
Italya 
Babetistan 1'-i,nde Serbest Kala· 

bilmek için Almanya De 
Udaşmak Ozeredir .. 

atürk Istanbul'dan Ankara' a Geçti. 
Un lzmir, Visıf Çı· 

r'ın ölümline Ağ)ıyQr. 
qallimle~i, Muallim Visıf 

Yarın Akşfım Halkeviode 
tıyak Bir ihtifal Yapacaklar. 

Bu tOreade muallimler dDJ• 
golarıaı, oaa ald hat1nlaraaı 

•nlıııcaklardlr. 
A11I men· 

ılm cenaseala 
Aakua'y• ge· 
al rJ il p del al 
ana ıında r• 
pılacakıır. VA 
ııfıo, k•r• lop 
r~k ı,~, HrU· 
dl 8i da lı:t ka, 
teı pi ı ecH l e· 
eekdr. Ba M 

attan bira• 
en~t C. B. P. 
me-rkesl••• 
blt19 ..... . 
wrw, ...... . 
Umler, gelltler 
Wık ..., .... 

lteniiimia vw QMr Gak• v~ 

............ ._. 
.-.1111 .......... ·~ 
ıaw.ı ... k .a.Mllı. Fakat 
~, .. ,.. .. --. 
......... bir•· 

..... .......... , ~ ... ..... ,..~--
plece ............. _... 
ala Aakan'da defal uad• 
m ... dU olmq IMre, ı1na 

~-, ·~ " tik ...... 
tahkem ... tt maslkma tan· 
6nda• Şopea'la ola. ha..
çabaaeaktar. 

Dandan eonn mltea&llt ha· 

dpler tpf ~· V4-•• to
caklala, mektep laaJ911, m•l· 

UmUlf, mllU "' t ıl•lfııl'*t 
rolt. m~Ull, laklllp iti• 
deki çat. ..... iatımmiu Y•· 
...... au. ••anda• mm· 
ınua pUçalar ok1111Wkt1r • 

• • • 
Vlafaa Ollmtl a~ttea .......... , .. -~ 

mahreelle ba tekilde haber 
nrmlfdr. Ke ...... •-tat 
yapslauttar. Fabt kartanlak 
l•Um olamama111r. Ea do&n 
haa..r, A•adola aj....,a •• 
recelf laaberdlr. 

V ... flll cea-..lala Ank-.., 
aaerham Necad'nla 1~• 
gGlllllm• Hıd..U nıtlar. C.· 
ane, ta119n ile gedrlleeektlr. 
Bir bal1'J• kadar g6alllmell 
......_ediliyor. 

Mongoı· tan Hakkında Ne 
rlar ve e Yapacaklar? 

+;+ + 
p . - .. ··- •.... 

Atatürk 
Ankara· 
ya Döndaler •• 

lzmir, Hava Müdafaasına Yardım Y o
lunda Kendini Gösteriyor. 

1-1.bal, s (Ösel) - sı,~ 
Öader Ataılrk, ~ Aa~ 
~ laarekeı etdler •• lllalyondp 
llblı1bk, C. iİ. İ'artW erki· 
atle birçok Hftt tanf ..... 
ugarl111mıılardar. 

D'n llbaylıkta B~yo~ Bir Tpplauıı Yapıldı. Memur, 
Tacir, Bekim, lfçi ve Herkes ödevini Yerine Getirecek 

Atatbrk bir ..,_ 10Dn tek· 
nr 111aabal'a teref leadlneek· 
&erdir. 

F,ra._sa'da 
Para Durumu, 
l>.abi e Bulır ı .. 

Parla, 3 (A.A) - 'n••••• 
pata dur,ma •• Jsa lae kJlll•· 
dea bah1edea B. H ı yo demft 
Ur ki: 

Fra11•'aıD 47 milyarlık bir 
bıldnJe .,, .. m,,....ı •• 
t••eaı,r •n11a4f7•JJ1· t erfll~ 
aalynek llaımder. Para••• .ie. 
tınt.• dlflrllm•• 11t1ktaa 
•çal• brtt bir pnllmea~o 14· 
.. 1a41q. Şpe,k~oaa~ ..,_. 
dal ,.- ita kıpbUlr. Fnllf 
koniiak ,... ~,,,,, .. CID· kaak;. lllllk .._ J6Mtl• 
.. ~ .~ lfir. • .............. ,.., ..... ....... ..._ ........ ...._.__..._ ________ ... v __ ....... d __ __:..;_ı _., .. '"' ...... ••· 

lhracatçrlar Kar.er erı iler 1eıt .... ,.. -...... Gea•· 
nl Dllm Dlrlk, C. B. P. 

a-v e at l r Hep B.ir =::.:-: .. ::··-e:: 
,~._. .... __ 

Fiatten Y Jtp.ılaeak. ,-.. ._.. • ... .. 
.......... JIP'lm• lft8kU 

itim •-.. ~· T-, ..... 
wt llebıW ..... etmltdr • 
1'~bJ,a .._..h. -

ilbay bsam Dlrlk. laaft te~ 
tedai llllealer lyeU. hüba· ....................... 
t..lr,.lerla ba laaft •""-· 
Ull•de .. ...._ Jlrtl..-i ..... 
teme•I etmltdr • 

- Sona 6 ınea 1fsde -

Fak at Bu Karara !ykJrı Baıekeı 
Edenler QelVardır. 

8ay ZAlıll Aolahyor 

~al Bıraktım. Tacir R0ır 
lüıide Anadol uya Geçtim11 
Kat'ı Bir~y Söyliyemem. Beli..· 

,_, •ara meyn lllnıcat· 
- blrHll ,... • ... . 
.... mnyan.. -.ır ...... .. 
,....... ... _ ... den ,.. 

..... ıUne llllel•r it.deri ..... ... ..,.,... ........ 
7·11 ......... fladerl 
100 ~·.....-l3,6tı ... 
ludaMa ...wı ............ 

lnctı aline ""' flatlerl ., ........ ,. .................. 
teeblt edllmtı •• ba bnr bl· 
, ... ...........,. blWl,ı& ...... 
ilfçMr lbncat'8 ba ftattea da· 

ifa~ .. -~·-.r•· 
... ~,. ~ ltwa ........ ~.~ "'"""" .-...~. ~ ""'- .,, ... _ ... .......... 

kat ıynca ela reelarao adllea 
...... mlktarü, , .... ıo .ss 

nllietlade tealtllt yal»tJklanaı 

otrallmlftlr. lsmk'elekl DtW 
(Alak~) ~ 4'alnler k ......... ~ ............ ,. •. 
.., we ._ te.Wa fMleuk 
.__. &,kıahp.a WI· 
........ 0"8 .. dae ... 

• .._ ba laankeda • 
...._pal',.kdr.Allwe ..... 
lar .... bdl olank telblt .... 

ıe. f latlede it yapbktu 10an 

pael ·~ llla.dea )'isle 
ıo . 86 ...... 1e..sıaa ,., . 
"-f' ~ H ~·· etm8'k 
a.a..•u ki gae ~ f~· 
d" ~~~-.. ~·da _.,... ---

Zolfoyara Dokunur. 
SordalJım Saaller Şulaıdm 

1 - Hartta eaçolı: ltorktataaa dık\h, 2 - ~ .,.,_... 
llis cldlb, S' - Sudet hıklnndüi telükiais, 4 - Ea fala ~ 
"8 ~ t,.ı.. mdu, erlıek midir, 5 - Yaluı ltmm mıcbr? 

Bblm tanm (Zan.t) ... G.ıti iNi le, IMat. ubd•iı• 
eupektkl bay Zohtl'yl •calı:· Qlaa mlld.-U. Faal oa• 
ta terlemlt. yonl•.. ltlr ... 
.ıru. 1Maınm .. 

Ve .. anlık; •C81t• cl•cltll 
glnlerlnde •p·IUI Malan dG· 
tbtllm. Şimdi onlar, yeal 
yaamıı bir btaaaıa, ncak lı:ll· 

lerl llM tayan. Arpa, b81da· 
,.. Diçalt kolcln ...... n 
S-.ıa .._ .... glrleee, deri· 
yl •1r .... sfbl ,. •••. 

Barmaa ........ ~Ar et•· 
eelı: diye '9klea1Ur; 

Kır yerdeki tllb tarla•ada 
fldnlan 1ar1111 aynk Olalla, dl· 
lı:ealerl temlslemelı: lçla par· 
.ıalllulle, ~........ .... 
aopnlı: lfÇllerl; 

SartlanM tahmbllan nn· 1 S.7 Zllıtt. 
nlı, - - MI lllçhya lldlaMn&ta .... .na.ısı' 11 
...,.._ , ...... G81ae geWI. banklJoıam H ..... ....... 

lay Mte, ...... *81 Ya · alı:ete ~ lfplmlbr. 
..,.. ......... .. ....... zı .... cam ~ ... ·kfn .,.,... ,..,F.. ......... [fi,... - ' ... ,... ... 
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Hava Tehli- ı* tF.!!!!! n·n ~ n·n IF\\ . 

k 1 ~ ~ u u ~ u ,u Haberler• esiniöğreneiın ._;;:..;~;..;..;~;_;~._..;;..;~~--~----... ~-......-~~~~~~~~lı ~ınr 
Bir gelecek harbmın en ka· 

r kterlstlk yftzü, shll hılk1 

ezerek eavaıı bitirmek gayeelle 
yapılm ındadır. Bo yolda laar · 
betmeğe timdi "Modern muha· 
rebe tarzı,, deniyor. Artık shll 
halkın da harbeden ordular 
gibi, ftldaralmeılnl, htıcoma 

uğram sını beklemek n bono 
doğru bulmak IAıımgellyor. 

ÇOnk6 genel 11avao hellrtmlotl 
ki kata ordnlarını ezerek bir 
hırbı bitirmek, çok ozon ıDren, 
insan ve paraca pıhılıya malo· 
lan bir iştir. DGşmın'ın ko•· 
•et kaynaklarını harbı uzatmak 
yolu ile yıpratarak barbı bitir· 

ekte de helllılzllk vardır. 

Kı bir zamanda, zayıf dtıoe· 

ceğl 11anılao btr de•leıln, blnbfr 
UlrlQ tç ve dış eebeblerle, ba· 
anm umarak ealdırın 'fe fts· 

tDn oldoğaou nan de'fletten 
aha çok dayanıkla çıkması 

e dGoftnftldGğftnftn tenine ola· 
nk çabucak yıpranmaması •e 
blSylellkle yenecek olanın ye· 
nllme~l =mftmkftndflr. 80 yol, 
harbıo beyhude yere 0Z1maeına, 

bellisiz bir eonoç uğrunda sıyııız 
lnsamn kaybolmaeına eseb olar. 

Baoka bir ıftylenlt yollle 
gene deneblllr kt, toprağa, ya· 
hud betona gômftlmftt, as 1.11· 

)"ya dayanın kOçOk bir vga 
ordoııu ile en bftyftk kara or· 
dolanm durdurmakta gQçlak 
yoktur. Banlar, kara barbında 
baycık sayıluın, k•paehe ile 
karşılanablleeeğlnl ve kın or· 
doları araeıoda eninde ıononda 
bir denkleşme ele f?'"Çlrlleceğlnl 
ve bunlardan dolayı da sav o 
eooontıo bellleldlğe boğulacı · 

ğını e baıka bir sava yolu 
aramanın gerekliğini anlatıyor. 

Gftoe n dDnyaom gldlolne 
oyan en kısa el\a ıudur: Kan 
tıneşları ile barbı bitirmek me· 
todo artık lhtlyarlamıt n g«:· 
rlde kalmıştır. Bundan dola· 
yıdır ki, şimdi, ordolır.n maddi 
ve maned kuvvet kaynıklarını 
beellyen gerldekllerl, harbeden 
askerin çoluk çocuğunu, ana· 
eını, bıbaeıoı, yani ehli halkı 
ôldftrerek harbı az bir zamanda 
bitirmek, gelecek HHtlanna 
temel olmaıtor. Bu da ancak 
hava yolu ile n kuvvetli bir 
ban ordaeo kullanarak elde 
edilecektir. BugQn bOUin alnı· 

lan korkutan, yordduşın uyku· 
sona kaçıran hav tehlikesi, 
işte bo gorağıo çocuğudur. 

Hnacıl%ıo gelecek eantl•· 
11nda en bOyOk rolleri oym· 
yacağını ve yukarıda nyıp 

dlıktOğftm dOollocelerln doğru 

oldo~ono g6etermek için bora· 
da boyat hırbın ileri gelen 
kamotanlanodao birkaçının bu 
yolda ki sôzlerlnl kısaca hatır• · 

lıtmakıa fayda gôrftyorum: 
Mere al Foş şu fikirdedir: 
.. Uçak ulusal kurumun da· 

yanacağı baş llAh olacaktır.,, 

Genel ıanıta bflyilk Brhın · 
yada deniz birinci lordloğaau 
yapan amiral Floer "Han ka•· 
vetletl, karada ve denizde har· ' 
hın gldloloe eğemeo olacaktır,. 
loımadadır. 

Alman ordularının dlmığı 

adını elan, bogftn Çin erduıo· 
nu dOzelmeğe enışan general 
Fon Sekt enyle ıl>yllyor: 

"Az eayıdı, fakat yetltkhı 

bir kara ordoeu ile ayni H • 

manda kuvvetli bir han ordu· 
ou yarının harblarım bitirmek 
kudretinde olacaktu.,, 
BOtftn bunlardan anlaşılabilir 

ki bir devletin kuv'fetll uyıla· 
bilmesi 1 in b 

VA f Ç ' "}.. .. 8. Tevfik RoştQ d ç· 
881 lll8rl ll 0 UIDU Aras Ankara'ya ~~~~e:::d!ı~·~··';,:: 

ba tıoo:ı
1~ ----------------------- daçlar yıptmlmığ• e jçlıt 

DöndQ İlbıyhk köy bftroao boa~~) et· lzmir'in Değerli Çocuğunun ölümü 
Dost Rusya'yı.Matemlere Boğmuştur. 

Moekou, S (A.A) - 80tüa 
So.yet gazeteleri Vteıf Ç1nar'ın 
ôlftmcınden dolayı duydoklın 

derin acıyı osun uz dıya yas· 
maktadırlar. lzveetlye diyor ki: 

Bftyk elçi Vhıf Çınar'ın 

zamanııız ôlftmtl So•yet genel 
oyunu derin acılara boğmootur. 
Camarlyetlo elyasal mftmeeell· 
llğl felode berkeeto ıaygı n 

ıevglalol kasanmıtbr. V sıf C•· 
nar'la gGrGtmek fınatını bal· 
muı olanlar ba sevimli n 
nevell adamı herau anacaklar· . 
dır. Zamaaııs bir ôlGmtln bo 
genç ve ydkeek dtplomıh Sov· 
yet Roıya'nıa 1amlml doııtlan 
ve yent TGrklye Gzgenllğlaln 

yorulmaz ıanıçılan anaıadın 

ahb gGtôrmftı oldugana inan· 
mak bile bize gtlç gellyor. 

Vtııf Çınar So.yet Raıyının 
ekonomik ve ktlltGrd korolu· 
eunon her ıubetlae yakından 

bir ilgi glSıtermekte idi. So•yet 
siyasal adamlarlle konattoğa 

Hkıtlar Mmkova'ya ilk gell· 
elnln birinci beo senelik pllAmn 
baıına ve bu ikinci bet ıenellk 
pll&aa dayanan genle gellemlye 
rastladığını ıık ıık ıGyler 'fe 
Ttırk - Sovyet doıtluğooı bft· 
yftk bir değer nrlrdl. Bu doııt· 

hnada konetll olmaeı ıarttır. 

Ve gene bGtQn boolard•n 
kendi kendine meydına çıkıyor 
ki, bir gelecek aaneı kolayca 
'forolan hedefler halinde ehil 
halka hacomlı bıtlıyacak ve 
el•ll halkın bqanm inanını 

yok ederek bitecektir. Buna 
kaqı koyabilmek için haYada 
koyntll olmak gerekiyor; on,. 
mam ayni ıllAbla karşılamak 

gerekiyor. 
Top ve tftfekle dOemın tay· 

y1relerlnl durdurmak lmk&oıız 
denecek kadar gGçttlr. Batan 
eeblr ve kasabaların dart bir 
yanını top n tOfekle çeYirebll· 
mek için, hiçbir dnletln yete · 
cek kadar bol parası yoktur. 

Faklı buna kartıbk pek hızh 
olan uçaklarla, dOşmaoıo gel· 
dlğl, gittiği b~londuğo yeri ôğ· 

reoerek tehlikeye dOoen bôlge· 
)ere yetfomek çok kolaydır. 

Yer ıll&hlannnı teslrelzllğlne 
kareı. gene oçıklarlı, uçue 
alıolanoı, uçak fabrikalarını 

bombıhyarak dflemının hava 
akınlarını durdurmak •e geri· 
deki ılvll balkı bombabyarak 
dOşmana pes dedirtmek işten 

bile değildir. 

Bava tehlikesini bilmek, 
bftyOk bir hna ordoıo 

yapmak gorağını candan doy· 
mak •e bundan bıekaca, nln· 
de ve ka11bada korunma dG· 
zenleri kurmak anlamına alın · 

malıdır. Yurddaı, ne kadar 
bftyftk bir tehlike kar~ııında 

bulunduğunu iyice öğrenmek 

ıorondadır. 

Bışbıkan lımet lnönG'nGn, 
daha 1933 yahuda TClrklye 
hancılık karomooun betlncl 
kurultayında haklı olarak de· 
dl~l gibi: u MoYaffaklyetlmlz 
buna b ğluhr.,. Uloeun tehll· 
keyl oldugo gibi anlamasına 

b"ğldır. 

loğa iki detletlo en çetin ın· 

larıoda doyduğuoo ve bo doet· 
laktan ve iki uloıun bıoardık· 

larındaa her iki memleketin de 
her zamandan ılyade ôğOnmlye, 
kıvanç doymağa hakları oldo
gono göeterlrdl. Son zamanlar· 
da So•yet Ruıya'mn birçok 
yerlerini geıerek So•yet'lerde 
yıpyıt ve karolut itlerini ya· 
kından GAreomek lıtemletl. 

So•yet genel oyu doet Tftr· 
ldye'yl vuran bu acı kaybı 

Ttlrk h6kftmet n uloeo ile 
beraber doymaktadır. 

Moıkova, 3 ( A. A) - Tftr· 
kiye bdyGk elçlıl V11ıf Çınar'ın 
ôltlmtl haberi tlzerln elçilerin 
en eskisi İtalya bftyOk elçll!i 
Batallco, Amerika b6yftk elçisi 
Bolllt, Lehistan bOyOk: elçlıl 

Lukeıl~•les, Afganfıtan bftytlk 
elçlıl Abdal B tııeyln ban Aziz, 
Çin bftyGk elç181 B. Yen, Ro· 
mınya orta elçtıl B. Clontu, 
Franse, lran, Y onanfetaa ve 

Orogaay lt~tlzerlerl Tarklye 
baycık elçiliğine giderek bıt 

11ğhğtnda bulonmatlardır. Öte 
tataf tan dıt komlıerllğl doğu 

ıobeıl tef l Kokerman n pro· 
tokol ıef l Barkof merkeı vtı· 

rftUlm komitesi bııkanhğt 

ıekreterllk ıef l Mlal;kl genel 
karomay aıbııkaaı Mojlnloof 
dr dıt komlıerllğl K.rlenln e 
mftnafH komlıcrlbl adına bao· 
uğlamıılardır. 

MoıkoH 3 (A.A) - TClr· 
kiye btıyflk elçtel Vaaf Çınarın 
ôlilmD hak ... nda çıkan b61· 
tende deniliyor ki: 

V ıııf Çınar SO mayıs ak ... 
mı evinde birdenbire haetalaa· 
mıt 'fe karnında tlddetll MD · 

cılar duymıya •e kaımıya bat 
lamıttır. Sabahleyin profeeGr 
Frongolot hastayı muayene 
etmlı ve hareakların dft~ftm· 

lendlğlnl 'fe ayni zaman~• 

Perltoanda bir lrrltslyoo olda· 
ğanu görmGoUlr. 

Profeaôr Hertzen •e Borden· 
ko da kor.ıaltaeyooda bolun· 
mnt ve onlar da 'yal teehlel 
koymoelardır, Banaklan ltlet· 
mek için •erilen bfttOo emek· 
ler booa çıkmıo n 1 bısfran 
Hbahı Hncılar azalmakla he· 
raber basta ığırlıotığ1 için 
Kremlin h111taneılne kaldml· 
maeına karar nrllmlştlr. O 
gece akademlalyen krol profe· 
ıör Frongolot Bordeoko, Bert· 
zan, Lluborg, VtnogHdof ile 
doktor Levln n Sokolof n 
rontkencl profesör Freokel 
araıında kooıtlltaeyonlar yıpıl· 

mıebr. 

Kalbin birdenbire zayıf la· 
maıı n tınelyonun dftomeıl 

idrardı ıeker bulunması n 

nihayet hastanın elımanhğl 

doktorları konıenatlf bir le· 
dnlye mecbur bınkmıttır. 

ÇGnkft haettnın •mellyat ııra · 
ıında ölmesi tebllkeıl vardı. 

Ancak ııabahın ıaat dç buçuğun· 
dz haııayı kurtarmak için ya· 
pılan bcıtDn tedullerln bota 
çıktığının görftlmeıl Oıerlne 

eon tedbl: olarak ameliyat ya· 
pılmııtır. 

Baıtının karnı profeııôr Bur· 
denko ve IJndberg tırafından 

latanbul, 3 (Özel) - Dıt köylftye ançlık ( Vaaıtık3Yı~rl 
mektedlr. Gene bııı ,ı,ıı · 

leleri bakanı Bay Teyf lk RGt· mlzde gençlik için spor 
Ul Ar111, bugün Ankara'ya ları •ftcoda getlrtllyor. • 
.dtmtet1r. D B HulOsı ~· r. ay kı6r · 
Be) grad 'da bmlr Uman ıoıerl dl~ok'o' bir felç arazı gôr6lmG1Ulr. 

Ameliyattan ıonn kalp yanı 
ya••t ağırlıımıt 'fe nihayet ıaat 
8,40 dı kalbi işletmek için n · 
rUen bftttln emeklere ra~men 

hı ta kalp felci aden •e tenef. 
fGıtln dorm1111ıdan ôlmtlotcır. 

IGğGoden lıtlfa edeD .,~!· 
A kpar L ~e, yrışı · Bay Bultlıi An••r• ktıJJ'ıı 

mlotlr. DlrektörlGğf' belli 
tiler Konferansı. tayın edueceğı heaaı 

değildir. 
Belgrad, 5 (A.A) Bel· t 

grad'da toplanan ayntık pa1tl· 8. Hikme 8'1 
Moıkon, 3 (A.A) - Vtaıf 

Çınar'ın ceıedl Tarklye bcıytlk 
ler konferanııoda eıkl köylG Afyon ofifo& dlrekC641ıote 

Hikmet Çtoer bir haf t• demokrat blrltğl mftmeeelllerln· 
elçlllğfne kaldmlmııhr. Saat 
13 de merasim yapılacaktır. 

oanmısa gelmfotfr. • den altmıo kiti bolunmuetor. sı 

Bunların tçlnde Mac-ki Bınat Altay Kongre Cotıl• 
İatanhol 3 (Özel) - Moıko· 

va bftyak elçimiz V'8ıf 'ın ce· 
kôyltı partisine Prlbiçevlçln Altay kolobn kongreııf 

1
tot' 

bığınıız demokrat partisine güna ıaat onda Tayyare ktıf• 
naze töreni yarın (Bugtlo) 
Moekova'da yapılacak 'fe tlSren· 

menıob fiyelerle ıeçlm için maıı binasında toplıo•ğ f Jı 
bbletmlt eski Sırb •e Bosna Bay Kadircao 9 _.1 

den ıoora cenaze memlelı.etl · 
mlze naklolonae1ktır. 

b L Jkt• partilerinden gönderllmlt lr.aç İzmir Ziraat bıokıııı B•1 
m6oabld nrdır. seniııl memurlarıodıD 

1 
zı· 

Kadlrcan Kaf b, lst•P':orlt1' 
raat banksın kantrol rııe Italya-Haheşistan ihtilafı 

Harhsız Çözülmiyecektir 
Italya, Habeşistan'tla Serbest Kalmak 

için Almanya ile Uzlaşacak •. 
İatanbol, 3 (Özel) - İtalya Habeelııtan ibtUAfı gittikçe tehlikeli 

bir ılana girmektedir. Bu lbtllAfın, barbııız çôıCllmlyeceğl kanaatı 

genf'lldlr. fterlkl tarafın ozlattlğı hakkında ara·eıra çıkan haberler 

tabıkkak etmemektedir. 
Son gelen telgraflara göre, Bıbeeletın'da tamımen aerbeıt ka· 

Jabllmeıl için lıalya'oın Almanya ile uzlıtmağa karanr nrdl~nl 
blldlrıyor. Söylendiğine nazaran ltılya hGkdmetl, Avoıtorya da 
bir N11t bokumetl teokll edllmeelne mthHde edecek n Al· 
manyı da buna muk•bll ltalya'o1n Babeılııtan'dı istediği gibi 
hareket etmesine mftaamıha edecektir. 

Istanhul' da 5 Kişi An kaz 
Al~ında Kaldı 

Binanın Neden Yıkıldığı 
taca Araştırılıyor. 

zahı-

lstanbul, 3 (Özel) - Balıkpuar.nda bugcın ôgleden sonra 
çok fıcl bir kasa oldu. Kazaya ıebeb olan, bir binanın yıkılma· 
eıdıJ.'. Yıkıntı ıonunda beo kl~t blnaoın alhnda kalmıotır. Zabıta 

tahkikata bıılımıt ve blnınıa nasıl yıkıldığını arııt1rmıya 

koyulmoetur. 

Alman Murahhas Heyeti Londra'ya 

ğona tayin edilmftıfr. ~eodl 
Bay Kıdlrcın, bedi 

111 
ft 

mesleğinde, hem de 1 .. oııt• 
, d tıDI .. 

roaaın ean atın a rk•d•ırır· 
ıevllmlt bir geoo • oıooıO 
Jzmlr'den aynlm~ıınd•ıı 
doyduk. ..----

8 i r Y~hudi 
8 ·c .. 

Irkdaşlarını 1 

reteTeşvikEdet" 
ken Yakalandı·· 

fıbO' 
lstınbol, 3 (Özel) -deD bit 

di'lerl hicrete teovlk e detb•' 
Y ahadt yakalanmıt •e) ,etli· 
bıkyerloe (Mahkemeye 

mlotfr. 

Baldviıı 
Başbakan 01°~,~ 

Lonora 8 (A.A) -bet ,eı· 
Herald g11eteılnln b• b•k'° 
dlğlne gftre BaldYln ble uıo· 
olunca bay DG Valerayt ditl 

J'eD 
dra'ya çığıncaktır. blt 

1111" Irlanrla ile de ekono boıoo· 
andlıema umudond• 
maktadır. 

Almanya'ys 
Vardı. Deniz işleri Konuşulacak. Tayyare ile 

Çilek SevkolunuY~~~ıı Londra, 3 (A.A) - Deniz mes'elelert hakkında lnglllz bukü· 
metl ile glSrOomede bulun1eak olan Alman Salkoro morahhH 
heyeti dün aktam Londra'ya gelmlttlr. Salkuron yaoındı bıy 

Bhler'lo ellAhsızlama işleri için orunta~ı (Mümeulll) olan bG· 
yfik elçi Von Rlbentrob ile kurnt kaptı.oı Voo Gfnderlen bu· 

latanbol, 3 (Özel) - 1ıe 
(Bugnn) ilk defa olıra" ''foıo· 
ile Almanya'ya Çilek ';' 
nacaktır. lonmaktıdır. Dıı bakanlık mOetrearı Yonetger bıy Cralglo ile 

birçok 0 helyetler 'fe AlmlD elçiliği ileri gelenleri Salkuro ıellm· (ngiJtere 
lamıolardır. K ) { · ı tİ 
Hava Tehlikesi Karşısında Bütfln ra 1 Y1 eş > _ ça~ 

Londra, 3 ( A.A yd•ıı Bir Ulus Silahhaşı Yapmıştır.. 1y11eıen kral don .. r• ge· 
Sloob, 3 (A.A) - Balke•lnde iki gBodBr Oıt fiste yıpılan 

toplantıl.ardan ıonra oehılmlıde han tehlikeılol bilenler ve yar· 
dımcı olanlar koruma yapılmışhr. Balk bOytık bir ilgi ile haYa 
tehlikeslnt bilen Qye yazılmaktıdır: Şehrimiz bo uğurda bftyOk 
bir cınhlık gôıtermei.tedlr. 

Son Dakika 

Olarak bit 
çıkmış 'fe yaya 
zloti 

1935 
Bııır 

30 

Napoli'den Haheşistan'a •--~-:;-
ı d Arabi 1354 Yeni Sev kiyat Baş a ı 2 R•h111• ... 1 

Evbt Ezani 
letaobol 3 (Özel) - Romadan gelen ıon hıberlere göre G~et 

8
,
6

6 
İtalya hGk'llmetl hertaraftan topladığı konetlerl Napoll ile Öğle 4.~6 
MU&noya ae•ketmfo •e oradan Hpurlara bindirerek Do~o Afrf. lkbıdl 8,86 
kaıına g6odermeğe batlamıttır. Akpm 12, 

Napoll S (A.A) - Nazaryo Saura nporo elli eobay bloelll 
2

,00 
topçu neferi top ve harp malzemesi alarak Erltıaya hareket 
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Ornıao Direktörü 
8ay Sami e Diyor? 

l.lreç ocakları artak odunla 
ltlellllyecek, maden kömürlle 

ftlfyecektfr. Baıı ocakçılar bun· 

datı şlklyet etmişlerdi. Üç 

ot.k 8•hlbl maden kömürlle 
~lreç yapmıya baolamışhr. Or· 

llaaoların ve ağıçlarrn•tabrlblne ... ~ 
b eydın bırakmımak için alınan 

ti tedbir çok yerindedir. Ki· 
:eç f la ti erinin ynkeeleceğl eöy· 
eniyor. Bölge orman direk· 

lGra bay Sami dün bir yaıa· 
'•111ııa ıoığıdakl izahatı ver· 
IQfttfr: 

1 
- İzmir civarında kireç 

bt1yarın1 temin eden 20 kadar 

~ık ve mad~n kömürlle işllyen 
IQılithane vardır. 
4Yrıca mülhakıtta 25 kadBt' 
~ir b eç ocağı mevcoddor. BiltOn 
ti :.Oeıkların lsıihealAtı tama· 

llllJe lzmlr'de leılh14lt edtlmek
tedır. Ocakların kireç çıkar· 
~ık için başlıca muhtaç bu· 

.;:dulları madde odoodor. 
Don gereğince bundan ılonra 

~kiır hiçbir şeklide odun 

~llıoamıyacıldu·, buna mu· 

bil mıden kömOrü .kullana· 
~k~ . 
1 rdır. Maden kömürlle le· 
~eyi kabul eden üç hnalit· 

lçt e 'Vardır, diğerlerine odun 
b ruhsat vermiyoruz. Bu ka· 

~'»ilan tıtblkl sıralarında bazı· 
' 11 glıllce çalı kesmek euretlle 

:-k yakmışlareada ocakları 
Gtt defa hHtırdarak kireçleri 

~'-dere edilmiş, ocık sahih· 
ett d ._ e tQzeye (Adliyeye) vt>rll· 
ittir 

''rş~yaka'da 
ftit Sokak .. 
d ~•rtıyaka'da Kemalpaşa cad· 
'••Qd en ıyrıJan araba ıwkaı7ı 
·~b " ' 
t •l1rıo lbdte ettikleri du· 
~llıl.ı la cidden çirkin bir şekil ,,.._ 

'ili •ttır. Buradaki halk, tama· 
le bizar olmuştur. Sokak 

Pleltk "'Gtt ve çamur içine düş· 
tlr. 

e, ~Yle cıddeyc: ve fekeJeve 

'- Yıkın bir sokağın, arabalar" 

t~•lı edllmeel doğru deflldlr. 

b 'fiyaka belediye müdürlftğfi 
'

11
• bt ~ r çare bulmalıdır. 

'tniş Mezbahasında 
•ı Ôdeını~ eırbaylık mezbaha· 

7 'da Mayıı ayında 92 koyun, 

lı~~ıl keçi, 386 kuzu, 69 oğ· 
~77 öküz, 204 inek, 12 

~b 'Ve Bornova şarbayltk mez· 

67 
181nda 12 koyun, 4 keçi, 

27 a kııo, 654 oğlak, 4 öküz, 

ıas inek, O d.na o) mık üzere 
""ii 4 hayvan kesilmiştir. 

l "'3 9 Q''• ... ~l Yed kusmıya Laşladı . .Müd 

le: •'1reue öğürüyordu. Getiri 

llaıta bir kadeh konyağı, bir po· 
l~.. Y•rdımı ile lçttkten sonra 

•it k 
ll~• endlne gelir gibi oldu. 
'-•~t•dınberl başuconda dor· 
t~1: olıo otel sahibi, Baron 

~ doğru lğfldl: 
-.,;- 8ay gidi bay, dedi,' de· 

~it •en beaden daha mQdbl§ 

ıı_,~kıbete uğradın! Bana inen 

~f 1~1•entnklnln yımnda çok 

•••• 
~,~11ıertkalı polis hafiyesi otel· 

""' 

Memurlar 
Kooperatifi .. --······---Ueuz Şaşal Suyu Sa· 
tışına Başlanacaktır .. 

İzmir memurlar kooperatif 1 

bütüo hazırlığını yapmış ve 

şaşal snyo satışına başlamıştır. 

Kooperatif; gayet temiz ve 

blleslz eu satmak için her lllr· 

lü tedbirleri almıştır. Koopera· 

tif diğer sucular göre fJ•ealı 

daha ucuza satmaktadır. Büyük 

damacanalar 65 kuruşa, küçük· 

lerl 35 kuruşa depodu teslim 

şartlle satılmaktadır. lstectlen 

yere teeJlm şartflt biiyük da· 

macanalar 85, küçük damaca· 

nılar 45 kuruşa ealllıyor. 

Diğer encolar bu eoları 60· 
kuruşa satmakta idiler. Koope 

ratlffn Mıeır, letonbul ve An· 

karaya da şaeal soyu gönderip 

sattıracağı haber r..lıomıstır. 

Buoon için oralıuda şubeler 

açılacaktır. 

Bataklıklar 

Kurutulacak~ 
Şarımız ımğlak ve E03yal 

yardım direktörlüğü; bütün 

llçebaylıklara ve köy . muhtar· 

larına hlr blldlrlm ızöndererek 

sınırlar fclode bulunan batak-

hklırın miktarlar• hakkında 

malumat lstemlı,tlr. Şimdi hasat 

zamanıdır. Üzünler kaldırıldık· 
tın eoora kfiçOk le veya imece 

eoretilt'l bütan Ubayhktakl 

batl\khklarıo kurutulmasına 

baı,lanacaktır. 

l Temmuz 
Kabotaj Şenliği 

l temmuz kabotaj hakkının 

yalmz Tftrk upurlarına veril· 

mesfnln onuncu yıldöoümü md 

naaebetlte büyük deniz şeollk

lerl yapılacaktır. Bunun için 

hazırlanan program deniz yol 

ları işletme idaresi 1zmlr ecen· 

tahğı ıaraf.ndan hazırlanmak· 

tadır. DfinkG sayımızda pr<>g· 

ramm ulusal vaporculuk~şlrketi 

tarafından hazırlandığı hakkında 

yanlış bir haber çıkmışllr. Dü 

zeltlrlz. 

B. Ali ve 8. Oamid 
Vazifesini ihmal euçu ile 

mabk~meye verilmiş olıa Tire 

belediye muhasebecisi bay Ha· 

mld'ln beraetlne karar veril· 

mlştlr. tıelediye baı,kanı bay 

Ali de otuz liraya mahküm 

edilmiş, fakat ceıası tecil olun 

muştur. 

Türkce'ye çeviren:} 1 Z~<.: J 
tavırla .Felerova'ya bıkh: 

- Kendimi kaybedeli ne 

kadar zaman oluyor, dedi, çok 

zaman oluyor mo? 

Felerova, durumun önemli 

(Mfiblm) olmadığını anlatmak 

için dudaklarını büktn, kaşla· 

rını kaldırdı ve sonra ilave etti: 

- Bir çeyrek ıaat kader 
oldu ... 

Baron 1kzel artık yavaş ya· 

vaş kendine gelmlye başladığı 

için, haemı gelen vak'adan evci 

olob bitenleri hatırlıyordu . lldn· 

T C 
. . V ~ A Karşıyaka'Jılar! 

ayyare emıyetı eya .._ ıtma şısı .. 
O d Güzel Bir Tayyare 

M k K 
evam a., 

llll3 3 upaSI.. ...... GecesiHazırlıyorlar! 
19 Bin Ki~İ Mua• Karşıyaka genç!erl, Hava 

Merkez Heyeti, Bu iki Şekilden 
Birini Seçmek üzeredir .. 

---------------
İzmlr'fo sporcu gençleri de 

yakında fevkallde ' bir hava· 

cılık gfinll yaratacaklardır. Mer· 

kez heyeti, evelce gelmiş olan 

bir emri ve verllmle bir kararı 
-~~~~----~~--~-

Burnava'da 
'fif o Salgın De~ildir 

Buroavada geçenlerde bir 

tifo vak.'ası görntmüetn. Sağlık 

ve sosyal yardım dlrektfüJOğü 

haet•lı~a kareı önemle davran· 

mıe, Burnsvada genel bir to · 

rama yapılarak biltün kuyu 

sulıarındau örnekler alınmış, 

tahlil ettirilmiştir. Sultırıo te 

mlz olduğu ve haetahğrn epl· 

demlk · Salgın) halde olmadığı 
anlaşı lınıetı r. 

ôrnekköyü Pazarı 
Pazar GOoü Olacak. 

Karşıyaka 'nıo Öınekköyü (De 
debaşı) köyünde her cuma hiinü 

pazar kuroluyördo. Köy muh 

tarlığı; hafta tatili hakkındaki 

yeni kanun eebeblle flbaylığa 

başvurmuş ve köyde kurulan 

pazarın; hafta tatili olarak ka · 

bol edilen pazar güoft kurul 

maeına müsaade hıtvmf~tlr. lı. 

baylık daimi encümeni buna 

dair kararını verdlkıen ııonra 

ÔrnekkllyQ pazarı; pazar gOn· 

lerl kurulacaktır. 

gözöoilne getirerek, bu hususta 

bir kupa maçı yapılmaemı is · 

ıemektedlr. 

Merkez heyeti lktncl relsl 

bay Ueşad Leblehlcf diJn bo 

hoeoeta bir muharrlrlmlze de 

mfetlr ki: 

- Kupayı, ya nııntak.a, ya · 

hud da tayyare cemlyeli koy· 

malı ve gazehılerln topla yar· 

dınılarına tetlnad etmelidir. Bu 

hareket, nihayet e~orcuların 

kendi horı:ketleri ve e erleri 

olur !JI, yani kupa mıntakıı he· 
yetine~ konulursa, daha l@abetli 

olur müıaleasındaynn. Maa· 

1J1aflb buj!ünlerde kararımızı 

vnlri?. . 

Bu rnaçfara. şehrimizden altı 

kulübün iştiraki dilşüoillmek · 

tedlr. Belki de maçlar turnava 

usulü ile yapılacak ve o güne 

kadarda şild macları tehir edl· 

lecektlr. Tayyare cemiyeti d~ 

bu nızar noktaeıoı muv11fık 

görmektedir. 

Tarım Okulasında 
BoroO\'a Tarım nkulasmdı 

olgunluk yoklamalarına 15 Ha· 

zlranda baelanacak ve ay eo 
nunda yoklamalar bltmi~ ola 

caktır. Okullular bun~ao soora 

kınnpa çıkacaklardır. Bu yıl 

Bınnova Tanm okolondan 1 O 
gene mezun olacaktar. 

~--------------------------; ...... Telefon: 3151 TAYYARE SIN EMASITelcfon: 3151 

BUGÜN 
Senenin en şen nı en güzel iki büyük filmi birden 

~ Kedü AyaOo 
Hurold Lloyd • Una Merkcl 

f ki 6aal mütemadi kahkaha (Frsneızca) 

2 ~ TaDü kuşuı 
Gustav .Frölich • Maria Salveg 
Şen ve şakrak ,;c ş&rkıh film (Almanca) 

lliilİI FOX Dünya Havadisleri 
DiK KAT Haf ta latlll kaoununuıı tatbiki dolayısHe seanslar 
- şu şekilde tertip edilmiştir: 

Pazar (BogOn) 13 - 15 - 17 - lU - 21,15 
Diğer günler 17 - 19 - 21..15 
Cumartesi 13 - J 5 mekteplilere mahsus eeane. 

Bugünden ltibıren son seansta "Tali Kueu~ göetertllr. 

Ucuz Fiat .. Serin salon .. iki BilyOk Filim. 
Fiatler Hergfln ve her seansta: 

,_~ ___ 2 ____ 5 - ~ 35 ~ 50 
- Çocuk rıe oldu? hıyıtı 

kurtuldu m1•? sağ mı? 

Amerlka'h polis hafiyesinin 

eorduğu çocuk, ote&de yatmakta 

olan genç mektepli Gaston 

Abernetll idi. Kendisini o hale ' 

rnkao herif in dt!likanlıya du 

blreey yapmış ulmaeındın kor 

kuyordo. 

.l<,elerovı, vak'anıu nıeıl ol· 

doğunu, ne şekilde cereyan 

etti ğlnl otelciden bQUln ta(ella 

tile öğretmişti. Baron İkzel'i 
6zmemek için hemen cevab 

verdi: 

' - Merek edecek bfrşey yok ... 

Sen rahatsız olma ... Otelci bana 

berşeyl anlattı. 

Otelci vak"ay• '!öyle ıaolah 

yordu: 
Saat birdi. Otel kapıaı 

ı;öyliyeıek, otelde yatmakta olan 

üolvershe talebesinden Gaeıoo 

Abeto~tll'ln karakoldan çağrıl· 

dıgıoı söyledi. 

Baron İkzel buna işitince 

yerinden doğruldu ve dikkatle 

dlolemlye bıeladı. Otelcinin sö 

zünü Feleruva bitirdi: 

- Otel kapısına gelen adam, 

kapınıo aralıgındao içeri girer 

glrmn: oteldnlo kafaeına blreey 

vurmuş ve onu tıpkı eenln gibi, 

eermf~tl. Otelci @öze karıetı: 

- }'akat ben sarhoş değil· 

dlm o zaman ... 

Otelcinin bu eözQ t'elerova'yı 

şOpbelendlrdl: 

Olabilir. Fakat Llz senlu otel 

deki odıoda iki boş el~e bol· 

dok. Bu iki eloe şarabı içen 

kimdi? 

yeoeden Geçirildi.. kuvvetlerfmfze bir yardım ol· 
mak üzere, güzel bir teşebbüs· 

Menemen ile köylerinde sıt· 

ma eavseı önemle devam et· 

mektedlr. Ellldört köyü ihtiva 

eden savaş çevrestode 19,000 
kişi muayeneden geçlrilmto ve 

dalaklı çocuklar için sağlık 

tedbirleri alınmıştır. Durgun 

solar VA barakhklar cezri bir 

şekilde kurutuluyor. Bonon 

için köyUller elbtrlfglle çahoı . 

yorlar. Bılka ayrı ayrı eağhk 

ravelyelerlode de bulunulmık · 

tadır. 

AJaçatı Ko
operatifi Seçimi. 

Alaçatı, (Özel) - Ekonomik 

ve ulusal yuvamızın yeni bey· 

etini seçmek tein 2!'1 ·5 • 305 
güolemeclnde ~enel toplantı ya· 

pan ortaklar, yPnl lılare heyetini 

seçti. 80 seçimde lzınl r TarJm 

bankası bnyuranlarından bay 

Emin, Çeeme ll~~bayı namına 

J. komutanı bay Z. Oktay. 
Çeşme Tanm bank m•wnro 

bay Şevki Arda ve daha birçok 

zevat hazıl' bulunmuştur. 

Görüşmeler çok temiz ve ıaaı 

geçmiş, evvelıi bilanço ve he· 

ııııplar glizden geçirilerek oygon 

bulunmuş ve onaylanmış, eski 

heyet k remize çıkarılmıştır. 

Yeni ftyellklt>re Say Y. Genç 

Alp, bay E. Yıldız, Bay Ş Ko 

paral, l.ıay S Tunçer ve hay 

Saf fer, miirakebl'l beyetl11e de 

bay M. Karablnıı, oay Hakkı 

\e bay A. Gilngôr eeçllmlı:ler· 

dlr. Kooperatif üyelerinin yOk· 

sek eevgtslnl kazanmış olan bu 

yeni heyetin ço\ bayırlı olan 

bu l~te başarıklık göstermelerini 

bfitOn kalbimizle ıUlerken çlf t · 

çiye lazımgelr.n yardımın vak· 

tinde yapılabilmesi için de bu 

öyele>:ln htni bir an evvel onay· 

lın01aeını İzmir Tarım bankı· 
sıodıın saygılarımızla yahanrız. 

Bir Şikayet 
Memdubly~ maballesinln bar· 

dakçı eokağrnda belediyenin 

yaptırmış oldoğo korkuluk dı 

varınıo taşları düemüş, ç1rkin 

ve tehlikeli bir hal doğmuştur. 

· oalk etkftyetçidir. Şarbaylığın 

nazar dikkatini celbederlz. 

llbayın Ziyarcli 
ilbay General Dlrlk diiu 

şarbay doktıır Behçet Uz'u 

ziyaret etmiş, şar işleri hak· 

kında ~örn~müsUir. 

- Oıelclııln ınlauıgına göre, 

o, senin de yere diiştüğünü gö 
rünce hemen telefona sarılmış 

ve vak'ayı karakola beb~r ver 

miı ... 

Amrrlka'h polle haf iyesi acı 

acı güldü: 

te bulonmoşlardır. TeşebbOs 

şudur: 

Kar~ıyaka'da lekele karşısın· 

dakf Bay Hakkı ve Bay Azlz'ln 

kıraathane ve gazinolarında bir 

Tayyare gecesi yapılacaktır. 

Bo gecenio fevkalade eğlenceli 

ve 1 ezlh olıbilmesi için zen· 

glo bir progfam baznlanımt 

ve bu iki kı ymetll vatındış, 

elden gelen yardımı eelrgflml· 

yecıoklerlnl vadeımfelerdlr. 

Baodan başka Karşıyaka · 

dakl e naf da yüksek yurdııe· 

vnlf klerl ile ba akşam için 

eeulslerde sarf edilecek yiye· 

cek, içecek ve diğer blrç-0k 

malz~meyl parasız. olarak ver· 

nıt>ğl kararleştnmışlordır. 

Hr.rllı.I gazlnotlun 1ıtrafı o 

gece lf:lo perdeJ,.rlf' çevrilecek, 

aekrri mozlka ve en aşağı on 

kiştlik hlr saz heyeti gerlrlle· 

cek: nutuklar eöylen~cı!k, mo· 

nologlar yapılacaktır. Buna 

girişen gf'nclerl ve Bay Baklı:ı 

ile Bay Aziz'i, d1ğer Karşıyaka 

esnafım tebrik ederiz. 
Bu gfizel gece, bilbıaaa 

Comartesl akşamına raegetlrl 

lirse çok isabetli olur. 

'-----------·--------
l h raca t ç ı lar 
Karar \ 7 erdileı· .. 

- Baştarafı 1 inci yüzde -

bu yıl Orün fiatlecl üzerinde 

oynıınmaeına hiçbir suretle 

müsaade eımlyr:ceğl anla~ıl· 
malı.tadır. 

Batt4 gene aradaki kararı 
ve bu kararı kabule rağmen 

bazı ecnebi ihracat evler) ve · 

rilen karardan kilo başını l 2 
kuruş tenzilatla yeni teklifler· 

de bulunmuşlardır. Hamburg· 

tan lzmlf'e hazı bQytlk ihracat 
evlerine bütün bu ofortolars 

dair munlazam malumat gel · 

ml~tlr. HattA bunu yıptıklarıaı 
bu evlerin toplantıda bıılunao 

üyeleride bazı tevlllerle itiraf 

etmişlerdir. Hakumetlrols bu 
dorumda öretmenlerlmizl koru · 

yıcak tadblrlerl hemen almak 
üzeredir. 

Dairelerde Maaş 
~arımız bölge tuım direktör· 

lüğO (Ziraat miidürlüğü) yeni 

kadıom dün bakanlıktan ilbay· 

lığa gdmiştlc. Aylık hualeel de 

gelmiş olduğundan dün işyar· 

lara B11ziran aylıkları veril· 

miştlr. 

şey ... O dilsiz 11dam ... 

caman bıçıık. 

Baron lkzel de ayol 

sesle bağırdı: 
- Yoksa bu adamı 

musunuz? 

Hu ko· 

yükeek 

tanıyor 

- Elbell~ ... Elbette... Ooo 
tınımıyan '8r mı? Sükuti Lut 

- Anladım şimdi mes'eleyl... adını taşıyau bu adamı yalnız 
Bn lkt adam, genç mekteplfyl ben üç defa tevkif ettim. Bfi· 

öldürmlye gelmlşlerdl. Birisi tün brakollır onu çok iyi la· 

otelin kfremltll~loden, öteki do nırlar. 
otelin kapıııından girdi. - Hakikaten dllelz midir bu 

adım? 
Felerova Uhe etti: 

- Acaba yalDIZ iki klşt mi 

tdl? Bir üçüncüsü yok muydu? 

Baron lkzel derin bir nefes 

aldı: 

- Helkl, olıLlllr ... 

Diye söylendi. 

Bu eında lt'"eleruva iki elll~ 

iki dizine vurarak bağırdı: 

- Vın· canana... Ş•~ılacak 

- İstediği zaman dilsiz olur .. 

Polle haf fyeııloln ıetlfabı daha 
dinmemişti. Başını ndlrllen 
çekiç darbesinin acm h414 de· 

nnı ediyordu. Barou lkzel, 
buna rağmen, karşıerndakllerle 
k:ooueoyor ve baaındao geçen 

vak' a bakk.ında mılômat atmaya 

-;.alışıyordu . 

- l>eHm Edecek -
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Manisa Yakası Bağcılığı. 
~----------------------~----------------------~ 

Alaşehir'de Bağcılık ilerliyor. Taze 
üzüm Sevkine De Hazırlanılıyor. ________________________ .. ______________________ __ 

Manisa ve Alaşehir havollsfn mün maliyet f lahnı azaltmakt israf ettirmemek, derin yapılan 
deki bağlarda zarnr yapan Öde· az kira kanaat ederek bağcıhğı yaz çapalarının yüzdeki kök-
mfş haşeresile yaz mficadel si zararsızca yaşatmak esaslarını ferde ve toprağm nemini 
ile meşgul olan tarım höJge göstermeğe çalışıyoruz. Mesela kaçırmaktaki mahzurları iı· 

~nspektörfi bay Nadir Uysal gök taşının müessir olmak bat ederek bonon yerine 

şarımıza geloılştlr. Bay Nadir; şartlle yüzde nhıbednl azalt· ve lopragına göre yalnız 

bağlarda yapılan savaş hakkın · malt, bir fıc;ı gök taşl ı su toz çapaeıle otları kesmekt 

da şu lzahah vermiştJr. içine ağızlıkla fıskıyelerle iki bızhca yağmurdan sonıa top · 

- Manisa Ubaylığındekl çe· uç kat yere serpmek n g6k rağlD yilztlnilı tırmıklayıp kay· 
klrdt:kslz Qziim yetiştirme lşl taşlı soya c;ok kireç koyob ruağını k1rmakla eapa masraf· 
son yıllardı kôylftlere kadar badana yapar gibi boyadıktan !arından da biraz kazandtrmak 

geçmiştir. Beş yıl önce Ataşe sonra da rftzgar~a ve gftneşle çarelerini gö8termeğe çaheıyo · 
birde 12 bin kadar çekirdek· dondurmak ve yağmurlarla yı· roz. Bağı yormadan ve lı:ocat· 
siz bağ vardı. Ba ee(er başla· katıb akıtmaktan ise kireci madın her yıl muntazam Qzüm 

dıgımız ödemiş (Balgam) mü· Hizama kadar koyub yapııkan · ılm .. : t~dblrlerlnl anlatmak 
cadelesl mOnaeebetlle bağları lığını temio etmek ve bir iki önemll bir tetir. BütQo bunlar 

yoklattJğımızda bu mlktaun 45 sefer gök taşı atmakla üç dört için yetlıeblldlğimlz kadar , ah · 
blu dekara çıkmış olduğunu sefer atmarıın tesirini göstere· ııyoroz. 
gördOk. Yeni bağlar 0 kadar cek ueullerl ôğretmek, kDkftr· Alaşebh· ba~cıları lstanbul'a, 
gftzel bfr intizam ve fen dai· clün tesir zamanJarıDJ bildirerek Ank.ara'ya tik turfanda çeklr· 

resinde yeılşthlllyor ki örnek· ,===========-' deblz taze Ozüm vermek için 
ilk denebilir. Ba~cılarıu görğfi ' de hazırhk yapıyorlar. ÜıDm · 
ve bilgileri de yıldan yala art· u ava lerlu earsılmıda• sevk• jçln 
maktadır. Burada bağcılığın özel vagonlar lstemektedlrlM. 
çoğalmasının başlıca 11ebebl --• ... •• .... ·••--- 8a yıl bana muvaffak ola· 
şudur: Tehlikesini Bilen mazlarsa kendi hazırhyacakları 

1 - Eskiden Alaşehir ara· nyeler asıl Yazılır? ıepetlerf vagonlarda yaylı çen· 
ztsi zaif halde ldt. Bogiln bun· gellere ısarak maroandlz tren· 

Hava tebllkeslnl bilenler J il b lhtl l 1 d" lar taksime uğrayıb eaıılmak· er e n yıcın tem n u· 

tadır. Hububat ekimi yarıcı· üyesi olmak için: tftntllmekt.,dlr. 

ı L k A - Her yıl en aijali;ı Bu yıl hdm tırünQ iyidir. ••tan ortulmo~tor. Topragı .... 
h b yirmi Ura vermegl vermeği hutabklı:rdan dı korka yok· 

sa t olan köylüler birer par· 
taahhat etmek, toplama le · tor, hanlar iyi gttmeln,,,dlr. 

ça da bağ yapıyorlar ve bun· 
lır amelelik yaparak bağlarda lerlol kolaylaştırmak için Mayısın l •e 2 inci gGnlerl 

taahhfltler her yılın bazlra· esen sam rflıgArları da bağları 
öğrendikleri mali.imali noksan· 

moda alınacaktır. zarar yapmamıştır, bllAldı on · 
eız, kendi yeti11tirdlk:lerl bağlara 
tatbik ediyorlar. Aldıkları bağ 

8 - Bava tehlikesini hl· lana hızlanmasına yardım et· 

yerlerinin değeri 10 . 20 lira len üyelere bir Oje numa· mlotlr . 

() rası ile ö.ztıl bir rozet veri· Şu kadar kt buı sftnle~.g ı. 
arasındadır. ç yaşına girmiş 

I'. • ~simleri •)·anıla yazılır. gede !l5t gftneşte 45 Eantlgrad 
ve rnabeul alınmıya başlanmış d 

C _ Taabbüdfina yerine ereceye çıkan sıcakalar top· 
bağlarm dekarını 40·50 liraya raga ve güneşe açık bulunan 

l d bili l Al hl b getirmlyecekler, TO.rk. han 
ma e e yor ar. ıoe r ağ· ealkımlarda biraz silkinme yap· 
1 l d - d b - l kurumuna haber vererek ftye · 
arı eo an Jgın an agcı ar mışsa da çok zarar olmamıştır. 
Amerikan asması dikiyor ve likten çekilirler. Üyelik.ten Ç d dnkü aneler şlştlkçe boşlu· 
lizerlne aaı vurmık külfet!nden çekllenlerln hloılerl de ajans d d L 8 " ğona ol oracaa.tır. Yaln'z •· 
k l l 1 - - - l 1a yazılır. ur u oyor a:- ve uçuncu yo zlranıo 15 inden temmuzun 
sonunda sergiye koyacak üzüme Ç - Yirmi liradan aşağı on beşine kadar 30-40 mlll· 
k ı B d b Yardımda bulunanlar Tftrk 
avoşıyor ar. ora a su ve B· metre kadar bolca ya~mur ya· 

kım sayesinde f llokeerenın za· hava kurumunun vardımcı ğarsa taneler tam teşekkül eder, 
rara da durdurulabllfyor ve üyesi olurlar. Do fiyelere yoksa zayıf ha,:tlarda Qzftmlerln 

dekar başına iiç·dört çuval çe· rozet verilmez ve isimleri tanelr.rl biraz kfiçük kalacaktır. 
kirdekslz kuru üzüm alınablU · neşredllmez. Ça.nkilı omcalar salkımlarla yftk · 
yor. Bağı kClçök tutob da ha· D Bava tehlikesini liidür. 
yındırlığında imar işlerinde bilen ilye yazılmak için An· 
kusur etmlyenlcr beş ahı çuval kars,da Tark bava koroma 

da alabiliyorlar. merkezine başka yerlerde de 

Burada bağların artması ; Türk hava kurumu şubele · 

masrafının azlığı 'Ve verimin rlne müracaat edilmelidir. 

fazlalığı yilzOndendir. Biz bazı Taabhüdftoü yerine getir .. 
tedbirlede masrafı üçte bire miyecekler Türk bava koru· 
kadar azaltml'~ll çalıetık, kıe· muoa haber vererek Qyellk· 
weo de muvaffak oldoir.. 1\fo. ten çekUeblllrler. Seneel için 
eelA gök taşı, kükürt, çapa de haber vermeden al8atını 
mHraf farından üçte biri nls vermlyenlerlo teimleri de 
bf'tlnde azaltmağa çahştık, mu· ajanda yazılır . 
vaffıtk ta olduk. Böylelikle üdi & .. 

A 
" 

'l efrika numarası : ~9 

"'hiç ayrılmadı. Giinlt>rce burada 
yattı, kalktı .. Toprak yılzflnde 

Myle vef•kAr insanlar a:ı bo· 

loour artık .. 
Ha, unotoyordum .. Nevln'clk 

ölmede o Qç gftn e nel hana: 

- Teyze -deml~tl· Nazım 

sağ kahr9 dönerse epiee servet 
bulacak.. Ne ha evi, ne de 
fstanboldakl köşkü satsın!. Do 

iki yerde bizim hatıralarımız 

vır. Kendisinden rica ediyorum, 

i 
)RASIND4._ 

... ""'~· 
\'azan: Orhan Rahmi Gökçe 

zehirlemesin .. 

Vallahi oğlum, daha bazı 

şeyler e<Syledl amma, hatırımda 
kalmadı. İhtiyarlık, artık bu· 
gün ne yediğimi bile bllml· 
yorum .. 

Teyzenin bu saf fetl, bu 
temlzllğl beni milteesslr et· 
ml@tl .. 

- Bana ·dedi· Salih Bey 
heray altmıo lira getlrlb verirdi. 
Ben tekbaşıma, kuru canıma 

bn 

Kooperatiften 
Çekilecekler. 

Aydın satıf kooperatif letl it· 
tibadı idare mecUel reisi Ayd1n 
11ylevı bay Nazmi Topçooğlu 
ile kooperatif dlrektör6 Aydın 
1aylavı doktor bay Mazhar 
şehrimize gelmişlerdir. Bay 
Nazmi ve Bay Mazhar'ın ko· 
operadftekl vazifelerinden çe· 
klleceklerl haber alınmışllr. 

delik gırtlak değil mt? 

- İstemem oğlum ·dedim· 
istemem, getirme! .. 

Fakat dinlemedi. 1ıte, şo 
dlklış makinesinin çekmecesinde 
verdiği paraların çoğu olduğu 

glhl duroyor .. 

Daha fazla dlollyemedlm. 
Onu tekrar kucakladım, göz 
yaşJarı araeında i'Sptftm. ôpUim 
ve öpUlm .. 

- Ne yapalım ·dedim· tey· 
zeclğlm... Mukadderat!. 

- Yah yah!. 
- Dedt, başını BBlladı. Far 

kındayım 1.:1, onun ıeessür(l 

daha deriodi. ı • e kadar ol!a 

ihtiyardı. Bi:11mltı olan irtibatt 

çok ,.ski idı. Hu yakınlık , bir 
kan eknıbaı;rndıa daha LanVt'tll 
Mr ekli aiw1-<t1 .. 

Bay Zühtü Anlatıyor. 
••••• 

- Ba~ı 1 inci yüzde -
tereddftt etti. Fakat biraz son 
ra o da ilk korkusunu anlat 
mağa hııladı. 

- Hayatta iki bOyük kor· 
ku geçirdim. Birisi ıodor: 

333 senesinde Haleb zlrHt 
mödilr muavini idim. Ordoca 
görO.leo lüzum üzerine beni 
Hicaz vlJAyetl zf raat mfidilrd 
yaptılar. O sırada Medine ceb· 
besinde kan ve ateş gövdeyi 
götClrfi.yordu. Hicaz kavvel se· 
lerfy.,el komandanhğmı da, son· 

ra dı Ktbll sel lrliğlnl yapan 
ve ılmdi tekafld edllmto olan, 
General Fahreddin yapıyordu. 

Haleb'te o tarihte Hicaz ziraat 

mOdftrlftğilne terfllml doyar 

duymaz çok bftyilk korku ge· 
çlrdlm; çilnkd gitmek kolay, 
vatana dönmek pek zordu. 

ikinci korkum: 

335 senesinde esaretten dön
mftş, lzm1r'e gelmiştim. Bir 
yıl kadar İzmlt'de pek acı bir 
bayat geçirdim. Çünkü İzmlrl· 
mlz Yanan hl ar elinde idi. 

Anadolo'ya girmek çok gtlçtft. 
DOşman, benim bir ziraat mil• 
dürfi olduğumu öğrendiği 

için Anadolu'ya gitmeme mil· 

saade etmiyordu. Fotoğrafımı 

aldılar, çoğalttılar. biltfin kara· 
kollara bildirdiler. Adımı da 
heryere yaydllar. Ben keodl 
adımla Aoadolo'ya glremlye· 
ceğlmi anlayınca blr·lkl ay 
kadar sakal eahverdlm. Şek· 

ilmi, gôya değiştirdim. Kaym· 
biraderimin nüfoeonu knllaoa · 
rak İzmlr'den Antalya'ya deri, 
duğday tcıccarı sıfatl ile gltmeğe 
maval fak oldom. lıte sahte niUoe, 
sahte isimle İzmlr'den vapura 
binerken ve vapurun kalk.mı· 

sına kadar doyduğum korkuya 

hayatımın en büyOk korkula· 
r1Ddan sayarım. 

- Ya en büyük sevinci ne 
vakit duydunuz? 

- En büyftk sevinci (23) 
sene önce (Mosol) a ilk ziraat 
memurluğuna tayin edildiğim 

gün doydum. İzmlr'den Yo· 
nao'hlorın denize dök:iUdftğd 

r ' gönleri kovalayan günlerde de 

O erg On 
Beş Kelime. 

Onbeşinci Liste 1 
l - Muvafık - l· Oydaşık. 2· 

Onay, 3. Yerinde, uygnn 
Muvafakat ı-tmek - Oy• 
da~mak. 
Örnek: 1 - Bu meıs'elede 
sizinle O)da~ık değilim. 

2 - Bu önergeyi onay bu· 
lanlac ellerini kaldırsınlar. 

:-ı - Bu IJareketioiz benim 
ahlak anlayıııma uygun de· 
ğildir. 

1 Oydaııııak her zaman 
gönülılen olmaz. 

2 - Muhalif - Ayn§ık 

Mulialefel etmek- Ayrışmak: 

Örnekler: 1 - Bizde aynıık: 
partiler yoktur. 
2 - Niçin hez i~te aynı· 

malt hevesine kapılıyor 

sun uz? 

3 - Zıt - Karııt 
Tezat - Kar~tlık 

Örnekler: 1 - Bu iki fikir 
birbirine kant değildir. 
2 - Ekonomik: giriıimlcrle 
Kamuğüiğ arasında k.ar~ıtbk 

olmamalıdır. 

herkes gibi çok eevlnç doy· 
dom. Bu, ulusal sevincimdir. 

- Saadet hakkındaki telAk· 
klnlz nedir? 

- Biliyorsunuz ki, saadeti 
herkes başka batka telAkk.i ede· 
r! Saideı; anka koşu gibi 
blrşey ... Ekseriyetle de bir ha· 
yal... Herkes o hayalin, o mev. 
bum kuşnn arkasından kotar, 
durur. Aile ocağında bayat 
dOzgünlüğüna temfn edebilmek 
bence en bdyOk saadetlerden· 
dil . Ben çok zenginliği, çok 
refahı; pek o kadar saadet diye 
teJakkl edemem. Bununla be· 

raher bulunduğumuz hayat 
merdiveninden bir kerte dıhı 
yftkeek bolunmayı (Biraz daha 

refahlı geçtm olacağı için) her· 
kes glbf çok <izler, ve buou da 

blr saadet basamağı lelik.ki 
ederim. 

- Yalant f'ID çok: kadınını 

Pöyler, erkek ml?. 

Görftşler 
Sezişle 

Cuma 
Pazar OlurkeP 

Cuma paydos gantıod p 
b ne yaparken perşem eye 

yor değtlml? O da codl 
olmazmı? Perşembenin ~ 

d• çarşambadan belll oıor, 
Eskiden cumanın sellol 

şembeden belli olurd0 · 

şembe gdnlerl okollır 
b ftl il 

erken paydos olur, a ö 

olduğundan perşeoıbeolP 
günlerden bir ayrıbşı b~Y 
kendini gösterirdi. Cudi• P 
olunca perıembe de peroe 

cU 
llğlnl, haf ta sooloğoı.ıu 

tealye verdi. Cumartesi ~:ı 
gOnilnün ertesi ga:ofl 
güodn de bir özellfğl " 
Herkes dinlenmiş, işinden, 

eğil! 
landan uzak kaloııf, 1 
idi. Comartesl gilnft, 1110 

Şıoıdl dırgayanlar olurdu. 
marteslllğl de pazartesi ~· 

h ı ıh 
oluyor. Pazara der • 
Ötedenberl pazar bize yı 
değildi. Hele lstınbol'd• 0 

pazar yan-yana bile söyleO 

Eglence yerleri, coıP• 
hıncahınç olardo. Ştdldl 0 

k• öteki gftnlerln arısın• 

salıdan farksız oldu. 

Diloyanın p111ar gilnil k 
doğunu söylerler, o 18111111 

vlm olmadığına göre bo rl 
dünyayı knraD JşçUerdeP 
mıı:ı olsa gtırek.. Ben tik 

ç 
yadırgamadım, cumıy• 

unutacağız. Çüokft bize p 
günO. olalı pek eı ki değ 

Biz ötedenberl culJJ• 
çırı:ıılarımızı açık btUıdlk· 

Köy Ebeleri 
rd• Sağlık ve eosyal Y8 

rektörliiğünüo teşebh68116 
.köylerin biltçelerlne (&:.61 
için tahsisat koolJJOştor· 
köylerde ebelerin kolllll 
sına Temmuzdan ttlbarell 

k"yter lanaaaktır. Bazı 0 
1 14zım gelen ebeler eıt~ 

sosyal yardım bakı111JğıO 
yfn edilmek d7.eredlr. 

- Telif etmek - Bağdamak 

Örnek: Bu ilci fikri bi.rbi· 
rile naeıl hağdayabilireiniz? 

5 - Taavib etmek - Onamak 
Tasdik etmtık - Onaylamak 
Tasdik - Onaylama 
Örnekler: 1 - Bu hareke· 
tinizi hiç de onamıyoram. 

- Doğrusunu söylemek la· 
zımgellrae, bu çok ç'?.lalb bir 
iştir. Erkeklerden de, kadınlar· 

dan da <.ok yalan söyllyenlerl 
görddm. l!'akat hangi zümrenin 
daha çok yalan söylediğini kat· 
iyede anlatamam. Ne olur, ne 
olmaz belki ( Zülf üyare ) kadar 

dokunur. Bilmiyorum deyip kes· 
mek daha ıkılltca bir Jş olo.r 
sanırım. 

•------- ayı 
tehlike anında yalan s 

2 - Cumur baık:ımı son 
kanunu onaylamıştır. 

NOT: Gazetemize gön· 
derilecek yazılarda bu 
kelimelerin Osmanlıcala
rı knllanılmamasını rica 
ederiz. 

\.. ..) 

tım. Fakat onun benden de.ha 

fazla teselliye muhtaç oldugunu 
glirüyordom. 

O gün eve akşam üzeri 

dlindüm. PllAnımı çizmlı:ı, kı· 

rarımı veamf~tlm: 

Teyzeye burada 
bir varidat bir de 

muayyen 
hlzmltçt 

bırakmak. Evde otursun, yesin, 
lçeln, dlnlenıln .. 

Bana (!'elince. benim de ha· 
yatımda yeni bir dônftm nok· 
tası baelıyordo: 

Bir TOrk zabiti haysiyeti ile 

derhal Anadoloya geçmek .. 1 
Bu işleri ba~armalô: biraz 

milşkll oldu. Evvela teyzenin 

gözya~la!'ı ile kar,ılaıştım . Ay· 
rılacagımızdan sarfınazar, he· 
u\m akıbetimden f>odlşe edf. 

ordu: 

Bay Zühdü; bonları söyle· 
dik.ten eoora bir kahkaha 8a• 

vurdu: 
- Degll mi, değil mi?. 
Diye Ube etti .. 
- Yalan, hayatta lazım mı · 

dır, değil midir? 
- Ancak düşmana karşı, bir 

değilmiş Nazım ·diyor· ya maa · 
zallıtb gavoron eline dilşereen, 
yakalanırsan ne olar? 

- Hayır, hayır -diyorum· 
endişe etme, blrı:eyclkler ol· 

maz .. 
Biç unutmam .. 
Zavallı teyzecik; 

- Dur -demlttl· bu gece 
istiareye yatayım da bakalım 

Cenabıhak hana neler gliste · 
recek .. 

Onun bu halteane f lkrlne 
karşı eadece: 

- Peki ·dedim· yat. teyze!. 
Erıesf Pabah kalktım.. Bak· 

tam; teyze c;okıao uyanmıştı: 

-- Abd.,stlfylm ·dedi· hayır · 

dır lnşallllh .. Sabah ezanımı 

do~ru şöyle hlr dalnııtttm ... 
Cennet g~bl hlr yerde lml~hn .. 

b• 
makbul olabilir. Adrın ki 
yılın e6ylcmek çok çir t' 
reketlerdendlr. Bence 

ıt fO 
biç yalan söyleoıem6e6 

dl oıer söylemeğl Adet e oe i 
fena huylarından vazg,ç 
çalıomak çok 6neoıU bir 

oıe• 
Bent herhangi bir ... 

b ı ols• ... 
haksız ve kaba at 1 kl 
daim• doğruyu eaylelJJe 

k b• lan söylememekle ço 

yarım. 

Ve yanm saatlik bit 
d oııd• 

rüya anlattı. Ben e OD 
kolağlle dJnler gibi gl>t 

Sonunda: IOI 
- G3rdün ınil .ded" 

n_lm Anadoluyı geçi:O~e 
hem vatan- ve millet, 
benim için tyl olacak .. 

O da: 
- Öyle ·dedi· öyle 1•Y 

ıtyalıt Seni enbiyalar, ev 

laeın .. 

Hemen ertesi goııdil· b~ 
avukat Salih be1le 
birçok kimselerle te01•

9 

İkldeblr: J 

- ltalyanlır, Tark ,d 
rlnln ve lıtlyenlerlıı !:

1 
geçmelerine yardılJJ 

Diyenlere eadece S 
Beni de bir ltıly•D rref 

A.lr .,. 
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Basımızdan G e ,-. en ı er.. ~ılavuz Galib Taraf ~a~emin ~a~afg~r Ka· 
' 's' rarile Maglub Olahılır Mı? .. 

ıo 

~Onıiteciler,.. Eğleniyorlar. 
Yazan : M. Doğan Batu için Dersler•• 

Hıçkıra Hıçkıra 

Yarı-çıplak 

Oynıyordu. 

Bir Kadın 

~- ·~~~~~~~----·~~~~~~~-

~Din ıaat onu. Karanlık, hiçbir eeyden yılmıyoruz. Az ielere, yeni savaşlara hazır 
' d.ğları ve açık ovaları mlmlzln baıaracaflı lılet bO· olmahyJz. Çalışıcağız çocuklar, '-iti. Nahiyenin kenarına ytıkt<ır. Ve hepsinin Gettınde, çok, çok çalışacağız. Hiçbir 
~ bir evla penceretıloden bize destek olarak, konetll ve Bulgarın y6reğlode korku ve 

~· bol bir ışık dökftlil· gdvenll ordumuzu gl5rflyoruz. t"Hret yaşıyamas. Hiçbir Bul· 
w._ • Boğuk, kftfürle kırııık Bu ordu ki, şuracıkta, pekya· garın vücudu yorgunluk bilmez, 
~ kahkahaları doyoluyor· kında bizim vereceğimiz lıırett istirahat aramaz. 
..., F.ttrı tıofııındı uokl ca· bekliyor. Bizim davamız ıodar Hu sözleri söyltyen kaptan, 

'-rleplnlyorda.. çocuklar: Bulgar dt-vrimloln tanınmış 
~: letı, kılın, dik bir tıes Tek bir Bulgarın yaşadığı başkanlarından maruf Sıara · 

en uzak yer, bizim için bir kof ta .. 
~ lız orospu!.. lyl oyna!.. vatan parçası sayılır ve orası Mükalemenin, sarhoşluğun v~ 
~ llQ bir kahkaha tufanı da muhakkak anayurda ekle kadin oynatmanın geçliği yerde 

etti: oecektlr. Manaattrla Uhrl arasında bir 

'\' Rılı;ı dığıt bize kahhe, Bo sözler komlteclJHf auş 
!.. turmnl)tu. Biçare kadın eli ile 

~' ~l töyle de dudakların· yfizftnfi kap•yarak dıvara da · 
4Peylm .. Neye kaçıyorsun.. yanmış, derin dPrlo hıçkırı · 

- lrltu kaaınsıo ha!.. Hah yordu. 
laaııı!.. Komlleclle!', ağızlarını açımık 

~ B.k, bık; bili göğsilnil baelarını dinliyorlardı. Son söz 
~e lalkıyor. Yırtın ıo ilzerfoe: 

'raltrı, çırılçıplak kalsın.. - Yaıa bilyilk kaptan, YllP 

' Ilı t(Syle, yaşayın ço varol!. 
t!.. Diye haykırıetılar. K.adıoı 

....... Sea de çok yaea kaptan, unutmuş gibi görtinüyorlardı. 
de çok yıp!. Kaptan sözüne gene devam 

' l.hrolıua TarJder!.. etti: 

l lalırolıuuuoon!.. - Bugfto burasını işgal 
..._ e ukaaından el çırparak ettik. Fakat bununla iş bitme· 

~ın, yayık, yayvan bir mlştlr. Yarın başka yerleri de 
~... alacağız. Anayurda ka'Vuşao 
~ Oyna kız, oyna!.. bo topraklarda artık Balgar 

'ftd, gôrOlel' manzara bayrağından ba~ktt hlçblr bay 
\ Q çok çirkindi. iri yarı rak dalgalanmıyacakhr. Yeni 

nahiye merbzl 
idi. 

olan Kıreova 

Sarakor, kan lçmek1eo zevk 
alon gaddar, yüreksiz bir 
adımdı. Ölüm lşlerlnd" biç 
tereddildü yoktu. Hattô, geve · 
zellk etti, ağzından söz kaçırdı, 

diye, bir papaaı bile asmı~tı. 

Bolgar koı..olte korumonun 
hemen hemen eşsiz bir başkanı, 
bit ldar,.clsl idi. İhtilat komi· 
tesl hilAhare ikiye ayrıldığı 

vakıı Sırakof, Santral partisinin 
hışkanı olarak kalmıetı. 

Bfttün Bulgarlar Qzeriod~ 

bfly6k bir nüfuzu vardı. Kü 
çtUt bftyflk, kadın erkek, bO. 
tiin Bulgarlar Sarakor ad1nı 

adını bilir, ona karşı derin 
btr saygı beslerlerdi. 

Arkası ur -
"l l:olbltecl martini kucağında, 
'~lonun dirıeğlne dayan· 

' '&anıyordo. Etrafını da 
~ınltecller almıelardı .. 

'-' ı 2kl trabez Tardı ki, 
~de yiyecek, içlteCf'k ş~yler 
l' ohnoetu. 

Soma Köylerinde Okula 
ve Köprü Kınavı Başladı. 

,, ktylfll uzonan komiteci 

~k doğruldu. 
' dı hemen çırılçıplak 
' 't, ığlıyarak, hıçkırarak 
.,__ •olı çırpının Ye gılya 

)•1a kadını g6ıterdl: 
...... ç 

L... neuklar ·dedi· bu, za 
'1l11a1ı· 
"'- ın hıkkıdır. Oynayınız, 

~:••ıı. GGlünüz, eğlenlnlz. 
~tallı kadın tıeadellyordo. 
~ o, bir fablee, bir kaçek 

1. 

L'4.p,9U diye hltab edilen 
""'ltecı eôzlerloe devam etti: 

._:- Bundan tam otuz yıl 
•el lı:. 

' ' Iraz ağaçlerından yapı· 

Soma (Özel) ilçenin (Kaza· nrmaklarına gftveDerek şimdi · 
DID) birçok yerlerinde okula llk Bakırc;ayınıo en önemli yeri 
yol köprü ihtiyaçlarını yakınen olan Dualar geçidinde bir köp 
g6ren ilçebay Hamdi Oatd rtı yaptırmıya karar vermiş ve 
köylOyü bu yoksolluktın knr· seklzyOz metrelik bataklık bir 
tarmak Ye cumurlyetln görltıt· alanda doldurma işini bitirmiş 
terini tattıf'mag için Soma'ya tir. Köprü kırk metre ozon . 
geldfğlndeoberl istenilen eekll· luğunda olacaktır. Çok lüzumlu 
de çalıemakt11dır. Soma'ya bağlı olan g11çldlerde bher köpr6 
yirmi kadar köyle civar ilçe · yapılmasını ııraya koymuştur. 

lere bağlı birçok köytıo halkı İlçebay okula ielerlol de 
kıe gOnlerlnde dtreler taştığı önemli bir surette tıkib ediyor. 
zaman pazarda ve hükfunetıe Çifte köylerde ftç, Boncuklo'da 

olan işlerini görmek için baylı fkl, Kızılhlsar'dı iki denhanell 

ııkınt• çekmekte idiler. Geçen birer okulanın yapılmasına baş· 
ıene geliş gldlee engel olan lanmıştır. llçeye ıeklz ıaat ozak· 
Akçabnlu deresine birkaç kö Jıkta ve okur-yazar bir ferde 
yfin yardımı ve Manisa ilinden 

raetlanmıyan dokuı k6ylla ortuı 
verilen iki yi1z lira ile Akça· 

olan Bekirler köy1lne bir mek· 

• 1 •• 

- 19 -

Muvafık - 1 · oydaşık, 2 · 
onay, 3 · yerinde, uygun. 

Muvafakat etmek - oydaş 

mak. 
Muhalif - ayrışık. 

Muhalefet etmek - ayrışmak 

Zıd - Karşıt 

Telif etmek- bağdamak ( coa· 

eliler) 
Tasvip etmek - onamak 
Taadlk etmek - onaylamak 
Tasdik - onaylama 
Bu meı'elede sizinle aydaşık 

değilim. 

Bu ön.-rgeyi onay bulanlar, 

ellerini kaldusınlar. 

Bu hareketiniz benim ablak 

anlayı~ıma uygun değildir. 

Oydaşmak her zaman gönül 

den olmaz. 
Bizde ayrıeık parll yok.tor. 
Nlçtn büttın görfişülerde ay· 

rışmıktan zevk ahyor110nuı? 
Ay11eık ve oydaşık büt6n 

parıUer, yurd savgaeında bir· 

leşlrler. 

FlklrJerlmlz gerçi kar~ıt de · 

ğlldt. l!'akat ne yap•yım ki ay· 
rışmak zoru oda kaldım. 

Partimizin programı, ekono· 

mlk girişimlerin kamoğası~ ile 
karşıtlığını kabul etmez. 

Siyasada herhangi bir f lkre 
oydaşık görünmek, onu onamak 
demek değildir. Pertl hayatsn 
da özveri ve dayaoı~ma eaaaıır. 

Cumur başkanı eon kanun 

farı onaylamıştır. 

Cumur başkanının onayla· 

masandan henüz geçmlyen bir 
kanonun bOktimlerl ytirfttftlmez. 

• • • 
Hakikat - Hakikat (verile) 

Hakikat (şeniyet) - 1 ger· 
çek gerçeklik 2 (terim) gerçe, 

gerçeklik (Realite) 
Hakiki - Haklklğ 

table), 

Veri 

Hakiki (Şeni) - 1 • Ger· 
çekcfllk, guçecllik 2 · (Terlm) 
Gerçeizm 

Hakiki ye meslrgi - 1 ·Ger 
çekçi, gerçecl 2 · (Terim) Ger· 
çebt 

Haki kalen Gerçekten, 

doğrusu 

Tahkik etmek - gerçinle 

mek 
Tahkik, tahkilı.ıt - gerçin 

Kabili tahkik - gerçlkle· 
neblllr. 

Badettabklk 
dikte 

l'ahklkıtı adliye 

gerçin len 

tOzel 

'-ı Qfılı; kıt'adakl toplırla 
~' devrimini Uıin etmlıtlk. 
~'odı n Otluk köyde d6 
ı.ql kanlar da bize Bolg1r 
"'-~lalini kazandırmıotı. Bogftn, 
~ tahta toplarımız yoktur. 
~---lltı yerine kan ve 6lftm 
~" bombalarımız, mükerrer 

havlu deresi Qzerlne iyi bir 
kôpra yap:mlarak kôy kısmen tep yapılması için istenen ha· gerçin 
ııkıotıdan kurtulmuştur. ~oma · zarlık yapılmaktadır. K61Ulr nl· Tah1ı1kkok - 1 . guc;ek· 

tüfeklerimiz nr. Hiç, 

- -Gtnıiik Siyual Guete 

8-bip ve Bqyazganı 
tı._. lı•ydar Rilodil ÔKTEM 

--... ~ nqriyat ve yası itleri 
~emal Talat KARACA 

t, ~ İkinci Beyler eokağı 
'l'~ Partisi binası içinde 

l'ler,.,...f: fzmir •• ANADOLU 
Ola: 2776 .. Poata kutun 405 

l'ta 4BONE ŞERAiT!: 

nın kuzeyinde (Şimalinde) Qç metinden mahrum kalan CGm· lcome, gerçeleşme 2 · kesinleme 

kilometre ozakda akan bakır hıırlyet çocuklarının sokaklar· Tahakkuk etmek - 1 · ger· 

çayı ilçe hududu içinden geçiş dıu kurtarılması işin önemli bir çekleemek, gerçele1J111ek 2 · ke· 

uzunluğu otnz kilometre devam surette çalışılıyor. elolenmek 

etmektedir. Köylerin telefoolı kazaya Tahakkuk ettirmek - 1 • 
Bu uzunluktaki çayda köprü ba~lanmaıu beş köyde ikmal gerçeklettlrmek, gerçelqdrmek 

olarak yalnız lıtasyoa şoeeel edilerek konnşulmığa battan· 2 • keslolemek :3 . nrlaştırmak 
GsUlnde bftyük bir köprü var· mıştır. İlçeden yollanılıcak pi· Tahakkuk memuru ke· 
dır. Bakırçayınıo koz~y ve ku· alncl. kesinleyici 

Jiu ftzerloe Turgotılp Te Kızıl · 
zey batııında Soma'ya bağlı Hakikat bodur. 

hisar köylerinde birer örnek 
otuz kadar köyle Balıkesir ve Yflkeek bir devlet adamı, 
B ti ı ı ld bl k köy ihtiyar heyeti odası yapıl· ergama ç ... er ne a rço ge.rçeyl hiçbir zaman gözden 
L h ıL L d d dlır.t mısı da bosenekl program• ek· •OY a •I yu.arı • e b m kaçırmaz . 

'hl S 'd LI 1 l rl 1 o•r"b lenml•tlr. ilçenin önemli lhtl· g oma •• ş e 0 eu u " Belki iyi değil, fakat gerçek 
ve köylerine dönebilmek için yaçlarlle tlgllenınekde olan kıy· (Gerçel) olan bodur. 
kilometrelerce dolaprak lstae· metil ilçebay Hamdi Ooad'ın 

Bu romanda okndoğnaoı 
yon köprGtıftnden geçmek ıare· çahşmasını unutamayız. bGtGn şeyler olmuştor. 
tile uc;eye getebllmektedır1er. H k l . 8 . 
Köyltıaln fazlı yorgonlokla a yer erı ınası Gerçeltıı (Gerçecl) bir polltt· 

Ahk• h ı S Jhb kacr, hGyle eakat işlere gtrmea. 

Bodrom'dao Afal lmzaelle 

yazıhyor: 

Finale kalan Bodromspor 
ve Muğla takımlatı arasındaki 

maç Moğla'da yapılmıştır. Bu 
maçın hakemliğini kimse kabul 

etmediğinden hay Halil adlı 
bir taşrah bir genç yapmıttır. 

Oyuna batlandığı vakit Bod· 
romspor takımı gtıue, ve rftz· 
lir altında idi. Buna r1ğmen 

Muğla takım1n1 iyice sıkıştırdı . 

Bodrumspor, 10 ve 15 inci 
ldaklkalarda iki gol attı. Buna 
Muğla'hlar 35 inci dakikada 
bir golle mukabeled~ bulan· 
dolar. Bodrum, Muğla'laları 

ı:ok sinirlendirdi. Çankü Muğla 
oyoncnlart; MUAB'hlu gibi 
Bodrum'hları da yeneeeklerlol 
umuyorlardı. Hakem bu dev· 
rede bitaraf lığını muhafaza 

etil. 

Hadise gerç.-kten böyle mi 
geçti? 

Polis son hadieeyl gerçinle · 

mektedlr. 
Franu'da kıya gl"rçlolerl ağır 

y4rflr, fakat doruoma çabuk 

biter. 
Biltüo 

leşti. 

dfll"klerlmlz g~rçek · 

Tarihte e~sla bir dnrlmi 
Gerçekllyen Atatilrk.•e her g<ın 

d•h• çok ve daha gönülden 

bağlıyız . 

Evimin •ergisi yeni kesin· 

lenmletlr. 
Bir de '?im davasını gerçe· 

leştlrmek, söylemek kadar kolay 

deglldlr. 
Anadolodı, uzak atırlardao· 

beri, en biiyftk bayındırlık 

eserleri Hrlaşhran, Comurl 

yettir. 
Verginizi lyl keslolemedllerae 

Fi nıntı Bıkanl•ğına başvurur· 

IQDUll. 

Keılnleycl (Keılocl) ancak 
kanuo h6lu1mlerlne göre nrttl 

blçebUlr . 
Meıele gerçtnlendlkte, aeh 

olmadığı anlaeılmıetır. 

Bu badıe hemen gerçlnlPDe 

bilir. 
Bu mlMllerde geçen yeni 

kelimeler: 
Kıya - cln11yet 
Duruema - Muhakeme 
Başvurmak · mGr1caat etmek 

• • • 
Muhtelif - Uhlü 
Mftteferrlk - aynk 
Tarlil kaynaklardan gelen 

haberlere göre, Alman hava 
kunetl gittikçe artmaktadır· 

Menabll mubtellfeden gelen 

haberlere göre .. 
Tiirl6 kaynaklardan gelen 

ayrık haberler birleştirildiği 

zaman görtllftyor ki mea'ele 
sizin taaıntadığınız gibidir· Me 
nabll mubtellfedea ıelen mtı 

teferrlk haberler blrleetlrildlğl 
zaman, görtılftyor ki mes'ele 

sizin tahmin ettiğiniz gibidir. 

Tahmin etmek - oranlımak 

tasınlamak 

Tahmin - oran, tenn 
Bu iki ada arısındaki uzayı 

ne kadar oraalınınız? 

Böyle mee'elelerde üttftokörfl 
tannlırla htıkllm nrmeylniz. 

Kayık, göı orana Ut>, iki 
mil kadar açığımızdan geçti. 

Akıl ta11aı bııka, göz oraDI 

bıekadır. 

1200, Altı ayhlı 700, Üç 
l~-YbAı 500 .kuruftur. 

•emleketler için 'ICDelik 
~ile ~creti 2 7 liradır. 
~ 5 Kuruftur. -~I nlahalat 25 kurQftur. 

zayi ettikleri günleri iyi gören amı oa tı ye ve u U· 

ilçebay Hamdi Onad Mıaltıa kok bakyerlerl (Maııkemelerl) Romanda gerçelzm (Gerçectuk) 
ilinin köy yollar1na koyduğu }i eulpaşı hulnrında 1htlt11tı çı~rını ileri göttlrenler ıraıın 

Bu misallerde gt'!çen ye"l 
kellmtı: 

~----.;::oma.u..ı.ı.......a.ıı..&.:1::.u:.ıı...a...O&Aıı111.a_.u..._~_-_.__,__..._ __ --ıı.ı..-.1ı......ı._ı..llkı1e.E:L.ldDJua.ııuııL..1~LJit.anıı.aıLJL.J11.!Lı:ı.!Emll Z1ll1!1 ad• 01tıı l u11ute Meıaft' - Uza 

Devre arasında bazı kimseler 

hakemi çağırmış ve ikinci de•· 
rede bunun tesiri görillmGttilr. 
Hakem, ikinci devrede Muğla· 
lalar lehine taraf kirlik yap· 
mağa başlamıştır. Hakemi 
çağırıL tehditte bulunanların 

tıözlerinl avukat Bay Cemil ile 
Bay Aziz duymuşlardır. 

İkinci dnrede Bodrum spor· 
lulır; gallb durumu korumak 
için mildafaa oyunu tatbf k et· 
mlşler ve aralarında t.-bllkell 

oyuncalar bolooao mohaclm hat· 
tının aol tarafım iyi marke 

ederek feltmez . bir hale gtlr· 

mi~lerdlr. 

Az sonra hakemin lltlzamkir 
htıkflmlerl g6rftlm~e batlamıt 

tar. Hakem; Bodrum takımın· 

dan iti değerli oyuncuyu dı· 
oarı C•karmıttır. İstflnllen zıteD 
bondau bışka bir eey değildi. 

Hakf!mio bütan hak11z ka· 
rarluını soğuk kanlılıkla kar· 
fllıyan Bodmm'lolar; Muğla'lı 

oyuncularıo ftzerlne gltmeğe de 
korkuyorlar. Hele Bodrum ka· 

lesi yakınlarında MoAla ıkına 
ketılldl mi hakem HabUeılyor, 

hemen dftdükle Bodrom kalesini 
l"aret edf yor Te ceza vurut 
yaptmyordo. Zavallı Bodrum· 
spor'lular oe yapacaklarını t•· 
eırmışlardı, sahadan çeklllp ~tt. 
meyi de izzeti oef lelerin.\ yl 
dlremfyorlardı. Hakemin bu çok 
açık taraf klrllğlol gördftkçe 
euerjilerlnl artırıyor, canlarını 

dlşlerlllf! takarak orana devam 
ediyorlardı. 

Oyunun bilmesin~ blr da 
klka kala Moğla'hlano eoldan 
bir akınmı Bodrum sağ beki 
ke8lyor, Muğla ıollçi yetltlp 
gayri nizami bir çarpıelı Hü· 
eeylnl düeGrQyor. Bodrum'lulu 
cezayı atmağa haz•rlanırken 
hakem Bodrum kalesini işaret 
ediyor. Bo kadarı da olmaz 
amma Bodrum eporluları buna 
da ees .;ıkarmıyorlar ve 18 
ayak yakınından atılan fiti.kik 

golle neticeleniyor oyon IKSyle · 
ce 2 2 ye beraberlikle bitiyor. 

Oyundan sonra bOtGn bu 
yapılan haktıızlık.lara rahmet 
okutacak blrtey daha oluyor: 

Hakeme zorla (Bodrum ıpornn 
attı~ı iki golden blrblol 1aha· 
da ku~a olmaeın diye kabul 
etmletlm, halbuki gol det'ldlt 
ve Muğla'lılar galiptir) teklinde 
bir rapor verdlrlyorler; acaba 
bu dorum dftnyaaın hıngl 

yerinde görütmaeınr .? 

Mektubuma soa •etlrken 
Moğlı balkımn ve bllbılU 

ortaokullarının nezaket ve ter· 
biyelerloe hayran oldoğumosa 

yazmaktan ~eçemiytc~ğf m. 

Aydın'da 
Kanlı Bir Vak'a .. 

Aydın (Özel) - Geçen ca. 
ma gtınfl burada bir yıralam 

vak'sı oldu. Kurtulut mahalle 
Binden Hüıeyln oğlu onbe 
yaoında Bahaeddin ttene 
mahalleden HOseyin oğlu on 

beş yıoında kunduracı çıra 

Oamaaa (Sen ooyedl metelik 
ilk bir adamıın) diye ala 
etmlo.. Osman bundan k111mı 

bir blçak alarak durakta lı 
mirden gelen gezginleri 1eyre 
den Bıhaeddlal arımeğa ko 
yalmuı ve duraktı rutlayın 

bi1,,-.ğıaı çekere~ Bahaeddl 

kol ve bıe1ğındau lld yerJncle 
yanlımııtır. Yanlı memlek 
butaneılne kıldırdmııtır. Z 
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Spor Aytıf mas1Dda 

Altınordu'Ju 

B. Sabahaddin'in 
ikinci Cevabı. 

--··--· ... ····---"Anadolu,, nun dünka aayı 

aında, yazı alanında epeyce 
çelik çomak oynamış ve hayli 
matbaa mürekkebi yalamıı 

daha ııhslyetlnl tanımak şere· 
f ine nall olamadığım, yıldız 

markala bir muharririn geçen 
@GD yazdığım bir spor yazısrna 
karııhk cevabını okudum. İla· 
desinde bana hOsnilnlyet, söz 
neaahetf n itidal tavsiye et· 
meğe yeltenen bu kıymetli 

yasgın verdiği cev.pta bizzat 
kendlelnl bu mef bomları solda 
ııfır b:rakacak "derekeelnde 
edebiyata sapmış ve bir hayli 
HtuJar kınlımış. 

Yasııını okuduktan sonra 
d11nldadım n düeündOm: Her 
bftytık ıdamın yanında kendi 
ılne bir yer ıyıran, f lklr sa· 
hal!llnda yftkaeJmls, anketlerlle 
töhret bolmoe, oahıılyetlne 
hDrmet edlllr önemli bir mo· 
barrlr, tarif edildiği gibi bu 
derece itidal lllğGrtl6ğO, ılnir 

bozukluğu ve milnaluıa vukuf· 
ıaslu'o içerisinde kıo yapayım 
derken nai!ıl gftz çıklrablllyor? 

Sonra hatırladım ki "Anadolu,, 
nun uyın tahrir mGdürtl her 

gtın oldo~u gibi bugGn de önemli 
YHg•nın edrblyıt alanında çı· 

kan yazı "ntlmunelerlnden,, 
blrblnl vermek lstemiotir. 

Matboal eGtunlarının futbol 
eabaeı olmadığını bu eftıunlarda 
gafa, kabahgs ve UlkiirGğe me· 
&ağ olmıdığını da iyice anla· 
mı11ınız. Ve cenbınızla bun· 
daa ıoara mtlnakaoa tarzının 

ihtiyaçlarına nasıl cevab verile· 
Ct'ifne dair. kendi f ilrlrlerJnlzce 

bir numune ıuamuesonuz. Doğ· 
ruıo lktlbaı edlllb edebiyat 
kltablar1na geçlrllecek kadar 
kıymetli bir uer. 

"Nazar noktaeında ısrar edl· 
yoruı .. baıhkb cevabınız altında 
tahall derinliğimi de ölçmek 
lıtemloelnlz ve pek 1111 bulmuı 
ıonuz. Tahılllml ölçmek lıılyen 
yasganın t11hıll dereceelni bil· 
mek te bir hayli eğlencelJ olur 
ADnederlm. Bu mevzu 6zeıinie 
medreselerin boı kôeelerlnde 
yetlomlt, eıkl mutasarrıf Jıkların 
bet eenellk td11dJlerlnde dirsek 
çtlrltmtlı hlr mezun kadar ıö 
ıa .. asde iddiacı olıbllirelnlz. 

Fakat ondan ôteılne karıtmak 
l!llnırı ıımak demektir ki o ka· 
ranlak yollerda zıoaedereem 

feneralz kahrııınız. 

Kultlbler ve ferdlel' arasında 
meale~lnlıln tabii fcablarındaa 
olarak hiçbir ayrı daııaoo,aa 

olmadığını sftyliyoraunuz. f'erd· 
lerl tôyln bir kenara bırakıhm. 
Çtıaka iki gtlndenberl b.u ea 
hadı meıleğf alıln tabii lcabla· 
rıaı gôrtlyoru~. Kulablerl hlbar 
naHnna alıreak, rengini iki 
••iyede bir değlotlrmeğe muk· 
tedlr. Bukalemun gibi .. Eıkl 
Altaylı .. lmsaıı altu.ıda çıkan 

,...ı.,. el'An batırıluımızdan 

lllt.memfedr. 
Umumi ef kbı ıatmln eden 

Yarbkh Ye bitaraf bir ıpor yas 
ııaı ıncak lhtlraelardan vaz 
ıeçttğl gftn takdir ve kıymet 
par. 

Btr nlaamname Ye kararı 

INıib olan fadbol heyetinin bu· 
• ._. bartclnde bir kanr nre· 
mlyeeeAtnl anlatmak lıtedlAlm 
UIDU: 16Mahatabım nihayet bir 
kalem ve f lklr adamı olma· 
dlpaı dltlaerek bllglalzltAfne 
a.aıt1ıyoram. Dikkat ettla. yel· 
deı_.rrMDlerlae 111Jdmru Otı" 

üç Gündenberi Söndürü- ltalya - Habeşistan, 
lemiyen Bü.lvük y angııi.. Temps gazetesi 25 mayıs -Habeş kunetler\ ltHında yeni 

tarihli sayıaında ltalyan· Babeş hAdleeler çıkmaıı için yerinde 

---------'------------------- anlaemazlığının son durumunu tedbirler ahnmııtır. lkt taraf· Acı pıyım, 3 (Özel) - Tavasın uzun y•ylasında çıkan yangın 
şöyle anlıtmaktadır: lan da anlaşamashğı gözden 

Oç gandflr aöndftrülenıedl. Yıngm Acıpayam löylerlne yaklaş· 

lı~ından ateeln önftne geçilmek için yangm yerine köyUller ve 
... Geçen birinci kAnunda geçirecek yargıçlar atanmıştır, 

Somali ile Habeşistan arasında fakat yargıç komisyonunun 
mft(rezeler gönderildi . YUSUF 

patlak veren Vılval b&dlseel yetldılnln k•paamı hakkında 

lzmir Hava Müdafaasın
da Kendini Gösteriyor .. 

ftzerlne İtalya ile Habeşlıtan göryş uymazlıkları çıkmıştır. 
arasmdı çıkan ınlaşmazlığıo Adle Ababa hü~umetl paktının 
çok ııazlk görftn6aılerlnl birkaç lg inci maddeılnden bahisle, 
dP-fa anlatmı tik. iki memleket ltalya'nın Habeolıtan eınmn· 
arasındaki srnmn iyice belli dald süel hasırhklarını dvrdor· 

- Baıı l inci yözde -
Toplantıda bulunanlar İlba· 

yan heyecanh sözlerini alkıı· 

lerla karşıhy1rak d"rhal faali· 
yete geçmek. üzere memarlar1 · 
nın taahh6tlerfnl teıbh için 
bızırlanan taahhtıt nrakala· 
rındın istemle ve faaliyete geç 
mlşlerdlr. Tecim, sağlık odaeı, 

baro inzibat, esnaf ve itti ko · 
romları da kendi kurumlarına 

bı~lı ilyelerloln lılmlerlnl göe 
terir defterleri tanzim Ye he· 
men hava tehllkeelnl bilenler 
GyP.Jiğlne kayfl için hava ko· 
romuna vereceklerini bildir
mişlerdir. 

Hna tehlikesini bilenler 
ilyelerhıl y11mak için faaliyete 
~eçmlo olan Bava korumu Jz 
mir şubesi yönetim heyeti ile 
beraber çabımak ftzere; lıbıy· 
lıktan ı. C. H. Partlelnden 
1, Tecim •e Endtııtrl odaaındın 
1, Sığlık odasından l, 81ro 
lnztbat heyetinden 1, Eıaaf ve 
ioçi blrllklerloden birer, Akar 
ve emlAk: sahiplerinden 1 de 
Jege göoderllmeıl •e bunların 
TOrk hua karomu lzmir 
şobealle blrltkte Ç1lıoarak hava 
tehllkeııtnl bllen Gye kıydına 
baılımaları kanrlaotJrılmııbr. 

Bunlar hava kurumlle beraber 
toplantılarını parti merkezinde 
veya hava kurumu merkezinde 
yapıcaklardır. 

Ayrıca kadınlardan hna im· 
romu emrinde çalıomak tlzere 
20 faal imi tetkll edilecektir. 
Bava kurama bu kolların te· 
oekktıltl için derhıl f11llyete 

klooı,, bile bu kadu btltper· 
Yazlık yapmamıftır,, ve nihayet 
bir yerinde de: 

"Ben kimim? Bına kim hl· 
tıb ediyor? Deniliyor. Bu do· 
romdan evnra iti artık alaya 
d6keblllrlz. ..Don Kltot,, bile 
ba kadar penuızca: Bealm de· 
mittir. 

RDUln yasınızda mltevazl 
bir tnır takındıAınız bılde 

nlhayetlerbae doğru Ben kimim? 
Beni blllyormuıuauz gibi tiz 
bir notla çıkmanız m6nak•ta 
alanında latemlyerek Acem 
aolnndan opera beetelemJıeinlz. 
Siz kimsiniz? Sualine kartı 

artık ce•ab veremlyeceğlm. 

Yalnıs dilinize her geleni ya· 
zan, matbuat 11aha1ında ölçll 
lemiyecek f ikUlerlndea lıtlfade 
edilecek imzanız gibi bir yıldız· 

ıınıı. Sise hiıab eden lee, az 
çok lçtimıi mevkii olan ve ee· 
nelerce bu memleketin ıporuna 
itlen yardım etmlo ve efkarı 

omumiyeyl bulandınn y1aınızı 
doğru bulmadığı lçla hıykıran 
bir ıporcudur. 

Önemli yazgan; eekl nazar 
11oktınıada eJao ıerar edlyona· 
nız yazınızda bir parça daha 
dikkatli, bitaraf n umumi ef· 
ktrı dlfflnGr tekilde olmanızı 
yal•arms. Benim gibi bllttın 

ıporculuıa da dileği olmdlllk 
hador. Sis noktanızı ıöyledlab, 
ben de ceYabladam. leteraenlz 
bandın eonr.. evelkl neticeyi 
bek lly eblllrtz. 

ahafıattin Eytemi• 

geçmlıtlr ve talimatını hazırla

mıktadır. Bir kaç gftne kadar 
da bu faal kadın kolları koru· 
lacakhr. 

BiUGn mekteblerdtıkl talebe· 
nln de TGrk hna kuromomuzı 
yardımcı üye olmaları için. her 
mektebde mevcod hava kurumu 
kollarının faaliyetlerinin blrkat 
daha 1rtırılmaııı da dOşftnftlmflı 
9e bugOnlerde Jbımgelen tali· 
matnımeler bazırlan•cak ve 
mekteblere gönderilecektir. 

Herman bplrer kumpanyaıı 

an;peleıl de bir gGDlilk yevmi 
yeeinl hava kurumana bıraka· 

caklarını, hava korumu fzmlr 
ıubealne blldlrmltlf!rdfr. 

111111111111 Vukuat 111111111111 

Hediye'nin Marifeti 
Halbpın1rda leıaeyon kfşe· 

ılne sarhot bir halde mfiracaat 
eden Sftleyman oğlu telli 
Mustafa ile . Sadreddin oğlu 

Şampaz, İbrahim oğlu Ömer, 
Yahya oğla Mehmed ve Mu&· 
lafa kızı Hediye, bG(ecl bay 

lyazlden r1kı istemişler ve 
verlhneylnce muğber olmuı 

tardır. Bunlardan Hediye pan· 
tılonnnu çıkarıb çıplak yerle· 
rint halka glletermlt ve zabıtaca 
hepal tutulmuştur. 

Yaralanmışlar 
Yeni mezad bedeetuunda il· 

bıkalılardan Eead oğla Ahmed 

ile Edib ~llo Mebmed, Rıza 
oğlu Enver anıında kırvıı:a çık· 

mıo, Ahmed bıçakla Enver'I 
•yığından n dizinden hlfllçe 
yanlamıttır, Kavga edenleri 
ayırmık lstlyen Mehmed'de tol 

ayak Ye gögılnden yaralan· 
mı ıtır 

1 yitiğe Koşarken 
Turanda Menemen caddeelade 

.Recflb kan11 Meryem: Oııman 
oAlo Mehmed'le kavg• eden 
bir çocuğa kortarmık için kot 
mut, o sında Mehmed bir 
taıla Meryeml bıımdın ve 
vtlcodanun birkaç yerJnden 
yaralımııtlr. 

Dolandırıcılık 
Gazi bulHrJnda itfaiye ya· 

pı11 yanında Abdi oğlu Ahme· 
din; gelip geçen balb fitil 
çektirerek paralarını dolandır· 

dıgı gôrtUmtıe ve kendisi to· 
tulmuotur. 

olmadığı bir yt!rde Adfs·Ahaba 
hükumetinin otoritesini gftç· 
lftkle tanıyan ve çok defaler 
oralardaki, kendi heaablarına 

it gören şef lerl uyan oymak· 
tarın yaptlkları ıeyler, şüphesiz 

İtalyanın ilgisiz kalmıyacağı 
bir durum doğarmakıadır. 

Onun için Roma hflkıimetl 

Erltre ve Somalldekt asığlarını 

korumık ftzere, lüzumlu gör· 
dftğü tedbirleri almıştır. 

İtalyan somıllslndekl ileri 
karakolluı herhangi bir has· 
kıua ksrıı krıvvetlendirmls ve 
her ihtimale kartı Afrlka'ya 
b6yük yardımcı kuvvetleri gön 
dermletlr. Bununla beraber 
bu tedbirler, anlrmazlığın ba· 
rış yolu ile ve dlplomBBİ ka· 
nalı ile kotaralmaınna engel 
değildir. Fakat, görünüşe giSre 

İtalya, konuşmaları kendi aeığ· 
larına en uygun şeklide sev
ketmek imkanını bulabllroek 
için orada süel araçlar bulun· 
durmak feıemektadır. 

halya'nın aldı!ı bu tedbir· 
ler Adis Ababada Oabeıietın1n 

erkinliği için bir tehdit olaaak 
görfllmbo ve eQeJ tedbirler 
ahnmııtır. Bo da halya'yı da· 
ha uyanık bolunmı~a 11evket· 
mittir. Bilindiği Gzere, bay 
M uuollol eomalJ ve eritrede 
İtalya'ya l&11m olan bGtfla 
ku netleri sağlamakla beraber 
onun Avrupa'dakl durumunu 
hiç zayıf latmıyacak bir tıkım 
tedbirler ılmııtır. Bu eoouncu 
nokta ise, ltalya'nın Fransa ve 
lngllterc ile iyice uyuımoe 
olarak barııı koruyabilecek 
halde olm111 bakımındın, çok 
6z1Cldlr. 

Fakat, bu dorumun Roma 
ile Adlıabıba araeında yapıl· 

masa ıı:ereken dostça anlaomayı 
gGçleştlrdlğl de açıktır. Geçen 
defa bay Eden ve Laval Ce· 
nnre'de. bo itin halya'nın 
preıtljine 'pekte uygun olmı· 

yacak bir ıekllde konuıolmı· 

nnın önftne geçmlolerdl. Ce· 
nevre konseyi açıklan açığa 

l~e kırıemıdan ônce bu gibi 
anlıomaların -ilglll hlk6meıJer 
araııında do~rodan doğruya ya· 
pılacak koouomalarla baıarıl· 

maaı usuldendir. Roma ile 

Adle Abaha araaında yapılması 
kirarlaotırılao konuşmalar elm· 
diye kadar, beklenen eonoçlar 
vermemletlr. Gerçi İtalyan •e 

lzmir'lilere Müjde 
Bahrlbab11 sahil park gazlnnea açılmııbr. TGrklye'nln 

her yanında tanıamıe ve bClyOk oöhret bzanmıı olan ıaz 
heyeti bu gazinoda boluomakta ve muılki meraklılarının 

snkle dlnll1eceklf'rl parçılıır çahamaktadır. 

SAZLAR : Kemen~e Aleko, Kemani ecati,Piya· 

niet Yorgi, Panço Cevdet, KIAmet Şeref, Ha· 
nende lbrahim Ha.mit ve refakatinde (Sahibinin Seei) mu· 

gaooiyelerindeo Bayan Mahmure Handan, KGçftk Ne· 
zihe. Suad, ve Siyansada Bayan Belma ile Bayan 

ŞOkrao. Bayan }""aide 
ahı i~tlrıtkil~ 30 M11yıe 935 Peroembe J!iinüoden itibaren 
icra ı 11bı:uk etmi}'"" haşlıyacak.tır. Sayın mfiııteıil,,rlmlzl 

mewnnn .. , .. 1 .. k için hrr türlü fedakirlıldar yapılwıııtır. 

Müdiriyet 

mak üzere konıeytn loe karı ı· 

masuıı letemek için, aluılar 

l!losyeteslne bıı •ormnttar. 
Fakat, meıı'elenln bu tekilde 

orıaya atılmaı.ıı dolazıslle hem 
İtalya ile Habf'!ll&tan araıındakl 
barış için, hem de ul11elar 101!1· 

ycteslnln kendisi için çıkacak 

ağır 11akıncalar göriilGy"lr. Ulus
lar sosyetesinin otorlteıl bakı· 

mındıo, konseyi ancak, bDttın 
öteki karıı yolu ile uyuoan 
yollau sonuç vermediği zaman 
harekete geçmek önemli olur. 
Fakat, Roma ile Adlı Ababa 
araeındakl anlaımıılak lçla hal 
böyle değildir. İtalya arabulma 
ve yargıçlık oeolllnü reddet· 
memektedlr, ancak bu 1111ol6n 
belli hlr takım şartlar altında 

yerltllmeelnl ve yargıç komla· 
yonunon yalnız, anlatmasbğın 

baolangıcı olan Valval hAdlee· 
sindeki sonvlara uptamaıını 

istemektedir. Habeılıtan lee 
1 !128 de yapılan İtalyan - Ha· 
beş andlaomasının beılnci mad· 
desine dayanarak bu komleyo· 
nuu sınır mes'eleelle beraber, 
iki hnkumet araeıadakl bOtGa 
mes'elelerl gözden geçirmesini 
istemektedir. 

Bu itin raportöril olan 8. 
Eden'le B. Lnal iki gandea· 

'br.rl Cenevre'de, iki hftlkumet 
tarafındın .kabul edilebilecek 
bir formtll bolmak için uğrat· 

maktıdıdar. Konoımalar glç 
olacaıa benzemektedir; fakat 

dfta akıam (23) mayıa) İtalyan· 
Habeı doıtluk andlıımaıunın 

betlncl maddesinin genlt bir 
yoraıı yapılarak uyaıolaeağı 

duygoıu edlallmlttlr. İki hl· 
kdmeı araeıada yapılacak her 

hangi bir UfUtm•nın iç yGğ· 
rlml olank, doğrudın dolfuya 

yapdıcak kt>nuomalar uyutma 
ve yargıçhk bu mıd iede göz 
öallnde bulondarulmaıtur. 

Eğer, umulduğu gibi Ro· 
ma ve Adle Ababa htıkumetlerl 

bu görOıa kabul ederleree 
ıon gtlnlerue ortayı çık•n 

gGçltlkler yenllmlı olacak •e 
ulaılar aoıyeteel de doetluk 

andlaemaeını lçtem bir tekilde 
yeritmelerlol, doğrudan do~raya 

koauımılar yapmalaaını .,e aor· 
mrl bir zıman içinde hoıaot· 

lok verici bir oyotmıma Yara· 
bilmek lçla çabımalaraaı iki 

hlkGmete bildirerek kendi ro 
IGnde kalmıı olacıktlr. Eğer 

bu uıul beklenen ıoooçları 

ueımez ve doğrudan doğrnya 

anlatmak lmktnıoı bulmUH, 
meı'ele yeniden .koneeye gele· 
cek ve oda o zaman karar 
verecektir. 

Sahte Cftzdan 
Kaqıyaka'da otaraa Blaeyln 

oğla 1ımall; lıtanbal'da Uaka· 
panı'oda Yaeuf otla Ali kap· 
ıanrn uüfuı hO•iyf'l cOıdanını 

çalarak kendi fotoğrafını y•p•ı· 
tırmak sur~tlle kullandığı gö 
rtılm6f, zabıtaca totolmn11tur. 
Baıkuıua ald cftzdaaı kollan· 
mak euçuodan haldunda takibtlt 
yap•hyor 

Aydın'dS 
• 

Pazar Baogt ... tf 
Gtın KoruJaer-

Aydın, (Özel) - ; 
dın'ın puarı idi, 

ha~a tatili kana•• --:-
kııır puar olda. Ç .. ~ 
dllkkla ve m•A- 'ti, 
Yalnız köylft yarddtf"' Ji 
yo~un, eebze Ye roeJfl 
kardolar. fi_ 

Aydın f8r karal&aJI f 
bantınl belll etme~ -:: "irt 
rıakl ealı ganı fe•.,.,....-

lantıya davet edil~· 
Paur iti Aydı• 

çok ve yakından 1 ~.JI 
Mağaza 1Jblbleıl ~,.il 
her pıaarda dola .. ~ 
puann •h olmı ... • ~ 
Gezglncller camare-1 ~ 
dlleyorlar. Bakabm et' 
tayı ae kanr .ereeek· A 

Yılnıs, bogb bel.il ~ 
pazara gelen bir klf~ ~ 
dgfıD o glln bOk4 ....... ~ 
lolal de gôrdı14ao. ~ 
gdnlerl ite ôgloD -:,.. ~ 
met ve bankaların ....,,_ '-

pao dikkate alm•~-~ 
dağa gibi Aydı• ,......-_: -

llgiıl olan yakın 119' ~ ~ 
kuarlarını da gö..,. ;/. 

landaımak ve h .... 11" 

ll 
• .,. 

mamak çok gerek 0 ~ 

Aydın'da Kurak 

D vam Ediyor• ~ 
May11 ıoalannd• ~~ 

sıcak gölgede 39 d:..MI;; \ 
dar çıkmıttır. iki ıuı--111, 'fi 
rhglr edyor, ba,.ıe& ~ 
bagtla gölıede 30 31 ~ 
dır. Bentlz yağmur ~ 
ıındaa yazbk ekiıalel' ~ 
mlteeelr olduAU "1' fi 
pamuk Ye seytlele~. 
mara çok ihtiyacı 

Kitabınıza G';'
Bir Cilt Y -~~ 
mak iste~ 

YALiii~ 
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Anadolu'nun Tarıht Tefrıkası Y Fransızca 

Kapalı zarfla satılık emlik Ders Veriliyor .. 
Eni No. MnkU n ae9't Oep<'sllOla 

54 Ahmeclap malaalleel lkbıcl korcloa Doda eokak 

7eal 10-13 eıkl 1-10-12 aamanla pelamat '1,000 
baaı 

58 lklaat kordoa elkl 4 1eD1 13 aamnb dkt 
katb mapa 5,000 

••••• 
Fnaııı dlllal bıkklle bilen 

bir maaWm huıaal Framısca 

denlerl nrmektedlr. Mektep· 
lerla tatil ıamaaında de11 al· 
mak letlyen gençler bu fınatı 

Tefrika No. 54 M. AYHAN Yakarıa 1..W emlAk petla para ile •bliDak bere bpıb bçırmımıbdlrlar. Tal.,beden 
bafka herkeae de den nrlllr. 
FrallldCll'yı kıta bir samanda 
61fetmek lçla çok gtlael bir 

urf la arttırmaya koaalmaflu. 
1 - lule birdir n bt'l•r •• 2• ·6· 985 urlblae mGMdlf 

puartell glatl .. t OD bide Aakara'da IUn mecllllmls 

hmaraada J•pıı.eaktar. 

.............................................. ) 
hey, Biran için, Bu Genç Kızın Kar-

aaul aaklb edllmektedlr. MI· 

şısında Titrediğini Duydu. 2 - 8a emlAk petla pua ile •tıı..ktır. Uhdeebae lbale naat autları: Bergtla ••t 
olunu ut bedellDI •emea nrerek ıefernat maamelellal onlklden ond6rde kadar . 

.,- ~ bağardı : 
-' t hnu •arahm bari! 

"- Y •kar birdenbire ha· 
"tirdi : 

1 
Y amutak, ipek gibi yumutak 

eller .. Beyıı, lekealı gf\HI bir 
clld. Ve ondan aonra, ke· 

ondan .. 
- Öyle olacak f akarP 
Ve Aybey, bina için, genç 

kı11n ku111ıada ıltredllf nl day· 
du. Bu arabk yirmi adım ile· 
ride bf r kııd aln gGrlr gibi 
olda: 

yaptıracaktır. 

3 - Alıea olaalar bukaausclıa Mı Un makablUade alaaldan 
mafa...ı .. rtDamemlsl oka1arak ihaleye teulf edea 

Adreı: lımlr Klıımpa .. 
cadcletlade Senpollkarp 

klltaeel lttlMllnde 
Sadeddin Dllbllgen 

lıltarmm alse yepma· 
~bttanıa bir kere : 

•için •uracakıınıı? Za· 
"'laltk ölClace btUla gl· 

kaybedecektir. Bir hay· 
"ıelllgtnl •eren, yaııyan 
• bakan g6ılerl, hareket· 

'~ .. lreıldlr. Sise bir A· 

\ ~ Onmadıtı gibi, klmaeye 
, '3aıcak deAll .. 
~kat yanam, ba kadar 

~f ~ t daglarda yıtamaa!. 
~ o ıında flrlamıı, kay· 

il ~·•itti 1" ~ •k .. ~ olmaıta. Atlar 

•. ~ "' len de yorulmaılardı. 
lıW"" , 'lraflaa bakındı : 

\t '1.1arc1a muhakkak ıa 
,,., '-. 11.erra de ba yakınlarda 

da olacak! 
~tedea aaladln Salık. 

,ti_ ~ •teden mi? itte, fa ayak· 
f t, • ••tındaki otlardan. 
~ "lota,. gGslerlal, •laçların 

dikti : 

~ ~ takla geçecek, rh· 
it.. Mııan bulamadı· 
l~re, koculdan aanbr, 

' r .&-~•Jta bir yerlade aya· 
'a~ ıece gelir de bir 
'-...~ aeal, kantm•m bal 

,,,,. _.i ~ .. bca daman tat· 
~.. lıbr glldl: 

~ ~ beal ae yapacak; 
~ ı lıçık bir mahldkam. 

"I,. ~ ~ .. , dltlae daha ay· 

il. ~! 
~ lttaa lamlf. Yabr'ıa 

,_ "~mat. IDmellne yar· 

~ ~ • .;_, benim edm, 

' ~ "- eplyce kırtlıtmıtbr. 
~~1 ltette tataalar, latl 
'-' 1t1 pltmeı. Fakat aea 

\'Ol4.tua için .. 
~ 'eoaı •• dnam edecekti. 
~ \ it glalerl, Aybeyln g6ı· 
~' ._;flla11nce lllta. ÇID· 
':-'erdeki bakıılar, iki 
\... e-lal Jblae lnmlftl. 

~Ilı lllkd te atları 
~· 

\ e-:•ku'ın yanına geldi. 
9- 1• otar1hm da Ya 

~~ ~ktyeye de .. m et! 
\..." .._:k, blblade bir la· 
~' dlyorda. Ve ba ht.t 
\. ~otda. Atk mı, takdir 
-, ...._al~k mı, neydi, bir 

~~yordu. 
~..,•, gôlgell, eınrlı 

~' asaklara dikerek, 
\.. 'il biraz geri bakerek, 
~ t, latb tatb 6yle bir 
\. ~ ki, dellkaalı, sa· 
\....' 11 içinin 11cak aıeak 
~ita duyayor, g&derbal 

if & llaeebar oluyordu. 

' 1tl•a,.k, beyu .. 

\~kı onan elleri gibi! 
~., • A7be1, o ••kite ka· 
"' tideki ııraıklann tos 

te latlerl parlak parlak 
llnnemltd. 

-...ı teJdl, ••I el, ......... , 

mlblı, damarlara g61Clkmlyea 
kollar. 

2• ·6· 935 puartnl gtal .. rtaamede tarif edildiği 
•eçblle ıekllf urf larıaı IUt oaa kadar Aakan'da 

- Blrtey mi nr Aybey el· 
lerlmde? 

Dellktab, kıp kırmısı ke~lldl. Salık •tef yakıyorda. 

amam mıdır1•11•• nyataad •ana ter1mı .. .erme· Devlet Demiryol
ı.r1 Y• daha futa taftlllt almak lttlyealerla laer gea 
fllbemlse mlneaatlan. 1613 ' 11 20 larından: 

O kadar dalmıfll ki, g61lerlnla 
bir ok gibi ba ellere aaklanıp 
kaldıııaı farketmemlttl. 

O ... kınbk anaıada, 

- Bayır, yok ·diye keke· 
ledl· fakat ellerlalı bir batk• 
tirli de .. 

- Anlamadım; auıl bııkı 

tirli?. 
Aybey ha nalden bllbltln 

.... nh: 
- Bani ·dedi· ne blslm, ae 

ele blslm kachalana ellerlae 
ben•mlyor. 

Y akmr da hafifçe pembelefll, 
ghledal flrterek; 

- l ... ıllkıe• Aybey .dedi· 
blslm etlerim .. hiç çabımayor, 
pet gGrmlyor, ıopnla, ıuya, 
katı teJlere dokonmıyor da 

Bu ınhk, kabrımıa adtımıa, 
a~r, bogak, horahala bir aeıle 
prln .ayledlli duyalda : 

Yakar gitmekten keadlnl 
alamadı. 

Aybey OD• rldıttı •• •••e· 
rlnln dibinde a11ach : 

- J>anılar gibi b6prıyor 

•~ın mi? Bealm de 1nlm fe· 
aa, lakaı o kadar delil Sea 
Salıgı, •ntta aua atarkea 
duymal11ıa Y abrl Seli, bir 
aeaylp caDa9U •ayktl'lflDI aD• 
dmyor. Şlm• bUe ou yakıa 
blqey delil m17 
-Füaı aGyledlll parça Tlrk· 

çe delil.. 
- Tltkte amma kolmakla· 

na dtllndea. 
- Sona •ar -

Hamza Ilüstem 
Fotoğrafhanesı 

FnkalAde ılr'ıt •e aefuetle •e temlaatb olarak fotogıafa 
mltealllk ber it yapıhr. 

Vesikalık Resimler 6 Saatte 
Amatör işleri 12 • 24 " •erilir. 

Portre realmleri, ığnndlıman, kut poetal ltled teminatlı Ye 

pek elnrltll flatlerle n mtlmkln mertebe u bir umuda 
yapılır. 

Satış Mağazasında 
En maruf fabrlkılınn cam, filim, lAAıt, maklae •e eaıa· 

lan rebbet kabul etm•• flaıl .. rle 1a11br. 

11u1111111111111111111111111111111111111111111uııu11111uıı1111111111111111111m1111111111111n' 
= ı= - -- -- -
1 SIHHAT 1 - -
1 ECZANESi 1 - -= a = == = -- -- -- -- -- -- -- -== = 
~ Hamdi Nüzhet ı - -- -- -- -- -- -- -- -- -
i lCiikl>' 1 - -
§ -= -- -- -- -- -- -= ~ 
§ Ucuz, Taze, Temiz = = • 1 Iliç Çeşitlerı.. 1 - -- -- -- -- -= .•. = - -- -- -- -- -= == - -- -- -- -- -

lzmir Defterdarlığından: 
laal.tala •ergi borcaadaa 6tlrl ıahalU emnl y-•• 16r• 

haesedllea latlklü malııllealade Gladll çakmUID .. klhı '9 61 

ıayılı baae tarihi llladaa ldbare• yirmi bir gl• mldclede •· 
tıbp çakanldı&ıadu pey ılrmek lttlyealerla Def terdarbk tab· 

tllAt kalemine Kelmelerl. 1609 4 8 12 16 

Izmir Evkaf ModorlOğOnden: 
Seaellk am1 
klrua 

No. 

109 
500 
655 
801 
2• 
7i 
50 
50 

'° 
50 
86 

'o 
60 ., 

575 
60 

180 
ızo 

240 
96 
30 

100 
60 
60 

200 

36 
48 

150 
72 
7i 

120 
'12 
26 
ıto 

150 
65 
65 

180 
120 
110 
200 
96 

120 
180 
80 

soo 
515 
575 
675 

72 
'8 
60 

E• 16 
~•e 7,8 

c 5 
DllkkAD 13'7 
E• 8 

Dlkku '" .. ,86 
c 488 

Ani ·39,tO 

• t7,89 
Dlkklll 1,1 

• 11 

• 61,1 
E• 19,1 
Dllkkla 56,68 
An. Ye dam 2, 1 
Dlkkla 68 

Et 8 .. 12 
• 28,1 
c 68 

Dlkkb '8,50 
• 6 
« 8,10 .. '° 

Oda 9 
E• 2,21 

Kal ip '' 
D6kklD 186,199 

.. 189 
• 191 .. 191 .. 1 

E• 25,36 
• t 

Elkkb 5 
~ 1 .. 18 

"" 20 .. 22 .. j4ı 

E• 11'1,189 .. '6,58 
c 2 

Dtllu 16 .. 57 .. 28 .. 38 .. 40 

E• 31 .. li .. 2 

llHkll Vakfa 

... aae. kıla IMIÇlt 
allpaea e. Meurbkbefa 

• • 
• • 

çetme ..... lluuly• 

camlalb • 
• • .. • 

çaDCSIU ..... 
kntelll•'- ............. 
.... r....ıt. .. ....,_ ... ,. .. • 
baltaaee. 

...,..,.. 
mekke,-... • c 

kemenlb ... bpb 
gedikli 1. ..... ..... ... ,. .. teni otla 
kanaılaa .. _ 1. B. ••• ,... 

• • 
aamaa .... 
puuyerl 

maytaplar 
t.atdank 

• • 

............ ,a. 
la. ..... ,. 

c 

bplumalta ..... 
eamlaltı •lbola 
lklnd ... ...,e ·•ıbola 
otmaa.... m. medreee 

lklçeımeUk 

• .. 
.. • .. 
- • .. ......... .. • 

............... a ... ,.. ... .. • 
"" çaqa 

• 
" 

hutaae c. 

aaahçe ... 
kaftaal ı. 
demlrcller iti 
kemenlb 

• .. 
.. 

••-imam 
dol8pbka7a 
mamca e. 

• .. .. 
....... et•• 
paaryerl .. ..., 
n•k .. ......... 

• • .. 
• 

~ Başdurak Boyok Salepçi 1 - d - Vak fa alt yakanda yerleri " aamanlan •• 1eaeHk klnlan 
§ Hanı Karşısın a.. § ~&eterllea akanı OD gfla mlddetle açalı artınaıya çakanl181fbr. - -§ § lbaleal 11,6,1935 talı gtaı .. , o•blnledlr İteela:I olalar tut· 
5 5 lanaı 61reamek •e peJ ılnaek , laere hergb ...ı oadlrde b· - -Si 5 •r E•bf m•t ......... " IWe .... tle iMi oülnle 

~-~=··;c.;=• . 1 1611 

Muhammen bedelleri ile 
miktar n •aııf ları •Pl•da ya· 
11b mallar 10·6·935 ıarlhlade 
paurtetl gClntl aaıt 15 de açık 
ebllıme aıallle bumıhıaede 
7 Del ltletme mOletdtllt' bina· 
11ada aabn ah nacaktır. 

Ba ite girmek lltlyenlerla 
161,66 liralık muHkkat temi· 
aat nrmelerl ye kanana• ta· 
yl• eultl •etlkalar •e kaaa· 
au dOrdlacl m..ıdeet mad· 
biace ite Jlrm•Re maall kana· 
al balaamad•I••• dair beyıa · 
D1me ile •JDI gtn .. at 15 e 
kadar komlayon relallt'ne mtl· 
noaatlan lhımchr. 

8a lf8 alt eaıtaameler ltlet· 
•• kaleminde paraııa olarak 
dafiblmaktadır. 

Qntl hıaar ılplrle btlylk 
mlktan 9'50 muhammen be· 
dell Un kanı 1795,5(), ballr 
dplrle kOÇÖ miktarı 4500, 
mabammea bedeli Un kant 

360,00 28 31 ' 6 

Dok.tor 

Osman Yunus 
Ded n Teaadl Butabklan 

Moaah .. 111 

Bergfln hutalan •t.ah -t 
1 O da ak .. m albya kadar 
bbal •• tedaYI eder. 

Adree: Kemenlb Şamb..,. 
bk aaman 19 

Zabıtaya TecavDz 
Çonkbpa'a Guller mahal· 

letlala kateU aok•l1•da Slley· 
... Ol'• e- aarlaot olmat 
•• aln atmıtbr. Bana duyu 
iki pollt memura yuıaa yak· 
iattıkları nkıt ellade bir de 
bıçak g6rmltlerdtr. e ... , bı · 
çakla polltlere hleam etmlf, 
•leadelede pollt bay Hakkı 
lleçakla parmaklarından baf il 
1arette yaralaamıttır. Tatatan 
a- Hllyeye terllmlttlr . 

Sarhoşluk 
lsmlrpaluta kldb Mebmed 

ogla Bay Maammer, ayni otelde 
yatu Ce.deı ~la Bay Necati 
n Kan Bekir ogıu Bay Ah· 
med tarhot olduklan halde 
dol.....ı.• kerdoaa doAra gl· 

b rken hılkıa lıdnhatıaı bo · 
aeak derecede ylbek prkı 
tGyledlklerladea tatalmatludır. 

Mantarcılık 
Fnmıa klllaell yuında Ha· 

R'D otla Baynm'ıa 45 llruuu 
mutanalıkla çalın parlak Ali 
ile arbdatı Tlre'll Adtl ta· 
hani memarlan tarafından tu · 
talmatlar .. r. 

Bıçakhlar 
Pettemalalardm Olma• ~11 

Oaawa'da bir bma, ye M•· 
... otla Alt'tle Mr lleçak .... 
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Akşehır Bankası Aydın demiryolu ROYAL NEERLANDAlil KUMPANYASI 19 uncu Tertip 8•· . - K " CERES " vapuru 3 haziranda gelip 6 haziranda Annr, . z M 1 R s u B E s ·ı umpanyas1 Amaterdam, Roterdam ~e Bamburg limanları için yok alacaktır. letleri Satılıyor·· 
1 9 Şirket hleeedarları umumi "SATURNUS" np11ru 12 haziranda gelip yOkflnll booaltuktan · •ye 

İldncl Kordonda Borsa civarındaki kendi blnaıında heyetinin 26 Haairan 1935 ıonra Burgae, Varoa, Köıtence için ytık alacaktır. BOyOk JkraıJll 
TELEFON: !2363 çar,amba gOnQ ıaat 12 de Lon· "ULYSSES,, vapuru 15 haziranda gelip 20 haziranda Anvere, ı• 

dra'da ü1t Brod Sltrhte Vln· Roterdam, Amsterdam ve Hamborg limanları için yak alacaktır. 3 0000 Jt8 
HerUlrlft (Banka ve Komisyon) Muame- çeeter Bavz'da kAin şirket lda. SVENSKA OR1ENT LlNIEN 

leleri deruhte olunur. rehaneelnde fevkalAde bir içti· ••NORDLANO,, motora 4 haziranda Roterdam, Bamburg, Co 
miU aktedUeceğl ilin olunur. penhage, Dantzlg, (;dynla, Cöıebarg, Oalo ve lskandlonya • Mükafat 

Mevduat Faizleri 
Vadesiı.lere % 4 
Alb ay vaddiye % 5 
Bir sene vadeli ıe fAı 6 faiz verilir. 

Zahire, Qz6m, lnclr, pamuk, yapak, afyon naalre komlı· 
yoncoluğo yapılır. Mallar geldiğinde eahlplerlne en miüald 
şeraitte avını nrlllr. 

#1111111111111u111111111r Doktor .,.111111111111111111111111, 

: A. Kem3l Tonay 1 
- -- = - Bakteriyolog ve bulaşık ile salğıo hastalıklar 5 = mfltabassısı -= Bumahıne istasyonu kaqımıdw dibek aobk bapada 30 uyı· ~ 

lı ev Te muayenehanesinde sabah ]Saat 9 dan akpm nıt 9 a kadar 5 = hastalanm kabul eder. EE = Müracaat eden hastalara yapılmıaı lizımgelea uir tahlil&t ve E: 
_ mikroskopik muayeneleri ile veremli hıştalara yapılmasını cevaz gö- ;;;; 
•=: rfilen Poomoıoraks (hava vermek) muayeoehaoeıiodc: muntazaman = 
~ 1111 ya P' lır · '11111111111111111111111111IJilIJilill1111 lilltl I IJ l llJI il llll lll IJ llJ l lllfffi 

Menemen şarbaylığından: 
l - Şarbay'ığa ald teavlr11t dairesinin ııeneli tbtlyaçı olao 

10500 kilo mazot, 1650 kilo ince makine yağı, 150 kilo kılın 

makine yağı, 550 kilo btyaz gaz, 20 kilo fisıtlbil, .,SOO adt>d 
220 vahlık 15 mumluk eokak ltmbaeı, 30 aded 40 mumluk, 20 
aded 75 mumluk tenvirat IAmbası yirmi gOn mnddetle kapalı 
zari ueolO ile eksiltmlye konmuştur. 

Bu içtimada 1 Bazinn 1935 limanlarına hareket edecektir. 
tarihinde TOrkt7e'de mevcud "ROLANO" motörii 22 hazlraoda.Roterdam, Bamborg, Dant· 
Aydın demlryolu loletme lol ve zlııc, Gdynla, Goteborg, Oalo ve lakandlnavya limanları için yak 
tlrketln bll'omum menkul ve alacaktır. 
gayri menkul oıallarile herUlrlO 
hrıkok ve ınenaf linin ( Aıağıda 
ba!uedllen 11tıı mokneleeinde 
yazılı kan mevcudları, banka 
mevduatı, eıbam ve tabvUAt ve 
Qçllnca oahıelardan tlrketln ala· 
cakları hariç) 1 Haziran 1935 
tarihinden itibaren 4 O tıene 

içinde tediye veya kora ketideıl 
eoreılle itfa olunacak ve 1 Ha· 
ziran 1943 tarihinden evvel 
erken öd~e veya konverelyona 
Ubl tutolmıyıcak olan itibari 
re'ı6lmall (1,825,840) İngiliz 
liralık (YCl&de yedi buçuk falzU 
'Uark b"rcu tahvilleri ) nlmlle 
çıkarılacak tahviller mokabUlo· 
de IJ 6rkfye cumariyeıl hDkO· 
metine d"vir ve temllkl bak· 
kandı. Tılrkfye cumurf yeti bil· 
kümetl lifi ~irkl"t lrHIOdı ıa~ · 

dika muıHık olarak aktedtltn 
1 Ma1uı l 9 :l5ltarlhll mukavf'lf' 
mllzakert. edilecek ve muvafık 
göriıldi.lğü tıkdirde tıııdikl lçio 

karar verilecektir. . 
lçtimaa lttlra~ edectk bi se· 

darların içtima tarihinden lıi · 
akal oo dört gün evvel hi~s~ 

SJ1:BV1CE MARlTlM ROUMAlN 
Garbı Akdeniz için' ayda bir Muntazam Sefer 

"ALBA JULYA,, vapuru 20 haziranda gelip 21 hHlranda 
Malta, Manllya ve Bareelou limanları için yfik alacaktır. 

0PELEŞ,, vapuru 14. temmuzda gelip 15 temmuzdı Malta, 
Marellya ve Bareelon limanlarına hareket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF. GRECCE 
lzmlr'le Nev· Y ork araeanda ayda bir muntazam ıefer 

"TAMESlS,, vapuru 18 haziranda (Değru) lzmlr'dcn Nevyok 
için yak alacaktır. 
Hımlı: hlnlardakl hareket tarihlerindeki değişikliklerden acente 

meı'ollyet kabul etmez. 
Fula tafallAt için İkinci Kordonda Tahmil ve 'Tabliye tlrketl 

binası arkasında Fratelll Sperco acentalığına mGracaat edllmeaJ 
rica olunur. Telefon: 2004 . 2005. 2663 

2 - 'Eksiltme iti 15 ·6· 9;JS cnmarteai lbftnü saat 
icra edilecektir. 

15 de eenedltrlnl, elrketlo Loudra'da 

3 - Bu i•io muhammen kıymeti 1222 liradır. Monkkat 
~teminat akçası yığ kısmı lçln.82, lAmbalar için 10 liradır. 

4 - Şartname ıarbaylık dalreıloden lıtenllebUir. 

5 - Talip olanların Menemen tarbayh&ına mdracaat etmeleri 
llAn olunur. ] 57 4 30 4 8 12 

I . ' 

-Perakende l\.ükürt 
Satılıyor. 

Memurlar kooper.tlf inden: 
Keçiborlu kakartlerlnln 50 kiloluk torbal1rını 320 kuruıtan 

İtalyan k6kGrtlcrlnl de 34:5 koruotan perakende olar1k ıatmıya 
baıladığımızı sa1ın halkımıza blldtrlrls. -lzmir liman işleri alım satım ko-
misyonundan: 

Aleancak lekeleılne rampa eımtı otınlırla limana gelen gemi· 
lerden boıaltılıcak TC hu gemilere yGklenecek maaen kGmlrle · 
rlnln ylkleme n boıaltma tel ton Ozerlnden ıçık ekılltmlye 
konal mootor. 

Açık eksiltme Haziranın onuncu paurteal gClnd --' onda 
yapılacaktır. leteldilerln altıyCls lira depoılto par ... nyahad bu 
miktarda bıQka kefalet mektubu getirerek e~ılltmlT,e gh,:melerl 

blldhlllr. 1610 

Olt Brod Sltrittr. Vlnçeeter 
Bau'da 100 numarada k4fo 
ılrket idarehanesine uya İz· 
mlr:'de Alaancak'ta kAln tlrket 

ldarehaneılne veya utanbol'da 
Oemanb bınkaıını tndl etme 
lerl lbımdır. 

Gerek Terkiye Btıyak Millet 
Meclisince .,., gerekıe efrketln 

hisse ve tabvU4t sahipleri umu· 
mi heyetince tasdik edllmeai 
meorut bulunan tio mukavele· 
namenin ıurellerl, hl11e ıened· 
lerlaln teTdl mıhtılll olarak 
yukarıda yazılı yerlerin her· 

hangi birinde gOralebHtr. 

25 Mayuı 1935 
idare mecJfsl emrUe 

geoel ıekreter 
R. P. w. Adeane 

27 28 8 4 

Tt:J Q KiYE 

t. I R/\~T 
BAN~A51 ,.. 

20000)irB 

V. N. 
vv. fi,. u. vsJJ 

Der Zee 
& Co. 11 

DEUTSCHE LEV ANTE .ıJr4 ı. .,.o .... 
"ULM vapuru 9 h••1 

!Jat 
" k•ıır" 

bekleniyor, 13 bazlrıD• bor~ 
Anv~rı, Rotcrdam, Sılll ki''' 
n Bremen için yok ılıelb•,J· 

"ALAYA,. npora 23 
lrt'' 

randa beldeni yor. 27 b•• o•ııı 
kadar An vere, Roterd•~· yO~ 
burg v" Breman lçtP 

alacaktır. al~' 
~ERVICE DIRECT DANtJ 

1UNA HATTI , 
1 p ııııı 

·"1 t ~z !\,, nıot öril b• t'! sı• 
nımıtd11 fılııp Hud•P"'ıt. o~ 
tfıılav11 ve \'lyaDa h;iıı ' 

almakıadır. . ,o 
i') b•••' .. ATJO., motörO 1:, 9r• 

da heklr:nlyor. Budıpttl~~ 1o~ tlıılava ,. ~ Viyana fçJ 

alacaktır . bl'I 
11 0UNA,, motörO 30 pe'_t' 

randa bekltnlyor. sodl! ,
Bratiıln ve Viyan• tçl• 

alacaktır. ıeıi fi 
N. B. - Gelip ı.rda 1~ 

npur tarthlerlnde -~ ..... 
hiçbir me1'oll7et kabol ıocı11 

T,.lflfnn Nn. 2007 

OksOrenler! Mut· 
laka (Okameotol) 
ÖksflrDk Şekerle· 
rini Tecrllbe Edi· 
nız •. 

ve Pflrjen ŞahapıP 
En fletflo Bir MOs· 
hil Şekeri Olduğu· 
ou unutmayınız. 

Kuvvetli Mftı bi 
htiyenler Şaha 
Sıhhat SOrgOn 

Haplanoı Maruf 
ecza depolarından 
ve [Eczanelerden 
Arasınlar. 

-l'r ı>Meo•• unlnraltede ) 
(Maarin Prof_, 'Jl. 

Dr. A. Safit1!,.,. 
ı\ğız ve Diş ffek• 

d)eei" u .. taıara bergtlD "D 

IODU baPJ'• 9'J_ 

lıti.klll caddeti /:; ~ 
Aııkan a~aııı 2 1' lf 11 O 

TeJgraf • , S T • 49,S 
TelefoD : 


