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Başbakanımız 

8AZIRAN l9:J5 lzmia'de herglln sabahlan çıkar, ıiyasal gazetedir. Telcf oD: 2776 

Dış işleri Bakanı Bay Tevfik 
Roşdo Aras'la Moskova'ya 

Gidiyorlar. 

Yurddaş! Hava Tehlikesi Karşısında ödevini Bil ve 
Hemen Hava ~urumuna Yardıma Koş ... 
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Ş k Bay A. Doğan Ha a Tehl.ke . K d 

C. H. Partisi Ocaklarında Toplanan 
Yurddaşlarımız üye Yazılı}rorlar. 

e er Ucuzluyor. I nnn Akşam v ı ~ı arşıs~n a. 
b b k 1- I .. .. Geldi. 
oaş a an smet nonu 
Grupta izahat Verdi. 

--- ·-..---
~'kıra, 4 (A.A) - C. O. Partisi K•motay grobıı bugün 
"-... 15 le Erzincan 11ylavı Saffet Arlka' mo başkanltğı altında 
........ d, 

~:'tb~kao ismet loönQ hfikdmetln ulu11al ihtiyaçları göz~• 
'' te f laao1al yeğretlmleri tmklo gördükç., hemen toplamak~ 
'-'k llldekl prenılplerlol bir daha belirtmiş ve hu cOmleden ol 
~ Gıere fıbrlkadı toz eekerln kilosu :l5 kuruşa ve kf!Pmf" 

"- ~ de 28 kornııı todlrUmesl için hazırlanmış olan kum· 
•111utaya euouldu~ono blldirmlotlr. 

"~dın sonra dıt bakanı Tevfik RnşdO Anı eon BOkre( 
"wt. llıetre koouımıları hakkında parti arbdıılaranı aydmlıt· 

,,'· Gerek bııbıkanın, gerek dıt bakanı Tedlk RGtdD 
•111 dlyevlerl ~ropça alkıılarla kareılaomı~ n onınmıoıır. 

Vasıf Çınar için 
bnn Halkev~nde Büyük 

Bir Tören Yapıldı. 
ı.._ir Muallimle;i Don Vasıf Çı· 

nar'ı Gözyaşlarile Andılar. 

\t ,.. "' - .. 
1*4.·,,'-r Çınar'a aid iki reaim: VAsıf Ç1oar Prağ elçiliAinde Çekoılo
't,~uaıar baıkanı ile konuşuyor. V&ııf Çıoar'ID kurtuluı ve istiklal 

Vasıf tamımen cınlındmldı. 

1 •lınmıı bir reımi. 
l.t ... _,, moalllmlerl; alueon 

---·---Tilkilik Nahiyesinde 
don akşam bir top
lantı yapıldı ve ftye 
yazılma"ına haşlandı. 

T6rk ulusu, tinı kıınetlP. 

rloi arurmak için keer.ıılnl 

açh n bava kuromunı yardıma 
bııladı. Aruk herkeı bundlD 

Hay Avni Doğan bıhaedlyor n b~r Tllrk, uçak· 
1arnlr n Maolııa illeri C. B . larımızıo Myııını artırmının 

P. baokaaı Yoagad nylH• Bay 
A ~ol Doğın, ref lkaılle birlikte 

dOn akıamkl Afyon ekıpreaUe 
Aukara'dan gelmleılr. 

bir ~dn olduğunu ı«SylDyor. 

Uçaklanmızı trıırmadıkça, bin 
oç"ğımıı olmadıkça nh1t uyku 
uyumanın lmkinı olmıdıAı 

keatn (Kaı'f) olarık anlafll· 
O..mah1ne lıtuyonaoda tar· mıttır. 

bay doktor BeM.et Us He C. Comnrlyet Balk Pırtlıl oeak 
H. P. llbaylık yönetim karolu Ye n•hlyelerlnde de, ha•• ıeh· 
Gyelerl tle parti ocaklan Oye· UkflllDI bllea iye 'azmak lçta 
lerl, ltÇI n eeaaf birlikleri çallfGJalen b8tlaauılardır. Par• 

kanalları ( Beı«Jed } 6Jelerl dll ollU olm81lD, blt6a JGrd· 
Ye dalaa W.k unt tarafın· dallar umtleıl ... ld putl oeat 
daa karıılanan Bay A TDI Do- n nahiye merkealer•nde top 
ğan; kendisini kartıhyanların laaırak baTa kurumana yardım 
ayn ayn ellerini ııkmıt n le· için Gye ya11lmıkıadırlar. 

tekktır etmlotlr. İoçl n emaf Memleketi kurtaran, ylkcel· 
blrllklerl namına Ubayhk parti ~en Bayat Denim Pırtlmfzln 
batkaaı bay ATnl Doean'a tase çatıeı altında yapılan bu tnp 
çlçeklerdea yapllmıt bDylk ve laoblarda bnlunınlann ntan 
gazel bir bDket verllmtıtlr. mftdafauı o~ronda gôıterdlklerl 

... 

Sayıllnm bine çıbrmıya borçlu o'Iduğumuz bir uçak filomu&. 
Dan ıktam C; B . Putlıl l heyetlerlle genel bir toplınta 

TUklUk nablyealnde ocak idare - Sonu 6 ıncı yOzde -

Bay Milat SliylOyor 

Kasatura ile Parmağımı 
Kesmek istediler .. 

"Vresi, Meıi Kasatura Na Tu Kopso
me To Heri!,, Diye Bağırıyordu. 

Sorduğum Sualler Şunlardır: 
1 - Hayatta ençok korktoAanoa dakika, 2 - Eoçok sevindiği• 

niz dakika, 3 - Saadet hakkındaki telakkiniz, 4 - En fazla ya· 
lan eöyliyen kadın mıdır, erkek midir, 5 - Yalan lazım mıdır? 

Bıy A vnl Dolan; lıtuyondın yftkeek duygular gögaelerlmlzl - O dakika bent glhmell· Parmağımı ağzıma koydum. 
matemadi1en yalayordom, ula· 
tıyordom. Behre yala!. Çan· 
kil heriflerden biri 

doğruca nine ~ltmletlr. kabırtmıktadır. diniz!. Yalı bire, yıla bire!. ... ~ ........................................................................... ~ ............................................................................ . 
~·ransa'da Gene Kahine Buhranı 

Yeni Kahine De Devrildi. 
· - Vreıi, metl kautnr1 na 

ta kopaome to heri! (Kuıtan 
ile elini keeellm.) 

Diyordu. 

Fransa CumurBaşkanının Buison Ka· 
binesinin istifasını Kabul Edip Etmi

yeceği Henüz Belli Değildir. -

• • • 
Bono anlatan, ltbaylık en· 

' ' • koparak ebediyete 
~--~ be1ak ve değerli Vuıfı, 

1 
' lkevtnde bıt1ral1rı, en 
~ 8'ıtgUerl, ona aid dooan. 

~~tt Ue andılar, yaıat11lar, 
l' ildeki acıl1rı dGkı61er. 

tı'-1'•1ltıda Vali General KA 
S-ııb itlk.'ie tarbıy bay Behçet 
' ti 1 t1a, kOltGr bakanlıgı ge· 
~'f i•P..lttôrierlodea bay Rıdvan 
4~,·· llıeelekr tedrl11t genel 

~~ı,6
16'' bıy Roocto, lzmlr 

lı,,. • dlrektısro har Hikmet, 

Ooon meılek içinde totot· 
mot bir ruhla yaptıgı dcgiıik · 

ilkler, meılek ve terbiyede 

Dzerlnde dutdardoğo ookt•lar, 
(Hakka •e yenlllge tıpan bir 
nesil yetlttlrmek) boıoıuodıkl 

davalara, halk ve mu.lllmllk 

ılleal içindeki ııcakhA11 ıaml· 

mm~ı. dal bud.k ıalmıı, yeoll, 
gOlgell, ufukları totmuı bir 

Franu, mnbakkak ki, aıluntıla 

gfinler yaııyor. Flanden'den eonra 
Buison kabiaeıi de düıtO. Banuo 
böyle olacağı zaten belli idi. Flan• 
den'io baıına gelenin Buiaon kabi· 
neeinin de baııu gelcctğioi oran• 
hyanlar (Tahwio edenler) hiç al· 
daomamıılardır. 

ler olduğu gibi · iıtemiyeoler de 
vlll'dır. İıtemiyeoler durumu töyle 
gözden geçiriyorlar: 

Fr .. ngın kı1meti diltilrDlemez. 
Eğer düoürülüree bundan ençok za· 
ıar gör~cet olan f•kir halk11r. O 
fakir halk ki, bo paralan biriktir· 
mek için birçok ma.brumiyetlere 
katlaomııtır. Fraog düoer·dütmez 
bunlann acnetleri hiçe inecektir. 

Parlı, 4 (A.A) - Kamutay 
hOktlmete 192 oya k1rtı 890 

oyla ~aveolnl blldlrmlotlr. 
Parla, 4(A.A) - P.ılımentoda 

aallhlyetler proje1l mlzakere 
edlllrken flnanı bakanı bay 

., .., 
~t'•tb Qallim mekteblerl, orta 
•t "' ler, llkmektebler madar 

~~Çle;llimlerl ile mDnenerler, 

~tı,) ' mekteblller lınır ba· 
tı, Otlıtdı . 

1~tletı defa ilk tedrl11t lıpek· 
~'•• ilden bay Aıım KOltlr, 
tt-.a llloılllm bay Tahıla, 
~-ı._ llııar, bpeka6rlerdea 

~~ıİ Ferid, Rıuf, muallim 

"-,, daha baıı batlbler 

çınarı andır1n nrhğı anıldı. 

Onun yordıeverllk bahılnde 

lzmlr' fn ltgali ıaaa, Mıeıthkta 
na11l lıyan eul~I, Ödemlt'ıe 
ilk korıun ; patlarken onunda 
ayol lıyıol• nuıl harekete gel· 
dlgl, bU4bare ılllbı bırakarak 

( lsmlr'e Do~ra ) gazetealnde 
naeıl çahetığı, anlıtıldı. Sonra 
onan lnkıllb içindeki .. bılye· 
tine geçildi. VA11f 'ın duuı.ıa 

lnanmıı bir kıbraman olarak 
AtatGrk'ln yolandı en ileri 

atdmıı genç bir ideal lakallbca 

- Soaa 3 ad fllde -

Fran1a'dalır5 kabine buhranla· 
nnı doğur.o kunet, ıiyaııal dtğil, 

f inaosel (malt) dar. Bilıyoruz ki, 
Fr.uııa, ahın eaaaıodan aynlmıyao 

le ona dört tile unlao devletler• 
deo biridir. İıviçre ile Belçika da 
altın eaanndan ayrıldıktan ıonra, 

}~ranııa bu i:te ) a loızbaııoa kalmıı 
oluyordu. 

Bu durbm Franıa'yı çok za• 
rara eokayordu. ÇOokft, dolarla İn• 
giliz lirası d@ıdükteo aonra Fraoııa

da ticaret a;almıetı. Frangın pahah 
olmaaındaa areıuluaal ticaret itleri 
Amerika ile İngiltere'nlo eline geç. 
mitti. Flandea bfikdmetl huna bir 
çare ararken, Frans11 bndceaiDde 
bizim para ile (700) milyon lil'ahk 
bir •çık g6r4ldü. 

Frupa cllf4rllmetiai iati7ea-

1'"1aodeıı kabinesini diltüren 
sebeb, nlbayet Baiaon kabiaeııioi de 
devirdi. Pıriıı'ten gelen telgraflar, 
Cumac baıkanı Bay Löbrön'iln bu 
aon iııtifayı kabul •tmiyeceğini id· 
dia ediyorlar. Ba takdirde Fraosa'da 
yeni birtakım ııiyaaal hadieeler bek· 
lrnebilir. Buison kabioaiaio de 
döotüğiloft bildireo ajanı haberleri 
apğıdadır. 

Parla, 4 ( A. A) - Parlımen• 
toca hGklmete gtı.ealldlktea 

ıoara bıobakan bıy Boolıon 

normalden OıtGn yekteder pro 

jeılnl parlamentoya vermlttir. 
Bundan ıonr1 f lnanı kemlayo· 
nonan gDrGımelere b9ıtımaıı 

lçla toplaatı dlglbllD*fbr. 

Caillanx FHDY f lnanıınıo bı· 
tında balandu~o mOddetçe 
frangın kıymetten daeOrGlmlye· 
ceğlnt ve batan pıraların lıttk · 

rarını derplı etmekle ber1ber 
frank ile altın ara11ndıld bu· 
glnkft nlsbelln her halde oıu· 

bafHa edileceğini ıôylemlotlr. 
Parlı, 4 (A.A) - Parlımen 

ıo hDk.tlmetln lıtedlğl tım ıa · 

llblyetlerl ~62 ye kartı 26cl 
oyla reddederek haktlmeıl de· 
•lrmlttlr. BOkumet lltlla et· 
mittir. Maamaf lh boganktl 
prtlar içinde comur baokaoıoın 
bu lıtlfayı kıbol r.dlp etmlye· 
ceğl beniz belli değildir. 

Parlı. 4 ( A A) - Fi nanı 

lfled ........ aanfaia ... ta. 

İlba1lık encümeni baıyazgaDI 
Bay Mitat 

cOmen bınazganı Bay Mltat· 
hr. ilk korkoıoon uga ell· 
nln parmaklarına bıka baka 

aolahyordo: 
Sonu 7 inci ylzde -

ılı boraaeaoı yentden ıevilemek 
için korulmaıına kartr nrllen 
komite Oyelerl bogDn eeçlle· 

cektlr. Bu komite f inanı itleri 
bıkanına f loanıal plya11yı daha 
fazla lncellyecek rantların ·ve 

bGUln gayrimenkul eıbam ha· 
reketlerlnln gellomealne yanya· 

cak olm tedbirleri Gurgeye• 

oekdr. 



hava Tehlikesi 
Hava Kurumuna üye 
Yazılan . Yurddaşlar •. 
Anbn 4 (&.A) Yeniden hHa tehUkeılal bllea iye ya_ 

•dolar. 
'O;e aamaraıı adı Ye yalhk ylkeal 
700 B. Blın6 kitapçı (Muğla •yluı) 50 
701 h. Halil Sokaıeaıler T. 8. K. ltpekt6rtl 100 
1~2 &. Derç K . TGrker Afyon Hylnı 100 
783 b. R'amf• Eıhltehlr slnat bınkaıı 25 
704 b. Velabl Çol1paa slraat bıak koatroll 24 
705 b. lımall Ösı DfJDt E,klteblr kaYaklıclere tvıohaneel H. 20 
706 b. Ylmnl Tan cel lıthakh bol~adln llokala ba~ 6ğretmeal 20 
707 b. Mehmed liatlrk İıhakb T.B.K. fQbeıl mabaıibl 20 
708 b. Eke K.•n man lıhakh ka11tanbıyı 24 
709 b. Mehmdd .Repd lıhakh bakkal 20 
710 b. Bekir Ô• J'ıtbaldı tuhot bat 6ğretmenl 20 
7ll b. Nuri Ergun lıhakb 4'retmenlerladea 20 
712 b. Maıtaf11 cleı ·eli İehakb emekli 6jretmeni 20 
713 b. Moıtafa Y .. ıar ,, C. B. P. betkaaı 20 
'11 ol b. AWanahmı D ÇaUk bnbaa k6y 61retmeal 24 
7 l~ Seyf I Oraa Ye .aylell DJ•aaı mabaaebet 1 d batkam 120 
716 faik •e ayleel ,, ,, 2 el ,, 50 
717 AWdln Yardaka J Ye •7lell ,, ,, ,, 5() 

50 
50 
40 
40 

718 Atim Oaea n .. yleıl ,. ,, ,, ,. 
719 Fe•• Erlo •e ayle1I ,, ., ,, ,, 
7 20 Celil Dlacer •e ayled. ,, ,, aye 
721 Refik Bakay ,. ., ,. 
72~ &.ırl !Ma 
723 Fahri Ö..Uu 
724 Mehtned Ati 
725 E. Rıfat Okan 
'726 İbrahim Tamay 
7'1.7 Z. Akif Akeraa 

" 
" 
" .. .. .. 

728 Y D1af Zly• .Aalaa ,, 
729 Mee11et Me11emeacl otla 
730 &alld DemlNOf •e ayleal 
731 N...t ba .. k n •Jled ., 
73~ Ea•er Ekrem •• 
7:J3 ltemalettla Akarlce ., 
7 34 Emin Hakkı Y aaak ., 
785 Tabela llkay .. 
736 Kemal Batak .. 
787 Nlyal Ôaceler •• 
738 Hayri {'tacı .. 
739 l.mall Hakkı Sedar~la., 
7 40 M .. hmed Zeki Sidermea " 
7,1 Halit Yatıt .. 
7 42 Abdallıb AU Hemen " 
7 48 Faruk l1ık .. 
7 '' e..rt Yasan .. 
7 45 FHsl Ducan .. 
'7 46 lbrahim Etem Ôamea .. 
7 4 7 Reıml Öaıgll " 
748 Faad Betkardet ,, 
149 Mukbil .. 
750 Hakkı Alet ,. 
751 All Nemkl Gark .. 
752 &.ki Ergin 11 

753 Said S.bacaa ,. 
75' Mltat Cemal Akday ,. 
755 Maıtafa Narl Aydemir ,. 
756 Mahmad Öatekln 
'157 Şahla 
758 Reıml Kocak 
759 lbnhlm Se.ermea 
760 Galib Akeoy 
761 a ... mettln Enla 
762 Ali Kısa Tapy 
76:1 Rallhl Balayır 
764 MDltafa Kak1D8n 
765 Ranm I.ısalok 

'i66 lemall Gaker 
767 Vedad Gakea 
768 &feclı Kat 
769 Sesal Erkat 
770 Tabiin Alptekin 
77 l Tedlk Öaımea 
772 Alteddln 

" .. .. .. .. .. 
. " 

il 

" 
il .. 
ti 

" .. .. .. 
" 

n 

778 Baaaa Tıbıla llermercloğhı 
tuncı 100 

.. .. 
" .. .. " .. il .. .. 
" .. .. .. 

ayled .. .. •• .. " 
11 mlclclelamaml 
.. hlkitlbl 
.. nport6rG .. .. 

•o 
40 
40 
40 
40 

'" 40 

'o 
40 

40 

40 
25 
so 
30 

,. batktıib maaYIDI 25 
.. baımarakip .. .. .. , . .. " 
" .. .. " .. " 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

,. 1 el 11aıf manklp 20 
.. .. " .. 20 
.. .. .. .. 20 

.. .. " " 20 

.. .. .. •• 20 .. .. il " 20 
tı .. ., .. 20 

" .. " " 20 .. .. .. " 20 .. " .. .. 20 .. .. .. .. 20 
.. .. .. " 20 

" .. .. .. 20 
. " .. .. .. 20 .. .. •• .. 20 .. .. .. .. 20 .. " .. .. 20 

" .. " .. 20 .. .. .. .. 20 .. .. .. .. 20 .. .. tt .. 20 .. .. .. .. 20 .. " •• .. 20 
" 2 el ••Jf maraklp 20 
" idare •e it direk. 20 
,. S el naıf maraldp 20 
• mahar dtrekt&rl 20 
.. idare mlmeyylsi 20 
• manklp maaYlal 20 

Aakan alpa.ı.rı manlla-

77 4 General AU Faad Cebetoy Afyoakuablar •JlaYI 50 
• •• 

Aakan 4: (A.A} ·- Aakıra elektlrlk IOl)'etell 2000 llrua 

109Jeteye 127 S llruı 101yete l17~rlan•• 840 llruı ltçileılne 

'19 lln11 mont6rlerlne ald olmak bere Tark ha•a korama· 

na '17' Unbk bir yardımda baloamuttar. 

Tark han kana• bqkaabia 1017ete• göetenlltl baı•ll· 

J8d 1e111kkarle alkltla••fbr. 

' 1 T e o y a z o h a b e ır o e ır n 1 Kftçftk Haberletİ 
Beyanname Dağıtanlardan 1'o=k=Ş~b=.!.:=~~=a e=rkıer:=,~-ııa~:, 
YirmiKi~i Tevkif Edildi . ~~·~:::~ :~::.:~~.:!] 

...,. alranda yoklaaaalar iti ~ 

Toton işçilerini Maceraya Sorokliyeceklerdi 
1 • 

letaabal 5 (ôıel) - Boradaki liUla magasaluında çalı .. a iKiiere beyıanıme dağltan yirmi 
kiti tevkif edilmit •e tabklkata baılaamıttır. Tnklf edilenler, ıabıtaca lıtlcnbları yıpıldıktın eoara 
derhal adliyeye .erllec. klerdlr. -Bay Laval, Yeni Kabineyi 

Teşkile Memur Ed.ildi. 
------------------~---------------------

Cum ur Başkanı Bay Löbrön, Uzun Konuşmalardan 
Sonra l\Joşknlatla Bay Laval'ı Kandırabildi. 

Parlı 5 (A.A) - Parlamento tlgal yetge proj :ılal 262 oya kareı 26f oyla reddeyledlginden 
Buluoa kıblneıl ıtat 20,40 ıı cumar batkanına lıılf11ını ~ermlttlr. 

Comar bıtkanı hemea danıtmalara bathyerak ıırulle Bol111oa, Lnal'ı ve öteki parti llderlerlal 
kıbol etmlı, kendilerine yeni kıblneyl kimin kurman gerek oldoguno konotmattur. 

BalHoa kabineyi J'f'Dldea karmayı ketin nlarak reddeatJgiadea LöbJ6a Lnal'dan kabineyi 
kormaaıoı lıtemlt o da bana yaaıtmamıttır. 

Bal11oa n Luıl camar batkanıaa •yan batkanı Joananeaayl tnılye eylemltlerdlr. 
L6br6a asan koauımalardan eonn Lnıh kıblneyl karmıp memur etmlt o da kabul etmlttlr. 

Bayal okaladan 45 ge•!~.....tttft 
men olarak hıyata ab181""""" 

Gflmrflk Kad~ 
Şehrimiz Glmrlk bel 

törlogı kadroea beni• 
mletlr. Daa memarlan• ~ 
haHlel.rl gelmlt •• 

ıyhklan dagıtdmıttır. ~ - "'··---, 
ôgrendl.lmlse g6re~~ 

bat dq;9ktGrlOll ·fi 
bu yıl yeal •e · · gealı 
yıpılacaktır. 

Takaı I~leri 

"' Tabı komleyoaa d .. ('J 

lanmıttır. Bu toplaa .... r1' 
martyet merkes baak-
fıadaa ltalyaa al 

bloke edilen parelan ~ 

llade yıpılacak lhracaaa l1f 
Ye kıymeti tetkik ...... 
rara b•Alaamıthr. ~i& 

Yeni Borsa Ko~ _, ... "" .. 
lsmlr tedm •• -------·· .......... ·--------

Sovyet Rusya'nın istikrazı r 
Cumuriyetin 

"\ (Ticuet H 1aDayl) ~ 
komeerlllf a• lklyb liri -

Ruslar, ,Çek'lerden (250) 
Milyon Kuron Alıyorlar. 
! -Moıko•a, 4 (A.A) - So•yet Raıya ile Çekoelonkya aruında 

So•yet Roıya'ya kredi aoılma11 lçia yapılmakta olaa konutmalar 
bltmlt •e bir anlatma lmulaamıttır. Bu anlatmaya RGre SoYyrt 
Ruıya ylsde 6 falall bet yalda Gden1Dek laere 250 mllyoa Çek 
koroalok obla~ıyonlar çıkararak ç,.ko41oHk bakanlerına ıatacak 
•e ba rpara Raıya'nıa Çf'koıloı-akya'ya •ereceği ılparltlHla 
6d .. nmeelndrı kullanılacaktır. Bu obll~ıyonlar Çekoelovaky• 
camarlyet hlkdmetlnla lnancaıı altındad1r. 

Moıkot1, 4 (A.A) - İuest ya pseteıııl So.yeı Raıya ile Çe 
koılonkya arR11nda yapalaa kredi anlıem•ıı hakkında dıt leclm 
komleerl Rozengoltın bir makıleılnl neereımektedlr. 

Bay Rosengolt diyor ki: 
So•yet Roıya'aın dıt teclmlnln genfell ~6z3nlnde totalarH 

Boyok Eserleri. 

TOrk Yurdu Demir 
Ağlarla firfllllyor. 
Çankırı, 4 (A.A) -

Ermak •• Ereğli demiryo· 
landan Çankırı •• Eskipa· 
zar arasındaki Atkaraca· 
lar (Kamonu) istayonona 
tren vardı. Bunun için 
bOUln Kamon halkı COf

kunluklarla t3rt~n yaptı • 
83yleee Çanaı.ın iliuiu 
bayındırhğı için bir adım 
daha ataldı. 

bu 2ö0 milyonluk kredi hlylk blrtey de~lldlr. Fakat CD nok Başbakanımız 
tadan manabdır ki, So•yet Roıya'ya ihracatı artarmak lçla Raı· 

ya'ya .. çok 0108 .. deli krediler ıçmık liıım geldlAI preaılblnl Moskova'ya I '°• iki ay lçlade ikinci defa olank Kerekl•ttlrmektedir. 

Genel N nt·us Sayımı ve Gidiyo_r._ 
letanbol 5 (Oaıaıi) - Bat· 

N t • H ı ki babnımıs General lımet l"-6•1 um era a J azı r 1 arı refakatlerinde clııbakaaımıa .; 
Ankara 4 (A.A) - Doydopmau g6re ~rdoa her tarafıacla Terlik Rlfdl Aru oldaıa 

amaml nlfaı Hyımı Ye almaratai hazırbklar.nın kontrol n halde Blkret'e n oradan da 
antımı için Ç'lk ııkı tedbirler alanmıf n Hyım bt'I 6Areneklerl M01kon'ya gideceklerdir. 

her tarafa g6aderilmlttir. &sylendlğlae g6re, Moıko· 
DIAer taraf tan uyım haırbklanaı Ye aamaraıaj itlerini yer· n'da bir toplantı yapalacak •e 

lerlade kontrol etmek 6aere latatlttlk genel dlrekı6rl Celil bu toplantıya Romanya dıtba· 
Ayh.r da yana Çank1r1, Bola, lamlt illerine gidecek n oradan kanı bay Tlıule1ko ile Çekoe· 
Fraaaaya l"çerek genel lepekt6r He bu itler için KÖrltecektlr. lo•ıkya cLtbakaaı bıy Beae1 
- • ıe lttlrak edecekdr. 

Vasıf Çınar lçın Mosko- B M ı· · . . usso illi 
va'da Tören Yapıldı. ••••• 

Bir Ağaca Çarpa
Bir Ssatten Fazla SnkOt Edilerek rak Yaralandı. 

Aziz ölnye Sayg~ Gösterildi . • • a •. 
latanbul, 5 (Ôael) - İtalya 

bqbakanı bay Ma110llal, e•lnla 
' 

babçeılade atla ıf'serkea hlr 

Ekonomi Baka•bl• • 
lerladen bay Bidayet 
edllmlt n ••leret ite 
mattır • 

fi. Okulalann Ve 

deo 10rmattar. 

---Fh"1 

B. Rıdvan Nafii 
Klh6r O.kanh•• 1 

(Mlıteprı) bey Rıdntı ;iJI! 
Edgiler meaunlyeıle 

ıelmlttlr. 

8. Yaşar Barıt 
Emniyet dlrekt6rll~ ~·- "···

tel (lderf) k111m h•tk•91 

Y apr Ban.. bir ay 
nrllmlttlr. 

Harman 
Ödemlı ıbcuıaıa ke _ ~ 

Kocaogallanadan Mela_.. 
otla S.y Şlkra ile 

1935 
Bısır 

32 
Moıko•a, 4 ( A. A) - Bıyık 

elçi Vuıf Çıaar'ıa Gllml mi 

aaeebetlle lagllls, Japon n 
Alman bıyık elçileri; Balgwr, 

Tarendf', Llealaln orunt•I• 
MIHkl ile Vorotllof, Roseagolo, 
ltretlnıkl, Stoaoniakof, Uaıllbt 
Y ekerof, Budyeal, Zolotaref, 

agaca çarpmıt. batından Ye 11-----.:...--~',i15'1 
elladea yaralaamıttar. Arabi 1:154 Ba .. 

None~ İe•eç. Daalmark•, Fen· 
landlya •e Macar orta elçileri 
TOrklye blyOk elçllltlne gide· 
rek bafUgtda bolonmaflardır. 

Moeko•a. 4 (A.A) Ola .. t 
18 de Tlrkiye blylk elçlll· 
linde Vauf C.ur lfln bir 616 
tlnal ,.,.......,. 

elçller heyeti Ye So•yet karam· 
lan onanıık ·arı bav balaa· 
matlar. 

Tabut, Kalenin, Molotof, Vo
rlluf, Orcoolklüe, Llt•laof el 

çlllkler, dıt babnbAt, bayık 

d7atro, Tlr .. ıroy n dl19rlerl 
... ,..... go•deıllmlt .... 

ı-~~~~----~~~~-

çiçek Ye çelenklerle ört616 idi. 
Blylk de•let tlyatroea orkre 
trua tarafındaa halk artlıtl 

Sıaynbergla ldareelnde 611 marp 
çalıamıı Ye huır balaaaalar bir 
1aa11ea fasla tam bir ı6kdı 

lçlatle lllye ıoa utbcalarıaa 
(teda) 11.-tlırdar. 

4 Rablllenel j6 

Evbt Euaf 
Gtmet ~.53 
011e 4,:15 
ikindi 8,SS 
Ak .. m 12, 
Y11111 1,01 

·-· 6.51 



l 

...... 
- Bqı l inci yOzde 

0ldoğu söylendi. Onun hakkın· 
dt derin duygular gösterildi. 

Sonra, polltlka hayıtmdıkl, 
C.Q. Partlel lçlndekt yflkeek 
Olgonloğu, inkılabın Mlrabosu 
ltfıtlle, onun her zaman nasıl 
htykırdığı, hayatın menfaat 

~Ygularıodan Ostfln ve yalnız 
lltcınce ve sezgisine değer 

•ererek n11ıl çıhştığı izah 
tclUdt. 

- O, AtıtftrkQn mektebinde 
)ellıtl. O, AtatOrkOn seçtiği 
!'llç ve yDksek münevverler· 
~lldl, O bertarafa dal budak 

.. l111ış, hnynk bir çınardı. O, 
••ttnın yaelı, ka,.agOnlerlode 

"••ıl haykırdı ise, Menemt-nde 
ele irtica ve taassuba karşı ayni 

f
1
lkaek, gftr ve coşkun seel 
e haylnrdı. O, bOyOk bir 
~ltu, Htır,P.ye karşı dimdik 
~'ordu. Fakat o büyDk varlık, 
&IGQı gelirken, naeıl olub da 

~Glllftu karşısına dikilemedi. 
eden kalkıb dı: 
- Ren\ alamazsınız. 
lllye haykırmadı. AtatOrk 

"lborlyetl ve vurdu, gençlere 

:•dı eul, Eğer (O nasıl gençtir?) 
lllllrse; muhakkak ve tered· 

41dıcız olarak diyebiliriz ki: 
\7ıeıf ~lbl! 
l>enlldl .. VAsıf'ın ayrı olarak 

htıyacağı ve onun dalma bütfin ::çllk için örnek bir tip ola· 
kalacağı sôylendf. Bu arada 

hk gftzel parçalar, çok samimi •e 1 ilce duygular gösterildi: 

- lçlmlr.de bir dığ yıkıldı 
"' İçimizde bir dağ göçtil! 

'ta~ftrnlelerlle onun ayralığ1Dın 
~ rı anlatıldı. Bfltftn bunlara 

ltben he.r b11tlb, VAsıf'ı anla· 

~dı~ına, içinin acılarını dö· 
~ ltaedfğlne yandı, yakıld .. Hfi· 
... _ Glcıye bığlılıklar ve saygılar 
~taldu. 

• " . . tt lr ihtimale göre, VAsıf 'ın 
h~•ıe merasimi Ankara'dı ya· 
': dı~ı takdirde lzmlr'den de 

ft lı:lşfllk bir heyet çelenk 

~ 
~llçnk 0.:han 
t,ileşivor .. 
~ktor bay Btbeyln Hulki 
~ '11ın kOçQk oğlu Orhan'ın 
~ lı:ıza geçirdiğini don yaz· 
il ttalı:. Memnuniyetle öğrendi· 
~ıe göre yavrunun sıhhi 
'9,lı: IUn lylllğe yüz tutmuıtor. 
ı,lle •ç gOne kadar temımlle 

teceğl umuluyor. 

~ktor hay Htıseyln 6ulki, 

«oı hııun geçirdiği kazadan 
'Y• kendisine: 

~ Ceçmle oltıun .. 
._, 1en ırkadıılarına, dostla· 

1 1ttekkfir etmektedir. 

ı._., ..... 25 

ll1 l dt!, kalesi getiren adamın 
'ane~~rat bıyıkla biri olduğunu 
'Gate 1ılerdl. Otelci Bay Ek'Jo 

ll~ de bunu teyld ediyor. 
'Gıı lllleelektaş birblrlulnln 
ı.. e11 
~4- ile baktılar. Bu bakıı· 
h'9.,• lıaydud eebekeslol ele 

"tek "l'- lı: f pocuoun meydaoa 
~el~d tlıere olmasından mft· 
\. 8- •evlnç izleri gllr610yor· 
'ttt: rou lbel sözOne devam 

...... 
·~ 8ıydl bakahm dostum 
~ ••! ... Sen, dilsiz veyahud 

lat adını ıa an herif 1 

-
Esaslı 

name 
Değişiklikler Var. Beyan

Verenler Dörde Ayrıldılar .. 
~~~~~~---~~~~~~-

Kazanç vergisi kanununda maktu, miUebavvil ve nlehi 

bazı esash df'ğlşlkllkler yapıl· vergilerden terekkOp eder. Ao· 

mış ve değişen kısımlar 2i29 cak ikinci kısma dahil olanlar 

sayıla kanunda gösterilmiştir. için yer ve nüfus kayıdları 

Şimdiye kadar beyanname usu· nazarı itibara alınmaz. Bunlar 

ille kazanç •ergtel ödeyen mil· azami vergileri 100 lira, mfi· 
kellef ler hu yeni kanunun tehavvll vergileri 3 llru, nisbi 

tatbiki noktaeıodao dörde ay· vergileri de yOzde beş nisbe· 

rılmaktadırlar. tinde olur. 

Birinci kısımda bankalar, ~egari maktu vergi elli lira· 
bankacılıkla uğraşan sosyeteler, dır. Azami ve Hgari miktarlar 
tasarruf ve taav6o sandıkları, arasındaki had her f lnanslyel 

bangerler VP. bu muamelelerle yıl girmeden bir: heyetce teshil 

uğraşan earaf lar, borsa acen· edilecektir. 
taları ve m6bayeacıları ve sim· Üçı1nc0 kısma d11hll olanlar 

earları, lkrazatcılar, sigorta şo vergiyi 6der1er: 300 tondan 

sosyeteleri (Şirketleri), ldhel4t tar.la vapur hıletenler fşlettlk· 

ve ihracat arsıulusal taş1ma leri vapurların her resQm to 

kumusyoncuları, kumusyon nilitosu için bir kuruş ve lda· 

üzrrlne iş yapan komusyon· re merkezleri tarafından lş!?al 

cular, TPclm (Ticaret) ve fab · edilen binanın gayri saf 1 ira 

rlkalar del~elerl (Mümeeslltf'rl), dının yOzde beşini öderler. 

toptan ecza tacirleri, noterl~r Transit df'po ve antrepoları 

ve muavinleri ve bu vazifeyi i,letenler leletllen ytırlerio gayri 

gören adliye mensubları vardır. saf 1 lradlarının yüzde onunu 
İkinci kısımdı, her nevi öderler. Nafua onunu öderlf'r. 

fabrikalar, matbaalar, üçftncü Nftfus oobln ve daha faz'a 

kısımda her birJ Oçyilz ton ve olan yerlerdeki hanlarla şehir 

daha ziyade vapur işletenler, ve kHabalardakl apartmanları 

transit depo ve antrepolarını parça parça kiraya verenler 

işletenler, eabib oldukları ma· (Ponslyoncoluk bari~) kiraya 

denlerl dalyan ve yerlerini verdikleri gayri menkullerln 

kiraya verenler, nöfoeo onbln ~ıyrl saf 1 hadları mecmuunon 
ve daha yukarı olan yerlerdeki yilr.de lklillnl öderler. Maden 

hanlarla sebfr ve ka!!abalardakl ve dalyanları kiraya verenler, 
apartmanları toptan kiraladık· ~erginin taalluk ettiği finansı. 
ları halde doğrudan doğruya yel yılandan önceki yılı ald 

lşletmeylb parça parça kiraya beyannamelerinde yazılı kira 

verenler •e mOltezlmler, vardır. bedellerlolo yOzde beşini 

Dördftocil kısımda bina verglal öderlerler. 

kınonn mucibince gayri saf t Dördü nen kısma :dahli olan· 

iradları 2000 lira ve oa.dan ların asgar? mOkellef lyetleri 

fazlı yerlerde ticaret ve san'atta sın'at nevilerine göre i~gal d · 

bulunanlar ve beyanname ver· tikleri mıhallerln gayri aafi 
meyi tercih edenler bulunur. lraadı Ozerloden, 2395 numaralı 
Birinci kısıma dahil olanlar kanunun :J4 ilncü maddesinde 

şöylece vergi verirler., 

1 - S11n'at ve ticaretin icra 

edildiği yere göre değloen maktu 

vergi. 

2 - San'at ve ticaretin ic 
rası için istihdam edilen me· 

mor ve müstahdem bışına, 

gene bulunulan yere göre de· 

ğlşen mOtehavvU vergi. 

3 - San'ıt ve ticaret oev· 

ine göre yalnız tlcaretgAhın 

gayri saf 1 lredı veya hem tlca · 

etgab, hem ikametgAh gayri 
safi lrıedlarının mecmuu üze· 

rindeo tahakkuk ettirilecek 
nlsbi nrgi. 

İkinci kısmı teşkil eden fab 

rlka ve mıtbaacılarıd tAbl ola· 
cakları asgari mükellef lyet de 

Türkec'ye çe,·ireJl: J Z C.: 1 
yakalamağa git, ben de zavalh 
mekteb talebesinin nı:ı halde, 

ne vaziyette olduğunu ~ğre· 

neyim. 

Esrarlı Vak 'al ar 
Baron İkzel öğleden aonra 

oteline döomOetft. Biraz lstlra· 

battan eonra, eski kunetlnl tek· 

rar ele almıe bulonoyordu.J;ın· 

zellze meydanına bakan od111n· 
da aynanın kışısına geçmiş, sağ 

kulağının OstOndekl yaraya ha· 

kıyor n kendi kendim) hiddet· 

leal orda. Erteıl 1abab u kadın 

yazılı olabetlerln fiçtr.ı biri ol· 

mak Ozere tahakkuk ettlrllir. 

Mdııtıbdeoİlerle amele başına 
alınactak miltehavvil vergilerin 

beeıhını asgari mtıkr.llef iyetln 

taalluk etti~l f loansiyel yıldın 

evel gelen ve kazanç vergisi 

tarı.anda tecime! yılı itibar edil· 

mlş olan yıl içinde istihdam 

edilen memur, mlistabdem ve 

amelenin 'i=sati mlkdarı nazarı 

dikkate alınır. 

Vasati miktarlar yıl içinde 
mükef lerln varidat idarelerine 
verdikleri bordoralırda yazılı 

yekunun; r yıllık gOn adedine 

taksimi euretile bulunur. Bu 

bordoralarda memur, mtıstah· 

dem ve amele adenlnln noksan 

kalktığı zaman ilk te olarak. bir 

banyo yapmıştJ. Kendisini yok· 

ladı ve slnlrlerinio yatışm•o ol· 

doğunu görerek sevindi. 

Baygınlığı temımen geçmlo 
değildi. Fakat artık bu kada· 

rına ehemmiyet veremezdi. Çiio· 

kü işi vardı. Derhal gardrobun 
önüne gitti, dolaptan bir kili 

rengi kostüm çıkarak giyindi 

sonra bir sigara yaktı ve ken· 

dini hemen kolluklarınd.tn hl· 

rlne atarak, masanın fi&tilndekl 

ya11m düzOne gnetelerl gözden 

geçtrmiye başladı. Pencere açıktı. 

Serin bir sabah rOzgirı tıilı tatlı 

esiyordu. Baron İkzel, bir gün 

evel geçirdiği hldlseyl nnutmıış 

gibi idi. 

Gazetelerin makalelerini, hı· 

berlerlnl okudu. Tahmin etilli 

gibi gazeteler, eıkl mahalle ote· 

--·-· Komisyon Payı Deııen Nesneyi de 
Kaldırmak Lazımdır .. 
~~~~~~--~~~~~~-

G .. çen lerde İzmlr'dekl ihracat dlr. Teclmler bu müddet içinde 

evlerinden bazıları alivre incir bu ffatlardın daha az f faile 

satışlarım kilosu 5,5 kuruştan 

vaptıkları için öğretmt-nler 

başbakanlığa şl~Ayette bulun 

moı;ılardı. Hnkô.met bo işe b(l. 

yiik: önem vermlı ve ihracat· 

çıların iiretmenler (M üıt11hsil 
ler) aleyhine hareketlerde bu . 

hınmamalırı için tedbirler al· 
mıştı . Buyıl 6rtıtmenlnln biç 

bir sureılle zorlu dııroqılıırde 

kalmalarına meydan vertlml . 

yarek ftriiolerlmlzln dr~er bir 
natle Ve tam&mP,n Bahlma(arı 

için eııaslı tedbirler alınaeaktır. 

Bu tedbirler ııonucu (Netlceet) 

olarak şrhrf mlzde kurıı meyn 

ihracatçılar btrll~i yönetim ko· 

rnlo (İdare heyeti) borHda 

toplanmış ve Ozümlnlmlzf n 

alivre satışları için flat tesbh 

ettfğl ~ibl inciri eri mlz içinde ffat 
teabh etmlşltr. 

Fakat incir ihracatçılarının 

flat teabltl: Ozilm ihracatçıları 

nın lfat t~sblt etm .. ıerl lradar 

kolay olroamıe ve hunun için 

Oç toplantı yapılmak lbım~el

mfştlr. ı: lbayt-t ilçQncii toplan 

tıda alf vre incir f iatlerl tef'bit 

edilmiştir. Kuru meyvacılar yö· 

netim kurulu herhafta toplana 

cak ve alivre satış flstlerlnl 
yeniden tt'shlt edt'rek ihracat· 
çılara bildirecektir. 14 Haziranı 
.-adar tatbik edilmek Qzere tea 

bit edilen incir alivre eatlş 

flatlerl şöyledir: 

Almanya lçfn Ekstrlsslma ce· 

nnin lndrlerln 100 kilosu Ey· 

lul teslimi şartUe 9 Türk lirası, 

birinci 'J',.şrfn teslimi 8, 75 Türk 

llraeıdır. Cenevlnler loglltere 

için Eylul tf'ellml 16,5 şilin, 

birinci Teşrin teslimi 16 eilln· 

~~~~~---~~~~~-
g6stertldl ği sonradan tahakkuk 

ederse, Hgati mOkelleflyetteD 

noksan tahakkuk: eden kısım 

beş kat olarak tahsil edlllr. 

Sene içinde yeniden he baş 

lıyanlar için -.aeati miktar lşP. 

bıeladıkları ticaret yıla içinde 

her kaç ay çalıı:ımıılarsa o ay· 

lar zarfmda istihdam ettlklrri 

memur, mtıstahdem amelenin 

gün Hyısına taksi mi ile hulu 

nur. Toprak firünlerlnin mani 
pula3yonunda çalışan işçiler 

miiteha n il vergi heHbında 

nazara illbare alınmazlar. 

llode ikamet eden genç mek· 

tepll Gaeton Ahernf\tll hakkında 

sütunlar dolusu yazılar yızmıs 
lardı. Bu suretle genç mektep 

llyl tanımıyan kalmımıştı. Ga· 
zetelerln yazdığına göre, otelci 

Bay Ek, otelde cereyan eden 

hadiseleri derhal telefonla za· 

bıtaya hlldirdlğl gibi kendisine 

başvuran gazetecilere de iste· 

dikleri mufassal malumata ver· 

mletl. Anlaşılıyordu ki, otelci 

hereeyl açıkça söylemekte bir 

mahzur görmemiş, oe oldu ise 

hepsini batından sonuna kadar 

a<;ığa vurmuştu . Bundan mak· 

sadı, gazetelerin kendisinden 

bahsetmeleri, otelinin gazete 

ıiitonlarında yer bulması idi. 

Neteldm istediği gibi de ol· 

muştu. 

Amerlka'lı pollı haf lyeel, 

satıe yıpmamağı taahhOd etmiş 
lerdtr. 

Ônce de yazdığımız gibi ge· 

rek Ozilm, gerek tacir ihracat· 

çılan kuru meyva ihracatçılar 

blrllğl toplantısında kararlaştı 

rılao f latlerdr.n satış yapmakta 

lself'r de hanlardan bazıları, 

bllba-sa ecnebi tecimenler ay· 

rıca ~enel sataş ftzerlnden ku· 

misyon payı namı ile yOzde 

birden dôrde kadar tenzlllt 

yapmak için iş yaptıklar1 lir· 
malara mPktublar ve telgraf ler 

göndermlelerdlr. 

İlgllllerden (AIAkadarlardao) 

yaptığımız tahkikata g~re bazı 

kumlavonculara böyle bir hisse 

verilmesi mümkOndür, fakat 

ithalat evlt.rlne biiyle komisyon 

hissesi adı altıoda QzQm VP. 

, incir flatlerl üzerinden tenzilat 

yıpmak ta doğru bir hareket 

dtğlldlr. Bu komisyon blsselert 

gene üretmenlerln zararına 

sonuçlar verir. Onun için bu 

dorum da Ekonomi Bakanla· 

ğına bUdirllmle. yapılacak mua· 
mele sorulmuştur. 

Pana)~ır Komi
tesi Dün Toplandı 
Yugoslavya Buyıl Pa
nayıra resmen Gelecek 

Panayır komitesi dün Şlr· 

baylıkta doktor bay Bebcet 

Uz'un başkanlığında toplanmıı:ı, 

panayırın genel dahfB talimat· 

namelerini de konuemuştur. Şlm· 

diye kadar panaynı iştirak 

için n.Qracaat edenle.re lazım 

gelen cevablar hazırlanmıştır. 

Yugoslavya general konsolosu 

geçen yıl lz:.nir areıuloı•I pa 

nayarıoa iştirak edibde buyıl 

tekrar iştirak edecek olanlara 

ne gibi ko1ay tıklar gösterile· 
Cf'ğlnt komite başkaohğından 

sormuştur. Öğrendiğimize göre 

Yugoslavya hftkumetl bayıl 

panayıra resmen letlrak ede· 

cektlr. 

Bay Nazmi Topçoğlu 
Aydın eaylavı bay Nazmi 

Topçoğlu şehrimize gelm1ştir . 

öğleden sonra çıkın gazeteleri 
de okudu. Bu gazeteler, birinci 

aahifelerlnl heydud Stan'a tahsis 

etmişlerdi· Gazetelerden bfrln 

de, bu yaman hıydud eeheke· 

slol bir türlii yakalamıya mu· 

vaffak olamıyan zabıtaya hficum 
lar da vardı. Bu gazete Parla 

polisi Ue alay edn gibi bir 

lisan kullanıyor ve bu muam· 

maıun halledllememekte olma· 
smdan ötfirfi teeeeürlerlnt açığa 

vuruyordu. Daha doğrusu, po· 

lise karşı olan kızgıolığmı ye· 

nemlyerek, zabıtayı şaeırt11cak 

mes'eleler ortaya atıyordu . 

Baroo 1kzel, bu yazılar ara· 

sl!!da memnuniyete tayan bir 

haber okudu. Bu haberde, haı· 

tanede yatmakta olan Amerikalı 

Rodney Arnold'un ııhbi TUi· 

yeti lyileotlAI blldlrlllyorda. Ga· 

DflşftndOklerim ... 

-.•. 
Acunun durnmu, bir ıı6kCU· 

me, bozulma göreyl glinerlyor. 

Devletler hiç durmadan ya 1111· 
dırmak, ya korunmak için ne 

~"'ekli ise ona el uzahyorlar .. 
Tedbir, tedbiri koğahyor, tedbir 
tedbiri doğuruyor. Hr.r yapılan 

şey, biraz eoora ynrftyor, ye· 

rloe bir yeniıııl geçiyor. GörG· 
nüşe bıkılmıa, acun korkunç, 

tehlikeli bir kafa hastalığı, hı· 

rıllılı bir göğüs darlığı çekiyor 

gibidir. Kaburga kemlklertol 

zorlıyı zorlıya in il yor. 

Almanya, ııilahlamyor, er top· 

layor. 

Franea, sınırlarını korumak 

için ne yapılacakııa yapıyor. 

İtalya, Baheşlatın'a er gön· 

dtrlp duruyor. 

lcalyao'lara aal· 

dırmışlar. 

Amr rika l ~00 uçak daha••· 

marlıyor. 

Rusya, Çf:llkte1' bir kale ol 

mağa ça 1 ışıyor. 

Macarletao, Bulgarİ!!tao. A· 
vol!toryı; 

- Bize de silahlanma hakkı 

verin! 

Diye ba~trışıyorlar. 

Pcusya bıebahnı, Balkan 

andlaemasını bozmığa çalışı· 

yormoı). 

Çekoslovakya ~e Lehlııtıo 'ın 

da konılftılarından gnl kaldık· 

lırı yok! 

Acun acun olalı, böyle bir 

didtome, böyle lçt'n gelen de· 
mirli, barutlu, çelikli, zehirli, 

ateşli, elektirlkll bir kayuaı:ma 

gOrmemhtl.. 

Uzak earktaD 

sesi duyuluyor : 

- Çin!.. Çin!.. 

Japouya'nın 

Diyor . . Amerika, boyak ok· 

yanoalırda deniz duraklarını 

düşOnOyor. 

Deniz, bava, toprak biri bl· 

rlne 12:lrmle gibidir. 

• • • 
Btz, yarış yollarında bayrak 

açmıı:ı bir ulusuz. Fakat topla 

loğumuz, yarışın ıarkmnı na· 
aıl söylerse, yurdun korunmaıı 

lıiode de suaıın Ulrk.Ge6n0 
ayni içten gelen duygu ve! cGr 

aeelerle sôyllyecektlr. 
• • • 

Yeni 500 tayyareyi, yu•ıla· 

rından fırlamıe kartıUar gthl 
Türk diyarının mul gl)klerJn., 

Orhan Rahmi Gôkçe 
- Sonu 6 mcı yüzde -

zete eöyle diyordu: 
"Doktorların sôylediglne göre 

Rodney Arnold'un yarası ağır 

değildir. İlk tahminlerin doğra 
olmadığı anlışılmıetır. Binaen· 

aleyh tehlike yoktur. Amerlkala 

genç birkaç haftaya kadar Nu· 

york'a gidebllecr.k bir bale ge· 

lecektlr.,, 

Baron İkıel bu haberi gaze· 

te.lerde okuduktan eonn tkl 

defa hastaneye telefon etti. Al· 
dığı haberlP.r, gazetelerin yası· 

dıklarını teyld ediyordu. Amerl· 

ka'h polle baflyeıl kanaat g•· 

tirdi ki, baydod Stan, genç 

Amerlka'lıya kare• ıertlb ettiği 

soikaeddı tımamlle monffık 

olamamıotır. 

Pollı haf lyeıi, açık daran 

pencereye dogru ilerledi. Parl· 

- Ark• •ar -
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~~~-V_ı:~~~~~_v~_!:ı~ Eski Haydud Israr Ediyor, 
Tellerle Oymyorlıırmış. Hattii Eşek 

Define Yuları BilP Bulundu .. 
[Birinci Basın (mııtbuııt) kuru\· Latif Abdülkadir, (Gazlantth 

tayı mflnnsebetile Matbuat gtnel df'n YeşHova, Aotelya telAraf Buradadı ' ' [)ive Bag"' ırıyor. 
direktörlüğü sazete okurgnnlnrı (kn- J 
rif,.ri) için bir anket açmı~tı. Bu müdürlüğünden môtekeld Şef 

·-·-f zmtr'le Ankara ve İ11tanbul surette gl\z altında 

arasında ielefonla göröşPnler ~rıu:=l=m=a=k=ta=d=ı=r=. =====:;;~-~-,, 
ankete verilen ce,·nLları Bfnğıya kati, Nozllli'den Rakkı Tun .ay.) 
yazıyoruz.] 12 - Tdjbi tefrikalarda 

1 - GezetPler pahalı ıınll · doğrulıık olmalı: 1ttıhad ve 

lıyor: (Ötlemlı:ı Orta okuleSJ terakki devrine, ımltaolar za· 

TOrkçe ö~rttmt-nl K H. A ku mamna ald ttfrlkalar artık 

mao, İzmir, İklçeşmrllk 'te bezdlrdiğlndnı buolardon vaz· 

Uzooyol'da 77 No. da Vedad J!ı>Çmell: (Sıvas'tan mühendis 

Erd,.01, Ankera'dao V. B., Muammer, Borsa ziraat mlldiir 

D. D Y. felrıme mfih~odisle lügünde Üdmon, lzml='den Eş 

rlndP.o BOseyln Kalgay.) ref Sami.) 

2 - Gezetelı-rln soy(oları 13 - Tilrkof lıılo ~ündellk 

bOJOk ve çoktur: (Aydın Gazı . raporları muntazaman konmalı 

bulvarı Hilmi Tükel - ~azete ve hunda bütün plyaı:a ~ö:ıte · 

dfüt UA ehı eeyfa olmalırlır. rllm,.li: (İzmlr'deo Hacı Ahmed 

İeıantıul Fatih F~vz!paşa cad oğlu E~ref Sami) ,., 
deııi Rü11eyln K61.ım, Antalya 14 - Gazett-ll'r kazanç va· Bergama harabelerinde Kızı[a,·lu 

te1ı?ı·af m6rlörlüğüoden müte· eıtaeı olmaktan uzaklaşmala ve 
Rerl!ama kale~ı dıvarları fı:in· yf'r jandarma mahofazaeına 

kafd Şef kati.) helke dahıı faydalı olmalı. 
de elli hin altın liralık hlr d-· verilmiş ve memurlar d~nOb 

3 - Faydalı yazılar konmalı: 15 - Günd .. lik ~azetelf'rde 
f ine bulunduğu hakkında va · İzmlr'e gelmişlerdir. Fakat ya · 

(Ôdemlş'ıen E H. Akman, haberler en fazlayı teşkil etmeli; 
pılon lhhar llzerlne B"rı?enıa'da krnda tekrar Berga'Dıt'ya gide 

Borsa zlreat m0d6rlü~ft kAılbi ed,.blyat. ft>n, roman, sinema 
araştırma yapılmış ve araşhrmayı rek erıştarmoya devam ede

o~man. lzmlr Jkıç,.şmelik 're gibi e .. yıer için mahııue mec 
yapım memurlar ~ehrlmlze dön· et-kindir. 

Vedad E•d,.m. Anknro'ıian N. mualRr çıkarılmalıdır. 
mftşlndlr. Define mf'e'elesl; dlğ~r de· 

B. , müh,.nı:llı; ROaeyın Kalgay, 16 - Mtıcmualerın kabla · 
DP-f lnP.yl ihbar eden fstan flae haberleri gibi uydurma 

Berlin'd,.n Karnll Belft.) rına karim resirolert yrrlne 
bul'da Ü~k(idar'da l!:f'nf'!} ceza mıdır? İnsanın hemPD aklına 

4 - Günd .. llk l!BZ.-teler b lk mllli abide ve hloalarıın 1 2ı1n 
evlndP. bulunan, y,.dl yıl bapoa bu soru ~eliyor. Bu mes'ele 

kOılelPrinln anlıyacat:ı lisaııla reelmlni konmak mflnaslb olur. 
mahkum olan Pomak Ha an hakkında tahkikat yaptık Bu. 

yezılar yazmalı: (Aokare'den l 7 - Cioayf'tler ve aile 
adında biridir. Heean; bundan nuo c' oğru olduğnPB kuşku· 

Bfüı,.yin Narııık . ) fecıeları manşetlerle nrflme· 
on iki yıl önce Berj?ame, Ay· !anmamak lhımgelen hlk4yesl 

5 - Rom olar ikfdPo fazla meli ve fiz,.rlerlnde ıerar edil 
valık: ve Balıkesir hunllı!lnde şöyledir: 

pekçoktur. Halka kolaylık ol · c. 
eun diye İzmir telgraf haneel· 

nio alt ka11nda, 1 tanbul ve 

Ankara He telefonla konoe· 

mak fetlyeoler için bfr genel 

görO~me köşkü yııptmlmışhr. 

Maoil!e, Balıkesir ve Avrupa 

ile telefonla görilşmek ic;ln de 

her türlü hazırlıklar bitiril· 

mlştlr. Görüşmelere başlamak 

lçlo genel direktörlükten emir 

beklPnlyor. 

Şl"hirlcr areeı telcfonlle gö 
rüşm~lere ba~lanalı beri bir ay 
lçlndo 1 :!45 görüşme, ayrıca 

26 da acele görüşme olmoo· 

tur ve 1345 lira hasılAt elde 

edllmlştlr. Şehirler arası tele· 

fonunda sık sık Arızalar ol · 

maktadır. A.r1za mıotakaAı Ma· 

nfsa · Akhisar araeıdır. Arıza 
daha ziyade öğleden evel olo· 

yor. Enepektôrler tara{mden 

yapılan tetklklerde banan bazı 

dfioünceslzltr tarafından tellere 

atılan bazı eşyadan olduğu 

anlaşılmıştır. Halid geçPn gftn 

Menemen • lımfr arasındaki 

hatta da bir f'Şek yuları balon· 

muştur. Telefon telleri daimi 

ava -____ _.. ..... ..pı 

f ehlikesini Bilen 
9 

Oyeler Nasıl Yazılır· 
bllePıer Bava tehlikesini 

üvesi olmak tçf o: .vı 
• sŞllc 

A - Her yıl rll i 
1 "erı:ıırğ 

yirmi lira vermeğ fş 

taahhüt etmek, topl:(l)lltçlı:ı 
lerlol kolayleşurm9 fr•· 

b•ı taahhütler her yılın 

nınde alınacaktır· bl 
B - Hava tehUkeefol 

uı:ııs 
len Oyelere bir Oy e o I· 

t ,er 
ra&ı ile öıtl bir rozt ıır· 

. Is yıız• lir ve isimleri a1aos 1 e 
Yer ıı 

C - Taahbfidünil ,, 
T lı: bs 

getlrmtyecekler, or oye· 
kuromona haber vererek 0 .. ilkte 
tikten çekilirler. Uye . 

08
. 

c;ekllenlerln isimleri de •J
9 

la yazılır. 9ı;ı 

Ç - Yirmi liradan 
8~ c~ 
1ar 

yardımda bulunanlar cı 
rdıı:JJ 

kuromuoon v• 1 re 
oye e 

hava 

Oyesl olurlar. Bo 1 
ıeıaııer 

rozet verilmez ve 
olmamalı ve tı>frikalor d uımn· mPmı>ll: (Mühendis Bftııeyfn 

) 
haydodluk yapıyordu. Bundan Ooliki yıl ônce pomak Hasan; 

en olmemolı, eyot zamanda K11lgoy 
dolayı yedi yıl hap~e mahkum Blga'da Molla Muetafa'mn kı 

--------------
bir ateşlemede 

dan'ı, hem de 

diirmtış. 

hem Karazfn· 

Nlkola'yı öl· 

neşredllmez. tı:ıi 
ilk~ D - H va teh ~o· 

bunların ke11flip mnh faza 1 18 - Gazetelerde açık Ba· 

olay olmalı Romenlerle bere çık reafmler buluomomalıdır: 

her ciridi lda•lk t>Serler de ve· (Mübt-ntiie Kalgay, Aydın'dan 

rllmf'll: ( ô,i,.mlş' ı en Akman, Hllmt Tükel) 

Bor e'dan O~man, 1zmlr'deo 19 - Her me leğe menııub 
Vedad Erdem) olan kf'ndlol alftkalandıracak 

Btr yerde lsteollPn gazPte yazılar ve soyfalur bulmalı ve 

bulundurulmalıdır: Ankarıı'dao bofrada muayyen gOnlude bu 

BOsPyln Namık, ·dzlllı'den mPelek yazıler1 çıkmalıdır. 

Ba~kı Tuncay.) 20 - Gazetenin tertibinde 

7 - Bendin birinci sayfa vuzuha son derece riayet edil 

olmuş ve ahı yıla yakın btr zım severek oou dağa kaçırmış 

ram11n Cf'zaevinde kalmıştır. tır. Üç yıl kaçak dolaştıktan 
MOddetlnl doldurmoğıı doha eonro Solko ve Sloan adlı iki 

on sekiz ay vardır, def inenin arkadaş bolmuş, bunlarla bir· 

ynin,f de haber veren bu adom likte haydudluğa başlamıştır. 

d1r. TOze ( Adliye J bakanlığı; Ayvalık yakmların la gezerler· 

bu adam10 Bergama cezuevlne ken bir gün Midilli adasından 

götfirQlmeslnl ve def loeyl ~Ö8· g,.len Mr baydud çetesine rast· 

Ôtekl ftç hıydud da korka· 

rak keçmışlor. Bundan sonra 

koıkoo buydadlar parayı kale· 

nlo bir yerine gömmOşler ve 

oradao çeklllb gitmişlerdir. Bir 

miktar da bankonot, antika bir 

terrnek fc;fn mf'murlarla bir· lamışlard1r. Bunlar kara zından ıoş, altın saatler, beelblrllkler, 

ilkte def inenin bulunduğa yere adlı bir haydudun f'mrlnde dört inci ve blrc;ok da mQcevberat 

bilen Oye yazılmak lçlo oııJ 
h kuro 

kara,da T6rk ava d dt 
merkezine boeka yerler : ıe· 
Türk hava kuruoıu şo e 

. udtr· 
rlne mftracaat edıtoıe ft 

gel 
TaahhiidQoft yerine 0 1;or 

mtyecekler T6rk ha'8 ti~ 
mune haber vererek oyefçlı> 

S 0 esl 
ten çekilebilirler. e td•''"ı 
de haber vermeden 8 

• de 
göodnllmeslnl emretmlşdr. Po. Uşi idi. S"lko vct Sinan'ı eski· burada eömillQ lmff. 

dan lçf'rİ ~,.çmernetl: letonbul melidir. ~ 

21 T d k L mak Hasan; şf mdl Bergama ce· den beri tanıyorlarmış. Sonra ha "c; haydud Blga'ya 

vermlyenlerln bioılerı 

dan Fahıi Gökuk,.r, Sıvae de - eera a ·aymaa.am u 

1 il 1 zaevlndedlr. Edremld'e birlikte ırhmlşler, ırld•rk'"'n yolda Elmalı çe•me 
ajansla yazrhr. 

mlryolu inşaat mühendlej Mo ar ve mue im e va ıtaslle ga· " 0 .,, "' " 

l 1 b ık k 1 Emotyet dlrektörloırro tilzel AyveJık'a geçmişlt>r, kara zln· klf d . d Posta Memuru ammer.) 

ft - c,.nçlik Anedolu'de 

zetf' er a a o utma ı ve "' mev n e J•n arma ptl&ueona 
(Adli) kısım başkanı B. Bultiel dan; Aynhkta Paraokeva adh • 

balkı alAkalend11molıdır. AkgO.mftş: yanına aldı~ı bazı tir Rum'un evinde elit, bin lf. dfişmOşlerdlr. Sinan ve Selko y etİŞlİrmek JçıO 
okuma~· bevP Urdır. yeni çı 2:! - Taşrada gazete tevzi· rahk bir d,.flne ır6mfil0 oldu. öldürOlmii.,, aldığı kurşun ya· St . Al nacak· 
k ho Ü 1 . h k. 1 l"d memurlarla Beroamo'ya ıritmi•, " rastle Baııao'ın da kolu Lırıl· 8jyer 1 11· an ı o es,.ı ,.rı muayyP.n ohm ü umet tem o etme ı lr. "' " '" ğonu söylemiş ve o vakit he· a. eı.tJO 

Z 1 d • 1 d d l 23 u t b l definenin bulundono yerde B 1 Bu yıl orta okula f1l 0,ı• amorı er a (?aze e er e CI' v,. - uır ı!len u gazete· b nfiz muhocfrlPre verilmemiş mıştır. öy ece paranın yerini p 
b 11 d 1 k 1 d au11tırma yapmı•tır. "Pomak ı b rından fzmlr ve Mlgt!)'e ıır· a n e f?Ö:!terme l 1 istediğini B o e görülen dini neorlyat " " o an u eve sekiz gece devam bilen, yalnız Basan kalmıştır. dfrt:~ıv 
Pc;lh el ıo: (Aoker dan Rfi3e kılıklı yazıların fntioerıoe mf'y Basan, definenin bulunduğa ederek merdhenln altında oö. T hk k p k telgraf ve tele{on bış ıııe· 

" "' e 1 ata göre areş eve ha 0st8 
Ylo .. mık) deo verilmemeli: (Hukukçu yeri gôetermittlr. Fakat borası mülii olan def hıeyl çıkarıb lüğftnce ttlgral ve P ~ııt· 

k d d 
kadar zengin dtğllmtı:ı, fakat . ,11o•c' . 

9 _ Gazetelet halk derd Türk Ç!!tln). eski bir ale uvarı ol uğu pıırtiler belinde Ayvalık'a taeı· morluğu için ııtsıyer • ıl çel•'. 
1 i 1 dt L ı bf h ld df Trakya ve Ege'de Yunan özel k ik• y Jertle alôkader olm lı: (Gazieu· ç o o m yı~• mış r a e r. mışler, eski ytıldeğfrmeolerlnin Stajyerler enço 5ı•J· 

Burga'da Konser teşki14tana ( Teşkilatı mahsaea· d dfr tebden , Yeşllrıva, Aydından ~ Pomak Basan definenin yı ·ıl altmda bir yere gôtiirmOşler, mek mecburiyetin e · ııılt• 
Hilmi Tükel. Borsa, 4 (A. A) - Konser· mış olan ,Jovarlar altında kal saklamışlar, eonra Borhonlye· sına) yardım etmek için Trokya yerlere ayrıca dcret verll~:ıııd' 

10 - Kamutay milzokerstı vatuver muallim ve bilginlerin mış olduğunu tsrar etmektedir. den iki beygir satın alıb para ve Ege'de toplanan önemli St•jyerler ağustosun tşıeılOde 
tafellAtlı olarak mfimkOn e 11y· den bir grub bugftn İstanbul- Kale dovariarının buradan atıl · )arı heybelere yüklemişler, Ber· miktarda parayı almış, ondan işe başlattmlacaktır sı•J 

Ö aıeo o 
nen geçlrllmeli: (Gaziantebdeo den şehrimize gelmişlerdir. De· maeı ve definenin meydana gema'ya göt"Ormüşler. Eski kale sonra bu parayı ne yaptıCı an· movdlakiyetlerl g r ıııscJ• 

Yeetlova) ğerJi ean'atkArlarımız Tılrk mu· çıkarılması için elli lira kadar dıvarlon arasında paraları pey· laşılamamıştar. Gömülfi paranın yerler lkt yılı doldı.J(ateı.11ııt 
11 - Yolan yanhş haber· ı!lklslnfn yeoi izlerinden ftç masrafa ihtiyaç vrrdır. Define· laşırken aralarında kavga çı . o para olmıeı çok muhtemeldir. önce de yar meoıot 

lf"re Y"F vnme mt li: Ankara' dan k onsn vnecf' k tir. nl n bo 1 ondu ~11 da haber v~e~r·ll~en~~m-ı şm, .;Sl,ln~11~n~alıealfmn;d~e k~i;..tılmlıolıv•z·e~rl~-A~r~aş~l~ır~m~ı~y~a~d~ev~a~m-melıdmllmecmemk·t~iriİ . .;..;mlıolıalıv.liılnİİl)mo~lambiııll•e•c•ek•I•e~td~i:r.~ ~ 
, ..... ~!!~~ICllllll .. lllll .. lll:lillillllllnlmlilll .. lmı ........ 11111 ......... ~ .. lm'!~llll .... ~ 1 re 
- ·- k bOıO '11' kılmış bir e6rıl düşman k m· var ki, tahammül edilemiyor.. aos, alevin sardığı peocereler· ı ranarak, gerilere • elİfo' 

'lefrika numar Bl: 61 

l Bfz ha sahnelerden birine, 

f daha biraz evvel dOşme.n ordu. 

lerı kumandanı ceneral Tılko 

pfs ile erkAnı berblyf'efoi ve 

mafyetlal de eo tok. Oular da 

bn sebof'de, bitim tulueıçıh. 

ğımızla öyle bir gec;fd resmi 

yaptılar ki, seyirciler parmak 

larmı değil, olleklerlnl mr 

dılar .. 

Evet, evet, hayal df"ğU, J ( 

değil, rıleblyat değil, hlldlse 

ve vo 'a .. Daha demin Triko. 

pis, arkodıı~larımıo ve benim 

g 

~RASIND~ 
..... .- '"t . 

Yazan: Orhan Rnbmi Gökçe 

elimdeydi. Şimdi de piyesin 

alt terafıoı ben yazıyorum; 

fakat bir hikAye helinde .. 

Burası Muraddeğlar1 dibinde 

Çuknrveren köyüdOr. VAdl; 

insan, hayvan ceeedlerlle dolo .. 

Sıcaktan, artık cf'sedler de 

yavaş yavaş kokmağa haşladı. 

Sanki bir buhar kazanına 110 

kulmoşlıır gibi, insen ölfilerl de 

bir başka tQrUi ıı.okoyorler .. 

Uzaktan oza~a toplartn ka · 

lın ve derlo homortulorı gell· 

yor. Sağ tarafta ytlzOstO hıra· 

yonetl... Daba beride bizim Şöyle bir tabloyu hatırlamak den kendini toprağa, eohğa yınıb kömür haline g (ı;ıl•Yot· 
bôlllğilo c;ekib getirdiği bir kı1f I.. atıyor .. Karşıdan birkaç mav· Evet, köyler böyle Y' ft 
y1ğın dOşman topu.. 81r köy ki, dört tarafı düş· zer takırtısı ve ktodar, mfieteh· Böyle yaktıklar köylerl··~,r ~) 

Bu köy de yanın ~öylerln menle çevrilmiş.. Balk bQyük zl kahkahalar.. dentyet namına b•; 1tf' 

arasındadır. Yanmayan neresi birkaç evdt>, mescld veya camiye Yavrunun kOçük, cansız bir Tarklere cezaların• bôY r. 

keldı ki?.. toplstılmış.. Sonra bir gaz çığhğı ve anınm eon bir hare· dtıer.. Gidi vahşet!.. p•c•~· 
Sevr muahedesi operayı böyle ve iştial başlıyor.. ketle kalkıb yuvarlanışı.. Düşman, kaçarken y• y•'' 

hazırlamış.. Tam bir Neron Evvelıi açık mevt bir dumen Fııclayı tamamile tesbh için na yapıyor. Tfir ord11~:~6 1' 
ruhu ve zevki ile, bu, bir görOlüyor.. Biraz sonra alevler ııabırh olmak lazımdır: ğından {ırlamıe ve git' ar'''ltı• 
facianın şebrfôyfnl olaca mış.. ve hunların orasında çahrdılar, Yıngmın orta ından eeelerl yılon bir oehtr gibi ks ,1 ııd 511 

Daha ötelerde kaçanhk kil· haykmşlar, iniltiler... dinleyiniz. Bunlar artık insen dehşetle diiomanın ar 
8 

melerlo kızılalevlerlnt görOyo· Fa at biraz daha, biraz daha: seei değildir, Bunlar kadın eeel, akıyor. ş.I'~ 
ruz. Sütunlar halinde göğe Asıl facia şimdi tıaşlıyscak· çocuk sesi değildir. 26 ağostoe sabah•·· 0ııı0 

çıkıyor ul t' \ lrr.. tır. Nitekim fşt,., kırmızı 11lev- BayvanlarlD nasıl hığmştık· henüz sökmemişti.. 'f;~ç ,ııc' 
Klmbillr banı?i kö}; düşman· inin eraeından yeell dumanlar lım du)olur mu?. zan ateşi haelıdı. ı~ıııcJe 

Uk f1 dan kundak yt!di de yanıyor? ve kC>ku patlak vudi, feryad · Biraz daho yaklaşılsa gürü karanhk ve sessiz fi14~ll 
ı 1 d 1 l 1 fO dl 

Allubım!. nsnnların atf'Ş ar u ıa arth: lecektlr ki, alt>\lerln arkasında taoelerln Telvele er' oo''' 
içinde coo v .. ıişi ve dağlanan 1oeaolıır, cayır cayır yamyor. !nsenlar artJk yavaş yavaş çok müthiş oluyord0 • e lı'• 

k beleY 
insan etlerinin. ysvoş ) avaş Bir pencerenin kırıldığı gö susuyorlar, çarpınıyor, kızan· aynt lddetle mu 8 

/ 
akan insan yoğlarmrn, kavrulan rülllyor. Acı bir kadın çığlığı.. yor, dü~üyor, kalkıyor ve.... ladılar. d et:~ 
l k 1 hl k k Y b b bt ı k d dl 1 k 1 bf k - l)e .. aoı I~ e neon ·an arının r o ueu avrrıeoou oğrıoa asmış r z ara a r ue ar gl , ıv· y 
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Bu, Bir Bulgar Bayrağı idi. Halk, Onun Bayrak Oldu· 
ğunu Gorür Görmez, Yaşa Avazeleri)e Selamladı. 

Yaznn : M. Doğan Batu 

~~~~~~~----~~~~~~~-

Sıra(of bundan sonrıı arka· nazar değmemesi için de doa lçerlde, odada! 

Dilımiz 
KıJavuz 

(cin De~sler .. 
ö --····· ... ···---- 21 -

lhmııl etmek - savsamak, 

bo,lamalr, bakmamak 

İhmai - ııvija 
Mühmel - savu :~da duran çetelerden birine edildi. Bahası? 

~ loaret fırlattı. İeuetl alan Vergiler artık Osmanlıya de· Aeağıdaki damda! savsanmağa gelmez. 

e ilerledi ve Sara(ofon ooü· ğll, Bulgar hilktlmetloe vertle · ,_ İkisini de getirin! Savsa, şahefğ işlerde bir ku · 

Tfirklyenln hava gfivenllğl 

~ gelir gelmez omuzunda aeıh cektl. Halka bu suretle tehll!iat Dört çete d~rhal doğruldu· sur, yurd 1 terinde bir suçtur. 

~"•o çanraeını açtı. İçinden, yapıldı. lar. lklef, odaya girdiler, ikisi Devlet fşyarlermın en boy ak 
l.llınnıış, bohça glbl blrşey çı· Çeteler o gece biiyfik bir eğ· aşağı lndirl\dllcr. hHtalığı envsacılıkttr. 
ı. rdı. Hürmetkar ve hlnalı bir Jenıf de tertip etmfşlordi. Öyle Bir dakiko sonra, odadan Savuk toprağı ot bürür. 
•ırıa, bunu Sarafofa uzattı. ya, buna artak hak kazanmışlar derin hıçkırıklnrla karı,ık bir ;. 

«!:•fof ta fkl eli ile, bohça demekti. Bir nahiyeyi zaferle kadıo lniltiııi, bir Tilrk anası İhtiyat etmek - sakınmak: 
,1 I katlanmış olen bu şeyi işgal etmişlerdi Binoenaleyb, nın yalvarışı duyuldu : İhtiyat - 1 eaknı, 2 yedek 

dadı, hemen dudaklarına götür· ne kador rğlenseler hakları - Yopmaym! Siz de vicdan Jbıiyotkôr - eekoılı 
4 ' OptQ ve başının Ost6ne ka· vardı. yok mu? Bir ana, kızdan ne Sııkoıyan kaybetmı>z 
'tı\t Çıkardı. Sonra, bu katlan · Çetelerden bir kısmı da Sa lstlyoreunuz? Ôldı1recekscntz, Politikada iyi vasıfların baş· 

1
' ~eyi, hafifçe silkerek açtı. rafofun hozurile, daha evel öldürOo.. Namu umuza do . lıcaları eakm ve öogörOdiir. 
8 Acoba "ihtiyat etmek., ao· fl. o, bir Bulgar bayraRı idi. baheettl~tmtz evin sofasında ya· kunmayıo! lamma eukoı durmak yahud 

g~tlk, onun bayrak olduğunu yılıp otormuşlar, durmadan tçi· Çeteler, bu feryadı kabkoha. eaknı bulunmak gibi şekiller de 

Gr görmez; yor, bağırıyor ve bir kız• oy· larla karşıladılar 'e ayol şekli. yapamaz mıyı:r.? 
......, Ya~a! natıyorlardı. de yarı çıplak bir kadın itile, Saknılı adamla ııve•cıyı bir 

~14••zelerlle sel miadı. Sara· .Manzara çok vlcd.u yırtıcı kakılı sofaya fırlatıldı. birine k:ml(!tırmayını~. 
le ' elindeki bayrağı tekrar çe· idi . Bu kadın, o genç kızın anası " Teminat ., k"llme 1 fçtn 

bı't Verdi. Bayrağı alan çete Genç, henOz oualtı 1 onyedl idi. Bağnndan yetiştirdiği f llir. inanca 
0dedl~lmlz gibi, belki 

1~t~aç adım atarak bayrak di· yaşlarında bir Türk kızı idi. gibi kızını, elbl elerl yırtılmış, " Karlı ihtiyati ,. kll;ıe 1 için 

tt:ltıln yanına geldi. İpi bay. Sarafo(un sözleri Mıirlnceye vflcudo hırpalanmış bir şekilde sakmco dlyr.hlllrlz. ••Kaydı lh 
41t' bağladı ve yavaş yavaş kadar yftzünfi dıvora çeyirerck dıvara dayanmış görünce dayn· tlroıi,, için de "çekioce" veya 

tgtq ucuna kad r çekıf. ve açılmış, hırpalanmış göke6· nemadı. Acı bir çığlık otrı : "Sakınca., kelimelerlnl kulln 

~ 8uıgar bayrağının bu çekilme nO elleri ile kapayarak örtme· - Kızım .. Yavrum! nacağız: Bu şekil, ••Eğlence,, 
~ tıııode (Merasiminde) kıya· ğe çalıştı . O da ayni şekilde anasının gibi kelimelerde oldugu gibi, 

:. kopuyordu: Sarhoşun nutku bitmişti.. kollarına ntıldı : Tarkçede pek gazel geçiyor. 

tı ~~'.ktep çocukları ve halk, Sarafof bu de(a bağardı : - Anneciğim.. Aooecfğlm. . Önergenizi akoıca ile kar· 
ttlıkı k k d - Anaeı nerede bu dilberin? Nedir bo başımıza gelen (elıiket? şıhyorum. tQL arını patlataca e ar 

1ı.. 'Sef[ sesle milli tOrkOler söy· Bir çete atıldı : - Sonu var Hu m" 'elede hiçbir çekince 
''1Dtf ~ -- ----=----=-___;;;~~==============:=;,;:- ileri 13fir11.ıüş değilim. ~, •r, köy kilisesinin çaoı 17' k ... r ' 
·~ ltınadlyen ve gittikçe artan \.) r agaç H Eğ~r. kahul ~.ıersenfz, çOu· 

tıd H h J ergün kü bunlar ıekufıerdir, ikt kc ~it detle çalınıyor, çeteler, a er eri 
ıı. hı•rın, havay• doğrultarak Beş Keıı· me. ııme kazanmış oıuruz: 
~~ --••••-e•..--- Kaydl lhtlrozi - Çt'kİcc~ Yakıyorlardı. K k 8 • K 
Q ayma am lr aza Keydi ihtiyati - akınca 

ttttıllodan sonra Sarefof önde, Get-irdi. Pamukt-u)ar Onycdinci Liste En çok otomobil ten flr· 
er k d h lk k ~ ..- l - tı1ütoııbhit Üeteoci 

)•' ar asın a, 
8 

ve me •. y 8 ki" J malar, el altında en çok yedek ~ qler daha geride olmak Ozere ağmur e ıyor ar Tııabbiit - Üstencilik 
'tı Ô Örnekler: J - ArkndnHm gereç bulunduranlardır: "Yedek ~ ~ kili e) e gidildi. Kırkağaç, ( zel) - 3 5 giln • 

7
· (K k ) B geçen yıl odun üeteociliği gereç - ihtiyat malzeme,, , .... ten kilise küçOkra ve bir· ooce ilçebay ayma em ay cui. • 

~ııbltı.ı hınca hınç dolap taştı. FPad Aksoy, Gelenbe nahly~· 2 - Üeteoeiler, io yaparken. Mftetald _·.~ık 
.. c k sinden bir tenezzühteo gelirken 
~~ L ili e olalı, bn kadar ka· otomoblll yol ilzerlne yıkılmı• yalnız kendi kıızımçlannı lstided - ıoıklık 

lııı: Pij f f y dÜ~ÜDJDCmCJidirler, 
Sc ~ rmem O ı. telefon tellerlle karşılaşmış ve 2 _ Taahhüt _ YOkcn O, lıi•yle önergeleri kabul 

~tı,;lncfnden ağzı kuloklarına bunun bOyOk bir fel4kete se· Örnek: Makdonald, lngilte· etmeğe e~gfu ve onık değildir. 
'}ftıc b yırtılan papaz derhal beblyet vereeeğlnt (;Öreo şoför re'nio ı\vrupa'da yeni hiçbir Çocuğumun reeim Hn'alına 
~ a,ladı. Tfirk'lere IAnet· otomobilini ani olarak durdnr · yüken ahına girmiyecc ini olan anıklığına güvenerek, onu, 
~I Y•Mır•hyor ve muzlQm (!) ması Qzerlne bay Fuad'ın ya· söyledi. Güzel ean'atlar 

8 
edcmlefne yoz 

~g•t nıflletlnl kurtardığı için n1nda bulunan jandarma Ômı>r 3 - Taahhüt •·tmek - J - yü· dırdım . 
f'. -tıyll şftkr o l!UDUloyordo, onbaşının başı Otomobil demir· kenmek 
~rı l 1 k b l d l 2 - Üstenmek tı. ttte kö~klerlnde oturan er be çerpara eyn ze e en· 
~11 1 l ô b ı h 4 ~ 'ezaret - Gözet ı .:·•a komheellerden hayatta met r. mer on aşı ö Qm te 
...... llhesioden kurtulmuş ise de Örnek: Üç suçlu, polis gö· 

>11t ~:~ selAmlar teblfğ edili· biraz sakat kalacağını doktor· zeti ııltrnn alıomı~tır, 
lar söylemektedir. llçebayımız 5 -- Malzeme - Gere.; 

,, Bu vakite kadar kulların çocuklarile beraber büyük bir Örnek: :;ıimdi ençok İ§liycn 
~ tıaeıl ı ı ı ld ki fabrikalar, hnrrı ,.er""leri eı ş em e o u arı kaza 11eçlrmlştfr. " -· 

'bı " I yapımlardır. '- llt, cenabı hak tarafın· § - Gene Kırkağac'ID (. 
~1'fredHmletlr. Mesih namına yaeln köyünde olacak yiizOn· NOT: Gazetemize gön• 

"tlyorum. den birisi, IJeklr ve Kadir la· derilecek yazılarda hu 
~ "tlJlllyordu. Bu meyanda bil· minde iki kişiyi kurşun ile kelimelerin Osmanlıcala· 

' S yaralamıştır. Yar lılardarı Ko· 
~'Pııı •ra(of takdis ediliyor ve dir'fn yarası ğırdır. Bu clnn rı kullanılmamasını rica 
"Q lb' elindeki gfimfiş tostan yetin faili benOz yakalanma ederiz. 
•~ lllaıclnfn OstOne makad· mıştır. \. 

~,~ •tılır serpiyordu. Bundan § - Kırkağnç'ta tüccardan T_ü_l_Ü_n_J_e_ı_•_Y_a_g"'-___ ,_,. 
' lhtll lclleıe kureun ve Bndlmlt oğulları damlarrnın 

ıki kişi ıararından basıldığını mor Bekli'\·or .• 

8alıip ve Baoyıızsanı 
~ llaYdar Uüşdii ÔKTEl\1 
~ l:ııuını 
~lttQ neşriyat ve yazı işleri 

'tb : Kemal Tolıit KARACA 
L •tıe i: • 

C, ~ir İ'·'-cı" B l qal.lt .ıuu ey er eo ğı 

l'~ P rtiti binası içinde 
~otı:f: fzınir.·ANADOLU 

· 2776 .. Posta kutusu 405 

l-, 41.noNE ŞERAİTi: 
b 1200 

~ •ytı • Altı aylı~ 700, Oç 
-ıı,eı ~ 500 kuru@tur. 

bo lnenıteketler için eenelik 
ı_ tıe ücreti 27 liradır. 

"'~Q ·l")'erdc 5 Kuru§tur. 
g~. -

~ 1D ntisbalar 25 kuruştur. 

AOtu MATBAASINDA 
~lLM.IŞ'flR 

ve hizmetkarlarının kaçıb gel· J 

dlğinl ieherek Kırkağaç zcabı · Y ıığdıg)-ı Takdirde Re· 
tasına haber vermişler lsede 
bu vak'a bir tatil r:;Onüne ıe kolte de Artacaktır .• 

eadüf ettl~inden allikadarlsr ma· Şehrimizdeki tfitün sosyete· 

kamlarında holunımamış ve lerl eksperleri köylere gitmiş· 
tahkikat henüz yapılamamışttr. terdir. Yapılacak tetkikler 110· 

Neticeyi ayrıca bildireceğim . nunda bölgenin yeni yıl tfitiin 
§ - Kırkağ ç ovasında pa rekoltesi teabh edllec~ktlr. 

muklara kurt tlrız olmoetur. Bütün tütün bölgelerinde 

Biten pamuğu yemektedirler yağmur bekleniyor. Yağmur ya· 
Ziraat memurluğundan birçok ğare rekolte yOkselecektlr. Böy· 
tedbirler tavsiye ~dildiği halde le giderse rekoltenin 16·17 mll-
bu tein önQoc geçilememiştir. yon kilo olacağı oranlanıyor. 
Balk basene dört defa pamuk Evelkt gece bazı yerlere yığmor 
dikmiştir. El'an daha gece gün· yağdığı söyleniyorsa de bu ~· 
daz pnmok dikmtıkle uğraşmak· herler kesin (Kat'i) değildir. 
tadır. 80 kurtların mahvolması 
için bir yoAmura ihtiyaç var· Daha yirmi dört eaat yığmur 
sa da bu da olmamıvtır. yağmadığı takdirde rekolte yo· 

Balk yığmuru dört gözle karıda yazdı~ımız mlkdarı ge· 
bekliyor. çemlyecektlr. 

• 
• • 

KAfl yeter 

Kifayet - yeıcrllk 

Ktfayetll, ebllyetll - yetkll 

Dar zamanlarda, bir kuru 

ekmeğin kendilerin" yeter ol· 

gunu söyllyeolere inanmayınız. 

200 kanadın Tılrk lıevasını 

eavgamağa yetmez olduğunu 

bütün yurcfdaşlera ou \atmalıyız. 
Koca evi ocarrunk için bu 

kadur paranın y terli f nde eüp 

be ediyorum. 

Siz bu işi örmeğe ye. il 
de~llelnlz. 

Bu rulsallerde 

kelime: 

geçen yeni 

Tamir etmek - onarmak 

Tamir - Onarma 
• • • 

Kolde - 1 . kural ( regle ), 

2 · tııban (buse), 3 · duraç ( pi · 
edestal) 

Bu cümlenin TOrkçe gramer 

kurulları bakımından yanlışla . 

rıoı gösteriniz. 

Bu heykelin duracı sağlam, 

fakat tabaoı bozuktur. 
• • • 

SulkHed - yağınç 
Yugoslavya hOk6metl, Mor· 

eUya yağıncı hakkında uluslar 

so yeteeine yeniden başvurular· 

da (Mtıracaatlards) bulundu. 

Bu f lklr, yurd sevgi ine 

karşı bagışlanamaz bir yağmç. 

- ULUS-

lzmir'de oyan 
Hırsız Yakalandı. 

Çaldığı Eşyanın Çoğu Kıymetlidir 

ve Bir Kısmını Satmıştır. 
Uzan zamandanberi şehrf mtz 

de faaliyette bulonon bir hıreız 

taharri memurlara tarafından 

tutulmuştur. Aslen Mudanya'lı 

olao bu hırsız İbrahim oğlu 
Boy Celal~ddin adhdır ve 37 
ya,ındadır. Gayet şık giyinir, 

yüksek yaşar. Boğazındaki bo· 
yun bugı en ar. f latle 4 5 lira · 

lıktjr. Celaleddllı'tn 1zmfr'de 

şimdiye kadar soyduğu evlerin 

sayısı ylrmlıkidlr, bunlar hemen 

hemen temamfle tesblt edilmiş 

tir. Fakat huni rdon başka f'Ş)'a 

' 'esnlre çeldı~ı t"V bulunuh bu· 

lunmadığı ara,tırılmakıadır . Ce· 
liileddin; oubeş senedeoberl t'V 

ildir, beş ıe çocu~o vardır. 

fklçeşmellk't~ lzmlrll Eokuğında 
28 f;ayıh evde oturuyordu. Vak 

tile Edirne ilbaylığında Oç yıl 

polis ıoemurluAu yaplığını eliy· 
lemekıedlr. Celaleddin şöyle ya 

eve girecekken buraya girmişim: 

demiş, geri donünce de me· 

moru karşıeındo kendisini b,.k. 

ler bulmuştur. Böylece ruıulan 

Celaleddin: karakola gidince 

hakiki hO viyetlnl söylemle ve 

uzun lsticveblorda da f zmir'd~ 
bir buçuk yıldnohı>ri hırsızlık 

ettiğini, çaldığt eşyadan önemli 

bfr kısmıoı Tire, Alı.hl ar \'e 

kalanmıştır: Yokalauoo Hmız CeUll 

Hundun bir ay önce taharri MeolEa IJe yakın diğer Uçell'r· 
memuru Say Nf'cati; Arasto dt: satdıgını tılrd etmiştir. 
içinden gr.çerkı•n sarra( Peçcı. Evinde ara~tnmo yapılmış. yoz. 

lercı> hırsızlık eşya huluomuş· 
nun dOkktioı ~oQnd~ ; bir ahın 

tur. Eçlode araştırma yapılıp 
bilezik satmak 1 tiyen bir adam hu e

9
yalar alınırken kart ı •ğ · 

görmüştür. Bn, Cr.l{lleddlo'dl. laouş ve: 

Taharri memura yamno yak · - Beu esne bu l lerl yap· 
laşarak bu adamı eOzmiye bue· mu, vazgeç diyordum, beni din· 

lamıştır. O; kendisine bak1 ldı · lemedlo; işte tutuldun. 

ğını anlayınca eorraf la pszor· Demiştir. Celtileddlo Buca 

lığı keserek çcktJlh gltmt>k fe· ve lınılrde :l2 ~v ;.oymuştur. 
tenılştir. O vakit tshartf me· Maymuncuk ve hatıii bOyük 

moru kendisini tutmuş ve bu bıırµuları dnloıa yaoında taşır, 
btlezlği nereden aldığını sor· gec~ soyacuğı ,.,.ı,.rı günıiılz 

muştur. Çok şık olan Celıiled· tara !Sud eder, ~l rllrc,-.k yf'rlf'rl 
dio karşısrndukhıi kandırnblle· 1 tayin edt:rmiş . E' inde gedrob, 
ceglnl sanmış ve evvela yük ek mu a çekmt:eelcrl ile elbi ,. 
· ele kendlsfnfn bir memur ol dolabları klliılerlol bozmak 

uretlle açmak için iki tan,. doğunu 5öylemletlr, fak t IB· 
bftyük burgu bulunmu tur. 

harrl memuru dıı kendi ini hı 
Şimdiye kadar M ıen lı cadde · 

rakmomıştır. Bunun üzerine . sinde birinci icra memuru bay 
Celdleddlo; kendisinin postah · 

Ziya, Bahrlbabada Halil Rlfat 
nede telgraf kıAmında memur paşa caddesinde elekılrlk mü· 

hulondoğuou, adının Halil 0~· hendlsi bay Orhan, mOtckald 

oğln Şaban olrluğunu efıylerniş· kaymakam J~otfl. ıylav bay 
se de taharri memuru bir kef 11 ~afm, öğretmen hey Nihad, ba 

göstermePlnl istemiş, niheyı•t Salvator Barkl ve Bocada bay 

kuyumcu Bay Bayrl ho adamı ômer'ln evlerinden çaldığı 
tanıdığını öylemlı.ı, bunun Oze· c::eyaler teshil edtlml tir. Bun · 

rlne taher.rl memuru kend' ini ların önemli bir kıemı ~vlnde 
bnakmıştar. bulunmuetur. 

Taharri memura; sonradan l!.ocok çaldısı ee pantatlC, 
altın ve kiiğıd para ile kadın kuşkulanmı; ve bu adamı bırak. 
ve erkek elbl elerl, kQçük, de tl~ın• pişman olmoe, telgraf ha · 
~srll heykellrr vesalrP.dlr. Çalma neye giderek kendisini aramı~ · 
eşya olmak üzere evinde bulu· 

sa dn orada bôyle adda bir 
nan kıymetli e~yalar dürbünler, 

memur bulunma•lığını öğren · tahancaJer, môteaddld gramo· 

mletir. Bundan sonra kuşku fonlar, mutfak taL:ımlurı 1 balı 
daha çok artcuış, kuyumcu hny ı•ccaddcr, yazı makine f, mı a 
Hayri d e bu adam hakkında saotı, >lblaeler, l 500 DJdoathk 

yetecek, kendlelnl bulac k ına eski Rne para 1, hlr nılkdar 
Jumat vermemiştir. mücevherattır. Önemli mlkdsrda 

Taharri memuru iki ı;üo ev 

vel Karşıyaka'da Şayeete oka· 

ğından geçerken kucağında l;Q. 

çülı: bir çocuk olduğu halde 

aradığı adamın karşıdan gel· 

mekte olduğomı r;örmtışrür. Ce· 
llillddln; taharri memurunu 

karşısında görünce kucağındaki 

~ocukla yOzüoü kapr.ıyıb yoluna 

devam etmek i temle e de me· 

morun kendisini taklh ettiğini 

anlayınca ayni eokakta rastgele, 

k•pısı açık bir eve dalmıştır. 

Bu evin avlu unda bee kad r 

k dın \'e çocuk oturuyordu. 

Yabancı bir adamın kapıdan 

ı;lrdl)oi ve kendllerloc doğru 

llerledlğlnt gılrilnce: 

Teresini erıyorduu, een 

kimsin? 

Diye bağırmıelardır. Bu eôz· 

ler tızerlnc CelAleddln: 

- Yanholık oldu, baeka bir 

·odın elbise i, ipek ve kıymetli 

y tak ve ya tik çareaflara da 

bulonruuştor. Öğ.etmcn 8ay 

Nibed'ın altın saatını Tfre'de 

elli liraya eattağını itiraf etmiş · 

ılr. Bir Arab kadının evinden 

çaldığı hee h<'efbirllği harcımı:, 

mücevberotı satmıştır. 

Bay S lvotor Barkl'nln evin· 

den çaldığı gümü. çatal, hıçak 

ve kaşık takımlarını da !!tat· 
mıştır . Bütün çaldığı ve uttığı 

eşya; eatıldığı yerlerden ahnvrak 

ahlplerlne verll,.cektlr. Arış 

turna memurlaı ı ; hangi evlere 

nısıl girdiğini, neler çaldığını 

tesbit ettirmek lçhı tahkikata 

semt eemt devam etmekte ve 

kendlt1lnl de r;ölflrmektedhler. 

Celaleddln'ln tııhelll de iyidir, 

f yl Fransızca bilmektedir. V•k· 

tile jandarma karakol komın· 

daolığı da yapmıştır. 
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1 
yapılmıo ve bu toplantada TH· 132 M. J. Taran. 7 5.. ll s'J 

lanhsrnı, yarınki cuma güoü Habeş'lerin, ltalyan Jan arma arına klllk nahiyesine bağlı ondört 115 B. Alyotl 9 2<> ıt 
öğleden sonra eaat 16 da ko ocakta hava tehlikesini bilenler 84 H. z. Ahmet 9 9 ısS 
IObüo Bfrlnclkordondaki {Eski s ld ı 1 • G { ı N y ? üyeal yazılmak Ozere komiteler 25 Vltel 9 12

5 
JO 1-

Gifre h•nyolar1) binasında ya a lrJŞ arı ÇJ ll aze e er e azı yor• kurnlmuştur. Bo komiteler 15 D. Ardltl 10 12S Jl rJ Q 
pacaktır. Yurdun bu ilk kural· kendi mohltlerlnde derhal işe 6 J. KQben ll 5o • 
tayı mftnaPebetlle kuruca ve -----•----- başlamışlardır. İlk: olarak Oye 539 Roma, 5 (A.A) - halya ile Gıızetelere göre lıalya'ya tadır. 

Zahire satı~lafl ;. faAt Oyelnfne çağırrntı mP.k· Babf'şfııtan arasındaki hAdfse· karşı yapılan bu l!aldırışmalar ko· Trlbftna gazetesi de İtalyan, 
tubları göndermiştir. Yurdun ini tncelı-mı>k uzere ltelya - misyonun işini kolaylaştırmak- Habeş anlaşmazlığında -ancak 

bir senl'llk idare heyeti hu Fransız - Ameılkau komlsyo· 'tao çok uzaktır. Hususile ki iki bal sureti bulunduğunu ya· 

toplı1ntıda SP.tilf'cek ve bu ar· nunun toplanmaya hazırlandığı bu saldırmalar bütnn aın\r bo· zarek diyor ki: 

kadaşlar yurdun lşl ıarfle u~n· bu eıratla Somall aınırında Ha yunca yapılmaktadır. " Yı1 l.abeşlstan'ın ltalya'ya 

fll!aklardır. Kurultay bittikten bf'şlf'r yenlıten lıalyan jandar Tevera gazett-~İ; Habeş or· saldırmak arzueo kırılacak ve 

ıonra ftyr.lf're bir çay zlyufetl malarına Hldırmıelardır. doıuou Relçfka'Jılarla blrUkte Babeol
8
tan ftalya'nın haklarını 

v~rllecektlr. R 'lma !RZP.t"lrrl bunda Rahe· modP.?n HHIJI baıırlıyın ineç tanıyacak, vahod da ltalya Af· 

Ilal kevl• etstan'm lıalya'ya kareı y.,nı bir beyrtl baokanı Albay Virglnin 
rlka'da her tflrln ıiyaııal faali· 

dii~manlı~ını -ve Habcf bOku r.-emlnl ba88nk Albayın verdiği 
1 • B · ı ı · ı • yetteo nzgeçecektlr.,. 

ZWJr 181 ~ Cf CI f>rJ mrlİnf n dP. 8tnırda rftypnlfği df'ğerlf drrelerfn ~eDIO bfr tarz 
• Roma 5 (A.A) - Gazeteler 

Arasında Bı' r Teşvı·k tutmaktan ekeln (Aclr.) oldu~o da tatbik edildiğini görmekle 
19~8 Habeş lıalyao annlaema 

nun bir belgeslnl ~örmektedir. memnun oldnğuoo yazmakta 
Yaı-ısı Yapı yor. eının bozuıacağını yazmaktadır. 

Mınfaka Bııiklf't heyetinin Al 1 • ı Lnoro Fa11cleta diyor ki: 

mubıdıf veıilelerl~ yaptırdı~ı ınany a • n {1} tere Habeşletan'ın rueydan oku 
bııikld trşvlk: mfti!ahakalarının . ~ yanları iki ülke araaındald 

lyt nrdc~ıu \'P.rdi!I mahlmdur. De nı· z iz-onu sın al arı dostluğa en~eldlr. 
Gençlerlm\zin finQmOzıt~kl mev· ~ Lojlk şunu ııoroyor: 
ılmde yapacakları lzmlr birin ' Habf'şlelaoın aldırmamak eo 

clllklerlnde iyi neıicf'l"r alma Bnlin. 5 (A.A) - SlyHal çevnlue göre Almanya ile deniz reıile reddetmf'k.te bulunıioğıı 
larıoı trmln için Halkevl ıapor konuşmalarına batlıyan lo~llıere, bu hareketi Ue Venay muahede· bir aolaemayı lıalyaoın da bo 

fUbl"tıİ, lzmir'de mevcud federe, Binin llftel b6kGmlerlnfn çlğnenmeılnden çıkın durumu tanı· zarak. özıı;OrlOğO:rıQ elde etmesi 
gayri federe biiıOn bıelkletcl· mamakradır. doğra olmaz mı? 
lerfo letlraU fle bir sokak, ,,., J •ırnale hıılya Baheştsıanı 
~ık yarıeı yaptırm,ya karer ln2il İz Kabinesi isti fa Etti lıalya •.ıınırı tııerlnde aBker 
nrmlşıir. M ı nr11ka Bı~fklıot he '-" 

topla r akla hh11m Ptmektedfr. 
yeııuınde yardımı ue kuruta. Yenı· Kabı·nevı· Muha~aza-
cak bir bakl'm b,.yrtl bu yarış ı; Denizli lara ldue ve takth Pdec,.kılr. el · 

Yanı. ~=1 haziran Tayyare ku· karlar Lideri Baldvin 
romu kupa maçlarının final 

~Goftne ırııadtlf eden pazar ~Q T k 1 E • 
na, AIHDCak ıaahaı!lnrlan lıaşlı- eş i trniştır •. 
yacak \'t'! g,.çrn yarıştaki yolla 

Hararetli Suretle 
nye Kaydına 
Başladı. rın alu•ine olarak g,.ne A l;ıan 

cak aabıuuoda birı-cektlr. Ya

rıeta netice alan Jtrnçlere llal 
ke•lnce ayof gftnde madalya 
lar verllec,.kılr. 

Alıay Kongresi 
Altay tdman yurdu yarınki" 

cuma ,rftnQ ft>vhltde olarak 

btr ıoplantı }"•pacaktır. Bu top 

lantıda eksniy"t bA~ıl olmarfıAı 
t.akdlrde fkfoci •e kaı'f ıop-

lınh pazar gftnG yapılacak \e 

yeni iı adamlara lll"Çİlecrktfr. 

-------· 
Mesleki ,.e Teknik 

Tedrisatı rnız 

J tanbul, 5 (Ôz,.1) - Londra'dan bildlrfldlğlae glSre, fnglliz 

baışhakanı bav Mı1kıtona d, kabioeolo iıtlfaıını nrmle ve .yeni 

k11hiuryl mubafazakArlar putlal lideri 8. Ualddn teekll eylemlotir. 
Makdooald'ın lord ola<'.ağı ıaöflf!nlyor. 

Denizli, 5 (Ôıel) - Bogtln 

llbayımı• Bey Foad'ın batkan· 

lığı altında Balkevlnde bir top· 

Bütün M•·mleket Hava Kurumuna ıantı y•pıımıo ve ubayın bara· 
retli bir söyle•lnden sonra ba · 

Yarnım için Hnzırlanıyor.. va tehlikeılnl ınlıyan Oye kay 
dına bıolaomıotır. Ü y1ı kıydı, 

Mer:ıln, 5 (AA) - Hava knrumunda ddn akşam llbayın 
hararetli bir Barette devam 

başkanlığında lkiocl bir toplantı yıpılmıo n barırlanaa program 
ediyor. 

fizerloe bava tehUkeılol bilenlerin Gye hyd için sıkı çalıımılara 

baııanmıotır. Mersin 
Bu~nn parti koragında parti yönetim kurula ıoplanank y•· 

pılacak propı~anda n yayım lşlt·rinl 11ptayacıkl1rd11. Şimdiden Şarlı k Büdcseİ 
birçok klmıeler ftye kaydolanmuelar4fır. 

Bilecik, 5 (A.A) - Bogln llbayın bıtkanlıgında yapılan ıop · Merala, 5 (A.A) - Şarbay· 
l~ntıdaa ıonra hua tebllkealnl bilen tiyeler kaydına batlanmı11 · lık kurulu prhk. bOdceılnl 

ş .. brlmlzde bulunan Kfthftr tır. Bu bGyilk yurd tıtni daha kapıal bir bal., koymak için köy· 319,300 lira olarak eaptamıotır. 
bakanlığı meeleli ve teknik lftyd bir araya getirerek bava korumu teblikeıl bak.kında kon· Bn yılın geliri gf!çen yıldan 
ıedrlıat dlrektörft bay Roıdü feranılar verilecek ve halk bu tebllkeoln önemine kaqı eeferber artık olduğa için bl1dceye ha· 
tetkiklerine devam etmektedir. 

edllecektlr. yındırhk lolerl için yeniden 
Enelkl akşanı kız ean'at ens-
lltaıa aalonunda gt.Dt ı direk· para konmuştur. AtatGrk hey· 

IGr eereffne bir çay ziyafeti Türkiye-Ingiltere T. ecim- keli için geçen yıl bildceye 
verllmle ve horada öğretmen . konan ile bu yıl kabul edilen 

lerle görlşftlmOş; eostltil hak· ı A J 1 1 d para yirmi bin lirayı bulmnt· 
luadakl mGtalealar dlolenmfotlr. se Il aşması mza an ı. tur. Şehir plAnı için ilk bölftk. 
Bay Raıda, ıon yıllarda mem 
leketln brr yerinde «"Dlltitftlere ----------------- t11kılt Gçbla, 8'ezarlık için 

glsterll~n bayak ligi mQnaae· yapılan Bu Anlaşmanın M nddeti 9 9500, IU lolerl için geçen yıl · 
bettle bundan ııonra daha dan devredilenlerle birlikte 24. 

blyilk Gnemle ioe devam edl· Aydır. Haziranda Meriyete Gircek .. bin yeni bir çıkat iııkeleal ya· 
lece~lnl anlatarak Jzmlrde y«"nl pılmak Qzere 16 bin genel 

bir enıtltQ blnaaı yapılmHı Ankara 4 (A.A) - TGrktye elc;lsl Slr Perey Loralne Bart helıUar için 3800 yeni kaldı· 
için gaıterllen lsteki Kültar höyük Brltanya tecim anlae· ile Tftrklye adına dıt işleri ba rımlar için 20 bin bir onarma 

bakanlığının bllyilk bir önemle mHı bogftn ıaat 6 da dıo itleri kanlığı genel eekreterl 8. Na· (Tamir) leleri için 15 bin lira 
karııladığını bJldlrmfştt. bakanlığında l.nza edllml,tlr. man Rlfat Menemencloğla tara· para kabul olonmuıtor. Ştbrln 

Bay Raoda, dfto Ubaw gene· İmzadan ıonra aoagıdakl reımi fından lmzalanmııtır. Dokuz 
J temiz ıa ihtiyacını ıemln için 

ral Dirikle lınılrio lSrnek köy . tebtlğ neırolonmoetar: aylık mGddetl olan bo anlaema 216 bin lira harcanacaktır. 
lerlot grzfDleıı_.. fzmlr'dekl tf>t · Tarldye Ue bftyilk: Brhanya munkkaten 20 Haziranda •e ı 
klUerl bir hafta devam edecek ve elmali lrlanda birJeelk kral ntbat aurette tasdiknamelerin tea ';ebrln plı\nı 12 bin liraya 
ıonra Aydın'a glder .. L oradaLI 1 d bi i 1 ti 1 d 'I Lif Yanaen'e •ıptırılacak.tır. ...... .. ı~ı arasın a r tec m an •ı · 8 n en !!onra mer yet meva. ne J 

,adaıtrl o.kolunu telılo ede maamıo bağıtlanmaeı için bir girecektir. iki hOkdmet ayni Fransa Hava Postası 
eektlr. 

kaç zamandanberl Ankara'da zamanda 1930 ıarihU Tarkiye· N 1 1 y 
lsmlr'de bir tecfro lf&e•lne l L 1 L l UA ı&L l:> l 1 h e ş er apıyor,. " yapı ma .. ta o an aonuoma ar nuyu• -.rıtarıya ff'c m rnoa e· 

çok tbıiyaç vardı. Bıy Roodft; muvaffakıyetle bldrilmfo ve iki desinde ufak bir :•adil yapmak Part11 !& ( A.A ) - FrenH 

bu lhılyıcı nazarı dikkate al memleket aratında tectmnl tra· ve bu auret le bu muabed~yı laava kampaoya11 geçea haf 11 

••ttır. Ôğrendfğimlze göre fik ve tediye uıula balı.kında teclmel aola~manıo mOddetl içinde 15 Burjeben l:l77 yolcu 

.. •diki orta tecl1U okulu ftnD· bir ınlaoma 4 baslraa 1935 de sarfında mer'iyet mnkilnde tut 19,!l lO kilogram bagaj, 37,025 
-.deki der1 yıh için lise ha dıı lolerl bakanlı~ında blrle· lk mak bakkıada da mntahık kal· ,kilogram baoka eşya ve 24.84 
llae -alaca~ur. krallık adına İa ilıere hl lk mı tardır. kilo nm koli tal tqımıttar. ~~~~~~~---....... ~~~~-.....o........:====;..,,,,,.;:;:===-..;;;.;;;.o~~;...._~ı....=;;;..._....-...... ........,......_ ________ ~-=-~.:.=::.:........:.;,__ 

kaydolan yurdsever arkadaşların 

adlarını kıvançla vazıyoruz. 

Kf'ndilerlnl özyfirekten kot· 

lularken memleket müdafaası 

u~ruada ödevini yer1oe getir · 
mt-ye -.alışan C. R.P. Tilkilik 
nahiye idare heyetini de takdir 

ederiz. 

Aldığımız malumata göre, 

C R. P. Tilkilik: nahiyesi, bava 
tebllk:eılnl bilenler ayeılnln 

eayısıoı birkaç gOne kadar 

dlJrtyOze çıkaracaktır. Dfln 
akeamkl topl11ntıda Gye yazılın 

yuddafları mızın adlarını aoağı · 
ya yazıyoruz .. 

C. H. P. Tilkilik 
uahi yesi idare heye· 
tinde yapılan toplan· 
tıda hava kurumuna 
yardım edeo yurd· 
daşla.-ımız. 

Bay Şükrft Kambiyo mora· 

klht, 20 bay Akmed Şftkrtı 

Özya~cı, 20 bay Ali Onar, 
20 bay Yaeln Sakar, 20 
bıy Demli nvıton, 20 bay 
Nafi Onuralp, 20 Feyıollab 

arayı~ı, 20 bay Tayyar Evin, 

20 bıy SOleyman fmncı, 20 
bay Raaao Özer, 20 bay Fuad 
Karcıo~lu, 20 bıy Oaeeyfn 
Hıfzı ~lclm, 20 bay Etref SG 

zıor, 20 bay All Ul•I, 20 bay Ha· 
lil Şallı, 20 bay Mehmet Çiler, 

20 bay Kamal Aktar, 20 bay 

Arif Karadayı, 10 bay Ahmed 

Zaim, 10 b11y Talip, 5 bay 

Ali Cenap, 5 bay Muııala, 5 

bay Muıtafa, f> bay Mebmed 

Orconuıı, 5 bay Baıan Ôz 

gdner 5, 

Danzig'i Gezdiler 
Dauzig, 4 (A.A) - Plllan 

Holsiogför deniz yolunun açıl· 

mHı mftnaeebetlle doğu A vru· 

pHına blr ~ezl yapmakta olan 
Fenlaodlyrb fşy.r Ye gazeteci· 

ler dfta oğledeo aonra Danslg'I 

gezmlolerdlr. 

Yeni Ilhaylar 
Ankara, 5 (Özel) - MGn· 

bal olan llbayhk:lara bu haf ta 

içinde yeni Ubaylar tıyin 

edilecektir. 

Eniştesini Yaralamış· 
Bayraklı'da Sadeddin oğlu 

EaYer ailevi bir mea'eleden 

kalobiraderi Halil tarafından 

dövfllmlf ve bıçaklı kolundan 

yaralanmııtır. 

Ç. Cinsi 

8850 Buğday 
10 Akdan 

j.. 
K.. s. so 
4 .. : sıP 
3 St2<> (181 ., 

7" ' ""' 150 ton bakla 4 68 ° 68 ' 
46 8. pamuk 48 O o ,3 t8 

868 ken. pala. 18 '' 71. 

15703 kilo yap k 4:5 75 Sl 
946 .. çam fıı. 31 

Göering 
Yarın Belgral'~ .. 

Belgrad, 5 ( A.A) - ....,. 

ring yarın Dalmac;y• klf'J~ 
dao Belgrad'a gelecektlf· ~ 
çevirenler Görlog'lo f lr""°'~ 
ya'da reıml bir iti oıdo~ 
kında1d haberleri tekılp 

tedirler. "' 
Yogoılnya'aıa politik ... ~ 

tokları "" ittifakları ilt 
tllmiotlr. ~ 

Ba politika doll •,,. aıJt 
haberdar edllmlyecek~ 
komealarla deilttlrlllll~ " 

Gazeteler ha ee1• fi. 
hangi bir ylkeek kit .... ~ 
bati gibi takip et111ekl 

Dnşnndokleril 
- Baoı 3 GncD yoılt l 

uçuğordumnz gtln, hepi .... _.af 
maz yaelı, baıımuı JatJllll'.~:: 
ğıracağız : 

- Ne mutlu Tarkl,. 

:. ~ 
Abdurrahman Nıol ı.,_ il' 

kırdetl Nuri 200.00o _.. 
mitler. ÔbGr Abdorrab..,... 

cl'ler, Nurl'Jer neıede1 İJI!. 
lzmir'de onların yat'•~ 

bir ayarında olan btrook,ı ~ 
vardır, onları bekıt1oro lft 

120 bin olmaA b:.. 
bin. 50 bin olıon! ı '!: t 
değU! O, bizim •e biti~ 
f.aldr olanların ılnll .e 

111111111111 Vukuat 1 

Rezalet ~ 
Boıyaka'da Kısılçol~wl 1 

ılnde Hamdi oğla N~ 
Receb oğla Ntızbet r9; f 
Mu1e•t Uııtrola kıı• 1I ~ 
ğeslntl yaparken eırar::. 'r/. 
İbcahlm ile kardeıl Ce ,_.., 
lara ta•naı etmlıler, ll "fi 
oobeı llraııını almıtlırcld'· 
klkat yapılıyor. 

Sarhoşluk A 
Cdmborlyet alanıod9 ~ 

olarak bagıran gano• .-_ 
oAlu Mebmed taıal•0• 

,. lzmir'lilere Müjde 
'ı.11•'' Babrllııb• sahil park gnlnoıa açılmııtır. TGr tll 

ber yanında lanıamıt Ve blytlk fÖbret kazanllll@ ol:.,

beyed bu gazinoda bulunmakta ve muılki meraklJ 

zevkle dJollyeceklerl parçalar çalınmaktadır. • f'l1'. 
SAZLAR : Kemençe Aleko, Kemaoi Necatı. ,.,. 

nist Yorgi, Panço Cevdet, KIArnet Şeref, . _,-
nende lorahim He.mit ve refakatinde (SahibiJıiıı s,..) 
ganniyelerinden Bayan Mahmure Handan, Koçak 

·ı S-) zihe, Suad, ve Siyansada Bayan Belma ı e 
ŞOkran. Bayan Faide d~ 

nio lştlraklle 30 M•yıe 935 Pertembe glnClndeD 1~ 
icra a abeok etmlye baolıyacakhr. Sayın moıuırll 
memnun etmek için her Ulrlft fedakirbklar y•pıl••"'~ 

Modh•f 
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Anadolu'nun Tarihi Tefrikası 

fiATUI/ J<AKAtl 

Tefrika No. 54 M. A VHAN 

Q· -------~------............... 
ır aralık A yhey gene, sözü, yarıda 

~ 
kalan tarih hatırasına çevirdi. 

~ •ralık, Aybey gr.of'; ıôzO, J 
kılın t11lb hataraıına 'I 

- Haylr! llbın artık ban 
olm11eto. Tukln dağı, yeni dev· 
letln merkezi idi. 

lbtilllfo 80DODU dı 
\. Yıkar?.. Dedelf'rlmlzln 
}.~ıoı.tıaı ınlahyordun .. 
'""' gGlere•· .... ' 

'ıL 8taolar eenln blldlğfn 

·~.'· 
~e çıkar?.. Onları senin 

dinlemek hterhu! .. 
~elı::ı. fakat zannetme ki, 
~ Çtn'Uler de aynen böyle 

" '· Bayır!.. Beo 11rayda 
~lyır n Tflrk bir kadın 
\ •. Onan 11lı::at bir 
~ ~~dı. Bilgin bir delikaab 

•· Der sımau; 
\ 4.la .Derdi· böyle yarım. 
'

01
•• .. ydım dı ınıları· 

~llrdana gltıemt ' 
S: Yl ben ondan öğren· 
~ 1'okyolır o yıllırda beı 
'taaırlarmıı: 

\ ~ k, odan, atet, maden 

~ lıeı lmpotaı&r t•ıılr· 
~ .. .,, doğada m .. ı, 
~ karmısı, batıda beyas, 

k.,a lmparaıô • .. 
'Şılrldl de öyle Yatar, 

de 6yle .• 

\ ._&er neyıı:; Çin h•kanın 
"" b6yle yardım grlincr., 
\ btıan kuvvet lıban'ın 
\ 'i tu*u altında toplan 
~ru, ırmağının ıulan, 
\'-ele kana boyıya .akrı . 
~ de.rllecek, bir bayrak 
~ teku. 

\.' dallarının dibinde aoa 
O •erdiler. 

' ~ çok ııcaktı. Dağ ve 
~ Cehennem gibi yını · 
~~la dolarken, İlbın'ın S. el.tın öblr ıararıadaa 
~ '•k tepeye çıkmıtıı. Al· 

-~ 0•aclı Cucem lmpar1· 
~ IOn kuvvetleri vardı. 
~ tepeye çıkar çıkmas, 
'-..' •daa da glneı döğmut 
~ lıl•rını, luhçl11ını par· 

~~'~ılıdı. 
~ ' er onları garmlı, der· 
~'-. tlanauı, kııalara ıyrıl· 
~ 'ı . .!Jhııa'ıa ordulın, da· 
~'-t tınfıadıd urkınk 
~' dı •e Cacenler de knğı 
~~I taı •6yll1erek dağııa dİ· 
"~ k kaçftk ormanlıklara 
';' ..:ÇQk, mGfreseler hı · 

-11.a llyorlardı. 
,.et . ltb gôğGı gağftıe gelmlt· 

~ lera •o, batan kuneıi Ue 
,, •ıkııhrmıı, arkadaki 

~ tı do~o ıftrGyordu. .. _ 
~"le oluyordu. GOneıla 
\.' 9111 yasa, koyu yetil 
~ftt 118 tepelerinde, bakır 

1 .. t 
' it, d Hftnde çarpınırkea 
~-~ 1.1, e 1111bvoloyorlardı .. 
~· ~ kalıç oynno batlı· 
\ 1' heıwadan kurtol•n ır· 

•tıı ' hta 'Yor ve boğuluyordu 
&a, bt lftık Cacenler hı· 
t tlbıı baluouyordu. 
'6~ kıa ae olda Yakar? 
il 'ttlJorum Ayb"yl 

Sanıın erıeıl gClnft, eski; ya. 
kılmıı lmperıdh-löğfto birçok 
kabileleri• aman dileyerek gel 
diler, İlhao'ın bıynğı ıltını 
ıığındtlar. 

Dıbı ıonr. yClce bir oenllk 
yapıldı ve İlhan, genç yaeta 
hın oldu. Adet Vf'çblle, onu bir 
ke~e 6ıerioe oıoruular. Birçok 
kabilelerin baotara, preoıler, 

teleler keçeyi dört tarafından 

tuttnlar, yukarı kaldardılar. 

Ve o da yemin etth 
Tanrı t•hidim olıon~ gftıle· 

rfml kapayıncıyı [bdat bu btı· 
kGmd1rlı~ın yftcelmeıl, bfse 
bıı rğmlyenl~rla tepf'lenmeıl 
tçhı çelıtıca~ım, ındlçlyorum. 

Dedi.. Aradan birkaç ıy leÇ· 
memfıtt ki, lfhıa, Çtn hah· 
nıadan dllbtr bir prenı letedl. 

Çtn haUnı, bu yeni ve genç 
bakını ele ılmak leeteyordu. 
Ou, lıtedlğloden Altıını gôo 
derdi •e Tuklo de~larında ıfta . 

Devlet Demir
yollarından: 

18 ile 28 yaı ıraeı gençle· 
rio aıkerlfkle allkaııı olmayan 
ve bedenleri eağlam giJrGleo 
ferden lmtlbınla hareket t•· 
kirdi alınacaktır. . 

Girmek letlyenler ortamek· 
tepten diplomalı olacaklardır. 

Ltıe dlplomaıı bulananlar mtı· 

11bak1111 alınırlar. 

Ml11bıka imtihanı 20 6 935 
pertembe gGnG Ankara'da omu· 
mi madarlGkte Baydarpaş, fz. 
mir, Kayıe:rl ve Adana'da it· 
letme mafeulollklerinde yapı · 

lacaktır. lıteldllerden orta· 
mektep dlplomaııı göeteren· 
lerln bu eebfrlere lmılhan 
için gfdlb gelmeleri paraıııı 

yapıltr. İıddalar •e diploma 
ııuretleri bulundukları yerin 
Pollı veya zabıta Amirinden 
alacakları iyi huy kı1~ıdtnı ve 
aake. ilk veııtkalaranı yukaradakl 
mıkamlara 15 6 935 e kadar 
g6oderllmlt ve nereden trr.ne 
binecekleri bildirilmiş otmahdır. 

imtihanda kazananlara t im· 
dilik 31 lira kadar Gcret veri· 
lecekllr. 6 ay ııonra telgr1f 
f mılbanı verenlerfn ı ylıkları 

45 lirayı artlıralacAktıl'. 

5. 6. 1631 
Muhammen bede il eri ile 

lercf'. gecelerce ıenllkler yapıld, 
oroklara (Kabilelere) asık (Zi· 
yafr. ı) v~rUdl.. 

Fakat tdk get;mt!den, ilhan, 
Çf a hıkaoınan v,. Çın earayıinn 
ne karanlık bir yolda yarada 
ğftnd .ulamııtı .. 

Y nat yaHf, kenGz yola 
yatmamıt ~lbi görftoen kabile· 
lerle duroıor gf bl yaptı Ye 
derken, Çin hududuna doğra 
aktı . 

Çin bakan.•, bu akını zor 
durdurabildi. Gene baraştalar, 

fakat İlhan, kendfnaen ıonra 
glecek bnkamdarlara fena bir 
ftrnek olmoıtu. 

:Nitekim keadlef nden ııonra 
~elen baal11 da mGıemadlyen 
Çin'den prens lııeml7e bati•· 
dılar. 

Çln'lllet bu de•teti, keııdl 

lçlodeiı yavae ya•att kurulatmi, 
bir ağaç gİ~I, dnfrtb yıkmak 
lıtl yorlardı. 

Bıınon lcia de l-ullaadıkları 
v11ıta kadın ve bHı 
lsyaolardı. 

fe11dlar, 

- Sonu nr -

11lt mallar 10 6 -935 tar•binde 
pazartesi gClnO ııaat 15 de açık 
ekıılltme osullle b111mıbanede 
7 ncl lıteıme mftrettfellgl bina· 
sındı ıatın ahnacakttr. 

Bu ite girmek lıılyenlerla 
161,66 liralık muvakkat temi· 
nat vermr.lerf ve kınonon tı · 
ylu elll~I veıılkalar ve kano· 
nun dôrdancfl m•ddeıl mocl· 
biace lee ~lrmrğe manll kano· 
nf bulunmadığını dair beyan· 
name ile ayni gGn 1111at 15 e 
kadar komlıyon relıliğlne mD· 
racaatları 14zımdır. 

Bu işe alt tartnameler lılet· 

me kaleminde par11111 olırık 
dığ1ttlmaktadar. 

Ciosl basar sOpClrğe bOyClk 
miktarı 9(50 muhammen be . 
deli lira koroe 1795,50, h111ır 

eilpflrğe kDçfik miktarı 4500, 
muhammen bedeli lira koruı 
H60.00 28 31 4 6 

Kitabınıza Güzel 
Bir Cilt Yaptır
mak isterseniz 

Yeni kanf lar çarım 34 numarada 

ALI RIZA 
MOcellithaoesine uğrayımz 

Fransızca Bay Mitat Söylüyor. 
Ders Veriliyor .. • •••• 

••••• 
Fraaıııı dilini bakklle bilen 

bir muılllm haıad Franeızcı 

dereleri vermektedir. Mektep 
lerla ıatll zamanındı dere al· 
mak bdy~ıı gençler bu fırsatı 

ka~ ırmamalıdırlar. 1alebeaen 
bıokı herkese de ders verlllr. 
Franııızca;yı kın bir Zl'llındı 
öğretmek için çok gdlel hlr 

usul taklb edllnıektedlr. MG· 
rac11t Hatlara: llergfta 111t 
onlklden ondlSrde kıdar. 

Adree: limlr Kbımpa,a 
caddeılnde Seupollkarp 

kiltıeel lttlıallnde 

Sadeddin Dilbllgen 

lzmir 1 inci icra 
Memurluğundan: .. 
Moııa(a ve bamdlnla Emllk 

n Eytam bankasındıo ödtıoc; 

ıldı~ı paraya mukabil bankaya 
ipotek eylediği Kaııabanın ca· 
mil cedld mıballeılade p•ı• 

camii caddeılnde namın11s 

n tapunun 27 .4 929 tarlbll 
ve 152 defter eayıh H takdiri 
kıymet raporuna göre 225 ıda 
ve 218 harltı eayıh ııalJ ~182. l 
ve ıoto 2180 •" arkuı 2182 
11yıh Onfl yol ile çnrlll J 51,40 
metre murabbaı ktrılr ve or· 
tada kapı iki tarafı peneerell 
uıturiu ve l!edlfal beton ftııa 
marellyı kltemltll tl9anıııı •e . \ 
2573.80 Ura kıymetindeki mı· 
ğazan•n tımamıDıD m61klyet( 
ıçık mrtırma ıoretlle 'fe 844ı 
numaralı Emllk ve Eytam 
bankaııı kınunu mudblnce bir 
defaya mab•uı olmak prılle 

artarmıaı l 1. 7 935 perff'mbe 
gilofl tıaıt 11 de yapılmak 

Ozere 30 g6n mGddetle Hhlığa 
konuldu. 

Bu artırma neticesinde Hhf 
bedeli tahmin olunan kıyme: 

tin JO&de yetmiş beoinf bulursa 
r.n çok arınana ihalesi yapıla · 

cakttr. Akıl taktirde 2~80 DO· 

maralı kanuna göre eahe geri 
bırılulacakhr. Sat ı petln para 

ile olnp maıterlden yaln·• 
yasde iki buçuk telltllye maı· 

rafı alıull'. İtbo gayri menkul 
Gserlnde herh~agt bir eekllde 
bak talebinde bulunanlar elle· 
rlodrkl resmi naalk ile bir· 
yirmi gGa ıarfıadı İsmlr 'fe 
Turgutlu lcra11nı mOr1c11tları 

ltsımdır. 

Akııl hılde hakları tıpu ılcl · 

lince mıh\m olmadıkç• P-Ylat· 

madan hariç kalırlar. 20,6.935 
tarihinden itibaren prtname 

berkeee · açıktır. Talip olan· 
ların yllsde yedlbuçuk te· 
mlnat akçeııl nya milli bir 
banka ltlblf mektuba 'fe 84.810 
doııyı numaraılle 

icra memorlu~anı 

lan llAn olunur. 
B. le No. 727 

Tnrgotlo 
mdııc11t · 

- Baıı 1 inci yosde -
- Ammın ne korku, ne 

korku? Doımanın İzmlr'I legal 
eulklerlnln birinci glnG ve 

ltgıl 111tlerlydl: Ben, gene 
burada ayni 'fHlfe ile meıgul 

bulonayordum. 
Serıem ~tblydfm. Memleket, 

ea kan ganlerlnl yaoıyorda . 

BUl1enla Aniliği n korkunç· 
logo, klfımın m4Hzf'neelnl 
bosmaetu. Vıtanııı dGtman 
ayıklatına ıerlkliğlnl duyan 
her Tflrk te, tabii, ayni ıeyl 

ge~lrmlıtlr. Baıımı l'fotlaruoıa 

araıına almrı, dOtGnftyordam. 
Tam bu ııır1~1 k•pnnn 8nGnde 
bir gflrGhG oldu •e kapı, flddetll 
bir rtıı114r dalga11 ile, birden· 
bire açıbr ıtt.ı ofda. 

Batımı kaldınnca ne g&reytm: 
Snnga tak dôrt, bet efsoa 

neferi!. 
Göilertnı. kısgın •e barlı 

paraltalarlı "hl,.rlme dlkmlt· 
lerdl. Ne olda-ana, ae olıcatı· 

nı, ne malı:eadla geldlklerlnl, 
bana ne J•pıcaklannı birden· 
bire keıtlremeıdlm. ÇOnkft 
eııaeen ılntrleTlm bosakta. 

Birdenbire Gıtame atıldılar 

'fe ıGagCllerlnl ~3ğıDme daya· 
yarak beni tetkik ettiler. 

Parmağımda çok kıymetli 

bir yftıClk nrdı. Blrlel elin\ 
osath 'fe yflsG~fl çekti. Akel· 
lige bakın ki, yas6kte çok eıkı 
idi. Df'j'll çıkmak, kımtldamık 
lmktnı yokta. 

ŞI mdl onlarda, bende ayni 
eeyle, yani yaseıa çıkarmakla 

mef1111dat. Bu uıada l~terln· 
den blrt; 

- V reel, metl kııulura na 
ıu koptome ıo herif 

Demnmi? Onlar, benim 
Rumca bildiğimin farkında de· 
glllerdl. Bu ıöza duyunca, 
öyle bir korktum ki, taııınor 
edemuıinlz. Bir yClıftk lçla 
kaaatur1 ile elimi keeeeeklerdf. 

- Ammao! 
Dedim n baıladım parma· 

~ımı yılamıya . Yalı bire yalı, 
babre, yıla bakıhml.. Nihayet 
takarogan kerameti ile yazak 
fırladı, çıktı.. Aldılar, baıka 

blreey bulamıd•lar ve ben de 
kurtuldum.. İtte bealm en bfl· 
yak korkum!. 

- Peki, f'D bOytık ınln· 

clals?. 

lzmir ikinci icra 
Memurluğundan: 

Adilin Emltk 'fe Eytam ban· 
k111nı olaa boreu için ııtıtı \ 
Anadolu R8•eteıılnln 7 .5,935 
tarih ve 6206 ıayıb nClebulle 
Uta edilen 7 ldd eahlfe S Ga· 
cCl ıGtunundakl iltaa alt kıy 
metin 17 611 lira 50 karaı 

oldaAa •e birinci uııı 10,6,935 
paurteıl 1Ut 11 n 2 inci 
utıe ta 25,6,935 sah gtnCl 
ent onblr olarak dbeldfğl 

flln olunur. 

Hamza Rüstem 
Fotoğrafhanesı 

Fevkaltde ıar'at ve nefaeetle •e temlnallı olarak fotoğrafa 
mCUeılltk her it yapılar. 

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

Portre rt!almleri, ağrandlııman, kart poetal lılrrl teminatlı •e 
pek r:lverloll f iatlerle ve mGmkftn mertebe az btr sımnda 
yapılar. 

Satış Mağazasında 
En maruf fabrikaların cam, filim. Llğıl, makine 'fe ecsa· 

ları r,.bhf't •abal etm,.z flafl,.Tle •tıhr. 

- Sevincim ha!. En blyilk, 
en derin, en aarhot eden ıe · 

•inci, lzmlr' in kertuldoğa gOu 
doydum.. Onu anlatmağı ken· 
dlmde kudret 'fe lmkAn göre· 
mlyoram. 

İklçefmellk'te idik. Ordumuz 
giriyor io.. Tanrı rahmet etıfo, 
mGderrlı Hafız All, karakol 
binasına bıynk çekerken beye· 
canına ve ae•lnclne bakim ola· 
mımıı, doıftp bayılmıttı.. İtte 
o dakika, ôyle ııevlndlm, öyle 
a~lıdım, öyle coıtum ki, bu· 
nun fevkinde bir ıevloç hldl· 
ıeılaln olablleceğlnl biç zannet· 
mlyorom. 

- Sami mıblyettekl ıevlnç· 
lerlnlzdf'D de babııeder mlılnis? 

Bay Mltat, omuzlarını ııllktl: 

- Bis ·dedi· hayatı ıGr6k· 

leylp giden, kendi felııefeılnfl 

g6m61mGı lneanlarıs. . Ben tim· 
diye kıdar e•lenml11 çoluk ço· 
cok ubtbl olmaı, ha1atf ht· 
dteelerle dolo bir f maa da de.· 
gtllm.; Binaenaleyh ılse anlıtı· 
cak bir ııe•laclm, maaleaef, 
yok!.. 

- S.adet hakkıadaki tellk· 

klnls?. 
- Bu baııaıta aynen doktor 

Fikret Tahsin gibi dDoDnftyoram. 
Aoketlnlse •erdttf cnıba oku· 
dam. Cidden çok cGseldl. Sa· 
adeti, kendi ıeltkkletne göre 
çok gGsel anlatmıfb. Bea de 
ona lttlrak ediyor •e dlyo· 
rom ki: 
-Saadet bir 'flhlmedlr. Basın 
bir arzamusun tıbakkuka, bize 
cS.adeh gibi blr blı nrir, 
fakat çok ııDrmf'Z, o da getir, 
~tıçer .• Saadet, baklkt n mile· 
bet birff"y drğtldlr. 

- Peki, yalaaı en farla 
erkek mi ııayler, kadın mı? 

Bay Milat kahkahayı baah: 

- Oaa ne t6bhf'; ne o6bbr; 
kıdıa ıöyler, kadın! Hem de 
kadınların M•nrduklara öyle 
ıabeıer, öyle kayruklu yalan· 
lar vardır lf.I, İoıaa hayrette 
kalıyor. 

Geçenlerde benim bııımdan 
bir bldlıe geçti. Bir kadın, 

yalan ıayldyordo .., bu ındı; 
- lete ·dedi· Bay Milat ta 

phltlmdlr, ı6yleıln! 
Ben, afallamıı gibiydim. 

Kendi yılanı yetlımlyormuı 

gibi, benim de hldiıeden ha· 
berdar oldugumu 16yllyerek 
hem ikinci bir yalan eôylDyor, 
hem de beni yalaacıhga ınke · 

diyordu.. Kadın hı: 
Yalanın ti kendlıldir o! .... 
- Bir ıaal dıbı: Yalın 

hıyıtta lbım mıdır, df'ğll midir? 
- Lbımdır, lbımdır. Fa· 

kat yerinde olmak tartlle ... 
Bay Mltat bundan eonrı ba 

lbumı bir mlaal aalatta ki, 
masorum, 11samıyıca~ım .. 

Ayrıldım. Yohla ylrllyorum. 
Bay Mltat'ıa parmak 'fe yflıDk 
biklyeılnln tesiri altında, gayri 
ihtiyari parmağımı yalıdıgımıo 
farkına nrarık kendimi top· 
tadım. 

* 
Kim Çaldı 

V ıll K bımpafl caddeılnde 

bakkal Moıtafa oğlu DOeeyln 
bir le için dfikktnıadan ayrıl 

mıı n çekmeceıladea otusblr 
lirası ı;alanmıetH. Baee1in; 
Mnh\d, Ahmed ve Muıtafadın 
tGphelenmektedlr. 

Yankesicilik 
Aleancak'ta Meı'adlye ead· 

deılnde eeyyar balıkça Ali oğh, 
Mebmed'ln 150 karaeu yaakc· 
llalllkle çabamıttır. 
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İ Ali.şehir Banl{aSı ~ k~~rLi:~:~a:.0-I SIHHAT 
- • • • • - CendeU Ban, Birinci Kordon 

1 i ü~müır şubesD = TheEıı!~~:4~~n••L•d. ! ECZANES 
§ İkinci Kordonda Borsa civarındaki kendi bioa&ında : ·•POI.O,, Hpora 30 mayısta = 
5 TELEFON: !2363 := Enverıı ve Londra'dan trellp = 
S • • - tahliyede bulanacak ve ayni = •• 
~ Hertllrlll (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. - zamanda Londra ve Hail için ~ HamdD Nu·· zhet 
§ Vadeıizlere % 4 = yok alacakt1r. S - M d t ş ti % 5 - uoPORTO,, vapuru 5 hasl· = ev 08 ar arı: A~tı ay vadt-liy~ = randa Lherpol ve Snanıea'dan = 

_____ B_ır_ee_ne vadelıje % 6 faiz verilir. =: beklenmektedir. ~ 
Zahire, Daim, Jaclr, pamuk, yapak, afyon veulre kombyoncaluğa yapıhr. Mallar geldi - 0 TBURSO,, Hporu haziran :: 

tlnd .. flahfpl .. rtnt! f'n mft,..ld "'rahle nanı urlllr. ;;; ortaınnda Bull, Anver1 ve Lon· 2 
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dau gelip t•hllyede bulu· E 
F il S V \ N nacak u• ayni umanda Londra S 

rate i perco apur Acentası I . • ,,, Bull lçlo yak alacaklar. =---~ 
BOYAL NEERLANDAli KUMPANYASI VV. F. H. Van Noı: Vurat tarihleri ve •a· Ucuz, Taze, Temiz 

ilaç Çeşitlerı .. 
.. CERES ., npura S haılnada gelip 6 hulraada Aaveı, 

Ameterdam, Roıerdam ve Bamburg limanları için yClk alacaktır. 

0 SATURNUS,. npora 12 haziranda gellp yOkClnd boıılmktan 
eoan Burgu, Varoa, Knttence için yak alacakllr. 

"UL YSSES., npura 15 haslraada gellp 20 hulnnda An'ferı, 
Roterdam, Ameterdam ve Bımbarg Umaalan için yak alacıktu. 

SVENSl.A ORIENT LlNIEN 
••NORDLAND., mot6rl 4 haziranda Roterdam, Bambarg, Co 

penhage, Dantalg, Gd1nla, Cötebarg, Oılo ve lıkandlnavya 
llmaalarıaa hareket edecektir. 

0 ROLAND., mot6rCl 22 haılnadı.Roterdım, Bımbarg, Dant· 
alı, Gdynla, Cotebarg, Oılo n İtkandlnHya llmaaları için yak 
alacakbr. 

SJı:JlVICE MARITlıt ROUMAm 

G.rbl Akdeala için ayda bir Maatuam Sefer 
.. ALBA JULYA" npara 20 bulnada gelip 21 hulr1nda 

Malta, Manllya n Banelon llmaaları için yClk alacaktır. 

•• PELEŞ,. npara 14: temmosda gelip 15 temmuada 
Manllya .,,, Banelon llmaalanaa hareket edecektir. 

NATIONAL NA VIGATION CO. OF GRECCB 

M•lt•, 

lamtr•le Nev· York ananda ayda hlr mantuam 1efer 
0 TAMESIS., ••para 18 bulraaü (Detra) lamlr'd~a Ne.yok 

lçla ytlk alacaktır. , 
Hamit: llblardakl hareket tulhlerladekl deiltlkllkle~eD •ceate 

me1'aliyet kaba) eımes. 

Fala talalllt lçla lklnd Kordonda T•hmll H Tahliye tlrked 
blaaa arkuıada Fntelll Spereo aeeatabt-aa mlracut edllmell 
rla olanar. T11lefon: 2004 · 2005 · 2663 

ObOrenlerl Muı 

l•k• (Okameaıol) 
ÖbftrGk Şekerl.
riai Tecrtıbe &li· 
D..L • 

Ye l'ftrjen Şah•pın 
~En Oetftn Bir MO~· 
hil Şekeri Olduğu· 
nu unuımayınız. 

1Ku neti i Mile hil 
Ltiyealer Şaha 
Sıhhat SDrgGn 

Haplanaı Maruf 
ecza depolarında 
ve Ecmaelerde 
Arasınlar. 
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Cnlvenhede D3çot, 

(lılaavia Profee6r) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekim· 

Baltalar• bergla &llecla 
IODH bakar. 

fetiklAI caddeli No. 99 
Allbn aputmam 2 iaci kal 

Telpf • .1 S TAN BUL 
Telefon ı 49250 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEVANTE UNJE 
.. ULM,. vep4ro 9 hHiranda 

bekleniyor. 13 bHirana kadmr 
AovP.re, Roıcrdım, Hamburg 
ve Bremen için yilk ılacakt.r. 

0 ALAYA,. Hporu 23 bazf. 
randa bekleniyor. 27 hazirana 
kadar Aovere, Roıerdam, Bam· 
burg ve Breman için ytık 
alacaktır. 

SERViCE DIRECT DANUBIEN 
TUNA HATTI 

0 TISZA,, motora balen Jlma· 
nımısda olup Badapette, Bra· 
tlıla•• ve Viyana için ycık 

almaktadır. 

.. ATlD,. mot6rCl 13 baslna· 
d• bekleniyor, Badape1JtP., Bra· 
tlıılna Ye Viyana için yok 
alacaktır. 

.. DUNA,. mot6rG 30 basl 
randa bekleniyor, Budapette, 
Bratlıla• .,., Viyana için yak 
ılaeakbr. 

N. 8. - GeUı tarihleri H 

Hpar tarthlerlade acentemi& 
hiçbir mee'allyet kabul etmea. 

Tfllttfnn No. 2007 200R 

purların lılmlerl Clıerlne deal· E§ 

::::::~•n meı'allyeı bhnl 1 
Doktor S 

Osman Yunus ~ --Derl ve Tenaıftl Haıtahkları 5 
MGteba11111 

Bergin baetıları ıabab nıt 
1 O dan •kıam allly• kadar 
kabul ve tedavi eder. 

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

Başdurak Bnynk Salepçi 
Hanı Karşısında .. 

b:d::~a!e;raltı Şımls llO· ~ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllillllllllllllllllllllflllll~ 
&( Tayyare Piyangosu --ııı ... 

19 uncu Tertip Bi· ı 
letleri Satılıyor .. 

Boynk ikramiye 

30000lira 
Mokifat 

20ÖOOlira 

Tt:J R KiYE· 

llR/\~T 
BAN~ASI 

Memurlar kooperatlfladea:· .,,,__ 
K~çlborla klktlrtlerlala 50 kllolak torbalarını S20 k~ 

İtalyan kCllı.Grtlellnl de 3'6 karaıtaa perakende olarak 
bııladıAımısı uyın bılkımı:u blldlrlrls. ~ 

l"'lllllllllllllHlllllllllllF Dok tor ~HIHllllHlll 

1 A. Kemal Tonay 
~ Bakteriyolog ve bW.flk ile uJtın hatalık"' 
55 malab...... _,, 
$ S..m•hane ı ... eyoaa brpaadald diWı IOkak INıp.Aa '$9 ~ 
§ h ev ve •-r•elaıaellade ..a.Ja uat 9 da akpm ... , 9 • 
S butalaruu küal eder. fi 
§ .M6raeut eden haulara yapalma11 IAaımgeJen uir aahll1",,, 
5 mikroakopik ma•yeoeleri ile veremli baltalara r•palm .... ~ ....... 
§ r6leo Pnomotorakı (ha•• •ermek) m .. yeaelaaoeaiDde .~ ...... 

·' iiilllll ,.. ... h.. llllllllllllllllUllllllllllllllllHlllUlllUINllNllll df1: 
Izmir Milli Emlak MndorloğOJJ ,,-

Karııyıka otmaDAde intikam 10kaAında 14 eekl 17 •J ~ il'_ 
ft .. dlye ıokalında 83 taj numarala dOkkb , 
Kerııyaka otmanAde hllAI 10kıgında l.ü.24 taj No. b et~ 

Yakanda yasala emHlla mllklyetlerl petl• ,.,. .~~ jd• 
terılb mGb•dll •ellkulle Odenmek bere 3.6.936 urt-;; ~ 
bana bir ay Arfıa• puarlakla Nblacakllr. Taltpaeıl• 
det ........ latrsta lllUI B•lk •ldlr ...... ~ 


