fuad Bulca'nın diln· 

tım ve bitirmek ftzere idim.. mom bir boy olmaktd ır 
Bir sabah, dairede oturuyor· ve alabildiği kadar, yaldt .... 
dok. Beton mGhendlsl Ermeni vao boldu. Şimdi erkeklel .-M 

gftn ve mfttemadlyeD ~ 
bit ark.adat geldi. söylClyor, kadınlarını _,,-

- Mildhio blrşey ·dedi· ık · yorlar. fJ' 
şamki fırttnanın tealrfle, Arap _ yalan bayatta l&ll .. 
camilolo Çll181 yıkılmıo .. Da. dır, değil midir? ~ 

tftnftnftz bir kere.. - Bence değildir! (Dıaı-;. 
Gencim. Serde toyluk ta var. maslahatamıı) bile .. ırl:lrf'1 

tık eserlerimden biri, blr fırtı· zırva tevlllnden baok• 

nada oçub gltmlı. O kadar değildir. ,,.,,~ 
korktum, ödftm pathyordo. Hiç Bay Necmeddln ba 

belit 
,. 

1 
hatırladı: • _.., 

etmeme"e ça ıotım ve .....- • 
blrarahk odadan fırladım, doğ· - Blroey var .dedi· ~ 

manlığanaklıe verir, C8_1'dlll 
ruca cımle gittim. denilir amma, gerçek oa 

Bir de ne bakayım, blıtm için söyllyeceğlm: 

çatı sapasağlam duruyor! İtte Hayatımdı en fazla 
bu benim hayatımda geçirdi· ğlm dakikayı hıtırladılll: ,ofl! 
ğlm en bClyftk korkudur ki, İhtiyat zabiti oldukta• ltİf 
onu hAIA unutamıyorum.. bir fıtlhk:Am tıborund• ~ 

- Ya en btıyük ıevlnclalı? mıaı bltlrmlttlk. Artık 'rt1 
- Sevincim mi? çekilecekti n bo ıaretl~ 
Dedi ve dOıftnmeğe başladı. lmlze dCllJflD yerlere gtde ~ 

Çok ıevdlğlm ar.kadaılafl _.. 
Bulamıyordu. Hatırına hiçbir bir kısmı İttaobul'da pil~ 
şey gelmiyordu. bir kısmı uzaklara gldlyo;,_;, 

- Biz ·dedi· öyle bir nesle V aztyete göre benim çek ~ 
mensnbuz ki, su11l kırt1111nda yer, bu uzak yerlerde• ~ 
kalanca tahsi yanl hususi olmak uzak blr yer olacak gibi~ 
kıydlle sevinç diye anılablle· uClyordn. ÇankCl fakın C" 
cek hiçbir hldlse geçlrmltlz.. kalmamıe gibi idi. K11~, 
Ôbftr suallere cevab nrellm, kince ne çıkea begeal ,; 

belki o vaklte kaflar hatırlarız. Karadeniz boğası!. Betrl~ 
- Peki ıaadet hakkındaki telli bir OzClattl geç ;,.t~ 

hiç ummadığım kadar d.~ 
tellkklolzi ıöyler mlılnla? ,,,. bir tali parcaıı batım• ~ ı 

- Ben, böyle blroey tını· nrmlıtl. ZaonedtyorulD ~ 
mıyorum birader! Bu ıoal bana ıevlnç, hayatımdı hatırı >1 

bir hlkAye hıt.rlattı: hatıralardandır. Aman bl f 
Hlklyeyl tercftme eden dok· vapur Kareıyıka'ya geldi, 

tor Mustafa Hıkkı'dır: İki klol riıln geriye gideriz hı! ..... 

----*~ oaadet kuşunu bulmak için ile · 

yahata çıkıyor ve anmağa bae· 

hyorlar. Tcabmfn ettikleri ki Manisa icra l''' 
14 te hava kurumu geoel mer· kü toplantıda verdikleri söyle•· 
kezinde Erzincan eayluı Saffet lerln kltab h•linde baetmlması şanelere, saraylara, Ulccar ko· mur)ug" ondaO: 
A k b k l d d 

ıır l il d b 1 naklarına dabp çıkıyorlar, fa· .ıd rı anın aş an ığıo a yapmış ve a0ıtı maeı yı ar an er Ôltı mtlfUl Ahmed ~ 
hesap eocilmenl raporu ile Ul· Tark bava kurumunun bııında kat aradıkları renk ve tek.ilde L ·~--bl k b l 1 M nre1e1ılnln eml&• •• '.JJI 
zO.kte yapılacak de~işlkllklerl bulunarak değerli loler gören r 0

' 
0 ımıyor ar. eyoı bankaeandan ödGnç aldJl1 

':.. 

onayladıktan sonra ve yeni mer· Fuad Bolca'ya kurultayca te· ve Omltslz bir hale dCloerlerken ya mukabil bankaya ,,., 
kez genel kurulu üyelerini seç· oekkftr edilmesi teklif lerl de fakir bir köylCl kolflbeılne eyl,,dlğl Manlıanın ıar•~ 
tikten ve AtatOrk'e .kurultayın onaylanmıştır. teıadaf edlyorl•r. Ve ko· hılleslnde hClktlmet el• 9, 
sevgi, bağlılık ve saygı duygu· nuoma eanuında, köylClye, kilo vcs tapunun 20·

6 ~ 
larıuın bildirilmesini alkıelarla yapanlar eeyıhatlerlnln sebebini anlatı· tarih ve 76 kadaıtro .. 11"-'! 
onayladıktan sonra dağılmıştı?. K d yorlar. KôylCl, hayret içinde; kayıtlı 8000 lira kıyoıetll ,,1 

Ankara, 25 (A.A) _ Tark İm İr? - Rengi nıuldı? kereıtecl Makıodan 496, ~ 
hava kurumu tilıöğünde yapılın - Baotarafı ı inci yftzde _ Diye soruyDr.. eayılı kereıte ma~•dell't' 
de81olkliklerden bıolıcıları eun· lardır. Satıolırın elmdlden böy· - İtte töyleydl; lete böy· 

2682 aayılı helvacı ~ 
lardır : 

1 
1 bl b leydi veeaire!. vereıe11iabı kahvebaıaeıl --

e o maeı y1rın n lr emekle Nlh LJl ld dl LI 481, 489, 498 eayıb 1 
·--' 

Tllrk. hava koromonun iki meydanı getirdiğimiz malın ayet •uY yor • : d6k~~ 
- Ta'llım, ta kendlıl!. Dtın, ~nCl yol lle çenlll 

çeşit dyesl vardır. A·Bava tebll. ırkaeından yao dolu gözlerle tamamının _.,,. 
L ı ı bil B y d b k b k ı ki bu tarif eltiğlnlz şekilde bir 1 ,,,,,., aes n en aye, . ar ımcı a ı a ma ığımıı soooncono Mftlldyeti açık artırlD ,.lfJ 
ilye, Hava tehUkeelnl bilen üye verecektir. Ber sene başka bir kut, bizim Hçağı kondu, «Stttl, tile ve 844 numaralı ' ;: 

Türk bava kurumuna bir yılda biçimde fakat dalma toprakla öttn; bıraktı ğlttl. ve eytam bankaıı kaaoo
0 

,. 

en az bir defa 20 lira veren· uğraşanların çalışmasını biçe Bu hlklyeyl ele alarak diye· clbince bir defaya ma~.956 
Jerdlr. Bu üyeler kendfJerl için eayan, berşeyl kendi menfeatle· btlfrlz ki, 0 &aadet kutu, baob mak tartlle artırmı11 t8· ~ 
olan rozetleri taşırlar. AlUııra rloio köoelerlnden bıkarak yil · bir yere oğrımamıo bulunduk· perıembe gftnCl eaat 

00 
,.ti 

ııra sıyıeile gazetelerde yazılır. riltmeğe çalııan ferdlerln uloı tın eonra, ne benim, ne batka· yapılmak Clzere otuı gtlO 
Yıllık verecekl~rinl yirmiden menfeLtlne uygun olmıyan ha· 11ının ondan haberdar olmaeına dede eatılağa konolda. ;1rtA 
aşağıya indirecekler. Türk hava reketlerlne kurban oluyoruz. imkln yoktur.. Bu artırma netlce1tad' _,all! 
kurumuna bildirmeye mecbur· Niçin, ne hak.la başı boş adım· Bay Necmlddlu bunları gCl· badeli tahmin olunan "t..ı' 

l L l d K ,. yClzde yetmlı betini · ..... 11· 
durlar. O yıl, o y•lın verlmce lar bizim hakkımızı hiç 111y· ere-. an atıyor u. onuşmıe"a en çok artırana lbaleıl 1~.a 
lerloi verdikten sonra yardımcı madan akıllarına oelenl yap· devam ettik: d #/.,. 

0 8 
f caktır. Akel takdir e ~ 

dye sayılırlar. mal.:ta ser~edt oluyorlar. - ayatta en aılı yalını, 6.,. ~ 
Haber vermeden yükeolerJnl erkek mi söyler, kadın mı? numaralı kanana g P""' ... 

Ulus hakkına ve yurdun geri bırakılacaktır. Salll ,I"' 
yapmıyanlarıo ıtdları gazeteler · yftksek menfeatıeriod uymıyan· - Baaaa; lote bir sual ki, para ile olob mCleterıde• 1 ~ 

- Başı 4 ocü yazde - ------- cevabıDI vermek, bir hayli d 'klb k d ııtlt1' ~P'". 
~ncClmenleriofn raporlarını din· Nasuhi Esad (Ulue) 3 . Fazıl mesaili, 5 Tahir Karau&uz Zon lara karşı alınacak yüksek ted· yftı e ı oço ,. o mea'ele!. Eııklden, kadınlar da· İ b rl Ol :.t 

Karaosmam aeçmlş ve tecim Kurultayında .. 
bor11ıları u~ deniz mahsulleri 

leımh ve bu raporları heyeti ouldak, 6 Kenan Akman Bı· blrlerlnlzden baekı blrşeyimlz rafı alınır. 1 a g•Y Pi"': Ahmed 4 · Kemıl Salih (Cu· " ha fazla yalan ıöylerlerdl. Şlm · Cl ı d h h gt bir :...t 
umumlyeslle kabul etmlıtir. l ) R N i ( lakesfr, 7 Necmeddln Malatya, yök.tur. Değeri taoınmıyan hak· 

1
"r n e er an rt9'.J mor yet 5 · f'Şad ur Maa- dl lıe erkekler ıöylftyorlar! t l bl d• bulananlar elle ~ 

Genel heyet ölfrleden sonra lf k - A) 6 Ah d H 8 BllAl Haf ta, 9 Musa Ataı, kımızın çlğnetllmemeılnl btı- • e n " o r enspe toru · me a· Bu, belki de zaman icabıdır reımt veıalk ile blrllkte _.. 
Nat 16 da tekrar toplanacaktır. lid ,.. E d EL (C 10 Ömer Nakib. yftklerden bekliyoruz. _.,,,,.. ~ · ... rcümen .rem U · veya tellkkllerin değlomeıln· gftn zarfında İzmir fcP"" 

Ankara 25 (AA) - Türk wurlyet) 8 . Ziya Çalık (IS.on· lı,birlfğl komisyonu: Baekan Dün taramızdakl lbracatcılar mClracaatlerl IAlımdır. _,,,. 
bava kurumıı altıncı kurulta ) 9 8 h C h'd (~ 1 ) H d R d b h den dogmuıtur. Eıkl yıllarcla .,.,-_ ya · ur an a ı a..öroA o ay ar Oşdü, Raportör: Ah arasın a u aber bir bomba erkekler arasında birtakım Akıl halde hakları ~ 
yının bugönkft ikinci toplın J O · Sedad Simavi 11· Pulm med Ref lk, Kltlb: Fuad co tesiri yapmıştır. Pek çok ibra· ılcllla~e maltlm ol-9'' 
tııında ıeçllen genel merkez Ua (Haber) 12 · Nusret KöY,· morlyet, Üyeler: l AbdCllhad, cat evleri yapılan hareketi çok deki incir ClrGnCl ancak bet paylıımadan hariç ~ 
korumu Clyelerl ve bu koru· men (Ülkft) 2 Aka~ftndftz, 3 Ferid Cel41AI, çirkin bulmaktadnlır, altı kuruoa ıatın alınabllecek,lr. 7.7.1935 ıarlblndeD 1 1;_ 
mon ıeçtlğl merken yönetim Meslek komisyonu: Baokan 4 Muvaffak Ajane, 5 Ali Naci UuydftJumuza göre Ttırkof Is· Üretmeni er çok haklı olarak prlname berkeee açıkllf· ~ 
korolu Gyelerl şunlardır: Ziya Gevher Etili, raportör: Tan, 6 Kazım Şinnsl Akşam, te bu işle ilgilenerek tahkikat tfklyet f'tmltlndlr. 80 tl"CI· olanların yClsde 18~ t/I 

Genel merkez kurulu yeni Naold Uluğ, kltlb: Avni Yusuf Zıya Akhaha, 8 Siirr.yya yapmııJtır. Hob"c aldığımıza gö menlerin ııdlnı da tesbit edil teminat akçuı yey• ..,t ti 
dorum: (Akoam) Örg"' Evren , !t Ömer A ım Ak· re İzmir'd" ihracat teclmenl.-.. mio n durum hakkında Eko banka itibar mektobO --· 

B d h Ü --..tle . Ah Dl alk Fırat (Erzin· yeler; 1 Meki Sayman Tan, soy Cazlsnteb, ı O Fırıık Şukrft rlnılt'n ikisi iocirlerimlzl gayet ooml Hakanlığrna telgrafla 33 1811 doıya nolDaP9'" _,, 

can eaylavı) Ali Çetinkaya (Af. 2 Kerımi gazeteciler birliği, Yerstl Eski~ı-hir, 11 (;ülrekfn <lflşkün f iatle ofnto etmleler· maltlmat verllml~tlr. İlbaylıkta nlea icra memurlolaoa 

yon uyla.ı) bay Ali Rlza Er· 3 Mekkt Said Comurlyet, 4 Arda Traky11
1 

l :! AH H·za Gür· ılir. Oferto edilt'D ( lat o kadar mee'ele ile önemle llgll~n· caaılan ilin olanar. 

,._.__~ı_en......ı~M_a_r_dl_•_•~J_la_•~·)~Ala..:..,:_~f ~Do-=-·-~Ce:...:.=ltl::....:D~a~T~o=d--=M~Cl=•=h:h:l:le:r~m::G~· ..:._:'°~Y_:K:•:r•:d:e:nb~.--~~--~__:d:Cl~ık:Cl:n:d:4:r~k=l~4r=e=t:m:e:•l:e~r~e=U=•=·~~m=e=k=ıe=dl:ı~.~~~-----~~--~----=B· lt. "
0 
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Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

fiATUN flAKAll 

Tefrika No. 48 M. AYHAN 

Yhey önd';ydi, Genç Kız Ortada, Sa
lak Daha Geride Gidiyorlardı .. 

l~d 
ll1ı111 'tt lı un dağlarında lhtl· { 

ti Olururmuı ki, ga· 
~ haber nrlr, yıldız· 
~ t, havayı blllr, hasta· 

"-~ birçoğunu geçlrJrml !I· 
l\ıtı 01nrduğu yer: maden 
t~~ e11 ıırp, en kork~Jlo, 

gibi bir yerinde, kartal 
~t en çıkılmaz arılık 

\CO. llıtğırı lmlı .• 
. ~ "tnrııen gene dağlara 

't'tı &e, dolıoa yararken 
t " •hında dlnlenmege 

te 
't . ••ıını alıp çalmığa 

' . 
() " k 411ıe r •yı da bllmeı mi· 

~~~? 
' b la kızardı • Q•t. • 
~llf ' 1lllda değil. SlSyler· 

' ~. hatırlarım \, ~ ... d • 
"ıttı. 1 

degu, ıoaraeı için 

l. ~t~ı 
~, • btkıyene devam et! 
~ •tıtdı . 

' 'llaetı · - \ 1 llllı ıoğuyacak! Bu 
\\~lc11ıu1ı: var. Blklyeyl 

" dlaleraea daha lyl 
t~ 
\; ~tllertnı cırparak ye· 

A. ktı • 
'.\ "" . \ gl; 1•, bogClo artık bu· 
~~I~ Yoroı. Sizin yordu· 

~l'th~:t ile gheldir Aybeyl 
,-, la~ 11 yarıda kaldığını, 

l 
11111 gibiydi. Salaga 

\ l. qOIQ d 
""ld tır andı: 

~."4 e1111den baıu blrıey 
• ""\ )Ok! b._, 

~ Q duymaıto. Do· 
~ Gtıp •erdi i 

htıı. ~ gftn bir tecrübe

' ~~ 1denı dOoftnme bı· 
ta~ ' ne doocıoeblle· 

- Y akıııyor be! Çabuk alı· 

pcak! 
Diye mmldandı. 
- Hlklyeyl anlatmaz aııaıo 

Y11kar? 
- Anlatayım Aybey! Tomen 

ağacın altındı kendi kendine 
saz çalar ve daoftntlrkeo, bu 
ihtiyar göranmüı. Tumen, za· 
ten mı un adını fıltmfı 1 mlı. 
Hemen davranmıı, elini 6pmcış. 
İhtiyarın adı da (Bulak) mıt 
galib•t 

- Yiğit ·demle· bu dağlardı 
böyle neden ağlarsın! Altındağ 
çocuklanoı hangi tasalar ıardı? 
Söyle, yurdunu cOcenler mJ 
yıkıp geçtiler. Ne oldun, neyin 
var? 

Tomen ııkılır gibi olmuı, 
- Değil ·demlo· yordum, 

obam ıendlr, dumanı tdUlp 
duruyor. Fakat benim ~öolam· 

de baeka bir ateı yanıy"lr. 
İhtiyar, lıl anlamıı : 
- Hey oğul; gOnlanD kap· 

tardın mı yokla? Söyle, bea 
sana çare bolorom! 

Demlı ve Tumen de herıeyl 
anlatmıı .. 

lbtl11r, dlnlemlo ve ozon ozon -

daoonmftı : 
- Bakayım ·demlı· göıle· 

rlne! .. 
Bakmıı .. 
- Kalk ·demlı· ou oku al! 

TA karııkl çamın göksane 
ııapla! .• 

Tumen kalkmıı, gök tanrıya 
sığınmıı ve oku, ağacm tam 
gövde. ine yapıotırmış .. 

- Bin ·demiş· atını! Şu ya· 
mıcı bir tırman göreyim! 

Tumen onu da yapmıo ve 
sarp, korkum; blr yamacı raz 
gAr gibi tırmanıp çıkmıo. 

DönOoGnde ihtiyar demlo ki: 
- Cacenler hakanını adam 

yolla! İıte k.111D1, verııln. Sen 
bu kıza IAyık11n! Ve ouo ılı· 

caksın. Senin yıldızın çok pır· 
lak göraoftyor. GOn gelecek, 
senin fermanını Çtn Kağanı 

bile dinllyecek. Var, oğlum 71· 
ğit! Yolların açık olıun. Kal· 
dır başını, merdce u~raol 

O adam, bunları söylerken, 
Tumen de kalbinde bir baeka· 
lık, bir hafif llk, bir kunet 
doymoı ve ihtiyarın elini öpe· 
rek döamaı. 

Perakende Kükürt 
Satılıyor. 

Memurlar kooperatifinden: 
Keçiborlu kakartlerlnln 50 kiloluk torbalarını 320 kuruotıo 

İtalyan kokartlerlnl de 345 kuruotan perakende olarak eatmıya 
bıışladı~ımızı eayın halkımıza bildiririz. -lzmir Defterdarlığından: 

'"et Makellefla San'atı Ttcarethınenln 
\ loft. 'Plyce ycıkeelmlott. iaml mevki No. 

Matrahı Tarholunın vergi 
izahı kazanç 20 zam 

-~· Otormuılardı ki, t dı • 
~)t ..... 
~ 1 ltt rtıa, ya atlırımız! 
\ ''-te bir et parçasını 
~ tetıdık cevap verdi : 

"ııı lllldeelnl dCletlnml· 
1 •t 

Ilı~ lı •tıın mldeelnl da. 

~'"d 1 
ç? Onu da elbette 

Hayri Mtıteahblt Kardı· 10 
çalı han 11 

L. k. L. k. L. k. 
8066 63 117 88 588 34 

Yukarıda ismi yaıılı mdkellef adreılnde bulunamtdığt0dın 
namını tarholunın kazanç vergisine ah ihbarname kendlıılne 

tebliğ edllm""dlğlnden hukuku usul muhakemeleri kanonunun 
142 inci maddeıl mucibince tebliğ makamına kaim olmalı.: (izere 
llAn ve bu tarihten itibaren otuz gtın zarfında hlraı edllmeditl 
taktirde ver~inlo kesbi kat'lyt't edeceği 114n olunur. 1521 

Oksnrenler! Mut· 
laka (Okamentol) A y dı n demiryolu murluğundan: 
Ôksftrilk Şekerle
rini Tecrilbe Edi· 
nlz .. 

Kumpanyası Müftft Ahmed Alfm verese· 
C.. sinin Emllk ve Eytam banka· 
<C Şirket hissedarları umumi s1ndan ödünç aldığı paraya mu . 
....1 heyetinin 26 H11lrao 1935 kabil bankaya ipotek eyledl~t 
>- çar,amba gOna Hat 12 de Lon· Manlsada, Saray mahallesinde, 
_,.. dra'da ült 8rod Sltritte VID-
._.... İzmir caddesinde, Çaprazı Kebir 
CQ çester Ban'da kAln şirket lda· mevldlnde ve tapunun 22.5.928 

rehaneslnde fevkalide bir içti· 
tarih ~e 78 kadastro ve gene 

LL.I maı aktedlleceğl UAn olunur. 15.8.1929 tarih ve 9 kadastro, 
> Bu içtimada l Bazinn 1935 sayıla beı dftkkAoı, bulunan iki 
:Z: tarihinde Türklye'de menud mahalll ve bahçeli birinci katta 
C:C Aydın demlryolo loletme lol ve iki oda, hamamlı bir mutbak 
>- tlrketln bll'umum menkul ve ve heli, ve ftstQode 7 oda, 2 
cC gayri menkul tJ:Jallarlle bertarla koridor, mutbak, hel4 ve altı· 
CC htakuk ve menaf tinin ( Aşağıda bin beşytız lira kıymet il evin 

ba!ıeedllen aatıı mukavelesinde 

ve l'flrjen Şahapın 
En Cetfln Bir MOs· 
hil Şekeri Olduğu· 
no unutmayınız. 

tamamı. 

CC: yazılı kasa mevcodları, banka Mülkiyeti açık artırma sure-
LLI mevduatı, eıham ve tahvilAt ve tile ve 84, numaralı Eml4k ve 
~ ilçiıncft ııhıslırdın olrketln ala· Eytam Bankaeı kanunu mocl· 
LLI cıkluı hariç) l Haziran 1935 bloce bir def'ayı mahsus olmak 
Q tarihinden itibaren 40 ıeoe 
- şartıyle artırması 18.7.1935 

Kuvvetli Mfts bil C.O içinde tediye veya kura keşidesl Perşembe gfinQ saat 11 de ya· 
lstiyenler Şahap >- suretlle itfa olanacak ve 1 Ha- pılmak ilzere 30 gOn mOddetle 

_,.. ziran l943 tarihinden nvel Sıhhat Snrgnn .._.... eatıhğa konuldu. 
Haplarını Maruf VJ erken ödeme veya konverılyona Bu artarma neticesinde saho 

d l d tAbl tutolmıyıcalı.: olan itibari bedeli tahmin olunan kıymetin 
ecza epo arın an re'sülmall (1,825,840) İngiliz 

E 1 d YOzde yetmlobeslol bulursa en ve czane er en liralık (Yaıde yedi buçuk faizli 
A 1 çek artırana ihalesi yapılacak.lir. 
rasın ar. Tilrk borcu tahvilleri ) oAmlle # Aksi takdirde 2280 numaralı 

'••••••••••••• çıkarılacak tahvHler mukabilln· kanuna göre ııatış geri bırakıla· 
Zayi Tezkere de 'Iflrklye comoriyetl bftlni· caktır. Satıo peşin para ile olub 

Elbletın'dı 6 ıncı kolordu metine devir ve temllkl bık· miloterlden yaloız yilzde lktbu· 
beşinci Kaf kaı fırkası 13 dncft kında, Tdrklye cumurlyeti hd· çok dellAllye masrafı ılınır. 
alay 3 ftncil tabur 9 uncu blS· kdmetl ile şirket arasında tae· İobu eayrl menkul üzerinde her 
lükte askerlik ederek terhlıı dika muallak olarak ıktedllen hangi bir tekilde hak talebinde 
tezkeremi Eski ıehlr aıkerlik 

şubeılnden almıştım. Tarihten 
28 nlean 935 tarihinde aaker· 
ilk tezkeremle kafa kAğıdı 

cOzdanımı zayi ettim gazete· 
nlzle ilAnıoı lıterlm· 

Eıkloehlr A 1 pı karyesinden 
olop İzmlrde BtıyOk arap 
hanında mukim Halil 

oğlu AH 

Onlverıltede Döçent, 
(Muario Profetör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalara bergfln ôğleden 
ıonra bakar, 

Jetiklll caddeıi No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf· 1STAN BUL 
Telefon : 49250 

İzmit ahkAmı ıahılye ıolh 
mahkemeılndcn: 

Burnavanın ikinci kortoğlu 

sok.ağında 2 ııayılı evde htueıl 
bolun11n Etyenln ndeki hl118e· 

ılnln tdareel için mllli emlAk 
mOdOrlyetlnln kayylm tayinine 

mahkemece karar verllmlı:ı ol· 

1 Mayıs 1935 tarihli mukavele bulunanı ellerindeki resmi ve· 
mOzakere edilecek ve muvafık saik ile birlikte yirmi gftn zar· 
görnld6ğtı takdirde taıdlld için fında Manisa lcrıınna mQraceat· 
kırar verilecektir. lizımdır. 

lçtlmaa lotlrak edecek hlBBe· Akııl halde hakları tıpu Iİ· 
darlarJD içtima tıdhfndeo IA· cllUnce mahlm olmadıkça pay· 
akal 00 dört gOo enel hleee laımadan hariç kahrlar. 7.7.9:35 
ııenedltrlol, şirketin Loudra'da tarihinden hibaren şartname 
Olt Brod Sltdtte Vinçeater herkeıe açıktır. Talip olanların 

yQzde yedibuçulı.: teminat akçası 
Bavz'da 100 numarada klln 

İ veya milli bir hnka itibar 
şirket idarehanesine veya z. mektubu ve 934 1873 dosya 
mlr'de Aleancık'ta kAln tlrket numeraııile Manlea icra memur· 
idarehanesine veya İıtanbul'da luğuna mO.racaatlırı UAn olunur. 
Osmanlı bankaıına tndl etme· B.lş.No.53 
lerl lhımdır. 

Gerek TOrklye Btıyok Millet 
Mecllıloce n gerekae tlrketln 
hiMe ve tahtll4t sahipleri uma· 
mi heyetince taadlk edilmesi 
meırot bulunan bu mukavele· 
namenin ıuretlerl, hl11e ıened· 
lerf nln tevdi mahalli olarak 
yukarıda yazılı yerlerin her· 
hangi birinde gOrOleblllr. 

İdare meclial emrlle 
genel ıekreter 

R. P. w. Adeane 
27 28 3 

Yazın Geldiğini 

Haber Veriyor. 

Devleı Demiryol
larından: 

31 Mayıı 1935 cuma gft· 
nünden ltlbı:-en her hafta cu· 
ma günleri aşağıdaki bildirilen 
gidiş · gellı ıaatlarına ve yolcu 
O.cretlerfne göre 1zmlr'den 31. 
Mayıs.935 cuma günü Alışehire 
7 .haziran c c c Somaya 

14 " .. " .. Alışehire 

21 " .. " .. Somaya 
28 .. " " " Alaoehlre 

olmak ftzere mevsim sonuna 
kadar bu şekilde bir camı 
Alaochire ve bir cuma da So· 
maya tenezzoh :ırenlerl leUye· 
cektlr. 

\," gttı Gtn. " ~. ' ' t~ eı eli bir kakaha 
h111 

\ e~e baoladılar. 

doğu llAn olunur. 1434 
lzmir Milli Emlak Mndttrlüğnnden: K' ,. 

Lira OPERATÖR 

Bahrlbabı aabll park gazino· 
ıu açıldı. Geeelerl btrrak elek· 
tlrlk IAmbalarlle nurlu bir yaz 
gecesi hayatını başlama~ bulu· 
nan bu ıevimll bahçemiz ma· 
y1111n birinci giloiınden itibaren 
çok yOkeek bir muzlk ile neş · 

eefne neı'e katacaktu. 

I 

Y olco ücretleri 
Gidiş · gello için 

il III 

'•ı. b •• ~I '-lllt>tnelı:ten korkmaz. 
~.,,~ Yıkar? 

'\t1aı değilim. Fakat ça · 
· tim. Ben Tork kı· 

d~ ~ • .._ 
\ ~il() gGıı,l kııım ıen, 
~ OJl! 
~ ... ı gttaç L 

·'e'&iı •ııı ata bindir· 
~ttttll 'ti kıımıo, gemi de 

Karııyaka Oımanzade intikam ıokağmda 14 eski 12 taj ve 
repdiye sokağında taj ou. Jı dakkAn 300 

Karııyaka Osmanzade ikinci gazel yeni hllll ıo. 1.5.24 taj 
DU. lı ev 800 

~Yukarıda yazılı emvalin mtılklyetlerl peoln para veya ikinci 
tertib mObıbil veıılkaııı ile ödenmek Ozere nıfizayedeelnde haddi 
IAytklle talip zuhur etmediğinden on gDn maddede temdldlne 
kırar verllmlıtlr. Taliplerin 2.6.935 pazar gilna.eaat 14 te Milli 
Emllk madftrlftğftoe mClracaatlın. 1522 

Izmir Liman işleri Alım Satım Ko-
~~ ttl : 

kor~ , misyonundan: ~ S'b tna. Bu at, bf. 
\ '1telQ 

1 hıoırı bir mah· lzaıJr'e gelecek motör •e yelkenli kayıklardaki çuvallı ve 

~)~t~ı._ ~or, Karaboğı, be· dökme ıaccar eoyasınıo boşaltılmaeı ve bu veealte eıya yQkle· 
' alad I, bunu bırakmıo. tllmesl lol 1 haziran 1935 gftnlemeclnden 31 mayuı 1936 gOn· 

~,~1-~ ;1d1, Genç kız or· lemeclne değin bir yıl milddetle açık ekslltmeıte lonulmuotor. 
tQt •hı gerldtı! Eksiltme lel haziranın beolocl çarıamba gOnd aaat onbeete 

~ ''tı Geth •e yiyecekleri yıpılacakhr. letlyenlerln komlııyırnumou trt.lmeleri hlldtrilir. 152R 
. ç •t 

~''-t' • taksım etmı, . lzmir Memleket Hastanesi Başta-
" ~.. •l 
\ı;''rı, o~•h, ıeyrek dal· hipliö-inden: 
> '''-lıı nılarının Gıtiin· M 

ı.;tıtd11, ipek yığını gibi Hastanemizin 40 Ura ocretll aşçı baııhğı 20 llrıe ilcretU •oc;ı 
~""'' 't yamıkhğı için iki aoçıy• lilzumo vardır. leteklllerln Memleket 

or· Kamil Ahmed 
Merkez aıkeri haetaueıl 

operatOril 
İkinci Beyler ıokağı Beyler 

hamamı karem No. 41. Her 
gdn t'lçten aonra bastalarıDJ 

kabul eder. 
Telefon 3686 

Sıhllpark gazlnoeu boeene 
lzmlr'ln en kibar bir bahçesi 
oluyor. İzmlr'ln maruf, emin 
ıdamlırmdan otelci bay BHrl 
ile meehur lokanıacımız bay 

Tayyare Piyangosu --.• SOleyman'ı ve Mehmed Eraltayı 
!C ıabtlpırk gazinosunda io baem· 

19 uncu 'fe rtip Bi· da görmek ıçın mak.ıyetını ıöy· 
lemtye baelı·haoıoa bir deltldlr 

Jetleri Satılıyor .• 

Büyük ikramiye 

30000lira 
Mnkafat 

20000lira 

zann,.derlz. 

İnhisarlar baomüdOrlOğOnden: 

Kapalı zarf ueuUle ekeiltmtye 
konulan lzmir lnhlııırlır baı· 
mftdürfyetl UUQn kısmlle fab· 
rlka nakliyatı pazarh~a hıra · 

kılmıştır. P•zarhğın yapılacağı 

29 5 935 çaroamba gOocı eaat 
15 de leteklilerfn inhisarlar ba,. 
müdüriyetinde rİıftteşekkll ko· 
milyona gelmeleri. 1519 

200 150 100 kuru, 
Yalnız &itme için 

J il JII 
160 120 80 kuruş 

Hareket ıaatlerl için lsta · 
yonlan mliracaat edilmesi. 

Torbalı tapu lfyarından 
Dağ kızılca kamunda gtın 

doğu koışakeız Basın gOn batı 
yol poyrazı demirci oğlu Ah· 
med kıbleıl kilrt lhrahlmln All 

ile çevrili bir ev ve arsa de· 
mtrcl Mchmedln eeoetıılz ola· 
rak ııearrofonda iken 45 yıl 

üzel ölmeıile vereııeleri namla · 
rına yeniden teseUlnl ihtiyar 
heyeti Umühaberlle istemekte· 
dir. Bu yerin tapu küi.6ğftode 
kaydı bulanmadığıodao gerçin· 
leştlrmek için 7 6 935 gilnüode 
mahalline gidilecektir. Bu yer· 
de llfolğl olan varea belgesil~ 

birlikte 10 gOn içinde Torbalı 
tapu dairesine müracaat eyle· 
melerl. 1520 



_..,Akşehir Bankası! 
iZMIR ŞUBESi 

İkinci Kordonda Borea civarındaki kendi blauındı 
TELEFON: 2363 

•• 
Hertilrlil (Banka ve Komisyon) Muame· 

leleri deruhte olunur. 

Mevduat Faizleri 
Vadesizlere 
Altı ay vadt-liye 

% 4 
% 5 

Bir sene vadeli1e % 6 faiz verilir. 

Zahire, QzQm, incir, pımok, yapak, lfyon vesaire komla· 
yoncoloğu yapılır. Mallar geldiğinde uhlplerlae en müaald 
şeraltle avanı 'teriltr. 

,lllllllllllllUlllllllll~ Doktor ,..111111111111111111111111, 

- A. Kemal Tonay ~ 
- Bakteriyolog ve bulaşık ile salğm hastalıklar § 

Izmir Memleket Hastanesi 
hibliğinden: 

Başta· 

İzmir Memleket ve Eşref pışa hastanesinin bir senelik (22300) 
llrahk llAç (35923) kilo koyan eti (82020) kilo ekmek (500) kilo 
dına eti (28500) kilo ıtlt (:W(l3) kilo yoğorl (4354) kilo sade· 

yığı (13934) kilo pirinç (7740) kilo teker (183) \ı:Uo çay (3800) kilo 
mıkarna ( 1:100) kilo şeri ye ( 1000) kilo zeytlnyığı (3800) kilo 
ıaboo (3735) kilo eodı (315) ton kok kômfirG (40) ton Soma 
maden kömGrd (1180) kilo g11 soyu (2000) metre kefenlik bez 
(9360) metre yerli Amerikan bezi (500) metre haHe bezi (1800) 
kahb boz ihtiyacı 18,5,935 gtınlemeciode 2 haziran 9:15 gOn· 
lemeclne kadar 15 gGo mGddetle n bunlardan UAç, koyun eti, 
ekmek ve kok kômGrQ kapalı zarf usolile diğerleri açık ekılh· 

mlye k:ooolmaıtor. lstekUlerln eerfthl münakasayı görmek isti · 
yenler her gOo vllAytıt daimi encOmenlne maracaat etmt::leri 
fe mftnakaaaya letlrak edecekler mOnakBBaDln icr1&1ndan evvel 
bedeli mohammenln yüzde yedi buçuk oisbetlnde depozito ıkçe· 
sini Mahaaebel hususiye mftdGrlyetioe yatırn.ağa veyıbutta bir 
banka teminat mektuba ibr11 etmlye mecburdur. 

Kapalı zarf usoHle mOnakaaaya konulan yiyecek, UAç ve ya· 
kacak mOnakas1eına lettrak edececeklerln de bir 11rf derununda 
teminat mektubu nyı makboau ve bir zırf derununda da tek· 
llfaameılol ve bo iki zarf ta bir zarf içine konalarak ve ftsUl 
mfthtlrlenerek zarfın Gserlne hangi it lçtn mftnakasayı ltllrık 

edildiğinin de derci ve açık adreel ve iamlnln de yazılması açık 
ekılltaae ve kapah eksiltme ihale gtlntl olan 2 haziran 935 pa· 
Hr gtlntl aaıt 9 dan 12 ye kadar 1zmlr vllAyet enctlmenlae 

- birinci sınıf mfttahassısı - mOrecaatlerl. 21 24 27 ~O 1471 = Baıımahane istasyonu kut111ndak.i dibek ıokak baıında 30 uyı· 5 -ıııııı-!"B~o-r_n_a_v-~a--sa-tı_n_a_lm_a __ k_o_mı_· s_y_o_n_u_n_d_a_ih_a_· --
lı ev Te muayenehanesinde aabab aaat 9 dan alı:pm aaat 9 a kadar -= hastalannı kabul eder. = leleri yapılacak olan asker ilanları = Müracaat eden haıtalara yapılmHı lizımgelen sair tahlilit ve = ... ._. ____ ._ .... ______ _. ________ ..._ 

- 'k - Bornan askeri ea. al· ko. dan: = mı roekopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmaeına cevaz gö- = 
;;; rülen Pnomotoraka (hava vermek) muayenehanesinde muntazaman := 1 - Buraavadakl kıt'•t ihtiyacı için 24 bin kilo ııtaretl 

.?ii(lflf yapılır. llllllllllllJllllJllJlllllfllJlllllJllJlllHllllllJHllllJlllllllllllllllllffi ıçık akafhmlye konmoıtur. " 
2 - lbaleal 2 haalran 935 p11ar gllnd ıaat 15 de yapılacaktır 

lstanbul Deniz Levazım Satın Alma 3 - Beher knoeuua ıahmıo eduea 11at ls kuruıtar. 

Komi8yonundan: 
Tıbmia edilen bedeli 100,000 lira olaD 2000 ton masot 29 

may11 935 çarşamba gftad ıaat 15 te Kaıımpatada komlıyon 

bloa11Dda kapalı zarf la ekalltmiye konolmoıtnr. Şartnameıl 5 
lira mukablltnde hergtln komiıyoodan abnablllr. Mankkat temi· 

nat 6250 liradan lbırettlr. lsteklilerln muvakkat teminat mak· 
busu veya mektublarlle kanuni belgelerini bul tek.Uf mtktup· 

larıDI belli 11atten bir ıaat enellne kadar komlıyon relılllfne 

vermelul. 12 17 22 27 1366 

Istanbul Deniz Levazım Satın Alma 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 75,000 Un olan 5,000 ton Rekompose 
kômftr 28,mayıs,935 sah gtlofl saat 15 te Kasımpapda komla· 
yon bloasındı kapılı zarf nsallle ekılhmlye konolmattor. Şart· 

namesi 37 5 koruı bedel mukabilinde hergftn komlıyondan ahna· 

bilir. Muvakkat teminat 5,000 liradır. lıteklllerln mankkat 
te:.nloat makbuza nya mektubuna •e kınant belgeleri hHI 
teklif mektuplarını belli aaatten bir ıaıt enell~e kaaar komle· 
yon relsllğlne vermeleri. 12 17 22 27 1867 

DOKTOR 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Haetanesi Rootken Mfltahauııı 

UERNEVJ RONTKEN MUAYENELERf 
•e ELEKT1R1K TEDA VİLER1. 

Yilrümi1en •e Bilhaıea RAŞİTİK. Çocuklara Ultra-Viole 
Tatbik •e Rontkea ile KEL Tedavileri Yapılır. 

• fkinci Bt!yler Sokak Fınn Kal'flll No. 25 • Tele. !254!2 - Hamza Ilüstem 
IF8otoğra-USlhlanesı 

1 - Bayram gGnlerf açıkhr. 
Muhterem m6şterUerlmlsden gördtl~Clmb rağbet .e 
tenccOhe oaclz bir mukabele olmak tlsere bayramın 
birinci gOnOnden M.rtın nihayetine kadar reılm çek· 
tlrecek eaygılı müıterllerlmlze birer urlf hediye ver· 
mPğl dasftndftk. 

MGşterilerlmlzlo ba hediyemizi kabul etmekle bizi ıeref· 
lendlreceklerlol tlmh ve temenni eyleriz. 

2 - Mığazamızda en yeni fotoğraf makineleri ile eesalan 
•e umum fotoğraf malzemeıl btlyOk tenslltt ile •tıl· 
maktadır. Muhterem mtlıterllerfmlsln bilhusa nuarı 
dikkatlerini celbederls. 

Resne Fotoğrafhanesi Sahibinin 
Müşterilerinden Bir Ricası .. 

ikinci Beyler 'Sokağındaki fotoğrafhaneml kapattığımı aaygılı 
mftştr.rllerlme Ula ederim. 

Kllşelerlml Emirler çaromnda Bay Hamsa Rftıtem fotoğnf· 
hanesine nıklettlm. Slparlı vermek lıtiyenler IGtfen oraya ağ· 
raıunlar. 

Ben de ılmdllfk ekıer zamanlar ondayım. 

BAHAETTIN • FOTO RESNE 

4 - Muvakkat teminatı 324 liradır. 
5 - Şartnamesini görmek için her gtln ve ekılltmealne gl· 

rlıeceklerln blldlrllen vaktinden enel temloatlarlle 
birlikte bornında askeri ıatıo alma komlıyonuna 

mtlracaatları 1433 17 22 27 1 

Borana aıked ıa. al. ko. nundın: 
1 Kıtaat ihtiyacı için 16,880 ooaltı bin eekbyh kilo 

11~ır eti açılL ekailtmlye konmuıtur. 
2 lhaleel 28.may11.935 sah gılaG ıaat 15 le yapılıcaktar. 
8 - Beher klloıaaan tahmin edilen f latl 17 onyedl koruıtor. 
' - Mankbt teminatı 214 liradır. 
5 - Şartnameelnl g-'rmek için her gtln •• eblhmeılne gfrJ. 

oeceklerla bildirilen vaktinden enel temlnatlarlle bir · 
llkte Barnnada ukerf eatın alma komlıyonona mira· 
cutlerl. 13 17 22 27 138' 

Fratelli Sperco Vapur Ac 
ROYAL NEERLANDAli .K.UMPANYASI 

11CERES,, vaporo 16 mayııta gelip yakllnCl bofll-
ıonra Bargaı, V ama ve Kôsteoce limanları için yok p 

"GANYMEDES., vapuru 18 mayısta gelip 23 mlf"" 
Amsterdam, Roterdam ve Bamborg limanları içi.o yek 

" CERES ., vapuru 1 h11lranda gelip 6 basl,.
Amaterdam, Roterdam ve Hamburg llmınlan için yık 

SVENSKA ORİENT LINIEN _...dı 
•'NORDLAND., motörG 2 haziranda Roterdam, 9.-.-::.~ 

penhage, Dantzlg, Gd1nla, Cöteborg, Oalo ye 1 
limanlarına hareket edecektir. 

SJcJlVICE MARİTİ)I ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir Montuam Sefer-' 1 

11PELEŞ,. vapuru 16 may11ta gelip ayni gtlncle 
Hayfı, Malta, Marellya v~ Barselona hareket t'decekdl· 

"ALBA JULYA., •apara 20 haalranda gelip 21 
Malta, Marallya n Barselon'a hu6ket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 
İzmir Ne•·York an11nd• ayda bir montu•• ıJtl. 

"RINOS.. nporu 14 mayıata lamlr'den ( DoA'"') 
için ytık alacaktır. ; 

"TAMESIS,, npuru 20 b11lranda lzmlr'den (J>elrtl) 
için yO.k alacaktır. 

Y olen n ydk kabul eder. 
Hamlı: İliolardakl hareket tarihlerindeki değttfkUkleıd" 

meı'uUyet kabul etmes. 
Futa tafslltt için İkinci Kordonda Tahmil Ye r,ı.Jl1' 

blnuı ukumda Fntelll Sperco acentabğına mClftldl' 
rica olunur. Trılefon: .zoo4 • 

N JOHNSTON V ARE~~ v. . 
LTD LlVER ~ 

VV. f". H. Van " QUENMoRE.. ıJ 
mayııta gelip Lf•erpJ 
çıkarmıotır. Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LlNlE 

"AKKA., nporu 19 mayııta 
bekleniyor. Bambarg Ye An· 
verıteo yftk ÇJbncaktır 

"ARTA ., npporu 27 ma· 
yııta bekleniyor, 80 mayıaa 

kadar Aa.era, Roterdam, Ham· 
borg n Bremen için yClk 
alacakhr. 

ARMEMENT H. SCBUIDT • 
BAMBURG 

u TROYBURG ., 21 may11ta 
beklenlyer. Annn Ye Ham· 
barg'tan yClk çıkıracektır. 

SERVİCE DİRECf !, 
TUNA BA·ı•* 

0 TISZA., •ıpara S 
da bekleniyor,~ 
tlılu Ye Vlyıaı 

alacakbr. Jf 
"DUNA,, npaıG 

randa bekleniyor. ti' 
BntİllH •e vı,.
alaeakbr. 
THE EKSPORT 

CORPORAT•olt t 
"EXARCB ••,,-" .. . """"' ılnna doğru beki_,~ 

york için yClk •~ 
N. B. - Gellt 

npur tuthle~ ....& 
hJçblr meı'aUyeı kll""" 

T~lrıfon Nn. 204l1 

Doktor ~ 

Osman Y11ıt 
Deri ve TeautU il 

MGtah.,.111~ 
Rergtln haıtalarl 

l O dan akıam alP1' 

kabul ve teda.t -'ş; 
Adrea : Kemerelll 

Olivier ve şO 
sı Limitet V• 
Acentası ~ 

CendeU Han. otrlJIC' .J 
Tel. 2,,s y 

The EllermaD ıı-" ~ 
"ALLG ERIAN., 91 5 

mayısta Ltverpaol '' 't• 
daa beklenmektedir· ,r' 
Hmtnda doğra LI'' I 
ytlk alacaktır. ~ 

"POLO,, HparO ~ 
hayetladı Aa•e"' ~ 
Halden gelip ıabÜ~ 
nacak ve ayol 0111•~~ f 
ve Hali lçto yak • ;;,f r' 

"0PORTO., ••P0
'

0 
fi 

ha yetinde LI te~01 il• j 
eea'dan beklenlDelsfe rı•' 
Tbe Genenl Ste•lll I 

Co ıı•· "~ 
"ADJUTANr., -~ 

yııta Loadra içi• f .. JJ'.J 
Deuteche Le-~f ;rı 

"ULM,, yapar11 fi ,r 
Bamborg, BreJDe• ~ 
ten beklenmekıedtt· f'!! ;/ 

" ANGORA " 9'f'* 
llmaDımıllda olaP I 
maktadır. .L1.f1 ti İJ 

Not Vunat ~~ 
parlarua 111mıert ;..,.
tlklWeıdea ... ........ 


