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ltal 1 • 1 a ]) ılimış? 

llabeşistan'a Gönderilen •Askerler Arasında Çıkan 
llastalık, ihtilale Sehf'hiyet Verdi. ihtilal Çıka Bay Receb Peker Partili lzmir'lilere ve Ba) 

Esad Çınar'a Başsağhğı Ediyor. Bay Avni 
Doğan, Dlln Bay Esad Çınar'ı Ziyaret 

Ederek Başsağlığı Etmiştir. 

Romı, S (A.A) - Alkerlerla 
•e itçllerla dop A&lk•aa 
gönderilmek bere Yıparlara 

bladlrllmeıi dnam ediyor. Pa· 
urtell gGal Trleıte'den S.tlr· 
nlyı lemindeki bıyık Ylpar 
4000 ımeleleyi Ye CeaoH'dea 
da Ltvorno vapura 1000 ltclyt 
al11ak Umandan çıkmıelercbr. 

Seferber edlla.lı olan Ladaada 
tGmenlnla bir k11ma da Caa· 
ll1rlde •ıporlan blndlrlleoek· 
ferdir. 

ranlardan Birçok Ki~i Tevkif Edildi. 
ba..1tı poıta Ue gelen Ya· t' IUetelerlnln yaıdıkl1rını 
llane1ter Gudlyıa gazele· 
~ Roma'dan telılıle aldı~ı 
__ laahere göre İtalya'da lbtilll 
~~ •e kanla milıademeler 

~~nr. lbdlilla ıebebl, doğu 
.;:."'11aı gönderilen aıkerler 
tlıa..lada ıon .tııamanlarda çıkan 
~G hıııahklardar. 

~ gHeteı!, doğa Afri · 
1 kııaaı aruında dı 

~ hareketleri gfirtlldtlttıotl 
-41yor. 

c;. .. o,a'dı lbtllil çıkarenlu, 
birçok Umeelu yıkalanmılJ 
le•klf edllmlıllr. Tevkif 
ler araıında birçok ka· 
da v1rdır. 

kadın .. r, doğa Afrika· 
le•kedllmek tlsere ıllib 

alanaa çocaklannı llllh· 
._ya teıTlk edlyorlud,, 

Afrjka'1111a glJaderllen 
,._) fırkMI de leyan et· 

· Ba fırkı, dtAer kıt'at F mltrılyoslorlı bto· 

Milaao'dın ılınan ıon haber· 
lere göre, gerek mezktlr erblr·· 

İtalyan Bathakanı Bay Muısolioi 
tle ve gerekte Torlno'da birçok 
tnklfıt yıpalmııtır. 

Yeni FransJz Kabinesi 

eni Başbakan Bay Li
va) Neler Yapa<-..ak? 

tt.y Laval, Parti Boğuşmalarının 
l'ansa Otoritesini Zayıf lata cağını 
Gazetecilere Açıkça Söylemiştir. 

---------
lngiliz'ler Ne Diyorlar? 
~ ....... ~---.....,..~-... 

lt.~tlld Franuı k•bioelİDio Bay hlklmetln çekllmednl Yerdi. 
S '-rafından tetkil edildigini Camor baıkanı Lôbron yeni 
"'...:.~. layımısda bildirmiıtik. Fran- kablne7I kormıya ıekrar bı• 
L ~ kabine buhranına aid ha· ' 
t-:"let, L--ed --=L . •e L Bnl•on'a memur elmlı lıe de 

...... eDM, gÇÇ&&mıo • ••· B 
'- Bay La•al'm tetk.il ettiii Buleon kabul etmemlttlr. U· 

.. ~i ajanüar bunlardan daba gtlnktl buhr1n kar11•nda ndl· 
~iftir. Frama'daki ıiy ... ı kıl partlılnln çoklaAa Hedyoya 
~ göateren bu haberleri de deAll Dalıdler H Bonneıy'yl 
~ 11ayorua.) tutuyor. Boalar eoıyallltlerle 

AJ "it, 5 (A.A) - Anıdolu birlikte bir eol kabine kurul· ,,.._ 
~ •il kel ıytan bildiriyor: 

~ .11la.nentoda geatı • yeıke 
-~•ti iki rey fasla ile redde· 
_,'-'idea 6nce flaaaı ko· ., .... 
19 • projeyi 18 oya karı• 
~ .. 01la onımıttı. Bu dorum 
~ bqbakan bay Baleon 

muına tarif tu holonayorlır. 

Bu çogunlagan yeni kablaeala 
karalmuı itinde ahım bir rol 
oynayaca&ı görllmektedlr. 

Pırtı, 6 (A.A) - Comar 
relıinln azıyıcak olana ekoao· 

- Sonu 5 inci ylıde -

t" Dakika 

ay Laval De Yeni Kabineyi 
Kurmaktan Vazgeçmiştir. 

~iti, ~~---~-----~ 
~ • 6 (A.A) - Laval dCln gece uat 20 de kabineyi kurmaktan 
ı1 0'ftltbıi bildirmiotir. Sut 19 dan aa önce Radikal 101yaliat b6Ulmü 
~· ~ 31 oyla onayladıtı bir karan LaTal'a ıanmıattar. Bu U. 
' ı..,al'ıa hflktlmetce ie&enilen tam 7etkelerin fnnp tutmak H epe
"'9 ~111- ••apuk lauaalmu •aueı:lilmeeini ona71amamıı balaama

-._._•kt.dar. 

Yanın gazeteleri fD haberi de 
•erlyorlır: 

HaY11 Ajaneının telekle Yer· 
diğl ıon hıbere nasınn doğu 

Afrlkaeın.dakl ltılyan ukerlnln 
harb aleyhtarhğ1Ddan lıllfıde 

eden Babe, kıt'aları Dagalı 

cepbeılade İtalyu kunetlerloe 
h6cum elmlıler ye kı11 bir 
mtieldemeden ıonfl hılyan 
neferlerinden 30 kiti ôldtlr· 
mDIJlerdlr. 

Son gelen hıberlere gGre, 
evelld gGn Mlllnoyı bleta ola 
rak binlerce ltalyın ukert 
gelmlıtlr. Banlar doğa Afrika · 
~unda b111alıoan 11kerlerdlr. 
Bra hıl ltalya'da blyGk bir 
heyecan n barb aleybt1rhğı 

uyandarmı11ar. 

Vasıf Çınar 

Adın&.-Bir 

Cadde Açılacak .• 

Viııf Çıa11'ıa öllmilne hft· 
ttın bir memleket ağlıda ve 

.. Kaybettiğimiz Vhaf Çınar 

-atıyor, bltla bir Tlrk ~da 
g6Dlerdeaberl maıem içinde· 

dlr. Tark uloıu, Tlrk devri· 
ml Vlnf Çıoır'dan dkıı pek 
çok hizmetler bekliyordu. O, 
yurdunı, olaıona hlsmet ede· 
cek çağa heniz gelmlttl. Ne 
yazık ki ODU kıybeulk. • 

VAııf Çınar'ıa ıcıkh fillmG 
dolıyıılle, Comariyet Hılk 

Partisi genel ıekreterl Bay 
Receb Peker'deo P1tti batkını 
Bay Avni Doğan'• dtln ıu 

telgr1f gelmlttlr : 

"VAsıf'ın acıklı 310mf\ 
ve aramızda bırakbğı boş· 
lak derindir. Pekçok hiz· 
met hatıraları ile bağlı 

olduğu lzmir'delı.i Partili 
arkadaşlarımıza ve hele 
brdeşi Eead'a başsailagı 
mıan ve acılanm payı.,. 
- Denmı 4 nca yll• -

8. R. Nafiz 
llbaylık ve Bele
diyeyi Ziyaret Etti .. 

Şehrlmlsde halaaan Kalılr 
bakaalı~ı y6neıged bay Rulffll 
Nafiz Edgler dla lla.y Geae· 
ral K.. Dlrlk'l ziyaret etmlt H 

IODra llbaylı prbayhA• gltmlt 
Doktor bay Belaçet Uz ile fl!Jhlr 
itleri hlkkmda ~rlfmlftlr. 

S.y RadYu Nıfu; ı....tr .-. 
bayb&ıma i)k....._. .. 9er11. 
..... Plenlftl kola,a.klllll 
ıakdlr&e tiıl'fllamaetar. ................................................................................................ ~ ..... ~ ......................... .. 

Hainler 1 
Bay Holt\si AkgllmOş Sfiylllyor Şarhly Doktor Behçet Us, 

bmlr caddelerinden birine, 611· 
mine bitin memleketin ığla · 

dllJ (Vteıf Cın11) adının veril· 
muini ıubaybk komlıyonuaı 
(lkledlye enctlmenlne) teklif 
etmlfllr. Ba teklif yakında ko· 
ml11onda konatGlıcek. Kaz Ye 
erkek lieelerl 1111ından geçen 
Ye yeniden yıpıllıcak olu Kıs 
emtillıGne lltl11k peyda ~derek 
Birinci kordona çıkan glsel bir 
ceddeye (Vlııf Çınar) adanı Ye· 

recekılr. 

Bir · Kaymakamı· Askeri Harbdivanı önün· 
mızı öldordoter.. den Nasıl Kaçmış? 

İltaabal, 6 ( Ôsel ) - M11t 
llhlyh8Jaın SlllOD bum kay· 

makam nklU bay RadYanın, 

nrgl Yermek lltemlyen bası . 

eıtau tarafından 6ldlrlldi14 

blldlraliyor., 

15 Haziranda Tuzun Ki
losu üç Kuruş Olacak. 

Bu iş için inhisarlar Bakanlığından 
ilbay lığa Telgraf Geldi. 
~---~--~~----

Tus flatlnln lndldldlgl hlk· tuılıl1rda tam flıllerf iç ku· 
kında GlmrClkler Ye lnhlı.rlar ruta IJıdlrllmlttlr. 

-
GUmrilk 'e İnlıiurlar Bakanı Bay 

Rana Tarhan 
Blkanhttaadan llbıybga din 
at1iıdakl telgnf belmlıtlr: 

1 - 15 6·935 de• ldbana 

~ - lahlearlu taı ımbu 
luada ha tarihten itibaren eakl 
f lıuen tlç karaı ek.e •ta· 
celdardır. 

3 - lnhllarlar ldarednde 
he..,ı cırlıl olan toptancı ter 
tGccarlınna bu tulhte elleda· 
de balanduga teT1lk edilecek 
taslan• fiat farkı lıde eaue. 
cektlr. Tenlk iti lnhlHrlar 
memur .e mtldlrllklerlbde 
malmemarlarlle birlikte yıpı· 

lacaktır. 1nhlıarl1r ldarellnce 
bu itler lçia mllbakat ldıre· 

terine gerekli vermlt n •ili· 
yeılnlıle temu etmeleri bildi· 
rllmlttlr. Malmemarlarmın ltde 
behemehal balanmalırı temin 
edilmelidir. 

-Zavallı Havva, Adem Baha'nın Nari· 
ne Yandı, Cennetten Koğuldu. 

SordoAum Snaller Şnnlarcbrı 
1 - Hayatta ençok kork.topna• dakika, 2 - Ençok aeTiadiii• 

mu dakika, 3 - Saadet hakkındaki telAkkinis, 4 - '8 ful& y .. 
laa e6yliyen kadın mıdır, erk.ek midir, 5 - Yalan la.ım m11lu? 

l,te bir ıaket ce•abı dıba ki: 
lçlııde lttlhld ve tenkklnln 
maruf erkinından y akub ee. 
mll'ln, Bahleddln Şaklr'ln de 
adı geçiyor, barba da nr, kor· 
kuıu da.. Buau ınlıtan, kıımı 
adli bqkaaı bey BalW Ak· 
gdmtlt'llr. 

1 - SSO ıeaeel, yıal ama· 
~-~~-~ı~----

4 - DeYlet gelirinde ktlodı 
tlc, kmut fedaklrhl• btlınd· 
m111 yarddııl1rın ucuz toz 
yemell Ye haynalanna ncus 

toz nrmell içindir. llu ımaç 
dalma g&ı 6n1D«le tutalank 
ocasluğon mClltehllke Ylktlnde 
duyarulmuı n acaslaktan il· 
tlfade ederek yolıuılak eden· 
len yer •edlmemeal heplmls 
için bir •azlfedlr. UeaslaAan 
peraken.te eatıcılera kadar tam 
tedrlal yı.,.....m mlnkıba 

ederek ıy eonaada gôrtltlDtlsl 
baaa blldlrmenul dilerim. 

Glmrlk .e İııh11arlar Vekili 

Rana Tarbu 
Bakanlagıa ba telpa6 llba7· 

lagıa llglU dılrelerllle bllclldl· 
mlfllr. 

mi barb lplidaaı.. Babaeddla 
Şakir beyin maiyetinde tefkl-

Bay Haltti Akgüm6t 

lltı mıbı,...da fifre kldbl 
idim. Erdlbaa eefednde beaf, 
Ardınac kıymıkım •ekili Ye 
tetkllltı mıb.... tef 1 olu8k 
bınkmıılardı. Seklılncl alay, 
benim etraf ta topladıtam DY• 
.etlerle ha eefere gltmltd .. Alay 
Bopa'daa geçerken blru f lnd 
nrmlt. Ba meyanda Mebmed 

-S.aSIMIJIHe::: 
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Hava Tehlikesi 
Tehlikeyi Bilen üyeler 
Yardıma Koşuyorlar .. 
Ankara 5 (A.A) - Hua tehllkeılnl bilen ilyeler: 

'l75 8 . Salih Eroğlu 50 

776 Nusret Evcen belediyeler bankııı ftye 4:0 
777 H. Kadri belediyeler bankası ilye 40 
778 Avni Aktolga belediyeler bankaıt Clye 40 

779 S. Kepenek belediyeler bankası ~enel dlrektörft 40 
780 S. Sezglner 11 ,. mohaıebe ., 30 

781 M. Arda belediyeler banka mu. tefi 21 
782 Abdi Denel ., " 21 

783 Fazıl llgen ,, " 21 
784 Aıım Ereen ., ,, 21 
785 Milat Pekmen ., ,. 21 
786 Sıld Baıak Adapazarı ticaret bınka11 dlrektörft 
787 Hamdi Mutlu Mılatya llaeıl direktör V. TGrkçe 

ve edebiyat öğretmeni 

150 
60 

788 Seracettln Gftrer Malatya llıeıl terbiye öğretmeni 24: 
789 General Refet Bele lıtanbul eayluı 50 
790 Ahdull•h Ankara ıark hah pazarı ıwbibl 1100 
791 Ankara ziraat enstltftstl ziraat fıkGlteıl birinci ıınılı 

792 AYDI GflcGyener koıcan tGccarJarından 

793 Tayip Akalln Keıın hGkômet doktor 
794 Zati Yilrekten Keıan belediye baıkanı 
795 Muhlis Sıvaeal Keıında bezzaz 
796 Halil İbr•blm ve kar111 h•yHn tGccarı 
797 Hıaan K•drl Kf't•n ttlccarlarından 

798 Emin Keıan tGccarlarından 

799 M. Şarıpçılı Keıanda derici 
800 Şar•pçıla HGıeyln Keşanda bakkal 
801 Ali Nuri Ketında bezzaz 
802 Bekir Sıtkı Kepnda bakkal 

20 
30 
20 
30 
21 

108 
36 
36 
30 
30 
60 
80 

808 SGleym•n Sırrı Keı•nda he11H 30 
804 B•lcı Muıtafa Kepnda bezzaz 30 
805 fsmıll S•raç Keıın Ulccarlarından 20 
806 Ahmed g_etındı derici 60 
807 lımıll Kepnda bakkal 24 
808 Mehme.t n ayleıl Ketanda bıkkıl 2' 
809 Rrceb Cthın Kepnda bakkal 20 
810 İbrahim Tunca Ketın mal dlrektör6 20 
811 Bayın Emine Kepndı bezuı A. Nuri kınıı 20 
812 Bekir Buraalı Eıklıeblr köprlbatı bkkal 20 
813 Cemıl Sancar 8. Paıı O. O. yollan kimyageri (Tak· 20 

ıfm talimhane Said Şakir apartman N.) 
814 Oıman Gencer mtlhendlı O. D. yolları mtltekıld 60 

Beyoğlu Nuri zl1a S. 
815 İbrahim Santur G. Bahtiyar han N. 25 UltGn tGccarı 20 
816 Hikmet Atlamaz Eytlpıoltan ecucı lıtınbol 20 
8 l 7 CelAlettln Germlyenoğlo Göztepe lıtayon caddeıl 20 
818 Bırsllıy ve Benjımen anmıtör npar •· latınbol 100 

Rıhtambın No. 6·12 

819 J. M. Sıyah Dr. Beyoğlu Meıratlyet caddeal yeme· 20 
nlcl ı. kefeli hın N. 6 

820 Bayın Nıkklye koral ıehlr mecllıl üyeıl T. K. lıt. 20 
Ş. bayanlar kolu hı§. 

821 Ereyll m•den kômtlrlert ı. 1500 
822 Ankara lnıaat mGteıbhldl mtlbendlı B. Tabıln İbrahim. 

ve kardeıl TGrk hava korumana bet bin liralık bir yar· 
damda bolonmuılardır. Ve gelecek yıllar için bin Ura 
yGklenmfolerdlr. 

Ulaı gazete ve mıtbaaıında yazı ve bukı lolerlnde çahıın· 
lar her ay aylaklarının ytlzde ildılnf Tilrk han kurumuna 
vermeyi kararlaıtnmııludır. 

~ ............................................ , 
Gazeteler ve Gazeteciler. , 

Basın Kurultayında Seçilen Heyet 
Toplandı, Konuştu ve Kararlarını 

Bay Şnkro Kaya'ya izah Etti. 
Ankara, 5 (A.A) - Tarklye 

birinci baını kurultayında ka 
bal edllmlt eıaalar dairesinde 
Terk baıın kurumana tetkllAt· 
landırmak, devlet ile baıın ku· 
rallan arasında it bİrlf ğl yol· 
lanaı araotırmak lılerlle uğnı· 

mık n ikinci kurultaya kadar 
TGrk baıın kurumunu temsil 
etmek ftzere klll ultıy tarafan· 
dın aec;llmlıı olan heyet bugftn 
baıın genel dl rektôrlOAande hl· 
rlacl toplantısını y•pmııtır. Do 
toplantıda korolııyda onanan 
itler berinde umumi bir ıuret· 
te g6rllfCUmlf Ye laeqeydea ön· 
cc Tark baaa bl-an ree· 

men kurulmaıı için gerekli 
olan itlerin yapılmuına kanr 
verllmlıtlr. 

Heyet toplaabıını mateakfp 
le; lılerl h•kaaı Ş6krtl Kıyayı 
görerek gözden geçirdiği lıler 

Ye aldığı kararlar etrafında 
kendlılne maldmat vermlıtlr. 
Gelecek toplınta cuma gi1D6 
(bugaa) yapıl•caktır. 

Samsun Şarbaylık 
Seçimi bozuldu. 
· S.maon, 5 (A.A) - Şarbaybk 

ıec;lml danlatıyca ( Şdrayı de-.. 
fetçe) boauldapadın yeni eedm 

ltlD buaıbklara baılaamafbr. 

' • Gonoıı 1 TeOyazo lhlabeırOeırö 1 . 
KftçOk Haberler• 

ltalya-Hahesistan. Harhı Ar-. Bay A. ooğa11 

tık Emrivaki Haline Girdi .. ::::i:~;ia~:~e"·;c 
bmlr ye ~a~l• ıner 

11
,1 

---------------------.. ---------------------
iki Devlet Arasında Evvelce Yapılmış Olan itilaf Mua

H. P. bııkanı Yozgat ll1 O· 

h•y A vnl Doğan pısartetl ~ol 
na Manlaa'ya giderek 1 
işine baıhyıcakıır. • hedesi Bozuldu. Harb ilanı Bekleniyor .. 

lıtınbul, 6 (Özel) - İtılyın guetelerl, İtalya Babeofstan harbının mecburi olduğunu 
dan vazgeçmenin lmkAnıız bir hale geldiğini yazıyorlar. 

ve bun· Orta okullar· 
Son gelen h•berlere göre, evvelce balya ile Habeolstan araıında yıpılmıı olan ltllAf moahedeıl 

bozulmuıtur. iki memleket araeında bir harb flAnı, Hattın saıta bekleniyor. .............. da Teftişler. 
b·r 

B. Rıdvan Nafiz 1 

kaç gnn Kalacak·· 
6
, 

Vasıf Çınar'ın ölümü. gou 
Şehrimizde bulunan rıl 

Dekanlığı y~net~erl (.Mo;;:oıı 
bıy Rıdvan Naf lı -at· -

O
•• ıu•• • okulaları tef tlıe hııı.: 11'1 

Yanında kahür diıektO od go 
Hikmet Tark baluod 

1 
~oi 

h•lde erkek ve kıı ille e " 

Bütün Memleket Ağlıyor· Büyük 
nün Cenazesi Odesa'ya Getiriliyor. ,,,. 

gezmı, ve dane öğledeD kolt' 
kız ve erkek ö~retmeD 0 .,.te' 

Moıko'fl, 5 (A.A) - Vhıf 

Çınar'• ıon ölG töreni dan ya· 
pılmıthr. Elçilikte tabutun bu· 
lundoğo 11londa merkezi yörft· 
tim komlteel baıkanının orun· 
tığı MIHkl ile Lftvlnof, Ro· 
zengoltı, Kreetlnıkf, Stomonıl· 

kof, Budyeal, Elluı, Mlbael, 
K.aganovlç, Tezorof, Orlof, Dıı 
tılerl komiıerllğl yakıek lıyar 
Jırındın Zlik.ermın, Barkof ve 
elc;tler h11ır bulunmoılardır. 

T•boton batında aon 11ygı n~· 
betini Lhvlnof ile elçllerlo en 
Hklıf İtalya hGyGk elçlıl Alto· 
llko, Afgıolıtan orta elçfıl Ab· 

-r \ 
Vasıf Çınaı-'ın Ailesi 
TeşekkOr Ediyor. 

Ankara, 5 (A.A) - Moıkon 

böyGk elçimiz VAaıf Çmır'ın 

ölGma memleket içinde ve dı· 

oında kendisini tanıyan ve le· 
venler arasında bGyflk bir aca 
uy•ndarmııtır. VAııf Çınar ılle· 
el bu acıyı paylaoınlıra minnet 
ve tClbanlarını sunmaktadır. 

'--------------------dGlhasln hın Aziz ve Romanya 
bGyGk eJçlal Cuyunto yapmıı· 

lardır· Tıbut öltl martı ile ••· 

Memleketin Her Tarafında Hava 
Kurumuna Yardım Başlamıştır 
İzmit, 5 (A.A) - İlbayın 

batkanhğı altında C. H. P. ve 
diğer kuramlar baıkanlırı dan 
Ubıylık konagındı bir toplantı 

Aokara'da hava kurumuna yılda 

betbin lira vermeği taahbüd eden 
yurdııever bir Tdrk: B~y 

Vehbi Koç 
yaparak hava tehllkeııl llzerlnde 
konutmutlardır. Bug6n bayan· 
ların da lıtlrak ettiği ikinci 
bir toplantı yıpılmııtır. 

Rize, 5 (A.A) - ltbaylak 
orman dlrektörfl ve lıyırlın 

birer aylıklarını han kora· 
muna vermeğl kararlattırmıı· 

lardır. Ormancılar diğer arka
dıılarının kanımaaa ıuretfle 

ormancılar adına bir ac;ak ılın· 
maıını Tırım Bakanlığına bil· 
dlrmltlerdlr. 

Çankırı, 6 ( A.A) - ilbay 
Ôzgerenln baıkanlığında hauın 
kuramlar devlet daireleri bav· 
kanları hılkevfnde toplanarak 
hava tehllkeılnl bilen Gyelerl 
kaydetmek flzt>re yirmi kltlllk 
bir faal Ye propaganda heyeti 
teıkll edildi. 

Denizli, 6 (A.A) - Hava 
tebllke•lnl bilenlerden birçok 
ktıl balknfnde toplanmııl1rd1r. 
ilbay Fuad Tukaal ateıll bir 
ıöylev ıöylemlştlr. Oradı bu· 
lunanlar hemen hna tehltkeıılnl 
bilenler flyeıl yazılmıtlardır. 

Halktan birçok kiti Qye yazıl· 

maktadırlar. 

Mersin, 6 ( A.A) Hava 
tehlfkeılnl bilen aye kaydına 

devam edilmektedir. Don ak· 
ırma kadar kaydedU.,n ytlken 
miktarı 5000 lirayı geçmlıtfr. 

OGo akpm parti kurrğında 

p•rtl y3netlm kuralları topla. 
narak batan hllk tıbakalarıru 
ha itle Ugtlendirmek Gzere 
pazarteal gtlna bayak bir miting 
yapıJmaıını kararlııtırmıılardır. 

londın çıkarılmıı ve bir top 
ar.baeıoa yGklenmlttf r. Elçlllk 
ônflnde Stılln mubalıı kıtaaı11n· 

larını tel tl11 etmlttlr. ()~ fi 
ıonrakl tef tlıte meıle ~ 
teknik tedrl11t genel dire:;..,. 
b•y Rnıda de buloooa ..Al 

dan bir 116 varl m4frezeıf ile N f bflllP""" Bay Rtdvan a iz; te ~f· 
ıGtıl okula öğrenclıl 'e Panrtlı 
merkez yöretlm komlteıl ıaygı 

töreninde bulunmoıtar. 
Ôlfl alayı lıtaayona doğru 

llerlemlt, muhafız kıtaaıı plya· 
de olarak alayla blrltkte git
mittir. Binlerce kiti ıl•yıa ar
kasından yllrGm6tt6r. İıtaeyon· 
da bayraklar yanya çekflmlt 
ve trenin önaode ıClel kıt'a 

yer almııtı. Tıbatu gOtaren 
tren ağır bir ıorette Ye öltl 
havaıı içinde Moekovı fıtaıyo 

nandan uzaklıımııbr" 
§ 1stınbal, 6 {Özel) - Mer· 

bom V hf Çınarın cenızeıfnl, 

yarın (Bagtln) bir Ruı torpldoıu 
getirecektir. Cen11e, derhal An· 
kara trenlle Ank1ra'ya se•k 
olonıcık ve cumırteıl gana 
fevkıllde törenle merhum Ne· 
catl'nin yanına gömGlecektlr. 

Gôoderdiklerimiz 

d•ha altı gtln kadar kı .,ır 
Olgunluk yoklamalırı••8 ,
luımında bulunmaları 111 
meldir. 

ôksDzlere Yardılll 
Cemiyeti Toplaotı:;.. 

C. H. P. hlmayeılode rotf"
nın GksGzlere y1rdım ce-,_ 
tlnlo 5 yılhk genel topl=...J 
haıf ranın 1 O oaca .,....1,ı 
gantl saat on yedide ~ 
ıokağındıkl parti merk 
toplanacaktır. • 

llhay'ın ZiyareU .,_ 
İlbay General K. Diri~._., 

ıabıh parti merkezinde ,,,I' 
ve Manisa illeri C.B.P. yO _..., 
kurula baıkanı Yozgad [111 ... ,.. 
Bay Avni Doğan'ı stytıel 
mittir. 

8. Ruşen Eşref~ 
Atin• bayak elçlaıll .; 

Şarklkarıhl11ar, 6 ( A.A) - Ruten Eıref lataobol'daO fi' 
MayıA ayı içinde yabancı mem· rlmlze gelmlı ve Aokırt .,. 
leketlere 9 bin keçi ve 7 5 parlle Pire yola ile Ad'' 
adet av derlıl ile 1500 kllo gitmiştir. etİ 
balmumo ve 4:75 &andık YD· Manisa ôğreımeol 
murta gönderllmlıtir. ı da.,, 

Manlıı ili öğretmen e~ 

Saim 
Birinci Geldi 

Berlln, 5 ( A.A) - 3 H11l· 
randı Ren ondül6 yarııına tarla 
oluılardan 84. at glrmlı, teg· 
men Saim Palatkan Kıımet 

ad1Ddaki atlı birinciliği ılmı~tır. 
Eynp öncilde bunanlar ara· 

ıında derece ılmııtır. 

Maaş 
TekaOdlerle Ye-
timlerin, Dulların 
Maaşı Veriliyor. 

MGtekaldlerle yetlmletln ve 
dulların haziran, temmuz ve 
ığoıtos aylarına ald aç aylak· 
larınan dağıtımını bugan bıı· 

lanacaktır. Aylakların k11a bir 

200 klılllk bir grup 1 fi 

lzmlr'e gelecek fabrtkall'l 1,a. 
muhtelif kurumları geılp al' 
klkler yapacaktır. MIDfll rP 
retmenlerl ıehrlmlı ~· 
okullarında konukhyacak fi 
Bu öğretmenler Bergıoı• 61• 
Efe1 harabelerine gtdeeek 

UUderl gezeceklerdir. j 
Burna va OtobOslet., 

Bort• Burnua, (ôıel) - sil 
otobfhlerl bir haftadanberl :::.
hareket etmekte ve aıoD o-" 
seferler yapmaktadırlar· G .,ı· 
26 gldlı ve 26 gellı eefe~rl 
dır. Cum,rteıi ve pazer ge olJf' 
geç vakıt için lımlr'deD ot 
ler hareket etmektedir. 

C.H.P. Kurumlarının Boıon işleri zamanda dağıtİmı fc;ln batır· 
lıklar yapılmııtır. 

1935 
Bızır 

33 

Bu Yaz Teftiş Edilecektir .... -
Ankata 5 (A.A) - C.H.P. yönetim kurulandan; 

1 - Genel y6netlm korula bo~tın toplanarak Ankara, Balı 

teılr illerinde açılın ayellklerle Kelkit tlceılnde baıkanbğa 

yerlerinden bildirilen arkadaıların tayiolerlnl onaylamıtbr. 

2 - Parti kuramlarının heeap ve c;ahııı bıkımlarındın 

deYımlı bir tehlt ılbndı bolaadormak için bu iti plAnlaımıı 

ve Kamutayın bu yaz tatlllnde bn yoldan c;alaımıya baılamaaını 

onaylımıftır. Bo ıuretle bo ıut eoaanda illerin yanaa tehft 
eclllmlt balanacaktar. 

Türkiye 
Yunanistan .• 

Terkiye· Yunanistan araıında 
20 hHlrın 934. tarihinde im· 
sal•nan Meriç Ebros ırmağının 
beriki kıyııında y•pılacak 

ldrollk teıleatın tanılmlae dair 
olan ltlllfaamenln Kımotayca 

tudlklne dair knun llbaylığa 

gelmltdr. 

Arabi 1354 
ö RablGlenel 

Evbt 
Gtıneı 

ôgle 
ikindi 
Aktam 
Yam ·-k 

Euııf 

8,53 
4,!J5 
8,35 

12, 
2,01 

6.56 
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leri Hazırlığı.. Ek 1 V • Hazırlıklar Var! __ ........... __ _ 
Bizim ulusumuzun belkemlğl 

köylüdür: Nüfusumuzun yüzde 

•ckaenbeşl köylerdedir. Türkl· 

Yeııtn yükselmesi demek, köy· 

de terbiyenin, ekonominin, 

stglığın yük!elmesldir. 

h l'Ork cnmurluğu köyü nasıl 
nida? Önce bana bir göz 

•tılıro: 

d 
Aerupada bfiyük endüstri 

evresi açılıb da meydana 

gelfrdf~I şeyler, Türklyenln 

ber köşeelne dağıldı~ı zaman 

btıırn tezgAblarımız, develeri· 

;ıı, katırlarımız mahvoldu. 

b eıg4b, kattr, bftyük sanayi 

•ıtarken Avrupada da mah· 

~Olda amma oradaki mahvolao 

lıfoı glht değildir. Avrupada 

;~ıg4b kalkıb fabrika kuroldô 

1
•e kuranlar, kendi öz çocuk · 

•rı; sermaye memleketin eer

'tıayeaf fdl. Bu yüzden zengin 

~1•ıılar memleketin kendi ev · 
Adları idi. 

Avrupa'da katır, beygir gibi 

YG!t çeken hayvanlar yerine 
•re k ~ il uruldu ise bu da memle· 
euo kendi eermayesile idi. 

ld Bize gelince, iş bambaşka 
I: Tezgah, fabrikaların kar· 

lıeınd a tutunamazdı. Avrupa 
'trtn d d aye arlarının fabrikaların· 

•1:1 Türk olmıyeo unsurların 
•ta 
~ Çı (vastası) ile obalarımıza 
•dır göıüıültn basmalar, tez 

@Abtarımızı yıkh. Oba köyleri 
~lıı d rı kaldırdığı pamukları, 

k •ğ obolarımız kı~ın orta~a do. 

,:J'°b gr.çlnlrken bu geçim 
u kapandı. 

l
• Deve ve katırları mızın işini 

t • 
~ ıı tren, bizde, ulusal ser· 

'Ye ile olmadığı lçtn bn da 

t\tırırnıza düdfik çalan birşeydi. 
~ l't·zgab, katır, dı:vt; gLen 

,:l> bizim idi. Gelen fabrika 

ld tren Auupo sermayesinin 

~ 1· Dokumalar ile, deve ve 
•tarı il b ~ ar e izim paramız ül· 

"tde hlrblrimlze geçerken bn 
ıttı. 

flt 1 dorum karşısında bütün 

ı dt•tnız Avrupa 'ya ak mı ya baş · 
' ı A lığı· vropa fabrikalarının yap· 
ıı eeyler, Avrupa eermaytsl 

t" kurulan memleketimizdeki 
"tt"') •. .. er ile obalarımıza kadar 

"''tlb h ti ılkımızın ölOmlük, dl· 
,
1 
ltlllk diye ayırdığı son para· 
Ilı d 

~" a çektiği zaman köylümüz 
lıluaumuz eaşmp kaldı. 

lıı~Obılor baştan haşa yoksul

' 
1 düştü. Köylü için para 

·~. ~ıı 11 ttıak şöyle dursun, bir 
tıı rLu ekmeği btle elde edebil 

"ııı: 1 • ~tı çın tek eervet olarak 

•t bde kalan toprağı, Avrupa 
tttı 

tt 8Yoıdarlarımn Tfirklyedeki 
tı~"'llflri olan \ 'e odlıırına 

___ .... spozan arın ergı ve ····-
Yeni Kız San'at , Yollar 1,ef tiş Ediliyor 
Enstitilsii Yapılacak .. Resimleri Meselesi Hak- Bayındırlık beşmübendlel B. 

Mehmed ı uri Ttre'ye gitmiştir. 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Kültür Bakanlığı mesleki ve 

teknlb tedrisat genel dlrektöril 

bay RüşdO; yınrnda kültür 

d•rektöril bay Hlhmet TOrk 

bulunduğu halde orta okulaları 

gezmlı;tlr. Şehrimiz tecim (Tf. 
caret) orta okulaeı için önü 

miizdekl ders yılında İzmir 
panayırı yanıodıtkl eski ~P.kre 

kör okulası yapısı kiralana 

caktır. Bay Rüşdü; don bu 

yapıyı gezmiştir. llbaylı~ın yar 

damı lle ikinci kordonda arsa&ı 

şarbayhktan temin edilmiş 

olan yerde Kız ean'at enstitüsü 

yapısının (Bfnıısımn) inşasına 

bu yıl başlanacaktır. Şarbay· 

tıkça 46 numaralı oda<Jan ens 

tltü yapısı için ayrılan 10 blo 

metre murabbolık yerin az ge· 

lectğl anlaşılmı~tır. Daha tıeşbln 

metremurabbalık yer eklenmesi 

için şarbaylığa milracaat edl · 

lecektlr. 

B. A. Hakkı 
Mısır hnkumetl İstanbul ge· 

neral kooıolosu bay Ahmed 

Hakkı dan İzmir vapurlle 

İskenderlye'den gt>lmlş ve ak 

şam ayni vapurla 1s·anbuPa 

hareket et mlştfr. 

kında Kanun Çıktı. 
Panayır Yerinde Bu Yıl Büyük· Ha
zırlık ve Değişiklikler Yapılıyor. 
İzmir panayırı hazırlıkları ı çedekl f ldanların daha iyi 

önemle devam etmektedir. Ge· bakımı için özel bir bııhçevan 

çen yıl panay>ra iştirak edenlr.r· \"'erilmiş ve panayır yerinde 

den hemen hemen hepsi Lu çalışan işçi eayısı 11rtırılmıştır. 

yıl oçıll"cak panay11a iştirak Panayır gozlnosımda da bazı 

edeceklerini bildirmişler ve ken- değtşlkllkler y pılıyor. Gazino 

dllerlne y•r ayrılmasını f8temiş bn yıl daha mütektımll ve gü 

ferdir. zel bir pltle sokulacaktır. Pa· 

Paney1r için Vlyaoa'da hazır· nayır gazinosunun alt kısmı 

lanmak ilzere rozetler ıemarlan geniş ve gOzel peoçerelerle 

mıştır. Bu rozetler çok şık kapatılacak Te en iyi muzlk 

olacaktır. Kendilerine rozet ve· temin edilecektir. 

rllenler panayır kapısında bilet Muzlğln bulunacağı yerde 

almadan panayıra glrebfleeek· bir keki yaptırılmaktadır. Oöy· 
lerdlr. Rozeti olmıyanlar antre lece yeuko (Aksisf"da) temin 

ile gireceklerdir. edilecektir. 

Panayll' komlteef; dün akşam Panayır gaz1nosunun dans 

~arbaylıkta komite başkanı Dr. yeri de ıslah edil<!cektir. Gazi· 

Bay Behcet Uz'un başkanlığında nonun içi gayet güztl bir şe 
toplaomı~ ve panayır için ha kilde süelenrcek ve büyük te 

zırlanmış olen yeni taltmatna· rasta bazı değişiklikler yapıla· 
me iizerlnde gc'Srüşmilştfir. cak, gazinonun ön tarafında da 

Tallmatnamt: beğenllmlı; ve bahçede oturmak j tlyenler için 

bastırılmasıoa karar verilmiştir. özel ( BusUEi) ynler oyrılı:ıcnktır 
Panayır bahçı·slof o ve hah 80yük havuzun kenarları, no· 

--------==============-------- tredcn gazinoya kadar uzanan 
azlık denlleJJ nankör ııim!er ırk, gürbüzl ştlrilP-cek . Kısası: yollar \e dış kapıya çıkacak 
lara ipotek etmek mt'cburlye Geceyi gündüze ketıb her yön olıın yul usfıılt yoptırılecsktır. 
tinde kaldı. Soo asırda da den, biç durmatlan u~raşmok Paue)'lr parkında yorulanlıı 
Oıımanlı devletinin borcuouo gerıık 

rın diclenmı>sl için ayrıca ka · 
faizi de on dört milyon ahın Bu işlerin hepsinin ba~ındo nopelt>r wnarlanmıştır. Panııyır 
idi. ~u gelir: Yeni nesle köy aşkı faal komfrosı hundun sonra ber 

Ulus ta, devlet te böylece vermek.. Köyü, köylüyü stv· çar omba günü ıoplonacak ve 

boğazına kadar borçlu idi. dlrmek. Türklye'ye en büyük başkanlık tarnfından hazırlana · 
lete cumurlnk, obalarımızı hizmetin, köyü yfikseltmek ol cak l~leri görüşecektir~ 

bu dorumda boldu; para yok, du~unu, gençlerin kalbine, en Bazı basın evlerine muhtelif 

borç boğaza kadar; mekteb derin olarak yerleştlrmek. dillerde af tş ve büroşörler ıs 
yok. Sağhk bozulma~, hayvan · Gençlllr.te köycülük heyecan marlanmıştır, bunlar yokınde 

lar yozunmuş, tohumlar yozulmoş, ve inam varmı? Derlnml? baeılıb gelecektir. 

tulalar bf'reketsizleşmiş ... Çay· · - Ötekilerin hepsi olur. Genel komltP; büroşörlerle 
lar, ırmaklar en verimli ova· Yok ide veya yufka ise lote pana. ır tallmatnomesl basılıp 
ları sivrisinek ve aaz yatağı o zaman işimiz yaman... hazırlandıktıın sonra toplana· 

bataklıkları yapmış.. Obalara kOltür ve teknik gö caktır. Bu toplantıda ~imdiye 
Türk'üo, altın devirlerinden türecek oyar1c1lara ve teknik· kadar yapılmış ve bundan son· 

dillerde destan gibi d'llaşan ellere çok muhtacız. Türk dev· ra yapılacak olan işler izah 

bir adı kalmış.. rlml obalurda asli meyvasıoı o edilecektir. 

Simdi hu obalarda yep yeni zaman verecektir. Panayıra iştirak eden ekspo· 

bir hayat vermek gerekti. Oba Cumurluğun yüksek çalışma· zanlara kolayhk glS!ıterllmek 

lara carı gdmeyincP, Türkiye sile (CelJıidova), yakında (Sağ için Şarhnylık (belediye) vergi· 

işi çözülmüş sayılamazdı Cu· lıkova ) olacak, ondan eoora • lerlnden maef lyetleri, bıızı fi 
murluğon temel lnanlarından sıra umarız kt, Bergama'oın nenslyel ( mali):vt:rgilerdeo muof 
biri budur. Bu lşlu çözülmesi Bokırçay ovasına gelir. tutulmaları için başkanlığın An· 

öyle çabucak olur i~lerden Şimdi trenler kendimizin... kara'da güddüğü (taklb ettiği) 
değildir. Bataklık kurutulacak, Fabrikalarımızla Ekonomik erk· işler araemda panayır antre hl· 
yozan hayvanlar, yozan ürünler llğimtze kavuşacağız. Bayındır· !etl eri ile genel kapıdaki lev· 

düzeltilecek. İşdf'D yozQD insan· lık \'e ekonomi işlerimiz gOn· balar ve '!ablt le\bolıırın mak· 

lora .(iş aşkı) verilecek. Türiü den güne llerliyecek. ıa resim ve damga pufoodan, 

türlü hastalıklarla çarpışılarak H. B. pacayırırı rekldruı için yazılan 

• -

Tlr~-Aydın yolann gözden 

geçlrib Bozdağ'a çıkacaktır. 

önümüzdeki kış mevsiminde 

Bozdoğ'da çavdar yaylasında 

başlayacak olan kayak sporları 

lçlo yaylanın üç yerinde yap· 

tırılocak lmded kuluL~lerlntn 

y,.rlcrlnl ıesblt edec~k ve ha 

kulübeler; hemen foşa ettfrl· 

lecektlr. 

Yoz müoasebetlle Gölcük'te 

kt özel hesablar ( M~bast'bel 

hu~usiyP.) oteltnln açılması için 

hazırlıklar bitirilmiştir. Bozdağ 

köyilnde şimdiden 34 f'JV kira 

ile tutulmuştur. Bu yıl Gölcük 

otelinin Göfcük'e çıkacakların 

lhtiyacıoı tumamen karşılaya 

mıyacağındıın kuşkulanılıyor. 

Denizcilik Kongresi 
Evelce haber verdfğlmfz gibi 

yeni kurulan deniz ı:ıporlara 

yurda ilk toplantısını bugün, 

kulübün Birinci Kordon'dekt 

yerinde yapacak ve yöneıf m 

kurulunu seçer.ektir. Kongreyi. 

kulübü kuranların başmda bu 

lunan Gcnnal Kazım Dlrlk'ln 

açması muhtemeldir. Koogre· 

den eonra üyelere bir çay ziya 

fetl verilecek.tir. 

broeür. bastırılan af le ve saire 

glbJ Jıağıdlerın damga \'e mak 

tu pullRtrfoıı, panayırın bPıy~ 

rinde aydınlık için yakılan elek 

lirikten kllovot başn:ııı nlıntıa 

istihlak resminden, paoayıru lş 

tlrak eden ekt!pozanlorın ve 

mü tohdlmlerln şart ve kayıtsız 

kazonc vergisinden muaf tanın · 

mal arı vardı. 

Bütün bunlar için kamutay· 

dan bir kanun c;ıkmnsı liıımdır. 

Bu kanunun kamutay genel 

heyttinden çıktığı dün komite 

haekonhgıoa gelen telgrafta 

bllnirllmlşllr. 

Bunda panayıra fı;tlrek t·d~n 

ekepozanlarıu paoepr fc;ln bee· 

tırıp panayır içinde de~ıtacok 

lan broşürler, el ilı\oı vesaire 

gibi çeşh evrakın damga pu 

landan, pavlyonlera reklam 

için yaptırılacak yazılar ve 

f lrmaları gö teren le vholarıo 

maktu resiwd,.n muaf tutul11· 

cakları yozılıdır. 

Dış memleketlerden pıoayıra 

getirilecek eşyanın dovf.ı kon 

tenjan müaoadelerl hakkında 

bakanlar kurulu tarafından 

onaylouan kararname de gel· 
rrılştlr. 

jçin onun üz~rlne abanmış bir \.e polis kornkollarıudon birine lloydudun yaııb kalktığı 

var.lyeue duruyor ve parlıyao çok yakın Mr yerde, bir ms~a mahzende hiçbir ara~tırma yap 
gözlnlle ona bckıyorrlo. roda yaşamak ndır. Öyle bir tınız mı? 

:'\nsıliıırıız, noo;ıl oldunuz mağara l:i kokudan içfne giri FeleruVR Lir tasdik işareti 

Bay lkzel? lrnıezrulş. Korunlıkmış ... Yatagı yaptıktan sonra ilave etli: 

- (.:o lyl~l.ıı u;·lzi uı Fdt•Pıvn.. )Organı lılle yokmuş .. Burada - Bfr araştırır n ynptım, fa 

Siz ı,.n ı.. ı hut ... r? bir~"} mt>y cncnk foreln yo~ı)abillrıniş. kut mıihiın tıiro;"}' , . ı,•ı· ı>dı-rne 
~ıtı .!tı Türkc,.·ye ı;e"irc.1: I Z C 1 

Lı · duna çıksr.ıbildlıılz mi? Fı-lcıuva ııot df'ftrrirıl tt>krur dim. i\la zen bnnı lıo.~lll. Yal 
ı 

1
'
1 

•: •·ksilmlv,.n ı;iirülrOleıinl gözlcrloln önüne gelmi~ti O k h ı.:ı 
• ııı - I::vcı, bir ipucu ı-lth ctılm CPlılnc koydu: nız bir y1r1ı panırılon u rıum. 

"~dd "~" ba,ladı. ';i ıı rızı-llzı: vazlyrttr ki, 1111 ııdıım sanki ı> 1 hl 
1 1 

k ~ 
t vt• ül.uıi l.ül'nhı udre lui ö~ - Lfil, dı·dl, iki gümlcrıbcrl auta.onun l'r er n nr(tırmm 

ltırıb· Gı'"rfnrlı• yür.lnce oto yak•1ledı~ı y<·oi avını ı ıırçolu· 
ıl undlm. Öyl"" wnrH·derhu ki iki iıılııe ufrnırnomı~. f• akaı nerede 'e hir ktiğıd pan; ~ı elıo gt>çlr. 

\'11 • 11lohii ~itllb f!eliyordu. oıeğa hazırlourrııeıı. Amrriku"lı " 
1 l•ıır .:ı b fi sanı soura )'nknyı de vermiı; ise 11elrref:i umu'lu yor. Her ih dim · llr •ıfıdüklNİ rüzgarın ııılık poli!! a yt·sl hu hayal içinde " 
tı, 'tıbıı l:nrı~ rek k luklerdn fc. dalgın dAlgın dO~üoürkcn, Fe olacaktır. thuale kar~ı, haydudun ikamet Horon f kzel, Felf'rnva'oın 
1 lr r. 1 d l k d Fe'eruva hemen cllui cehloe gahını nezaret altına aldırdım. ağzından çıksn on kelim• feri •t 0~u ltı yaratıyordu . Ban· leruva a ote apısıo en içeri 
l11a, ayıe gürültülü eelerdl ki, giriyordu. götftrerek portföyünü çıkardı, Çünk Ü bu yaygaracı gazeteler hltince gözleri hayretle parladı: 
~ay 11

• gözle görünmiyen bir İhtiyar v~ emekder zabıta ooılarına baktı ve sözOne devam LOl'yl aramııkta olduğumuzu - Aman, dedi, IJU Uğıdı 
11111;•ııırı Şan;ellze meydanında Amiri, Baron'un odasına girer etti: yazıyorlır. Herif bunlan gaze· bir kez daha beraberce gözden 

li Uğuou zannederdi. girmez şapkasını kanapenln üze· - Azizim Jkzd, dedi, biz tede okuyunca, ele geçmemek geçirelim. 

lb1Q •rorı İkzel, karşıeındakl rlne fırlatıb attı ve yüksek bir onu taklb edelim ve evini ha· için ne yepmak laı.ımso yapa· Iı'elernve, cebinden Uğıdı 
)utdtıraya bakıyor ve düş6nü· sesle Amerlka'lı ile konuşwıya falım ve herif I ininde bastıra· 1 caktır. çıkardı ve iki meslekdaş baş başa 
•~ lı, 8aydud Stan'ın korkunç koyuldu. Baron İkzeJ, meslek· f hm. Benim yaptığım tahkikata Amerlkı'h polis baflyeel le· vererek kağtddakl kelimeleri 

J'•ttacı hayali o dakikada taşını daha iyi dinllyebllmek göre bu baydud, Parls'lo içinde IAşla sordu: okumıya koyuldular. Ka~ıd par· 
--~~~~~~~~~~~--_:_ ____ _: ___ .:._ ____ .;_ ___ _;,,_~------~-----------------------------

Düo vapurda bir dostumla 

konuşuyordum. Döne dolaşı Ko· 
nak'tan Güzelyalı'ya kadar uza· 

nan t1ahili andık, hatırladık. 

Orası şimdi, çok genç ya· 
şında ve güzelll~inln bahar 

çsğında kenara fırlatılmış bir 

eev~Uiyl andmyor. Öyle bir 
sevgili ki, yftzünü bile görmez 

olduk. 

Eııkl körft:z osyeteslnlo kıt . 

rarına kafa tutacak drğlllın. Fa· 

kal lc;imlo acısını da dölı:mf'k 

ten beni kim alıkoyabilir? 

Yazın, bu yalının eteklerinde 
deniz, bir yaşama l!ndası ha 

liode çağlardı, köpürürdü . 'sa· 
bil dilegelir, vapurlar ha~rışır, 

sandallardan sesler, türküler. 
kltaralor, mand ~ llnlı:r duyu· 

lordu. 

Burası, lzmir1 in en gfizel, en 

~özolıcı, en cana yakın parçası 
tdl. Acunun baeko yerl~rlnde 

böyle bir kuya, böyle bir ya· 
lıya malik olan şehirler hah· 

tlyar ~ayılır. 

Bir yabltfJcı, veptırla şöyle 

bir gl'ÇSP, dt'll olur g6zelll~lne .. 

.Fakat bizim ~i\zümOz, hlzlm 
kafamız, onu, bir tramvay içlo. 

birkaç kuruşluk ziyan korku· 
euoa, çiğoeylb geçti. Şimdi o 

genç, o şakrak, o canımızın 

içi yalılar ne oldu, bilmem .. 

Biz onon hatırası tlP. hPlki içi· 
miziu acısını avuıacağız? 

Fakat çt1cuklarımız onu hiç 
görmlY'·ceklı•r, doğub büyilye· 

ceklnl bu dllhn ~ebrln böyle 
bir yalısı ol<lo~unu duymıya· 

cııklar bili>.. Hanı,!1 hak, hanı.d 

ınaoıık, bir ''"briu böyle bir 

yerini ft'ICf', dumura uğratıyor, 
yok ~diyor .. 

Evet, eaki yalı dumura n~ra 
tılmıetır. Ş/'lırl ~üullretlrellm 

dlyt: dldlolb çabalarken. yara· 
dılışın "e eski kuruhıfuıı yan· 

yana çahşarak bn şehre verdiği 
müatesna bir güzelliği nasıl 

olnyor d11 kendJ haline bıra· 

kıyoruz? 

Dünyanın lıangl y,.rlndıı: lılr 

şehrin !!ahili böyle taşıma (Nakil) 

vasıtasız bırakılmıştır.? .. 

Görüyorum ki, dön~ dolaşa 
vapnrlarıo bu yoldan kaldırıl · 

mış olmuınn çatacagım. Fakat 

kendimi tutarak yüzümil br.le · 

dlyeye çnlrfyorum: 
Şehir için, şebirlllt·r için: 

buna bir çare!. Çılnkü bu du· 

rom, eôyleoen ve !utulan çalış· 

ma amacının tersine plrşeydlr. 

Yalının ayrılığı lçlmbdb ki· 
nıyor. 

Bir lzmlr'll, bir yabancı va· 

pura biolb de bu gilzt'l · incinin 
'bütün s11htllode tkl eaat, rabıt 

rahat, df!ya doya ı; ldllı gelme· 

lidlr ..• 

Zavallı yılı!. 

Orhan Hahmi Gökçe 

çası çok r. ki tdı. Uçlurı yırtıl· 

mıe: a~ınmıştı. Amerlku'lı poll& 

heriyer-i, dlntlekf kli~ıdı birkaç 

defa evirip çedrdl: 

- Bu kıiğul. (fpflf, çok e@ld 
hlr zamıırıd ı ya:r.ı'ınış .. Hu k · 

llnıel,.rrf,.n lıir rnırnıı •:ıkıır:naga 

imkıin göreuıiyorıım Sanki hlr 

muaınma.. . Bu muammayı ha, 

kasının ballf'dı·cı-ğio"' ihtimal 

verrmlyorn"D. 

Horon lkzel hu sözleri style 

dikten eonra kaelarını çattı ve 

yeni ba~tan ldiğıddakl yazıyı 

okumıy .. başladı. Maj6skül harf 

lerle yazılan kelimeler şöyle idi: 

RGTYL K RGMTYTFRT 
IFKYZ SF KFAKL VVGYZ 

KRTE ZT MK EVKMBS~T 

Feleruva mmldand•: 

- Ark11ı var -



W.t1.t1.ı.ı.1.'!allit~:f.:lli ili .. t.11111111!!!!111!.. ..................... ii .. lliiiiiiiillUililiil·Uii.IU.:. i i il ili illi iiiii ili ili"""" illi iJ;.;~ .. ~. A D e .. t .. ?.:J. """""""""""""""""' """"" hiilli ihlli ili ıı::ıııı::ıııııı::mı:ııııı:ıııı::lliMW:?.ıı!ı~~:::::.Jf' 
Torkiye'de Gazetf>le!! A , ' Tütünler Aydın'da 
Niçin Az· Satılı or Vasıf Çınar ın Acıklı 
ve Neden Az Junuyor? ölümüne Bütün 

Bir Memleket Ağlı yor 

....... 
Aydın'da Yağ

mur Bekleniyor 

····- -
Tayyareye Yar
dım Hazırlıklar•· 

il· 
Aydın, (Özel) - Bogl• dl· 

( 25 l\lay1sta toplanan Tilrkiye Birin••İ 
Basın Kurultayııııu Knhnr Komisyonu· 
na verilen yaz m işleri üzerindeki not· 
ları y .. zıyoruz.) 

- Türkiye, en az basan ve 
enaz okuvan ülkeler arRsında yer 

ılır. Balkanlarda bile 50 ili 

150 bin ılraj yapan gazeteler 

nrken, bizde ençok okunan 

bir gazekofo tirajı 15 bfol 

atamamaktadır. Ayol basım n 
Htım dOşfiklOğfi m~cmua ve 

khıpç,lıkta da görftlür. Her ne 

kıdu genel nüfusumuza göre 
okur yazarların sayısı henQz 

pek azsa da, bu basım ve satım 
düşüklilğilnü haklı gösterecek 

bir derehde değildir. Bizdeki 
b1Bım ve satım azh~ınm ana 

sebebini yayım işlerinin hozok· 

loğunda aramak daha doğru 
olur. 

Y aloız kaza ve oahfyeJerde 
değil, birçok vllAyet merkezleri · 

mlzde bite, gazete, mecmua ve 
khab açlığı çeken münevverle· 

rlmlzlo bulunduğu malômdor. 

Ankara, htanhul, fzmlr gibi 

btıyOk şebirlnlmlzde oturan 

mftnenerler, ayni şehirlerde 

yapılan neşriyatla çoğundan ha 

berdar bile olmamaktadırlar. 

Neşriyatı tanıtma ve doyurma 

lol pek. bozuk bir halde bulun· 
makıadır. Bu da yayım jşfnlo 

bozukloğundadır. 

Okur yazarlar saymnın bu
gOnkft düşkünlüğüne rağmen 

bile, jyJ bir yayım ve tanıtım 

teşkllıth sayesinde bıııaım ve 

eallm kerteslnt yükseltmek milın 
kOnrlür. 

2 - TOrkiye'de neşrlyatm 

yayJm lşf, "Madrabaz" ve "Ba 

yl,. denilen bir ne~:i neşriyat 

bbzımallarm mutlak bAklmyetl 
altındadır. 

Bu madrabaz veyahud bayi 

ler kendileri değilse onlarm 

m6veızl adlı adamları k nlttlr 

lşlerlle hiç tll~lğt olmıyan ve 

maalesef ayni zamımda ticari 

11blAk telAkklsl bem başka kim· 
ıelerdlr. 

Öyle ki , yayım leleri hakkın· 
da dOşüocelerloe başvurduğu· 

muz tanınmış gazete ve mec 

mua sahiblerlnden grlen mek· 
toplarda bunlardan klmblllr 

hangileri ve hangi harekeı lerl 

kaedolunarak "Çok ağır" ta· 
birlerle babsolunmaktadır. 

İstisnasız bOtün gnete ve 

mecmuaların baytlerden, batak 

çBrO.. . alacakları vardır. Bu 
alacakların hazan orta } aşlı 

bl~ tek guete için yirmi b~bln 
lirayı bulduğu diişQnülecek 

olursa vaziyetin vehametl an· 
laşılır. 

Madrabazlar ve bayiler, gaze· 
teler arasındaki re"8beti htie 

mar ederek, bu maddi va ma. 

n eli hakimiyetlerini korabil· 

mlşlerdir. Her hanği bir şehirde 
borcunu ödemlyeo bir bayi 

üıerinde alacoklı gazete ve 
mf'croua tarafıodan yapılan en 

küçük bir tazyik, derhal o ga· 
zetenln ŞP.hirde ve daha ağırı 

bazen o bayi mıntakaeında sa 

tışının düşürillmeelnl intaç eder· 

ki, bunu göze almıvan gazeteyi, 

bayilo tabiri mahsusu ile "tak· 
ması,. na ve dilediği zaman ve 

dilediği miktar bir para gön· 

dermesloe rıza gösterm,.ğe mec· 
hor bırakmaktadır. 

İsıaobol gazeteleri, birkaç 
kere aralarında birleştp bo bayi 1 

ekeUdlğinden ve onların letfb. 
dadındao kurtulmak için mllo. 

terek bir yayım teıkllatı kor
mağa ıeeebbOs etmişlerse de 

b~ şlıca bir sınıf gazeteye karşı 
doyduğu rekabetin şldd,.tlle 

meydana ~elec~k trşekk ülle 

emniyet göetMIDPmeııi yüzünden 
mU\ af fak olamamışlardır. 

Bu itibarla hlrblrloden tama· 
men ayn olan basmak ve yay· 

mak işlerinin gene birbirinden 
ayrı te~kilıttlar tarafından lda 
resi en tabii ve makul olanı 

dır. Bu mevzu etrafında yap 

tığımız ankete alAkadarlar ta 

rafıodan glloderHen cevıblarda 

da ekseriyetle bu fikir müda 
faa edilmiştir. 

Bir gazete idaresi için, ayni 

zamanda gazetenin yayım ve , 

satım lşlerlle de meşgul 

olmak zaten maeraf fı ve kül· 

fetll bir keyf iyetdr. Bugtıo 

gazetelerimiz taşra sevklyatı 

için ayn ayrı sevk memurları, 

posta memurları, ambalAj me· 

morlara ve muhasebe teşklllh 

idame etmek mecburiyetinde 

dlrler, Bu lae gezetenlo mali· 

yetini o gazete eahşının azlığı 

nlsbetlode mtıhim bir onaurdur. 

Bu itibarla basın ve yayım 

fonkalyonlaranı birbirinden ayır· 

mak ve yayım işini bir taraf
tan lbtidai ve geri bir neşriyat 

kabzımallığı vaziyetinden kor· 
tarıb öbür taraftım ayrı ayrı 

ödenmekte olan sevk işini bir 

elde toplamak suretlle maliyete 

müessir bir tasarruf temin edlb 

ulnımn yükef'k kiiltQr menfeat· 

- Baştarafı 1 inci yOzde 

tığımızm tarafmızdan söy· 
lenmesini dilerim.,, 

C.H.P. genel sekreteri 

R. Peker 
Bay A vnl Doğan, don sa· 

bah, Bay Esad Ç1Dar'ı evinde 

zlyuet ederek Parıl sekreteri 

Bay Pf'lr.er'io telgrafını göster· 
miı,ı, Bay Peker'le beraber ge· 

rek kendisinin ve gerek bOtün 
lzmir'Jflerln başsağlığını bil· 
dirmlştlr. Kardeşlol kaybettiği 

f çln sonsuz bir yeis fçlnde hu · 

lunao aziz Eaad Çınar, Bay 
Receb Peker'ln, Bay Avni 

Uoğan'm ve fzmfr'lilerlo baş · 
sağlıklarına göz ye~larlie te· 

şekkfir etmiştir. 

• • • 
Bay Esad Çınar ve Bay Mu· 

rad Çınar bu sabahki Afyon 

eksprestle Aokara'ya gidecek· 

ler ve büyük ölfl Vasıf 'm ce· 
naze töreninde bulunacaklar· 

dır. Bay Avol Doğan, VAeıf 

Çıoar'10 mezarına İzmit Par 

tlltlerf adma bir cr.lenk koo· 

masıoı Ankara'da iken karar· 

laştırmılj ve çelengi Ankara'da 

hazırlatmıştır. Altay ı.ıpor ku 

lübft de, eakl Altay'h Vıtaıf 

Çmar'ın mezarına konmak 

üzere bugün Ankara'ya bir 

çelenk göndereeeklerdtr. 

Ankara'ya Bir 
Heyet Gidiyor .. 

Aziz ölü V 411f Çmar'ın ce 

naze töreni cumartesi güoü 

Ankara'da yapılacaktır. VA 

eıf 'ın kardeşi .Esad ve amca 

oğl~ l\furad'la beraber bu eıt 

bahki ekflpresle lzmlr' den An 

kara'ya bir heyet gidecek ve 

Vieıf Çınar'ıo ceuaze törenin 
de bulunacaktır. Heyet lieel 

öğretmenleri namrna lise ikin· 
el dlrektörtı Bay "'lort, mual 

llmlet birliğinden birkaç mil· 
meB'lll ve lise izcilerinden bir 

genç talebeden teşP,kkül et· 

mektedtr. Heyet, büyük ölii 
nün mezarma koymak üıne 

birkaç çelenk te beraberinde 
l!Öt ü rf'Cf' le ı f r. 

Aydın, (Özel) - Bu yıl Ay· 
dm fnbiaarlar başmüdürlftk bl>I· 

geslnde (Mıntakasıoda): tO.tftn 
ekimi geçen yıldan çok fazla· 

dır . Fidelerin kiminden önce 
ve dikim biter bilmez çok 

yağmur yağmaeıodan tilreyen 
kordlar fideleri kırkmışea da 
ekimler bunları aşılamışlar ve 

bazı f ldelerde yeniden pOskür· 
müşttlr. Rekolte tızerlnde bu 

kurt kesiminin bir tesiri olma· 

yarağı söyleniyor. YalD1z, sürüb 

giden kurakhk, tötiln üret· 

menlerini çok kaygılandırmak · 

tadır. Eğer bugün ferde bir 

yağmur yağarsa, her ne kadar 

tütünüo kalh"'slne bir zararı 
olmazsa da rPkoltr:ye çok tesiri 
olacaktır. Metıela bir h~ktar 

tarladan 160 kilo tfttOo al1Da· 
caba kuraktan bunun yarıya 

batta daha aşağıya dftşeceğl 

söyleniyor. 

Aydın'da 

baylık katında bOtüD dılre bıl· 
rektörleri, parti, ~arbaylıkı ,e 

kevl başkanları cemfyeı -"•' 
müeaseııeler ve bankalar b•,. 
ve direktörleri bir gentl 

1~ 
lantı yaptılar. Bu toplıDll 

01e· 
hava kuruluna yazılacak f~ 
ler ve yapılacak yırdıOJ bit 
konuşuldu. Oobee Jdılilk dJI 

kurul ayrıldı, bunlar boe-, 
la••" tayyare kurığıoda top 

çahşmıya başhyacaklardır. 

imtihanlara 
Giren Gençler ,. 
Askere Alınırlarsa "' 

e•' sıl M namele Görec 
Dün Koltıır Ba 1n1ıgı~ 

ı oolO 
orta okula ve lise o g t 

ıtk' yoklamala11na glrlbde 0• 

olanlar hakkında yapıJacak ;,,,. 

ameleye dair kfllttlr dire ı,clt• 
h1ğftne bir btldlrlm gellP 

Bunda deniliyor ki· _1'! 
tefi"'' 

1 - Orta okula ve lfıe P' 
yeol yoklama tallmatnıOJe, 

...................................................... 

Bir Kudurma 
Vak'ası Oldu. 
Zavallı Ha~ta Kadın 

Hastanede Kudurdu .. 
göre olgunluk yoklamaı110• _.. 

kl• ..... 
meye başlıyaolar bu yn edile' 

lerlol müdrik bitaraf ve kov 

vetli ticari mahiyetteki iş ve 

hareketleri bıııkımıudan ahlıtkı 

mazbut ve kOçük mQşterhi bir 

gazetenin en son kontrolaoa 

her taraf ten acık ve ödemek 
kablllyt:tl t~mlnatlı btr teşldlA 

ta bdğlamak, medeni bir zaru· 

ret olarak kendisini şiddetle 

doyurmaktadır. 

3 - Gazete, mecmua satış 

işlerinin bu perişanlığı, eksik 

rlnin hüııoü ifıteıodao mes'ul 

olan devlet yayım işlerinin 

bogfinkfi iptidai vaziyetlerine 

karşı IAkayd kalamaz. 

Şimdiye kadar yapılan mftte · 

addld tecrübelerle l!abh olmuş 

tur ki, bu lşlt!rin dOzelmeal 

ancak olosuo bftttln kültiir 

ibtlyaçlarmı gözöniıode bulun· 

duran buanların ve okuyan· 

Aydın ( Özel ) Aydın mem · 

leket h1Btaneslnde bir kudur· 
ma vak'aaı olmuştur. Çlne'oln 

Apakköyftndeo şekerci Ali Rıza 
kızı Batlce'yi bundan bir ay 

önce bir köpek 181rmış hekime 

baş vurmamışlar ve kocakarı 
llAçlle vakit geçlrmlşler. Hatice 

bir hafta önce bir çocuk dtln· 
yaya getirmiş, fakat doğumdan 

sonra hail çok fenalaştığından 
Aydın mf'mlek:et hastanesine 

ları vermek için tayla _,t 
{: d ıhO müddetler zar ıo ı ...... 

bulunursa, bu mftdderiD _, 
hında as\erllkte geçeD ., ,. 

A-' nazarı itibara ahnmıı. 1'' 
ilkte geçen zaman fçlade ..J. 

d 
,,,lef' 

pılmış olan yoklama ev 
1
, 0 

ntn aayısı terbfateo &oor• ge 
1 ki•.., 

zamanda yapılacak yo 
k 'ht· devrelerinin eayıaına • 1 il' 

k,olt 
2 - Lhe ve orta o _,4· 

ların menfaatlerini koruyan 

ciddi ve yurd mlk yasında bir 

yayım teşkllAtı yaratmakla ka· 

bildir. 

getirilerek kadın eervlslne ya· 
tmlmış. Mutahaeaış doktor bay 

Süleyman kadındaki hallerd,,n 
şüphelenerek iç hastalıkları 

llğl khab eatışlannı da mtlte· 

eeslr etti~ine göre, bu teşldlAt 

kltabcıltğıo da serpilip bily6 

meslne yarıyacak ve her cep 

besinde alAkalı olan fikir ve ( 

kalem aahlblerl bol ve iyi 

mahsul vermlye ve verdikleri 

mabeulfto kendilerini besledi· 

Tflrkçe, Fransızca 
\ mutahaeıım bay Muhsln'le kon· 

soltasyona liizom ıörmtlş ve 

Arab fırınında, Medine 

yokuşunda, arpacı çıkmazında 

kopuz teşhis olunarak llatlce 

tecrid edilmişse de bu sarada 

tallmatoamealnlo 158 ıacl rl'' 
desinin değişen bilk41Ple ,_e· 
göre orta okula veya Jlıe 1' 
zunlyet imtihanlarına gtr~-" 
başhyaolar Gçbuçuk yıl iO b' 
aekere alınmış bulunurlırtl _.. 

müddet içinde geçen yokl• ..1eP 
blı• 

lar heeab edilmez, ıer ""b 
ğinl görmlye başhyacaklardır. 

4 - Yayım işlerini bugünkü 
f ptld11i ve geri vaziyetten kur· 

tarmık demek, ntşrlyahn inli· 

,ar eah1Bım gflnlşletmek, halk 

AU'yl 181rmıttır. Hatice tecrid· 
l 7 numarada ot oran bir ha· 

den sonra blrkat saat yaşamış 
yan muallim Türkçe, Fran 

ve bllgleizllğloin cezaeıoJ şld - a.ol•'" 
aızca dere vermektedir. Talib L o~ 

l 1 
detli ıstıraplar içinde can ve 3 - lee ve orta . db'' 

olanların riıtıracaatı. ..1 oı 
, rerek ödemiştir. talimatnamesinin e&• 1 it 

/ alı• ----------- Aydın- Pazarı Salı hükümlerine göre ort• 11· 

Suçlu GOnQ Kurulacak. veya llee mezuniyet h:D~ıl· 
T I • Ü)d Ö rma gtrlbde bogtıo ırll _. .. es ifil U.. Aydın, ( zel) - ~arbaylık han mOddetleriol doldor '" 

kurultayı dün, earbay Nafiz .,1ıe 

geçecek imtihan devreleri b 

edilecektir. 

Kırl.ağaç (Özel) - Bundan Karabudak'ın başkanlığında top dorumda olanlardao k,ılldJ 
yeni, mühim bir amme hlzme· evvelki mektubumda İlyaslar )anarak Aydın pazarının bnn· alınmaları dolayıslle blrao bO' 

tinin gene bu işte çalışanların k6yü cinayetini lşllyeo adamın dan sonra aalı günleri kurul· imtihanlara girmeye iDJk ı1ııerl 

arBBında okuma ve öğrenme 

sevgisini artırmak, dolayıslle 

kltab, gazele ve mecmua lstih· 

sallnl çoğaltmak, kHaca ulusun 

kdlttır seviyesini yükseltmek 

kendi kaıaoçlırıoı da kendile· yakelanmadığ1Dı bildirmiştim. masanı kararlaştırmıştır. Paza· lamamış olanlar aaker~,1ıı•· 
rbıe daha devamlı olarak temin Mektubumu postaya verdikten rın salı gftntl olması tecim ve içinde kullanamadıkları deP 

d reılO 
edecek bir yolda ifası de· sonra, zabıtanın sıkışhrmaları endOatrl odasında yapılın ge· rını haziran 935 ev dı ,.,. 
m"ktir. üzerine cinayeti lşllyen adamın nel toplantıda da uygun gô· başlamak Bzere birbiri •:uırl"'' 

Bu itibarla, amme hizmetle- teslim olduıruno haber aldım. rftlm(lştO. gelen devrrılerde kullıD• 
;;;;_;;~e~;.;;.~~~~~---------..---~~~~~· •-~===~---•••••••••••1111!!•••••~-=~~b=~k=:l:d~O~~~~~~- i l 11 d h"dl 1 1 K h k b ad süvarllerlmlzlo akıoı Ue mec ur a ı . olarm slpetle siperler n o ç n e, şe ı er m · a ramao çoco , ayr110 t a 

'l efrika numarası: 62 

Blılm hu cephede muvaf fa · 
kıyetle - harb1 verm~kllğlmlz"' 

l takdlrlnde A fyoo Qzerlne dii · 

• ten fırkalaramızın yukft hafif. 
llyecek ve muvaf rakıyet çabuk 

ele geçeetıktl.. Bu cephedeki 

taarruzumuzun aaıl hedef 1 bu 
idi sanırım.. Fakat biz daha 

-iyisini, dah-;- mQkemmellol 

yaptık .•. 
Topçularımızın karşı cepheyi 

attı alllna almaaıoı mfiıeaklb 

biz de bu ateş himayesinde 

hlcuma kalktık. Ortahk, be· 

i 

Yazan: Orhan Rahmi Gök~e 

nilz karanlık .. Dllı,ıman bu kadar 

şiddetli bir h11ekın, bo kadu 

zorlu bir taarruz beklemiyor· 

du. Fakat bizi kesif bir ateşle 

karşıladı . Oiişeo düoftyor, ölen 
ölüyor, kalan kalıyor, fakat 

llerllyoraz. Bozağılrl tepesine 
saldırdık. Öofimftze kurşun ve 

gaileden başka 6 kat teUJrıüaft 

çıktı.. Bunlara çatır çatır sôk· 
tük. Zaten topçumnz da telör· 

gftf,.rf kArt miktarda tabrlb 
etmişti. Düı,ımao, bu vaziyet 

Clzerlne ıQogl harbını kabule 

rinde bir yaman döğOş haşladı. zlo ve d6şmın leşlerinin ara· hazırlamıştı. Ve işte bu mo· 

Biz ise bunun Oatadıyız. Sdn· sındayız.. Boradan kaçan dOş· kaddes yemin, hentlz şafak 
gftlerln karşılıklı olan gövde manın attığı kurşaolar, etrafı· sökerken yerini bolmuş, genç 

lere saplandığı vakıt çıkan mızda kızıl birer slvrlelork gibi zabit, dtışman alperlerloe bay· 

aeel işitenler pekazdır. Böyle uçuşuyorlar.. rağı dlkmlotl .. 

bir ses, tabii hayatın içindeki Bir de ne göreyim: Tork bayrağının siperler 

ses mevcelerlnd~ bulunmaz. O; ~olda, Buzağılrlsl latlhkAm· fizerlnde abeste aheste dalgala· 

bir haQka tOrlüdOr. Ve hele tarının ta tepesinde Türk bay. oışı, oon görenleri bGebOtOn 
kuvvetli bir bilekle hlr kemiği rağı sallanıyor, ouuo yanında çıldırtmıştı .. 

parçalayıb girerken daha vahşi da genç bir zabit arkadaş.. . Derhal yeni bir taarruza 

oluyor.. Tüylerim Orperdl. Gözlerimi kalktık. Bu da ıablf, ordunun 

Karanlıkta korkunç, yabani· sildim, tekrar baktım: Bayrağı· taarruz cephesi dahilindeydi. 
leşmlo gölgelerimiz birbiri Qa. mız ... Sonra hatırladım: Artık ilerliyoruz. Bu bir cephe 

tOne yığılır•, kalluyor.. Birtakım zabiti vardı. Henftz dlklşidir ki, e~klllmOştOr ve 

Bmltılgr, lnllıiler, diş gıcır· 

tıları ve küfilrler .. 

Karanhk yavaş yavaş yırtı · 

lırbn, biz, uykudan, kıibustan 

göz açmış f nsanlar glbf, şaşkın 

şaşkrn etrafa bakıyoruz. Ve 

gôr6yoruz ki, artık dcıımau 

çok gençti. Taarruza kalkmadan 

evvel: 

- Yemin ediyorum · demişti· 

gecelP.r, yıldızlııır eahtd olsun. 

Sabahlt.yln ilk taarruzda dilş · 

mıın slperleıluc bayrağı ben 

dikeceğim .• 

arlık durmamak lazım .. 

Düşman, mukavemet yolla· 

nnda mezbubaoe bir gayret 
göaterlyor. Fakat biz dlnleml 

yoruz. Telörgülerle dolu olan 

bu yolları. topçumuzuo ateşi, 

piyadelerimizin ıOngQıQ ve 

yoroz.. 0ıo· 
Bu yollar artık blzhll 

yor... d booll'' 
lzmlr'e giden yollar 1 ,-rr 
Buralardan vatanın 21 utr ... · 

sahiline, Akdenlze gld dl"' 
Burada gurbet acıaıo•0 

dlğl illere varılırdı. c1lıl•~·· 
Dayanıyorduk, başarı 11_.o· 
28 Ağustos olmuştD·· t>etl,el 

yoruz ld, dOşmınıD soıt" 
fark1Bı karşımızdadır. ,.od ..... 
Bozağılrl tepeslolo Jler1110' 
tepeleri istikametidir. 

ruz. Tahminimiz ıodur: 
1

,,,,-
Sabahleyio beşinci ıel'' 

fırkası Ue gôlda göA41' 

ceğlz.. ""' 
Sabıb oluyor, etrafı pr 

ediyoruz: t lfl' 
ArPll fi 



Kılavuz Başımızdan Gec;enler .. 
13 Yazan: M. Doğan Batu için Dersler .. 
·de Vaziyet Endişe Uyandırdı. Kasaba içinde Epice 
Bulgar Vardı. Bunun için Toplantıl.ar Yapıldı 

a_ ~~~~~~~----,~~~~~~~-

.... ~ llanurm, hayvanların bile - Bulgar çeteleri KırıoHyı baıka redif taburunun debboy 
~ ıızlatablllrdl. Fakat lıgal etmlıler.. muhafızı olarak 40·50 nefer, 
~. ıadece bir kahkaha - Çok mezalim yaptıkları o kadar da jandarma boluna· 
~la iktifa ettiler.. Bu da ıOylenlyor. yordu. Kaymakam redif ka· 
~ merdivenlerden blrıey, - Aıker bulunmadığı için mandanı ile beraber haktlmet 

•ır ciıim ıftrGklenerek ıerbcıtçe glrmfıter.. dalreainde bulunuyorlardı. Va 
,... Jordu. K.an pıhtııı içinde ilk fıııltı, btıyftk bir ıtır'atle zlyeti ve alacakları tedbirleri 
tL..... gôıa tamamen değlımtı, birtakım yalan, oydurma hua konoıuyorlardı. Nihayet mey. 
~ ıyaUarı bığh bir lnean!. dlıler de katarak birdenbire cad mftfrezelerlo zabit ve kft 
''- nahiye mftdftrft idi. Ke· ıehrln bertarafına yayıldı. Bir, çDk zabltleriaf de çagırarak, 
iıııı....ıı ~k, ıon nefeılerfnl ah- iki ıaat ıonra bftttln Uhrl vaziyeti, topla bir şekilde gôs 

~.. dehıet ve a11blyet içinde yalnız den geçirdiler. Yapılacak ilk 
'-t1aa ve kız 6na doğra bono konuıuyordo. le, kasaba f çlndeki Bulgarların 

k oldular. Bir komiteci, Bu meyanda, telgraf. telleri · herhangi bir hareketlerine 
lııın ayağına bir çelme nln keılldlğl, hiçbir taraf la mini olmaktı. Neticede ıu ka· 
Lz; aıuhabere lmkiaı bulunmadığı rer verildi. 

~ BabacıAım!.. Babacığım, d• anl•ııldı.. e .. ı yerleri tatmak!.. Bu 
ae hale koydular? Şo halde ne yapılacaktı, yok• takdirde Bulgarlar harekete 

1ı;;;..'!1erek yuvarlandı . Anaıı d• bir taarruz mu nrdı? ge~ler bile muHflak olama 
~ıttı. Ba adam, nahiye Birdenbire halk, a11blyettea yıcak ve muhakkak imha 
~G idi. Dfğerlerl de kar111 yelıe dlımGıtft. Hiçbir ıeyden edllec0 lderdi. Bu kanaat Gze. 

t...... haberdar olamama~, muhitle rinde ittifak nrdı .. İlk lı ola· 
tııı...."-ctı kıhkahalar, çatıyı alikayı kaybetmek, onun teeı· rak bu karar verildikten eonra 
\'1°'• eokaldıra dOkftlftyor· ıftrftnft muclb olmuıto. Baıta umumi vazl7ete g"çlldl ve 
lıi.,. a.. kanla ve ylrek parça· bulunanlar da ancak halk kadar hararetli bir tekilde konuıuldo. 
~ feryad, oaların kadurmaı mahlmıt alablllyorlardı.. Neticede ıık ıık ıopl.aılarak, 
~ına uygun gelmlıtl. 1ıln ilkkate ıayan dl~er bir görClnacek halle:e göre, harP-ket 
l". Tarkl«den intikam al· ciheti, ka11ba lclnde hatm edllm~ıı kararlııtmldı. 

• • • 
elinin birçok yerlerinde 
gibi Manuıırdan Reıae 

e giden yollarda tel
~ .. lları keıllmlı, muhabere 
~ akamete uğratılmııtı. 
~ muhabere ve mana · 
'9ı... lttlbatındın mahrum bı · s::! lıtedlklerl mıntaka 
~ içinde Uhri de bola·· 
~Q. Ohrl bir kasa mer· 
~ ki, gene kendi adını 
~ bıyncek bir gôlin 
S'da karulmuıtur. Tabii 
il._ --_Aile g6a0 dolduran bir 

-~ vardır. Kaeabı, heye· 
'~'llnlyeel itibarile g6· 

~D lıllm ıhaiiıl, o ha· 
S eee.ret ve ıecaat baıo · 
~ .. ileri bulanan adam· 

' • O tarihlerde çok çahı· 
S "-lfeılnl mtldrik, dlraS .. , kaymakamı vardı. & '-bara blaba111ı da ayni 
~ ee•ar, yılmaz bir H · 

~ k•hHlorde, .. ıorde 
' kulağa, tehlikeli bir 

"-ııade ıa .Oıler dolat 
... mıfb: 

uyıhr derecede Bulgar balon· Akıam ilıtl, kaymaklmın 

ma11 idi. Bunların da phir evinde bir toplantı daha yapıldı. 
içinden bir hareket yapmaları Bu toplana.ya mClhCl ile oarbay 
bekleneblllrdl. Ş11 halde tetik ve kaı•hanın ileri gelenleri, 
durmak gerekti. Bereket nrıln yurdıeverllklerilc ıanıamıı ze. 
ki, kaubada bir b61Clk kadar ut ta lıtlrak elliler. 
nlHmlye efradı vardı. Bundan - Duam Edecek -

Yeni Fransız Kabinesi 
- e.,. 1 inci yazde -

mlk alan fa ve frangın doruluk 
b kımıadın pek tere ıona çlar 
vermeıl lhllmali olan kabine 
buhranına çabucak ıon verml 
ye çahıacağı ec1ylenmektedlr. 

DDn ılyau alanında biraz 
ıGrekli bir dorum kazanar.ak 
hGktimeıl karmaya ençok yarı 
yacak olan diplomatın bay La· 
nl olaca&• ıOylenmekıe, camur 
relıfnln yeni kabineyi karmak 
için bay Laval'a yanına çağıra 
cağı ıanılmıkta idi. Bay Lı· 

val'ın bunu kabql edlb etml· 
yeceğl belli de&Udlr. Yalnıı 

kendlılnln cumar relılne bay 
Baieon'u bir kere daha dene· 
metini Onergedltl ıôylenmek· 

tedlr. Bay Baleon da camar 
relılne ba itin Ayin mecllıl 

batkaaı bay Jeannenye'ye ve 
rllmeılnl ıôyledfğlnl gHetecl· 
lere blldirmlıtlr. 

Parlı, 5 (A.A) Bolıon kabl 
neıl OçClncft cumurluğon kuru· 
luıundanberl parllmeaıo karıı 

ıına çd'ar çakma devrilen be 
tlael kabinedir. 

Birlaclıl Rocbe Bouı kabl 
neli o&.p Mape 1877 de dev· 
rllmlıtlr. lklndıl Rleboı kabl· 
nealdlr ki 1914 de devrtlmlttlr. 
ÜçClac616 1926 da dlpa Heryo 
kablaeıl, d6rd1De616 de 1930da 
dlpn Cbaalempe kablneeldlr. 

Parlı. 5 (A.A) - Bay fA. 
val camar batkanı ile gôrlı 
tikten ıonra aoağıdakl beya · 
natta bulnnmaıtar: 

- Saylular karalunaa ver· 
mit oltlağa 01dan 6tftr6 acı 
doyuyorum. Ben demokrasi 
oraataklarıaa •e Amme latlrrl· 
yetlerlae bağlıyım. Fakat ban· 
tarı mahafa&a etmek için ulu· 
ul krediyi ve de•let otorite· 

ul tebllk•J• ilb etmek laab 

etmeı. Franu'nın herhangi bir 
alandan ziyade dıoarı ıiyua 

alanında kuvvetli olmaıı lazım· 
dır. Ba ılyaeayı idare edenl~r 

kendilerine laıım olen oıorl· 

teyi alaeal kredinin boaalma11 
nlıbetlnde elde edebilirler. 

A vropa aıude değlldtr ve 
ıulh kararıııdır. Bitin çahı· 

mamıı ıalha 11ğlam bir elU 
vermeyi btlhdaf ediyor. Mem· 
leketlmladekl ılyaıal buhran 
Eranea'nın oıorlteılnl zAfa uğ · 

rat11. Doıtum Feraan ·Baluoa· 
dan baıb hiç k•mıe hnkdme· 
tin zlmımluıaı tllne almıya 

ehliyetli df'ğlldlr. Parlimento 
ba mauaf bahrandan eonra 
artık aıan mlddet •aslfelerlnl 
ihmal etmlyeceğlnl ulamak 
mecbarlyetlndedlr. 

Reyden ıonra meelllbı bay 
Bul11on'a kartı gc11termlı nl· 
dağa ıempatl, verilen reyin 
ııhea mtltnecclh olmadığını 
lıbat eder. Bay Baluoa'aa 
tekrar kabineyi ıeıklle memur 
edllmeıl için cumar batkaaı 

yanında ıırarda bulundum. 

logiUz Gazeteleri 
Neler Yazıyorlar? 

Londra, 6 (A.A) - 1ngUlı 
baııaı Franu'dakl kabine bah· 
ranıaı bayık bir llgl ile gôı· 

termektedlr. 

Deyli Telgraf gazeteli dokua 
ay içinde Oç kabinenin da,. 
meal Frann'dakl ıiya•I parti· 
ler anıı•da ılrmekte olan 
g6venılslllln ve çGzllmenla 
bir tanıb uymaktadır. 

Deyll Meyi pzetcal Gçftncl 
Franııs camarluganun karulo· 
ıandan beri çıkan elyual hah· 
raaların eıa blyagtlnln tfmdlkl 
bahnn oldPlanu yıımaktadır. 

NIJU Krulkal gaehll 

...... 
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iktiza etmek - 1zdemek 
TJlmbı, ıaklrdl marifet -

İzdemen 
İktifa etmek - Yetelnmek 

yeter batmak 
Biz bGUla devrim davala· 

randa lzdemekten 
vazgeçmeyiz. 

Dere Yermeğl bırakınız, onan 
iyi bir izdemf'nl olablllrıenls, 

gene bahtiyar ıayılınınız. 
Bava ıugımız bakımından 

200 kanadı yeter bolmuyoruı. 
Bu adama ne verlrıenlz, 

yetıinmes. 

Kendisini 
ha ayhgın 

yetılnlr. 

bot kallınıreanız, 

tlçte biri ile de 

• •• 
İktiıab etmek - Edlamflk 
Makteeeb - Ecllnlk 
1ktl1ah - Edinç 
MQkteeebat - Edlnçler 
Biz memle~el hakkındaki 

f lklrlerlmlzl, ıo batındı hayal 
yo1arak değil, hayat ıınıçları 

içinde yoğurularak edl11dlk. 
Yurd işlerinde edlolk bak 

yoktur~ BergGn gôrdGğDmftz 

hizmetle yer alabilir, yerinizde 
durablllrelniz. 

Sisin ilim edioçlerlnlzl kıı · 
kanan yok; herkeıl ahlakınızla 
haylandmyorsunoz. 

Çarııda raıtgele bulduğum 

ba v110, benim için iyi blır 

edinç oldu. 
Uu mi11llerde grçen yeni 

kelime: 
f mtlhau - ıunaç 

• • • 
iktidar - erk (Puluance) 
Muki iktidar - erke (Po· 

avolr) 
Sahibi iktidar - erkmen 

(Pal11ant) 
Bir devlet için en btlyak 

erke kaynağı, yurddaolann 
genllğl Ye bayıalhAıdır. 

Bir oef için en 11ğlım erke 
halkın ıevglıldlr. 

Erkmen, zayıflarla oynamaz 
taydaı arar. 

Ba mlıallerde geçen yeni 
ktsllmeler: 

Refah - genllk 
Akran - taydaş 

• • • 
lallh etmek - 1 yeğrltmek 

2 arıtmak 
lılth, ııllbaı - 1 yeğrltlm 

2 uıtım 
Salih - yeğrlm 

Sallh bulmak - yeğrlmek 

Salih - yarar, elveriıli 

Eıkl kiıablarda .. oagmek, 
dögllmekten yeğdir.. ı6zlnfl 

batnlarıınız. İtte "Yeğrhmek" 
ve "Yeğrlmek.. kelimeleri ba 
ull Tark kôkanden ahnmııtır. 

&sı orgGtlerl yeğdtmek. 
yıkıp yenilerini karmaktan da 
ha ıordar, bHı teıldlitı ıılih 

etmek, yıkıp yenilerini teelı 

etmekten daha maekaldar. 

Btı, darmakıısın ~t clnılnl 
arıtmaga çahııyornz. 

Taaalmaı, Avrupa kork asa 
ile batlaamıı bir yrğrltlm ha· 
reketl idi; bir devrim değildi. 

At eiaelnln artımı - ıılihı 

clnıl fereı 

- ULUS -

Fraııııı kamatayınıa çıkartan 

olan gruplu adına ec1• ıôyUyen 
bir koram olarak çıkanlmau 

ve ılmdlld Hmanın gldltlne 
aygaa bir yola eokalmau umı· 
11111111 ........ .,..yor. 

••••• 
- Bqı 1 tncl yasde 

çavaı nimında biri Bopa'daa 
geçerken tutuldu ve alayına 

teellm için bana gönderUdl, 
kendlılnl kazada jandarma ae
zaretl altında ıutmuıtam. ·o 
g6nler içinde eeldzlncl alay ve 
tqldliıımızın konetlerl, .Erdi
hını aldılar. Fakat bir de De 
duyayım. 

Ruıla-, bizimkileri ihataya 
kalkmıolar •e Yakub Cemli, 
diğer çete arkadıolarile Şanet 

lıtlkametlnde Sabara geçhlnde 
rlcat hılfndedlr. Banan ftz,. 
rlne jandarma ve millsterle 
yftz, yftzelll kltillk bir mDf· 
reze hazırladım . Mehmet çna 
ou da çağırdım ve hf'pslne H · 

zlyetln neaaketlni, vazife sama 
nının geldiğini ıOyledim ve 
kumandayı Mehmet çuuoa 
verere-k mOfrezeyl 1ola çıkar · 

dım. Ruıların, daha yakın bu 
lanın, ( Y alnızçam ) ğeçldlul 

ıuuurdom. Şuna da llhe ede 
ylm ki, bu efradı, Ardaunç 
haıtıneelnde yatan efradın ba · 
Da teellm edilen ıUahları ile 
ıllAhlındermııtım. Maktadım 

hani olm111ta. Yakub Cemll'ia 
çeteıl ve diğer kanetlerlmla, 
tehlikeslıce rical ettiler. Kendi 
zanmmcı, mGhlm bir it yap 
tığıma kanldim. Ve bu haki · 
katen de böyleydi. Mehmed 
çnoıon mftfrezeıl bundan baı 
ka Roılardan iki zabit yedi 
nefer de eılr ılmııtı ki, ben 
banlar ıayeılnde Ruıların hare· 
kata ve kunetlerl hakkında 

mahlmat ıı edindim ve lılmfze 
çok yaradı. 

Ben bo suretle ıeYf olrken 
bir gtın mallılm rlltbulnde 
bir Ht geldi, beni alay ku· 
mandaaı Alman Ştaake Beyin 
çağırdığını ıOyledl. Ben ona 
ht-r zaman için ihtiyaç, yiye 
cek ve•lre haıaıanda yardım 
tar K0ıterlrdlm. Oaa mlaafir 
telAkkl ederdim. Gene ~yle 

bir ihtiyacı vardır, unnlle dal· 
reılne gittim, birde ne gôreylm: 

Divanı harb kurulmaı. Ba· 
na derhal mazaon ııfatlle cel 
bedildlğlmi ı6yledller. Baron 
leminde bir ihtiyat sabiti de 
tercftmaıahk yapıyordu Ye Tlrk
çesl Almın'c•ınaa çok kıttı. 

Bana atfolonan ıaç fU idi: 
1 - Hatta efrada alt ıllib 

larla bir kuned ıeellh etmek. 
2 - Mebmed çnaı gibi 

bir firariyi •erbeıt bıraktık· 

tan baıka komaadaya geçlrmiı 
olmak! 

Bayretlmclen ıaoa kalmıotım. 
Yaptığım itin De kadar aarori 
olduğuna ve ne mahlm neti· 
celer verdiğini anlattım . Trr 
cftmaa, kumandana ı6yledlk· 

lerlml tamamen yanhı Ye nok· 
un anlatıyor olmabydıkl, bana 
muntazam lut'alınn ve ordu· 
nun, fir.ri efrad, m11nun ve 
m•hkllmlart1an gelecek yardıma 
ihtiyacı olmadığı, ılllhlann 

hodbehod verllmedaln blsatlhi 
bir ıuç oldo~u cevabını verdi. 
Veı baıladılar askeri cna ka
naaanan maddelerini karııtır· 

mı ya .. 
Vulyet aaılkti. AAar bir ce

zaya çarpalacaktım. Muhakeme 
vecahea geçtlgl için aynca 
ldraza lmkin yokta. Hakkım 
dakl hGkmtln gıyaben •erilmf'li 
ve ıamanın geçmeıl belki va 
ılyetl 1 hafllleıl ·, dlflnoealle 
arkama baktım. Kapa açakb. 
Nöbetçi duruyordu. Heme• 
fırladım, nGbetolyl ittim ve 
kaçmıya b .. ladım. Aramdan 
hq•nyorlardı : 

-T.U.oll ........ ,__. 

İtte ba ıeei daydagam vakii 
hayatımda en btıyDk .korkuya 
hlıseulm. Çünka aıker, dinle· 
mcı, vurur. Derhal bay Baha· 
iddia Şıklr'in kararglhına git· 
tim. Meı'eleyl a1ıılauım. Bera· 
berce Ştıoke beye gittik. Ka· 
mandan mee'eleyl hakiki tekU 
ile dinleyince bana tarziye 
verdi. Mehmed çavueada benim 
ricamla bir dertııce teri 1 etdrdl. 
Hadtee hakkındaki .. hldlm 
uukıt bay Maıtafa Şıklr'dlr. 
O, tarihlerde Yuıufell blklml 
idi. Uzun 111kah vardı. Batında 
btıy6k bir KıHk kalpagt, be 
llade manevra kayıtı ve bir 
aagand tabanca tatırdı. O sa· 
mana göre tam bir çde relıl 
idi ve kumaadumda 80-100 
kiti vardır. 

- Ea bftylk ıe•lnclnlz? 
- O da çok mGhlmdir. Btl· 

yak AtıtGrk 19:l0 may111ada 
(Milli mGcadelenln ilk yılla· 
rında) beni o tarlblerde malt· 
sim, timdi de erkiaıharb ita· 
lunan bay lbrahim'le Ru11a'ya 
göndermiııl. Tabapaedea bir 
boıuıi trenle Moılı:o•a'ya ~ittik. 
Aldıjımıı mektubu verdik Ye 

cevabını da hamilen yola çak· 
tık. Trabaon'da D~ğlrmendere'de 
rıhtıma ayak baıtıgım dakikada 
hayahmda en baycık ınlnel 

duydum. Çönkl Ankara lhttı.ı 
hftkümetlne, Moek(•va'dan net 
ve mdıbet cevab getlrmtıllm •• 
Ve bu iki dnlet ara11ada harb 
ıonraııada Uk t"ma11mısdı. 

- S.ıdet hak~ındaki lelik· 
klnlz? 

- Saadet ha, ıaadet ha? 
Ben evlf'nlnclye kadar, evllllk 
bayabnda aaadet bolundu~ona 

zannediyordum Fakat ıoara 

anladım ki, beyhude yere kea· 
dimi aldatmııım .. 

Bay Haltlal böyle ıôylerken 

yDıGne bıktım: 

- r ... yas! .. 
Dedi.. 
- Ya ılsinkller okurlar117 .. 
- Burada delfller kt! .. 
Şu halde mee'ele yoktar. 
- Yalını, en fasla erkek mi 

ec1yler, kadın mı?. 
- Şftpheılı ki er keki. Yani 

bizler!. Blı yılanı yalnız hayat 
hadiseleri •e it ıahaııada defi, 
yalıncı diye hlham ettl~mlz 

kadınlara kartı blle ~yllyoraı 
ve o kadar tôyllyoraı ki, an· 
lıllamam.. Y ant Ahmed Mu:acl 
Çınarın f lkrlae lıtlnk etml· 
yorum: 

Ade u babayı -eger doğru 118· 
cennetten koAdarmıkta Hana· 
aın ıuça yoktur. Blliklı, •· 
valb Bana, Adem ba•nın al
rine yanmıfbr. 

- Yalan hıyıtta laaım mı· 

dır, değil midir? 
- Llaımchr, heaa de çok 

lizımdır. Onan zamanı gelince 
temin ettiği faydalar da vardır. 

Fakat zanrlı yalanın tlddetle 
aleyhtarıyım ... 

Kaçak Etler 
May11 ayında oarbaybk ubı· 

taıı tarafından lamlr'de 2583 
kilo kaçık et totalmuıtar. 
Bunlardan 805 klloeunan temls 
ve haııahkeıı oldap m1111ye· 
nede anletılmıf, ıatıpna ..... 
ade edllmlıtlr. 1770 klloıa da 
h•talıkb glrtlldl,...dea lmt.. 
ettlrllmlıdr. ----
Şehir Guinosunda 

Camuteal gl•Cl iM& il .. 
Bldncl kortlo•da ŞeWe g · lı o 
mnda bir gece 911.--~ 
lecekdr. Mo---. •um ..,.. 
.mı. pt " .... .. ....... 
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Londra, 6 (A.A) - Saoıldığınn göre Alm11n hfıkumeti lnglltereoin büyük elçisi Slr Erle Filfpa 
tarafından Almanya'oın daruın ı bakk:ıoda yapıl ım sorguya karşılık vermiştir. Bu karşılık bir nota 
şeklinde Loadra'ya göndnilecektlr. 

Londrn, 6 (A.A) - lo~lllz . Alman konuşmnlarındıı hazır bulunan Alman delegeleri Alman 
deniz programım bildirmişlerdir. Alınan gernllerlnlo tonilato tutarı İngiliz tonilato tntaranın yüzde 
otuzhPşl nlebetlnde olacak. beş zuhh 16 kruvazör 50 parça da dlstr<iyer yapılacaktır. 

İngiltere olsa ola b.,ş pnça zırhlımn yapılm ırnoı kabul edııcekse de daha ki.içlik gemilerin ya· 

pılmesı kuzey dr.nlzlnde loglllz üstünlüğünü tehlikeye düşürecek gibi görünilyor. Almanyu'nın 

teklif teri onaylanacak ol uran yeni durumu karşılamak lçln lnglltere'nln de k~ndl deniz progra· 
mını artırması gerekec,.ktlr. 

----------------------.. --------------------~ 
Alman a' n·den a-

va r a ı 

Berlln, 5 (A.A) - Uçak işleri kurulunun yeni tfizüğü çık· 

mıştır. Bu kural bava ba anlığın bağlıdır. Bava lşlerlnlo başına 

general Gôrlng getlrllmfştlr. Hava ordusu alıı büyük bölgeye 

ayrılmıştır. Bnnlarıo merkezleri şunlardır: 
Könlgsberg, Berlfn, Dresdf'n, Muneter, Münib ve Ktlber. Her 

b6yük bölgenin başında bir hava generah buluoınuktadır. 

Genel ··rus 
• • • • 

rıncı teşrın 
• y 

İstanbul 6 (Özel) - Gonel nüfmı yazımının, bu yıl ve birinci 

teşrlnf1J yirminci pazar güofi yapılması, İcra VekHlerl hey~tioce 
kararlaşhrılmış ve ona göre hazırlanmaları için İçişleri bnkaolı 
ğmca bfitiln llbaylıklora bildlrilrulştlr. .. 
lııgiltere'nin Y ni ükôme • • 

"'ıstesı 
Londra, 6 (A.A) - Yeni hükiımP-t fütf'Bİ varın bildirilecektir. 

Loyd Corc'uo listeye girmesi mubteoıd görülmekttdlr. 

Ze zelenin Harap Ettiği Ş hir 
Simle, 6 ( A.A) - Binlerce cesedin gömfilll bulunduğu yıkın 

tılar oltmdao yükselen dayanılmoz kokudan doloyı Güenada'kı 

yardım harf'ketlerl durmuştur. Artık içinde kimse bulunmıyan 
şehir efiel bir kordonla çewrilmiştir. 

Italyan 
• • • 

şıstan ıçı 

azeteleri Hahe
Ne Diyorlar? 
--·-lngiliz Gazetelerine Çatıyorlar 

Roma, 6 (A.A) - İtalyan· 
Hob,.ş ibtllAfı etrafında İngiliz 

ve İtolyon gazeteleri oresındald 
kalem savaşı gitgide şiddetlen 

mektedlr. 

Lava re Facieıa diyor ki: 

logtllz'lerln İlalya 'y karşı 
olan durumla11 İıalya'oın Afrl 
ka'da bl'genllmlyen bir komşu 

olabllece~I ve Btodlstan yolu 
Ozt!rfnde ıııkıcı hlr kontrol ya 

111111111111 Horsada 111111111111 

Borsada dllokü uzüm ve 
zahire satışlar. aşağıdadır: 

Üznm satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

pablleceğl korkusundan llul 
gPlmektedfr. Şaşılac k şeydir ki 
İngiltere Babeşhtan'a .llzgen ve 
medenfleşmlye fbtfyacı olmaya.o 
bir ulus olarak baktığı halde 
çok eski bir medeniyeti olan 

Hint ulueıı İoglltere'nln kon· 
trolüne mühtaç oluyor. 

Glornola D'itolia İoglllz ga 
zetelerinlu ltalya'nın lelerine 
karışmaya hokka olmadığın• ya· 
zarok diyor ki: 

lnglltere ya noraıol arsıulusal 
münasebetlerde her devlet tanı · 

nan haklarla iktifa edecek yo 

hud da İtelya'ya karşı Habeşla· 
tan'la blrleetlğlni açıkça söylf. 
}t'Cektlr. Bu takdirde ise ulns· 
ların uyum içinde yaşamaları 

345 Y. t. Tallit 9 
i42 Vitd 7 

11 50 amacını değil fakat yalnız kendi 
] ı 50 menfoutlarım güttüğünO itiraf 

135 8. z. Ah. 50 
116 Jlro ve ~fire. 9 7;, 
J 12 S. Slileyman. 7 
74 .\1 j . far n. 9 7;, 
8J J. Torauto n 50 

60 Ş. Hizo hr. 9 

42 K. A. KaL.. 11 
35 Koop~. iuf. J O 25 
10 E Ft·ber 11 25 

S) J. Kl)beo 9 

1162 

7 S etmelidir. 

l l 75 

ı ı 

10 25 

Kendi dünyu iınpııratorlıığıı· 
nu meşru ve g yri mt>şru bü 
tün vaıHtuluı la kuran lrıgilıere 
~imdi müstenıllkelerlui idare 
edr bllmek için rahata muhtnç 
olduğu ıı ı görr·rt>k öt ek 1 tft- vlet 

11 75 . ini burekf'tı!ız bırakmak isliyor. 
13 

• • 1 b ı d 
11 25 ızmır ez a ıasın a a 

Zahire satışları 

u 75 yısta Kesileu.Hayvarılaı· 
M yıs ayında İzmir şnrbayhk 

mt>zbehaıısnda 1395 koyun, 97 J 9 
Ç Cinsi K. S. 
327 Buğday 4 

20 Arpa 3 

14 Bakla 4 50 

39 BörOlce 4 

108 B. pamuk 48 50 
500 ken. pala. :380 

9358 kilo yapak 42 

K. S. kuzu, 331 oglak, 3 manda, 

4 
3 

223 ökflz, 60~ inek, 481 man· 
na olmak üzere 12754. hayvan 
kesilmiştir. Ayrıca ve kesllml• 4 50 y 

olarak l:l kuzu, 29 oglak, 1 
4, 

48 50 

3 o 
46 

inek olmak ilzere 4!3 hayvan 
mezb haya götürülmüş, etleri 
muayene edilmiş \'e satışa m6· 
sa ede edllmlştlr. 

Buı·nava'da 
Tayyare Cemiyetine 
Yardım için Partide 
Bir Toplaolı Yapıldı .. 

Burnava, (ôz"l) - Bava 
kuvvetlerimizi artırmak konusu 

(Mevzuu) üzerinde konuı,ıruak 

üzere dan gece parti binasında 

parti nahiye başkanı Bay Ce· 
mal'io lJdı,ıkanlığında bir top· 

lanh yapıldı. Toplanhdıt şarbay 
Ff'hml ile, parti ve ı,ıar kurulu 

üyeleri bulunmnşlıu ve uçakları· 

mızın artırılması için Tayyare 

cemlye~lne yardım edilmesi üze 

rinde konuı,ımuı,ılsrdır. Neticede 
toplantıda bulunanlar derhal 

hava tehlikesini bilen üye ya· 
zılmıı,ılnrdır. Yurdııever Burnava 

holkıoın da Tayyare cemiyetin: 

yardımlarım kolayla~hrmak üze· 
rinde komlreler . kurulması ka· 

rarlaı,ıtırı lmışhr. Meı kez komi· 
teelne parti baı,ıkooı Bay Cemal, 

ı,ıarbey Fehmi, parti kurulu Oye· 
lerloden Bay Reşad, Bay Halid, 

Bay Etem ve Boy İsmail Lakkı 
seçilmişlerdir. Bölge (Mıntaka) 

komitesine de gazeteci bay 

Muammer balcı, bay Maetefa, 
bay Said, bay Rıza, bay Tahsin, 

bayan lribay ve hayan Hayriye 
seçilmişlerdir. 

Buroava halkı, hava tehllkeel 

karşısında tayyareleri mlzln art· 

tırılması lbım olduğunu bildik· 

lerlndsn Tayyare cemiyetine 

yardım için Oye yazllmıya baş· 
lamışlardır. 

Bayındır' da 
Hava Kurumnna 
Bir Saat içinde 1100 
Lira Taalıhilt EdHdi .. 

Bayındır'dan bildiriliyor: 

Bayındır'da yurddaşlıuı hava 

tehlikesini bilenler üyeliğine yaz. 

mak: fçtn llçehaym başkanlığı 

altında kurulan kurul işe baş 

lamı~ ve iki seet içinde 48 

üye yazarak ( 1100) lira taah · 
hüt altrna almıştır. 

Holk ara ıuda bu yoldu h!i· 
yük bir k ynaşma, ve heyecan 

vardır. f ye yazımı deva01 Pt· 
mektedlr. 

Otuzaltı Bin Lirahk 
Bono Me~'elesi l'ah
k ikatı · ı)evanıda. 

Şehrimiz Jeldin dlrel:törlü 

ğündeki para knsosınden ı;eh 

nan 36000 liralık mübadll 

bonosu tahkikatına üçijocQ soru 

bükümenllgloce devam edil· 

mektedir. Bu hırsızlıkla ilglel 

oranlanarak öocedl'n tevkif 

edilmiş olan Buco'da nıua mele 

muakkibi bay .Mustafa bükü· 

merılikçe (Bakimllkçe) serbest 

bırokılınışıır. Tabklkııtn devam 
olunmaktadn. 

r 
Hergün 
Beş Kelime. 

Onsekizinci Liste 
l - Sadık - Bayrı 

Sadakat - Baynlık 
Örnekler: 1 - Biz dostluk· 
larıuııza hayrı ve bnğlı)IZ· 
2 - Bııyrılık eu yüksek İn· 

sanlık vıısı f larıodanJ ır. 
2 - Lelıtc, Lehinde - Yuna 

Lehte olmak - ) ana olmak 
Örnekler: 1 - Bu ietc sizin 
fikrinizJen yana d"ğilir. 

2 - Ben böyle önergeler· 
den yana olamam. 

3 - .L<:hinde söylemek - İyili· 
ğine SÖ) lemek 
Ürot:k: O, her yerde 
iyiliğinize söyler. 

- Lebdar - Yanal 
Örnek: Ahmed sizin en coş· 
kuo yanatlarıoızdandır. 

5 - Aleyh - Kar~ı 

Alcyhde olmak - Karşı ol· 
ınnk. 

Aleyhde söylemek - Karşı 

söylemek 
Aleyhinde söylemek - Kö. 
tülüğünc söylemek 
Aleyhdar - Karşın. 

NOT: Gazetemize gön· 
derilecek yazılarda hu 
kelimelerin 08manlıcala· 
rı kullanılmama~mı rica 
ederiz. 

\. --' 
Salihli asliye mahkemesin · 

den: 

Sallhll'olu mlcnıpıışa mahal. 

leafnden saraç mt'bınet kızı ve 

halk fırkası sabık tahsildarı 

salt karası fotma tarafından o 

mahalleden kocası sait aley· 
bin~ açtığı boşanma davasmıo 

icra kılınmakta olan mu bak e 
IDl'Sİnde müddeialeyhin ika· 

metgıihı meçhul olup kendisi· 

ne tebllğat yapılmadığından 

hnkktndakl gıyab karannın 

llAoen tebliğine karar veril· 
mlş ve muhakemenin bırakıl 

~5.6.935 sah günü saat 14 te 

salihll asliye hukuk mahke· 

meelnde bizzat hazır bulun· 

ması veya musaddak vekil gön· 

dermeei gelmediği veya bir 

vekil göndermediği tıektirde 

gıyabında karar verileceği ilan 
olunur. 1653 

İnhisarlar İzmir başmüdür· 
lüğüoden: 

1 - 15 hrılran 935 eaha· 
hından itibaren tuzun kilo f I· 

atlnden üç kuruş indirilmiş· 

tir. İzmir ambarmdan tuzun 

kttosu ftç kuruş k1rkbet1 foça 

ambarından da ftç kuruış ah· 

mıt santimden satılacaktır. 

2 - Hesabı carlll t6ccara 

ellerlndek 1 tozun f lal farkı 

w~rl verlleceğlnden bu tilccar· 

lar haziranın 13 ve 14 üncü 

gfinled mevcut tuzları htr be· 
yaoname ile lzmlrde merkez 

tuz satış dekosu memurluğuna 

mfilhakatta İnhisarlar memur· 

)arına bildireceklerdir. 

-; 9 1612 

Uı:ak ullye hukuk ıoahke· 
ınceinden: 161 ı 

U~11k koouk 11rdı mahalle. 

sinden molla iim.-r oğlu nurl 
kızı sakine vı-klli avukllt rı Ul· 

zlrıfn ayni nıahulleıfen molla 

öıner oglu nFım elt"yhlnde oç· 

ıı~ı bn ıuımo deva ı ,.,•velce 

tıırafcyn gelnıedlklalmll'n dos· 

yanın ınuauıclcden kııldırılwo 

eana karar verflmlş ve bilahare 

mfldddel vektll tarafından dava 

yenllenmtış olma·ı he ebllc ha· 

lt'n ikametgaha meçhul olııo 

müddeialeyh asımın mubake 

menin muııllAk olduğu 6 7 935 

cumartesi giinü saat 11 de Uşak 
asliye hukuk mobkemeslude 
hazır bulanması lltin olunur. 

kfye'ııf P 
Bahrlbahr:a sahil park gazinosu açılmıştır. Tllr ıız 

lııD E 
her yanında tanınmış ve büyük şöhret kazanmış 0 ıll 
heyeti bu gazinoda bulunmakta ve musiki merekhlsrıP 
zevkle dlnllyecekl<'rl parçalar çnlınmahadır. . p· ıı· 

SAZLAR: Kemen~c Aleko, Kemani Necntı, ~s· 
nist Y orgi, Panço Cevdet, Klarnet Şt·ref, 

") 1.110' 
nende lbrnhinı Htımit vo refakatinde (Sahibiniıı Sesı ~e· 
gıınniyelerindcn Bayan l\tahmurc Handan, Koçnk 
zihe, Suad, \ ' C Siyansada Bayan Bclma ile Bn)flll 

Şükran. Boyan Faidc . ell 
fubar 

nln fştirııklle 30 layıs 935 Perşembe gOnünden ııl 
flerf lll 

icra ı ahenk etmlye başlıyacaktır . Sayın milşttr 

memnuu etmek için her türlü fedakarlıkloı y pıloııştıf· I 
Modiri}'e 

Emlal{ ve Evtam Hankasındaıı: ııo 
" pep"ı 

Ecıaa Mevkii No. Cinsi 5 
707 oemantye caddesi kara osmau of!lu :l6,28 

banmda 
708 « ~ » " .. 26,29 
285 yol bedesteni 47 
286 « .. 41,43 
205 göztepn tramvay caddesi 602 
597 isml"tpaşa mahallesi hodur ali e. 12 

701.2 A. karatae 9 eyhll sokağı 122 
311 ha} ındırh çarşısı 4 
309 osmaniyc caddesi kara o~man 26.12 

875 2 halkapınar kliğıthane caddesi 278 
3C4 yol bedesteni selvlll banda 55.4 
S:! l yol bedesteninde 65 

oda 

dOkkAP 

" 
ev .. 
" 

dOkktiD 

" 
ev 
dükkiiD 

C 52,2 fkfocf efileymaolye mahallesi 2312 ev 

5 
20 
gO 

100 
25 
ıO 
7 
5 
4 
5 

25 
7 

nezoket sokağı 5 p•r.•' 
Yukarıda yezıh emlAkln bir senelik kiraları 17.6.93 k0ııtı1 

test günü saat onda ihale edilmek üzere açık arttırın1Y' et.De· 
ı tol ' muş ur. etekli olanların hizalarında yazılı pey akçes 165 

mh:~ yatırarak artırmasına glrmelerJ liizımdır. 7 13 

1 

\~ ________ _,........, __________________________ __ 

Maliye ekiiletindeJJ;;i~·· 
1 - 2257 nu. la madeni ufaklık para konunuoa teeddlf: 

devlet olacaklarma 45 koruştan ııhomokta olan beher ~ınıe ' 
gümüş Clotlnin yükselmesi sebebile altmış kuruşa çıkarı ebli~~' 
bu f fat üzerinden kabul edilmesi fçln maleandiklarıoıı t 

yapılmıştır. f f ıJlf
1 

2 Cumuriyet merkez bankası da beher on graoı 8~1,c1ı;tıf 
kuk ve gayri meekük helis gümüşü 30 kuruştan eatıD • ı616 

,., ıo ı:~ 12~7 

· 1a,1etu c en: 
.1 

1 - .. Atatürk " heykeli müsabakası görülen 
15.ağustos,935 tarihine kadar uzatılmıştır. 

2 - Müsabaka şartları evPlce fl4n edilenin 
ki, mehtler Aııkoroda tibfdder komisyonunun 

rflecektlr. 
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fiATU/( RAKAll 

Tefrika No. 55 M. AYHAN ......................................... , 
1lkyoların Kahramanlık ve Sili hKul-

lanışları Çin 'i Titretiyordu •. 
'-ııt~olara gelen kadınlar, 

ıo 'ti. prenaeılerl, yalnız ca
~ it kalmazlardı. Onl1r, ıa· 
~ba bazı iıler için ye· 
~ltltırdl. 
~· Çin Hakanı, Tokyo 
~ Ddan herhangi birini 
\ "-ltfae aygon bulmayınca 
• 'ile leblJkeU görftace, onun· 
\ ~dlrdl~ pren1e• 'fWta 
~ ~ Ilı zehlrleyf p öldftrme· 

~llııl 'tkonın Çinli kon11, 
\ 't elJıe kocuına GldClrıGUlr 
~, 0kyolarıa kahramanhgı, S.. tltrettyordo. Kahraman 
~llh kollanıtlıra, bat 
\ 'ta dillere dettan olmoı· 
' ~Çinliler hlll n hlll 
~ anarlar: s; )olar, bl .. kaç defa Pe· 

._._ dayanmıılar. e •. 
~ lllarının ayaklanaı öp· 

~'· 
" 'de birçok eıkl hlna 

• Bunları eordom. Baaı; 
~ ftta eıkl Tark'lerla fi• 'f!!.. yerlerden -lan! 

'lq., yalaıa banmala kıl· 
~: s: ~~· dJUnlsl, Tftrklft«G· 
~ısı boaop değlıtlr· 

~ ~ler. Sis demir n 
~~ 9l'llnla. Ve her yıl, OD· 

" ~~r bayram yıpanınıa 
~ ~t!. Da baynm, her 
~ ~ t. BGytlk. 'fe kenetli 
:t.. ...._ içine bir demir ıo 
~.ne..... kısanr, kıanr, 
\" bale yani ak bir ateı 
~elince, hakan o demiri 

~ ~ tutarak çıkarır 'fe 

~. '- lanan öntla Gıtftae 
~ ~'ta bir çekiç alır 'fe 
~-kaç defa •arar. On· 

(' ':' Beyler, Töreler, bG· 
(' 

1 

bana yaparlar •e 
~ ~ bıılar. Çtinka bizim 
Sla demirci idi, ateıle 
~ t tdl. 

~ ~ı: Çln'lller de ılsla 
~~detlerden, ba aloul 

'·' n, dlıtiace H doy· 
\ ~ uıaklaımanızı lıtedl· 
' ~ da ona lıtlyorlar. 

......... dlnlerlal, Buda dl · 
~~ k için kı•nnıyorlar. 
~ S.::.' kahkaha attı : 
~ 1D bizim Çln'lllerln 
\"' del. l'ıpamıyıcakları ıey· 
~' ' hırt budur. ÇdakCl S" giremeyiz. Bak Ya· 
\ ~ti gök •e ıa apğı· 
' ~ Yer yok ma? İtte '\iv.; k laaaına. Dalma on. 
\i_ ~:::.ban kear.r Ye fakir· 
-.._, •. Yılda bir defa. 

çoklutuna göre, ıağ11lar, ko
yunlar kesilirdi. 

Ve keallen bfttCln mabldklar, 
bfaları koparılmıe olarak ça· 
dmn etrafına bir halka halinde 
dWllrcU. Bundan ıonra da ölft 
nftn oğulları, kardetlf'rl, akra 
balan ata biner, çadınn etn· 
fanda bftıdn hısl1rlle yedi defa 
dolaıır. Ve en IOD deılrde ca· 
dınn kapııına gelince derhal 
bıçaklanaı çekerek bıçağın uç 
lartle yftılerlne ıftrter, incecik 
çizer H yClslerlni kanatarlardı. 

Ba, bir ıeeaeClr, bir öltim ali 

metlydl. 
Ôllntin gömCllmealaden son· 

ra, çadırın etnftnda keıllmlı 

bulunan hay•ınl1r da getlrlUr 
ve m~zarın etrafına ıerlllrdl. 

Garip mezarlıkları nı dı. 

Bu mezana Gıtftnde iç, beı, 
on, yirmi tat bolunorda. Bu 
tıılar o ölClnGn uğhğtndı, gir· 
mit oldağo ea•ıılarda bç ki· 
ılyl öldlrdftğtlnft göeterlrdl. 
Hatta buı sengin ve Beylerin 
me11rl1rına adi tıı değil, bey· 
kel dikilirdi. 

- Sonu var -

lzmir Evkaf ModnrlQğQnden: 
Senelik Cinai. 
klruı 

109 EY 
500 Kah•e 

555 
301 

24 
72 
50 
50 

DllkkAn 

EY ' 
Dakkta 

40 Ana 
50 
86 
40 
60 

Dllkktn 

" .. 
84 EY 

575 DClkkla 

No. 

15 
7,8 

5 
137 

8 
484 
436 
438 

39,•0 
67,69 

1,1 
18 

62,1 
19,1 

56,68 
60 Ana n dam 2, 1 

180 DClkkta 68 
120 EY 
240 " 

8 
12 

96 

8Q c 

28,1 
63 

100 DClkkln 48,50 
6 60 .. 

60 
200 

36 
48 

150 

72 
72 

120 

72 
26 

Oda 

8,10 
40 

9 
EY 2,21 

K.alftp 44 

Dtikkan 185,199 
.. 189 
" 191 
.. 193 

" 2 

120 EY 25,35 
2 150 

Mevkii 

eamancı ı. 

allpqa c. .. 
çeıme dere 
camlalb 

" 
" 

çancılar 

keıtellf çıkmHı 

.. dınanalb 
allpaıa 
hutane c. 
mekke yokaıo 

kemeraltı 

gedikli ı. 

aUpa .. 

Vak6 

kılcı melÇlt 
Mezarbkbıtı .. .. 
imaniye .. 

" .. 
kantat 
p. haeı lbrahim 
ı. ıtileyman 

eenaf pyhl 
c 

odun kıpılı 

batçı meaçlt 

tersi oğlu 

karandaa hamamı. B. oımın pa .. 

" 
namın zade 

pa•ryerl 

maytaplar 
batdarak .. 
yemlı çarpu 

camlaltı 

ikinci oemanlye 

oımaaAde 

lklçeımellk .. 
" 
" 

kara kapı .. 

.. .. 
hacı mahmot 

hatanlye 

h. mabteremeyan 
h. belleyin 

« 

kaplan maıtafapata 

nlbola 
nlğbola 

m.meclreae 

aımalı meıçlt 

" .. 
.. 

emlrıaltan .. 
65 
65 

180 

120 

EClkkla 5 barna'fl medrese ı. BClleyln laa 

110 
200 

.. 

.. 

" 
96 EY 

120 .. 
180 « 

Dlkkln . 
" 

7 
18 

20 

22 
24 

117,139 

46,58 

2 

16 

57 

.. " 
" Ç&l'fl .. " .. 
.. .. 

hattaDI) C. 

tulı çeıme 

kaftanı ı. 

demirciler içi 

kemenlb .. 

.. 

" 
" 

arnHat oğlu 

paAryerl 

hl•r 

romkuı 

ulepçl oAlo 

meınur ugun an. lerinla blt'°1•Da kıdar blrloclal Baokımııda mflHımel lkrı· 
lzmir'de Birinci kordonda Gıerloden tıhıU etmek hıkkı· zat moknelenameltr l formftlle· 

moımele yıpan mG~eccel (Tilr· mız mıhfuzdur. Maabaza ban· rlnden birer nOeh•ıı leffeo 
kamız bu faizlerden ancak kı· takdim kıhomıthr. 

kiye İş baokaeı İzmir 'i. obeıl)oln b 1 b lll 1 1 Say•ılanmı•la·. 4 mıyıı.1935 tllyet tı ı yeta o anl1r tize· " • 
lSdGnç P811 verme ltlerlle uğ· rlnden ba hakkı lıtlmal ede· Tdrklye ltbıobıı İımlr ıobeıl 
raıaca~ıoa m6tedalr beyaona· cektlr. Bu ıoretle tıhıll edile· resmi mOhftrft 
meal 2279 numarala kınan hft· cek yftsde on ikiden fazla faiz 16 Kuroılok pul 
kftmlerlne ted ikan sicilin 1416 ve komlıyonlardan 18 ·6· 93:i imza okunamadı 
numaraeına kayd Ye teacll edil· 
dlğl ll&n olunur. 

1 - Beyanname. 
2 - Vesika. 

İzmir ıılcl 11 ticaret memarlağa 
resmi mfthrl ve F. tenlk 

lmZ111 
2279 No. lı kınon macl· 

blnce tınılm edllmlı beyan· 
namemlzdfr. 

iz mir Vilayeti 
makamına 

1 

ynksek 

lımfr 
A) Bankam11 lımlr ıubeal 

18.6.933 tHlhlnden itibaren 
lkr1Zatında yaıde oniklye ka· 
dar fılz n kumlıyon tabııll 

edecektir. 
8) U muml bir mdeueee olan 

bınkamızın aleni bir ıorette 

cereyın eden moamelAtı icra 
Hkillerl heyetince taedik edil· 

mit ve ılcllll ticarette teıcll 

ve ll&n edllmlı olan esu mu· 
kaveleal abklmlle bu mokavele 
dairesinde tanzim kıbnmıı ve 
t6belerce mıbehClttatblk balo· 
nıa talimatnameler ve bu tali· 
matnımelere merbut 
form6llerde mftndeılç 

mııbu 

akhlm 
dairesinde cereyan etmekte ol· 
doğandan bonlaun alelmftfre· 
dıt ıeraltlnl tadat etmlye lCl· 
sam görGlmemlttlr. 

Ancak 6tedr.nberl hariçte n 
memleket dahilindeki blhlmom 
bankalarca tatbik edilmekte 
olan n deHmı tatbikinde ban· 
ka •e bankıcıhk noktuından 

hayalt saroret olduğu derk&r 
bulanan baza banka teamtlllerl 
mfltterJden onan Jebfne lkra· 
ut moamelltlle matenf lk ola· 
rak yapılmakta olan bazı mad· 
dl hidematın tuammla ettiği 

muarlf 1 gene mGtlerlye öde· 
meyi lmlr bolonmaktadar ki 
bankamız bu nevi ayn hızmet 
makıblll ticretlerl yok.anda ya· 
salı had ile mukayyet olmık· 

sııın n fakat mlıterl nam n 
he•bına yıpılan hakiki muraf 
miktarını hiçbir •eçblle geç· 
memek ıaretlle tahıllde de'flm 
edecektir. Menoahahlı banka 
teımftllerl mucibince Hld ola· 
cak urori mllkteaebatımaz ile 
bankacılık moktezaıı yıpalan 

biametler mukabili tahall&tımı· 

ıın belli bııhları ıonlardır. 

1 - Mtieterl beubına ya· 
pılan b6tla hakiki H ayrıca 

hizmet makablll muraf lar eı · 

etimle ılgorta, ardiye, moham· 
mln, mabafua bekçi Clcretl 
gibi mauaf lana mtiıterlden. 

ayrıca tahall olunması 

2 - Heıabı carilerde falıla 
ticaret kanona ahklmı daire· 
ılade her Gç ayda bir reatll· 
male kalhedllmeal. 

3 - Bınka muamealtında 

ba muameleler ne kadar lmtl· 
dat ederte etıla bir liradan 
apğa komlayon tahall edil· 

1 

izin Vesikası 

Adı Tarldye iş bınka11 lzmlr ıobeai 

Kanuni lkametglhı İzmir 

Ticari lkametglhı İzmir birinci kordon 

Tıbllyetl TClrk 

Sermayeııl 
5,000.000 Tark Uraıı: Umu· 
mt aermay~ 

Ahnacak faizin en y6bek 
haddi 

% 12 ye kadar fılz Te ko· 
mlıyon 

Yapılacak muamelenin nnllerl Her ne•I banka maamel&tı 

11-6 9;14: tarib 'fe :&279 no. lu kanana tevfikan nrilmeıl lA· 
zımgelen beyannımeler Tftrkl ye İt Bank111 İsmlr ıubeılndea 
alınerak kendlılnln 6dlnç para nrme lılerlle op-aımaaıaa mft· 
eaade edilmltllr. 23 Mryıı 1935 

-
6 6 935 İzmir vallel 

, Aıb gibidir. 
30 kuraılok pul 

İzmir ılclll ticaret memurluğa 
reımf mfthClr n lmıuı 

H. Tenlk 

Perakende Kükürt 
Satılıyor. 

Memarl1r kooperatifinden: 
Keçiborlu ktiklrtlerlnln 50 ktlolak torbalannı 820 karattın 

İtalyan kGkGrtlerlnl de 345 karoıtan perakeade olarak utmıya 
baıladığımızı ııayın bılkım1Z1 bildiririz. -lzmir Muhasebei Hususiye MOdOr· 
IOğOnde~: 

Bedeli 
cabakı 

Lln 
41 

140 
140 
140 

40 
40 
55 
60 
30 
24 

3250 
135 
110 

2600 
1200 

40 
415 
2~5 

82 
650 
225 
270 
250 

35 
90 
40 

I 

Verilen 
bedel 
Lira 

4:5 
45 

çancılarda 43 ao. la dtikkln 
tıtÇılardr 46 ,. .. 

" .. 48 
50 

.. « 

" 
çancılarda 1-7 ... ... 
alipıta kemeraltı cam\t 18 na. lı dClkkln 

.. w ... 20 " .. 

... .. " 14 " .. 

3 neft karaoamıa eobğa 14 
« « " 16 

kemer caddeılnde 3 numaralı saman hanı 
anıta haıı ~17 na. lı dlkk4a 

60 allpap kemeralta camit 16 na. b kahvehane 
1500 yemiş çarım 48 no. lı ceıaylr hanı 

400 pdınanahı 7,9 " kahvehane 
hlıar camii arkası 9 « dftkkln 
1 net belediye caddesi 16 na. lı mıAH• 
2 « .. " 29 « .. 

keçeciler caddeıl 95 no. lı dakkln 
dl~Uikte 6,8 na. lı kadı•ehaae 

100 2 ncl belediye caddesi 2 l no. lı mağaza 
150 keçeciler caddesi 85.87 ... dftkkb 
100 1 ncl belediye caddeıl 29 ~ mağaaa 

20 tllktllk aebll yanında 3 w dükkln 
60 " ... ClıtCl 5 " oda 
25 pallncalar çar1111 acem ham arkaaı 31,83 

numaralı dlkk&n 

k11r.1-
~ ... taparız, ona 

60 

300 
575 
575 " 

23 
38 

40 

w 
• memeıl. 

Yapanda numara •e yerleri yasılı akantın bir ay pazarlık 

ıoretlle kiraya nrllmelert için lıteklllerln pızar n çarpmba 
gftnlerl eaclmene mftracaat eylemeleri evelce 114n edllml11e de 

~ ._, Takrolor hakakl 
~ )aaı:blptller Ye Çin ea· 
~ C. onları eanm&1ı, 

\ ''"~ .. ,ta. 
'"'-la.r için Y•palıa merulm 
( tı. \ .._, eı 
~"'- en, kıpa, kııın ölen 

\ • ~GllrdCl. OltUerl, 
lt ~ • Çad.rlannda ya· 

11• etralanda, GlCl· 

575 

48 

60 " 

31 

12 

2 

" " 
DIDD imam hatip oğla 

dolıplıkoyo balador bacı bey 

mumcu c. .. 
Vakfa alt yok.anda yerleri 'fe numaraları •e aenelik kiralan 

ga.terllen akant on gCla mtiddetle açık artırmıya çıkaralmııtır. 

İbaleıl 11,6,1935 ealı gtlDCl eaat onbtrdedlr İıtekll olanlar tart· 

larını G1Teamek 'fe pey ıClrmek Clsere bergCln ••t oadörde ka · 

dar EYkal •arldat memarlapna •e ihale gtlal de ••t onblrde 

4 - Borçluları ıobemlzln 

mfttemekkln bulunduğa mahal · 
den bıtkı yerde ıakln bolanm 
aenedıtı tlcarlyenln lıtlra rnu· 
ımelAttncla ba maamelAuan 
mftıtaktl olarak nakli nukut 
ticretl ahnma11. 

5 - On beı gCladen apğı 

faiz heaap edilmemesi. 
C) Kınanan neırlnden nel 

aktedllmlı olup mtldd. tlerl iti· 

ahiren camı tatilinin pazara ahamaıı yDnGaden vlllyet encCl· 
meni pasartell n perıembe gtinlerl toplanacaktır. İlteklllerln 
encftmenl •lllyetln toplandıkları hr.r pazırteıi ve peroembe gOa· 
teri aaat 9 dan bire kıdar enc6mene mClracaetlan. 1650 

Bayındır belediyesinden: 
Bıyıadır beledlyealnln 935 mali eeneıl için lhtlyıcı olan 30 

tona yakıu muot "Motorin., ile 240 tenekeye yakın ince H 

kılın makine yağlannın aatın alınmuı kapalı zarf ile ekalltmlye 
çakarılmııtar. Ekıılltme 25 ·S· 935 den 18 ·6· 935 ulı gGnft saat 
J 5 te kadardır. leteklllerla Bayındar beledlJetlne mtlncut et· 

so 8 
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"" 1111ilil11111111il1111111111111111il111111111111111111111111111111111111111111111ilil111111il11111111111111111111ilil1111111111111il111111111111111111~ Olivier ve Şore
kôsı Limited Va

pur Acentası ; Akşehir Jlankası 
••••• 

ö z m n r ş u be S 'I 
:= Cendell Ban, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
The Ellermın Llaea Ltd. 

ikinci Kordonda Dona civarındaki kendi binasında 
TELEFON: !2363 

"POLO,, vapura 30 mayııta 
- Enver& ve Londra'dan gelip 

tahliyede balonıcak ve ayni 
••manda Londra n Hali için 

:= yak alacaktır. 
HertOrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapıhr. 

Vadeeizlere % 4 

Mevduat Şartları: A~b ay vadt-liy~ % 5 
:= "0PORTO,, vapura 5 bazl· 

Bır sene vadelııe % 6 faiz verilir. 
-------

Zahire, flzGm, incir, pamuk, yapak, afyon neaire kombyoncaluğu yapılar. Mallar geldi 
tindi! eeblpl .. rlne '"" m6Hld eeraltle nanı ~erilir. 

l lll ll lll lll ll il l 
FratelJi Sperco Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 

Der Zee 
& Co. 

Van 

randa Lherpol ve Snaaıea'dın 
beklenmektedir. 

"THURSO,, vıpuru haziran 
ortaıındı Holl, Aavers ve Lon· 
dra'dao gelip ıehUyede bula· 
nacak n ayni &•manda Londra 
ve Hail için yfik alacaktır. . 

Not: Varot tarihleri ve va· 
parların lılml~rl Gzerlne deni· 
tlldiklerden meı'allyet kıbal 

edilmez. 

" CERES,, npara 3 hulnnda gelip 6 hulnnda Annr, 
Amıterdam, Roterdam ve Bambarg llmanluı için yllk alacakllr. 

11SATURNUS,, npora 12 baslnnda gelip yGkGall boıılmktan 
eoan Burgu, V araa, Köıteace için ylk al1eaktır. DEUTSCBE LEV ANTE L.lNIE f' 

Doktor 
11ULYSSES,, npara 15 haslnada gelip 20 hulnada Anven, 

Roterdım, Amıterdam 'fe Bımbarg Umanlırı için yllk alacakbr. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"NORDLAND., motlrll ' haziranda Roterdam, Bambarg, Co 

penhage, Dantzlg, Gd1nla, OStebarg, Oılo Ye lıkaadlna.ya 
limanlarına hareket edecektir. 

0 ULM,, vapura 9 hısinnda 
bekleniyor, 13 h11lrana kadar 
Aav"n, Roıcrdım, Bambarg 
'fe Bremen için yük alacaktır. 

"ALAYA., ••pora 23 bazı. 
randa bekleniyor. 27 hulrana 
kadar Aanrı, Roterdam, Bam· 
burg 'fe Breman için ytlk 
alacaktır. 

Osman Yunus 
Deri Ye TeauGI Butalıklan 

Mtllahue111 
BergQa hutalan eabah eaaı 

1 O dan ıktam altıya kadar 
kabul ve tedavi eder. 

Adreı : Kemeraltı Şımh IO· 

kak numara 19 

2 ve 20 komprımelık ambalajlarda 

bulunur. A mbalaj ve komprıme· 

lerin uzerınde h a l is liğ ini tekeffül nıW!!!l'!-.~~ .... 
ed e n EJ~ m a rkasını a r a yını z 

·~ 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yap 
asker il8nlan 

- Ankara M. M. V. Sıı. Al. Ko. dan: 1ıJ 
11ROLAND., moıGl'G 22 hulnnda~Roterdam, Bambarg, Dul· 

alı, Gdynla, Coıebarg, Oılo n lıkandlnHya limanları için yok 
alaeakbr. 

SJıJlVICE MARITl.M. ROUMAIN 
Garbi Akdenls için ayda bir MDDtuam Sefer 

SERVİCE DlRECT DANUBlEN 
TUNA BATTI 

0 TlSZA,, motftrtl hılen Hm•· 
nımısda olup Budapeıte, Br•· 
ılllH• n Viyana için yat 
almaktadır. 

Cihed Hkerlye için 198 adet karböri yapllrılmak ..-~ 
Tayyare Piyangoeu pala zarfla eblltmlye koaalmaıtar. lbaleıl 18.6.935 ,.ıa '1 

--..•I 111t 11 de Ankara M. M. ıaı. ıl. ko. aoada yapıl.--'lf/J 
"ALBA JULYA" nparu 20 bulunda gelip 21 hatunda 

Malta, Manllya 'fe Benelon llmanlırı için yllk alıcakbr. 

.. PELEŞ,, ••para 14 temmuzda gelip 15 lemmuda Mılta, 

Manllya n Bareelon llmaalanna hareket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 

lsmlr'le NH· York araa•da ayda hlr mDD ...... 1efer 
11TAMESIS., ••paru 18 hulranda (Degra) lsmlr'den Nnyok 

için ytlk alacaktır. · 
Hamlı: hllllardakl hareket tarihlerindeki delltlkllklerdea acente 

mee'aUyet bbal etmes. 

Fula tafllltt I~• Wael Kordonda Tahmil H Tahliye tlfketl 
blnua arkuında FrateW Sperco acentahpaa mlracaat edllmeel 
rica olanar. Tfllefon: 2004 · 2005 · 2663 

OksGrenler! Mat 
laka (Okamentol 
ÖksClrtlk Şekerle· 
rini Tecrflbe Edi· 

ve l'Grjen ~ahapı 
En Cıtiln Bir M 
hil Şekeri Olduğu 
no unutmayınız. 

Kovvetll MGahil 
Ltiyenler Şaha 
Sıhhat Slrgtln 

Haplanm Maruf 
ecza depolannd 
ve Eezanelerd 
Arasınlar. 

a: 
cc ..... 
>cc 
CCl 

Ll.I 
> 
z 
cC 
>cc ca 
a: 
L&.I 
CD 
L&.I 
Q -CD 
>cc 

"' 
'·---..... ---

CnlYenltede l>açent, 
(Muaftıı ProleeGr) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Dit Hekimi 

Rıll•lerı hergln atJedea 
IODra bater. 

t.awıı caddeli .No. 99 
...,. aputmam 2 iacl bt 

Telpal • aSTANBUL 
Telefon : 49250 

"ATİD,, motörQ 13 hıalr1n· 
da bekleniyor, Badıpeııe, Bra· 
ılıln• n Vlyına için ylk 
ılıcaktır. 

0 DUNA,, motGrl 30 hul· 
randa bekleniyor. Badapeııe, 

Bnıielat ve Viyana için ytlk 
alacakllr. 

N. B. - Gellt tarihleri te 
npar tarlblerlnde ıteentemb 

ldQblr mee'allyet kabul etmes. 
T-.l11fna Nn. 2007 200A 

ı 9 uncu Tertip Bi· ham men bedeli 5307 5 liradır. Matakkıı teminat ıkffll. ~ 
lira 75 karaıtur. Şartname ve resim, bedeline karfl Jf. I 9' 
ıbnıcıktır. Ekılhmlye girecekler 2490 eayıb bnaa ... ~ 
ve 3 tlncll mıddeltrile 18rtaımeelade yasala belgeleri ' t tffJ 
ıemlaıı n tekllflerlle blrlİkıe .,n ,eç olarak ihale ,.. 

Jetleri Satılıyor .. 

on ı kıdar kemlıyoa reiellğine vermlı balanıcakl.,.,:41 
2 7 12 16 ı ..... 

Bornava sabn alma komisyonunda 
M Ok afat • leleri yapdacak olan asker nanıarı .,_ ..... ______ -....ı.._ __________________ __ 

20000 1 
Bornna ukeri ea. al. ko. nandan: ~ 

İ ra 1 - Ga1lemir ihtiyacı için 63.600 ıltmıı Gobln WtJ" 
ıığır eti kapab Hrf la ekıllımlye konmaıtar. ~ 

2 - lbaleıl 8,basina,9J5 camarted gtall .. ı 15 - ~ · 
caktır. 

Boyok ikramiye 

30000lira 

Tt:J R K iYE 8 - Beher klloeana tahmin edilen flat 16 karafl9'• 
4 - Yatakkat temlaall 762 llndır. /1. 
5 - Şartaameelal görmek için her glD 'fe eblll ...... ;,; 

l 1 R/\,6T 
BAN~ASI 

teeeklerla bildirilen gGn 'te 1111ten enH bir .-S; 
teklif mektuplarını Banan ukeri eatıa al- ~:.,, 
nana nrmelrrl. 23 28 2 7 I~ 

Barnan ukerl 11. al. ko. dan: ıl. 
1 - Ödemlı lçla 98.400 doban eeklzbln darıyll - ....-. 

maden kömllrll açtk ekelltme ıareıUe ubD ~, 
2 - lhaleel 8,ha11nn,985 camırted gllnll Mil 10 11 

lacaktır. 

3 - Beher tonuna ıah•ln edilen flat 18 liradır. 
' - Ma•ıkkat temlnab 96 llndlr. f. 
5 - Şartnamesini görmek için her gen H eklllt•-'~:.f 

peeklerln bildirilen gln ve ••tinden enel te~ 
hlrUkto Barano'do a•korl ubn olm• to?'~ 
mtlracaatlan. 2:3 28 2 7 ~ 

,lllllllllllllUllllllllllllF Doktor ~llllJllHlllU 

i A. Kemal Tonay 
~ Bakteriyolog ve balatık ile aalğın 1ıa1tahk.,t 
5 mGtabauısı "1'. 
5 Bumahane iıtHyona karpnndaki dibek eokak bafıuda SO ;il 
5 h et 'fe muayenehaneıiııde •hah IUI 9 dm akpm 11al 9 1 

5 butelanm kabul eder. ._11 .... 

§ Mlracut eden hatalara yapılmıu llamgelea llİf ~ f 
5 miboekopik maeyeneleri ile Teremli hutelue yepılm.,...a ~ 
5 rllen Pnomotonke (haYa vermek) maayenehanelind• 111oll 

ilillll 11rhr. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHUlllll ·- Hamza Rüstem 
Fotoğrafhane 

FnblAde ılr'ıt 'fe aefuetle 'fe teminatlı oı.ralk ~ 
mtlıeallik her it yapılır. 

Vesikalık Resimler 6 Saatte 
Amatör işleri 12 - 24 ,, ~ 

Portre resimleri, a~nadlıman, kırt poetal itleri ıe~ 
pek elverltll flatlerle n mlmkla mert~be •• bir 
yapıbr . 

Satış Mağazasında -En muaf fabrllı:alaran cam, filim, ıqıı, _.,.. 
lan rekabeı kabal etmes flatlHle •tıbr. 


