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Italya Yunanistan ve Krallık. Hava Tehlik~si Ka;~jl;.~d:.,.,,, 
llaheşisi~n'a El D l B k K -1 y . il G·· .. Dün Hava Kurulunda Bir 
~"&tmaktan ev et a anı ra orgı e oruş· T I y ld 

. G. . M k p . . T f. op antı apı ı. 
enedilemezmiş. mıye ıttı. ela sas artısı ara · ----
Pari,, ıo (A.A) - Kaglıan'nın ) K ) L h arÇ I } işçilerimiz Bir Uçak Alacaklar. Ban· 

~ietuıden anıaııtaığına göre hiç· tar arı ra e ı· De a ışıyor ar 
~et ıtaıya'rı j tediti uman t I • kacılar Aylıklarından y ozde iki Ve-
~.!:.r.~ı::~~~::ı!:"ıı~~ Seçimde, Hokômet Ezici Bir Çokluk Elde Etmiştir. recekler · Bir Proie Hazırlanıyor. ~ .. llabq anlatmadığı ile uğra• ,J 

.._- tı.ı,.·nın bu kurumdan \'e· Cumurbaşkanı Bay Çaldaris'i Kutlamıştır. 
~den korkuluyor. 
~tıvre gazetesinin diplomatik Atinı, 9 (A.A) - Anekur· 
~ h haber 'erdiğine göre B. tltos g11eteılnla yudığını göre 
Lı '1 Pantko yortulanndan sonra 
• 1111 dnlet bakanı bıy Mnromlbıllı L ·. qı aınıa yolu bulmak için ç•· 
~tır. B. Laval Romı t'ranıız Reçen çar .. mbı gGnd eıld kr1l 
~ elçinni Paria'e çıgırmııtır. Yorğf nesdlnde ıerglde bulun· 
~ dıı bakanı İtıllyan .. Habeı mık tlzere Pıiiı'e gltmlttir. 
~ıgınm Uluslar ,kurumu Bakın eıkl kralı knlcılık 
~ Kelmemeai için çahıa· tef t bıy Metıb11 pardılnln, 
~· Sôylendiğiae göre Fr1D1a hakkında :htlk4mettn gnrDtle· 
~ ..... baba•da bir girgide bulunarak. rlal blldlrecek •e Elen alaıa· 
~ lrıbna Jtaıya ne bir ....... , b 
-~ nun 6ytlk bir çoganlakla ana 
... 11 önergeliyecektir. Bu anlı· Ye lradeılal blldlrmedea knlhk 
~ l6re Bıbqiltan İtalyı'ya top-
~ek Ye ban kolıylıklar rejiminin tekrar karalpıuınıa 
~ tir. •kıncaluını ınlıtacaktır. Bay Zaimia tehriklb bbal ediyor 

yalan Haber Çıkaranlar Da hlber reemi ıarettfı .,.. 
lınluımıkııd1r. Dnlet beka-

~ 8 d- · nanın Yaaıalltan'ı Brllml 
tı ve ug-- ay Buhranı panayınadı orant•tl•m•k a.er., 

gittiği ı&ylenmektedlr. 

oı w D .,., o .,., · ıd. AH yuanın degltdrllmeal a cagı ogru egı 1 r. için toplınıcak olan alaal 
b meçim bug6n yıpılacaktlr. Eekl 

~l d• p• K k 1 • eumarlyetçl partiler eeçlme e ıye, ıyasayı arıştırma stı- glrmemltlerdlr. Seçime ancak 

)enler Hakkında llhaybğa Yazdı. Bay Avni 
~flt. tehrlmlsde, yılunda plyı - Orta Anıdola'da kurakbk O A DO 
~ hagdıy •e UD buhranı oldagu dogrodar. Fakat mıh· oean n 
~ taakkand• bir .. ,.. çık· •a• hıkkınd• hen6• kat'ı bır M • , 

8 
G • tt · 

.._ .. meyıncb gtlyı flnnlı· rakım n nlıbet yekıur. Bina· anısa Y 1 ı .. 
9':111ek çıkaramamak nal· enıley, f lıtlerl fırlatmık için 

Camarlyet Lılk Partlıl lamlı 
n Mıal• illeri bıtkını Y osgıd 
11yl1Vı Bıy A•nl Doğın, din 
Mınl11'yı ghmlıtlr. Bıber ılda· 

gımııı göre Bıy AYDI Do~ın 
Mınl11'da p1rtl kın n nıblye 

batkınlıklın ile bk toplıntı 
yıpaeak Ye Mınlu pirtl itleri 
iuertnde koaa11caktar. tray A •· 
Doğın'ın Mınlıı'dıa ıonrı kı· 

sılır1nı dı gltmeel mabte· 
meldir. 

;:: lloktor Boy Beheet Uı 
~itecekleri de hıber Ye· 

'• ~l~etl belediyeden eordak 
~ ı.a.k ki; buı uneul1r 
'9; .:11e ml11e1ıtle Myle 
't .,_elite gôıtermlıler •e ılrı· 
S ltaltın t1rlfındın 11tın 
~11 01aıı bağdıylınn 11b .. 
~";:'1 lcabettlAlnl ıöyle· 

..,~~e, batblın tır1fından 
~bir telıı uyındmlank 
~ Kayrt tıbllUkler y1rı· 
~ , letenebllece~ni gôse ıl· S, ~eyflyed Ubaybğı bll· 

• Aynoa bluıt tah~I· 
L,tl ifhr, 

bandın lıtllıde etmek lıtlyen· 
ler bulunıblllr. Me1ell, buğday 
ply1111ını yapılacak berhıngl 
on, yirmi p1rılık bit 11m, 
memleketin gaadellk itinde on 
binlerce llrıdın çok faslı bir 
rol oynıyıcıktar. 

Kar1klık 0111 bile Ziraat ban· 
k11ındı ıtok bağdty •ardır, 

belediye lcıbındı h6k0metle 
derbıl tem111 gelerek lbtlyıcı 
kHfllıyı bilecektir. 

Vasıf Çınar'ın Mezarında 

Dış işleri Bakanımızın 

Herkesi Ağlatan Sözleri •• 
(BClyük ölö Vlııf Çmar'ın An· 

lı1era'da yapılan cenaze törenini 
paur gilak6 uyımızda yaamıtbk. 
Dıt itleri Bakanımız Bay Tnfik 
Rltdil A.raı'ın verdiği söylev geç 
geldiği için onu da bugdn yazı· 

yoruı.J 

Ankır1, 8 (A.A) - Dıt it· 
lerl bıkıaı Te•flk RGtdfl Araı 
Vtaıf Çıaır'ın tabuta bıoında 

t• ınylnl nnnlttlr: 
••Talibin çok ıeıkh bir eli· 

nıl ba yıllı glnde bana ıns 
ıôylemek .We•lnl nrlyor. 

Şa alandaki yerlerlmls ıkıl 
Vilıf, ba 16ylnl menin taba· 
tuaan «ininde ben 16yllyecek 
dellldlm. Hayatında hiçbir •· 
men ah•k l1temecllll• yeri· 

mi, ne için ıldın; do~nuu, ba 
ınılerl benim için een möyllye· 
cektin. 

Vlııf Çınar; öltlmlnden ff!f· 
lerlnln, ırkıdatlınnın n bl· 
tin yarddıtlırınıa duydagu 
ıcı çok blytlktlr. Tam bir 
lakıllb çocoAa yetlterek, ytlk· 
eek ruban herycrde tef la lılal 
balda n orada yGr6dl. Sen 
ba yarda, bu aluu blsmet 
için elinde ılllb çarpıtbn. Kil· 
t6r alınındı ıeklnla çarpıttın, 
lıtlkllll koramı Glkeelle çar· 
pııba, blylk mık.atayın bat· 
lınada kitli •nıluında ba· 
landan n en IODn ntaaıaın 

- Sona 4 neti yWe -

biy (Jaldarlı •e Kondllb ile 
bıy Metakıu'ın pt1rtllerl gir· 
mektedlr. 

Bay Çıldarlı n Kondlllı'ln 

pırtllerl rejim deglttlrllmed 
mee'eleelnl ileri ıtlrmekte, yıl· 
aıı ba it için ileride bir geael 
oy yıpılmaıı lbtlmıUnl kıbul 

etmektedir. 
Bay Metıbu'ın partbl lee 

geael oya hacet kılmıdın der· 
hll kr1ll1Aın geri getlrllmeılne 
taraf tu balanmıktadır. Da 
bakımdan 1eçlm ıonancunan 
cGmbarlyet rejiminin llerlll 
için ôneml nrdır • 

Dlger tanf tan eıkl c6mha· 
rlyetçl parti tef teri clmharl· 
yetçl yarddatlıra eeçlme girme· 
ınelerl için bllcllrlkler çıkar· 
dıklarından oy •ermekten kı· 
çınuılann 11y11ının da ayrıca 

önemi nrdır. 
Atiaı, 9 ( A. A ) - Seçim 

batlamıttll. ~ndık bıtlınadı 

b6y6k bir kalabalık gnse çarp· 
mıktad1r. Hiçbir bJdl1e çıkma· 
mıotır. 

Seçimde Hnku
met Kazanıyor •• 

Atlnı 10 (A.A) - Önce 
taınlf edilen 124 ıeçlm bölge· 
ılnln oylın .bak<amet llıteılnln 

kuandığını göıtermektedlr. 86· 
kt\metçller 32,480, Metakuıın 
knl :lan yanı olan ırkadatları 

be 8,637 oy toplımıtl1rcbr. 

Atlna, Pire, Mıkedonyı, 

Tnkyı •e Adalarda btlkumet 
eslcl bir çokluk kuanauttır. 

Oy yermekten çekinenler Veni· 
ıellıt elebıtıl1rının soranı 

raAmen 11 olmattar. Makedon. 
yada rey •ermlyenler yGzde 
onbet kıdardır. Kom6nlıt 11yı· 
11aın blr11 ıruıgı gör6lm6ıtGr. 
Venlselletlerln onlara .erdikleri 
oy 11nılın Pıngılo1ealar Dra· 
mı'da kıybetmlttlr 

Camarlak batkını :hlkdme· 
tin kuuımıt olmuından ötllrl 
batbakanı katlalımıfbr. Batba· 
kıa eamarlak batkaaı ile gö 
rltlb b6k6metla bandın IOD· 

nkl 117 ... nı kanrlıflıneaktır. 

~~~--------~~-H nı tehllkeılnl bilen Gye 
yHımı için d6n hal'i karama· • 
manda bir toplantı olmuıtar. 

Havı kurumuna 120 bin lira veren 
Bay Ahdurrahman Mübürdaroğlu 

Saat onbette olan ba toplaatı 
(B6ytk lıçen (1111) karala) nan 
idi. Şehrimlsdekl bankıluın 

dlrektôrlerl de toplantıda ha· 
lanmatlır n ban kuramama· 

ıa yırdım me1'elell lserlnde 
koauımuılH, kırarlll ılmıı· 
lardır. 

Ban luıramunı 25 bin lira •eren 
Nurkalem Bıcı Bay uri 

Bnı tehUkeilae k1111 alı· 
nacak durum için çıhımık 

bere llbıyhktan, C. B. Par· 
tlelnden, tecim (Ticaret) oda· 
11ndın, 11ghk (Etlbbı) oduıa· 
dın, baro kanllu ile eiDal 

Sona 2 inci ylsde 

8. Sırrı Hoca Sliylflyoı-

Iran Hükümdarı N. Adil
, in Balık Hikayesi .. 

Karagözle Dacıvad iki Gon Bile 
Doğru Konuşamamışlar. 

Sorduğum Sualler Şunlardır: · 
1 - Bayatta ençok korktnAunuz dakike, 2 - Ençok eevilldip 

aiz dıkikı, 3 - Saadet hakkındaki telalliniz, 4 - En fada ya• 
lın aöyliyen kadm mıdır, erkek midir, 5 - Yalan lbım mıdır? 

İlbaybk genel mecliıl 1&•· 
11ndın bıy S1rrı (Foça) blklye, 
fıkr1 ınbandır. Her lakırdının 

Bay Sırn Hoca (Foça) 

baıında, her f lkrln ıonundı 

bir tane aayler. Nitekim benim 
ankette de &yle olda .. 

Kendlelnl encDmen oduındı 
baldam. Enell mueret diledi. 
Soan ilk korkmana, bir öllm 
korkuta olank ınlatta: 

- 326 Haeilade idi. Foçacla 

idim. TıbU lttibıtçı idim n 
memlekette bası mGcadeleler 
geçiyordu. Foça mekteb mualll· 
mine yatııdın ıonrı Anbça 
derel nrlrdlm. Bir yıllı IO· 

nundı oturuyorduk. Sarhoı bir 
genç içeriye girdi: 

Hoea ·dedi· ıeal öldlr· 
meğe geldim. 

- Hıdl oglam ·declm· git, 
yıt .. Yana 11bableyln gel, dl· 
ledlğln gibi öldGr! .. 

Ben onun eöılerlnl arbotla· 
gunı ıtfedJyordum. Meıer, be· 
rlf in mıklldı ciddi lmlt. Kol· 
tağunan altındaki uldırmıyı 

çık1rdı, tllt6me atıldı. Ben geri 
çekildim n ba ırada, bııtona· 
mu ılmık 6zere yın olank 
geriye döndlm. Tım ba ıında 
11ldırmıyı k11ığımı 11plamıı . 
Fıkıt ben duymadım n butona 
kıpır1k eline •ordum, Saldır· 
m111 d61ttl •e kendlıl de kattı. 

Bir ırabk ltıtımın döndlp.Cl 
duydum. Yere bakınca kuıgım. 
dan kın t.ıkırdıgını g&rdlm n 

- Soaa 6 aa 7lsde -: 
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T - k• 'd K "'l ltalya Hükfımeti iki Sınıf Askeri 
ur ıye e ama D h s·ı"'h AI ç· .., d A _ k R . . . a a ı a tına agır ı .. 
ta~ r _ e J l fil l • • Roma Gazeteleri, Italya . Üabeşistan Mes'elesine Ka

Kamil'io yaptığı reformlar Tflrk ulusunu 
uyuşukluktan kurtarmış ve ulusalcılık yo· 
Jile daha iyi bir yarına doğru yollamışlar. 

-ı 
Belgrad'da çıkan (Politika) ga• 

seteeinin 27 mayıs 1935 tarihli sa· 
yıeıadan: 

"Bugün hayal e•lnde Piyer 
Loti'nln yıııdığı yuılar olduğu 
halde Tftrklye'ye gldenn blr.,.klm· 
eeye, Tdrklye yeniden dd· 
zenlendJrllmtı bir lrest etkisini 
yapmaktadır. Bl\yle bir yolcu, 
eski Türkiye ortaya çıkar mı 

diye Get tabakaları kazımıya 
kalkııacaktır; fakat eakl Tdr· 
kiye, KamAl'ln kendisinin de· 
dlğl gibi: "Bir daha dirilmemek 
bere tarihin derlnllklerlne bat· 
mıttır . ., 

BogGnkG Tdrklye'de insan 
Gaerlnde en derin etkiyi yapın 
iki ıey nrdır. KımAl ve ya· 
radılıı. Bu etkiyi İetanbul'da da 
Ankara'da da birdenbire do· 
Jftllnıs. Bu ıördnftt Ankara'da 
daha çok göze çarpmaktadır. 
Ankara'da K.amAl n yaradılıt•n 
blrblrlle boğas boğasa oldukları 
ve Kamtl'in yaradıhta da dl· 
leglnl onaylatmaya mo•af fak 
olduğa gôrCllGr. 

Ankara Nasıl 
Ortaya Çıktı? 

Kamutayın 1924 yılında 
Yerdiği bir karar ile ·Ba yıldan 
Gace de ıaylavlar Ankara'da 
toplanıyorlardı· Ankara, yeni 
coğrafya ve polflika durumun· 
dan ölfl~tı Tftrklye'nln bışkendl 
oldu. İıtanbol kaq111nda Ana. 
dolu luyılarındı bulanın Hay· 
darpap fataıyonundan Ankarayı 
Bagdad trenile, ıpğı yukarı, 
onQç ıaaue gidilmektedir. İlk 

önce tren Marmara denlıl 

kıyılanndı ilerlemekte, adalar 
önlnden geçmektedir. 

Bundan sonra deniz görftn· 
mez olunca, Sapınca gôlftne 
kadar Anadolunnn çiçeklerle 
besenmlı parçaıunın görOnOtft 
usanmıktadır. Ondan sonra da 
aarı, çıplak n monoton kıya · 

hklar baıılar. KamAI, bu Ana· 
dolu kayalıklarının . ytıkaek 
yaylalarından birinde, Marmara 
Ye Kafkas, Filistin ve Kıra· 
deniz yollarının birbirini kes· 
tikleri yerde, Anadolo'nun gô 
beğlnde, Roma ve Hizanı hara. 
belerl ve eakl TOrk kenti 
yanıbeıında yeni bqkentlnl 
kurmaıtar. 

Saıuz n yetllllkelz kum ve 
kireçli toprak fletftnde bulanan 
yeni de•let baıkentfnln, insana 
haıım olan ha toprai:ların ıl· 
birli bir el ile yeni, modern, 
uygun ve bu bakımdan bııka 

kentlere benzemlyen bir kent 
haline eokaldoğu 11nılmaktadır. 
Bu yeni beıkent için çok pıra· 
lar harcanmıttır. Fakat yftz 
yıllarca Anadolunnn verdfAI 
vergiler, Oamınlı pıdlıahlırının 
hatkentfnln sGelenmesl ve yal· 
dızlanmaıı için Boğazf çl'ne ak· 
mııtır. Bagtınkft Ankara genlı 
bulYarlardıa, ht\Uln anlımlle 

modern btıkıalık yıpıluından, 
yabancı devletler elçtllklerfn· 
den, bilgi kuramlarından, "Hıl· 

knl,, gibi yapılardan, Gızl'n!n 
unyından, yazlık çiftliğinden, 

parllmentodan, modern otel ve 
.tlltlardaa ve memurlann otur· 

malerı için yapılmıt bqlonın 

yapılardan ortaya çıkmıttır •e 
iJzerlerlnde yeni yapılar yapı· 

lıcak olan daha birçok yerler 
vardır. 

Aokarı'dın TGrklye, birbiri 
kadar bOyük olan oe, dilek ve 
yordseverllk gf bi dç doygu ile 
idare olunmaktadır. 

Tftrklye:nın kurtarıcısı KamAl 
Atıtftrk ve ona ak ve kıra 

gOnlerle, idealler, istek birliği, 

dftııOnce birliği •e dolayıslle oğ· 
raımı birliği ile bağlı olan iş 

arkıdaııları bogfln TOrklye'yl 
ellerinde tutmaktadırlar. Banlar 
TOrkl ye 'yl kurtardıkları ve ona 
ulusalcılığı •t•ladıkları gftnden· 
beri ellerinde tutmaktadırlar. 

Kamll'iD Tiirklye'ıl, bir vakltkl 
'Tnrkiye'ye zıt olarak bouın 

batan oluealcıdır. Eekl Ttırkl· 

ye'de din ilk önce geUyor, ulo· 
aalcılık ise bfttftn bOtQn geride 
totoloyorda. Bogtın KamAl re· 
jlmlnla temel tatı, aayıaız re· 
formlann batlangıç yeri, bııılıca 
parolaaı ve batlıca yola aluıal· 
cılıktır. BogOnkO Türk ulaeal· 
cıhğı devrimcidir. Bıı aloealcı· 

bk, yapılmaaı gerek olan itlerde 
hiç te ıarsılmamakt•; dilde, 
uoeta, kapitalde ve bıtka itlerde 
TQrk olmıyan herıeyl ayıklı· 

maktadır. Panlılamlzm ne kadar 
kaytak ldlıe Tftrk uluulcıhğı 

da o kadar devrimcidir ve ba 
denimi doğuran da o eıld dev· 
rln kaytaklığıdır. 

TOrklyede ilk olarak ana 
yurt dOoftnceelnl ve ulasçolok 
duygusuna, klmblllr belki de 
Oımanlı imparatorluğunun dtl· 
tOo tarihinden örnek alarak, 
ileri eftren Kamil olmottar. 
Osmanlı imperatorluio bir yön· 
den karıtık elemanların birbir· 
terini aolıyamamalan, diğer 

yönden de alaıalcıhk doygu· 
lınnın yokluğu yOzılnden bat· 
mııtar. Toprak genişliği bakı· 

mandan Avrapanın her hangi 
bir dnletlnden daha bftyOk 
ve genlı olduğa halde nafoıa 
ancak 17 milyon olan bngftnkft 
Tdrklyede, bogtln Tdrklyenln 

dııındı kılmıa ve TOrk kClltftrlle 
yağrulmat balanın bfttOn ele· 
mınlann TOrldyeye çekilmesi 
ve yerleştlrllmesl letenmekle 
beraber, Tftrklyenln bu mftfrlt 
ulaaalcılığı sempatiktir. ÇflnkG 
saldırıcı ve emperyalist olma· 
dıktan batka bir tek dOaGnce 
aldından koımaktadır. Bu da 
hGr ve karıtıksız bir uluı ya· 
ratmak dOeftnceeldlr. 

Kamaı'in reformları: 

Tftrklye'nln dıt polltlkaeının 

bfttOnft, dft'tftnce bakımındın 

bırıpeverllk ve fıtlklAllo ko· 
ranmaaı demektir. İç politika, 
reformlar yollle llerlemflk ve 
medeniyete eritmek gayesi ar· 
dında kotmaktadır. 

Bu yıl Kamutay açıldığı zı· 

man ıöyledl&i eôylevde baıba· 
kan bunları ınlıtmıt ve de· 
mittir ki: 

" Ulnaal denimin yarattlğı 
yeni Tdrklye gerek dıt bakı· 
mından ve gerek iç bakımdan 

- Sona 6 acı yGade -

rışan Londra Gazetelerine hocum Ediyorlar .. 
İstanbul, 10 (Özel) - ltalya gazeteleri, Hebeıletan meı'eleelnden dolayı lnglllı gazetelerine 

bacam ediyorlar. 
Son gelen haberlere göre, 1talyı bftk'ftmetl iki ıınıf aeker daha toplamığa kırar •ermlt ve 

bu karar1oı derhal tatbik mevkllne koymuttor. 
1 ............ . 

Elen Saylav Seçimi Don Gece Bitti. Kardeşini Yara-

300 Saylavın287 siniHü- 10d1 ve ötdo. 
Bftkret ıo (A.A) Eski 

·kfımet Partisi Kazandı. 
İstanbul, 10 (Özel) - Atlna'dın haber veriliyor: 
Saylav S(!çfml dftn gece bitti. Reylerin tasnifi ıonunda 300 

eaylavhktan 287 ılaln hftkumet partisinin kaıındığı anlatıldı. 
Kralcı Metıkaa~, seçim senucunu ucube diye tavsif etmlttlr. 
Batbıkan hay Çaldırls, gazetecilere beyanatındı bu sonucun 

muhaliflere bir dere olacağını eôylemlıtlr. 
Atlna, 10 (A.A) - Seçim tam bir dorgonlak l~lude geçmlı· 

tir. oydan çekinenler çok azdır. General Metıkeaedan yana olan· 
lır çok az oy tophyabllmlılerdlr. Htık'ftmetln kazancı tamdır. 

300 aaylavlıktın 287 ılnl btıkumet almııtır. 

Hava Kuvvetlerini Artırmak için 
Bertaraf ta Canlı Hareketler Var 
Muğla 9 (A.A) - lıbayın da katılmaalle toplanan Uçak 

yönetim karolu bava tebllkeılne karııı alınacak tedbirleri gôrGa· 
mftettır. İki gOn sonra genel bir toplantı yapılarak geaeral lemet 
1nönGnQn göetndiğl eıaaların görfttGlmeıl ve ba e111ların çerçe · 
nsl içinde çahtılmuı eaptınıcaktır. 

Bilecik 9 (A.A) - İlbayın batlı:anhğındı lıyarlar ve halk bir 
toplantı yaparak bava tehlikesini anlatan ıöyle•ler verdiler. 
Bundan sonra flye kaydına batlandı ve pekçok klmıeler ilye 
yazıldı. 

G6m0tbıne 9 (A.A) - Bava kurumuna ftye yazılmak n 
herkese bava tehllkeıinl anlatmak için flfmlzde bir toplantı 

yapıldı. İlk adımda ltyırlar tıye yazıldılar. Hılk ır11ında da 
Gye yazılmak için bftyOk bir ligi vardır. 

Habeş lmperatoruna Suikast Yapıl-
dığı Haberi Y ~lan Mıdır? 

Londra, 10 (AA) - Deyll telgraf gazeted Babet lmperatorona 
kartı bir salkaed yapıldığının yılın olduğunu yazmakta ve trenin 
lmperatoron avı bol olan ha yerlerde avlanabllmeıl için darda· 
roldQğonn ve geçenlMde haber verilen eır.ır h4dlıelerl hakkında 

yeni blçbirıey doymıdı~ını blldlrmletlr. Habee hOk'ftmetl de bu 
haberi yalanlamaktadır. 

Acunun En Bnyok ·Bir Uçağı .• 
Parla 10 (AA) - Matla gazetesi acunun en bOydk ın uçağı 

olan ve oçut bıltnde 37 ton gelen uçaklı deniz yftıbatııı Arlehı 

dftn 57 dakikada 6100 metre yabelmlye mavaffık olduğunu 

bildiriyor. Bu ağırbkta bir .. açığın bu yakee.kllğe çıkmaaı birinci 
kezdir. 

Japonya 'Çin'e Yeni ültimatom Verdi 
Tokyo, 10 (A.A) - Japonya'oın Çin'e yeni bir 6ltlmatom 

verdiği bildiriliyor. Çin ba ftltimıtomda ileri eftrOlen ıartları 

kabul etmediği takdirde Japon kuvvetleri kuzey Çln'de hemen 
llerllyeceklerdlr. Ültimatomun metni gizli tutulmaktadır. 

Hava tehlikesi karşısında 
- Baıtarafı 1 inci yhde -

birlikleri yönetim kurumların· 

dan seçilen Oyelerle hava ko· 
roma İzmir tnbeel yönetim 
korumu (Baycık leçen karola) 
na teakll etmektedir. 

İsmir'dekl banka direktörleri; 
b6Uln bankalar memurlarının 

duygularına tercoman olarak 
bava tehlikesine kırp koymak 
ve bava kuromumııza yardım 

etmek için ayhklarından yftzde 
iki pay vermelerini kararlatbr. 
mıt ve taıbhOd etmlelerdir. 

Baynl ltcen korala geç 
vakte kadar gôrftıerek tehlikeyi 
bilen Qye yaıımı için lhımge· 

len tedbirleri ı)mıttrr. 

BftyOk kurul; alının tedbir· 
lere göre ylrllyerek Oye JIH· 

cak ve toplentılarını ıık sık 

yapacaktır. 

İzmir işçiler ve esnaf bir· 
ilkleri tef 1 bıy Oıman Şen; 

ilbay General K. Dlrlk'le te· 
mıe ederek İzmir ltçllerl Da· 
mına bir nçak alınmaeı etra· 
fında gördtmGttGr. lıçllerlmlz; 
han tebllkeılne kartı her 
tGrlft fedıkArlığı bızır bulun· 
mıktadular. 

İtcen kurala görfttmelerlnde 
ilk olarak bir proje hazırlan· 
mıeına •e proje Qzerlnde yd· 
rftameelne karar vermtıtlr. 

Bu karar Qzerfnde yOrftne· 
cek ve ltcllerlmlsln bGyflk yard 
itcllerlne örnek olacak olan 
yardeever hareketi ıayeelade 

birçok uçaklarımı• göklerlmlsde 

Romen finans bakanı Mltel 
Papovlç'ln zorlu bir dil dalat· 
mas1Ddan sonra kardetl tara· 
fındın ağır surette yarıla· 

mıetır. Ayni zamanda yaralan· 
mıt olan kardeşi de ölmGttflr. 

Uşak'ta Kızılay 

Haf tası Başladı .• 
Utak, 9 (A.A) - Şehrimiz · 

de bbyftk hazırbkları yapılın 

Kızılay haftası bıtladı. Şehir 

ptrkında Atıtftrk heykeline 
Kızılay tarafından bir çelenk 
kondu. 

Öğretmen bayan Naclye'nln 
verdiği ıöylev btıyQk bir ilgi 
uyandırdı. 

Balkedode yapılan bftyftk 
bir toplantıda ıeçllen heyet 
yazılan iyeleri mtırkttse bil· 
dlrecektlr. 

Stokholm'JO Ne. 
hatat Bilgini Uşak'ta .• 

Utak, 9 (A.A) - Stokholm'IO 
nebatat bilgini Uasel Erik, ka· 
r111 ve yanında bulanan doktor 
Reeeen kendi otomobili ile KG· 
tahya'dın horaya geldUer. Köy· 
lerde arattırmalar yaptıktan 

sonra Akııeblr'e gittiler. 

Kuraklık 
Sarayköy'dede Bouın 
Şiddetile Devamda .• 

Sarayköy, (Özel) - .ilçemiz 
dede kurakhk bfttfln şfddetlle 
devam ediyor. Sulama suyunun 
azlığından birçok tarlalar anla· 
namıyor. Rencberlerlmlz endJee 
içindedirler. Mendreeıten ea ge· 
tlrme komisyona itine devam 
ediyor. İlçemiz için çok önemli 
olan bu meı'elenln pek yakında 
iyi bir neticeye bığlanacatı 
umuluyor. ' 

Yugoslav Talebe 
Yugoslavya sivil deniz ticaret 

mekteb gemisi yarın İJtanbal· 
dan limanımıza gelecektir. Ge· 
mide mekteb talebeleri ile bet 
profeeör vardır. İzmlr'de buı 
tetkiklerde balonıcıklardır. 

yakaelecektlr. Bu lttıe bGUln 
ltcllerlmlzl yard ltcllerlne ÖD· 

ayık oMoklarından candan 
kutlarız. 

• • • 
Hna teblf lı:eslnt bilen Oye· 

lik için İetanbol'dı MObftrdu 
zade Bay Abdorrah••n Naci 
Demlrağ'ın hava knromumoza 
120 bin Ura verdfğfnl yazmıı · 

tık. (Norlı:alem) korıunkalem· 
Ierl dtrektörft bay Nuri Dağ· 

delen dt- ylrmlbeı bin lira ver· 
mittir. 

Yordun selAmetlne ve havı· 
valarımızın tehlikeden koran· 
ması yolanda bdyGk ilgi gôı · 

teren bu iki yurdsever TOrk 
gencini katlar, resimlerini tak· 
dlrlerlmlzle bJrltkde bltOn 
okurlarımuı ıunanı. 

l\levlidi Nebevi ... 
Me•lldl nebevi'nln OnOJll ..... 

deki pertembe gftnft ak 
11

• 
yani cnmı gecesi olıcığıD• 

yın uluea bildiririm. 
1 İzmir mafttlt 

R. Çelebiol111 

Talebe Kamplar• 
ı.ıt· 

KdlUlr bıkanlığındall fi 
mlz kdltftr dlrektörlftğftGe ge· 
len bir bildirimde bo yıl oıf" 
mektebler talebesinin yok ..... 1' ..... 
lardan sonra kamplara çık • 
maması, yalnız lise ve öğr:ı. 
mekteblerl tılebftalnln 01 

m111 blldlrllmlotlr. 

Bay Gasner 
Tarım bakanlığı nebi: 

korama Uzmanı profea6t .. , 
Gıener Ankara'dan ıetırl'° 0• 
gelmiştir. Profesör camı ı:., 
ne kadar İzmir civarında 
tetkiklerde bulunacaktır. • 

Hekim Tayinlefl 
el ~ro-

Karaburan bGkdmet ~ 
ru bay Nazmi 35 lira 
İzmir hftkdmet doktorl, 

Foça belediye doktorloA~ 
ayrılan bay Nebll; KelDI .., 
hftkümet doktorlagonn t•r 

edilmişlerdir. if 
Kuşadasmda Bir Ket 

. rıee-
llbaylık mımarı bay ~ 

meddln Emre bugOn Kol"""" 
sına gidecektir. Ko11daJI """. 
evi yıpııı onarılacığındaO 1' 
pınıa ketf lal yapacaktır· 

Polislerin Maaşı ,,, 
Şehrimiz pollı memor1'fl .,. 

aylık havaleleri Flnanı IJllı: fi 
lığından llbayhga gelaalf _., 

dfln memurlan haalraD pın

maatları Yeril mittir. 

Şehir Pazarları~ı~ ·Jdi 
Gnnleri de DeğıştıtJ 

ıeıl 
Şehrimizde cuma 8'0 ~el 

kurulan pazarlar; rarbıyh ,.. 
pazar gOoilne vevrilmtıdt· 

11 
zar gtınll Etrefpııa, Gflleı1;,. 
ve Aleancak p•zarları çalı: 1~ 
lıbılıku . Kartıyaka pazar~bl 
çok tenha idi, bonon ıe co· 
fünek (Dedebıtı) kôyGnde ,, 

mı gOnlerl karalın P8"".,., 
pazar gOnlerl kurulm•A• cJ"' 
lımıt olmaaıdır. Pııır ,_ 
örnek köyG pazarını ::,. 

tutmaktı ve onya gl ,Afi' 
ihtiyaçlarını temin etmekt -1' 
ler. Tepeclk'te altı mıbıll il' 
ihtiyacını temin edecek ;;ı· 
pazar için yakında yer 
mek Ozeredlr. 

Romanlarıınız 
(il• 

Y azımııın çokloğandaD ( sif 
verclnll haydadlar), (iki • 

1
. 

araaında) romanlar1mııı kOJ 
mıdık. Özftr dileriz. 

1935 
Bızır 

37 

Arabi 1354 
9 Rıbldlenel 

Evbt 

Gtbıet 
ôgle 
İkbıdl 

Akfam 
Yatm 
lmuk 

Eaant 
8,-18 
4,83 
8,34 

12, 
2,02 

6,29 
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yeıi Seçildi ve Der· Erkek Lisesi Ru yıl Manisa Mu~I- Paviyonlar Satıbyor 
hal işe Başladı Ekmek ·----- v timleri Gelıyor. 22 Apetoua açılacak olaa 

T.ı O l 7 5 T ı b • bmlr panayıra blylk ilgi wr ':~~: ( k~;~m:- ~~.:~~ Don Bazı Fırın· a e e erıyor .. Mi'!afirle;rK:rşılamak dar. Şimdiden INısı ıkıaouaı.t 
llm korala oyelerl yeni I • H J k Y J para"arını yabrmak ıoretile pa-
1eçllmlttlr. Yeni kurala larda Ekmek çın azır 1 apı ıyor •iyonları klralımıılardır. r •• 

en ayelerl bildiriyorum. 12 Hazirandı tebrlmlse ge mas ayında baıan pnlyoaı.na 
l.aaf bank111 dlrekUbl bıy Bu tunamadı. lecek olın ~00 M11ıha'h öğ Hhlmıt olıceğı onınmıktıdır. 

Gireli batkmnhğı, doktor retmeoln yıpııcıkları gtzfntller (Tahmin edilmektedir.) Tem 
&!ıyll Poyras ub•okanbğı, BuglnkG Anadolu'non hl için bir program baznlınmıetır. muzda paoıy1r yerinde pHl7oa 
ldClrG bay Bıklu Fahri r ncl 11hffeelade an •e boğ O~retmenlrr; 17.mlr'Je iki kalmıyıcak n letek ç,.k ol• 
lubllte, askerlik ıubeıl dıy meı'eleıl hakkında bir ~öa hlacak ve mf'ktrplerle cak olursa komltf'ce yeal pa 
bay Cndet n jandarma yası •ardır. Bls 0 yasıyı saat kuruml1rı doht •cıkln, 14 ha tlyoular yıphrıl•cakear. 

atanı bıy Sılm, tecim te 16 dı yaamıthk. Saat :ll de dranda Bngınıs'yı gldrcrkler Geltct'k yıl panayır yaapa 
lltrl oda1ı batkanı bay gaseıeoln telefonu çaldı ve dlr. Konukl1rın blrçoklara la yrrlnd,. (K.GhOr park) ı·a lotHe 

siraatçl bly Baıan, slra bize ,u haber verildi: mir öğretmenlerinin çocukluk, knrul.cakhr. (K61Ulr parlr) ıa 
bay Etem Kaya oyellklere - Fmalarda ekmek yok.. mektrp •e it arkadıılarıdır. yftcode Ketlriltceğl yerin ti• 
lılerdlr. Birçok alleler ekmekalz kaldı. Onun için gelme gftntl Kartı diden ıçıhn11ıoa bıtlıamıttır. 

•••a kurulumu• blytlk bir Bu hıberl aldıkıan ıonr1 yaka'da •aalfeel boloamıyın Pıoıyu; bu parkın ortua•• 
Ye ciddiyetle çahtmalarına 01rbıy doktor Behçet Uı'u te· öğretmenl,.r treni K1rf1yaka çok lnkltd edecrk H bıyık 

haTa tehllkeelnl bilen iye lefoala etinde 11adık ve mee'e· lıt11yonondı lsmlr ötretmrnlerl teelut yıptmlacakta•. 
ya INıılamıttlr. Kurulon leyi ıalıttık. Bize to cevabı Buııene olgunluk imtibınına girecek talebe, muı1Hm1erile bir arada. 1111 10,20 de BHmıbaqe lı · 

.. ylk yard lçiade Tutgal· verdi : lzmlr Erkek liaeel feo ve edebiyat lueımlanndan bu yıl 75 tasyononda karflltyat".aklardır. •a teref JI bir mnkle - Bazı mınt•kalarda balkın ıalebe çıkacaklar. lamlr~ln bo mm ve aydıohk mfteHeeeeiolo Maolıa'h ôlretmenler Jel 
Kadifekalede 
Yeni Bir Gazino ~ ... !!alına kunetle laanı ekmek.sis kıldığını bına da bu yıl mezonluı çok değerli Ye iyi yeılemlt gençlerdir. Bu ve· dlklerl gln MIHkı mllll, Yal 

. Kendilerine batarıkbklar timdi bıber •erdller. Mee'e rlmde llıe yönetim (İdare) ve tedrlı heyetinin çahomaeı eonu· dmmkemal, Vali Kbımp•taı 

Urganlı'da 
iller Tayyareye 

ma Başladılar. 
'l'argadla'nun Urganlı kö· 

en yuıhyor: 
S.Jıa bıtbakanımız Gener1l 

ln6nCl'aln, Tlrklye'nln 
ta lehllkeıl kart111nda oldu· 
hakkındı eôyletlerl, yurdun 
Jaaında olduta gibi, köyG 
e de derin leıhler yıptı, 

laıas Parıl ha.kanı B•y 
ID Ôzglr, balkımııı bir 

il'.~-. ... bya çağırdı Ye han teh· 

~ kırıııında uçaklanmızı 

6o en ibılyan olın n 
Jatında bulunan bıkkal 

Ali derh11l yirmi lira nre 
iye JHıldı. BGUln köy 
eUadea gelen bGtln y1r· 

yapıcıkhr. Uçaklan 
~ğıhmıdıkca rabıt uyku 

~'i'l'"''Ylllı-..Dıa lmklnııı oldu~uno 
Y•n kalmamıttır. 

Sarayköy'de 
•Tehlikesini 

tlye Yazılıyor. 
Jk6y, (Ôıel) - ilçebay 

'•la bıtkanlıta altında, 
ye yapılacak yardım için 

tedbirler hakkında ko· 
-.k lsere tarbaylıkıa bir 
la yapıldı lıoebay, top· 

f<lf.,~llııla bolunaalar1, e.tbakan 
lnônG'ala Tarklyenln 

.. ,a teJaUbıi kartı11nda 
ı.-.··~-do~nG bildiren eôıluinl 

hnıt •e açıklanan .. ., .. 
.... "" .... --... bugla için en btlylk 

-.ııe olduğunu ıöylemleıir. 
daıa ıon11, (Hua tebli 
bilen Gyf') yasmık lzere 

llelllk bir komite ıeçlldl 
1 

.. 

1;ı.;,ı•'T •tlıal lee b17lındı. Uaalr• 
ı 4 ftncG '!uma gDnQ ıeknr 

"""'7'1-ı b'r toplantı dıba y•pıla· 
Clrtı medanıoda halka ıôy 

k''~-. 
•erilecek, Ye hava teh 
ıolıtılacaktlr. Saraykôy 
tayyareye yardım için 

• geleni yapmaktan geri 
19e.ktır. 

._ MaUye mlfeulıl b•y 
8-ıdan'daa gelerek teftlte 

- MalmCldlrCl bay Ali 
laa11eıığ1adın dolayı kea· 

leda•t ettirmek here 
a gitti. 

- Gaai llbaekteblala im· 

leyi tıbklk eulrlyoram. Ken· codor. Ôğrendlğlmlse g6re bu yıl lleeyl bhlren gençlerimizin GHI mekteplerinde Ye erteli 
dlmde timdi e•den çıkar1k bepıl de olgunluk yoklamalarına p;frecek ve ylkıek ıab;lle gtla de Necaılbey, ffAklmlyetl · 

Kadlfekal~tlnia ghel Ye lı 
mlrla hertuefı g6rlaea Wı 

yerinde t1rbaylıkçr bir ...... 
yıptmlm111 maHlık g6r61mlt 
ıftr. Burada ylıier~ ta• 
fidanı dlktlrllmlıtlr. Gulao, 
çam ağıçlarınıa aruıacla Is 
mb'ln bGtln g6zelllklerl•I• 
paaoram11ını g6'8 alıcak Wr 
yerde olıcık ve lamlr'•a 
~Qıel n içi ftnblatu 
lıtlrıbıt ve f'Alence yeri 
c:akhr. 

ekmekelz kıldıkları blldlrllen başlıyacaklardır. Memlekete elverlşH ışı klı ve çalıekan gene· mllllye, Bılldbey, Fenlpıtı, 
mınıabları grzeceğhn ve lcıp fer yetleliren bu ilim müeaeesemizio baııodı ~ıltıanJarı kutlu · TGrkblrllğl, Cumariyet •e An· 
eden tedbirleri aldıracağım. larız. kara mektf'pletlndeki ıergllerl 

• • • 
Saat 24 te tarbay doktor 

Behçet Uı, yaptığı tetkikatın 
eonaacunu ldarehınemfsf'. te 

Jefonla blldlrdl. Ş11bay de 
dl ki: 

- Bitin fmnları birer 
birer grıdfm. Memurlarımı110 
yaptıkları telkikatı ıorduktan 

ıonra fmncılarlı dı temıs el· 
tim. Elde eUlğlm sonuç şudur: 

Denlldlğl gibi bu akıam 

ekmekelı kalın kimse yoktur. 
Yalnız, beher un çuvalında 
elll koruoluk bir yükseliş 

g6rtlld6~1nden baUt anamda 
on f lırff'rlnia gittikçe yOkee 
lecf'ğl tıylalan fHla dallandı 
rılmıt •e bergOn lki-6ç kilo 
ekmek alıolır, bogOn dört-bet 
kilo almıttır. Fırıncıları• her 
gtln çıbrdıkları miktardan fazla 
ekmek çıkarmımıt bulunduk· 
larındıa ellerlndekl ekmek 
Çir çıbak bltmlt n ekelkllk 
bandın ileri gelmletlr. 

öksüzlere Yardım Cemi
yeti Kongresi Toplandı. 

C. U. P. nin Himayesinde Bulunan 
Bu Müe~sesetle(250) Yav .. u Bakılıyor 

g,.zeceklerdlr. Bu mekteplerdeki 
öğretmenlerle bat öAretmenler 
bndtlerlnl ağerhyıcıklardır. 

12 Hazirandı Hılketl ulo 
nanda Ye 13 badr1ndı Erkek 
öğretmen mektebinde eaıt 18 
n l 9,30 araıında ilk tedrl11at 
enıp~ktörO bıy Rauf İoın tara · 
fındın (lı içinde ve blrblrlerlle 
arkadaelıktıı çocuklar) fC ( Cu· 
muriyet terblyeıl ) komlın 

( Mnzulan ) lıertnde Ud kon· 
feraoı verllecP-ktlr. Bu konfe· 
ranalardao lznıir ~ğrelmf'olerl de 
fatlfad«' ed,.ceklerdir. 

Konuklu, Kız ean'•t f'n&tl· 
HbünO, kus ve nkek llklerlnl 

n diğer mekteplf'rle ı:ehrlmlzdekl 
fabrlkıılarJ ve mOeıeeeelerl gr.· 
z\b tr.dklklu yıpıcıklardır. 

Gazinolarda 
Fiat KootrolO Var 
Şebrlmlzdrld bazı gazinolar· 

Jt'akat Kadlfekalede ıa yok· 
tor. Şubayhk ber4eydea 6aae 
boraya ıu çıkartılmuı içi• 
lzmlr ıu ıotyeteılnc baı,ar 
muştur. 

Şar işleri 
Şubıylakçı Bıbribaba rrkı 

flıt 6odP-n ltlbar .. n ıoee halinde 
bulanın Değlrmr.ndıA••da Da 
Ud bey ilk okul111 ônlae •• 
darkl yo•un keeme tatla d6v• 
mesloe deHm edllmekted 
Dö,eme yakında bltecel.tlr. 

• • • 
Şubay doktor Bebc;et U• 

da llatler çok yDkıektlr. Bazı 
Denildiği gibi fmncılarda gazinolarda bir kıb,enla 50 

un yok deilldlr. Ltkla bo.dıy 

paau gtlnl şuımıHdı kanalaa 
muhtelif pazttları dolı .. ıf, 
Kadtfekaleılue çıbrak ,.,.,.,. 

lilça lf'pr.ye dlktlrilea tll• 
ıAıçlarının bôytlme d6nlmlDI 
gözden geçlrmlıtlr. 

htlerlnla y•ikeelmeel dolayı· kuruea 11tıldığıodın ınbıylığa 
ılle on f latinla de ylkeel· Ökıüzlere yardım eemiyetinde bakılan ynrular geçen yıl kır geaintieinde. elkiyct edllmle n bDtGn gul 

me1l tabiidir, c. e. Parllıl blmayeıiade yr.ul idare heyetine de monf· nolardakl içki flıtlerlnln kon· H c 1 A 

bulunan öbClzlere vardım ce· fııkıyetler dllerlı. trolClne başlınmıeıır. Der gaal· I r~IZ e 8• Yarıokı (BogGaka) encfl· ~ 

mende tetkikat yıpıcağı• n mlyetlnlo yıllık toplanb11 dan Itbayhk Bfldcesi no ve kahnb•n1ınln flaı llıte leddin Kaçlı~. 
lcabedene ekmek, narhını, Parıl m~rkezlnde Parti bıtkaa llbaylığın yeni yıl bGdceıl lerl gôsden geçirilecektir. Kıh 
balkımııa yak olmıyacık Ye nklll e.y KAmra n'ın bıtbn· lçlıler bakanlı~ınca tetkik edil Te çay en fHlı onbet kuru.. Manisa'ya Gntaralar· 
fanncılarıa da unrını moelp lığı ahında yıpıldı. idare be· mittir. utılacaktır. Feslaıı yuaktır 
~~J~k ~ ~~~ yGk· ~·~·D npMu obn~bb~·------~~~--~-~~~~--d~,~--ıken YoWaSavat~-
1eheceğl•. edildikten 10011 yeni idare he· Kaçak Et Satanlar Yakalan 1 .ır. Yıll1rdanberl lsmlr'de r .. 11. 

\._..., ___________ ,) yetiae glall reyle bay Hamdi yene bulanan Celileddla ••• 

6 6 935 de AkyGrrk, bay Mehmed Akoı· bir hıreıaın totulduguna ya 
maa, bey lhhml FiUbe'U, bay mıotak. C..llleddla lsmlr'fa 

dhanl1rı biterek 
talil edildi. Hrelnci ufıan onblr 
talebenin eınıfıa ve bir tılr.be 

Din de ikmale kıldığı anlı· 

tdmııtır. 

Burnava'da 
Hava Tehlikesi Hak· 

kında Bir Konferans 

A•ukat arkadıtlarımızdan 8. 
Hayııl Ntelb tarafsndın pazn 

gGoQ eababı Burnuada çar~ı 

n.eydaoında, hava t~hllbel 

meHua Oaerlnde bir konferans 
nrllmlttlr. K.ılabahk bir halk 
kltleıl tarafından dinlenen bu 
konferaD11ada, bıy Hıyad, 

bııbakaa lımeı lnönlnCla Tar 
klyenln bir haH tehltkeıl 

kıqıunda olda1Un11 bildiren 
.Oylnlndea baluetmlt n Tftrk 
olaıonun haH karamaH yardım 
etme1lnla bagta için için ea 
blylk bir borç tetkll elt18'al 
beyu etmlttlr. 

Cezmf, Lay Şerıtfeddln, bıy Me· muhtelif yerlerinde otuza J• 
eerretcl NurJ, bay Doktor Ra· kın n aoymoııu. Ct-l"'n; 'n 
mlh ıeçUdiler. re'de b111 kimıelne Hlt•I• 

İdare heyetinin okuaaa ra bıraıslık rtJa da elde edil ... 
poruoa göre öklOzlere yırdım te lzmlr'e gctirtlmittl. vllle• 
c~mlyetlode bakılan yural1rın din, dQn ub•b iki tabarrl 
11yıeı (250) dlr. Bu çocuklar mrmuro brrıbninde Manlea7'; 
muntazam 8Uretle yldirillb içi ~ötQrOlec,.lni ve orada bıreıılt 
rilmekte, glydirlllb kuoıtıl rfYıdan Pltrığı kim elrrl göı 
maktadır. ıerecekıi . batmabıae lııı yo 

Klm&eıtz işçi Türk kadanla nundaa ırena bindiği 11rada 
ranlD çocuklara olan bu yavru fazla kalıbılık ar11ıada t.eıa 
lar, ba mQeeseHde ıoalanaın leddla pollela elladea kac-19 
yokluğunu hlueımiyecc:k ııurelte monf fak olmattar. 
bakılmakta ve ıkıamlın nle· Son gGnlerde trhrlmfıde et kaçakçıhiJ arlmtfbr. Dla Kadife 
rlne dGnmektedlrler. kıleıl yakınında lmırlye mıhallealala Barc 10klğında et kıçak· 

çıfırından Glrldll lpıllo oğl11 Bıeaa n arkadaoı S.Hh'la nlode 
Partlml•ln hlmayetinde hula uııbrma yıpılmıt, 130 kilo bçak et ile bir hayna kelleel 

nın Oketlslere yardım cemiyeti bolanmuttor. 

cidden iyi çalatmaktadır. Bıl Etlerla maıyenealnde hutılıklı oldukları anlaıılmıı •e banlar 
kamasın yardımlarına dayanan imha ettlrllmlttlr. Kıçakçıl11 hakkındı takibat yapılmaktadar • 
ba hayır mleueeeel, iyi ellerde Şarbayhk et taklb memora bay Vlııf Ye 1rkadaılarıaı tak· 
çok yanrlı olmakta Ye iyi De· dlr ederi•. 
tlceler Hrmektedlr. Elkl idare Yukarıdaki r .. ım, totaı.a kaçak Ye baetabkb ederi•• baalan 
lae7etlal takdir H tebrik ederken elde edea memurlarla •IU bçakçılan g61&eri7or. 
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Pazar Günü Avcılar Bir Sorek•"1 

Yaptılar ve~;l6 Domuz öldürdnlet·· 

Gelen Bir Bildirimde Afyon ürünü Altay,' K.S. K. ı, lzmirspor 
30 Eylfil_e Kadar ls!_an- Göztepe'yi yendiler .. 

bul Deposuna ~ Yatırı!mı~ · \j~~~l{~.:· 

Afyonlar tıırJadan toplamrkeo .. 

Bu yıl üretmenler tarafından 

elde edilen afyoolar uyuşturucu 

maddeler inhisarı tarafından 

30 eylül akşamına kad~ r lda· 
renin li!tanbol'dakt özel ( Ha 

suei) deposuna gönderilmek 
lilzımdır. Eski ürün afyonla 

yeni yıl ürünü efyonlarm ne 

şeklide satılacağı ve perosıom 

naSJl verllecf'ğl hakkında oyuş 

tnroca maddeler fnhfearı genel 

dlrektörlOğü bir blldlrim ha· 

zırlamış ve şehrimizdeki Uglll· 

lere göodermf~tlr. Bütün afyon 

teclmer ve üretmenlerinl önemle 

ilgtJendiren bu .bildirimi aşağıya 

yazıyoruz: 

A - Yeni mahsul 
1 - Yeni mahsul :30 ey hl.l 

1935 e rastlıyao pazartesi ek 
şanıma kadar lnbftıar ldaremi· 

zin İstanbul'dııkl husu~i depo 

sunu getirllecekttr. Yeni nıalısal 

için 1zmir'de depo açılmıya 

cakhr. Getirilen her parıl ufyon 

için smı numarası verilecektir. 

2 - Bu müddet lçln getl· 
rHmlyen afyonlar ancak erteel 

aene yani 15 haziran 19~36 

dao sonra o zamanki şartlara 

göre muamele görecek ve idare 

bu tarlhten öoce bu afyooJara 

satın almağı düşünmlyecektir. 

3 - Afyonu depoya getir· 

me masrafları inhisar idaresine 

ald değildir. Bu malJar alaka· 
darlım tarafmdan depo içinde 

teslJm ahnocaktır. İnhisar lda 

resi bunları latai!yon veya leke· 

lelerden veya nakliyat idare· 

lerf o den ıdmaz. 

4 - Bu afyonlar için iohi· 
Hr idaresi bir yıl içinde ardiye 

ve sigorta fstemlyecek ve mal . 

lar inhisar~ idaresi heaabıoa 

sigorta edilecektir. 

5 - Getfrllt'cek afyonlar en 

az d1&raslle beraber 80 kilodan 

aşağı olmıyacakllr Bunu temin 

için alakadarlar aralarındaki 

Kooperatif teşkilatma ve çiftçi 

arasında hususi anlaşmalar ietl · 

nat edebilecekleri gibi komla 
yonculım da araya koyabilecek· 

lerdlr. 

6 - Ambara verilecek afyon· 
Jarm idareye eatılma@J mecburi 

değildir. Mal sahipleri afyonla 
rını kendi uhdelerinde ve cıdi· 

ye, eigorta ücretleri idareye 

ald olmak şartUc t11m bir yıl 

muhafaza edebilecekleri gibi 

başkasına da ciro edeblllrler. 

Ciro muamelesini 16 kuruşluk 

pul üzerine imzalı bir istida ile 

yapabileceklerdir. İstidada isim, 

soyadı, sıfat, tafsilatlı adres 

bolun malıdır. İmza. veya mühür 

mahalli, hükumet veya Noter· 

Hkçe tasdikli olacak ve Ozerfode 

de fotoğraf bulunacaktır. 

7 - Bir yı1dao fazla müd· 
dd içinde fnbiear idaresince 

kesilecek ez mlkdarda ardiye 

ve sigortayı, satma işi bitene 

kadar mel sabf plerl ödeyecektir. 

Afyoolar ancak memleketten 

çıkarılmak soretile ihraç Pdlle· 

bilir. 

8 - Afyon]arm plyatıa ev· 

safını haiz olmaları şarttır. 

MağıJuş olaolar imha edfltr. 

Afyonlara 10 Teşrinievvel 

1935 e raetlıyan salı sabahın· 

dan lllboren o günkü duruma 

göre İnhlear idaresince f tat hl· 
çfü·cektlr. 

9 - Kesilen f latla vermeğe 

razı olmıyonlar ertesi seneyi, 

yani 15 haziran I 936 tarlhlnl 

bekliyecek ve oodm evvel af· 

yoolurı muamele göremlyecektfr. 

10 - Teslim ettikleri afyon· 
lurın eohmı Jçın müracaat eden· 

lerdr.n mal alınırken ambara 

teslim etme sırasına bakılacaktır. 

11 - Mükerrerclye borçla · 

nna mahsuben mal verecek 

çH tçller arasında flatın tayiol 

için eylul sonuna kadar bekle

miyecekler varsa bunlar alım 

ve satım muamelesini aralımn· 

da bitirmekte serbestdlrl~r. Şo 

kadar ki ileride hiçbiri f lalın 
lehine veya aleyhine verdiği 

neticeden dolayı ondao sonra 

bir şikayette bolunımıyacak· 

lardır. 

12 - Getirilen sandıklar 

iyice mıhlanmış ve tellenmlı, 

ve teslim edenin mührü ile 

okunakh surette mühürlenmiş 

olacaktır. 

13 - Sandıklar daraslle be· 

rabor tartılıp teslim alınacak· 

tır. Neticede afyonları morfin 

esası Qzerloden Htın alı.aaca· 

ğından bu ağırlığın koruma 

neticesi değişmesinin bir kıy· 

metl yor. Ağırlığ10 artma veya 

eksilmesi afyonun bedeline te· 

elr etmez. 

l :l - İdareye getirilen af. 
yonlara muhteviyutı afyon ol 

duğu bildirilen tablrile ve 

teslim zamamndakl darası tar· 

ttlarile sandık: mlktarlarıDI gôa· 

l~rlr fotoğraf h makbuıı: veri· 

lecektfr. 

B. - Eski mahsul: 
Eski mallor da yeni mallarm 

yukarııJa sayılan bütün şaalla· 

rına tabi olacaktır. Şo kodar ki: 

1 - Eski mal getirenler 

ardiye vermeyecek ise de bir 
senelik sigortayı ödemek mec· 

boriyetiode bulonacaklerdar. 

2 - Eski mallar, 1935 se· 
nesi ·mahsulünden evelkller 

gerek İzmir, ğerekse İstanbul 
depolarına teslim edilebilecektir. 

3 - Eski malların ne şart 

Pazar günü 6ğleden sor.ra 

havıı korumu menfetlne yııpı 

len maçlarda İzmlrspor Gözte 

peyi, Alta ı da Kareıyaka'yı 

y~oerek yıırıerı:.ala ı kazundılnr. 

Lik maçlarmın bitmesi He 

Alsaocak atadyoumndan uzak· 

Jıışanlar pa:tar günö· gördüler ki 

gençlerin birçoğu yarışma ka · 

hiliyetlerinf kaybetml~ler ve 

hepsi de blrbuçuk ea:&tl zor · 

Ju kla bltirebllmlşlerdlr. 

Güoüo ilk yarışması İzmir 
spor Göztepe takımlarının yapa · 

cakları oyun idi. Muayyen sa 

etlen 30 dııklka geçe sabaya 

çıkan her iki takım K.S.K dun 
Bay füad'ın idaresinde oyuna 

başladılar. Oyuna başlamadan 

evel merhum Vasıf Çınar'ın 

ruhonu taziz fçto bir dakika 

hareketsiz duruldu 

Riizgılr'ıo yardımı ile oyna 

yen Göztepe'lller daha ikinci 

dakikada Fuad'an ayağından 

tik gollerini kazandılar. Bunun 

arkası beklenirken bilakis İzmir 
epor'lular daha canlı bir gidişle 

Göztepe kalesine lomeğe ve 

hatta gol fırsatı bile kaçırmıya 

haşladılar. Bu arada bir penol· 

tıdan da istifade edemediler. 

Haf taymın 30 uncu dakikasına 

Altay - K. S. K. yarışması 
Günün ikioci yarışruasrna 

başlımırken bir tııraf tan da 

plıııtde altı blıdkletçl 3() turluk 

bhıiklet yarışına çıkaı;~lllrdı. 

Altay takımrnd!i Doğdu yoktu. 

Yt!rine Vabab'ın kardPş\ Saim 

alınmıştı. Sağ~çıktada İlyas 
vardı. K. S. K. da ltıe birinci 

takım oyuncusu olarıık ancak 

beş klşl vardı. Bana rağmen 

genç K. S . K. lıl9r birinci dev 

rede canla başla, hona mukabil ' 

Altay'lılar berbad bir oyun oy 

nadılar. İlyas ve Saim muha 

cim hattının sağ tarafını adeta 
felce uğratmışlardı. 

Bir uz için sıkışan Altay 

kalesi bir defa dıı topun dir,.ğe 

çarpmasından dolayı bir golden 

kurtulmuş oldu. 33 üncü Da 
klkada idi ki Saim eyağındakl 

topla K S.K kalesine doğru 

yürüdü kaleci ile karşı karşıyu 

gı,ldiğl halde atamadı. Top 

K.S. K kalesi o dm 11zakla,ma· 

mıştıld Basrl ileri blr harule 

ile topu yahlııdı ve Altay'ın 

ille golünü yoptı.. İkinci dev· 

reye başlandığı zaman Altoy'ıo 

bJr golü yaptl. 
lktncl devrP-ye başlandığı za· 

mnn Altay'ın bir golü vardı. 

Avcıların eürekavında alınmış iki resimleri ~fi 

Pezar gOoü Torbala'nın Bozköyü civarında büyük bir sf1;"
11

,,. 

yapılmıştır. Sürekavı Torbalı Ziraat fen memuru Bay Fu• . 8'1 
fından hazırlam.mştır. C.H.P. İzmir Avcılar derneği üyelerl,ıt fi 
.Mustafa Bürhaneddin'in başkanlığında gelmişlerdi. ÇakırbeY ... e~ . . ... 
Snyıplar köylerinden de yüz kadar avcmın lştlraklle tlÇ çtl•f 
tertlb edildi. Bilhassa ikinci slırek grubu; çok sarp ar11ıfde 00• 

d S••' mıştır. Avcılarm birbirini sormaları tehlikesi de var •· dodlo•' 
dört otuzda silrekler bitti ve iiç grub tamam 16 yabao 

öldürmüştdr. bllltı'P 
Avdan sonra Palamutpıoar'ıoda letlrnhat edilmiş ve 

konuklara bir kır ziyafeti verilmiştir. ~ 

Mezarıud9 vasıf Çınar'ın 
ı.ft 

lçf o " man, belki blzhıı - Başı l inci yüzde -

koruomaeı yolunda, dış ille· 

rinde büyük: hizmetler ettin. 

tesellidir. 1 btf 
Vasaf Çınar; hayatta seO oode 

vakit takdir ettim. ôHldl blf' 
ben(m f çlo gıpta edilecek fJI' 

şey var; dOşünki bütilD e•,dO• 
]arımız iyi neticeler glS 3ıııO 
düşünki bo memleketlO t• 

l•"'' artık açık, latlkball pır 10 fe 
Ve bilhassa düşün ki sell 

1 1,ııı dıll ' hepimizin ruhunu ey h~ fe 
.. - ~- ...... __ , ... , ... . .. • 111 .... .... 

Seni nereye gönderdik ise, 

Türkiye cumurtyetlnln ülkü· 

sü.nü, ruhunu ve özel sevgi 

duygalarını beraber götürdün. 

İç savaşında nasıl herkesi bü· 

yük önderin etrafında topla · 

mıya çalıştıo lee dış savaşın· 

da da memleketine sevgi bir· 

llğl getlrmlye uğraştın. 
yOksek şef Jerl tam ııağ 

izmirspor Takımı 
varılmıştır ki İzmlrepor solaçığı 
Ahmed eftzel bir vuruşla bera· 

berllk l!8 yısım yaptı. 

İkinci de'V'reye başlandı ve 

lzmlrspor'lular ilk devredeklnln 

aksine olarak birinci daklkadll 

ikinci ve galibiyet gollerini 

attılar. 

Oyun sonuna kadar heyeceolı 

geçti ve İzmlnpor 1 - 2 eayı 
ile yarışmayı kazandı. 

Dön gördüğftmüz takımlardan 

en canlı ve hareketli olanı İz
mlrspor takımı idi. İlerinin iyi 

oyuncusu oJabilecek Adoan yer 

tutmaları ve yerinde yetlşme

lerile takımına çok faydalı 

oldu. 

Göztepe takımı bilhassa ikinci 
haf tayımda bil yük bir yorgun· 

luk gösteriyordu. Deniz kıyı· 

sında yaşıyan omatör sporcular· 

dı boou haklı görmelldlr. Çün· 

kQ artık deniz mevsimine gl · 
rflmlştlr. 

~~~~~---~~~~~-
ve şeklJlerle sürülecf'ğl keza 1 
teşrinievvel 1935 salı gQuü 

lliin edilecektir. 

·1 - Bankaya mcrhon olan 

eski malların lnbiear depolarına 
getirilmesine lüzum yoktur. 

Bunlıır f çhı baokalar müddeti 

dahili ie inhisar idaresine be · 

yaonarııf' l'Necd.lerdlr. 

5 - Yenl wah eski ycrlue 

göaterrnek yolunda yapılacak 

muamele, uhtblerlnln eleylıioe 

netice verir. 

Oyunun bu kısmında yavaş 

yavaş yorgunlukları artan K. 

S. K. lılar daha beş gol ylye-rek 

Altay'a 6·0 sayı ile yenildiler. 

Bo golleri üç6ncü dakikada 

Enver, yedinci dakikada Vahab; 

27 inci dakikada llyaa! 35 inci 

dakikada Hakkı; 40 ıncı daki· 
kada bek Ali attılar. 

Bu devrenin yarısında Va· 
bab'm zaylf bir takım mülıtha· 

zulle yerini bırakarak: geri 

geri çekilmesi ve güzide kale· 

elinden Cemll'ln kale atış· 

larıoa karışması hiç te doğ 

ru bir hareket sayılmamıştır. 

llyas'la Saim benftz AJtay bl· 

rlocl takımı fçfn tekemmftl et· 

mfş bir vaziyete girmemişler· 

dlr. llerlkislnin de daha bir 

müddet için ikinci takımda ça· 

hşmalım gerektir. 

Bısiklet Yarışı 

Bıslklet korolonca yapılan 
hıslklet yarışL:rınm beşinci ea 

yıeını teşkil eden Alsancak srad· 

yomundald 30 turluk yarış pa· 

zar güoü ilk maçtan sonra ya 
pıldı. 

Yarışa 6 bıslkletcl girmiş · 

lerdl. Deha başlangıcda ör.e 

gPçen K. S. K. lı Rlri Kordnl 

11 kilometre 46 metre tuıan 

30 turu 22 dakika 15 saniye 

5 2 de katederek birinci geldi. 

İklnctllğl Altaydan Mustafa aldı. 

Bu yarışta lzrulrapor'lu Süley· 

mıo favul yaptığı için ikinci 

Ölümfin teselli kabul etmez, 

fakat dost illerde, dost gibi, 

kardeş gibi dikkatle bakılarak, 

~evllere'k sayılarak bakılmış ol· 
~~~~~-~~~~~~-

olarak gl'll~I sayılmadı. Ön6 

müzdekl pazar günO ilk maçın 

sonunda (50) turluk bir ynrış 
daha yapılacaktır. 

Altay Kongresi 
Altay'ın yıllJk kongresi pa· 

zar günü sabah saat 9 da Tay· 

yare sinemasında toplanmış, 

hararetli konuşmalar ve dUek· 
lerde bulunmuş ve intihabat ta 

çetio geçmiştir. 

Neticede başkanhğa Dr. bay 

Hüseyin Hulki, üyeliklere bay 

Said, bay Salim Hakkı, bay 
Veded Tevfik, bay Badi, mu· 

rakabe heyetine Dr. bay Ke· 

mal Tahsin, vilayet encümen 

başkııtibl bay Mltot, moaUlm 

bay M. Kemal seçtlmlşlerJir. 

Kurultay, Atatürk'e, İsmet 
luönüoe, Parti henel sekreter· 
ligine ve Fahri reis Halid 

Bayrak'a Altay yordnnun saygı 

ve gönül bsğlaotılıırını bildir· 

mlştlr. 

Futbol Yönetim Kuru· 
lunun 'l'oplantı Gnnu .. 

Evelctı p ıızu güuü mutat 

toplantıeuı ı yııpırn futbol yöne· 

tim kurulu hafta tatili uıüoa · 

eebetile pazar ıoplanhsı bun· 

dan sonra salı ı;üıılerl saat lü 
da yapılacaktır. 

ııtfll· 
varlık tçtode görerek g o~· 

Çınar, lnlu14b çocoğllr ~ ... ı 
eek ruhlu, yftksek ülkfllil cı81 
musterib ol, kahlerJoılzlO :,ıol 
içinde aramızda boşalan 1 kpt• 
Türk g•mçllğl doldorıcJ 0,. 

Müsterih uyu, yetletlr1P;!:11ı,o 
lıştığın bu gençlik, b•''ı 
yerlerimizi doldormağ• 
boloooyor. rdttfdl• 

Sana, arkadaşım, .kll pıosf· 
illkıl birim olan sao•ı bt rtJ'' 

elJO 
ztn derin saygılarını, 

sevgtleclol sunuyoruoı.,, 

Bedestende 
Çıkan Y angııı 
Beş Dnkkan Yaıı~;· d~ 

Evvelki gün saat ıs . .,Jod' 
yeni müzayede bedeste ,,., 

IJ•!•o 
İranlı kahveci bay d0~· 
kapalı bulunan !I eııyıh 1•0 
kamnda yangın çıkoııştır~r•"' 
gın geulşllyerek y•P ı\ftıı'10 

bulunan mohllyecl b~Y e'Jl 11'1 
ve makine tomlrcisl 1it fııO'' 
Cihad'l11 Ahmed oğlu baY ~ol 
ll'in 10 sayılı, mobHye ;~ıo'l" 
lanılmış eşya satan bay e~oılf• 
11 sayılı dükktınlarıoll g ı:ııı11'' 
bu dOkkıiolarla lçlertode .ıır• 

oıo•r 
nan eşya kısmen Y1 ,,~I' 
itfaiye çok çalışmak 8~~--· 
yangını söndQrmüştftr. V ,ı•''' 
farın ve içindeki "~•P'"' 
hepsi de sigortasızdı. 11' 
tahkikata göre yaugıo b•f

1
_,,• 

ean'm kahve ocagıııd• 
atıf• 

bıraktığı ateşten çıkD11Y 

l 



'"*'""*'"'"'"""'" Me,rutiyetten Evvel ve Sonra •• Dilimiz 
ti 

Başımızdan Gef;enler.. Kılavuz 
16 Yazan: M. Doğan Batu için Dersler .. --·· .. ··"·· .. ·---
ce Yarısından Sonra, Bazı Gölgeler llud .... ~ıı::k-;;ı, •·okldl• 

batlamak istiyoruz. 

ı·r Dag'W ın zı·rvesı·ne Tırmanıyorlardı. Geçenlerde gazelelerlmlzden 
biri, belki "ulus~ yeni devlel 
kureğlarının nıfmlerlnl bastı . 

tler birinin altında eu yazı 
nr: " .... . kurağının içinden 
bir ~ôrey! ,. Halbuki 1,l\rey bd· 
tGn listelerde FransızcHı olın 

"P•yHge,. ile beraber " Man· 
zara ,, karııhğı yızılmıetır. Bu 

"tlebaıı @özlerine ilave etti: 
!Aer tenılb ederseniz, 
hazır bulunan arkadat 

•ohafız efrıd verelim ve 
1•kın köylere blru, lir.iter 

Dlar. EsHen sllAh altı 

ları hazardır. ihtiyar he· 
ae kare• dı; 

- Sllthaltı için lradelıenlye 
,.,,._ı.. oldu. Fakat bu, blldlAI· 

tekilde bir askerlik deAlldlr. 
•ele IDGhlmdlr ve blnaena· 

llltb altına lcıbet keyf ı. 
kııa bir samın, bir iki 

içinde yıpılıcaktır. Haddı· 
gôr61ecek it, bir iki 

Clr. Çok çok, bir hafta 
terblı edilmek ihtimali 

cenb 

... ~ıbrlrat k&tibl, timdi, 
llııııL..... --k Ye tarafımızdan im· 
~k arıuyı lkmıl ile met· 
~ btalonuyor. Onu imzalar 
:&L_- IDız, derhal vazifeye bat· 
~-oluruz. Yalnız ıana rica 
: '-.ıtkllın· 11 . 
....:•kın ise ilk t~blr olmık 
~ kaııbının hariçle olan 
lıı..a.""""' •ı ke1ellm.. Blk1lmetln 
~I olınıbızın, biç klmae 

1'....., .ı. .. hya ç1klbtlsln, ne de 
~e glrtbllsln .. Bund•n mık· 
.... da, Balıar komltecllerl· 
~ •sltu top1amaldığımızı 
~la olduğa kadar geç haber 
~ d,r, Onlar haber alıncıya 
"-t dı biz tertibatımızı ikmal 
'- olaruz. 

-.__-! lldr, hf'pıl tarıfuadan 
'-ı~ görClldtl. Kaymakam 
~· jandarma kumındınına 

~ ltabııı bey, bo kınrın 
' de ılze dGtClyor. 1cıbe· 
~Ubatı alınız, emirlerlolal 
~ Gece Ye gdnddz, kıaa· 
' leleeek •eyıbod kaııbı· 
~ ..._k olanler kontrol 

_.. • Şlpkell glrtln .. bıı· 
derbal neRret altına 
._ lalriyederl uqtı· 

s.--kam ı6z6nCI bltlrl:kex. 
~ kAtlbl de içeri glrmlf, 
,....; kl~dı ile çoğılblın 
L~ iki ııyı mazbata ıoretlnl 
N l' alnız ınabeyne gönde. 

IDaabıtı, ayrıca y11d· 

~ Si;..ı Guete 

~p ve Bqyugam 
'-'-J4lar Rlfdl ÖKTEM 
~ neıriyat ve yuı itleri 
~c;_mal Talat KARACA 

C. ~ İkinci Beyler 10b~ \Z!ct. Partiei binası içinde 
~ t: tamir .. ANADOL'O 

• 2776 .. Potta kutuıa 405 t' 4JloNE ŞERAiTi: 
!..,~. Alb ayh&ı 100, Oç 
~,,,. 500 k111111tur. 

aL_llaelaleketler içia eeaelik 
~ lcreti 27 liradu. 
--,.a., S KU11lflul'. -lllabalar 25 karattu 

mıetı. Mafta efendi gôzlGlr.lerlni 
dilzeltd, sakalını 11nzlıdı, 

bir besmele çekerek ve herkes 
ten önce mazbıtıları lmzalımağa 
bıtlıdı. 

Dondan sonra m1Zbatılar 

sessizce ve ıflratle elden ele 
geçti, lmı.lındı . Bo it biter 
bitmez, kıymıkam bey mazba 
taları topladı ve her zata birer 
tıne verdi. KendJne ah olan 
nGehıyı da kıthıdı, cebine koy· 
du. Sonra tahrirat kAtlblne 
dônd6: 

- Zıtıtıhıueye takdim edl · 
lecek arlze ile mazbatayı gftzel 
bir zarfı koy. Zarfın GatGoG 
lurmiıı balmumu ile mOhftrle. 
Tıhrlr1t kttlbl çıktı. Kayma· 

kam ıon ıôzlerlol söyl1ıdl: 

- Cenabıhak, ielm•zl mu· 
Hffakıyetle bıtarıın. Daracık 

hiçbir dakikamız yoktur. Her· 
kes mGmktla lıe derhal mın· 

takalarına ve yazlfelerloe git· 
ılnler. Şimdilik ıllıh111mırla 

dık! 

• • • 
Gece yar111adan sonra idi. 

Her yer, herkeı derin ıeeslz· 

llğe btırQnmBttG. Uykunun ve 
lıtirabahn en tatlı dıkikaları 

idi... 
Kaçak bir dağ zirvesinde 

bil' köynn bulanık bey1Z göl 
geıl gôrGnGyordu ve keaklo 
bir gözle dlkklt eıllllree, köyOn 
dört tarafından mGmkGn oldu· 
ğu kadar ıe11lz yaklaşmak lı 

tlyen bazı gölgelerin ilerledik· 
lerl farkedillrdl. 

Bu gölgeler ıopr1A• baetıkça 
hafif bir hıtıltı çıluyorda. Hı 

ııltı gittikçe eteklerden yamaç· 

takl köye doğru, bir df!niz 
dalg111 gibi yükıeliyor, fakat 
tekrar geri dôomtıyordu. Hıı•I 
tının fazlı çıkmaması için çok 
dikkat edlllyordu. Ve bundada 
muvaffak olunuyordu. 

Ru ğölg~ler gece yGrftyftıO 

yapın Ubrl redif taburu idi. 
Tırmanmak latedlğl yerde Ktr· 
eova idi. Köy aoeızın, ıeeelzce 
bıeılacıklı. Ha suretle, çok 11 

kan dök.iıtecek ve çar çıbuk 
makead ele geçeçekıl. 

Bn arahk, kaçak b111 ka-
rıııkhklar da görGldCl. En önde 

yftrftyenlec, taraHud nılreel 
gören birkaç çeteci Bulgar~ı 

ansızın bıetırmıelardı .. Herifler 
neye uğradıklnım anhyamadan 
k11 . kıvrak bığlanmıelardı .. 

Tıbor, dôrt koldan köye yık 
lıtırken, gecenin karanhğındı 
acı acı köpek sesleri duyuldu. 
K.ôpeklert tehlikeyi ıezml12ler, 

yabancı geldiğini anlımıtlardı, 

Bulgarlara haber veriyorlardı. 

Zaten köyOD etrafında da bazı 

mevziler nrdı. 
Buralardan, redif tıburuna 

doğru bir ateı baolımıttı. Tllrk 
askeri de derhal meni tutaıak 
dıha keeif, dahı ılddetll bir 
mukabeleye geçmişti. Bu atf't 
bir mGddet devam elll. Redif 
tabura daha kanetll idi, fak.it 
lr.~yla Bulgarlar dı komltıcı

l1rıo yanında mnkl almıılardı. 
Aneızın redif ıaborundı eu 

kamanda lthlldl: 
- Sangı tak!.. 
Bunu mftteaklb, bir ıflogl 

bacama yapıldı. İtte bu hG· 
cum hert"Yi bılletmeğe kafi 
geldi. 

- Dnım edecek·-

öğretmenler Mahallesi 
Hazırlığı ilerliyor .• 

Kooperatifin Yönetim Kurulu, Ara· 
sında ödev Taksimi Yapıldı .. 

Yangın yerinde er•ek ll1e· 
ılne giden yolun iki ıınfında 
yeptmlacak olan lklyGz eYll 
(ÖAretmenler mahalleei) lntull 
tetebb61Cl llerlemlttlr. Tetkll 
edilen öğretmenler yapı koope· 
rattflao ortak olanların ilk 
takalı paraları ahndıkta!l soara 
bunun için kooperatif yönetim 
kurulan• (İdare heyetine) blı 
farın firmalar bu yaz ayları 

içinde görGtmelere baılayıcak 
ve aulı~mıdan sonra teırln 
sonlarında yapılara bı'flanacaktır. 

KoopeTatlf in adı (lımlr lJg. 
retmenlerl ev yaptırma koope. 
ratlfl) olarak teıblt edllmlfllr. 
Seçilen ylJaetlm korulu ilbay· 
lıkta toplanmıt ve Clyeler kendi 
ara11nda yazlfe lak.simini tlJy· 
lece yıpmıılardar: 

İlbay General Dlrlk batkın· 
bAı, kGltClr direktörtl bay B!k· 
met Tar• yarbıtbnhğa (ikinci 
batkınhğa), Abdullah Aker 
genel ıekreterllAe, ilk tedrlaat 
lıpektörtl bay Ferid UAaz Bay1r 
kaACJlığa (Veznedarlığa), ögret· 
men bay F.ead Çınar, bay Emin 
Ataç, Calfar fiyellklere ııeçll· 

mlılerdlr. 
Genel karalan konaflbla 

euı dltlncelerden taklltlerln 
bıelım• zamuı •e kefalet IO· 

ruları Ozerlnde yönetim kanla 
batan prtları kolbyank çahı· 
mıktadır. Son Hmanlarda be-
liren bası durumlar eebeblle 
IOzum görCUGra genel kanla 
ıoplınacakhr. 

Kooperatifin tl•lltlne göre 
kooperatif lo reımlA kuramla· 
nabllmesl için htr ortığın petln 
olarak 100 lira nrmetl lblm· 
dır. 15 haziranı kadtr birinci 
gelecek her ayın 5 inci glalnı 
kadar 25 lira takıltln yatınl· 

ması onanmııtır. 

Bu takıltler it baakaıında 
ayrılmıe olan cerl heaaba her 
ortağ1n götGrab vermesi IAsım· 

dır. Pıra yatırıldaktan ıonra 

ortaklar k•aacı bıy Ferid Uğuz· 
dıkl ortık defterine yatardık 
11rı pıranı mlkdarını H elle· 
rladeki yatırma kAAıdlarını 

yızdıracaklaadır. Bu ıuretle 
ortakhk muamelesi tamamla· 
nacaklar. 

Yönetim korulu baıkınlı~ın 
dan mekteblere bir blldlrlm 
gönderllmlı Ye T6rklye-ye ôr· 
nek olacak bu ltde öğretmen· 
lerlmlzln gôıterdlklerl derin 
ligi (Alüa) takdir edilmektedir. 

· yazıl1rdakl Hıl kelime !JU ola· 
caktı: ...... lçlodeo bir gôrtloGe!,. 

• • • 
Zemı:nam - Alığız, yerici 
Zemmetmek - yermek 
Zem - yerme 
.Alığız kimin hoıuna gider? 
Alığızhk en btlyClk ayıblar· 

dandır. 

• • • 
Tlc1retbane - leclmge 
Tecimer ve tecim kellmele · 

rloi yazarken Oıımanhca (Tica 
rethın«.") kareıhğı olan teclmge 
kelimeai unutalmuııor. 

lıtınbulda yeniden hiçbir 
teclmge kapaamımıetır. 

• • • 
Erdoğan Hrlk bo!unur dost 

lardındır. 

Bu yH buradı 11ığ dereceıl 

azay 22, çoAay 42 olmottur. 
Yemekten ıonra çoğun kahve 

içmem. 
Bu keltmelnlo Oamanlıca 

kırplıkları 

Azrak - ender 
hığ - tıohooet 

Asay - asgari 
Çoğay - Azami 
Çe>ğun - ekseriya 

• • • Bir gtın iki Amerikalı it 
adımı lngtllz ekonomi ilim· 
mcnalnden ıormuıl1t: "Tarih 
te elmdlkloe benzer bir buhran 
olmuı mudur ve kaçyıl sf\r 
m61tGr? 

lllmmen cnab verdi "Evet 
olmuetur: İ•mln~ ortıçığ denir 
ve bet yaz yıl ıtlrda " 
ÇocukluımıH ıonçeğ ve ye· 

nlçag t1rlhlerlol iyi okutınalıyıı! 
Biz çağd•t medeniyetin en 

ytlktek k61Ulr dlzeylae erlı 
mek lıtlyorn1. 

Kelime kartılıkları: 

İlkçağ - KurunuôlA 
OrtAçag - KurJnavueta 
Sonçal - kuruauohra 
Yeni çığ - a.rıhaaır 

Çaidıt - muuır 

MJdern - ıari 
• • • 

8Cll4D ömr6 kaıku ve 16p 

be içinde geçiyor. 
K.ınıenln atağlıAı altında 

yapmık lıtemem. 

lrao b6yük e1çlsl don dıt 
itleri bakanını ıağhcayarak 
memleketine donda. 

Ona din 11ğhca kartı b1rak · 
mııtım. 

Kendialle dilD eağbcalaıtık. 
Kelime kertıhldan: 

Kuıku - Veneae 
Sqhcemık - nda etmek 
SıAlıcalıımak veulaı 

mak 
s.ıtaca - veda 

• • • 
Cumurlyet, halka k1rıı, hG 

tin adançlarını yerine getir· 
mittir. 

Adamak kolay, ödemek ~Gç · 

tir. 
lnun adançı kocakarı ada· 

ğına benzemez. 
Adauç - Yald 
Adamak - udetmek, 

retmek. 
Adak nesir 

lklemit'teki Kanlı HAdise 

Bunlar Asılacaklar Mı, 
Kurtulacaklar Mı? 

idam Mahkômlarından Biri, Arka ... 
daşlarım Suçsuzdur, Diyor. 

~~~----~·4~~·--~~-
Bundın iki, Qç yıl evvel, d110 geçerken bunu duymuı, 

Ödemle içinde ve belediye bl Ödemio'e geldiğinde baha• 
naeınıa dibindeki bir evdf', mevzu etmletlr. 
Mebmed Ağa nımıodı ıeogluc" Eofote Mebmed'fo tarif ettiği 
bir köyla ile karısı ve be~le 

meal, p1rasını ıamaaa feci bir 
tekilde boğolmuıtu. Bir katu 
ahınl ıeldz beıl birliği ve 
daha bir miktar parası ıhn 

mışta. Masoun olarak, Hancı 

Hakkı, Ömer, Kard C.Cer, Veli, 
Ali nımındakl ııbaslır mıbke· 

mP.ye verllmltlerdl. Bunlerdao 
AH, muhakeme een11ında za 
tilrreeden ôlmGetG. Diğerleri 

idama mabktiu. edllmlıler, mıh 
kemel temyiz ise kararı boz 
muş•u. Ödemiş cloayd mabke· 
meıl de kuırıoda ısrar He ge· 
ne ldım kararı vermiş, temyiz 
mahkemeıl de bu defa, kıran 
t11dtk tıtmlştlr. 

Bu bAdlse, ıon gDolerde yep 
yeni ve mClhlm bir tekle dö · 
kCıtmlltt6r. ldım kararı kamu· 
taycı onıylaoıp ta gazetelerde 
çıkıncı, bunlardan Karı Cafer, 
yakeek devlet adamlarını bir 
telgraf çekerek; 

- Ben bu cloayetl, Olen 
Ali ile beraber işledim DJğer· 

terinin suçu yolr.tu1'. .. 
Şekllode lhb"rda buluomat· 

tur. Yani üç vaıaodatm muum 

olarak 1 ~ıma çarpılaca,:trndan 

vicdan azabı duydogo anlışılan 
Cafer, bu suretle onlım kur · 
ıarma" istemiştir. Bunu haber 
ılao hıncı Baklr.ı 'nlD vekili 
avukat bay Ekrem, derbal m«ld 

delomumlll@e baıvurmut, bunun 
teebhlnl Jetemlttlr. Bıy Ekrem 
diyor ki: 

- Bo mOracaatalı.l makea· 
dımıı, çok mlhlm olan trıde · 

elnl tesblt ettirmektir. ÇClnlr.6 
yarın öbOr gGa, ueolQ daire· 
sinde ltlrafatda bolonmıdan ve 

bu itiraf tevsik edilmeden, Ca· 
ferin vefat edlvermeıl, delir· 
meal ve daha bazı ihtimaller 
nrdır, ltu tıkdlrde Gç Yatandıtı 
ôlGmden kurtarmak lmkAnsız 

olıcıktır. 

Bay Ekrem'ln mllrac11ta aze 
rln" adliye derhal lzmlr ceza. 
evinde karı Caferi lıtlnab et· 
mittir. Cafer, bu itiraf la kal· 
mamıe; 

- Halli hen, bu cinayeti 
yalnız Ali ile beraber lıledl· 

ğlmlzl bir ıene enel Muhiddin 
namında bir mahkuma ıöyle · 

mlttlm. 
Demlttir ve bo ikrar, teablt 

edllmletir. Gerçi bu ikrar, 
doğrudan doğruya idam karı · 

1101 nakzedemezse de Bay 
Ekrem ladel muhakeme tarl 
kile blkmCln tehirine teeebbDı 
etmiıtlr. 

Bay Ekrem'in verdiği lza. 
hıta göre, hldleeyl mDtealdp 
Ömer, hıncı Bakin, VeU Hnal· 
tına alınmıılar ve uzun tahkl · 
kat yapılmıetır ve fail olarak 
hemen hemen kat'lyyet dere· 
ceılnde bunların adı ileri si 
r8lm6et6r. 

Ödemiş zabıta&ı, teldllerlol 
teeblt ettiği dıba blr·lkl ıahea 
ararken, Burdar'd• Ali nımın· 
da biri tnklf edilmlı Ye fil· 
tinde yarım aktar altın 

ile dGrt betlblrllk alını çık· 

mıfbr. Ödemlı'll ealtte Meb· 
met namında bir. ut Batdar· 

Avukat Bay Ekrem 

tekil ile arınan eah11lar ara· 
sında benzerlik görillmtle, Alt, 
Burdor'dan Ödemlı'e getlrtlmlt 
ve ıorguya çeldlmlttlr. Fakat 
Ali o samına kadar, ba clna· 
vetten baıkalarının da ınçlu 

olarak yakalendı~ını duymaı 
ve cinayeti irfrıflı beraber, 
belki df'; (Faili gı yrl muayyen 
olarak ldamdın kurtulmak) 
rmellle, Balı.kı, Ömn Ye Vrll 
nio de suçt11 ortak olduklarını 
söylemlı:tlr. Bu meyanda; 

- DlAer ortaklarımızdao bl 
rl de Cafer'dir. Panı} ı f ılin 
yerdeki Zf\ytln ağacının dibine 
göm dil, 
D~mlştlr. Fllhıkf ka katır 

altınluı dl~ı- r y1rıeı Ue b .. t lb!r· 
llklerlo dördil de burada bu· 
loumuotur. Bu surrtle iki ayrı 
rnazoun grubu blrleımfttlr. ilk 
defı zanıhına alınanlardan 

Ömer de her nasılea bir ikrarda 
bulonmu9tur. Fakat Ömer'le 
Bılr.lu ve Veli'ye ild hiçbir 
delil yoklur. Yaln ız Ömer'in 
bir lkren ve Alt ile Caferln 
cQrftm isnadları vardır. Cafer 
de lıtanbul'da yakalanmıttır. 
Nihayet All ölmGı, diğerleri 

idame mahkum olmuıltrdır. 
GörClnlırı n 11zuıa Kart Cafer, 
faili gayri muıyyeo olerak 
ldamdın k.urtulmak lmktaı 

kllmadığını ve gerek lemylsla 
ve genkae kımutıyın bu kanra 
tasdik ettiğini gör6nce, di~er· 

lerlne acımıo, oolan kurıar111ak 
lıtemlı,tlr. 

Uergün 
Beş Keliıne. 

Yirmibirinci Liste 
l Matbuat - Bıııuo 

Ürnek: Baıııa kurumunun 
dördClncü kuv,et olduğunu 

ıöylemek, ona boı bir gurur 
vermek değil, tımterai (bi· 
li k.i ) onu derin ödev ve 
8oravları karpıında dftıGn· 

dörmek demektir. 
2 - \'azife Ödev 
3 - M,.e'uliyel Soru 
ı - Neıriyat - Yayın 

Örnek: Rad10, ammızın eo 
kuv\elli yayJD ançlınodan 
biridir. 

5 - V auta - Araç 

NOT: Gazetemize g6n· 
derilecek yaz.tarda bu 
kelimelerin Oımanheala· 
n kullanılmamaıım riea 
ederiz. 



DIŞARDA TÜRKİYE 

Yeniden Canlanan Tül'kiye'de 
Kamal Atatürk Rejimi .. 

- Boşı 2 inci yiizde -

bımş içinde çalışmak ve ilerle · 

me yollle inkişaf etmek iste· 

mektedlr.,. Bu gerçeklik Tür· 
klye'de her yerde görülmekte 

ve duyulmakta ve her konuş· 

mada Heri sürülmekıedlr. Bu 

bakımıian Türklye'nlo en etkili 

adem)erıodan biri oltn Halk 

Partisi · Türkiye'nln tek pertf· 

sidir. · Genel sekreteri Receb 

Peker'in bana söy ledlğl sözler 

önemli sözlerdir. Receb Peker 

KamAllst rejiminin ileri gelen 

adamlarındandır. Yüksek bilgi 

aahlbl, bOyük hamleler yapan 

ve iç politika bakımından etklll 

bir adamdır. Bu bakımdan Re· 

ceb Peker Kamal'f n başlıca 

danışmalarından olub Türkiye· 

nln canlandmlması işinde ona 

birçok llhamlarda bulunmuştur. 

Kamal rf'jlmlnln en ileri 

gelen adamlarından blrlle yap · 

tığım bir konuşma şöylece 

özleodlrllebfllr 

« Yurddaki çalışmamız bir· 

denblre ftç yöod" yilrilmektedlr. 

Biz bugün de geçmişi az çok 

önemli gayretlerle alt edebil. 

mekteyfz. Biz bugün elde 

edilmiş olanları korumak ve 

evlAılarımıza daha iyi bir yarın 

yaratmak için ayni derecede 

kuvv~t Hrfetmf'k teyfz. Bu· 

gftn Avropa'nın hfçbtr yurdnnda 

bizde olduğu glbJ, bışabaş 
giden güçle üç ayrı alanda 

çalışmakta değlldlr. » 

Kam41 Türkfyeslnde reform· 

lar yapılmaaı içiu sar fedllen 

en~rji, bu refor...ılarıo saym 

ve büyüklüğü ile haşhaşa git 

mektedfr. Kamal ve rejimi 

aucak bu bakımdan bakılınca 

bu reformların hepsirıi ç rçeve 

leyen reform bütün kuvv ... ılle 

ortaya çıkm11ktadır.I 

Reformların hemen hep·dol 

içinde toplamış olan başlıca 
reform Kamalfn, dini Türk 

hayatının hütflnOnden ayırmak 
işinde gösrerdlği cerrahlğ yiğit 
Hktfr. 

Türk ulusal organlzml bu 

ameliyat eonunda çökmemiş, 

bilakis daha ziyade canlanmış 
lir. Türk organfzmfolo örgüleri 

arasına din, ilacı bulunmıya 

cak bir şekilde sızmış bulunu· 

yordu. Ba hal, inkf şaf bakı· 
mındao gerek olan bütün ulusal 

varlıkları etkisfz hırakıyor ve 

ulusal organlzml cansız kah· 
yordu. 

Avrupa konsültasyooun çok 

zaman önce "Fatalfzm, fana· 

tlzm, uyuşukluk, dünya tşle 
tlne karşı aldırışsızlık yüz6nden 

lfjçleaarnaz,, diye teşblefnf koy 

doğu bir orgaolzmlo yeniden 

canlanma kabiliyetine ve öz 

kuvvet ve maharetine karşı ne 

bOyOk bir lnaa ve yiğitliktir bo? 

Devletin dinden ayrılması 
Organlzm katıayordu. Bu or

ganlzmlo belki, bagüode, şur .. eı 
borası kanamaktadır. Fakat 
çökmüş değildir. Eski Türkl · 

yede dto, peygamberin u kuv. 

vetll dini, ulueu, her hangi 

bir yerden daha çok: " 0Jnll 
jt 

ve "Dlnefzler,, diye iki bölüğe 
bölnyordu. 

Bu memleketle din blrlblrlne 

yapışık olarak doğmuş devlet 

otoritesi haUnde büyümQş Si. 

yamı. ikize henılyordo. Din 

uluealcılı ın timsali idi, ister 

sosyal olsun, ister siyasal olsun 

bfltGn kurumlara dlle.klednl 

onaylatıyordu. Çılokil herşeyin 

Tanrıdan geldiği sanılıyordu. 

--------
Din güzel san'atlara düşman 

ldl. Din mc::denlğ hakları ve 

aderlert kovuyordu. Din başa gf . 

yHen şeyin şeklinden yüz yı 

kaomeeına kad11r herşeyi dü· 

zenlendlr'yordo. Sultanlar din 

adına milyonlarla «Dlolh nln 

mal ve canıyla oynıJorlardı. 

Din vasıtaaUe bu din}, rl 

kı'ih sürü•nl·ü bir uyuşukluk 

ve kadere bağlılık halinde ta 

toyor ve kah A!!ya ile Viyana 

arrsında mukaıfdes Ravaş11 eh 

yorlardı. Kamal dini, uygun 

olan ynlne koydu, gerçek olan 

dereceye yerleştirdi ve bu yılz 

den yeni Türklyenin nefes 

alabilmesini ve inkişaf etmesini 

temhı ryledl. 

Öbür bütün reformların bir 

çoğu bu büyük reform çerçe· 

vesi Jçlnde bulunmaktadır. Bun· 

lar da din ve devlet kuvvetini 

hlriblrfodf'n aynmak, okula 

okumalarını din okumasından 

ayırmak, İ!lvlçre medenlğ ka· 

ounonu benimsemek, bak mah· 

keme!f"rt kurmak, lıitfn harf le· 

rlle yeni ve fonetik alfabeyi, 

mf"tro sistemini, gDnOn Avro 

palıca saatlere paylanmasmı, 

hadının amanslpaslyonu, çok 

karı almamn yasak edilmesini 

onaylamak ve benzeri reform· 
lardır. 

Bir memlekette ve h~le bir 

vakhkl Türkiye gibi bir mem· 

lekette bövle ve bu kadar re· 

formlar yapmak mucize yapmak 

demektir. Bu mucizenin anla 

tımı, binlerce yıl süren bir 

uynşokluk duraklamasmdan 

eobra Ka1J1Alin bu memlekette 

Türk ulusunu içine attığı ~üç 
ve dinamik varlığın anlaşılma· 

sıod11 ve Kemalin özündedir. 

KamAl Tiirklyeoln Mesfht, kur· 

rarıcıaı ve yaredıcıaıdır. Kamal 

Tıirklye tarihine yeni bir akıntı 

veren bir devlet adamı ve ta· 

rlbde yeni bir devre sahibi 

olan bir reformatördür. Tarihte 

onun adı bfttün bfr devrenin, 

onun devresinin rapınacağı bir 

ad olarak kalacaktır. 

Türk dilinde Kamal "Mü 

kemmcl", Atatürk te tt Türk'le· 
rln babaRıu demektir. Beyni 

eskisini yıkmakta olduğu gibi 

yeniyi yaratmakta da dahi olan 

Kamal'e Türkiye bug6n tapın· 

maktadır. Oou, körcesine din · 

lemekıe ve aolamadıı'.tı zaman· 

lada bile, bir baba gibi ardın· 

dan gitmektedir. O Türklye'de 

her yerde askerin, talebenin, 

okuma yezma bilmeyenin, filo 

loj 1 ve tarlb araştırmaları oda 

bulunanın, çtftçloin ve bütün 

benzerler in in yanı başında hazır 

ve naıırdır. Her yerde onun 

resmi; bronz, taş, kAğıt ve beıg 

üzerinde lşlenmtş başı görülür. 

Yalnız bronz ve taş ftzerlnde 

ve resimlerde görülen bu baş 

Kamal'tn özünden çok daha 

sert, çatık, kes . in, etlllze ve 

sembolfze edilmiş bulunmakta· 

dır. Kamtil'fn l'zünde, bütün 

cnerjtkllğlle beraber bir yumu· 

şaklık vardır ve bu tathlık, bf"lki 

de sarışın oluşandan Heri gel· 

wektedir. Bu renk başınm ya· 

pıhşını <\aba yumuşakça göster · 

mektedlr. Kamal durgundur, 

gP.rçekslz hueketlerl yoktur, 

bütün anlamile kendine egemen 

bir adam duruşundadır. Yü· 

züode us ve iradeden başka 

blrşey görülmemektedir. 

Alnı matematikçi alnı, ağzı 

asker ağzıdır. Gözleri hayalpe· 

rest gözleri değil, realist adam 

• • • 

B. Sırrı Hoca Söylüyor. 
,. ...• 

- Başı 1 inci yüzde 

bayıldım . Foça'da doktor da 

yokta. İş zabıtaya aksederkf'D 

bu genç evine gitmiş, tabanca· 

eım almış, maksadını tamamile 

ba~armak için, yani heni öldür· 

mek için geliyormuş. Yolda 

yakalamışlar.. İşte bu hAdlsedc 

en büyük korkuyu geçirdim. 

Çünkü ölecektim .. 

- Hayattaki en büyük ec· 
vlnclnlz? 

- İstlrdad evlad, istlrdad .. 

Hosocıi • larak hiçbir şey hatırıma 

gelmiyor. Ne olacak, gellb geçici 

şeyler. 

- Saadet hakkındaki telAk· 

kf nf z? 

- Saadet mi, yalan!. Dün 

yada bôyle hfrşey yoktur. En 

dülü~ hükümdarlarından Oçüocü 

Abdurrahman eJll sene salta· 

nallan sonra ölünce cebiot ka 

uştırmış 1 ar, bir kağıd bulmuş· 

lar. Buod1:1 (50 senede ancak 

14 ~ün mes'ud hayat geçire· 

bildim) diye yazılı imiş. Var 

kıyas et bizi! 

- Peki hocam, en fezla 

yelam erkekml söyler, kadın mı? 

- Kadın, kadın!.. Onun 

bayattaki yegane maı Heti ya· 

landır. Ayol zamanda orıuo 

sôzöne uymıya da gelmez. 

İran hüküm iarlanndan Adil 

Nuştrevanı birgüo karısı ile 
otu:rorkeD, sarayın altından 

geç,.n bir balıkçı, E!Bray kapı 

sına yaklaşmış, hükümdara bir 
balık hediye etmek istediğini 

söylemtş.. Hükümdar bunu 

doymuş. Kendislol çağntmış; 

maksadını sormuş: 

- Hf ç • DemJş. hükümdarım: 

size bir balık bedtye elmek 

iatedJm. 

Hükümdar hediyeyi kabul 

etmiş ve kencllalne ikibln ahrn 

ver Um esi f çln .kuadarıoa em 

reylrmlş. Fakat yanında bulu· 

nan karısı, para verildikten 

sonra itiraz etmiş. 

- İ.klbfn liralık bir balık 
olormu? 

Dc:mlş. Nnşlrevanı Adil. 

- Sen anlamazsın · Deoıfş . 

bu bir iradedir. Ve ger\ alı 

namaz. 

- Evet, irade geri alınamaz 

amma, buda israftır, bu bedi· 

yenin bu kadar değeri yoktur. 

Bir çare bulub parayı letlrdad 

ederiz. 

- Nasıl blr çare? 

- Balıkçıyı çağırırız. Ba· 

lığının erkekml, dişimi olduğu 

no sorarız, (Erkek) derse (Ba· 

yır, biz dişi fetedfk), dişi lae, 

(Biz erkek isterdik) dtrlz. Pa 

rayı geri alır, birkaç ,1tın bah 

şiş veririz. 

gözleridir. Hu gözler konuşma 

sırasında kah ateşleomekıe kah 

yatışmaktadır. Bu gözler, hazan 

çelik gibi çetindir, hazan uzak· 
!ardaki suların derinliklerinde 

yanışlara gibi yanmaktadır. 

Gösteriş bakımından Kamal 

el vH gtylomlş btr asker etkisini 

kat'f yyen yapmamaktadır. Bllll· 
kle caketlnl, sanki çocuklu· 

ğuoda bir İngiliz kollejinde 

adet edlnmi§ gibi taşımaktadır. 

Bununla benber başı yaradı· 

!ışının derlnl14lol gö11termek· 

tedlr. Bu haşda höyük ve 

durgun bir arslan şlddeıl gibi 

asil bir şiddet görülmektedir. 

Bu elbief'y,., ha çerçeveye gir· 

miş bir aralan... Halbuki bu 

arslana meydan, hamle ve 

hürtlyf'l gerektir. Basit lnsao 

lar için kullanılan ölçü ooun 

için kullonılanrnz .. . 

Dr. Anka Gocev"lz 

Hükömder kadının sözQne 

uymuş. Balıkçıyı çağırtmış ve 

sormuş. 

Balıkçı; 

- Ne erkektir, ne dişi!. 

Deyince büknmdar balıkçıya 

tJaba dörtbio Ura verllmeslnl 

emretmiş. Olmuş ahıbln lira .. . 

Balıkçı saraydan çıkınca, bir 

yere oturmuş, parahrı saymağa 

haşlamış .. 811 hareketi saraydan 

görülôyormu~. Hükümdarın 

zevcesi görmü,, alolrl turmuş: 

- Şunu defedlo.. Arsız 
herif, parayı sayıyor .. 

Demiş. Bakıyorlar ki balıkçı, 

paraları torbaya doldurmuş, 

fakat mütemadiyen lımmları 

karıştırmakla meşgul.. Bnküm · 

dar tekrar çağırmış ve ne yap 

tığını sorma, .. 

- Devleth1m · demiş hen 

tam altıbln lira aldım. Saydım, 

baktım; 5999 lira çıklı. Blr 

tanesi düşmüş olacak. Bn 

paranın bir tarafında isminiz, 

bir tarafmda da resminiz var. 

Ayaklar altında çiğnenmesin 

df ye arıyordum.. Yoksa bir 

tanenin, üç tanenin ekslkllğfoi 
düşünmOyordum. 

Hükümdar balıkçıya ahıhln 

ahın dııha lbsen etmekle he· 

raber devletinin ileri geltnlertnl 

derhal loplıtmış ve ~emfş kt: 

- ~imdi, buradıt, şöyle hir 

hadise geçti: Ben ikibln lira 

vermiştim. Fakat kadın Bözüne 

oydum, balıkçıyı geriye çağır · 

dım ve nihayet on bin Ura 

fazla verdim. Vazifenizde \e 

hayatınızda dikkatli olunuz, 

kadının eOıilne kapılmayınız, 

ona ioaomayrnız .. 

Hay Sırrı hoca, bunları an· 

latırken ayol zamanda gülü 

yordu. 

- Yalan bayalla lazım mı· 

dır, değil midir?. 

Diye sordum. Gr:ne blı fıkra 

anlattı: 

Bir gün Karagöz, Hacl· 

vat'a demiş ki: 

- Hactvud; dnoyada yalan 

olmasa ne iyi olur?. 

Hclyad, bunuo imkansız ol 

doğuou söylemiş, münakaşaye 

ha§lamışlar ve neılcedfl iki gün 

yalan söylememek üzere bir 

tecrftbe yapmağa karar urmlş 

ler .. Karagöz'Qn de mutadı imiş: 

Eve muayyen saatte girermiş, 

dakika bile geçfrmezmlş . O 

akşam eve ı;lderken yolda kom 

şularından Habibe hanım na· 

mında genç bir kadına raetgel· 

mlş. Kadın; 

- · Amman celebi ·Demiş· 

bizimki Edlrne'de. Bana mektub 

yollamış, şunu okuyuver! 

Mektub hem uzunca imiş, 

hem de biçimsiz yazılmış. Ka· 

ragöz, bunu okuyabilmek için 

biraz vakıt p;eçlrmek mecburi· 

yetinde kalmış ve eve glrlb de 

karısı kendisine çıkışmağa baş· 

layınca dosdoğru, lıerşeyl anlat· 

mu;ı. Vay bayım, sen mtsln? 

- Utaomaz herif, demek ki 
sen, onun kocasının bnrıu]a bn· 

lunmamasrndao istJfadeye kalk· 
tm, bukadar g1:ç kaldın ha? 

- Canım, karıcığım!.. 

Para etmemiş, kadın ma~ayı · 

lı:apmış, Kaugöz'ôn kafasına, 

yüzüne vurmağa haşlamış. On· 

cağız da kaçmış, kahvehaneye 

gitmiş. O akşam da muhtar 

lotlhabata yapılacakmış. Halk, 

ikiye ayrılmış, tnifak edemiyor · 

!armış. 

f çlerlnd .. n biri; 

- Karagôz çelebiye soralım, 

o akıllı bir zaltır; 

Deruiş ve namzedlerden biri 

için sormuş . O da doğru söyle· 

Gediz Köprfisfl 
Başbakanımız Tara· 
fından Açılacaktır! 

Menemen ve Bergama ara· 

sıoda Gediz nehri üzerinde Bü· 

yük Gediz köprüsü inşaatının 

blttlğlrıl yaz"mışllk. Köprüye 

yapılmakta olan varyant yolu 

nan inşaatı ou güne kadar hl· 

tecek ve kabul keşf 1 yapıla· 

caktır. 

Köprünün açım töreni Baş 

bakan İı:1wet İnönö tarafından 
yapılacaktır. Başbakan 23 tem 

muzda Nszllll pamuk bezi feb 

rlkasının temel töremlode ha· 
lunduktım sonra lzmlr'e gelecek 
ve büyük Gediz köprüsü açı 

mıoda başkanlık edecektir. 

Yeni Etnoğı·atya 
\'1.fizeleri Nere-
lerde Kurulacak? 

Bergama ile Tire'de birer 
etnoğrafya müzesi vücude getl· 

rlleceğlnt yazmıştık . Bergama 

müzeslnio Selçukilerden kalma 

harap bedestau yapışında VÜ· 

cude getirilmesi kararlaştml · 

mıstar. İlbaylık mimarı bay 
Necmlddio Emre yapılacak de· 

ğlşlk ilk pi Anını hazırlamıştır. 

Tire'de f?e~e Selçukilerden kal· 

ma Yahşi bey camilnln etnoğ · 

raf ya müzesi yapılması muva· 
fık görülmüştür. 

Ôdeml~'in Birgi nahlyesln 

deki Ç11ğırağa konağı, ve pı· 

narbaşı köyüode Selçukilerden 

kalma küçOk cami yapısı da 

t<lnoğrafya müzesi olacaktır. 

Pınarbaşı köyündeki camlln 

mÜZ•} heline konması için in· 

şaata başlanmıştır. 

B. Cevdet Saracoğlu 
Epl zamandanberl hasla bu· 

lunan şehrimiz sağlık ve sosyal 

yardım direktörü doktor bay 

Cevdet Saracoğlo tamamile iyi· 

leşmiştir. Bugün işine başlıya· 

caktır. Geçmfş olsun deriz. 
~~~~~----:-~~-~-

me k kararını verdiği için; 

- Tanırım Demiş· ahlAksız, 

soytarı, hırsız bir heriftir! 

Bo çevab Ozerfoe kahveha 

nede bir kayamet kopmuş. Ka· 

ragözüo Qatane çullımmı!Jlar ve 

H valhyı adamakıllı döğmüşler. 

Karagöz canını kartarınca doğ 

ruca Haceyvadın evine gitmiş 

ve demiş ki: 

- Hacflyvad, senfn dedJğlo 

doğrudur Bayatta yalansız iş 

yörümiiyor. Yarım saat içinde 

iki doğru söz söyledim, ikisinde 

de dayak yldlm. 

Anladın ya evlıid, hayatta 

yalan, lazım mıdır ldzım!. 

* 

Almanya ile . ·ı 
O lan TicaretıJJJl 
Bay Avni Sakoıflll 1' 

• 
mir'den Geçli·· 

) kO.,,e' 
Bertin tecim {Ticaret ... ,. 

o· ... 
yfmtz Bay Avni Sakın• i.oıır'' 
morlyet yerine glderkeD 1111el 

fle ıec 
uğramıştır. Almanya er· 

ıecflll 
münasebette bulunan ııtl· 

ferden kendisi ol gör dl ek .,... 
dlelol I!· 

yenler Tor kof iste keD ıı0llf' 

rOh işleri hakkındı k000'.ıaıeıt 
l ıkte«P 

lardır. Almanya i e I" 
1 Y

,,ue 
tecim muahedesi do,. i 

te• 
nevvür etmek letlyeold ,ı.ı--' 
lcrlndeo her husoet• 111 

atablllrler. ,; 

r1ay A vl Sakman; bogfl;, lr 
14 de Bandırma ekııprd 

d ktlf· 
tanbul'a hareket e ece ,.,.-

Dün ilbay Gentırıl ..-

Dirf k 'J ziyaret etmlt a'.,.,. 
işler hakkında ğörftşlJJ tl 

Bozdağ'da 
ııef' 

Modern Bir Mah8 at• 
pılması Doşnnolll~ 

Ba yaz Ôdemh'fo ı,r ., 
köyünde dinlenecek ol•D ~ 
zırlıklarmı bitirmek 0·: r ; 
ler. Yakında birçok aile 

11 *'' 
raladıkları evlere yerleeeo' ~ 
dlr. İzmlr'de yedi eeld• ~ 
den bir sosyete (Şirket~ 
edUmek (heredir. BD tW 
Bozdağ köyünde modet, 
mahalle yaptıracak ve bO ..k. _,,,,.. 
evlerden bir kısmını ~
bir kısmım kiraya ver~•f 
Evler, sıhhi, asri, batrA 

la olacaktır. 

Tifo Hastalığı 
Kooya'da Bir KöY ; 

~IJO 
Kordon Aluna 1-°' 

İstanbul, 10 (Özel) _,. dfl 

yanın Kırla Girit k.öyftode ı' 
BO ftJ 

hastalığı çıkmıştır. .,.e' 
eebetle acele tedbirlere dJ,' 
rulmnş ve büt6D klJY, 

kordon altına atıooıı'tlf· 

Göztepe 
Aile Bahçe· 

• 
sinde Gardenpartı·· 6' 

ı•" C. H.P. GlJztepe oc•'' 
1 

· .J 
rte' V'"~ dan 15 Haziran Cuoı• .,. 

'd &fe• .J. akşamı Göztepe e al fi'·. 
bahçesinde bir gırde0P'1 ~ 
lecektlr. Gardeoparıl010 r~ 

büyOk h•'1 

Bahri Baba Park Gazioostl 
t eeoe1''1 statıhol'dan birçok fedakarlıklarla getirilen ve gOI' 

den beri BELVÜ ve ÇiFTLİK PARKI gazlnolarıod• 11d' 
1 l ••• ., 

ses ve sazlarlle herkese kendilerine sevdiren lalro er da ç1l•f 
musiki grubu her akşam gazinomuz 

Kemani . 
Kemençe 
Pianist . . . . . 

İBRAHIM 

Necati 
Alcko 
Yorgo 

Ce"del 
Udi .•.•. · · ~e,ef 
Klarinet . . . · ·, ;belO 
D .. rbuka . Uaı;uıı f 

OKUYfTCULAR 

KAlJJN OKPYUCl LAR 

Mahmure Handan 
Faide Knçnk Nezihe 

0 oJJ 
Bir haf tadır rahatsız bulunan İetanLul Radyosu 

kıymetli san'atkarı 

Bayan BELMA Cevd~ 
8 Hozlrım cumartesi akşamından ltibar~n arkıd• 

lltthak llc seanelarme baş1oyaraktır. 3 
Cumartesi ve Pazar Akşamları Saat JO, 

Karşıyıtka'ya oıobüe temin edilecektir. 



Tefrika No. 57 M. AYHAN 

Bor•d• daaka asam, zey. 
tlayağı Ye sablre •tatları •ta· 
ğıdakl teklldedlr: 

Czım aa~ları 
ç. Alıcı K. S. K. S. 

Senelik Cinai 
kir• 

109 ET 
500 KıhTe 
555 
801 Dakkb 
24 Ev 
72 Dnkk&a 
50 
50 c 

No. 

15 
7,8 

5 
137 

8 
434: 
436 
488 

lıfHkll Vakfı 

Amancı ı. kılcı meeçlt 
allpata c. Mesarhkbıtı 

" " .. " 
ç91me dere lbaaalye 
aamlaltı .. 

" " 
" M 

183 K. A. Kaz. 11 50 
178 Ş. Rıza halef 8 50 

-ı•--------------------•113' T. Debbu 10 
il Hakan Değilim -Dedi- Sadece Bir !: !~~.~·:.~·1·1: 50 

12 75 
12 50 
11 50 
ıs 13 40 

50 
Aru 39,40 

67,69 
1,1 
18 

62,1 
19,1 

56,68 

çancdar kıralaf 
M keetelll çıkmazı p. bıcı lbrablm 

DlkkAa .. dınanıltı ı. ılleymaa 

leyim (Prensim) Adım Yalnız Bilge. :~ :.·~:D: 1! ~~ 11 
il 25 
13 

86 
'o 
60 
84 

575 

allpıta » 

haıııne c. eaaaf weyhi 
mekke yokaıu » c 

kemeraltı odan kapılı 
il- •.. - ----------
~ hakaaınıa Bilge ı At deAtl, rlsglr •nld .. Adı 
, '-aa ofludur de~I mlP da Yeğlnlıtbey .. 

tet Yakar, amma, onan Meço kığın eon defa Çinli· 
ltude,t ffrdır. lere bir akın yıpmıfll. İtte o 

Ctıtekln! •akit bizim de anmıada boıak 
l.atta Banın kendi ku· lak çıktı. Kahraman Meço ••· 

raıı varuıa, ber merd TClrk 
gibi, kılıç, balta altında can 
•ermltd. Şimdi hakaalılJn mi 
nıçıları çoplmıttı : 

lıfeço'nan ojla bir ini Yardı. 
KıAanlık, babadın ona dltl· 
yordu. Fakat onan da birkaç 
k1rdetl Yardı ki, lnlyl lıteml· 
yorl1rcL. Bea, o tarihlerde on 
bir yaııada idim. Banler biri 
birine girdiler. Kardet kırdetl"ı 
klğaalık için kaa dGklyorlardt. 
Ba hal, bblleleır aruında fena 
bir tetir yaktı. Blalm lçlmlsde 
Tlrketler eplyce çok.tar. itte 
bular, 

- Ba dewlet gene ı..tıyor, 

ita it arhk ylrlmlyeeektlr! 

Dediler Ye batı TakJotanan 
battaa, kenclllerladen Sola 'ya 
Baku getirdiler. Çin 'iller de 
biç durmadan •aalyetlmlzl daha 
berbatlqbrmap çabııyorlarcL. 

Biç anatmam; bir gece, bla 
çadırda oıarayordak. Bea ki· 
çektim, ayka7a nrmak ize· 
reydim. ÇacLrıa bpPı açlldı. 

· içeriye bir bahadar girdi. 
Büam, ocak b111nda otarayor· 

da. Ona gGrlnce hemen fırladı: 
- Kıjan, e i ime tenlik getirdi. 
Dedi. Ben de ghlerlml •Ç· 

mıt oaa baluyorpum : 
Kaılart kalkık, gGzlerl iri, 

baıtın • .. I• 11rb glylamlı, ıaç· 
lan omuzlarındı, ylslnla rea· 
gl eameree, bakıılan tatlı bir 
babadırdı bu! 

- Ben Bıkan dellllm ·dedi· 
•dece bir Teleylm (Preaılm) , 
adım yalnıs Bilge .. 

ETde duyardım oaaa 1&6nı, 
o slnlerde . de Dokazoıasıar, 

Çin'e •ldırmııludı. Bu kabl· 
leler, bizdendir. 

Bilge, o akıım dlılncellydl. 
Ocağın ba(ına oıartta. Anam 
kılktı, ona yeni kotatdılJ ki· 
mızdan iki baıdak Yerdi. 

Babamla Bilge a .. IJ yabn, 
9Gyle konuıtalar : 

- İtler feaa gidiyor. Am 
cam oğullan, yurdu kana bo 
yadılar .• 

- Fakat ba bGyle ytlrlmes. 
Yarın 6blr gCbl Çlalller df', 
Solu'da tllttlmlze çullanacaklar. 
Y izimiz, adımız, •aımıa kara 
yere gGmlleoek .. Bir qkltler 
danyaya la •lan dop Terk· 
yoları, baıkalanaa kal, Qflk 
olaeaiJz. Banu g6rmektenee, 
kendimi bir •turamdan atıp 

gebermeAe reııyım. 
- So1ıa var -

726 81 T. 
Zeytinyağı aaıı,ıarı 

Kilo Alıcı K. S. K. S. 
30 Toa muhtelif alıcı 25 375 

Mhire aatıtlan 
Ç. Ctnıl K. S. K. S. 
362 Baaday 4 5 
20 Mı11rdarı 3 50 3 50 
20 Akduı 3 375 3 375 

6000 kilo p. çeklr. 2 30 2 30 
2914: kea. pala. 190 430 
287 8. pımok 48 49 

Köyceğiz icra me
murluğundan: 

KGycejlı çlftUll eahlbi ~nı 
Cemil Yeretetlaln maat baa· 

kumı olan borcundan dolayı 
kGycett• olftllAtnln maden lı 

kelinde mahcaa bulanan 300 
ton krom madeni •fljıdakl 

.. rtlu dalreelnde açık artırma 

ıaretlle AtdıAa çıkartlmıııır. 

1 - İhale=, 19 haslnn 935 
çaJ18mH glDI .. t 16 da kGy· 

celi• len dalredade yapıla· 

caktlr. 

2 - Madenlerinin beher 
toauna• malaammen kıymeti 

bet UncLr. 

3 - Artırma bedeU ma· 
hammea kıymedn % 75 ini 

60 
180 
120 
240 
96 
30 

100 
60 
60 

200 
36 
48 

150 
72 
72 

120 
72 
26 

Ar• ndam 2,1 
Dilkkb 68 
ET 8 

« 

Dllkkla 

12 
28,1 

63 
48,50 

6 
8,10 

" 
« 
ııt 

Oda 
40 

9 
ET 2,21 
Kulap 44: 
Dllkkla 185,199 

N 189 
" 191 
» 193 .. 2 

120 ET 
150 " 

25,35 
2 
5 
7 

65 
65 

180 
120 
110 
200 

Elkkla 
« 
N 

.. .. 
96 E• 

18 

20 
22 
24 

117,189 
120 ııt 46,58 
180 c 2 
60 Dakktn 16 

soo • 57 
575 " 28 
575 .. ss 
575 ııt 40 
72 E• Sl 
48 .. 12 

gedikli a. batça meeçlt 
allpap tersi oAla 

kar1ntlaa hamamı. B. oemaa p•fa 
ııt .. 

aamaa ude bıcı mıbmat 

pazaryerl hataaiye 
mayıapl1r h. muhteremeyaa 
batdarak h. blaeyln 

» « 

yemlı çar1111 kaplan maııalapa11 
eamlaltı nlbola 
ikinci oemulye Dlibola 
oemaaude m. medreee 
lklçeımeUk umalı me1çlt .. " » 

" " M 

" M » 

" ııt .. 
kara kapı emlnaltaıı 

baman medreee ı. Da.eyi• lu . . .. 
" Çllfl 

.. 
" " " .. ııt .. 
• • " 

hutaae c. araa•at oııa 
tMb çeıme ~ryerl 
bftaal ı. iılaar 
demirciler içi nam kat 
kemenltı -1epçl oııa .. • N 

• .. • .. .. .. 
asan imam hatip otla 
dolaplı kaya beladar baea ltey 

110 " 2 mamca c. • .. 
balmaua •t•ı geri bankıhr Ye Vakfa alt yakarıda yerleri •e numaralan n aenellk kiraları 
arıanalar ıuhbltlerladen kar· g811erllea abnt on glD maddede açık artırmıya çakanhmttar. 
talarlar. 

4 - Madenler mDtterlılae 

oldoAa yerele telllm edlleeektlr. 

İbaleıl 11,6,1955 .. ı. gana 1Ut onblrdedlr lıtekll olanlar eart· 
la11nı GArenmek n pey ıtlrmek Osere herglD ••t ondGrde ka · 
der ETkaf Hrldat memarloğana Ye ihale g6nl de ıaat oablrde 
komlayona mClracaat etmeleri blldirtllr. 4 '1 11 1611 

5 
- Bllamnm rıuam •• ~= Ulf lfllllllUllllllllHIHlllllllllllllllflllfllUllf llff lllf llfllllllfllllllflflllllllllllllllll dell,llye mlltterlye aittir. ~ 

Taltplerlo yDsde 7 ,5 teminat 

akçoelle kaye<ğl• len dalrealne 5 s 1 H H A T ı 
uiiı~iü;ü;,uı,;iiiıU:iô:ı~i~ıiıı;,;;i, 1 i 

Tlrkçe, Fraosızea ~== E c z A N E s J ı 
Ar1b f1rın111da, · Medine 

5 yokuıunda, arpicı çıkmazında = == 
=-=~ -17 numarada oturan bir ba· := 

JU muallim Ttlrkçe, FraD· § 

11aca den •ermektedir. Talib a Hamdi Nüzhet_ 
Izoıir Muhasebei Hususiye Modor- uİlnıiuimü11iiiôUimıİİiii11n1111101111111 I 1 

IOiiOoden: t.mtr lkıaeı icra memar· § ~ lii 
" la19Ddaa: a 

Bedell Tublb il 
ubıkı 28·mayu·9S5 glala guete· § 

1 I Lira alala 6 ıaet ublfellnde 15 7 4 § §1 
125 Memleket butaaell altında 6 na. h dakkln No. la HAiada ublacak pyrl 1§ u T T • E 
ldarel haımlyel •lllyete alt yak1rıdı yaııb dlkkln ihale meaka(jbn blrlacl anarmua § cuz, aze, emıı _i 

tadlaladen itibaren 31.5.938 gıyeaiae kadar kiraya •edlmek 29 6 935 camartetl pi 1Ut 55 -

azere 8.6.935 tarihinde• ldbaren 20 g6D maddede .. a.ayedeye ı' , .... m.,tır. Halbuki yeni i Ila~ Çeaitlerı.. i 
koaalmaıtur. MIHyede .. rtlarıaı gBrmek ladyenler hergla hafta tadU kaaaaa mucibince § ~ "'if § 
lıf ahuebel bmnılye mldlrlqane .., pey ılrmek l1tl7enlerln de ca~ell gOnl .. , l de kadar 5 ' • ' § 
lhald gtbal olu 28.6.916 pertembe ....... uat 9 dan bire kadar tlaln açık olmıyacalt•daa ... , § E 

e- 12 de yapılaealını tatlatlaen § 1 
deposlto makbuları nyabat banka mektablan ile birlikte •ili· illa edllmulal llterla. § -~ 
yet e•ctlmeaıne •• , ••• ,ı.n 1685 ----------- - Başdurak Boyok Salepçi 

1-----------------------------------1 Zayi Makbuz 1 H K d ii T k. z B k K anı arşısın a.. ~ Qr ıye İraat an aSI öyceğİz &aaf n Ahali bıak11ınıa 1 $ 
19·2·935 tarih 2281 ·79 nama· = UllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllO E 

Sandığından: raı. b1t111aıa kartıhA• oıarak Istanbul Deniz Levazıın Satınalma 
mlltahkem mnkl muhuebeel· K6ycell• Zlr1at Hk ... na '8 aamuab eenetle borçla eofyab 

mutafa oııa kemalin iki par~ada 54 dGalm ıarlaıı l 697 na. lı 

kaaaa maclblnce •lılıja ç.karalmıı 19.5.935 tarihinde talibi 

hay Tedlk'e 830 lln bedelle birinci lhaleıi Japılmıııır. illa 

tarllalnden lılbarea 15 gla sarfında bort lalzlle birlikte tediye 
-edllcllJ.1 taktirde - kat't lhai;-j~pllmk_.. laere enakın icraya •eiı7 
leeetl ....._me -kama• kaim. olmak ilen lllD olaar. 1720 

1111 tarafıadaa baaa •erilen Komisyonu Reisliğinden: 
19.2.935 tarih n S.6 Dumanlı Tahmin edilea deleri 32,500 lln olan 650 ton ...,ı 12.6 935 
makbna kaybolda blkmtl ol· çarpmba glDI 1Ut 15 te Kaumpapda komlayoa bı..mda pa· 
macLAaDJ llb olu. uıhkla alıaae.kttr. Şartaamell bergtlll ealıtma umnlan lçiad-. 

Şeref mamagoı fıbrlbn komlıyoadaa 163 kanı makablliade ahaablllt. İltekUlerla 
lbraalm 2487 Un 50 kuraıtan ibaret olaa •••akUl ta..._t ..-.... 

1693 11 13 ıs .,..,. mektaba ile WWlıllea , .. .,.. ..ate t...,_ plmeled. 



~ n 1111111111 11111 11 11111111111111111m111111111111111111111 m 11111111111111111111 111111111111111111111111m11111111111111111111111111111ı111111111111 ~ Olivier ve Şüre
kası Limited Va

pur Acentası 

Hamza Ilöstenı . 
~ Al(.sehir Bankası ~ 
§ ' = 

Fotoğırafhane~1 

f ıoğtıı!• 
FevkalAde sür'at ve nefasetle ve teminatlı olırak 0 

- -···· = özmör ŞlYlbesn ---

Ceudell Han, Birinci Kordon 
Tel. 2443 

The Ellermın Ltnes Ltd. 
mOteallik her le yapılır. 

Vesikalık Resimler 6 Saatte 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 

TELEFON: !2383 
§ •'POLO,, vap11ru 30 mayısta 
;: Envere ve Londra'dan gelip 
_ tahliyede bulunacak ve ayni = zamanda Londra ve Hull için 
- yük alacaktır. 

Amatör işleri 12 . 24 ,, ,ertıir. 

Hertftrlft (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 
)pıtlı ft 

Portre reAlmleri, ağrandlaman, kart postal işleri teOJ 90d• 
pek elverişli flatlerle ve mümkün mertebe az bir eıP1 

Vadesizlere % 4 

Mevduat Şartları: A!b ay vadeliy~ % 5 
== 110PORT00 vapura 5 hazl· 
- Hnda Lherpol ve Svvaueea'dan 
§§ beklenmektedir. 

yapılır. 

Bır sene vadelııe % 6 faiz verilir. 
Satış Mağazasında • 

ve ecı 
En maruf fabrikaların cam, f lllm, lAğıt, mıkfoe 

_ Zahire, üzfim, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komlsyoncolağu yapıhr. Mallar geldi · _ "TBURSOıı vapuru haziran 
:: l?lnde eablplerfne en milHtd şeraltle avans verilir. :: ortasında Holl, Anve!'s ve Lon· 

iiS§l•l•ll lll!lll!llll l!l!l!IJlll!l.!l!l lll.lll l~l l!l.!l!lfl l"'lll l•llll""lll•ll l•ll ll!l.!l!lll.111"'111""1 ll!l!llll!IJl!lllll""lll!l.!l!IUll!lll!llll l!l.!l!l l!l.!l!ll lll!lll!llll l!l!l!IJlll!l.!l!lll l"'lll l .. lll!l.!l!lll l"'l lllWI """'1111""11 !1.!1!1111!1!1!!1!11111 .. 111""1 ı•ı ""t •ı llliil§ dr •'dan geli P ta h llyede bul 0 · 

lan rekabet kabul etmez f latlule aatıhr. 

Maliye V ekiiletinden: 
F 11• S V A V. N. nacak ve- ayni zemanda Londra rate l perCO apur Cellt8SJ ve Hull lçlu yük alacaktar. 

• dik~ 
l - 2257 ou. lı madeni ufaklık para kenunooa te ecldlyt 

ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI VV. F. ff. Van Not: Vorot tarihleri ve va· devlet alacaklarına 45 kuruştan alınmakta olan beher IJJ ,e 
k ıJpılf h 

"' CERES ., vapnro 3 haziranda gelip 6 hulranda Anver, 
Amsterdam, Roterdam ve Hamborg Hİnanları için yük ılacıkur. 

"SATURNUS., vaporu 12 haziranda gelip yQkilnii boealtuktan 
sonra Burgas, Varoa, KOstence için yak alıcıkıır. 

0 UL YSSES., vapuru 15 haziranda gelip 20 haziranda Aıı.,ers, 
Roterdam, Amıterdım ve Hımbarg llmınları için ydk alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LlNlEN 
''NORDLAND,, motartı 4 haziranda Roterdam, Bamborg, Co 

penhage, Dantzlg, Gdynla, ~tebnrg, Oslo ve lıkındlnavya 
limanlarına hareket edecektir. 

"ROLAND,. motôrtl 22 hazlrandı!"Roterdım, Hambnrg, Dant· 
zf ac, Gdynfa, Goteborg, Oslo ve İskandinavya llmıoları için ytık 
alacıkbr. 

SJıllVICE MAR1T1M ROUMAIN 

Garbi Akdeniz için ayda bir Muntuam Sefer 
11 ALDA JULYA,, vapuru 20 bazlzanda geUp 21 hazlnnda 

Malta, Marallya ve Barselon limanları için yak ılıcaktır. 

"PELEŞ,, vapuru 14 temmuzda gelip 15 temmuzda 
Marsllya ve Baraelon limanlarına hareket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 

Mılra, 

.lzmtr'le Ne•· York aruındı ayda hlr muntazam lflfer 
"TAMESIS., Hporu 18 hHlnnda (Değra) İzmlr'dea Nevyok 

için yük alacaktır. 
Hamlı: tlAnlardakl hareket tarihlerindeki değlelkllkleıden acente 

mei'uUyet kabnl etmez. 

Fazla tafelllt için İkinci Kordonda Tahmll ve Tıhllye elıketl 
blnaaı arkuında FnteW Speıco acentalı~ma mGncaat ecUlmeıl 

rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 • 2663 

Oksftrenlerl Mut· 
laka (Okamentol) 
Ökstırftk Şekerle· 
rini Tecrnbe Edi· 
nlz •.• 

ve Pnrjen Şahapıo 
En Osuın Bir M«s· 
bil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Ko vvetl i Mas hiJ 
lstiyenler Şahap 
Sıhhat SB.rgiln 

Haplarını Maruf 
ecza depolarından 
ve Eczanelerden 
Arasınlar. 

a: 
< _. 
>< ca 
..... 
> 
~ 
z 
< >< = a:: 
w 
(.D 
L.1.1 
Q -C.D 
>< en 

fiolveraltede Doçent, 
(Muavin Profesör) 

Dr. A. Saf ittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Baltalara hergilıı öğleden 
sonra bakar. 

, 
İstik.ili caddeıi No. 99 

Ankara apartmanı 2 inci kat 
Telgraf • ı S TAN BUL 

Telefon : 49250 

porlarm lelmlerl Qzerlne deni· 
elkllklerden mes'uliyet kabul 

Der Zee gtımQş flatloln yQkaelmeıl sebebile ıltmıı kuruş• çı ır bll~•' y 
bu f lat Ozerlnden kabul edilmesi için malsandJklarıo• ıe 

& Co. edilmez. yapılmıotır. tııt! ' 

DEUTSCHE LEV ANTE L1N1E r k ~ - Cumorlyet merkez bankası da beher OD gr11D B~~~.~rıt· 
"ULM,, vapatu 9 haziranda Doktor u ve gayri meekOk hıllı g6m6~tı 30 korootın &11t•P 1 

646 
b L Osman Yunus ~, ıo 13 ı2!1 .1o:ı'l ea.lenlyor, 13 hazirana kadar ~ 
AnvP.ra, Rotcrdam, Hamborg D k lllllllllllUJI& 
,.e Bremen için yok alacaktır. Deri ve Tenaatıl Hastalıkları ,lllllllllllllUllltlllll.,. O lor .. 1111111111111 l 

0 ALA.YA,, vaporo 23 hazl. Miitahaesıeı - A K I T ~ 
randa bekleniyor. 27 hazirana Hergtın haataları sabah ııaat ; • efil a 0 n ay ~ 
kadar Anvers, Roterdam, Ham· 1 O dan ıkeam altıya kadar :? 

barg n Breman lçlo yfik kabul ve tedBYI eder. ;;; Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hastabldılf ~ 
alacak.tar. Adres: Kemeralll Şamlı so· = mfttahassısı f1' ~ 

SERViCE DİRECT DANUBIEN kak numıra 19 :: Bumahane istasyonu karımndaki dibek ıokd: baoınd• jO ~ıt ~ 
TUNA BATii 1'-----------.. ı= 1ı ev Te muayenehanesinde sabah saat 9 dan akşam saat 9 a 1'• ~ 

"TİSZA,. motaro halen Uma· Tayyare Piyangosu --·· = hastalanın kabul eder. b.l'Ji& 1e ~ 
nımızda olup Bodıpeıte, Bra· 5 Müracaat eden hastalan yapılmuı lhımgelen sair ta 

1 
glY ~ 

19 uncu Te rt ı·p Bı·. -- mikroekopi.k muayeneleri ile veremli hastalara yapıluiasın• ce1
•• •" ~ tftlav• ve Viyana için yftk aıil ~ 5 rfilen Pnomotorake (hava vermek) muayenehanesinde ınuııt•• 1111111111: 

al~'~;~~:· motora 13 hazlrın· letleri Satıh yor.. ffiillll yapılır. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllOll 
da bekleniyor, Budapeote, Bra· Büyük ikramiye Emlak ve Eytam Bankasından: 
tlalava ve Viyana için yf1k 

atacaktır. 30000 lı·ra ödemiş'te Satılık Sinema Binıt~~ 
0 DUNA,, motör6 30 haz(. • De~_ 

randa bekleniyor, Budıpeıte, E1as No. Mevkii ve nevi JJt• 
BratlslH ve Viyını için yftk 
alacaktır. 

N. B. - Gellı tarihleri ve 
vapur larlhlertnde ıcentemtz 

hiçbir mes'uliyet kabul etmes. 
Telefon Nn. 2007 . 200~ 

Mükafat 

20000lira 
B. 2 Ôd~miıte camii cedit mahılleılnde azlzlye sok•· 

ğındı 7 numaraJı sinema binası • içindeki makine 5650 
ve edevat 'fe mobllyealle beraber. o•tt~ 

Yukarıda y1Zılı sinema binası peşin para ile sarıtoıık 
kapalı zarfla artumıya konulmuştur. 81,ı 

1 - İhale birdir ve kat'ldlr ve 24,6,935 pazarteıl gaoO 
oublrde Ankara'da idare mecliılmlz huzurunda yapılacıktıt·~ ıe• 

2 - Uhdesine ihale olunan zat bedelini derhal ,erete 

ferroğ muımeleelol yaptıracaktır. . blıJııde 

3 - Ahcı olanlar eubemize müracaatla bir lira oıok• dildi~! 
alıcıklan mufaasal eırtnamemlzl okuyarak anda tarif e 

6 
9S6 

veçhlle teklif mektublarını ihale gtıntıne tesadüf eden 24• ı'o~· 
pazartesi g6oft saat ona kadar Ankara'da umum nıddOf 1,ıııı 
mftze veyahut İzmlr'de ıobemize vermeleri ve daha fa.zl• ''ı62l 
almak lstlyenlerlo hergfto oabemlze mftıacaatlan 5 10 19 

' ' 1( ül{. ürt,, 
Memurlar Kooperatifi, Boyo1' 

Bakkallık Mağazasındao 
50 Kiloluk Keçiborlu malı 320 Kr. 
50 " ltalyan 

~---~---~~~~ 
Emlak ve Eytam bankasından: 

Kapalı zarf la satılık emla~ ,oa~ 
vep"'' 

ooo 1, 

Esaa No. Mevkii ve nn'I 
54 Ahmedağa mahalleıl ikinci kordon Dudn sokak 

yeni 10-13 eski 1-10-12numaralı palamut 
baoı 

58 ikinci. kordon eski 4 yeni 13 numralı dört 5
1
00° 

katlı mağaza ~,pı11 

Yukarıda yazılı emlıtk peıln para ile ııatılmak azere 
zarflı artllrmayı konolmuotor. .~ıt 

ınO~ . 
l - ihale birdir ve kat'ldlr ve 24 ·6· 985 tarlbfoe ııefll'1' 

ıoeC puartesl gQoü 8Ht on birde Ankara'da idare 
huzurunda yapılacakttr. ıb'ıe 

2 - Bu emlAk peşin pırı He ııatılacaktır. Uhdeııf Pe lt~~ 
olunan zat bedelini hemen vererek teferruğ ınu•ıJle 
yaptır1caktır. ,~ı,r' ,,c j # 

3 . - Alıcı olanlar bankamızdan bir Ura mukabilinde • f eıı'.ı 
mufaaaal oartoamemlzl okuyarak: ihaleye teııdO dıı41b· 
24 ·6· 935 pazarteal gtlod ıartnımede ıırlf ~,r11d' 

AO~ ~· veçhlle teklif zmrf tarını ıaat ona kadar .et~ 
• e... o~ 

umum mQdClrlGğGmOze nyıhud borada ıobeDJ11 1ıet S 0 
lerl Te daha fazla tafıll4t almak letlyeolerlll ı 
tobemlze mllrae11tlır1. 1613 4 11 


