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Otoriteli cümhuriyet 
Geçenlerde gazetelerde 

!Öyle bir ajans haberi vardı: 

Gazi 
Hazı·etleı·i 

ış bankası sergisini 

ziy a ret ·ettiler 
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N<ıfia 
Vekili 

Telsiz İstasyonlarını 
Gezdi 

İSTANBUL 13 (S . Ş) 
Nafia Vekili Ali Beyefendi 
Telsiz istasyonlarını gezerek 
tetkikatta bulunmuştur. 

Alman - Japon 
Münasebatı gitt'.kçe 

Sıklaşmakta. 
Sovyetlerin : milletler cemiyetine girmesi 

. hoş görülmiyor 
ISTANB! L 13 (S.Ş Pa· Silahları bırakma davasında 

Beynelmilel Uçuş 
İstanbul ımivcrsitesi fen fakültesi 
profe<orl~rindeıı Dr. Willy Prager 

t arafından 

ğunda bir mesafe üzerinde 
yapılmıştır . 

"Staviski işlerı tahkikatına 
llleınur parlamento komi• · 
Yonu reisi M. Gernü komis· 
Yonun yakında toplanıp top· 
lanınıyacağını soran gazete· 
I,,, cevaben Türkiye'ye bir 
seyahat yapmak azim ve 
kararında olduğunu ,öyle 

ıııı, ve demiştir ki: 
"Büyük bir ihtimale göre 

Çoktanberl dütündüğüm bu 

iSTAN HUL, 13 (S Ş) -
Bir müddetler.beri G a lata
saray lisesinde açık bulu 
nan İt bankasının güzel 
sergisini Gazi Hazretleri 
ziyaret etm şler ve sergide 
yarım saat kadar kalrrış 

)ardır. 

1 Yüksek telefon ve 

telsiz mektebi 
bTANBUL 13 (S.Ş ) 

ris ' ten bildiriliyor: Sovyet Japonya ve Almanya arasın
Ruıya 'cın milletler cemiyelı· daki cephe bir'.iği bir kat 
ne kabulü Tokyo kadar ber- daha kuvvelleııdirmi§tir 
lin'de de hotııutsuzlukla kar · Almanya 'n ·n şark mısakı • 
şılannu tır. Son günlerde Al· na girmekten istinkaf etmit 
man - Japon münasebatıncla bulunman da Tokyo ve Ber 
daha sıkı biryakınlık görül- lin arasında görüş bırliği 

roelı:tedir Japon ukeri he - nin bir neticesi sayılmakla· 

Bu sen .. nin yazında dör 
düncii defa olarak uçq 
meydanında kapalı bir yol 
üzerinde beynelmilel uçuş 

için hafif tayyare inşaatının 
en son mamülatı birlikte 
götüle bi ' ecektir l ' ı nun için 
bu beynelmilel k.ıpalı bir 
yol üze r inde uçuşların hu · 
susi seyahat layyarelerinın 

inki şafı bakımında n f'hem· 
miyetine dikkati celbetmek 
faydadan hali değildir . 

Müsabakanın vıızifesine 

tevfikan-ki hafif tayyarele
rin inktıafını temin etmek
tedir uçuıa iştirak edecek 
tayyare lerin hamulesiz sik
letleri tahdit edilmitlir. Muh
telif müsabakalarda ( 1929 
]9jQ, 193.ı) sikletin ült ga
yesi muntazaman arttırıl

mıştır. Bu sene 560 Kg. ci
varında olacaktır. Müıaba

kaya iştirak edecek olan 
tayyarelerin geçirecekleri 
muhtelif tecrübeleri tetkik 
edelim . Hurada veril• n ra
kamlar ıon müsabaka fera
itinden alınmııtır. 

1'Yahate çıkacağım. Otcrite izmir kurtuluşu ta- j 

lahibi bu cümhuriyeti ya- zim tellerine gelen 1 

Mühendis mektebinde açı -
lacak olan yükek telefon ve 
telsiz tel graf mektebinin ha
zırlıkları bitmek üzeredir • 

1 1928 ı eneıinde, Fra n.·a' Şube mühendis mektebine I . . B . , yet erının erim ı ziyareti sık- dır • 
lıağlanan elektro mekar ik §U" k d E . h b 1 

kından görmek arzusunda- 1 
Yıın cevap ar· 

•• 
Muhterem mebus gibi da· İZMIR, 13 (S Ş) Kur 

ha hirpk Fransız parlamen· tuluş gunu münasebetil.e 1 
lo h 1 k da büyüklerim ize çekilen tazım 
1 

Şa siyet erinin ya ın 

•tanbul'da toplanacak olan telgraflarına şu cevaplar gel-
1 

heYnelmilel parlamentolar miştır. 
konferansına ittirak üzere İzmir Beledıye rPisi doktor 
Türkiye'ye geleceklerini bi- Behçet Salih beye 

lıyoruz Konferans m ünase - fzmir'in kurtuluşunun yıl-

aşma ta ır yı a er a an 
besile beraber ders başında h f 'Jd b ' Al J 
açılacaktır. Tedrisat beş se· ma a 1 e ır man · apon 

1 k b b 
askeri ittıfakına muhakkak 

ne o aca ve u şu eye ay-
nazarile bakılmaktadır Bu 
ittifak dah;ı. ziyade Rusya 
aleyhine mütevı ccih bulı n 

rılan talebe 3 senesini mü
hendis mektebi talebelerlle 
birlikte okuyacaktır. Yeni 
iki şube için Avrupa'dan üç maktadır. 
ecnebi müteha snsın profe1ör Alman gazeteleri Japon 
olarak getirilmesine karar dampingi aleyhindeki neşri 
v rilmiştir. yatına nihayet vermlştir. 

betiJe memleketimize dünya- dönümünü kutlularken hak · 
nın dört bir tarafından ge- kımda gösterilen asil duy 
lecek ve her biri memle· gulardan pek mütehafsis ol
ketlerinin fikir ve siyaset dum. llepinize teşekkürler 
Vadisinde seçi)mi' şahsiyfl· ve sevgiln 
ler o!an ecnebi murahhasla· Reisicumhur Gazi M.Kemal 

Muhlis beyin tetkikleri\ Berlin gaı eteleri,. ~mdi 

1 
ORDU 13 (A.A) ·Ziraat uzak farkla Japon sıyaseli-

1 M hl . b uı b k" .. nın meddahı kesilmiılerd ! r. 
veki i u ıs ey u ey O}•u ·------------

' 
Venizelos fındık babçesinde tetkikat l 

ta bulundu. 
rııı bu seyahate ayrı ayrı Kurtuluş gününü kutlular. 
ehemmiyet vermekte olduk - kk · duygıılaı ınıza teşe iır 

nın Aero kulübü beynelınılel 

Alman tütün piyasası uçuşmüsabakaları için " Şalauj. 
Bu senenin ilk yedi ayı mükafatını vakfettiği zaman 

zarfında Alman piyasaların şu mülahazat üzerine isti
da 4S5,5UU kental mal var nat etmitli. Tayyarenin . di
dı. 1 u rakam geçen sene ğer vesaiti nakliye}' e ra2n 
nin aynı aylarına nazaran ran faikiyelini le kil eden 

46,000 kental bir fazla l ık büyük süratin kıymeti , !<a. 
a rzeder. İthalatçı mt:mleket !edilecek mesafeler ne kadar 
ler arasında biri~ci sırayı j büyürse o kadar a rtar. Bu 
143 200 kenta' ile Holanda sebep!ercen dolayı tayya re· 
müstemlekatı iıgal eder. nin evvel emirde beyne) 

Yunnanistan 97 ,500 Türki- milel muvaıalada istimali 

ye 54,UO!l Bulgaristan zarurtti tebeyyün eder Ha 
70, 50 ' ), Brezilya 48.f ;Q(), va seyrüsefer şirketleri ta 
Amerika JU,8000 kental il rafından beynelmilel hatlar-

Tecrübelerin en mühim-
)erinden biri asgari sürat 
tecrübesidir. 

Bir tayyare için yalnız 

azami sürat delili a.gari 
süralin de mevcut oldu4u 
tayyarecilikle meıgul olmı· 

yanlar arasında bilinmez. 

ları anlaıılmaktadır. Gazi ederim efendim. 
ve inkılap Türkiye'sini ya· Başvekil İsmet 

Murahhaslar için 

tenzilat 
İST A1"BUL, 13 (S Ş) -kından görmek, umumi İŞ· Kurtuluş günününü yıldö-

lerde rol sahibi olan her nu"mu" mu"naseb"ıı· Ie hakkım- k f ~ P drlamentolar on eransına 
adam için büyük bir arzudur. da izhar olunan amimi duy- iştirak etmek içi" murah
Yeni bir tarihin başladığı 

Selanik Yahudileri. 

Yunan Vatanperver

leri değilmiş 
İSTANBUL 13 (S. ih-

hal edilmıştir. da n.ıkledilen yolcu mik!a• 
Alman pıyasaları ecnebi 

tütünlerile. şüphesiz eyi tat
min edilmiştir. Alm;ın piya 

salarında Berezil ya yaprak 

sigara! vrı tütünlerinin her 
cinsine karşı vaki ta lep e ). 

an hararetini muhafaza et
mektedir. 

rının müte rr: adiyen a rtnı:~ı ı

na mukabil aynı hatla rda 
hususi hava 

henüz hiç 

seyrüsefnleri 

mevzubahs ol · 
derecededir Bu 

Tayyare mevzubahs sü
ratlen daha RZ süratle ha
reket ettiği takdirde ufki 
uçuşla ka1mak kabiliyetini 
muhafaza edemez Bu as
gari süratte mümkün olduau 
kad.u küçük kalmak fayda 
lıdır çünkü büyük süratler
de bilhassa güçleıen kalkıt 
ve init manevraları bu su 

retle kolaylaıtırılmı · olur. 
Son müsabakada, müsaba 
kayı kazanan tayyarenin 
asgari sürali saatte 58; Kim; 
idi. 

gulara teşekkür ederim ef haslar için otellerde yüzde 
bir memleketin taze havası B M M R · 30-50 arasında tenzilat ya· ( ndim. . . . eisı 
nı teneffüs etmek ve mazi · d ı Kazım pılmıı sı temin e i miıtir. 
ilin eski hatıraları ile bugü· ı-------- ----=--:-,-----:--:------

llün hayret verici realitelerini 
karıılaşlırmak düşünen her 
kes için dayanılmı.z bir he 

Veıtir. 

F ransız'lar son zamanlar
da rejim ve idare l:akımın· 
dan bazı zorlu dakikalar 
Ya amışlardır Demokrasi , 
l>arlii.mentarizm ve otorite 
buhranı diye hal li mevzu · 
bııhs olan bir takım mese 
leler v:ırdır ki, kendileri 
de henüz bunların içinden 
llasıl çıkcaklarını bilmemek 
le.:lirler Fırkaların muvak· 
kat uzlaşmaıına dayanan 

lllütareke kabinesinin gün
leri sayılı gibidir. Devlet 
lllekanizmasında yapılacak 
1~lahatı tayin ve tesbite 
llle:nur olan komisyon henüz 
iıini bitirn emiş, karaı ır ı I 
Vermemiştir. Fransız baş ve· 
kılj M. Dumerg'in meşhur 
olan t >bessümünün her şeyi 
halle kafi gelemiyeceği < n· 
1 atılınaktadır Onun için va
zifesı itibarile devlet ile va· 
tandaşın karıılıklı hak ve 
Vazifelerı meseleleri ile çok 
Uğraşnuı bulunan M. Gernü'· 
llün Türkiye seyahatine baş· 
ka bir bakımdan ehemmiyet 

Vermesini tabii görürüz. 
Otorite sahibi cümhuriyet 

derken otoritenin de ne ol· 
duğunu eyice anlamak la 
zırndır. Biz otoriteyi şöyle 
anlıyoruz: Umumi menfaati." 
huausi menfaatlere hakim 
k,lan arzunun kuvveti Onun 
için b· 1 • ız otoritenin ıaynagını 
herhangi bir maddi kuvvtte 
de"·ı 1 . . 
• 111 • yurdun yükse me!ını 
lll 'h 1 daf eden ve bu suretle 
Yurt aevgiaini devamlı ola· 
•ak besliyen ülkü kuvvetin · 
de arıyoruz Türk vatandaşları 
l&liklii.1 harbinin baılangıcın· 
danberi milli bir hükümet 
Olorit~sinin ne demek oldu
~Unu eyice anlamışlardır. 

Ank•t ı·•• 
Polisinin ordumuza 

hediyesi 
ANK RA. 13 (A.A) 

Polis teşkilatımız ordun u· 
za Türk polisi adında bir 

tayyare hediye etmeği ka · 
rarlaştırmış ve bundan tay· 
yare cemiyet ini haberdar 
etmiştir. Cen.iyet iç emni 
yetimizi koı uma yollarında 
harikalar yaratan polıdi 
ğimizin Bu güzel kararını 
memnuniyet ve şiıkranla 
karşıladı. 

!>oy adı kanunu 
ANKARA ("' Ş) Dahiliye 

Vekaleti kanunrani !J35 ta
rihinde meriyelc girecek 
olan soy adı kanununun tat 
bik suretini gösteren bir talı
matname hazırlamaktadır 

Türkiye cümhuriyetinin oto 
ritesi, bütün Türk vatadaş · 
larıııın kendi kuvvetlerin

den birer parçanın hükı'.ımd 
kucağında toplanmış olrr a 
sile meydana gelmiş bir 
realitedir. Hakiki otorite 
vatandaşlar dışında veya 
üstünde onların iştiraki 
ve rızası olmaksızın 

temin edilmez. Bu se 
beplen cıtoriteniı;ı, e~a>ı bizce 
ülkü birliğidir Ul~ü birlığı· 

. ratan ve bu bir:ıkten 
nı ya 
do. an büyük kuvveti ancak 

g . • d 
milletin yükselmesı ugruı. a 
kullanan ve bütün mevcu-

. . . tamamen millete 
dıyetını •. . 
vakfeden Büyük Şef ın rıya· 
set ettiği bir devlet meka
nizmasının millet içinde ya· 
rattı~ı 'mriyet ve ıtin al do-

·ı b" "k bir otorite sa· )ayısı e uyu k 
lıil,i olduğunu aıılam~k pe 

de üç değildır. . . . . .. 
!I Hakiınıyetı Mıllı~ı 

Zeki /v1esut 

Şeyh sait 
Asilerden Sadık oğ

lu çetesi teslim 

oldu 
İSTANBUL 13 (S.Ş.) -

Şeyh Sait ısyanında eleba . 
ıılık eden ve senelerden 
beri hali firarda bulunan 
53dık oğlu çetesi jandarma
larımız tarafından takip 
edılerek sıkıştırılmııtır Çe
le bütün efradile birlikte 
Jandarmalarımıza teslim ol 

muştur. 

Ankara'da yeni 

zar yerı 

ANKARA 13 (A. \) 

pa-

Be 
lediyemiz şehirin işlek so 
k~klarında 60 l metre mu

rab!>aı bir sahayı betonarma 
bir p uar yeri yaptırmakta 
dır.Sıhhat ve içtimai mua 
venet vekaletınce müsadesi 

verilen mezbahanın yapılma-, 

sını. havalar mü-

sait gittiğinden yakında tü 

tün devşirilmeıinin ıonu alı-

nacaktır 

Adana belediye dis

ponseri 
ADANA, 13 (A.A)- Ge. 

çen ağustos ayında beledi 

ye dispanserine 1846 kişi 

müracaat etmiş 586 kişiye 

reçete 936 kişiye parasız 

ilaç verilmiş 3-16 kişide 

hastahanelerde tedavi altı

na alındı. 

Tarihi binaların mu 

haf aza ve tamiri 

hTANBUL, 13 (S . .;-.) 
İstanbul'da tarihi binaların 

muhafazıı ve l'lmiri için be

lediye ıle müzeler idartsi 
beraber çalışmak için bir 
program hazırlanmışlardır. 

tiyar Yunan ıliplomatı M. 
Veni2olo g ıetelne vaki 
beya.ıauııda. ...,..ıaıııl.. Yahu 
dıleri aleyhinde bulunarak 
demitlir ld 

Bunlar, Yuanan vatan· 
perverleri değil, Yahudidir 
fer. 

Diğer Yunan şehirlerindeki 
Yahudiler memleket vatan
daşıdır. Yahudileri intihaba 
ta iştirak ettirmiyeceğim, 

ilerde tamamile t:yi vatan 
daş olurlarsa o zaman on · 
lardan bahsedilebilir. 

İstanbul Belet>iye 

İntihabı. 
İS l'ANBUL. 13 (S.Ş) . 

İstanbul şehir meclisi bugün 
fevkalade olarak loı:;), r.mış 

ve intihap gününü kararlaş
tırmıştır . 

Erzurum'a kar yağdı 
ERZRUM, 13 (AA.) 

Eylul bidayetinden beri mü 

sait giden havalar birden 

soğumuş , etraf cağlara kar 
döştü. Yağmur ve soğuk 

mahsulatı fena ediyor 

Siyasi bir 
skandal 

Selanik polis müdü

rünün paptığı 
İSTANBUL, 13 (S Ş. 

Selanik polis ınütlürüD<lkos, 
Selanik Panayırındeki Sovyet 

Rusya bayrağını indirtmiş

se de Sovyet ticaret müme 

silinin protestosu ÜLerine 
bayrağın tekrar çekilmesi 
için \tina hükumeti polis 
müdürüne emir vermiştir. 

Bayrak aynı günde tek 
rar yerine çekilm ' ş ve po
lis müdürü Dakos. yaptığı 

hareketten dolayı Yunan 
hükümetince tevbih edil 
mişli. 

Sigaret tütünleri üzeriı-e 

yapılan muamelatta bilhas
llla ucuz mallar aranıyor,ve 
piyasa taleplerı tamamen 
tatmin edemiyordu Orta ve 
eyi cins şark sigaret tütGn 
!eri olarak mütemadiyen 
devlet malları ıtrze:lilmiş 

lir 

Cihan zeytinyağı 
pıyasası 

Ağustos ayının ilk yarı

sında başlıyan canlılık ayın 

son İki haftası içinde de de· 
vam etmiş ve hatta bir de
rece daha artarak fıatların 

vü 1<selmesinı mucip olmuıtur 

Gerek muameleler. gerek
se ihracat ifleri dahi bir 
hay'ı çoğalmış ve canlanmış 
!ardır. Talebin gitıkçe art
mal,ta olduğu haber veri
liyor 

Onglia piyasasında ağus· 

tos .onunda şu fiatlar kayt 
ve tesbit edilmişlerdir: 

Ekstra neviler 100 kiloıu 
730 liret, 

Hali• neviler llıO kilosu 
675 liret. 

Temmuz 1\)3.f spnu fiat 
ları ise ıöyle idi: 

Ekstra neviler 1 OU kilosu 
7d0 liret, 

Halis neviler 100 kilosu 
650 litre. 

Fındık sevkiyatı 
ORDU, 13 (AA) 23 

ağustostan 7 eylüle kadar 
1339000 kilo iç 2080 kilo 
kabuklu fındık sevk edil. 
mittir. 
~ ........................ ... 

: Vatandaş! ! 
! Bugünkü nüshamızın ! 
İ dö~düncü sayfuında be- İ 
: ledıye intihap encümeni • 

•ı 1 nin ılanını oku. lj 
la... .......... ~ ...... ...... 

• 

rnıyacak 

Asgari, ıüratin yanında, 

tabii olarak azami sürate 
de kıymet verilecektir. Son 
mü abakada bu azami sü
rat saatte 241 Kim. idi ki, 
bir seyahat tayyaresi için 
oldukça mühım bir sürat 
demektir. Bu ıene Azami 
süratin takr.ben s;ıatte 26b 
kim ye kadar çıkacağı bek· 
lenebilir 

İnit ve kalkıf tecrübele
ri de, ugari ıürat tecrübe-

leriııe mütabih mak•atlarla 
yapılmaktadır. Tayyare yer

den kalktıktan ıonra. 8 
metre irtifada gerilmft bir 

ip üzerinden geçecek ve 
yerden kalktığı nokta ile 
bu ip arasındaki mrıafeye 
ehemmiyet verilecektir. Son 

müsabakada, bu asgari me-

aralık spor tayyare i mı.· 
hakkak surette bevnelmılel 

seyahat seferlerinde otomo
bil ıle yarışa girebilecek 
surette inkiıaf göoternıişt.r. 
ltkısadi noktai nazarından 
seyahat zamanının azalması 
mevzubahs olduğu haller
de bir seyııhat tayyaresinin 
alım ve bakım masrafları 

tayyarenin otomobille mu· 
kayeseye gırı meııne mani 
olacak kadar yüksek dc ğ ıl 

dir. Buna rağmen; hususi 
hava seferlerinin heniiz he· 
men hemen mevcut olma 

masının sebcbı halkın ek 
seriy<'l isi ba rile hafif tay ya

re ye az emni} et vermesın· I 
den ıleri gelmektedir Bey· 
nelmı!el kapalı bir yol üze
rinde uçuşlarının vazift si 
işte hafif tayyarenin ti'cca
ra hava 'eyrüseffr tayya
re!eri kadar şayanı r.mniyet 
ve itimat olduğunu isbal 
etmektedir. B~nc; n baıka 

tayyare >anayiı lrnpalı blr 

yol üıerinde uçuşlar Jola
yısile, seyahat tayyareleri
nin inkişafı ı oluı da teşvık 

edıl .. ıış olacaktır. 

Diğer uçuş müsabakaları 

nın, mesela meıhur Schnei 

der kupası müsabakasının 

aksine olarak beynelmilel 
kap'llı bir yol üzerinde UÇU§' 

larda yalnız sürat keyfiye 
tine kıyrr et atfdmiyecektir 
Bilakis müsabaka şerailı öy
le tanzim edilmişrtir ki tayya· 
renin seyrü•efere lt\ ı; [ı ku 
nu temin eden bütün has· 
salar nazarı itibare alınmış 
olunuyor Bu uçuşlara işti 

rak eden tayyarelerin 
muayenesi birı fenı . i 'e di
ğeri emniyet muayeneoı old- • 
rakikı kısma ayrılmakt..ıdır . 
Emniyet muayene>i uçuşa 
iştirak eden memleketlerin 
ekserisinden geçmek üzere 
takriben 7500 km uzunlu 

safe 90 netr ' ili Aynı surette 
yere inerken de bu ip üzerin 

den geçerek tevakkuf ettiği 
nokta ile ip arasındaki me
safe ölçülecektir Butecrübe
nin şimdiye kadar elde edilen 

en eyi neticesi 98 metre idi 
İniı ve kalkııta, tayyareye 

lazım olan mesafenin küçük. 
lüğü bilhaHa hurnıi tayya
reler için çok mühimdir, 

çünkü bu tayyareler yalnız 
umumi tayyare meydanları

na değil, aynı zamanda niı· 
peten küçük olan sahalara 
inmek mecburiyetindedirler. 

Fkseriyetle, hu•u•İ layya
relt'rin muhafaza edildik
leri yer mahdut bulunacağı 
ıçin, müsabakaya ittirik 
eden ta yyarelt'rln kanatları
nın gô vdeye katlanmıaı su
reti le 3,5 metre arz ve 3 5 
metre irtifade bır kapıdan 
geçebilmeleri )fızımdır Tay-

(Devamı ıkinri sayfada) 



SAYFA: 2 

/ zmir görüşleri: 

9 Eylül ve 
Panayır 

72 Vagonu 
halsiz kalan 

çekmekten 
lokomotifin 

sesi sönük çıkıyor. Tren 
raylarda fasılalı lınğırdıyor 

ve çıh çıhlar hafif ltitili· 
yor. 

İzmir'in ıııklı gözle rinde 
bir mahmurluk var.Belli ki 
uykusu gelmif. Elektrikler 
donuk gibi. Parlaklığı fazla 
değil pek. Belki de uyku 
zamanını geçirmiş olan İz 
mir'ln uykusunu kaçırma · 

mak istiyor. Saa l 12 lzmir
deyiz-

lzmir ne kadar küçük l\ir 
avuç insanı alamıyor!Sokak
lar kum gibi, insan vücut · 
larile dolu. 
Hayır . Bu cümlemin la

mamile akıl . Yani lzmir ne 
kadar büyük. 

72 vagon hınca binç do
lu Bandırma, 50 · 60 vagon 
Afyon, ıu kadar vagon Ay
dın hattından ve bilmem şu 

kadar insan turdan burdan 
gelmif. Şu Kordonboyu'nu, 
Alsancak ve havali•i bu 
mahıeri kalabalığı avucu
nun içinde tutuyor. 

lzmir'in nüfusu 500 lmiı 
öyle mi? Tahriri nüfus ol
sun, fU anda lzmlr nüfusuna 
bir beş yüz bin daha ek'e· 
mit görülür. 

Kordon, panayır, Ahancak, 
Konak ıad.ı 500 insandan 
fazla taııyor. 

• • 
9 Eylül 

Panayır önünde . 
yiz. Binlerce göz evvela bir 
cansız parmağa ve ondan 
aldığı,ıman ve inan dolu bir 
sevki tabii ile ufuklara, bulut· 
lu göklere bakıyor. Ufuklar 
da bir parlaklık gören gözler 
göıteren parmaklara kad~ r 

dünerken, atın ayakları al
tında duran mermere kazı 1 ı 

altın harflerle tU kelimelere 
takılıyor: "Ordular, ilk he
definız Akdeniz'dir. İleri!" 
Heykelin önünde dizili du
ran ve saadet gününü kut 
luyan "M~hmetçik" ses ~ı
karmıyor. Fakat kıpırdıyan 
dudakları altın harflerle di· 
zili cümleye cevap veriyor 
gibi: Parmağının . göstoırdiği 
yerdeyiz. Burau bize çak 
yakın geldi. Dal-a ileri bir 
hed •f göstPr! 

Buna, heykelin diline ter· 
cüman olan ve onun işarf!li· 

ni gören halkın dudağırda 

iki kelimelik cevap beliriyor: 
Dil inkılabı. 

lzmir çalkanıyor sevinçten .. 
Nutuklar, candan ve 

gönülden gelen Sf!&ler top 
gibi gürliyor. Her tarafta, 
her yerde, her seıte son
suz bir sevinç ve bin mınnet 
hissi saklı. 

Bu, lzmir'in kurtulut gü 
nü ıuefinedir. 

PanayJr: 
Açıldığı gündenberi kala 

balık . Hem girmek 5 kuruı 
mukabilinde olduğu hdde 
kal11ba1ık. 

Beı kuruş mükabilinde 
panayır görmek eyi mi, fena 
mı? Bilmem herkese göre 
denlıir. . 

Gelenler ve gezenler gör
ğü itibarile çok memnun. 
Panayırda göğsü kabartacak 
iılerlmlz var. 

Orayı gezince her bedbin 
insan muhakkak şunu ıöy 

liyor: Biz Avrupaya muh
taç değiliz. Bizde herşey 

var 
Görmek baıka, yazmak 

veya söylemek baıka. 
Göz; dildende kalemden 
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(Üst tarafı birinci sayfada) 
yarenin bu suretle yukarda 
mevzubahs kapıdan geçe 
bilecek hale getirilebilmesi 
için icap eden zaman tayin 
edilir; en kısa zaman 50 sa· 
niye bulunmuıtur Klza, 
tayyareyi uçufa salih bir ha· 
le getirmek için lazım zaman 
tayin edılir. 

Ortamektep 1 Dünkü yangın s . 

Memleket hastahane ·ıAlmanya mı-
1 k . . 

y 

o 
Askeı·i 

Heyetimi 
Odesaya geldi 

Pansiyonu sinin bacası tutuştu . sa a gıı·mıyor 
Dün öğleden evvel saat 

1 1 sıralarında Mem 1 ek et 
h ıstahanesinde bir yangın 

ol muştur. Yangına sebep 
tudur: Banyo dair.,sinin ba
cası beda vra ağaçları 

fazla ateş yakılmasından 

tutuımuştur Hastahanenin 
telefonu bozuk olduğundan 
ancak ot omobil le ıehre ha· 
ber verilmiştir. Etfaiye der 
hal yetiıerek yan gının siraye
tine meydan vermeden sön
dürmüıtür Zayiat yoktur 

Nihayet, tayyarenin 100 
k ' m. uçuş için sarfedeceği 
ihtiriik maddeleri de them
miyetle nazarı ihtibare alı 
nacaktır. Asgari ihtiriik mad 

desi sarfiyatı t) 3 / 4 kg. idi 
Müsabaka ıeraitinin çok 

münakaıayı mı.:cip olan bir 
noktası, tayyarenin teçhiza 
tının tayini ve takdirdir Bu
na ait madde, tayyarenin 
rahatlığı , otu•acak yerlerin 
münasip suretle tevzii, pilot 
mevkiinden manisiz rüyet 
olabilmesi ve bunlara 
benzer bir çok noktaları ih
tiva etmektedir. Bittabi bu 
meselelerde, diğer tecrübe
lerde olduğu gibi muhik ve 
adil bir hüküm vermek ko
lay değildir. Diğer taraftan 
haısalar bir seyehal tayya· 
resi için çok mü -

him bulunmaktadırlar ve 
binaenaleyh bunların tak 
dir ve tayininden sarfı na -
zar etmek kabil değildir. 

Müsabaka uzun mesafe 
u ;uıu ile nihayet bulur Ka 
tedilecek olan 7500 kim. 
Mesafe muayyen inmek mev
kileri ve geceleme istasyon· 
ları olmak üzere G günde 
katedilecektir. Bu esnada . 
bir taraftan uçuf proğramı
nın ne kadar intizamla ifa 
edildiği, diğn taraftan ise 
uzun mesafe uçuıunda elde 
edilecek vasati sürat nazarı 
dıkkate alınara~. tır. Müsaba-

Fakir ve ortamektep olmıyan 
yerler talebesi alınacak 

Ortamektep on şubeli o1acak 

Erkekortamektebi 

Maarif Vekaletinden ge- muştu Bu para ile yirmi 
len emrf! göre bu sene Er- la ne fakir ve bulunduğu 

kek Ortamektebi üç ur ıf yerde ortamektep olmıyan 
mecmuu on ıubeli olacal<lır . yerler talebeleri pansiyona 

• ' kabul edilecektir Şimdidf!n 
Ceçen sene meclisi kayt yapılmaktadır. işittiği· 

umumi tarafından bütçeye mize nazaran pansiyon şim
ortamek tep pansıyor.u için dıki ortamektep binasının 

üç bin altı yüz lira konul üst katında açılacaktır. 

AltıeylOI mektebi ile 
istiklal mektebi bir

leştiriliyor 
istiklal mektebi için mü 

nasip bir bina bulunama· 
mııtır Mitha t paıa mekte
bi binası yapılıncıya kadar 
yarım tedri al yaprrak ıu

rctile muvakkaten İstiklal 
ve Altı Eylül mektepleri 

Ticaret mektepliler 
geldi 

Yüksek iktırat ve Ticaret 
mektebi ale~ elerir den 20 
kiıilik kafilenin geleceğini 
yazmııtık. 

ka bir sürat müsabakasın- btrlettirilmişlir 

Çarşamba günü treni ka
çıran talebeler dünkü trenle 
lzm'r'den şehrimize ge mit 
ve Necati Bey Muallim Mek 
tebine misafir edilmişlerdir 

Trenden indikten sonra 
gençler Halkevimize uğram r t 
ve istirahat etmişlerdir. 

dan fazla emniyet müsaba- Muallim kadroları ha
kası olmasından dolayı •aat· 
te 21 ) kim. yi tecavüz eden zırlanıyor. 
vasati süretler, :!JO kim. Maarif Müdürlüğü ilk ted 
imit gibi kaydedilecektir. risat kadrosunu hazırlamak 
Şayanı drkkattir ki bu gaye la meşguldür. Talebesi üç 
1929 da, saate 175 kim.idi yüzden eksik olan ilk mek 
ve 1932 de saatte '.200 kim. tep baımuallimleri aynı za. 

ye çıkarıldı. Binaenaleyh, 
vasati süratin mutaza man 
arttığı görülmekttdir. 

manda sınıf okutacaklardır. 
Şu hale nazaran merkn 
mekteplerden bazı muallim 
lerin mecburi olarak nakil

leri yapılacaktır. 

Bir Nişanlanma 
İdmanbirliği birlr ci takım 

oyuncularından Ziya beyin 
dün akşam niıan merasimi,. 
yapılmıştır. 

Nişanda Birlikliler ve di· 
ğer sporcularla her iki tara
fın dostları hazır bulunmuş 
tur. 

Genç sporcuya ve nitanlı
sına saadetler dileriz. --Belediye cezalaı ı: 

32 Numaralı landoncu 
Hacı ishak mahallesinden 
Hüseyin oğlu Mehmet ve 
11 O numaralı arabacı Vahit 
oğlu Mehmet yol üzerinde 

Sabri bey 
Sıhhat ve içl ;m i mua· 

venet vekaleti müfeltifle
rinden Sabri ley dün ıeh
rirrıize gelmiştir. 

Ferit Bey 
Meclisi un.umi azasından 

Burhaniye'li Ferit bey dün 
ıehrimi:ı.e g~lmiştir. 

İzmir-Bandırma ara-
sında 

Bir:nci Teşrird n İl baren 
lzmir ile Bandırma aras nda 
haftada iki defa olmak üze· 
re iki eksperes 
das edilmittir 

postası ih 

Radyo 
1·1 EYLÜL CUMA 

İSTANBUL, 
Plak neşriyatı 18,30 l'lak 

neşriyatı. 19,20 ajans haberleri 
19,30 Türk musiki neşriyatı: 
(Ekrem, Ruşen, Cevdet, beyler 

ve Vecihe, Nazarı Feridun, N•·dirııe 
hanımlar, Ovrik elerdi). 21,20 
Ajans ve borsa hal ı crlcri 21,30 
radyo orkestra sı tarafından hafif 
musiki 

ilk uçufl rda Almanya ve 
lngiltere en ilerde geldikle
ri halde, 1932 de ltalya ve 
Polonya ileri gel mitlerdir. 
Son mÜ•abakanın galibi 
olan tayyare, Vartova Po
liteknikum tayyare grubu 
talebesi tarafınd:.n plan -
ları yapılmıı ve inıa edil
mitlir. Tay) ar e inıaalıı da 
ilerde bulunan memleketle· 
rin tayyare inıa eden fabri 
kalarının bol vasıtaları ya 
nında, mesleklerine meftun 
bulunan bir kaç kitinin çok 
fedakiirane çalışmaları ken
dılerlni bu neticeye laal 
etmiılir. Bu hakikat, bey· 
nel milel uçuş müsabakaları· 
na ittirak eden ve bu suret· 
le seyahat tayyarelerinin le 
kiimülüne hadim o'an mem 
leketler adedinin artmasına 
sail. olması temenni olunur 

durduklarından; 14 nulT'a- BUDAPEŞTE, 550 m. J 

ralı Bandırma otobüıü ıöfö- Orkestra konseri 21 Spor ha-
rü Muharrem şöför mahal berleri 21,15 neşeli sözler 21.~5 

i hitsas n1ahkemesinde: 
Bandırma'nın Çonlu nahi

ye< nin Dönme köyünden 
Tokmak Ahmet'ın tütün ka
ç,kçılığrndan rnçlu olup al
tı ay müddetle hapsine ve 
360 lira harif pa ra cnası· 

na mahküm edilmitlir. * Sındırgı'nın Gölcük na
hiyesinden Kel Ramazan 
oğlu bakkal Şerif tütün ka
çakçılığından suçlu olup al. 
tı ay müddetle hapsine ve 
325 lira hafif para cezasile 
mahkumiyetine karar veril 
mittir. 

Yakalandı 
İvrindi nahiyesinin Kale 

oba köyünden Mehmet oğlu 
Osman'ı tabanca ile yara
lamaktan suçlu Közlü Ça ı 

yır köyünden Abdullafı oğ

lu Hasan yakalanarak ad 
!iyeye teslim edilm i§tir. 

Hi i r31Jil 

Poliste: 
O ün gece Dar bal i ot -!inde 

misafireten yatan Bergama
nın Turhanlı nahiyesne bağ· 
lı Aziziye köyünc!en 
İsnıail efendinin ceketi 
cebinde bulundL ı c.'uğu üçü 
altın ve üçü madeni dişinin 
şahsı meçhul larafıı.dan ça· 
lındığı şikii yet edilmiştir. 

Tayyare 
Piyangosu 

İSTANBU, 13 (S.Ş) 
Tayyare piyangosunun keşi
desine dün de devam edildi. 
Kazanan numaralardan ba. 
zıları şunlardır: 

20001ira kazazanlar 
2312L 22842 1073 

3260 9857 9672 
13225 17828 10993 

12679 27 , 6 

5479 
7752 
3375 

98 
36H 

20, U OOLiralık büyük mü
kafatı k - zanaıı 40 numara 
11370 12274 14814 1~975 

325 32U8 1 . 3 ~ 1 5063 
24117 3075 17894 22136 
2904 9607 13559 4447 

12319 19298 14936 673l 
2473 21308 4969 4419 

24968 17576 6991 7031 
1~900 20721 22703 8356 
23782 ID222 10907 5620 

7583 lfi ?59 23407 13018 

Devletlere haberdar 
edildi 

BERLIN' 12 (A.A) 
Dün Fran11z, lngiliz . llalyan 
ve Sovyel hükumetlerine 
verilf'n Alrr an muhtırası 

hulasa olaraki Almanya 

hükumetinin bu gür kü şera 
it altında Almany.ı için 
Şark misak na gırmek jm 
kAnını göremediğini bildir 
mektedir. 

Almanya'da 

Ecnebi mailer mü
sadere edi!miyecek 

BREMEN, 12 (A.A) 

Alman hükumetinin ecnt bi 
!ere ait buınıın V<e yatut 
ecuebiler tarafından rehin 
olarak bırakılan ı. alları 

mU.adere elnıeği c' üşür n e· 
diği ve ileride de düşünül
miyeceği temin olunmak
tadır. 

İngiltere'da büyük 
manavralar 

LONDRA, 12 (A.A.) 
Ordu, donanma ve hava 
vetlerinin iştirô.kile büyük 
manavra'ar York&hire sa
hillerinde başlamıştır. Ma
navranının mevzuu havaya 

MOSKOVA, 13 (A.A~ 
Türk askeri heyeti ode•• 
gelmiş ve istasyonda garO 
zon kumandanı, hükıill'1 

mümessilleri larafınılıııı 11 

'imlandı I 
Radyomdan k1ynı 6 

li bir maden . 
KLEVKLANT · OHIO Jı 

ı• (A.A) - Amerika klıll-. 

cemiyetinin verdiği bir b; 
bere göre, fevkalade ıı• 

bir maden olan "ActınJııpıl 
ılk defa olarak tecrit eJ• 
m iştir. Bu madenin bir 0~ 
bir milyon dolar kıymeti~ 
dedir. 
Şikago ünivenitesi profeı 

!erinden do~tor Brosse ktO' 

sile görüşmiye gelen gaı1 

tecilere 5,000 dolar kıy~~ 
tinde, bu madenden 
gramının onda birini gösl'( 

mit ve demiştir ki: 

Actinium'un fenni 
,, 

f ... tıbbi kabiliyetlPri çok 
ladır. Actinium madeni, ııı'' 
deni cevherinin yarıııO 

t' 
32,000 senede neşretmelı 1 

Jir. Halbuki radyom 1 fll
sene neıretmektedir. ~ 

--~ hakim bir ş'mal devleti~;~ 
lngiliz sahillerine as~ er ' 
müıtür. 

• 
1 Iran 

Hükumeti 
Konferansa iştir~~ 

edecek 
ISTANBUL 13(SŞ) f:f 

lulde Yıldı:r. merasim k01' 
künde toplanacak olan par 

- ~ 
lamento konferansına lr• 
hükumeti de iftirak edece~· 
lir. 

, 
Ergani istikrazı1 

( C)tertibinin kayıt muamelest 
ay sonunda başladı 

C. tertibi 
nin kayıt mü
ddeti30 ağ us 

tos tarihin 
den 30 ey 
lul akşamı
na kadardır 
Yüzde beş 

faiz veyüz 
de iki ikra· 
miyeli olan 

f'l\l!.M.l.EKETi CELil< .O.GL. 
ıOROYORUZ· 

' . 1 

. . 

C. tertibine aıl ıartlar aşağıda gösteril mittir 

de kuvvetli vesselam. 
Panayırdan ,u fikir'e ay

rıldım: 

line ve ürtüne müşteri aldı Lakatos sigan takımı. 22.45 ec- İ Savaşın TakVlffiİ 1 
ğ d 1 O • B n~bi siyasetine dair sözler 23 ı 1 ın an ve numara ı a- 1 EYLU. L 

haberler 23,20 Operalarda ıa-
lıkeıir otobüsü töförü Fahri 1 ı 

ganni (piyano refakatile Mıııe I 1 -t 1 ' · 

B .Tertibininhamıllerine mahsus olmak üzt:re ka 
yıt müddetinin başlangıcından itibaren allı gün müd· 
d!tle bir kayıt h:tkkı verilmittir. Bu müddet içinde 
B. Tertibi hamilleri ellerindeki makbuzlarl.ı evvelce 
bu ıları aldıkları bankalardan C.T erlibine ait ay11ı 

nu nırayı da. alabileceklerclir. Mu ıyyen müddet geçtik• 
ten sonra bankalar bu tahvilleri serbestçe satacaklardır-

Çok ve güzel mallar var. 
Ravyonlar mükemmel, yer
ler keza Park ayni .. 

Fakat pahalılık da ayni 
nhbette susamak ayrı bir 
kabahat çünkü keseden 1 ,5 
kuruı gidiyor. 

En ehemmiyetsizinden 
aldım En ehemmiyetlisi de 

0

bu nisbette belki. Panayır 
sadece bet kuruş mukabi 
linde gezlıecek ve yurt ma
lı göstermek !tibarıle görül· 
meye değer bir yer. Alıı 
ver ite pek bl\kma. 

R. Gökalp 

1 

ıöför mahalline dört kiti al- Buttelfy, Tosca Manon, Bohonc. I Cum& 1 1 

dağından hepEi hakkında Villi Adia ve Muttinata Or1era· G d 1 1 .ün oğumu- • 
zabıt varakası tanzim edil sından parçalar) 24 dans musı-

1

, Zevali 5,46 • 
mittir. kisi. ~ YIL: 1934 Ezani 1 1 ,2'.! 1 

:•••••••••••••••••••••••••. ~s,--,-e-g-el_e_n_e_s_e-rl-er-:--·--- 1 1 CEMAZEL AHIR 5 1

1 
• Fikir hareketleri 1 ı 

• 

Yok sul/aı·ı yediren. Fıkir hnreketleriııın son ı' Cümhuriyet islamiyette 1 
geydiren ve herma- şurayı ümmet dtmektir - 1 

sayı dl gelınıştır. -----------
nada gözeten Vnk- Güzel bir f kir mecmuası 
su/far Birliğine seve olan Fikir hareketlerıni her 

okuyucuya hararetle tavsi
seve yaı·dım ediniz. ye edtıriz. 

ı : 
>'ııksııllurı (;ö:l'lmı• 

Jiirlifji Çığır 

ı·alışmasile tunıomış olan 
bu mı•cmuaoın 17 ınci sa

yısı çok nefis ve doığun bir 
surette int şar etmiştir . 

Her gPnç mutlaka okuma . 
lıdır . • ••••••••••••••••••••••••• 

• 

Ciddiyeti ve gaoçler ıtın 

Yirmi lira itibari kayır.elinde C. Terlibi tahvilleri 
nin ihraç fialı 19,40 lira olarak lespitedilmiftir. Her 
tahvil bir lıra kıymetinde yirmi kupon taşır. l-aizyü:ı: 

de bettir. Kuponlar her nisan ayının on altıncı gü · 
nünde ödenir. 

Faizden baıka senede iki defa yapılacak l.eııde· 

lerde 30 l bilete 94,13-l lira ıkramiye isabet edecek· 
tir. İkramiyeler arasında 30,COO 15,000 liralık iki b!i 
yük ikramiye de vardır 

ikramiye keşıdeleri her sene 16 ni•an ve 16 te.rini· 
evvel tarihlerinde yapılır. itfa ketideleri 16 ıoisan tari· 
hinde senede bir defadır. 
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SAYFA: 3 

Onların Dilinden 
Gözlük diyor ki: 

Ben, ıu insan oğlunun kah 
miyop gözlerinde bir teles 
kop, kah da fiyakalarında 
bir yardımcı olarak kulla 
nıl ı rım. 

Gün olur ki bir jlet, gün 
olur ki bir zillet çamuru ört 

mek vazifesi altında kıvra· 
nırım 

20 inci asır teleskobu ve 
kitapçı camekanı da dedik

leri çoktur, bana 

Dünyanın ~uğday statları Birleşi~ Ameri~a'da Zen- ı Dünün Valileri ~ugünun 
1

Popolo d'italia gazetesi ital-
Dün akşam n~~:~~~~~n

1

:::. ciler Valileri ı YBR meslektaşlarına çatıyor 
mi bir rapor, Mr. Cairns'in ..il Corricrc della Sera" dan: "Ta Noet cra ., daıı "il Popolo d'ltalia., dan 
buğday komitesine arzettiği Amerika'da iş sahasında Yeni Türkiye'de bugünkü Bazı İtalya gazeteleri, 

1 Zenci'lerin mevki leri olduk- idari vaziyeti ve bu ;aziyete Mussolini'nin tank üstünde 
vaziyetin bu asasını ve mu· 

· ça enteresandır h 'h · k k irat ettiği meıhur nutkunu rahhaslardan bazı arının veç e veren zı nıyeti tel i 
Zencı'ler son zamanlarda ed b · ı f b ' h' neırederken bu nutuktaki noktai nazarlarını ihtiva et- en ı ara ır şa ıt ve 

d k Yalnız ziraat ile meşgul de- hak<inas b' .. kk 't · "Militarist mıllet olmak 
mektedir. Bu rapor a zi . .. • . .. ı~ mune ı ' yenı 1 

redıldig"ine göre, nihai ra- ğildirler. Bununla beral:er reJımın bulun devlet faali· istiyoruz" fıkrasını kasten 

d 1 Amerika'nın ruhi ve içtimai yelı' nde h 1 t d '" ' tayyettller. 
kamlar henu"z .. 1de e i eme- usu ege ır ıgı mem- B u aazetecilerin zihniye· 

31 hayatında mühim bir mevki nuniyetbah k kt · " miş olmasına rağmen, f ara erın ap · tine göre, İtalya askeri bır 
temmuzda nihayet bulan kazanmıılardır. açık alametlerini hemen les- devlet olabilir , falıat mili 

:·s·····~··••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·· 
• a vaşı n : • Yaz • 
• K- "k • K d" d • an • :H .k~çu . : 8f1Slnl 0Y8fl a anı.,. : Mehm .. t : 
• ı ayeu • : Tuğrul • ................................................... : 

Geçen gün . gazetelerden bi · cüm eder, kulaklarım uğul . 
rinde garip bir havadis oku- damağa hatlardı. . Ve bil 
muıtum .. Amerika ' lı genç 
bir kadın , evlendiklt'rinin 
haftasında malı kemeye müra 
caat ediyor. Kocaıından ay
rılmak arzusunda olduğunu 
ıöylüyor .. Sebepte . u: 

Kocasının, vakitli vakit
siz kendisini döğmf'si, kam 
çılaması.. 

hassa, avuçlarım karıncala
nır, gözlerim, sevgilimin, 
dolgun yanaklarında, çıplak 
ensesinde ve.. Kaıınan avuç
larımda dola,ırdı .. 

İçimdeki arzu o an · o kadar 
kuvvetlidir ki, beni tamami· 
le hükmü altına alır .. 

Artık , bir çılgın gibi olu-
rum .. 

Sahte ve yapmacık tavırlı, 
kuş kafalı insanlara bir züp· 

1 
. Amerika'da Zenci'ler gün· lim eder ve bu teslimden 

1 
t · 1 B 1933 _ 34 mahsu senesı arıst o amaz. u düşünce 

1 den aüne ço"aln akta ve sonra da ıki devrin mul<a· k d 
zarfında muhtelif mem e " 5 es i emokrasinin tesirin 

beyazlar da azalmaktadır. yesesi ve bu mukayeseden d · ı · 1 1 1.7 

ketle
rin yaptıkları buğday en ı erı ge miş o sa gere .... ! 

Ayrılıp, ayrılmadıklarını 
bilmiyorum, fakat, bu kısa 
ve garip havadis . bende hay 
lı heyecan uyandırdı .. 

Gözlerim, yalnız yanan 
avuçlarımın bütün ateıini 

giderebilecek olan yanakları 
ve bembeyaz enseyi görür .. Amerıka'da Zenci esirlerin birbirine son dereceye kadar Biz 1 ı ' ihracatı aşağıda gösterildiği · la yanın militarist 

d 
ticareti kaldırılmış ise de zıt olan fark kendilig nc!en bir millet olmasını isteriz 

Pelik a leli olduğumdan 
filu\yetçiyimdir, ben 

" Ya, mazallah, bunu 
karım da okursa? ,, diyor 
dum . . Allaha bin şükür ki . 
görmedi. . Görseydi, ne olur
du , d iyeceksiniz? . . 

Nihayet, bütün arzu ve 
ıştiyakımla kollarımı oyna· 
tırım ... 

Müsavateızlıktan dert 
Yananlar, yanmıyanlardan 
çok. Tabiat uçsuz bucaksız 
bir müsavatsızlık üzerinde 
çalkalanıyor. Ha ballı, ha 
batacak; yahut ta batıra · 

caktır bizi. 

U"zere tahmin edilmete ir. b buna dair bazı eserlere le- le arüz eder. ve bunu açıkça ve yüksek 
Arjantin ~ 44 ,000,0C O sadüf edilmektedir. Madun- Bu mukayese bugünün sesle söyleriz. 

bushel r luk mevkii zaman ile orta- Türkiye'sinin i•tipdat idare Militarizm bir milletin 
Avusturaly" 9() OC.Ü,O(O " dan tamamile ka l dırılacak- sine olduğ~ kadar meıruti- nazariyesidir. Militarist ke- Ne mi olurdu, her şey , 

her şey! .. 

Avuçlarımın ateıini, sevli
sinin ense sinde, yanakların · 

da söndü rürken sonıuz bir 
haz duyar ve: 

Amerika l\irletik tır. yet idaresine de pPk büyük l limesı bir milletin bütün 
Devletleri 27 ,tlilO,OOO " Amerika 'nın zirai vaziye· bir rüçhanla faik olduğunu varlığını, maddi ve manevi 

Sovyel ittihadı 27,00tl.tlOU " ti Zencı 'lerin elinde bulun- gösterir. servetini ordu uğruna feda 

O da mahkemeye gider, 
bend•n ayrıln ak için her 
çueye b~ş vururdu .. 

- Şrak , ırak ırak! diye 
ses veren vuruılarım ruhum. 
da hiç bir musiki parçası· 

nın yaratamiyacağı bir alem 
doğurur . . 

İtte b.:n bu mün vatsızlık· 
lara şahıt olanlardan biri 
Yinı. Bir ideal uğrunda 
kafa yorarak gözlerini bo
zan ve nura bir parça olsun 
veda eden bir insan da beni 
kullanır; kafası dar, midesi 

Bul "''ri,tan 5 lJO 000 " k d z , M k d I etrr.eıi demektir 
3 O) ma ta ır encı ıerin üçte u ayese e i ecek unsur-

Macar istan 30,COO, (O " k I ld" lar ve mı'saller pek çoktur. Cihanda bütün muazzam i isi ziraat i e meşgu ur. 
Roma nya 30G0,000 " devlet er, militarist addo 

Çünkü . · çünkü, onu bazan, 
Amerika'lı genç gibi, tokat
lıyor ve batta, eyice döğdü-

Pamuğun yüzde otuz yedisi, Memleketin dahili idaresin-
yugo.lavya 9llÜ0,00!J " d k lunur. Japonya ' yı veya ~ov-

) buğdayın yüzde yirmisi ve e es iden hükümferma / R , 
Şimali Afrika 16,000,00( " yet usya yı göz önüne ge ğüm de oluyor .. · 

( O patatesin yüzde on altısı olan zihniyet istipdat zama- ı tiriniz. Bu iki devlet nedır? 
Almanya 6 ,000, o .. z h 1 d d b enci'ler tarafından isti sa nın a a . ugünkü rejime S R 
Avrupa'nın bu seneki fazla ovyet uıya, Proletar 

Sevmiyorum' zannetmeyi· 
niz . 

O dakika, bir sarh Of gi
biybL .. 

edilmektedir. müncer olan devrede de ya namı altında milıtarist 
mahsulü ve şimali Ameri · Birleşik Amerika 'Devlet idarei maslahat siyasetini bir devlettir Fransa, mili- Hayır, onu, çılgın bir aşk

la seviyorum • Benden ay 

rılırsa'. belki ya~ı}amıyaca
ğım · içimde, ona karşı son · 
suz bir sevgi var ... 

Fakat, bu sarhoıluğun pek 
kısadır ... Zavallı genç kızın 
çığlıği ve sert sert söylenifi, 
biraz evvel yaıadığım alem· 
den beni kovar .. 

ııeniı insanlar da. Bazı ismimi 
değiflirmek bile aklımdan 
geçer.Ne olur, züppelik için 
kua' nılan cinsime ayrı,ideal 
Uğrunda çalııarak yorulan 
gözlerde kullananlar için ay 
rı birer isim bulsalar. Ce
binde yiyecek parası zor bu· 
lunan zavallılar biliı im ki 

Üstünde fazlalık olarak du
ran kafasına bir fazlalık ola
rak ta beni takarlar Ve bun
lar zannederler ki gözlerine 
taktıkları benle biraz kafa· 
ları yenileımif ve yirminci 
asrın genci olmıya hak ka

zanmıılardır. 

Onlara sorarsanı.t: 

- Göılerim ağırıyor Gü· 
neı ve tozdan mu ha faza 

için takıyorum, derler. 

Zavallılar l i'ır ezleı l<i ö!• 
Çİisiiz ve tartısız . sadece 

Para kaeanmak için yap· 
lan cinsim gözlerini boz 
maktan başka ite yaramaz! 

İnsan oğlu. "Gözüne göz
luk, cebıne yüzlük" sözünü 
kandı kuıurunu anlaması 
için duyarak farkına var~a 

ne eyi olur! 

Ben, dedi kodu yaparak 
bir kısım cinıimi hırpalamak, 
Yaıamauna mani olmak 

Çin değil insan oğluna 
bir hakikati göstermek 

İçin arkapaşlarımı çekiştir· 
llıit oluyorum . 

Ey insan oğlu! Dedi kodu 
aaYarsan da kalabati sen 

ktndınde bul. Çün~ ü onu 

da ~enden öğrendim. 
!fşçıoğlu 

Bu gece 

ka'nın geçen senelerden ar· leri idare•inde Zenci'lerin ortaya çıkarmııtı llir taraf. taristlerin bir nümunesidir 
tan mahsulleri bir araya ge· intihap hakkı yoktur Buna lan valilerin vilayetleri ı!a- Fransa'da erkanıharp dai-
tirılince 1934 senesi ağus kanunu esasi manidir. Son hilindeki faaliyeti , diğer ta resi ne arzu ederse millet. 
tos ayında ci 1 ıan buğday zamanlara kadar Zencı'ıerin raftan bunların mensup bu- parlamento ve bütün fırka· 
mevcudu 1,140.00U,COO bus· intihap hakkı Birleşik Ame- lunduk arı nezaretlerle olan lar hemen o a rzU)U isaf 
heli buluyor. Geçen sene rika hükümetlerinin fırka- münasebetleri bu idarei mas ederler Fran a'nın bütün 
ağustos ayında bu miktar ları arasında bir prensip halat siyasetine istinat eder; hayatı orduya bağlıdır 
1, l '20.000 000 bushel idi. olmuştur. Zenci'ler Cümhu- devletin en büyük idare Büyük Britanya deni<.cili· 

Da
ha evvellere gidersek riyet fırkasına dayanıyorldr amirleri mevkiinde bulunan ği, Bri'anya'nın militarizmi 

d 
demektir. Birleşik Amerl-

19-?2-'.!8 seneleri zarfın a. ve bu fırka Zencı'ıerin mü· bu gibi memurların terfi ka'nın militarizmi her gün 
ag·ustos ayları içinde vasatı dafii vaziyetindedir. nakil. tebdil ve azilleri de d enizde ve havalarda görül 
buğday miktarı 625,00U OOÜ Zenci'lerin lideri de var- yine buna istinaden yapılır- mektedir . 
busbeli geçmiyordu. Birleşik dır. Ve proğramları tesbit dı. ·-

Ka~ın amele olursa Eskiden bir valinin yega · Amerika devletlerindeki ku · edilmiştir. 

raklık, Kanatla ve Avslural · Meıhur Zenci Booker, 

ya'dan beklenen mahsulün 

azlığı. bu s"ne zarfında ih 

tiyat stoklardaki miktarı bir 
haylı ındirecektir Fakat nor· 

k 9 •)? 
mal bır endeks olara 1 --

28 ~enelerinin vasatid olan 

625 .000 000 busheli alırsak 
1935 senesi ağustos ayında 
ki stoklar normal bir haddi 
çok aşmış bulunacaktır. 

- .--
1 

halya'nın ~uğday ve mısır ı 
it~alatı. 

Corriere della serra,, daıı: 
lt~İ ya Maliye Nezaretinin 

neırettiği bir raporo göre, 
geçen ağustos ayında Ital

ya'ya ithal edilen buğday ve 
mısır şu merkezdedir: 

Ağustos 

1933 
Kental 

buğday 43303 
188981 

mısır 

1934 
Kental 

5717:3 
256640 

Porte~iz S · laManıyor 
.. ıı popolo d'İt.ılia,, dan 

Portekiz hükumeti or 

umumi harp esnasında mü· 

nevver Zenci'ler tarafınc'an 
bir fırka teıkil el mittir. Bu 
fırkanın liderleri Lüyük hır 

ıöhret kazanmışlardır. Ame 
rika'da bu gibi Zenci lider· 
ler, modern Zenci adını al 
mıılardır. 

Bu liderler yalnız intıl-ap 
hakkı için çalıımıyorlar; 

Zenci ırkının kıymet ve kud· 
retinı içtinıai ve beynelmi
lel bakımdan isbat etmek 
i s t i yor 1 ar. A m e r i · 
ka'da Zencı'lerin beyaz 
lardan tecrit edilmeıi bü · 
yük bir hata olmuıtur. Bu 
tecrit, bir cinsin, şuurlu bir 
cinsin husule gelmes.ne hiz
met etmiıtlr; Zenci'ler müt 
tefik ve müttehit bir unsur 

olmuıtur 

Esaretin ilgası ilan edil
diği sene içinde Zenci'lerin 
yalnız bir kıliseleri vo.rdı. 

Amerika'daki z~nci'IEr bu
gün kırk bin kıliseye na· 
liktir. Bu kiliselerin beş 

milyon müntesibi mevcuttur 
1854 senesinde bir Zenci 
doktor vardı. Bugün leş 

ne düıüncesi vilayeti dahılinde 
olduğu gibi nazaretine kartı 
olan vazifelerinde de idarei 
mashalat siyasetini tatbik . 

"il Popolo d'ltalia,, dan: 
İtalya hükümetı, işsizlik 

buhranını izale etmek için 
amele kadınları hakkında, etmekti 

İdarei mashalatta usta sanayi sendikalarına talımat 
vermiıtir. 

olanlar idari hiç bir dirayet Malüm olduğu üzere ltal-
gösteremediği v" hatta vila - ya hükümeli, kadının ame· 
yellerini mühmel bıraktık le olması aleyhindedir l\a
ları halde teveccühe mazhar, dııu ı sanayide madenlerde 
muktedir ve f.ıkat idarei ve umumi işlerde bulunması 
mashalatta beceriksiz olan- cemiyet için büyük bir leh-
lar mağdur olurlardı. Bugü like teşkil eder. 
nün evvelkine taban tabana Bu tebliğ diyor ki Kadın 
zıt olan yeni ı ihniyc li işleri amele veya ifÇİ o lursa va
biisbütün değiştiıdi. Buı i:n him tehlikelere sebebiyet 
vilayetlerın dahili idarel~rin- verir . Bugünlerde hüküme· 
de valil<rin faaliy~llt ı ' nı tin halledeceği iki mühim 

müşkül vardır: 
gösterecekleri mınta kada ki 

1 işsizlik buhranı, 
icraatları esasını 1 anun a~ık . :: - Nüfus harekatı, 
ça koymuş ve bir Vdlinin Kadın amele olduğu lak-
kendı mıntakasında bu ka dirde, kadın müstakil olur 
nuna göre göstcrectği icra- ve ancak şahsını ve rtfahı
at onun liyakat ve iktidarı nı düşünür. G . rek ruhi ba 
nın takdırine vesile olmak- kımından ve gerekse fizi 
ta bulunmuştur y l I . yolojik noktai nazarından 

a ı erın . k d f b· ·ı 
t k 1 d k

. f ış a ına ena ır amı va-
mın a a arın a ı aali} eıı ... 

1

.f . .. .. 1• .1 · 'd • b ld. · zı eıın• gorur. u amı , te 
rı ı arı ve e ı itlerdeki , .. · . .. 
ahenk b ledi .. vel uc'at ve neslın teke •su 
.d : eh I y~ ve koylerln alcyhinemühimtesir gösterir. 
ı ıresı. a a ının sıhhi vazı K d I .11 ı J , • . a ın ame e, mı c t n ~r· 
ye. er• arazının itletilmesi kek işıilerine kar,ı en kor 
ve hayvıın yeli~lirn enin en kunç bir rakiptir. Amele 
çok mahsul verecek şeki'de hadın, ifsizlerin adedini ço
yaptırılması. vilayet müna ğaltır. Çünkü erkeklerin va 
kalalının teshilini temin gibi zifesini iıgal eder. Bir ame 

Vatan 

Eczııncsi 
f'ıobetçidir 

d en m ~dern cihaz ile usunu 
teılib edecektir. Hükümel 
bu hususa dair yeni bir 
pilan hazırlamıştır. Orduya 
harp teçhizatının SA tın alın· 
ması için iki milyon sterlin 

tahsis edilmiı lir 

bin Zenci doktor mevcuttur. 
Bunlar Zenci"ler arasınc'a 

doktorh,k işlerini görmekte· 

dir. 
Zenc!'lerin yiı mi ~ekiz si 

gorta ve kredı şirketleri 

vardır Yetmiş beş bin ka 

dar umumi müesseseleri her 

köşeye yayılmııtır. !'undan 

maada Zenci'lerin dört yüz 

gazetesi otuz mecmuası ve 
yirmi fenni ve mesleki neş 

riyalı mevcuttur. 

şeylerdir. le kadının bazan kendi ai· 
Dahiliye vekaleti 1 f lesinin hayatını ve maişeli-ara ın- . t . .,.. 

d .. 1 d b nı emın ettı 11 ı varıttir La. an son gun er e azı vali · 
1 • t fi 1 bd ·ı kin bir veya iki ıahsın ha 
erın er , e ı ve ve-ki 

. yatını lemin iç in bin'erce 
let emrıne alınmaları hak .. f h 1 · nu us ma vo ur. 
kında verdiği karar nazarı Polonya bütçesinin ü d 
d 'kk ı · l' b ' Y z e ı a ı ca ıp ırmesele tt'Ş kırk b · d t h · d·ı . . . · etı or uya a sıs e ı -

-------=--~--~--=ı 

Yeni Adarn Hirleıik Amerika 'daki 

kıl et'.1'ı''." .. mittir füze göre, Polonya 
Valılerın gosterecekleri çok eyi yapmıştır. Çünkü, 

yüksek liyakat ve yahut bu devlet yeni teıekkül et 
ademi ehliyet bu gibi karar- mişlir 
!arın ittihazına ~aılıra arril Askerlik kelimesi zayıf 
olacaktır. dütünceli adamların zihni-

Garip buldunuz, değimi?. 
Küçük hanım, nafile ka

fanı yorma. 

Seven, hem de ıleliceolr.e 
seven bir adam, nasıl olur. 
da, karısını dövebilir?. 

Bu, sizce, belki bir mu 
ammadır . . 

Fakat, bence .. 

Garip ve fiddetli bir arzu 
ve.. Kısaca bir iptila .. 

Ruhiyat kitaplarında , Be· 
nim "garip' ve şiddetli arzu. 
ismini verdiğim has. anın lah 
lili değil, böyle bir şeyin 
olduğuna dair bir kelime 
bile yok., . 

• • 
Henüz, aşkın baharını sür-

düğüm, kadın hakkında pek 
az fikrim olduğu senelerde, 
yani, on dokuz yaıında iken, 
bir genç kız, bilhassa, dol
gun yanaklı, ense Ei fa7la 
açık bir genç kız görst·m , 
gayri ihtiyari, içimde şid d t t 
li bir arzu uyanır ve beni. 
onun ardından sürüklerdı .. 

Zaten, o zamanlar. pekte 
yabana atılmıyacak bir deli 1 
kanlı olduğum için, muhak 
kak o arzuladığım genç kızla 
laııııır ve ona delicesine aıık 
olurdum .. 

Mehtaplı gecelerde, bera
ber gezmiye çıkar, a kımı
zın h~yecanını gözlerimizden 
içerdik . 

Bu, böylece bir veya iki 
hafta sürerdi .. 

Her tanıştığım ve se\işli 
ğim genç kızla son ayrılma
mız şu şekılde olurdu: 

Yine, kol kola bahçeye iı.er; / 
kuytu, karan ık, ağaçlık . kı
saca emin bir yer bulduk

tan son -a, oraya otururduk . 

Artık, seven ve acı yan 
bir adam olurum . Ona yal
varır, affedilmemi rica ede
rim . Gözlerim, bir sevgi 
menbaından gelen damlalar. 
la dolar . 

Fakat , Jı itlen geçmlıtir .. 
Kırılan bir kadın kal binin 

tamiri çok güçtür .. 
Sonunda , o asa.bi, ben 

m lhzun, biribirimizden ayrı· 
lırız . • 

• • 
Bu yok olası iptıla yüzün 

den bir çok sevdiklerimden 

odum .. 
İki aydır, evliyim .. 
Bilseniz evleninceye kadar 

ne azaplar. ne iıkenceler 

içinde yuvar4ındım .. 
Niıanlı iken, kaç kerre, 

şimdıki karımı, göğıümden 

atarak kaçtım ... 

Fakat, bugün- eğer mey. 
dan bulursa nöhetimin gel· 
diğini bak şlarımdan anlayın 

ca , o kaçıyor, ben değil. .. 

Ya sı vııamazsa , .. 
Sazan, bu yü,den bana 

darılıyor ve benimle iki üç 
gün konuşmuyor. 

Lakin, sevgisi çok derin 
olmalı ki, onun kadınlık iz
zetı nefis yarasını derhal 
tamir ediyor .. . 

Oh, şu Amerika'lı genç 
kadın. bana öyle azap veri 
yor ki . 

Şimdi nöbetim geldiği 
zaman ne yapacağımı ıaşı
rıyor , kendimi güç hal ile 
tutuyorum .. 

Bu gidişle çıldırmazsam 
eyi şeydir ... 

Yine, hislerim karıııyor •. 
Şiddetli bir an unun esiri· 
yim .. . Avuçlarım yanıyor .. . 
Gözlerim iki şey görüyor: 
Yanak ve ense . 

Aman, gözleri satırlarım
da dolaşan küçük hanım 

Karşımdakinin gözlerin· 
den, ve sözlerindt'n , benı 
sevdiğini anladığ , nı dakika . 
da, içimde, bilinmiyen bir 
arzu belirir ve o an boğazı· 

ma bir takım tatlılıklar hü · 

' avuçlarım yanıyor, gözlerim 

parlıyor, tokatlıyacaAım ıe· 
ni de .. Dikkat et. .. 

llii rlı«! ıı iyt• 1,<•I it k())'İİ 
1 . dekiler: İsmail 

ı.ı Yeni Adamın 37' inci sayısı çıktı . çın 11 •ıakkı· H" b ld r" Ve ilkmekt<'P mua ı 
· uriyet davası atı n ı 1 • 

ll>lni · 

Zenci'lerin adedi on iki mil
yondur. Beyazların karşısın-

da müttefik ve müttehit, 

ocaklarında. Detroit, lllinc,s 
Nesi Virginia. Chicago, Pil 
tisborg fabrikalarında çalış· 

maktadırlar. Fabrika törler 
Zenci amelelerden azami 
surette istifade ediyorlar 

yetine uymuyor Bi7 mes· 
lektaşlarım1'a deriz ki: Mak
satlarını açıkça ıöylesinler. 
Ya fatistliie bal{lı ol •unlar 
ve yahut papas mektebine 
defolup gitsinler ve pdpas 
olsunlar. Çünkü aramızda 
safımızda ve meslPğinı;zde 
alçaklara V<' ıki yüzlülf'r<' 
yer yoktur. 

1 lıf İ)' <l ı· lıeJ·t·tirı(fen 
. _ı:ı·lıı kii,\ İİllP ait ~ iıll<':ı'da ~ı; 11•:-i:-aııııı İ!"frlip 
ıııııf:ı l'\lt•rııl'k lı · l 1 ı ·ı ( .. ' ., . 1 . . u ~iverslleleıtirmek lazım. 

Ca . Abdülfeyaz, yıldırı-
mı: Siyaset aleminde olanlar y h· 

llıı k Z"ht"• MıElr sanalı, a 
de .. ~~fı • Gümüı kabza"hikfıye •. u . u· )arına uygun bır 
ted,·Şıır aleyhinde Bedi Ziya: halın ıc~P . , , l<na tetkık 
"~ ·;ı tarzı lsmail Habkı: Sa it Çtltbı pıy h "berler' Fı-
•tı •nkitler ilim teknik sanat ve cemiyet a · 
~ " ' ' kurı.ııtur . 

adeta tek bir adam gib! 
bulunuyorlar. 

Fabrika sahipleri Zenci 

ameleleri istihdam etmeğe 

mecbur oluyorlar. 1915 se 
nesindenberi bir milyon 
Zenci amele maden kömür 

Amerika'lıların n ütefek 
kir adamlar: Zenci'lerin 
raklı:isine taraftardır 

le-

. '' " "' ı t'\ 11 .ı,, ... ıarı 11111 ı·ıı 111· 
haı''.' 11 hil' a~ ıııiiddı·tlı• rı;iiza~t'dt>~ı· ı..oıııııııiitıır 

~aı·ılaı· ı ii~ı·ı·rırıwk "' ıaf ... ihiı alrııak İ!'Iİ\tııı~ 
IPI' lıPYPti ilııi"ıı'İ\I' Lıpu,uııdaki ıı~ezaı 
ka~ıııa~ı ~tırı•tirıı ·", kii.' ilııi~:ır lu•'f'Iİ nır<'li!'i
rıt' lııiinw:ıaı t'lıtwlPıi il:lıı olııııuı·. · 
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1 1 
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t 
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Birigitte Helmin sana 'tındaki muvaffakıyeli ve 
bütün dünyadaki şöretl herkes ;e malumdnr. llrigitte 
Helm bilhas~a bu filimde çok muvaffak olmuıtur . esı gttllllll( Cll 1 1 )(t t•en ~~· ti vo ı-~lıil _ 934 tarilıiıır ıııiisadif pı·~pıııhe f!iiııii saat 

Pt.ı. ı·şeınbe ~·ii il ii (l kŞcl 1111 saat ()il S(lokize oıılı • ~it' ilıah' Pdilnıck ÜZf' ' e yirmi giiıı ıııi'ıddt• ıle 
k<ıda 1· <l~tlı bııltlll<lClli!-._ ı \ 'e n1ezk'1(1· e'lİll \(' h.apalı zarf ıısıılile ıııiiııah.u~a~a kor ıııuşıuı-. 

Bu dilber ve sanatkar yıldızın aık - macera, şiir 
ve heyecanla dolu olan bu filimini herhalde görünüz. 
çok memnun kalacaksınız 
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Şeref Bey idaresinde 

Btılıkt'~İl'iıı her lıusu~ta ı·ıı 
ıııiikPrıııııı•I olPlidir. 

.. .. fı I k • h.al~ııııııe ıııııt"<lf'aat eınıelerı ıl:iıı 0]1111111'. tf 
ıııtınte hil>in bcl1e11ıelı«ıl tl elet"( e ısı- •• •• •• tE 

Konfor. Temizli~. Servislerin~e~i U 
nezaket ve ciddiyet, emniyet ij 

ı·ııntıııı<t ı•<tsını k<1,-ıı , .e o 11111ı1<ır«ı ile -.. B«ı l ık t.~si ı· , . i l«t" el J),, i ııı i •• " •• 
Gerek Memleket halkının. : 

gerek bütün misafirlerimizi • 
umun1i takdirini celbetmiştir· 

intih<ı l• it iştir«tk etlet·cği il«\n olıınııı·. • 
Enciiııı<•ıı i ıı(lf'ıı 

" Balıl-ı-sir rdl't'nıİI yoluııuıı 00 -\ li 3 - a 
f~rdt.'k K«ız<ısı M<t I 1 

Miidiirliiğiindcn Sa Va Ş 
l'ı~.1111.ııi ı"'.'.'P~." Erdl'k iskPlesitıd(• lıalırılıııış \ 

VP lluh.ıırıu·ı oııııııdP kar:na ı·ıh.:ırtılııııs olaıı tek-
111• saı;ları ~uııııı~ah. deıııi;. ı 7n. ~hıinı<; lır•·c (Ed· 1 

00 + G7 kilorıı ,. ıı·ı>lt>ı·i arasıııd.ıki kısıı 111 ıaıııiri f 
t ' . r . . ı . t• ş ı r 11:11111• \f\ "t>~ı ıı . ıııı·::;ı 111 ıı ı· ı ı ı ıı l' e tt 

ı ~ apılrııak '(' 27 - eylül - 93-! taı·ilıiııe ıı ı i 'ısa- U 
d ı f Peı·~cıııh " gi"rrıü saaı oııheştr ilıal<• (•dilıııck t• 

TEMAŞA Gazinosunda 

Güzel Sesli Bir Ra~yo 

• 
rı·rııil) V<' ıı·kııı · s ı · ltırı ı·Pl i h. 5;, , llaiıııalın·<· (Sa-
h.ız ) vapııı· arıkazhıı·ı 30. E~ lı'ıl \!;)-! pazar· ~iirıii 
.;a:ıı 15 iP ilıale Pdilıııı h. iizP ı ~ iı·ıı . i giiıı ıı ı iid

dı·tl•• alPııi ıııii1<nedı•\e korııı : ıııu"lul'. . . " 

. \lwıl:ıı·rıı ıı:ık ı t Yrya haııh.a ıııı•h.ı ııhıı iiı· 'iiz 
lir.ı lt>ıııiııalı 11111\akh.aın ik \P arlırııı:ı s .... ırtl·.1°rıı . 1 
iiğrt•ıııı1t•k i~Iİ\ PrılPı iıır de lıt • I' i~ ui 'ıııİİlit~ı· . .... .. ' Enlf.k 
ııı ıliyPsirıı' ıııiir;wa:ııl:ır·ı il:\ıı oluııııı'. 
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B•ı lıkesiı· '"l.,•t ıltı 1 

Mahallesi 
Selmi ye 

Miidii rliiğ·iiııdeıı 
Cinsi Hududu 
Ev Tarafe)ni Kurt Ha,an hanui ,e )k

batlı Fatma 'nın hanesi ,e Balatlı 
Mehmet bahçesi ve tarik ile mahc'Lt: 

' 

Evsafı yu 1<arıda yazılı hane mahallat 291 tarihli yok 1 

Abone ücreti 
YILLIGI 800 Ku .. u~ 
6 AYLlGI 450 • 
3 AYLIGI 240 

" 

iiz~~ı·t· yirıııi gi"rıı ıııi!dd:tı.c \.f' h.:ı.p:ılı z:ırf u:;ıılile :ı ~t>lıı·iıı, İ!'laıılıul vt> ızıııiriıı hiitiiıı gazPtt'lt•ri '' 

ııiıı lwdeli h.e~fi 7.)20 lira 99 h.ııruştuı· . , tf .. 
ııııır ı akasa~·e \iız ı•dılıııı~lır'. faııııı·;ıır ııwhlıııst'- tf ıııPvcullıır 1 

.\liiııah. ı~:ıya: (iyah.atı feııııi\t'Sİ has ıııidwıı- tf Balı kesırın en eyi tanınmı'· bir oturma ve 
1. ı·ı ı· ı ('I • · · · ·, . • . . tt dınlenme yerıdır . 

Abone ücrclleri taksite t h 11\t'' t H il\ t• ı t Pıılerııı ısıırah.ı ıııt•sıılt\f'llf'l't ~·-·~••••••••••--•••••-~ 
- . . . - ------------------- --·, lıa~lanabilir. ıl'.· , ı;~lı~al'ah.lar, t'lıli~·eı \-Psih.ası \ p ıiı•arl'l v_P~İ- !f llHttlifiHi!itllit•Hillil: ~l.!3ilH&l!•l1 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
10 kuruttur. 

- -+· -

Gazeteye ait her hususta 
Neıriyat müdürlüğüne 

mQracaat edilmelidir . 

- -+-- -

~::~\,:~:::~t·~·.d;:: :\'~:;, ~~·:.'~\I! ı~;iı;:"f'.·~·~,.ı\;·.~~lt !:.~~~:~::~ 1 1u·. R K MA H su Lu·· 1 
~isliğı• ibra~ t·~lılıııiş lıuluıı:~~·aktır. 'l>ılip ohın~a- 1; 
ı ııı lnı vesaıh. ıle hı•raher 'ıızdc vPdrhııt'ııh. ıııs- ıtt it 
hı· ı iı , ı~? ıı·ıııi· ''a.ır nı11\t~h.h.:ı.ıı· ıııah..ıııız \P;a rıı(:"- = Yüniş, Karamürsel, Here~e. Süreyya Paşa 1. 
ıuplarılt> ~t'\lllt ıııezh.ıınla '<' \iıh.ır 11111;1.'~t·ııırı - it K u ! 
d.·· 11:-ıılii dair.~iı~d(' t'IH:i"ıııH • ı ı i \İl:i~t·lt · r. z ' ;ı il a- = IVı Aş LA RI N 1 i 
lurııatalnıah. ısıı~eıılerııı dalıa f'\\ı · I ha~ ıııi'ılıt·ıı- ı.f 
dislige \e\a ı·ıu·iiıııpııi \İl:hı·I h.a((•n • iı ı ı· ıı ı iira ftİ Fahrih.al:ırııı ~.ıltıh.lan fi:ıııaıı d;ılıa tlf'll/. 

eaaı ı·ıııwİı·ı·i il:iıı ohılıııııır. · ; M3zamızdan temin edeceksiniz. 

1 EN LÜKS İNGİLİZ KUMAŞLARI DA 1 
llalık('SİI' l?()e'lllll \ '{' ~ M SAVAŞ Cumartesi günleri CJ * eVCUttur ~ 

~~:__: c;c>e. ıık Bet k 1111 11: \Ti 1 Veni gelen Burs a ipekli çeşitlerimizın 1 lamasının 92 numarasındaki ka) t mucil nce demirci Ali 
usta zevcesi dudu hanımın tasarrufunda iken 35 sene ev 
ve) ölmesile mirası Mehmet kızı havva ye İsmail oğlu Os 
man ve Osman oğlu Necdet ile Osıran l.ı1ı Hatice ve 
Muıtafa kızı Fatma ve Abdullah kızı Naciye ve İsmail 

kızı Tevhideye münhasir olduğu' anlaıılrnak l a ve l u ev 
senetsiz tas.ırrufaıdan bulunmakla rnalıallire n emurizam 
olunacaktır tesarruf iddiasında bulunan1ar ,· arıa )() gün 
zarfında tapu dairesinee ve onuncu ğüun mahalline ğele· 

cek memura müracaatları lüzumu ilan olunur. 

it her cins i mükemmel ve fiatlannda 1 
1 
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- 1 da 11111~1.th..1 ı ':ılıdı·IPl'I' \(' gı·hdıh. ı•sıı:.ısııııta I! Fantazı Manıfatura Ve 
oll( a a cııı rııuııa"asa 11~11 ı ı • ~aıııı :ılrııat·Hh.tıı'. ıı h ı w 
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