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__ ITAL ANIN BIR TEBDIDI 
Q,' 

l'icaret Odalar1 kongresi 
, yar1n toplan1yor 
Okonon1i Bakan1 13ay Celäl Bayar kongreyi 

bir söv]cv]e ac;acak 
ki Ankara 19 (A.A) - Tür- her Bakanhk mümessili ve 
S Yt dördüncü ticaret ve dem§manlan da kendi Bakan-
r ~ayi odalar1 genel kong- hklar.1m gongrede tcmsil ede-
taa Mayism 21 inci Sab gü- ceklerdir. Üyelt.r §ehrimizc 

gelmiye ba§lam1~lard1r. 

Yab nc1 devletler Habesistan i§ine kar1§acak Ayd1n Halk
olursa italva Uluslar kurumundan ~dkilecek! evinde nak11 

••OOOO K 1 
italya hütiin Habe~istan1n n1andas1 alt1na girn1ek ic;in UJuslar kuru- Urs ar1 
111una n1üracaat edecekn1i ·! Habe~ ordusun isläh eden Alrnan zabitleri? Aydm 19 (A.A) -Halkevi 

nak1~ kurslarm1 bitiren yüz 
Paris (Radyo) - Eko dö smda uJusJar kurumunu terk gazetelerinin Asnaradan al- bayanm dün sma~lari yapildi. 

Pari gazetesinin Londradan etmege kadar ileri gidece- d1klari bir telgrafa göre, Bayanlar Halkevinde naktf 
ald1g1 haberlere göre, italya gini hissettirdigi söyleümek- Gondardaki italyan konso- i~lerini gösterir güzel bir 
hükümetinin yabanc1 devlet- tedir. loshanesine taarruz eden sergi a~hlar. iyi ~ah1an kurs 
Jerin bir müdahalesi kar§l- Viyana ( Radyo ) - ital- Habe§liler Habe§ imparato- ögretmenine Halkevi bir tu-
~ ~ ~ ~ yamn uluslar kurumunu terk- (Sonu ~ üncüde) valet tak1m1 armagan etti. 

• e ~ccegi hakkmdaki rivayetler 1~1 r4:- l~ ~~,l IB?~ :Si ~ :~ 
V enizelos: " Beni iflas ett1ren burada da §Syi olmu§tUr. y f·1 1 d 

• Fakat bu haber tekzib edil- • UDaD l OSU manevra ar 80 
ltalyad1r

0000
! '' Diyor.. mi~tir. sonra izmire gelecek 

Roma (Radyo) [Notakati
italya Plastiras1n y· una nistana gitrnesine niü diana) gazetesi italyan hüku-

saade etsey1ni~, ,, e ;zelos y unanistana ll'etinin uluslar kurumundan 

egen1en o1a l tkn11~ ! . . . bütün Habe§istan i~in bir 

l 

manda isteccgini bildirmek-

--.:;'!--~ _, , . 
' •aat 15 te Yeni§ehirdeki 
~ Qn°nii hakanhgmda t9pJa-

taktir. 

~~ l\ongreyi ökonomi b~kam 
d,'1 Celal Bayar radyo ile 

·~ lltfredecek bir söylevle 
Caktir. 

'ltiil\ongre yurdumuzu ökono
~1 •t tec1m durumlann1 alä
~nd1ran ~ok mühim mev-

t~ t görü§ülccektir. f ~ tica
~ ll~um müdürlügü kongre
b\tuilindeligine girmek üzere 

Londra - Yunan äsilcri-
nin ba§J V enizelos DeyJi 
Eskpers gazetesinin Paris 
muhabirine beyanatta bulun
mu~tur. 

~anzelizedeki evinin kü- 1 

tüphanesinde f ngiliz gazate
cisini kabul eden V cnizelos 
§Unlar1 söylemi§tir: 

"~imdiki dakikada size 
siyasettee babsedemcm. <;ü -
ki isyan hareketi henüz pek 
az bir zaman cvvel bitmi§ 
ve Fransamn misafiri bulu
nuyorum. Birka~ ay sonra 
Yunanistanda vaziyet istigrar 
bulduktan sonra tekrar gö
rü~ecegiz. 

~imdiki vaziyette ~ok yor
gu n vaziyetteyim. isyanm 
akamcte ugram1§ olmasmdan 
kendimde hi~ hata görmiyo
rum. Eakat bu i§ i~in daha hl n ticaret odalarmdan 

~en raporlar1 umumi ve • 

tedir. 
Bu gazete diy-:>r ki: 
"Habe§istam uluslar kuru

muna äza kaLul etmekle bü
yük bir hata i§lemi§tir. Bun
dan daha büyök hato da 
bu vah§i hükümeti hälä ula§
lar kurumunun i~inde bulun · 
maktad1r.„ 

Paris (Radyo) - Liberte 
gazetesinin ald1g1 malftmata 
göre, Habe§ ordusunun se
ferberlik ilän edebilmesi an- iZMfRE GELECEK GEMiLERDEN HELLI 

Atina, [Hususi] - Ba§ve-
cak isve~ zabitlerinin yap- kil c;aidaris donanmanm ya-
hk1ari islähat neticesinde pacagi büyük manevralarm 
olabilmi~tir. programm1 tasdikine arzeden 

• ribi, Konduryotis ve Leon 
sm1fmdaki ü~er torpido ilc 
ü~ denizalb gemisi i,tirak 
edecektir. 

Halbuki bu zabitler Bav- Amiral Skellariou'yu kabul 
H d l Manevralarm sonunda Yu-yera ve anover en a man etmi§tir. 

zabitlerden ba~ka kimse de- Bu programa göre Midilli nan filosu izmiri ziyaret ede-
evvel italya ve Bulgaristanla gildir. ve Sak1z civarmda yap1lacak cek, oradan talimlerine de-

- Sonu 4 üncüde - Roma (Radyo) - italyan olan manevralara (Helli) muh- [ Sonu 4 üncüde ) 
~~~~~~~~~~~~~~~„„oo..„---~~~~~~~~~~~--~~ 

Ne m~tlu Tireveki valisi gibi Darülbedayi 
• 
lzmirde 

~ti \lai fekilde yap1Ian dilek- Resmi llan 
'hit 'Yr1 ayr1 incelemi§ ve •f • 
d-- an., ve kongre üyelerine tar1 em1z 

(~ab§kan bir• kaymakam1 var' 

~~lil111ak üzere baz1rlan- 11än Mü§terilerimize 

"· On kurus yerine 
tt~~ngre sekreterligi kon- dürt k~u=u~ ! 
tt11 l'l111 nas1) ~ah§acag1m ög- lcra, tapu, sicil, ahkäm1 
dtti~ek i~in ba~vuranlar1 ay- §ahsiye ilänlarmm beher sa-
~ ~tinaktad1r. Bundan ba§ tmm dört kuru~a ne§retmek-
dc kongrenin topland1g1 yer- tcyiz. ilän sahipleri gazete-
~~ 00gre günleri i~in bir miz idarehanesine müracaat 
~t b ltrrna bürosu a~1lacak edebilecekleri gibi kü~ük 
t~l lt. büro üyelerin istiye- Kardi~ah hanmda (13) nu-
t~t~ti bütün bilimleri vere- marada ilän §irketine de mü-

~ttt •t. Kongrede her vilä- racaat edebilirler. Tenzilät-

~ ..::..::.n.:~!;.;-zluiiil<~iila~c~akDlllv.%e~;lllt;.aao::in~is~ti::.:fa~d"'..:e~et3id~i~n~izilil. ~c „~ 
( Halk1n Sesi) nin 

sabakalar1 

•• mu-

tttn. V treceiimiz mükäfatlara hak kazanacak okurlarim1z 
•bakalar1m1za a§ag1daki §artlarla i§tiräk edeceklerdir: 

•~t l - Bir haftaya kadar öz Türk~e yaz1lm1§ ve bir 
h.:'1\ln ü~te ikisini ge~miyecek kadar kü~ük bir hikäye 
~k: göndereceklerdir. (Yazmm ~ok okunakb olmas1 ve 

111 varsa daktilo ile yaz1lmas1 rica olunur.) 

tt„ 
2 

- Birka~ güne kadar ne§re ba~hyacag1m1z bir ma
hi~ ~ v~ polia hikiye ve davasmm alacag1 netice hakkmda 
~Yarun sütunluk bir yaz1 gönderilecektir. 

•11„ •lku111z1 öz Türk~e yaz1 yazmaga ve istifadeli bir · 
~ti~~e vakit ge~irmege ah§bracak bu müsabakalarim1za 'b etmek istiyen okurlar1m1z yaz1lanm (Halkm Sesi 

1 .1 

Y e§il Tire (Hususi) - Ti
re, bug:ün olgun bit Kema
list Cennetidir. Size bu mek
tubumda Tire köylerinde 
radyo var dersem hi~ hay-
rete dü~meyiniz. Bir ~ok ka
za hata viläyetlerde bile bu
lunm1yan bu medeni vas1ta 
bugün Tire köylerine nasib 
olmu§tur. Cumhuriyet Halk 
Partisi bu radyo i§ini temine 

vas1ta olmu§ ve tarlasmdan 
yorgun dönen Ay~e, Tatme
lere <;ankayadan §ahlanarak 
kükreyen ulu önder Atatür
kün sözlerini dinliyecekler. 

i§te bu yönden diyorum ki 
ne mutlu Tirelilere ki, vilisi 
gibi ~ah§kan bir kaymakama 
maliktir. 

Tire köylerinden Mahmut-
] Sonu 2 incide J 

Temsil san'atmm son kemal zirvesine ula§an yüksek san'

atkär1m1z Bayan Neyire 

U t • • b b 1 i~ ba§mda geymek i~in mum Sana Ve IS~I er 8 108. en saglam yerli malmdan 
~ifte diki§li bütün tulum 260 yar1m tulum 150 caket ve pantalon 280 kuru§tur. 

Arzu edenlere az bir farkla ismarlama yap1hr. Magazam1zm levhasma dikkat ediniz. 

•ka sekreterligi) adresine göndermelidirler. 

~-------------------------"~ ! 
Ahmet ve As1m büyük elbise fabrikas1 
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Sabife 2 ( Halkin Sesi J 

re1~~~~~8~~~~~~ Osmanl1cadan I• ~ . m!:l 1 '• !.! - 11 TÜRK<;EYE KAR~ILIK-
Ne mutlu Tirelilere ki 'valisi 
gibi ~al1§kan bir kaymaka 

ma maliktir 
~ ~ LAR KILAVUZU 

1 Türklerle Kar§I Kar§ya 1 
~ Y azan : Türk~eye <;eviren : ~ 
1) ANRI fÖY RE~AT ISANLI 1 
~~~~ - 57 - ~~~~ 
Gene1·al Han1ilton. Suvlaya vard1g'l zarnan, 

oras1n1 ta1n bir anar~i ic;,inde bulnn1~tu! 
Bu §iddetli muharebe gün- Ordularm saatinde bir defa 

lerinin bilän~osu yap1hrsa, ~alan muvaffay1yet saati ge~ 
iki muhas1m tarafm eski mi§ti ve f ngiliz generalleri 
mevkilerinde kald1klar1, ya- bu saati yakahyamam1§lard1. 
hut pek az ileri geri gittik- Yeni geien 9 uncu lngiliz 
leri anla§1l1r. kolordusu i~in §imdi Ilgmte-

Frans1zlarm zayiah hayh pe, Kire~tepe s1rtlar1 battm-
ag1rd1. Her ~apta top~u ce- da siperler kaz1p i~ine gö-
panesi sarfiyahm1z ~ok fazla mülmekten ba§ka yapacak 
idi. Y almz bir günde bizim bir§ey yoktu. 
uzun 1sabu~ukluklar1m1z, 350 Bizim tarafta, Seddilba-
den fazla ah§lar yapm1§lar- hirde, top sesleri, gittik~e 
d1. Bu, bizim i~in pek ~oktu; daha az i§itiliyordu. 
~ünkü bütün top~u parkla- Herkesin akh ba§ma gel-
rmdan uzak bir yerde idik mi§ti ve ingilizlerin Suvlada 
ve cepane ihtiyac1m1z gü~- muvaffakiyetsizlige ugrad1g. 
lükle temin ediliyordu. haberi üzerine hepimizi bü-

Türkler aksine olarak bize yük bir ümitsizlik knplam1§h. 
pek az mermi atblar. Var- $imdi arbk, herkes kendi 

• hklar1m gürültülü bir surette kendine veya birbirine "ha-
göstemek iidetleri olan Ana- limiz nice olacak?„ diye 
dalu bataryalar1 bile adeta soruyordu. 
dilsiz gibi sustular. Sen Lui z1rhhs1 bugün ge-

Osmanh z1rhhs1 Barbaros- ne gelmi§, Anadolu sahilini 
heyrettinle Berk1satvet muh- topa tutuyord~. 
ribinin bir lngiliz denizalh 10 Agustos Sah - Ü~ 

H 
Heyelän - Kay§a 
Heyelän etmek - Kay§a-

mak 
Heyet - Sekil 
Heyet - Kur 
Heyet (Murahhas heyet 

anlamma) - Salkur 
Heyet (Meclis anlamma)

Kurul 
Heyetiyle Hep birden, 

oldugu gibi, tak1m1yla 
Heyeti umumiye - Genei 

kurul 
Heyhat - Yaz1k, ne ya-

z1k 
Heykel - Heykel 
Heykelhra§ - Heykelci 
Heykelhra~i - Heykelci-

lik 
Hezeyan - Sa~malama, 

say1klama 
Hezimet - Bozgun, boz

gunluk 
f nhizam - Bozgun, bo

zulma 
Müuhezim - Bozgun 
Münhezim olmak - Bo-

zulmak, bozguna ugramal 
Hezl - Alay 
Lätife - ~aka 
H1fzetmek - 1 - Sakla

mak, 2 - Ezberlemek 
Muhafaza etmek - Mu-gemisi tarafmdan Marmara- gün süren muharebelcrden 

k k hafaza etmek da bahr1ld1gm1 bugiin haber sonra te rar sü ünet has1l 
alci1k. Bu ingiliz gemisi, i§i· oldu. <;ok nadir fas1lalarla 
tilmemi§ mü§külätla mücade- Türk top~usu bizim mmta-
le ederek bin türlü deniz kada ve Anadolu tarafmda 
müdafaa vas1talarile kapah sesini i§ittiriyor, o kadar ... 
olan Bogazdan ge~ip Mar- Arhk Morto koyunun in-
maraya girmege muvaffak cecik, yumu§ak kumlan üs-
olmu§tur. tünde biraz dinleniyor ve 

lngiliz denizalh gemesmm deniz banyosu yap1yoruz. 
muvaffakiyeti yerine Suvlaya Morto koyu, bir san'atkärm 
yap1lan ingiliz ihracmm mu- f1r~asile !rizilmi§ zarif bir ke-
vuffakiyetini müjdesini alma- mer halinde parlak yaz gü-
g1 tercih ederdik. ne§inin alhnda ayna gibi de-

9 Agustos, · pazartesi - nizin üstüne aksediyor, 

H1rs - H1rs 
Hiyanet - lfaymhk 
Hisse - Pay 
Hissedar - Payda§ 
H1§m (Bak: Gazab- hid-

det) 
H1tta - Kita 
H1yaban - Aga~h yol 
Hizb - Grup 
Hibe - Bag1~hk 
Hicab - Utan~ 
Mahcub - Utangac 
Hiciv - Y eri~. ge~iv 
Heccav - Ge~ivci 

General Hamilton, Suvlaya 11 Bgustos, <;ar§amba 
vard1g1 zaman, orasm1 tarn ingiliz mmtakasmda hayli 2 
bir anar§i i~inde bulmu§tu. büyük bir faaliyet görülüyor. 

Hieran - 1 - I~ ac1s1, 
- Hieran 

Maiyet generalleri birbirlerile Denizin öte taraf mdn Ana 
kavgaya tutu~mu§lard1. Bir dolu sahilinde kar§1m1zda 
sürü bahane icad ederek bulunan 21 ve 24 lük Türk 
ilerlemege muvaffak olma- bataryalan birdenbire uyku-
d1klanm iddia ediyorlard1. dan uyanarak tam iki saat 
Baz1lar1 susuz kald1klanm, durmadan bize ate§ ettiler. 
bir k1sm1 cephaneleri olma- $iddetle mukabele ettik. Bi-
gm1, diger bir k1sm1 da bey- zim taraf1m1zde ciddi hi~bir 
girltrinin karaya ~1kar1lma- hasar olmad1. 
d1g1m söylüyorlard1. Türklcrin tarafmda böyle 
Bir kelime ile ifade etmek oisa gerek, ~ünkü mermileri 

laz1msa, hi~ kimse vazifesini miz Türk bataryalarmm etra 
yapmag1 dü§Ünmüyor; ~ok fmda ve ~ok yakmlarmda 
k1ymetli zamanlar kaybedi- kümeleniyordu. Tür„Jer de 
yorlard1. Bundan da Türkler zaten ate§ kestiler. 
istifade ediyor ve dörtbir ta 
raftan bu dagm1k, intizams1z 
ba§SIZ ve tarn bir anar§i 
i~inde bulunan ingiliz kuvvet 
lerinin üstüne yürüyorlard1. 

Bu arada general Hamil
ton maiyet kumandanlarile 
bir sürü ~ene ~ald11Ctan son 
ra, onlan bir yanm livay1 
ileri sürmege ikna etmi§ti. 
Fakat bu yar1m liva Sulac1k 
mevkiine var1r varmaz, Türk
lere ~arpm1§h. Daha §imdi
den burada hayh ehemmi
yetli bir adede varan Türk
ler, bir el ~abuklugile susuz
Iuktan yanrnl§ olan zavalh 
lngiliz askerlerini tepetaklak 
etmi§lerdi. Nihayet lngilizler 
11 inci ve 53 üncü f1rkalar1, 
~ok fena §Crait altmda yola 
~1karilm1§, fakat onlar da 
ayni akibete ugram1§lard1. 
<;ok ge~ gelecek olan takvi 
k1taabmn da öyle olacagi 
tüphesizdi. 

Bogazdan i~eri giren iki 
muhrib, Kerevizdereye birka~ 
salvo yollad1lnr. Bermutad 
rasgele yap1lan bu ab§tan 
sonra kendileri i~in ve tabii 
Türkler i~in de hasars1z ve 
zayiats1z bir surette tatbik 
edilen programlan bitmi§ 
oldugu i~in, gcri döndüler. 

[ Arkas1 var ] 
---'!ll:fr-__ _ 

Bir Hakikat 
15151935 Tarihine rasth

yan cuma gunu Bayrakh 
Gen~ler Birligi ve Hiläl ta
k1mlar1 arasmdaki ma~ son 
dakikasma kadar 3 - 2 Hi
lähn galibiyetile devam et
mi§tir. Oyunun bitecegi s1-
rada Hiläl aleyhine verilen 
gayri nizami penalti cezesm1 
Hiläl kabul etmiyerek 3 - 2 
vaziyette galib olarak saha
dan ~ekilmi§tir. 

Cavit Tozkuparan 

Hicret - Gö~me 

Hicret etmek - Gö~mek 

Muhacir - Gö~men 
Hicri - Gö~üm (1), gö

~ey1l 

Milädi - Dogum (1), do
gun1 yu 

Hidayet - Uzyönüm 
ihtida etmek - 1 - Oin 

degi§tirmek, 2 - Uzyönmek 
Hiddet - Hiddet 
Hiddet etmek - Hiddet-

lenmek, öfkelenmek 
Hidmet - Hizmet 
Hiffet - Hafiflik 
Hikäye - Öykü 
Hikäye etmek 

mak, öykülemek 
Hiläf - Y alan 
Hiläf - Kar§lt 
Hiläl - Hiläl 
Hil'at - Kaftan 

Anlat-

Hile, dud'a, desise - 0-
yun, alda~, düzü, dek, al 

Hilekär - Oyuncu, alda
hc1, dek~i 

Himaye, vikaye - Koru-
ma 

Hususi, §ahsi zati - Özel 
~ahsiyet - Özlük 

(Arkas1 Var) 

Kiral1k ev 
Kar§1yakada Kemalpa§a 

caddesinde Rayegän soka
gmda 48 No. h iki kat, alh 
oda, iki salon, bir mutbah, 
~ama~1rhanesi elektrik tesi
sab mevcud bir hab hane 
kirahktir. Talipler idarehane 
mize müracaat edebilir. 

f - - .... ~··--
- Ba~taraf1 

lar, Y eni~iftlik, Gök~en, Es- l 
kioba Suba~1 1 Bogaz i~inde 
adaclar kurulmu§tur. Bu köb
lerde kü~ük ~ocuk spor alan-
lari ve büyükJere mahsus 
spor alanlari vardir. 

21 May1s Sah günü Tire 
köy muhtarlarma kurs a~1h
yor. Kursa 71 muhtarla 20 
kätib devam edecektir. Köy 
yasalarma, usulü mamele ve 
karar]ar hakkmda, kayma
kam bay Gaffur Soylu ders 
verecektir. 

Z1raat memuru Bay ~ükrü 
ve hükumet tabibi ismail 
Hakk1 gibi Tirenin sevilmi~ 
ve degerli uzvulari da bu 
kursta vazife alm1§lard1r. Ha
ber ald1g1ma göre öl~üler 
ba~ müfetti~i de bu kursta 
ders verecektir. 

Türkiyede muhtar sayila
rmm 40320 oldugu kaydedi
liyor. Bu muhtarlar kendi 
adlarm1 ta~1yacak bir muh
tar tayyaresi almaga tc§eb
büs etmi§lerdir. Yurdun yük
sek müdafaas1 i~in Tire muh
tarlan da seve seve para ver
mekten ~ekinmiyorlar. 

Tirenin mesircgah1 ve sana
toryomu olan ve lrnzaya ya
rim saat mesafede olan Ar
pacilar köyünde bir Kaplan 
deresi yaylas1 var. Buranm 
güzelligi ve yala olu§U dola-

1 incide -
en mühim derdi yolsuzluktnr . 
<;ah~kan Arpac1lar muhtar1 
bay lbrahim ve kätibi Ahmed 
Necati bu yolu yapbrm1~ ve 
atla gidilemiyen burasma oto 
mobille gidilmektedir. 

~ebirliler yaylälarma geti-
ren bu köylüyü tadir ederim. 

Tirenin yaphg1 avizolar ve 
halkm akmlar1 da bu Kap
lan yaylasma gelmek ve elile 
egilerek bir su i~mek i~indi. 

Kaymakam bay uaffur 
Soylu, bek~ilerin yeknesak 
k1hk ve k1yafetlerini temin 
etti. Bay Soylu, ~ok gen~ 
olmakla beraber ~okta ~a
h~kand1r. Gen~lik neler yap
maz ve yaptmnaz. i§te oku· 
yuculanm1za Y e§il Tirenin 
gen~ ve ~ah§kan kaymakam1 
Bay Gaffur Soyluyu, jandar
ma bölük kumandam Halit 
Andac1 ve bek~i amiri Meh
met Aliyi tamyordum. 

Eski ve mesleginde cid-
den derin tecrübe görmü~ 
ve kendisini ~ok sevdirmi~ 
bay Süleyman Akm uzun 
y1llar tahrirat kätipligi ve 
kaymakam vekilligi yap
mt~br. 

Bu ~ah§kan dahiliyeci gene 

l 
y1~ile bütün izmirliler ve ci
var kazalardan gelenler hep 
bu yaylaya gclirler. Buramn 

1 ~ ~ ~ ~ 

Tire tahrirat kätibi olmu§tur. 
Y e§il Tirenin en cana yakm 
ve sevimli bir mevsimidir. 
Daglari, yahlar1 tabiahn öze
nerek serptigi müstesna gü
zelligi ve ~i~egile her ge)eni 
kendisine baghyor. 

TÜRKMENOGLU 

I Tayyarecilik 
~abu 

Zayi 
Birin~i kolordu 57 inci f1r

ka otuz yedinci alaymm 
ikinci taburunun altmc1 bölü
günden a)m1~ oldugum askeri 
tezkeremi her nas1lsa kay
bettim. Y enisini alacag1m
dan eskisinin hükmü kalma
m1~hr. 

! ilerlen1eli 
1 

23 sene evvel; cski Bah
riye naz1rlarmdan Lord Fis
ber'in o zaman bahriye na
zm olan Clm•rebile verdigi 
"Tayyarecilik ~abuk ilerle
meli„ tavsiyesi pek yerinde 
olup, ondan sonra g eien 1n· 
giliz hükiimetleri tarafmdan 
hahrda tutulmas1 icabcderdi. 

Birinci Aziziye Gülizar so
kagmda 56 nnmarah hane~e 

318 dogumlu Ali oglu 
Muharrem 

Bu memlekctin emniyeti veti yaratmes1d1r. 
. vc tabii hürriyeti, hava siläh- Nih · yet sürüncemeli te-

larmm inki§dmdanberi en hirlerden sonra ge~en sene 
evvel hava hücumlarma kar§I bu hususta isteksiz kararlar 
koyabilmegc dayanmaktadir. almd1. Evvelä bu sayede iki 

Zira ingiltere hava hücum- senedc ingiliz hava kuvve--
larma bütün Avrupa dcvlct- tine 300 tayyare iläve edile-
lerinden ziyade maruzdur. cektir. 
Harbten evvel ve sonra her Fakat bu arada, Alman-
sene Daily Mail umumi efka- yamn bir haftada ingilterenin 
rm nazar1 dikkatini ortaya . 2 senede yaptird1gmdan 

münasip bir hava filosunun fazla tayyare yaphrd1gma 
lüzumv üzerine celbetmcgc inand1racak bir~ok sebebler 
~ah§mi§hr. mevcuttur. 

1919 da milleti -§imdi ak- Bu ikazlarm birine ald1r-
tüalite olan- hava kuvuetinin mayan muas1rlanm1zm bugün 
ön safa ge~eccgine dair ikaz 1 hükfimetin kaybolan hava 
etmi~tir. 1922 de general j hakimiyetini bulmasm1 ~id
Groves ba§1m1zda olmak §ar- detle istediklerini i~aret edi
tile "ingiltereuin kaybolmu~ 1' yoruz. 
have kuvvetinin yerine gel- Hali haz1rda bunun ne 
mesi„ hususunda kudretli demek oldugunun farkmda 
ad1mlar1 istememiz bo§a ~1k- m1d1rlar? Alman hava filosu 
h. Daha sonra 1933 sonba- bu sene nihaydtinde ihtimal 
harmdanberi her hafta her ki 20,000 tayyareye malik 
gün iki hayati onktay1 i~aret olacakbr. Ancak en ~iddetli 
ledik: birincisi Almanyanm kareket §imdiki vaziyeti kar 
kcndine dünamn en büyük 1 ~1layabilir. Ve bu karar da 
hava kuvvetini yaratbg1; ikin-

1 
hemen almmahd•r. 

cisi de büyük Britanyamn 1 ilk düstur " Mussolinin, 
ya§aya bilmesi i~in Almanya- kuvvetli ve haz1rol 11 sözü 
ya silählans1zlanmas1 hakkm- t' olmahd1r. Zira haz1rhk ve 
da yalvarmadan vazge~erek kuvvet sulha yardam eder. 
kendine läy1k bir haya kuv- 1 ( Daly Mail ) 

~ e 
e 
tD 
Q... •• ..... 
tD ... •• 

TescIIi 
Kocas1m kaybetmi~ti. ftl: 

teessirdi. Ger~i, rab~~i! 
kar1sina pek sad1k de~ 
ya... Bunu hamm da bildi 
i~in mahzun mahzun IJJI.; 

dand1: 
- Ne ise, hi~ ohna~ 

~imdi gecelerini nerede f 
~irdigini biliyoruml 

Kaza 
Kü~ük bayan, babas10" 

tabancasm1 dolaba koyark; 
bir kaza oldu, silSh patl• 
kolundan hafif~e yaralandJ. 

Hizet~i telä§la annesio' 
ko§tU: 

- Bayan; aman kü~O~ 
bayan vuruldu„. 

Bayan endi~e ile sordu: 
- Kirne? .. 

1'1ük,ifat 
Muharrir ve muallim (~· 

A.) (H.) lisesinde de hacad~· 
Fakar, mekteb müdürile hif 
sevi§mezler. 

Bir gün müdür bu rnual· 
lime sordu: 

- Sasa tayyare piyangol~ 
nun en büyük ikramiY~ 
pksa ben de gelib [müjdeY' 
versem bana ne verirsin?1 

(N. A) cevap verdi: 
istifam1 veririm!.. 

l"ariz! 
Asriler meclisinde konu~d' 

luyordu: 
var m1 ?.·· 

··h·- bif mu lu> 

- Haberiniz 
f e§mekän bayan, 
karar vermi§„. 

- Hay1r.„ Nas1l karar? 
- Dile gelmi§ kadmlar~ 

ba§tan ~1km1§ k1zlara a t 
evinin kap1sm1 kap1yacs1'' 
ffil§ .. 

Bir ba§kas1 sordu: 
- Peki, kendisi eville 

pencereden mi girecek? 

Zan1ane ! 
Kü~ük Cemil aghyordll• 

Babas1 sordu : 
'I' - Neden aghyorsun ya 

rum? 
Büyük annem dü§tü d? 

- E. bir yeri mi kmid• 
- Hayir. . Y almz.. ~eY ~ 

Karde§im görmü~ te ~o 
gülmü' . . Ben gprmedill'' ~ 
ona aghyorum 1 ~ 

~1a~allah 
iki muharrir arasmda: „ 
- Okudun mu? .. Dün giJ' 

zel bir yaz1 yazm1§b„. 
-Oh, oh ... Allah versitt·~ 

„.~ 

Memnun oldum„. Adamcal 
ka~ senedir heves edip dll' 
ruyordul „ ........ 4--
Yugoslavyadil 

Kabine buhran1 
F ofya (Hususi) · - l)tr: 

gazetesinin Balvudan aldf ( 
malumata göre Yugoslav . 'e 
lomas1 mahafili bir kab•~ 
buhranmm katlak verecef1 

söylemektedirler. , 
B Y . . . b•f ay evti~m ysrme „ 

b k l - · d"k' r · .,. a an 1g1 §Im 1 1 ma •Y" te 
kam Slovanovi~in derub 
edecegi söylemektedir. b , 

Hükumet mahafili bu ; 
beri tekz1b enmvkle be.ra tJf 
mevsimsiz ita edildigin• 5 

lemektedirler. 
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t*-*--~! B~~!~e!1~~=r' 
I<1~hklan atar ve yazhk elbiselerin1izi arariz ~ Sabunu 
Yazhk elbise yaptmrsamz bunu zevk, keyf ve ne§e ile )t TORBA ILE 19 KURU~ 
geyinebilmek i~in her halde hükiimet konag1 kar§ismda )t <;ang1n ~ar§tsi No. 4 Sabuncu 

1( Mehmed Zeki ve. biraderi ~ ASIM ticarethanesi 

! Terzihanesine ko~unuz. Size bu yüksek „ Sat1J1k Ev 
sanat 1nüessesesini tavsiye ettigin1iz ~ Karata§ 9 Eyliil sokagmda 

~ ic;in bize de te~ekkür edeceksiniz )f> 54 taj numarah alt üst birer 
t•~:J~~~~~~~~m~~!~i oda, birer sofa, bir mutbak, 

bir kömürlük ve i~inde kum-

t az1n s1cagv 1ndan korkmay1n1z panya suyunu havi bir ev sa-
bhkbr. 

e' I<1~m 1smmak i~in belki kömür zahmetini ~ektiniz, fakat 
r~~.•n, s1caktan i~kence ~ekm~yeceksiniz ~ünkü, elinizde, ce
. ~n1zde gezdirebibceginiz, masamzm, yatag1mzm kenarma 
tllftirebileceginiz mini mini ve zarif bir el vantilätörü her 

tß ••at i~in imdadm1za yeti~ebilecektir. 

Sat1§ yeri : izmirde Suluhan 
eivar1nda [ Hüseyin Hüsnü ] 

ticaretanesidir 

F enni Sünnet Mütehass1s1 

Fethi Gacar 
Sünnct, <;ic;ck A~iSI 
PANSUMAN, ~IRINGA 

l~in müraat kabul eder. Her türlü teminat verilir. 

HAYAT 

Konlonva 
VE 

Esanslar1 
30 Senelik mütemadi 

BIZiMDiR 

Almak istiyenler Güzel 
izmir otelinde 15 numarada 
Bay Ricaiye müracaat etsinler 

1 - 6 

FOTO 
M. Bilekli 

<;ivici hamam1 kar~1smda 
Haftani sokak numara: 3 

En son usullere uygun 
elektrikle fotograf ~ekilir. 

iki ay i~in alh kartpostal 
yalmz 75 kuru§tur. Vesika 
resimleri 6 tanesi 30, tale
beler i~in 25 kuru§tur. 

MEVSiMDiR 
Elbise mi yapt1rmak istiyorsunuz 

Pivasava ) 7 eni r:1kan 
"' ol ':."" 

KOLA 
Mensucat 

FABRIKASI 
Hilesiz Kuma§lar1n1 

Gerek renk ve desen 
Gerek metanet 

Aray1n1z 

ve ucuzluk 
Sizi havrettc b1rakacakt1r . "' 

BÜTÜN TERZiLERDEN BU YENi 

Fabrikan1n Kt1111a~larin1 
isteyiniz 

Satt§ yeri: 
Birinci Kordon, ~ 0 L A K Z A D E 

Lin1itet Sirkcti 

Ucuzluk Sergisinin Y e D i 
~e§itleri 

Y a z an 
GOGOL 

VE 

Tenzilät1 

<;eviren 
EFTAL LÜDNER 

FiATLAR 
Hususi 150, Salon 100, Balkon 75. kuru1tur 

Önceden kapablan yerlerin biletleri saat 17 ye 
kadar aldtnlmahdu. 



Sahife 4 ( Halktn Scsi ) 

- - - -t!y:: 1 istihliki artbrmak i~in §eker 1 Karsta 
Ma\k ~1 ar!nm ucuzlablacakbr Olan son 

emes1.. Ankara 20 (Hususi) - ~eker istihläkini arthrmak mak- D 
Dün §ehrimiz ihtisas mah- sad1yla §eker fiatlerinin ucuzlatilmas1 tetkikleri .... devam edi eprenme •• 

kemesinde afyon ka~1rmakla yor. B'l! ama~la istihläk vergisinin indirilecegi söyleniyor. Bu Kars 19 ( A.f). ) - Aym 
su~lu Jozef Pardu ve arka- hususta kesin olarak bir§CY söylenemez. Zira ara§brmalar 15 inde Digor damonuna ya-
da§larmm duru§masma de- henüz bitmi§ degildir. km Selim kamunun bagh 
vam edilmi~ ve su~lulardan • B k k ·· ·· d 1 1 d 
bay David Abulafyanm avu- Me§hur lngiliz casusu Lorens ree::::den ~~~a e b: ~:vr:x~ 
kat bay Cevdet Akömer 

du .. n o·· 1du·· yeni bir deprenme olmaml§• 
müdafaasm1 yapm1§br. 

Bundan sonra komisyoncu Londra 19 (A.A) - Ulbay Loreus motosiklet kazas1 ne- br.B k k D 
bay Osman Nurila avukat ermc öyü igor kamo 
bay Kämil bir bu~uk saat- ticesi olarak bügün ölmü§tür. nuna yakm oldugundan bu 

HALKIN SESi - Mec:hur casus Lorens'in öldügwü hak- d o· b"l · d k. tan fazla süren müdafaasmi "' eprem 1gor o gesm e 1 
km da ~imdiye kadar birrok haberler almm1c:b. Bu sef erki d p l l ·1 ·1· l k k yapmI§br. -s T "' e rem er e 1 g11 o ara a-

Mahkeme afyonlarm kiy- ölüm haberi remi ajanslar tarafmdan verilmi§ olmakla bera- bul edilmekte ve yeni bir 
metini anlamak ve avukat ber bu habere inanm1yanlar inananlardan ~oktur. dep„em hädisesi sayilmamak 

bay Kämilin ortaya albg1 Türk tayyare cem1·yet1• kon- tad1r. 
iki delili tahkik ve karar ---.-c- • „ -
verilmek üzere bugün ögle- gresi 24 Mayista toplaniyor Markoni'nin 
den sonra saat ikiye talik 
edilmi§tir. Ankara 19 (A.A) - Türk Tayyare cemiyeti altmc1 ku- l(e~fcttigi 111otorla n 

rultay1 24 May1sta ba§bakan ismet inönü t arafmdan a~1Ja- d LI rd ua n zi ya 
T. ire seyahat1 cakhr. 

A k 19 (A A)' T k T dogru 111U ? Irin hazirhldara de- n ara · ,- ür ayyare cemiycti genel merkez 
-s- kurumu bugün Cemil Tekirdagm ba§kanhgmda toplanm1§ . Ro~a (Radyo) - Me~hur 

kurultayda okunacak raporu gözden ge~irmi§ murakiplerin ltalyan älimi Markoni, hu-van1 edilivor 
,/ 

TJ.1ring ve otomobil kulü-
bünün önümüzdeki Cuma 
günü i~in tertik ettigi Tire 
Pa§a~e§mesi gezintisi ~ok 
mükemmel olas:anbr. 

fzmir-Tire yolu ~ok güzel 
oldugu i~in seyahat otobüs
Jerle yap1lacakhr. Turistler
den istiyenler Tire-Aydm 
arasmda a~1lan yoldan bir 
saathk yolculuktan sonra 
Aydma da gidib gelebilecek
lerdir. ---•"!r!t __ _ 

Venizelos 
(8a§taraf1 1 incide ) 

anla~1g1m hakkmdaki uy
durma haberi kat'i §ekilde 
tekzib ederim. 

Biläkis vaziyeti tamamile 
bunun tersidir. Beni iflas 
ettiren italya olmu~tur. Eger 
ltalya General PJästirasm 
Yunanistana gelmesine mü
saade etmi§ olsayd1, bugün 
Yunanistanda egemen ola
cakbm. 

Gers:i ltalya daha sonra 
oraya gittigim zaman bana 
eyi davranmi§hr. Fakat o 
zaman bir magliiptum!„ Eger 
isteseydim orada kalabilirdim 
fakat Parisi tercih ettim.„ 

Venizelos gazete muhabi
rine ufak bir resmini verdik
ten sonra muhavereyi degi§
tirmek i~in §Unlan iläve el
mi§tir: 

"Dört erkek ve dört k1z 
torunum var, bunlarm ihtiyar 
bir büyük babanm yerini tu
tacaklar1m zannetmez mi-
siniz .. „ 

Zayi 
1928 Senesinde ~ehid F et

hi Bey mektebinden ald1g1m 
,ahadetnameyi zayi ettim. 
Yenisini ~1karacag1mdan es
kisinin hükmü kalmami§hr. 

Basmane Gaziler mahallesi 
Tahir sokak 29 numarah 

hanede 
AHMET CEMAL 

Telefon 

No. 

i§ raporunu gözden gc~irmi§, bilän~oyu 1935 büt~csini onay- gün Musolini ile kral tarafm-
lam1~ ve tüzükde yap1lacak degi§iklikleri gözden ge~irmi~tir. d"ln kabul edildi. Bu müna-

' sibetle kral älimi bir ni~anla 
Selänikte ~1kan "Makedonya" teltif etti. 

• j Bu hadisedcn bahseden 
gazetes1 ~eye kapat1Jd1 ? gazeteler Markoninin bilhas-

Selänik (Hususi) - llk inti§ar ettigi gün Venizelos lehin sa milli rnüdafaay1 aläkadar 
de ne§riyat yaparak baz1 karga~ahklara scbebiyet vcren edcn ~ok mühim yeni bir 
"Makedonya„ gazctesi zab1ta tarafmdan toplablm1~ ve idare ke§ifte bu!undugunu yazmak-
hane kapahlmi§hr. ta fakat tafsilät vememekte-

Gazetenin ne~riyat ämiri ceza kanununun hiläfma hare- dirler. 
ketle bir idam mehkümunun Jehinde ne§riyat yapmakla sor Markoninin senelerdenberi 
guya ~ekilmi§tir. dedikodusu yapilan motörleri 

Tevkif edilen ne§riyat ämiri gazetenin sansür edilmi§ ol- durducu §Ua1 ke§fe muvaffak 
dugunu söylemi§tir. Gazetenin sahibi muvakkaten serbest oldugu 1srarla söyleniyor. 
b1rak1larak duru§mas1 gayri mevkuf olarak yapilacakbr. Bu yeni §Uam te~rübeleri 
Söylendigine göre ceza en az bir sene olacakttr. yap1lm1~ ve büyük bir muvaf-

1
• fakiyetle neticelenmi~tir. ital-
spanya ile i§ yapanlar1n yamn en büyük otomob1li 

dl.kkat •• •• yar1~ meydanlannm birinde gozune yap1lan te~rübe esnasmda 
~nkara 19 (A.A) - Türkofis reisliginden: Markoni son süratle giden 
lspanya ile ticaret anla§malan müzakereleri neticelenin- otomobilleri durdurmaga mu-

ceye kadar tüccarlar1m1zm zarardan korunmalan i~in bu vaffak olmu~tur. 
memlekete mal göndermemeleri tevsiye olunur. 1 Markoni bu mühim ke~fi 
Samsunda yapilacak stadyu- üzerinde ~ah§makta devam 

etmektedir. 

mun in§aat1 ba§lad1 
Samsun 19 (A.A) - C. H. Partisinin tasdik edilen 1935 f raDSIZ 

b~t~esi~de sta?yum i~in konulan paramn sarf1 muvaf1k 
1 
DI~ bakan 

gorunmu§ ve I§e ba§lanm1§br. 1 ~ 1 
r k 1 k A Karakoviden Avnld1 .. 
~e OS ova ya - vusturya D1§ Karakovi 19 (A.Af- Fran 

ßakanla •• •• k j s1z d1§ bakam bay Laval bu rl gorU§eCe sabah buradan ayr1lm1§ttr. 
Viyana, 19 (A.A) - <;elrnslovakya D1§ Bakam Bay Bcne§ Kcndisini istasyondc dt~ ba-

Avusturya 01§ Bakamm Talbordaki villasma görü§miye ~a- kanhgi geuel sekreteri sc-
g1rm1§br. 01§ Bakan yarm <;ekoslovakyaya gidecek ve Bay lämlamt§hr. Bir asker müfre 
Bene§le Talbor viJlasmda görü§ecektir. zesi seläm durmu§tur. Mare-
~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~. ~ ~ §al Peten de bu ak§am hare 

Yunan gazeteleri Italyaya ket e~:ce:.t~~:fu..._,.==~ 

ate§ püskürüyorlar ••• 
----- ---„00•• --- -

Bu gazctcler göre italya on iki adada zulü111 
sivaseti taki h cd iyorn1 LI~ ! ... 

Atina, [Hususi] - Bura tmda bulundugunu ve tatbik 
gazeteleri gene italya hükii- edilen §iddetli bir idareiör-
metinin on iki adada, -kendi fiye bahanesi ile Yunanldarm 
tabirlerince- takip ettigi zu- hergün evleri yoklanmakta 
liim ve tazyik siyaseti hak- ve onlara bir gece rahat 
kmda makaleler yazmakta, uyku uyutturulmad1gm1 "ileri 
heyecan verici resimler ne§· sürerek

1 
bu„ italya hükiime-

·rederek ate§ pürkürmekte- tine §eref kazand1rm1yan„ 
dirler. ahvale nihayet verilmesini 

Bilhassa Kalimnoslu Ko- ~ok §iddetli bir lisanla talcb 
etmektedirler. zani isminde bir Yunanhmn 

italyanlar tarafmdan öldü
rülmesi hädisesi etrafmda 
hergün yeni bir dedikodu 
yalM.l":aktad1r. Gazeteler "Ka-
~ b - abluka al-

____ „.„, ____ _ 

Yunan Filosu 
- Ba§taraf1 1 incide -

vam ederek muhtelif Yugos
lav ve Amavutluk limanla· 

Burdurda 
Su i§leri •• 

Burdur 19 (A.A) - ~eh
rin yiiresindeki yerleri sula
mak i~in 4 kilometre uzak
tan su getirilmektedir. Sar
bayhk bu i§ i~in hütün gücü 
ile ~ah§maktad1r. 

Bu i§ üzerinde 200 e yakm 
i§~i ~ahstmltyor. ~ehrimize 
epey zamandanberi yagmur 
dii§mcmi§tir. Bugünlerde ya
gacak yagmurlar urun i~in 
bereketli ohcakbr. 

... "" ,.... .... ...""',,,,,__....,,,, 

rm1 ziyaret etmek üzere 
A driyatik denizine gidecektir. 

Ayni filo önümüzdeki ey
lül ay1 zarfmda M1sm da zi
yaret edecektir. 

Giritte baz1 
Hadiseler 

Atina (Hususi) - Giritten 
ahnan haberlere göre harb 
divanmm bir celsesinden 
sonra baz1 hädiseler olmu§
tur. 

Divamharbm topland1g1 
binamn kap1smda biriken 
baz1 Venizeloscular divam
harb äzas1 sokaga ~1karkan 
ya§asm Venizelos ... ve Pläs
tiras diye bagirarak nüma
yi§ler yapm1§lard1r. Hädise 
üzerine jandarmalar nüma
yi,cileri yakalam1§larsada, 
bunlar tekrar firar etmege 
muvaffak olmu§lard1r. 

Yabanc1 
Devlerler •• 

20 MAYIS 

r.;1;mJe4::t:m•••Je4~~0I „ •• 
~ Oz Dilimizi 
~ Ogrenelim 
tt HERGÜN 5 KELIME 
iI NE~REDECEGIZ 

1 
1 - itimad - Güven 

ltimad etmek - Güven· 
mek 

'1. Asayi' ve emeniyet - Gü· 
iI venlik 
~ ~ - Huzur ve sükun -
tt Baysalhk 
~ Yurdda güvenlik ve bay-
'1 salhk, ülkümüzdür. 
~ Not: Güven ve güve' 
'1. kelimeleriode §U ayr1ma 
~ dikkat edilmelidir. 
iI 1 - Orduya güvenimiz 
tt vard1r. 
iI 2 - Ordu bizim güven· 
tt cimizdir. 
'1. (Medari emniyet ve itima· 

- 8a§taraf1 1 incide - iI dimizdir) 
runun emri ile serbest b1ra- ~ 3 _ Temin etmek : 
k1lm1§lard1r. · · 

Halbuki bu mütearr1zlar 1 - lna~lamak, Inan ver· 

iki hükumet tarafmdan te§- ~ mek 
kil edilecek muhtelit bir ~ 2 - Saglamak, 
mahkeme tarafmdan muha- ~ 3 - Eide etmek 
kerne edileceklerdi. ~ Misaller: 

"<;iornale Ditalya„ gaze- iI 1 Bu i~in böyle olduguna 
tesi bu hädiseyi mevzuubahs ~ sizi ina~lar1m, 
ederek Habe§istanm italyaya '1 Bu i§in böyle olmad1g1 hak· 
kar§l husumet besledigini ~ kmda kendisine inan ver· 
ve bu hareket ile bir kerre tt mege (kendisini temin et· 
daha suiniyetini göstermi§ iI mege) ~ah§bm. 
oldugunu yazmaktad1r. j ~ 2 - i§imi, ancak, Banka 

Paris, (Radyo] - Cencv- 1 ~ yoliyle saghyabildim. 
reden alman haberlere göre 1 tt 3 - Temin ettigimiz ne· 
italya hükfimeti isvi~reye bir ~ ticeler - Eide ettigimit 
nota vererek, i~vi~re tayyare ~ sonu~lar. 
fabrikalarmm Habe§istana tt 4 - Sonu~ - Netice 
tayyare gönderdiklerini pro- iI 5 - Teminat - inanca 

_!esto etmi~tir. . ~~~~.„~ 
11;11 ~ l•!;j!!t 11;11 "::" 11;11 "'•~ p~q 
b1o~ll ~ h„nd kb.~I lli:ill IJi,dd ktudl lt1M1d 

A tatürkün Samsuna ilk Aya1' · 
Att1g1 Gün 

.„~„„~-

l~u tarihi günün 1 H 1nci y1ldönü1nü dün Halk 
cvindc heyecann1 bir toplanh iJc kutlulan(h 

Dün §ehrimiz Halkevinde ren sözlerile Atatürkün bil"' 
Atatürkün 19 May1sta Sam- yük zaferini ulusal kalkmrn~"' 
suna ilk ayak basbg1 günün m? nas1~ ~a~lad1gm1, ~evf!; 
16 mc1 y1ldönümü candan mm ver1mm1 ve bugu b1 
bir toplanb ile kutlulan- milletin ölümden hayata ge'"' 

tigini anlatmi§br. 
ml§br. 

Halkcvinin büyük salonu Bay Refet söylevine : 
bu tarihi günün y1ldönü- u Y a§a Atatürk ! " 
münde hazir bulunmak is:in Nidasile son vermi,tir. 

Gece Halkevi bah~esinde 
toplanan gen~likle dolmu§tu. süel muzika tarafmdan muli'" 

Saat 17 de Süel muzika- telif par~alar ~ahnm1f !e 
nm ~ald1g1 istikläl mar~1 ile halk güzel·saatler ge~irmittir= 
merasime ba§lanm1§br. Sayg1 Samsun 19 (A.A) _ Ata„ 
ile dinlenen mar§tan sonra S lk 1' türkün amsuna i aya 
ögretmen okulu direktörü bastfmm 16 nci yildönürniirt"' 
bay Refet Tok kürsüye gel- den ötürü yap1lan §Cnlikfet' 
mi§ ve bir söylevle bu tarihi ~ok canh ve ~o§kun olmut" 
günün manäsm1 anlatmi§hr. tur. Samsunlular bugünü ell 

Bay Retet Tok; ~ok ate§li k1ymetli bayramlan olara1' 
ve herkcsi heyecana dü§Ü- kutlulamaktad1rlar. . „ •••••••• „ •••• „ •••••••• „ •••••• „ •• „ •••• „„„„ .... -
T opkap1 - Catalca aras1nda bÜ' 

yük bisiklet yart§I 
Ankara 19 (A.A) - 24 böyle büyük bir bisiklet y•" l 

May1sta latanbulda Topkap1- rt§l memleketimizde ilk def• t 
<;atalca arasmda büyük bir yap1lmaktad1r. l 
bisiklet yan§l yap1lacakbr. Ögrendigimize göre bisik: i 
Bu yari§ §imdiye kadar yp- let federasyonu ~emmuz so:„ l 
p1lan büyük bisiklet yari§la- larmda ~?kara - Istanbul a~i- l 
rmm ikincisidir. smda g1d1b gelme 1000 „ l 

B·1· d'v · .. llO k'l lometrelik bir yanf haz1rl• t 
1 m 1g1 uzere 1 o- bull„ ' 

t l'k 'lk b'' "k b' 'kl t maktad1r. Federasyon ' 
me re 1 1 . uyu 151 e dan sonra bisiklet yar1tl•" i 
yar1§1 26 N1sanda Ankarada f 1. 1-•" i r1m uzun mesa e 1 o ...,. 
yap1lm1§b. Istanbu~ ! opk~pu üzere bölgeler arasmda y•P: 
yan~ma An.kara b1s1klet~1le- ma 1 kararlafbrmi,br. fede 
rinden 8, lzmit bisiklet~ile- ras~on bisiklet sporunun ~-
. d „ • kt' 1 •·et rm en u~ sporcu g1rece 1r. landirilmasma ve mem e„ 

Ankara bisiklet~ileri bu ak- i~inde yap1lmasma ~abt•" 
~am lstanbula gitmektedirler. cakbr. "1: .„ 
Bu suretle Istanbul T opkapu istanbulda bu defa y•P „ 
yan§me girecek sporcularm lacak olan ikinci bisiklet .~ 
say1s1 30 u bulacakhr. Bu r1§1 sporcular arasmda bilY.,... 
sayida biaiklet~ilerin girdiii bir ilgi uyand1nn11tar. 


