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KURULTAYI 

Mayısta Büyül~ enlili. Var .. (e-

~ ili.ar irleriD Bergama eeyıhatlanndaa bir intiba 

~ .. 
4 

ilde mllaflr balaa· Hlar lknm edllmlt, buketler 
~.... Ye •erdikleri Clç Hrllmlttlr. Ml•flrler bu me· 
~: &,-•1111lmu habnlar yanda, •aktlle general Vorotl· 
~ ~ YJet Raeya'am de· lofaa mektebi ılyar.,tlade ha· 
~ l11t itleri illa 61ledea tara defterine yudagı y11ıyı 
"'l.lr1tk Geaeral itham Dl· ekamatlardır. 
t\ ~ te BarnaH'ya gide· Klylerdekl, t•mlıllll balkın 
~ ••kteblal, daha IOD· çalııkaahgını, aadaçlan .e ÇO· t. ~Jlerdea Naldlkea caldına caalılı~aı, bakımını 

........... ..,.. k&7lerlnl geımlı, takdirle ka111lamıtlar, çocukları 
" .... ltlaıde giderek Ahıtlr· ••mitlerdir. Balk kendilerini 
ta.... 4eft laartnada fımlr'e banretle latlkbal etmlıtlr. 
~ ~ Ye deni g6r· BelkahH'de Vali Geaenl luhat 
~ ..:;_~ ftllala •erdlll •erirken, onda blytlk bir 
~.;;-"l .. ıdlr. kaya lltllle ıeleeek yıllarda 
. ~fite laıaıq llnat Atıttlrk'ID llaretaf luyafetlu .. 

tllek ...aı _,. - S..a6t.el JllM-

l.Gklrt itinin De biçim ıl· ı dıgıtmııt1r. Geri kılan mlk· 
dıgtaı bllmlyea yoktur. Bonaa tar da ply .. ya •erllmiıtlr. 

:ıcın, ılmdlye kadar yııdıkları· ıFakat, Keçlborlo'dan gladerl 
mııı Uhe edecek yeni blrtey len klktlrt mlkıan o kadar 
gôrmlyoroı. Sizin lu1Uı: Pi ızdır ki, banlar, ne draat ban 
yaeada klktlrt yoktur. kuını •e ne de plya .. yı tat 

Tlrkofiı lsmlr tabeıl direk· mla etml1Jtlr. Grçen bdta per 
tôrllğl dtıa g••efelere aynen tembe sena t l 00 torbı daha 
a .. Aıdakl mıl4mab •ermlıtlr: gelmlı n ba da slıut bankı 

cŞimdiye kadar Keçibuda mı• ıına nrllmlıtlr. Ne çare ki bu 
deninden (8160) torba kilkflrt gel· dı yetmiyor. PlyaM htla Keçi 
miı ve bunun bir kımıı Ziraat Baa· borla'daa ktlkOrt bekliyor. 
kanna nrilmit Ye diğer ktım.ı ela 
piyaeaya 1rzdilmi1tir. Fabrika nor• 
mal çahpaakta Ye gtıade (460) t()llıt 

ha iıtiheal yapmaktadır. BunJar 
mantaMman fsmir'e g6nderilmek• 
ttdir. ' lılayııta ttalya'dan (650) 
ton kGkdrt yükletilerek yola çıka
nlmıthr. 6 Mayııta Pire'dea (70) 
ton yola çıkanlmııtır. 15 Mf17111 
kadar, bunlardan batb, (250) ton 
İamir'e gelmif olıcakbr. Ayın '°" 
nmıa kadar be diter vapurlarla iJa. 
tiyac tımamea tatmin edilecek mik• 
tarda k6k6ıt, İamir'e gelaıit bala• 
ucakbr.• 

Tlrkof11ten ba maldmab 
aldıktan IODH, n1iyed bir 
kere de ply ... claa tahkik etme· 
il f•ydab baldak. itin eni, bo 
ya ıadar: 

Keçiborlu madeninden t.. 
mlr'e göaderllea 8160 torba· 
dan yalnıı lçbln altmıı tor· 
bala sınat baakutna Hrllmlt 
•• bank• da bulara bir •J 
nnl koorerulf ortaklan• 

Biıe Terilen mıh1mıta göre, 
K.eçlborla klk4rt labrlkaıı, 

lımlr'e göadermeel lbımgelen 

klktlrtlerden bin torbaı1aı İt 
tanbal'a g6ndermlı ... Neden Ye 

alçlnP Oruını bilmiyor mayu. 
Bllcliliml• .. altkaurlana ka· 
naab tadar ki, İtalya'claa, Ya· 
aaalltu'claa klktlrt geliyor. 
Banlana bagtlnlerde gelecelf 
temla olaaayor. lıttdlllmlse 
g&ıe, da,ardaa gelecek klkClrt· 

leırln f latlerlal, Slmerbuk 
idare mecllal teablt edecekmlı. 

Ba da bir mee'ele. .• Flatler 
h•kkıada tlmdlye kadar bir 
haber abnmad•l••a g6re, heab 
bir kuar •erllmedllf ulaflh· 
yor. Yana, 6blrgln kOklrtler 
pllnce, bir de f lat beklemek 
nslyed ortaya çakana, itte o 
...... ballann Ye bapDID 

-Soa• 5lael,.... _ 

Takai tof 6rleri •• otomobilleri.. 

Bir malaarrlrlmlı otobtll te met konıAının denlse baba 
otom,,blt Mblb •e ıoförlerl ara· kapı11aın kar1111ada n kOçlk 

11ada din parkın dibinde arabalarma 1•· 
de bir ted• letmltler, kimi GJ8khyor, kimi 
kik yapmlf, etrafına bakınıyor. MOfledler· 
ona.rla ko· de ortalıktaa b7bol•atlm; to· 

.,. nllflllDlt f I· f6rler bekleyib d•Ryorlu. Ya· 

Olob6I mUebriDdea 
Bay BflaıCl 

le hıta. ediyor: 

klrlerlal al· lanaa 10kaldam, ._k••mı 
.:ıı_ d ulatda•. Bemea b__. de ba· mıı, uar • ,_. 

lerlal elin· rekete geldiler, etnfam IU'• 

lemlıtlr. dalar. Din de yudl• Jli llaa· 
Maharrl· lar laep seki paçler. 

rl mi a, b a - Allah rua ollaa A.do-
tedklkl t6Y· ladan! ... 

Ôllıdea 10an, mltterllerla 
bin• •uldıkl•ı umaaa bek· 

Dediler " l&Jleaaete .... 
ladalar.. itte alcbiam ceHWar: 

BaJ R.... 206 •amanlı ... , ............ _ ledlm .. TaUI ....... kaka· • 
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lzmir S, enliklCr ı' T e oya~ o Duy uı k O a 1r o ı• Gonon 

Kflçflk 

için Hazırlanıyor .. 'C. H. Partisi Kurultay Programında C. H. P. 
- e.11 ı ıncı 11hlfede - -;erşembe gano, bayak devrim Çok Mu·· him Esaslar Vardır. 
(Madiful hukuk cemiyeti), putlmlıln dôrdGncft bayak ..:..J 

Kurultay Morabha9l,.. 
Bugftn Gidiyorlat 

u. ıot" yarda dGtmınludın temizle· kurultayı açılarken, 18 milyon • ----------
9 Mayııta AnkaH u- ~ 

mek için kurulmoıto. Birinci Tark oenllk yıpıcıktır. Çanka: Tek Dereceli Seçim Tavsiye Edilmekle Beraber Bir 
yGkGmd ba idi. TGrk ulueu, Bu yordu kortuaa, ıenlen· 

nacak olın C. B. f. ilJ 
kurultayına İımfr aı1111•• ~· 
morabhae lttirak edeef ~ bıeındı Moıtafa Kımtl bola· diren, Tılrk oloıuna bıyat ve Kredi Fonsiye Kurulması, Genelik Teşkilatına 

nan bu karamı bGUln nrlı· can nren Cumurlyet halk par· 
MurahhHlardan Dr. b•1 ıtdf· 
ran Kenan Ankara'yı gttlll 1)1• ğlle Nnlmıttı. Sonr. ne olda· tlıldlr. Batan bir acun, bogün Mühim Yer Verilmesi isteniliyor. 

~onu bt.p blllyoruz: Tark yordu bizi ö•Oyor. Areıulueal yeri· Boganka Afyon trentle d~,_. 
bay Milat, kimyager ba1 ~ 
dob, baro relel aYok•'t .....4 

iki yıl içinde dftımanl1rdan mlz yftkııektlr, yGcedlr. GGçlG· 
temlılendl ve ôlda 11nılan yaz, dlnclı. BogGne bakarak, 
Tark olasa, batan dGnyaya yarının dıba iyi olıca~ına inan 
bayk1rdı: cımız ıonıoıdur. 

- Ben ölmedim, ben nrım • • 1 • • 

Türk •e yaııyoram, 
İıte bagGn 'farhğlle kıvınç 

daydoğumoı Cumurlyet Hılk 
P1rtlel, böyle bir (Mcıdafaai 

hukuk cemiyeti) nden doğ· 
moıtur. 

Camarfyet Hılk: Partisinin 
a11ıl doğduğunu ve yurda nasıl 

kartardığıDI hatırlattıktan ıonra, 

onan bu yurda yaptığı bayok 
lylUklerl de gôı önGne getire· 
blUrlı. Bayık n tarihçe pır· 

dmlıln, ba yarda n bo uluea 
en baycık iyiliği, uğrandı ca· 
nımıaı bile ıen ıne feda ede· 
eeA)mlı (Comarlyet) ld1reılnl 
kabul etmeıldlr. 

Camariyet halk partisi, her· 
ıeyla 'fe her tein baeıdır. İyi 

diye De görftyorıak, hep onun 
berlerldir. Eıkl çı~larıa ba. 
tin k~tGIGklerlnl ortadın kal· 
elana, Tark ulaıanan ergin· 
ligini (lıtildtllnl) bOtftn bir 
acana tanıtan n kıbul ettiren 
o dur. Camarlyet hGkdmetl, 
Camarlyet halk pırtlılaln ka· 
nrlanna ayarak onlara yarana 
n yftı yıllann yapamadığı bd· 

yak itler batardı. J 
İki gftn IODra, 9 mayuı 935 

Say lavları 
ve Gazetecileri 

Möakova, 5 ( A. A) - Don 
Voke Soeyateı baokanı bay 
Aroaan Moakova'da bolnomakta 

olın Tork ııaylavları ile Türk 
gazeter.llerl adına bir zlya(et 
vermletlr. Ziyafette baılarıoda 

bıy Masa( fer Göker bulunan 
konuklar ile Tcırklye boyok 
elçlel bay Vaııf Çınar Dıololerl 

gomleerllgl doga departmını 

bııkanı bıy Sokerman ehil 
bava flloıa merkeıl idare baı · 

kanı ve Lf'jna dıololerl komi· 
aerli~l Vokı Soıyeteıl ileri ge· 
leolerl llo bilgi evleri n hı· 

ıım bllgelerl hasır bulanmoe· 
lardır. 

Geceleyin, Tftrk konukları 

Dlnyeper elektlrlk ıantr1lını 

gezmlelerdlr. Konuklar Barkof 
n Klyef l do gördcıkten eonra 
Odeea yola ile Tarklye'ye dö· 
neceklerdlr. Dayak elçi bay 
Vaııf Çınar konaklarla birlikte 
Ukraaya'ya ~tmfetlr. 

Telefon: 3151 TAYYARE Si NEMASITelefon: 3151 

Bugiln 
60000 bi ı f igOnn, binlerce top, binlerce tüfek, binlerce at, milyon• 
larca dolrr •e VVallace Beery ile Fay Vray ve ydzlerce artiıt .. 

BfttOn bu yıldızlar, ean'atk4rlar, malzeme ve hep para 

vnva vnooa 
---•lstikIAI Uğrunda .... __ _ 

Filimi için bir araya getirilmiıtir. 

Viva Villa 
Baetıa bata anlam, letlbdıd, lbtlltl, hareket, safer, aık 

eabaelertle doludur· 
AYRICA 

Miki Periler Diyarında (Gcııaoçıa karlka 
. tar komik.) 

SEANS SAA TLERI ---
HergGn: 15-17 - 19-21,15 DİK.KAT: HergGn ıon 21,15 
Pereembe: 13 15 talebe eeanı ıeınıı (Ucoı bılk ıeınııdır. ) 
Cama: 13 Ube 1eanı Flıtler 2ö-35-50 karootar. 

YAR ıN 

8 Mayıs Çarşamba GflnOnden itibaren 
Büyük Oyun 

Büyü un'atkir, ıevimli yıldız Marie Beli ile cMoıkoYa geceleri. 
Din bhramaaı Pjerre Rlchard Villm tal"afından temsil edilen btıyük 
•ık romanı 

Ankara 6 (Bueuıl) · _, C.H. Partlel kurultayının programı baeılmıt 'fe dağıtıl'llıftır. Prog11mdıkl 
yeni e111l1ra göre; Olkemlzde bir kredi fonelye kurulacak, köyltıye toprak verilecek, mthtehllk 
aleyhine f tat blrllgl yaptırılmıyacak, kôy mekteblerl açılacak, gençlik lctkllttına mGhlm yer 
verilecek, pazar gdnnoan yerine cuma nıkledilccek, memurların haf tada blrboçok gGa tatil 
yapmaları temin olunacakhr. Parti programı, tek dereceli ıeçf ml de tavılye etmektedir. Programın 
ihtiva ettiği eeaılara göre tetkllltı eeaelye kanonunun tadut lbımdır. 

Ankara 5 (A.A) - Dayak kurultay b11:ırlıkları için ardı ardına toplanmakta olan C.H. Partlıl 

idare heyeti 5.5.935 pazar gtınil kurultay itleri ile elindeki parti itlerini de bitirerek dört yıllık 
çahoma devreafne ıon vermloıfr. 

Çankırı S. ( A A) - . C. H. Partielnln dördGracQ kuru hayı dolayuılle Çankırı Ye Duyga gasetelerl 
fevkılAde oftıhalar çıkaracaklardır. -------·· ............ . 
Milas Mürtecileri lsp~rta ağır 
ceza mahkemesine. verildiler 

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

Mil r tecile ri n, Başka Yerlerde De Muhabirleri Olduğu 
Sövleniyor, Antalya'da Da 4 Kişi Yakalandı. 

Mille Ye lep1rta'dı b11:ı bed· 
bahtların irticaı andıran bir 
yolda bazı eaçmalar yıptıkluı 

haberleri, İımlr'de ne kadar 

derin bir nefretle karıılınmııea, 
yıkalandıkları haberi de o nle 
betde enlnçle kareılanmıotır. 

Şeb~keyl idare eden; kGrd 

tıyaoında J9p1rta'ya ıGrGlmGt 

olan Bedlauamın Saf d Kardt 
dlr. Aydın, MilAı, Eğirdir ve 
Bolvadln'de mcırtdlnl nrmıf. 
Bu herif bir takım hezeyanlar 

Londra'da Şenlı.kler Var UTOrmDf •e rlıaleler b11mıetar. 
• lııparta ile Mille uaeında mu· 

habereye geçtiğini duyan 11bıta 
Kralın Geçtig-.-i Yollarda Y nzbinlerce mız derhaı 1•a111eıe geçmı, "° 

Mil4ıt'a ıekfs klel yakalamııtır. 

Halk Birikmişti. Banlar MllAı'ıı Çolu oğlu 
hanı Nhlbl Bılll İbrahim, ince 
Mehmed, Manifaturacı Mehmed, 
11alçl hafız Mehmed, marangoz 
Halil İbrahim, bıtlb BGaeyin 
İbr1hlm, molla Haıeyln, kt· 
putça Moatafa Mebmed, Muğla 
hıpleaaelnde Şef lk ve Ali Rlu 
nımındıkl eahıelardır. 

İıtınbol, 6 (Haıoti)- Londra'dın blldirllmletir: Poklngım n· 
ayından Seopoll Kard tllıeılae giden İngiltere kt1l n krallçeılnl 

yas blulerce halk ıeltmlamııta.r. Kenıerbarl arıldcıka, radyo neı · 

taılle Londra'nın batan mahallelerfnden n yakın tehirlerden 
doyulıbllen bir eöyln ıöylemiıtlr. Saray ile klllee 1r11ındaki 
altı mllllk yol Clzerlnde alayın gldit •e gelltlnde bOytıkJteZ1hO· 
rat 'ıpılmıttır, 

Kral 'fe krıllçe, çok alkıelındılar. Kralın ıeçtiğl caddeler 
Ozerlnde mubtehf 91nıf &ardan 14 bin aıker ıelAm vaziyetinde 
durmıkta tdl. 

J 1 Hepsi de Isparta Ağırceza11na 
verilmlolerdir. Baeka yerlerde de 
muhabirleri nrmıı. Tahkikat 
yapılmıktadar. 

M h il • • B İatınbul, 6 (Buıasl) ··· Aa· a SU erımız U tılya'da Mille irtica hAdiıeılle 
ılAkadar olın 4 klel tnklf 

Y ıJ Çok İyi Olacak .. ~:::.'.' •• hp•rt•'1• gındertı. 
İelaobol, 6 (Hoeast) - Ülkemizin 

mebzul yağmurlardan dolayı ha yıl 

bereketli olacıgı ıöylenl yor. 

muhtelif yerlerinde yağan lngiltere'nin 
mahıuuerınıa çok ı,ı ve Ezeli Düsturu 

• ·11 ,,, 
Moıtafa Münir. Öde1Dfl ~ 
~elim, Çeımefl bıy tfe 
Aldemlr gldeceklerdfr. ti, 

Aydın ırllAyetl nılll• .. ~ 
rak edecek olan AydıD •" 
bııkanı bay Etem Kadri.dol' 
kat bay Netet H Bo t1t1 

.. il Jr' 
pırtl baokaoı bay ID~.·~ 
ban don akoam Ay B.f. 
oehrlmfze gelmlolerdfr. ~ 
Anbra'ya hareket edece~ 
dlr. Aydın murahba1l•r;:..
avo.kıt bay s:ml; do:_,..,. 
doğruya NazllU den ~D 
gltmlıılr. • 

Efez Seyahat• -
Torlng n otomobil kolObl' ;' 
lklucl gezlntlel cuma gO•~f 
ant ilklerine yapılıcal.tJf· ~ 
hat haıuıt tren veyı ..,ot 

yıpılacaktır. ~ 

Iogiltere Konsol .... 
nesinde Merası (/ 
İngiltere Kralı beıtool ~ 

cun; Krallığının 26 ıoCI ~ 
acıma mGnıeebetlle f' ~ 
İngiliz konıoloelugoo_., ...... 
kabul reıml yıpılmııtıf· I 
ılmde •lltyet n 1>etedl1' 
ktnı baloamoetnr. 

Almanya'1' 
GidenTOrk 
Gazetecileri.. ; 

1ıtanbul, 6 (Boaoal) '.J 
mınya'yı glden TGrk ~ 
lerl, Berlln'dekl meçbtl - f 
&bldeelne koydukları b01 
lenkte fU yazılar nrıbr: jatl_ 

" Tart gHetecllerl, __ • ., I 
meçb6l ukerinln batJf9P"'" 

llmlıyor,, ~ 
TGrk guetecllerlal•• ,Jil 

Berlln'den ayrılmılaf1 

meldir. 

Ruslar ve 
Fransızlar. 

Dış Bakanımız Bükreş'e Gidiyorlar. Hiçbir Milletin HOkmO Borç Para 
Altına Girmemek Verme işinin 

Ankara, 6 (Huıoal) - Dıo leleri Bakanı [bay Tnflk Raıda 
Araı, Bakree konferanaını loıirak etmek Qzere baradın ha· 
re.ket etti. 

Sovyet Rusya Bir Tayyare ;Motörleri 

Döküm Fabrikası' Kuruyorlar. 
Torlno, 5 (A.A) - Bir Sotyct heyeti &bora mOesaeeelerlndea 

biri ile Moıkova cıVlrındı bir tayyare motörleri dökGmbıneei 
karmık tela bir uzlıema yapmıetır. 

Londrı 5 (A.A} - Nezlcl Çok Tesiri oıınut-~ 
Genin "Obıerver,, gaseteılnde ft".ı 
D«'frettlgl bir yazıda kr1hn MoıkoVI, 5 (A.A) - ti' J1 
yirmi beolncl yıldönGmanan ~azetelerlnden Le Joor '; 
Avaaı kım1raıındı A•ropanıo Llberte karı.tıkla yırdl~ 
ıillblanaıasına dair olan mfına · laemuı yıpmık esere ~ 
klealarla ayni zamanda nıt 

geldl~lnl lıaret etmektedir. 
Mumaileyh diyor ki: 

tarla SoTyetlerla yıplD•I ;_, 
lan ıörGomeler eıa.,.•" ~ 
yet Rorıya'ya borç 'fer_. f' 
baycık bir rol oyaad•f" 

~lektehliler Bayramına Aid intibalar. 
- Hiçbir mllletfa bakma 

ıltına glrm«"mek, İngllterenla 
ezeli daaturador. İngiliz mG· 
dıfaa kun«"tlerfnla kalkınma 

mıolardır. lif. 
İzvutlya gazeteıl bO ",f 

mon bııtan · bıta aıılJI• 
ğono bildirmektedir. ~ 

hareketi d~nlzfeı·ln ve donın · lsparta'da Bir çocd 
mamn koronmaeını f9tlhdaf 
etmelidir. 

Taymls gazeteelolo pazar 
na basında "Scrutıtor" tabak 
kuku gdç olan ıark andlaoma 
eından önce bir bava aodlıt 

ma11nın ıcıratle akdini tanlye 
etmektedir. 

Bahçesi Yapılıyor;/,. 

Sorutator ıu 

ediyor: 

l '!p11ta, (A.A) - ş~brl~ 
bir çocuk babçeıi 1•~ 1 
baılanmıfhr. Y•pı lıl ~ 
yapı çnreıf nln dtıse01~ 
meıl gGodea gGoe tlef f ' 

tedlr. Bıbçede çocokl•~l"I 
eôzlerl llhe lendlrllmetl için oyooel ~ 

balondoralacaktır. oyo•. f 
11marlanmıetır. Çoeo~I•~ 
mis 'fe açık havada o~ 

c Bay Bitler diğer dnletle· 
rla bırakmıya rHı olıcakları 

herhangi bir ıllthı bluat terke 
raza olacakmıf. Onun ba eo 

ılatl fıraat lulbu edelim. 

için yapılan ba bahçe 
ketlmlzln bClyClk bir 
gidermektedir. 



Günün Şar duyukfarı 
latı81tQo denlmlerln blrge sı 

tadar: R • h • t değildirler. 
.:Ggt. darhğ•na tutulduğu· 
._ '-kit, Glamden hlle fHla 

r 

lzmir Köyleri 
Tayyaresi .• 

••••• -.:~unuz ıey, hekimin ağ· 
- 8 Milliyetçi Kfiylomnz 

"- lgarayı bırakın11! Sö 
; daymaktar. Bir Tayyare Alıyor 

'- Prının göğle darlığına ..... ---
~likıd1r aararı olduğunu da Birçok köyler, Vali General 
'la •den iyi, gene ılı .. bflfrsl Kbım Dfrlk'ten İzmir köy· 
,....:.

1
f.ter bir hekim eliyle dl · IOlerl tayyareılnln ne vakit 

· """'llleJdl: ahnablleceğfni ıormuılar n 

C. H. P. Büyük Kurultiiyı 
-------------------1 .. 1------------------

9 Mayıs Günü Vilayetin Heryerinde 
Büyük Şenlikler Yapılacak. 

köye bir kıımı elektfrik cere 
yanh Ye bftylk bir kumı ık6..; 
la16rlft radyo ıımarlanmıttır. 

ş.u.. .. klu

Alanyari 
Jımir guetecQıari HMlDM bİ• 

ele (Alaayari) •annlf da Mm• -. 
&erim yokmuı. Dan imnh bir 1• 
zılllll g&;ıoce. çimento giW ... 
dam kaldım ... 

Bu alaayıri acaba kimdir? 1)6.. 

ye merak ettim. Arkadatlara eoc
dum. Hepli de: 

- Bilmiyorua. fsmir gucıe. 
cileri araııoda alanyari yoktu. 

Cevabını Yerdiler. ŞqaJaeak fe1 
deAil mi? lzmir'de (Alanyari) .ı.... 
da bir muharrir beliriyor da, kim 
olduğunu kimee bilmiy•. • C... 
leyi önGme koydum, (Aı..yM'i) ala 

..;. Sigaranın yalnız ılzhı köy bftdcclcrlndeki bayır ku· 

C. B . Partisinin Bnytık Ku· 
ruhayının toplanma gllnCl olan 
9 mıyııta Tlllyetln brr yerin· 
de btıytık ıenllkler yapılac.kter. 

için dlktltn H aylardanberl 
san'atkArlarca hazırlanan iç 
metreden bet metreye kadar 
yGkaeklikte mermerdtn •ndaç· 
lar açılac.kter. 

r,,,,_ ___________ ""' yananı tekrar okumıya beıladım .. 

~ duhjıaıs• bir Hran rumlarına yardım (ıshndan 
•r. her köy için ylrmlıer lira 

~lttılarıaın bileklerladekl verilmek surellle iki yılda 
.---ale verilecek otuzbln lira ile lzmlr 
lııt. rını deıll, öteki nabız 
'-~ göre ôğClt veren hekim töy16sft tayyaresini almak 

,.., Jok drğlldlr: istediklerini blldirmlolerdfr. 

"': 8ıf lf bir nezlenla var Ordusunu ve hava yôotlnft 
~ •I gQ 1 b namusu gibi seven ve kor1Jyan 
,, D ı garayı ırak11nıı 

Qt ıı ı köylOmQzftn bayak orduya ti a l&anız .. 
' llkQ bu hekim ne merdi yapacıldırı bu ermagan ıe · 
"lıe,laa..111aklar1ada ılzlnle be vinçle karoıl11nmı1t1r. Bunun 
~ IOluyac•k, ne de, aıh fçlr. İzmir çevrcılodekl tayyare 
1ııı...'~•da tQrbe olın kara şuhe1erinde bir hesab açılmış 
a.""'• 1 6 '9e Tilrklye'dekl köylG kar· ""ttbe 1e 1D•nın altını ılslnle 

iL .' gtrecektlr. deılerlne ()rnek olacak olan 
.._.-.ta UlrlG bir bekim de köylfimOziln ha barehtl tay. 
"J~t; bunlardan çoğu vakit yare korumu genel baokaa 

çta .. ,. ı d lığı na yazılmıetır. e auz er uyulur: 
~ 8.ernen sigarayı bırak · "'"-----------~) 
,. oıarıanaı, yahut, Atış ve Atlı-

'•k •GrQalrıfinGz . K j h 
' lrıau~ıa bo cinsi rabıt spor u o o. 
'-t ~ bfakat hayat kurtarır. idare Heyeti ilk 
~ Q hekimle ılze yalnız .._ t,,111 L d Toplantunnı Yaptı. 
~ e& eğll, sizi ıigara· 
"-1ata&geçlrebilmcık yeıglılnl Atıf Te atlıspor kulQbGntın 

tJı . Ne korkunç adım! yeni ııcçilmft bulunan idare 
.,. "•lerın "hl heyeri dna ilk toplantııını ve 

4e ıarı nde bOyük nzlfe takelm•nl yapmıohr. strl111, bu lorkuoç kur· İdare heyeti •t•~ıdakl ıevat· 
~· ~nzer. Sigarayı ôzle· tan mürekkeprtr: 

~,_~•dar ona ilenir, do C. B. putlıi lımlr •llAyet L,.... t rahat nelea almağa ldar,, heyeti baıkaaı bay A•nl 
~l•ıaıada ona diz çöküp Doğan, bay Rl'!flk E•lfya oğla, 
~·•· bay Rctld A~hay, bay Fasih 
~ :ldığıa belerden öldft . Enan, bıy Seltbtddlu, bay 

111, 1 
lllreınw., bu, Türk'lü- Remıl Beykend, Alaıeblr'll bay 

~ 
4
'tle kortulacığını bil- K.bım, bıy Nejad E•Hya oğlu, 

laa 9111eklfr. HilmeQI ıun . hl y M11har, bay Memduh, bay 
~~ berınıı var mıdır: ÜI'· Avni Nuri. 
j~"'-1' 1d11de de ılzfn bildik· Dnnkft it balGmllnde bat· 
~ "-inenler yok değildi: kanhğa bay A•nl Do~ı.n, kA· 
~lar rahat bozmaktan tlbllğe bay Fa1lb, mor.klbllğe 

~llnın boaulmaıınd•n b8y Retld, •esoed•rhğa bay 
~ tdlr. SelAhlddln teçllmitlerdlr. Nı. 
~~ kellmeelnl, acab., samoamenla baserhA1 da biti· 
~ 

1
a.11 kellmeıloln karııhğı rllmlttlr. 
~ IDaa mıyıı? Duhuliye l O, yılhk takılı te 
~~le 0111etler, kılno• keli on llrader. Fakat bu ikinci oa 
-..., b-. •6ylenek, oyıolacak Uta, takaltle abaacaktır. 
~~ 11111acak klmseludl':.J Bayanlar •e devlet memur· 
h.~: de•rtm tarihlerine ları için gerek duhuliye, ge· 
"" ltıbatçılar, arkadan,;. rekee yılhk ıaktlt, yarı olarak 
'-. tt'tl 111aktan gelirler; ve teıblt edilmltıir. 
'~•lae •ardığınızda, on· 
-....:.. -...: Çekirge atlayışı ile, 
~ 11rtıya,an6za ka· 

te 
~ ()~ Defeı aefe.e: 

' 1t..!." Okay .. "Okay .. 
...... il . 

' lı:ıdırı yeter! 

Diyerek, kolunuza 11.tmak 
için! 

Denimler, devirerek Uerll· 
yen, dev adımlarıdır. 

F. R. Atay 
Birge - Müoterek. 

TOrk nrhğının, Ttıck k6y· 
16sClnGn kurumunu temelinden 
koran ve tarihin en karan· 

lık çağından kurıır1n Atattlrk 
partiılne balk1U Ye köylClnftn 
btıyak ilgl!d ıahlanmıttar. vı. 

llyetin yirmld6rı köytlnde Ata 
tftrk, Mebmedcllik ve dnrlm 

O gln 16yle•ler ıôylenerek 

köyl6aftn denime kartı göaftl· 
lerlade coıın duygol111 yatı· 

tılac.ktır. 

Ayr1c. elllyedl kadar köyde 
epor alanları n genelik koram 
lara da •çılıc.ktır. Ahmııbeı 

Başbakan ve Bayındırlık 
Bakanından Cevablar. 

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

Aydın Oemiryolunun Alınmasından 
Doğan Duygumuzu Karşılıyorlar. 

~------------,~--~------
Aydın demlryollarının uluaal kıyetl ılıe •e gazel lzmlr'la 

tebekeye kat1lm111 mCloaıebetlle halkına kutlular, ıevıtlerlml IU 

belediye bııhnhğından 1 r.mlr· narım. 
illerin ıe•luç n ıakran doygu· 
lara telgraf 1.1 bftyaklcrlmlse 
btldlrllmlıtl. Dan Baıbakan •e 
Bayındırlık Bakanendao aptı· 

dakl ce.ablar gelmlıtlr: 

Doktor Behçet Us 
Beledi ye ba~hnı 

iz mir 
Ulunl demlryollar ıebekeelne 

Aydın hattının a. katalma11 
dolayıılle g6aterilea yardee•er· 
llkçe duygulara ıeıekklr ederim. 

Baıvekll 

ismet lnnna 
Bay Doktor Behçet Us 

Belediye b8tkanı 
1ımlr 

Nafıa Bakanı 

A. Çetinkaya 
Germencik ( Haıuıl) Aydın 

demlryollarıoıa dnletçe aaıın 
alınmuı kararı nahlyemlsde 

bayak bir ınlaçle hrıılanmıı· 
tir. Germencik belediye te C. 
H. P. bııkanı lm1aılle Bayın· 

dnlak Bakam Bay Ali Çetin· 

kayaya a .. gıdakl telgraf çekil· 
mlıtlr. 

Aydın demlryoluoua •tın 

alınma11 halkım111 çok ınla· 

cllrdl. Yeni bıyram ya .. yorus. 
Sise en c.ndaa liaygı 

Germencik belediye n C. 
H. P. baıkaaı 

Tnf lk Puarçnlren 

Denlıll ( Baauıl) Aydaa de. 
mlryollarının dnleıçe ıahn 

ahnmaıı banda blylk bir te· 

•inçle karıılanmıttH. 

llkmekteb 

Bağcı! 

Pronostau Kork 
Çok çf~ ve yegmur yaprak 

ları ıılathktan ıonra bnılar 

da ııınmaga batlıraa pronoı 

marazı baıgöaterlr. Şimdiye 

kadar birinci g6ktaıını yap 
mah idin. Y apmıdı fıea yarem 

k1lo göktııınt akpmdaa eri · 
mek için bir fıçıd11 elli kilo 

ıad• erlmete bırak. Erteal 
gGn yarım kilo iyi klr.-cl 
aıar asar ıu dökerek yGı 

kiloluk bir fıçı içinde elli 
kllo ıu ile YH•t yHaf aondlr. 
Göktaıınıa ıuyuno kireçli ıo 
i,lae yaHf yHıf ıkat •e 
kantter. 

BHarlaamıı llAeı mlyyar 
kAğıdı ile yokla. Mlyyar ki· 
gıdı beyaı Ye kırmıaı olmak 
asere iki çeıhtlr. iyi bir 
U&çta beyu ktgıd kı11rmalı 

kırmısı ktğıd mHllttmelldlr • 
Beyas k'lıd kı .. rmas n kır 
mııı ktgıd mHlleım-ı fıe 61 
ıGaCllmaı llAca blrıı daha 
kireç katmahıın. Yepılmaı 

llAcı iki gande aıanıazııırn 

llAcın yas klloıoaa :.!50 r:ra u1 
teker 'er• 300 gram pekmez 
kat .. 

IJAcı yapnLlann eltına ul•t· 
brmusaa proaoıa kartı da 
ramazeın. lltcı böyle iyi yap 
bluıo ıonn bol ya~mur yağar 
•e 116ç yıkaa1r1a. c;ok çığ 

dl..,rek yapraklard• proaoı 
lekeleri g6rClnmeye baılaraa 

ikinci gôktqaaı yap. lir.luci 
y61 kilo •oya bir kilo gô .. taıı 
bir kilo kireç ku'lanaeaktın, 

banlar kurak, ıonetll •e 11cal 
lidiyona lkiacl ll•cı J•pma. 
Yapraklar bol çlA n raı•ar· 

la ııl•nmadıktaa aonra marn 
ıörClall}H, korkma .. 

lsmlr Valld 

Aydın hatllaın da alueal de· 
mlryollar1mız birliğine kHDf· 
muındakl bDyClk manayı kH· 
11yıa ıayın lsmlr'lilerln Ye on· 
ların df'ğerlf bııkanlarıaın Ca· 
murlyet hlkı\metlne Ye ba me· 
yanda b8na kartı gGlterdlklerl 
içten · gelea duygal•ra tetekkOr 
ve knaDçla kartılanm. 

Ulu ÔaderlnlD 6aclllt'le 
ılyaıf iıılkr.llDI blyftk fedakAr· 
lıklarla kurtarın TGrk alatanna 
Ye bllh .... tClocar n mlatahlll 
lamlr ve bHalltl balkıma ba 
ıon yabancı hıtlln da utın 

ahnarak ekonomik blkaamacla 
lklacl mahlm bir eagella daha 
bertaraf eclUmlt olma11 itibarile 
ae kadar tHlue yeri nrdır. 

Bu hayırh netice .e maYıffa· 

Talebe Bayramı .. '----K_._0_in-·k _ ___,ı 
Bogla lımlr llkmektebler 

ıalebeıl (Talebe bayramı) nı 

K.ısılçallQ kotu ılanındıkl çam· 

lıklarda katluhyıcaklardır. Ha· 
ıod tren Ye otobGılerle gidi· 

lecektlr. Kal'flyaka n Buraan 
mekteblerl talebeıl, bayramJ 

kendi mıntakalarında katloh· 
yacaklardır. 

Tırtıl Macadeleei 
'Son aylarda çam ormanla· 

nada gôrGlea tırtdlar lçia k6y· 
Ulula toplac. Ye imece ile ıç · 

tıg. uyqta y61ylrml yedlbin 
eeklsyaa kırkyf'dl kilo ıarııl 

tnplumıı n ormanlar korta· 
rılmıf111. Gelecek yal ba ıHaf 
daha 6aemle teknrlınac.ktır. 

liaron İkzel ıordo: lattıkla11 mannra ıGyle idi: ilerledi: 
- Paket ne .. maa açalmat? Dört adam, bir maunın 61 - Bay lksel, dedi, ılslnle 
- Ô~ledea eonra... tinde duran tahta bir kafeıln tanıtmak ıeıeflne nail olda~um 
- Mektoptı ne yasıbyor? etrafını almıtlar içindeki gtl•r:r· için bahtiyarım. 
- Mace,heria, ka(tıte a11h cini gGıden geçlrlyorlar. GIHr· Amerlka'h pollı baflyeel de 

darın keeenln içine konarak cin, ka(eıln içinde oradan oraya arkadaılarını takdim etmekte 

' 

......... a -ı 1.Gverdnla ayagını ••ğlamca ılllıyor, 11çrıyor •e bir fıraatını gecikmedi. Rodney Arnold nk'a· 
""it ı T L • • • ,. z c bağlaumaeı ve ondan aonra ko· ,. ~ tlftJıL ilr .. ce ye. çevıre.ı:~ 1 ı bulub uçmak, kaçmak lıtlyorda . yı ınlatmıya b.ıladı: 

.a""t 111 ,. ı • • !d LL d 1 oun terbeıt bırakılmuı emredl· ll.l.t guz eri, ;meçhdl ,Ba.koyamca a •• tnıaın nere e Znalh baynnın ba1ık bir - Biç Qmm•dıgım bir nk'a 
eelae ili . 11n d b 11 • ? ll"ordo. O lee Ilı Ye lbtfyar rl uğonu 1 ,or mosanuı ~ korku geçirmekte olduta balla· baııma geldi. mrlmde bôyle 

~~ 4
1111

:•dl: - Zannederim, dnam edlnls. Feleru•a ıuımutla, çClakl, den belli idi. bir ~dlee ile karıılapıuı 
~-"•• ' lfzl bekUyoram. Felernn denm etti: Dilik oteline gelmit •e elektl Rodney Arnold bir genç deAlllm. Beni tehdit ıaretlle 
~·•. •;-ı oldağoau &atfen - Bugftn, Rodoef Arnold, rlk ıtığlle parhyan '-:•pııının ademdı. G6cl, kanetl yerinde yola getlreceklf'flnl, bana, iıte · 
t" tıtt erede b e, Dilik misafir oldoga DCllAk- oteline 6nGnde durmuıtu. bir futbolca oldoAo, ilk bakııt• dlklerlai yaptınblleceklerlal H · 

"--.'t' etAıı. d6odG~ft zaman kendi namına Baaon İksel ile arkadqları g6se çarpıyordu. Ellerini paato aıyorlar. Aldanıyorlar. Onlan 
~ .. ~ birdenbire nmozlı· bırakılmıt bClytlk bir paketle otomobilden indikten ıonn, lonan cebine koymut. g6•deılnl bir aantlm nrmektenee kendimi 
~: •tda •e anlatmıya kartılaeıyor. Paketin içinde ne FeleroH badi kendine ı6y· ileriye doğra aalnermlı; katları öldftrmeyl tercih ederim. Unlan 
~ :"e, oldugona bilmediği için menklı lendi: çatak bir •Hlyette ay•kta do· gerd•nblı koklatmam bile ... 
~·1. :tnold adında bir açıyor. Birde ne göraln, ıabta· - Koekoea P•rlı bir ıeyıanın royarda. Zabıta memnrlan oda· Baron lksel gllGmeedl •e 

8-11a •riı'te bolanoyor· dan yapılmıf bir kıfeeln içinde ellnde oyonc.k oldu... aan içeri girince, Felerun, enerji •bibi geaç Amerlka'laaıa 
x.....:~eetndf!ld ka· bir ganrcln ... Baadaa t.ık•, ı4ıtı memarlan, biç dnrm•· Amerlk•la pollı mClfettlılnl Rod· ı elini ııkank •nldandı: 

dan ~k kay· bir mekınb n bir de, kafete dan Amerlb'b Rodney Araol· aey Araold \le tuuttardl. Geaç - Bak••••• •ar... Balar 

1 ..... ~ .. =b=·~·~l·:!·•.L!-:!:' .. ::!.'!k!lfldk~~!ltir:.~a.~ ....... ~: .. :·:..::·:•·:·:·~ı~==~=.J::1:.J~....a::::~·~·==11:::;1.a .1111111111 

Ayak öpmekten, k.ırmm b .... ,. 
blamaktan baluedea bir y ... _ 

- Acaba? 
- Ne oldu? 
- Ualubu, if'ade tana ltuuı 

yabancı gelmiyor. BerteJI ali S.. 
ain aolıyacatıo, kart, ihdJar bir 
ifade.... Milzeye konacak kadu .. 
daaa geçmiı bir aluyarilik. .. 

- Aeebtı kim olaP ... 
- Eyvabl d6'6amekt• .. , .. 

.,-tlıyacak.... Şakaklanm abyaır. a. 
(Alanyari) nin kim olcl..,_a bu. 
Ulrlfl bulamıyorum ... 

Karaca'ya 10rdum: 
- Alaoyari'yi bulamadam. Bae 

oa bir 'ol g6ıter de bala,..._ .. 
- Baımabane caddellai tat ... 
- Sonra? 
- Kemer cadd..ı.e •p. .. 
- Sonra? 
- SaA tanf'taki eo~ 

birine kıvnl. 
- Knnldım. 

- Karpodaki binaya IClr·-
- Girdim. 
- Ne oraaı? 
- lımir A•nlllka ...... 
- Çok iyi. .. Bay Ömer .... 

hiddin Kantar'ı bal .. 
- Buldwa, karp..U. .. 
- Meraketme utak, ~ 

ri'yi buldun ... 
- ?! ....... 

Şakacı 

ıŞarhay Bu
lgon Gidiyor 
iAnkara'da 
10 Gflo Kalat.•ak 

Şarbay (Belediye batka•) Dr. 
Bay lfebcet Uı bagfta Afy09 
ırenlle Aukara'ya gld~t:rlr. 

0Hda panayır lılerl bel~dlycwa 
it baııkuu•a olaa lldkna 
borca ıabftlerlDln aıacai._ 
için teıebhlalerde balanaea .. hr. 

ikinci kıamd• maYal lak olana 
belediye 'arldat bGdceeia1f 150 

bla liralık bir faslallk ele p· 
~~ktlr. 

Batbn Anbn'cla • ... 
kalacak Ye kea...._ .... 
mecllıl Ye daimi eaclmea IJ• 
ıfaden Bay Ref8d LebleMcıl 

nkAlet edecekılr. 

Bir istifa 
~eblr meclltl Ye bela .. ,. 

daimi eaclmeal eyealadea " . 
aeı bay Falk'ıa; lyeUkt.9 
lttlfa etti~ laaber ahnmıflır. 

Bu ıırada, BoclaeJ Anoltl, 
muanıa etn6acla da ....... 
olın Gç kltlyl nbııa me•wla· 
rlle ıaaııtırda. Baalardaa laül, 
tltmuca, aaan •çlı bir .-.. ... 
DGltk otel .. de bade111ellk MI· 
yordu. lldneiıl, bllt, ...... 
latOnde duru kafeel gladea 
geçiriyor n Wr tirli ..._ 
ayrılmak lıtemlyorda. Valye· 
tinde korkuya, deıhfete beniy• 
bir hıl .. rda. Det ... nı ....,.. 
ba adamı• da mlcHllent llp· 
lacın oldup aalqılllllfb. C,aa· 
el ııhıı da, R~d11ey Amol .. aa 

gerdanh&ı •hn ••••it Salla cM• 
deılnde kuyumca Lamako t•. 

Genç Amerlb'b, ftk'ayı D· 

latmakta denm eltl: 

- bin, gerdanhta •b• lhı 
alma, OllD bemea llgorta et• 

tWla. ........... ...... 



Fahrikaya Kasd Yapıldı, ~"'eJaket Do
ğacaktı. üç Kişi Zan Altına Alındı. 

bızt deliller elde edllmle ve bo 
Oç kişi nezaret altına alınmıotır. 

Eğer daha bir iki dakika 

yetişilmemiş olBBydı büyllk ma

kine mOdhlt bir gOrilltfl ile 

lnf il Ak ve etraf takt teel&1tı 

tahrfb edecek, iş baoında bo· 

lnnan birçok işçinin de öldmO.· 
ne sebebiyet verecekti. 

Ml\ldne durdoruloncı derhal 

araştırmaya ba,laomıe, kazana 

eu veren boruların volf yerinde 

kapahlmıo oldoğu gö .. iilmüetür. 
Vakta; fabrika m6d0rfl bay 

Kemaliddın taraf andan derhal 
em of yet mddürlOğOne haber 

verilmiş ve adll kısım bıehnı 

bay Bohlsl Akgiimfte tahkikat 
ve tetkikata memor edilrnlştlr. 

Bay AkgiimQo derhal fabrikayı 

gitmiş, evvelA mQdllrle görüoe · 

rek mal-6.mat aldıktan 11onra 

makine dairesini gezmlo, maki 

nlstten izahat almı~tır. Ondan 
sonra da fabrfkıoıo harman 

dalr_eelne yakın bir yerde bu 
lunan ve belirsiz bir el tara 

fından kapatılsa Tolfan balan· 

doğu yere gldllmlştlt. Bu kı · 

eımda eervte şef 1 Nebi çavoı 

ile daha dört işçi çaheıyordo. 

Boy Huhl f; yanında f11brlka 
mOdO, bir resmi komlııer ve 

inhisar mOCettiol bulundoğu 

halde bir heyet halinde •olfun 

bulunduğu yere gittiği vakit 
işçiler l;lerlnl bırakarak gl"len 

heyete bakmıya baolamışlıraa 

da yalnız Nebi çavoı güya hiç 

klıuıeyl görmemle gibi masa· 
ema .. k•paomış bir durumda 

meşgul gibi görftnQyonDUf. 

K•panan volfon ahına ka· 
payan tarafından sigarı sandık· 

larındao birisi konulma 11oretlle 

volfa eriştim,, ve kapatalmıotır. 
R~y .. t eidınct1 11andık bllA 

Bay Rahml'nln bo cezalardan 

muğber olarak mddftrden lntl· 

kam almak makeadlle Nebi 

çnoe Te İbrahlml elde ettiği 
ve bunlar vaıııtaıılle ıolkaed 

tertlb ettiği hftkmolunmuıtnr, 

heyecanla hareketleri de bonon 

bir delili eayılmaktadır. 

Dan bu ilç klol nezaret al · 

tına alanmıştır, bugdn tahkikat 

nrakile adliyeye nrllecekler· 
d.r. 

Fabrlkı.nın bftyftk makinesi 

~#<I 

"TE1 ).RASINDI\_ .. ~~. 
lefrika numua!l: 43 

-;;tik" onlar da, NeTln de, an· 

nem de, Haşmet te, çocuğum 

da bunları bllmlyecekler, onları 
göremlyeceğlm .. 

Diye claıo'ndfiğftmft de ha· 

tırhyorum.. Kendimi kaybet· 

mlelm.. Bir-iki defa gözlerimi 
açtım. Fakat bu açış, galiba 

gftnlerden sonra idi.. 

Vagonda bulunuyorduk. Gi
diyorduk.. Sallamyordok.. He· 
pimiz yaralaydık.. Bir bocuk ay 
yattıktan aoora buraya nakle· 

dlldlm. Şimdi yaralarım kapandı 

Yazan: Orh•n Rahmi Gökçe 

nya kapanmak dıere .• 
Alnımdan da kftçftk bir yara 

almıeım. Fakat çabuk geçmle .. 

Bir ydzbaeı hekim var: Raif 

Bey .. Ooonlı dost oldok. Dno 
yaeh &özlerle ytızame baktı: 

- Nazım Bey ·dedi Taziyet 
çok feci .. 

_ - Ne oluyor doktorum?. 

- Ne olacak? Memleket 

iogal ediliyor .. 
Ben, sanki mıııal deninde 

IAnete oğramıı bir ganahk.Ar 

gibi, put kesildim, ıet çıkarı· 

Nebi çnuıon çalııtığı yere 

Tol(a kapamak fçla dııardan 

girecek bir Jdmaenln de gOrfil· 

meme11fnfo lmkAoıız oldoğo ıo· 

•ıoılmu.ıı ır. 

madım .. Omuzumdakt, kalçam · 

dald yaralar acıdılar .. 

Ynaı yavaı karyolama ozan· 
dam.. Yanımdaki karyolada 

Sıvaılı blr zabit namzedi var .. 
Medreııede okuyormoe, atmıılar 
dft ihtiyat zabiti yapmıolır. 

- Ne vır arkadıı ·dedi· 
blroey mi oloyormoı?. 

- E•et, memleket legal 
edlltyormoe .. 

Ne cevab nree beğenilir: 

- Dini mublnl hlAm çok 
ihmal edildi de ondJn .. 

Ba~ımı çeTlrdlm: 

- O dini mdMnl fsl&m ua· 
mına bfze f'vve14 Antblarınız, 

ıerlf lerlıılz, emlrlnlnlz kılınç 

oyna dılar .. 

Bir tokat y .. mlo gibi eueto .. 
Karşımdaki karyolada bir 

arkaılaş daha nr. 
GUlle1 beriki ayağını djzle. 

ılnlo yukarı kıımındao almıı, 

götftrmfte.. Dan akoam yftıdme 
bıktı, baktı da acı acı gtUda: 

- Beni ağaç kGtOğft diye 

bir dıvar GıtGne oturtmalı 

arhk .. 

Uzun ondıya konoetuk .• 
Muallim lmff .. Klmıeel yokmuı .• 
Coaterdlğl levekkiil, beni çıl· 
dırth .. 

- Hayret etmeyin dedi· 
benim yerimde Hll bir vatan· 

dıı ol11aydı, facia daha korkunç 
olmaz mıydı?.. Ben b~ktrım, 

klmııem yok, benim lc;ln ağlı · 
yae&1k lneaoler kalmıııh. E~er 

beııl ioııao oğolları: 

- Topal herif !.. 
Dlyr itlb kakmazlar&1, göz· 

lerlnio içinde istihfaf nya 
merhamet görm~zeem, 

bile etmem.. Başıma 

felAketl hazmederim .. 

ddm, 

Arabi 1354 Rumt 1351 
3 Saf er 24 Nisan 

Evkat Ezani Vasatı 

Gdnet 9,44 4.53 
Ôğle 5,01 12,10 
ikindi 8,5!1 16,04 
A.kpm 12, 19,09 
Yallı 1,3 l 20,55 
lmııak 7,46 2.55 

1 

aksine şabid oloream, 

diyeceğim yok .. 

aılf· ~~ 
itte ona hmlr legal edll rJcı ,J 

evi dftıman baeauı ~e ıo "'~ s bablt1 e• ôldftrllyorlardı. a dlıJ'· t/ Borada, bir harbin netlcele· 

rine Ald bir aftrd çeold var .. 

İçlerinde vazl yeti 1ın haf lf olan 
benim.. Az kalmıo benim de 

kalçamda mftblm bir ameliyat 

yapıyorlarmıo. Br.n de eakat ve 
topal kalacakmıoım .. Bir doktor 
kurtarmıo .. 

Aldığım yaralarla değil, fakat 

u~radığımız Akıbetle hertarafım 

ıııhyor .. 

Annemle Nevin ne oldular 

acab ? .. 
Gt'ceyl buhran içinde gr.çf-. 

dlm.. Sayıklamı~, durmuşum .. 

Kıç defa: 

- Nevin!.. Baımet! .. 
Diye bağırmıtım .. Ben hiçbir 

oeydeo haberdar '1f'ğlllm.. Buh 

randan hallrımda kalabilen ancak 

ıu oldu: 

dığım vakit haet• l 1o• . ..ı 
D ıoıı> rtll" 

relim de nrdı. '1~ teıl iıJI 
bekim geldi, bıkll· "~ 
etmekll~iml söyledi ıV 
•erdi.. Sonra: d dl· '1'1,,~ B 1 . e ı 

- Nazım e 1 111 
bogftn, yarın ıaoa ~! 

kat" ııt bir ıebdllba•• çı bel ı:. 
b• oısıcı 

Nedenıe, bo G6f ~0L 
biç anlodlrmedl. b''ıı ~ 

tz111ltt (," ruhumda tftteo 1 btı1 
Nnin n anneoı beO ~ 

o~ 
düşllrmedller.. t~' 1~ıt 

Anayurda döoıP 8cıf'~1/ 
topraklarını görıne~~t d• dl 
riul kucaklamak 

0 ııt•"'' 1ı~ 
naeıl ıe•lnmez, 10 ~ıob1f14' 
Bu olsa olar., ıP'b•"fO ı 

' ıtı• ... ı 
ruhumda yaptığı eeı 0 fr 

- 500 



~l,3 .. :,~!a~mlUllllW.ıııııııımıııııııııiwıımwııımıımııııııııııııı ı.oııııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııwl:f ı!O 1 ! 'lm!,l..ııııqaHwııwııııııhıtı11Aıııııııııııııımı11ww1Awıııııııımımıımı ıımıım.J• ... = .. : .. e ... 
~ Mahkemelerde ff A k · Misafir San'at• 
~k!~~=:a;!:a... Eşrefpaşa Cinayeti Mu- esap dçı kôrlar Onn Is· 

~·~~.~=:mp~~ı~:::::.~:t hakemesi Başlsdı.. Ve Mey andadır.. ıanbuı:~.:iuiler 
... trı111•ıylırınıa kaldırımın· Yakarıdaabert - Bı,ı 1 laei 1alalfede-
:" 6tllrQdQr bn knıncım... K d 'd k. e· c· Et fı - Bııt1rıfa linci yGıde - ınlatbklırı· yent bir he•keHnla dlklleeea.lal ,., u. Qa asın a 1 ır ınayet ra ID· h il b• • b•t• h b ı d 1 lb t 1 L JI. l ~ e• "-Yerden gôğ.e kadar haklı · 'Y ı ulun u un arı o ıır. mııı er ey op HM• fu1 e ıôllemtı ye onlara Çeımedeld 
~ bo kıvıncımdı ben. .. Bir da da DO.o Bir Şahid Diolend ;•• DUeğfmlz tndor: bir neticeye varma: y1&1yı okamottar. 
M.. tle111e vardır: (Gltmlı, git- Vezlyet S6merbınkı yuılıın Keçiborlu kGkGrt fıbrlka11 Bu geslnılde mGleaddlt fo· 
-.. d -- • -· h b d dı 1 1 ~ eretepe dGmdtız gltmtı, Eırdpaıı'dı bir kahvede Bıyın ane dtolenmlf, nk'adıo ve flıtler bir ın eni teıblt ua lı avraomı ğı çln, • · ıoğraflır çekllmlıtlr. Miıaflrler 
"tıe~ verlDeı dığlırın damınh Malıtya'lı Şabao'ı bıçakla ya· bir gfto enl suçlulardan Mu•ı· edllaln. Flatlerlo ocozhyıc•ğı mlr'de bir kGkGrt meı'eleıl gördftklerl uygı ve ıngtdea 
111 ertnı, eonıuz onların ye· ralayarık ölftmane ıebeblyet nın eve geldl•lol ve odada mi· tabiidir. Bono aöylemeğl bile doğmınna ıebeblyet vermletlr. gözleri yıearaeık eereeede ... 

''Qkl L " fı ı b ı Ba nzlyet kıre111ada ne diye· 
ııı... L •tını aımıı bir de ha... vermekle euçlo terlikçi Mt'lelt· Hf lr buluoın Bıyan Şakrana: 81 1 0 uyoruz. viomf•ltrdlr. 
-.. 111 bl b ı ı G 1 li T L ceğlmlzl bilemiyoruz. Ôkoooml v 
~) r arpa oyu yo g t · mlo duruıma11nı dao ağırce· - Sııl-ır Aliyi vuracaklar. öıtaıı itine ge e m : Gr.. B bl f Öğle yeaaeğlnl pıoırbaıı babı-
~~ 80 tekerleme bislm mer· " ofla İzmir ıubeel, geçenlerde ıkaolığının da, nılyetl 1 m 
~ •Uı t 1 t 1 zada baı.ılanmıellr. Bo dorut· D diiiol ı L m dzerl çlf te '""bl ve bu tekilde •ördftttftnde çelerlnde yemlelerdir. Vali 1e· J.. rımvay ar Ç n ııöy· e e n • ••t• · gazetelere verdiği bir haberde, &" ,. " 
lllft olıcak... mada dinlenen ıahldler; Hk sini alıp gittiğini sö~lemlıtlr. tlphe yoktur. mekte kı11 ve canlı bir a6yle• 

ay' anlatarak Müelho'le Necati göztaıı fiıtlerlnd" lbtlktr olma fklnci nnl •ôıtı•ının malt · vermlt ve ılkıtlanm11ur. M .... 
• Suçlulardan Hasan; mahkeme d Jt 1 ı ı B tb ki ı " v Şıı • • Baydar ve Şıban'ın bayramın ığını euy em ıt · a u vaz · yet f iıtl de, ln•iltı llraııı ftze· flrler de mukabele etmltlerdlr • 

._, •Gr'at ıarındı İzmlr'fn heyetinden; Sığır Alinin ôld4· hl bö ı d 6fldl B " 
...... ,lb ftçdncll gllnft beraberce rakı yet ç te Y e ee r. a dnden 96 lln altmıt altı ku· Bu m~yaoda kendi Çlllgıl•n 
bfb 1b l tramnylırın (Uyu ey içtiklerini, ıonrı Baydır'ın do· rilldftğO lllrada Selçuk'dın tr~n · iıle ılikıdar bir sat dan bize ruıtor. Bu heıııba göre btrlncl· çalıomıı, misafirler ve kG•IO-
tfle e ekıanım oyo) nlnnlle· le lzmlr'e geldl~fnl söylemlt ve unlırı ı•yJ .. dl · 1 1 Lfl 10 L 10 / 

8 
ile de gtizel uyomOflO... lıblıkoyo'dakl kabveıılne gitti· e I u "' • I D D a OIO aurOI llD· Jer ayrı ayrı bf kal dınıl•n 
~ çok yıeı umlr, bir ahu ferini, bunlardan Şabın'ıo kah· vak'a yerlode kefil yıpılmaaını - Göztatı flatlerlode lbtl· timden, tkinchlnin kilosu da 9 yapmıelardır. Mll8flrler At•· 
te_ 0 dan dıhı kurtuldun veye glrdlğlnl, öteki arkadıı lıtemlttlr. Mahkeme heyeti; kir yıpılmıdığı hakkında gHe· koruıtan ıatalmak fcabeder iı.i, tOrk köylGıtlnGn canlı hıyıbat 
... eııa l!ıClbıl t f l !arının dı•arıda kaldıklarını, keıf in yapılmasını ve Ko1.11daeı telere verilen malumat hiçbir l4:· lS karuıa Hlllıyor. Bu, görmekle çok derin bir aenk 
.... , .... ? ega e m ' sayı ır v t f ti a t 1 Gö t lkdklr değil de nedir? Ge· 

dııarda kalanların sarhoşluk müddelumumlıl Bay ımıU eıaea 1 uı e m yor. • ıeı ve bıbtlyırhk duyduklarını 
• 

8111 •• 
~k lb Fadime kadına bu it 
h.. .~ 1'dak1 f lklrlerlnl eordum. 
...,.. ki: 

tt.~ ~erede o cıaanım ıth 
de,~ ''Ylar ... Gıldır, gıldır gl· 

~'' 45 yıl evvelki gfta ge· 
l.; ,1ı6•l"rlmln ôoftne.. İç çe· 

Ilı lbet oku'fdum btılmkine .. 
~ bıotıo bir ba~a gidlnclye 
~1 lkt cıgıra tellendirir, bee 
1-~ Qk kabak çeklrde~lol bak· 
'tı lla, Onlardı bir kahve 

ıı ekdkti. 
~'-dl ôyle mi yı. .. Slg111 

~ 11111 deaea bUetçt yasak 
it~ Yetine yerleıib ısıtamadan 
~'-t' fıı der. Ah.. Nerede ... 
~ Cem-Han 
.,~ ---~~~~~-

"· 11 Demlryolu umom mfl· 

l lClııdeo• 
l1 . 

"'· l No111arılı balık tarife· 

?.s 19 f 9as • 35 l'arlhinden :lO 6. 
"-1t• tarihine kadar coll.hn 

"--,:_:flnıcak bahğın beher 
~~Je 

1 
360 kurut Gereli 

1 •nacaktır. 

f ı ti f d d tht ·ki d çen gdn kımblye moraklbluln de 
yftzünden kab"ehaoenln camla· Hakkı'nın ıahld ııfıtlltı dinlen· 1 er 0 e e 1 r var ır Te ıöylemielerdtr. Ve Köyden ıl· 

ı Si L ı ı b t hazır bulunduğu bu toplantıda 
kırmağd batladıklarını, meslnl lı:ararle"tırmııtır. yıpı ıyor. ze rtaım 1 8 1 kıtlar ınıında ıyrılmıılırclır. rını y d yıpılıa be11plır netlceılnde göz 

Mtıslim'in buna kızdığını ve e eyim : De6 erll Mn'eıkArlar •ıl 19 
8 "" ) N 1 taıı f İ•llerlnde de lbtlk&r ol· " 

.rLadı•larına (Ne bıltediyor· sgcı ar e Bir varil göztaıı zmir'e 28 da limanımızdan lstanbol'• .... 
• v dutu ınlaıılmıktıdır. BfttOn 

ıunuz?) dedlginl ve daha bazı Y l ? lirayı maloldoğu halde otuzbet ba nalyetler gözônGnde do· reket edeo (Oomlopınar) YI· 

sözler 11rfetdğiol, çıkan kn· apmalıdır ar. liraya Htılıyor. Arada yedi lira rnrken, gôztafı flatlerlode ih purlle lıtanbol'a harekd ebDI .. 
gıda Müsllm'to bıçağını Şahına VUAyet köy b6roeo havaların gibi çok mftblm bir fark •ır. tlktr olmadığını ıôylemek doğ · lerdfr. Mlıaflr nn•ıtkArJana 
saplımak fatedlğlnl Şıbın'ın da İkinci bir heeap : İyi cine gös ro olımıı. SôzClmaztı bitirelim: her birine mıntakanın kıymetli 

r6tobetll gitmesi dolıyıelle bığ· J il 02 
kötü bir akıbete uğramamak tııının tonu aglllı Hraı e (1 ) SelAblyetll bir satın gôztııı mıhıallerlnden katululı laclr 

lırda ahnm11ı lbımgelea ted. il l L b ı ı. tçlo ka~tıgını, ardından koşan rı 1 ll aorota oraya mı flatlerl hakkındı verdt~I m11 ve Clıam tknm edtlmlı mir 
Müellm'in kendtıılnl Maldere birler hakkında bir beyınname oluyor. hlmıt mGhlmdlr. 1Ulkart der· ve havıltel bırııtlkı mublb· 
ıokağandı yakaladığını ve hı· hazırlamıthr. Bondı; ballarda lstıabul'on timdlltk ktlklrte dl bltmedrn bıtımısa bir de lerl cemiyetinin huırlıclığı JS 
çak la yaraladı~ıoı söylemişlerdir. kftlleme c Ballık> b1ttılığıoın fhtlyıcı yoktur. letıobul'ı bir gôılafı me1'eleei çıkmııtır. Alt · albtlm hediye olonmuıtur. 8a 

Suçlu·, şıhldleıln bo ıôzlerlne b 1 ld bildi il k ay ıoora dı kClkürt gönderile· kıdır mıbmlırın ehem.afyetle albftmlerln keplın Tlrk te 
af amıı 0 oğu r me te bili dl N LI /1 b iL dl L Sovyet bayraklarını temıll eder 

karaı kendisi 8 f n fasla 81rbo• r · ete .. m, ıa r •• re... dik kıt nazarlarını çeker ve bu 
y v ve bağlara kftkart atılmaeının b L , b h tekilde bıatırılmıt, Qserlae (1... 

oldoğuno, ne yapbğıoı bilme tör4 de bunu ııonrıdan ınlımıı ale aıt f Jr al ıyet Vt>rHme· 
dlğlnl cevabını vermfı ve Şı- geclktlrllmemeal tnılye edil ve bir yaalııhk oldu diye bu ılnl dllerlı. mir) kelimesi yazdmlmaflı. 
b , k • d mektedlr. KG.karı; ıelak yıprak· raya telgraf çekmftdr. • Mlaaflrler Yapurda Vıll Ge~ 

an 
1 

ahveoln lçın e vordo· lara ıatılmaz, aabab "e aktım Bundan bııka, Keçiborlu ktl Ôkoaoml B:k;nh&ı; mı nıaka neral, pard erkA.nı, beledlJ& 
ğunu ıöylemltılr. Bııka tıhld · " başkanı, konııoloı •e daha blriçbk 
terin dlnlenmeel lçio duruımı ıerlnllğlnde kô. Gide atma ıdır. kiri fabrika11, NJıın nihayetine bağcılarının kQkOrt thtiyeçla· 

ı ~e vaı tarafındın uğurlaomıtr 
•elecege bırak1lm1otır. ti ile atılacak kaktırt keıeyi kıdar ımfr'ln kakart ihtiyacını n ile ehemmiyetle alAkadar 
" lardır. 

:. ıırarı boğıcaktır. Antl'lkab temla edece~lnl bildirdiği halde olmaktadır. Hu nıta'rlc b ıı k· 
Ko••dHı'nın Acarlar köyG d l bunu yapmamıı ve 6ııte1Jk, la kında Bakınhkıan vfltyete dl· 

v- bağlar a ikinci e k6ktlrd6o 
yaklntnde Sağır Aliyi pusu mlr'e ald kGkGrtlerl latanbol'a rektlf •erllmlı •e •llayetçe ka· 

kurmak ıoretlle ôldarmekle ıoçlo bir kfloaonı 200 gram ince g4'ndermlıtir. Bu y6ıd~n İamfr salardan ihtiyaç ıorulmu,, IAum 
kubur oğlu Saleymao ve arkı· kireç toıo karıttırılıcıktır. ply11Uı kftkftrtıtız kalmıe ve olan kGkdrt miktara hak· 
dqlırnun duruşmalarına dı dan Beyaanımede bağcıların bir· madhlı bir eıkıntJ içine daeaı. kında mıldmıı latenmtıtlr. İs 

Ağırcesadı dnım edllmlttlr. birini lkas etmeltrl de bildi· maottlr. Sıkıntı, zorluk hlll tenen malUınıt bogCln tamamen 
DDokG doroımıda eahld ııfıtlle rllmektedlr. devam ediyor. toplanauı olacaktır. 

ı\lektehliler 8ayra111ı 
Çaakara, 5 (A.A) - Bagb 

5 mayıı mektebliler gesbulll 
betbtn kadın ve erkek çocuk· 
lıarın lodraklle FeiUkao ve Kl· 
radıdere meılrflehıda topla•tı· 

lır yapıldı . 

~smanlıcadan Türkt;eye Karşılıklar Kılavuzu No. 36 
~ - er, erkek avofr Rutubet - yıpkbk Umplde, por 1ak - Mp dllm - .. r,. ıığlam 
ltee - red (T. kô) R~ım - resim (T. kö.) Ruy - y6s eaf - dizi (fr.) rang ıakıt - •kıt (T. k&.) ıllle n - 6ç6n 
lteı, - akciğer Resmi geçld - geçld alayı Roya zemin - yeryGı6 aafderan - bön ukf - ~tı \ Hl"l - 111yel 
~ef,:llllek - kaldırmak Reımi - uloeal Racbın - 4ettınlftk ıafolken - 16kmen dkıt - daımtlı, dltek 1aml - dlnleylct 
l\eı,k - genlik, eğlnç Reoiııe - çlııentf Rftkn - &rktln Mfba - 1 Ylı (fr.) '1ıee ıukot (bak: ıekat) - dGıGm Mmlmt - içten, (fr.) m.eeH 

..... k •t - ırkıdaşhk, yol· R~ha - ıısıntı Rükub nsıt111 - binit 2·EYre (fr.) pbııe nkil - 1 · dlagla, 1ekln 1amfmlyet - içtenlik 
~efı~fr.) ıccompıgnement Retld - ergin Rayı - rGyı (T.Kö.) dit örnek: dil ıetnfn en Uerl (111eknlmek., len), (fr.) tranqu· Mmt - ı6k6t, ıoıma 
'~' ıneııl yardıe, Reık - · kıskanma Rftsub - Torla, çôkeatl ıaf h11ındı balonayOl'aı. ille, pılılble aan'ıt (Meslek Ye bırfet Ut-

l\efak. (fr.) collıborateor Ren - (bak: lAylk) Raıub (Meleke) - yorum, 18f lr - ııbk 2 - oturan, yerle99n, (fr.) lamını)- ertlk 
'ef'-t tinde - bllesinee Revaç - geçerlik, ytlrGytlı pratik (fr.) hıblllte 11f11ta - 1 aaçmı (fr.) pı· hıbltaat eanat - HDıt 

llt-.fte - yarayaı, gldlı Revan - akar, gider Rftınm - baçl1r rolfJI futlleı, balivemeı aakln olmak (bak: mukim Mn'atklr - attlıt 
ilde refte - gide gide, Revle - gidle, yürClyQf Rftıd - erginlik, erltkeaUk 2 - aoflrm, (fr.) topbtıme olmak) - kalmık, (fr.) lublter Hnem - ııınım, pot 
l\,lı~ Yıvıı yavıt Revnak - yılktn, örlng RGtbfl - erece ııhı - ılın ıakda - ılkA.o (T. k6.), aan'I - yarıdan 

lt ''"- - kurıoluı Rey - oy S 11hıt lntlpr - yıyalam dlngtallk, ıektnllk 11nıı (bık: bile, had'•) -
~.::t - ~evıekllk (fr.) Reyftlıyın - gösgöre uhabet - kayırmak, kom· leekla etmek - yıtıtbrmık, dGıenllk, (fr.) rnee 
:'iıher Dt Rezil - ytlzıaı, ııyrı~ aaadet - mat. bahtiyarlık mak, (fr.) proteher 10atenir 1eklale1tlrmek, dindirmek, ıCl· ıınlba (bık: ilham) - do· 

lı.. ~elabtt - kılavuz (fr.) golde Riayet etmek - uymak, saadet nail olmak, mea'ud aabt - cômerd k6n vermek, (fr.) tranqolll1er, ~ıç, (fr.) ınspiratlon 
~L. ( ilk etmek - kılavuz· 1 L L L-htl ıpalı .. r calmer 

b ııı; fr) . gözf!tmek, ağırlamak o mıa - gönenmea, um yu eahlb - iye, (fr.) proprle· ~ • ıılr - aç, &clt 
~1.- . gulder olmak ıiklt - Mulı, ıaımoı ~b""gQıar _ a.ı.ruk Ribkı - boyoneı talre ur'a - totınk 
b il _ ,., Rical - bilylkler Saat - ıaat (T. Kö.) aahlb çıkmak, ıeahap etmek ıGk6t - ıtlk1lt (T. K&.), eaı· urfetmek - harcamak, •r· 
4'eL- trata LJlf mı, ıeeılıllk il .._.,111 Ric'at - çekilme çe.. m, SAb - çetin, sor, gaoJ - benlm1emek, (fr.) ı'appro pımak, (fr.) depeneer 
e~ ı - yolgôeteren (fr.) retrılte S.bah - 11bıh (T. Kö.) prler, ıppayer ılk6t ebDek - ınımık murof - ~.harca. piel 

l\e1a 
11 

- yolke1en Ric'at etmek - çekilmek aabahıt (bık: h6ııtln, letafet) aahlbl devlet - ldlkut ıtıkdt geçmek - ıuıgeçmek Nrfınuar etmek - ftSl90" 
a,.,~- bııkan Rtdı - bGrga ıabi - lıayell 11hlfe - ıayf• eClk6tl (bak: bamoı) iDi· mek 

'b~, ~t - kekelik, keke· Rlhlet - göç 11bavet - çocukluk ııhih - doğra, •A• kan aarl - balıpk, balatkn, 
ltekı~ Pellk {fr.) begayment Rlklb - 6zengl ıablh _ yal4'n, yGser uhtl _ kıyı, yıka 1allbflt - Milambk geçen :•ka,,;k kekeme Riııale - cönk, (fr.) brochare ôraek: 1ablh havuz _ yClser uhra - kır, ova, çöl dl - Yıl 1arib - apaçık 
'Qıad " - dikmek Raete - iplik, tire havoı aahre _ kaya 11IAbet - MAlambk, katılık 1arahateD _ ıçıkee, açaktan 

.... ~-~ - kal Serrlıte - lpoeu Sabr - aabar (T. k&.), bek· 18ht - katı Mlbetmek - umak ıçııa 
~ )ta kıl1nık - az kıl · RIHyet - 1 ıöylentl, (fr.) Hm. 11bte - aydnrmı, dbme, aalah -(Bak: 11lah)-yeğrem, ıirım - kealcl. keakla 

4. G"1tk: ~~k brolt 2 (bak: hikaye) uda - ku, ıeı takma, yıpmı. (fr.) fıax (Cr.) ımelloretlon urrıf - kıramCJ 
) ' '& kııa, ftneelne remık kal· Riya - lkl yaılGlGk udaka - aadaka (T. Kö.) 11htekAr - dGsGctı 6raek: llyuf vaalyet aalaba ıınar - bon 
~. dGıGyordu, dGee· RlyıkAr - iki ytlslfl 11dakat - bayrılık nbte tavır - yapmacık doAra gidiyor - ıiyUll daram Nth _ (bak: mu.atala) -
~·-._.1 Razk - azık ıııdık - bayrı ıahte hl•lyat (bak: blı) yeğreme doıra gidiyor yGsey, aaer, endek 
4\tllla - falcı Ruam - mankafa aade - 11ğde (fr.) ılmple daymıcık ıılAb bolmık (Bık: ıılab)- llthf _ ı. llttbak~ 2. 
llet&tide- hnge Rubublyet - ldllik, lzlllk, eadır olmak - çıkmak uhtlyaa - gön yepemek, (fr.) ı'ımeUorer yGalGk, (fr.) ıuperflclel 
lt,, - kırpa (fr.) divlnlte aadme - çarpı, tokat (fr.) 8'I (bık: k11ıt) - ulak 11liblyet - Yetke 11tbı mail - akı .. 
~-~nk (T. kö.) Ruh -- ruh (T. Kö.) choc aalk - ltke aalbane- bnua •Ur - utar (T. ~I.) 
~ - renk renk Ruhlar - yanak •dr - gôğla, Iİla •lr - batb, 6blr6, Gtekl 1allh ( Bak: ıllah) - iyi, el · eet•et (bak: kudret) 

- ltbap, (fr.) po· Rabeat - lıla IAI - an, daru (lr.) clalr, TO •lre - Ye batkalua (•.b.) nritU, 1anr, (&.) capable •nb - •o&n 



U/( RAKAtl 

Tefrika No. 41 M. AYHAN 

Bu Darbe, Tokat ~lı, Yumruk Mu, 
Tokmak Mı, Neydi? 
~~~~~~~---~~~~~~~ 

Salak, Aybeyln aöytedilderlnl - Ne var bunlarda? Yılış1k yılışık gftlrlft, elini göğ· 
dinlerken, adetA, ıptallıımış - Hereey! sftn,._, lı.:oyaı ttk : 
bir taziyette idi. inanamıyordu. Ve a11c;ı 11ymaAa ba,ladı. Bo Beylf'riml tanryımıdım 
Stlı.: sık onan ıözüoa keılyor yemek isimlerinden hiçbirini dedi bGUln dı:lkktn ılzfntlır .. 
're tafıUAl lıtlyordu. daymamııtı. Etli bir yemeAI Hepsi de belll oleun! 

Bir Halılı.: duramadı : gösterdi : Sılak, kahkahalarla gftlftyor: 
- RDya görmtit olmıyaeın! - Şandan ver! - Bu eehlrliler çok mıeka· 
Uedi. Aybey bir kahkaha attı: Debi. Genfı bir tepıılnln ke· ra eeyler Aybey ·diyordu· para 
- Delirdin mi ıen? A~zımı narındı kartı lı.:areıya oturdu· için her haltı yiyorlar. 

kokla bak! lıt. Aeçı, Aybeye yaklaıtı : Ve Salak bono söyler ıôyle· 
Birdenbire hatırın• geldi : - Faklı dedi, paralar peıln! mez ayağa kalktı, aıçıoın bile· 
- İtte, itte, onların gamaı A11c;ı henGz 161606 bitirme· Alne yapı11tı : 

kemeri! mlıtl. YazaoGn ıol tarafına - Dur dedi · aldığın paralar 
Salak bili inanamıyordu. O inen, tokat mı, yumruk mu, bir tokatla llı.:l kltlllk yemf!k 

bir yerde 0Şeytan, ela,, diye çekle; mi, tokmak mı ne oldu· için pek fazla.. Sana bir tokat 
btrıeyler ltltmtı, fakat böyle J;o beltrılı bir darbe ile yatar· daha atayım da tamam olso11! 
teylel'dea kol'kmıdığı ve onlara landı, iki takla aiti ve ileride· Aybey 0 Dor,. demedf'n Sa· 
inanmadığı için aldmt etmemle· ki ılnlyl bGyClk bir gOrGlUl ile lığıD iri bir varyr aa benslyen 
ti. Şimdi Aybey bunları anla· devirdi. eli, havai.adı ve ıoan bir yıl-
hrlı.:en; - Seni pır... 11kalh ettek dırım gibi indi, aıçıaın yazan. 

- Acebı öyle bir marifet ıent!. de pkladı .. 
olmaaıu! Bono ıöylly.:n S.lık'tı. To· Herif aeodeledl ve çeneılol 

Diye daocıntıyordu. katı da o vurmuıtu : tutınlı.: dG11ttı. Fakat ıeal çık· 
- Yar1n h11ır ol, beraber - Sen blıl ne aandın ulan, mıyorda. 

gldeCf'ğlz. Hem de ttkenden.. hmıız mı, ıre11ı mı, dllencl, it, - Herifi gebertlla gıllba 
SılıAın içi rahatladı : uğunuz mu? Salalı.:! 

-= Hah, timdi iyi itte. Aıçı belini tutarak do~falor· Salak bakır mıırapadakl ıoyu 
Ve bundan ıonra iki arka ken, Aybey. Sılağa f111ıldadı: •Kının yGıGne fırlattı : 

daı: dııarı çıkmıılardı. Burada - ileri gtdlyonun, batımıza - Bunlar kedi gibidir. Soyu 
bodorom gibi, alçak ta vaolı, to çıkar! ytyhlce dtrtllrler! 
içi çukur, fakat dGıeltilmiı, Ve derhal keaeılnl çwkannk Dedi. Salık, çok tabii, çok 
hıznlatılmıı yerler vardı ki, aıçıya bığırdı : telt1911 bir vasiyette hareket 
yemek ıatıyorlardı. - Al herif, ıl ıç gO.ICl m•y· ediyordu. Atçı çeneelnl oğuıta· 

Aeçı, onlara tobaf tobıf bak· mon ıl! nralı.: kalkarten; 
mııtı. Salak, kapının bir kena· Ve altın birkaç akÇfl fırlattı. - lıte, ben demedim mi? 
nadan dıHra .k•dar usanan Sanki •Kının 1~11, 11S111 Dedi ve qçıya doğralmuı 

ocaktaki bakır tencerelere yık· birdenbire g~çltermlıtl. Ellerini için de yırdım etti : 
lıth : olottorarak pınlın topladı. - Sona vır -

uuavıb - yaolıı 

•vlet - bDcnm, atalıı, aal· 
dmı, aaldırma, (fr.) attqoe 

•vt - lel 

ıAy- c;ahıma, it, emek, çaba 
11ye - gölge, glsey 
•yf iye - yazlık, yazlama, 

(fr.) 'fllleglatare 
örnek: bayak adadaki aayft. 

yerolı - bayak adıdakl yaslı· 

Aımıs 

aayf iyeye çıkmalı.:, gitmek -
yaslamak, yazhğa çıkmak 

örnek: geçen yıl bftyak ıdaya 
aayf iyeye gittik, geçen yıl bd. 
yDk adada yuladık 

1ay,.ha - çıghlı.: 

Hyd -H 

. •nad - avcı 

aayd mıballl - ulak 
ıeb - ıö•gG, eövG, ıGvme 
1ebbetmek - ıövmelı.: 

ıebat - dura 
aebeb - ıebeb (T. kö.) 
aeblllnl tahliye etme - azat· 

lemak 
aeddetmr.k - kepamak 
Mcl) e - tı• 

ıeddade - kapaç 
ıedye - teıkere 

aefahet - ıayga, ylytnclllk 
sefalet - yokeu, ıef Ulik 
lflfid - ak; beyaz 
ıefll - tefU (T. kö.) 
ıefer - ıefer (T. kö ) 
aeftae - gemi 
sefir - elçi 
İebah - bulut 
teber - ten 
tehi - kolıy, akkın 

aebpa - lçayak 
sehv - 7aalı1, yanıla, ıtlreç 

(fr.) fıute, etr•• 

aekte - darp, ket 
1ektedar etmek - ketvarmak 
ıeltm - e1en 
1ellmlaemık - eeenle1111ek 
ıelimet - aatım (fr.) alat 
örnek: Vatanın •adet ve 

ıeltmetlae, yardan matıuıana 

ftl ugımıaa. 

aeltaet - akkıulık 

1ellı - akkın 

aelb - çele 
ıelbetmek - çelemek 
ıelef - Gacel 
ıemı - gGlı.: 

ıemahat - gömerdllk, eU 
açıkhk 

ıemur - gOk1el, g6koe 
temad kudret - tannkat 
aemen - 1emlsllk, yal 
1emen - kartılık 

ıemere - yemlı, Clrla, H· 

rlm 
" ıerneredar {IMk: mllmlr) 

yemlıll, \oerlmll 
eena (bak: mcdb) 
ıene - yıl 

ıenel't - yılhk 

ıenel kameriye (bak:kamer) 
- gaayıl 

1enei - belgtd 
ıerab - yalgın 

eerepı - bıtlaa ıııgı, bat 
tan aya~a, baııau bap, boydan 
boya, tepeden tırnağa 

ıerazad (bak: bar) - . öıgGr 
ıerbeıd (bak: hdr) - özgen 
ıerbeıt bınkmalı.: - bopr· 

mak 
eerbeıt ıerbeıt - ıeleıerpe 

ırırdar - baıbag, (fr.) cene· 
rall•lme 

1erdetmek (delil Iradı anlı· 

mı•) - ıe&lımek 

ıerfar11 - baıe~lm 

cergerdan - bııı dlnlk, 
dGalkbaı 

1ergbe1t (bak: macera) -
eerClteD 

1erbad - aç, oeel 

1erkeı - dlkbaı 
terle•ha (1erume) - betlılı.: 

aern6gda - bat •tal•• tepe 
1f8iı, lepeel lıtl 

1ern6Yltt - aba yuııı, yuam 
aerpat - batlık 
eenem - afal, alık, 1eme 
aeraerl - botgesen, aallabat 
•rl - hıılı, çabuk, ıtlr'atll 

aerlaa - : çabucak 
aerlllinflal (ba\: infial) -

danlgıa, ıeslı.:Dlen 

aerltllbartıke (bak: hareket) 
- yarak. yor ıgen tesgtder 

1erlCUlotikal - varıtlı 

aerllt1ee11Gr - tesdoyar 
ılrat - ıtlnt (T. Ko.) tes· 

ilk, hı• 
ıtlrat treni - teıkıtar 

aerlr - tir 
ıermı - lnt 
1ermaye - kapital (T. Kö.) 
aenet :- var, •arlık, ıeaglnlllı.: 
eenenlt - kıkınç, bap 

kakma 
Meıtor - oruna 
anda - ıetgi, aık 

ıevlye - dGı"y 
eevlı.: - anlı.: (T.Kö.) 
,,,.1ı.: vtı ldarf' (bık: ldu.,) 

g6det11 (fr.) dlrecllon 
fllP,Vk •e idare etmek (bık: 

ldın) - gademek (fr.) dlrlger 

•"yahst - !Hl 

er.yyah - gt zmen 
1eyelia - akıntı, akma 

•nal - akıa, aklı 

ketzedelerine Y ardıın. 
Ankara, 5 (A.A) - Kııılıy 

gerıel merkezi K111 civarındaki 
deprenmeden zarar RGren yord· 
daılann yiyecekleri için lldbln 
lira ıöndermlotlr. Genel merku, 
yorddaelnın nlerlol yapabil· 
meleri için de bu ku 20,UOO 
lira daha gôodermlttlr Ayın 
ac;Onde Erzurumdao yola çıka · 

r1lao blr eığlılı.: kolu cumartesi 
aabahı fellbt yerine ~elerek 

tıe bıelamııt1r. Her ihtimal~ 
kar,ı lkl doktorla Ull eağhk 

memuru da yola çıkarılmıya 

anık billunmalı.:tadar. 

Ankara, 5 ( A.A) - ~.lllfk,. 
yanında Gôkao çıyınrn ıu bae· 
kını ftl!ketloe oğr1yınlara Kı· 
zılay aoeyetl!&I tarafından bin 
lira yardım yapılmıştır. 

Kızılay ıoıyeteıl enelce gön· 
derilen lkl bin liradan baılı.:a 

Kara depremine o~rıyanlara 

yeniden 450 Ura yardımda bo· 
lunmoıtor. 

KarakGee, 5 ( A.A ) - Kara 
d~prentlılne nğr1yanlara yardım 

için tilAyetlmlı içinde ateell 
bir çalııma devam etmektedir. 
Vlltyet ve Kızılay koroma ta· 
rafından her taraf ta koı olan 
y11dım komh~lerl çıhımaya 

g"çmletfr. T"'planan paralar 
yakında K11ı'a göodtrilecektlr. 
-------

Aydın de-mlryolu umum md· 
dGrltJ,Onden: 

1112 numaralı kereıte tırl· 

fesidir. 
7.5. 19!15 tarlblnden 31. 7 .1935 

torfbfne kadar Eğlrdlr'den Ka· 
rak11yoya tam vagon doloıo 

olarak nakledilecek kereıtenin 

beher tonundan 408 kant le· 
retl nakliye alınacaktır. 

Sof ya, 5 ( ~.A) - Kralın ederek Kara depread 1 
ma~avtrl bay Grınef ile ılıoiı· lı.:omto uloıun u~raclı8' it' 
lerl bakanh~ı genel kAtlbl bıy dolayıılle lı.:raha •e 80 
Slsm19nof bu~fln Tarklye elçi"I ktlmetlnio eamlml te 
bay Ali Şevki Herkerl zlyart>l blldlrmf,tlt. ___. , .. ., 
Tayyar•~ Yolculsrından Yedi Kışı 

ölüsü Dağbaşlarında Bulundıt·· 
bir ı 

Fransa ve Rusya, AioıS 
yayı Tehdit Ediyorlar 
Alman Dış işleri-B;kanlığı Son >. 

)aşmayı Nasıl Buluyor? ,1,_ 
Bertin, 6 (A.A) - Bavaı yayı amıçlıyan glzll b~ 

muhablrlraden: ittifakın var oldugoıa• 1 -~ 
Alman dıt ielerl bakanlığı, tad.r. Franea'a1n So~ 

Franıız . Sovyet andlaımaıını bir takım aıkerl ınak., 
doğrudan doaroya Almanya'yı milyar frank ödODO 
kartı bir tehdld mahiyetinde olduğunu iddia ediyor· ft 
11ymaktad1r. Bakanhk Alman· Gazeteler Sovyet b• •/11 

lzmir Evkaf MndorlOğOnden: 
vetlerlnlnln Çekoılotılı:f' 
salharekeler teılı etlll~ 
ğano, Romanya'aıD il 
vetlertnln kendi ıopr8lı:l k 
geçmelerine izin ,,.,..,,. 

5.5.935 puar Ktntl tbıle edtlecrJ;I illa olunan Mezarlıkb•· 
ııoda lklÇf'emelllı.: caddeılnde ktln 10 No. b n ıenellğlne 1000 
lln kira tahmin olanan vakıf hıaı btekll çılı.:mıdığındın 15 

, ıen mDddtıtle pızarl••a konuldo~a hlldlrlllr. 1318 

1eyyale - akı 

ıeyr - 1eylr (T. K& ) 
1eyran - geslntl 
ae•rangAh - 1eylrllk 
1eyyar - gesgla 
ııeyyar aabcı - geılnd 

1eyylbe - dal 
1eyyle - kötlllk, JISI~ 
aeyyld - •Jlt 
aersaYar - (bak: layık) 
•dk (bak: •dakat) 
11fa1 - 11fıt (T Kö ) 
ııfır - ııfır (T. Kö.) 
ııbhıt - 1 11hhat (T. kö.) 

•Alık (fr.) aaate 2 gerçeklik 
(•dea" anlamını) (fr.) aulhen· 
tlcite 

ııhht - ııhlA, •llı•I 
•hr - dGaClr 
•hrlyeı - dlalrlllı.: 

•klet - aıertık 

11nıf - (T. kö.) 
11rıt - yol 
ıırf - alt 
ııyanet - kayırma, 

ııyt - ad, in 
ıia - genlıll k 
ılcll - klt6k 

korama 

ılcllll ntlfuı - aoy•lhk ktl· 
tlgtl 

slhan - kabalık, c;ap 

ıln - J•t 
ılne - baAtr, göğlı 

ılparlı - 11marlımı 

ılper - siper (T. lı.:ö.) 

ılperl aalkı - yıldmm 

ılnç - ııık, yala, kandil 
sirayet etmek - balıt111ak, 

geçmek, 111vaımak 
ıltare - yıldız 

ıltaylt - (bak: medb) 
ıltem - gGcem 
ılyak - 1 tevl, 2, gellı (ıl· 

yaka ılbık) 

örnek: bu ıtyalı.:ta, bu tnlde 
eohbet - konutu, komıa, 

ı6yleıme 

ıudur etmek 
dar olmak) 

(ha•: il· 

ıabonet (bak: bar .. ret) 
111, Hıhk. ıııA 

ıolkaad - yıgıaç 

ıolb - kıtı 

ıolh - barıı 

ıolbpener - barwıçıl 

ıulba mG~alemet (balı.:: mG· 
aal~h•) - barıt ve bıyaatlık 

ıun'I - yepma, takma 
ıur - kale 

ıurel - ıırıy, ıuret (T. lı.:6.) 

ıoobeı - gtlc;IOk, sorlulı.:, 

çetinlik 
ılblr - bagı, göıba~ı, bOyl 
ılhirbas - bağcı, göıbıgcı, ,. 

Doktor 

Oemao l 1 unus 
bOyGcG 

Eebbar - blylcD, hOyGleylcl 
ınkke - akça 
ı!IAh - ılllb (T. kö.) 
stllodlr - ya•o 
ellllı.: (bak: mealek) - dlı;, 

ııra, takım, yol 
ıllılle - ._ol, ılnclr, ıoyaop 

ıtma - bealı, br.t, oebre, 

aaıat. 70.. cara7, ""1 

Deli ve Tenaefll Bastalıklırı 

MGtahH·l81 
HergGn haataları ıabah ıaat 

10 dan akıam aluya kadar 
kabul ve tedavi eder. 

Adree : K.emeraltı Şamb ao 
kak anman 19 

~ı'. Sovyetlerle hlr muk•' 
rlıııf• mit oldağuau yazı)'O ıJ,.ı' 

Polltlte KoreıııpeO 

yor ki: _,-
Fıanaız Sovyet aodltl 

manya'nın aloılar k9':J 
kartı boıumetlnt arttır~ 
Uloılar kurumu baob' ;,/,. 
bu Ud devletla n6folG ;'"/, 
bulunacaktır. lulfakl• • 1,. lf 
ittifak muayyen bir def 

blnderllr. bll ;_ 
Cermınya gıseteıl, 

lıtm• barbden önceki 
1 

lere Hdet olduğu bit 
vahim bir delildir, d11° · 

Vollıer Heobahter d• 
1 .,., 

Ue Sovyetlerl yen 
1 aavaıı hazırlamakla ıoO d 

riyor ve diyor ki: l ~ 
Parle'ln mGfrld ala,.~ 

Avropa'yı 8Dltevikltl8 

mektedlr. 

Venedik 
• 

GörOşmelerı·· ıJ 
Venedlk, 5 (A.A) ...... ,. "' 

yan'lar . At0ıtarya'tılaf ~ 
carlar ikinci bir garOI~ 
yapmııludır. ffu gar ~ 
buçuk aaat ıarmlıtlr· ~ 
melere yarın tekrar 

cakt1r. ~ 
Venedlk, 5 (A.A) ; .... ;.-: 

l(Ueteılnln buıael •:;,....-..,aı 
yHdığıaı göre M• k~9'.. 
askeri mlıatat b• ~ 
mflfrit iddiaları Rolll~ ~ 
ranıını geciktirecek gtb ~ 
melı.:tedlr. Venedlk k 
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Mez 
~ile Yuvası 
~ 'ıı Pe lıkeleıl aile yuV11ı1 1'11, 
"'• birinci çarıımba 

•çalıcıktır. Geçen eene 
111Cltterllerlnden gördQ. 

~tkıltde rağbet Ye te· 

~~'il ce11ret alan yuVI 
' lert, bayıl daha mCl· 

'-et ..... be te çok daha mGsıh 
tt,

1 
t almık ıuıetlle ya· 

~ı:teaktardır. 
"-r. ltpe aile yunıı, a1rt 
'-t, r, 11Caılak, temizlik n 

~· içkilerde nefaset temin 
hıa bQJanuyor. Yuva, N· 

lbGtterUerlnl memnun 
~ lçtll hiç bir fedakblıktarı 
'"e111ı1t1r. GGztepe aile 
-,_ la teref nrecek olan 
~ lllıaGtterllertn her ıuretle 
... bt '- kalacakları muhık 
'" ' Bir defa tecrabe ki· 

-· ~ Aile Yuvası 
Geteciri Kenan 

l~i Aranı yor 
~ "- Çakuron bez fab· 

' ~•g&blerında çılı§mak 
' kadar ltçlye ihtiyaç 
l~ 
~. l>okumı tesglhlarında 
ı , le ite takıf olmalıdır. 

' Ol~ "•klnelerlmlı ıon ılı· 
~ ~~ için iyi bir ıurette 
~ "'-~ ••eleye f ula ka· 
"'-'' G eder. Fazla talıl· 
'-.. ~hta1t1 gG.mek n kaydı 
.., ' lbıyıı 935 terlhlnden 

~ 'la1111t'de Kınoıman 
L,..)e llda iplikçi Rıbelno 
~ "- llllracaat edllmeel 

'''· 6 o. 

'ilan 
~ le11afı haHılle Gte· s ...... , lr kalan ma,. 

S-ı ber UlrlG lıtlrabat S Ilı ldmln etmek 

' ~lllnan bınkılma· 
(L_ 1 

•dblne borç bilen 

~•tna Oteli) ıarab 
~· 0 1111 buhranı gGz 
ht. L. 1'-terak Gcretlerlnl 
"t1a1ı ..... llteıinde indirdiğini 
~ "'GtterUertne bildirir. 

, 'tak Fiatleri 
'-t le Korue 

.. k 1•taklı oda !15 

"'' ......_ ·~ " " 30 
. ~ ,, ,, 20 
~- Berg•ma oteli 
~ ,, lbrablm e.kkı 

-.:: Geldiğini 
• -.. " Veriyor. 
-~ ..... !-\ "'-. Ce .. hll park gazino· 
S ~... 9elerl berrak elek· 

' la.1,:rlle •urla bir yu 
'._ "-•i '' baelamıı bulu., 
"' lıt~-11 bahçemlı ma· ''k IGntnden itibaren 
1 ~-,,,., ~lr lllazlk: ile nee· 
'ıt' ,_k •tıc.1t1ar. 
'tııt '-' e, g9ıloosu boıene 
~ fit, 1 klbu bir bahçesi 
ıı 'Ilı_ '"lr'ı 
" tı-..-_ n maruf emin 
't~•b-.t 11 

Otelci ba; B111ri 
~I "'-''ı le ~kaoıacımız hay 

1.. -~'~ lltita ebmed Erıltıyı 
:'l, laaek lçt 0 •unda it batın· 
'-.:. ta..11 . .._~ mıklyeılnl eGy· 
~~ "ttla, ..... ıq• bi: delildir 

•t,h 
~i .. c.ıı•za Gozel 

ıllıllk ılt Yaptır
"'- isterseniz 

AtiliiZA" 

Akhisar Belediye Başkanlığından: Tayyare Piyangosu 

Belediyemiz için çift atlı bir cenaze arabası alınacaktır. lıtekll 
oluılar realmlerlle beraber huıuıılyetlerlnf n Akhharda teılim 
ıon °fiatlni 20. mıy11.985 pnarteef gftnOne kadar Akhisar bele. 

19 uncu Tertip Bi-
B. irfan Hazar Söylüyor. ...... 

Jetleri Satılıyor .. - Baotara(ı 1 inci yazde - Yılzılme bıkdı; gözlerinde 

diyetine bildirmeleri Uın olunur. 7 8 9 
neı'elt, yaratacı, mtlıbet k6lt0r enell bir istifham, sonra daha 

Manisa Belediyesinden: 
Büyük ikramiye 11hlbl bir arkadaf.. Anketlmlo derinliklerden kopup gelen bir 

ıuıllerlne baktı. Bir kahkaha mani birik.dl: 

Belediyemiz baıkttibllğl mılnhıldır. Taliplerin evrakı mthbl. 

ıelerile benber belediye bıekanlığın• lıtlda Ue mGrıcaaılerl ve 
talipler araııad• imtihan yıpılacağı llln olunur. 1313 

Kula Belediyesinden: 
Kula beledlyeel elektfrlk fabrlb11nda IGıam eden l.6.9:i5 

tarihinden 31.5.936 tarihine kıdar bir ıenellk 1260 tenekede 
18,900 kllo motorin ve 146 teneke 1067 No. la mıkine yıgı 

1.5.9!l5 tarihinden 20.5.935 tarihine kadar yirmi gCln maddetle 
ve kapılı zarf uıullle miloakaeaya konulmuıtur. 

Tallpler bedeli muhammen olan 236! liranın yQzde 7 buçu~a 
alıbetlnde teminat akçeelnl nıkten veya banka mektubu getir· 
mek ıurellle mtloakaeıya lotlrak edecekleri ve eenlllnl oeren
mek lstlyenlerln Kula beledlyeelne mOracaat etmeleri Uta ola· 
nur. 1314 

jWiiDOKTOR 

Fahri Işık 
fzmir Memleket Haatanesi Rontken MOtahauıaı 

HERNEVı RONTKEN MUAYENELERi 
Ye ELEKTIRİK TEDAVİLERi. 

Ydrilmiyen ve Bilhaua RAŞİTİK. Çocuklara Uhrı-\'iolcı 
Tatbik ve Rontk.en ile KEL Tedavileri Yapılır. 

lzmir Liman işleri Alım Satım Ko
misyonundan: 

Birinci kordonun K.on•k GnOnden Paeaport bkeleılne doğru 

oabee hla metre murabbıılak kadar yerinin 31.mayıı.1936 g6n· 
lemeclne kadar mGddetle Bandırma parbt•tı ile dG19ameel lıi 

beher metre murabbaı dGrtyGa on kuraı Clzerlnden açık ekıilt· 
mededlr. 

Şartnamf'l.,r komlıyonumuadan panııs olarak Yerilir. Açık 

ekelltme mayııın ylrmlbeolncl eumırteıl gClnG 1111 onda idare· 
mlıde yıpalacaktır. 

İatlyeolerln dlJrtbla liralık banka teminat mektubu veya nakit 
depoaltoyu teminat Yermek ıuretlle mClr•caatlerl ilin olunur. 

7 14 1328 

lzmir Evkaf MOdürlüğDnden: 
Evkafa alt ak1rat kiracılarından kontoratCllarını yenilemek 

letlyenlerln 20.mart.935 pazartesi gOnftae kadar bu iti bitir· 
melerl lbımdır. 

Bu müddet içinde maracaat etmlyen •e konıuratolerını yeni· 
lemlyen kiracıların oturdukları yerler mGıayedeye çıkar1lerak 

baıkaları tarafındın konulacak peyler kebal edilecek.tir. Ntum· 
namenin kendilerine verdigl paıarhkl• ihale hakkını kullanmak 
lıtlyen klr•cılmrımızın bo maddeli ~eçlrmemelerl bildirilir. 1319 

Bornava satın alma komisyonunda iha· 
leleri yapılacak olan asker ilibıları 

HfOrda: 
_ Yaz ·dedi· ıualled yaz! 25000 lira 

Bunları ula orta Ye açık açık 

M nkafat koau,mahyı• .. 
- Ne olacak? 

20000 ı • a - Ben yasar, nrlrlm . ) r Bunları benim yazı masasının 
• iki tarafında konueuyoraz. Elin· 

de Andre ]idin bir eıerl var. 
l·zmı·r 2 ci icra me- - Olmas -dedim· arkadae, 

murlug"' undan: sen ı01le bakayım, hayatta ge· 
çirdiğln en boyek heyecan 

Gayri menkul malların açık hanglıldlr? 

artırma llAnı Kitabın kabına bıktı. 

Emltk n eytam laankııının - Olur oey değil, tapb ile 

bay adlldeki alacağına mukabil oıarmuouml 
hacaedllip açık arbrma ile pa· Diyerek ~alktı, eapkaaını astı . 
raya çevrilmesine brar verilen SOylemiye baıladı: 

- Claıl heyecanlarımıa ka· 
fettah maballeıl kab•ıoğ•D ve 

dar Tarhğımızı baotan bıoa 11· 
menzil ıobğıada ktln 36, 25 ran ve ıareao bir heyecan ta· 

eekl ve 4.6, 11 yeni emltk Ye nımıyorum. İldncl derecede 
376 ada 10 panel no. lı 281 kalan hey~canlar, bayak fhtl· 

metre murabbaında ve takdiri raılana muTaf faklyetll btr ııu· 
kıymet r1porun• göre kapudaa rette bı .. rılmaları ile meydana 
girllloce btlyGk bir ıalon n gelen heyecanlardır. MeıelA; 
ealon civarında dört oda n yaratma heyecanı, gazel bir 
mutbıh ve mikdarı ktfl arsa ıonla biten it Ye ilim heyecanı, 
ve kıımı ham•mı n yukarıda her nevi kasaaçlarda doyulan 
bir eaton d&rt oda bir helt n heyecanlar, hep bu nnlddndlr. 
tır .. çaıı içeride Oamın ağı Buı ruhlyatç.lın nazaran, bu 

ıuya Ye elekdrlk letleatı Yar. heyecanların kökftnde dahi cinai 

Tarihli Utaından itibaren 30 bir fili• vardır. 
gCln mClddetle açık artırmaya Kaolannı kıldırdı, notlara 
çıbnlmııtır talip olanlerın baktı: 

kıymeti muhammloealn yflıde - Aman ne yaptık ·dedi· 
yedi bacu~a niıbetinde pey ak· neler ıOyledlk bla bGyle7 
çuı nya mllll bankanın temi· - Fikrini eOyledln arkıd•ı .. 
n•t mektubu vermeleri Ye ar· Pardon, bir daha aorayım: Da· 

tırm• 9 6 ·935 tarihine mGaadif yatta geçirdiğin en bay6k kor· 
olan pasır gGaCl ıut 16 dı ka ne olmuıtur7 
dairede icra olunacaktır. Mtlt - Aydın yangınında, bCltftn 
terllere alt 932·128 numaralı mahalle halkı ve ailemle bir· 
doıya irae olunıbllecegl gibi ilkte diri diri y•nmık tehllkeıl 
fula izahatı lbıme dahi vcrlllr. kar1111nda kaldık. Komıuları· 
Talipler bu huıaıan dalre1e mııın yanın ceeedlerl, aokak· 
talik oluDın açık ertırm• fart· lara dGkCUmCltlCl. Şimdi bile 
n11meelnl 28 5 935 tarihlndea 0 hatıranın deb19tinden lrke· 
itibaren okuyablUr hakları tat'u rlm. Bırak Allah •ıkına ıunu. 
ılcillle 11blt olmayan ipotekli _ Peki, ond•n vasgeçtlm. 

alacaklılar ile diğer •ltkader· B•yattakl en bayık aevincinl 
Jarın Ye irtifak hık eahlbleri· anlat ır mııınl 
ala bu haklannı ve bu huıusla - Sevincim ml7 Evet, yas, 
fala ve maenfa dair olan lddl· eGyllyeylm: 
alarını evrak maıbltelerlle yir· Blrk•ç garb bllglnlnf n kllab-
ml gCln içinde icra dılreıılne larını, ilk defa a91llanndan 

bildirmeleri abl halde hakları okuduğum ve anladığım ııman 
tapa ıiclllle eablt olm•dıkça çok aevlndim. En bayak millt 
Ntıe bedelinin pıylaımaıından sevincim de İzmir'ln kurtula· 
hariç kalacakları ve tayla edl · euna alddlr. Bardur'da idim, 

ten umanda artırma bedr.11 bu gazel haberi aldık; deli gibi 
gayri menkulGn yaıde yetmiı olmuetum. Talebemle birlikte 
betini bulmadığı takdirde r.n eokak sokak, oarkı ıôyllyt:rek 
ıon artınnın taahhldl b•kl aabahı buldum. GGrmellydln o 
kalmak bere artırmanın onbee gan beni aokakta. 

gfln dah• temdit edilmek ıure· - Saadet hakkındıkl teltk· 
tile 24 6 935 tarihine maıadftf kin? .. 

eden paurteıl goaa aaıt 16 da - Sudet denlltn oey bir 
gayri menkul en çok artaraoa mevhamedı•a lbırtıttlr, ona 
ihale edılecektlr. Satıe peoia ( Erittim ) diyenler, içlerinden 
pan iledir mal bedeli alınma· muhıkkak ki betka 19yler Ga· 
dan teslim edilmez mıl bedeli lemektedlrler. Hu gazel ıey 

verllmeı lee ihale kararı f cıh elde edildikten ıonra eekl ~a. 
t"dllir ve keadlılnden evvel en aelllğlnl kaybediyor. Bayatın d• 
yOkfek tek.llfde bulanın klmee aeıl manasebetılzllğl buradadır. 
arsetmit olduğu bedel ile al· Sın 'at eaerlerlndekl bedbinlik· 

mığa ruı oluraa ona ihale de bundan doğar. Ancak, bu 
edlllr oda ras• olmaz veya bo· lnaoıta bıtlaaıb kalmak, hiçte 
lanmazea icra dılrrılnce hemen doAru değildir. lnHnlar kendi· 
on bet gftn mCldcletle artırmaya leri için dalma yeni yeal gCl· 
çıkarılar bu arhrmayı altkadar· sellik dClnyıları, aık ve eevgl 
lıra tebUğe hacet olmayıp yal iklimleri yaratmalıdırlar. Ba da, 
nıı ib•le iktifa olunarak en cemiyete kendini vermekle, ce· 
çok artırana lhıle edilerek mlyet içinde kendini tutuetur· 
her iki halde birinci lbıle maklı, onun içinde bClyClk Ql. 

Burnava askeri 111. •l. ko. dan: edilen klmae iki ihale araeın· kelere bıı vurmakla mDm· 

Bir klloıuna tahmin ed!len f iatl 8 kuruo 70 ııntlmdea 11,5 deki farktan Ye diğer zararlar· kandar. 
oablr buçuk ton ekmeklik un peaarlıkla eahn alınacaktır. Pa dan meı'ol olduğa ve tapu İrfan, kafasından bıa alarak 

zarlığı 8.m•yıı.935 çarpmba gGaft aut 15 te yıpılacaktar. Mu· harcınıa belediye ve vakıf le· Ye eeelnl yavaı yavaı yllkeel· 
vakkat teminatı 75 llradar. Paurlağa glrl19ceklerla bildirilen ranın ve ynade iki buçuk terek konuıuyordu: 
vaktinde Burnava'dakl aıkert eatın alm• komlıyonaaa mClnea· delllliyenln mllıteriye ah ol · - Peki, yalan hakkında ne 

- Ba sualden makeadınıı 

nedir? Ferde ve cemiyete zarara 
dokanan kötO yalancılığı bir 

tarafı& bırakmak ıertlle, hepimiz 
az çok yalan ıöyleriı. En bO· 
yak keılf ler, en GzlO usta 
lıleri ve biltün gOzel 111n'atlar. 
muhayyelenln darmak11zın lf' 
leyen makinelerinden çıkmıo· 

lerdır. Çocukluğumuz bııtan· 

bıta uydurmakla, yani göıdG· 

ğ6mClı ıe'nf danyayı tahrlCle, 
kendine göre baıka bir Alem 
kurmakla geçer. Bazen hıfta· 

larca ıtıren çocukluk masalla· 
rımızıa ve çeıldll oyunlarımızın, 

kurnazhkluımızın biktyeclel, 
1ao'atkirı, yaratıcJll hep bizle· 
rls.. Ba uydurma ihtiyacı ço· 
cuk için gıdıdan daha ebem· 
mlyetlldlr. İlk lneaabk, çocuk· 
luğumuıua mubıyyele teıgih· 

larında dokunuyor. Şimdi bile, 

ioimlzden yorgun argın eve 
döodükten ıonra .. 

Arkadıoım bunu ıöylr.rken 

ıaanettlm ki, alt tarafından: 

- Hangimiz yılan ıöylemeı? 
Diyecek. Fakat o öyle yıp · 

madı: 

- Hangimiz ·dedi· tenha 
bir k&oe aramayıı, derin bir 

ıakuoete lhtlyıç hlnetmeyla?. 
Bu kGweler, gandellk hayatı· 

mııdan ııyrılab kurtulmak için 
kurdugumua "Rtllyı,. earayla· 
naın merkezidir. Bo baheın 

azama istidadı çoktur. Yaloıa 

ıunu da ıöylf yeylm: 
Beplmlzln dıeı tGpheılı ki 

bir elit ile kaplı.. Bu cllloın 

altında ne var? Aııl hClviyetl· 
mla nedir? 

Bial anlıtabllecek cevher, 
acaba eu sahlrl hareketlerimiz, 
yapmıçık jeıtlerlmla midir? Ne 

dereceye kadar eaml mlylı? .. 

Size, hıklk.t içimi timdi döke· 
bildim mi brn?. 

Açık ıöylrmek lbımgellree 

(Heyecan, korku, eevfnç, yalan) 
ıuallerlnlze verdiğim cevabler
dı kıçımaklı h1reket etmiyor 

miyim? Sizden ve benim bu ko· 
nuemama not verecek: olan 
okurların lman111 tenkldluden 
çekinmiyor mıyım, korkmıyor 

mıyım aanır11nıı? 

Cilllarımızı kuıyılam. Aeıl 

dıtnnızın değil, ıuor altımuun 

söyllyeceğl ıezlere kulık vl:'re · 
Um. Bu lee mllmkOo olmıyor. 

Şaur ıltl!'rının ıırlarını ele 
vermek, her babaylğhln barca 
değil. Şu halde heplmlı maı· 

kell yaoıyoroı. 

. •. Ne fena, ne ayıp, ne ba· 
yağı cenb! 

Teltkklıl, kahve mauların· 

dan ve evlerin pençerelerlnden 
ııçrıyerak kulağımın yanın• 

kadar geliyor, davul çalıyor. 
Susuyoruz, anketlnlzin altına 

lçlmlal değil, dıoımııı koyu· 
yoruz. 

İrf•n heyecanlınmıışh, hemın 
ayağa kalktı, oıpka11nı •ldı, 

bu yaka, eaçları çok ıezrelmlt 
baoına geçirdi. Çıotaeıoı kaptı 
Ye ilhe etti: 

•.. Yalan ıGylGyoruı, yalan 

ıGylGyoruı mrkadaı! Haydi al· 
lahaıemarladık.. Aıım lıtmet 
knl bekliyor, gidiyorum . .,Kaı. 
tılr .. an J.u eayıeıaa bir makale 

yaz, ıenl "KtUU1r11 'On otomo 
blllne bindirip gezdireyim .. 

... Otomobil nerede? 

.• Rıgıp pııa otelinde h~, 

numaralı odadaki karyoladı 
dinleniyor. 
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ve l'nrjcn ~ahapın 
En Osınn Bir l\lns
lıil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli l\lns lıil 
f stiyenler Şahap 
Sıhhat Snrgnn 

llnplarını Maruf 
ecza depolarından 
ve Eczanelerden 
Arasınlar. 
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Üniversitede Dôçenr, 
(Muarin Profeaör) 

Dr. A. Saf ittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Haııtalara hergtıo öğleden 
toora bakar. 

istiklal caddeai No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S TAN.HU L 
Telefon : 49250 

Akşehir bankası 
Sermayesi: 1,000, 000 T. L. 

u~möır Şubesö 
ıldncl kordonda Borea clvannda kendi blnıııodı 

TELEFON: !2383 

--···••+<••---
HertOrJO Banka Muamelatı, Emtea 

K umusyonculuğu .. 

Mnsait şeraitte mevduat kbul edilir 

Tl:.J R K iY E: 

llR/ · ,~T 
BAN~ASI 

.DAoA 
BiRiKTiQEN 
'QAJ...IAT--bObQ 

lstanhul: Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan:: 

Tahmin edilen bedeli 25600 Hrı olın 16000 metre klrpat 
komıe 19 mayıı 935 pazar gtlf'tl 111t 15 de K11ımpaıa'da ko· 
mtıyon blnı11Dd• kapalı Hrf la ekelltmlye konulmuıtor. Şut· 
nımeıl 128 kuroe mukabilinde komlıyondan her gaa ahnabllfr. 
İıteklllerln 1920 liradan ibaret olan muvakkat teminat mıkbuı 
veyı mektaplarUe kanuni belgeleri hevl teklif mehupla11nı belli 
saatten bir ıaat enelloe kadar komleyon relılfğlne nrmelerl. 

2 7 12 17 2258 12ff3 

ilan 
ödemiş Belediyesinden: 

1 - 700 lira muhammen kıymetli 72 parça matbu evrak. 
2 - 250 Un mohımmeo kıymetli 46 parça kırt11lye may111n 

Hububat, llzOm, incir, pamuk ,zeytinyağı, afyon ve oodôrdftacQ eah gftoG eaat ondGrt boçuga kadar açak 
sair emtia kumusyonculuğu ıapılır. ~fallann vOru· ekeiltmlye bırakıldığından taliplerin o gan n eaatte 
dnmlo tıahipl.-rinf' en mn!laİt şeraitte avana verilir. belediyedeki komlıyonuna ve eartname ve nOmunelerl 

- görmek ietlyenler de kaleme mGracaat tylemeleri ilin 
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=_ A. Kem al Tona y ~=- Belediyece alınacak 295 lira 70 kuruılok enıkı matbua 'fe 

Bakteriyolog ve bulaşık ile salğlD hastalıklar 
birinci sımf mOtabastaısı 

defterler onbee gGn mGddetle açık ekelltmlye konmuetor. 11. 
;;; m•y11.935 çarıım'-a gana ıHt 16 da Moğlı belediye encOme· 
_ nlnde lbaleıl yıpılıcıktır. Fazla maldnaıt almak latlyenlertn = Ba~mnbane ietasyonu karıuıındoki dibek ıokak ba11oda 30 uyı- _ belediye rlyHf!tlne mOracHl etmf!lerl Uln olunur. 1 7 1247 

0 8ERMES,, 6 mayııta gelip 11 mayıeta Annrı, Ro 
Amıterdım Ye Hamburg Umınları için yftk alıcaktır jl 

"GANYMEDES,, vapuru 18 mıyısta gelip 23 mıyııtl 
Amıterclam, Roterdım n ·eamborg Hmaalın için yClk 1 

"CERES,, vapuru lt> mayHta gelip ytlkGnG boıılttakll• k 
ıonra Burg11, Nıraa n Köstence Umanl1rı için yok ıl.et 

SVENSKA ORIENT LlN1EN 
"BLALAND., motörO 20 mıyııtı Roterdam, Oımbor&•., 

[penbagen, Danı.fg, Gdyaıı,Göteburg, Oslo ye Jskıodl 
limanlarını b1teket edecektir. 

''NORDLAND,, mot6rft 2 haziranda Roterdam, Bıat~ 
penhage, Dıntzlg, Gdynla, C<steborg, Oılo •e lık .. 
Umınl1rıaa hareket edecektlr. 

SJıltVlCE MARlTllt ROUMAIN 
Garbi Akdenll için ayda bir Muntazam Sefer 

"PELEŞ,, vapuru 26 mayısta gellb 27 mıyııta Malttı 
•~ Bareelona hareket edecektir. 

" ALBA JULYA,, vapuru 20 hazlnada gelip 21 
Mıha, Muellya ve Barselon'a hareket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 
İzmir Nev0 York anıında aylak muntazam ıeftr 

0 RINOS,, ••puro 14 mıyııta ( Doğru ) lzmlr'deD 
için yGk ılıcaktır. (fi 

"TAMESIS,, npuro 20 b11lrandı lzmlr'den (Degro) 
':!için yGk ılacıktır. 

Yolca •e yak kıbol eder. 
Hamle: lttnl1rdakl hareket tarihlerindeki degletkUklerclel 

meı'oUyet kabul etmeı. 

Faslı tafılllt için ikinci Kordonda Tıhmll n Tlhllf' 
blnaıı ukaeındı Fratelll Sperco acentalıpnı manoal ,otJI. 
rica olunor. Tt1lefon: 2004 • 

Olivier ve şüreka
sı Limitet Vapur 
Acentası 

Cendell Ban. Bldncl Kordon 
Tel. 2'13 

Tbe Ellermın Une1 Ltd. 
"ALLGERIAN,, nporo 18 

mayııtı Lherpool ve Snnıea· 
dao beklenmektedir. Ve ayol 
z.mında doğra Ltnrpool için 
ytık ılıcaktır . 

"POLO,, npuru mıyıı ni
hayetinde Anvere, Londra n 

Bolden gelip tahliyede bulu· 
nacak n ayni zamanda Londr• 
n Hull için yak alıcıktır. 

110PORTO,, vapuru may11 ni · 
hıyetlnde Lherpool •e Snn· 
ııeı' daa beklenmek tedlr, 
The Gener1I Steam Nnlptlon 

Co. Ltd· 
"ADJUTANT,, npora 7 mı· 

yıetı Londrı lc;tn:yak ılıcaktır. 
Deuhehe Levante Llnle 

"ULM,, npura 15 mıyııra 
Bımborg, Bremen •e An•en 
ten beklenmektedir. 

"ANGORA., npuru bılen 
llmanımııda olup yak bo11lt

mıktadır. 

Not Vurul tarihleri •e YI 

pmlann lılmlerl azerlne deni· 
tlkllklerden meı'ullyet kabul 
edllmt!ı . 

Sıhhat Eczanesi 
Hamdi NDzhet 

Ucuz, taze, temiz lllç bulunur. 

11 Baıdorak - Baycık Salep· 
c;' Hanı karıııındı .. 

OPERATÖR 

o·· Kimil Ab _.., 
Merkeı aakerl .,... 

operatOrO 
İkinci Beyler IO~ 

1 hamımı kareııı No. • ' 
g6o Gçten ıonrı 

kabul eder. 
Telefon 3686 

V.N. V 
VV. F. ff. 
Der Zee 

& Co· 
DEUTSCBE LEV~ 

0 SAMOS,, •ıpartl fi 
da bekleniyor, 2 -~ 
An•er1, Roterdam, 
n Bremen için yok f 

"ALIMNlA,, .,port' .'. 
yııta bekleniyor, /.O 
Bımborg'tın yGk çılı 

9 "AK.KA,, •ıpara 1 fi 
bekleniyor. Bımba_~{pt. 
nnt~n yftk çıkarıcr-~ 

.. BERAKLEA " " 6 
may11ta bekleniyor, l ;_ 
kıdar Dankerk •e~ 
rekt, Roıerd.m, o* 
Bremen llmaularıo• 1 
caktırr. JJJOf 

ARMEMENT B. '1,fJ 
BAMBUR .-f! 

" BANSBURG •• J1 
m•yııta bekleniyor, 
•e Annr1'teD yGk çı 
SERVİCE DIRECT _!!., 

TUNA BA'l•" 
"A TID., motörO li 

bekleniyor. Bud•~r, 
lH, Vtyını için yok 

h ev •e muayeo,.baneeinde sabah aa11t 9 dan akoam 11at 9 a kadar -= baeıalanm kabul eder. := 
- Müracaat eden ha talara yapılm1111 liumgeleo uir tablilAt ve -= mikro kopik muayeneleri ile Teremli hastalara yapı1maaıoa cevaa gö- -= rilleo Poomotoraks (bava verm"k) moıyentbaoeeiode mootaumao := 

Aylık elektirik 

0 TISZA., Hpnro ~ .. 
da btklenlyor, Bud•r_; 
ılılH •e Viyan• 
•alacaktır. 50 
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IZ~1 IR -----= Esnaf ve Ahali han kası = 
--

----

------

Sermayesi: 1,000,000 T.L. 

l\f er kezi : i Z M 1 R 
Şubeleri: ödemiş, Salihli, Turğutlu 

Alaşehir, Tire .. ---·--·---
HerUlrlO Banka Muamelatı Yapar .. 

Bir ııeoellk mevduatı " 6 
% ,,1-2 
% 4 faiz nrtr. 

Ahı aylık " 
Vadf'ıdz hf'!Hhı c1rllere 

-
----
---

l'lasratıoız yOksek mi? 

içi gazli 

lambalarını kullanınız 

Hu marka az sarfiyat, bol ışık, 
ve uzun ömDrlndor. 

Mehmet Tevfik 
BOyOk Elektirik, Telefon vt: 

Malzemeleri deposu. 

Peştemalcılar N. 77-79 Tel. 3332 

11 DUNA,, •apara 
nndı bekleniyor. W!' 
BratiılH n Vly•D1 

alacaktır. rf ı 
JOBNSTON VAllS tJlı 

LTD LlVEJlf ~ 
.. QUENMORE ,, "v 

may11ta bekle•IY01• 1 
dan ydk çıkaracak 'G' 
v HDa, K.Oıtenceı 1ı11'' 
Bnlla için yak •ı;,;.'ı;,4 
TBE EK.SPORT 1' o~..,-

CORPORA 
1 l"::.ı 

" EK.SELSIOR ,, '' rf' 
len llmınımısdı oloP ~ 
için yak almıktadır·.,r.~ 

11 EKSMINSl Ell1• 

mayııta bekleniyor, _._J 
~çtn yak alıcık11r. ~ 

N. 8. - Gellı 
npur tırtblerhıd~ 
hiçbir me1'allyet • 1 

TelefoD ~o ıoO 


