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ltQva 
"f'ehfikesi 

Bur 
h6.,. dun tılu !arın ...,.özlt·ri 

a ıılı ş· 0 

Y.ıln 1 r. ım liye knılar 
la'l z ku~l.ırın dol •. ~tığı bir 
ıırıL.ı sııy l ın hıvu ıırt k ın
bıı'G r n do hıitün zokal rile 
~\'~tin ~ııp eı vP. yık cı ku 
t!.l'tı\er~yl'i bnşt:ın h9Ş'l hli 
d r , 1rı ı:ıltır:do bulunmo lcto. 
1 . r a, d 
ık \ 0 a uzııklık y.ılcın· 
~itrkıvrnrnları kalmamı~tır. 
Qyrı, 1 

çe Yiilcselım teknik .. dii 
tnızı 

81111 h soran hnvn tnhcıka. 

'altth 
11k gün biraz doJıo dn 

''leni~d.:~ ve bütün uluslorn 
~l)~l '"ı zaman omm her 
lllka~81nda hazır lıulunmnk 
~l)rü ~nı vermektedir Ovle 
itlen :~Yor ki, yarının e~e
h~\ Usları bu im \cdnı \'u· 

t, elde eden uluslar olııcnk-
h. l'İırk 
it ''"" ~lusn tarihinın hiç 
'a~a~ 

1
r1nde kölo olnrnk ya-

~eııir' .. dnynnıımamıştır. O, 
·~ l 1

<' 1nden vnlrnlomnyın· 
1 ( ışt ,, . 

h~, cın grılcn tehlikeleri 
"ak· i ~e ıt utku ile kurşılam_ 

lnrl 9nvu turmu~tur Çünki ., ut .. 
llıa ur. Usunun kendini lror-

1 ~ d C:rundn şteki uluslar-
~·t İt;ha çok, daha yüksek 
1~~at e v~ enerjisi vnrdır. 
~orh Şek1Herj deg· iş tikçe 

~n111 , • 
tıe 

1 
a Ora{'larıda değişm-

~ ~. b duğundnn uyanık bir 
~ld Unları hi~: bir vakit 
~ k:n kaçırmaz, ve sırasın. 

il& :eken totbirleri olarnk 
t~81tıdı.ıınanının kuvvetleri 
~ hr, ~·bulunmak yolunda 
ı d.. ır de ulus"a l övle On.. ) 
~- lt·urn soktnsına gel-

:1,~ın~de n biri. Yıı ılünyonın 
~e }ah uyarnlr ilerlemek 
~1l~tet Ut Yarı alanından ı:e• 

~tııı 11 nrr::ıcla knlmak. Bu
,,~~e rılıırnı bellidir. Biri 

; ~il~ 0ğernırnlikle erkinlik
'"a5 'nınk. öbürü de yavaş 
Qk "Y<>lchığn götüren ku-
'~ıu11: eksinlik yolundu 
~'u i 0.k demektir. Türk 
1laltt Cın ikinci iktimoli to
~,~ll &k hile imkıınsızdır. 

.. 
1 'e ."eferdre bizim tek 

'41~, ÇJll'} i . . 
<, \'11 d rnız, tek hır yolu-

ttır ~e\'r' ır. O da tarihin 
~Ya rınrte nncnk yüksele. 
~u,~~rnn.ktır. 
~t~ 1111 lerıcniz eöylüyorlor: 
~~ Usu · . 
~ · ""rct ıçın havndon teh· 
~Uı. ır ... Onu Türk uii-

-.aıı ~ 
t'ktir nt\ıındırorıık savmnk 
'l11l • l'ehlikn eyic ~ an

l{lnn 
~ 1~8- il sonra ona knrş_ı 

huYiik r.~•k her yurdda~ın 
/~\ fe 0 devi olur. Türk, 

~ll(I., rdce bu öJevi Nere· 
t 'fi' tı 

ltı.ı Y0 p lcak durumd'l-r . 
) "~im· ~un yiyeceğimızi, ,. •zı . - . . 

~ •~ıırto ·. v_e cıgeı ınııze 
~y, .ı. rırnıze ular.oirım z 

t ~~ .. ~ 

~~~lln hŞUnürken, bunlar.n 
1 lı.ı . avodan gelen bir 

f~t:etY•nilerniyecek, irile-
~~ ' f' ner?slene_m~yecek 
l~•y g lebılcceğını de 
~nll ~c0ğız. Ve 
~I~ 1 ~İn · . 
' ~N gundehk hnyntı 

~~İrı "'enlığini siı?orh 
1 'Ye • ...., 

ı t ()ldu;;nı hayat şartları-
~rıltııı 5Uou bilip hava 
ııL sınu • 
~ l{fl)ti b pny ayırııcngız 
t/IJ•ıe ? payı sevo seve 
~il "dır. 

;ı Yurııo 
~~ ~Ok sıyosnl Jnruaıu-
Ue 't .. BPzen vo sezme 

.~~il .,. Urk büyüklerinin 
1t &r 8 - . 

-rt ozunu duyan 
'~~r tehlikeyi bilenldr 

"'" o · bundan sonra 

A1lllm ... .. 

T ü r1kiı H'a v·a K u 
Fuat Bu 1 canı. 

m 
Bi 

« Türk Ulusu benliğini bıldiği 

1 
• 
ı. 

adar, memle-
ket muhafazasının da ne olduğunu ço iyi bili1!> 

Türk hnvo kurumu <;enel ğe ynzılmnk İçin ~östclcn bun.ı h n de lı r sonuı; ~oy 1 
Ba~lcanı Çoruh Soyl.ıv Funt "on-,uz, yı.ik--ek ve t:.ı kırı he- lı·m•ye<'eğım. ~ 
Hul<"n ı\nbrkılnn İsturıhula yecan dn en giiz. ·l bır ılclili « _ )1atlıualıp1 z, hu ulus 
gelmış. Tıırk havasını kor_ dir Türk milleti henlığini 
uma Y•llunıla gırişdiğiu iz hilıliği kudor. memleket mu 
ı::on utılı~hr ıoünu8ehı:tile hıı(azlSının~o ne yönde ol 
gozetecilere şunları söylemi- ıluğ'un çok eyi bilir. '<Je~·ir-

nl ödevi yt'rine gct ır ıne k 

için tiirPktjf ıılmağu luzum. 

gö5termiyc cı-ık k Jnr yiıksd 
imiş hir haldedir. BJ~bokn-

ştir. di~imiz bir çok fol:'iketierde 
1 f d k 1 k rı n ·ho.\·a t~hJikesi işlı>rj kar. -- lfov:ı tehlıkesinın bu gö="terı en ~ a ll.r ı ·iar mey. 

ı . ı ş sında yazılan )'OZ 1 rı her-gün iı,:in nı> olduğunu izah { onuır. 
etmeği liizunı.:ıuz soyarım. - Bı.ışhakan Tijı k hava 
Büyiik şeCım Bo bakon, hir kurumu kurultayınJn h:ıva 
ibirini takip eden kurultuy- telılıkesini ulusa iş:ıret c·tti-
lardn hava tehlikesini ı;ok ğ'İ d:ıkilrndnn itiburı n hava 
:ı~·ık bir ' li~onla bütün ulusll tehlikesinı> bilenler kurumu. 
bihlirmckten ~·okinnıeıliler na üyü yazılmnk kin bir 
Memleketin iJure nrnsuliyPt- çok mür:ı<"ırntlar karşısında 

ini deruhte etmiş olun 8nş kaldık. Yıllık tauhhüdü icop 
bakanın «hava tehlike:;j ''a· ettiren ve iiyo sayısı milyon-
rdır. Ulusun fedaklirlığı iliz. laru varacak olan bu işte 

gün okuyorum Mıl'i duygu· 
lıırın en ' ılri'ğerli bir j( ıde~i 

olan hu ynz fıır hiıttin mıllP

tP <<ııih1f~ hoı;; nu!» i~Jrrıt111i 
en ııçık ŞPkilde vcrıncğe ki\
fı gcılmeklt•dir Bütün tem~-

' nnilcrjnı, <laını ı mevcut olası 
bu tehlıkeyi ınotbuotımızın 

sıi r(l.kli _y.ırdımlodie mi.letı: 
her zaman göstermeleri ve 

' iknz <'tmeleri.dir >> 

O uıumu·zun 
' 

• 
rgı 

• 
1 Dün Açıldı.· 

~---· .......... ---~ 

K'ztanmınn yaptiklan resim ve etişleri göz' ahcı ~ö
zellik taşımaktadır. Sergi ~alkımu tanfırdın gr~iliyor 

1\1,zor'tn pkulurnuzun r~ş
im l'e cliş_lı::d sı>rgisi .-. ~ofç 
güzel ve co ziptir. Buyiık 

· 10iğer hir o la4o da öğ're· 
n(·ı)~rin·· bir Jers .. yılı içipder. 
yBpt . klorı r6simler gör imek- 'i 
tedir. Bu resimler göz olıcı 
µ-uz ,lljk taşımnktııdrr. Kı"Z
orta okulum·~un scrtr:i i dµ-o . .., b t 

ıoıdırl» Oeyişinde ve bunu karışıklığa meydan verme-
ı:ıçıkça söyleyişinde büyük mek için esaslı tetbirlcre 

oda eşyalar sınıflara göre 
nyrılmışt.r . Bi• inci sııııf öğr

enrilerınin (talebe) bebe tn
k1nıı, ikinci sın~fın. )'iin 

.....t. örgulPr i, perde ve elbiseleri 
birçok \ti.mseler; t4r~!ından 
N ·Zilmiş ve pek beğeniJmi • . 
b • ' " 

bir mani\ olduğuna şüphe ihtiyaç ohluğu dşikfirdır. 

yoktur. Yiiksek Türk ulusu- İşte beş günderıberi de 
nıın bu tehlikeyi ~·ok eyi ve bu tedbirleri almnkln moş-
çok \0 .ıhuk anlndığına emin- gulüz. İstanhuJdn hava kuru-

im . TehlilLe anln~ıldıkton munun biitıin şubelerine ln-
sonr..t tla hu vatan ö.levini z mgelen tulirn:ıt verilmiştir. 

bütün vntJn·faşlnrım ynpaca Bu arada hir rok kurum-
ğın<la zerre kadar ı;üpheın l:ırl ı dıı temns edilmiştir. 

yoktur. Ve belki yarın.don itıbııren 

«\'nzife ba~ınnlı> iı;arcti Je h r tnraftıı tiye kllytlına 
verileli henüz ~·ok az bir başl:macaktır. 
zaman olmasına roğmen 

memleket in her tarafında 

hum tehlikesini bilen üyeli-

KoJlektif 

Bu işin ne vnkit hitirilc 
ceği meselesino gelince bu 
ö.levin sonu o!mad.ğı İçin 

Fransız 
Gü~en nasıl kuvvetlene~ilir Ka~inesini saylavlar kuru-
Komisyonun vardığı bir karar mu ~aştam tur~U. 

Denevre, 30 (A.A ) - Ko- -. -
ııcktir auvenıiv-i kuvvctıend B. Laval yine dı~ bakanıdır. o l:' 't 
irmek işi ile uğraşan 13 do- Poris, 1 (A.A.) . <:>oyla-
vlet komitesi dün sabah ilk vlar kurulu ba ·kanı B Lui-
toplantı devresinin 
g-etirmiştir. 

sonunu son yeni kabıneyi kur· 

Komite meselenin konsey
ce incelenmesi ger11kcn siy
asal evrAsini hıruk:ıruk arsı
ulusal yükenleri tek taroflı 
olnrak hozmok guretile barı
ı,:ı tehlikeye koyan devlete 
karşı uluslar sosyetesi andl
aşmns nın çer~·cvesi i~·inde 

alına<:ak ekonomik ve fına
nsal tetbirleri ıncelemiştir. 

Bu tedbirler ·unhırdır: 
l - Siltihların yopılmn

sı icin esaslı olarnk lüzu
mlu eşyonın gırmrsını ve 
savaş hnzırl klorını yasak 
etmek. 

muştur. B. L vnl Dış 

Bakunı kalmış, B. lll"ryo, 
Mareşal Petem devlet ha n. 
?lnrı arasına nlınmışlordır. 

lngiliz ~a~inesin~e yapıla
cak değişiklikler. 

. Londra, 30 (A.A) lngi-
lız kobinesındl' yo pık cı:ık 
değışıkliklerm listesı her 
halde yurtulo.rdon hirgiin 
önce bildırilecAktır. Ancak 
anloşıldıüına '"Öre Dısbuk-o r-. 'J 

onı Lon Saymon bak::ınlnr 
kuruiu loı·du, sü buknnı lo 

2 - Yiyecekten ı 
herşey türlü Clıhe 

P.sini yasak ı:>tm<>k. 

rıl .Haylslıum buşhııkonJık 
baıjka l1>rdu. dominyonlur hukonı 
gırm- Tomos sii bJkonı, Fılibs List· 

er havn hı:ıknnı ve Mosel rlo" 
niz lordu olocnklcırdır 3 - Bu memleketin çık-

ot tet•imini kesime uğr-
atmak. 

4 - Kr~di a~·manrnk gibi 
finon:;3J durdurucu tedbir
ler nlınuk. 

madılığ ''Q tiOfıl varlığındun 

ne verebilirse verecek ve 
kendi~iyle berııber, Tiirk 
ulu!"unun bu tohliko dışında 
da ~erı>fle ve kuvvetle ya_ 
~ayıp yükselmesine ynrdım 
edecektir. 

Zeki Mesua fi/san 

Dış bııknnlık için uç kişinin 
adı geçmektedir ki. bunlıır, 
lord Eden, e!'lki Hindistan as
kr:ılı lord llnlıfoks ve Hın
distan yönetgeri Somuel 
Hoor'dır. 

Lord gJen herkes turn· 
Cından ~·ok sevilen bir şa
hsiyet olmaldo hrrab~r onun 
ulu~lar RO~yetesİne faıdrı ılnyo 
nmnk yolundn •:ok ileri git 
mesinden korkuluyor. 

H. Nevil Çemberloyın lı nn
( Devamı ikinci sayfada) 

Yunan 
KıraJ11ğa ~önüyor 

Metak'sascır.ar kırallığm hemen 
kurulmasrnı ist.yorlar 

Atinll, 1 (AA.) - :\let:ıll· 
sus n krdH k partisi" toplan-

mıştır. Aytaçlar knmoya vu! 

rmnksızın 'krallığın hemen 

yeniden kurulmasını dile
mişlerdir. 

İstanbul 
Atletizim bayramı 

-
Müsabakalarda blrincilıklerin 
çoğunu Yunanlı alletler kazannı. 

l:;tanbul. 1 (A A) .__ Atle· 
tizm !ederasyouurıun hiınaye
sinde tertip edılen İstanbuJ 
utletızm b:ıyrcımı dün yapıl
mıştır. Mtis,1b ;1knlara \'una 
nlı atletde iştirak otm ş 100 
metre Y unarılı Manılckoş hı 
rinci. 800 mel rede Yunanlı 
Pordokopolos birinci Be' 
sıın ikınei, gül ede Ve-
ysı lııriıcı Yunnnlı S IO,!': j 

b rınci, Vt'ysi ıkin ... i ı 10 mP· 

son sıaıfın ·yağlı boyn yııpı-
1 mı yasdı~İnrı ba· o ayı su· 
slemektedir. 

Bir Sovyet 

tir 
:Sergi ~alı güniine k~rlar 

açık duracaktır. 

. - Gµ2!el ·.: 
Uçağınınımuvalfakiyeti . SanıtlBr ~~;Üisi dÜn lo .. 

Sovyet eçaeı ilk defa olarak . . 
praşuff a hava1an denize ~ndi. ıenh açıldı~ 

Moskova, l (A A.) ~ Pa
rıışutcu Aleksandrof uçak 

taı ihinde ilk olarak dt>niıe 
proşutle hir atloyiş yapmış• 
tır . Sukutte snlıı]dPn yedı 
kilo metro ötede 2500 met· 
re Tıreden atlamış p3rac:utu 
l 356 metrede lwmış ve ıle
n ze 20 ınHre kal lu pa
raşutundan ayrılarıık suya 
d ılmıştır. ·· 

Günde beş kelime 

'Ankara, ı (~.A:) - Gli

zel sanatJnr resim şubesinin 

12 c i .resim sar gisi . bugpn 

saat 11 de Mr.gi evinde 

kültür bnşkonı B. Azminin 

.. bir: söylevile açılmıştır. A~!ı}-

ma töreJıindo Türk ve yabn· 
~ 

ncı se\·gin bir kalabalık ha. 

(fJt hulv11mıiştur. 

· On ücüncü Li'ste 
1 :J 

1 - Man=ara - 1 -- l:HJrey (paysage) 
2 .Görrinüm, g6rlim (a-epecl) ( l) 
Örnekler: l - Çamlıca ~ırlları, istanbul11n 

.. 
en ra-

nlı göreylerinden biridir. 
~ -·Bu şehir Jwlkrnw yoksulluk ; ltfltllltl 

acı geliyor. 
.1 Bıı me.scll! in ıkinc, di kte Yunanlı Sı1o8 

1 tr••de Yun rnlı ~1on lekopolos ı 1 2 
ci St!dat i ·inci, iİ{' hin metrede 
M ıksut birın<'ı Galıl' ikinej. 1 
cıridlle Karako 50 -36 yeni 

olan rförumişıinıi, 

bır rakor birinci ~1l'hm.ct 
Neılim ikinc·ı, 400 metrede 
~1 rndukopolo~ bırinci, N"bi 
ikir.ci, 200 metrede Arif bi
rinci ~1ufcıhhom ikinci, üç 
nd mdq Pt>lvos birine' Z~ki. ,, 
ikınci g .. Imiştir. 

=:..o='::==:=:=::====== 

İspanya 
ile aramızdaki ticaret an, 

la~ması uzatıl~ı. 
Ankflr3, 1 (A A) - Tür. , 

kiye - isp:ınyu ticaret :.nlo· 
şması bu gün turihindon iti
baren 15 gün nzatıldı mu
temmim rnalı'ımot gddikr.e 
bildirilecektir. 

•) 

J 

4 -

5 

/Jiçbifı y_erde. bula11w~sımz 

1'ar:ı l't{yel .- Görüş. 

Ornek: Uu iş üzerinde görıişlerimi:.i uzlaştım1ağa 
bt•ıı .iin/\an g<iremiyoro,m. 
Ticaret - Tecim. 
Triccar . 1'eclmer. 
1 ieari tecime/ 

Ôrrtt\kler: 1 'D:ş lecim işlerimiz y~Lundadır. 
2 1iırk teôtnu lcrl nt11 kıııweth ı.mu.'ir.i ''' artn a-
sım arzu ederi:. 
'fnlilıab etmek 'ieçrnek 
İnlilwb .._ Seçirn 
ıllcinte/ıib Seçm~n 
Mıintalıab, gıi:.ide - Seç kin. 

Örnekler: 1 Ba iki lublodan >ıC!ngisini scçliniz? 
2 - Kamutay seçimi dorl yıl sonra olacaktır. 
3 Ben Isianlwları lkinci scçmenlerindenim. 
4 Bay .... Tıifkiyen in seç/Un yazurlarwda~.dır. 

_,_ 
• 

1
0T: Ga~etemiıe gönderıl cek yazıla-rda bu kelimelerin 

Osmunlıcalnrının kullrmılmamasını rica ederiz ... 



liYPA 2 

Dil işleri 

Kılavuz için dersler 
- 20 -

lbmal enmek - Savsnmak. boılamık, bakmamak 
ihmal - San 
Mühmet = Savuk 
Türkiyenin hava güvenliği ıavsanmuğa gelmez. 
Savsa, şahsing itlerde bir kusur, yurd bar.mı işlerinde 

bir ınçtur. 
Devlet işyarlarını en höyük hastalığı sav&ecılıktlf' 
Savuk rıprağı ot bürür. 

• +:
ihtiyat etmek- Sakınmak 
ihtiyat = Sıknı, 2 - Yedek 
1htiyatkAr -- satknılı 
Saknıyan kaybetmez. 
Politikada eyi vasıtaların başlıcaları suknı ve öngörüdür. 
Acaba «ihtiyat etmek» alamına saknı durmak yahut 

saknı bulanmak gibi şekilJerde yapamazmıyız? 
Sainılı adflmla savsacıyı biribirine karıştırmayınız 
«Teminab kelimesi için inanca dediğimiz gibi belki 

«kaydı ihtiyati» klişesi için sakınıca diyebiliriz «Kaydı 
ihtirazi» için de «çekin~~» veya «1&kınca» kelimelerini 
kullanacağız: Bu tekil «eğlence, gibi kelimelerde olduğu 
gibi türkçede pek güzel geçiyor. 

Öoergenizi saknıca ile karıılıyorum . 

Bu meıelede hiç bir çekince ileri sürmüş değilim. 
Eğer. kabul ederseniz çünkü bunlar tekliflerdir iki ke-

lime kazanmış oluruz: : 
Kaydi ibtirazi - Çekince 
Kaydı ihtiyati - Sakınca 
En çok otomobil satan firmalar el alt.oda ı:rt çok ye

dek gereo bulundurenlerdır: «Yedek gerPç - ihtiyat ma
lzeme» 

Müstait - Anık 

1stidad - Anıklık 
** 

O; böyle önergeleri kabul etmeğe eğgin ve anık ıle. 

ğildir. 
Çocugumun resim sanatına olan anıklığına gdvenerek. 

onu güzel sanatlar Akademesine yazdırdım. 

Kdfı - Yeter 
Kifayet - Yeterlik 

** 
Kifayetli, ehliyetli - · Yetki\ 
Dar zamanlarda. bir kuru ekmeğin 

olduğunu aöyliyenlere inanmayınız. 
kendilerine yeter 

200 kanadın Türk havasını ıavgamaga yetme• oldu-
ğuna bütün yorddaşlara anlatmalıyı•. 

Koca evi onarmak için bu kadar paranın yeterliğinde 

~üphe ediyorum. 
Siz bu işi görmeğe yetkil değilsiniz . 

Bu miıallerde geçen yeni kt\lime: 
Tamir etmek - Onarmak 
Tamir - Onarım 

** 
Kaidll - 1 • Kural (regle), 2 • Tabıın (base), 3 (piede-

stal 
Bu ciimlenin Türk~~e gramer kuralları bakımından ya-

nlıılarını gösteriniz. Bu heykelin durac,ığı sağlam fakat 
tabanı bozuktur. 

** Suikasd -- Yağınç 
Yugoslavya hükQmeti, Maısilya 'eğıncı hakkında ulus· 

lar soıyetesine yeniden başvurularda cmüracaaatıorda) bu
lundu. 

Bu ftkir, yurd se .,giıine karşı bağıı\lanmaz bir yağınç-
tır. 

lngiliz 
Gazeteciliğine ~ir ba~ış 
İngiliz gaze~eleri nasıl ve ki
mler tarafından çıkart!ıyor. 
:Londra gazeteleri dünyonın 

gelişmiş, en evrimleşmiş ga~ 
zeteleri arasında sayılnrlar. 

Bu gazetelerin kaç kişi 

tarafından yazıldığı, çok me
rak edilecek bir şeydir, kaç 
kişi taraCından yazıldığını 

diyor. kaç kişi tı ruf.odan di
zihliğini, basıldığını demiyo
ruz Çünkü gazete her şey
den ön.:e onu yazanların şa
hsiyetine. bilgisine, ve tec
rübesine dayanır Bir gazet. 
eye onu yazınlar, hayat ve
rirler . 

MeselA vDeyli Ekspre)) 
gazetesini ele alalım: Bu ga· 
zeteyi t 16 kişi yazar Bunla 
rm başmıla bugün yetmiş 

yaşına varmış olan B. Chıı

rles Sarle bulunur. Yazıı~ıl 
arın en genci ise on dokuz 
ya,ındadır . Orta bir yaş ~·ık· 
ar.Isa her muharrire 36 yoş 
düşer. Bu 116 yazganın 55i 
eulidir, 77 inin çocukları va
rdır . 

Bu yazman kolleksiyonu 
içinde eskiden kimyagerlik. 
mimarlık, aktörlük, denizci 
lik, hitkimlık ede"nler var
dır. 

Bu yazmnnların 7 J i yol
ıni ilk veva orta tahsil 
görmüştür. 7 ı si lise talısi· 
Iini tamamlamış 5 i hususi 
okullara devam etmiş üçü 
de ömründe okul g&rmemiş_ 
tir. 28 i ünüversiteye devam 
etmiş yeılisi üniversite tah
silini tamamlamıştır . Oniver
sitEı tahsil :ni hitirenlere en 
mühim işler verilmektedir. 

lngitterede gazetecilik dle· 
mine girmenin yolları çoktur. 
MeselA Deyli Ekspres yazı_ 
cılarının 64 g-azeteye iş~·i 

olarak girmişler ve ~azete_ 

ciliği gazete içinde çalışa 

~·alışa öğrenmişlerdir. 
Sonra gozeteye doğrudan 

doğruya ynzıcı olaıck gir_ 
mek de mümkündür Bun
lar çalışu ç& l ışa değerleri
ni gösterirler ve muvnffuk 

olurlar, yahut ğünün birinde bu 
işi bırakıp kaçtık.tan sonra 
teı.;ar bu mesleğe döner. 
ler. 

Bu mesleğe babadan tev
arüz edenler de yok ıleğild

ir. BilAkis bunlar da çoktur. 

r .. 1 

H ava T e h 1 i k e si n i ı ı 

O kadar ki dört beş nesild
enberi gazetecilik eden ail · 
el ere sık sık raslunır. 

B il e n U ye O 1 u n u zrı 
l 

Türk Hava_ Kurumu Başkanlığından: 
«Hava lehlikeılni bilen» üye yaztlmanın şartlan 

şunlardır. 

A - ller yıl en aşcğt 20 Ura vermeği yükenmek 
{taahhüt etmek)· toplama işlerini kolaytaştırmak için 
yükenler (taahhıltler) her yılmhaz/ranında alınacak

tır. 

B - Hava tehlikesini bilen üyelere bir üye numa -
rası ile özel bir rozet verilir ve isimleri ajansla yazı 
lır. 

C - Yükenini (taahhüdünü) yerine gdlremlyecek
lu Türk Hava Kurumuna haber vererek üyelikten çe 
kileblllr. Yıl içinde haber vermeden vc•rf mctslni ver
miyenlerin isimleri ajansla yayılır 

Ç - Yirmi liradan aıağı yardımda fıulunanlar 
Türk Hcıva Kurumunun yardımcı üyesi olurlar. Bu 
üyelere rozet verilme: ve isimleri neşredilmez. 

D -Hava tehlikesini bilen üye yazılmak için .1 nka · 
rrıda Türk Hava Kurumu· .uerkezine, başka yerlerde ' · 
1 ürk Hava Kurumu şubtlt.rine baş vurulmalıdır. 

~ 4 

Dikkate de~er bir nokta 
Deyli Eksprt!s gazetesinde 
bu kadnr yazmRn çalıştığı 

halde bunlardan pek azının 
halis lngiliz olmasıdır. Mu. 
8 i jqkoçy:ı lı, 7 si Galli, 3 ü 
İrlandalı , 3ü Avusturaly:ılı 
3 ü Kanadalı, biri Cenubi 

, Afrikalı, biri Yeni Zelendalı 
ve birkaçı d .dıa buşka yer 
lerdendir. 

Gazetenın spor nruharriri 
Ulis Rogers papaz olarak 

1 yetiştirmiştir. ( razetenin mi
zah muhuriri : Oksforddan 

• çıkmadır PJris muhabiri 
' Ldtin ve lng-iliz edebiyatı 
mütth <ıss ısıdır . 

Başmuharriri. tarih ve ek
onomi profesörüdür. 

GJzetenin muharrirlerin 
den 91 i guzeteciliğe yazı 

yozmak istedikleri; gazete
ciliği maceralı bir meslek 
buldukları için girmişlerdir. 

Çoğu hAlt\ bu fı kri ta~ıyor 

Parti 
Mazarhğtnda yapılacak park 8aş~ammız birkaç güne 

Kepsütte 
Güzel bu spor ~ünü. 

cuma günü-Birli~iler Kepks~ı 
giderek orada tabur ta 1 İzmir Park mütehassısı bu i$ 

için tetkikat yapıyor. 
İzmir park mütelıassıgı mü· 

hendis Ferit şarbaylığın dıı

vetile İzınirtlen şorım za 
gelmiştir. Mütehassısın geli
~i llyaslar mezarlığı yerinde 
yapılacok olan p::ırk işi ile 
elgili bulunm11ktudır. 

Mütehassıs dün şarbuyımı
zı ziyaret etmiş sonra bir· 

likte park yerine g:d ılmiş 

ve birlikte tetkikata bulu
nmuştur. Şarbaylık Mühen-

disliği ton·fından hazırlanan 

park projegj iizerincioki esos 

lı değişiklikler yapılacağı 
anlaşılmaktadır. 

~ imento f ıyatlan ~a~kında 
Çimento fıyntlurının indi

rilm~si h.ık kındn ekonomi 

bakanlığından ilbaylığa bir 
gt)ne)ıre "'Plmistir. Bu <re-

~ o • l"' 

nelgeyi önemi dolayisile ay. 

nen yazıyoruz: 

1 - Çimentodan ton ba
şına nlınmaktn olan istihlak 

resminden 250 kuruş tenzi
ldt yupılnınsı Büyük Millet 

Meclisi heyeti umumiyesin
den çıktın k:ınunla onaylan· 
mıştır. 

Bu kanıınuu hükmünün 1 
haziran 1935 tarihi nJen iti· 

haren cereyana başlıyı:ıcağ'ı 

kanunda musarrahtır. ~1etin 

l haziran 935 tarihli resmi 
gazetede bittabi cıkac:aktır. 

2 - 18 4 935 tarihli v~ 

909 sayılı telgraf nda göste

rilmiş ş ırtlarlo çimentonun 
tonunun 22 buçuk lirnya 
salılacağını ve vergilerden 

tenzilat kabul etlildiği anda 
bu tenzilat nisbetin de ayrı-

ca fiatı n dü~ürülmesi İ<·ab 
edec·ı>ğini bildirmiştim , 

3 - Birin<'İ fıkraduki va· 
ziyete nazaran l haziran 
9 5 tarihindell itibaren çi-

mentonun ton başına Cuıtı 

1 ~O liraya inılirilmiş olmnk 
icab ettiğinden vııktm darlı 

ğt hasebile ıılıcılorın hukuku
nu temin eJec·ek tedbirlerin 
alınması İ{·İn şimdiden bil
diriyorum. 

4 - 909 Snyılı telgrafın 
esasları tlahilinde 1 huziran 

935 torihınden itibaren ~·imen- 1 
tonun ton baş:nıı y!rmi lira- , 
dan sa.tılmusının temini ve 
inhası rİ<'a olunur.» 

•====-==-== = 
ve onun için gaztıtecilikten 

ayrılcnıyorlnr. 

Gazetecilikten ayrılan bir 
ka~· kişi ise hfila bu meste. 
ğd hasret ~·ekmektedirler. 
Hakikatte Jiinyada mesldk 
lerine en ~·ok bağlı olanlar 
gazeteciler. ı;ift~·ıler, deniz· 
ciler ve madencilerdir. 

Deyli ekspresin yozm:ınları 
İ\·inde hakikaten maceralı 

bir hayat g-eçirenier de va
rılır. 

Charles Rose bu zat 
eskidı:ın bir yamak olarak 
A.vusturulyayn gitmış, or:ıda 
maden amelesi olurnk <~n lış 

mış . daha sonra bir bara gi· 
rerek garsonluk etmiş. nı

hayet Avusturalyanın al-

ka~ar geliyor. 
C. H. P. İlbaylık idare 

heyeti başkanlığına tayin 
edilen Kütahya saylavı Dr . 
Lütfinin birka ~· güne kadar 
gelmel'lİ beklenmektedir. Pa. 
rti ba~kanımız şimdi İzmir· 
dedir. 

~e~rin numara işleri 
Ev ve dükktln numornla 

rını gösterir pilakalardan 
sonra cadde ve sokak ldv
halurı ıla yerlerine konmu~ 
tur. Bu suretle şehrin nu
maralanması işi bitirilmi~ 
bulunoıaktrd ı r. 

ile bir maç ~a~tı~!r bitdı· 
Kepsüt muhabırıaıı 

riyor : · · ı şiınJ 
Cuma gunu Kep~~. hır 

iye kadar görnw<lı_gı_ kdı:JI 
.. .. ı 1 18tıh . 

spor gunu yaşnu f ehıtlı 
taburu kumnndanı ~ tııb· 
tarafı ndnn tertip edılcn l ı,e, 

·ı sn ı• 
urun futbol takımı •} tı~ı 
sir ı.ımanbir!iğinin ycıP ·çe· 

h. qnhO 1 
bu maç güzel ır ·' 81111 

rsinrle seyircilere hey~ctti · 
l. b" .. fl'eçır 

ve neşe ı ırgun ı::ı • g"li· . tı l.' 

Ovuna başlama son 908 • 
. l YoAııı> 

nce sporcu arın « .... }bise 
leri arasında geydığı 0 ·ıe .. cutııırı 
leri ve sporcu vu . ~cor 
k d 

.. -· 010}crı L 

M 'ld' arşımız a gorun. . oşlB 
aaş verı l. noslin hal ve ati ıçıo k{cırıfll• 

Oevlel büke::dnden moaş dıkları işin ehli olı ca kııbile· 
alan memurlara hazinın ma- bilmeden her i~den çı .,,.tle 
a~ı ıliin verilmiştir . ceklerini ümidini 

kU1hu 

beslendi . ı 8dı· 

H 
lk . . • İ · k İ Birinci haftayım ~8 ş8ınlll 

aı evımızm enıs or u. hdkemirı dikkat ve ihtıP1 bUf · 
Halkevimiz turafından ev. iılare ettiğ i bu kı_sı'.-'1 ;u hİfle 

in nrka kısmında bir tenis 
kortu yaptırılmaktadır Te
nis kortu yapıldıktan sonru 
teniscilerimiz faaliyete ge~·e

cektir 

At koşulan 

un aleyhine, BirlığtO e 

olarak netice verdi .. c ttf 
ikinci haftayım dıı Y.10 ıjc· 

. ttı ne 
n ı ı,?ekı lıle c·eryan ° .. kO' 

'k. oJoı•e ede Taburun ı l g d' 58· 

rşı ldmanbirliğinin ye 
1 

yı yaptığı ~örüldii. 
108 

bİ' 
Her iki spor takıın ukto· 

Ünümüzdeki cuma gunu ze ~üzel bir gün yaşat sı~ 
l k 1 · ıkb 1 t d k k.. eder, · ı yapı ur.a o nn ı oıtur a rın an teşe ur ' l(ep•İl 

koşularına girecek hayvan- sık ~·urpışmalarını ve hcıJ'I' 
lı:;rın kaydına yarın başla- muhitinde de spor00 

.. ~giiler 
nacaktır. Koşuların çok rnğ- miyeti hakkında . go 
bet göreceği umulmaktadır. bırakmalarını dilerıı. , 

Balya Öğretmenıerı. 
Bir. toplantı. ~aptı lar: Bu loPı~Rtıda. Öğretmenler :ı~~: 
leğı dertlerını deştıler ve onemlı karar_lar. 1 !~~ ... ~: 

B ılyu. 1 (~uhabirimizden biye işlerı. koy. 1.ş tifıJ.l1e ~ 
- 23 Mayıs persombe crü. zeplerden nz·ımı 18 

. ·iO ıs· 
~ h ene ıı 

nü öğleden sonra sene sonu r <' leri ve yenı s I· 
kaza öğretmenleri toplantısı t ·kler vardı . 

1 
kaııı ~0f6 • 

11 l k Bu toplnntıuıı l ifil l 
yapı, ı. Top antıya ııza mu-

1
. 1 . 1 ki dert er . lttl' 

1. 1 . . h . lJ"l ım erı mes e .. eP1tı 
ol ım erının epsı ge ı er. ştiler ve birçok orı 
Tam saat 24 de kongre ma· k. 1 erd"ıler 8 ~· ar ur v · sır. · 
arif m~muru Hasan Arıkanın Merkez mr.ktepler1Jersler1 

bir söyl~vi ile ~çıldı ve ~OJ~ lığın fozlıılığı~den , 
l ıntının amacı ızah edıldı. tatil etm ekdedır. i birikt 1'~. 
Sonra rııznameıleki madde- Koza muttllirnler <,une ~ 
lerin görüşülmesine ~eçildi . me snnd~•?1~ .~.~;~~}en ""~ 
Ruznamede tedriRat ve ter_ vvetle~lj/t 

Fransız kabinesnide değİf 1: 1
Ju• 

(Ü~t taruf birin<'İ ;snyfada) alııcakt,r ki bugu~ 1 ınıoJ80 
ns bakanl ı ğında kalacaktır enlik ılurumu bıı 
Lord eden dış bakanı olur bu doğru olur. ktıbİfle~e 
s::ı B. Muktlonuld onun yP.rİ· B Loyıl Co:cu~ ,.erifoı 1 

• 

ne mühriihas lordu olncıık girmı>sine ihtıaıll 
Con ~aymen onursnl öılcv yor. ~ 

tın madonleri işletildiği za-
man alt n 1 hın zalurında 
rnlışmış. • dnhn sonra 
boksa metak ederek boks 
ma~·larına dllir yazı yazmuğu 
başlamış ve boks muharriri 
olnrnk Londrayn dönmüştii. 

Lonrlrnıln türlü türlii g-azet-... 
elera y:-ızı yazdıktan sonra 
Oeyli Eksprese yerleşti Bu 
gün bu gazetenin en bellib
oşlı yazmıınlnrındandır. 

frevşr Vignnll (2). bu 
zatersane nmelesi idi. Boer 
muhorebe~i koptuğu 

zaman muhııreh(ıye işt

irak etmiş. daha sonra 
kitap yazmağn koyulnrnk 
elli Ü\' kitap )OzJıktnn sonra 

. rııiştır · ta 
O'f\Zetec lığe gır fi sar 
~ "hbar ş~ dO 
Gnet.enin istı . ıistıııı .

1
. _ 11ırı 1 8,ıı 

'r ız .. teeı ır"e bir rı 
tı " diı:ıine ode 
ba~lumış . • en ~ ceıer 1 • ·rı 
lık fiindi~tan rdo roııılı ı\-'.. 
b .. l . yoı ı yllz ı erııı'~ 
ırı )Jr r e v 

5000 altın heı ıy .flıştır· 
zııı 8 "' '!§' 

ve hu yazıyı ~o. de ibtı fi 

Muharrirler 1~:"10 "0,;ı.ifld~o 
- go ı ıorı Hor koptugu 81 rıı rı 
ğd &ı ...... Jtl 

kurşun yo o , 0Ju•·-. . 
· · an ' 0 .. ·ıdı r vazifcsını yııp Jeg1 ·ri 

korkmuynnlor az uttıırrı 
. bıı~ıll 

G ızeten ın liıı1 

i . k" ıııe 
< ıyor ı : b·' tiiO 8 

1 ,. 

- cdlnyatımda u sr~11ı10;11 
k ve ısıtır· 

c7uzetcci knlcnO çuM 
Jarımlu birlikte . 
tlovam etme~tedır. 



TOIUCDILl 2 Haziran 

çok mu /t ı. 1 . 1 -Onu bu kadar 
~~<ive iki yaprak ~* 1 seviyorsun? 

~-------------------- - Dedi - galiba o son 

Sn Qk~Un gül yanoklorını n 
.. n ı b'· -İç utun rengini birden 
tnek · r 

epi b' ıs ıyordum . Orodan 
ın u ır va kıt geçti. D ıyann· 

11 ıtn. Başımı ona uzatarak: 
sııı-d Oh! şu mımekşe koku· 

· edim B .. 
İrd' ll§ıoı hiddetle öteye çev 

~i 1tir\'~ k~rdrşiyle yerini de · 
llıa dı. Sınc ma aradığı zıı
tiın~ındn ona baktım ! Gözle
ler/~ karşılaştı ... Onun göz
de n ° kın nefret benim kin · 

lllerhamet okunuyordu. 
da~ Terbiyesiz diye m ı rıl
l!<i;ı~~ını İşittim. Rirdenbire 
r~ın rır:n ynşardı. Hen de (a-

o. var ıın b mamıştım Arkadaş · 
aş ı nı bana döndürdü. 

- N \'.. asıl güzel deg· ılmi? 
"Y s ' 

'ğl en ağlamışsın. Cıdıl en 
ıın:ıcalt r ı· ı ım . 

~tı Ôyle öyle Şevket ağ
L tıcak f'I' ıterı ı ım . Bunu söyler. 
lılll. Ynn gözle ona b:ıkmış-

tj ~ Deli dedi ıleli ya bi -
Rorürse 

~ti;. E"et deli . . Oedim ben 
1. Y•ın ş· d' . rı · d ı · 'ıın b : ım ı şını ı e ır -
•ıı. enı s iz delirttiniz. Evet 

*"*~ N ı· er.· etııme .. Ner eye c.,.ı.d"'-
~ı~:ı r- ry ... 
S - 8ilı:nem ki: 

}arıa.t ~.ğ~çlıklı yolda yan 
~ k ~Uruyorduk .. Bu günü 
lellıiş~· ur heyecunlarla bl3k 

•rn. Rann: 

1~1 ((Yarın beni bekle)> de
t ~O. il} ~ltl an nasıl nasıl ı.·ır -
~. ıştırn ı .. 
~ıın ı· 

t~~or. 1 1 Yan yona k ucu k 
&n 'd gı iyorduk . 

ıı Ne k se11 • adar mesudum 
~ba dıyordum . Niı.·in seni 

~el.tanımadım? N iı.·in? .. 
~ıı t acıt dedi ve 1 rözlerı·-
1 a · · ~ 
'~lıt.ı lçıne akıcı bir kıv 
s a haktı: 
llbi b . 

' S enı seviyormusun? ... 
a}ır ~"rnek mi ? Hnyır 
C,. ' edime 
»tıa •.. 

tı o Ynnırna geldi. Kard. 
~· raıt •· 
, 1~ bir an göremiyordu. Hiç 
\ ~erıe §ey düşünmeden on . 

~ birbio~uldum Nefesleri. 
t- rıne karıstı 

'h llev. :o 
at.ltı 'Yorum dedim Ka· 

\ ~af1 r b~li hsu aUet .. 
tırıd ır tebessüm duda-

a rr • 
13 l:'>ezınertk söndü. 

~dj u kadar çabuk mu? 

e\"t 
~h- evet b' .. 

ı!J ~eı. k ır goriışte se-
~ ~Ot a.dnr güzelsiniz . 

t 1tdu~11 güzrılsin iı. Elim j 
~ltqittı koltuö-un altından 
~, . di·ıı ? k !!ık .. erıne oyduau 
~ elj . eı 
~ nı okşamağa bn-

·~ l!a 1 
t ~kıı C arından (' k:ın 
/~~ 1ta k 
1ıı1 ~ • • 0kusıınu yuvos 
~ 1\:ıy • 

ıı 1 ~ or ı ilerini arncu-
lllq 'Yordum Birden na-
ıl u~unu 1 
~ r'ttıl .. an amad:ın du-

t 
l'ıdi .~ Yuıünü okşadım. ' . ,ı Q 1.. • 
1~ b· lllOt hiddetsiz ne. 

ır 
l" sesle-

t\ "Pı · 
IJ f11 • Yorum. 
Qe> ~ır b· 

~itle . ır ailenin temiz 
\ bıın~ış bir goncasıydı . 

~'~k arı anlatırken hıç· 
ı ru ·ı 

~hı ag •yordu. 
b " ah• il h · Sacit diyordu 
~.I • tıJind L ' 
i{•tıı e sevmea. ıs· 

'~atı 
. F k 

~fl~llı. u ı..t gön üle sö-
~ol' 1

Yor ki ~eni sine 
~e lneıte e11 n evcl tanı. 
' \>IQi , . o~uı § Hu. O giın ya-
~ıllt nlllıarn kimbilir sa

tı er ilham etti? 

Kimbilir beni nasıl bir kız 

sandın. Seviyorum. Sacit se. 
ni seviyorum. Tanrım, varlı. 
ğım her şeyim kadar seviyo· 
rum. Ve ebede kadar da so
veceğim ... 

içimde yer eden heye
can bir sa<;nak "İbi <l'özle-

'"' '"' o r mden bo~andı . Taze hir 
yaprok kudar yeşil olan ıs

lak göz bebeklerine baktım . 

Yüzümü yüzüne day ı yarı.ık 

• saçlar ın ı olt~ııdım 

- Ağlama Nedime ağla. 

ma dedim seni hep hep sem. 
veceğim .. 

Kendisini kuc.ağıma bıra

kmı~ nemlı ye~il gözlerini 
yummuştu . Oturdu güzel bir 
lınç kü~·ü ~ k:ıyonın yoldan 
soklad.ğı bir' oyuktu ince 
kırmızı entarisi göğsüoden 

kııym ı ~tı. Bu i ldhı varlık 

kurşıs . ndo titredim . Onu te
krar tokrur baktım. 

- İı;termis i n dedim · istn
misin evlenelimi1 

• 

O eller ni yüzümde gezıl. 
ird i. 

Evlenelim evlen alim 
d~di Ve beni kendisine ,,. .. 
kti . 

Güneş bir kara bulutlu 
örtündü. Etraftan kuşlar uç. 
uştu . O Nedime yalnız ynL 
nız bir ~ey fısıldıyordu. 

- Evlenelim .. Rvlenelim .. 

** Yaşama defterinin ilk ya· 
pılağı ayrılmakla kapanmış 

tı. Şimdi çevirdiğim bu ikin· 
ci yaprağı . gözlerimi kapı 

yarak bir menekşe kokusile 
baygın olorak yazıyorum. 
Şimdi kuluklarımda yalnız .. 

- Evlenelim .. Evlenelim .. 
Fısıltısı dolaşıyor ... 
On gündenberi Nedimeyi 

görmemiştim. Onu görmek 
isteği içinde dallanıp buda
klan ı yordu . Acaba! 
diyordum Nedimecik 
mı?. 

•Nedimenin. Selma isminde 
\:Ok sevdiği bir arkaılaşı va
rılı. Bizim macerayi ondan 
başkası bilmiyordu. Onu ara 
muk için evlorine gittim. 

K:.ıpının eşPğinde duruyo. 
rdu. Benim kendisıne doğru 
geldiğimi görünce: 

- Ne o dodi. Hayır ola?. 
- Şey dedim. Nedimeyi 

~öremiyorum .. Merak et· 
tim. 

S:ıhi mi~' der gıbi yüzüme 
baktı. 

- Bu gün &inemaya ge
lecı:ık dedi .. 

Sevinçten ne yapncnğıım 
bilmiyMdum Unn sarılmış 

öpmü~üm galiba da kızardı .. 
- O!O! Oedi Sacit ne ., 

yapıyorsun ... 
- Affot diye uzakla~tım 

** Sinema saat ini ırnbırsız ~ 

lıkln bekliyordum. Ur. u gö 
rebilmek ümiJi beni sarhol:i 
(•t rn işti. 

Selmanın uzaktan süzü. 
lerek yalınızca yaklaştığını 

gördüm başım döndü gözle 
rim karardı . Buraıln tutuna
rak onu bekledim . 

Yanına yakl:ıştı .. Mesuda 
ne gülümsüyordu. gözlerini 
gözlerime dikti . Ve buna öy . 
le hir bakışln laklı ki: Hay
retten küçülen gözlerim bıis 
bütü kapandı. .. 

- Şimdi golecek dedi. 
Gel sana! 

akayı bilmiyordu. Ma<lem ki 
Nedime onu söylememişti. 

Ben de söylemiyecektim. 
- Benle alay etmeycniz. 

Rica: ederim beni üzmeyin 
dedim. 

Sinama ba~ladı. . Nedime 
hain ortalarda gözükmüyor
du. Birden sıcak ve nemli 
bir şeyin yüzümde dolo şt•ğı
nı h ıssettim . Kalbim heyeca
nla ',:arptı. G.ıliba edime 
geldi, döndüm, baktım . Göz -
!erimi hareret.li, t itn k bir el 
k:ıpatt 

- Beni neden sc;vmiyor
sun? 

Diye bir ses işittim. Yara
bbi bu Selmanıo titrek, ahe
nksiz sf'!Si.. ()ılgın kıı . . Lam· 
baları ~andı . Eyvah! o daha 
duılaklorını yüzümden celr:. 

memiştij Yıld ı rımla 
vurulmuş gihi oldum. Karş. 
ı ki locadan iki yeşil gözün 
yuvasından fırlıy.ncok gibi 
bana baktığını gördüm. ~e 
yaptığımı bilmeden ı\ışarıya 

fı rladım yarabbi yarabbı ! O 
Nedime onu nasıl nasıl tem
in etmeliydim .. 

** 

sıl bir sükun içinde yazı yo
rum Söyle söyle hıçkırık
lorım arasında sana anl 
attıklarımı unuttun mu? Ah! 
Ah! bana Selma senin beni 
sevmediğini söylemişti de 
ben inıınmamıştım. Hayır o 
beni sever demiştim. 

Gözlerim yanılmaz. Sine. 
mada gördüklerim bir şim-

şek hızıyla ~eynime yaz· 
ıldı. işte . işte sızı 

öpüşürken görüyorum. Can
avar .. Genç kızları aldatan 
Canavar .. ftıkat ah! Sen sen 
yine sevgilimsin. Seviyorum. 
S a· eveer'"' ım .. 

Evlerine koşuyorum . Kap· 
ının önünde bir conaseyle 
karşılaşıyordum. Bu ol Evet 
Nedime! 

- Beni de al diye bağır

ıyorum seni yalnız bırokmı
yacağım . Beni bekle. bekle 
geliyorum. ' Nedime, seni se
viyoraum. Seriy,ordum .. 

Seni benden ayıran Selma. 
~elma! Çalgın Selma, Melum 
Salma ... beni aff~t. Yanına 
geliyorum. Beijle- beni bekle. 
Sana ulaşmnlıyim. Yaşama 
yaprağının bu ikincisini de 
böyle kapamalıyım. Ölmeliy
im ölmeliyim ... 

E. İnanç 

Yunanistana mal göndere
ceklerin di~ketine 

Ankara, ı (A A. ı - Yu

nunist:ınn gönderilen • eşya 

faturalıırı orijjnal n.üsh J rı . 

nın ihraca tecim~rln tarafın

dan doğru<· fOğıdn adres

leri yaralı fafuralar1 tet~ik 
komisyonuna 2 fatura ör-

neklerininde g-e~·cn komı.:. 

syonlarn •eritmek ı üze~ 

re Yunanlı ihracatçılara gön· 

dt:rilrnesi lazım aldkadıırlara 

bildirilir. Atina<laki komısyon 

:ıdresi Epitropi Elenho Ti . 

molayion metohkon mega

ron atbenes Piredeki ı omis 

yon adresi epitropi elenhu 

timoloyion megaron sidirocl. 
Beraber içbriye girdik, • romiku ietathun lepire. 

Bahkesir icr1 
Juğundan 

niemuı: ı İl baylık encünıeninden: 

OJıı baş ı kızı ve derici 
~lehmet karısı Fatmnya bir 
bab hanesi ikinci derecede 
ipotek ederek ödün .. · para 
alım börek.~~iler mahallesinden 
keşkek zade Hncinin kanu
nu müddet içinde borcunu 
ödememesinden dolayı mu· 
kaddema Yenice mahıı\lesin

don bay Kazime 600 liriı 
İ1,.~in 25-8 932 tarihli bir kı· 

' t.ı ipo•ek senedil~ ve 260 
gün müddetle bırinci dere · 
ce<le merhum vo bu bor~· 

ıçın birinci ipotek fazlası 

mohc.uz ve satılması mukar
rer bulunan mezkur Börek-
.. ~i ler mahallesinde vaki ve 
soğı keşkek sokağı ve solu 
Nuri oğlu Haci arasaeı ve 
arknsı kt!şkek z..ıde Sacit ve
resesinin inhisarlar idnres;. 
ne kiralıı ıl ığı anbarı ve önü 
yol ile mahdut ve yukarı 

katta 4 oda ye ayrıca 

solon don ayrılmış eam:ı. 

kanlı iki ufak oda ve bir 
büyük salon ve bir halll 
ve hPp3inin tavon \'e daha· 
nı vo camakanı vo camları 

mevcut 8§ ığı kutta da 4 
oıla ve zemini kabntaş ~ö 

şenmiş büyük bir mutbah 
ve k:zma hamam ve ön şark 
lüsmına müsadif havuzlu 
bir oda ve bir haltı ve yine 
büyük bir salon ve ayrıca 

camalrdnla bölünmüş odn 
VA bu alt kısım binanın bah· 
çe cihetinde kömür ve odun 
koymnğa mahsus iki bodrum 
kiler ve alt katta Ja cam ve 
·amakanları tum ahşap ha
nenin 172 metro murabbaın
da nrsa üzerine bina·edilmi~ 
ve bu hjnn önünde ,172 me. 
tre murabbaında tula ve de
mir paramai.lıkla çevrilmiş 

bah~:e ve bu sene tamir edi. 
imiş ve bah~·enin İçereinde 
~ki erik: ve bir dull ve bir 

• 
~l'ftali ve bir liİmşir ağacı 
ile gül fidanları ve haneye 
a~ar yarım masır mcnba 
suyu olan hane birinci ipo
tek sahibi bay kazımın da 
ipotek müdeti doluduğu cL 
betle artırma bedelinin evela 

,.Pirioci ipotek Elnhibine · :veri· 
ldikten sonra fazla kalen 
kısmını da 2 ci derecede ipo
tekli sahibi ve 
satılmas nı istiyen bu dosya 
aleceklısına verilmek şartile 
mozkur hane ildn tarihinden 
itibııren 30 gün müddetle 
açık artırmaya ~~ıkarılmış 

olduğundan talip olanların 
bırinci artırma olan t -7·932 
tarihine tesadüf eden pazar
tesi günü saat 15 den itibaren 
Halık.esir icra salonunda hu
zır bulunmaları ve nrttıroıa

ya iştirak eılec-eklerin hanenin 
muhnmmen kıymeti olan 4000 
liranın yüzde yedi buçuk 
nisbctinde pey akcasmı pP· 
şin e n verm,·leri ve artırma 

şartnamesi tarih ilnndan iti
barPn her kes tarafından 

görülmek: üzere açık bulun · 
duğu ve tayin edilen iş bu 
günde artırma bedeli gayri 
mnnkulun muhammen kıy_ 

f darei hususiye akaratıudaıı birer senelik ica
rı artırmaya cıkarılan akarattan Umurbey ma-

• • • 
halesinde \'e bedeli mu ham menleri ~·irmiş<>r li-
ra olan 1., 2, 3 ve 5 11umarah mağazalar 

17 ınınıaralı garaj ve cami kebir karşısrnda Emiu 
zadeleriu oturduğu Ye üç scn~lik bedt~li ıuuham
meni 1050 lira olaıı mağaza ve Sahııisar 

mahallesindeu uedeli lllll hanuneni 30 
lira ola11 6 uurnaralı ya~lıarıe ve gazhane 
cıvarrnda. lwdt"li mulıanımeııi 3 lira olan tarla 
ve noter sokağında bedeli ıııutwnınıeııi 3 lira olau 
18 numaralı diikkan i~in soıı ihalE> tarihi olan 

• 
30-5-935 tarilıiııd~ talip çıkmamı~ olduğuııda 
1-7-935 lari ıı~ raslıy;ı n pazarlflsi µünii saa1 15 

1 şe kadar p:.tzarlıkla verilnw~ine karar 'erilnıiş
ı t.ir. Talip olanların ve bu hususla malumat 

almak Vt' ~artnauıe,·i öjl:rf>nmek i!'tİ\'eııl ~ rin bu .. . . 
miiddet zarfında viizde vedi bucuk nisbetin-
de muvakkat temir~aı yatırdıklaı·rn~ dair nıakhu1. 
\'e mektu pfarile ,·ila vt· t eııciinwniııf' ~e lnıflltıı i 
ilan olunur. · · 

Doğum Ve Çocuk Bakımevi 
Baştababetinden: 

Müessese ihtiyacındnn olup münakasaya çıkarılan aşa
ğıdaki cins ve miktarları yazılı 9 kalem erzakı ve mahru· 
katın 17 haziran 935 tarihine tesadüf ed"n pazartesi günü 
saat 14 de münakasa ve ihaleleri icra edileceğinden talip 
olanların usulü dairesinde müracaat etmeleri ilfin olunur. 

Erzakı~ nevı Kilo 
Süt 2000-2500 
Şeker 350-400 
Pirinç 700- 1000 
Ekmek 3500 4500 
Et 2000·3000 
Odun 100000 
Gaz 250-300 
Sabun 400 500 
ıeytin yoğ IOO- 150 
Taze sebze t 500 2500 
Kuru sebze 400 
Taze meyva 200 
Soğıın 3\10 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Balıkesir Ha~lanesinin ihtivacı olan 9000 kilo 
• 

inek ~iidü ile 7 ,000 kiLJ inek südiinden yapıl-
mış yo~urt 18 haziran 935 sah gunu saat 
15,30 da ihalesi yapılmak iizere açık eksiltme
ye korıulmu~t u ı·. Teminatı mu vaJ..kat miktarı 

1 12 9 liradır. İsteklilerin şartnamesini görmek 
üzere lwr :ı;lin is saatlerinde 'e ihale !!Ünü mu-, • C' 

1 ayyen saatten evel komis~·ona müracaatları \'e 
~k~iltıue korkomutanhk dairesi ch·arıudH ki ko
lordu <ı rttırma eksiltme konıis~ onu biııası icind~ 
yapılacağı ilan olunur. · 

257 - 4 

Ba/1.kesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kcpsiiue bulunan Kolordu istilıkfüu taburu
rıuu 935 senesi ihtiy<teı olan 15,000 kilo s1~1r 
eli 18 haziran 935 ~alı gü1tii saat 15 de ihalesi 
yapılmak iizeı·e a~ık eksillnıeye konnnıştur. Te
minatı mu vak kate ıuik.tarı 168 lira 7 6 kuruştur. 
İsteklileri u sart.ııa nıevi ~örnwk iizere her "Ün i~ • • .. t" ') 

zamanlarında ve ihale ~ünü ınuayyen saatten 
evel kolordu ~atın alma komis~'onuna miiı·aca
atlaı·ı. Eksiltme korkonnıtaııhk dairesi civarında 

metlerinin yüzde 75 şini bul
madığı tnk.tirde de en 
son artıranın taah budu baki 
kalmak şartile artırma 15 
gün daha tem<lit edi~erek 

yanı J 5 - 7 - 935 tarihine 
te:i~Jüf eden perşembe günü 
aynı saatte gayri menkulun 
en çok arLırana ihale Hdile
ceği ve ipotek sahibi alaca · 
klılnrilc diğn al/lkndarlar 
gayri menkul üzerindeki 

1 kolordu ~atın alma koıtıisyonuııda ihalesi yapı-
lacağı ilau olunua. 
haklıırını hususile faiz ve 
masurıfln dahil olan iddia
ları evrak kayıtlnrile birlik-

te 20 gün içinde icra daire
sine bildirmeleri aksi takti· 
rde hakları tapu sicilile sa
bit olmadıkca satış bedelinin 
paylnljmasındao hariç knla. 

256 - 4 

cakları VP. artırmadan doğ

ma dellal resminin müşteri· 
ye ait olacağı ve artırma 

günü hazır bulunmıyan mü. 
şterilerin vaz geçmiş naza
rilfl bnkılacakları ilAn olu
nur. 

251 - ı 
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•!!l!!l!ll!l!Mınaıını~ı~~ıı~ııl'-!:~ııı~ıı!ıı!oo!!~mı.~1ı~ıı~11~!ıl!I 
Dikkat :: Büyük Tenzilattan ;i 

3 Aylık bir 
zaman iı..~in lstan-

bulc.Jan dans mu· 
ollimi gelmiştir. 

Meşhur dans 
mütehassısı ve 

uıun senelerden 

beri Puristen di· 

plomolı dans der· 

ıi veriyor. En ko

' lay ve en çabuk 
bir metodla öğ

retir . 

nans etmesini 

~ istifade ediniz! ti 
~ SON MODA ti 
! Elbiselik kumaşlar, ipekli, yünlü ropluk ~İ 
;, f~ 
• ve mantolukları ve en güzel yazlıkları ,! 
. . ~~ 

I~~ F A ~ R 1 T A V S. A N L 1 il 
~ . Tıcarethanesınde . ~I 

-~~~m~!;:::::·~;: l• IstP.diğinize uyğun olarak bulabilirsintZ· ~I 
~racatediniz . ı; t.,evkaJade tenzilatlı S(ttışl<tl•(t r= 

1
•• başlanınıştır. r 
~' AY R 1 C A • ~ 

Sabah saat 9 • ~4 Kaptan oteli altında yeni ac, rlan F 1\ 11 il I · .. 
12 ye kadar. a\ı -
Öğleden sonra ,-t TA \TŞANLI ,.rUHAFl\7E mağazası--~ 

sant 14 _ 22 ye : 
kadar. t nı ziyaret ederseniz memnun olursunıı,.!:.1~/f{j 

Ders proıramı 

liiiiiiiiiiiiiiiiiim~~iifüiıiimiiiiiiıifüiıi~füilıii~iııfüiiiiiii~iii~iffiiimımı~~= 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~~~~mm•~•·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Balı~esir icra ' 1 Parça fiıtlırı Makıne ~ 

memuıluoundan: M Ü .J D E 1 Kr. fiatları. ~ 
B nzinci Nusrete boçlu il Sivri mekik 100 ~I 

Şehlutfollnh mohellesinden şe- 11.\ Y .\ T VE ~( H HA 'flNI SEVEN LEHE l!J ~oparlnk » lOo Kooıple ~l ~ 
kerl'İ znıle terzi Ali Rıza ve bi· \ t• k h • li1 lğnelor 2·5 mo kioeı;ı 60ifl 
rnderi Esntm bo .. ~·nnun temin • yon il r '' 1 Sil r 1 Kayışlar 35 ~ il 
istifası zımmındn J 2. 9- 932 fil Makine yağı Kompl~:~ ~ 
tarıh ve 360- 1 Numarn lı se- M A D E N s u y u mi şişeei lS ~:ek;ıe~o· ftll 
nedle ve 2524 lira mukubi. mJ Nakış kunağı 25 aycı . 80~ 
linde ve birin<·i de reeede O » makası 35 kın "'spık iH' ~ l!I Çakı 30 - 40 Kom li ~ 
ve birin<'i sıroda hoc~ koy. . ı.ıekrneoe ~ 
yum oğlu İbrahim Samiye ı\Iİl>E, B .\(~IHS .\K, KAR.\CfGEH, OÖB":' ~ Mubtelıl nnluş ve kabine . ıOO~ 
ipotekli bulunan ve bu bc.ırı f ••• makine iplikleri rnak in.esı ~ HEI\ HAST.\LIKL.\H LE llAZHISIZLIKLA..: r.:t maknslar v~sair Vad elışe· ~ 
için ipotek fazlasına hnciz RU.\ EN SİF.\JJ VE EN E\'İ srBrH. ~ teferruatı da bu ra it le ve· ~ 
konmuş olan mezkur Şeh · ~ .a nisbette ucuzdur. ri\ir. ~ 
lutfullolı mahallesinde vak i il ~ 

::k·:r~ .. b~~.c1:~::~~ :Ü::~: K 1 Z 1 LA Y = Sovyet Dikiş Makineleri Geldi. 1 
hacı Mehmet Ali hanesi ar - ~anama inalİVUZI H~ rilf>ra hu uıac.Jtıll ~UVU- il ~ 
kası ve önü yol ile .ı. nhdut 11'1 . . l J k' .k 1 1 . mJl!J:ı v, ~kında .. mecc:anen nakı~ "'llr~u .açılıy.o,r·,, ,,ı-~.: ve boduruın kn tta b ir mat- lHllt la l 1 r·aporu ŞIŞP er<ıf' · ı eli ~I Pi'( t• ya- ı ~- J -~ 
hah ve bir y~mek. 

0 
iast ve zıladır. 11 Saglaml ık muk.emmeh yet, tasarruf ve ışlenıesı katı yen ı .-nıı rı,tl kt:" ~ 

bir kızma hnmnm datun ve Bu ~uvurı haviliitiııi aucak uıulıterem =malda beraber Erkek ve Kadı11 terzilerile Plhist• i~çile ri Vt' ıın 1;, 1 
1 •· ı · · · · a=ı k 4 1 1 l · l k · · r· d ·· k ı · f ıt' " 1 

t ~ tu,·tın or1 ,, r pı ve pPnçere er ı halkımıza bir hizm<>t olmak iizere aldım. • samH ar arı ıemen nr e ma · uaf>sı ıal,ın a oları ııt; ÇP nw ı ~ 
tamam ve orta kattn iki o<la 11 .. zarif ve ı)ratik liiks mobily~ ~Pklincl~· hir· ~ 

h h Fi vatlar ~hvfl ndir' fırsat kacırmavmız. ~ . ~ 
::ıonir e:~-i~ veha~00!~ b~i; Yeşilli ca<İdesl i~o. 21) 1::1 Rııs kabine dikiş lllltkiııesi 1 

1 h . I mJ ~ 
ve tnvnn nrı mevcut ve on· Yağcı lsmai mı Elde etmelidir. Daha ucuz arzu ederalet't' ~cılnıı ~ 
enin her tora! boyalı oldu· • . .. • !iJ! • i1J 
ğu ve haneye ortn kett~n - l!!I ~~, k 1 •J iiJ ı o Aynk ko ra toşdnn ya pı· 1400 lirunın yü•de yedi K liil l.'..ı ve te cek nıeceli nıakinc cı ~i•• ~ 
lmış merdivenle g ir ilir vo buçuk nisbetinde pey akçası ayıp aranıyor l!I miıi tavsiye ederiz . Eski ,) makinesi olupta Jeğiştirmek iı:ı t iyonle rtı yeni "~8 )c ıS~ ~ 
hanenin gün bnt ı t n rnfındnn peşin P n v ı:ı rmeleri ve artır- Dört sene ovel lzmirden mJ v , riljr. ~.l makinesi olup~a ayak ta~mnk arzusunda bulunanlara yü ln ı z ~~o şeııl • ~ 
bir ınıktor b hçAsi de olduğu mn ş ı rtnaoıesi ilAn tarihinden köylere alış veriş yapmak mJ mı'lo verılır. Ayrıca makınelerde tamır olunur \ ' 0 mukine ulanlurll kolin ~ 
ve bu hon nin 40 sehimde 1·tibaren her sek tnrafından gö· jçio ~· ıkon ve bir ı!aha lcen- .; ve .'lakış meccanen öğretilir. . . bilo· ~ ıı::a . • ız ııı k ~ 
28 sehmi le iktisalınde yine rülmek üzere açık bulunduğu disinden haber alınamıyan, 1EJ F ıatlor ucuz olduğu kadar tediyat dn kolaylık gösterilir. ~lak i ne lerırıı · crere ~ 
borçlulara ait ve sağı borı;·· ve tayin edilen işbu günde mütenılJit n ramıılara rağmen mJ mum yedek parçaları bulunduğu gibi her nevi makiMlerc uya r makin" ve rı (:CJ 
lula rın büyiı k hisseli hanesi b d 

1
. . k mi parça üzerindeki fiatlarda yüzde yetmiş beş tenzi!Atla satıl ı r. if:1 artırma e e ı gayrı men u- bulunomıyan Çırpanlı Rumeli j ~ 

ve solu ke ll ecı· hoeı ınehmet ml S :\TIS YER • l ~ 
Herin muhammen kıymetle muhacirlerinJen arabacı lb- ':? ' • '" J • h/Clf ı ~ 

hnnesi verC'sesesi arkası vı 11::.1 k ~ 
önu yol ile mnhdud üst kn. rinin yüzde 1s şini hutma- ı rah im kayıptır . mi K. Şadırvan karşısında Sabri Sarfa -' . r::ıeiJ~~L!':ı 
tt 1 iki oda vo b.r s:ı lon ve dığı taktirde en son artıranın Gören v~ nereJe olduğu. llll!!lllJmJll•l!llilmJllJl!Jl!JmJlilm:Jl![§JmJmJffiJl!JlEm!lffillıniJEJffi]JmlTI]lfiJ~ınJIJDL!!ol ~ 

~~.~::1:~ ~~·~ •• ~:\;\C~:~~~~;. ;~;:;:gr~~~\~::F~; '.:~~~ ~~1ı1~.i:,~:,.:~·;;:.T~~~.~-):_~i_0_e_.f f~-İ~.f~~~~lımıil8mı DA G 1L1CAS1 ~~~~I 
önü cnmlı ve tezgt\ hlı bir Tarihine t~sndüf eden per ;ıe- \ üzerindeki hakları hususile : : mi • l ~ 1 filli ~ 
ekmekci furun ıı müştemil m Le günde aynı saatte fuit vo maırnrıfa dahil olan : ABOOllAOl.ft PINAR : ıiiJ Klik Ü rl ve çeJi k li olau daA I ıen~ k , ~1ı:ı~ ~ 
haneninde 40 sehimde 28 ynpılocoğı gerek ipotek- , iddialar.le 20 gün içinde ie- i ., i ~ uım~l hiı· ~ifa yt~ ridir. llı ca.~ıı u ~.t'.f~lt'u'n"sc~.jrl ~ 
sehmi ve ipotek çı ktıktan l. bor(' ve gerekse ra dairesine bildirmeleri ak· : PA~A HAMAMI KAPISl : = vesaırt• !.akmaları da ıuu s l.et,11 1 • ·ıotır· ~ 
sonra fazlasına şnmil olmak bu borç 2280 Numaralı ka. si halde hakları taJıU sicili· • KARŞISINDA . . . •.; ' ·· ·k ·11 ed11
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üzı:ıre açık artırmaya çıka- nununa temus etmek itiba- i"'"'LEFON ('R ·\l.f()~QNi ıi1 ~eıı~· uz larafrndaıı bu kere ı llh . ' ··~eııı .. ~ 
rılmış olduP.undon talip ola. .1 ' h 1 . le sabit olmadıica satıç be- • ı "" , ı • ,, rJ i • O w I , . 1 uıtl . ;;:ı 
nlnrın l ci Martırma olan 1 r ı e 1 a enın son gunün ar · delinin payleıjmasından hariç :vE SAiR TA)tlRAT YAPILlR: mı a g 1 1 c a s 1 11da her ~t,~ . ,,jhl ~ 

tırmn bedelinin yü7.. k 1 Ll d : : mi · · 1 iıtlJ~ :"' ~ 
7 - 935 ta rihine tesadüf eden a acoa arı ve artırma an •••••••••••••••••••••••••• il nırl hul CUK \'e kt• rıdi t' \ lflJZ{ t' ~.~ 

. 1. d de 75 şini bulması zaruri d c;. d 11 l ı · ı K kL IEJ ~ .r~bza rtesıBgünu saat => en olduvu ve yüzde 75 ı;ıini but- ı o~~s mı a 6e86no kresmı e ve·r · IJlp ma mUZ ,:. rahat edeceksiniz. . ,,_:1ıı1Jır · ~ 
ıtı aren ::ılıkesir ic ra solo - 0 -s gısı o an uaun mu U!I 1l l 1

•• ı·ı ~ nuiıdn hazı r bulunmaları ve madığı taktirde borcun beş ur '1 • Bandırma gümrüğünd~n mı Buh~~esır ve Balya yolhıı·ı uıuı .' jz&lfl1 ~ ~ şteriye ait olacuğı ve ar\ır_ almış olduğum (4-J 934) gu- mi . . , . .. , . , _ , tlt' Vt' 1111 ~ 
nrtırnnya iştirak edeceklerin seneye tecile tabi tntulacnğı mu günü haz ı r bulunmayan nlemet" ve 452513 Rayıh mı Ot.omohıl \C ar ,,ı ... ı,n ~life . 1c:1~11l 
büyük hanenin 40 sehimde 28 gibi merasimi saire si de ay-

1 
. makbuzu kaybettim. Hükmü im gelip gitmektediı·. .. -;:trr: (!!Ji!!ı~ t 

payının muhııınmen kıymeti rıcu yapılacağ ı ve ipotek sa- müşteri erin vaz geçmış oe- lomadığını il An ederim. f!!ll!Jl§JmJ[§]mJmJmJınJmJm:JIEJWJmlm:JmJlın fi2~:~tbd(JI 
olnn 2450 ve da 28 payının bibi ıılocaklılarla diğer a!d- ıarile balulaeoğı ilAn olunur. Bandırma Bereket bakka- 8 ·. 1T.•[ ,. et ırıO 
muhammen kıymeti olan kadarlaran gayri menkuller 252 - 1 lları Ahmet Bahattin QSlm yeTl. Y l ay 


