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Atatürk 
Yakında lstanhul'a 

Vereceklerdir. 
Şeref 

aheş'ler, ltalya Notasını Reddettiler. 
• • • r4r4rı.ı.4.4r4r •• :.:.4r«~~~~~-~~~o=~§~~~~~~-'~==-~~ 

ın Halkalar 
Beklediğimiz. 

~llUirk, geçenlerde bir gue
diycv verdi, acunun hanı 
dan karanlık bir yola: gir· 

eôyledi ve savaı tehlikesinin 

Y•oadığımız zamanda bile 
0ld1Jjuou anlatu. 
r.. büyiik TOrk.'iin bu eo doğ• 
l'ilı ve dil11lnüoüne tek deyin 
e) katılamaz. 

llerwey meydandadır: 
lltuılar kurumu hemen hemen 

(lciz) kalmıı gibidiJ'. Devlet· 
~P•i de hıvlı:a başka düıün· 

\'e ayn ayrı dillerle konu· 
r. Söz bağlınnıo degeri, bu 

lerin bazılarınca hiç tanınmaz 

"'· • c •• 
Cilt geçenlerde, (\ilk ek Mü· 
llleclisi) nio bir bildiriği (teb

Çllttı. Bu bildirik, bize yurdun 
llıaaı için önemli kararlar Ve· 
· i gösteriyordu. Üç yıllık bir 

k plinı ile uçaklarımızın 

4 •rtırılacak, uçakcılığımız yeni 
llıeııe konacaktır. 

• • • 
gazetelerde bir haber 

ltliter, niıınlılar, parma.ldann· 
. '1tın yüzükleri Tayyare ce• 

e armağan edecekler ve ce· 
de onlara birer bakır halka 

t tir. Böylece. bir (Mutlu çift· 
O..u) yapılacaktır. 
ltıGk, evliliğin, ni~nlılııın 
~dır (batıra91dır). Her am• 

9ri de o madeniD altın, gü· 
.te,. bakır olmaanda değil, 
Öı(iadedir. El-ele vererek al· 
. terinin yerine bakır takan 

\ t•l'tleri; ne o bauralanndan, 
babtiyulıldanndau biroey 
eder. Buna karıılık dayo· 

b "1aeaı .evinç ve kıvanç ise 
~16ktdr .. 
~~akta halka, bakır olıao, 

olean, siyam yok. 
' tl"trir ki, göklerde bu evlile
'-~ llitanlılano, oolann çoluk 
\ ~nın, bayraklannın, toprak 
~Jet erkioliklerinio (iatiklll· 

) ••muıunu korumak için 
çelik kartallar bulanaun •. 

\..-._illan yazarken, tarihin bir '1:_ gözüotü.ze g~lmiıtir: 
~ ~n'lann 1870 aalgınında, 
~ Vilaeamiıti; Alman orduıu 
~·, ~'1Dİflİ .. Fraoıız'lar, mem• 
~ bütün paralanın verdiler. 
~· kızlar bütftn mOcevher· 
r ,.~•den ıılalerioi kucak ku· 
' ~anya'nın öuüne yığdılar ve 
\ ~tle Pariai, Fransayı ve Fran• 

"-anua namuaunu .kurtardılar . 
• ... t •• 

~ lltdun her yerinde havıcıh· 
k~~ büyük bir kaynaıma Tar: 

~~et veriyor. memuru, el• 

~'~ çiftçisi ve köylüıü; hep 
·"' · Parmaklardan, bugünlerde 
~lkalanmıl\ da çıkarab ve· 
~ Ulaaal onur ve oamuı tı· 
~ .,... her yorddaıın söyliyeceği 

-._;tar: 
~ olına! 

• 
L. ~ •• 
-"' ~7oruz ki, bazı aeoginler, 
~'•lur, ban mal, mülk S henüz kımıldamadılar. fz. 
~. bn durum, gör.flmftze iyice 
~' 811nlann kim olduklanm 
'~ Clt iateclik.. Çünkü, halk so· 
ş· ~i anla~ılıacıya kadar di· 
~' ~~zümüz yoktur. 1zmir'de 
~-.il •76a bin, üçyüz bin, ya· 
ı.."l' Yon, batta milyon lira ta· 

~ "•r. Bir ioyar (memur) ay· 
~ ~lı1'1tde ikieini, her köylü, 
Nı ., ~·~dan yılda bet on, yirmi 
,,._tı erırk.en, bu zengin yurd· 
~ ~da ne •ereceklerini öğren· 
~ brıaae~ iıtemek ·Bele bogiln· 
~ d 11 dıye.ler; bu bildirikler 
~ tlt\ırkea- bir baktır sanı· 

li701'11t!. 

ANADOLU 

ta ya ve Ha eşistan ~- ~den-Musso· 
lını Konuşması .• 

Mirası Paylaşamıyorlar. Avrupa, Habeşistan 
işi De Görllşftldn .. 

Aldırış Roma 26 (A.A) - Muıeollnl 
ile Eden l!Hl 17 den 18,30 • 

Habeşistan, ltalya Notasına 
Etmiyor, Sultan 

Ebucaferin Toprağı 8enimdir.!Diyor 
kadar Venedlk: ıarayında ko · 
nuımuılardır. Resmlğ blldlrlğde 

deniliyor ki: 

- Avıupa meı'elelerfnl gaz. 
den geçirdikten ıonra :~ tnbat 

tarlhlt Londra blldlrlğl ve Stre· 
u konferaoeı ile çlzllmle o' an 

programın Avrupa durluğuodıo 
yanı olarak ilerideki gellıme 

lere açık bulunduğunu gördük. 
Kol'uşmalarımız ııraıında Ha 

beş mes'el~el de görfltülmöetür. 

Roma 26 (A. A) - Bogün 
ıeat 1 2 de boradan hareket 
edecek o)ao 8. Eden Pariete 

duracak •e Franeız bakumed· 

ne Roma konuımalarını izah 
edecektir. B. Eden hareketin · 

den nel B. Suvlçle ıon bir 

Isveç ProfesörO lzmir'de 

Türkiye, ön tükleri Yuna· 
nistan'dan üstündür. 

Milas Dolayındaki Kazıdan 
Sonuç Çok iyidir. 

Alınan 

ineç Opsala Gnherııfteıi pro· 
feıörlerlnden arkeolog Bay Ak· 

Profeeör Bay Aksel Person 

sel Perıonun mUAı hnaUılode 
öot6k (Aearıatika) araıtırmaları 
fçln Kültılr Bıkanlığıoın mfi· 

aaade!!tle bu havallde tedldkler 

yapacağrnı yazmııtık. On gDn· 
deoberl yanında Selçuk mGse 
müdürü Bay Vehbi olduğu hal

de Sökı-, Aydın, Muğla, E ki · 

t.lıar "e Milli! dolayını (Una· 

Jlsloi) gezen Profeıllr don eeh 
rlmlze gelmlt Te lıbay GeDeral 

Kazım Oirlk'J llbayhluı ziyaret 

Sonu 4 ncQ yaıde -

ANADOLU'oun Anketi: 5 
konoıma yapacrktır. 1 • '• ~~ k • k 

r . . "\ zmır ın onomı 
"Kızılay,, cemıyetı, Cu· 

muriyet devrinde yoksul· D N H ld ? 
lar, anaeız babasızlor için urumu e a e. Bay Mussolini Faıist ÇO('Qklara silah verirken. 

Mllioo 26 (A.A) - Corrlera Lahaye, 26 (A.A) - İtalya· 
Delta Seranın yazdığına göre Hıbeı uılaıma komlteııl dGn '-3, 7 l 7 ,208,, lira harca· 
eııkl Bıbeı imparatoru Llgyıso ıaat 16 dı S.enlngen'de top 

ulual hAdlıeııl çıkat çıkmlZ _•:.:•:n:m::•~tl:.:•r:.:· __ ---:====d~~~;;;;;;;;~;;;;;=:====::::'.:. 
kunetll bir aıker kolonun 
gôzft altında Ad11ababa'dan 50 
kllomelte uzakta bulunan Adi · 

ealem kalesine gönderllmlotlr. 

Adlıı · Ababa, 26 ( A.A ) -
Habeı haktlmetl; ltalya'nın 
Clmmı ıultaolığı hakkındaki 

notasına nrdf ğl r.evaba, İtalyan 

ihtiraı kıyıdlırının yersiz n 
eea11ız olduğunu, Clmma ıultan· 

lığının ôtr.denberl Babeı lmpa· 

ratorloğo camlaıının tımamile 

içinde bulunduğunu n buradaki 

ltalyan bak ve aaığlarının an· 

cak ltal1a-Habeılıtın ındlaı· 
maeı hGk6mlerloe bığh olduğunu 

blldlrmlıtlr. 

Roma, 26 (A.A) - Sultan 
Ebucafer'ln ölmeıl azerlne Cf m· 

ma ıultanhğına bu keı Habeelı· 

tan tarafından el konması hak·I 

kında İıalyı, Babeı hükumetine 

lhtlr11 kayıdlırını bildiren bir 

nota gôndermlıtlr. 

Parti Başkanımız 
Haber aldığımıza göre C. O. 

P. VllAyet idare heyeti ba~ka· 

nımız Bay Avni Doğan bir 

buçuk ıy mezuniyet almıetn. 

Bu mezuniyetini Çeıme'de ge· 
çlrecektlr. 

llbayımızın Otomobili ile 
Bir Otobüs Çarpıştı 

il Otomobili Parçalanmıştır. Şoför 
Hafif Yara ile Kurtulmuştur. 

Çarpıomadan sonra foto muhabirimizin çektiği iki reıim 

Dan &Hl 12,30 da GGzelyah İlbay General Kbım Diri•; 

tramvay cıddeslnde llbıyhk öğle Dzerl ilbay 1 onagını git· 

(VUAyet) otomoblU ile bir oto· tikten ıonrı otomobil, benıla 

bas ar11unda çarpııma olmuı almak için GGıelyalı'da pollıı 

ve otomobil parçalanmııtır. karakolu llerlelndekl benzinci· 

Yapbğımız tıhklkatı göre kaza nln bulunduğu yere gauırcu. 

töyle olmuetur: - Sonu 5 inci yGzde -. .............................................................................. ~ ....................................................................................... . 

Haber aldığımıra göre evelki gila büy6k bir hayırseverlikle 250 fakir yavruya bir araya toplıyarak 

kendilerine güzel ve mükellef bir ziyafet veren Şehir gaziooııu müııteciri Bay Murad, bu hayırlı iıi 11k aık ... 
tekrarlı1acalı:tır. Keodiııioi talı:dir ederiı. - Bu kli,e, nelki ~akdai yıfete aid bir aıudır. 

Bay Halim, Donya Buhranının Da 
Tesirlerinden Bahsediyor. 

Bogtın de •nkeı J«;ln ~ ııml· 

rln taDınmıı teclmerlerınaeu 

Altlyell zade bay Hallm'I; 

İklnclkordonda Afyon banındı· 
ki yazıhaaellnde ziyaret ettim. 
Bıy Halim, afyon, palamut TC za. 
hlre dzerlne it yapın teclme•f nde 

telefonl• baıı yerlerle ~ôrGtO· 

yordu. GôrDıme bittikten ıonra 
ılyaretlmln ıebeblnl anlattım. 

Bay Halim; yazıhanenin pen· 
cereıılnden bir mGddet İzmir 

limanını ıeyretllkten ıonr.: 

- İzmir Umınının eıkl 
önem Te kıymetini kaybetmeııl, 

boganan mahıulG ieAlldlr. 
Bono ôtedenberl denm ede· 

gelen kıyıdl1r hazırlamıotır. 

Dedi H llbe etti: 
Aüiyeli Bay Halim 

Sonu 5 inci ytızde 
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GOndelik 

lran'da 

Dan!:~·~·~:!;:~~~:~k.~~~: Atatürk Habeş is tan, 1 tal yanı~ Son N o-
;: ~o!~::e~~D~··;:!!~:ak B&~:: Istanbul'u tasına Red c~vahı Verd' ı• 
\·ivre, Erko - Mevkii iktidar, Ba· Şereflendiriyor ~ •• 
ğuııWık - Taauub. 

Son aldığımız haberlere göre İstanbul 26 (Özel) - Ata· -----------•-----------
İran'da ıapka gfytlmletlr; Poll· Ulrk yaklDda letanbul'o eeref· Italya, Onhir Ay içinde Habeşistan Sevkiyatı için 90 
gaml ve muta nlklhı kaldırıl · lendlrecelderdlr. Bu haber 
mıetır; dın eavabıarı hakkında ozerıne utanbuı halkı büyilk Milyon Lira Sarfetmiştir .. 
kayıtlar konmoetur; dili, ya· bir eevlnç duymnıtor. BüyOk -----
hıncı etkilerden arıtmak için Önder'ln ne gftn teerlf edecek· letanbol, 26 (Özel) - Habes hakumetl. İtalya'nan eon verdiği notaya r~d cenbı ile mukabele 
bir komisyon kurolmuetur. lerl henilz belli değildir. etmli ve boşaltılması istenilen bölgeyi veremiyeceğlnl bildirmiştir. Habetlıtao'ın bu cevabı, Ro· 

Bilttln bu de~ielmlerln değeri \._.._ ___________ ) mı'dı önemli aklslu yıpmıetır. İtalya hilktlmetlnln ne glbl bir dorum alacağı mıhlm değildir. 
ne olduğuna ençok biz ınlanz. Atatu4• rk letınbol, 26 (Özel) - Oohlr aydınberl İtılya'nın do~a Afrikaeına yaptığı ıflel ıevklyıt için 
B4Uln bunlar. bir yandın, oloe 90 milyon lira earfe1tlğl ıöylenlyor. 

blrlf ğlnl, benliğini ve ôıl6ğ0n6 

harıyarık, ôbQr yandın. kartı· 
rıcı kftltftr ve medeniyet kıd· 
roııo içine girme&: içindir. 

Tarkiye gibi, lran'dı da fes 
veya kalpak y,.rlne ıapka giy· 
mek, baılık değil, bıe değittlr· 

mek demektir. TOrklye glbl, 
lran'da da, halkı vicdan özgen· 
lfğlne kavoetormak, onu gerici 
ve kaytak un•url1rın b11kı ve 

bapdltğı altındın kurtarmak 
demektir. 

Bu hareketler yıpılabtlmek 

için, ııyaaal 'fe ekonomik er· 
kinlik ve Rıza Şehlneab gibi 
bir önder IAıımdar. Kaldı ki, 
İran'ı sıyııa ve ekonomi er· 
klnlfAI kazandır1n gene odur. 

Geçen asrın hatındınberl ne 
gör6yoruz? Çığdıe medeniyetin 
kOltGrft ve tekniği, bo kGIUlr 
•e ıekolğe oymıyın eıkl me 
dealyetlerden 1rtıyanJarı kök· 
lettlrlb sömtlrtmektedlr. Batı 

medeniyet ve kOhftrftnden olan 
hiçbir ıömftrge yok.tar. Tat 
lonca, hımut, bub1r ve elek· 
liriğe kartı kendini engaya· 
mız. 

Katıcı, teknlkçe •e bfttftn 
ıly111 ve ekonomi clhazlırmda 
içinde bolundukl1rı çağdan 

geri kılınlınn sonları ne ola· 
bllece~lnl, bıtkalarını bir la· 
rlfa bırakalım, oemanlı ve 

kaçar hanedanları zamanında 

TGrklye ve İran bf ze pek iyi 
5ğreteblllr. 

İran'da ıtllın ileri adımları, 
batı devletlerlnln ıömftrmekte 

olduğu memleketlerde .izin ve· 
rllmez. ÇGnkG batı medeniye· 
tinden olmak demek, dll, ktll· 
Ulr, ııyaııa ve ekonomi özlfik 
ve özgenllğlnl bzanmık, yınf 

kurtulmak, ıömftrgellkten çık· 

mık demektir. Öyle memleket· 
lerde erkeler, ancak, gerici ve 
kaytak onııorlırı tatırl1r; hal· 
kın din bağan1&lığı damarına 

baearlır; onları, yavaş ynat, 
bir daha kıllunamıyıc•k gibi, 
tGketlrler. 

Böyle memleketlerin erkinlik 
ve eeltllk hıklırındın baheo.lo· 
nan yerlerde: " - Onlar blı· 
den, med,.nlyetlmlzden değil 

dlr!,, Derler. 
Atat0rk'6n İrın sınırlarına 

kadar genişlettiği batt mede· 
niyet ıınrını, Rıza Şehinşah 

Aıya ortalarını kadar sQrfiyor. 
BenQz istediklerini yapabilecek 
cek olan ve eski, yeni mede· 
niyet ve kfthtır kavgaeı içinde 
yuvarlanıp ezilen memleketlerin 
önderleri için totolıcık yol, 
kurtuluş yolu bodur. 

Danya buhranını devam et· 
tiren boytık ıebeblerden biri, 
dünya ulueları arasındaki baycık 
ayrımlardır. Ulusların eşitliği 

davasını ileri gitmekten ahko· 
yan başlıca ônge budur. 

Dtınya olnıılan araaındıkl 

D)edenlyet ve dftzey ayrımlarını 
bldırmığa, halk yığınlannı 

medenlleetlrmeğe ve Uerletmeğe 

••••• 
Ve Avrupa 
Seyahatleri Hak
kındaki Haberler 

Pırtı 26 (A.A) - Anıdolu 
Ajınıının özel ıytarı bildiriyor: 

Atatftrk'ftn Roıya'ya gldece~I 
Bakreı, Belgrad'ı, ağrıyarak 

dônece~I haberi flıerlne yazdığı 
bir betkede Erntlvel gazeteal, 
Cenene•de boğHlır meı'el,.ııl 
konntulorken tesaoQdft hatırla. 

tarak dlyo!' kf: 
Seyıhıt reıllteye dayanın 

Tark · Roe dostluğunun yalnıs 
ıugıl (Tedı(OI) ve barıpeırer 
bir kıymeti olduğunu gôıteren 
bir gösterim (Tezıhftr) olacaktır. 

Not: Yaptığımız gerçine ( l'ıb. 
kik.ata) göre Moıkovı, Tahran, 
ve benzeri gôretller mfimkftn 
lıe do içinde bnlnnduğamnz 
yıldı böyle bir geziye karar 
verildiğine dair berketicl bir 
betke yoktur. 

Kayseri 
Dokuma 
Fabrikamız 

Ankara 26 (A.A) - iki 
gfln önce Sümerbınk'ın kor· 
bGyGk dokuma komblnoeını 
gôrmeğe giden içi olerl hıbnı 

Ankarı'ya dönGt4nde kendi· 
ıJnl kareıhyınluı ıörftlerfnl 

anlatırken, orta Anıdohı'da 
yakeelen bilyOk eserin bir 
kurtolot olduğunu ve T6rk 
endftıtrlleıme hareketinin ba. 
tarımını bıılı bıeına bir ör· 
nek olduğunu ıöylemlştlr. 

Bakanın fabrikayı göretl do· 
layıslle labdb t1refıadıa ve· 
rllen tôlen heyecan ve nee'e 
içinde geç vıkhlere kadar eflr· 
mOı, toplantıda TOrk ve Rus 
mohendta ve makinistler hazır 
bolnnmoştur. 

İçişleri Bıkanımıı, tarihin bft· 
yfik tanıdığı iki doıt uluıınn 
elele vermesinin bu gftz~l ve ytık· 

ıek eserini değerledlkten ıonra 
iki uluaon dostluğuna destek 
olın fikirler baeat (BUlm) 
olmaktı de'8m ettikçe bu gibi 
eserlerin de her iki taraf ta 
llerlfyeceğlnl ııôylemlo ve la&1n 
tarihinin en btıyOk hareketine 
bat olanları tebcil etmek ge· 
rektfğlnl Ube etmlttlr. 

Fabrika ilç gtlndenberl de· 
neme işletmelerine baelımıetır. 
Deneme işletmeleri her grobda 
başarımla devam etmektedir. 

Ankara 26 (Özel) - Kıy. 
ıerl dokuma fabrikamız tecra. 
belere bıelımıştır. 

1-------------------~~~--
çıheıo ônderler, yalnız kendi 
memleketltırinl kortarmıe ol· 
mıyıcıklar, arsıulo.,al barıo ve 
düzene de hizmet edeceklerdir. 

Uluslar soıyeteelnf n 11lgınları 
ônliyemedlğinden babıedenlenı 

bir franuz fikir adımı eu ce· 
vahı veriyordu: "Bu ıosyete, 
bı.tı medenly"d aloılarının 
ıoayeteeldlr .,, 

Bay MussoJini lngiltere'nin 
Teklifini Reddetti .. 

------------------.. ------------------
1ta1 ya, Uluslar Kurumundan Çekilecek Mi? 

İetınbol, 26 (Ôzel) - Romı'dın haber veriliyor : İngiliz hftkdmetl, İtalya nezdinde yaptığı 
teeebbaıte ltılya · Babeıletan mea'eleelnde araya girmek latedlğlnl blldlrmie lıe de Mo11101lnl bu 
teklif 1 reddeımlıtlr. 

ltalya'nın, oluılar kurumundan çekileceği zannolunuyor. -------·· .......... ·--------
Bayındırlık Bakanımız Karnera Nefis 

. , 
1
. Bir Dayak Yedi 

lzmır e Ge ıyor.. Ve Zenciye Yenildi 

Bay Ali Çetinkaya, Aydın Sim~ndi
fer Hattını Gezecektir .• 

Ankara, 26 (Özel) - Bıyındırhk bakanı Bay Ali Çetlnlı:ayı, 
Aydın elmeudlfer hattını görmek ve tetklkattı bulunmak tızere 

yıkandı lzmlr'e gelecektir. 

Tuna Konferansı Hazır· 
lıklarına Başlandı. 

Hokumetimizle Yunanistan'ın, Bu 
Konferansa Çağrılacağı Söyleniyor. 

İstanbul, 26 (Özel) - Tuna konferansı için hazırlıklar bıel• · 
mıetır. Son gelen h•berler, bizimle Yunınlstan'ın bu konferansa 
davet edildiğimizi bildiriyor. Maahazı buna dair hentız resmi 
bir malumat yoktur. 

Kadıköy'le Adalar Arasında 

Mil3ddan Evel Büyük 
Bir Tünel Varmış! 

letınbul, 'l6 (Ôzel) - Bir Alman, Kıdıköy'le Adalar araaındı 
MllAddan eni bayak bir tOnel mevcut olduğundan bahisle il· 
bıyhğa mftracaat etmlt ve bunu meydana çıkarmak için izin 
verilmesini lıtemlştlr. llbaylık, bu haeos için IAzım gelen rohııatl 

vermiştir. Alman, tetkikatını baelamık Qzeredlr. 

Yağmur Yağarsa 1\leriç Taşacaktır 

Toprak Y ağmnra Kandı. 
Fakat Yağmur Durmıyor 

Edirne 26 (A.A) - i8 ıaattenberl Edirne ve bağ1ıotıııına ıra 
ile ıürekll yağmurlar dilemektedir. Yığın yağmur miktarı 55 
mlllmetredlr. Yığmor toprığı iyice kındırmıetır. Henaı arkıaı 

kesUmlyen yıomurlarıo denmı halinde nehirlerin tışmaaındın 

korkulmaktadır. 

Edlrne'de birinci ekmek 9 koruo 10 para, ikinci ekmek 7 
koruı 30 parıya yakeelmletl. 

Bıhkeelr, 26 ( A.A ) - Bılıkeılr ve çevreılne bol yağmur 
yığdl Yaz Grtlnü için çok lıydıh olan yağmur çlf tçlyl çok ııe· 

vlndlrdl. 

Aydınlıkda 
Sinema Gösterecek 
Yeni Bir Keşif. 

Makova, 26 (A.A) - Sovyet 
bulmaularındın (MucldJ.,rlnden) 
Nov!takl: göndOz ıydınhğında 

ılnemı gösterecek bir keşlfde 
bulonmottur. 

Istanbul'da 
Ekmek Bir 
Kuruş Daha Yflkseldi. 

İetınbul, 24 ( Özel) - Ek· 

mek flatı bir kurut daha yOk· 

ııeldl. Şarbıyhk, un f lıtlerlnln 

yakında ineceği kanaatindedir. 

Nevyork, 26 ~A.A) - Ame· 
rlka'h zenci bokeör Yos Luls 
eııkl acun eımplyonu İtalyan 
Karnera'yı yenmlttlr. 1 inci, 
2 inci, 8 Onca ve 5 inci rnond· 
tarda Lale Gıt olmue 4 ilncClde 
berabere kalmıştır. 6 ıncı ve 
sonunca ravond dı Karnerı 

aç keı yere ynnrlınmıştı. 
hakem nakavotu blldlreceğl 

zaman Karnera ıereemlemf eti. 

Finans 
Bakanlığı Yeni 
Kadro Hazırlıyor. 

Ankara, 24 (Özel) - Flnını 
Bakanhğı; yeni bir kadro hı · 

zırlamaktadır. Bu kadroya gôH, 
yalnız &!Glklye mektebi Maliye 
şubeıl mezunları Maliye 1-lerln 
de istihdam edileceklerdir. 

Yunanistan' da 
Zabit ve lşyarlar 
Arasında Tasfiye Var. 

Atlnı, 26 (A.A) - 1 Mart 
ayaklanmaıının ıonocu fU ol -
muştur: . 

262 ıl Yükeek rfttbell olmak 
dzere 1935 subay ordudan 
uzaklıotırılmış ~akanlık ve ge· 
nel kurumları ltyarlarındao bir· 
çoğu ltttn çıbrılmıtlardır. 

Fındık Satışı 
Trabzon 26 ( A. A) - 934 

6r6nünden ıtok fındık kalma· 
mıştır. 935 arana lçfındık 

ığostos yOklemeıl S0.55 kuru, 
araeındı oynamaktadır. Kabuk· 
la fındık ığoıtoa yOklemeııl 
22 23 ve eyhil yaklemeel 19·20 
kuruştan ıranm•ktı ve Hhl· 
mıktıdır. 

Yomurtı, OH malları 

taneıl 160 korootor. 

Eski Savaşçılar 
ve Bay Bitler. 

4.00 

Bertin, 26 (A.A) - Eski 
logillz ve Alman savaeçılırı 8. 
Hitler'e bir ıevgl ve eaygı tel· 
grafı göndermlelerdlr. B. Bitler 
bana cevabında, ytlrekten te· 
eekkOr etmekte ve eıkl eavış· 

çıların bo toplantııının olualar 
ındlıomuına ve dGnya barıeına 
yırdım etmeıl dileğinde bolun· 
maktadır. 

• 
Knçnk Haberler• 

Yamanlar KaJJJ 
Yımınlarda Verem MGCI 

cemiyetinin heryıl •çdl• 
olduğu kamp bu yı! dı • 
caktır. Kızılay cemlyes111 

kamp için lizım olan çad 
temin edilmiştir. 

Dairelerde MasŞ 
Kollar dlrektörlftğft oıe 

ları Haziran peoln mıııl 
hAll ılımamıelırdır. çoo 
kadro bentız gelmemletfr. , 

·~ı Mekteplerde ~ıus• 
f lkmekteplerle orta ı 

mtleseeselerlnin moelkt de# 
rinde tılebeye sôylettleD -; 
lırıo gtlf te ve besteleri 111 si 
tıllm ve terbiye dılreeloce 

1 
kik adlJecektlr. Kollar B•k it 
lığa bunların beste ve gftfl', 
rlnl teı elden kOIUJr dfrtı~1 

ltığtlnden lstemlttlr. 

Bay Mitat TarıoJ 
Ege bôlgeel ıooteknl f o~ 

tôrO bay Mlrat Tarım'ıD ı ~ 
b•kanllğınca Dlyanbeklt ,J 
geel ıooteknl teekllAtıoı ' ti' 
me memur edildiğini yıııo•t ~ 
Bay Mltat aybaeanda Diy•r;, 
klr'e gidecek ve tetkll&ll ~ 
zlmden sonra tekrar oebıl ti 
döntıb eııas vazlfeılne de 
edecektir. 

Garib! 
Buğday 

Geldi, Gene 
Nark isteniyor·;, 

E•elld gftn Konya ••P ,1 
M~rıln llmınından ıebıt lf~ 
dôrtbln çunl boğdıy geld' , 
dftn plyaeıya çıkınlmıt'''' ,1 
parti, muhtelif mfte11eııeler' J 
dlr. Bugtınlerde de 6 bfD q' 
beklenmektedir. 1 

Bo böyle olduğu bıldtı ,tlı_ 
rlmlıdekl fırıncılar dftn 11 ~ 
hğa batvurarak buğdaf ~ .,. 
f latlerlnln yflkeeldlğlade1' -ıf 
hisle ekmek nırlnnın yt tA' 
tllmeılnl lstemltlerdlr. ş.ı ~ 
lık; plyaeada tetkikat y• t 
ve narkın yakaeltllmesloe ti 
dilik ltlzom görmemledt· fıl, 
cılar gene klloeu 1 O kO~~ 
birinci ve 7 ,5 kurottııı ,; 
nevi ekmek çıkarmaktı 6' 
edeceklerdir. ~ 

Tahkikatımız• göre ~/ 
mJzde on ve buğday f tıtlet 
biraz yakeelle vardır. 

Fener-Gone~ ,, 
Muhteliti RomaoY'' 

• 
Hareket Etl1 ,1 

İstanbul, 26 (Öıel) - 1.t 
Gftnet mubtelltl, bir oı•~ f 
mık üzere bogftn Köatell 

1
/ 

k C e ille Rômanya'ya hare e 11 I 
1et 

tir. Sporcularım11 barı 

rette uğurlanmıelırdır. 

Evbt 
Gdııeı 

Öğle 
İkindi 

Akfam 
Yatlı 

lmuk 

4,il 1 
8,32 

12, 
2,0, 

6,24 

r 
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Eski zımınlarda Göksu, la 

lanbul'oo en iyi gezeklerioden 
biri idi. 

Her ertlk, ıhllk. iner. 

Hiçbir lı uyontolarl11 yO 
tGmez. 

Bayok hareket adamı sorav· 
dan yılmaz. 

Oaoııım'dan ne zarar gelir? 

Eski ııyasa ıdamlarıoın en 

hoşlarına giden bulcay kıplı 
talardı. 

Erke'nln azıktan yalnız gö

ten taraflarını görftyorsonoz: 

Bir de 0000 eığanlarıoı başta 
bııluaanlara eor~ouz. Bu misal 

lerde ıeçeo kelime karşı lıklatı: 
Mesire - gezek 

Meslek - ertlk 

Miskin - oyooto 

Mes'uliyet - sorav 

Maşavere - daoa~am 
Mevldl mOIAkat - bulcay 

Mevkll iktidar - erke 
C.ılp - gözen 

• • • 
Taan etmek - kınamak 
Klmıeyl kı11amı; kendi ku· 

"rlarını diizeltmeğe bık, 
• • • 

Taralo etmek - bekitmek 

Kaleleri bekllmekten ne çı· 
~•r? Vicdanlar sağ, kalp•er @a~· 
1•ın olmılı! 

• • • 
Tasarrof etmf'k .- esilenmek 

Kimse başkasının malına esi 
ı,ll"mez. 

• • • 
TaHvvur - ıasar 
Gerçeklenen bir tş, hayalde 

~ılın bin taBBr'a öoPydir. 
• • • 

Tanlr - Sınay 
Üu yazı dünkü açım töreni · 

'111 canlı bir sınay'ıdır 
• • • 

'l'uaf - çevrin 

Çevrin, hlimlar için bir borç 

lletll, Mekke şehri için 1 yl bir 
lechndt. 

• • • 
'l'eLeyyfto etmek - belgirmek 

PoUı gnçlni ile bu adamın 
IQçu belglrmlı değildir. 

• • • 
1'1!df in merasimi - gömme 

•layı 

Zavallı Viaıfın gömme ala· 
)ı' d 

il a hulonacağı'llızı dOıOnftr· 
... , idik? 

• • • 
'l'etahllr - övftnç 

O"aya eser koymadıktan 
'ollra, boı yere övftnç neye 

Kongre Toplandı, 
idare Heyetini Seçti. 

Jzmir memurlır kooperatif 1 
oto yıllık genel toplantısı Hal 

kevl salonunda yıpılmı~ ve 

kongre baekaollğına ilbay 

general Kazım Dlrik seçilmiştir. 

Kooperatif lo bir yıllık icraat 

raporu He plançosu ve milra· 

kıbler raporu okunmuş ve ge · 

oel heyetçe onaylanmıştır. 

Kongr" ba~kanı general K . 
Dlrlk; gerek geçen seneki 

plAnço ve raporlar ve gfirt'k 

yeni yıl f~ pro~ramı, şaıal 

l!nyuoun t1a1J~ı hakkında üye· 

lere ozon izahat vermiştir. 

Bundan eoara kooperatif in 

yönetim kurulu seçimi yapıl 

mış ve kurula ilbay general 

KAzım Dlrik, mektupçu bay 

Baha Kold11ş, müddei umumi 

bay Asım, istatistik dlrektörii 

bay Na.ram Balkuv, fohfsarlar 

yarbae dlrektörll bay Hnenll 

ve emniyet dlrektörQ bay Feyzi 

Akkor aeçtlmlşlerdlr. Mftrakıb 

ltklere de Tarkof la yar direk· 

törü bay Rahmi, ilçünçü müs 

tantlk bay Haeao Bani ve 

ilk tedrisat f'oııpektôrü bay 

Vahid ÔzgOven !l f' Çtlmlşlerdlr. 

Kızılay'ın 

Eğlenceleri 
811 Akşaın Kar
şıyaka'da Bir Gar-
denparti Verilecek. 

Bu akeam Karşıyaka hkde 

gaıinosunda Kızılay ~emlyeıioin 

Karşıyaka ~ulıesi tarafından bir 

gardenparti verilf'cektlr. Cemi 

yet, gardenpaıtlnln eğlenceli 

vr. gazel olm1Bı için gflrekli 

olan hazırhklannı yapmışlar. 

Haber aldığımıza göre, S"y 

dl köy, Torbah ve Değlrn.eodere 

şı1belerlne de İzmlr'den saz, 

davul, zurna göodf'rllmlştlr. 

Orada da halk araeJDda eğlen 

celer tertib edilecektir. 

~~~~~----~~~~--
Telkin - oydam 

BOUin parti adamlarının bış · 

hca ödeçl, halka partinin preo· 

slplerlnl durmaksızın oyda· 

mak'ıır. , 

---·-··---
Yalkeel mavi göklerde; engin kalplerde yaşa! 

Seve,llerln kuşets1D bu yurdu baştan başa . 

Senden daha deglrU, cihanda bir el, 
Milleti sürüklerken acıya kızgın bir sel! 

Sızlıyan yaraları bo kızıl ay Barıyor, 

Üzüntülil gönüller senden ışık ehyor. 

Sende yoksul kelplerl güldüren bir dilek var. 

Bir şeblrf hırpalarken eeylAplar, fırtınalar; 

Gene her derdlf in~an gölgımde yer buluyor. 

Gene bu karanhğı kızıllığın boğuyor. 

Sen varken yurdumuzda hu· yoksul sevinecek, 

Sen varken her yarıma sızıları dloecf'k, 

Göniillerden silecek acıları emeğin 

Sensin bizi dfişünen seven bu güne d,.ğfo! 

Durmadan kucaklasın yu rdu bu alevden yay, 

Dağıtsın ufkumuzdan her taFOyı kızıl ay! 

Kız muallim mektebi mesleki birinci sınıf talebesinden 

.Memnune 

Turgudlu'da Belediye Se
çimi Sona Erdi. 

Parti Namzedleri ittifakla Seçildi
ler, Halk Sevinçtedir .. 

Seçimden bir intiba 

Turgutlu'dan yazılıyor: s~cım sayımı sonunda bayan 

Turgutlu'da yapılan şarbaylık Aıtye Z ekeriya, bayan Rana 

üye s~çlml 24 6.9:J5 tarihinde Remzi hly Ahmed Er, Üdmao 
bhmlş ve saodı~ açılarak rey Sümer, C. B. P. başkanı Cev· 

ler eayılmıttır. det Öktem, ziraatçı Ilatııan 
Bu eeçlmde 11468 rey sahi- L enger, BaQan Hararlı, talccar 

binden 7713 tı iutlhııba l~tlrak: Haydar, tuhafiyeci Haydar, ec 
etmiştir ki şimdiye kadar Tur· zae1 Kemal Halid, doktor Fa· 

Cilmle ve Terkihler 
Nasıl Kurulmalıdır? 

Tfirk Dili araştırma koro· 

mundao llbaylığa aeağıdakl hil· 

dirim gelmiştir: 

"Türk eenıalı:eıoıo kuralları 

yapılırken konuşma dilimizde 

ve o dJle göre yazılmış olan 

folklor eeerlerlle kftablardakl 

cOmle ve terkiblerln teekll 

tarzı hakkında bir anket ya· 

pılmaeına .karar verilmiştir. Bu 

anketin verimlerinden büyük 

faydalar elde edeceğimizi 

umuyoruz. 

'•Sentaks anketi,, adını ver· 

dlğt mfz bu anketin nasıl y• 

pılacağırıı gösteren p rogramdan 

yelt'r glhiilen wfkdarı llbaylığa 

göndf'. rllmlotir. Bu fıe gert~l 

gibi yardım etmeleri için ey 

raca Tüze, İçişler ve .Kaltnr 

Bakanlıkları ite C. H. P. genel 

sekreterlfğlnede yazılmıştır . 

Bu program üzerine hemen 

işe girişilerek, bir yandan halk 

ağzından cümle dnlemelerl 

yapılması, bir yandan da halkın 

ığzıodao çıktıgı gibi yazılmıo 
olan polis, jandarma ve adliye 

ıahkl kat evrakı ve zabıtname· 

lerl ile halk masalları, ata söz· 

leri, halk hikayeleri ve tlyat· 

roları gibi eserlerden c6mle 

toplanmaeı için icabedeo ted· 

birlerin alınması ve şayed 

prngramda iyi anlaşılmıyan bir 

cihet olursa doğrudan doğraya 

kurum merkezinden sorulması 

lazımdır . 

Savaş alamnda, kan ve 
ateş içinde yanı başında 
yer alan ve seni koruyan 
"Kızılay,, ı bulursun. 

Panayır Komitesi 
Panayır komitesi dün şar 

tıaylıkta doktor bay Behçet 

Uz'un başkanlığında toplan· 

mış, bazı kararlar almıı:tır. 

gutlu'da bu kadar canlı ve r,e · dıl Bllgt', bakkal Salih Zeki, 
ı Hüseyin Bıçakçı, Cumalı Hü 

oel alika ile karşılanan hiçbir drie .oğln Mustafa, H üs~yln 
A · •A ı Rt h f ı ı eeylo Avolı. Bfiileylo Korlı:ruız, seçim olmamıştı. vnı s ao, za tu a yec , 
B b 1 Ah d S 1 k İsmail Pollulı.ço, tilccar Lftıf 1, 

Bu seçime iştirak eden Tor· aHn aşoğ u me , il Q oğ· 
ı Ö f S 1 Beri!ekll Mustafa, bakkal Muh· gutln'mozuo asil ve yurdsever u mer, sarra O eyman, 

'f l Y 1 Ş L E d E tar, Mmr'h Mehmed, tuhaf l· halkından bir teki dabl ayrılık ç lç ae n, ihrft r en, !I · 

göstermekaldn yllbek partimize naf bank M. Nuri Gftrelll, Ce· yeci Mehmed Refik, Niyazi 

• 
reylerini aeve ıevt., yekpare mal oğlu Mustafa, Halli Özel, Ozan, Nasnboğlo Osman, avu 

• • olarak vermişler ve bu eserle· 7713 rey kazanarak asli ftytı· ut Sadık, fıbrlkacı Sabri, Fi · 
Tenakue - tutmazlık rlle AtatOrk.'e ve eserine ne ilklere seçilmişlerdir. lortoa'lı Yışar a~çllmlşlerdlr. 

Tezad - karşıtlık kadar can ve yftrekten bağlı Yedek fiyeltldne de eıraıile Seçim sayımı ıonooda vt. se · 

İldofzlo söyledikleriniz ara· olduklarını göstermlelerdlr. Do Tlkveş'U Veli, doktor Ahmed, çilen Oyelerden Turgutlu'lular 

DnşoodnkJerim ..• 

Zencire 
Vurulan Ahlak! 

Kayeeri'de bir baba, 

- Fabrika kuruluyor. Kızım 
da lşlemeğe gitmeli ister. Bo 

takdirde para kazaD1r, ıonra 

manto alır ve daha sonra b;ıştan 
çıkar! 

Diye düeliomOş, kızının iki 

ayağını zencirlemlş, bukağıla· 

mış .. 

• • • 
Ayıb göriinecelr, fakat mG· 

nasebet düştü de yazıyorum: 

Vaktlle Roma'lılar devrinde 

bir adet vardı. Uzun seferlere 

giden h er Roma'h asker, yola 

çıkmadan eveJ, bir neı i madeni 

k11id yaptırırdı. El ııynn kolanı 
halinde belden geçirilerek kadın 
tarafından kullanılır ve erkek 

dönfincüy6 kadar paıılaosa d•, 
Qfyahlansa dA vficudda kalardı. 

Bu marifetin asıl kllld kıemı, 

t estere ağzı eeklinde ve dhlidir. 

Mazur görün, daha açık yara 

mam. Bu l!DrP. tle uzak yollardı 

hokumdarlerıo peıtof kovahyaa 

Romı'lı, arkada bıraktığı kari· 

sının namusunu garantiye ha~· 

lar ve aekt>rlik döoaşü; kendi 

eli ile bu ktltdi açarmış .. 
• • • 

Bu dar kafalı, biçare adam 

da, aklı&ıra, kazınan ahlakını, 

kızının namusuna bukağı ve 
zencir vurmuş . 

AhJak ve namus, loeıoın 

nrlı~ıoda tablatlle beraber doğ· 

maz. O, l!onradan alınır. Basta· 
lar, d,.jeuereler ml\"ıeena, her 

toprak çocuğn, moral ve oamo· 

sunu, yaşadığı yıllar lçinrle aile, 

muhit ve sosyet'! ile berabu 

terbiye ve bilgi ile yapar. Na 

mue, bukağı dinleme~. lneao, 

namusu değll, oamı111 loaaoı 

tutar. Kahpe leşmiş bir rob, 

yalnız aya~ıan dtğil, kollardan, 

belden, gırılakıan bukağıya, 

Zl'ncire ve battA, Romalı ntfer· 

lerio yaptığı ~ibl, kilide vurulııa, 

gene namussuzluğun çamur der 

yasında yOzer, çünkü o ruh, 

artık manevi bağlıra ve dlıglbl 

koparmıştır; zor tutulur .. 

Eğer bu adamcığın ölçüe6 vrı 

düşQnceal doğru oleeydı, şimdi 

milyarlarca kadıo fuhuşta ya· 
varlanacak ve namuslular da~ 

baş1Dda, fakat ayakla11 bukağılı, 

zencirli olarak ya:arlardı. 

Yirminci asırda zencirle ha~· 
laomak ieteno::o bir namue, acaba 

otuzuncu Hırda hangi zırhlara 

eanlacak?. 

Orhan Rahmi Gôkçe 
tarar? 

• unda tutmazlık var. bal Turguılo'muz için göğOs· simsar .Mehmed Akif, Hasan çok memnun kalmıştır. Mem Yeuİ Polis 
• • Biz eınıf lar araeıodı karşıtlık lerl kabartmuğa dtğer bir hA· Şevki Özeren, bakkal Muea le ket için hayırlı işler lıekle. 

~~?•e•lk•t•n•e•t•m•e•k~~o•y•d•a•m•ı•k~~•l•ıt•e•m•e~y.lz•·~~~~~~~~~di~edir. oğlu Basan, Harçanoğlu Hılll, mektedlrle~ ~l~isel~ri ~~l~i. ' .................. ~ .......................................... ... 
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1
evherlerl, pırlantaları, el 

tltt •rı çıkartıyor, pazarlığa gl · 

11 Yordu. Fakat hiçbir şey eatın 
'-1Yotdu. 

tetllaroo lkzel auımuştu. Emnl· 

Renel dlrektörOne sordu: 

; Devam edeyim mt? '.:bel direktör ile Felerov• 
~lla it içinde idiler. Amerika'lı 
.. ~ bıffyeslnln ağzının içine 
ti&_ J'orlır, ıözlerlnl merakla ..... l. l.e Jorlırdı. Gflnel direktör 

'ben eevıb verdi: 

....._ Çok rica ederim, devam 

Türkce'yef çevire.ıl: 1 Z <.: 1 
f<aronl1 kzel 'eözOoe devam 

etti: 

- Doktor GolP., bir netice 

elde edebilmek için 29 tane 

milce•heratçı dftkkanına glrlb 

çıktı. Her girdiği meğazada, 

ynkeek kıymeti olan mftcevber· 
lerl çıkarttığı hald" hiçbirini 

aıhn almadı. Yalnız koyumcu 

Lamıko'oon mağazaaında be· 

ğendlğl bir koli yenin f lıtını 

sordu ve biraz ııoora gellb ala· 

cağını söyledi. 

Amerlkı'Jı polfıı haf iyesi, sôz· 

mak için l!enel direktörle Fele· 

ruva'mu yüzüne baktı. İkisi de, 

ağızlarının birer karış açarak 

dinliyorlardı. Baron lkzel sesine 

kuvvet verdi: 

- Görüyorsunuz ki, doktor 

Gtlc 'oln tuttuğu yol ,.e kur· 

doğu plan çok önemlidir. Bü 
tün kuyumcu ve mücevheratçı 

dükkAnları dolaşmak eoretile 

vaziyeti tetkik elliği gibi, La · 

makooun büyük mığazaeıoda 

çok kıymetli elmas bir gerdan 

lığı intihap etmekte de hay· 

dutlar üzerinde bir ıophe 

uyandırmaktan geri durmamıştır. 

Baron 1kzel'io bu lzahaıı, 

genel direktörle :Feleruva'yı 

şaşkın bir hale koymuştu. iki · 

el de, bo toe hayret ediyorlardı. 

D11. Gole'nfo adı ilk lşltil· 

dudlarla beraber olduğu sanıl 

mışh. Bunun içindir ki, genel 

direktör, Dt. Gole'nln ne ol 

duğunu sormuştu. 

Bn konuşmalar sırasında, 

otomoblller gidecekleri yere 

yaklaşmışlardı. Önde gid,.n 

otomobilin şoförfl, Baron Jk 
zcl'J,.n aldığı emir mucibince 

lşart·t edilen evden birkaç 

m~tre uzakla durmuştu. Oto 

mobil durunca Amerikalı polis 

hafiyesi sözQuQ şöyle bitirdi: 

- Dolı:tor Gole'nln plin1Dı 

gördanilz değllml? O, bu ha· 

reketle, Parls'teki bütün mü· 

cevheratçıların ne düıftodük· 

lerlol, bir m6oterlye karşı ne 

vazl yet aldıklarını ö~rendl~I 

gibi, btr mücevher satın alan 

bir adamıo haydudlar tarafın· 

dan nasıl keıfedlldlğlnl de öğ· 

renmi~ oloyordu. Doktor Gole, 

Lam ak o'nun mağazasında d meıı 

gerdanlığı alacağım söyl,,mekle 
haydudları kendi üzerine çek 

mek istemi tir. O htlyordukl, 
haydod Stın kendlsln~de bir 
gü vercln yollasın. 

Doktor Gole tııhmlnlnde ıl 

dınmamışll. İşte, haydud Stam 
bugün ona da bir gOvereln 

yollamış, Lıımakon'un mağaza 
sından earın aldığı f'lmaa koli· 

yeyl gO•erclnlo ayağına bığla· 
yıb göndermesini lıtemlıtlr. 

Amerlka'lı polis haf iyeelnln 
bu sözleri karşııında bütan 

bOt en afallıyan genel direktörle 
Feleruva lstemlyerek: 

- Demek Lımako onlarla 
berabermft hı ... 

Diye bağırdılar. 

Baron İlı.zel hiç lıtif ini boz· 
mıdı ve söziloe devam etti: 

- Sona var -

lzmir, Aydın, M tığla , Denizli 

llbayt.lı:larrndald polislerin yeni 

forma elbfeelnl dno İstanbul· 
dan gelmiş Vf' giimrükten çı · 

ka11lmaetır. izmlr'e ald olın 
parti, emniyet müdürlOğfine 

ttsllm f'dllmletir. 

Hep ~ı 32 l:;alyadır ve içle 

rinde kasketler vardır. 

Kaçak Eşya Tutuldu 
Dün, Rados ıarlklle gelen 

bir İtalyan vapurunun yolcuları 
aaloo ıömröğfiodeo geçerler· 

keo baımemur bay İhaao, Hl· 

IAl un fabrikasında çahıan bı) 

Zekerlyı namındaki yolcudan 

ınpheleomlş ve taharrlyıı yı· 

pıoca kolonya, ipekli komaı, 

çakı, ağızhldar veBBlre gibi 

bazı kaçak eşya bolmoııar. 

Zekeriya ilgili hak yerine Te• 

rllmlıılr. 
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Çimdikler •Izmir. Uşak Muhtelitleri Isvrç Profesörıı Izmir'de 1 GörOşler 
1!~:.~.1~1m:~,.~.~k~11 Pazara -Çarpışacaklar. T~rkiye, öntükleri Yuna- Sezişlet· 

glbl ~,diyordu. Ss~a yalpa, sola . nı·sıan'dan u·· st. u·· ndür .. Bay 
yalpa!. Karanlığın içinde, bezen Usak'Jılar Oldukca kuvvetliyiz, Her· ... 
baş101 kaldırıyor ve iki tarafa 

aallıyordu.. h ld 1 . o "" o· J 
Bir köşe haemda darda. Başı, 8 e yı ynıya(~3gız, ıyor ar. 

boynunun Ostünde kökOnden 
kopar gibi önftne dOştfi. O ka 
dar bakandım ki, dlşterlnln 

gıcırtısını dııynyordam. Sonra, 
bu öne devrilmiş başı, bir defe 

arka arkaya attı, yıldızlı 1?Ök· 
fere haku. Yara gftlümııer ~ibl 

bir hail vardı. A~ıı açıktı. Ke· 

narından hafi( f nce bf r salya 
sızıyordu. Biraz gP.çtl, toplandı 

ve yue Ulkürdü. Bir şarkı 
söylemeye başladı. 

Bir şarkı ki, onu ancak kır
mızı fenf'111, bahtsız evlerin 

altındakiler söylerler. SP.sfnde, 
sulu bir IPplrtonun ya111k ve 

çıflrdayao çatlağı varitı . 

Sağa, so1a, dib:P.nelz yalpa· 
larla ~arpa çarpa; şarkısmı söy· 

IOyorda . Göğ~nnnn dOğm,.,leri 

caz ok, gömleğlnl o bir uca 

pıntolondao kurtulmuş, ~ecenin 

zifiri karanlığına doğra öyle 

bir gidişi vardı ki! .. 
Bir açıkh~a (?f'ldlk. O gPne 

ôndeydt. Yaşadığı, daldığı ve 

haıtA gırtlağına kadar battığı 

kendi Aleminden, kimseyi ~ôr · 

müyor, hiçbir ayak sesini, hiç 
bir araba gfirültüsünü, hlçhlr 

oıomohll kornOBını doymo· 
yordu .. 

lkl aysğını, küçOk bir zaviye 

gibi açtı. Göğsünü ileri, başını 
geri verdi. 

- Oooof, of! 

Diye bağırdı. Genç Parhoş 

yanıyordu. Şarkı eöyllyerek, 

yıldızlara bakarak, salyasını 

akıtarak yanıyordu. 

- Nedf'o acuba? 
Diye dOşfinfirken bir mırıl · 

dayışını daydaro: 

- Kahbentn kızı! 

Ve anladım kf: sarhoşlukla 

closel (Cinr.i) ihtiras, bo akeıım 
onun lllklertnde, kafasında ev· 

leniyorlar, sıcak ıklimleıfo 

ıtrşli bir oyaouot: oynuyorlar! 

Uşak (Özel) - Uşak idman 
bölgesi karışık takımı İzmir 
bölgesi karışık takımlle bir maç 

yapmak Ozere 20·6 935 camar· 
lesi günfi şehrimizden lzmlr'e 

gideceklfr. Maç pazar gfinıl 

Aleancak alanında oynanacaktır. 

İki bölge karıeık takımlarının 
üç yıl sonra tekrar karşılaşma · 

larının önemli anlamı "·ardır. 

Üç yıl içinde Uşak bölgesi 

futbolu flerlemle ve hemen he · 
men fzwf r'le bir hizada yürfir 

bir duruma girmiştir. Eo gilç · 

in bölgelerle yapılan karşılaş· 

malar sonucunda futholumuzun 
gösterdiği durum ve aldığı hız 

görülmOştür. 

Ege bölgp,sfnde Jzmlr'ln en 
ğOçlil rakibi kuşkusuz söylemek 

gerektir kf, Uşak'tır. lzmlr'e 
gidecek: olan karışık takımda 

çok değnli elemanlar vardır. 
İzmir maçı içfo futbol kurulu· 

mnzca düzenlenen bir program 
içinde çalışmalara devam olana 

gelmiştir. Önümüzdeki per· 
şembe gOoü son hazırlık maçı 

yapılacaktır. ÔğrP.ndlğlmtze gö 

re kadronun ve takımın dftzen· 

lemeshıde futbol karolu c;nk 
tltl., davranacakıtr. EkzP.rslz 

ğünl~rl futbfll kurulunun alan· 
da buluşarak gidecek takım 

üzerinde f iklrler elde etmesi 
l:e verll.,n önem bir delildir. 

Uşak bölgesi gOcünü bu kar· 
şılomadan sonra bir defa daha 
gör"cektlr. İzmir karşıl,şması 
yapıldıktan sonra 14 temmuzda 

o .. nlzll bölgesi karışık takımlle 

Denizlı'dP. teın:.ili bir karşılaş· 

ma daha yapılacak ve sonra 

eo güçlft bir kadro ile Ankara 

ya gidilecektir. 

Takım a lzmir'lilerln gözün· 

den kaçmıyacak en beş oyuncu 

Ve o, kendi varlığıoıiakl ha r 
l!!pirtolu, bu efnlrll ve euddetl 
k.ynaşmalar arasında, bir deli 

- ......... '"""'\ 
JSTANBUL'UN ; 

En Eski, En Bnynk 
dlr, bir sokak meczubudor. 

Fıtkat ayni ihtirasla yambda 

euean kadınlar yokmudor? 

Çimdik 

Nazilli'de Bir l\faç 
Nazilli, (Ôzt'I) - Dün Na 

ztlll'de yapılıın Çine . Tazilll 

takımı maçında Nazllll'lller sıfıra 

karşı 11 ile maçı kozanmış· 

lardır. Çint:'den gelen sporca 

ları NazllJl'Hler ıon derece mi 

aaf irse ver ilk gösıeroıişlerdlr. 

Geldikleri gOnde ve Balkevl 

binasında birde müeamere ve 

rllmfştir. 

Gazetesi 

- KURUN~ 
"'ayunnı 5 Kuruştan~ 
100 Paraya lodirdı ~ 

Yıllık Abonesi: 
750 Kuruş. -

Ht rgün Sabahları 8-10· 
12 Sayfa Çıkar. 

OKUYUNUZ. 
\.il 11il!11 .. '111111111111111111111111 .. ' ....... 
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e3kl lzmlri!por'lo Nazml'dir. 
Nazmi'nlo cezası kalktıktan 

sonra bo genç Uşak'ta çalış 

malarına hız vermiş ve genç 

arkadaşları01 da çalıştırmıştır. 

İzmir karşılaşma31 için en çok 

lstt.k gösteren ve eeklden içinde 

oyoad!ğı taluma karşı oyuamak 

heyecanlle dtriyen bu iyi oynn· 

canun Alsancak'ta başarışını 

bir kez daha gôrecf"ğlmfze ee· 

vlnfyoruz. Nazmi U~ak bôlgflsl 
karıeık takımına kaptao seçil· 
mlştlr. 

Maç hakkında kendisini gör 

dOğilm fudbol heyeti başl-:anı 

bay Yusuf Aysal bana şaoları 
söyledi: 

- Sizde billyoreunuz ki, İz . 

mir karşılaşması için eplden· 

beri hazırlanıyoruz. Gidecek 
kadro bölgP.mfzln en gilçlil 

elemanlarından birleşmiş ola· 

cakhr. İzmir bölgeslle karşılaş· 
mayı kazanç saydığımız için 

angajmanın karanlık olmaeına 

rağmen hemen onaylayıverdi k. 
BizP. nazaran dah1.1 gôrıtülü 

olan İzmtr'll kardeol,.rlmlzı:len 

ve onlarıo teknik bllgllf!rlnden 
istifade etmek ve fudbolcola · 

rımıza göstnmek ıcmacımızdır. 

Nazmi de takımda yer ala· 
caktır. Diğer elemanlarımızı da 

btllyorsuouz. Eğer daha iki 
fodbolcumuzu da göıftrmek 

lmluiD101 bu_ımut olsaydık: ala· 

cağımız Bonuç dah• batka 
olurdu. 

Bo karşılaşmayı kazınacağız 

demeyeceğim, iyi n başarılı 

bir oy•ın göstececeğlmlzi UAve 
etmellylm. 

Karışık takımın 21 kişilik 

bir kadro ile gidecf"ğl de gene 

doyuklarım arasındadır. Her 

iki tıtrafa dolu başarılar dileriz. 

Yeni neşriyat 

Kültür 
Jzmlr'ln bu gOzel fikir mec 

moaeının 38 lort eayııı dtın 

çıkmıştır. Bo ıayıda doktor 

Necati Kemal Kip, Nihad f y. 

riboz, Asım Kfthilr ve Rauf 

\ lnan'ın bir makaleel, irfan Ha· 

zar'ia Aytekin Kıllt6r'6n birer 

hlk:Ayesl, Orhan Rahmi Gökçe· 

oln edebi bir yazm, baytar 

Sıtkı ŞilkrO'nfin tercflme bir 
tefrlkaeı vardır. 

Doktar Necati Kemal'ın bu 

sayıdaki yazısı (Devrim pıutlel) 

başlıklıdır. KtıltOrü bütlin 

okurlarımıza tuslye ederiz. 

·~------~~---~~~~~~-
- Başı 1 inci yüzde - yetlere ald bir .ok eserler bula· 

ederek araıtırmalarının Bonuco 

(nettceel) hakkında görüşm6şt0r. 
Haber aldığımıza göre pro 

fesör MllAs'm 3,5 kilometre 

Herlslnde Kuyroklhl!Br'ıo ah 
kısmında Genclk tepesinde beş 

sondaj ameliyesi yaptırmış ve 

hu ameliyeler çok iyi sonuçlar 

vermiştir. Borada bulunan ter· 

kit (Tftrabl) parçaların mflad· 

dan 14 asır evvel Mlslnyen 

(Mfkenyen) medeniyetine afd 

eeer!er olduğu anlaşılmış, ayrıca 

ıynl yerde Karyılılar zamanına 

ve Elenlstlk devre ıld parça· 

111' da holonmuştor. 

Profesör; Eondajlarla bu 

sonuçları elde ettikten ıonra 

martta yapılacak höyük hafrl· 

yat yeri olarak borasını mQna· 
elb görmüoıilr. Bonon için Kftl· 

tOr Bakanlığından mOsaade ala· 

cakhr. Mllıh'tın dönOşte pro· 

fesör Selçuk'ta bir l?t'CP. ko· 

noklamıotır. Efee barab,.lerlnl 

gf"zıan profesör, bu öntftklerl 

çok zengin ve istifadeli bulmuş 

ve kı:ndhılne Efre ve Selçukta· 

rzerlerl gösteren zengin bir 
album hediye edilmiştir. 

Profesör bay Aksel Per~on; 

14 yıldanherl Yonanlstan'da 
öotftk hafriycttle meşguldur. 

Atlna'om 65 kilometre ceou 

buodı N~opolyon şehrinin 15 
kilometre uzağında l\lldea 

Vendrı köyilnde 1926 daoberl 

yapılan kazıda (Hafriyatta) M{. 
elyen devrlnıieo kalma ve im. 
paratorlara ail bir mezar bol· 

muş, bunun içinden çıkardığ• 

k1lpe, gerdanlık, ytlzfik vesaire 

Atina müzesine konmuştur. Bir 

Amerikalı bu eeerlerl 3,5 mil 

yoo dolara eatuı almak istemiş· 
ee d:» tabii satılmamıştır. 

Bir arkadışımıı dftn llbaylığı 

ziyareti eıraeında profeaörle 

görılşmfterOr. Profesör; ayları· 

mızı bOyflk bir nezaketle kar· 

şılamıe, sorduğu sorulara atağı· 

dakl ctıvabl.ıırı vermletlr: 

- MllAs dolayındaki hafrf. 

yatta ne bulacagınızı oranlayor· 

eunoz? 

Şimdiki Yananlstrn'da vak 

ıı.te yışamıo ve yOkeelmlş me· 
deolyetlerln eeerlerlle Anadolu 

kıyılarında yaşamıo yftkeek me· 

deni yet eeerlerlnl araştırıyoruz, 

Glrld ve adalardaki yüksek 

medeniyetler arasındaki fark 

ve mftnaııebetlerl tetkik edlyo· 

ruz. Bfllyorsunaz ki Mlslnyen 

ve Mlnoen medeniyetleri çok 

yaksekıl. MllAa havallslode yap· 

tırılın sondajlarda bo medeni· 

nacağını bfze göstermiştir. 

- Daha evvel Türldye'ye 

geldiniz mi? Şimdiki TOrklye 
ile o vakltkl Türkiye arasında 

bir fark buldunuz mu? 
Profesör; bu sual Qzerlne iki 

ellerini birden havayı kaldırmıe 

ve: 
- Çok fark vardır ve Tfir· 

kfye'de herkes hummalı bir şe · 
kilde çalışıyor. 

Demiştir. Profesör; Yunan 

işgali s1rRlaranda bir defa daha 

lzmlr'e gelmiş ve bo dolayda 
gezmtştlr. Profesör sözüne de· 
vamla: 

- Gezdi ğlm yerlerde gördil 

ğüm terakki yftzde 99 nlebe· 

tlndedlr. Bngiln bankaya para 

almağa gltmfttlm. Orada genç 

Tiirk kız ve erkeklerinin bir· 

ilkte çalıştıklarını gördOm. Ken· 

dimi bir İsveç bankasında 
eaodım. 

- Seyahatiniz nasıl geçti, 

hiçbir zorlukla karşılaştınız mı? 

- Sf!yahatim çok gftzPl ve 

zorlaksaz geçmiştir. Nereye git· 
timse kolaylıklarla karşılaştım, 

Bu seyahatimde bana arkadaş · 

lık eden Bay Vehbl'ye de gös· 

terdlğl her torla kolaylık ve 
yardımdan mftteeekklrlm. 

Yunanlstan'da daha alh ay 

hadar hafriyata devam edile· 

cektlr. Martta buraya gelectğlm, 

o vakh Mille dolayında çok 

önem verdiğim hafriyata ha!J· 
lıyacağız . 

Şunu da söyliyeylm ki: Geçen 

yıl Tilrklye'ye gelmiş ve lzmir't 
de gezmiş olan lsveç veliahdı 
boradaki tetkik gezintilerinden 

çok memnun kılmışlar ve faa· 
liyetlmlzf T6rldye'ye çevirme· 

mlzl l1Jaret buyurmuşlardır. De· 

. IAletlerlle borada iyi çalışacağı· 

mızı arzedeblllrim. Tiırklye 
Cilmhnrlyet hakumetlnln biltfto 

teşkllAtından gördftğftmftz ko· 

laylıkları kendilerine söylemek 
benim için bir borçtur. 

- Memleketimizi nasıl bu· 
layorsanuz? 

- Yalnız öntftk cihetinden 

değil, her cihetten memleketi· 
nlz çok seoglndlr. Ôntilklerl de 

Yunanletan öotftklerlnden çok 

GstOudftr. 

- MllAstakt kııt (Hafriyat) 
ne kadar sftrecektlr? 

- Bunu şimdiden oranlamak 
gftçUlr. Kazının göstereceği 16· 
zum derecesinde kalacak ve 

arıştırmılarımıza devam ede· 

ceğlz. 

Profesör, bugftn eehrlmlzden 

ayrılacaktır. --
l~i 
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demekti, nasıl olurdu? 

Ak1Jam eve gidince Sozl'yl 

yalnız buldum. Halbuki ben 

Ahmed'i de bulıcağımı sanı· 

yordum. E~er bl\yle oll!aydı, 

belki de şaha kalkmış ısyan · 

Jırımla bir rezalet çıkaracaktım. 

Belki diyorum. Çiiokft emin 

(de~lllm. Kendime gilveneml. 

yorum .. 

Bendeki fevkalAdelfğl sez 

mitti. O da ayol sertlikle 

mukabeleye haztrlınmıetı. Battıl 
bir nHi nefret ıe göeterlyordu. 

Yazno: Orhan Rahmi Gökçe 

Birdenbire, bOyftk bir ateş 

yığınının içine atılmıt hf r kar 
topa gibi eridim. Hiddetim 

atıştı. Pençeel, dlelet'l sökfil . 

mflş ihtiyar bir canavar gibi 

eftrOnerek ayak.larının dibine 

oturdum .. 

- Beni affet .dedim· Sozl.. 

Ben, çok mustaribim. Seni 

seviyorum. Mazur gör. Seven 

insan, mQvazeneslol de kaybe· 

diyor. Bana acı Suzi.. Bana 
acı diyorum anlıyor mudoo? .. 

Suzi, senden baeka hiçbir tey 

gOrmftyorom, 

seneln .. 

beni dirilten 

Gene saçlanmı okoamığa 

ba~lımışll. Sakinleşmiş bir 
sesle; 

- Istnabını görftyorum dedi· 
buna. hilrmet ederim. Ancak 
bana da ıstırab verdiğin ve 

beni lnclttlğln dakikada, her· 
şeyden evvel kendimi kurtar 

mağı çalışırım .. 

- Peki, peki!.. 

Diye inledim.. Başımı bir 

köpek mutavaat ve sadakatı 

ile dizlerinin arasına eoktam, 
ağlamağa boşladım .. 

Do,müşüm 111tık .. Tutulacak 
hiçbir yerim, hiçbir ştıyim 

kalmamış. Bu, ı~k değil, bir 
delilik haline girdi. Hangi deli 

vardır ki, gururunun hesabını 

versin, utansın, sıkılsın.. izzeti 

nefsini dO~Onsöo. Horada asıl 

marazın t& kendisidir. 

• 1ııte bu aşk ta beni dağda 
vurolmue hayvanlar gibi, top· 
rakların Qstftnde eQrükleylb 

gidiyor. Şikayet eımemeğe eöz 

veriyorum. Ağlamayacağım, ka· 

şımı bile çıtmıyacığım. Şilph,,. 

lerlml, kıskançlaklarımı, buh· 

ranlarımı içimde Rakhyacağım .. 

Başım ... Baı,ım ağrıyor .. Bayır 

beynimde bir gayri tabiilik 

nr gibi.. Onu seviyorum. 
Genç, taze, olgun vücuduna 

earıldığım velut, ylrmlblr yaşına 

dönüyorum ve 

Kucağımda Baıımet'l hulu · 

yorum .. 
• • • 

Def ter burada bltlvordu. 
Acaba zavallı bu h&dlseden 

eonra mı dellrmlotl? Arada 

geçmiş başka vak'alar yok: 

muydu?. Bunların mahiyeti 

neydi acaba?. 
Bu arılık doktor girdi. Çok 

moetarlb görOnOyordo. Elini 

alkolle yıkadı. 

- Bitti mi? 
Dedi. 

- Evet ·dedim· bitti doktor .. 

Arkadaşım elektlrlk döğme· 

sine dokunda: 

- Vakıt eplce ilerlemiş. 

Dedikten sonra başladı; 

- Facia, aeıl bundan sonra 

başlıyor. Zannediyorum ki, bu 
defterde okuduklarımız, Nazım 

hakkında bir f llLlc vermek için 

k&fldlr. 

- Evet, muhakkak! . 

Dedim. Doktor devam etti: 

- Şimdi, böyle bit lneının 

olgun bir yıota mazlılal can· 

Dikkat ediyor mu .. uou•;, 
Tftrkçenln (Bay) ı pek ıe 
dlr. (Bey) in yerine geçell 
sek heceli ( Bay ) dıD ıı 
olnyor? ~ 

Jjbay, Şarbıy, Sobıy, 'f•~ 
hep bizim bayımızdan çıkır 
Vall, belediye reisi, zıbU, 
makam, ml:alay. Arftl>Ç' 

bir sftlaleel vardı; maedırı 

Nasara - yeneuro yo çek~~ 
kelime fışkırırdı, etlmolo} 

yarardı. Ôztiirkçe'de ( S.Y) 
epice geniş... (Bay) ı ogre~1_. 
mi bir çırpıda beş altı te 
birden çıkıyor. Malum 1'' 
taş ile iki kuş vurmak se ,ti 
dlr. Ben ~imdi öz TOrkçe 

lerl böyle avhyoruUJ, pt;t' 
dığımı arkadaşlarlle bit 

yııkalıyorom. Bazı tek 
gelen sözler de var ne ya yıl_ 

Ona da nişan aldım 1111 ~il" 
atıyorum, sepeti önce doJ'. 
mağa bakmalı, sonra ço ~ 
pamuğu yok dlyecelder. f;r 
davranmak ~erek!... 

,=====:::::;:;;;-
OKURLARIN 
DiLEKLERi 

Curoaovası , 
Otobfts Mes'eJeJetl,. 

Bir okurumuzun aolıt~., 
göre, Cumaovasından İl, llt 
lşllyen otobQe ve kat11y0"1,ı ili 
bundan evet bir sıra uıll~ it 
tAbi iken şimdide eııaıle t• 
ket uBulfi ihdas edUml!Jflt• f 
bo karar, oo, onb•ş k610; -. 
lonan Cumaovaeındı, ~ 
nahiye merkezinde llao ıJ 
rt:k tatbike başlaomıştıt• ;i 
hem sıra, hemde saat I 
ortaya konmuştur. Ayol ~ 
manda, Cumaovaeıodıll ~ 

olarak geçecek kamyoo~ 
Cumaovısından yolcu bl ~ 
mek gibi bir tahdld de ft -
ml~tlr. FevkalAde lbtlY•!/. 
hAdlselerle bile bo sır• ye~ 
hareket sistemi değlod 
mekte lmfş. *''' 

Halbuki bu doğru de~i/. 
Bir otobfte dolunca ve ,_iti 
rfslnl ıhnca hareket eUIJe # 
Hastalık, vak'a, lzmlr'e ~ 
mek gibi bir takım zerotf o~ 
olabilir. Kaldı ki, civar ~, 
lerlnde, Cumıovaeı oto~ 
ve yola ile 1zmlr'le te d';J 
vardır. Booun dftıel 
gereklidir . 

Ahırdan Sikiye~ 
Eorefpaoı'da başlangJO "I 

ğında bir e•ln alt katıll•:0 I 
haline konulmasından ı•'f 
kaktı oturan halk f _, ~ 
etmektedir. Fena kokod ~' 
1
slvrlsluekten çok rabıt•1:,;ı 
yorlarmıt. ŞarbaylığıD 
dikkatini celbederlz. 

.~ 
}andıran ve yaşatın bit --
sevmesin ı de dii1J6ntıoOI· .,ı I 
hakkak ki Nazım'ın k•

1 f' 
kendisi gibi fevkelAdeyclt·~ 
tiraeları korkurıcto. Si~ 
ye ileri gidecek. ya geri ,--' 

cıktı. Herlklsfnlo de lfl•' 
üzerinde yapacağı teıft, r-_, 
Jojl itibarile çok p10b.I 

Bo ciheti onutmıyahdl·· il' .... 
Blrgftn muayenehane ~·"" 

dyar bir kadın geldi. B0 
1iJ b•e 

Nazım'ın defterde b• ,;_ 

Suıl'nln hlzmetçleldlt· aof'
Eenelerce Ankara'da oıot ,,,ı-' 
için Nazım'ın lımir'de ...,. 
doğundan haberdır del ., . so .... 
Daha yeni gelmletllD·· ' 
dan, beni hastaya dı•e~ 
Bir arabaya bindik • 0 ~ 
Ev, Susl'nln evi lıolf· 'ffl ~ 

- SoDO 
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1 Meşrutiyetten Evvel ve Sonra .. J ~ ANADOLU'nan Anke · rHergÜn -.., 

Başımızdan , Ge.;enler .. 
.. .. 

- Baeı 1 f net yOzde 

- Bu gldlele hmtr eko· 

27 Yazan : M. Doğan Batu 
nomsal durumu daha da dO~e· 

cektir. Bence, lzmietn sönme· 

mest lazımdır, bunan için lazım 

geleu her türlü tedbirler alın· 

malıdır. İzmir: ihracat ve ld· 

balatll~ yaşı yan bir memlekettir. 

Sönaıesf çok yazık olur. Htl · 

k.umetio; İzmir llmanınm lnkl· 

şafı için elden geleni yaptığım 

görüyoruz. Fakat teclmerlere 

"Kuşadası iskelesinden ihracat 

yapmıyecakeınız,, da denemez. 

Bugünkü ıstarya mee'eleslnden 

doğan mauna mes'deside bence 

lzmlr lktısadtyatının sönmeetn 

de amfi s11y1Jamaz. 

l>iriştine ilave Alayının Dört Taburu-
nun Da Merkezi Piriştine idi. 

319 yılının temmuzunda Bul· 

Cır hilyük 'htllAll · patlamıştı. 
Dabu evvel Arnavutluk ıslA· 
batı namlle Yakova, ipek ha· 

~alisinde mfişllr Şakir Paşa 

~ıAınandasında hatırı eayıhr bir 

~11vvet toplanmıştı. Nizamiye 

~ıtıattle slldh altına alınan mu· 

lııtı, yani esas redif taburları 
0 havalide Jdl. 

Arnnotluk isyanı benftz bir 

~•ınuk ipliğine bağlandığı için 
0tadakl toplu kuvvetten isti· 
1•de edUemezdf. Bunan için 

tıı keBtlrme yol muinsiz tabur· 
1•rını sllAh altımı almak idi. 

~he taburlarımn silah altına 
Ctlplerl için irade tebliğ edildi. 

lsu taborlarıo kumandanları bir 

\oı ağası ve bölilk kumandan· 
1•rı da birer ikinci mülıizlm· 
:en ibaret olmak üzere zabitan 

•drosu bir kol ağası ve dört 

ltıQlaztml sani idi. Bölüklerin 

~bit ihtiyaçları ellı1h ahına ah· 
11•o taburlarda mevcut eşraf 
~tya nüfozlo kimselerle teldf 1 

1 
tdllecek idi. Yani eşraf veya 

llt!iteneff lzene fahr.i zabit namı 
•it d 
1 

10 a zabit elbiseler glydtrl · 

teek ve paye verilecekti. 

lier bölükte bir zabit bulun 

ltıak: gibi pek eksik kadronun 
~On 
oUracağı mohzorlır yetleml· 

}orrnuş gibi bir alay eöz anla· 
111•~ eşf rra demek olan fahri 
~t" .1• muvazzaf ne olurea olsun 

~ttaf veya milteneff lzanın za 

lı olmalara demek, hele ilave 

'•b Urları gibi hiç askerlik et· 
~ 
~ trnış of zam iye kapısının e~I· 

11 deo bir adım olsan içeri 

~1tınemiş kıt'alar için (Beldlar 
111

Gbarekt) demekti. 

' Bırçuk taburlarda eeas zabit 
•droları dn noksan idi. Bazı 
'r 
1 'tıda tabnr kumandanlara bu 

~"11 tuadığı gibi bir iki bölQk 

"llltıaodanltkları için mülôzlml 
111de yoktu t . 

t lftve taburları tik defa ola· 

·~ ~h BilAb altına alınulardı. Si· 

~I altrna alınanlar arasında 
tlştfne ilave alayı da vardı. 

~· t.b93 Harbinde Plrlştlne redif 
~11 ~ tıro Plevne'de büyük biz 

ı ~~ler yapmış, fedakirbklar, 

1'' '-b ralllaolıkl11r göstermiş bir 
fi , tır olup birçok menakıbı 

'td ,1~ 1
• Uumeli'de molnll, muin· 

•
11 

llaınlle birçok gençlerin ve 

~e/llab totanlarao harp kov· 

~~•ııe girmemeleri pek kabul 

~1, Qacak doğru lelerden olma· 

~'tldan bu muloslzlerden Is -------ANADOLU 
Gazete 

Sahip ve Bafyazganı 
l: lfaydar Rfiodü ÔKTEM 
ltıtınıt DC{lriyat ve yazı ifleri 

I~ lllüd(lrü: Hamc.Ji Nüzhet 
rehan i: • 

~ 1tınir İkinci flcyler soko~ı 
l' alk Partisi binası içinde 

ltte~lgtaf: lzmir .. ANADOLU 
on: 2776 ··Posta kutusu 405 

~~ ABONE ŞERAİTJ : 
" ~ 1200, Altı aylığı 700, Üç 
(-t •ylıgı 500 kuruştur. 

•:hoCJ ınemleketler için sçnelik 
ı:ıe ücreti 27 liradır. 

·~ llerycrde !_ Kuru§tur. 

geçınio niishalar 25 kuruftur. 
4
ti4Dotu MATBAASINDA 

BASIUUŞTIR 

tlfade olunmak Qzere bir teo 

klliit yapılması üçyOz Dn altı 

eene.el eonlarmda Arnavutlukta 

yapılan büyük bir içtimada ma· 

beyne bildirilmiş ve bu işte 

Plriştlne'Jiler büyük rol oyna· 

mış ve bnnu başarmak için çok 

çalışmışlardı. 

Bulgar lhtllAll her taraf ta 

doyulmuş ve işitilmiş olduğun· 
dan herkes bir ızlırap içinde 

idi. Pirfştlne esas redif taburu 

birkaç oy evv,.l eilAb altıoa 

alınmış, Manastıra g~oderllmli· 

ti. Bu kerre de mulnelzler ah 

nıyordu. O halde PJrlştlne için 

seferberlik umumi idi. Pusula 

tu. Depoyda altıyüz elbise var· 

dı. Acele işaretli telgraf la 

Köptülii redif fırkasından eo · 

ruldu. Tabur altıyüz mevcutlu 

olacağından fazla lkiyOz nefer 

mevcutlarmı doldurmak üzere 

df~er taburlara verildi. 

Efrada yalandan olsun taUm 

göetermek mfimkfin olamadı. 

Beşinci gclnfl öğle üslü gelen 

bir telgraf ta taburu Köpr6lüye 

lsılyorhırdı. Eşraf, muteberıın, 

rftesa, miiteneff İzan koca bir 

tabnra'l genç ve tecrübesiz üç, 

zabit ile hareketlerini bir türHl 

hazmedememişlerdi. 

• • • 
olıne~a hacet kalmadı. Eşref Taburda lklyüz sandık cep· 

' ve mfiıeneff fzoo kendi nüfuz hhne ile kazan ve karavanadan 

mmtakalarıno çıktılar. Ve ylr· başka blrşey yoktu. Kaput, ça· 

mi dört eaat geçmeden köylü· rık, çadır, çama~ır, klltm, mek-

ler ekJD nkm gelmeğe başla· kıiıi velhasıl melbusat ve tec 

mışlordı. hfıat namına ne lazımsa hepsi 

Plrlştfne ll4ve aloyJDın lkloel arkadan gönderilecekti. Zabit 

taburunda Oç mültizlml eımi kadrcıen do ikmal edilecekti. 

vardı. Birinci bölük koman· Jfrtesi sabah tabur, fırka mer 

danı Mustafa, üçüncü bölük kezl olan Köprülü'den bir gftn· 

kumandanı Ahmed, dördüncü de Koçaoa'yı tutmak Ozere he· 

bölük kumandanı Kadri Bey· reket etmişti. 

terdi. Tabur kumandanı tıe - Snlar, Bulger'lar tarafın · 

ikinci bölOk kumandanı yoktu. dno zehirlenmiştir. 

Tabur kumandanlığına vekdle· • Denilerek yolda kuyulardan 

ten Mustafa Bey bakıyordu. ve rast gele sulardan lçllme· 

İkinci bölüğe de nezaret edi· meal fıtka kumandanı tarafın· 
yordu. Bu üç zabitin üçtl de dan sıkı sıkıya emredilmişti. 

317 senesinde mektebi harbiye Efratta matara da yoktu. Ka 

den çıkmışlar, sınıf arkadaşı zanlar ve cephane sandıkları 

idiler. için lOzumu olan mekkliri ma· • 

Pirlşdoe llh*' nlayımn dört halli hükumet tarafından kira· 

taburunun da merkezleri Pi 

riştlne idi. Taburlarda humma· 

li bir f111iyet bnşlamışll. lklncl 

tabur dördOncü gfinü akşamı 

sekiz yoz mevcudu doldurmuş 

llbayımızın 

Otomobilile Bir 
Otobüs Çarpıştı .. ---.. ··---- Başı 1 inci yüzde -

mfişUlr. Benzin konduktan 
sonra şoför bay Zeynel otomo 

bili tekrar ilbay konağına gö 
türmek Ozere hareket ettirmiş· 

tir. O sırada konaktan Gozel· 
yalı 'ya gelmekte olan ve şoför 

bay /. ll'oln. idaresindeki 4. 19 
snyıh ot<'biis çok hızlı . ilerle· 

mekte f miş. Şal ör bay Zeynel; 
oıomoblll yolun eol tarafından 

sağa geçirmek ve sağ taraftan 
yOrütmek istemiş, yol üzerinde 

bir kavle çizmiştir. 

Otobüs çok hızlı llerledi~i 
lçlo Eoför bay All; birdenbire 

otobüııil yolun sağından solona 
do~ru sürmrğe başlamış ve 

yanlış bir manevra yapmıştır. 

Bu yüzden otobüf; llboylık 
oıomobllioln sol feneri hlzasın. 

dan makineye şiddetle çarpmış 
ve makine aksamını tamamen 
bozmuş, içeri çöktürmüştür. 

Şoför bay Zeynel de ayağından 

hafifçe yaralenmışt1r. Otobiiete 

hulnnan yolcular çok korkmuş • 

lor ve bağırrnoğa başlamışlar· 
dır. Kaza üzerine belediye me· 

kine mOhendlelert ve seyrlsefer 
memurları keşif yapmışlar, ka 

İanmak soreıile 
Tabur b6ylece 

yeri bir gnndc 

yola düzüldü. 

hazırlanmıştı. 

iki konaklık 

tutmak üzere 

- Arkası var 

Havali katar
ları Seferleri ... 
Yeni Değişiklikler Var 

Havali katarları eeferlerhıin 

yeni haf ta tattlt kanununa göre 

değiştirilmesi muvafık görGI 

mft~tilr. Şimdiye kadar her 

gün eaat 12 de hareket eden 

katarlar önümüzdeki cumarle· 

sinden itibaren cumartesi gftn· 

!erine mahıos olmak ftzere 

Karşıyaka lçlu saat 13,10 da, 

Burnava katarları Din saat 

13,05 le Baıımahaneden hareket 

etmesi kararlaştmlmıştır. Böy· 

lece Balkopınar ve Toran yağ 

fabrikaları Jşçl ve memurları 

işten eonra evlerlntı döneblle· 

ceklerdlr. 

r Borsada J 
Boreada dOnkü üzüm ve 

zahire satışları aşağıdadır: 

Üznm satıı;;ları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

84 j. Taranto 

76 Vitel 

24 S. Süleyma. 

184 

10 
10 50 
9 50 

Zahire sataşları 

Ç. Cinsi K. S. 

894 Bnğday 3 75 

11 50 
10 50 
10 25 

K. S. 
6 

Dertlerin büyüğil, Avrupanıo 

eski muvazenesini kaybetmesi· 

dir, asıl derd buradadır. Bd 

yük harbden enelkl dünya 

durumu ile bugünkfi durum 

çok değişmiştir. Vaktlle mfis · 

tahsil v~ mfistehllk memlekeıler 

aynlmış gibi idi. Meseli Rusya 

ve Balkan hfikumetlerl zlraatle 

meşgul olurlardı. A vrupadaki 

diğer hükumetler de endüstri 

(Sanayi) ile meı.ıguldü . Bilhassa 

umumi barb eıraeındo deolı 

yolları kapandığı için eonayile . 

iştigal eden merolt:ketl,.,rde zl 

raate ehemmiyet verildi ve fenni 

ziraat usullerlle fazla mahsul 

çıkardılor. Şark memleketlerde 

istlh@al edllrn ür6olerln lıu 

yOıden A vrupada snrf i yatı 
azaldı, bu durum (Vozlyeı) 

karşmnda evvelce v.iroatle işti 

gal eden blemleketlerde de 
sanaylc t'hemmlyet \'erildi, böy 

lece hükuıııetlerfn blrblrloe 

eanayi ve ziraat cephelednden 

olen ibılyaçlnrı azaldı ve hü 

bumetler birbirine: 

- Siz bizden şu mnh ılır· 

aanız biz de sizden ahrız. Di 
yertk taka& ve klirlng usulle 

rlnl meydana koydular. Bu gl 

dişin neticesi ne olacağı biline 

mez. Bizim mnhıellf mahsulle· 

rf mlzln ibracahnm aznlmaeı da 

hep bu yftzdendlr. 

Bu noktada Eıordum: 

- Mahsullerimizin kaliteleri 

hakkındaki mfitaleaoız nedir? 

Bay Ballın cevab verdi: 

- Mahsullerlmlzlo kallteel 

maalesef bozulmaktadır. Vaktile 

yaptığHııaz gibi Londra'dakl ve 

diğer hükı.imetlerdekl bira fob 

rlkalarına yarayacak iyi kalitede 
arpa yetiştiremiyoruz. Diğer 

mallıırda da faaliyet olmeyJDca 

kalite bozulmuştur. Üzüm ve 

lnclrlerlmlze gelince dış ülke 

lerde de ho mahsuller yetişti 

rllmektedir, rekabet eabaeında 

muvaffak olmak: için biz de 

ucuz satmağo mecbur oluyoruz. 

Mahsullerimiz içinde üzüm· 
terimizin Avrupa'da eerf iyatı 

gittikçe artmaktadır. Ucuza ea 
tareak fazla ihracat ve sarf iyat 

yapacağımız tabiidir.: 

- Afyon işleri için mOtı· 

ldslarıoızı yazmak istiyoruz. 

- Afyon işinin fnhfeara 

girdiğini tabii biliyoreuouz. İn· 
hisar henüz yokken yılda 250 
bin kilo afyon f bracatı yapı· 

layordu. Akvam cemiyetinin 

dileğlle kaçakçılığın öoOne geç 

mek ve afyon mahsulünü daha 

iyi f latlerle satmak için Tür· 

kiye de Akvam cemiyetinin 

af yon antantına girdi ve afyo 

nun tek elden lnblearhırla lda 

resi bizde de kabul edlldl. 

lnblsarın ilk teşekknlande 

Avrupa'da afyon lşllyen fahri· 
zenın otobüs şoförü All'nln 

dikkatsizliği yOztlnden olduğu· 
oo teshil etmişlerdir. Otobftsfin 

zararı çok azdır. 11bayhk oto 

mobillnlo tamiri 400 liraya ile 

mOmkOn olacaktır. 

150 Sosam 10 75 
7382 Kilo yapak 47 75 

1
1768 " keçi kılı 52 
135 Keo. pala. 220 

10 
50 
52 

34.0 

75 kalann marahhaeları Tiirkly~'ye 

gellb kartelin ihtiyacı olan 

afyonları Tnrklye'den almak 

için mdzakereye giriştiler, ffat 

hususunda anlaşma mfimkün 

olmadı, dönüb gittiler ve lhtl· 
yaçiarını Avropa'da bulunan 

afyon tectmerlerlnln tokların· 

dan ve İran afyonlarındao tç· 
ml!ı ettller. Şimdi ha stoklar 

tükenmiştir. Bundan soııra 

Türk afyonlarını bu kartele 

eatmok lazımdır. Onların da 
almamaları için sebeb yoktur. 

Afyon işinde lrao'la bir anlaş· 
ma yapmak te çok yerinde bir 
hareket olor. 

Yılda afyon işinden memle· 
kete giren para üç mllyoda 

o 'l milyon lira arı:ısındo idi. 
Dünya rnrf lyatı şimdi azalmış 

değlldlr, gene oyni sorf lyat 
yapılmaktadır, fakat biz malla 

rımızı satmayı bilmeliyiz. İnbl· 
earla bir anlaşma yapan bazı 

afyon teclmerl~rt geçen yıl 

inbtearın 55 bln kilo afyonunu 

uzak şarka eıııtmışlardır, lohl 
sar do Amerlka'yo ve diğer bazı 

meml~ketlere :JO bin kilo ka · 
dar satıe yapmıştır, bir hoçuk 

yıl içinde inhlearın yaptığı sataş 
tutarı 85 hin kilodur. Bundan 

sonra iyi satışlar yapmak için 
fırsat vardır ve bundan leılfade 
edileceğini tahmin edf yorum. 

Son yıllarda afyon ekmeyen 
bazı 'memleketlerde de afyon 

fetih aline başlanmıştır. Hnku· 
metlmlz; bu glhf ye • lerde afyon 

ekimine engel olmak lçlıı ce· 
mlyetl akvama müracaat etme· 

ildir. Dünyada lstlb al edilen 
afyon mikdarı: memleketimiz· 

deki ofyon fetlbealatınıo on 
mislidir. 

Af}'OD me 'elesl bence para 

mes'ele 1 değildir. 1nhfsarın 
bugün af yön satış f latlerl yük 

sr.k saya im az, Avrupa bu f iat 
ten peklilô alabilir. 929 yılında 
afyonun kilosu memleketle 18 
liradan 45 liraya kadar satıl 

mıetı. Bugün Avrupa satış flaıi 
l l liradır Bunun dGşmeslode 

muhtelif sebı>bler vardır. E ki 
yülı.eek f latlerl beklemek de 

hatadır. İnbisarın yapacağı 88 · 

tışlardon henı iohisar hem de 

müetnhsll ve tüccar fıyda gö 
recektir. 

inhisar şimdi afyon mınta· 
kalarındon resmen 800 kuruşa 
afyon almaktadır. Anadolu'da 
müstahsil ise 250 kuruşa sat 

makta imiş. 

Bence 1ran'la uyuşulur ve 
Avrupa'da de stok kalmadığına 

~öre kartele satış yapılırsa yıl· 
da (t50) bin kilo afyon salmak 

mümkündür. 

- lbrncat işlerinde zorluk 
lardan şlk6yet ediliyor? 

- Evet. Tahmil ve tabliye 

işlerinin iyi idare edildiğini 

görüyoruz, fakat ısteryaya çok 

saptılar. iş zamanlarında leıarya 
müddeıl dört gilo olmaladır. 
Çank.O bu memleketle silolar 

yoktur, mallar letasyoo ombar 

larrndo kalır. Bu malları rn 

purlero blrgGnde yüklemek 
mümkün değildir. 

- KuşodaSJ f kelPol tle An 

ıalya hattının }'apılJşındnn sonra 

Antalya llmamnın İzmir Jlmanı 

f çln büyük zararları olacağı 

gayet tabiidir. 

- İşçi ücretleri ne durum 

dad1r? İşçiler gündeliklerin yük· 

selmeelnl bekliyorlarmış. 

- Ben incir ve üzfim işçi · 

llğlne dair blrşey eöyleyemeylm 

Pnlamot işlerinde eekl işçilik 

olamaz. Çünkü vaktlle mal ç". 

şid çeşld işlenirdi. Şimdi ucuz 

olsun da çok satılsın dür:üncesl 

vardır. Dünya ucuza doğru gh· 

tfğloden maliyet f latine tesir 

edecek hertürlü masraf !ardan 

snkınılmektadır. 

Anketimize verdiği bu lza· 

hattan dolayı Bay Halim'e te· 

şekkür edertk ayrıldım, 

Şalıab Göksel 

Beş Kelime. 
Otu~altmcı J..iste 

l - l\fıık11le Betkc 

., -

Ümek: Tan ga1.etceinin ikinci 
betkclcri her vak.it içişJerİn· 
den bahseder. 
Mahrum - Yoksun 
Mahrum ı•ı mek 

_durmak 
Mahrum olmak 
mok. 

l'oksun· 

- \ oktiun· 

Örnekler: ] Kaç zaman· 
d1r sizin yoksunluğuouzu çc· 
kiyoruz. 
2 - Bizi giir.el yaulanoız· 
dan yoksundurrnayıoız. 
3 - Güzel yuzılardnn yok· 
8UDU)OrDZ. 

3 - ı~esal - Bozul 
Müfi it - llozutçu 
Örnekler: 1 - Halk nrn6ın· 
dn bozul sokmak 
2 - Bozutçuluk etmek 

4 - lddiıı - Sava 
1ddia etmek - Savamak 
Dava - Dava (T. Kö.) 
Örnekler: l - 8oş savalar· 
in \•akit kaybetme 
2 - Herkes boş savado bu· 
lunonlnnn ) aomdan kaçar. 

5 - Ccblıe - \' öoey 
Ornek: l' otak odanız evini· 
z in hangi ) üne) indedir? 

.NOT: Gn7..etcmize gôo

derileeek yazılarda im 
kelimelerin Osmanlıcala, 

rı kullumlmamasını rica 

ederiz. 

Bir Para Kasası 
Hırsızlar 1"a
rafından Açıldı. 

Peştcmalcılar'da bir mağazaya 

gf'ce dıvar delmrk eurf'tile giren 

kam hırı"!ızlan tarafından bir 

para kaao ı erke tarafında11 de 

linmt12 ve içinde buluvao 72 
lira çalıomıştar. Kasada baeke 

para yoktu. Zehıtıınıo yaplığı 

tahkikatı zorlaştırmamak için 

vak'a hakkında şimdilik fazla 

tafsiltit vermiyoruz. Zobııa hır· 

eızların izi üzerindedir. 

Kızılay üyelerine 
Bir Sürpriz .. 

Kızılay haf tasının eon günft 

olan 29 6 935 cumarteet günü 

akşamı ı;aat 20.~0 da Alean· 

cok 'ta deniz porları yurdunda 

çok eğlenceli ve parasız bir 

gardenparti tf'rtib edilmişti:-. 

Cemlyt>t üyelerlnfo ·w1 bütün 

İzmlr'Jilerln hoş ve eğlenceli 
bir gece geçlrmelerl lçln ee· 

çilen gazide bir heyet ~imdiden 

hazırlıklara ha .. lamıştır. Cemiyet 

Qyelerloe ayrı ayn daveılyeler 

gönderilecektir. D: 3 

arhoşluk 

İklçeşmellkıe Bacı Mebmed 

camilnde oturan Yus1ıf oğlu 

Baba sarhoş olarn" yolda düs· 

müş, yGzönden yaralanmış ve 

baygın bir belde bae.tanrye kal· 

darılmıştır. 

Çaııgırı'dada 

Yağmur Yağdı. 
Çankm 26 (A.A) - Dün· 

denberl şehrimize sra tle çok 

faydalı yağmurlar yağmıştır. 

Parasüt Tecrü-
beleri Yapıldı. 

Moe ovo, 26 (A.A) - Dün 

ahı psraş6tç0 kadın Moekova 

yakımndakl Slneje gölü Oze· 

rinde 600 metre yOksekltktcn 

paraşfttle movaffaklyetle atla· 

malar yapmışlardır. Atlıyan 

paaaıOtçfller vapurlara arlın. 

mıelardır. 



Dil ve Tarih Araşttrmaları 

ı 
• r ze ı. 

as-•-• 

Yemende "Cemi mükeesn., 

kuralı ile Asvn dillerinin eamfğ 
J 

bir dil yspılmnğa başlendı~ı 

eıradu Saba tlf' Main birbirini 

boğayordu . Uzon eQr,.n bu gü 

veoelzlik tecim knvanlarmın 

arkasını aldı . Asyalı kollar ne 

karadan ne denizden (?P-llyor· 
lordı . Yüksek katmda bir bf r 

yoksulluktur başladı. Tıpkı Ur 

da, Slppo'do ve BabHde oldağo 

gibi Soba ve Maln'de de söz 

oyuğa düşmüştü. Şımaran bir 

Koral "Avam,, fle gficüne ~li 

venmeye Vf' lnanmıyn beşi.yan 

llkf'ş Çarlırlılar ıroy allık ve 

kiiltfir özeklerlne eı?t>menllk 

etmt>ğe başlamışlardı . Yemen 

df'ki eftmer ışı~ının u ut ueul 

eridiğini gördO~ümfiz o sırada 

(D.Y.O. 800) araı uomol bir 

ennat izi olan marlb barajı da 
yıkılmıı;tJ. 

Bo sebebler Yemen'in yfik· 
sek kat halkını gliynü '·f,'!fırap,, 

içine atmıştı. Yurdlımnı bu k· 

mak ve başka yordlora göcmek 

zorunu doydular. Yalnız ıecl 

merHkle geçinen bu uyanık 

halk çöle düşemez-il. Dil ve 

k ültOr ayrılığı dolayısile '\' eclt 

ve Babile de geçemezdi Onlar 

için en uygun çevre Bavron 

idi. Çünkü orada Etiler, Hurf 

ler ve Adzonlor vardı. Oolor 

da oocak kendileri l:adar tat 

l şmış ve özgenllkten oocak 

kendi d erecelerinde uzaklaş 

mıı:ıln dı. Hnvrono göçmenin 

bir bnşlıca sebebi de Hint ve 

Mısır transftiof yeniden caolon 

dırm.ak umudu 'e kolaylığı idi. 

Sugur dedlklnl yüksek }er· 

lerde An dolu ve yukarı Mezo· 

potaoıya ve Surlyede Etiler ve 

Ed grubuna ilgili olan ulusl r 

vardı. 

Nect üzerinden geçen BabH 

Yemtn yolunn Şam, Ravron 

ve Akebe'den {;f'Çfr,.c,.kler ve 

Yemen troneh Ü7Pğinl Banan'll 

taşıyacaklardı. Bu göçümüo fç 

sebebinin onca k bu olduğuna 

Dr. E Huber de inanmaktadır. 
Ona ııöre; Hint ve Mısır 

trensltloln keeilmeRf ile Seba 

devlrtloln yıkılması bir oldu. 

Taş yazmaları bfze bu yıkıl· 
manın dış sebebi olarak (Marib 

Seddı) of n çökmesi ol göaterlr

leree de doğru değildir. (Das 
trank opfer) 

Havran zaten Sumer ve 

Akba tecim yolunun üzerinde 

ötedenberl Samer'lllerfn ve 

Sumer soyaalhğınıo yerleştlp,l 
bir topraktı. Yeoıenli'(cr orada 

kendilerini yGb~mcı gkrmedller. 

Yeniden bir Saba ve Muin 

yaşayışı başlamıştır. Dilleri 

törOlerl hep eski ldl. Eski 

soysallıklorınıo ese lerJnı bura· 

da da yükedtnırğe başladılar. 

İelılm devrine kadar o yerler 

şenljkll ve şen idi. 

(Orada, şarlar ovası olan 

Bavran'da şimdi hfle 800 den 

artık şar, kur~amlı lıöy ören 
lerl yıkıntı ı görüreüntlz. Oo· 
tar evleri. tapmaklnrı, kend 

dıvorlerı, kalelcrile ve döşen· 

mlş caddelerlle J 300 yılıian · 

beri ıssız olarak yatmaktadır· 

lar. Dr. E. Buber, dae trank 

opfer) 
Yemen'lllerln ardı sara Bav 

ran'a kadar gelen güney semi· 

fert ~cemi mükesseıJi, kural 

lan ile orada da lşlemeğe baş• 

H. R. TANKUT 

ladılıır bu kere Ett Vfl Huri 

kelime ve terimlerinden de 

neığlanıyorlardı. Pekaz aonro 

ulusal bir arab dfll yapacak 

olan bu kural kuzey enmfcesl 

üzerinde zorlu ve etkili oldu. 

Nabt ve aramlğ dillerle de 

komşu oldnğo için erki ve 

eğemenlfğl genelleşerek bütfln 

yarım odayı kapsamağa haşladı. 

O saralar gnek Yt>men'dc 

gerek Bavron7de birden başla· 

mış bir uluslaşma devrimi var 

dl. Raşı boş oymakları başı 

bir tiizP~fl bağlı olmıyan daı?ı· 

nık kömelerl, hiçbir buyruğa 

uyrnk olmak istemeyen ~ÖÇ· 

mf'Jılerl yerleştirmek, dorlu 

kılmak letenl yordu. 

"Güneyde Soba ve Marlh 

devletlnlnfn zengin varlığı 

orah kabllelezlol bir devlet 

d<izenfne uydurur ve cılıştmr· 

ken kuzeyde bazı kralların 

azot rolü oyoadığmı blllyoruz. 

Bir kıem kil tabsklar yazısm· 

dan, bir kısım Tevrat'tan gı>ne 

bir kısım da güney Arab 111 taş 

~atmalarmdan bu krallıklardan 

uçüou tenıyobillyorıız. Bnnlnr; 

1 - M .. ydao, · 2 · Mur<ur, 

3 · Mt:lohbo'dırlar. Bu üç fi de 

tıpkı ~fio .. ydekller ~lbl Akde 

ııiz, Fars denizi ve Hind ker· 

van yolu üzerindeki f'J!ı>menllk 

!erile varlık f)·esl e>Jmu~lardı. 

B11~lıca özeklerl kuzevde pal 

mira ve batı kuzeyinde petra 

fdf. 

Doğum yılmdıı beş asır ön 

deyiz. Geı:Je ortada ulusal bir 

arab varlığı -ve belll başlt hlr 

ömekce veyo tecim olnn1Dda 

adı eöylenmiş büyükçe hir şarda 
konuşulur bir urab diline rast 

gelemiyoruz. Cemi mfikeeserll 

Sami dlydln sulasl kurallı ku 

zey eamtceslol de keodl fçloe 

de alarak zorlu ve kepimi bir 

dH olmuş bütün yarım adada 

Suıiyt1' Fillııtln, Bavran ve Me· 
zopotamya'da hükô.m eftrmek· 

tedir. 

Bir aralık, Arap fllerlofn ku· 

zeylnl ve batı kuzeyini baştan 

başa Nabılıların elinde görüyo· 
ryz. Bunlar eamlcenln her iki 

dlycleğtul de henflz benimse· 

memlşlerdir. Kaide dfllol kul· 

laoıyor ve onu esirgiyorlardı. 

Nabılılorm bu genişlemesi 

bir güney samlceel ile Nabt dl· 

Jlofn koyneemesına sebeb oldu 

ve bugQokü Arap dili tarihe 

ve eetına işle o yerlerde o çoğ· 

do doğdu. 

Yunan 1\luhalifleri 
, V coizclos'Ja Görüş
meye Gidiyorlarmış .• 

1staolıul, 26 (Özel) - Yu· 

nan muhalif partiler lldnlerl· 

nin, Veotzelos'le görüşmek üzere 

Parle'e gidecekleri söyleniyor. 

• Sıhhat czanesı ...... .., __ 
Hamdi 

Nüzhet 
Başdurak Bnyok Sa
lepçi Hanı Karşısında. 

zmir Evkaf Müdürlüğünden: 
Seneliği Cinsi 

4.8 hane 

36 dakkAn 

85 mağaza 

4.8 d~kk6o 
180 .. 

150 .. 

96 " 
45 orsa 

144 ev 

160 ev 

165 dOkk6o 

120 ev 

130 dftkk6n 

RO ev 

120 ev 

40 dükktin 

84 meğaza 

No. 

56 
6 
9 

61 
268 
266 

266,1 

Vakfı 

eelfitin oğlu 

pazaryeri 

" 
mumyakmaz h. veli 

" " 

Mevkii 

ıamoealık 

cami altı 

esir ham 

alay bey 
tllklllk 

" .. 
33,31 saçmacı zode tellalbaşı 

10 emine belkıe san'atlar mektebi arkası 

10,16 mıeıalı zede fetanköy hamamı 

16 çolak mehmet ağa çorakkapı 

85 tahtalı meaçlt eermısuk sokok 

129,123 rumkoş meeçldl keçeciler 

90 " " uzun yol 

55,73 eorı hafız h11Fıtane caddesi 

7 ,8 mftftü maetafı çerçi oğla 

3 manlsada veli nğ · mlrkelıim ham 
lo mesçldf. 

120 
180 

240 

409 

ev 16 
dftkkAn 72 

kaba soğan tilkilik mahallesi 
hararat z. h. moetafa allpaşa 

ev 76 
dükk6o 46 

ernavot oğln fevzl paşa 

eamlı Aalde h6kumet caddesi 

168 fırın !H basan hoca tuzcu sokak 

1.00 dlikkAo :10 ~eyhüllsllim hü amettln eski balık pazarı 
90 .. 28 « .. il « « 

24 c 35 şerefiye camii bozyaka 

36 fırın 33 " u u 

25 kahve 34 " " u 

Vakfa alt yukarıda yerleri ve numaraları ve senelik klra1arı 

f.?Österllen akarata arhrmı mtıddetl z111fıo<la do istekli çıkmadı

ğından 2. 7. 935 aah gft(IQ.ne kodu tPmflit edllmlştlr. fet~kll 

olanların o gün saat 14 te evkaf direktörlüğünde toplanan ko· 

misyona müracaatları blldlrfllr. l 908 

lzmir l\'luhasebei Hususiye Mütlür
lüğünden: 

Bedeli keşfi 

Lira 

Bocada koşu ahırları çah tamiri 279 

270 Ura bedeli keşif 11 fdarel hueu&lyel vllAyete alı bucada 

koşu hayvanları aborlorının çaheı tamir edileceğinden 22 6 935 

terfbfnden 11 7.935 tarihine kadar 20 gfin müddetle eerehf 

atiye dairesinde Emevkıl mfioakaeuyn konulmuştur. Müuakaea 

eartlarını görmek isteyenler her gün mubasebel hususiye müdür· 

lüğftne ve peysürmek isteyenlerde ihale günü olan 11 7 935 

perşembe günü saat 9 dan l 2 ye kadar encümene yotıracaklan 

depozito makbuzlara ve yahut banka mektubları ile birlikte 

encümPnl vilay~te mfiracoatlorı. , 1899 -· Hamza üstem 
Foto<ğıralflh1a1n1e~ö ___ ... .,... __ _ 

Fevkalade sür'at ve nefasetle ve teminatlı olarak fotoğrafa 
mfilealllk her iş yapılır. 

Vesil{alık Res·mter 6 Saatte 
A natör işleri 12 - 24 

" verllir. 
Porıre realmled, ıığrandlsmoo, kart postal işleri temfoatlı "e 

pr.k t<lverleli f ietlerle ve mümkün mertebe az b\r zamanda 
yapılır. 

S a t ı ş 1\1 a ğ a z a s ı n d a 
En aınruf fobriknlorın cam, filim, ltlğıt, makhır. ve tıcza· 

lan rekabf't kabul etmez flatlnle eotahr. 

~' ' Ca Ha Pa Tilkilik Nahiyesı 
Cedit, Snvari ve Mirali Ocakları Tarafıod9 

zmir ·Tire Gezintisi 
30 btzlran 1935 pazar günQ 

Mevsimin son tren gezfntlel olacaktır. Her Uirlü 01efft 

lerin bol olduğa bu mevsimde son farsattan istifade edlıı!JI . o· 
Yeşfl Tirenin Paşa çeemesl ve Kaplan memba soyu gor 
meğe değer pek gtızel yerlerdir. 

BiLET ÜCRETLERi : 1 fhcf mevki 150 kone 
2 inci mevki 125 kuru~ 3 ilocü mevki 100 karo'· 

3 yaşından on yaşana kadar çocuklardan yarım Ocret .ıııııf 
Trenin hareket BBatlerl : Alsancaktan saat 7 de 

Kemerden 7,10 da K. Çollu'dan 7,26 da S 
Tireden 19 da. Kemere varu~ 21,J.5. Alsancağa nuş 21·2 -~,, 

Bilet satış yerleri : ~ IGy 
Tilkilik bay Faik eczanesi, Aydın demlryolo şehir kale iP lle 

(Keresttcllerde) Aleancak ve kemer fetHyonları, Knrıet• D h 

Sevim pastaneei, şifa eczaneaf, Çorak kapa ınuıncQ 8•~ 1 , 
111 

~~· ~ .. Tahsin, Güzel İzmir kıraathınesi, Değlrmendağmda b• ~ 
1 }.11 

Sah, Araeteı'da Sarraf Bencoya Çukure1, Karşıyaka'da 

met Milat eczanesi, TUklllkte yoğurtçu Fehmf, Tilkilik ıı' 
hfyPslne ba~h ocaklarda. Balcılırdı saıtçı Hafız Fevzi. 

rl:: ·": •• · .... ı • • ,,. ' ' . • . • 

lzmir Evkaf Müdürloğnnden: 
Seneliği 

205 
61 25 

125 

144 
220 
:360 
250 

72 

48 
300 
145 
210 
143 

96 
:J60 

30 
f>O 
30 
4 
~o 

60 
200 
132 

68 
80 

600 
200 
4:11 
300 

850 

Cinai 

dftkkılo 

tarla dam 

dOkkAn 

ev 

ev 

.. 

.. 
" 
" .. 
.. 
« 

ev 

dükkan 

ev 

ev 

ev 
ev 

dftkk4n 

magaza .. 
dükkan .. 

.. 
c 

ev 

No. Vakfı 

246,254 hisar 

bfla .. 

13 « 

74 « 

4 

15 

9 
30 
11 
12,14 
84,SO 

2 

92 
f) 

1 :l 
f>2 

" 
u 

" 

" 
« 

« 

« 

« 

yapacrnğlu 

Mevkii 
kemeralh caddesi 

boz yaka 

yorgancılar 

hisar meydan• 

ikinci belediye 

birinci " 
" 

bat pazarı 

samancı aokık 

kolıncalır 

hisar meydanı 
ikinci bele Uye 
hisar meyden• 

palıncılır 

birinci belediye 

yosuf dede 

14~ « c « 

20.30 c kantarcı soka\; 

23 c. euayıp kalfa 

2 .: aaraç ali 

' ~ « « 
3 toraman mesçlJI kefeli sokak 

16 c. « « « ~~ 
29,23 oalça~ı ömer dede aadnllab so ~ 
39 köprftlft fad•I ahmet yol bedesıe 
~' .. " .. « 
26 
60 
62,54 
72 

46,5 
320 

aalepcloğlo 

" 

« 

yemiş çar~ıeı d~ 
hftkô.met cııd ,, 

c .. 
.. gön hanı ~o~ 96 

700 

72 
96 

mafıza llet kıt 56 
bezmlalem alaancık birtocl 81 

,rtı 
dmmftgülıftm hıllmığı ç " 

35 

60 

400 

300 
25 

< alt kat 54,2 
dftkkAn 6 l nlkbolo camii cami altı 

44,1 merdivenli medrese oamaozadtı 
nısıf han hfsscel 1 

hane 3ll 
depo 54,2 

ômer lQtfü şaphane cİ_ 
c " Hlhane traıov•Y 1 41 

cııOl 
emin Zl\ı:le ah· kestane pasarı 

met ağa. ronundı. 

90 dOkkAn 56 .. c: oekercllerde 

80 « 1 G.. c zahire pazarı ,ıl 
Yukarıda yazılı kiralık vakıf akrata t"mdft mOddeti ı• t1l ,., 

da istekli çıkmadığından ilan tarihinden lt!bareo bir •Y 
00 pazarlıkla lhal.:ı yapılacağı llAo olunur. 19 • 1 

ı · alım .. ~9t•~ liman iş erı 0 lzmir 
komisyonundan: ,~ 

}ıllııg ~ 
Aleaucak lskeJealne rampa etmiş ve Hmanan tırr ff 

yerine demirlemiş veya bağlamış gemilerden boşalulecllf; 1tı~ 
e bO~ fi' 

gelllllere yükledllecek moden kömurlerlnfn yOkleme v ooO ' 
işi eksiltme müddeti haziranın yirmi seldzlncl corıı• g 

1 
~ 

1 ele' 
ona kadar uzatı)mJştır. lstcklilerfn komfayooa ge dl 

dirilir. 19·27 1798 ~: 

lzmir Milli Emlak MüdürlüğOJJ~~ 
Tepecik kAğethane caddesinde 272.274 numarah ev 400 
Halkapınar çatalçe~me mevkliode 284 nnmarah ev J60 

9
, 

kliğıthane caddeelnde 282 tıJ· nonaarah ef ıfJS• " , o 
Heroua akgedlk mt:vklinde zeytinlik kıiO 5 f4 
Bornova taksim sokağındı !17 eakl 39 taj No. h dOk •"fi~ 
• - b d 11 l ·•0 p ,, Yukarıda yazılı emvalin mo!Lfyetlerl e e er pe... 

95
5 

ikinci tertib mübadil veslkaelle ödtnmek Qzere 24.6. ~ııf· f 
uıac11 .. ~ bfOdf\n ftibareo bjr ay urfında pazarlık SOretlle SB odıı 

Taliplerin bu müddet zarfında hergün mllh emlAk Ol 

tine mflrar.aatları 1894 
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'" • 1 ............................. . 

~ - Söyle, neden, o he~lf tn 
.?_le lıler yapabileceğini bina 
·1leoıedln? 
lr.01ı, he111 iki ~ille kalçala 

~-" 
1 tutuyör1 hem de fnliyerek 
•ıp •eriyordu : 

" - Ne bileyim ya emir, ben 
bileyim? 

- Ne 011 bilesin? Sen yılnas 

19 
teki allabla yerin altındıld 

Jlioı bUmezıln .. 
Ilı - Allahı bilirim ya emir, 
'Ihı ••yenfzde mllıılQmao da 
daoı. 

.._ - Cın korkoeona n yalan· 

\ llıCblDman!. Bf: ıartla elim· 
' kartulablllrelol 
- Emredin ya emir! 

tt"' O herif I yakalayıp getl· 
Cekılo! 

~~~•ıaı'lanın gazlerl fal taı• 
' •çıldı. Kıçao Tark'ftn ar
' 'lld111 ordu bile çıkarılea, 
~ 11 ele gtıçlrmek lmkaoıızdı. 
~t Ordunun orraııından dallu. 
• r., •• yıp kaçabilen bir insanı 

;erede yakalıyacaktı? 
~ •kıt bu f ikrlnl de nasıl 
l 

1i1eblllrdi. fraoi yıllardan 
'etj b 
~ urada dı çah,ıyordu. 

~- de epeyce itler görmftştG . 
~ bl•ra yardımı bOyftktf1. Fa· 
\ tl11ıd1 yıptıklarına plımaadı. 
"'defı ol ırak içinde arablara 

~ bir nefret, bir kin do 
tarda 

~ ~ . J "-e kt, çok ince ve ıerl do 
ı '-.il bir adamdı. Bir gl)z kıp 

içinde kararını verml ttl: 

~ııJ ,.;;- Peki YR Emir!.. Fakat 
t'' gltmeklfğlm 14zım!. 

'teybe, bir kahkaha attı: 
,, 

' '-' Yalnıı mı?. . O herifi 

~ ,,de~n. yaı etharl getire· 

1t... ~~lı, biraz daha kendini 
.ııı,d 
\ ı. Acmnı onutmuo gibi 
\~ ı.,ır takındı. Gtlyı gene 

teUk yapıyordu: 

1 
İ, ''•·Yaz drğll, Gçyftz de getl · 

·-' t Şu halde? 
'-ı.t, kafasını göaterdl. 

"' Bonon uyealnde ben ne· 
\' lettrtrlm! 

l.' '111 İran 'lı, zek4ıını, bile· i''-e ~. gChenlyordo. Arap eer-
d, bundan emindi. 

~~ Öp ·dedi· tliml!. Memnun 
'-1 hftl. Seni ne kadar ıevdiğl · 
'~lrıln. Bazen hilyftk ku 
,, lll1rın 1 hftlulmdarların da 

' g•dabı olur .. 
~ F;•et ya emir! 

''• ()emek kl yanında hiç 
•tt ·-lllleml yonun? 

... ~ LIJ•yır ya Emir!.. H~n 
1 ul ~t t kuzu gibi gene bu 

...._ 
1 •okacağım t.. 

-.,,,Göreyim seni tilki İraoi! 
......._ bir ihtiyacın? . . 

tt. lılıç, zırh, biraz da ak· 

~-·dil Ser Arab kuvvetinin 

~~ ~ttloe mliracaatlmde, be. 
tt 1 Uıoandam altına girme· 
, çfQ bir emirname .. . 

•ı'-ıe Pekı, emirnameyi kendi 

' '-tehı!.. Git •ekllbarcıma · 
'IJ diklerini, htedlğln kadar 

lt•aar ı 
0 Q dodaklarmda ılnıl 

Anadolu.;ntin Tarihi Tefrikası 

rlATUN HAKAN 

Tefrika No. 611 

-bir gnicı, vardı, eao ki bfttDn 

hlyanet •e ihanet mikropları 
ruhunun içinde kımıldımığa 
başlamııta .. 

Sırtını lularalc ve yerler" 
sGrOnerek çad1r kap111ndan 
çıktı. Gözleri, bir tuhaf kedt 
gôzfi. gibi pa~hyordo. 

Dııaraya çıkıncı etrafına ba 
lıındı: 

Zlf Jrl bir karanhk vardı. 
İleride, Arab neferleri, hAIA 
e~lenlyorlardı. İti anladı: 

Adımetklarıo icabına 
bakmıı olıcılılar! 

Diye mırıldandı ve yQrftdO. 
Çadırlardan birine girdi. 

Vakit, geceyarııunı çokıan 

M. AYHAN 

geçmlıtf. Geldi, emirnameyi 

imzaladı. Baotao •ı•ğı glyln
mlotl. KılıCını takarken; 

- Bu be~lm itime pek ya· 
ramaz amma! 

Diye a6yl6yordn. Kafaeıoa 

güvenlyördn. Kale, ekserlyı 
luhçtın ziyade fe görfirdft. 
Kuteyhe; yarı uykulu bir nzl· 
yette emirnameyi imzalarken; 

- Göreyim aenl -Dedi İrant! 
Boo dönmtz~en eaoı bir mail · 
k4ne ile bir kOçiik beylik ve· 
receğim? 

lraot, btıyOk bir yaltaklıkla 
eğildi: 

Emlrlmlz aağoleun! 
-Devam edtce.k-

Kilis Belediye Reisliğinden: 
Kllle şehrinin hali hazır harltaaı ile ıekll mthııakbel plioı ve 

bt1ledlyc 11ınır haritaeının tanzimi 5025 lira muhammen bedelle 
elıalhmlye konulmoıtur. Şehir dahili takriben 135 ve harici 1200 
hektardır. Şutname örnekleri Kflla, letanbul, Ankara '9e İzmir 
beledlyelerlnden parasız ahnacalıt1r. :Eksiltme kapalı zarf usolile 
11, 7 ,935 perıembe gftnft Hat l ı de Kilis belediyesinde yapıla· 
caktır. Muvakkat teminat akçesi 376 lira 87 ,5 koruotur. letek· 
illerin yükeek mfthendla mektebinden mezunf yet eıhadeınameel 
•a dablliye vek4letlnden mueaddak kabiliyet ve lhtlsaa vealkalan 
ile hangi eehrln haritalarını' tanzim ettiklerine dair olan vesi· 
kaları örneklerini teklif Uğıtlarlle birlikte ihaleden bir saat 
evvel KUia belediye ba~lıanhğına verllmt-ıl ilin olunur. 

23 25 27 30 . 8399.1835 

Manisa Valiliğinden: 
ı -

2 

3 

5 

Muradiye · Menemen yolunun 7 + 460 ıncı kilometre · 
lerlnde 10 metre açıklığıuda bir köprft lnoaaı ıçık ek· 
elhmlye konulmuıtuı. 

Eksiltme haziranın 28 inci cuma gOntı aaat onblrde 
vllAyet daimi eocQmenlnde yapılacaktır. 

Ş1rtname: Keşlfoame veeah evrak paraaız olarak vilAyel 
nafıa baımOhendlellğlnden ahnıblllr. 

Keılf bedeli 4000 lira ekalltmlye girmek. için muvak· 
kat teminat 300 lltadır. 

leıeklllerfn ihale valııloden 
makbozlarlle birlikte daimi 

olunur. 18 2 l 24 

enet mu•akkat teminat 
tncümene gelmeleri ilin 
27 176~ 

ilin lzmir ithalat Gomroğo Modorın .. 
lzmir Tram~uy ve d 

Elektirik Sosyetesin· ğOn en: 
d
. &. G. Adet 
en: o 940 5' ipek ıupa 
Şebeke ameliyata dolayulle O 330 10 .. mendil 

cereyanın 28,6.935 te saat 10 2 235 2~ .. menaae11l parçalım 
dan 12 ye kadar Şıbaozade O 20 10 ~ pGskftl 

11okağında kesileceği Hyın abo· O 05 10 Şıpka tlift 
neletf ml~e• blllnmek. üzere O 05 :ı Pamuk ıaplıa çiçeği 
UAo olunur. O 15 5 Şapka çiçeği aftail 

O 515 7 Ramiden ııpka 
umlr ticaret mahkemeıılnden: O 245 t Pamuk dantel 
letanbul'da tmlnônftode 'fa· O 055 l " kurdelıl 

ilde b•nıoda yirmi nom1rada O 130 lkel yald zh ~6mGe ı•pka tok•u 
tOccardao Fadıl Sami tarafına: 1 600 Yftn men11ucat 

Mallye hazinesi tarafıadan Yukarıda cin• •e miktarı yazıla eıya 5 temmuz 985 tıulblnde 
aleyhinize açılan taahhOtten artırma ıuretlle satılacağından lateldllerln o gftn eabahleyln Hat 
doğm~ (8721) lira alacak da· 9 da Hlıl komlıyonunı mQracaat etmeleri illo olunur • 

vaeıodan 6Ulrll tahkikat gOoG 27 29 1779 

olaİı 25,6,935 eah gllo(l Hat Kışlada Mos. Mev. satın alma komisyo-
10 da mahkemede hazır bu· 
ıunmanız halıluodakl dnetn•· nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 
me llAn yoltı ile teblig edU Met. Mv. eat. al. ko. n. d~o: 

dlğl halde belli gftn ve eaatta BeytuHebıptakf kıtaat askeriye ihtiyacı için ( 125000 ) .kilo 
mahkemeye gelmediğlnlzd111n fabrika unu kapela zarf uaullle ekelltmlye konmuetur. İhalesi 
tahkikatın . sıyıbea deHmına 4: ·Temmuz· 935 perıembe gllnft saat onda Beytu1t~bıp'ta aıılıerS 
"" 401 ncl maddeye tedllıan tahD •ima komlıyonunda yapalacaktır. Muhammen bedeli yirmi 
gıyap kar1rııun da olveçblle llılbln beıyGz liradır. Muntkat teminatı ( 1687 ) Ura elll lı.o · 
tebliğine ve tahkikatın 16,7,935 roıtor. leıekliler ıartnameılnl her gQn komisyonda göıeblllrler. 
aah gDnO Hat 10 a bırakıl Manakaeaya letlrak edecekler Ticaret odasında mokayyed olduk· 
maııına karar nrllmlt oldu· larıaa dair •eılka göstermek mecburiyetindedirler. lıteklller 
ğondaiı iıbo gQa ve ıaaua 2490 eayılı arhrma ve eksiltme kanonunun 2 ve GçGncG mad-

delerinde n ıarsoameelnde yazıt. nslkalarla teminata munkkate 
kendinizin gelme1I Teya vekl· 

makbuzunu ve teklif mektuplarını tbıle Halinden en az bir eaat 
llolzin yollanmaıı Ulıumu teb - enel komlıyona nrmlı hulnnacalılarifır. 
ti~ yerine geçmek Aıere lltn 1797 19 23 27 80 
olunur. 

Muhtelif mevkilerde ihalele~ yapılacak 
asker ilanları 

fzmlr icra hAk.lmllğlnden: 

İzmlr~de AIPaocak'ıa Mea'u· 

diye caddesinde 74 numandı Hayramtç aakert aa. al. ko. rıı . den: 

tuhaf iyeci Bayım Odıra ala· Bayramiç clvarındıkl lutaah a"kerlyenio 69000 kilo sığır eti 
caklılırlle koogordato akdetmek ihtiyacı kapalı zaf la 11hn ahnacakhr. lhıleal 4 temaıuz 935 
üzere mOracaatta bolonmuf, pereembe güntl saat 15 te Bayramlç'te askeri eahnalma komls· 
icra kıl•n•n tetkik neılceıinde yonunda yapılacaktır. Beher kilo eığır "ti için 12 lıarue flat 
tılebt vaki munfık görCllerek tahmin edllmlıtlr. Trmloah munkkate akçtsl 621 ahıyGz yirmi , 
k~ndlalne lkl ay mühlet lta&lle bir liradır. istekliler ıartnameılnl bergfto k.omhyonda göı eblllr· 
İzmir avukatlarından Ahmed ler. Manakasnına girecekler teminatı munkhte makbuzlle 

Tevf lk.'in komiser tayinine ıı. mGnakaıa kanununun 2 inci n 3 flnQcG maddelerinde ve ı,art· 
rat: verllmlt olmakla icra ve namesinde yazılı .eıllıalarla teklif mektublarını ihale saatinden 

enaz bir ıHt enel komlıyona Termit bnlunau.klardır. 
U 143 kanununun 288 inci mad· 18 22 27 2 1776 
deelne tevfikan 1140 olunur. 1900 ------------------------liayramtç Aeked u. al. ko. J'ıl. den: 

Tayyare Piyangosu --ııı..-ı Bayramlç'teU kıtaatı aıkerlyenln 50000 kilo ıığır eti ihtiyacı 
kapıla zarf uıullle ıatın alınacaktır. lhale~l 4 temmuı 935 per· 

19 uncu Tertip Bi· şcmbe g6nG eaat onbeete Bayramlç'te aıkert aatınalma komls · 
yonunda yıpılacaktır. Beher kilo eığır etinin tahmin edilen f fad 

letleri Satılıyor.. 12 kuruıtur. Teminatı muHkkate akçeel 450 döryDzelll liradır. 
istekliler eartnamealnl hergftn komlıyooda göreblltrler. Manalıa· 

Büyük ikramiye eaıına gfrecekleJ' teminatı muvakkate makbuza ile mQnakaıa 
kanununun 2 inci •e 3 dncG mıddelcrlode yazılı nılkalarlle 50000 lira I birlikte teklif mektublarını ihale saatinden enaz bir eaat evnl 
vermiş bulunacaklardır. 18 22 27 2 1775 ---------------------------------8 ay ram l ç ut. al. ko. dan: 

M Okafal Baramlç clvirındakl kıtaat askeriye ihtiyacı için 855000 kilo 

20000 il
e ra OD kapah zarf UBUllle ekılltmlye konmoıtur. ibaleel 11.temmuz. 

935 perıembe gGnG saat 15,5 da Bayramlç'te aaked ut. al. ko. 
nunda yapılıcaktır. Heher kilo un için dokoı k.uruı 25 aantlm 
ftat tahmin edUmlı,tlr. Muvakkat teminat akçeııl 520:! lira 38 

İzmir birinci icra memurlu
ğundan: 

Bir borçtın dolayı mahçuı 

biri altıyllg liralık diğeri k1rk 
llrahk iki parça akeekl bankaeı 
hlaae senedinin J. 7. 935 pazar 
teel gt'lnünde saat onblrde ku· 
yumcular ve earraf lar çartıaın · 

da eatıl.ıcığındın taliplerin meı · 

kur mahalde mftnca•tları llAn 
olunur. 1911 

koroıtor. Şartnamesi hergao komtıyonda görQleblllr. leteklller 
ticaret odaııında mukayyet olduklarını dair vesika göatermek 
mecburiyetindedirler. 

Ekelltmlye lıtlrak edecekler 2490 eayıh artırma ve ek&lltme 
kanununun 2 ci ve 3 neft maddelerlnde ve eartnameelnde yazılı 
veılkalarlle birlikte munklıat teminat makbuzlarını ve teklif 
mektublarını enaz ihale ıaatlnden bir eaat evel komisyona ver· 
mle bnlunıcaklardır. 2 27 2 7 1817 

Bornava sabo alma komisyonunda iha· 
leleri yapılacak olan asker ilaruarı 

Barnan aıkeri Sa. Al. Ko. dan: 

Anliara Birası 
1 - Burnuadakl askeri haynnah için 407000 kilo eaman 

kapalı zarf usullle 15 temmuz 935 pazartesi gün6 saat 
15 de sa.ın alınacaktır. 

2 Tahmin edilen bedel 6105 liradır. 

. . . 
ı «; ı n ı 2;. 

Çünkü Ankara Birası 
Ulusal Bir Fabrikanın Mahsıılodnr 

Ucuz, Temiz ve Sıhhiğ Bir Gıdadır. 
TOrkiye'nin hertaraC.nda 

içilen yalnız 

• • 
(Ankara Birası) dır. 

(Anıka1ra lls3üırasu» n• heryerden arayınız. 

3 İlk pey 458 liradır . 
4 Şutnameııl hergan görülebilir. 
5 MDnaka11a•nı glreciklerln blldlrlleu vaktinden bir &81t 

evveline kadar teklif mektablarını makbuz mukabilinde 
Buroava askeri eatıo ahn• komi -.una nrmelerl. l 906 

"' 
27 2 7 12 

Borno•a aakert 11. ıl. k.o. dan : 
1 - Gazi emirdeki aakeri haynoatı için açık eksiltme eare 

dle 94 bin kilo saman 15 17 935 pazarteel gdod saat 

11 de Atın alanacaktır. Saman için tahmin edilen be. 
del 1410 ltradır. 

2 - Mu•akkaı teminatı 105 liradır. 
3 - ŞartnameBi ht1rgan gôrGlebllir. 
4 - Ekelltmeıılne girmek lııtlyenlerln blldlrllen .aktlnd,.n 

evvel temlnıtlarlle hlrlllı.te Bornovada askeri satın alma 

komlıuon rlyueclne gelmeleri. 27 2 7 12 (1905) 



~,ratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

uQRESTES,. vapuru 26 haziranda gelip ytıkftoü boşalttıktan 

sonra Burgaa, Varna ve Kastence için yük olacaktır. 

Yüzlerce Senedenheri Sıhhata Faydası _ 
"SATURNUSu vapuru 29 hazirandan 4 temmuza kadar An· 

vera. Roterdam, Ameterdam ve Hamborg limanları için yük 

Mücerrep Olan - aıacaktır. 
=ı "0RESTES,. vaporo 13 temmuzdan 18 ltmmuza kadar An· ---·-+---

lzmir •• Çeşme şosası O.zerinde gnzel manzaralı 
oteli "·e gazinosunda mOşteril,~rinin her Ulrlfi is· 
tirabat ve iaşeleri temin edilmi~ olan 

vers, Roterdam, Amaterdam ve Hamburg Umanları için yak 

= alacaktır. - · =· SVENSKA ORIENT JJN1EN 
"ROLAND,, motörü 25 hazlrahda Bamburg, Copenbagen, u ıra o a Ö fr m e o e lf' Ü - Dantzf~, Gdynla, Goteburg, Oslo ve İskandinavya Umanları o. 

~ - hareket edecektir 
Avrupa'nın Vispaden , Jşe l ayarıoda olup müzmin mide, "SMALAND,. motörQ 8 temmuzda Hamborg, Copenbagen, 

bağırsak, karaciğer, dıılak bastalıklımoda, müzmin safra ke · 
sesi ve safra yollıarı Utlhaplarında, safra kum ve taşlarında _ Dantzig, Gdynla , Goteborg, Üilo ve lııkandloavyı limanlarına 
müzmin lolubazda şişmanlık Nakrh ve şeker hastalığı llAh. = hareket edecektir. 

27 Bulnn 

aıı111111111111111g1111111r Doktor -.11111111111111111111110 

~ A. Kemal Tonay 
---

Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hastalıklar 
mO.tabassısı = Bumahaoe ietaayoou karıumda.ki dibek aokak baııoda 30 &a'!1' 

lı ev ve moayenehaoeeinde sabah saat 9 dan akaam Hat 9 • kadaf 
E: hastalannı kabul eder. = Müracaat eden haatalara yapılması li.zımgeJen aair tahlilit '' 
_ mikroııkopik muayeneleri ile veremli haatalara yapılmaaına cevaz ti" 
_ rülen Pnomotoraka (bava vermek) moayeoehaneainde mnntaır:aıJJd 

~ 1111 yapılır· il l l l l l l l il l l il il l il il il l l l il lll l l l il l l l il l l l l l il il l l l l il l il l l l l l l llll 
OJivier ve Şore- v. N. 

kası Limited Va- VV. F. H. 
pur Acentası 

Gibi bünyevi hastalıklar da seri ve şlfalıabş tesiri mücerrep· _ SJ.:RV1CE MARJTIM ll0UMA1N Ceodell Ban, Birinci Kordon 

Oer Zee 
& Co. 

- tir. Dr. Müderris Reşit T11hain : - Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sder Tel. 2443 
§§ •• U, la l\lalgaca içme suyu; Kar ispatm Şurpru• .. PELEŞ.. vapuru 14 temmuzda gellp 15 temmuzda Maltı, The Ellermao Llneı Ltd. 

= dd Zals suyuna ezber cihet rnchandır) buyurmaktadırlar - l\larailya ve Barselon limanları için yük at.caktır. "TBURSO,. nporu 25 ha· 
zfranda Holl· Anvers •e Lon· 

-- Özbek ~ülbabçe arasında Malgaca içmeleri karşısında _ NATIONAL NAVIGATION CO. O(ı' GRECCE 
dra'dan gelip tahliyede bulu· -- E R E M A D A S J -- lzmlr'le Nev· York araaında ayda hlr muntazam ıefer 
nacak ve ayal zam.ada Londra 

_ "RINOS,. vapuru 21 temmuzda lzmtr•den (Koğru) Nevyork ve Holl için yak alacaktır. 
- Artık lzmlr'llleri İstanbul adalarına gıpta etmekten = için yük alaaaktır. l 

"RUMEL AN11 vapuru baz\. = kurtarmıştır. EH.EM ADASI Yolcu ve yük kabol eder. ran sonunda Lherpool veSnan· 

~ Havası, ağaçları, dairen maı..ar sahilinin kumsallığı saye· § Hamiş: ll4nlardakl barekeı tarilıl~rlodekl de~lolkllklerden acente sea'dan bekleomeluedlr. 

5 shıde dünyada emHli olmıyao eğlenceli hayata sıhhata nafi = mes•ullyet kabul etmez. Not: Vorot tarihleri Ye va· 

= blr plAjdır. Adaya ve içmeye berkesin gldebtlmesl içlo := Fazla tafsiJAt için ık.inci KordoJlda TahmH ve Tabliye alrketl purların isimleri ~berine deol 
= lzmlr'de Barut ve Küçük Salepçi hanlarında bl' r zaman E: htnaaı arkasında Fratelll Sperco a~ntalığına mftracaat edfüqesl olkltklerden mes'uliyet kabul 

S otomobil olmakla beraber aahlldeu adaya vesait tt.mfn edil = rica olunur. Tt!lefon: 2004 · 2005 · 2663 edilmtz. 

DEUTSCHE LEV ANTE ~ 
.. MOREA 11 vapuru: 24 IJtı 

zlraoda bekleniyor, 27 
ranı kadar Anvere, Roter 

Hamborg ve Bremen 11 ...... 
larına yak alacaktır. 

"AVOLA" npuru: 8 fe# 
mozda bekleniyor. 11 temıılt
kada1 Anverıı, Roterdam, 8,
borg ve Br~mea llmınlır1" 
y6k alıcaktır. 

SERViCE D1RECT DANVBI 

TUNA BATTI 

iıı ffi 1ij,1,1i1 111ilil111111111 111 111 1 111 il 1111 1111 11111111 ~ il 1111111111111 111 il 111111111 il 1111111111; ~ 1111il111111111 111 1111111 1 1 il 1111il111 1111~ 111 111111 11 111 il il 111 ! 1111111 1111 111 il 111111 il nı il il 1 11111111 il~ 

Menemen Şaı'1>aylıgınd~n: - Al h B l ası = 
"UUNA 11 vapuru 30 b~ e 

_dit " 

1 _ Şıtrbaylığa alt ten virat daire lofo bir senelik lhtlyıc· - {.S e ır an { 
olan 10500 kllo mazot bioahıyüz kilo foce makine _ ' 
yağı 150 kilo kalın waldne yeğı 550 kilo beyaz gaz a --a--•• • -~491-----

20 kilo nstübQ 400 adet 220 voltluk 15 mumluk 80 · - o ~ m o ır ~ u b e s i 
kak 14mbas ı 30 adet 40 mumluk 20 adet 75 mumluk - °if" 
tenvirat Jıtmbası ır; güo müddetle kapalı zarf usullle = ikinci Kordonda Dona civarındaki kendi binasında 
ekılltmiye konmuştur. TELEFON: !2383 
Eksiltme ı,ı 4 .7 .935 tarihfne raatlıyan per~embe ~ftnQ = 1 

• 1 y l 
ııaaı 15 te icra lulıoacaktır. _ UerUlrlO (Banka ve Komisyon) Muame eteri apı ır. 

3 Bo fşlo muhammen kıymell 1222 liradır. Muvakkat _ Vadeeidere % 4 
5 
6 faiz .,f rilir. 4 

5 

teminat akçesi yağ kısmı için 82 IAmbalar için ıo liradır. = Mevduat Şartları: A!b ay vadtliy~ % 
Şartname şarbaylık dairesinden lstenileblllr. Bır sene vadehje % 
Talib olanların Menemen şarbayt.Rına milracaat etmeleri _ 

_ Zahire, Qzftm, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komlsyonculu~u yapılar. Mallar geldi 
ilin olunur. 19 23 27 1 ı lll ___ ...:.:.:=-~------...-------~--~- - tfnd,. Hhlpl,.rln" ~n mfüıald şerait e avans Hr r. 

Is tan hu 1 Ue n iz Levazım Satın al· :::111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ma Komisyonundan: 
47492 kilo koyun eti, 24167 kilo kozu eti 4 temmuz 9~1ö 

peroembe günil saat 15 te Kasımpaoa'da komfıyon binasında 

kapalı zarf u ullle alınacaktır. Koyun etinin beher ldlosona 41 
kuruş kuzo etinin beher kilosuna 43 kuroo fiat .. tahml11 edil · 

mlştlr. Şartnamesi bergfln komisyonda görülebilir. Veyahut U9 
kuruş bedel mukabfllade 11lıuabillr. lııteklllerin 2239 lira 76 ku· 

ruotaa ibaret muvakkat teminat makbuz veya mektubunu ve 

kaaooi beluelerl havi teklif mektoblarmı eksiltme saatinden bir 
" ıaat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri. 

19 27 29 4 :J:165 1760 
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~ MeşlhllYtr 
=Seferihisar Karakoçllıcalarıaçıldı-
- -= ...... = - -= Çamlıkları ve tabii güzelllğl ile meşhur Seferlhlsarın = Karakoç ılıc~ları 10 Bızlrandan fllbaren açılmıotar. Türk = 
~ ve ecnebi memtek.etlerlnce tanınmıo ve hllbaasa İzmir ve· _ 
:= havallel halkının senelerdeoberi t ecrübe ve latlfadelerlle ro· = 
- matizmı, kum, böbrek, bağır eak, mide gi bi birçok basta -= lıkların tedavisine tJlfa veren banyolar olduğu sabit olmu(ıtur. = Ilıca sularında mevcut klmye\i maddelerin fenni bir tah· = 
=: lllden ıonra elde edilen neticeyi aoağıya yazıyoruz : := - -- -= -
- Nümonenln klmynl tuktbl --=: Bir litrede -- . = Gl Na 
;;; GIK 

~ Gl Mg 
- Gl Ga -= 4 
~ S O Ga 
~ 2 3 
- 3 

2,170 gram 

0,300 it 

o,ıoo " 
0,150 ti 

0,200 " 

Kılor Sodyom 

Kıloruptazyom 

Kılorumağnezyom 

Kıloruk.alsyom 

Klbrhlyetlkalsyom 

-----
--------
---

~ BG OGa. G O Ga 1,300 11 Blcarbooat dö oo = - -= 4 = ;;; S O Mğ 0,250 ,. Kibrlttyetlmağnezyom 6 
=: Br Na 0,055 " Bıromftr Sodyom E5 -
~ 4.525 bir litrede bulunan sıbh maddt'ler ;;; 
_ yeküou . E: 
~ Gazino, bakkaliye mevcut olup tt orif edectk.terfo b,-r = = ıOrlfi ylyrcek ve içecekleri taze olarak trmln edilmiştir . Ka -:= rakoç ılıcaları için BOyOk Salepçloğlu baoındı her zaman = 
5 Seferihisar otomobilleri mevcuttur. = 
~ Seferlbfear'dan dı her zaman oıomoblller bolundorul· 5 
§E maktadır.. -

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllll• 

Tl:J R K iYE 

llRj .,f1T 
BAN~ASI 

randa bekltnlyor, Budar• or 

Braliıtlav ve Vf yını lçiP 1-~ 
alacaktır. ~ ,: 
Kitabınıza Gozel ~ 
8 . c·ı v r \ •. • ır ı t aptı - ~"' 
mak lsterseni• \. 

Yeni kavaf tar çarım 34 norJJ,,,JI, 

, 
ALI RIZA 

OksOrenler? Mut· 
laka (Okamentol) 
Ökaflrflk Şekerle· 
rini Tecrflbe Edi 
n.z •. 

ve l'O.rj~n ~ahapın 
En '08t0.n Bir Mfl 
bil Şekeri Olduğu 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli Mflshil 
lstiyenler Şaha 
Sıhhat Sftrgtln 

Haplarını Maruf 
ecza depolannd 
ve EemnelerdeD 
Aramlar. 

'·-----~ 
Onlnreltede ~01' 

(Muaria Prof'-61) 

Dr. A. SafittiJJ. ·Ağız ve Diş He"' 

Haatalara hergt.D ölledfll' 
eoara bakar. 

• flOo ., 
lıtikW r..addee• ~ ~ 

Ankara apartmaıaı 2 911 J. 
Telgraf' • • s T A ~9,sa 

Telefon : 


