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Alman Do 
için Ingiltere ile Diğe 

ler Arasında 4, Haziranda 
Konuş~alar Başlıyor. 

. a~cebP;ke;1;-e;;;;;=-YK;;. 
itayı üyelerile l(onuşması. 

Hava Tehlikesi Karşısın 
Oo~anması için da Sporcu Türk Gençler 
Yeni Konuşmalar 

Almanya 

______________________ .. ____________________ __ 

İ 'fnrkiye Bütün Dünyanın Gözünde Şimşek Gibi 
Çakan, Kafalaı·ı aşırtıcı ve Gözleri Ka-

t tıcı Bir Hızla ileriye ve öne Doğru Gitmektedir. 

iti,., doğmalara değil, hayata bakarak ileri gidiyoruz. e parti bir tekke· 
'~ de onun vncuda getirdiği program bir uyet .• Biz gidişimizde zamanın l 

l .. Ana sıkı sıkıya hoğhyız. Yarm zaman gerekliklerinin bizi ne gibi şartla1'1a 
u...~lıracağtnı bilemeyiz. Yalnız birşey biliyoruz: Yurdun ve ulusun önde 
~de olma ı için deneç ve sağduya neyi gösterirse onu~yaparız •• 

2 (A.A) - Basın 
~ tlyelerl bogao ögle 

)'Dkaek ziraat enstl 
•e OıbQk barajını gez · 

'· ete, 
- enat1uıde Tarım Ba 
llhllı Eritmen ile eaıtl· 

~ •t a.rafındaa karttlan· 
~ koaferanı salonunda 

kını kendlledne enı 
'-k .,11rulaıa eeaaı n ay· 

lltelerle, çahtmHında 
..... eı anlatmııtır. 

'<>nra grub garub 
Olobtellf lusımları 

•e oradu çıbulr bara 

ftlr. ô~te yemeğf 
~nde yenllmlı •e 
~ '--•n genel dlrektôrfi 

edim TlSr çiftliğin ku· 
•11latm•ı, çiftlik dl· 

l~ 'e Ka111monl Hylavı 

Bay Bitler 
latanbu1, 29 (Ôıel) - Al· 

manya donaomaın hakkında 

luglltere ile diğer ilgili dev· 
•. H. P. Genel yönetim kumlu Bay Receb Peker'in başlı:anlığınJo Jetler araaında haılr1nın dôr· 

toplantı halinde. düacG gGail konuımalar bıı· 

zlotller Parti genel eekreterl bu toplanııda realite bakımın· lıyacakur. 
Receb Peker'lo k1r kabvealn· dın ayn değer olan bir ıarafı Londra, 29 (A.A) - Reıs· 
deki davetlle nihayet bulmne vardır. Ooua iHOnde darmı men blldlr.Udlğlne göre Alma 
tor. Parti genel sekreteri Bay byım. Btı eadeee bir gö11ei1t y.a ile lag1ltere9uln deniz del · 
Receb Peker bu toplantıda de bir manlfeıtuyoa yapmak için gele;ı 4 haziranda toplanacak· 
mittir ki: değil, bir ve beraber gldltte lardu. Yara reemi koouıma· 

- Ön eöz olarak kliyümftze öz amaç olen karııhkb anlaı· tarın crgeel dentı eilAblarJaın 
hoıgeldlnlz. Sizi bo karoılayı· mımııı konetlendlrmek için ııaltılmw için areıaloeal reemi 
tım kendi adıma olduğa kadar toplıa•111 baloouyoruı. Toplın· konaemalara baılangıç olacak 
bOttln KeçlGren'lller adınadır mam11ın konuıuou Gnee de be· fikir daıuımalaunda bulun 

----...,... ......... -----~---
lzmir Sporcuları Hava Kuvvetlerin 
Artırmak için Maç Yapacaklar. 

Tayyare Cemiyeti Kupa Koyacak. 

' 
_ı 

Sayılannı arbrmıya borçlu old~umuz bir Türk hava filosu. 
lzmir sporculan; Türk Hava kupa koyacak ve iki ıampiyoa ka 

kuvvetlerine bir yardım etmio ol· tılatacaktar. Bu mea'ele enlce d 
mık için, kendi aralannda milliim konuoulmuotur. Hatti, C. H. 
bir müsabaka hazırlamaktadırlar. Genel sekreterliğinden bu bu,uet 
Gerçe kulübler aranada verilmio 
bir karar ve teahit edilmio bir oe· 
kil yoksa da, yapılacak k.ı.qılaoma; 

bazı takım~ann mubıelif olarak oy· 
namaları şeklinde olmıyacaktır. 'Bir 
refikimian verdiıi haber, doğru 
d r.ğil ılir. 

Tuavvur ıudur: 
Lik maçtan bitti ve bir oam· 

piyon çıklL Şild maçtan pmpiyo
nu da çıkınca Tayyare cemiyeti bir 

bir tezkere gelmio, Tayyare cem 
yeti merkez heyeti nezdinde t.eoo 
bil$te bulunmuo Te kupa koya 
ğım dı bildirmi~tir. Bam eua i · 
berile mavafakat bini olmUfl 
Bu ıneyında da daha bazı ıpor b 
rek.ellerile gıµıilll he1ecanınm a 
rılmau mevsu'l babiatir. H4aıli 
tamamile 1'aY.1.are cemiyetine 
olacaktır. 

Dr. Bay Ziya SöylOyor de çlftUğln kapladı · 
~•bndan •e muhtelif 
~11 üretlmladen ah· 
~ Itır etrafında rakam 

'ttın lzabıtı vermfı Ye 
, bira fabrikası gezil 

da. KöyOmOlfto pılnoııuoaaki - Sonu 2 inci yGıde - maktır. T b B • K 
··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- -·-·-.-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···· a anca y ı ey n ı m e, a 

150 Bin Kişilik Ordu.. bimeGötürübOynarken 

'ı:~: ::::;~~~:!~ Macaristan'ın Sabrı Tükeııdi. O da Ni- Saad~t Mi? .. Hayatta Mutlak OJara 
t '-1rn lılerl bakanı 8. S el t Y k l K • 
tkrnea'de hazır balo· h t s· ı A hl K v . t. aa e o ur ı ... 

. Clrtllkten dönOote aye J a 8llWIY8 arar ermJŞ lr .. (' Sorduğum Sualler Şunlardır: 
~ttlet mahallealode 1 l - Hayatta ençok korktuğonoz dakika, 2 - Ençok seriadi~i· 

•ı olan Bayıildirlık, Budapeote - (A.A) - Bay varmııtır. Ycıkcıo&el askerlik 150 bin klılllk bir ordu vere· niz dakika, 3 _ Saadet hakkındaki telikkinu, 4 _ En fada ya· 
...,,scı Bakınlıkları bl· Gömböı parlimenıoda ulusal hizmetini tekrar kurmak ve bilir. lan &öyliyen kadın mıdır, -:rkck midir, 5 - Yalan Ihım mıdır? 
~lbittlr. kaçak anlaıma oloslarınldne Badapeıte, 29 (A.A) - Dıe 

•tl L e•h silah n uçak hakkını itleri badceslnln konalQlmaeı DahlUye hutalakları mGla· MeaelA korkuyu eu b•y• 
ta... 111; bakanlığının zl· " • u u 

.._-.q•••llda Ali Çelinir.aya istiyoruz. İki yıl aııkerllk blı · 11raeında yeni bir söylev Yeren haum Doktor Bay Zlya'yı; bay korkumuzu • aoroyoreunuı. B 
-~ ltba 

1 
k l metl Macarlııana a;ağı yolr.au - Sonu 6 ıncı yGade - F. Tahılnln maayenebaneelnde ıoale blrdenbl:e cenp Yerme 

... ~ D ığında arıı a · baldom. Az kooaımaktao zevk bl 
~tile basın kurultay u •Ah d c d gGç rıey ... 

L stamız me ev et alan, dinlemenin ehemmiyet ve D k bl d "•rıı yakın alilr.aeıoı o tor raz OıOndG: 
~ le kendllerile mab· - Ben ·dedi· yaradıht it 

~· -.ı .. , ftzerlnde görftı · Ankara'da Go·· mu·· ldu··. barlle uablylm. Fakat blrço 
tııı..' badlıelere karıı kendimi fu 

' l11taat dairesi genel heyecanlara kapılmaktan ku 

' ıt,,ı tırafındao sı. Gazeteciler' A • Cevdet'in Tabutunu tarmıı, ttidallmı bırakmamııı 
"alb batbnın lnoaat dır. Bu itibarla belki de, kos 

, •e bugan Yerıım., Umuzları üstünde Taşıdılar. ku, aevıoç veya ztırap olan 
h Ok~larla öoümOzdekl çok mQe11lr olmau lcab ede 

'
LP~ltcak lıuımlar hık· Ankara, 28 (A.A) - Ölümü Ahmed Ce\det'i kaybetmekle ha· nk'ılar bende derin laler ,..q•t bütün basın ailesinde ve yurdua ~ın ailesinin du) duğu acıyı anlat• 

l'ermloıir. rakamadın •eçmlılerdlr. Kor b bütün okurlan tarafından içten bir mıılardır. " 
lirada misafirlere acı ile karplanan Ahmed Cevdet' in Müteakiben Ahmed Cevdet'in diyorsunuz. Elbette ki, bu k 

G ikram edllmlt ve cenaze8İ, bugün Baaın kurultayı tabutu meSlek arkadaılannın ve ko, "lilm kaygıı uı taııyan k 
~elertne kartı göster· mün11sebeti1e Ankara'da bulunmak.ta evdilderinin omuzları üzerinde ko olacak .. İki vak'a hatırları 

'-k l:ıdıo dolayı Bıyın· olan hütün gazetecilerin ve onu Hacıbayram'dan Çocuk koruma ge• bunları anlatırsam, soalial 
't"t •ıaına teıckkih' ede· yakından seven ve tanı)anların it· nel merkezi onüne kadar gttirilmi§ cev.b vermle olurum: 

lttla•tlırd1r. tirakile koldınlıııış tır. •e borada otomobile konı.ilarak Ce· Ç ki da E d 
• Bay Gömbö. Ahmed Cevdefin namazı kıbn· beci}e götürülmüo ve orada gö· oco uğum " vlmlz e e 

la '1 iyeleri bayınd1rlık ,savga btldculnln görGoGtd ınra · dıktan ıonra tabutu baıında bu mülmüotür. Cenaze merasiminde me bir tabanca geçmlotf. T 
8'~tldı1ı ıonra Ekonomi eında Mıcarlııan'ın ıremlusal büyük ölünün en eski meslek ve İçiıleri Bakanı ve Bwn kurultayı bancanın oarjorano çıkardın 

•ıalık.larını gezmloler bayat arkadaşı Ahmed lbaan Tok· bqkanı Bay ~ilkrü Kaya, Tanm Doktor Bay Ziya~ Oynımığa bııladım. amb b konferaoılara gfrebllmeal için . 
~h 

1 
11 gezlnıller eına· ıillblanmakta eahllk bıkkını göz bir söylevle onun hayatından Bakam Muhlis Erk.men hazır bu· lylll~lnl iyice kavramıt olan buan beynime. hazan kalbi 

~ .. t laalıde bulunmakla keakln bir eırt olan~ ileri ve yilkeek meziyetlerinden bahset• lunmuo Ye Polis Jandarma müfre· doktor, gtldft: latnyor, ıklım ıır 1 oynıy 
'hı A rlk 'I mio ve habraaını tuu eylemiotir. zeleri iotiril etmi§tir. Ahmed Ccv· 

'" 4t btat n:ıe a ı gue· ıtlrmGı n demlotlr ki: Ahmed 1haan Tökgöz'den sonra det'in tabutuna Şükrü Kaya, Baeın - Yapmaran .d,,dl· ıaallerl· eğleniyordum. Bir aralık, u 
' '111muılardır. - Şimdiye kadar ulaılu muıllim Halid, ~eae emckdar ga· korultayı, Anıdolu Ajaneı, Zinat nla harici ıekll ltlbarlle kolay oldu bilmem, tetiğe dokunm 

"--..: Gyelerlaln bGUlıı ıoeyeteılne gQvenmle olan Ma· setecilerden CelAI Dnud ile lılccdi bakanı ve aileıile doelları ı1ra· fakat baklkttta ıum n tabanca ~atladı. EY 
.___:::.....111Q&dııızaım_J..__.._L.ıcaR1.ıaıl...Jdlmd:1....umı.ııwı._mıLUD1LL.s..ıı..a.ıİlı..._.aA&ladiJk1-i........1mLu:!e.ıwwLWuiuu:&t.enııleL..i.wmtuıımlut-~.l.Jllı:....R.Jhkul!~.__~~~...L~~-~So~ 6111C&•mfede 
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Hava Tehlikesi(TeDyazo DlUlylUlkDaıro l 
Yurddaşlar, Vatan Sav- BalkanlardaDörtTaraflıBir-======~ 
gası Uğrunda Hava Ku- blok Arifesinde Miyiz? 
romuna Yardım Ediyor. Bu _, _____ _ 

Ank.an 28 (A.A) - TClrk han kurumuna yıldı en ap~ı 
20 lira Tererek havı tehllkednl bilen iye yuılınların ıayııı 
gladen gftne artmaktadır. Memleketin her tarafında coıkan 
hazırlıklar nrdır. Pek yalmıda lllerlmlıln n ilçelerimizin 
lyelerlul yazmaya baıhyacağıs. 

Üye No. Adı 
504 B. Cudi Ank.ara Koçsıde aparımın 

yılbk vereceği para 
20 

505 Ahmed Koparan (T. K. K. tofôrft) 
506 laıemat Ôadamar (Eakloehlr 11yluı) 
507 Hamid Ortaç (piyango yar dlrekt6r6) 
508 Hilmi Aılan (piyango mahuebe tefi) 
509 Kemal Kılmlk (piyango tef 1) 
510 
511 
522 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
621 
522 
523 
524 
S25 
526 
527 
528 
529 
630 
581 
532 
~33 

584 
535 
586 
537 
588 
539 
5,0 

Fuad Aktan ,, 
Hayri Erbay ,. 
Hakkı Eralp (piyango vesnedan) 
famıll lea ( ., bokok mlta•lrl) 
Ruib Pala (plyanğo memorlanndan) 
Muhtar Dağlı (piyango memurlarından} 
Hakkı Demlrtaı 

İhean Unan 
Mehmed Alçıtepe 
Faruk Hlraoğlo 
Rıdvan Gtlrkan 
Şenfettln Gôkçay 
Cabir Uygurey 
Fuıl Volkan 
Feyzi Genç 
Dan Ergtlnn 
Salim Taıkınn 
Fıhrettln Ertan 
Hikmet Baykal 
Tabıln Toböı 

İhıan Ulaeal 
Bahri Gdr 
Hayri BaydoRan 
Mebmed Tunay 
Şendettln Deterll 
Cemil Olcay 
K.bım DlçleU 
Buldll Oran 
Ziya Motel 
İamet Gir 
Nuri Göl 
Fahri Ganerl 

(piyango memura) 

ti 

" 
" 
tt 

tt 

" .. 
" 
" .. 
" .. 
" 
., 
ti 

tt 

tt 

" ,, 
.. 
.. 
u 

., 

20 
50 
80 
50 
4:5 
45 
45 

'o 
40 
25 
26 
~5 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
22 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
20 
20 

Uşak Şeker 

Verilen 
Fabrikası Hakkında 

Haber Yanlıştır. -Ankara. 28 (A.A) - Samerbınk: genel dlrektörUl~ftnden aldı· 
ğımıı bir bilgiye gör' Utak ıeker fıbrikaaının ortıklanna bu 
YJI yazde yftz kir da~ıımıyı kırarlaıtırdığıaa dair Utaktan 26 
mayıt tarihinde •erllmlı olan haberde yınbtbk nrdır. Meı'ele 

ı:odor: Uoak ter•kkl ziraat ılrketlnln ıaef lyedol mllteaklb Snmer 
hınk mezktır flrkeıln halk eUnde bulunan hl11elerlnl I 934 ıea 
itibaren nominal kıymetlerlle 11tın ılmıya baılamııhr. 

Bunların ylzde elllalnl ge~en yıl ödemiıılr. Şimdiki tevziat ise 
herhangi bir klr lnzll ile alakadar olmayıp lJdenmeıl buaeueye 
talik edllmlı olıu yilrde elli hl11e bedellerinden ibarettir. ....... 

C.H. P. Yeni Saylav Namzetleri 
Ankara, 20 (A.A) - Botalan ııyluhldardan G11lanıep'e eakl 

korgeneral Ali Hikmet Aydermfn, Kara'a İatuabol lalnnlıeıl 
dekanı Fuad Köprftll'aftn ve Tokad'ı eakl Tlmgeneral S.tkı 
Llke'nln namzedllklerlnl partt genel · batkınlık dlHnı onay· 
lamıttır. .. 

lıtanbul, 29 (Özel) - Balkaa'lırdı, Almanya, Lehistan, Mıcarlatıo 'e Bulgatlatın araeında 
yeni n ılyaıal bir blok ncoda getirileceği hakkında bir eıyla çıkm111ır. Do taylanın Almanya 
ban ka•vellerl bakını General Görlngln Sofya aeyıhıtladen doğdoğono ıöyllyenler de nrdır. 

Ankara'da Hava Nümayişi ve Zehirli Ulueal Rea&1Gr•111 

ııoıyeteıl (Sirkeli) direkt fll1 
den bay Said Rıaa Se 

Gazlardan Korunma Tecrüdeleri hafta izinle İıtıabol'dt' 
• • mıza gelmlıtlr. 

Nomayişler Esnasında Muhtelif Yerlerde Konferanslar Turing kulOb~ 
Ankara TClrkof lı r-'"' _ 

ve Halka öğOtler Veri.lecektir .• 
Ankara, 29 (Özel) - Ankara'da bir hava nClm•ylşl ve zehirli g11lardan koronmı ıecrtlbelerl 

yıpılmaeı karırlııtırılm111ır. Donan için ıimdiden huırhklara baılanmıe •e gereken tedbirler 
ahnmıttır. Ntımaylıler eanaeında Ankara'nın muhtelif yerlerinde konferaoılır n mtııamereler n· 
rllecek, zehlrll gazlardan halkın naeıl korunaca~ı göeıedlecektlr. -------·· ........... ·--------
8. R •. Peker'in Kurultay 

üyelerile Konuşması. Heyeti Don 
Toplandı. 

- 0.ıı 1 inci yazde -
Urtmloılm. Bu Keçllıren köıe· 

ılndekl konatmımız Oç g(in 
önce parti çıt111 altındaki ko· 
nuımımızm bir devamıchr. Be 
nim tarafımdan ıöylenecek yeni 
blrıey olmamak ve arkıdaılı · 
nmın ıöyllyeceklerlnl dinlemek 
gerekirdi. Ancık birkaç eözle 
6uglnkG konotmamııı açmak 
lıtedlm, 

Arkadıılar 

Blllyoreunuı ki yeni Tlrklye 
bfttln dlnyanın gôzlnde ılnııek 
gibi çakan klfalırı fltırtıcı n 
gözleri kımaıbncı bir hız almıı 
bu. hızla ileriye •e öne doğru 
gitmektedir. Her Yarlık gibi 
bir yftce deylet ve ohu varlığa 
olmak bakımındın yeni Tdr· 
klyeuln kendine hu ana prea· 
ılblere sahih olmuı lbımchr. 

Ferd bGtDn hayata temularıaın, 
denençlerlnln Te görltlf.!rlnla 
ıonundı bir inana vuır n o 
adamın nrlığın• bu inan beıler. 
Karıılqtığı glçl6klerde bu 
inandan kuvvet alır. Bir ce· 
miyette de ııoeyolojlk bakımlD· 

dan mDıterek birtakım akideler 
;; 

nrdırr. Hele bir devlet n 

ulusta blyllk varlığı dayanacak 
olacak inan öalntln önemi 
bfty6kt6r. Devlet te bu öıtı 

politika yapar. Yeni Tdrklye 
varlıAının dayınağ! olan T6rk 
ferdlerlnl birbirine bı~lıyarık 

kCltleleoılren, onu kartı •arlık· 
lır Gıtftnde zinde bir konette 
çıkaran Kımlltsmdlr. 

Kamlllım bir ruhıor. Onu 
rohleotıran ana de>ktrlnler var
dır ki herhangi bir maea ha· 
ıında yazılmıı cOmlelerden lba· 
ret değildir. Yeni Tftrklye do 
ğoıondın hnıDne kadar eavaı· 
lar, çetldll hidleeler, çıhoma· 

lar ve ~tıomalar içinde bftyG 
mDotlr. 1ıte yıl 11y111 bakımın · 
dan kıea fakat içine aıkııın 

hAdiıeler bakımından çok kesif 
ve olgun olan bo zamao par· 
çuınıa krlıtıllze olmuı netice· 
teridir kl Comorlyeı Halk par· 
llılnla programını eeaı teıkll 

ediyor. Her cemiyet için; her 
oluı için bir mloıerek lnın 
ve 6lkft bağı, bir mGşıerek hız 
alma kıynıgı vardır. Her kökla 
oloıtı bu tllkG blrllğlatn eeaı· 

-lınnı rutlırız. lııe yenl Tir· 
klyenin de böyle bir kökla re 
kolları bir tek hedefe dogru 

• 
yClrtltea Glkft baAı vardır ki 
adına Kımilf zm diyoruz. 

Bir uluıun bfttGn ldıre eden· 
Jerl, yazınları, ıöz ıöylJyenlerf 
o uluıon menfeatl için böyle 
bir 1:01111 anı f lklr eınfında 
blrleımiı olmalıdır. Biz tona 
inanıyoruz ki hele ba dördf1nc6 
kurultayda kabul edUmlt yeni 
geoit programla rejlmlmlsln ta· 
klbettlğl yolda hiçbir kuanbl 
nokta kalmamıı ve blılm kea· 
dJmlze haa Te kendlml&11 en 
uygun hayat formGIGmftz bu 
programda 11ptınmııtar. Her 
hangi bir aykırı f lklr ve dok· 
trlnlere çarptığı zaman onu 
kendi hayatiyeti n keadinde 
mevcod olua kuvvet önflnde 
hafif bir dalga gibi geri çekil· 
meğe mahkum olacaktır. 

Kurohıyıa onadığı aon prog· 
ram bugDnkl hayat icap n 
tartlarana göre hele kendimize 
uygunluk bakımındın eo mfl· 
kemmel ekelkels Ye bütln hıo · 

ka formGllerden dıtdndGr. An· 
cık biz doğmaları değil bayıla 
bakarak ileri gidiyoruz. Ne 
panl bir tekkedir ne de •ucu· 

- Sonu 6 ıncı eahlfede -

• 

Ankara, 29 (Ôz~l) - Vekl·l 
Jer heyeti, bogGn öğleden ıon· 
ra Bııbakan lımet loônl'ndn 
baıkınhğı altındı toplıamıı n 
önemli bazı itler için konut 
malırda bulonmottor. 

· Masonluk 
Hakkındaki 

Haber Yalandır: 
lıtanbul, 29 (Özel) - Mı· 

eooluğun kaldınlacağı bıkkın· 

dald haber, ilgili kimseler tıı· 
rafından tekzip olunuyor. 

Bu Sıcakta 
Şarap içilir Mi? 

İatanbul, 29 (Özel) - Şıcak 
havı da içtiği 11rıptan f eTkıltde 
aarhoı olan bammal Ahmed 
adındı blrlel; HftıoG adında 

bir çocuğu bıçakla ölddrmlt 
Ye derhal yıkalıamııtır. 

Ticaret 
Muahedesi Uzatıldı .. 

lıtınbul 29 (Ôıel) - HG· 
kumeılmlzle Fransızlar ırııındı 

evelce lmzalanmıt olan ticaret 
muıheıl, bir ay daha oııtıl

mıetır. 

elefon: 3151 TAYYARE Si N EMASITelefoo: 3151 

BUGÜN 
Senenin en oen ve en güzel iki büyük filmi birden 

1 a Ke<dlo Ayağo 
Barold Lloyd • Una Merkel . 

1ki aaat mütemadi kahkaha (Fr.neızcı) 

2 a Ta06 klUŞU 
Goatav 1'"'rölich • Maria Salveg 
Şen ve takrak Ye §aor)u)ı film (Almanca) 

llillİI FOX Donya Havadisleri 
DfKKA r : Günlerin uzaması dolapsile eeans saatleri değiımiıtir. 
Hergün 17-19-21,15 Peroembe 13- 15 talebe eean81 Cuma 13-

15 ilAve sean ı. Jlcr iki filim de büyük olduğu için tam bir eeane 
devam eder. Yalnız son eeanı ta gelebilen seyircilerimizin iki filmi 
de görebilmelcrlui temin için Çarşamba, J>erıembe, Cuma günleri 2J ,15 
aeanıııoda "Kedi Ayağa,. filıoi diğer günlerde 0 Tali Kuıu,, filmi gö~ 
terilecektir. 

Ucuz Fiat · Serin salon · iki Bnyok Filim. 
Fiatler Hergftn ve her seansta: 

25 a 35 a 50 kurut• 

kezinden; Todog ye 
kultıb6 İimlr koıDI..., 
(Fahri) baokanı llbaf 
K. Dlrlk'e bir ınektob 
kul6bG İzmir Ç9bt ~ 
öUlrl takdir .e ıebrl 
mittir. 

Yarın 
1 

Tire Geziotiıi ~ 
Todng n otoınobll fi 

oftn Gsel trenle yatt• 
yıpıcağı gealntl tçlo 
bftylk h11ırhklar ~~ 
dır. Gezmenler (Sef~.;ı 
re' de huırlınacak ,İl 
Kaplan •e Pıtı çeı..,.ı 
lannı götdrtllecekleıtl"~ 
bftaler 10·15 daklk•dl ...
lılara Hracaktır. Ya~~ 
tane ormanları ile k 
yel eerlndlr. Dural~ 
iki derece olıa eo1•

nrdır. Geslatl çok 
olacakhr. -

Afyon 
için Alınan t 
Yeni Tedbirle 

Ankara, 29 (ôsel) '~ 
lırımızıa, dıt 6lkelerd' 
ıtleıle 111ılmuı ıçbl..;. 
inhisarlar n Eko11° -; 
lırı araluında 1110~ ti 
önemli kararlar aldJ rl'" 
kararlar• kerekeD 1' 

dlrdller. IJit 
Varşova'da dtY 
Boğuşma Ol 

Vırşova, 29 (A·A~ 
pr kurulunda N .. 1 
ilet n Yahudi oyeıer ot· 
bir boğoıma : ohn°~ ~ 
ağır olmak 6ıere • 
ralaomııtır. 

Uçak 
VermemişJet• 

Berllu, 29 (A.A) -;_, 

bakanlığının özel ~· .ı ı 
İtalya hın aıqeıl•'~J 
nın Habeılıtan'• ;;,ti'}_ 
eane mılıemeıl .,o l 
Ye nrmlyeceğlal •~,.11 ~ 
Alman fabrlkalırıo• ,, 
ler •erdiğini reıaı•• lıl 

1
, 

Çek ostovıılıi'İ. 
Kabinesi Jslİ~ ~ 
Prığ, 29 (AA ) -;_.,,....., 

nkya'da ıayla• "~fi 'J· 
ıonra Adet olduğu ,J 
pter kablneıl lıtff• ~I~ 

ol• 
Relılcumor kablD'f,a' 
ma111nı tekrar t1.ı 
mittir . 



J ,Veysel 
935'!plurteıl glnl, 

'Hl, bmlr'lilere bir 
halk mmlkııl) al· 

~ .. Sı•u'ın Şmrkatla 
n (KuUJnın) Sini· 
dan Atak V eyael ile 

~ .. ,,_,i dlalettl. 

~~k tllr • ., mmlkaal · 
:,....., kadretll Ye 6sgila 

oldaiaaa, Balknl 
~annler bir kes 

oaa ook aala, dip· 
"}11111 ... oram, denls aed 

.... ~ pek botama gl· 

S... duygula olan ba 
.. Jle eslnç h•ll ıer· 
M acı .• 
\1 'Jlel diyor ki; 

birteyı çok menk 
Aıatlrk nlaaı •e 

ltır1aıda. Berkeı ODDD 

- beykellal giriyor, 
,.__lyoram. Ona çok 

camarlak .. yramın . 

de11an, Tlrk deY· 
••1ık ltlerlal, ıan Ilı 

r. Kotmalan da 
&anlan lsmır e.ı. 

._ buıaracakhr. 
......... bir t•amal 
,_yoram. Bana A11k 

ı..abal'daa klylne 

hitiace balblller c;a.r 
..,..,~_.,......_ _ loJtntı bannama ttlter 

kna,Ur yueler Mtu 
... ..ktabam biter e(. 

• 

Günün Şar duyukları Dllttlndtlklerbn ••• 

Alman Piyasasında 
ürünümüzün Satışları .. 

935 Rekoltesi Ozerinden Yapılan 
Satışlar Nasıl Gidiyor?. 

Tlrkof lı &erlin tabeılnden 

aon haf ta •tJtlan ballaada 
tanau• teelm Ye endlllrl oda· 
una • .. i•dald rapor geladttlr: 

Bu bafıa içinde Tlrk Clrln· 
lerl 935 yalı rı5kolteıl Gzerln· 
den utJtlara batlaamıtur. Bam 
barg karaClıClm plyaıaıı bir 
hafta önceye göre blru dar· 
pnca geçmlttlr. Banan aebebl; 
ba hafla içinde Bambarg'a 
oldukça bClyClt parıllerla Yar· 
mUJ Ye ba11• kart1hk çok iıtek 
olmamaud•r. Balbald ba•ı ld 
hallt nleri yeal mallarına .p•· 
nya çeYlrebllmek için hemen 
•tıt bnealne dltmlt •• ba 
ya.den flatlerl haf lfte ladlr 
mltlerdlr. 811 indirme lise 
deaer der•cede deAlldlr. Ancak 
100 kilo batına orta he•bla 
yarım Tlrk llraıı kad1rd1r. Bn 
•nd• hasır mıllırın ıClrlml 
tabii bir halde llerlemlıtlr. Fa· 
kat itler blyClk detlldlr ve çok 
defa yakın ihtiyaçların kıpa· 

tılmauaa bıAh kalmıttır. 

Bımbarg plyMaundakl ba 
daraman l•lerl ahında bmlr 
lbraeaıçalan da flıtlerde klçlk 
indirmeler yıpm19l1rd1r. 

lsmtr'ce yapılan indirmeler· 
de gene orta h~p 100 kilo 
bı11na cif Bambarg y•nm Tlrk 
lir111 kad.rdır . 

1985 irini Gserfnden ı•ıı 

Yerlılere ha haf ta içinde baı 
lanmıttlr. Ba alında ilk itler 
T6rk Cla6mlerlne kup daha 
caah bir lllnıl ( Alaka ) ayan· 
darmıttır. Yeal rekolıe lserl•· 
elen muamelenin gltdlkce çoA• 
18Cap katkmasdar. İ•mlr lbn· 
catcalan haf ta içinde yeni tlrtln 
lse.ıfnden lf8~daki I latlerl 
teklif etmlılerdlr: 

100 kilo be•bile Terk llnu 
olarak: 

7 naman ekıtlrlma Kara· 
baran 14,5, 8 aamua 15,5 
Tart Urau, 9 nam•ra 16,5 
lln, 10 naman 19 lira, 1 l 
numara 2;1 Hnd1r. 

laelr: ııoklar bayii klçCll· 
mittir. Bambarg ply ... ıadaki 

A.pk Ve11el, B•lkcvlnde iki 
uatten· slyade; Hsı ile tClrkl· 
ler, kotmılar, deataalar okudu. 
Her parçau, alkıt tafmaı ile 
dlnlendl. lsmlr hgGn (Orljlaal) 
bir gCla ,atadı. 

Atık Veyael'de lsmtr.den ç6k 
aemaçll aynldı. lsmlr için , ... 
mq• batladıAa deıtanıaı, kô 
y6nde bitirip Balk.evine gön· 
derecek. 

R. 8. 

~'~çevire.ı:JI Z CI ~ 
Baron: bel y•talıada DA• 

narkea: asakla• bir otomobil 
leli itini. Otele d91ra geliyor· 
da. Ba, belki de bir kam· 
yoada. 

Paıle'I bllealer blllr. Ba gel· 
sel ye oynak teblrde gece ba· 
yatı çok caabdar. in••• lyle 
pUr ki, Parh'Wer biç ayamH· 
lar, gtlrlltCl, patırdı .. anket, 
ta ••baha kadar de•am eder. 

Unkaan ltltllen otomobil aeel, 
Baron lksel'ln b,_ada bir 

lltlfb•• l•JU .. r•ıttı: 
- Acabm ae •arP 

... uarclan •t•t · bir haltı in· 
ceye gire · bin• daha iyi f l· 
atlerle detam etmlıılr. Bam· 
barg'da ubk huır mal kılm•· 
dığını baıı teclmenlf'r keıtlrl 
yorl11. 

Haf ıa içinde 1935 rekolteel 
lrGnlerl lıerladea de gGrDıme. 

ler olmoı 'fe ilk itler y•pıl 
mı111r. 

incir aht Hrltlerlaln yakın · 
da canlanacatı bekleniyor. 
Çinke birçok alacalar pty .. nın 
ilk açıbıı ıınaında beab it 
yapmaıa pek yanatmamakta, 
f lıtlerln alacaıı gldftl daba 
iyi knrıyıbllmelı: nere timdi. 
ilk beklemeyi dıba yerinde 
bulmaktadır. 

Pamalı:: Kontrol dalrel ',l'lrk 
p•mok flıalerlnl blrH daha 
yllı:ıeltmlttll'. Fakıt bana kartı 
TGrlı:tye plyaHlaraada da flıt· 
terin bir derece çıktıtı haber 
.eriliyor. Ufık parıl •tatlar 
olmuttur. Pımak kontrol dal · 
realnce adenmealae mllaıde 

edilen flıtler pama&an kalite· 
ılae göre 100 kllo baııaa elf 
Hamburg nya bremen 95 75 
muk iken Tlrklye'den 80· 
100 mark •e dıba fasla lale· 
allditi anlqılmaktadır. 

' Hergon 
Beş Kelime. 

Onbhincl U.te 
1 - Mbakere - G6rtıme, gö

rilftl 
Örnekler: l - Bilkret g6-
rlpıtelerindea IODn ... 

2 - Da iı için daha hiçbir 
~rlılde bulamaad&k. 

2 - Müaakata - A.Jbf1Da 
Örnek: Da iki Mlam aruın• 
da her a7ı11m1, bvpya 
Vanr. 
Milnakap etmek- Aylltmak 

3 - Taatiyi ef Ur etıaek - Oy• 
IAflllak 
Teatiyi efkAr - Oylatma 
Örnek: UAD·asadı7a 01lat
madaa aoara, iatadilin'• gibi 
karar verebildik. 

4 - Erk.An amami7e - K..moy 
(Kamal oy'daa) 
Örnek: Almaaya'aıa IİÜh• 
laDma daYU1ada İugiltere 
kamoya ikiye aynlmqtır. 

5 - Baliret - Ôllgtrl 
Örnek: lmaa biçbir itle 6a
görla6nl kaybetmemeli. 

NOT: Gue&emiae g6Dderi1ecG 
yuılarda ba kelimeleria O.....a• 
bcalan kallaaılmalllUllll rica 
ederiz. 

DeıkeD, otomobil blru daha 
ya•lapnıfb. Amerlka'b polll ha· 
llyeal, aafi kalak keallerek iNi 
dlallyorda. 

Bir aeı... Tatlı bir bdan 
ıeıl.. Bir kadın glllyor ve 
kabkaha11, Sen nebrluin iki t•· 
nf b •bilinde aklıler uyandı· 

nyorda. Oıomobll çok lusb 
ılltlgl için, yakandan itldlea, 
kadın leli, birdenbire ta a•k· 
lardaa duyulmıya batlamı9b. 

Baron lksel, ae olab bltdglal 
daha iyi lıtdebllmek için, biç 
hareket etmlynrda. 

Hayret... O ne? Ent, ba ne? 
Otelin klremlllllfnde bir ı•· 

rClltl Yar... 8a nkltte otelin 
lltlnde kim geser? 

Amerlka'h poUa h•fl7..S, 
mnmakla oWa&a 7a&ak1U J•· 
""8 dopalda, ...... ,..core· 

üniversiteden 40 unginler için 

Genç lzmir'e Gelecek .. m:~:,;!.~~=~ 
ı.r. DIDkl yammda (Zeeglaler, 

Rektör, llbaylığa Gençlerin Köy· keaealll açıaısl) Dedlglm içle. 
bua taaulıklanm beaa kani· 

lere Koşacaklarını Bildirdi .• mıtlar: 

OniYerdte gençlerinin birkaç 
yal içinde bmlr'e yaptıklan 
arqtırma geslndled lnemU 
ıonaçlar nrmltdr. Y anaı oma•· 
l•rına alaak b.; gençlerin k6ye 
doğra daha hısla inmeleri fmy 
dah olac•kt1r. Örnek klylerl· 
mla ba gençleri yas tatilinde 
birbuçak ayhk bir umıa için 
aralarında girecektir. Klyctl· 
ilk kanamlle k6y kalkınma· 

tarını yakındın gGrmek f1ru· 
tını .ermek isen llbaylak 40 
Clnl Hnlte gencini konak etml· 
ye karar Termit Ye l11mlr'e ça 

J.ır1111t11r.! 

Ege tarihinin baıen eat6k· 
lerlal ve canla belgelerini, köy· 
c6lflk kıllunmuıaıa hasını 

her yönden g6rebllmek için 
ba gençler örnek köylerinde 
kalacaklerdar. llb8yht geaçl .. rl 
lnl bir progr1mla v-._klt Hklt 
bir anya tophJ8rak klltlr 
asmıalarlle ( MCltabau,ılerlle) 
oalan k6y gesıatllerl yıptıra· 

cak; kiyle kelkınmuım g6a· 
ıermf'ğe Ye denim çocu~ları · 

aıaı cotkua ılnlerladen (Rab· 
lanndan) k6y1Gm0s için yeni 
bir lııaıiıllk bufmııa çıhtı · 
c.ktır. 

K.lyctUGk Hareketleri : 

'Onl•erdıe rektlrllll; hbay· 
la&ın konaklama çılnt•Dı onay· 
lamıt Ye din ta ceHbı KÖD· 
dermlttlr: 

.. Herhangi bir iti iyi çe•lre· 
bilmek için ona bltCla ince· 
ilkleri içinde ö&renmlt olmak 
gerektir. 

Memleketin iyi Girenllmeal 
herte' den ince TGrk klytlnla 
•e k6ylClılalD yakından bilin· 
meaiae, onan deni Ye lbdyaç 
lınnın iyice lı:nnmlmauna 

bagladır. Memlekedml•ln ana 
deeıegl k6yl6dlr. Terkiye her 
itle onlan dayan.r, f1I halde 
me•lekelln temmlnl yar1n 
ele alacak olan lal•enlıe 

gençll&I Jle TOrk kGyClnl H 

klyllılnl tlmdlden kaynattır· 

mak onları karp k1rtıya, iç 
içe bulundurmak la yıpula 

yapılma11 gerekil Aclnlerlmls· 
dea biridir. "Üaberalte gençli· 
lfni lly içine, kGylCllerlml• 
anana çeğın11aısı bu 1olda 
atılmıı çok yerinde, çok glsel 
bir adam buluyorum, ÜnlYer· 
üte geaçll~I HYlaçll ça1tr1pnı 
.. kopcakıır. 

ÜalHralte rekıörCl 
Cemil 

- eı. ·Diyorlar· ......... 
ilU.. kimimi• orta haW"9. 
kimimi• yobal!. Fakat 71Na 
bir def• yirmi Ura werelalUrlL. 

8a llsler baaa çok wı .. 
tatla duygulu Yerdi Oalar de· 
mek laılyorlar ki, blslm alw.a 
oaaramas, bl•lm yard ae•gl•la 
hiçbir Hmıa, hiçbir ki...._• 
ekdk deilldlr. Ona ne kafbP. 

E•et. yanht aalamiflarl. Bea 
oalann hamiyetine bltab •llMll 
bile gerekli bulmadım. o.lana 
•lcdanı, her ala ..... , ... 
senglnl• kari,, tembel Jlnıfa· 
den dalma ileride ylrl•il'lr· 
Oaların .Sedanı, bloblı ... 
kalak lltl yalmUlıflır •. 

Ben tiyle dCl .. amOttl• • 
Her yerde sensfalerl• fOl9 

. Tıbli lıtlmaları da ftrdar- ... 
ylrekUdlrler, kolay l ko1a7 ki· 
mıldamnlar. u1 •• ı •• , .. ,.. 
dımlatdl, YlcdaalanBJ• ka.-• 
yamrakluladakp enlak wr
mesler. 

lzmir Halkevi 

Oalat IOIJ'el• lçlade u.a,. 
dıklan pan, me.ld ye relalııa 
bir kere bıtırlame•lar. YanWa. 
baeaklanaı aAtJb J ..... lt pek 
aenrler. Oalardaa ,.nam ..... 
dikçe, mratlanaı barattararm. 
Basal•n rosd dal•tan çocaklan 
koHa.r, b8sılara parm•klar ... • 
acaada glsllyerek kDtaya Wr 
on paralık atarlar. 

Şimdi onlar kalkar ... bW• 
gibi 20 Unya bir ly.Uk bper· 
lana _, Jlftil•I• ,.... .. , 
Diller yarddatlar, 7ok nrhkl•· 

nndall 20 llnyı ••• ••• ••· 
rlrkea, onlar da kalkar, ayal 

Köycüleri Seferihisar' da. 
Bay Rahmi Balaban Konferans Ver-

para ile ayni 11refe rl ....._ 
diye korkayoram ... di. Doktor Da Hastalara Baktı. 

Sefnlhlu,, (Ôsel) - lsmlr 
Bılkevlaln klycller kola, ge· 
cen camı (Seferlblıar) da çabt 
mıttır. SeferlblAr, lsmh'den 
karkallı kilometre aukta gbel 
bir kaubadır. Genlt mer'alan, 
nrimll tarlalan, bığları, seytln 
n palamut aAaçlarlle ıeagla 

bir ondıd1r. Koyan peynlrlerl 
pek neflıdr. Bele ytrll maya 
ile yaplıklın tolum peynirle· 
rlnla ylmeılne doyum yok. Se 
pet peynirleri de lyle. 

Kı•banın yuı batında olan 
(Belen) ıayaaan mlkyuı : iki 
boçnktar. 

Balknl heyetini, C. B. J>. 
batkanı ve iyeleri ile prbay 

dea dl .. rı aullı H dinledi. 
Hiçbir teY gGrlnmlyor. Baron 
lksel, tıbaaCUJ elinde oldola 
halde dltlalyor: 

- Acaba ne HrP Grldller 
mi? Babbm plladı ••••ffık 
olabilecek miyim! 

Glrlltl dnam ediyor. Bir 
arabk darda. Baroa lksel'ln 
kafau, •rtık laep ba it Clserlade 
ltllyor. Fakat, ıahaf degtl mi, 
hlru 6Dce .. tıu gellb geçerken, 
timdi dakikalar yerinde •Jı 
yordu. Bir dakika, Baron lk· 
Hl'e bir UJr kadar •••• gel· 
mlye bqlamıflı. O, ae olacak• 
bir•• nel ollaa, diyordu. 

Peacer•ln ininde bir gGlge 
belirdi. Ydaa Bibi •llaaa 
blqey, .• PoU. baflyell, Mtını 

a•tb Ye .. •llaa•• aeeaeyl 
g6rd6: 

-•• daha birçok yurddaılar, 
C. B. P. 6DIDde kart1ladalar. 

KGycCller kola (C. B. P.) de 
bira• dlalealp glrltt6ktea IOD• 
ra kolaa doklara Bay <Amal 
dlapıneere bıllalat He oahtllMI· 
p gllll. &6yctller kolaaan 
içtimaiyat muallimi bay Rahmi 
Balab8n, uat oadlrt buçukla, 
halka: (Baglnh bOylk itle· 
rlndenblrl) 

Adh konfenaunı Yerdi. Se· 
ferlbl•r geaçlerlnln g6Hl bir 
bandoıa nr, bGyle glnlerde, 
k ... ba bir bayıam gClDClnCl an 
danyor. Bando çalmata batla 
yıaca berkeı toplanıyor. &on· 

- Soaa 6 •llCI ylatle -

AJ da 'o lin. 50 lln k-· 
nan bir yobal ntandq; bir 
memar, bir un'atklr, bir W, 
bir çiftçi 20 lira nrine .,.. 
1000-, 5000, ıoooo, H·SO M• 
kuuaa, bilmem kat ••• Un 
aermayed. btlme• bo bla Ura· 
lık topnk Ye mllkl .. .._. 

bir sengin, ••l olar da Jlnal 
lln •ereblllr?. 

Baaa dlflaerek (K.eeeleıt.111 
açıaısl) Detllm. Yoka 20 Un 
için •eagia keee mç.... O,.a 
k ... m• etnfulda bile btJle 
birkaç yD• linbk pan aerpll• 
mit olarak her •man balaau. 

Yirmi Ura Alar lçla bir 
pmpanya ,.,.. •• ,. 

- SoDa 5 lnel ya.de -

Kılın bir urg•ndı bu... 1 pubyaa kocaman blr bitak 
Baron lksel, batanı •lladı Yanla. Derkea, ipi btnkb •• 

99 gGlclCl: peaceıealn kaaadaDI 7ablmda. 
Artık nenft ise, oJ.-. lted - Geldiler, dedi, fakat gl 
atbJacakb .. laeıtf ... 

recek•t•··· 
Oıelln çmllııada bir yeni gl· lıte giriyor, •1ı bamlele lı:ea· 

rlllCl daha oldu. Polla haftyeli dini yat•l•D lçln• atb. Baroa 
lbel'Ja blru eHl ua•cl'i' ,.. arbk ula•lflı: Bu, bir ayak 

aeeldlr. Bina .IOlln, iki uaa tala• lçlue .•. Polla bafl7ell lllt 
becalJn 1ölgell, pnoereye doira lfll çıkarmada. Ba geee 
yakl ... yorda. Ba ... ., .. meç· çlllnln Jatala aııbf1Dı 
hal g.. .tyuetçlll, yakVtl9n taklb ediyor, iMie ,.nı 
a .... 1a aaU.ua ipe earalmıt. parhyaa INQlll glda._ 
pençereye doAra ı.ıyorda. Ayak· •rr•7orda. lbel, ...... 
lalının aca pe•feHYe dayo· •ır yerine tekll•ltd ki. •at 

o unda ki .. ko .. 7bkla gln· mıfb. 

lkHI, bira geri çekildi. Ne· • mesdl. 
dceyl bekllyorda. ipe 1ar1laa Aıtak •• olacak• .ı.ala ... 
adam, keadlal •lanrcll •• pe•· Dıaba fula bekleae..U. la 
cerealn lçlade dlaeadt. Bir elle metla6l ba7dacl, bir ..._ .... 
hllA arpm tatayonl•. 881 atan8, ,.U. WIJell ile aı, 
ellade de, geoe11ln........... - o. ... B••• -



Yeni Bir Ilava Silahı. 
~~~~--... ..._. ... --~~~ 

Kara ordularıoda uçaklarla 

göriUen türlü l~lt>r vardn. Ban · 
lar ııraeında en önemli olan· 

ları keşif, topçuya yardım ve 
kıtalar arasında haber alıp ver· 
medir. 

Düşmanın taktik · bakımın· 
dan bulundağu durumu, aldığı 

d6zenlerl gözetlemek fşf, hava 

Hvaşları yBzftnden uçakların 

hızı arttığı için oldukça gflç 
başarılabilmektedir. Çok hızlı 

uçan uçaklar iyi görmeğe ge. 
reken zamanı uçmanlara vere· 

mlyor ve görebilmek için bir 

yerde dolaoıp durmak ta her 

şeyden önce dOşmanın gôzftnO. 
açmasına sebeb olacağı için 
lıı:enmtyor. 

Topçuya yardım hl de aşağı 

yukarı aynl kertede güçlük 

göstermektedir. 

ı:sarp, yahod HVBftao dolayı 

dellk-deılk olmuo yerlere yer· 
leomlt olan .kıt'alar arasında 

haber alıb verme yahud bir 
emri ulışhrma işi de hızı az 

ve kdçQk yerlere inlb kalka· 

bilen uçaklar lstemektedf r. 
Epty zaman var ki bfttdn bu 

ihtiyaçları elı:slksf z bir tekilde 
karşılamak kudretinde bir uçak 

karşmnda bolunnyoroz, buna 
otojfr deni yor. 

Otojtr bugOn için dftz uçar· 

ken saatte 200 ).IJometreden 

arhk bir hızlı gidebilmekte, 
beo on metrelik bir dftzlOğe 

lnlb bu kadar dfizlOkten kal· 

kabllmektedlr; havada dllenll· 

dlğl kadar ozon mftddet, tavana 

aeılmıo bir oyuncak gibi, bir 
noktada durabilmektedir. 

Otojir istenirse yukardau aşa· 
ğıya doğru dlm · dik ve yavaş 

yavaş iniyor, yahut da aşağı 

yukarı bu tertipte kahyor. 

Londra'da l~lek caddelerde 

kalabahk kertesini araştırmak 

için uçurulmakta ve AmerJka'da 

özel işlerde kullamhrken yük· 

eek aparlımanların çatılarına in 
diğl gôrfllmektedfr. 

Bugdne kadar yapılmış olan 

sınangılarda çok 1 yf sonuçlar 
veren otojfr, bir ayıldın artık 

bir 11mındınberi Jnglliz ordu . 

ıuna girmiş ve geçen yıldan 

beri de Franeız denlzciltğinde 

eınanmığa başlanmışhr. 

Son otojlr tipleri Qzerinde, 
kendi kendimize araştırma yap· 

h~ımız bundan iki yıl kadar 

önce gene burada, otojlrin 
fn.ka komut11nlarının yanların· 

dan ayırmıyacakları kadar bü 

yük saydığımız değeri fizerlnde 
uzun uzadıya durmuştuk. 

Komutanlık karargAhında kO· 
çok bir kamyonet flzerlnde 

sQrftklenecek bu yeni uçağın, 

yol kenarından yol üstünden, 

harman yerlerindtn kalkıb ha· 

valauabllmesl, yolda llerllyen 

yahud bir yerde oturan aüel 
bir gropmana buyruk göıürüb 

haber getirmesinin ne kadar 

büyük bir önemde oldndonu 

keetlrmek için elde ozon boylu 

bir bilgi bulunmak gerekmeı. 

Böyle blr tol gören uçak, 
kara ordularının isteklerini en 
iyi karşılıyablf mek vasıfların 

dadır ve bu hal, bava kuvvet
lerini kara ordusuna bağlı ıdl4h 

olmaktan kortaracakt1r. 

Artık çocuklar da öğrenmiş 

tir kl hava kuvvetleri, kara 

ordusunun dorum onu ko· 

laylaşt!rmak, aağlamlaştımaktan 

daha çok, düşmanı yenmek 

için d<>ğrodan doğruya kolla· 

nılmak gerektir. Hava .kuvvet

lerine bu yolda hazırlanmağa 

fırsat ve lmkAn bırakmık, onu 

kara, yıhud deniz orduluının 

pt>şlnde koşan bir sınıf olmak· 

tan kurtarmak tek başarım şar 
tıdır. 

Kullanılması 

öğrenilebilecek 

lkt Qç saatle 

kadar kolay 

olan ha otojlrler herşeyden ön 

ce, hava ordusunun gQoftn kötd 

anlayışlarından, eski bilgi ligi· 
terinden kurtarmaktadır. 

SözQn doğrusu, iki yıl ön· 

cekl sözlerimizin çıktığ1Dı gör· 

menin verdiği zevki tadarken 

otojlrlerln sftel durum ve 88· 

vaş bakımındın dzerlnde do· 

rulacak bir konu olduğunu 

yaznıığı borç blllyornz. 
Otojlr kara ve deniz ordu

ların?n gözetleme, topçu atıoı, 

fotoğraf ve haberleşme bakı· 

mından tOrlü leteklerlnl eksik· 

siz bir yolda karşılıyacak bir 

kertede ileri gitmiştir. SQel 

olduğu kadar elvll kullanış 

yönGnden otojlrlerln havacı· 

hkta bir devrim yapmakta ol· 

doğunu söylemekte hiçbir yan· 
lışlık bulamıyoruz. 

Şakir Hazım G3kmen 

Kızılay 

Şenlikleri .. 
Haziran ortasında haehyıcak 

başlıyacak olan Kızılay haf tası 

için bagOn eaat onda Kızılay 

cemiyeti merkezinde ilbay 

general K. Dlrik'lo başkan· 

lığında bir toplantı yapılacaktır. 

Ba toplantıda Kızılay haf tası· 
nın baılaogıcında yapılacak 

bftyDk oeolllı:ler ve hafta içinde 

ayrıcı verilecek konser •e mil· 
11mereler haklunda bir prog· 

ram haz1rlanacaktar. 
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benim şu vıazlyetlm, şu perişan 
kıyafetim, ıo uzamış saçım ve 
aakalım, şu çök.muş vQcudum 

karşıeındı nasıl bir ıstarab du
yacaklar? 

Ne zamandır ki onlardan 
haber almamışhm .. 

Kaşeye geldim. Elayaslle • 

kalbimin bulundoRo noktaya 

bastım. Kalbim o kadar ılddetle 

çarpıyordu kf, duracak diye 

korkuyordum .. 

- işte evimiz .. İşte onlar da 
oradadır. 

... ~~ . 

Y azao: Orhan Rahmi Gölı:çe 

Diyordum. Fakat yalnız alt 

katın pencere ve kapı aralığın· 

dan loce bir zıya ıGzGlftyordu. 

Başka hiçbir oey yok .. 

Mohayyelem, bir objektif 

gibi sGr'atle açıbb kapanıyor. 

- Belki evde değtllerdlr. 

Şu halde ben glrlb oturacağım. 

Oolar dı sonradan ~elecekler!. 

DJye düeOnOyorom. Kapıya 
yaklaştım. Zile dokundum, evin 
içi ozuJ>, uzun çınladı. Ve 

mermer koridorda bir ayak 

sesi loltlldl. Hatıralarım cın· 

Valimiz ve T. 1 C. 1. Genel Merkezi 
Buna Karşı Çare Bulmalıdır .. 

Altay rakımı eamplyon çıktı. 

gazP-teler de yazdılar. Herşeyl 

yakından bilen umomi efk4r da 

bunu böyle kabul etti ve usu· .. 
len, ba oamplyouluğon da 

alakadar he}etlerce derhal tas· 

diki lbımdı. Fakat bu arahk 

lzmlr lklDclal Altınordu, eakl 

bir teşebbftsil tazeledi. Bu te· 
şebb011 malumdur: 

Futbol heyetinin bareıketlerl 

yQzOoden vaktlle dört kolab 

ilklerden çektlmişler kooğrenln 

toplanmasını fstemlolerdl. Mer· 

kez heyeti, nl11mnamentn em· 

rfne aykırı olarak bnua yana~ 

mıdı. Dört kulftbe sıfır puvan 

verdi. Bunun Ozerfne merkez 

umumi Udncl bışbnı bay 

Balld İzmlre geldi ve uzun 
mOzakerelerden sonra (Serem, 

nl Ue neticelenen maçlar tek· 
rar edllm"k Qzere maçlara 

devam) kararı verildi. O gftn · 
lerde de Altınordo, K. S. K. 

mağltip olmnttu. Altay şampi · 

yon olunca Altınordu, teknik, 
idari ve nizami hiçbir aykırıh · 

ğı olmıyan it. S. K. maçının 
tekrarlanmaeını istedi. Futbol 

ve merkez heyetleıl reddediler. 
ÇOnkQ karar (Seremoni ile 

neticelenen) maçların tekrarlD· 

dan ibaretti. Futbol heyeti, 
Altıy1D şampiyonluğu fili mı. 
hlyet aldıktan aonra bir mek· 

tub alıyor ve bund~ hul4ıa: 

- Reddettiğiniz itirazımızı 

futbol feder111yonunı yazdık. 

Cevab gelinceye kadar ııımpl· 
yonluğun tasdiki tehir edilsin. 

Altay kuUlbd erk4nı, bundan 

e\)nrakl vaziyet ve loln lçydıO 
bakında diyorlar ki : 

- Fudbol heyeti, maalesef, 

bundan sonra kendisini göster· 
' dl. Takımımızın sarih galibiyeti 

ve bizzat vermlo olduğu karar· 
lar meydaod1t dururken, o gftn· 

den itibaren şampiyonluğumuzu 

tasdik etmemek için çetltll ha· 

hanelerle lçtimaını yapmadı. 

Gene Altıy'hların verdikleri 
malumatı göre, merkez heyeti 
de bu defa garabet lşlemfttlr. 

Çftnkft Allınordu'nuo itirazı 

dzerlne, fadbol federasyonu bu 

bapta ne karar nrllmle oldu· 

duğonu ve kanaatinin neden 

ibaret bulunduğunu sormuştu. 

Merkez heyeti ise, evvelce fod· 
bol heyt)tl tarafından (Seremoni 
ile neticelenen maçların terk arı) 

tanır gibi oldu. Bo ayık eeıılnl 

tınımıotım: 

Teyze geliyordu. Fatma teyze. 

Kapıyı araladı Ye bıktı: 

- Kim o? 
Dedi .. 

- Benim!. 

Dedim. Kapıyı biraz daha 
açtı: 

- Sen kimsin?. 

Gözleri açılmış, dikkatle beni 

s6ztlyordu. Karınlıkta 0000 da 

ırhk çc;k ihtiyarladığını, ıık 

ııık açıhb kapınıolarından onun 

da gözlerinin zayıfladığını 

anladım . Zımao fll'nllen kuvvet 

neler yapmıyordu? 

- Heni tıınımıdın fi,.mek, 

ben, o kadar mı dt.ğlıtim? 

Dedim. S"ııimden tanımıştı .. 
Keskin bir çığlık attı: 

- Nazımı.. Nazımı .. 

oekllnde verilen kararı aynen 

bildirerek ona göre mutalea 

serdetmek 14zım iken bu kararı 

tevil etmlotir. Bittabi bu işten 

Valf General Kazım DJrfk'ln 

zerre kadar malumatı yoktur 

ve yahut hakiki vaziyet ve ka · 
rarlar gizlenmiştir. 

İşte merkez heyetinin ver· 

dlğl cevap : 

Fudbol heyetinden gelen mil· 

zekkerede, fudbol federasyonuna 

bildirilmek tızere Altınordu -

K. S. K. maçı hakkındaki ka· 

naat ve kararlarımızın lblldlrll· 

meal lilıumlu görtıldGğQnden 

bahsedilmektedir. Bu husustald 
vaziyetin aşağıda gösterildiği 

şekilde bildirilmesi muvafık gö 
rQlmftştQr: 

Birinci devrenin 11 inci haf· 

tHIDdan başt.yan lhtll4f Dze· 

rlne dört kolDb mat-lara bfl4· 

eebeb v~ mıntalı:aya ihbar et· 
meden f ştfrak etmemiş ve ıe· 

remont devam etmiştir. BllA· 

bar" genel merhz ikinci baş· 

kını bay Halid Bayrak bu mes · 

elenin halli için fzmir'e geldi · 

ğlnde fodbol heyeti bat'kaDlnın· 
da hazır bulunduğu bir iki 

toplanll yıpılmıo ve en son va· 

rılan netice (Seremoninin bae· 
Jadıfı on birinci haf tadan iti· 
haren bftUln mt çların tekrarı 

ve ha [suretle de lhtUAfın or· 
tadan kaldırılması ) eekllnde 

mutabık kalınarak bay Halid 

Bayrak İzmfr'den ayrılmışlar. 
Gerekti ki, fodbol heyeti 11 inci 

haf tadan itibaren yeniden yap 
tığı f lküstdre, bu karar dahi· 

linde Altınordu - K. S. K. 
maçını da ldbal etsin. İhtilaf la 
ve pflrftzlft hiç bir nokta hı· 

rakmu1D. Fakat fodbol heyeti 

yıptağı f lkastftrde, bu ihttl4f ı. 

mdddet içerisine girdiği halde 

Alhnordo - K. S. K. maçını 

f lkdstarden hariç bırakmıotır. 
Heyetlmtz, fenni bir heyet olan 

ve birinci vazifesi ilk maçla· 

rının f lkdstOrQnQ yapmak olan 
fodbol heyetinin bu kararı ne· 

tlceslnde Altınordu kalftbftnan 

yapbğı itirazı kendisinin tedklk 

Lahası haricinde görmesi dola· 

yıslle reddetmlttlr ... 

Merkez heyeti, verdiği cıva· 

hı fete bu karara bağlamı,tır. 

Umumt ef kir karş1&1nda yapı· 

lan bu kelime oyununun açık· 

hğma ve genel yaealara, lcab· 

Ve sonra kapıyı hızla ardına 

kadar açtı. Sendeledi, kapı 

arkasındaki koltukta mmldanı· 

yoıdn: 

'azım, Nazım .. 

Onu kucakladım: 

- Fatma teyzem benim, 
gördQn m6; işte çıkageldlm .. 

Batımı gö~sOne dayadı. O.ç· 
kırarak mırıldanıyor, saçlarımı 

okııoyordu: 

- Nazım ... Yavrum, oğlum .. 

Seni dftoya gözüyle görecek 
miydim? 

Onu teeelli ediyordum: 

- Tabii görfcektio, tabii 

buluşacaktık. Sağ kılanlar, elbet 

blrgüo kavuşurlar. 

Kendine yavaı yavaş gell· 

yordu. Batrnı garib garlb, 

manab mınıh aallamıoh: 

- Sağ kalanlar.. EYet, 11g 

Deniz Sporları Yor. 
dunun Açılma Senliği 

Yeni teşekktıl eden deniz 

sporları yurdunun açılma me· 

rasfml haziranın birinci cu· 
martesl gftnQ saat 19 da birinci 

Kordon'un Alsancak semtindeki 

eski deniz banyosunda yapı · 

lacaktır. Yord maeaels ve Nsıl 

üyeleri ile beraber birçok ta· 
mnmış muteber zevat 
mışlardır. 

Bisiklet yarışı: 

çağrıl· 

Yarın saat 9 da Şehir gazi· 
zlnosu yanındaki Dr. 8. Mustafa 

caddesinde blıtklet sftr'at yarışı 

yapılacaktır. 

Federe olmayan takımlar 

şampiyonluğu: 

Bugftn saat 17 de Balk sa· 

hasında Aydın Demlryolu takı· 
mı He Eşrefpaşı takımları ara· 

eında son maç yapılacak ve 

bunda ııamplyon meyddana çı · 

kacaktır. 
~~~~~-~~~~~~-

la ra karşı tatbik edilen ou spor 

poletlkaalDa Jııaret etmemek, 
bizce vazifeyi çiğnemek olur. 

Bu ne cevabtır, bunlar oe BiÇ· 

ma kanaatlerdir?. Fudbol he · 

yetlot suçlu gösteren merkez 

heyeti (Müddet) itini nereden 

çıkarmıeht?. Batan İzmir gaze· 
telerl kollekslyonları meydan· 

dadır. Kaldı ki, fudbol heyeti· 

nln (Seremoni ile geçen maç· 
larm tekrarı) oekllnde kararı 

vardır. Yani (Onblrlncl hafta · 
dan ftlbarflD) oeklf ndekf kıyıt 

nereden çıktı? Ve, fflderaeyona 
yazdığı bu cevabta, fudbol he· 

yetinin karar1Dın bir suretini 

neden göndermedi? .. 

Vali General KAzım DJrlğlo 

vo Genel m:rkezln bu işe 

ehemmiyetle dikkat nazarını 

ce\bederlz. Şahsi kaprisler, kn · 
lftb lhtraaları, Merkez heyeti 

gibi en bitaraf olmak IA.ıım 

gelen teşekkGllerln vazife ve 

mevkllnl altibt etmemelldlr. * 
kalanlar buluşurlar! 

Ayağa kalkmıştı .. Göılerlol 

mQtemadJyen gözlerimden ka· 

çmyordu .. 

- Bani ·dedim· annem, 
Nevin nerede?. Gezmeğe mi 

gittiler? Öyle ise ben şimdi 
derhal yukarı çıkıh temlzlene· 

ylm, gl ylneylm. Onlar gelince 

kapıyı aç, fakat blroey ıöyleme! 

Fatma teyzenin cevabım 

beklemeden derhal fırladım ve 

merdbenlerl flçer Gçer atlıya · 

rak yukarı çıktım. Şimdi ha· 
tsrhyorum: 

Fatma teyır: oracıkta ,.ski 

bir tunç heykel gibi kalmıetı. 

Odam .. İşte köşedeydi. Anah 

tırı, h41A oldoAu yerde asılıydı . 

Demek ki ben gittikten sonra 
heroey oldoğu gibi bırakılmış. 

Derhal açtım ve lambayı çe· 

Orak ipleri 
• 

ve Bir ı 
Orak ipleri bıkkıob 

sayımızda bir yazı ,.rdı· 
orak iplerinin, dıh• ~ 
f latlerle satılmak için 11 

yazılıyordu . ( 

İzmir tarım dlrekt6rO 

müdara Bay Zabd4 bd ı.ı' 
. hakkındı dfto blıe ı00 

lemlttlr: 

- Orak f plerlnlP .. ~ ı 
doğru değildir. Mıoltl ... ., ... 
mQdQrlilğnle, zfraıt ; 

nın veslkalarlle ip • 1 ıt 

•·"' yenler herzımaD ip • .,dJ 
Bu lşlt>rl biz kontrol 

Dairelerde 
Yaz Tatili •. ... 

Cumartesi gnoaodeD ,. 

hftkumet dairelerinde 1 
lloln tatbikine b•t .. 

lşyarlar eaat ııeklzdeD ~~ 
ondarde kadar çıht' 
Ayol tarihten bııladl1~ fi' 
tfizel dairelerde de bO;~ 
yaz t•ttll yapılmeıı ı-'!J 

momilikçe muHfık 83rO 

virdim.. tJ1t ~ 
İçeriye girer gtroıef~ 

haf U bir enns kok ; 

vln'tn kullandı~• k 

kırellaetım.. sif! 
Blrd1ınbfre durdulll~ 

dönmeğe, gözlerim k .J' 
baolamıştl . Kendlıol 

tophyablldlm: "'" 
- Budalasın Nı••111 . ~ 

naaıl olaı bakire ıetce•' 
dan kavuşacakslD.. .J 

k' .,,-, 
Derhal sırtımda J ~ 

eskimiş aaker elbltel ~ 
kardım. Soyonub gtylD ~ 
traşım, herşeylm ••1, ~ 
saat devam etti. A kfJ• ,J 
mfttevellld bir ıhfl 'Jt 
«;abuklukla kaeı bir 

içinde bu iti bitir-' 
nada çehreme bıktı~:~ / 

- Dnam ~ 



Ge.,;enler .. 
6 Yazan : M. Doğan Batu 

Kılavuz 

için Dersler .. 
Yazan: Öğretmen Sabite .A. ÜIO 
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So.ıçn Apostol, Boşyere Gebermişti. Çilnkö Kızıl 
Sultan, Diğer Komitacıları Salıvermişti. 

••••• 
- 15 -

MobaUI tahaffuz - Koro· 
nak 

Melce - Barınak 

- Anacığım, babacığım! Dl· 
ye çağırdı, gelin, çabuk gelin, 

bana getirilen heykeU görftn. 
Karısının arkasından giden 

demirci ustısı; tıb~~raşa Uğl'aşat nihayet demir 

4Poe~Q ıöktü ve kopardı. 
1e,

1 
tol o dakikada böyOk bir 

ı.br"ç doydu. Sanki ülkeler 

"ııı:t11ıış bir komandan beye· 
~'Pi e çıbokları öptü, gözlerini 

16t~ dı. Cenneti vadeden papnzı 
l' gibi oldu. 

.\ttık T ıııı, ürk'tere eeran ver· 

bkı::;ku. Elli metre yüksek· 
Peıı kulenin şimdi açtığı 

Ctl'eaı d 'ltcak n en kendisini a-ağı 
c,

11 
' ôlecek, kurtulacak ve 

llete 'd t\ gı ecektl. 
8a. Poatol biç tereddiid etmedi. 
-,ırıı 

~tile Pencereden ç1kardı. El· 

~ .. d \'flcudünft ileri verdi. 
dıı& eetnıo fazlası dışarıda ol· 
~11 lçt b l n eyin aşağı atıldı. 

•t,a 0111hect, ak~am karanlığı 
ter •rıd, pencereden sıyrılıbda 
~t e doğru tepe takla giderken 

&es duyuldu: 

:- Y •tasın Bulgar ietlkJall!. 
Qertf k d f 

t 11 b en Jni na Heye atmış 
-l1tıeyhode yere geberlb git· 

'-tt · COnkQ aradan bir iki 

dG1~'Ç11ıeden Kızıl Sultan Ah· 

d,._ b 'Old'I n mabod iradelerin 
y,

11 
iti daha yıldırım eür'atlle 

•llıtşu: a, . 
dı, ~Pıabanelerln kapıları açıl · 
a.ı.., '.kadar Bulgar vana hepel 

tildt, serbest bırakıldı . 
• 

"· Seıanlk.'tn s·a~ln muhftfode 
"llıd,~ 
b111bh ganı yukarada yazdığımız 

"-lı ' trakalar1, Makedonya 
bit lhlını. günleri ve büyük 

,12 tlllU haber veriyordu. 

llıırı 3 Temmuz lhtlJaU,, na 
1 •l '-•i •o bu isyan, Bulgar el· 

tıı,11 'eltavetlnlo cevel4o sabası 
'ı.,._ lôprüJO, Perllpet Uhrit 

•etır s teııa ' el&nlk, Siroz, Ko· 
' le l 1 ~4Qı şt p gibi, Makedonya 

,,,,,
1 

"erUen mıntaka da ayol 

{)1ırı e P•llak vermişti. SelAnlk'te 
L •tılı b 
"''• ankası dinamit ile 
llı1 ~· uçurulurken, münaka· 
ı'tı, t~tdurmak için demlryol · 
l~lırı tıeller1 köprdler de onu 
tlııe 'lllış, memleketleri blribl· 

bı,ttı bağlamakla medeniyete 
tı_b et etlDe.kten başka bir ka. 

'•• •tı olaııyan bu diJslz, can· 
1 8Q 

~tı d Çeuz taş ve demir parça· 

~'4- ' bonıbalarla ayol deki . 

~ 1~0kedllmelt istenmişti. 
•ıtll:ı •bca devletlerin işe ka. 
b~ •larını temin maksadlle 

cı118 Yeıı Yetler işlenirken, vlla 
h1 .. e'1• kazaları ve makedon· 
l ... ._ 

'''"" acunla olan alakasını 
"'ek llııe 1 ortalığı tedhiş elyase · 

~teiı boğmak için de telgraf 
O:.lş, nıuha bere vasıtaları Ain1_D_O_L_U-11 

altftet edllmlş, makinesi bnşında 

çahşan her telgrafçı, bozuk lşa · 

reli veren lbr _ lerlu şiddetli 

sallantıları ile karşılaşmışlardı. 

Gene ayni gün ve saatte, 
muhabere ve münakale ve lrtl· 

battan kısmen mahrum edilen 

bu lğtlşaş mıntakesmda imhası 

lcab eden Türk köyleri basıl · 

mış, ete geçenler öldôrühnüştü. 

Y ıllarm verdiği tecrübeler 
ve öğüdler, Bnlgar komite teş· 

ktlatını canlandırmıştı. Köy· 
lerden şehirlere kadar bütüo 

mekteblerlo mualltmlerl, pa · 
pazları, kocabaşılım, proneger· 

leri (İhtiyar heyeti ve muh 
tarlar) Jşe karıştırılmışıı. 

Mekteblerde çocuklara ögre· 

tUen mllli ı;ıarkılar hep Tdrk 

düşmanlığını telkin edtyordu. 

Sabah ve akşem sancak me· 
rastml gibi milli havalar söy · 
lenmeden derelere başlanma · 

dığa gibi, ak~amları da Türk· 
lere laoet eden türküler söy 

lenmeden paydos edilemezdi. 
Mektebler hfikftmet tarafından 

kontrol edUmek şöyle dıırsont 

bir memur tarafından habersiz 

olarak kapısının tokmağına el 

uzatdamazdı. Mektebler teşkt 

Jat merkezlerlydi. 

sademe yapmazdı. O, elyaeete 

tesir gösterecek, akisler yapacak 

işler görmeyi kendi emellerinin 
tahakkuku noktasından daha 
uygun bulmuştQ. Onun htlnerl, 

bir t kl gecelik müeademeden 

sonra kaçmak ve baJlaenin ar 

kasından siyasi entrikalara ka 
pı açmaktı. 

MakRadları; 

- 1\.fazhlm, esir mllleı, ra 

hat yüzü görmftyor. Osmanlı 

hükumetinden çok kahır çe. 

ktyor? 

Dedirtmekti. 
İşdb'f vurmak demek, lştlb 

civarında kuvvetli bir müea· 

deme kabnl etmek demekti. 
En aşağı yüz klştlik bir çete 

lazımdı. Komitelerdeki ueole 

evvela, baskın verilecek mu· 

hhtekl kurum başkanlığına bir 

mektub uçurnhudu. On beş, 
yirmi günlftk bir mühlet veril 

mek adetti. Mek.tub (Filao ayın, 
filan günü kaptan Y ovan ve 

doktor Pclvlof, rehber Aposıo 

luo refakatinde elze gelecekltr 
dtr. Emirlerine yüz kahraman 

vereceksiniz. Makead ve gaye 
kendJlerlne anlııtılmıştır. Fedn 

k4r kardeşlerin mu vaf faklyet· 

ı~riol dileriz ) Şeklinde kısa ve 
kat'i yazılırdı. Bu mektub o 

muhitte komiteciler tçto kısmi 
bir seferberlik emri idi. 

- Devam Edecek -

Yirmi yaşına hssılD hrt Bul· 

gar, filen stlıibh kooıttacı, ya 
ol Bulgar ihtilal ordoımnun bir 
neferi idi. Askerlik usulü çok 

muntazam olarak tatbik edili 

yordu, bonon biç fstlsoa&ı yok· 150 Bin 

Mevi - ~ığınak 

Ovada hiçbir korunak bola· 
mıyan düşman, karşı sırtlara 

doğru kaçtı. 

Evsiz ve barınaksızları ko· 

ruyunuz. 

Klmeeslzlerln sığınağı dev· 

lettlr . 
Hudut - l · sınır (Frontl. 

ere) 2 • buç (Umlte) 

Mııhdot - 1 . sınırh, çev· 

rilmfş, 2 · buçlu, boçlaomış, 

3 · Hyılı, 4 · dar 
Tshdtt etmek - Sınırlamak, 

2 · buçlamak 
Kaçakçılıkt en fazla, güney 

sıoırlarımızda oluyor. 

Sıkıntıya kathrnmaoın da 

bir hucu vardır. 

Onun kadar zengin olanlar, 

her yerde sayılıdır. 

Bağıoazhk, bilglsfzllkten ve 

dar kdahktan gelir. 
Bu misallerde ~eçen yeni 

kelimeler: 

Giloey - cenub 

Bağanazlık - taaeeub 

BağJDaz - mutaaseıb 

Kuz ey - şimal 

Batı - garb 

Doğa - şark 

Güney Amerika'eında kar· 

gıtşa bitmez - Amerikayı ce· 
nubfde anarşi bitmez . 

Derviş Vahdeti kaytak ve 
bağı naz sof tanın blrlydJ. 

Kııytak - nıürtecl 

Kaktaylık - lrtlca 
• 

tu. Mekteblerde küçük yaştan • • 
K• ·ı• k Ü d Mahkum etmek - kasamak 

başlıyao Türk düşmanlığı, bü· iŞi 1 r U •• 
Mahkum - l kaeanık, 2 

yük Bulgaristan sevdası, yirmi - Baştarafı 1 inci yüzde - kölemen 
yaşında f lliyata intikal ediyor, general Gömböııı demlatlr ki: • • Makhumlyet - l . kasıolık, 
sazlar, sözler sUAb kuvvetine Genel istek Avropada haksız 2 . kölemeDltk 
terkedUlyordu. b d fr urom1ı eürdftrmek değil Geçen ay Büyükdere kıyae 01 

Ayni zamaoda daskallar (Mu· fakat yapılmış yanlıalıkları dü 
ılı l ) " i~llyen üç suçlu, oo beıı yıla 

a m er çocuklara aekeri la · zeltmek ister. Macaristan Av· 
kasanmışt1r. 

llmler yııptmyoılardı. Evinde, rupa konferenslarıoa ve Tuna 
k 

Böyle adamlar hiçbir zaman 
me teblode istiklal f lkrl ve konferansına tştlrake hazırdır. 
T k d l b 

genlik yfizü görmemeğe kasa· 
ür üşman •ğı ile üyüyen, Gömbbş'e göre Avrupada iki oıktırlar. 

terbi ye gören bir Bol gar, da kombinezon bellrmlye baQlamıa . 
" " BI .r, hiçbh zaman kölemen 

malarının kanının köpürdüğü d d tır. Biri oğu an batıya gider bir ulus olmadık. 
yirmi yaş gibi en gürbüz bir ve Fransa ile Rosya'yı toplar, 

Saltanat bu halkı kölemen· 
çağda eline geçen silahla, neler öteki şimalden cenuba gider 
yapmazdı?. , M llğe götüren bir yönetge ldl. 

vr Polonyayı acarletao'ı Avos Sizin suçunuz, ağır bir ka· 
Her köyde ihtiyar heyetleri turya'yı, ltalya'yı belki de Al· sanıklığı gerektirebilir. 

muhtarm başkanlığı alt1Dda 88· maoya'yı toplayan bir koruma Mlsalletde geçen yeni keli 
keri işlerle uğraşıyorlardı. Hun· çizgisi kurar. Bu kombfueıonda meler: 
Jarda muntazam nüfus def ter· bir çatlak vardı.ı ki 0 da Mus· 

Kıya - claayet 
lerl bnlunurdut her köyün ki· soliol ile Hitler'i karşı karşıya Genlik _ refah 
lise veya mektebi silah deposu koysu Avusturya sorumodur. 

Mahrum olmak- yoksunmak 
idi. Bunlar hududdan lçer.l gl· Fakat bÜ sorum doğu ve bab 

Mahrum etmek - yoksun· 

- Bir heykel mi? Sana böy· 

le birşeyf kim verebilir? Diye 

söyleniyordu. Her ikisi de kız · 

!arının odasına vardıkları za· 

man kendilerini hekllyen gö· 
rünürle (Manzara) karşılaşınca 

Murad ustadan da artık (Fazla) 
şaştılar, donakladılH. Saf, te· 

mlz kalbll insanlar bfrşey sôy· 
llyemeden koskoca heykelin 

etrafında dönerken ona bftsbü· 
Uln yalı.laşmışlar, etek kısmına 

rld olan bir açta · Turgod Bal· 
kan tarafından traş edilmiştir· 

sözOnü de okuyunca ağızları 

açık, afallamış, şaşmı,lardı. O 
kadar hiç nmmııdıkları blrşeyle 

karşılaşmışlardı. 

Gördüğüne loanamıyan baba, 

gözlerlnf oğoştura, oğuııtnra 

tekrar tekrar baktığı halde 

hAla atdandığıoı eaoıyordu. Bir 
aralık: 

- Okuduğum gerçek mt 

oğul? Dedi. 
- Evet babacığ1m benim 

adımdır. 

- Yalan eöyllyemedlğlnl bil· 
mesemt bunda başkasının lşlol 

benlmsemlye çalışarak böbür· 
lendlğlne tnanaraktım. Fakat 

sözünün sağlamlığına koşkom 

Şüphem) yoktur. Yalnız böyl~ bir 
tşt başarabilmek için ustanın 

çok yardım ettiğini görüyorum. 

- Hayır babaCJğım, bma 
kimse yardım· etmedi. 

Sevinçli kutlıı bir ses tavan 

dan dftşer glhl ortaya atıldı: 

- Hayır, bayır! Dedi, ona 

ki mee yardım etmedi. 

İçeri giren · Y ellıımeslnde bir 

önücQ oldum· eevf nciol gizil 

yemlyen doğramacı ustası idi. 

Turgud'uo i lk beykellotn do 

ğaracağı tesiri görmek istiyordu. 
Onu, arkasını dönüb de gören 

demirci: 

- Naetl sevgili 
dedi, demek bo usta 

kadarcık bir zamanda 

diniz? 
Doğramacı güldü: 

komeumt 
çırağı bu 

yeıl~tlr. 

- Ne! D .dt, küçilğe bu var 

lığı ben mi verdim? Onun 

öz6nü (Cevherini) yapan kov
acı Tanrı vergisidir. Küçftğü 

n6z songuso (lettdadı), ean'atı 
ile beraber doğdu. Serbe11t. ser · 

beat içinin ateşini işleyince 

işte az zamanda bu gördüğü 

müz kOçılk çırak usta; ustasın rer girmez taksim merkezlerine Avrupası ülkeleri araemda an· durmak 
götürüliirdü, oradan da en ufak laamazhk çıkaran mes'eleler dan baskın çıktı, 

" Mahrum - yoksun 
ustaeıoı bile 

köylere kadar ve çıkaracakları kadar önemli değildir. eolda bmıktt. 
Kaç ay var ki sf zl görmek· 

komitacı adedine göret dağı· Z ( J Bahan Balkan; sevinen ana 
llıırdı. engin er çin len yoksunuz. yüreğtle eöze karışla: 
Yaol, Onlar da (Alay, tabur, s· k . s D h Sizden yoksunluk, bize ağır - Zavallı küçüğftm, zavalh 

bölük, takım) şeklinde bir nevi 1 r aç öz a a. gelir. çocuğum, dedi, eğer bütün dl 
Dalları ve ökeazlerl hiçbir 

C ------- teşktlıit ve taksimata malik idi· - Başı 3 üncü yüzde - rimloi hak yed (Mahkeme) ka· 
Ütıiuk Sı'y•"•al "azete l İh il 1 i b y :ıamao yardımmızdan yoksun· ..., "' er. t a c ler arastnda sı bfye lrml lira onların bayanla· rarlarıdıt Uıim gibi dıba bir 

bftyftk ş4irlerf, yar:manlar 

(E.dlblerl), resHmları, . heykel 

traşları ve daha bu glbl san 'a 
ve bHJm adamları b\lgll~rin 

Uham sunacak kaynakları dab 

çok Ankara'da ararlar. 
Gene Turgod Balkan lzmfr'e 

letanLul'a sık sık yaptığı sc-:ya 
haller sayesinde birçok varhk 

lar kazandığı halde ısıl l'Bl'h 

ğan(erlşebilmek için Aokara'ya 

Aokara'ya •gitmek fçin çaldı 

rıyordn. 

Bo isteğini birçok defala 
anasına, babasına da açmıotı 

Haud blrgüo: 
- Bizim özümüzü karaca 

olen bOtüo klymet lzerlerlo 

ancak. orada rasthyabtleceğlm 

dedi. Burada, hele daha ço 

bftıün dlrlmlml geçirdiğim b 

kı&a hayatımda bana, beni l\Ç 

cak yolları gösterebilecek o 
özlft bir ean'atkılra ne de bl 
sao'at tzerlne (Eserine) raıthy 

blllyorom. 
lzmh'it lııtaobql'o gel gec d 

oli!a çok gördüm, buraloıı hay 

tanıdım, fakat, bir de Ankara' 

gOrünem!.. Öyle eaD1yotum 
bana aeıl beolm olan varlığı 

Türk'6o kalbi diye andığımı 

Ankara nrecekttr. 

Bugün bütftn iiolO adıml 

rımızın hemen bepslol kuca~ıo 
çeken bu kenddet onların ya 

mz birkaçını görmek bahtta 

erebllecek miyim? 

Eğer bir tesadüf yardım e 
mesıaydl çok gnekstz df'ğlldir 
Turgod'un hayali hayal olmı 
tan k.urtolamıya~ak, san 'at k 

billyetlednl kt>ndl kendi 
uyandumayı becertn gtnc hı-

kt:ltrae araştırma ve çalış 
yöllarım ne yazık pratik b 

sahaya dökemiyecektl. 

Blrgon Turgud bazı arkada 
ları ile beraber höyük cad 

boyunca uzaneu yokn ihtüo 
bir dolaş y11pıyordu. lçlnd 
acı acı bir ses gelen silr6c6s 
bir aubanın, başıbo~ alabil 
ğloe koşuşan hayvanları tarafı 

dan bir uçurum fetlkametlo 
dört nala ghtlklerloi gOrd 
Kt>odllerioe doğru yaklaşın 

arabanın içinden gelen geel da 

iyi anlıyorlardı . Bir yolcu v 
kuvvettle bağırıyor, lmdad 

ğmyordo. 

Bn gidişe göre bu hayvan 
rın sürücQ!erlot devirdiği do 

d\h görftnüyordu. Turgod 
yanındaki arkadaoları hayv 
ların önftne doğru gltmlye, 
ları durduracak bir çareye 

vurmıya çalışıyorlardı . 

Geı; c heykehraş 

hepsinin önüne geçerek sıçr 

sıçrıya koşuşan hayvanlar 
birinin dlzglnle ı inden yakalı 

Arabayı dordormu~, fakat k 
dlsl de sol bacağından ıda 

kıllı yaralanmış, 

lanmıştı. 

yere yov 

- Ar kım var -
S h durmaymız. 

lı a ip ve Başyazganı teşkllAtı da muntazamdı. Çete· rınıo bir çift iskarpin tutarıdır. sftrü şeyleri kopye ettlrmlye 

IJ,..•laydar Rüadü ÖKTEM i l' k v 1 1 il 1 l l hl Zavallı adam, sekiz yıldan · Go·· I"I. ng Sofya "' .. n o vaz ıe ve uvvetioe göre e Y rm rat on ar ç n r mecbur etseydik ne kadar baht. • 
ııı lttrıi n · · 1 · hl ı ı beri yoksunluk çekiyor. ~d~ eenyat ve yazı ış en sıhhiye çantasından doktorlara çt r ·· sız olacaktı. 
l~tcb · Kemal Talit KARACA kadar bütün sıhhiye tesisat ve Bugün gene onlarm vicdan· ;. • dan Ayrıldı.· 

t an. eııi: • elem nl d larıoıo ve olu"al ödevlerlolo Mahrem - özdeş, lçU dıtlı, • • ,, tı% l a arı var ı. ,, Yurdumuzda AtatOrk devri Sofya, 28 (A.A) - Gene 
..;, h 11 kiiıci Beyler sokağı B h k lb b ğ gizli .., l:c~a.._ Partisi binası içinde er areket, muntazam bir arşısına geç a ırıyorum: dediğimiz bu kuromun bütOn Görlng ile beraberinde bu 
'~tgt•f: ·İzmir .. ANADOLU pliina bağlı idi. Ve bunlar Sof· - Keselerinizi, kasalarınızı Mıbremt esrar - glzdeş ------------- nanlar Hat ll,30 da RıgDae 

on: 2776 ··Posta kutusu 405 ya'dakl kurum merkezi tarafın· açınız. Beyanlarınızın tuvalet Mahremiyet - özdeşUkt içli ödevlerindendir. uçmuşlardır. 
~~ 4-BONE ŞERAİTi: dan idare edilirdi. O tarihlerde parasından, şampanyadan, tatlı· dışlılık, gtzllllh Blr doet, iyi bir glzdaş ol· General Göriog uçak alı 

1200, Altı aylığı 700, Üç lştlb askeri bir merkezdi. Fa· dan, rezlntllerinlzdeo, lilksil· Hayır, bu adam hiçbir za· mahdJ?. da hükumet adına sü bık 
~'h,~ 'Yhğı 500 kuruator. kat kuvvetler köylere kadar nftzden kısın da öyle verin!.. man özdeşim olmuı, değildir. Böyle adamlarla glzdetUk general Cınenle demlryol 

ı~ n:ıenıleketJer için senelik dağıtılmış olduğu için borada, GörQyorsonoz ki, altın, kAğıd Onunla yedi yJl içli dışlı 1 etmenlo soou budur. bakaoı bay Kojokaraf ve 
.._ ile ücreti 27 liradır. 1 1 k ı bil k ld 
qth birçok zamanlar, kuvvetli bir sermayen z n ı ı e ımı a· yaşadık. Ne ahlAkta adam ol· Bu misallerdeki yeni keli· tftr bakanı general Radef t 

~fl -,e_rde !_ Kuroıtur. 
8tc;rn çeteyi imha edecek kadar as mıyacaktır. Kııldı ki Türklye'de doğunu herkesteo iyi ben hl· meler: fından selAmlaomıştır. Gen 

.h~ ·~ nüshalar 25 kuruatur. d .'!," ker bulmak ırüçtü. Bu vaziyeti, yord uğrun c maddi ve maned lirim. flilyar _ memur havalanmadan biraz önce 
"OOLU MATBAASINDA 

0 
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Bayındırda Fakir Kadın· Tuz 
lara Mantolar Veriliyor .. Liifihası Ka-

mutaya Verildi. 
1 Hazirandan itibaren Bayındır'da tstanboı, 29 (ôztl)-Tuzun 

Ç f P p t J K 1 k üç koru1Ja Htılmaaı hakkındı 
arşa ' eçe Ve eş ema a ıyor. Vekiller Heyrtloce verllen ka· -Bayındır, (Özel) - Şar ko · bergüo yirmi otuz bayanın rar üzerine tanzim olunan il 

ruhayının ! haziran 935 tarl· iştlroldle dikilmektedir. İlk yJha, bugQn kamutayı veril· 

hlodeo lrlbaren çarşaf, peçe yardım olarak 120 manto, 1,1ar· mtşllr. 

ve pe1,1tımaııarın kaldırılması pa1ar11e birlikte temio edtıdt. 8-.-R--e-c_e_h Peker'in 
hık~ındıki karara üzerine C. ı Haziranda yoksul kadınlara 
il. P. kaza idare heyeti tara· 
fındın münevver kadınları · 

mızdan bir yardım komitesi 

tetk.11 edilmiş, komiteyi teşkil 

eden bayanlar toplanıp bir 

mOsamere haeılAtile yoksul ka· 
dınlara mantoluk komaı,ı ve 

gerekleri almıya ve kadmları· 

mızdan biçki ve dikit bilenle 
rln bo mantoları dikmesine 

karar verllmlıı ve hemen işe 

batlımı11lard1r. 

Çok yerinde olan bu karar 
memleketi ilgilendirmiş ve mft 

umere mllhlmce bir menfaat 

lemin etmittlr. 

Yardım komitesince manto· 
luk kumaşlar lımlr'den satın 
ahnarık beledi ye &alononda 

komite tarafından tevzi eulti· 

lecektlr. 

Kadınlarımızın içtimai yar· 

dım hususundaki bu dOşOnce· 

lert muhitte çok sempati oyan· 

dırmıştır. Bnyandır'hların her 

fşde oldo~u gtbl bu lşde de 
elbfrllğl ve eöz blrllğlle çalılJ 

mal1111 çok takdire şayandır. 

l Hazirandan itibaren Bayın · 

dır'da çarşaf, peçe, peııtemal 

kelmıyacek, bu tarzı telaffuz ta 

rlhe intikal etmiş bulunacaklar. 

Yazımı bitirmezden evvel 

Bayındır eayın beyanlarına saygı 

ve teşekkftrlerlml eunmağı borç 

bilir ve diğer kazalara nfiaıune 
olmalarını özyOrekten dilerim. 

lzmir liman işleri genel direktör
IOğDnden: 

Ekon~ml Bakıolığınca onaylının 1935 yılı birinci altt aylık 
ücret tarifemiz Haziranın başından tatbik edilecek tir. l 572 

Dr. Bay Ziya Söylüyor. 
- Başı 1 fncf yozde -

yapayalnızdım. Meğer namlııJa 

bir yedek kurşun varmış. Fa. 

kat ne bileyim?. İ1,1te korkula· 

ramdan biri!. 
Gelelim lkfnclslııe: 
Tuzlı'dı karantina doktoru 

idim. BuraSJ bl taraf mıntaka 

idi. Bit tarafta İngilizler, diğer 
tarafla milli kuvvetlerimiz var· 

dı. Bir doktor arkadaııımlı o 

clnrdı bir ıarta tırmanmış, 

oturuyorduk. Bekçi bizi Pen · 

dik tarafından gelen bir Rum 
aanmıo ve bizi öldürmeğe ka 

rar vermiş. Nereden haberimiz 
olur ki: 

Ansızın bir mavzer ııesf ile 

beraber kulıklaramızın dibin· 
den kurşunlar geçmeğe haşladı. 

Ôl6m kaygısı ile karşı karıııya 
gelmlştlk. Gerçi kurtulduk, 

faket bo korku bize kafi geldi. 

- Ya aevlocfoiz doktor?. 
Sizi en çok sevl.adfreo hadise? 

Doktor omuzlarını silkti. 

Beyaz gömleğlnio yakasıDI dü 
zclttl: 

- Maalesef · Diye başını 

aalladı · bayatla şahilıma ald 

olmak üzere hiçbir mflhlm ee· 
•inç hatırlamıyorum. fı'akat 

genel, ulosal ve vaıani sevinç· 
lerlm çoktur. Oolar hana ka 
fldlr. 

- Saadeti naaıl dOşiinür, 
DHıl teJAkld edeniniz? 

- Saadetmi? .. · Bayatta mot· 

lak olarak sa11dt:1 yoktur ki!.. 

O, geçici ve her şahaın teliik· 

ldılne göre, muvakkat bir za 

mao için zuhur eden haleti 

ruhiyedir. İtte o kadar! . Zaman 

seUr ki, oda gelir ve gl'çer. Bir 

emel, tahakkuk ettikten biraz 

aonra, ilk vermiş olduğu eaadet 

duyguıundaa s'yrılıb uzaklaıır. 
Dilnyada ne milyoner ve mil 

yoner ve milyarderler vard.rlıi, 

belki servetin bu yflkaekllğine 
erittikleri dakikada muvakkat 

bir 11adetle baz duymuşlar, 

fakat ıonndan intihar etmiş· 

IHdlr. Ne diyeyim, mGabet ve 

matlık aaadet bot bir gayedir. 

- Hayattı yalını eo Cızla 

erkekler mi söyler, kadınlar mı? 
Doktor güldö: 

- Bu aualfolze cr.vahımı 

lütfen şöyle kaydediniz: 

Ben dedikoduyn sevmem. Ba 
soalinlze mnleıef cevab 9ere· 
mlyeceğlm. Bundan mflctenl· 
hlm .. 

Doktor bunu söylerken bay 
Fikret Tahsin de gftlftyordu. 
Ba gülflmseme içinde "Zulf fl 
ylre dokunur diye söylemiyor~ 

gibi bir mana vardı. Ben eon 

sualimi de tevcih ettim: 

- Yalan, hayatta 14zım mı· 
dır, değil midir? 

- l\le1,1ru vaziyetleri kurtar· 
mak için, 14zımdır .. 

Kıtlnlkteo ayrılarak Beyler 

sokağına girince kendi kendime 
düşündüm: 

- Ah doktorum ah; ne 
mPşru, ne de gayri mı-şru din · 

liyor.. Alabildiğine yalan söy· 
lüyoruz, yalın! .. 

• • • 
Ben bu anketi kaleme aldık· 

ton sonra, Bay Zfya ile grne 

Bay Fikret Taheln'ın muayene· 
hanesinde karoılaştım. Konu· 

1Juyorduk. Bu aralık Bay Ziya; 
-- Kadın noksınfll'ozovdur. 

Binaenaleyh ... 

Cümlesini ağzından kaçırdı. 
Dedi kodudan kaçın Doktor, 

her nuılsa buna söyleyiver· 
mlştl. Aı kamdan baAmyordo: 

- Sıkın bal... Rtca ede· 
rlm! .. Onu Fikret Tahefn l'ÖY· 

lesin!.. 

* 
MAYIS 

1935 30 1935 
Hızır Gdn 
2J . 31 

Perşembe 
Arabi ıa54 Rumi 1351 
26 Saf er 17 Mayıe 

Ev kat Ezani Vasati 
GO.nee 9,00 4,32 
Ôğle 4,:i9 12,11 
ikindi 8,38 16,10 
Akııam 12, l9,32 
Yatsı 1,58 21,29 
imsak 6,47 2,19 

• 

Konüşması. ····----de getirdiği program bir ayet. 

Biz gidişimizde zamanm lcab· 

farına sıkı sıkıya bağlıyız. Ya· 

rın zaman gerekllklerlolo bizi 

ne gibi şartlarla karşılaştı raca· 

ğını bilemeyiz Yalnız blrşey 

blllyoruz: Yurdun ve oluşun 

önde ve ileride olmaaı için 

deneç ve aağdoyn neyi göste· 

rir:e ono yaparız. Onun için 

hiçbir zaman değlşmlyecek olan 

KAmallz~ ana ruhunun dılJlD · 

da tatbik şekillerini üzerinde 

iyiyi, doğruyu, güzeli nerede 

boloreak almak ve benimsemek 

yolundayız.,, 

Parti genel sekreteri bunun 

ftzerfne aıkadaşları konuşmıya 

çığırmıı ve basın 6yelerlnden 
tıazılar1Dın soruları Gzerlnde 

açık, doru, ln11ndırıcı cevablar 

vermiştir. 

Memlketln her köıeelnden 

gelmiş olan gazetecilerin parti· 
nln yetkili bir ağzı tarafından 

verilen izahları dinlemesi ve 

Ankarada devlet ve parti adım· 

ları ile halk araundakl eoneoz 

lçtemllğl yak1Ddan görftp tanı· 

maaı çok hıyırh olmo1Jtor. 

Istanhul Gazetecileri 
Aokara'dan Ayrıldılar. 

Ankara, 28 (A.A) - Basın 

Kurultayına lşllrık etmek tlsere 

gelmlo olan İıttaobol gazeteleri 

eahlb ve bışyazganlarlle bir kı· 

eım ftyelerl hugftnka trenle İa· 

tanbul'a döomftıler ve lst11yon· 

da İçl1,1lerl bakanı ve ltarultay 
baıkanı Şilkrfl Kaya, Denizli 

aaylavı Necib Alt Kftçftlta, Çı· 
nakkale eaylavı Ziya Gevher 

Ettll, Kfttıhya saylıvı Nışlt 

Uluğ ve bHın genel mGdQril 

Vedad Nedim Tör ile bCltGa 

gazeteciler tarafından oğurlan· 

mıştır. 

Ayni trenle Cenub Amerl· 

kaııı gazetecileri de ıehrlmfzden 

ayulmışlardır. ----
Zavallı Yavru! 

Diplomasız 

Ebe, Çocuğun ölO· 
miine Seheh Oldu. 

Orhıniye mıhalleılnde yokuş 

~aşı sokağında 25 numarala 

evde otorao bayan Melek: Dip 

l maeız olduğu halde ebelik 
yıptığıodau ve bir çocuğun 

ölümüne ıeb~bi)et verdiğinden 

adliyece tevkif edllmlotlr. Bayan 

Melek~ komşusu bayın Vaef f . 
yenin doğunıonda ~he olarak 

bulunmuş, yeni doğın çocuğa 

fena, uygoosnz bir şekilde al· 

mıştır. Çocuk bu yiizd~n öl· 

müştür. 

lr 
Doktor 

Osman Yunus 
Deri ,.e T .. nuııOI lla~tıdıklım 

l\liilab ııs· ısı 

Hı-r~Go hoetaları Hhah saat 

10 elan a k ı,ı rnı altıya kodar 

kahul v~ ı ,. fi ınl eder. 

Adrt'B: Kemeraltı Şaoılı SO· 

kak numara 19 

Köycolnk 
Hareketleri. ...... 

- Başı 3 ncfl yftzde 

ferans salonu •ğız ağıza dolu idi. 
Bay Rahmi Balaban, Halkevl 

köycüler koluna Seferihlaar'lı· 

ların göıterdlği içten sevgiye 
teşekkur ettikten ıonra konu 

(Mevzu) sına şöylece girdi: Her 
cemiyetin Qç bflyflk lot eardır: 

I) Eridik (lıtlklll)lol almak. 

2) Ana kanununu, oloeon 

derin kapısitesloe göre yapmak. 

3) Çocuklarını: Erklik ve 

ana kanonu en ftst tutacak 

çapta yetlotlrmtık. 

Türk olasa, bflyGk özveri 

(Fedakarlık) ler ile erkllklnl 

kurtardı. Ana kanunu, ulusu· 

muzun tarihsel kapasitesine 

dayanıb yaydı. Bugftn de eko· 

noml Erkliği ile Eğitim ( Ter· 

biye) işi için bfltftn kuvveti 

ile çalışmaktadır. Yeni kurulan 

fabrikalarımız ıftzeylqde (Sı· 

yeelnde) yakındı (Onarol • eko· 
noml lıtlklill)ye kavuşacağımız 

ınphealzdlr. 

Eğitim iti ise herzaman en 

önemli llJ olarak kalacaktır. O, 

hiç bltlb Ulkenmez. Bir nestl, 
kendlılodeo sonra gelen nesli, 

Ozkıa (Mut!ıka) hndlnden daha 

yüksek, daha kapaeltell yi!liştlr· 
mek gere~lndedlr. lıerleme yolu 

bodur. Tilrk devriminin istediği 

budur. 
Yeni nesli; iş aşkının, alna 

ışkının, yurd aşkının örneği 

olmak Ozere yetl1,1tlrmellylz. Ye· 

ol Tork devl"tl, bo temeller 
ftıtftoe kuralda. Gene bunlarla 

yflkaelecektir. Berblrlmtzlo en 

bilyflk: bir ödevimiz: Yeni 

nesle iş, oloı, yord aşklarlle 
örnek olmaktır. Rfr babının 

çocağonı en bftytlk armıganı, 

ba aç aolu, ynroaonon gön· 

lftnde kök uldırmık olmahdır. 

Yeni neıllde iş atkı kuvvetlen 

dikçe bu Seferlhlaar ıen · 

glnllğt, huRllnktlntın klmblllr 
kaç katını bulacak, oloı n 

yord an~lıl daha derin \.ök 
uldJkça birbirimize koldaılı 

~ımız daha ziyade kuvvetle· 

necek, bo eoslz yurd Gstilnde 
dftnyının en mGref leh, en 

meı'o oloıo olıcağıs. 

Yıtuıa Türk devrimi, yı· 

fUın o devrimi yapanlar!,. 

Konferana bir saat ıftrdft. 

Kııaaını yazdığımız bu kon· 

feranatan ıonra, köycaler kolu 

Seferlhlııar'hlar ıle bıııraber bet 

kilometre uzaktaki (Sıgıcık) 

limanını gltmltlerdlr. Orada da 

kolon doktoru hastaları bak· 

mıo ve llAçlar vermlltlr. 

Tayyare Piyangosu --.• 

19 uncu Tertip Bi· 

Jetleri Satıhyor .. 

Boyok ikramiye 

30000lira 
Mokafat 

20000lira 

Kitabınıza Güzel 
Bjr Cilt Yaptır
mak isterseniz 

Yeni kavaflar çuııeı 34 numarada 

l\LI RIZA 
Mftcellitl7 .nesine uğrayınız 

lzmir Defterdarlığı Karatat 
sinden: 
Mflkellef in tımi 

Nida 
Mehmet 

Nail 

Fatma 
Emine 

Hafize 
Hafız bayram 
lamall hakkı 
Kemal 
M. Cihat 

Mehmet aadollah oğla 
M. Cihat .. .. 
Mehmet galip 

Niyazi 

Re1Jel kohen 

Vedide 

İti 

İkrazatcı .. 
" .. 
.. 
" 
" .. 
" 

" 
" .. 
" ... 

Vergi m•tralu 
Ura Kr. 

8 60 
1 93 

~l 24 
23 25 
05 25 
18 00 
Ol 71 
03 
51 
74 
04 

169 
229 
171 

58 
234 
540 

15 

30 
68 
07 
05 
68 
00 
75 
50 
00 
00 
90 

Mehmet ağa " 6 00 
Azize .. 250 00 
Reşel " 15 00 
Alber " 20 00 
Plyıl zade hGıntl .. 2656 80 
Abdullah " 72 00 
Mevlftt " 7 1 1 
S. Faik " 348 00 
Plrer De pukavale " 18 00 
M. TalAt .. 27 78 
A yııe Tallt " 18 00 
Re fail yoıef .. 6 00 
Hatice .. 1080 00 
Refael yoaf .. 6 90 

Ömer ·~· " 117 60 
Hıean " 12 88 
Seni hı " 46 80 
Arif kızı hediye " 26 00 
Atat " 6S 71 
Ômer atı .. 9 00 
M. Ali " 1 88 
Vedide .. 20 30 
KAzım halll " 12 O 

.. .. .. 29 69 

.. " .. 1 97 
Ahmet Manlr .. 70 7S 
Tevfik " 16 S9 

.. .. 29 25 
Şaban " 21' 60 
Ahmet Hamdi .. 9 00 
Beytollıh oğla sekerlyı " 9 00 
A. Nuri .. 24 oo 

" .. 19 IO 

75 

"' o 
ss 
t 
t 

s71 
6 
o 

48 
1 
9 

' o 
151 

o 
t6 
1 
6 
5 
8 
1 
o 

' ı 
' o 

' ı 
' .. 
1 
ı 

• 1 

• lbrıhim ulta kırııı hediye " 45 00 
Bohor kısı alnbal .. O 70 1 '#r. 
M. Fnıl .. 2 25 ~ 

Yukarıda lalmlerl yasılı mftkellefler adrellerlade ~ 
larındın namlarına 931 yılı için terlaola- n.at 
alt lhbatnımeler kendilerine teblll edlleaaemlt o1.
bokako aıol mahkemeleri kanan- 141 lael ........ ~ 
tebliğ makımıaa kaim olmak Ozere Ula •• ba tadlalfll _...~,. 
itiraz edilmedi~ taktirde keabl bt'lnet edeceil llA8 

Menemen şarbaylığından: · 
1 - Şırbay'ığa ald tenvirat dalnmahl 1e•ellk llad,... 

10500 kilo. mazot, 1650 kilo ince maklae ya11, 150 ':' 
makine ya~ı, 550 kilo bt'yas gas, 20 kilo lltObl, ~'.-~n 
220 vahlık 15 mumluk ıokılt llm.._, 80 aded '6 
ıded 75 mumluk tenvirat llmbau Jlrml g6D mld ..... 

urf oıola ile ekılltmlye konmofltlr. """ ıf fl-
.2 - Ekılltme iti 15 ·6· 935 camartell · gbl 

icra edilecektir. il 
3 - Da itin muhammen kıymeti 1222 Undar· 

teminat akçaıı yağ k11mı için 82, IAm ... lar lçla 10 ..,...,. 
4 - Şartaıme prbayhk dalreelmde• llle.ılelalllr. 
5 - Talip olınlınn Menemen .... JblaM mll.-ı 

ll4n olunur. 1574 80 4 8 

_. lzmir'lilere Müj«Je 
Bıhrlbıb1ı 11hll p1rk gnlaoıa 11Çalmafllr. T ;Jil 

her yanında tanınmıo ve blylk: t&hret ka•amıt 
heyeti bu gazinoda bulunmakla H •Dllkt merakla 
zevkle dlnll1eceklt'rl parçalar çaltnmalrladtr. 

SAZLAR: Kemençe Aleko, Piyaaiet Yo ..... 
mani Necati, Panço Cevdet, Klirnet Şe~ 
nende lbrahim Hamit ve refakıtiM• (Seh•bWa s-' 
a noiyeleriodeo Bayan Mahmure llaadan, &.~ 
zibe, SuaJ, ,.e Siydnsada Bayan Belma ile 
yıldız' Ba)aD Şftkrao. s.abneler ydduı Bayd fı 
nln t1,1ılralı.ile 30 Mıyıı 935 Peqembe ... IDdeD 
icra ı ahenk etmlye başhyıcakbr. S.JUI mlfte 
memnun etmek için her tOrltl fedakkbklu Japl_......, 

Madl 
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Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

fiATUI( RAKAtl 

:ana lnan';n, Kılıcımın Göstereceği, 
ay~ağımın Dikileceği yere toplansın 
811 c ________ , ______ _ 

Tefrika No. 51 M. AYHAN 

~dırır etıl~ İJhın'ı biraz CID· man da ol!a benim kı~ıma eı tUill yapacağız. Ve bftlün han· 
'~. 8 g 1 olmuııu. Ç8nkd olamaz. ETienmek lıılyorsa1 ben 1111, beylere bat eğdlreceğlz! 
de11dı •tıın yakın gôzdelerln· kendisine baıka bir kız bola· ve bu kararını blrgftn bd 
~t ·dOruın ôzü, ıözfi yerinde yım. Yoksa hanının kızını, bir 

ı •tn ld yok bir meydanda, gftr ıeıl lle 
'ıııu11 • 0 oğuno da doy· prenııeıe gôz koymak on.un kendi kıblleıl cengberlerlne 
~lb haddine dilşmemletlr. ınlallığı gftn, kıyamet kop· 

~~I •reı elçl dônftp ghmlııl. Do ııözler tabii İlban'ın Gmlt· 
~ 'ltıek muııu. 
•tıı b gOnlerl baılamıetı. lerlnl yıkıp geçmlı, onun ye· Ban haber almıotı. Fakıt bft. 
~ •cı lr laııan için beklemek rinde dehıetll bir galeyan, bir k yft bir hareket olacığına inan· 
~tçı1 leydlr, değil mi? Gdnler hınç, bir kfn fırııaaıı eımeğe d B d h L 

Ordu H mıyor o. u ııra a Çin aa.anı 
lt,b · aftalar olmaota. ba@lamı11ı. da Altındağ'da tehllkell bir 
b er yoktu. Salak duramadı : Qerga kalkınmanın başlamak dzere 

lefıep il kendi kendine. bir - Ah eUme dOııeydf, ben oldoguna doymoıto. • 
~t gaııı bir bahaue uyduruyor o hanı, kazığa geçirir, tilki gibi 
'-eg, GnQ teselJJ etmeğe, avut· derJıılnl yazerdlm Te onı Tok· Kimin kazanacağı belll ol. 

mıdığı için her iki tarafa dı Seç"ıl Çtl•ııyordu. İki ay böyle yolırın kimler olduğunu göste· 
'Qttl, Arbk karlar ıôkill · rlrdlm. gizlice haberler uçurmuııu. Ma. 

llıttt1 •
1 
Yuaı yanı yollar açıl· - O da gôııterdl Salak, 0 maf lb Çfn hakanı, CGcenlerln 

~~,0~ 0prığın san yBzD gözl· da göaterdU İlhan, tuğunu kal· yıkıldığını istiyordu. Onların 
ett~lercı 'e bazı rftzgAr totmez dırmıı, yakın kabflelere, k:en· bftyfiklak ve kunetlnf çekemJ. 
bo, e de haf lf yeollllkler dlslnl ınenlere ve Ctıcenlere yordu. 
~g4'tertyordo. isyan edip te kendi eUle baı· ilhan galip gelae bile, her 
il ttrını Termlıtl : tırdığı milletlere haber gön· halde yeni teeckkiU edecek 

. .a.'''d d 1 d '41 'da ' ogruchn doğruya ken· erm o; evletin kaçak hınlaldar, bey· 
~~tt Qıl•nadan birini ôldftre· - Bana inanan, bana gfh'e· ilkler halinde pırçalınmcağını 
~ ~ Eıı gft•endl~I genç, ken. nen, kılıcımın göııereceğl, bay· unıyordo •e ona tercih edl· 

V. N. ( 
VV. F. H. Van 
Oer Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LlN1E 

0 AK.KA,, vapuru 19 mayısta 
bekleniyor. Hamburg Te An· 
verıten yftk çıkaracaktır 

" ARTA " vappuro 27 ma· 
yısta bekleniyor, 30 mayısa 

kadar Anverıı, Roterdam, Bam· 
borg ve Bremen için yftk 
alacaklar. 

ARMEMENT B. SCHUIDT · 
HAMBURG 

.. TROYBURG ,. 21 mayıstı 
beklenlyer. Anven ve Ham· 
burg'tım yok çıkaracaktır. 

JOHNSTON V AREN LlNES 
LTD LlVERPUL 

0 QUENMORE .. npuru 18 
mıyuıa gelip LITerpol'dan yak 
çıkarmıttır. 

SERVİCE DIRECT DANUBIEN 
TUNA HATTI 

0 TlSZA11 npnra 5 haziran· 
da bekleniyor, Budapeete, Bra· 
tisin ve Viyana için yak 
alacaktır. 

0 DUNA" vapuru 30 hazt. 
randa bekleniyor. Budapeete, 
Braliıılu ve Viyana için yftk 
alacaktır. 

TBE EKSPORT STEAMSB1P 
CORPORATıON 

"EX ARCH., npuru 2 hı· 
zlnna doğru bekleniyor, Ne'f· 
york için yok alıcakıır. 

N. B. - GeUe tarihleri •e 
vapur tarihlerinde ıcentemlı 

hiçbir meı'allyet kabul etmes. 
Telefon Nn. 2007 . 200R 

lfı~~ il kırdeel Ataktı. SGsllud r:wğımın dlklleceğl yerde toplan· yordu. 
kıt~ thıı bilen bir mrkadııtı o! 11n! Aııya'dı yeni bir Tftrk lh. - Sonu Tar - Olivier ve şO.reka-
·~ç ~~ ç~~ ~~~ım~tl. fp~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
''~klallıayeı iki arkadao daha Hamza Rüstem 81 Limitet Vapur 
htııak Yolı çıkmıı Te yanm A l 
,,\1 Öte bir yolda tıh•n·•· F/;=\\toğ•af~ane" 5. •0 cen ası 
"9.td ''1rkea, onun g~ılerfnta ~ ~ U il ll CendeU Han. Birinci Kordon 
~- 1l•b1 görmGıtG. Dayana· Tel. 2448 

•ttı: Fnkalide sor•ıt ve nefaııetle Te teminatla olarak fotoğrafa l 'he Ellerman Llneı Ltd. 
, mftteıllJk her lı yapılır. 

,, ~ 4ğlamı ilhan ·demlttl· vesikalık Resı· mler 6 Saatte u POLO " nparu 30 mıyıata 
\, hılt ıettreceğlm, yabot bıı. AnTerı Te Londrı'dan ıellp 

t~,. Amatör işleri 12 . 24 ıahllyede bulunıcık '" ıynı 
ıı, ~ bn bıoka ıey ne olıbl· " 'ferlllr. zamında Londra 'fe 81111 için 

'•k! Portre reılmleri, ağrandlsmau, karı poıtal itleri teminatlı n yok alacakbr. 
' ~' pek el'ferltll llıtlerle ve mllmkftn mertebe iZ bir zımında u OPORTO 5 h ı Ve ı.b,., mi olar, lbttlil! yapılır. ., vapuru az . 

' tı a 1 d r.nda Lherpol 'fe Svnnsea'dan 
'111 

1 
zer en ıonn atının satış Mağaza 81 D da beklenmektedir. 

!ftlbl erfnf ııkarak1 kaybolup 
ttl. En maruf fabrikaların cam, filim, lAğıt, makine ve ecza· uTBURSO .. vapura haziran 

4 fıb,11 lan rekabet kabul etmez flatl~rle satılır. orta11nda Bull, Annrı Te Lon· 
~b, ke1ı' gene gftnleri sayıyor· F J S dra'dan geUp tahliyede buJo. 
~,,elli; beklemek denilen Ce· rate li perco Vapur Acentası nacak Te ayni zamanda Londra 

}ııtd.. il içinde yanıp ıuıuıa· R f •· Holl için yıl.k ıl1C1Ltır. 
-... "· Nlh OYAL NEERLANDA S KUMPANYASI ... .. 
"'' bı ayet yağmurlu, pu· "CERESu nporo 16 may11tı gelip yfik.O.na boıalttıktan sonra Not Vurut tarlhlerl n VI· 

tı~ .a r havada Te gece ya11- B V KJt fi l ı k purl·-n •·tmlerl .a~-r•-e d-nl· tu ~oı b eonra orgu, arna Ye ustence . mın ırı ıçln yG alacaktır. •&& 18 u.rı ... ID .. 

'"Ilı, \ ro lr su duyarak BiÇ• "GANYMEDESn npnru 18 mayısta gelip 23 mayıııta Anvere. tlkliklerden meı'ullyet kabul n.. •pıyı açtı : ' 
., 1 Amsıerdam, Roterdam ve Hamborg Umanları için yftk alacaktır. dilme•. 

(ta •t 
1 yıklaııyordu.. " CERES ,, vapuru 1 haziranda gelip 6 haziranda AnTer

1 1'1lıı.. ~111 
beyaz atınr derhal Amııterdam, Roterdam Te Bambur" limanları için yük alacaktır. .... et. 17 " 

, · ~ırpdın bağırdı: SVENSKA ORİENT LINlEN , :l•k, kardeılm! 
, 1h•n'a, iki gôzftm yfğltlm! 

Ilı,, lbfltrıı ae getirdin? Kız 
tl tUu mi' qtll • 

'-••eı ll getirdim, lhıU.tl! Kanlı 
~'"ler•r b•ohyıcık lthan! ca. 
ıı~ltt dlyırınıo göklerinde gO. 

~~•tı 1ftı6n6 kına boyaya· .. 
CatG 

'•~tall Y0rıon ya Aybey, bir 
~t bir lhtllıil doğuyordu. 
'lıiıret~Gıeı kızın gözlerf, bir 
t~ıg!ll il fstfl1411ne açdan lkJ 

, :eaeere olmuştu . 
~i~I tılıt Y aku, anlat! Ken· 
~"I 0 

gflnlerde eanıyorom. 
~bt•?dlnlerkeu doyamıyorum! 

~.~ 11•nın verdiği cevap, tı. 
......_ ~lgına çn·lrmletl. 

••NORDLAND,, motôrü 2 hazirandı Roterdam, Bamburg, Co 
penhage, Dntzlg, Gdynla, Cöteburg, Oalo Te lskandlnHya 
ltmaularına hareket edecektir. 

SJı:RVICE MAR1TlM ROUMAIN 
Garbt Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 

"PELEŞ" vapuru 16 mayısta gelip ıynl günde saat 18 de 
Hayfı, Maltı, Marsllya Te Banelona hareket ~decektlr. 

" ALDA JUL YA ,, vapuru 20 haziranda gelip 21 hızJranda 
Malta, Marıltya ve Barııelon'a hart;ket edecektir . 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 
İzmir NeT· York: araaında ıyda hlr muntazam ıefer 

"RINOS,. vapuru 14 may11ıe fzmlr'den ( Doğru ) NeTyork 
için yiik ılacıktar. 

0TAMESİS,, vapuru 20 hazirandı fzmlr'dt.n (Değru) NeYyok 
fçln yük alacaktır. 

Yolcu ve ytık kabul eder. 
Hamlı: llAnlardakl hareket ıarthlerlndekl deglolkllklerden aceııte 

meı'ullyet kabul etmez. 

Fııla tafellAt için İkinci Kordonda Tahmil ve TahUye tfrketl 
blnaaı arkasında Fraıellt Sperco acentıhğına mfirıcaat edllmeııl 
rica olunur. Tfllefon: 2004 . 2005 

......_ e demle? 
1
• ı.e !ea ·demıa. hır hanım. Ayvalık belediye reisliğinden: 
:ı"a ~I ~alın kollarımdan, be- Ayvabk kasıbaıının su ihtiyacının temini için belediye eınırları 

1t 1.._ ' laruodındır. Ben ona içinde artlzlyen alitı ile ı1u arıttırılacakıır. Aramak lateğlnde 
''••tta • basıl •erlrlmP Benim olanların sonuçta ıuyun bolundoğuna, bolunmadığana göre tek· 
'4._, btr prenses, o ise bir lif lerlni 12 ·6· 935 günlemeclne kıdar bildirmeleri ilin 

tc 
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Devlet Demir
yolları 7 inci iş

letme mftfettiş

liğinden: 
Ambar bldklndlerfnden hasıl 

olmue Te çalkalanma maklna 
sandan geçirilmek soreılle le 
mlzletllmlo Te bllhaaea yarma· 
cılara elverioll bir halde bolu· 
nan 53 ton arpı 3 haziran pa· 
zarıeal gnııa uat 15 de pazar· 
bk euretlle lzmfr yedinci la · 
letme milfettl1Jliğl binasında 

aaıılaca ktı r. 
Bu lıe girmek lııtlyenlerln 

l 20 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve 2490 No. kano· 
non dordOncfl maddesi mucl 
hince loe glrmlye mani kınun 
bulunmadığına dılr beyınna· 

meler ile ayni gün Hat onbeoe 
kadtr komisyon releliğlne mft · 
racaatları Jizımdır. 

Bu lee ald ıırınımeler ha· 
reket ha1Jm6fettl11ll~fnden parasız 
olarak dağıtılmaktadır. 1576 

Devlet Demiryollarından : 
(Yazlık TenziUiılı Yolcu Tarifeleri · 1.6.935 

Tarihinden itibaren Tatbik Edilecektir.) 
Muallim Tr talebelere : 

Umumi tedrlıat dereceleri dahilinde bulanan resmi veya maa· 
rlf idarelerince moeaddak hususi bll'omum mektep Te dnlverııltele · 

rfn muallim, profeaôr, ıeiıtan. mftrebbi muavin ve mtıdtırlerlue mı· 

y11 batından blrlnclteırln sonuna kadar ve bo mekteplerin tale· 
belerlle ecat'!bl memleketlerdeki ıynl mekteplerin talebelerine her 
zaman umomf tarife ile uzık mesafelere mahana ıenzllli D.D.·71 
numaralı tarife fizerlnden her ıeyahalle % 50 tenzllıit yıpıla · 

cıklar. Bu tenzllAttan latlfade etmek lııılyenlerln, menııop olduk· 
Jarı mektep veya 6nlvershelerden veya Maarif Vek4letlnden ve 
miiddrlftklerlnden muallim kıımında olanların seyahat edilen tak· 
Tim senesi içinde tanzim edllmlo bfr hftvlyet yarakasını Te tale· 
belerin de en çok altı ay evvel tanzl1n edilmiş fotoğraf h bir 
vesikayı hAmtl bulunmaları n bilet alırken n yolda biletler 
kontrol edilirken demlryol memurlarını g~stermeleri 11.zımdır. 

Mekteplerlnl bitiren telebeler de, talebe iken aldıldarı Teıılkala· 

rın muteber olduğu mftddeı tçlnde hn tenıllıittan istifade ederler. 
Umuma mabıoıı gldJe ·dönüş tarlfeel : 

Tenzilatlı gldle . dönftf ıarlleslnln yeni tatbik şartları eöy· 
ledtr : ~dlı . dönilt biletlerinin mer'iyet müddetleri, ~seyahate 
baıılanacağt gOndeo itibaren mfiteaktp ayın ayni tarihli gO.oüoftn 
eono olan gece yarısına kadardır. Yolcolar ıeyahatı bıthyacak· 
ları giinQ kendileri ıayln edecekler ve bono biletlerin ilzerlne 
yazdırıe1klardır. Yolcular aeyıAata batlamadan evel tarifenin 
merlyet mGddetl dahlllode olmak tartlle iıttedlklerl gOnde bilet· 
lerinl alablllrler. Blletlo bir aylık merlyet müddeti bitmeden 
eve) gldtı d6aftı Gcreılnln yDzde yirmisi nrJlmek t•rtHe bo hl· 
letler ilk mllddeıln bittiği gtınden itibaren mOteaklp ayın ayni 
111JbU gtlnftnan ıonu olan gece yarısına kadar temdit e Uleblllr. 
(Ba tarife eylul 935 sonuna kadar uzatılm•ttar. 

Aile blletlerl: 
Eo çok aeklı klolllk guroblar halinde Te gldio·döoüo earılle 

herhanhl iki lıtıııyon araııında !-haziran 935 tarihinden eylul 9!35 
sonuna kadar ıeyahal edece.le ailelere, Samsun • SıHs mın· 
ıakuında yftıde 60 •e Alaıehlr·Umlr·Bandırma mıntıkalarında 
yazde 60 tenzllılth olın blletlerle diğer mıntakalarda katedlltcek 
mesafeye göre muhtelif nlabetlerde teazllA.th olan biletlerin 
ftcretlerlnden ayrıca Te gurubu ıeık.11 eden yolcularlD birisinden 
tam n diğerlerinden o/o 20 6cret alınmak ıuretlle tenzlllt yıpı· 

lacaktır. Bu tarUeye g6re Bıydarpata . Ankara arHında ıeyahat 
edec. k ailelerden gtdlt d6nGe Gereli olaral: 

1 metli il mevki 
Bet klılllk bir aile grubundan 9306 6735 
Sekiz klolllk bir aile " 12420 8989 
kuruı alınır. 
Samaun-Ankıra meııafeslnde: 

Dört kfoiUk bir ılle grubundan 10125 
Yedi ldetuk bir aile " 13921 

Odana-Konya meaafeılnde: 

7345 
10099 

III mevki 
4282 
5716 

4648 
6391 

Üç klılllk bir ılle grubundan 4618 8342 2124 
Altı kişilik bir aile " 6596 4773 3033 
koroe ılınır. Diğer mftııısebetlerde de fteretler bu derece ucuzdur. 

İetanbu'da köprü gişemlzden ve diğer mahallerde lıtıslyonla · 
rımızdın daha ziyade ıafıtllt ahnabUlr. 

Bo tenzll4tın ıartlırı: 

Aile grubuna glrebllecek akrabalar şunlatdar: (Karı, koca ve 
bunlarm çocukl1rı. auı ve babaları, bOyftk anı ve bBytık baba· 
ları, torunları, kardeılert). Üçten beşe kadar her grup için bir 
ve daha f1Zla ktılllk her grup içinde iki kadan veyahut onbeo 
yaeıoı doldormamış olan erkek (evlAılık, hizmetçi, mftrebbl, 
eütnlne) akrebahk şartı olmaksızın gruba girebilir. 

Grup halinde ıeyıbat edecek ailelere, fotoğraf h aile bUetJerl 
urtlecektir. Bonon için gruba girecek alle efradmıu birer nalka 
fotoğraflarının gleelere ~erilmesi lbımdır. V azlh olmak ıartll" 
grup halinde çıkuılmış küçfik kıtadıkl fotograflarda kabul 
olonıbillr. 

Verilecek aile blletlerlnln d6nftt kısımlarıum mer'iyet mtld · 
detlerl, biletler ftzerlne yazdmlacak 11eyahat gönünden başlamak 
n bunu taldb eden ikinci ıyın ıyol tarihli günftnün sonu olan 
gece yarısında bitmek 6zere iki aydır. Bu biletler, bu iki ayhk 
mClddet içinde mftracaaı edilmek ve gldle · geUş için verllmlt olan 
flcret yekU.Ounnn ydzde yirmisi tediye edilmek eartlarile enelkf 
müddetin bittiği and•n haelamak dzere bit ay daha ıemdid 

edlleblllr, Veyahod bo ıartlar dahilinde biletler bld•yeten temdld 
ettlrllmJe olarak ta ahnıblllr. Bu mtlddetler içinde seyahat lçfn 
kullınılmıyan dönOı biletleri Gzerlnde hiçbir bak ve mulalebfl 
kabul edllmez. D6nftı ııeyahaılne baıladıktan sonra mer'iyet 
milddetlerl biten döofte blletlerlle yolda mecburi aktarma 
sebeplerinden baoka bir sebeple tevakkuf edilmemek eartlle 
blletln muteber olduğu lsıuyona kadar ftcreı verllmekılzln seyahat 
edilebilir. 

Aile blletlerlle seyıhaı edenler hem gidişte Te hem de dôoOete 
katedilen meııafenln her 500 kilometre ve kearlne mukabil btr 
laıaıyon olmak Qsere mDteaddJd lstHyonlardı biletlerinin mer'iyet 
mdddetled içinde olmak şartile lııtedlklerl kadar tevakkuf ede 
bilir. Yolcular, fazla katedilecek mesafeler için umumi tarife 

• ftcretfnden (lr,ret farkı Yermek fBflfle yol değlttfrebjlirler. 

Bir aile biletinde yuılt olan yolcolann ayni 11Dıfta, ayni 
kat1rda n mftmkO~ oldogu kadar da ayni kompartımanda seyı · 

hat etmeleri ve ayni lıtaayoalardan hueket ve ayni letaeyon1ara 
muvasa14t eylemeleri tarllır. Bu oartlar dahilinde ıeyahat etmi 
yen aile efndı bu biletlerle eeyahıt bıklarıoı keybederl~r. 

Bir aile blleılne dahil olan yolcnlerdao yalD1z bir kişi, gnı· 
bun azimet seyahatinden sonra 'fe yalnız aUe bUetlnde yazılı 
gidiş dônftş letaıyonlın arasında olmak ıutile, mer'i terlfelere 
göre, yarım ücretle mflteaddlt eeyahatler yapablllr. 
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Fmlik ve Eytam Banka~ı:'~~~: No: 1 Akşehir Bankası 1 

füaa 'No. Mevkll 
c. l gazller mahılleal kemer eokagı 

Yeal • eekt Clall Oepozttoıu •1 z M ı R s u B E s ·ı 
45,45-1 n, dGkkin 400 , 

O.ksftrenler! Mat 
laka (Okamenıol 
ÖksilrQk Şekerle
rini TecrQbe Edi 
o jz •.• ~ ,.. 3 kaçak tuhaflyeclle çarıısı 18 ao. adadı 12 46 dOkkln 100 ikinci Kordonda Borsa clvarıodıkl kendi bln11ında 

c. 4 il " " " , . " 11 45 " 100 TELEFON: !2363 

~ 
~ 

c. 5 lktacl ailley11111ntye mah. hakkı b. sokağı 6 ey 200 ---· .. ---
10 4 n 300 HertOrlO (Banka ve Komisyon) Muame· c. 6 kartıyakada alaybey mahalleal hayal ıokağı 

c. 7 kftçGk ıuhıffyecller çarııaı 13 no. adldı ıs dakktn ıoo leleri deruhte olunur. 

~ 
~ 
~ 

c. !) ikinci ıllleymaalye mah. ruhl baba eoka_ğı ''aım bey,! eo. 
t'. 10 hasın hoca maballeaJ bOyGk tuhaf iyecller 8 oo. la adıtla 
c. 11 kOçilk tuhıflyectler çarıııı 13 no. adada 
c. 12 br§ıyıkıda alaybey mabıll~ıl han "gCln aydan,. tobğı 
c. 16 memdublye mahalleel kireçli kıyı eokığa · 
c. 17 
c. 18 

" 
il 

il 

" 
" n .. .. 

c. 20 h11an hocı:mıh. k6çilk tuhafiyeciler çartıll l:J no. adada 
c. 22 karııyıka boeıanlı kGytl 
c. 24 ikinci eüleymanlye mah. kimll paıa caddeel 
c. 25 ikinci ııGleymanlye mah. ilçlncCl nezaket eokağı 
c. 36 bayık tubafiyectler çertııı 8 ao. adadl 
c. 40 tlçGncCl karatıt mah. haUI rlfat pa11 cıdeel 

c. 41 ikinci ıOleymanlye mab. htıeeyln efendi ıoka~ı 
c. 47 balıkpazarı mıh. memduhtye cad. bayık tohıftyecller 

8 no. lı adadı 
c. 4 balık puarı mıh. memdahlyf! cad. baycık tuhafiyeciler 

DO. ad.da 
c. 49 " " " il 

c. 50 hımdlye mah. tire bpuıa eokağı 
c. 53 memdublye mıh. kaçak tuhafiyeciler Çift••• 13 ao. adada 

63 ıbmed ağa mıh. yemlt çarfıeı •ğır eob~ı 
c. 72 keıtelll mab. batdorak ikinci keetelll çıkma~• 
c. 

c. 72,1 u u " .. .. .. 

c. 78 karııyaka alaybey mıh. han 11gClD aydın,, ıokagı 
c. 77 karııyıkı oımansade mıbılleıl re11dlye ıokagı 
c. 79 memdahlye mıh. klçlk tuhafiyeciler çmr1111 
c. 82 memdahlye mah. eaki balakpazan eo. bClylk tahaflyecller çar. 
c. 83 keetelll mıh. batdank ikinci keetelU çıkmuı 
c. 84 akdeDlz mah. bftytık tuhafiyeciler çarıııı Gul balHn 
c. 85 " il " .. .. .. " 

c. 86 abmet ağa mab. yemlt çmrım 
c. 87 " " " mey•eter gOmrG~O eokıA• 
c. 89 kadrlye mab. aturecl eokık 
c. 90 hacı mahmat mıh. haca mıbmot ıokaga 
c. 91 ıkdenlı mab. bClyGk tuhafiyeciler çar111ı 
c. 91,1 .. " " " .. 
c· 92 dOrddncCl ıultıalye mıhllleel bacı mnlGt çukuru eobğı 
c. 93 akdeaalı mıbılleel bdylk tuhafiyeciler çmqııı 

c. 94 ıellmlye maballeıl aort bey eobA-ı 
c. 95 baycık tuhafiyeciler çarf111 8 aumanlı edada 
c. 96 reıadlye mıhalleai tramny caddeıl 

277 karııyıka bahariye mıballeel hafıs efeaaı ıokıgı 
278 .. .. .. " .. -

64 l GçGncCl sultaniye mıhılleel yuaoı ikinci çıkmHa 
647 dolıph koyu caddesi 
64 8 memdahlye mıhalleel mumcu zade eoka~ı 
78J ulbane mahalleal duygu sokağı 
846 birinci karatıı potlacı ali rlıa eoka~ı 

878 l&tlklAI maballeal glndaz çıkmazı 

946 ikinci karatat mimar ılnan eokagı 

3,5 2.4 eY 700 
R2 mat•H 

6 dakklD 
10 21 eY 

6 .. 
8 " 

10 .. 
20 dClkki n 
4o ev 

148 138 n 

2,4,6 24, 24· l,24·2 iç e• 360 
43, 43·1 dakktn 200 
233,235 eY 4.00 
12 12 ey 360 

105 

67 
68 
54 
42.~7 
23,24 
101 
77 

magaıa 

" 
40,42 " 
61 dlkkla 
25 mığuı 

91,1 n 
75 ey 

23,23·1 
21 25 

iki ev 

ey 

ma]'W 51 
37 
97,77 77 

9 

5 

16 
" 
" 

300 

200 
200 
240 
60 

500 
500 
300 
600 
520 
100 
400 

1100 
760 
800 
600 
240 
70 

52 42 eY 900 
90 mapa 240 
91 u 240 
14 e• 160 
81,83 mıAıu 300 
19 23 ey 200 

• 
1l1 iki mı~ıu 600 

1021 m. 985 eY 900 
3 u ,,,, 1.ıo 

3,1 H 40 
18 8 133,50 no. area 16 
62 evla yır11a 60 

128 126 e• 160 
53 63 arıı 10 

• 39 35 nla 80 35 eeblml 80 
23 27 fJY 120 

38,38 l etin 2<l·6 ıehf mi 100 
26 26 .,.. 65 972 salhane mıhalleıl maagıl tepe eokagı 

1002 aellmlye mahalle.ti tramny cad~eıl 210 184,184·1HID1728·27eebml12 
l 004 birinci kın tat poıtacı ali rlu aokagı 
1005 karıtat irfan eokagı 

29 25 c 392 1344 f; 25 
4 ey 200 

MANiSA 
c. 1' mani• çmprazı beklr zafer aiahalleıl bıbk paun c•ddeıf 
c. 15 mıal•d• alaybey mahll. headek kıhYe eo .. fır1a tokak. 

121,121·1 
12 

e• •e dllkkta 500 

c. 27 manlaa ılıybey mahal. tramny cad. hCbrn aıa camii kart11ı 
c. 29 maniudı eany mıballeelncle Gzlm puanada 
c. 32 Manleadı .. « belediye eokqa 
c. 33 .. .. .. asan yol cadaet1 

c. '6 " yar baaalar mahalleli kara maank toblı 
c. 59 ... mimar llaan maballtel lluiaae caildeit .. ... « .. .. .. 

« earay mıhaJleıiade ille 
/ 
eokaAt 

" 

c. 59,1 
c. 60 
c. 60,l 
c. 60,2 
c. 60,S 
c. 60,4 
c. 69 

« dencl11n mahılleel 11nçhane kurtanla mektep cad. 

c. 70 
c. 71 
c. 7 

« 

« 

" 

c. « 

« « « « 

lımet p•ea mıhılled çmy fenb caddeel 
alıybey « hendek kıhn aokıAı 
ura y mahalleel hlakı ıık•A• 
hllern atı mıballeıl hamam aoklğı 

AY D 1 N 

56 
5 

57 
38,88 1 
~5,251 

2 
2,1 
29 
sı 

4 
6 
8 
7 

~· 8,10 
8 

eY 
n, d6kk&n 
n, dGkkla 

e• 
ey , 

d6kkln 
c. 

" 

e• 

e. 23 aydın ht11r mıhılleel beledlyeaha 142 No. ıda11aıa 838 839 No. la ınu• G&e· 

c. 35 

c. 97 
c. 98 
c. 99 
c. 100 o 

. rlae yapılmıt n. 
balcılar mahalleat c; 240 ıd.aıa 4437 ,1 No.lı anuı l&erlae 

• yapalmaı n 
kurtalaı « gut balY1n ftzerlade 158 No. lı ada dı 
ba11n efendi mıhalleıl gasl bulnrı tlserlnde 
ramaun pap « mlm.r ılaıa eokık 

236 taj DO, h eY 

89 taj ao. la n 
77 DO. h dllkln 

meeudlfe balcılar mıbılleıl beledlyeaia 237 DO· h ıc1a11ac1a n 

KASABA 

500 
500 
400 
800 

1000 
300 
800 
800 
800 
800 
300 
400 
300 
600 
240 
400 
(00 

700 

300 

200 
200 
180 
100 

e. 38 Targutla kaaabaeı yenice mıhılleıl eıkl klllee yeal cClm- 94,94 ·A taj oo. lı n 500 
harlyet caddeelade 

Mnkl Ye Dumanlan ~yakarıda yasılı emltldn petla pırı ile IAlıtlırı 1 ·6·985 eumartetl «flnl 
... , oada lbıle edilmek Gsere ıçlk artt1rmaya konalmattar. lıtekU olınlarıa her birinin hin· 
ııad• yuılı pey akçedal bukı n1Deelae yetınnk arttırmuına plmelerl llıımdar. 1418 

Mevduat Faizleri 
Vadesizlere 
Altı ay vadt:liye 
Bir sene vadeliıe 

% 4 
% 5 
% 6 faiz verilir. 

Zahire, \lzöm, incir, pamuk, yapak, dyoo vesaire komls· 
yoncoluğn yıpıhr. Mallar geldlğfndC" sahiplerine en milsald 
teraltle avans verilir. 

lzmir Memleket Hastanesi Başta
hibliğinden: 

lzmlr Memleket ve Eoref pıoa basta11eıinln bir sene ilk (<!2300) 
llrelık ilaç (85923) kilo koyun eti (82020) kilo ekmek (500) kilo 
dana eti (28500) kilo silt (20413) kilo yoğun (4354) kilo 1ade0 

yığı (13934) kilo pirinç (7740) kilo eeker (183) ~llo çay (3800) kilo 
mıkarn~ ( 1:300) kilo oerlye (1000) kilo zeytlnye~ı (3800) kilo 
11bun (3735) kilo ıoda (3J 5) ton kok kômürtl (40) ton Soma 
maden kömftrG (l 180) kilo gaz eoyu ( 2000) mf!tre kefenlik bez 
(9860) metre yerli Amerikan bezi (500) metre haıse bezi (1800) 
kılab ba1 ihtiyacı 18.5,935 gilnlemecinde 2 haziran 9:l5 gftn· 
lemeclae kıdar J 5 gilo mOddetle vrı bunlardan llAç, koyun eti, 
ekmek Ye kok kGmürG kapalı zırl uıullle diğerleri açık eksilt· 
mlye konulmuıtor. İıteklllerlo şerAltl milnıkıııayı görmek lııtl · 
yenler her gOa •llAyeı daimi eocOmenlae mGracaat etmderi 
•e mClnakaaaya lttlrak edecekler milnak11anıa lcraeındaa enel 
bedell muhammenln yazde yeCll buçuk nfsbetlnde depozito akçe· 
ılnl Mohuebel huıuelye mödGrlyetlne yatarm•ğa veyahutta bir 
banka teminat mektubu ibra& etmlye mecburdur. 

Kapıla zarf uıullle mdnaka11yı konulıo yiyecek, Utç ve yı· 

kacak milaakı111ına tıttrak edececeklerln de bir zarf derununda 
teminat mektubu veya makbuza n bir Hrf derununda da tek· 
llfaımealnt ve bu iki zarf ta bir Hrf içine konularak Ye llUl 
mflhft:rlenerek sarfın 4serlne bıngl it için mOnıbaaya lıtlrak 

edlldl~inio de derci ve açık adreel •e iıımlolo de yızılmısı açık 
ekılltaae ft kapata ekıılltme ihale gCinft olıo 2 bızlrıo 935 pa· 
ur g6nfı ıaat 9 dan 12 ye kıdar lemlr Ylllyeı enclmenlne 
mGracaıtlerl. 21 24 27 80 1471 

Bayındır belediyesinden: 
Bayındır beledlyeılnla 93 j mıli senesi için ihtiyacı olan 30 

tona yakıu mHot "Motorlu" ile 240 tenekeye yıkın ince •e 
kaha makine yıAlarıoın HllD alınmaeı kapıla Zlrf ile ekllhmiye 
çıkarılmııtar. Ekılltme 25 ·5· 935 den 18 ·6· 935 ulı gana a11t 
15 te kadardır. leteklllerln Bayındır bele.dlyeılne mOracaat et· 
melerl llln olunur· 1510 26 30 3 7 

-
ve l'Orjen ~abapı ~ 

~!~~?E~~. 1 
fstiyenler Şaha ~ 
Sıhhat Sftrgftn (fl 

Haplarım Maruf 
ecza depolarında 
ve Eczanelerde 

1 

Arasınlar. ' . Yazın Geldiği°' 
Haber Veriyor· 

Babrlbahl eahll p1rk ~ 
ıu açıldı . Geeelerl berıa~ f' 
tlrlk lAmbalarlle narla .ıt.,.,. 
geceıl bayatını bıılamıt ti 
oaa ba eevlmll ba)Jçeillll .,..

yıeın birinci g6nlndeD ld *' 
çok yflklek bir maslk ile 

esine neı'e katacaktır. ~ 
Sahllpark. gulnoea "':-~ 

lzmlr'Jn ea kibar bir ~ 
ola yor. lzmlr'la marof. ,..., 
adamlarıadaa otelci ba1 ati 
ile methur lokıatmcı~ 11111 
SClleymın'ı Ye Mehmed ~ 
eabllpark gaziaoeunda it il 
dı görmek lçla maklyedol fi 
lemlye bath·hıııaı bir del 
uonf!derfz. 

Üohereltede Döçeatı 
(Munin Profeallr) 

Or. A. Saf ittiıt 
Ağız ve Diş Deki 

Haıtalara hergilıı ôğledell 
eonra baluır. 

lıtikW caddeti .Nd ~ 
Ankara aputmam 2 io 11 ı, Telgraf • ı S TA '.N 8 Sf 

Telefon : •91 

OPERATÖR 

or. Kamil Ahlll 
Merkez aakeri hael .. .,,I 

operatôrG ti' 
D k lklncl Beyler ıokağı 8'~' 

f"lllllllllllllHllllllllllF O lor ~lllllllllllllllllllllllllf'l hamamı karıısı No. ,ı . ....-
~- A. Kemal Tonay 1 r.:a.·~:. '00 

.. b .... 
- - Telefon 3686 
~ Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hastalıklar ~ ..... ~------- ~ 
§ birinci sınıf mftlahassısı = Aydan demlryolo 011111111 

§ Basmahane iıtasyonu 1tai111ındaki dibek ıokak baıında 30 sayı· 5 dtrltl~Gndeo: tJI 
§ lı e• ve muayenehanesinde sabah ıa1t 9 dan akoam ıaat 9 a kadar := 1113 aamarala ıımpatl 
5 haıtalarmı kabul eder. S: d - - eni ıarlfeeldlr. 9" --= Müracaat eden h8ıtalara yapılması lizımgelen eair tahlil&t ve _5 _..1 it 28·5·1935 tarlblauell ~--.J' 
§ miltroık.opik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmaeını cenı: gö- § hl k d S6k k rf .,... 
:S rdlen Pnomotorakı (hava vermek) moayenehaneainde muntısaman S: 1 re 1 

ar e edlt ~ 
5iillll yapılar. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliffi ~:~:.~d:~mal=m!::~ıı~~ ... o~ 
- ıımpara mıdenhala a,ebt--

perakende Kuee ku·· rt DUndla 450 kuraf ftcred 
llye ıhaıcakt11. -' 

Aydın demlryolo u11111IO 

S t 1 dGrllAGaden --3 } ) y 0 re Pazar hGnlerl Çt.rUdeO ~ 

Memurlar kooperatifinden: 
Keçiborlu klklrtlerlnla 50 kiloluk torbalarını 820 karuıtan 

İtalyaıa klklrtlerlDI de 345 karoıtan perakende olarak eatmıya 
baıladıgımısı 11yıa bılkım111 blldlrlrlı. -

laca ıaat 7 de hareket el 
1
";J. 

otan 51 aımarala p1ıarG' .,; 
2 baılran 1935 p ... r ,a',ıl 
dea itıbarea Ye lt'.,.1 , 

kadar ıaat 6 da blrek•1 

eektlr. 


