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Tuz 
Fiatlerinde Kilo Başına üç Ku
ruşluk Tenzilat Yapılacaktır .. 

Yurddaş! Türkiye 
rımızı a 

ir Hava Tehlikesi Karşısında Bulunuyor. Uçakla
için Tayyare Cemiyetine Koş ve ödevin· Yap! 
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llava Tehlikesi Karşı· 
sında lzmir'liler .. 

lurdsever IzU:i;;lll;r Vatan Savaşı 
tlğrunda ödevlerini Yapacaklar. 
8-tbıkıaı· 
~ Geaer.l 
"et İoô Dil· 

''- b111n ka· 

~)•il dıkl 
lert, ala· ... 

•ldafaada çok titiz doy· 
~ taoıyan vatanıenr iz. 

~itler de derin ~e gônllle 

~ verici bir ligi ile kar· 
""9 llııttır. Deneblltr ki, iz. 
'-t de gflnln mevzuu budur. 
~ yurddqlar, bu önemli 
~e koşmak n Türk bava 
ılt etJerluln çoğalması utrun· 

'-ıh~ıGdan bir puça ver· 
~ için hazırlanmaktadırlar. 
~~ tebllkeılnl bilen) Qye 
~ için bir yıldı en aoı · 

• 

ğ ı eı 20 lfra 
vermek ltzım · 
dır. Bu para, 
h11iranda ah· 
nacaktır. Ve 
kay dedi ienle· 

rln adları ajınıla tl&o eaUe· 
cektlr. 

Şehrimi:. Tayyare cemiyetine 
de mftracaatler vukotiuJmığa 

baılamıthr. Bu meyanda İş 
bankası memurlarının klffeıl 

bu Qyellk için cemiyete bat 
vurmoolardır. Aralarında tayin 
edUen miktardan (Yirmi lira · 
dın) fazla taahhtıt edenler de 
vardır. Topla bir halde yıpı· 
lan bu ulueal hareket, çok i1i 
teelr bırakmıetır. V arolıunlar! 

• ~ llava tehlikesini bilen nyeliğe yazılanların adları 
t '-dolu Ajansı tarafından hergiln verilecektir. Dfta 
"ilen liste bogiln ikinci sahifemizde. 

B asın Kurultayı Dağıldı. 
Son Toplantıda Komisyonların Hazır· 

ladığı Raporlar Kabul Olundu. ________________ ....._ ___ .. ____________________ _ 

Kurultay Başkanı Bay ŞükrD Kaya Dedi Ki: " Takih 
Ettiğimiz Gaye, Bu Memleketi ElhirJiği ile Disiplin Al
tında Layık Olduğu Yoksek Mevkie Çıkarmaktır.,, 
Ankara, 27 (A.A) - Baııa 

kurultayı bugftn çalıomaıına 

ıon verJrken kurultay baokanı 
ve lçltlerl. bakanı bay Şftkrtı 
Kaya: 

- Kurultay gindellğlnlo 

ıon maddesi hld• ki o da be · 
nim ıöıGmdftr, 

Diye hatladığı ıa söylevi ver· 
mloth: 

- Tftrklye'de buın kurul· 
taytaı n Tdrklye'de basın 

tlyelerlal blr araya toplıyabll· 

mek ldmbllk k.ç klt'aln g6n· 
l6nden nzak bir uyal olarak 
geçerdJ. O devlrlerae iki mQ. 
nenerln ıorGtmeel IDCllk hi· 
plıhaaelerde \nay~r olurdu. 

Batın Kuroltayında ilyeler Bey Receb Peker'Je bir arada. 

Ne Mutlu 
Tok'om 
Diyene! __ ........... ___ _ 
Tiirk'On Yaptığını 
Başkaları Yapamaz. 

---.·---
Ankara, 27 (A.A) - Baıın 

kurultayının kapandığı giin akıa• 
mı lçifleri bakanı tarafından ve
rilen ıöylevde güzel bir rastlama 
izeri olarak o gün Ankara'ya gel· 
mit olan Ahı Güney Amerika• 
zeteciei de hazır bulunmuılardu. 

Bunlann araaanda Senmonik Dıı 

itleri balı:anhğına Türkiye'ye ayak 
bastığı gün atandığını haber alan 
Bay Ellae Brache Ilijo Sölen ııra• 
ıında verilen ıöylevlerin heyeca• 
nıoa kapılarak aneak ana dili ile 
konuıurıa duygulannı anlatabile
ceğini ıoylemiı ve verdiği çok 
canh söylevde şöyle demiıti.r: 

~--·-·-·-·-·-·-·-·--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·!.:.~.::_=-~~::.~~~-~·~r•4 

deAlldtr. Bls i.inde yatadık n ~ 
hlplthanede görloen arkadat· 
lanmıı da içimizdedir. 

Metn1tlyet deni maleeef 

bize gösterenlere teıekkGr et· 
mek bertlm için •e hepimiz 
için çok ylkeek bir ıevktlr. 

(Alkıılar) 

- llarb ıonu diinya11nda ya• 
palmıı olın birçok devrimler gör· 
diık. Memleketinizden aldığım iz. 
lero (intiba) dayanarak açıkça icl
dia edebilirim ki, Türk devrimi 
dJger hiçbir uluıun devrimlerile 
Juyaalaoamıyacak kadar epiz vı 
tekdir. Uluıunoıan doğusal kapa
eiteaile övilnebilininia. Fakat hiç
bir uluıun doğuaal lı:.apaaiteai böyle 
bir devrimi baoarmak için yete
mez. Onu tamamlıyan baıka bir 
etkeyede (iınil) ihtiyaç vardır. Bu 
etke ulueun bapna geçen önder· 
lerin dehiiııdar. Türk uluıu öıte 

(dihi) önderlere malit olmak mut• 
luluğuna eriımiı bir uluıdur • 

Almanya ve Balkanlar. 
~l'ansızGazetesine"Göre Almanya Bal
~llnları Karıştırmak istiyor ve Göring 

Bu iş için Sofya'ya Gitmiştir. 

mıtbaatlmııın biri11mı lçlllll 
tereddi devridir. Onun tilt ge· 
ıillk, kaytakhk bayrağı çektltl 
g~rtllm6tttlr, Diğerleri de hat· 
hın teelrlerl, kota eeerlert ara · 
ıınaa TClrk matbuatından o 
de.trde b'eklenllmeel lbamge· 
lea semereyi nrmemlotlr. Ttlrk 
buınının devflmllklerl Te gtl · 
zel deni, diğer bGUla alın· 

tarda olduğu gibi camurlyet 
Ue olmottor. Bls oe'kll ... mllO· 

Tlrk baeınının komfıyono· 

muzda gôrDofUdGğft ~lbl afak 
tefek tetkik hatalarından Ht· . 

.. 
~ltla, 27 (A.A) - Tan ga· 
~ B. Görfng'ln geıltl öıel 
~ı. beraber önemtnl ince· 'k generalin Sofya'daki 
-. tal gôretllerlnt keydedlyor 

tor ki: 

~Dya Balkan durumunu 
\ 4t .. D konlamıkıadır. Der· 
~loınıslıl Avrupa meı'e · 
". l Almanya'dan kurtarmak 
~'Ydah bir baııuç (THylk) 

' k Clıere bolıblleceğl ma· 
' 111\klulart dolay11lle bal· 
~konomilı.:: ıorlaldarından 
~'tak ( lıtlf ade ederek ) 

' ~ llDlatmanıo dağılmasına 
(~ '1ltetle kendi ergenlerini 
~ıranı) kolaylaellrmıya 
~ . 
~leye göre ilk önce Bol· s 1

-"IJl kendi a11~larının em· 
S: Baikaa aalaemaaına gir· 
~ elJgel olmak ve dıba 

'' Satya ile Belgrad ansın· 
~1ten •erici ilgilerden fay· 
~ k YugoılHya'yı daha 
~ .. (fı&t) bir çahoma bera· 
~ile •nketmek balue ko· 
~~ (Ptte.ıoubahlıtlr) 

S ::• hHı haberlere göre 
~tlng'lu Yugoıluya ile 
\ '- llD'ı oılattırmıya n 
\ ~etle ÇekoaloHkya'yı Ma· 

ekleri yalaıı bırakmak 

- Sonu 6 ıacı ytlıde -

Dr. Bay F. Tahsin Söylllyor 

Kadınlar, Dehşetli Yalan 
Söyler Kafirler! • 

• r 

Göriog Bulgar Kralı Boris ile GörftşUl .. derecatı ve hizmeti ldbadle 
bugln TGrk gueteclllğlnln var· 
mıı oldağa der"ceyl hakikaten 
bundan 15 · 20 eene evvellel 
hat111muıa getirmezdik. Onun 
lçlu buna Amil olanlara bono 
yapanlara ve- bu ghel eıerlerl 

Ameliyatı Muvaffakıyetle Bitirmiş

tim. Fakat Bir De Ne~ Göreyim? 
......,..._,,,.'-""'~~...,_...~.-.... ~~ ........... -.. ~-._....~.,..,.. 

için bir ealdırıımama paktı bağ· 

lamğa ıevketme~e çahtmıktı 

old~anu bildiriyor. 84Uln bun· 
lar Kaçak anlııma elmdikl 

Bulgar Kralı Boriı 

tekti Ye kuvveti ile kaldıkça 
bOyllk bir önem almıyacaktır. 

Sof ya, 27 ( A. A) - Bulgar 
Ajan11 bildiriyor: 

Bay GOrlng'ln bunya gelmeal 
Oıerlne komtınltler tarafından 

gôste:loler yapıldığını bildiren 
haberler doğra değildir. 

Sofya, 27 (A.A) - Bay Gô 
ring dan Knl tarafından kabul 
edllmit ve bu ıabah bay Totef 
ile dııbakanı bay Kôae .. nof •e 
demlryolları bakanı bay Kojo · 
kırofu gôre gitmlttir. Kral ken· 
dlıine bugtln bir ögle yeme~ 

nrmlttlr. 

Bay Görlng yann sabah uçak 
ile buradan ay11lıcakt11. Gaze· 
leler bu göretlnln ( Ziyaretin ) 
ôzel bir mahiyette olduğuna 

kaydediyorlar. 

Sorduğum Sualler Şunlardır: 

Kamutay, Hafta Tatili 
Kanununu Kabul 

1 - Hayatta ençok korktuğunuz dakika, 2 - Ençok sevindiği· 
niz dakika, 3 - Saadet hakkındaki telAkkiniz, 4 - En fazla ya• 

""'- lan aöyliyen kadın mıdır, erkek midir, 5 - Yalan 14zım mıdar? 

Doktor Bay Fikret Tahıln'le 
karşı kartıya otoroyoruz. Ka· 

Ett • dın ve doğum haıtalıldart mil· 
J • taha1111ı olan arkadaoımın yaıane 

----~--,-------- bakarken, hatmma gelen teyler 
Ankara, 27 (A.A) - Ka· Bıfıa tıılll pasar gftnildftr. ôyle berbadkl: 

muıay bugOn Fikret Sllayın Bu tatil 35 Hattan ~kılk ol Bir karyola.. Bir kadın yat· 
baekanlığındı toplınmıı ve mamalı.:: Gzere Cumartewl gOnl mıı n nncılar içinde. Zualh 
gllndellAlndekl kanun layiha - Sonu 5 inci yaıae - 9 ayını bltlrmlo, birkaç gOnO· 
larını kabul eımlotlr. Bo ltyi· 
hılar ar1&1Dda hafta tatili it 
ylbası da bulonmakıad1r. Ka · 
nuo IA.flhaeına n11aran ulusal 
bayram yalnıı Cumurlyedn 
Utn ecllldlğl 29 llkteorin gl· 
nGdDr. Tar.kiye içinde n dı· 

ıında de•let adına yalaı• ogtn 

tören (Merulm) yapılır. Bıy· 

ram 28 tlkte~rln öğleden ıonra 
hatlamak: Clzere 29 n 30 gGn · 
lerl duam eder. Genel tatil 
gGnlerl de ıanlar :lır: 

30 ağuetoı Zafer bayramı, 

23 nlean Uluıal egemenlik bay· 
ramı, 1 may11 Bahar bayramı, 

3 gao Şeker n 4 gln ~ur· 

ban baynmları, lklnclktauaun 
birinci aQnO ydblııı g«lntldlr. 

Tuz Ucuzlıyor! 
~----......_ .. , _____ _ 

Hükômet, Bir Kilo Tuzu 
(3) Kuruşa Sattıracaktır 

Ankara, 27 (A.A) - İcra Vekilleri heyeti bug6n Baıbakao İamet 
fnönil'nfln baıkanlığında toplaoaru muhtelif itler flzerinde görüıme· 
lerde bolunmuı ve bu itlere aid marlar vermiıtir. 

Ankara, 27 (A.A) - İcra Vekilleri heyeti bugünkü toplant111nda 
•ıağıda yazılı karan ittihaz etmiıtir: 

Mevcud kanuna göre tuzlalarda tuzun inhi1&r tarafından ıataı f iati 
6 kuruıtur. İcra Vekilleri heyeti ntaı fiatioin 3 kuruta indirilmeıi 
için Kamutaya bir kanun liyıhall aevketmiye karar vermiftir. HökO· 
met kanunun yaz tatilinden evet çıkanlm111na çahıacaktar. 

na de geçtrmlo, knranarak ba· 
ğmyor, geriliyor, kar1olanıa 

demirlerine earıhyor: 

Doktor Bay Fikr~t Tahlin 

- Ooeoof, Aman!. Amın!. 
Diye bağmyor ve ıonra dok· 

tor içeri giriyor. Biraz eonra, 
odadan, ince, hayata ilk defa 
akeeden bir bebek ıeıl; ince, 
kaçık, derinden bir Bel aaya· 

- Soau • acı 11blfede ---
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' Kftçftk Duyuın a 

Yurddaşla.=-v-a-t-an-S-aga· lstanbul Esnatınıo Y urdseverliği ~tal ya' dan 
• ' 250 Bin Kişi Tehlikeyi Anlamış ilye Kaydolunuyor Kokort Geldi 

Si lçın Hava Kurumuna leıanbnl 28 (Özel) - lııtanbul'da 250 bin eınaf hıva tehllkeılnl aolamıı tiye olarak bydoln· Eclııo npnrll• dll• ·..ı: 
nıcıkludır. Her taraf, hava kunetlerlmbln ztyadeleştlrllmeıl için derin bir doygu ile kuruma dan r(300) ton yani (6) ptl 

yardım Ediyorlar yardım için koımaktadır. torba ki!kllrt getmı, ,e .. -· 
• • .. • • f f • • .. a booıltılmıştlr. Somer bı•k 1' 

1 
' D • ) mını gelen, bugtınkft plf ... 

Ank•H 27 (A.A) - Hna tehlikeılnl bllea iye yazılmak spa rta ya emıryo u Atalftr.k'ten Hava Ku· Bilrülecektfr. 
için han kurumuna mGracaatler bfttOn hıııle denm etmek· ııdlr. Bogila de 83 flyenlo ıdl.rını yuıyoruı. TGrk hın y 1 B l rultayı Başkanlığına.. Sığır ihracı 
koruma ntan ıng111 için en yetkeli ağ11dan yftkeelen eeıe 8 pı fil as} ll a aş afi d} • • • • • • Bngi!n denfzyolları ~ 
ydrekten kulak 'feren yorddqlara ayrı ayn teoekkftr etmeyi Ankara 27 (A.A) - Relal· idaresinin vapurlle YaaaD 
bir dflterge eaymaluadır. Isparta 27 (A.A) - Afyon ·Antılya hattının Iıpartı kolunun cllmhor AtaUlrk, TOrk hava 370 Bağır ihraç edllecekdf· 

421 _ b. ŞGkrfl Bekir (T.H.K. mohaaebe lıyarlarındın) 20 muhtelit noktalardan inşasına bıtlınmışbr. Bu yolun yıpılmısı koroma •ltıocı kurultayı bat· Doktor HatiboğlO 
422 b ş ki K (T H K h b ) 20 çene halkını çok Be'flndlrmlotlr. k1101 AbdOlh•llk Rendanın ıdtf' - . a r •y• . . . mu aıe e Memnuniyetle h•ber 

1 -~ 
423 b B F h · (._ t a h t ı ll ft B K ı •• ı • kurultayın Bevgl ve bairlılık J!"' . aean e mı ug numune aı ıneı c t m ta· asın Uru tayı uye erl " mııa göre Doktor Bıf K 

h 
· ) 20 doygul.rını bildiren telgrafına f eti a.1111 Hatlboğlo tılyan hattı• _r..Jf 

b H llt (B 
18 

f bibi) 2 •omğıdald kırşılıbı nrmlştlr: 1 d ,...-. • • npata arını 11 O " hastalıkları heldmllgla e 8'1 
425 b. Hayri Uneal (T.H.K. mohuebe Ş. l11arlarından) 20 Ankara' dan Ayrıldılar. Bay A ~enda Hın koro· etmlı:ı ve lı:ıe bıı:ılamıı:ıt•f· ..,. 
424 

426 b. Necml Tartan (T.B.K. mohuebe ı.) 20 mu başkanı Esad şehrimizin en b.AIJk.., 
427 b. A•nl Tokeoy (T.H.K. evrmk M.) 20. Ankara, 28 (Ôzel) - BıBın kurultayına iştirak etmek fi.zere Ban koroma kuruh•yı k?mlerlnden biridir, lııly•;_.. 
428 b. Yoeof Aykan (T.H.K. tahr~r f· lşyarl•nndan) 20 şehrimize gelmiş olan gazeteci arkadaşlar bogOn mClteıddld siya· mftn1Bebet11«, bana karşı IÖ& · tanesi lçheklmllğlnl de ..., 
429 b Muıt•6a (T H K L M ) 20 • terilen temiz duygulara tetek· 1..1• ,.. 

• 11 • • • evr... · ret .,., tem•Blardı bulondulu. etmiş olmaııoı hHtane ~ ~ 
430 - b. Safi Aeel (T. B. K. t•brlr O· lı:ı) 20 Sabahleyin Ziraat enstlUhflod ziyaret ettiler. D•hı ıonra ba· kdr ederim. kazanç te14kkl-ederlı. ./ 1 

43l - b. Remıl (T. H. K. tevzl memuru) 20 rmjlan gezdiler. DônDtde Ziraat bankasının yeni buğday ellola· KamAI AtatOrk ~{ 
432 - b. Kamil Uç•k (Huacılık t loyar) 20 rına da gördDler. Ôğle yemeğini, Orman çıftllğlnde yldUer. Bakanlar Bir Aylık· General Rade 
433 - h. Vecihi (Uçman) 20 Öğleden ıourı, Bar. ile bfltfl.n VekAletlerl gezdiler, ılllı:a ile T t 
434 b. lıkender (TercClman) 20 (arını ayyare Ce· Berlı·n'e Gı.diyO •' 

karı:ııl•ndılar ve mahlmat topladılar. Meılek.taşlır KeçflSren'de 
435 b. Fahri Tındoğan (Ankara elektlrlk t·) 20 C. H. P. genel ıekreterl Bay Receb Peker'I ziyaret ettiler ve ken· miyetine Verdiler.. Sofya 28 (A.A) - ~~ 
436 b. İımet Yenen 20 " " dllerl ile Fırka programı ve neşriyatı alAhdar eden cihetler Ankara 27 (A.A) - TGrk vazifesi açıkç• •nlaııhP• • ..M 

437 b. Hayroll•h Ôıbudun 20 dll'°"."_ " berinde konuştular. hava korumond• teşekkftl bdır. Bızılırı bu ter • ..a. 
438 Çlğlltepe Ôıbudun " 20 B lk l d adi ,.... 439 _ b. Ahmed Cemal Ôzbudon 

20 
Ak.tam H•lkevlnde teref lerlne bir ziyafet verlldl. eden han tehllkeılnl bilenler • an ar • propaga ı-1' 

440 b. Ali Mehmed Ôabndnn " 
20 

lııtanbnl'dan ıelen arkadoolardau bir luımı hareket etmektedirler. heyetine Gye olan icra Ve· yapıldıtını buıları da ~ .... 
" Ankara, 28 (Ôzel) - Basın kurultayı Gyelerl boırCln boradan L ya'oın Bulgarlıtan ye • .M 

441 b. Fnıl Ôıbudon 20 " .illeri heyeti K•mutayda 11Y· lny• hakLındı derin c1.......-
" hareket ettiler. 1 1 d hh d • 442 b. Fikri Ôzbudun 
11 

20 av ar meyanın • t~• 6 el· celerl oldaguno yasıyorW':..., 
443 b. Sareyya Ôıbudon " 20 Türk-Bulgar Tecim Anlaşması An- tikleri miktara llbeten net General Rıdef pjuod~"' 
444 b. K•drl Denlt Ôzbodun " 20 , 292 şer liralık bir aylık ve cenazeılnde general GörlO~ 
445 b· Y•man Ôzbudun " 20 kara da imza Edilmiştir.. killik mHşlarını da Ttırk konuşmuştur. General lıl' 
446 - b. Mehmed Muatıfa öabudun " 20 A L 27 ( L kurumuna yardım için verme· geçen hafta belli olm•1

10 
... o.ar•, A.A) - Tilr.lye·Bolgarllt•n tecim •nlışmuı ..ıı "' 

447 - b. HClıeyln Ali öıbodon " 20 b • lD b L 1 L d b L 1 · yl kararlıtt1rmışlırd1r. mıkeadlı Berlln'e ..tt1Dlr-
8 

agun •t •••n ı .. tı •ı a-.an ığı genel ıekreterl bay Numan ~· f 
44 - b. Hami 3zbudun 20 bu ıey•hat glıll k•lm•fl

1 
,.· .. 

11 Rlfat Menemeacloğlu ile Bulgar ıeflrl b•y P~•lof ıraıınd• , .. 
449 - b. Mehmed Servet Gıbudun " 20 Enelce Atfnı'yı gltlD!.1:~ 
450 - b. MClctema Sami " 20 lmzalanmı~tır. Aolaıma 11 h11nnda ydr4rlage ( Merlyete ) Caniler Zongul- eavvor eden general ~ 
451 - b. M emdub " 20 girecektir· ıeyahat programını de~ 
452 bayın Samime il 20 K"'çftk Iıı·ıa"f lkdamcı Me- daktan Istan- mittir. Geaer•l uçakla o:,, 
453 b. HlllnCl İbrahim 20 u ve oradan otomobil Ue 

.ı54 b. Haına nam :: 20 Toplanıyor rasimle Anka- bula Getirildiler. ıa'y• gtdecekttr. d' 
455 - b. Veli Hahıet " 20 lstanbuı 28 (ôzel) - Sarı· Layiha Veril •,. 
456 - b. Cemal Aılıa " 20 Belgrad, 28 (A.A) - Gaze· ra'da CömOldo. 1 • 1 1 z yer c nayetın yapan 1r, OD· C 
457 - b. Su•ylp Rahmi " 20 lelerin yHdığına göre kGçClk k b Ankara, 25 (A.A) - .,, 
468 - b. Destan Kemal " 20 ındlıtma dış itleri bakanları Ankara, 28 (Özel) _ Ku· guldı tan şe rlmlze getirilmiş · P. Kamutay grubu bog4° ;J 
450 b Haun Necdet 20 gelecek Tona konferan11ndıkl ı ler ve gene.l h•plsbıneye ın· 15 ı· Ant•lya ıayla•ı ~~ _ . " ru tay için boraya kadar gel· L ı ı d "' 
460 - b. All Abdullah 

11 
20 dorumlınnı çaplamak Gıere dlkt"'D ıonra kalb ıekteelnden •

0 onmuş ar ır. Cemal Tuncanın batk•011~ 
461 b. Mehmed AH " 20 Silovenldekl Bilet tırındı top· vef•t ederek btıtfln matbuat Hafta Ta- topl.ndı. B•tbıkın lemet 

1
..,,-

462 - b. M•hmud Muharrem " 20 lın•c•klardır. Alemini ve mlnenerler mohl· bitin ulOlu UgllendlreD -;; 
463 - b. Mehmed AH " 20 Şarkı Karahis~r tini ve kendlılnl tanıyanları tili Yasası llğ ihtiyaçları b.tlfl~ 
464 - b. Mehmed Rlfıt ., 20 Haberleri.. yasa dfltClren eski (İkdam) eahlbi amıclle başarılmuı bOktl #. 
465 - b. Ahmed Rtfat 20 Ahmed Ce'fdet, buıı:Dn C.ebecldekl Her Tarafta Se· dütftn6len f ln.nıel ye~r · -"' 

" Şarkı K•nhlıar, 27 (A.A) - ı k ıo• ,,.,. 
466 b. Ahmed Ragıp " 20 Bu gece Hılkevlnde orta okul mezarlığa gômfllmflştdr. Cena· vinçle Karşılandı. erin il 1 olmak tızere ~ 
467 b. Kıdrl Sellm " 20 ların ô6retmenl tarafındın Tlrk zede bazı bakanlarla birçok AnLar• 28 (Ô 1) B ~t flatinln yerine altlı bk~ ... ~~ 

e b' ı h ı ı d b ı .. ' ze - • 1 a iç kuruşa indirilme• P 
468 b. Halid Ziya " 20 tarihine ıld bir konfer.n8 ve· me oı ar, fe r m z e u onan ı 

469 
ı t b 1 ı 1 Ad d 

t•tfllnln paHra çevrilmesi, her kamutayı bir kanon yeri,.,,; 
b. Mehmet Hikmet 20 rllmlştlr. B an o , zm r, ana 'e lğer JP ~ 

4 70 b. Ömer lbrmhlm " 20 Şır. Kırmhlur, 27 (A.A) - illerin gazetecileri, mlnenerler tarafta enlnçle karşılıomıştar. bildlrmlt ve bu yazde ı' t". .. 
471 - b. İbrahim Dellç " 20 Bu eabıh ıaat 4 te buğday pa· profeııöaler hazır bulundular. Doğuda Mebzul lndlrllmeelle memleket o ~ 
472 - b. Saffet " 20 ı.rı y•kınınd•kl bir dGkkAad• Cenaze merasimi çok parlak yatıyışında yapacığı ~ 
478 - b. Serml :: 

20 
ıteı:ı çıkmıştır. Ateş hflytlme· oldu ve kabrinde Ahmed Cev- Yağmurlar• önem verildiğini bil ~ 

474 _ b. 1.mall Saryıl 
20 

den n b•tka tarda ıtrayet ded'fn meelek ve fikir h•yatı Başbakanın ba lubı al 
475 _ b. AIAeddln " 

20 
etmeden BöadlrftlmfteUlr. etrafınd• hitabeler lr•dedildl. Erzurum, 28 (A.A) - Diln· karşılanmııtır. 

" denberl bereketli yağmurlar 1 fi 
476 - b. Tevfik " 20 yağm•t• bıtl•dı . Knraklık çe· Fındık satJŞ ıı , 
477 - b. Ktn•n n 20 elefon:3151TAYYARE SINEMASITelefon:3151 kea yerler halkını çok ıe'flD· Trabzon 28 (A.A).,,,,,,, J 
478 - b. Ömer " 20 dlrdJ. 8obday f lıtl dftamft•tClr. 6 b d 935 a 00 ""' 479 b. Faik 20 BUGÜN e v v g n orea ı • flr o .,..u 
480 b. Ferid " 20 Senenin en oen ve en güzel iki büyük filmi birden Istanbul Sergisi toı ve eylftl teıllml bit , 

481 b. ınet :: 20 1 _ Ked Da AyaQD 1 b 1 28 (ô ı) 1 fındık ıçı kuruştan ec1b" ~ 
,.

82 
- ~ atan D ıe - ıtan · k•boklo fındık teeHID -~ 

ıa b. Ahmed Bultlıl " 20 ....-. 
'83 b Şerafeddin 20 Harold Lloyd • Una Merkel 1 bol ıelr8glelndln buylıl da ığoeto· :toıta) 23 ten dörtbia k~ fi 

48
... b·. " ıon n e •çı muı kırar- bol fındık eyldl ıe.ıtr 
,. Dadaş " 20 İki saat mütemadi kahkaha (Freneızca) ı ı 

485 b. Dr. İrfıa 20 aşım mıotır. koruşt•n 11tılmıı:ıtır. 

486 b. Huan Muu :: 2o 2 • TaOÖ kl\::llŞUJ 
487 - b. Faruk Oım•o 
488 - b. Ahmed Moıbf• 
489 - b. Mee'ud 
490 - b. Oımın Nuri 
491 - b. SeJAblddln 
492 - b. Mehmed 
493 - b. F•dıl 

'U4 - b. Remsi 
495 - b. Abdi 
'96 - b. Baeeyln 
497 b. Veli 
4 98 b. İem•ll 
499 b. Salih 
600 b. Blırn 
501 - b. Nnlf 
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" 
" 
" 
" 
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" 
" 
" 
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Gustav Frôlich • Maria Salveg 
Şen ve oakrak ve tukılı film (Almanca) 

illllİI FOX Dünya Havadisleri 
DİKKAf : Günlerin uzaması dolayısile seans saatleri değiımiıtir. 
Htrgün 17- 19- 21,15 Perşembe 13- 15 talebe seansı Cuma 13-

15 ilAve seansı. IIer iki filim de büyük oldugu için tam bir seaoı 
devam eder. Yalnız son aeana ta gelebilen seyircilerimizin iki filmi 
de görebilmelerini temin için Çaroamba, Perşembe, Cuma günleri 21,15 
seansında °Kedi Ayağı., filmi diğer günlerde 0 Tali Kuou., filmi gö1o 
terilecektir. 

Ucuz Fiat • Serin salon • iki Bnyok Filim. 
Fiatler Herglln ve her aeansta: 

Yangın 
B•yrmklı'd• Mezbah• yakı· 

nında Miltembhld Bay SObhl'nln 
koyun heıledlğf ahırında diln 
yangın çıkmış, yetişen itfaiye 
tarafındın sôndilrOlmdştftr. Yan· 
gın; ahırın denlı tarafınd•, ot· 
luın bulunduğu yerin Det kı · 

eımd•kl tahtalartn ateş alma· 
11ndın çıkmışbr. Z1rar 70 80 
lir• kadardır. Yapı dört hin 
liraya Nordöyçe ılgorta aoıye · 

teıine el gortılı idi. Yangının 

oıad•n geçenlerden biri tara· 
fınd•n tahtalu Gzerlne atılın 

y•n•k ılgarmdan çıktı~• tıhmla 

ediliyor. 

1935 
Hızır 

24 
29 

11-----------------

Ev kat EsuıJ 

Gdnee 9,0:1 
Ôğle 4,40 
İklııdl 8,39 

Akoam 12, 
Yatlı . 1,57 
lmeak 6,51 
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Q ergKOn. 1 G lY ifil tb ifil ır <dl lYI y lYI lk o a ır o DOşllndtıklerim ... 
eş elıme. 

lzmir 1\11emur- ( • M •• • d k • Bu da Orak 
Onuncu Liste 

'tahrı l' 1 etmek - Çözdemek 
. •hin - Çöıe 
rahuı· Ô ı - Çözı-1 
k flJekler: l - Bu yazıyı dik· 
•tle ·h el k l • d 

2 Çoz eme azım ır • 
• - Bu mcs'ele hakkındaki 

Çı.ııc- •• 
nızı ak.la yakın lıulmı· 

• Yotunı. 
'Lı o!;ltıb - Devrim 

. ek: Biz henüz devrim 1. 
ÇlıJdeyiz 

'1' . 
'trübe - Deneç 

'l'ccrr.b " e etmek - Denemek 
~anı - Mana 

1 rnck: Bu kelimenin ne an· 

·~~ geldiğini bana s(;yler 
~ ltıllıniz? 
01'. c 

d \~d azetemize gönderilecek 
41 ' hu kelimelerin Osman· 

'lllı.ıı lullanılmımasını rica 

~ _) 
~ •zcilik 
~Ytanıı 
t boı • 
'~dö aJın Onuncdu 
~ tıO.ınn kutlanacak 

ı •hot1 • 
"'tta~ J hakkımızın ulusal 

•' 'teı;!tJ.ııa hasra Lozan ahfd. 
'ııııı,~ e yabancı uluslara ta· 

'~ taferi tatbikatının baş . 
~Q& l temmuz 925 tarihi 

'llltıd 
t an onoccu yıldöoü 
Qı ltıtıeadf( ~oftmftzdekl 1 

1 llt 93 '"l 5 pazartesi gilnft ve 
\-.. teeh için ·yapılacak 
\ •ıtı te b programını çizmek 

~ ~ tıgnn Denlzyolları işlet· 

\~le ltıfr acenteJlğinde bir 
Yon t ,

1 
tın teşekkftl ettiği 

1 t1ınıştır. 

11 
Deli Eyip 

ı Oa Yakalandı. 
ttfbı ~ ear'la Cuma"lvaaı ara 

:\ l'ıırkmen dağında bay 

' Ilı .. d 1 a "' ırım sHAhlı Ye yüz. 
~ ttuın 
·~ııG' BHao, karısı bayan 
~ Ye f ı. 
j. 'tıııı t e~ence ederek 400 
" 1~ 0 rla alan üç baydod 

\ ),'-1taln tutuldnr,oon önce 
& tıtııttık. 

j,, 11111, 
"\J , tdan Deli Eyüp adın 

llçJ L 
t~ u ~açmıştı. Jandarma· 

' I~ b t~ ( Q çapulcuyu da gü 
\,13~ l'aklb ederek ) Manisa 

• bir köyde totmutlardır. 

~ ~(lVallı Yavru 
~ı 'tıı,111 
~ b ende ealhane yakanın· 
:\l

1 
'~1•rdan birinde bir kaza 

~ llt 
'•· · Ulucak köyQoden 

' "1tıd ~ 111 llt 8 SelAhiddlo; baba· 
~lıı ğdı çalıştığı sırada içi 

~'}nt bir kuyunun kenarında 
1tı ~lllu~. O sırada naaalea 

iıı'' Gt 'Y•n kılçOk, kuyuya 
~'-t 

1 
tc boğulmuştur. Tah· 

'Pılı yor. 

zmır · uzesın e J • • , . lzmir Zenginleri 
lar Kooperatifi.. Al l K• Ç l d ? ıpı Mes elesı.. . . 

--··~ tın arı ım a ıyor u ... lzmır Gençlerı 
934 Blançosuou • Piyasada ip Yok. Mfts· H I ' 
KA 1 ' K ğ B E d B 1 - Ik. -- f" S tahsil Ne Y k? azır anınız ... ar a apama ' 3 ay Sa llll arı 1 ..._ arra 8 atı· apaca . fzmlr gençleri, h11arlamnıı!. 
Muvaffak Olmuştur.. y u·· Çl~· ·ı de Yakalaııdı. ..... ÇP.Uk kanadlar Qstünde top · rm UŞ Kükürt, gözıa ~ı. incir meı'e · 

Memurlar istihlak kooperatl ' raktao fırlıyuak, mnf, beyas 
- ----•-• - - lelerin in arasına bir de orakfpf 

f lo:n yıllık genel toplantısı Şarımız Ôntük.ler (Asarıatika) defterden tetkik edilmiş, tam göklerin ıonıu:ıluğuna uçm•ğ• 
Haziranın 25 inci gılnO Halkevl karıştı . Bugftn piyasada oraldpl hHırlaoınız. Biz en bOyGk bir 

1 d P 
mılzeef nde bir hırsızlık olmoo l 50 altın paranı o çalınmış ol yoktur. Son g•Jen parti, .. fınl · 

sa onan a yapılacektır. lyasa· " n tarihin çocuklarıyız . Acıların, 
tur. Hırsızlık yaptığı anlaeılan dogo görülmüştür. Bunlar BI· 

dakl buhranlı doruma rağmen ea'da bu işle a14kadar vatan ağıların f'D yamaoını tattık .. 
Memurlar kooperatlft 934 yalına müze ambar f~yarı (Memuru) zaos, Venedik ve Ü$manh de daşlar tarafından salın alınmış Yurd kayguı, özgenUk sn· 
ıld blAnçoıun'ı kArla kapamaha bay E!lad Tuncöz tutulmuş, vlrlerlne aitti. glıt, hiçbir uluıun gönltındtı, 

b d d T bk tar. Piyaeada mevcod mal olea 
muvaffak olmuatur. Kooperatif ün a Uy eye vnllerdt tevki ( a ikat evrak ile suçlular bizimki kadar fçln için kayna · 

v dil ı L d bile gizli totulJoğo ve yOksek 
bugünlerde Şaşal soyu sahş1Da e mlş•fr. Bu önem 1 va~'a ün emniyet direktörlüğünden maz. Bütüo acunun diş, ttrnak, 
başlıyacaktır. Bunun için lstan· hakkıoda öğrendiklerimizi ya adlfy«'ye verUmfş ve haklarında f latle eatılmak istendiği anla. demlyerek sllihland•ğı bu ba· 

bul'a ısmarlanan damacana ve zıyoruz: tevkff lerl için btr karar veril- şılmaktadar. lamk yıllarda toprağa bakıyo· 
şfşeler gelmiştir. Kooperatif, Bundan bir hafta kadar evel mü- mek üzere sulhceza hak yerfna Dün, Bt-rgamı'lı blr vatan· ruz, sulara bakıyoruz, göklere 
baza sucuların kacışık sulara zenin üst katandaki Ôotük de· (Mahkemesine) verllmfşlf'rdfr. daş ldar~hanemize geldi: bakıyoruz. GöıOmOz yordun 

yerine halle Şa;al Hfacak, flatı ğerU paralardan bir mlktannın Bükümen (BAklm) tarafından _ Başvurmadık makam, vl aaoırlarıoa doğru 30 32 milyon 
ucuzlatarak rekabet edecek ve çalınmış olduğu görülmüştür. fstlcvab edilen suçlulardan bay J4yet, Ziraat mıldürhlğQ nsafre ampul gibi dikllmiıtir; yanıp 

ı Müze dlrekt"rlft6il bono n. Eqad tevkif edilmiş, dl&-nJert duruyor. 
ayol zamanda staobul, Ankara u " c vesaire ile o~ramadık ticaret 

bsylığa hoher vermiş ve em · özgür (Serbest) bırakılmışlardır. Şimdi Olkemlze yeni bfr alın 
ve batta Mıeır'a Şaşıl göoderlb Haklarında tahkikata devam hane bırakmadım, bir f p bula açılJı: 
sattırcaktır. ofyel direktörQ bay Feyzi Ak· madım . Benim gibi klmbilr daha T" LL ı 

k ·ı k"I dl k ,.. " Dik edilmek üzere tahkikat evrakı ura.a.uıo .. 
Kooperatif; toptan flatle bağ or ı 6 u tür re turu . f dd r 1 1 

met Türk tahkikata memur hükümenHkten milddelumuml n ce yor aş ar, ayn vaz yette · y t>dl kat glSlderde tarih 
cılara perakende kQkilrt satmak 1 dlrl er. Mahsul, bekliyor. fp ye yapmış bir bayrağı son hızı· 

edilmiştir. Tahkikat sırasında iğe verilmiştir. 
suretlle drı kükürt piyasaeındıt tlfemfyecek olursa taoeln kA· mızla uçurmak günlerindeyiz. 
fı m6zedcki mı>murların evlerin Müze ambar fıyarıoıo mQ 
ııydalı olmo~tur. zedekl Ôntüklerden ba"kaca mllen dökül,.cektlr. Bo ne va Yakında, Türkkuounuo İzmir· 

de araştırma yapılmasa lüzumlu y de de bir yuvaeı açıl•caktır. 
Incl•r ~8İIŞI g"rül - ıü A b birşey sarıb ~armadığı da araa. zlyettlr, ne haldir? ı:t u muş r. m ar memuru v Bu yovaya glrmeğ" hasırlanı· 

bay füad'ıo evi araetırıhrken tırılmaktadır. Bunun lçfo ilbay. Dedi. Filhakika bu yal orak mz. Orada ydl,ecek Ye ıonra 
ve Bir Tavzih. kendısı çok sarhoş bır durum. ı,k onıüklcr komı"roou mo ıpı tdbaıtnde bır sakaıtık olduğu "•n•tlan•caksınızt 

B d b b da imla. O sırada kendisinin de zedekl muhtelif <'Serleri bfrP.r meydandadır. Çı1okQ bu, elk4 Bu bir spor, bir zevk .... ocaza e ay A med Ragıb '' · '"'' 
1 il d isticvabına baalanmıa. Bay Esad birer gözden gf'çhfyor. Sısrraf yetler, bfr·lkl dr..Yfldlr. Mahsul, bele hde ulosal bir ödeydlr. 
mzaeı e Qn aşağıdaki mek· v v " 

tobu aldık: bir aralık: lar hakkında Ôotülderl hüku Formalite ile işin :bitirilmesine Delikanlılar; mavi göklerden 

G _ Ealmde aramı'·la zah metinden habersiz satın almak intizar edemez. Alakadarların beyaz bulut parçalarına ıek~ azetenfzln 28 ·5·935 tarihli • .. 
h mele glrfyorsıınuz, onları bula- ve satmak suçundan takibat ya ehemmiyetle nazırı dikkatini !eh; ulusal ve Tftrk comur· nöe asının üçüncü salılfesl ve 

beşlucl sütununda a!ivre incir 

!!atanlar meyanında bt.nlm de 

ismimin geçtiğini hayreıle oku· 
dum. TJcaretbaoemln başlıca 

muamelAta Ozüm Qzerinedf r . 

loclr ile kat'iyyen bir alakam 

yoktur. Sırf garaza müeıeuid 

olarak lşaa edilen bu haberi 
sureti kat'lyede tekzlb ettiğimi 

gazetenizle netretmenizi rica 

eder ve saygılarımı sunarım. 

100)000 Liralık 
Bir Zarar Var! 

mazsıoız, fakat ben size yerini pılmaktadır. celbederlz. luğo havasını ıöyllyecekıiola!. 
gösterecPğlm. Ve şarkılarımı bir altın ya~· 

Demiştir. Bu sözlerle önlük ·~·aça k Et Salı şı moru serpintisi ile topraklara l'- , dO~erken, Türk yurdu ıe · 
paraların kfm tarafından ça 

vinçle gerilecek: 
lanmış olduğu bildirilmiş olu· Al b • td • ~ • D d 
yordu. Bay Esad, derhal a ) ) gı fl e ev a fil a. yokı"° Arlık, hiçbir kor~ um 

sıkı bir l:ılicvııptan geçfrUmlş --------------- Diyecek .. Ne roottu ıldere 
ve parasız kaldığı sıralarda mü Onn De Kaçakcılaı·ın Evinde 300 yiğit Türk çocukları, ne mutlu? 
zedekl öntük paralard11n birer Orhan Rahmi Gôkçe 
ikişer alıb arraflara ı.ıa1tığın1 ({il o Kaçak Et Bulundu. _Sonu 6 ıncı yüzde_ 
itiraf etmiştir. Bunun özetine -------·------
Ansta'da sarraf bay Leoo sokağında Glrh'U Haydar'ıa 
ile sarraf Bay Peço tutulmuş, komşularmm evinde 300 kilo 
tahkikata d övam edilmiştir. Her -lİ kaçak et yahlımıştır. Uaydar'ID 

tkiet de önceden herşeyi inkar et kaçakçıhğı yaptığı lC"eblt 
t:tmişler, fakat neticede itirafa edilmiş ve gfidn!mf'elne başlan · 

Balçova, Karşıyaka, Buca ve mıştır. Don sabah ıaat altıda 
1 b h l 1 d mecbur kulmışlardır. Bay Pe· 

c var a çe er n e yetişen Sa· evinde araştırma yapılmı~, dam· 
1 l k k b k ço'nun sözlerine göre; müze 
ata ı , a a vesair sebzeler; ga~ız önemli miktarda et gö· 

( Ballı hasra) h el l ,. ü ü d ambar i~yan Uay Esad birbu. a a 1n1 Y z n en rillmftştiir. Ayni ynde Hıy· 
mahvolmuştur. Sebzelerin ek· çuk yıldaoberl müzeden çal dar'ın komşulara da bu ara,. 

serisi lzmlr ve clzarı meyva ve dığı parulan götürüb ktndlelne tırmadan korkarak evlnindekl 
sebze satış kooperatif ine altttf. satarmış. kaçak etleri sokağ• atmı,lardır, 
Hastalı~a zamaoında çare hu · Fakat bu paraları earraf lar bu dler de alınmıştır. MftH· 
lunmadığı 1 :in zararın yüzbfn başka müşterilere değerine ea· dere edilen etlerin mezbahada 

lira<Jao fazlı olduğa tahmin tarak ellulodeo çıkarmışlardır. yıpalan moayeaeslnde 100 kilo· 

ediliyor. Kooperatif in dlrektö Kime sauıklannı bilmedllderlnl sunun şarbonla olduğa anla· 
ril boy Fikrer; bu durumu söylemoktedfrler. Saıraf bay Kaçak etler otomobille Mezbahaya g4itürülüyor. tılmış, bunlar imha eltlrllmlştlr. 
ilbaylık tarım dlrektörlü~üne Leon da muhtelif karunlarda Epi zaman evel şarımızda nfıbeteo azalmıştı. Çtınkü halk; Diğerleri temiz çıktığından 88• 

(VUAyt.t ziraat mtıdilrlüğüne) lıiendtslne 14 15 kadar altın kaçak et satıeı moda halinde kaçak satılan etlt.rdeo enphe hşına mftsaade edllmlotlr. Suç· 
bildirmiş ve bahçelerio derhal pııra satıldığını söyl«'mlştlr. O idi. Mezbaha taklb memurları ediyor ve :bunları almıyordu. lular hakkında takibat yapılıyor. 
gezilerek haetalığa karşı Uerisl da bu paralım başkalarına eal· taraf.ndao Sinekli'de koyun eti Fakat son günlerde gene kaçak Kaçakçıları meydana çıkaran 
için tedbir alınmasını istemiştir. tJgını haber vermektedir. yeriotı satılmak Qzere keeilmlt et satışa artmı" gibidir. belt>dlye el lşyan bay Nibıd Ye 

Bütün bahçelerde bu haetahğa Tahkikat genişletilmiş ve hir t>şek görüldüğünden ve elde Dün belediye lşyarları İkinci bay Vıisıf Ja arkadışluıoı kut· 
karşı ilaçlama yapılacokhr. müzedeki önlük paralar es&! edildikten sonra et kaı;11kçılağı Aziziye mahelleaiod~ nazaretll lularız. 

~ .......................................................... ~.~~ ... ~~---..--~----~~~~----........................ . 
lkzel, tamuaya açmıya lüzum lk.zel, bir aralık, odanın dışın uyamamak için kendisini zor 
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le( 

~ yıı.8'bf bine bu ıözlerl söy 
• 1.1ı f 
lııı~ rıok idi. Polis ha 

~'~ "erdiği yüz frangı ha· 
't tı, () 

ı it yıuyacağı bile gt>· 
ttd 

llda~ e koparacağı paraları 
:b itı Çe de mütemadiyen ..,t Y<'rdu 

il~ ı . 
~ı, kıet, otelci llt., ko 
il '1 • 
,. ~ sonra otelin dör· 

'tın 

~c, • çıkmış, geı.ıç mr.k· 
8to 

e d n Abernatll'ln odası 
urrn ~t 

1 
nştu. Bu oda, kQ. 

' ~d,:e bir yerdi. Plılik 
la, 

8 
taşıyordu, Tavanı 

tından ötftrildftr ki 

Türkce'ye çevire..ı: l Z C.: I 
bora}& müıterl g~lmezdl. Fiat· 
lerde son derece teozilAt yap 
masana rağmen .... 

Amerf ka'lı polis haf lyeel oda· 
dan içeri girdi. Küç(lk bir 

lıimbı, f hlll ;kısıltalmaş bir va· 

zlyette yaoayordu. Yola bakan 

pençerenln önünde küçük bir 
karyola varda. Bir kırık. san· 

dalya, pis bir masa, sinek pis 

llğUe berbat olmuş bir tablo. 

İşte odanın mefrueatı. Otelci, 

bir gece için ıoektepllnln ya· 

tağıoı değiştirmiş olduğa için, 

yatakta kimse yoktu. Baron 

görmlyerek yatağın üıtiine otar- da bir ayak eest lşhtl ve kulak luyor, mütemadiyen yıldızlara 

du ve pençereden eokağa bak· kabarttı. bakıyor, kftfHını meşgul edl 

mıya başladı. Birnz sonra, odanın kapısı yordu. 

Sut 20 ... Polis haf lytııi pt.D· açıldı ve içc rlyt.ı otel sahibi Ay aydınlığı varda. Ayın bol 

cereden etrafı g<izden gtc;lrdl.. girdi. Otelci, müeterlslni mem· ışığı odadan içeriye glrdlRI 

Bir o.ıddet te yıldızlara haktı nun etmek ve daha bf'ş on gibi soko~ı da aydınlatıyordu. 

ve sonra, canı sıkılarak, IAm· para koparmak . için, ona hiç Baron İkzr l, icabında kıyafeılnl 

bayı açtı ve guetclerl okumıya kullanılmamış yeni bir batta· değiştirmek için dalmrı yanında 

koyuldu. Sııa~ ylrmltlçe kadar niye getirmişti. Polis haf f yesl tcşıdığı takma sakal ile bıyığını 

bu vaziyette kaldı. Yattığı oda, atdı ve teşekkür etti. Otelclde ve gözlüğünü de almağı unut · 

otelin son kah oda olduğu için odadan çıkıb giımleti. mamıştı. Yatakta yatarken, 

onu kimse rahatıız etmiyordu. Baron lkzel, gazeteleri oku pencereden veya kapıdan gire 

8aroo lkzel, odadan memnun yop bitirmişti. Lambayı tekrar cek htrbangi bir adamın ken · 

olmakla beraber, can sıkıntısı 

ile, elgaranao birini yakıyor, 

birini söodürQyor ve kendi 

kendine: 

- Bakalım bu Işın sonu 
nereye varacak? 

Diye söyleniyordu. 

Vakit eplce geçml~tl. Haron 

kastı, otelcinin getirdiği batta· 

niyeyi üstüne çekerek yatağa 

uzandı. Fakat şunu da söyll, e· 
Um ki, Amerlka'h pollı haf f. 

yesl cebindeki otomatik tabın· 

<'.asını yaadığman ahana yerleş · 

tlrmeği de unutmamıfh. Ame· 

rlka'h, uyuyacak df'ğlldi. Hatt4 

dlslnl tanı mamasını arzu edl· 

yordu. 

Amerikalı polia haf iyesi ya· 
takta yatarken, uzaktan bir 

saat darbest leltti ve saymaya 

başladı. Saat tam 24... Geecya· 

rısı olmuştu. Baron İksel, 
hep haydudları dflşGnOyor Te 

her dakika bunlardan birtle 

karşı kuşna gt.lect.ğlnl uma· 

rak ıevlolyordu. Otelde, ke11ıdl· 

sinden başka bir polie yokta. 

Bulanmaıam arzu etmiyen de 

gene kendiei. Ft:leruva, ne olur 

ne olmaz diyerek otelde bir 

•ey• birkaç el "il bulunmasını 

ileri sQrdüğft halde, Baroan 

lkzel bu tek Uf 1 kabul etmtye· 

rek: şöyle demişti: 

- Ne lüınm var? Bıı hay· 

dudların ne yaman adamlar ol· 

daklarını biliyoruz. Ot.nimle 

beraber daha birkaç pollılln 

bayatını tehlikeye koymakta 

mana yoktur. Eğer vaziyet mG· 

salt giderse ben yıpaeağımı bl· 

lirim. 

- Sona.., -
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Büyük önder'in Türk Ga- Dr. B. F. Tahsin Söylüyor . 
zetec·ıer·ne iltifatları. 

....... 
---------------

- Baıı l inci yüzde -
luyor. Maşaallah, maşaallablar!. 

Atat ürk ün 1,elgt·afı 4l\Jkışlar Arasın

da Okundu ve Bir ikinci Telgraf Çe
kilerek Saygı ve Bağlılıklar Sunuldu. 

Mtljdecfler bağrışıyor: 

Oğlan doğdu ayol, oğlan. 
Kız doğdu, kız!. Nur 

topu gibi, kırk bir kere tüh 
tüh! .. 

Sigaramın dumanının halka· 
larmdan minyon bir bebek 
yüzft gözilküyor. Ve yarı l

0 al· 
gınhk lc;lode doktorun ilk 
korkusunu teabit ediyorum: 

Ankara, '27 ( .A) - Jçlşleri 
Bakanı ve baom kurnhayı baş 

kanı Şükrü Koya bu akşam 

kurultay üyeleri adına şnr lo · 
kaotasınd bir ziyafet vermiştir. 
Ba;:bakon ismet İnönü ile ba 
kanlerıwızıo davetli bulunduk· 
ları b J ziyafete bngün Anka· 
ra'ya gelmiş bulunan Amerikalı 
,azeteci meslekdaşler da iştirak 
etmiştir. 

Ziyafetin ortalonnıı doğru 

Şılkrii kaya kurultayın yüksek 
saygı ve eevgllerlnl bildiren 
ıelyazmna karşılık olcrak Cu 
mor Başkanı Atatürk tarafın 

dan gelen şu telyozısını okumuş 
ve sürekli alkışlarla karşılan· 

mıştır. 

ŞOkrQ Kaya 

Basın kurultayı başkanı 
Ankara 

Birinci basın kurultayı mü 
nasebetfle baua karşı göaterllen 
temiz duygulara teşekkfir eder 
muvaffakıyetler dilerim. 

Cumurbaşkooı 

Kamul Atafilrk 

Cuwurbaşkanı Atatürk 
lstanbul 

Telyaznu.ıı toplu bulunan 
arkadaşlar okuduk. Atatilrk 
yolnnun ebedi yolcuları oldu· 
ğumozun Atatürk'dmüze sunul· 
masanı efirekll alkışlarla henden 
istediler. Bu ödevi yapıyorum. 

f,met lnônd 
Bundan sonra ziyafette bu· 

lunan kurultay ilyelerlntn bir· 
çokları tarafından söylevler 
yopılmış ve Başbakan ince ve 
çok sprhilel bir sözle bunlara 
mukabele etmiştir. Ziyafette 
hozır bulunan orta ve cenubi 
Awerika'lı gazeteciler adına 

kadehler kaldırılmış ve D.ş 

ielert genel sekreteri B. Numan 
Menemecloğla letanbul'a gel· 
dikten eoora Domiolk hilku· 
metinin dış işleri bakanlığına 
tayini haberini almış olan ek· 
eelAoe Bljoyu takdim ederek 
kendisini dış işleri bakanlığı 
namına eelamlamış ve buna 
Sinyor Nljo lepanyolca bir 
söylevle cevob verek Türk in· 
kıldbının hayranı oldoğono 
söylemiştir. 

- Bir hastamı, milnenl m 
(Uyutucu) bir madde ile ıme· 

llyat etmiştim. Netice çok gil· 
zeldl. Hemşire, h11atının mtlte· 
aldb mftdavatı ile uğraşıyor, 

ben de gömleğimi çıkarıyordum. 
Bu aralık gözlerim, hastanın 

yüzfioe ve göksftne ilişti. Da· 
dakları morar1yordu, nefee al
madığı aezfllyorda. Tam, mu. 
vaf fakıyetle bltmlı bir amell· 
yatın zevkini doyduğum bir 
anda hastanın bu hali beni 
fevkal4de tedhiş etti. Nabzına 

baktım; hfeeedilmlyor, gôkeQ 
hareketten uzak... K•lbt, pek 
seyrek ve hafif bazı hareketler 
yapıyor.. Anlaşılan, hemşire, 

ameliyatın eoo dakikalarıotfa 

hastaya ftzla ll4ç koklatmış. 
Vaziyeti dilşOnftnilz: 

Hasta öl<lme giden bir teh· 
ilke yolundaydı. Halbuki ben 
o esnıada ameliyathane dışında 
bekllyen ailesi efradına (Geçmlo 
olsun kortoldo ) derneğe hazır· 
tanıyordum. Bu ansızın değloen 
nzlyet içinde doyduğum he· 
yecanı, tHvlr edemlyeceğlm. 

Bundan eonra eöz alan Yu· 
nue Nadi Ankarado, Bı1yük 

Önderin kurduğu hükumet 
merkezinde toplanmış olan 
bRsm fiyelerJnln bu ziyafet 
masası baeında teşkil ettikleri 
güzel mnozorayı kaydederek 
basın üyelerine korşı gösterdiği 

bfiyfik tev~ccOhe karşılık olarak 
bağlılık ve sevgi duygularının 

Atetürke teJyazısile hHdfrJlme· 
etol istemiş ve bu sQrekli 
alkışlarla karşılanmıştır. Bu 
f çten gelen arzu üzerine baş· 

bakan İsmet İnönü AtaUlrke 
şo telyezıeını göndermiştir: 

Bfiyük bir neş'e içinde ge· 
çen ziyafet geç vakte kadar 
sürmüştür. Yarın üyeler ziraat 
ensthüeiinft, çıbok barajını ve 
çlf tllğlnl gezeceklerdir. Hastayı mftşkill4tlı kurtardım 

~ amma, ben de kendimden geç· r 
Doktor 

Osman Yunus 
Deri ve Tenasül Ha!:!tahkları 

M ütahaesıeı 
HergOo hastaları sabah saat 

1 O dan akşam altıya kadar 
kabul ve tedavi eder. 

Adres : Kemeraltı Şamlı eo· 
kak numara 19 

• lzmir'lilere Müjde 
Bahribabıa sahil perk gazloosu açılmıştır. Tftrktye'nln 

her yanında tanınmış ve büyük ,öhret kazanmış olan saz 

heyeti bu gazinoda bulunmakta ve musiki meraklalarınıo 
zevkle dlnllyeceklt-rl parçalar çahnmaktadır. 

SAZLAR: Kemen~c Aleko, Piyanist Yorgi, Ke· 
mani ecnti, Pan~o Cevdet, Klarnet Şcf'ef, Ha
nende fbralıim llbmit ve refakatinde (Sahibinin Sesi) mu· 

gauuiyelerinden Bayan Mahmure ilandan, KftçOk Ne
zihe, Suad, ve Siyansada Bayan Belma ile lzmir 
yıldızı Ba)an Şükran. sahneler yıldızı Bayan Faide 
nln lştlraklle 30 Mayıs 935 Perşembe günQnden itibaren 
icra ı obenk etmiye başlıyacaktır. Sayın müşterilP-rlmlzl 

memnun etmek için her ıürlfi fedakdrlıklar yapılmıştır. 

'lefriko ounıara!ı: 56 

larımdan tutara b"7ıil iiddetl;· 
sarstı: 

azım, 'azım, def teri 
[ bırak ta şureys bak! 

Dedi. aşkın eaşkın başımı 

kaldırdım. Arkadaşımm, parmağı 

ile gösterdiği göklerin bir nok· 
tasına baktım.. . 

- Gördnn md ·dedi· Nazım 
gördün mü? 

Boş göklt!rdekl manzara, bir 
an içinde blltfin cepheyi teshir 
etmiş ve yüzblnlerce göz, yaş 
içinde oraya dlkllmloti: 

Modiriyet 

).RA S iNDi\ 
., ... , .... 

Yazan: Orhan Hah mi Gökçe 

Ay: \"e yıldız!.. 

Ne teeadlf ti, ne hayrete şa· 

yan teaadlf ti .. 
İri, parlak bir yıldız tam 

ayın ortasındaydı. Ve hiçbir 
zaman göklerde hu kader YU· 

zuhlu, bo kadar aydınlık bir 
manzara h4ıul olmamıştı .. 

Efrad arasında konuşmalar 
başladı: 

- Karagünler geçiyor ço· 
coklar!.. 

Hadi inşallah .. 
- Ay yıldız bulu§to.. ı e 

tim. 
Doktor bunları anlatırken, 

ben de "Kadın" ların analık ve 
zevcelik yolunda çektikleri o 
dayamlmız ıstırabı dOşftntlyor, 

bazı arımızın anı 'e zevceye 
karşı yaptıkları köttllOklere el· 
nlrlenlyorom. Doktor denm 
etti: 

- Sevincime geHnce, birisi 
mtlli bir ee.,lnçtlr. Milli mQca
delede herkes gibi, ben de 
hudodda vazife başına koş· 

muştum. Büyük taarruz başla· 
mıştı. Gece ve gGndOzOmftzft 
telgraf hanede geçiriyor, tebliğ· 

lerl heyecanla ile tıklb ediyor· 
Jok. Bu aralık Dumlupınar 

harbinin kazanıldığını ve ordu· 
larımızın İzmlr'e doğru aktı· 
ğını öğrendik. Ne anlnçtl o, 
ne bOyOk, ne derin, ne doyol· 
maz sevinçti o ? Sizi temin 
ede-rlm; 

Ben hayatımda bir dıbı 

b"yl.ı eevlnç duymadım. Şah· 

eıma taalluk eden sevinci de 
çocuklarımın doğumunda duydum. 

- Saadet hakkındaki telAk· 
khılz. doktor?. 

zımandınbecldtr kf; 
- Artık, ay yıldız yok!. 
Diyorlardı·. Gelsinler de gör · 

silnler!. 
İtikad ı.ıahl hl bir neferim 

vardı: 

- Allah büyflkıür. Bizi 
cezalandırdı. Şimdi de kurla· • 
cağını göklerde tebşir ediyor. 
İşte bayrağımız göklerde .. 

Ben hiçbir şey dinlemiyor, 
yalnız bo tabloyu aeyrediyo· 
rom. Zaman zaman heyecanım 
omuzlarımı, iki kftrek kemiği· 

mln tepelerinden tazyik ediyor. 
İleride fırka kumandanımız 
( A ... ) Beyin hayali ol görür gibi 
oluyorum: 

O da mavi göklerin ha 
haşmetli, bu doyum olmıyan 

eeerınt: bakı) or •. 
Yarın :!6 ağustos. Boynk 

bir harb .ereceğiz.. Shİlrlerlm 

- Saadet lneanlarm hiçbir 
vakit erişemfyece~I bir vehim 
d.n ibarettir. Saadet, ancak 
buna malik: olmadığlmız zaman· 
larda tahayyül edilen ve ona 
mallklyetle, mes'ud olacağız, 

zannını Yeren bir hledlr. Birçok 
emellerimizin tahakkukundan 
sonra ono, gayet tabii imiş ve 
ona çoktanberl malik imişiz 

gibi daydu~omuz his, saadeti 
öldftren bir histir. Hı114ea, bence 
saadet; insanları meıllyata eev 
ketmek için tabiatın ruhumuza 
bahoeıtlğl bir ihtiras insiyakı · 

dJr. Bo olmazea birçok yenlllk· 
ler, llerfllkler olmıyıcıkh ve 
1 oaanlar mlaklnaoe bl r kanaatla 
oldukları yerde kalacaklardı .. 

- Kadın mı daha çok yalan 
söyler, erkek mi? .. 

- Fıtraten kadınlar, erkek· 
ten fazla yalan söylerler. Bu, 
onların yaradılıoının mokta· 
zıındır. Blne'nln f lzlyolojfk 
eekellelinde, erkek ve kız ço· 
coğn tiplerini tHvtr ederken 
kız çocuklarının erkek çocuk· 
lardan ayrılan tabii farikalar 
arasında onların, erkeklerden 
fazla yalan söylemeled de dı· 

bildir ve ben de kendi baya· 
tımda, muaşeretimde temi! e-t· 
tiğlm kadınlarda yalan e~yle 

mek temayillünlln erkek.terden 
daha fızla oldağu neticesine 
vardım ve bunu, kadınlar için 
bir tabiilik şeklinde görürüm. 

Doktor bu l ikirlerine hueuei 
bazı mOtalaalar da ilave ettik.ten 
aonıa tgilldO: 

DehşetJI ·Dedi· dehşetli 
yalın eöylftyor k4ftrler!.. 

- Bir anıl daha doktor; 
yalan. hayattı )Azım mıdır, de· 
ğll midir?. 

- Aman bayım, lazımdır ya!. 
Yalan, hHle bir menfaatı Alet 
olmamak şart ile, cemiyet içi o, di· 
yeblllrlm ki, hatt4 faydalıdır!.. 

• • • 
Az kalsın unutuyordum. Dok-

tora hakiki etiketi lle tanıta· 
yım: 

Feminizme aleyhdardır. Bir 
vakıtler, mdfettlş Bay İeken· 
der'le beraber "Erkekler birliği,, 
diye bir teşekkill bile kurmak 
letemlolerdl.. 

* 
Bataklıklar 

Geçen hafta toplanan İlbay· 
hk genel aağhk komisyonu top· 
laotMndı bauın şarlırda ve 
köylerdeki bataklıkların hu yıl 

içinde korntolma&1 kararlaştı· 

rılmışh. Bo karar ftzerlue ko
misyondan Şarbayhğı bir mek· 
tuh gönderilmiş ve şar çevre
sindeki (etrafındaki) bataklık· 

ların bu yıl kurutulmaları bfl. 
dirilmiştir. Şarbayhk bonon 
için tedbir alacaktır. 

yavaş yavsı yatııtı .. İzmir göz· 
lerlmde Ultüyor. Kordon, Kar· 
şıyaka aahlllerlnl görüyor gibi 
oluyorum. Fakat şimdi orada 
artık ne TOrk zabiti, ne Tflrk 
bayrağı, ne de göğaO ileride 
gezen TO.rkler var .. 

Cepheye gelelfbeıi, lzmlrden 
hiç haber alamadım. Kimden 
alacağım kl? .. Adını'dan kılkıb 
İzmlr'e ayak basıncaya kadar 
aylar geçmişti.. 

Çftnk.6 omozomdakl yarı 
tekrar ıçılmııtı. Uıatalanmış, 

yollardı kılmıştım ve ben 
İzmlr'e girdiğim nklt, daoman 
lzmlr'I logal etmiş butonuyor· 
du. Yanın zabıtası bıoa, dal 
reden daireye mekik dokuttu. 
Guya benim bir casus olabil 

mekllğlm ihtimali varmış. Keş 1 
ki; keşkt lmk4o ol1ı1ydı dı bu 
vazifeyi yıpıbllaem .. 

Germencik Gençler Birliği 

.. . 

1ot· 
Germencik, (Özel) - Germencik gençler birliği iyi çılıeı 

Gönderdiğim resim, gençleri ava giderken göstermekted~ 

Aydın'da ..... 
Kuraklık HaJa 
Devam Ediyor. 

Aydın, (Özel) - İlimizde 
kuraklık devam ediyor. Tavı 

kaybetmesinden bazı yerlerde 
pamuk tarlaları ekllememlştlr. 

Fakat bo çok azdır. incir re· 
kolteslnln ba yıl eksik olacağı 

söyleniyorsa da, daha aftrgGnler 
yeni kaçmakta olduğundan hu· 
no şimdiden tahmin etmfye 
imkan yoktur. llek atımına 
daha 20 ğiln vardır. Bo mftd· 
det içinde bir yığmor yagarea 
incir ürünü kuraktan flgtlen. 
mez, t-ğer yağmazsa eürgftnler 
kıeı kahr ve rekolteyi düşftrür 

ayni zamanda kır bahçelerine 
çok zararı dokunur. 

Afvonlar 
Aydın, (Özel) - Aydın'da 

afyon ftrftnft toplanmığa bat· 
lamıştır. Fakat b4la piyasada 
bir kıpırdama yoktur. Bazı ılı· 

cılar klloeona 1 · 1,5 lira tek· 
Uf ediyorlarmış. Uyaşloruco 

maddeler lnhleanoın hemen 
Jıareket ve faaliyete geçmeel ve 
mftatıhsili koruması 14zımdır. 

Kanal Açılacak 
Aydın, (ÖzP-1) - Aydın ova· 

eındakl 10 kilometrelik kana· 
IJD açılmHı için kullanılacak 

eksklavatôr makinesinin sondaj 
ve montajı bitmiş dan ilbay 
ve şarhay huzurunda işletilerek 
kabul muamelesi yapılmış~ır. 

Bo makine ile Aydın tabak· 
hane çayının yaptığı büyük 
bataklık kurutulacak 1 O kilo· 
metrelik kanal açılacaktır ki 
bo etlretle onblnlerce dönftm 
pamuk tarlası kurtarılmış ola· 
caktır. 

Lik Maçları 

Aydın, (Özel) - İkinci dev 
re tik maçları devam ediyor. 
Bo cuma Aydın epor ıtlanında 

Aydın · eöke ve Nazllll · Ko· 
çarlı takımlarının maçları vardı .. 

Ben lee iliklerine kadar 
harbde yoğurulmuş~ kavrulmuş, 
yaralı, harab, bitkin bir lnaao· 
dım . Nihayet serbest bıraktılar. 
Fakat bir şartla: 

Haftada iki gün onlara gö· 
rftnecekmişlm .. 

Evime vardığım gün, bir 
akşam vaktiydi.. Sokaklar bana 
artık yabancı gf'llyordu. Türk 
halk, daıkao, mallarlb, yaralı 

görllnüyordo. Şehri bir garlb 
keder aarmııtı. Yerli Rumlarıo, 
Yunanlıların ise keyif !erine 
payan yok .. 

Karantina yokuşuna tırma· 

oırken sarhoş bir Yunan jan 
darması baoıı çarptı. Yüzüme 
baktı, di~lerloi gıcırdatarak bir 
kOfür savurdu, geçti.. Ben ki, 
hayatımda küfür değil, en küçilk 

bir ığır cnmle lşltmlt insan 1 
değildim. 

Zavallı Yolcu 
Ağır Yaraland•· 

••••• - bir 
İzmir· Torbalı arasında b· 

kamyoo kazael olmoıtof· 
1
, 11 

mlr'den Torbalıya gitmekte 
0 lı 

~eydlkôy beledi yeelae Y ... 
11 O ..,,oı 2 numaralı ve Şoför ı deO 

idaresindeki kamyona lıoılr ,,. 
bazı yolcular blnmfıtfr. J'• eO 
yon şoeeden hızla gider~ 

~ili yolculardan birinin şıp 16ıe 
uçmuştur. Bu yolca t0 P' 
dormaaını l•aret etmedeo f' " ıo· 
kıyı almak için kendhfof 

0 
rt 

mobilden •tmıı, fakat ye 
1 düşftnce başı bir taşı çırp1111 

'
tır· ve ağır surette yaralanD>1 

Öteki yolcular bunu gorO:, 
şofore durmaaını ıöylemleler 

1 ,,.,o 
Kamyon hemen dardurd ~ 
ve yaralı kamyona ahoır 
Torbalıya götOrftlmClşttlr. 

ı..ıotO 
Torbalı'da hükumet do .. 

P,o· 
yaralıyı muayene etmiş ve ıl 

eımanını yaparak yaraoıD '~ 
0 

olduğu için bu yolcOf 
e11011 

İzmir memleket b11taD l' 11. 
göndermiştir. Yıtrah aöz ı J,,,. 
yemlyecek durumdadır. 1 
rinde bulunan ntlfuı bfttlf 
cuzdınına göre yaralı Trıbto~ 
lu Bılll İbrahim oğlu Rft11

'" 

adbdır. 
,ıol 

Ş •för Osman ve 11111• 
ıco· 

Kemal ile kamyondaki yo 
eo 

lurın ifadeleri ılınmış •" it' 
fôr6n kıbahath olmadı~• •0 

şılmıştır. 

Zeytincilik 
••• Tarım Bakanlı&,. BatO 

Eı ' ıfO 
Tarım okalnnda bir ıe1 . 

f ldınlığı yetlştlrllmeıdnl oı0~0 
fık görmOştür. Fldınlığ• 1 

11
• 

bin çekirdek ekilmiş ve deO 

melere bışlanmışt~ ------- ,~ı 
Söke takımı asker olall ,. 
oyuncusunun takıma atıoıoJ • 

YoO 
masından gftcenerek o ... 

- yt"' gelemedi, Aydın hukmeO 11 
mlş sayıldı. Nazllll · 1'.o~ 
maçını lee Nazllll 0-4 kaı•0 · 

ıc•~ 
Kanımın, beynimde 

1 
-· 

bir eo gibi kaynadığını doyd
0 
'' 

Demek ki, her e31r 111111" oe· böyle moımele olunorlO ı.? 
ti'"' Fakat biz böyle mi yapo>1 

.,, 

Birdenbire askerlik gororO 11 
ayağa ka'ktı. Bu jandaroı:ı,. 
yakalayıb bir hamlede •Y' e~ 
rımın ahına alarak çlğoeıll111, 
istedim .. Fakat bu tehlikeli ,,. 

100 hareket olacaktı. Daha ıo"' 
mln, ze•cemln yflıGofl gör tJ 
den hapea tıkılmak, leke~ 
görmek, beulm gibi yıll~çll 
hıeret çeken bir ıaker bit 
kolay kolay göze •lınıcık 
hareket değildi. efı 

YdrildGm, biran evvel 
gitmek latlyordom: 

10
. 

- Klmblllr ·dlyordodl· 1 
t••' nemle Nevin nasıl şaşırael 

11
,, 

Klmbfllr ne yapacıklırf .. ,,,. 
- Sonu yat 
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1 Meşrutiyetten Evvel ve Sonra .. J _ 

Başımızdan Ge.;enler .. 
~-----...------------------·----------------------------------------· i) . Yazan : M. Doğan Batu 

~~ "" 
için Dersler .. 

~ t.\onsoloshanesi Hemen Faaliyete Geçmişti. StttcO 
....... 
- 14 -

Tereddüt etmek - doruksa · 
mak, lklrclnmek ~ 

ltttk 
Apostol Beyazkule'de DüşilnOyordu. 

- Tereddüd - doksa, doruk· 
illi h beyaz kule ve gerekse 
~I •ptsbane dolmuştu. Bu 
b•ıı ... •n iç ve dışmda sıkı 

••et 1 
·\11 

11 1naıışta. lhtllalcı Bol-

' b~ Yii:ııune bakanlar, on· 
~ı~i le aıeyus ve muztadp 

1• lltını anladı. Demek ki, 
•tıtı d 4 

~'d fnı telkinleri lsten-
'ı~1 llt tesir yapmıştı. 
"tj~~t blle cennete gidecek, 
lıt 1 'Yıtacak ve kuk gün 

ek 
~!l tar dünyaya dönecek· 

~ı~ı 
a tecHert muhakeme et· 
ıer 

1 
11 fevkalıide bir mah· 

iktı edJlmi,ti. AynJ ~e 
. diğ:•lt•lade saldhlyetl~rl 
le t bir mahkeme de Üs· 

ı~ Yanı eskt Kosova vilıi 
~•lu:etkezfnde bohınoyordu. 
~ı Olduğo gibi, Rus Ça.r· 

,~lı~ ~<ıdokstnlar. Bu sebeple 

ht 118Ya'eı htıtiln Ortodokıı· 
·~ ~tsı idi. Bilhassa Bul· 

'11,
1 

ile siyasetinin ve Ça 
h ... ı\.~denlz'e inmek lstlyen 
..... ,il 
~I~ pfşhuları idiler. Bu 

\ ~ kôrO.ldeoen ve akim 

•li~ lhıua.ı, yalnuı Bulgar· 
i~1 •d•r eden bir hadise 
1.ı • () 
·"ı ~ tınn manası büyüktü, 
~ •• ile payltahuoa dayam· 
·ı~. 
ı..~ltd 
'1!~~l 11 lllahkemelerde kon· 
~~- •r için yerler ayrılmı~· 
ı il ~0tısoloshaneıd lercü 

~ 6 
kiltlbiof n takip etme-

:llhakeme yok gibiydi. 
\~ er llıohakernede hazar 

, ~!~tile bu vazlyetlerlle, ko· 
\ 1\ leş-vf k ve teşci eder· 
~ IJlll 

t llteız muhakeme be-
l Q~tıı ' 
t ~. sıı:Q yapılamaz, gibi bir 
ht hla yakalansın, slllih· 
'%ı. e 

11 
llsıo, ayol ıekll ve 

t e 'f:\, muhakeme edturdl. 
~ tııt Şuradaydı : 

~~il &bleınelerde, idam ka· 

ıı,~ ~ Barfınazar, devletin 
'\ ~, llvvetlerine ve aske· 
~ t,, gelmiş, silahla mu· 
~ ~lttt• 

\~.tda ış, cinayetler yapmış 
~r 11 

bUe ağır ceza yf yene 

\~'ltı edilemezdi. Buolaran 
1 g~. elert, (Dostlar alış ve· .,, ) 
l~)l ll kıblllnden, oydor

i trdı 
~- . ~, 'lıt, 
ıı tl Yere hatası (Karlhal 

,·~~% llzretl padl~ahlden) 
1ı~11 iradelerle affolonan 
L 6t 
~ ~ gör61medlk, duyul· 

fJ tG ~Ylerden değUdt 
~ ~I Selftnlk'te iki elnayet 

1 ~,10:nttı ışıt : 
1 dl lllattlı bankaııını oı.ur· 

~'ti F ''! raneız vapurunu 

Komiteciler, memleketin asa delice bir sevinçle parladı ve sama. lkfrcfnmej 

ylşlnl bozmuş, askere silahla hemen bütün kovvetile bu de · .Müt?reddld- duroksoa, ikir 
mukabele etmişlerdi. Fakat ~ene mhlerf tuttu. Sallamoğa, sağa 1 CD. 

harici tesir, Avrupa parmağı sola doğra kımıldatmağa baş Son dersimizi tereddiid t>tmek 
işe karışıyordu. O, dost most ladı.. Almndao ter sızıyordu. kelimesinde bırakmıştak. Kıluo.z 
tanımaz, karşısındakini zebun - Devam edecek ·- eski dergiden iki kelimeyi buna 

görünce hemen ezmeğe kalkar. ~ Halkın Dilekler ' karşılık olarak koymuştur. 6elkl 
Rus konsoloshanesi hemen 1 

------------- dornksamiik daha güzel, fakat 
faaliyete geçmişti. Müsademe Buru ava lklrcinmek de bütün Anadoluda 
e!lnasında iyi. kötil birkaç Bul· blltneo bir keUmedlr. 

gar öldürülmüştü. Koosolosha- Tehlike kar•ısındll doruksa· 
- ••• - y 

zımd1. 

• • • 
Sütçü Apostol, Beyaz kule· 

nln yukarı katında küçük ve 

boş bir odaya aıkılmıştı. Bn· 

rada kendisinden başka kim· 

eeclkler yoktu. Suratını asmış, 

kara kare düşünüyordu: 
Cebinde tıaşıdığı el bombası. 

işe yaramamıştı. Yakalanmıştı. 

- Neden ve nasıl mnvaf fak 

olub ta patlatamadım?. Neden 

askerlerin nazarı dikkatini cel· 

bettlm? .. 
On on f lkrlnce, işin aeıl fe. 

na cihed, kendisini teşhis et· 
mlş olmalerl idi. Dükkanına 

bütün Bolgar'larm gelib gitti· 

ğlnl biliyorlardı. Ştmdl ne ya · 

pac9kt1? 

Apostol, geceyi düşünüyordu. 
Belki de Türk'ler tarafmdan 

ıazyık edilecekti. KorJrnyc.rdu. 

Cao acısı bu; ya ağzt0dan bir· 
şey kaçırır ve suları ifşaya 

kalkere !.. 
Etrıtfına bakıyordu. Blrşeyler 

arıyordu.. EUerile şurayı bu
rayı yokluyordu. 

- Sert, sivri birşey olea da 

kalbime saplaeanı!. Ah, ne olur? 

DJye mmldanıyordu. Fakat 

ne sağmda, ne solunda, ara· 

dığını bulamıyordu. Nihayet ak

llDa pencere geldi.. Oradan 

hatif bjr uydanlık giriyordu. 

Borada, istavroz biçiminde iki 

demir çubuk vardı. Gözleri, 

gelmiyor. 

- Rakı fabrikası roı? 

kelimeler: 

Kaoışma - rızel tarafeyn 
Eğgln - mütemayil 

• • • 
loklsarı hayal - umusa 

lokiearı hayale uğramak 
um usanmak 

İnkisara . ziya - yalkm 

O kadar gflvendlğim bu 
adam, beni çahşmıya başladı· 

gımın daha ertesi günü omu· 
saya uğrattı. 

Hayal peşinde koşmak, sık 

sık, nmusanmak demektir. 

Hlçblrşey umusa acısına ben
zemez. 

Güneş batarken, Üsküdar, 

bir yalkırılar rüyasına döndü. 
• • • 

Önürdeşmek - Rekabet et 
mek 

Önürdeşme - Rekabet 
Öoürdeş - Rakib 

Bu iki arkadaş, sıyasa haya· 
tıuda eskldenberi önürdeş, fa· 

kot bu yüzden hiçbir zaman 
araları hozolmıyao kültür ve 

ahlAk sahibi adamlardır. 

Gudümlü ekonomi başladı· 
ğıudanb.,rl eski önü.rdeşme ÖZ· 

gürUiğüoden bahsedilmez ol· 
muştur. 

Dinle beni, eevgill önürde· 

şlm! İş başka, dostluk baş· 
kadir. 

Manzara - l . görey (Pay· 
sage) 2 • görünüm, görünüş 

(Aspect) 

Bizde görey resimlerini en 
iyi yapan artist, ••• dlr. 

Üeküdar'ın karşıdan görey'lni 
nasıl bolursoooz? 

Bu mes'elenln soysal göri1· 
nftmii biishiitün başkadır. 

Devrlm davamızın yenJ gö
rilnDleri karşısmdayız. 

Eski evin denize olan görü· 
ntışil ·daha güzeldi. 

- ULUS -

Bir Çocuğun istidadı 
1 

Yazan: Öğretmen Sabite A. fJJitn 

6 -

- u~tam. dedi, bana sizin 
yontm8ı ta~•arımzdan verlrmi· 
l!llolz? 

- Böyle koskoca bir kaya· 
dan ne • apmak istiyorsun? 

- lzmlr'de, İstaubol'dıı gör

medi ğlm heykellere be o zer bir 

şey yapmak, bir başlangıç de· 

Demesinde bulunmak latlyorum. 

- Sen kaçmyorson galiba 
çocuğum! Btlfyorum ki çok 
gftzel ysğh boya resimleri yap· 
tan, sonra oymacıhkta, kabart· 

ma işlerde çok gilzel şeyler 

meydana çıkardm, fakat bfttün 

bunlar sana bir taş oyabflece· 
ğln•, bundan bir heykel vücuda 

getirebileceğini ~östermez. Se· 
nln bütöu memleketimfa balkı 

gibi birçok işlerini pek beğen

miş olmamla beraber sôylüyo· 

ram ki heykeltraşlık başka 

zorlukta bir iştir. 

- Eaket sJzfn birçok ka· 
bertme işlerinizi gördüm işte. 

- Doğru, pek küçük ama 

o işlerle, taşı yonımak, cilala· 
mak, orada canlı birşey yaşat· 

mak çok daha başka bir iştir. 

- Ben blrşey yapahilectğl· 

mi hissediyorum. Öyle sanıyo· 
rom ki, birkaç defa göre göre 

adeta kafamda işlediğim güzel 

heykel örnekleri vardır. İşte 
bu kendi kendimde yaşadığım 

duyduğum örneklerden birini 

halı..ka çıkardığıma ne ülur mü· 
eaade edin. 

- Bak çocuğum; seiıt çok 

sevdiğimden üzmeğe kıyamam. 

İşte yarıyacak taş parçaı.ını si, 

eana lizım oton menkaş ve 

daha başka avadanhk da (Alit 
ve edevat) oradadır. Göreyim 

seni evladım. İ~e durmadan 

koyul! 

- Çok teşekkür ededm us· 

tam. İç odanın bir köşesinde 
çalışac.ağımdan şimdilik niye

timden de kimseye blr!Jey tın

mıyacağım. 

Gene Tairgud; ustasının do. 
şünebtleceğloden çok daha bii 

yük bir oetahk ve becerlkl" 
menkaşı · İki tarafı da keskin 

ve yaeeı çelikten yapılmış ka· 

le.n gibi bir ilenir ki yontma 

lşlerlode eo büyük yardımı 

görür • kolleneblldl. Öyle ki 
yavaş yavaş yontulan taedan 

kafasında yaşattığı heykel n.ey· 

dana çıkıvermişti. 

İşini iyice bitirdikten sonra 

birgün, onu çalışırken görmiye 
bir tftrlü ral'ı olmıyan ustasına 

çağatdı: 

- Ustam, işim bitti, dedi, 

naeıl oldoğoou görmlye bfr 

defa gelmezmlslolz? 

Çoktandır merakta oJao Ya 

şar Moaad bu çok samimi, 

içten gelen çağırışa hemen 

koşto. Fakat gördüğüne şaştl. 

daha çok gözlerine inanamaz 
oldu, hayretten donakaldı. 

- Bel He! Oğul, burada 

çahşırken gizliden gizliye kim 

senin. eqoa yardıma gelmedi
ğine .kanabllmek gerek ki bu 

boyuna beraber ergen kız hey· 
kelini senin yaptığıoa inana· 
yun! 

- Demek beyendiolz; sevi 

niyorsunuz? 

- Sözüne karşılığım; seni 

gel de kucaklıyayım oğul! Bun· 

dan bana da mutlu elbette .. 

Biraz da benim evlıidım sayı· 

brsın değil mi koçuk? Eh. 

Gereksiz değildir ki bu, tam 

olgun bir iş değildir. Benfiz 
böyleltkle bile çok güzel olan 

bu işte acemilik. tectöbeslzllk 
kokusu var. Var, ımma 

heykelin bütil.oftnde de ne gO · 
zel çizgiler var. Hele çehre ne 
kadar cana yakın ve sevlmll

Sevklll çocuğum sende kuvvetli 

bir eao 'ı;.t ve yaratma gücil 
(Kudreti) seziliyor. Ben ho 

atalgau, ueln varlık. için yal

d~zlı1 pıırlakıbtr geleceğin met· 
resJnl şf mdidt>n görüyorum. 

Ustasımn teşvik ve takdirle· 

rindeo çok l'ıevfnen kiiçdk bal

kan; kahn bir örtüye !ardır· 

dığı heykeli ablasının odasına 

getirmişti. O sarada ablası Tür· 

kin evde yoktu. O gelince 

Turglld örtüyü kaldırdı: 
- Tdrkaucıgım, ablacığım, 

dedi, beol tecrvbelerlmde ~er 
vakıt sevgt Ue teşvik ettik, ÖJJ· . . 
ledin. Hayattaki suo~umun be· 
ni n ... r .. ye götüreceğini sen her 

kesten önce sezdin Şimdi sena 

karşllıkl1, büyük sevgimin ni· 

şanesl olarak hu ilk işimi ar· 

mağan ediyorum. Bu; mükem· 
mel, olgun bir le olmaktan çok 

uzaktır, fakat seo heyeolrseo 
sevincim sonsuz olacakhr • 

Hiç beklemediği bu sevgllf, 

içli anım (Batıra) gene kızı 

çok sarmıştır. Hele kfiçfik kar· 

deşloln çı: k, pek çok beğendiği 

işi kar~ısında da bftsbQtüo co 

şarak gôzlt>rlndeo boşanan yaş 

lada onan boynuna sarıldı ve 

encek kesik kesik söı:lerle: 

- Ohhl Benim c11nım, k Ü· 

çök Torgud'um, bo ne kadar 
güzel! Çok teşt'kknr ederim! 

Anamız, babamız senJn böyle 

blrşe y yaratabildiğini gfümekle 
ne kadar kıvanacrklardır. Dur, 

şlmdl onları çağıracağım. 

Türkan kardeşini • bırakarak 

koştu, anne~inin ve babasınm 

bulundukları odaya gitti, adeta 

bağırarak: 

Arkaeı var -

Kamutay, Haf-
ta Tatili Kano· 
nunu Kabul Etti, 

- Baştarafı 1 locl yilzde -

eaat 13 len başlar. Balkın yl· 
meei içmesi ve giyinmesi gibi 

zaruri ihtiyaçları ile alakadar 
alış veriş dükkıin ve mağazalar 

hakkmda cumartesi gtınH hafta 

tatili kanunu htikümlerl tatbik 

edilmez. 

Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren muteberdir. Kamutay 

perşembeye roplanacakt1r. 

Gazianteh'de 
Tütüncülük 

Gozlanteb, (Özel) - Ante· 
bin 934 tütün rekoltesi (590) 

ton idi. Deli tiil üo adı verilen 
bora tütöolerinln muşlerisl 

yalnız .Mıen'dır. Hindistan ce· 
l'lzioin kabuğundan y11pılan ve 

nargUelerde tömbek.l gthl f çUen 

bu tütün yalmz Ga.zlanteb'de 

yetişir. Şam'da Amerika'da da 

yetJştlrllmekte isede borada 

yetişen bunların blrlnclııi ve en 

iyisidir. 

Liman BOdcesi 
İzmir Uman işleri genel 

dlrektörltı~ilnOn 935 y.l10a 

Ald büd9ıeel hızırlanmıı ve 

Flnani "bakanlığına gönderll
mlştlr. 
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- Başı l inci yOzde -
f'ınazar, diğer k1smını keııdf,,lne 

atfedilen hiçbir kabahatı ve 

lt>ı uru yoktur. {Alkışlar) Eger 

biz gaye adamı olmamız ltlbn· 

rllfl kendisinde bazı noksanlar 

görüyore .. k bu her saf hada 

görülen noksanların aynidir. 

Ve hatta daha azdır, daha azı 

o lmak lcabeder. Çünkü o teş 

kll ı'itı yapanlar zeka sa hlhl, 

irfan sahibi adamlardır. Geze· 

telerl n matiere premlere ilk 

maddesi doğrudan doğruya 

insan zeka ı ve görO~üdür. 

Oonn için demin arkada~lerrn 

dediği gibi bastn denfldlğl za 

man yalnız m oherrirler değil, 

m firettlb ve moldn eclleri dehi 

hahra getirmek lliztm ge-Hr. 

Bunlar da ayn i f ş bölfimünün 

uzuvlarıdır. {A lkışlar) Bizim 

basın fşf nde nazarı hl baro 

alaca ğımız eleman insan oldo· 

~ona göre ba insanı 'kendi 

vazffesl ve ödevlae göre yetiş 

tlrlrsek ve ona kendi mes' ollye 

ti ol gösterecek olursak, T ürk 

mllletinde zaten mündemiç 

olan seciye de mevcad oldn~o 

na göre, dftnyanm tn iyi ba 

sınlarınt yapmış olacaj!ımıza 

kanaatim vardır. Elverir ki i ş 

sahibi olanlara yolunu göstere· 

Um, yeni t eknik noksanlarını 

bildirelim. 

Kuroltaym verdiği kararlarda 

ençok iftihar duyduğum e.,beh 
budur. Yani k endi kend imizi 

ilerletecek vası taları , gene ken· 

dlmfzlo kolOb çalışmaeıdır. IJir 

takım lt tibamlar , arkadaşları 

mızdan birinin dediği kadar 

değil amma, gazeteci ve san'ata 

layık olacak bilgilerin bizde 

noksan olmaması Mzımdır. Ve 

bu bilgiyi tamamlamak için bt r 
zaruret vardır. Bu do kurRlarla, 

konferanslarla ve birbirine tel· 

kin etmek ve makalt·ler yozma~ 
eu re tHe balledllecek l1Jlerdlr . 

İkinci noksan kurultayıo ka 
rar verdl~J ~lbl mcslektoşlar 

are-ında bir birlik olmama ı dır. 
fl ,.r gazeteci bağsız ve bir avar e 

halfnde gazeteye lntlsab eder 

ve çekilir. Çok feci m braml· 

yel ler içinde ölenleri gözümle 
gördOm. Demin bir dakike 

ayafa kalkarak hatıralarım taziz 

ettiğimiz t-Ski muharrirlerin 

yOzde sekseni bu ıeşekkil leilz 

lük yQzünden böyle gitmiştir. 

(Hakkı T ank Us: maaleaf\f) 

Şükrü Kaya dev mla: 

Bu teşekkül evvel4 mı-slr-ğln 

şeref 1 ile mtıteonsip .. ve bir birine 

mfiteeuntd uz uvlar dan mürekkeb 

o larak kurulacaktı r. Bu teşek· 

kül birçoklarrnıo a tfslnl temin 

edecektir. Bunun için de •;ası · 

ta lar boldur. araçlor geniştir. 

iyi bir teşekkül vOcod bo le· 

caktır. Şimdi bu işler için seç· 

tlğimlz heyet tahmin ederim k i, 

gelecek kur ultaya kadar bu 

saydığım işlerin e~aslarrnı yetiş 

tlrecekl erdlr. 

Seçtiğiniz arkadaşlar burada 

senelerdenberl millet lş lerile, 

mat buat işl erlle uğra~mış kim 
selerdlr . Gelecek kurultaya kn· 
dar, belki daha evvel hun old 

btr ıakım hfzm t:t nfıamneme 

le rl , talimatn amderl hazı r lıyo 

caktır ve ikinci kurultay top 

alancağ• zaman size eser ler ini 

gösterecek tir. 

UOkumetden istediğiniz eey· 

lere gelince: K endi eelAblyetlm 

dahilinde olan kısımları yapa 

ce~ıma söz veririm. Hükumet 

nezdinde de sizin bir avuka· 

tınız olacağım ( Bıavo sesi 1, 
eQrekll alkışlar. ) 

Fırkanın bize göodndlğl üye, 

fırkanın mothuat hakkındaki 

noktal nazarını açıkça söylediği 

için hunu tekrar etmcğe mahal 

yoktur. Zet e-n taklb etdiğlmlz 

gaye bu memleketi el blr llğlle 

dlsfplfn altında lAyık olduğa 

yüksek mevkte çıkarmaktır. 

(Al ı ler) Bu lee başlanmış ve 

yorıyol o ohomıştır. Şu veya bn 

nazarJyeye kapılarak, gerek eağ 

dan f?tılsf n, gerek soldan gelsin 

bu memleketi eski vaziyetine 

düşfirmlyec,.elz ( Alkışlar. ) 

Millet, kuvvetini o suretle 

almıştır ki, ö nüne çıkaolan 

çlğrıemt>mek e lden gelmez, 

çl~oiyerek eeçer. Velev ho 

menfa fi kir eahaıııoda o 'sa da 

kendisini, tarih in gô!lterdlğl 

yiik:sek mevkfe beh emehal va· 

rncaktır. (Alkışlar) 

Ankara, 27 (A.A) - Tiir· 

kiye birinci basın kurultayı 

bugün öğleden önce f çişi eri 

Bııkanlığı salonunda R. ŞüktO 

Koya'nın başkanlığın da topla· 

narak komisyonlardan ge len 

reporlar üzerinde görfişmOş ve 

heyeti umnmlyeslni t as vlb ed~· 

rek dağılmışh r. Toplantıya baş 

lonırken memlekeılmlzfn muh 

telif yerlerinden gelen tebrik ve 

k urultaya f yl leler başarm11eım 

dileyen te lgrafların, Neş'et 

Atay tarafından gönderHen ve 

İetanbul'de konuk bulunan ce· 

nııh Amerlka'sı ve fııpanya'h 

gazeteci arkadaş ların Atatürk 

Türklye'slolo il k basın kongre
sini sevgi ile ~selamlamakta o l 

duklarmı bildiren te l grafı okun 
muştur. 

Bundan eonra komisyonlar· 

dan gel~n raporlar Ozerlnde 

görilşülmeye haşlanmı,tır. İlk 

olarak l şhi r lf ğl komisyonu l'8· 

poro okunmuş ve bu hoeuata 

istenen lıabate komleyon rapor· 

törfi Refik Ahmed Sevengfl 

karşılık vermiş komtsyonuo 

devlet teşekkOUerl ile gaz~le · 

ler arasındaki miloasehetlPrlD 

ehenkdar bir surette yürOye 

b ilmesi fçio maıbaat genel dl 

rektörlüğünün teşkilAt ve veza 

jf ine dair kanun un hükümleri 

dehlllnde bir teşekkül vücude 

get idlmeElnl faydalı gördilğOnO 

i~aret ederek demiştir ki: 

Basın Ye devlet 
- Bu te şe kk OI gazeteler 

arasında lıf r bağlantı vazlfeelol 

görecektir. Bonun nasıl olmaeı 

lazım ~el diğlne def r komfeyo 

numuz fuzla meşgul olmadı . 

Biz derdlerl konuştuk. Gaıe 

telerle devlet t eşkilAtı arasında 

zaman zaman şi kayetlere sebeb 

olan g üç lükleri gözden geçirdik 

ve böyle b ir teşekküle IQzum 

hissett ik. Hu teşekkülün şek 

lln l, çalışma programını ioğ· 

rodan doğruya kurultayımız 

den ayrılması mevzoobabls 

olan h eyet tarafrndao hazırla 

nahileceğinl dü , iindük. Diğer 

koınlsyon lann çalışmalaruıda 

böyle bir teşekkülQn lüzumu 

netices'ne vardıklarını da öğ· 

rendik. Komisyon ların rapor · 

lannın okunmasmdan sonra 

vaziyet kafi derecede aydı nla· 

n acaktı r. 

llu teşekkülde yalnız devlet 

memurlarının mı bulunacağı 

yoksa bunu n basın menııubları 

tarafından mı teşkil oluoıcağı 

hakkıodakl bir aoroya karşı 
da komisyon roportörO, Mer· 

k ezi Ankara olecak olan bo 

teşekkOlüo basın mensobları 

tarafından yapılacağını söyle· 

mlştlr. Bu lzehıll mOtnlub 

rapor üzerindeki görüşmenin Binaenaleyh mıtbualln ha matbuatın bir takyidi şeklinde 
kifayeti tasvlb edilorck rapor ert•n ehemmiyeti ile elbette asl4 te14kki edilemez ve edil· 

tekrar okunmuştur. Bu eso•da devletin alakası vardır. Ve oua 

Neci b All Kiiçfik'a komisyon karşı bir istikamet alınacaktır. 

rapora reye konmadan evve l Her memleket kendi matbua 

t e1JkilAt fşlle devletin alakası tına bir istikamet ve yöodem 

bakımından bazı izahatta lıu · 

lunacağını söyliyerek 8~Z almış 

ve de miştir ki : 

- Arkadaşlar, dün komla· 

yonlarda ben de bulundum ve 

çalışmalarına iştirak e ttim. Ko· 

misyonların bazıları ııababtan 

akşam!\ kadar muntazaman ça· 

lı~ tı . Arkadaşların bfrçoklarımn 

Df'Şriyat mes'ele8l etrafındaki 

nok tal nazarlarını uzan boyla 

dinledik. Arkadaşlarm derdlerl 

o kadar çok idi ki, böyle bir 

baıı ın kurohayımn hakikaten 

ne kadar lOzomlo ve faydalı 

oldoğuno ben orada bir kere 

daha anladım . Bo itibarla mat· 

boat umum mddfttlü~Ooe arzı 

teşekkür ederim. Bizim, daha 

doğrusu !tokılAbın matbuattan 

ve baeından istedi ğl şey nedir? 

Arkadaşlar, biz bayok devrim 

atlayı 1Jlar1 l?eçirmekte olan bir 

mllletiz Ve kendi mazimiz 

içinde ilerlemekteyiz. Biz bu 

amacımız içinde ilerlerken mat· 

huatın da bizimle beraber bir 

havada ve bf ~imle berabtr elele 

ayni ht'!yecan ve ayol imanı 

kalplerinde taşıyarak ve yekpare 

yftrümeel 14zımdır. Denilebilir 

ki, matbuat vazifesini şlm 

dl ye kadar yapmıyor muydu? 

Biç şüphe yok ki büyük Tftrk 

devri mlnde Tftrk matbuat oın 

btıyük faydası ve çok büyük 
tesiri olmuştur. Amma bfz bQ. 

ton devrim bavaııı içinde mat· 

bnatm teşriki mesai etmesine 

kıymet ve ehemmiyet verlyo 

ruz. Meııelı'l lnkılAb fırkası aile 

esaslarma ehemmiyet verir ve 

hürmet eder. Binaenaleyh mat · 

buatımızda da ona nazaran bil' 

hava esmeai lAzımdır. 

lnlnl4b fırkaeı dalma realf· 
teye ehemmiyet verir. Binaen· 

aleyh birçok hlkAyelerln haki· 

katlarla aJAkası olmıyan tarihi 

hlkAyelerln bizim zihniyetimizle 

lokıtıtb zlhnlyetlle al4kaeı yok· 

tur. Yani bu itibarla ve bu 

ooktal nazardandır ki bütOo 

mutbuatın da bizim yaşadığt· 

mız lnkıl4b havası içinde yışa· 

masanı arzu ve temenni edl· 

voroz. 

Arkadaşlar, matbuat bilhassa 

son zamanlarda çok bOyftk 

ehemmiyet ve kıymet lktleab 

etmiştir. Bir aeırdanberi ehem· 

mlyetl fevkal4de artmakta olan 

matbuat sayesindedir ki geçen 

ısır bu zamanın halk hilktlmet· 

leriol doğormuştor. Eğer mat· 

buıtt olmamış olsaydı halk hü· 

kumetlnln ve devletlnln hüyftk 

halkçılık prensibinin doğabll· 

meelne ve yaşıyabllmeeioe im· 

kin yoktu . 80 matbuat saye· 

!!inde hakikat olmuştur. Mat· 

buatta bu büyük telf fk kuvvetl 

varken devlet matbuat karşı· 

sında elbette laluyd kalamaz. 

Onun için 19 onco asırdan 

itibaren amme hizmetleri t1ze· 

rinde vezlfelerJ gftoden gftne 

çoğalan devlet, matbuata kendi · 

sine göre bir istikamet vermek. 

ve ona k endi esasları üzerinden 

bir yönde•n vermek mecburi · 

yeti vtcı 7.a rıJ1 etlr.I dn y mnşt11r. 

19 UIH'U n~rın en libt'fol ha 

vası içinde lı flu mathn ıı t ka 

nunler ı yap•l rnak suretilc mat 

boat ın eolı ıs i faaliye tin.. bir 

çizgi ç;zilnıi~ vı: ora bir isti· 

kamet verilmiştir. 

vermiştir. Bizim matbuahmızın 

istikameti nedir? Ne olacaktır? 

Arkadaşler, Büyük Önderi · 

mlz y~dı yı 1 önce irad ettiği 

bir aöylevle bn fetlkamell 

vermiştir. Boodan birkaç par· 

çayı okumak isterim . . 

"İnııaoların vlcdanlyetf mat · 

buat hOrrlyetl ve hftrrfyetl 

ıılyaslyenln tecclllyatı gibi nP.fıı · 

)erimizde aziz olan avamllln 

heyeti lçtlmalyeyl ıstırab ve 

tereddiye ııevkedecek galat 

eurett" istimal olun maeına biz. 

zat vücudu lçtimalyeofn hl k · 

metl hayatı manidir. ~ 

"Mobakkaktır ki, cumorfyet 

devrbln kendi zihniyet ve 
ab14klyetl ile mfttehalll matbu· 

atı gene ancak cumurlyetln 

kendisi yetiştirir. Bir taraf tan 

geçmiş devirler evrakı matbaa· 

tının ve mOnteslhlerlnf n gayri 

kabili ıslAh olanları nazarı 

mtıletle teayyün ederken diğer 

taraf tan cumorfyet matbnatının 

temiz V·~ feyizli sabası ittha ve 

itll4 etmektedir. Büyfik ve 

neclb mnteılmfzln yeni hayati 

mesai ve medenly~tloi ıeslcı ve 

techlz edecek Rocak: bu yeni 

zihniyetteki matbut olacaktır. 

(Alkışlar) 

Arkadaşlar, bu esa1 içinde 

matboııtımıza bir istikamet ve · 

rllmlştlr. Matbuat kanunu ve 

matbuat mOdOrlüğiloOn te · kfll· 

ne mQtealllk olan kanon işte 

bu eeaııtan kuvvet ve bu eeaıı· 

tan roh almıştır. 

Arkadaşlar; bütün bu vaziyet 
için matbuat denilen şey ne 

olacaktır? dentlebtllr. 

Arkadaşlar; biç şftpbe yok· 

tor ki K.ebılllat rejim bor, iyeli 

matbuata ve vicdan hftrrlyetfne 

kıymet ve ehemmiyet verir. 

Kem4llst rejiminde htırrlyetl 

mıtboata naeıl ehemmiyet ve 

rlldlğl ve bonon hododlarının 

naıııl çizildiği gene İnöod'nOn 
matbuat hakkındaki ııöyledlği 

bir söylevle ifade etmek lııterlm. 

Zennederl ki matbuat kanunu· 

non mftzakeresl esnasında İn · 

önü diyordu ki: 

"Birinci mee'ele şudur: Mal 

buat hürriyeti bu aıırın en iyi 

ve en müessir vaıııtalarından 

biridir. Matbuat olmaksızın halk 

idaresinin bulunduğunu farzet· 
mek ihtimali yok.tor. u 

"ikinci mes'ele şudur: Mat· 

buat hftrrlyetl f yl kollanılmıyın 

yerde o memleketin fel4ketlne 

eebeb olur ve o memleketin 
batırılmasını tacil eder ... 

Bunların lldııloi de bir mem· 

leketln yaşıyabilmeei için telif 

etmt'k mecburlyetdlr. lliç şüp · 

he yoktur ki bu serbestli hür· 

rlyet 1 O uncu aııırda ve bllhas · 

sa Iı'raoeız fnkılAbcılığında yer 

almış olan ve bundan sonra 

bir mevcudiyet m•oası verilen 

mutlak bir hürr iyet yok.tor. 

Bürriyet elle tutulur blr,ey de· 

ğlldlr. Bu içtimai beyetlo gene 

Amme menfaatleri müvacehesln· 

de çfzmlo olduğu selabiyetler· 

den ibarettir. Binaenaleyh bl 

zfm hftrrfyetlmfz amme menfa 

ıatlt>rine uygun hlr şekilde çl· 

zllmi~ ve çizllecr.kılr. Bu halt 

nazıt ran matboııt kanunumuz 

v~ ondan ı;onra fnkı14b havası 

içinde baııın hayatına vermek 

iııtedlğlmlz yeni ıekll hftrrf yeti 

memek lcab eder . Bo projenin 

ve mazbatanın fstload etdlğl 

esaıı hona müstenlddlr ve eö 

zftmü bunu eöylemekle hitlrl · 

yorum arkadaş1ar (Alkışlar. ) 

Meslek işleri 
Necib Ali Kücftka'nm bu 

sözlerinden soorM iş birliği ko 

misyonunun \°aporu reye kon · 

muş ve kabul edllmfo ve mee· 

lek komisyonunun raporuna 

geçilmi ştir. Rapor üzerinde fza · 

hat veren komlayon başkanı Zi 

ya Gevher Etili komisyonun 

ketıdlsloe verilmiş olan i ş Qze· 

rlndekl görQşmeslnde ilk safta 

hiklm olan fikrin basın aile 

ııloio hueo9i ve şahııi işlerini 

ıözden geçirmek değil; baııın 

ailesinin bu devrim içinde na 

sal faydalı bir uosor olabileceği 

husosonoo tedklkl fikri oldu· 

ğona işaret ederek demiştir ki: 

- Zannederim ki komleyo · 

non raporu hu bakımdan ko· 

roltayın f lkrlne tercft.man ol· 

maktadır. Biz öyle bir kitleyiz 

ki k.şfamızda · ve gönlftmOzde 

yalnız bo devrime çalışmaktan 

başka hiçbir arzumuz yoktur. 

Meslek komisyonu başkana bon· 

dan sonra komisyonun teşkili 

esaıılarıoı tedklk etmiş olduğu 

baııın koromonnn kimlerden 

ibaret olması lazımgeleceğl hu· 

ııusa iizerf ode izahat vermiş ve 

basın atleel içinde en kiiçOk 

hizmet almış olan insanların 

bile hu aile dışmda tutulma· 

dığına işaret etmlo re gazeteci· 

Uğl kendlıılne meslek ittihaz 

etmiş ve bundan ne bahasına 

olor81 olsan ayrılmamak kara· 

rlle çalışmakta bolunmaş olan 

mnbarrfrlerln basın kurumunun 

bel kemiğini teşkil edeceklerini, 

matbaacı, kltapcı, mürdtlp, dak · 

tlblııteno ve,.alre gibi uzuvla· 

rm da ayrı ayrı kollar halllnde 

bu korumda hulonacaklarını, 

herkeeln bu koroma glrmiye 

mecbur totulacaA"ını söylemiş 

ve komisyonun bu kolları ne 

enretle temsil edilecekleri ho· 

sosuna temaıı etmlyerek bu işi 

kurultayın aeçeceğl heyete bı . 

raktığını llhe eylemlştlr. 

Ztya Gevher Etili, komla} o · 
noo gazetecilerin mesleki lnkl . 

şaf farı işi üzerinde de hrarlt 

durmuş oldoğuno kaydederek 

hfitln gazetecilerin devama 

mecbur tutulacakları bir gaze. 

tecllik akıtdemlslolo kurulmaııın 

da faydalar gördOklerlnl sôy· 
mlş ve demiştir ki: 

- Koroltayın ozon mdddet 

çalıomaeına lmkAn bulanmadığı 

gibi ozon zamana tevakkuf 

ed~n kanonluı okumak, birçok 

memleketlerde cari oııollerl 

tetkik ederek bir iş yapmak 

lmklnı da yoktur. ltonun için 

kendisine kurultay selihlyetle· 

rinl vereceğimiz bir heyetin 

ttışkiliol ve bu heyete hüku· 

mtt ve parti tarafından ftye 
gönderilmesini lııtedlk. 

Hıydar Rüşdü, (Denizli) hu 

suretle teşekkül edecek heyette 

rey eayısmın oe olacağım sor· 

moo, Ziya Gevber' de bu mee'e· 

lenin düşftnülmedlğl ve buna 

liizum gördlmedlğl ve kurulta. 

ym bono tayinde eerbeııt oldo· 

ğo cevabını vermiştir. 

Re) lerln tayini ve gazett'ler 

ile mecmualsr arasında tc:frlk 

şek.it üzerinde geç~n kıea bir 

göriişme olmuş ve ho arada 

bil' üyenin kurultay komlııyoo 

larının seçim tarzı etrafındaki 

mütaleasına karşılık ol•-: 

cümeod Ekrem Talu, be'~ 
arkadaşımın tıkrlrile IO ı~ 
edildim demiş Aka GOO~ 
bir yeni T6rklye içe .,t 
k endi kendimize hareketle,, 

bo, adamlar değlllz. etr -

llo ve gönftl blrllğlle ~,ıı' 
öz blrlfğlle bağlanmış io118 

ve llhe etmiştir: -
- Borada blrblrh:ofıl J" 

görüyoruz. Kısa bir ••111 
LH 

1111 ... 
anlaşmıy• ve tanışmıy• dıt ~ 
yoktur. Bundan dolıyıbl ııif 
her kurultayda olduğu gl f 
arkadaş teklifte bulao11

''., 

kabol veya r eddedilir: 80 
plmlzln hakkıdır. ,,,.,, 

MOzakerenlo k lf. y .. ıl o1• 
edilerek meslek koınl:~ 
rapora reye konmuş te ı"1' 
edilmiş ve gelecek koro I 
kadar çalışacak olan a.e:ııfl 
N ecib AU Kocoka'oın ce fil 
üzerine Falih Rıfkı At•Y1

; 

şld Hakkı Uluğ, Hakkı 'f jl' 
Us, Mecdi Sadri Saymıo, ~ 

rami Hilmi Kortbay, il• f 
ROşdO ve Nurlddin Art•111 

çlldller. ~; 
Bundan eoora geçlleD ~ 

Uir komisyonu raporu oıe~ 
sorulan ııuale k1rşı kolll ~J 
başkanı Asım Us yayı01 1 fi 
nln mutlak surette de\'lete t/I 
verllmeel hososonda k~, 
yonun bir tekllfre buloP / 

ğmı fakat bu işle detletfO otl 
kadar olmaemda fayda ~ 
diiğünü söylemiş ve bo , 

mftteaklb rapor reye ko0 

kabul edllmfotfr. ,,,,,.. 
Kurultay mesaisine o if 

vermeden Türk nlusoo•~,. 
Tftrk baeıcılığımn en O~ 
Alatilrk'ilo adının yeni ;. 

koromooa şeref ve hız ve~ 
Ozere kurumda eo bat• 1~ m11ını teklif eden takrir • 

lırla kabul edilmiştir. •I' 
Bundan sonra Ank•rl ..,-

hasta olarak yatmaktı b010 
/)' 

ve eski bir gazeteci olıO sJ 
med Cevded'f o ve Cı,.,ı ı 
rln kurultay namına •1~ı 
edllmeııl karara alınmıı '~ 
leğe hl zmet ederek öle o ııl' 
allesl üyelerinin hıtıralarl 

dakika ayakta ınılmışur. şo~· 

Baııın kurultayı baobll _,, 

rO Kaya'nın eöylevUe k•f"" 
mışlır. ___-/ 

DoşnndükteriıP 
- Başı :l neft yQıde .,.; fJI' 
İzmir zenglnletl, d•b• r-' 

deki zenginler, beni okO 
dinleyen varlıklılar! d~' 

Baobekanın dlyeviol do1 
nuı mu?. ıı;ıtt 

Havada tehlike var! v;ııet·· 
ve bize havaları göster 1 

Gençlet ( Bazırız!) diye b•r'1~ ~o 
yorlar, canlarını ortay• ..tfffl 
yorlar.. Siz de yord ee•eı·1J 
brtaya koyun ve açın kete 

nlzl, açın! ,~ 

S l f er,pe 
eve seve can arını ıtd'" 

koşanların karşı8ında, ~ tf ,1 
letenf'!n şey bir h içtir. f'I r•' 
kiridir, akar, gider. Fa"'1 f~ 
hulonur, gen6 kaıaoılır orll 

yordun her kaygısı 100tfı 
d11n kaldırıldıktan "~' 
nasıl olııa, hep beraber ye 1,ı 
çok kazanacağız. Taorı gtJI d'• 
mesln, bir dftoman ealdır;t:,ıl• 
sizin zenglnllğlnlılo ne t~;· 
ne faydaeı olor ki?. Açıoı• 
teri zenginler! IJI' 

Siz, namuslu, özge• fi,,. 
ulusun varlıklı yordd•l1~çllt 
nıı! Parlak, iyi gftoler ~al 
tadına doyulmaz mot1°

10 f'f' 
için açınız! Devl6te •erUeO tJ'lf' 
devlete yapılan yardılll 
gitmez. Keeelerl ıçınıs! •. 
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fiATU/tf RAKAll 

Tefrika1No. 50 M. AYHAN ......................................... , 
Söz, Ilhan'ın Kalbinde Rir Kırık-

lık, Bir isyan Doğuruyor. 
4-ı,t Y ık.r 1 devam eti ı 
a:: 1Jnl ricada bulundu: 

• 1111 de hoıomı ghtl. 

--t~11ce ıını kolluk ede· 
he • Bizim hın hlle bun· 
~ili bilmez. Seni din· 

?, 1111blllr ne kadar se ,ı 

il Plda : 
1.tı 111 

olur da kendi tarl 
"1eı iDi? 

aıu 
r •11111111 bir de ıenln 

' dlıılerae! 
,' bııını çevlrtp Salığı . 

Se11 

) ın çeneni totıcık 
Ok..! 

' Ce•ıp nrmedJ. Enıe · 
'1 dı, Yıkar deum etti : 

tereddatler içinde, Tu· 
eli, 

g~ e lllClkemmel bir fır· 
'l'Qılttı. Dorun, hatırıma 

'4. 11111entn OçDnca adı dı 
t, Bence bu ıd daha 

t ... idi : 
iller et en bHı kabileler, 
~ karıı leyın etmfıler· 
. O Fenı Yaılyette kıl· 
~ tta Aıyı'dakl baytık 

11 Jıkılm11ından 'kor· 
~ Caeenler, bayık 'Han 
• 0 ) lmpar1torluğu yı 

lonrı bunlarını ıl· 

' eden kabileler, Altın 
~tkı1a bulunuyorlardı. 
, b bur kıldı. Tokyo kı· 

lr elçi ile bir ferman 
' 411aı amanda lthın'a 

1 
:el, elm11 kakmalı kı· 

L rt tıne gdsel ıt, 11rb· ....... 
•r yollamıetı •e onu 

) beraber, ııllerle mu· 
~ datet ediyordu. 
•ı tıktl. Dağların le· 

ti b be1ız kalpaklar gty· 
'it kıı .. 
IQ babıeı : 

~Qlll ·dedJ. işte aana 
t 11• Bizim kanımıı te 
~ ... ~ZQlmımııtır. Ufılm 
"Jı •lo ydreğl, korku de· 
._ lat111ımııtır. içimiz, 

t •ıııa ha•aaı kadar 11ı.. . a e 
te IDı bıı kaldıranları 

e ~ •0ıara, göğeftnG gere 
lı,~dl~ln kızı iste! 

't._'• batan kablleill delice 
.. tdı 
~ · O, ayni zamında 
~ 'lllnetu. Akıllı, merd, 
~ll bir kıbramandı. 

ti 
1 

Ban kızı uğrunda 
'- 1''1raptarı biliyorlardı. 'J &itler; 

'ıt..._ ' 11•n kızını, fnean göğ· 
'1. tl~erlerlnl ıöker gibi 
·~~ıte ltban'ın kucağına 
bt . 
'ı )'tt•rd B 

ta lô 1
• lr rivayete göre, 

~ltı de ilhan'• akmııtı . 
lııı,le •ııı, birlikte Altındığı 
' 1 titade, Han ona· - ,, ' )l&ı e ·de111f1tl ba kıblle · ,, ~uı 
' e . o 
1-tt ~llo, iki genç göz göze 

1 'il& 46 ,., kılblne gizil bir 
•, IQae A ht~ IJ. mma bu cihet, 

' ~ 1h.ret. U:utmıyılnn: 
l1a ~Pı lapa Hnuluyor. 

' •yıı, ıoğuktan yerı 

donmuı gibi gördnen kıyıların 
arasından, bııları göklere ttr· 
mınmıı ormanlıklardan ıılıklar 

gtçlp gidiyor. 
Altındr.ğ'da ııhlaaan ıllar 

klenlyor, duullar doğt'Uflyor, 

hayvanlar böğftrOyor. Hazırlık 

yapı hy ormuı!. 

Yiğitler, baştan •ı•tı zırh· 
lara bGrflnilyor Ye tuğların• 

kaldırarak, İlhan'ın arkaıındın, 
korkunç, yol vermez geçitlere 
atılıyorlar. 

Kıı, kar, don denilmiyor. 
Aıllerln barındıkları lllere bas· 
kın veriliyor. İlhan kalbinden 
gelen bir zorla, öyle kahrımın· 
lıklar yaplyor ki, herkeı, par· 
mık Hırıyor. 

Nihayet onları bir dere için· 
de ııkııtmyor, hiç zor çekme· 
den kırıp geçiriyor. 

Yotda döoaıa çok parlak olu· 
yor. Tehlikeyi atlatın Hın, ıe· 
tloclnd"n İlhan'• adımlar yol· 
lıyor Ye bu defa bir yığın mft· 
ce.berle baynk gönderiyor. Yl· 
ğltler ıereflne konuklar veril· 
meılnl ferman ediyor. Altın· 

dağ'da bayramlar bıelıyor. 

lıhın, Hının elçlılnl neza 
ketle ağırlıyor ve bir arahk 
baı baıa kalıncı : 

- Ağam ·diyor- b .n Hanım 
uğrunda kıhcımı kullandım, ıa · 

netıD galip çıktım. Hanım bil· 
ılnler ki, bu dığda otorop de· 

mir d~ğen yiğitler, her zaman 
onun lıırellne koşacaklar. Yıl· 
nız benim de IIınımdın bir 
dileğim var. 

Elçi; 
- Söyle yiğit ·diyor· söyle! 

Han ve tı!leler (Şehzadeler) 

seni o kadar ae,lyorlar ki, bir 
dediğin iki olmaı. 

- Ôyleyse ·dJyor· Hına da· 
mad elmak lıterlm. Onlar bo
rayı geldikleri gtıodenberl, y6 
reğlm bir ateşle yanıyor. Danı 
kızını verlree çok iyi eder. 

Elçi tereddÖt eder gibi bir 
nzlyet takınıyor. 

- Kızını lıtlyoraunoz ha? 
·diyor· f Uhaklka o kız da la· 
tenmlyecek kıı değildir. Fakat 
onun baıına birçok Hanlar, Te· 
leler taçlarını koymak letl· 
yorlar. 

Bu ıöı, İlhın'ın kalbinde bir 
kırıklık, bir isyan doğuruyor : 

- Onların tıcı vana, benim 
de kılıcım var. Hanların yapa· 
mıdıklarını, benim yareğlm ve 
kılıcım yapar. 

Diyor, Elçi cevap •eriyor : 
- Ben böyle hfreey ıôyle· 

mek lıtemedlm. Dediğim gibi, 
eenl batan imparatorluk Hnyı 
çok sever. Senin kahramanlı· 

gını orada da duymayanlar yok· 
tar. Ve ben bu itin olmaeına 
çabııcağım. 

- Sona •ar -

lzmir Milli Emlak MndnrlOğOnden: 
Ltra 

Tepecik kAğıtbıne caddesinde 272,274 No. 1ı harap n 200 
Halkapınar çatalçeıme mnklfnde bllA eıkl 284: taj No. lı ev 400 

M kAğıthane caddeılnde 282 no. lı ev 150 
Tepecik k4ğıthane caddelinde 176 eıkl 182 ıaj no. lı dDkktn 200 
SeydJköy bllktimet caddesi belediye yanında 24,l DO. lı fırın 100 
Buca lstHyon caddealnde 4 7 no. lı n 4000 
Reşadiye ıeUb çıkmazı ferah eoka~ındı 16 etıkl 18 t•j no.lı ev 300 

Narlıdere köyande Urla ıoeeel Ozerlnde 8 ,10 eski no. lı kahve 250 
Bardakçılar ıafıhat sokağında 21 eski 23 t•j DO. 1ı dftkkAn 350 
Karııyıka naldöken tramvay cıddeılnde 11 l eıkl 107 tıj 

no. lı ev bedeli ıeklı ıenede ödeneceğine göre. 1075 
Yuklrıda yazılı emnlln mOlklyetlerl peıln para veva ikinci 

tertlb mabadll taıflye koponlle ödenmek ftzere 13,6,935 per· 
ıembe gana ıaat 11 de ihale edilmek üzere mGzayedeye konul · 
muıtur. Tıllblerln o ıaatte Milli EmlAk m6dilrl0ğ0ne mtlra· 
caatlıra. 29 10 1565 

Hamza Rüstem 
Fotoğrafhanesô 

--
1 - Bayram gftnlerl açıktır. 

Muhterem mftıterllerlmf ıden gördftğllmOz rağbet ve 
tevecctlhe nıclz bir mukabele olmak Ozere bayramın 
birinci gDntınden Merbn nihayetine kadar reılm çek· 
tlrecek. uygılı mtışterllerlmlıe birer sarlf hediye ver· 
mPğl daşandftk . • 

Mftıterilerlmlzln bu hediyemizi kabul etmekle bizi teref· 
lendlreceklerlnl Gmlt ve temenni eyleriz. 

2 - Mağazamızda en yeni fotoğraf makineleri ile ecaaları 
ve umum fotoğraf mılzemeel bOyGk tenıllAt ile ııtıl· 

maktadır. Muhterem mtlıterllerlmldo bllhUl8 naıarı 
dikkatlerini celbederlz. 

Resne Fotoğraf hanesi Sahibinin 
Moşterilerinden Bir Ricası .. 

lklncl Beyler ıokığındıkl fotoğraf hanemi kapattığımı ııygılı 
mftştr.rllerlme llAo ederim. 

Kllıelerlml Emirler çar111ında Bıy Hımıa ROıtem fotoğraf· 
hanesine naklettim. Slparlı vermek fstiyenler lfttfen orayı ağ· 
ruınlar. 

Ben de şlmdlllk ekler zamanlar oradayım. 

· BAHAETIIN ·FOTO RESNE 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCBE LEV ANTE LlNlE 
11AKKA,. npuru 19 mayıeta 

bekleniyor. Hımburg ve An· 
veraten yftk çıkaracaktır 

" ARTA u vapporu 27 mı· 

yıata bekleniyor, 80 mayıH 

kadar Anvere, Roterdım, Ham· 
burg ve Bremen için yak 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCBUIDT • 
HAMBURG 

11 TROYBURG ,. 21 mayısta 
beklenlyer. Anvere ve Ham· 
borg'tan yDk çıkaracaktır. 

JOBNSTON V AREN LINES 
LTD LlVERPUL 

" QUENMORE,, vapuru 18 
mayısta gelip Lherpul'dan ytlk 
çıkırmıetır. 

SERVİCE DlRECT DANUBIEN 
TUNA HATTI 

"TİSZA,, npnro 5 haziran· 
da bekleniyor, Budıpeıte, Ora· 
tlılav n Viyana için yak 
alacaktır. 

11DUN A,, vapuru 30 hazl· 
randa bekleniyor, Budapeıte, 

Bratief av ve Viyana için yak 
ılıcaktır. 

TBE EKSPORT STEAMSHıP 
CORPORAT•ON 

11EXARCBu vapuru 2 ha· 
zlrana doğru bekleniyor, NeY· 
york için ytlk alıcaktar. 

N. B. - Gellı tarihleri ve 
npur tarihlerinde acentemiz 
hiçbir meı'ullyet kabul etmeı. 

Telefon No. 2007 · 200~ 

Olivier ve şOreka

sı Limitet Vapur 
Acentası 

CendeU Han. Birinci Kordon 
Tel. 24.43 

The Ellerman Unet Ltd. 
0 POLO ., vapuru 30 mayııta 

Anvera Ye Loadra'dın ıellp 

tahliyede bulunacak ve ayni 
zamandı Londra ve Holl için 
yDk alacaktır. 

11 OPORTO ,, npuru 5 h11I· 
randa Uverpol 'e Snanıea'dan 
beklenmektedir. 

0 TBURSO,, vapuru b11lran 
ort11ında Bull, Anven ve Lon· 
dra'dan gelip tahliyede bulu· 
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull lçtn yak ılıcaktır. 

Not Vurot tarihleri n H · 

purlann lıtmlerl O.erine deni· 
ılkllklerden meı'ollyet kabul 
dilmez. 

Devlet Demiryol
larından: 

1.6.935 tarlhlneen itibaren 
idarenin mılı olmıyaıı 11rnıçh 

vagonlarla ytpılacak eu nakli· 
yatından, en ışıjtı bu vagon· 
tarın lst•ıb hacmine ılt metre 
mtk'abının iki nokeanı kadar 
ton Oıerlnden heıab edilmek 
ıartUe D. D. 27 namarah tarl· 
feye ğöre Gcret alınacaktır. 

Boıılaa vagonlar mıhreçlerlne 

parHıı iade olunacaktır. Diğer 

eartlar ve tafıUAt lçtn lstaa · 
yonlera mftrıcaat edilmelidir. 

1646 

Bergıma Sulh hAklmllğladen 

Bergıma'nın Sağancı köyiln· 
den Ali oglu • Osman tarafın· 

dan Bergama Enverpaoı mahal 

lealnden boınak Arif oğlu Ali 
Te Arif karıeı Cemile aleyhine 
açılan teıçll ve lıttrdıdı bedel 
davasının mobakemetlnde: 

Müddeialeyh boıoak Arif 
oğlu Ali'ye çıkarılan tebllğıtte 
bnlunmıdığı ve ktındiılnln ıey· 

yar oldu~u anlııılmıt olduğun · 

i Z M 1 R SU .BESi 
' İkinci Kordonda Borsa civarındaki kendi blnaımda 

TELEFON: 2363 
' . 

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

Mevduat Faizleri 
Vadesizlere 
Alb ay vadt:liye 
Bir sene vadelije 

% 4 
% 5 
% 6 faiz verilir. ----

Zahire, azam, incir, pamuk, yapak, afyon veeılre komla· 
yoncoluğu yapılır. Mallar geldiğinde ıahlplerlne en mü111ld 
şeraltle nana verilir. 

Memurlar kooperatifinden: 
Keçiborlu kdkOrtlerlnln 50 kiloluk torbalarını 320 kuruıtın 

İtalyan ktıkartlerlnl de 345 kuruştan perakende olarak aatmıya 
baıtadııtımızı aayın halkımıza bildiririz. -lzmir Milli Emlak Mttdnrlnğnnden: 

Lira k . 

Buca yakarı zafer c•ddeılnde 43 eakl 4ı7 tıj No. lı 257,24 
metre murabbaı ıreı. 36 00 

ÜçftncCl karatae ealbıne haUl rlfat cıddeılnde 679 ada 13 
pnıel No. lı ar11dın mafrez. 

.. 15 parıel No. lı 828 metre murabbaı area 164 50 
" 16 .. .. 343 .. .. .. 171 00 

.. 17 

.. 18 
M 19 

" 20 
" 21 
.. 22 
.. 23 

.. .. 

.. 

" 
" .. 
" 

.. 342 

.. 309 
" 875 

.. 370 .. 393 
&6 344 
" 320 

.. 

.. 
" .. 

" 

.. 170 00 
15! 50 

.. 9 eylO.I ıo · 

kığındın ceb· 
heel vard1t. 437 50 

.. " .. 222 00 

.. .. .. 236 00 

.. .. .. 206 40 

.. .. .. 192 00 

Retadlye erik ve tnceddllt eokaklarının araunda 40,SS 
No. lı arsadan mcıfres . 

.. 3 pareel No. lı 129,62 metre murabbaı ıraa 65 00 
67 00 " 4 .. " 133,87 " .. " 

Kar1tae doku• eyltil ıokağında 662 ada 47 panel No. lı 
areadın mtlfreı. 

.. 47,l No. b 192,50 metre murabbaı mOfrez arsı 115 50 

.. 47,2 .. 207,60 .. " .. " 124 50 

Karatıı tenkkl eokağındı 20 eski 24 taj No. lı 134 M. 
murabbaı arsa. 80 4 O 

" halli rlfat c. 391 kıpı No. lı 30,25 M. murab · 
baı area. 15 00 

Yukarıda yasılı arsaların mtUklyetlerl 26.5.935 tarihinden 
hlbıren bir ay zarfında pa11rlaldı eatılİcaktır. Taliplerin bu 
mOddet zerfında Muti EmlAk mCldOrlftğftne mftracaatlan. 1552 

Akhısar Asliye hukuk hA Izmir Tramvay ve 
kimliğinden: Elektirik şirketinden: 

Karabôrklcı karyesinden Ka· 
11k Mehmed kaııeı Penbentn 
ayni köyden K11ak Mehmed 
oğla Hasan aleyhine açtığı tak· 
ılm dansı 6zerlne dnılı Hı· 
1anın lkametgAhının meçhull · 
yetine mebni llAnen yapılın 
tebllğata rağmen mahkemeye 

Şebeke ameliyatı dolayulle 
cereyanın: 

1) Bu 41yın 30 zoocu per· 
eembe gana ıaat 8 den 18 e 

kadar Şerafettlo Bey caddeeile 
bıcı Bekir sobğında ve birinci 

Lordonda Burnı•ı cadd• 11lle gelmediğinden bıkkındı gıyıb • .. ""' 
İtalyan hastanesi arasında ve 
mcıculr sokaklardı; 

kararı ittihazına karar verilerek 
mahkeme 16 ·6· 1935 pazar 
gani ıaat 9 a talik kılınmıştır. 
Geçen mahkemede dava letldaaı 

okunarak gelecek celee için 
ıubut nııtılatı toplanmakta ve 

2) 1 811lrın 1935 cnmar· 
teıl gıına ıaat 8 den 16 ya 

kadar oehltler cıddeılnde ve 
macavlr sokaklardı keılleceğl 

14: ·6 · 9:i5 tarihinde de fen 
memuru mırlfetlle mahallen sayın ~abonelerlmlzce blllnmtısl 

uıkelm yapılacağından 0 gtın 6zere llAo olunur. 

davalının bizzat mahkemeye 
gelmeel veya tarafındın bir ve· 
kil göodermeel lOzumu ve aksi 
takdirde hakkında gıyaben ya· 
pılıcık moımelenln moteber 
olacağı ilAnen tebliğ olunur.1559 

dan i~bu dı vanıo llAnen tebliğ 

olunmaaına n mahkeme 23 
Haziran 1935 p11ara tıllk olun· 
muıtor. O gan mahkemeye gel· 
meal veya kınunt bir 'ekli 
göndermesi, akil halde gıyı· 

ben mahkemeye devam oluna 
cağı tehliğıt makamına kaim 
olmak bere illa olunur 1567 

İnhtııarlar İzmir bıtmüdftr 
lOğdoden: 

Çamıltı tozlaeındakl ldaı e 

malı fırın ve Oç dane ev ile 

kıhvehıne, aşçı ve berber dük· 
kAnlarıoın mali 935 senelik 

kiraları 4 ·6 · 935 ealı gtınü 

Hlt on beıte ihale edilmek 
üzere on gdn müddetle temdide 
bınkılmıştır. leteklllerln temt· 
nıt parılarHe sözd .geçen gdnde 
İzmir İobleerlır bıımüdiirJO 
ğüode miUeşekkll komisyona 
uğramılera. ı sss; 
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FRIGI DAi RE soğuk hava dolabını 
bir lflks eşya zannetmek hatadır. ilk 
taksit olarak yalnız (10 LiRA) vere
rek alacağınız hakiki bir (FRIGID
AIR) evinize neşe ve sıhhat getirir. 

FRIGIDAIRE 40 mumluk al 
de bir elektirik ampulü kadar 
reyan Rarteder. Hundan dolayı,~ 
rafı faydası ile ınukayese edilıP1 

cek kadar ehemmi yetsizdir. 

FRIGIDAIRE alırken markasına 
ediniz. Her hangi bir soğuk hava dola 

"F R 1 G 1 D A 1 R E,, değildir . .... .. ... .... 
Donyada 4,000,000 F R 1 G 1 D A 1 R E kullanılmaktadı 

F R 1G1DA1 RE' in kıymetini ifade etmek için bun 
daha canlı bir misal bulunabilir mi? 

IP~(Q)U:JtrOa l8~oracdle1rOe1r ve ŞSÖa Izmir Gazi Bulvarı Kardiçah Hftseyin Bey Ban 

lstanbul Liseler Satınalma Komisyonundan: 
Galatasaray Lisesi Haydarpaşa Lisesi 

Cin el Tahmin Az Çok İlk temloıh Az Çok İlk teminatı 
flıtl L. K. L. K. 

Dığhç eti 50 k. 28000 35000 3000 3~000 

Kuzu eti 50 k. 4000 7000 2500 3000 
Sı~ır eti 35 k. 3500 5000 1706,25 2000 2500 1490,63 • 
Galatıearay ve Haydırpııa llıelerl pınıiyonl1rın1D mıyıı 936 ıonunı kadar yukarıda yazıh 

et ihtiyacı her iki mektebin ihtiyacı ayrı ıyrı prlnımel~rle kapıla Z1rf ıoretlle ekslhmlye 
koomoştur. 

Eksiltme lstanbul Maarif mildilrlyetlnde Uıeler mubaıebeclliğlnde toplanan komlıyondı yapı· 
lacaktır. 

Elulltme 5. 6.93~ çarıamba gilnft ıaat 15 'te yapılacaktır. 
Bu tıe gireceklerin 935 yılı Ticaret odaeı vealkalarlle birlikte 2490 eayıh lanonda yazıla ıartler 

fçlode kapah zarf belli ıaatten bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon bışkanlığına veril · 
mit veya gönderllmlı olacaktır. Bo bir saauen enelden sonra verilen veya gönderilecek mek· 
toplar kabul edllmlyecektlr. • 

Kapalı zarf mektuplarını kanonda yazılı olduğu dzere ilk teminat nakit makbuzu veya 
bank teminat mektuplarlle diğer ve11lkl koymaları lhımdır. Do ite ıld prtnımelerl görmek 
ve ya almak dzere komlayoo yazgınltğıoa mftracHtlerl ve belli Hallen enel teminatların mohı· 
sebe vr.zoealne yıurmılın UAn olunur. 20 23 26 29 2707 ·1,28 

D k İnhl8arl1r fdareel İzmir baı 
_&.\\lllllllllUlllUllllllllllF O t ~r ~111111111111111111111111, madarUiğGnden: 
Şfr A K 1 T Bey'tye tezkerelerinin yeni· = • ema 0D3Y ~-- Ienmeıl zamanı gelmtıtlr. fçkl 
_ _ Htıt tezkereleri bo ayın 18 inci - = = Bakteriyolog ve bulaşık ile 8alğm hastalıklar sg Cum1rteel gftnOnden, t6t0n ve 
_ birinci sınıf m0.taba88ı&ı =: barut lof ilAkll mıddtler ıatı· = Baıımahane istasyonu karoıeındaki dibek ıobk baoında '30 ıayı· § cılarının robeıt tezkereleri de 
- lı ev Te muayenehanesinde sabah ıaat 9 dan akoam ıaat 9 a kadar ~ 811lranın birinci Cumarteıl = baetalannı kabul eder. =: gauanden değfotlrllmlyo bıola· 
- Müracaat eden hastalara yapılması liıımgelen eair tahlilit ve § nıcıktır. Sıtıcalırımızın yukı· 

mikroskopik muayeneleri ile veremli haatalara yapılmaeıo11 cevaz gö. = rıdı göeterllen gGnlerden ltlba· = rillen Pnomotorake (hava vermek) muayenehaoeııinde muntazaman - reo gelerek tezkerelerini değlt 
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Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi Rontken MOtahaHıtı 

HERNEVı RONTKEN MUAYENELERi 
ve ELEKTJRtK TEDAVİLERİ. 

YOrilmi,en Te Bilhaua RAŞİTİK Çocuklara Ultra- Viole 
Tatbik ve Rontken ile KEL Tedarileri Yapılır. 

lk.ioci Beyler Sokak Fınn Karem No. 25 • Tele. 2642 

Kitabınıza Gozel 
8jr Cilt ·Yaptır

mak isterseniz 
Yeni kuaf lar çaro111 34. numarada 

ALI RIZA 
Mftcellitlr .ne8İne uğrayınız 

NEDKALMiNA 
Fratelli Sperco Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAI$ KUMPANYASI 
11CERES,. vapuru 16 mıyıata gelip yflktlntl boplttıktan ıonn 

sonra Burgıe, V1rna ve Koeıence limanları için yak alıcaktar. 
0 GANYMEDES., vapuru 18 may11tı gelip 23 mayııtı Anverı, 

Amsterdam, Roterdam ve Hımborg Umanlın için yak ılıcaktır. 

" CERES .. vapuru 1 b11lrandı gelip 6 hazfraoda Aover, 
Amıterdım, Roterdım ve Hımborg Umınları için yok ılıcaktır. 

SVENSKA ORİENT LINJEN 
1'NORDLAND,, motora 2 hazirandı Roterdam, Bımborg, Co 

peobıge, Dınızlg, Gdynla, Cöteborg, Oılo ve JıkandfnHyı 
llmanl1rını hareket edecektir. 

SJı:RVICE MARITIM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir Montaum Sefer 

"PELEŞ,, vapura 16 mayıstı gelip ayni gOnde 111t 18 de 
Hayfı, Mıhı, Marıllya ,.., 81rıelonı 'hueteı rdecekttr. 

" ALDA JULYA ,, npuru 20 hazirandı gelip 21 hulraoda 
Maltı, Mırellyı ve Bıreelon'a bereket edecektir. 

NATIONAL NA VIGATION CO. OF GRECCE 
lsmlr Nev-York 1r11ındı ıyda bir munıuam aefer 

"RINOS,, ••puro 14 mıyııtı lzmlr'deo ( Doğru ) Nevyork 
fçln ytık ılıcaktır. 

"TAMESIS., npuru 20 baılrında fzmlr'dca (Değro) Nnyok 
için yftk ılıcaktır. 

Yolcu ve yftk kabul eder. 
O.mlo: lltnlardakl hareket tarihlerindeki değitlkllklerden acente 

meı'ollyet kabul etmeı. 

Fulı tafıUit için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye ılrketl 
blnuı ukuında Frmtelll Sporco ıceatahğına mlncaat edllme1I 
rica olunur. Telefon: 2004 · 2005 

Obflrenler! Mu 
laka (Okameotol 
ÖksOrO.k Şekerle
rini Tecro.be Edi 
n :z •• 

ve l'O.rjen ~ab•P111 

En CstO.n Bir 1'14 
bil Şekeri OJduğO 
nu unutmayıo•1• 

- --------- ·ı 
Kuvvetli MOe b• 
lstiyenler Şab8 

Sıhhat Sorgtın 

Haplarını Maruf 
ecza depolanod 
ve (Eczanelerd 
Arasınlar. 

'----~ 
Cnbonltede , ..At) 

(MuaTin Profcır" 

Dr. A. Safit 
Ağız ve Diş fle 

Haıtalua hergdD 6' 
IODra baklf• 

·~ latiWl cadddi 
Ankara apartmaııı ~ 1" 

Tolgl'af • ı S 1' 
TelefoD : 


