
lzmir'de herglln eabehlan çakar, ıiyml rgueted1r. 

Baldvin 
Yeni Ingiliz: Kabinesini Don 

AkşamJ1 Teşkil Etti. 

in -- Japon Münasehatı Gerginleşti. 
·n •• Japon Ihtililfı Çok Na

zik Bir!Safhaya Girdi. 
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V 
A f Hava Tehlikesi Karşısında 

nya, Çin'e Bir Oltimalom Vermiş ve istekleri Ka-
Edilmezse Çin Topraklarını Aşacağını:Bildirmiştir 

Japon aekerleri 
bal, 7 (Osel) - Japo•· ua~kl mlauebataa tok ger· 

Qa badadlana4a yapbk· glnletadt oldDpaa blldlrlyor. 
tADlldatı aoa genlerde fas· Çin blkl\metlala komlaletlerle 

tbr. Tok7o'dan gelen meıpl bnlaaduıa bir unda 
, Çin ile J nya ara· Japoayamn aldığı ba daram A• 

Qlpa 111 ... ı •haf ilinde eok 
manidar •e Gnemll gkllmek· 
tedJr. 

lıtanbul, 7 (ÖSel) - Son 

gelen haberlere g6re, Çl•·Japo. 
lhtUlfı had bir dnr•:r• gb.-lf 
•e J•poaya, Çin'e lklDel .tat. 
olarak bir tlhlmatom •ermlttlr. 
Çin hOkdmetl. Japoıa1J'••• it 
teklerine uygun bir ıekllde ce· 
np Termesee l•po• ord ..... 
Çta badudlanaı apnk Çin 
topraklarına giffeeklerdlr. o... 
rum çok natkdr. 

Bay Benes 
Moskova'ya 
Hareket Etti 

iki Memleket Bir· 
Fran&a'da Kabine Buhranı birlerine Yaklatıyor 

y Ldvaf K~bineyi K:ur
aya Razı Olmuştur 

mon Ağırlığı Kat"şısıoda tlzerime Daşen 
ldevden Kaçmıya Hakkım Yoktur,, -6 (A.A) - Kabine Bay Paetrl ba •bab degetle-

beaGs kotanlmamııtır. tlae (temulanna) dHam ede· 
cekdr. Radikal IOIJalltder ke· 
ıln olarak kaltlneye plb gir· 
~i1eeekleılal bildlrtlikleıl •· 
kit glrlflere denm edlb etml· 
yeeeAI kannnı •erecekdr. 

Parll, 6 (A.1') - Yem .... 
kOmedn IA•al tarafanclan ka· 
ralmanna engel olan teY Ra· 
dtkal 1011allatleıln ıutamadar. 

Sona 6 ıaea ylHe -

Baldvin 
Yeni Kabineyi . 

Ba7 Beaee 

Pıag 6 (A.A) - Dıtltlerl 
bakanı .. , Ren• .. , 1,,,0 
de Moıko.aya dolta yola 
çık•ıfbr. Oraya 18kİI hMlruda 
uat 11,,5 de nneübr. 

BlrQOk Hftt •tt banlar ara .. 
11nda FraDllS 1ef iri bay Benell 
l1taayoada aıarlamfbr. So•yıt 

Ru1••• Prag aef ld dalla 
enel ·yola çıkmıı olab haf 

- Sona 6 nea ya.de -

ası 

····-Vlaf'ıa, uamısdaa, bir da· 
ha d6amemek llere aynhp git• 
tiline biıtarlfl aklımı yatınlDI• 

yordm. O kadar genç 'fe caab, 
o keür biadea, g6alflm0sden 
ve içimisdudl. va.r 'ta J.lt6a 
tuııyaalu bir kani ... tammıyuı-
lar bir blb " kafa arkadap 
kaybettiler. 

va.ar, um bareketia yen 
......... baynıklanaclaa biri idi. 
IUmatayda Te Klltir Beknlı. 
pada, UJtakbta kup Dual bh• 
ramuıca d6Pfmlf olclataaa be
ntı ıı.,lmiı bamlans. AtatGr
k'ID blyflk eleri içia unprka 

De kadar çetlll Te Ml'lle, bildik• 
leri Ye büıedikled içİD o.bdar 
eyicll Ye boq6rilr bir doet, bir 
efendi idi. Bll6a kargqalar •e 
Ntaaldar UUJada uhdaa oy· 
aamak Wlaiyen VW'ı, blytlk 
pardDia ou,aatlaıuacWı •yar
dak. Ba,ek pe"1 onda eq:deria 
y..ı.nadaa biriDi tatacaklar. 

..Neead ~ & • • a 1 i m il· 
l i y e oıdutaacla ae gGlel iki 
halk çocala lclller. bdll de Ata· 
tlrk'• .u.tadm ıelclili bdu 
.. l&Ak .mı.. lkW ~ ..... 
llfleıbda ..... 1 kalaklanmısda 

Mnbrüt 1etll 7•prek kMar •• 
-~btrkkı..r..k c=-:.:p gitliler. Y ... mıye 

...,.. ..... ...,... .. .... 
... {jlla ... ,...,.... v_,,_ 
&Jdl&la8 a ..... ~ akla ..,... 
ıanyor. 

Yani •• Parti va.ır•ı 1ııer 
..... Ulleakbr. va.r keliıae

DID IMltGD kattedle bir • d • •· 
dı. - (ULUS) 

F. R. ATAY 

Maaşlar için 
Don E1Qir Geldi. 

Şlmdlyeu• ~ 
heals gelmetaell , ........ •J· 
bklan nrllememlt olaa daire· 
ler memarlan• • ~larda 
ıq-n._ memarlaldan ald 
aylaklar barit m.tılmak here· 

.....,.. ..... ·~········ Ye· rtı...ı IGID n,.... (Yallye) 
Bak•hlandaa ........ defte,. 
da,blJ• bir telgnf gelmlftlr. 

illa f ı... ...lrellDID , ... ı 
teıkllaı kadroıanaa pldllf 
bakkanda bir .. yla 'fUdt. Def· 
terdarhktaD yaptı&ımıa labkl· 
kala Kôre yeal kadro beals 
gelmemltdr. 

Teşkil Etti. 
letaubal, 7 (Öael) - Loa· 

era'dan haber nrll17or: 

Biz De Naııl Aldatddık? 

200) Bin Lira işinde 

Yurdun Her Yanında 
Canlı llareketler Başlad 
Bursa'da Toplanan Onbinlerce a 

Derhal Gye Yazılmıya Bafladılar. 
Bana, 6 (A.A) - Bagtla 

uaı 15 dıe Camarlyet alaaıada 

bandaa korunmayı ala1Ça kar· 
tılamak için onblalerce Bar· 
u'h toplandı. 

Toplamı l.ılldll mar11 Ue 

au..11•11 •1F.ıa~ 
'taldı. C. 8. Putlll 1 ... tlaaa 
~ 9J11m ...._ WI til 

... .....,., ,. .. Gllet .. 
••fail•• .... ,.. ....... 

BGylece hHa telalik811~ ..,_ 
Dyeler ka1daaa ............ . 

Ko111enataar heyed .ıaa .4· 
.. m ilk konaerlal ma••,,..JeJ 
ler Ye alkıılar lçlatle f"4 
Kllılk parçalannda1ı1 ......... 
ad Cemll'ia arm,a'-8 edlJea 
Egln Ye Karadealı baraladle 
lt.tld Cemal'ln •• e- r. ... 
rld'ln dllrı elt'Jrlerl tok ~ 
topladı. lklael ko111er k aktım 
•erllecekdr. 

Salıaabola, 6 (A.&) - " 
neni laraet la&aı'ala .._ 
haber 'f'erdlll baft teldlkell ltlJI 
ba tehllkeyt HseD iye ,_ı ... .................. 

Aclaaa. 6 ( A.A ) - Ba 
lelalikellnl llllea iye ,_._. 
için yardan ber ..,.,..,...) t!J· 
4ap gibi A ......... ~ '* llantet ...... ~ ..... ~ •• , 
olmak .... ...-ıw .... .. _._., 

Bay Etref Baltaoğla S6ylayor 

Yakala Kıshetinden; Vo 
Sırtını Yere Domuzun!. -· Ben Korkuyu Bilmem. Fakat Yaz· 

ma! •• Evdekiler GörOrler De! •• 
Sordapm sa.uer Şaalardır: 

1 - Bayatta eaçok korktapaa dakika, 2 - Eaçok •YiMlll
a dıldh, 3 - s.Het Jaalr'lnwlald teYklrW•, ' - Ba f..Ja yao 
laa 16yliJ9D kadua mıdar, erkek midir, S - Yelaa lasa*1 _.., 

Ragıb,... kınat ..... laha dr. Arbtlatam; etki ltk pelall· 
19 kumıada ıa klfede bir oda nadir. Allueak ......... .. 
.... o... ............. aa; ftllar aaptıb, ........ ... 
maane• .... .. .... r, birer 
birer onya girer, ,.pb. butoD 
" oeketleılal ••ılar. İsmlr' .. 
(Palana kalı ... ) diye aılaa 

yer, iıte baraaadar. 

lngUis kablaeel, mubafa11 
klrlar llderl bay Baldvln 
tarafından tetkll edildi. Yeni 
kabinenin llıteıl, paurtealnden 
enel ne9redilmlyeecktlr. 

Daireler mldlrleıln••• baa· 
bmlar._ ıeal .. •lerd• (Ta· 
cldeftea) ecuealardaa bamı ta· 

n .... , dpler, bantla toplaaar· 

yapılan Bir Sahtekarlık .•. Etk• .. r1ııer ··c•wer1 ... 
• b,dem gibi karalaa alkıeler, 

• 

sıf Çınar için Bugün 
lkevinde Tören Var. 

alkevinden : 
8agın lğleden Sonra VAsıf Çınar Anka· 
• Toprağa Glmlllflyor .• 
11lir'io Bu Değerli Çocuğuna Yapılacak 
a için Batan bmir'lileri Yarın Saat 

ie Balkevine Çağınnz •• 

·-·-· Bir Sahtekirın Başbakana Yazıp 
Gönderdiği Meli tabun Içyozo. 
Guetemlala tlt gla ••eW 

UJ*Dda, ı.taabal aeaglalerla 
den Narl Mlblrdarotlaau 
ban karamana (200) bla Un 
Hrdill bakkıMa lıtaabal ma· 
bablrlmlsln bir telgrafı •anlı. 

1 Ba baber paetemlHı .. tak· 
taa blı gl• ........ Ü· 
... gueteelnde bay Nad'~t. 
baft karamau (200) Mil Un 
•erdlllae dair (Camarlyet) p · 
aete.ı.ae ..._ .. .., ..... 

Naıtala bta ... 'ele laükıada· 
ki 161leıl 7uah7ortla: 

letubal auabaWıt .... Qa. 
mari7et pseıeelala lldbt....at 
.. , ldlr. GneteJal• "'41111 ... 
be" (Camarlyeı) ubdafamı.ıu 

aıJlp.,._ ••A•a•. (Ca...ar•\) 
puteelala ba ..-'ele ha~kı•· 
.. •• ~im· bekledik. 
Arbd8fa•dl• .,. ~ " 
... ,... hareket t1aldtliulakl ,. . ...... .,... ,.., ..... 

~--------------·' ........ bUlılllJOI •• .., 
-s.ne.,....-

'lkAyeler, burada 4- y.,_. Be· 
plmlala ıaaıdalJ H laee seki 
11na, yerinde balatlar••• H 

•man ...... ea•a. bana bici• 
•• tellsll edltlne bayna kalda· 
la.,. ktladta baJ Kadrl'de, 
ba kallbla en -tlaa temel 
, ..... tetkll eder. 8a otlaaıa 
~ llllade blrbç Mika 
otmml, lfeddea bir 111 

-~= - Y ... blreeeeh peleQDI 
- Tıbaacayı Naif ...... . 

fa'J• ·gGıter bire an1 .... . 

Şeklin .. konat-..n nriar. 
itte ba mta W..ylak ...... 
""1..- .... .., lenf· 

aeydnyallan ortaya koa--. 
heme• meyclaaa vabr ...... 
••ki. Kartderell'.... ...... 
banula beraber hakem ~ 
Olarayor. D•n•• pelalln• 
gellace, Do&ran oaa JUi• 
giderler. 

- Yakala kllbetladeD; ,_ 
ban urtuu yere domaaa. A8a 
do&arda bire Jflldm ...ı .. 
tltye diye blf ulam li . 
ı.,..-.,....,.... ... 

-Detma ·- ,...._ 



Ankara 6 (A.A) - Bava tehllkeelnl bilen 6yeler: 

825 B. Vehbi Ergene Ankara Yenişehir KAzımpaşa c. N. 28 50 
826 Mltıt Şakra Bleda Slv11 ııaylnı 50 
827 Nusret Metya C.M. bankası 1. M. bıokanı 250 
828 Şefik hHman 11 11 6ye 10 

829 Nusret Meray 
" 

., " 100 
830 Reoat Erbeyll il " .. 100 
831 Mahmut Nedim " " " 100 
832 Hakkı Saffet 

" il il 100 
833 Ahmet MGnlr " il it 100 
834 Nosret Ôıgören 

" .. ,. 100 

885 Suat Seren il o k.Atlb 20 
836 SelAh Çam ,, ,, genel dlrektörQ 250 
83 7 Bayreltln il " " ti mua. 100 
838 Nedim Erıun " ,. muhasebe direk· 60 
839 Zekeriya " ,. kAtlb 20 
840 Osman Nuri 

" ti hukuk maşavlrl 60 
84: 1 Abidin Erker " ,, muamelat direk. 60 
842 Adnan Birgi " ,. direktör muavini 20 
843 Cabir Selek 

" " " 20 
844: Sadi Bekler il " " 40 
845 Sannber Tanyeri " ,. konrolör 20 
846 Fethi Aktın il ,. emlayon ıer eef 1 40 
84.7 StUeyman Hikmet 

" ,, etftt servlalnde 20 
848 Muzaffer B11hisi 

" ,, mobaaebe m. mu. 20 
8'9 Fevzi Gökçe " 11 muhıberat tefi 

850 İhsan Sunter il ,, bışveznedar 
851 Nurettin TClzmen ,, hazine servlı tef 1 
852 Niyazi " esham tıbvl. 

853 Borhınettln Selfm " iptal komlıyono 
85!1 Recai " " 855 Bıetm Rlfat " .. 
856 Edip Kemal ,, emisyon ser. 
857 Muammer " tabvllAt ser 
858 Fuad Bıf8rır " hlııae ıenedl ser. 
859 Vıll " kambiyo eer. 

860 Torgut Bpna nafıa fen memuru 
861 Saul Burııa'da fabrlkatôr 
862 Cahid Borı•da y1Zmacı 

868 Sahpaı Ahmed Boru tecim 
864 All Kemal SftğGd T. 8. K. Ş. bıokanı 

865 Vaeıf Armay Borsa T. H. K. I· baokAtlbl 
866 MGmtaz Sokollo Borsada T. B. K. f· mubıelbt 

867 ŞGkrG Yaıa ,, ,, veznedan 
868 Hakkı ,, le bankı!lı dlrektörQ 
869 Fasıl Galet Burııa llbayı 

• 

870 Ahmed Gurur Anbra daimi encftmen Gyeılnden 
871 Arif Çabukça MOnecclm yokueu N. 8 

872 Baıztlay ve benjamen mıtor npor şirket merkeı 
rıhtım hlD 

873 Karamarael mensucat T. A. Ş. sultan hamam İat. 

30 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
40 
20 
50 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
25 
35 
50 

1000 

1000 

600 
874 Ahmed Hamid Goılnah yomorta taccarı ya~ lıkelesl 40 

N. 12. lıt 

875 Muiz Alcıld ve oğulları ıultanhamam N. 105 kaz. 
mirci İet. 

876 İaak Rodltl ve Molı Kohen let. Marpucular Kohen 
ban manifaturacı 

200 

ıoo 

----------------------.. 
Cenaze, Gemiden Merasimle 

İstanbul 7 ( Özel ) - Mer· 
bom Vtsıf 'ıo cenazeslol Rus 
(Okrınya) torpidosu getirdi. 
Cenaze meraelmle gemiden, 
ahnmıı ve Haydarpaşaya çıka· 

rılarık Ankara'ya göoderllmlştlr. 
Moskova, 7 (A. A) - Vasıf 

Çınarın tabutu dün Slvısto 

pol'ı varmı~tır. Türkiye lşgiideri 

8. Pınar ile dıo leleri komlBer· 
lf ğlnln birinci doğu eobesl dJ. 
rektörQ muavini 8. Miller ta· 
botla beraber gitmektedir. Tren 
Türk ve Sovyet matem bayrak· 
ları ve VAeıf Çıoar'ın matem 
çerçe•ell portrelerlle örttUQ olan 
perona matem havası içinde 
gayet yano glrmlo ve Kara· 

Kuraklık Kendini Göster 
di, Yağmur Bekleniyor. 

••••• 
Ueak, 6 (A.A) - Lavan1n kuraklığı devam ediyor. Bu yaz. 

den buğdayın ve arpanın f lad yOkeelmietlr. Ekmeğin kilosu 9 
kuruotur. İkinci eğmeğln kilosu da 7 kuruştur. 

Bolu, 6 (A.A) - İl ve fçellerde yağmur bekleniyor. Zahire 
satııı yakselmlotlr. \ 

Çankırı, 6 (A.A) - Kurakhk keodfnl g6stermlştlr. DOnkfl 
gCln aht·verlt yerlerinde 6rdniln değeri yftıde otuz kertesinde 
yGkaeldl. Hayvan değeri yDzde 20 dOotft. Şu gGnlerde yağmur 
olmazsa zahire f lıtlerl ytlkeelecektlr. 

Sıvas'ta 
Ualkevi Köy 
lerde Çalışıyor. 

Sıvaı, 7 (A.A) - Halkevl 
k6ylOler kolu biri sekiz klşfllk 
mOnevver bir grup ile Kaya· 
dibi nahiyesine giderek dôrt 
köyde 16 fakir çocuğu sünnet 
eıtlrmlotlr. Bu çocuklara yemlı ve 
birer talum elbiseler vererek se· 
vlndlrmiıtlr. Bu ve diğer köy 
çocuklarına da kitab kalem ve 
saire dığıtmıotır. Gene bu kôy· 
de Oçyaz \iti fizerlnde sıhhat 
yoklamaaı yapılmıe fcabeden 
tedbirler ahnmışhr. 

Grub araeında bolunan Dr. 

Akhisar' da 
Hava Kuru
muna Yardımlar •. 

Akhisar, 7 (Ôıel) - Şimdi 
ha.. kuromondı İlçebayın bao· 

kanhğında btltOn teoekkOller 
mftmeulllerlnin fttlrakUe f kinci 

bir toplantı yapıldı. Muhit he· 
yecanı. bir çalkantı içindedir. 

Halkın alAkası çok derindir. 
Ü ye yazılmak için g6ıterllen 
teballk emsalsizdir. 

Hüseyin Hümü 

Kükürt 
Fabrikası Bitti 

deniz f lloso komutını 8. Ko· 
janof ile merkezi yilrGtilm ko· 
miteııi baokanı munlnl B. 
Garyl Krlm halk komiserleri 
ba~kan muavini B. Mllokof 
Slvastopol oarbayı B. Bacenko 
ıarbayhk 6yelerl, deniz orun· 
takları tarafından selAmlan· 
mıottr. İstasyonda denizciler 
aaygı töreni yapmıolardır. 

B. Kojınef ile Harcenko 
Sovyetler birliği doıt o'an bCl· 
yilk elçinin vakıtıız 61Gma do 
layıslle donanma tayla11nın 

Kırım btikumet ve Shaetopol 
ıarbayhğıoan baoaağılarını TOrk 
hilkumetlne blldlrmralnl 8. 
Pıoardın rica etmlılerdlr. 

Tabut yeıll dal ve çiçeklerle 
ôrUUG bir top arabası 6ıerlne 
konolmoo ve arabanın en öniln· 
de B. Pınar gftmletlr. B. Pınar 
bir yaatık Ozerlnde Vhıf Çı· 

nır'a ald lsttkl41 madılyaaını 

taşıyordu. ÔlO deniz okulası 
6ğreacllerl ölG alıyı ile blrlJk· 
te gitmişlerdir. Sokaklar matem 
bayraklarlle örtalfl idi. Sokak· 
lardı binlerce işçinin bolun· 
ma11ı iki alus ara11ndıki doet· 
luğun lçtenllğlnf göstermektedir. 

Tabut Cernova Ukranya kro 
vazörflne matem bıyraklarfle 

donanmış bir Hpur ile tııın· 

mıohr. Vık.urda 8. Kojanof ile 
B. Barcenko kara deniz ffloıu 
ve Slvastopol flrhıyhğı adına 

ölGye çelenkler koydular. Kru· 
vaıör bayrağını matem lf8retl 
olarak yarıyı indirdi. Ve tam 
öğle vakti bir uçak flloıunun 
beraberinde kıyıdan oaaklaetı. 

Denizli'de 
Pazarların Haoği Gftn 
Kurulması isteniyor? •• B11rl köy kad1nlarına açık bir 

dille ııağlık bilgileri skylemlştlr 
Grob tuzun uzuzlıdığını lepartı 7 (A.A) - Ulueal Denlzll, (Ôzel) - Denizli'de 

bankalarımızın ele aldıkları ve 
knylfiye mfijdelemlş ve bu 
mbjde b6tfin köylüleri sevin· 

pazar ve perıembe gilnlerl pı· 

loletmlye bıtlattığı Keçiborlu zır kurulmakta idi. Pasar gd· 

~ı•••••••••••••••••••---~ dlrmlştlr. Köycüler kolu çahı· madeninde yapılmıkta olan ndodn haf ta tatili giloü olması 
Keçiborlu kftkftrt madenfnde ftzerioe bu haf ta pazar gGnii malar1na başka nahiyelerde de 

devam eddece.klerdlr. yapılmakta olan lOkftrt fahri· pazar kur.,ımamıotır. Pazarların Hava Tehlikesi Karşısında .. 
·~~~~~~--~~~~~~ 

- Batı linci yClzde - dair gazetelerde y11ılan haber· Adana' da kaııının yapı lolerl h•mamen cumartesi ve çareamba gftnlerl 
ve doktorlar ve öğretmenlerle Jer hakkındı hiçbir t1rafta bltmle ve işlemeye bışlımıotır. yapılması için belediye, borsa 
taze ceza ve lhtlll•S hAklmlerlle malumat yoktur. yeni ilrnnler .. Fıbtlka kısa bir zamanda önemli ve tecim ve endd11trl heydltırl 
ıavgınlırı ylrmleer lira vererek AyvıLk 7 (A.A) _ Don A mlkdırdı kakort 6reterek bun· tarafından yıpılan rapor ilbay· dana, 6 (A.A) - Yeni ürftn 
ha'98 tehllkeılnl dlltın aye ya· borada havı tehlikesini bilenler hl ı ları lzmir havallııln.. •""nd••· lı6a sunolmuotur. ee r pazarını ge mekte ve bu ., .u ..... " 

zılmıolardır. Bunların tutan kurumuna yasılmak için halk· geliş gittikçe artmak:tadar. Yeni mlştlr. Fabrikanın çahımaaı Pazar ganlerloln berkltllmesl 
910 lirayı bulmuıtur. 8o le evi ııalononda bir toplantı ya· 1rpa'nın kilosu 2,35, yulaf 2,05 gftnden giine llerlemektedtr. umumi meclislere ıld olduğun· 
aserlnde bugCln Halkevlnde bir pılmıştır. kuroıtan eatılmaktadar. Buğdı· dan vlllyet daimi encGmt!nlnce 

toplantı yıpllmıştır. Baebakanımıı General İeruet yın değeri bir az d6tkündilr. Görİng pazar gftnlerl hakkındaki rapor 
Aydın, 6 (A.A) - llbayın lnönGndn söylevi llbıyımız Hvalarda hasat ve pamuk fole· ledklk edilecektir, 

batkanlığında bayak bir top· tarafından okunmuş ve bu aile oğraema hız almıetır. Belgra'da vardı.. Denizli, (Özel) - Ankarı'da 
lantı yapıldı. Bu toplantıda Havalar dilzğQn giderse bu 
ban tehlikesini btlenler kuru- yurd horcoaun ödenmesi her yıl da geçen yıl gibi bol pamuk Belgrad, 7 (A.A) - Görlng C. B. P. kongresinde bulunan 
mun. aye yazllmık lol konu· tatındaı lçf n en önem il bir ahnacırğı umuluyor. Şimdi bor· ve kırıeı ve mılyetl don ık:· ıarbay Nail KOçOka ve borsa 
ıoldu. Pek önemli olan bu it ödev oldu~u anlatılmııtır sada hazır pımoğun kilosu oam Moııtardan gelerek nçak komiseri bay Esad Kaymıkcı 
hakkında kararlar •erildi. Ve Toplantıd• bulunanlardon 43 4~ kuruşa eatılmıktıd1r. dönmtı,lerdlr. meydanına lnmiolerdlr. Sôyltn· 
bu itle sıkı bir surette o6ra•· 67 ftye 2095 lira vermeyi Lı·se Mezun. G § - C. il. P. Denizli vllA· r:ı v dlğlne göre öring cumartesi 
mak ftzere 14 klolllk bir heyet yGklenmtılerdlr, Üye kaydına yet idare heyeti batkanhğına 

1 M l• M günfl Berlio'e gidecektir. Ken· 
eeçlldl. Ve toplanhda hazır devam edilmektedir. arı a ıye L e- seçilen Denizli aaylnı doktor 

SOrekavı 
C. B. P. Avcılar dernef 1'' 

it'' rın Torbah'nın BozklS1 b" 
alne giderek bir slrekafı 
pacaklardır. 

Manisa Muallim· 

,.. 

leri 12 Haziranda 
Izmire Gelecekler··· 

Manisa ili öğretmeolerf•:::. 
200 klel 12 haziranda fi 

0111 
mise gelecektir. Ôğretıoe il' 
muhtelli okolalar eers'ler 

fabrikaları gesecekler fe •: 
tatbikatı yapacaklardır. M,. 

0 
6ğretmenl bayan ve bıyllf' 
nereleri gezecekleri bıkk••~ 
kCUtGr dlrektörlGğCl tırıfı•dl 
program buırlanmıktadır· 

Yangın 
DGn geceyarııındaa :::. 

ıaat 1 de Bayraklı tekel ... 1. 
yakın bir yerde demir 1 ~ 
bulunan bit gaz HporoD 

ıo· 
yangın çıkmıetır. Ya•l'':,..

1
, 

ponon atılması Gzerfoe 1 01 
Bıyraklı'ya kotmuı ve yıof 

G"'' eöndarmlye baelımıetır. ~· 

temiz makineye verUdl&I r ,,po 
kı} a kadar gaz ytıklG 

'anıyordu. 

Bisiklet Yarışı dl 
Yarın Aleancak ıtad10111:,_ 

G61tepe - lımlrıpor yır•t ıJt 
bittikten eonra 30 torluk dl 

bisiklet muknemet yır•fl 
yapılacaktır. 

1935 
Hızır 

34 

Arabi 1354 
6 Rablalenel 

b 1 1 h 
dlsl resmlğ ve nezaketlf kar· H d L 

u onan ar emen Clye yazıl· 8. Muhtar ôldft. OJ b•I k am 1 Ber.man oarımıza gelmlı 
mıyı bıolıdılar. hbaylığın her m UrU a 1 ece şılanmıştu. ..e lee baolamıotır. Muuffıkl· Evkat Ezani 
bucmğında bo işe karoı baycık Ankara, 6 (A.A) - Tilrk Ankara, 7 ( Ôzel ) _ Yeni Görlng verdiği bir söylevde yetler dileriz. Gtlneo 8,51 
bir uyanıklık gösterildiği bildi· ofla bıe mGeavlrlerlnden B. maliye teokllAtında Uee meaun· Yogoslnya ile ancak dar bir § - İzmir Hılkevlnde mtl· Öğle 4,:H 
rllmektedlr. Muhtar uzun mtlddettenberl te· larının kabul edilecekleri ve andlaoma 'apacağız. Blılm eamere veren Aoık Veli ve ar· Wndl 8,34 

Anlı:ın, 6 (A.A) - Bıtba. dul edilmekte olduğu kanser· llee tahelll görmlyenlerln maliye gerçek dostluğumuz her zaman kadışı Deotıll'ye gelmltler ve Aktam 12, 
kın Lmet İnônCl'ntln memleket elen kortalamıyırak bogcın 61· memuru olamıyacakları s6y· Macarlıtan yönClnde olacaktır, din gece Balkevlmlzde de bir Yatlı 2•

01 
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~:~v:ktobu• f Günün Şar lhaberDerü 3 DOşOodtıklerim .•• 

Fıdanlıkları V" f Ç J • 8 } d• • • B } . ası ıoar Zfillr e e ıyeSJlllll Or~ 3rl ltalya - Habe-
ob.ıarımızın çoğunda, De kı Adı Verilen ~ 

._ ıcıaacık ıeydlr ki, meyH - şistan Savaşı Mı? 
't•cı yetlıtlrme arzusu yoktur. Bir Cadd~. Hüku.A melce Hazırlanan Kanun Pro-
Btn bunu, birçok obılırdı, 
b ·~-Q •hlırımızlı konuetum; ve DOnkf1 sayımızda büyftk ölü 

lebeblnl sordum: Viıııf Ç1nar adının lzmlrdekl J. esi Kamu taya Verilmiştir. 
- Hayvanlarımızı bıvıboe caddelerden birin" verildiğini 

lı.rakırız da ondan ... Avluıu iyi yazmıştık. 
hp.111111 yer lııter ... Bir de he· Şarbıylık komisyonu don ear· 
lllaaıı dikmeliyiz ki olıun. bay Behçet Uzun başkanlığında 
lılnız bir iki kişi dikerse gene toplanarak teklif 1 kabul et· 
01•az. 111letir. 

l>edtıer. Vlsıf Çınar adı verilecek 

Buuı kırıı savıı açmak ge· cadde, dftn de yazdığımız gibi, 
tektir: MeyH, silı değil; öz kız ve· erkek llsP.lerl ırassmdın 
ltdadır. Toprak ,gQneı, 110, havı geçen ve yeniden yapılacak 
bot Sadece bee on f ldan dildb olan kız enetitftstı blnasıoa 
~ lene ar•tııra tımar etmek· lhlHk pt'ydı ederek birinci 

~D ibaret olan bu işe verece kordona çıkın gdzel bir cıd · 
1111111 emek, meydanı getire· dedir. 

~ fıydı yanında pekaz kahr. 
-.etın blalm ıklfmlmla gibi 
llaey,ıya pek eh•erişli yerlerde 

°''ruh da meyva ağacı ) etlş 
tltwneaıek, hiç değilse, toprıAı· 
lllıaan değerini bilmemek olar. 

Çocukların bftylmeıılnde mey· 

~.en bııtı gelen etke (Teıir) 
"VfGe11dtr. 

• • • 
Şarbay doktor Behçet Uz 

dfin telefonla Ankara •sşarbayı 

bıy Mastafa Adli ile konoe· 
muş ve Vasıf Çınar'ao cenaze· 

sine konmak fizere gfizel bir 

çelenk yaptmlmHıDI ietemletlr. 

İzmir şırbaylığı namına yaph· 

rılıcak bu çelenk te buglln 

Obalarda her çocuk dflnyıyı aziz ölil VAeıf Ç1nar'ın meza 

ltllnee mutlakı onan adını, rma konacaktır. 
" IDey,. ağıcı dikmeğl adet 
'dlaa11aellylz. Ağaçlı beraber 
tltak, da btlytır ve ikisi yaşıt 

°'"· 
~ki Ttırk.'lerde ağaç yetle 
idi k göreneği pek kuvvetli 

fit:_ Cumorlok, hu ıöreneğl, 
'~onıllze) edecektir. 

1 İatnlr İlbıyhğının çok yer· 
'tl11de bu f ldancıhğı gereği 

lllai Gnem verilmekte olduğunu 
:.tlaçle ğôrmek.teylz. lelttlğlme 

e geçen kıe Bergımının Ga. 

~ Otaııada da böyle bir fi. 
t 'lak knrolmoeıor. Gamtıeo
-::: ıc:lds, on ol:aoan ıarlılırı 

•t ki 'bagGn bunların blçhl· 

....... hlyle çocuklınn J11eeeA1 

~ •Aıçları yetletlrllmlı de · 

' • ~ıtıbk için olanını hiç 
'-t. llaeyorom. Btıyamtıe lnean· 

"'1 da dGeftnmeyorom. Fakat 

'kGçtıklerl dGeGnüyorom. 
'lerln meyvaya ihtiyacı çok 

'Ildır. .Eekl T6rk'lerln dil· 
• deıtın olan « TGrk gibi 

''•etlf ıöılnfln ııöylenme· 
~·atalarımızın meyvayı ver· 

'""- Gaemia de etkisi (Teıılrl) 
...... ır. 

''Rtln, ba Gamtıeova bölge· 

~ (Mıntıkaııındı) dut ağıcı 
-........_ ~kazd1r. Halbuki birçok 

.Q."- •ğıcı, en kolay yeıletl· 
it bilir. Bonon için yapılacak 
~baldırı nlfoı bıeını hlçol· 

' birer meyvılı ağıç dl k· 
~ il te boalın koru içine 

lı kıbal ettirmeliyiz. 

Okulalarda 
Teftişler Devamda 
Şehri mlzde bolonın Kültilr 

bıkınhğı yönetgerl (Mfil!teşarı) 

Bay Rıdvan Nafiz Edgfiet dftn 
de şehrimizdeki okulılarda tef 
tlşlerloe devam etml~tlr. Y ı 
nındı bıkınhk. metılf'ğl vr. tek· 
nlk tr.drlaat gP.nel dlrektörft 

Bay ROşdft olduğu halde Kır· 

şıyıkı Kız öğretmen okulaaını 

alyıret etmle ve dıbe ııonra 

Kırt•yakı'da ilk okolılardın 

bazılarıDt gt'Zmlş, okulılardıkl 

sergileri görmftş, talebeden hı 

zılarını ıorolar (Sualler) ııor · 

muetur. Bay Rıdvan Nafiz; tel· 

ldlderloe devam edecektir. 
~~~~~----ı~~~~~-

Ba f ldınhkları kurdaraa 

11yın llbıyımız general Dirik.'tn, 
öatlmGıdek.I kıeta koru içine 
ıhnmıı yerlere dlktlreceğlode de 
eGphe yoktur. 

Obıl1rdık.I temiz bava ve 
güneı ile btıyftyen oba yavru 
lırı, bundan ıonrı, meyvalar· 

dın da en iyi gıdayı ılıcık.lar 

ve hepsi elma yanıkla olacak 

lardır. KOçClklflğftade çok meyva 
yiyen çocuk, bftyftdfiğftode 

"TGrk glbt kuvvetli,. Fransız 

dırfümeeellnln örneği olur. 
Oba lalar, f ldınlaklırımıza çok 

iyi bıkıhm. Ve kışfn da bura 
lırdan f ldan ılıb koromuza 

veya bağımızın kıy111Jn1 dikmeğl 

atla ihmal etmlyelim. 

R. B. 

------------------------.. ------------------------
lzmlr ıarbıyltğının istikraz 

parHJDdao olın borcunu öde 

mek için ne k.ıdar sıkınh çek· 

tlğlnl ve dır budceıılnden ayır· 

dığılönemll miktardı~! parayı bu 

işe verip şehrin bıyındırlanmı 

sına ald birçok itleri geri hı· 

raktığım blltyoruz. 

Şehir meclisinin; lııtikraz 

borcu takalı lerloln 

için verdiği karar 

bay doktor bay 

Aokarı'dı ycıkeek 

kamlar) nezdinde 

de bulunmuıtor. 

uzatılması 

üzerine şar 

Behcet Uz 

katlar (Mı· 
teş,.bbOeler· 

Şarbıplığı bir kolayltk ol 
mık üzere heryıl ôdenen ftçer 

yftz bin liranın yGzelll bin 

llramn f lnBB bakanlığı tarafın 

dan l'erilmeel, borç ödendikten 

sonra da flnae bıkınlığı tara· 

fındın ödenen parayı heryıl 

yüzelllşu bin lira vermek BU· 

retlle şarbaytı~ın ödemesi hfi· 

ku111etçe muvafık görftl~ftştö. 

Dön Tüze Bakanı bıy Şük· 

rO Saraco~lu'ndan şarbıya bfr 

telgraf gelmlıtir. Bunda iııtik · 

raz borcu. takııltlerlnln uzatıl· 

ması bıkkındı hOkumetçe ha · 

zırlaoın kanun lıtylhaaının bn 

yftk kamutaya verildiği bildi· 

rllmiAtlr. Kamutay yakındı il 

ylha tızer.lode görGşecektlr. 

Telgraf ta borcun ne şrktlde 

ödenmsl muvafık görbldfiğfi 

haklunda lzahıf yok111 da bo 

nun önceden ıeebh edilen 

şekilde olmHı çok muhıe 

meldir. 

Kanun Kamutıydan çıkttk· 

taa sonra İzmir şarbaylığl bCld· 

Hangi Esnaf Dükkanla
rını Açabilecek, llangi

leri Kapayabilecek? 
Yeni Hafta Tatili Kanununa Göre 
Dükkanlarını Açacak ve Kapaya

cak Qlanları Yazıyoruz. 

Yeni baftı tatili kanununun 

geçen cumarteııl gann ıehrl· 

mlzde tatbiki eırıııındı comar· 

test gGnd 1111 onGçten ııonra 

kapatılacak dökkAnlar meıı'ele· 

sinde şırbıyhklır zabnı me· 

murlarındın bazılır1 yanhehk· 

lar yapmıılardı. 
Kanunun tatbiki suretine 

dair talimatname hendı onay· 
lınmıdı~ı içi, bilbauı ilk gün 

hafta tatili kanunundan lııtl· 

fıde eden eınıftın bir kumı· 

nın dilkkla Ye mağazaları da 

kapalllmıotı. Yınhelık yapılma· 

mıeı için oırbıyhk llzımgelen 

tedbirleri ılmıetır. 

Bfttdn 111haylık bölge (Mrn· 
tıka) bıemeİnurluklırını bir 

bildirik (Tebll~) gönderllmlı, 

cumarteıl gGnG ı11t ontlçten 

sonra kapıtılm1111 ve açık bı· 

rılulmıeı lizımgelen yerler 
bildirilmiştir. Y ılaıa comırteıl 
günlerl 11111onGçten10nrı açık 
bırakılıb pazar gtlnd kapılı 

duracak mı~azı ve dükkaolar 
şunlardır: 

Şekerci, tahmis, çaycı, sucu, 

bakkal, uncu, terzi, manifıtu 

racı, tuhafiyeci, kunduracı. 

terlikçi, kavaf, eııklcl kundura 

makinisti, kola ve fitOcft, göm· 
lekçi, kftrkçft, kadın korsac1111, 

hazır elblıecl, kazmlrcl, şıp· 

kıcı, şem9lyecl, çorapçı, baekı . 

cı, ıeclmerler paetırmıcı ve 

socokcu, bucl, helvacı ve ıu · 

ı11m yağcı, zeyı·nyığcı, mıkar· 

nacı, zahireci, leblebici; koro 

yemleçi, ıun'i ayak yapanlar, 

Haf ta tatili kannnundın Is 
tlfıde edrn esnaf lııe hem CD· 

mırteıl gana saat onftçten ııon · 

ra, hem de pazar gtıaQ dftkkin 

ve mığazılırını ıçıblllr. Bun· 

lftrdın bıtkaları 1111t onftçten 

itibaren kapanacıkhr. Kapat 

mıyıoları eırbıylık zabıta me· 

murlın dolışarılr. kapattın 

caktır. 

Burada (K.) 'harfi (A) oldu hayretle arkadışına bıkıyor, 

ğonı göre, ( A) harf lolo bizde kendi kendine: 

ifade ettiği mana (Avolr) filin· .....- Acıba, diyordu, ne yı· 

den (Olmak) mıııdarıdır. pıcak? 

Baron lkzel bıeıuı sallıdı: Hıron İkzel telefonla yıttlğı 

ceslnden önemli bir parayı 

şehrin bıyındarlak lelerine har· 
cıyıcakhr. 

Yamanlar 
Kampı Hazırlığı 
Herkese 
Yer Bulunacak .. 

V ,.rem mftcadelP. cemiyetinin 
Yamanlar yıyla!lındı kuracağı 

kamp hazırlık)uı tamam 

!anmak üzeredir. İlk zımı"tllarda 
çadır temini gOç bir .fur• m hı, 

göstermlıtt. Fıtket çadır temin 
ediimletlr. Bunun için şenrl · 

mizdeki llgllllue (Alıtkedarlara) 
emir gelmiştir. Birçok ldmselrr 

bu yıl çadır temin edllemiye 
ceğl ııyla . ı yfizOnden kampıo 
ıçılımıyıcağmdan kuşkolanı 

yorlardı. Bu kuşkuya yer kal· 

mımıeltr. Buj[Qn İlbay Gen~ral 
K. Dlrlk: otomobille Y 11man 

ları kadar çıkacak, yolu göre 
cektlr. Cemiyet ba~kanı dok 
tor bay Mltıt da yakındı ce 
mi yet memurlırll~ kampın ye 
rlne gidecek ve orada lıtzımge 
lrn bazarhklnı vaphrıtcıktcı . 

Kamptı rııdyo, elektir( k aydın 
lığı, jaodarmı karakolu ve le · 

1 fon bulunacakflr. 

Kız San'at Ens
titüsünde Sergi .. 

Şrhrlm'z kız 11-D'at eosthft· 
sftntio k\lrdondı erkf'k llaeslne 

gldt'D yol üzerinde yaptırılacak 
yeni bln111 için Killtftr Bakın 
bğının buyıl bftdculnden tıh 
eieat ayıracığı duyulmuştur. Ha 
yıl on bin lira tıhıılıı edilirse 
inşaat baolamıt olıcıkıır. Ge 
l(cek yıl bGdcesinden de ayrı· 
lıcık tabhılaatlı loe11t bitfrl 

lecektlr. 11 bftdceefle lr.oınşu 
iller ~ftdcelerlnden de eoıııhn 

ye ıah@i&at ayrılması f çln tf'şeb 
büste bulunulacaktır Çftnkft 

yeni yıpıelle enstitü yakın il 
lerln de ihtiyaçlarını cevab ve· 
recektlr. Aokıra'dı ve Avro· 

pıdı nptmlmıe muhtelif ens 
tltftlerio yapı plıtnları getiril 

mle ve tetkik edllmeğe baolan 

mıehr. İzmir enııt4tQ blnaııı 
modern bir yıpı olacaktır. 

Kıs ııan'ıt enııtltfleftnde 12 
hazirandı bir ıergi ıçılacakhr. 

Sergide talebelerin bir yıldı 

yaptıkları leler bulunacak ve 

letlyen herkee sergiyi gezip 

görecektir. 

elde edebiliriz. 

Sonra odınm orl1&1ndı dur· 

du, bir ılgara yakll ve f<'deru· 

n'y• dikkatle bakarak llAve 
etti: 

- Doğru, dedi, bıkkın var!. oteli buldu ve tllel ı.nemurunı, Bu kAğıd, belki, haydud 

Felerova ae~lnçle ıözilov de · ııda&Jodı durmakta olan bir Stan hakkında bize es111lı bir 
Türkce'yc çevire.ı: I Z C.: J vım etti: yazı mıklneııl olduğunu ve bu malumat vermez Fıkıt muhık· 

gözlerin., tahıf tuhaf bıkh: Y) h f 11 B makineyi gönderecrğl adıma kak ki işimize çok yımyacaktır. 
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le,......_ Bu, Crypıogrımme deni 

' bit nevi elfredir. Fak.at 
~·.:. bilen y(')ktur. 0111 blle 
~ •r. Bunun bir kopyealnl 

't'llllb tlfre memuruna verdim. ._-.! ettiriyorum. Anahtarını 
'-11111 umuyorum. 

0 n lkzel atıldı: 
' ISlı de meşgul olmıhyız . 
~ Ben tecrGbe ettim. Fakat 

~k hlrtey elde etmlye mu· 
'9; llfı 0laaıadım. Çok kırııık 

e., 

~'b 

- Merak 1ıtmr, dedi, elbette - ( ar ine ge nce: a 
h f (A) d ldl&I teslim etmesini eöylrdl. Meı'ele elmdl belli olur. 

bir ipucu elde ederiz. Siz yap ar ın aonrı ge "' ne 
göre bize ,f!: .. ı"'4o ifade eder. Baron, bu sözleri o kadar Makine gelmişti. Amerlka'h 

tığınız lecrftbeden ntı anladmız? Şu halde K'.~'.~ ve y harf lerl şl4'detll o kedar ııert söyle polis haf iyesi makineyi mHı · 
- Anlatıyım: Bana kıltrH, ı L d 

nln bir ırayı getlrflmeılnden mlıt .. ı, FeleroYa ıyaoam•dı: nın Gtılftoe koyda Ye o dı bir 
bu ııtırlır araııındıkl (K) hırlı 

bizim çıkara~ğımız mana, bir - Ammıdı ciddi konuouyor· ıındılyeye geçerek t>nftne otur· 
(A) harfı yerine kullanılmıştır. 

yer, bir mekAncbr. Görlyorııo· ıonoz bı!.. da. Bıydodon er.hinde bulunan 
Eğer bu mektub eftküti UU'ye 
gönderilmiş ise, bunu yazının nuz ya, elfrenln t'D zorlu tarı Diyerek tıkılıth ve gGIGetd kAğıd sol elinde idi Sağ elinde 

bir Fransız olması lcıb eder. fanı hallettim. ler .. Baron lkael, otelden lıte· de beyaz yeni bir llğıd nrdı. 
ÇflnkG mektubu yazan adımın Baron lkzel hiçbir teY eöy· dlğl yası maklneııl hakkında Banu makineye yerleıtlrdl ve 

bııkı bir llııan bllmeıılne lmkAn lemeden kAğıdı göıden geçirdi. izahat vermlye baılıdı: klavze Gzerlnde derin derin 

yoktur. Anlıeıhyor ki bu adam, Aradın birkaç ııanlye geçtikten - Öyle zannederim ki, dedi, dOeGnmlye bışlı~ı. Felerova da, 

ltılya · Habeş &avaeı, artık 
acunun kııpııına l?elmf~, içeriye 
girmek fizeredir, deniliyor: Her 
açık pazarda, her yara maıııem· 
lekede, her serveti bol ve itlen· 
memiş memlekette yekdlAerle· 

rine aykm birçok azıklar var· 
dır. Bu Hvaş, kuşkuıuı ki, 

yalnız İtalya · Habeı gGç Ye 
tekniğinin çarpışm1111 drğlldlr. 

ÇOnkO genle HabPş ıo~rıkl•· 
rıoa kareı bütün empery•llıt 

ve faşitlrrlo bir iıUf'ğl vardır. 
Sınır Ulelkl,.rl, daha orak mflı 

temlekr lere giden yolları u•rak 
olması, Hl eri hareketlrr bakı· 

mıodao tı,ıdı_!ı , hemmlyeı de 
buna hlıhoca, bftyilk balıklar· 

dın birinin (halyanın), kaçak 
Hnılın bir balığı (Babefiıtaaı) 

yutm1&1 zor o1acıktır. Çünkl 
küçük balık, başkaları tarafın 

dan zehlrJe, kimya ile, ıilAblı 

güçlendlrllf'Cektlr. 1914 deki 

anlaşma es1&larıoa dayanın ıon 

İtalya · Fransa anlaşmHı ltal· 
ya'oıo bir çizme içinde pıtlı· 

mak üzer~ bulunan letlh1&101 
artırmıf, onu kıwıldıtmıetır. 

F•kat bugOn Jtılyı ıılyuasıuıa 
amacından ftrkenler, yıbud ona 

diş blliyenlrr de vardır. lıte 
Almınyı, işte lnglltere .. Japonyll 
bile uzaktan uzağa Habetlı 

tan'a kur yapıyor.. lıılyı'arn 
boraya ekmıt11, Almınya'yı 

A vuıııuryı 'yı f ndl rmiyecek mldlrP 

Bu Adrlyaılk: drolzlne doğra 

ozanı~. hılya için ne demektir? 

Sonra, Habrşlstın'd• iklim, 

toprak bakıınındıın yıpılacılt 

askni barekeıl • r umulduğundan 

çok zordur. C'"oub Avrupaıııaıa 
gO:ıel, temiz, alışılmıo prtlı· 

rından kalkarak Hıb.,.şlıtıo'da 

&a\aşa atılmak. ve bunu batır

mak çetin bir iş lr. 

Orada Akdeoizln meltem' 
yoktur. Onda yeştlllk bulun· 

maz. Orada toprak, b•ekıdır 

ve •leş gibidir. Orada yordla· 
rını koruyacak olanların da 

dayamkh artıktır. hılyı, onlart 

enel~e denemiştir. Oırblerde 

verdiği onblnlerCf! ealr; Uabet• 

ler tarafındın bıdım edilerek, 

erkekllklerlndf!n nzaklaetmlı· 
rak ~eri gönderllmlttlr. Kaldı ki 

yukarıda dediğlmız gibi, Ha· 

beıJlııtan'da yerlilerden baık• 

Avrupalı, Şarkla yaman te hal 

yı'dın daha gGç1ü ve gizli d6e 
manlar bulunuyor. Bana 6yle 

geliyor ki, ltılyı bo harbe gl· 
remlyecektir .. 

Heı şryı ~özl\n fi ne alırsa, eu 
muhakkaktır ki. bu ııavaş, AY· 

rupada ffı yeni yeni durumlar, 

kımıldımılar, de-ğielkllkler uyan· 

daracıktır. 

Orhan Rahmi Gökçe 

barekitını rue aklı talLİb edi· 

yordu . 

Baron lkzd o kadar dal111ıt· 
tı ki, ırkadaşıorn nerede olda· 

ğuna, ne yaptığını bile fırke· 

demlyecek bir b11lde fdl. Sigı· 

rasını söndürdüğft sırada, gözG· 

nftn uclle fı'eleruva)ı ıradı ve 

nihayet, onu, kendi arkaııında 

dururken gördü FeleruH, Ame· 

rlkahnın yapuklaranı dikkatle 

\'e soğukkanhlaklı tıktb edl 

yorda. Bu hal, bir çeyrek ııaat 

kadar ıilrdG. 

1''ranıız'ın canı eılulmıştı. Da· 

hı do~rueu Baron hzel'ln ıee· 
sizce kendi kendine metgol 

olmaııındın bir fayda çıkmıyı· 

cağını lnınmıetJ. Batını peace· 

reye çeYlrdl ve Paria'l 1eynt· 

meAe baılada. pollı hafiyesi ar· iki harfle bir kelime teıkll eonra, Amerlkı'h poliı bıftyeal bendeki bu rnıklae lelmlze ya · arkıdı,ının ırk111nı geçmlt. 
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Çocuk ve Halk Terbiyesi 
Bakımından Gazeteler .. 

Hergün 
Beş Kelime. 

Ondokuzuncu Liste 
l - Tefe\'Vuk - Ösgelmek, fıst· 

olmak ~~~~---~~~~~~-

25 Mayısta Ankarada toplanan 
bdsın kuru ha) ına verilen notlardan 

......... -............. ..,...,,,,,.. ~ ~ ~ 

Eskiden terbiye işi, mekteb 
işi telakkl edilirdi. Mekteb ha 
ricl tesirler ehemmiyetsiz sayı· 

lırdı. Yirminci asırda hu zihni 

niyet değişti. Büyiık sanayi 
devrJ, milyonlarca insanları şe· 

birlere topladı . _,ıoemalar çeşit 

çeşit zevk ve eğlence yerleri 
kahveler barlarlar spor cemi 
yelleri siyesi grupların korduk· 
luı teekflıirlar ... İl4b. Hep halk 
ve gençlik üzerinde şuurlu ve 
yahud şaarsuz tesir yapmak 
tadır. 

Bfttfto bu tesirlerin yanında 
halka ve gençliğe ya~aş ve fakat 
için için tesir yapan dl~er mü· 
hlm bir kuvvet de khablar ve 

' matbaadır. 

Mektebi, hayata yaklaştırmak 
amacını gfiden yeni mekteb, 
bOtOn bu harici tesirleri orC7a o 

nize etmek mecburiyetindedir. 
Gazeteler ve ml'cmoalar, bir 

tarafdan yetişkin neslin ftklr 

leriol bayat tel Ak ktlerlnl ve 

irade lstlkaml'tlerlnl gösteren 
veetkalardır; diğer cihetten ga 
zeıeler, hergOnkO hayaıın çeşld 

çe~ld tezahfirlerlnl göstermı-~e 

çalışmaktadır. Bu itibarla haya· 
tın mOblın bir parçasını ~öste· 

ren, halk ve gençlik üzerinde 
kuvvetli tesir yapan matbuat, 
mektebin ve devlf'tln !Akayı 

kalabJlecl'ği bir alem değildir. 
Gençler, yetişkinler glbt, g11 

zetenio her cebheslne alaka 
göstermemekle beraber, on 
Jarı şlddt'fle alakadar eden mev 
ıular da pek çoktur: Beye;:anh 
haberlf'r, cinayetler, cinayet ve 
hıreızhk davaları, gözebatan aca 
ylb llAolar, şehveti tabdk eden 
resimler ve hikayeler, gfilftoç 
fıkralar bu cümledendir. 

Bnı kimseler, fena tesir 
yapmaeı lhtlmallle. çocuklara 
gazel., okumayı menetmeğ,. ça 

hşmaktadırlar. Bu gazetelerin 
gizil okunmasını teşvik etmek 
ten ve gazetelerin daha dik· 
katle okunmasından başka bir 
Delice vermez. 

Bu vaziyet karşısında yapı · 

lacak şey, gazeteleri, gençlerin 
Ye halkın nıerlnde faydalı teı:ir 

yapacak şekle sokmak ve m,.nfi 

tesirleri mümkün mertebe azalt 
maktır. Bunun matbuat hüri 
yetlle hiçbir mftnasebetl yok· 

tur. Devlet, fiç beş gazetecinin 
ymnlış tefsir edilen hftrlyetlnl 
tatmin etmek için vatandaş · 

ların ve blJhasea gelecek nesltn 
manevi perişanlığına CPVllZ -ve· 

remez. Vatandaşlık terbiyesi 
içinde mOhtm bir rol oynıyao 
ve bir nevi içtimai ve manevi 
muhit olan m.atbuat, mekteb· 
lerlo en büyük yardımcısı sayı · 

la bilir. 
Gazeteler, bir cihetten de 

canlı larlh ve içtimaiyat der
sLlr. Çocuk bugilnkü hayatın 

ana hatlarını gazetelerde okur 
ve onan manasını aohyablllr. 
insan matbuat vasıtastle ve dl· 
ğer memleketlerle mukayese 

yolu ile, kendi memleketinin 

zayıf ve kuvvt>tll cephelerini 
kavramak kodretlof de kazana· 
bilir. 

Matbuatın bir diğer bOyük 

favdaaı da, halka aşılanmHı 

icabedeo ff kirlerin ardı arası 

kesilmeksizin, halk araeına ya·. 
yılmuıdır. Bele idari, içtimai 
ve iktıeadi sahalarda birçok 

lokllaplar •e yenlllkltr yarat· 
mış olan TOrklye comurlyetl 
ve yeni Türk devleti için bu 
mutlak bf r zarurettir. 

lokılAb preoslpll"rloi ve ye· 
nllf klerinl münevver khleye 

anlatmak n hazmettirmek kıs· 

men kolaydır. 

Çııokü hunlar eskilerin za. 
rarlarıoı yenllerlle mukayese 
edt:bllecek kabiliyettedirler. La 
kin görgüleri ve itlyadları na· 
sırlanınış hulunao halk khleıl 
için vaziyet başka tGrUldOr. 
Bunlar, her yenilik karşısJDda 

eski iti yadlarımn tıareılması 

nf'tleesi olarak bir elem hlBalle 
karşı!aeırlar. Bu onlar için ta · 
bii bir iç sareıntasıdlr. Yeni· 
liklerdeo rahatları bozulmuş ve 
hususi meof eatlerf zararı uğra· 
mış bulanan bir takım faelde
ler ise halkın bu tabii ve mu· 
vakkat sarsıntılarından çok de
fa istifade ermege çalJoırlar. 

Der yenilik: karşısında beliren 
bazı reakAlyonların bir izah 
sebebi de budar. 

8unun için lnkllAbça Tdrkf · 
ye ruatbuatının vazifesi esae 
teşkilat kanunamoıon belli 

başlı prensiblerlnf •e lok!IAb 
umdelerlnl bıkmadan ve usan· 
mad11n halkın dlllle halkı ao · 
latınaktır. Bu prensiplerin halk 
tarafından anlaşılması •e be· 
olmsenmesi demek fokılAbın 

memleket içinde köldeomesi 
demektir. Bu kökletme amell· 
yeaine ehemmiyet vermlyen 

memleketler er·geç bunun ce· 
zaeıuı görürler. Bu umumf 

- Sonu 6 rncı yilzde -
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Görünürde blrşeyler yok •. 
Sağda, solda gözlerimize blçblrşey 
çarpmıyor. Bunun bir manevra 
olması da mümkün değil .. 

Daeman. koskoca bir fırkayı 

ıamameo ortadan kaldmb yerin 
dibinde eaklıyacak değil tabii .. 

Sabahla beraber taarruza 
kalktık. Fakat ne görelim: 

DGemao, kannlıktan istifade 
ederek karşımızdan kıçmıe. 

İıtlbkimlar, blzlmkllerln nara · 
lırı, kahkahaları He çınlıyor .. 
Biraz ıonrı ileri e atılan mflf. 

Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

rezeSer habP.r veriyorlar: 
- Dü~maoın bPşlncl fırkaeı 

perişan bir halde kaçışıyor. 

Hemen harekete geçtik ve 
takibe bıoladık .. Benftz, dağlık 
arazideyiz. Etraf takt bftUlo 
tepeleri ve lstlbkAmları artık 

tamamen ele geçirdik. BAktml· 

yet ve zafer kat'i olarak bizde. 
Fakat durmadan, dinlenmede.o 
ilerlemek, neticeyi biran evvel 
leebit etmek 14zım .. 

Zaptedllen lstlbkimları geri· 

de bıraktık. Y ınudag te ele· 

I•'aik, miltefevvik - Üst, 
üstün 
Tefevvuk - Üsgelwe, Ost· 
olma, üstünlük 
Örnekler: 1 - Dü~mana yal. 
nız silıihca değil, kafaca da 

Ustolaolardır ki barbı ka· 
zanırlar. 

2 - - Bu işte Ahmed, Meh· 
nıed'e ibgeldi. 
3 - Düşmamn üstün kuv. 
vetlerini dağıttık. 
4 - Jstediğimiz Tilrk gene· 
liğinin 1alnız zeki değil, ıra 
flstilolüğüdür. 

2 - Tekaddüm etmek - Ün· 
gelmek 
Mütekad<llm - Önceki, ÖD• 

gelen 
Kıdem - Öncelik 
Örnekler: l - Niçin her 
işte benden öngelmek isti• 
yoreuouz. 
2 - Mütekaddim arizemde 
bildirdiğim gibi - Önceki 
sunumda bildirdiğim gibi. 
3 - Asker ereccleriode (riit· 
beleriode) öncelik, baolıca 
esaslardaudır. 

3 - fhtİ&a! - Uzuğ 
Mütehassıs - Uzmeo 
Örnekler: l - Aırımız, her· 
oeyde uzuğ nsndır. 
2 - Ekonomi bakanlığıoa 

yeni bir Alman uzmanı gel· 
ıniotir. 

4 - Muhtelif - Tiırlü 

Örnek: Giloün türlü hıber· 
leri arasında en dik.kat de• 
ğeri, İtalyan •· Habeş anlaş• 
mazlığı hakluodaki son ka· 
rardır. 

5 - Müteferrik - Aynk 
Örnek: Eskiden bir ilimde 
ihtisas df'ğil, mı.liimatı mü· 
teferrik.a ve muhtelife daha 
çok hoıa giderdi - Eskiden 
bir filimde uzuğ degil, ıynk 
ve türlıl bilgiler daha çok 
bo~ giderdi. 

NOT: Gazetemize gön· 
derilecek yazılarda hu 
kelimelerin Ü!!tmanhcala· 
rı kullaoılmamasını rica 
ederiz. 

Yeni neşriyat 

Kültür 
K.illtGr mecmuasının 37 inci 

ııaym da çok zengin milndere· 
cıtlı çıkmıotır. Bu nDehıdı 
Vali General Kbım Dlrllr.'le 

doktor Necati Kemıl ~ip NI· 

had lyrlboz, Stepban Şvelğ, 
Luaref, Asım K.ftltftr, İrfan 
Aazar, Aytekin Kültftr ve S. 
Ş nın g6zel timi ve edebi yı· 
zıları vardır. Okurlarımıza tı•· 
ıılye ederiz. 

Esrarcılık 
Eerar eatan İklçeşmellk'te 

Osman oğlu Sabri f btl11e bık· 
yerinde (Mıhkemeefnde) on ay 

hıpfe n 166 lira pıra ceza· 
sına çarptırılmıştır. 

rlnden akan livlar gibi ovaya 

doğru aktık •e Gızlıgöl letlka· 
metinde kaçan dOomanın ıreolne 

dOotOk .. 
Bfrarahk cenıblarımıza ha· 

kıyorum: 

Batan fırkalarımız taarruz 

•a ileri hareket halinde.. Ve· 
rllen muharebeler, cidden çok 
kanlı ve çok dehoet 4verdf. 

Bu kadar zorlu bir çarpış· 

maya bilmem teeadaf edilmiş 

midir? 

İlerliyoruz. Şimdi bile o 
kadar heyrcmdayım ki vekayllo 
sllelleslnl 14ylklle ıakıb f"de· 
mfyor ve hatırlıyamıyorum . 

Taarruırnmuzun bu gOz"l ve 
kat'i inkt~arıoı, nihayet hfiyOk 
bir ihata çeoberi ıaklh elif ... 

Muazzam bir orduyu, böyle 
bir çenber içine ılmık kolay 

Neler Yazılacak? FudhoiM:çı;rıoıı 
Sayım Bitince Top Atılacak Halk 

Sokağa Çıkacak! 
·-·--20 Blrlnclteşrin pazar gfi· edecelderl bfnalardıt oturmıyıp 

nü bütün Türklye'de genel la köprü altı, cami avlm glbl 
nüfus sayımı yapılacaklır. Bu· açık yerlerde veya taşım vasıta· 
na dair llbayhğa gelen ek tali· ları içinde ve yahot yollar üze· 
matnamede sayımın birinci rinde oturanlar varsa booların 
gOnü yapılacak l~ler şöylece da sayıma ldhallerl lazımdır. 

aolahlıyor: Sayım gftnO bu gibiler ı:abıta 

Sayım memurları o gftodn marlfetlle meydana çıkarılır, 

esbabı en geç eaat sekize ka· sayıma sokulur. Sayım guaQn· 
dar ~azffelerl başmda buluna· ıJen önce yola çıkmış olup ta 
caktır. Sayım memur:arının Hyım gfinft sabahleyin veya 
muayyen saaua vazife başında daha sonra şl"hirlere ve kasa· 
olub olmadıiı..larını kontrol halara, at, arıaba, kamyon, 

0

oto· 
memurları kontrol ermekle mobil vesaire kara tışım 
beraber ayrıca ilbay, ilçebay (Nakil) vasıtılırlle ve yıbud 
ve nahiye direktörler! de ken . yaya olarak, veya tayyare ile 
dl bulundukları yerlerdeki bü· dışardan gelerek giren yolcular 
tfto bOlgelerde sayım lololn da eayım defterlerine llhe edi

lecektir. 
ne dorumda olduğunu tefdı 

edecekl.,rdlr. 
İlbay, ilçebay ve nahiye di· 

rektörleri ve kontrol memur· 
larıoıo teftlılerl sıraaında vazl{e 
başına gelmemlo olan sayım 

memurları buloodağu görOle· 
cek olursa bunların yerine 
ihtiyat sayım memurları gön 
derllecektlr. Ayrıca nüfusun 

çokluğu sebeblle yardımcı 88· 

yım memuru icab eden böl· 
geler için tahsis edilecektir. 
Sayım başladığı eıradı her nü 
fus hakkındı sayım defterlt'!rl· 
ne şu malumat yazılacaktır: 

Bulunulan yerin adı, bina 
oın numarası, yazılanın adı •e 
soyadı, oturduğn binanın cinsi, 
tebaası, dini, ayle içinde ko 
nuştoğu dlll, bildiği yabrncı 

diller, n~ede doğduğu. görOoilr 
vOcud sakatlığı varsa ne olduğu, 

kadın •eyı ukek olduğu, yışı, 
evli mi, bP.Ur mı, dul mu nya 
booanmı mı oldn~u, yeni harf. 

lerle okumak blllb bilmediği. 

mesleği. vazifesi veya işi yazı· 

lıcıktır. 

Sayım ve kontrol memurla . 
rının ziyaret ettlklerı binalardı 
oturob ıohbet etmeleri, yemek 
yemeleri, meşrubat vesalr lk · 
ramlar kabul eylemeleri, nl· 
hasıl vakıt kaybettirecek, vazı. 

felerlnl geciktirecek hertOrlil 
hareketlerde bulunmaları ya. 
ıaktır .. 

İlbay, llçebay ve nahiye dl · 

rektörled keodllerfnln vazife· 

lendfreceklerl memurlar •eya 
kontrol memurlarının ihbarı 

Qzerfne bu gibi halleri haber 
ahrlarea bu gibi yolsuzluklara 
yapanlar hakkında ııayım kano· 
ounun 6 ıncı maddeslntı göre 
para cezası tertip edeceklerdir. 
Sıyım memurla11nın ziyaret 

.bir lo değildir. 

Bo ,ralık, Afyon fstlkıme· 

tindeki kuvvetlerimizin Afyonu 
lstfrdıd ettikleri haberleri geldi. 
Bani, ou, lngtliı erkanı harbi· 
yesfnfn: 

- Alınmaz, gfrllmu, düo· 
mez . 

Dedikleri matuf letlbkAmlar 
yok mu, lşt11 onlar şimdi TOrk 
askerinin ayı•,,. .. , altındadır. 

Bir dakika,:.~ ~r. birkaç saniye, 
Mustafa K( .... al'I, 14,evsl'yl, İe· 
met'I görmek feterlm .. 

Moıtafa Kemal'ln gözbebek · 
leriode tutuşan kıvılcımlar 

~imdi kimblllr naeıldır? O da 
klmbilir ne kadar müteheyyiç 
tir, kimbllfr hangi dağın tepe 
sioden nereleri seyrediyor, ne · 
redeP nereye koıuyor H ne 
emirler •eriyordu?. 

Ancak bonların yazılacağa 

kısma (Sıyım bölgeleri dışında 
bulunan n6fos) diye şerh veri · 
lecektlr. Sayımdın önce trenle 
yola çıkanlar Hyım gGnO nğrı· 

yacakları ilk istasyonda tescil 
edlleceklerdlr. Sayımdan evelkl 
gf!ceyl denizdeki bir taşım VH· 

lasında geçirenler ilk Umanda 
sayıma eokulacaklardır. Bunlara 
Hyım güoft veya daha sonra 
ilk uğrayacakları limanda tek· 
rar sayım defterine kaydedil· 
memeleri için bir veılka Ye· 

rlllr. O eGn her mevkide mev
cod bütan bölgelerde BByımın 

blttif hakkında malumat ah· 
nınca bulunulan yerin en bd· 
yük mülldye memurunon em· 
rlle top veya bomba atılmak 

veya dellil çağırtmak ve davul 
çıldırmak auretlle sayımın bit

tiği llAn edllecekltr. Balk an· 
cak bundan sonra sokakları 

çıkabUecek ve taşım (Nakil) 
vasıtaları da çılışıbllecektlr. 

Bataklıklar 
Ne Vakit Kurutulacak 

Diln llbayhk eağlak meclisi 
sağlık ve soeyıl yardım direk· 
törlftğftode General KAzım 

Diriltin bıekanlığındı toplan· 
mıotır. 

İlbaylığın en uzık köylerine 

kadar be1yerde bulunın batak· 
laklar hakkında gelen roporlar 

okunmuştur. Bu yıl bataklık· 

ları kurutma için genel bir 
eavaş yapılacaktır. Gelecek yıla 
kurutulmamış hiçbir bataklık 

bırakılmıyacaktır. 

Barselon Panayırı 
Bıraelon'da 1-10 haziranda 

areı ıduHl Baraelon ôrnek pana· 

yırına İzmir tecim ( Ticaret ) 
odası da davet edllmletlr. 

Büyfik TOrk oğlu, alnı yfik· 
sek, bahll açık Türkoğlu, göğ · 

sünfi gere gere seyret eserini!. 
Dftşman yavaş yan~ f batı 

çemberi içine ahumağa başlan· 
mıfh .. Artık on'8r idn hiçbir 
kortulne lmklnı kılmamıştı .. 

Sevr muahedesini sOngOle· 
rlmlzfn ucuna taktık, teşhir 

ediyoruz .. 

Baş•eklllerln eseri on milyon 
nOehHı on Hntlme .... 

Plyee devam ediyordu ve 
bizim tuluatımıza gôre .. 

Nihayet 30 ağustosu da 
bulmuştuk .. Olan oldu, blıen 

bitti.. Aslıhanlar civarında, 

sabahla beraber dOşman ordueu 
artık tamamile çevrllm.f eıi .. 
Evet, bir ordu ihatası ne de· 

mcktlr, erklnı harblar" soımalı .. 
DQfawa burada ıoa aeledal 

Yarın BaşJanıyor ,.-· 
Yarın öğleden soorı S g 

cık etadyomunda Altıy-ı~ ~. 
ıı•1"" 

ve Göztepe-lzmlrepor aısfl 
ları arasında iki fodbol 1 
yapılacaktır. tdt· 

Herkesçe blllnmesl gere ıı• 
ki altı Uul kulnb takıaalıfl ge· 
yapacakları bu yarıeaıılırt pıaı:' 
lecek olanların •erecekleri ~ 
hava kurumuna aarfolo••:,,. 

ve böylelikle birde ııpor bel 
yaresf alınecaktar. Vıt•010 ıoY 
klişesinde yarışmalırdıDdikteO 
lanacak para birleotlril ~pttt) 
sonra başımız Ostünrle (~ ısl' 
adına taşıyacak bir tıyyırerfJ .. ~ 
oğultuları göğüslerimizi .k1

' 

kabartacaktır. ,ıaıı• 
Yarın yapılacak yarışlP ,tJI' 

ikisi de mfthlmdlr. Lfk :ı.-11 
rının birkaç haf ta etel _,4· 
olma11 herkesi Alsanctk 

yomundın uzaklı1ur1111ı11'' 
Dört takımdı eD iyi ~· 

larını -.ererek oyuna Ç1 

!ardır. 

Deniz Yurdu 
ıatJ• Kurucu fi' 

"' Kongresinde DftO 
rarlar Verildi fıJtJe' 

timler Seçildi·· dto 
Deniz Yurdu kurucollfl ,,.... 

ıkoam Birinci kordondaki 11,r 
larında toplanarak Yurda:,_,. 
lemeel için 6lk6lertot fi" 
atmıolar n bazı kararl•f ~·· 

dlll mlşlerdlr. Y apılao yöotı lllı'f 

rulo seçiminde batklnhA11~ 
GeoP.ral K4zım Dlrf k, plllJI 
baolı:anhğa yarllbıy Sedıd ô.t'" 
muhaelbliğe Bay Abaıed Sif' 
gln, mee'ul mnrabh11ıhr """'' 

0 el r 
Berlkı Bayrakdar, ge 1~ 
gınlığa Bay Adil Boğa' ~ 
memurluğuna Bıy Nly..ı 
mitlerdir. ,,, 

Murakabe kurulun• dlll,_ı. 
Ali Sabri Rozkurt, Ba1 ılfl'' 

Bay Nizam Bılkuv (l":.011' 
dlrektörft), haysiyet dl 

1
.,,fl 

Parti başkanı Y osgad ,. 1'1 
k•' Bay Avni Doğan, ıvo ,,er' 

MOnlr, doktor Bıy 8 
Hulki seçllmlolerdlr. ~ 

.,,oı• 
Genel kaptıohğ• ,_Jff 

yarbaylardan ( Kay111ık ı.1'1· 
dan ) Bay Mehmed CelDS,,,, 
ken kaptanlığını BıY f'1 
kaptan, kfirek kaptınlıA'°' ~,p· 
Fahri Bayrekdar, yıııo:.,,-• 
tanlığına Bay Cemal GOIO 

seçilmiştir. il"' 
Deniz Yurdunun ka; t11 

bhtlkteu sonra Gyelere ;.-' 

ziyafeti •erllmle ve 
konuşmalar yapılmıottt· "1' 

veren bir inean bılfodl "°" 
kozunu da oynadı, fı~1 ~ 
Partiyi kaybetmletl. 1'ıl0 .;_ 

lnhlzamlı elleri mlze dOt~ ~ 
Mddafaayı devaoı etee~,..ı•• 
bataklıktı lustmlmıt 

yığınları gibi kmlıe9k1'~ 
Bizim fırka, Morıd ""'- 1 

vadisinde ilerliyor. Dili ıt.,. 
klO J 

kadar mOhlmmat bırl ııol"" 
hıyret ediyoruz. Esir k•

1 
11 'I 

mftnbezlm, meyus, perlf' 

hald~ geçiriliyorlar. si 
101'• _,. 

DO~mandan alınan ~·--
fek ve mOhlmm•taD ÇO •t 
bizi haklı olarak h11reıe ~ 
şürdft. Çankft bu tıdd~,llf 
techlzatlı bir kunetfll ~ 
sökOlfib k.ıçmılDll1 1 ~ 
Eğer bu techlut blıde 0~ 
Malhlm enel Edlb'lo ttl ;" 

- So•• 
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Meşrutiyetten Evvel ve Sonra .. 1 Dilimiz 
KıJavuz Basımızdan ·G~.,;enler .. 

14 ' Yazan: M. Doğan Batu (~in Dersler .. 

... Yeni Istarya Müddeti T 
cimenleri Sızlandırıyor. 

--··· ... ··· loplantıda ilçebay Sözü Evire Çevire Bud ... ;b:: ... -bır denem• 
yapmak lıllyoruz. Bflmedlğfnfz 

Mu .• fıu·· y ü De Kışkırttı. . kelimeleri, cftmleler içinde, knl· 
laaacığıı. Oımaolıcalarına bık· 

---------,-------- · madan, bo kelimeleri, hlldlğl· 
1'oplantı, birincisinden dıha Kaymakam, bo söz mınn· mabılle tecuüz etmleler. Blça· nls köklerine göre, ne anlam· 

...... retli oldu. O tırlhlerde her raıı ile MühG Efendiyi de söze regioı Gmmetl oehh eylemleler. lara gelece~lni ılz t11ımlayınız. 
tedif taboro da boy onda, bin karıthrmak lıtemlt n muvaf · Emmft a1ayltl dnletl ve ittir.· Görecekılnla ki kılnozu ezber· 
lıletcatlu bir tabur efradına fak olmoeıu. bati Ammeyi selbd lhlile taead· lemek ihtiyacında değllılnls. 
•arı ıelecek derecede cephane, Mftf til zaten tetik ileUlnde, dl ciir'etlode bulonmueler ve Kökler, bildiğiniz köklerdlr. Yal 
elblae, malzeme ve ealre bolu pallamak ftzere bulunan bir ıl saire ve ealre. Bu gibi ef 'ali nız T6rkçealn kelim" yapıt 
••rda. Uhrl tarbayı bono ha· llht1. Sabahlan beri küplere denaatk&rane, hukoku tahıneye uıullerlnl bilmek lazımdır. 
brlıyarak, aeabi bir tavırla; binmişti. Bir avuç yezidi aleyhi tecnftz ve · taarruzdur. Trlıraf " Hava ıehllkeılol bilenler,. 

- Ne duruyoruz? -diye ba· makamftnnarl velhıdldln, bir hatları da hu meyanda parça· kurumuna Oye olmık, billtln 
1-rdı. Rr.dlf taburunun da bo avuç kafirin koca bir d"vletl l11omıetır. Şayet muhabere im· yurddaelaır için 88v88omaz bir· 
1'1ada bo kadar ı114h ve cep· muazzamai lılıtmlyeyl biçe sa kıin1 oltıaydı, ıonrım slzt; Ubri dileerge olmuelnr. 
.... e var. Buna rağmen biz ho· yarak bu gibi edepııi&llklere yel- ıaboruaun hemen ıtllh altını Bu mlıaldekl " Snıınmaz ,. 
Rlcla oturmuş, ıodan ıedblrlerle lenmelerlnl bir tftrlO humede · alıaarmk bağı ve isi gflruhonon kellmeslofa " Jhmal edilmez ,. 
'lraııyoroı. Elimiz, ayıgımıı mlyordu, aklana ıığd1ramıyordo. lzaleterlne ferman çıkmıysca· demek olduğunu daha önce 
'-tıı lmlı gibi ve eehlrden çdt· Kendlılne ıöz ve halli bfl ğıaı kim temin ederdi? Aııker- yazmıetık. Acaba "dl'leerge,. ne 
llla111aga mahkdm lneanlar gtbt yGk rey hıkkı verilmesinden ilk cihetini blnbatı bey daha demektir?. Bu "ge .. eki ne ya 
'-reket edlyoroı. Kıreov•, ne· meD1J1on olmueto. Beyaz ııaka· iyi fehmG idrak ederler. Zabl· pıyor? "Teklif,, karıılığı aldı · 
'eetdlr, ıurada; boraomuıon hnı ııvazlıdıktan sonn; tın ve a111klrlmiz, maaşalliho ğımız "önerge,. "takrir .. karı• 
'canda bir yer. Madam ki mu - Efendim ·dedi zaruretler, taalA, bir atetpare celideı ve lığı kullandığımız " dllerge .. 
ta...ra altında değiliz. PetAIA mahzurları kaldırır. Malumu hamıııeulr. Dıilerlnln flklrle· hep böyle yapılmıt kelimelerdir. 
'-rekete ~eçeblllr ve Kırtovayı llllerldlr ki, bu ıebvanıa kitap rlne kahr111, şimdi eorada top .. DDeergea. demek "dileen eey,. 
.... rıı. Şa dakikada, yani bl· larda da yeri vardır. Bunda ib lanın bizler, hemen bir maz- Oamanlıca ile .. terettGp eden 
~ ~ lllftzakerelerle meegol bu· tlyar edilecek tarlkah amel, şıh · bata yıpar, mtlbClrlerlz. Kay· eey,. yani .. vecibe~ demektir. 
-...ıoğomoı ıo an içinde Kır· ei menfeat için olmıyacaktı.r. makam bey de bir ariza yazar Romanım gazetenizde otuz 
"'-'da kalan kardeılerlmlzln Ellerine ıllih vereceğimiz aıı · ve yc;llar açıhr açıtmH, ariza bölem kadar olacaktır. 
'e •ğır ltkenceler ve Bulgar kiri maosorel Mubammediyeyr; ve mazbatayı zatı tıhaneye tak- Halk arHına ayırga ıokarak 
~it kar1111nda kaldıklarını - Adım öldGrDnGz, alıca · dlm ederiz. Bir ıarlftan dama· bugGnkü blrllğl bozmığa kal· 
...... meliyiz. Yaptığımız fteyl, ğınız pıral1rı bize getiriniz . lômat terirlz Görecehlnlz ki kanlar, politikacı df'ğll, yurd 
~lmayın amma, merdllğlmlze, Yolla bir vazı n1&lh11te ha· Padleah bile bu işten memr.ıon karalaradır. 
'1k'IG8ClmGıe aığdıramıyorum. lonacak değiliz ya.. Bir avuç olacaktır. Anadoluoon yftzölc;eei ne 
Ba ıGsler, haz1r bulunanları aııl keferel fecere turada bir - Arkası "'11 - toltuğuno ııöylermlsiolz? 

~Jee harekete geılrınleıl. Fa· .•._ __________ ...,,I ' Cumurlyetln aııl gthenci, 
t lı, çok nazik bir ııafhada I Halkın Dileklerı . aydın ve uyınık kaCah blr 

.... IDayordo. 1çlerlnden kay- Hava gençliktir. 

:_kamla redif taburu komıa· Acıpayamdan Bu gençliğin başlıca aytr 
ı lıe, bGyle bfr fikrin atıl _ _ ,.. • •··••--- maçlarından biri, yurd itlerine 

-..._ı bekliyorlardı . ÇankG bt· Bir Tavzih.. Tehtikesini Bilen önermektir. 

~Din dayolmaıı akabinde der· Gaaetenlsln 21 mayıı 93J O yeler Nasıl y azıhr? Biz ıeçkioler için baıka hılk 
l balatunca bu met'eleyl ko· g6nlem1:ç ve 6~1 aayılı nOı· Bav• tehll~eılnl bllrnler için batkf bir dil istemiyoruz. 

..... Qflardı. Böyle bir cereyan haıının altıncı eablfl"•lnln ikinci Eıklden halk: " - e1gara kol ııı....._ """" Gyeııl olmık için: 
;;~d.ğı takdirde lıtlfade ede· ıGtanonda "Bir yorddat Da A _ Her yıl en ... ğı lanır mıııaıı? Sözde ıeçklnler 

lQerdl. LanlıLtan bir dilekle bulaao· ite " - cıgara Jııtlmal buyurur ş. .. .. yirmi llra vermeğl vermeği 
~ rbeyıa (Belediye relıılnln) yor.. bathğı alımdaki yızı taahhGı etmek, ·toplama it moeonuz? derlerdi. Biz ıeçkln· 
..._. e&alerl Gaerlne iki aaı, biri haLILata u•gon olmadı.landan k 1 L 

1 1 
11.ıı.to a•ırmaçı kOlttlr yakaeklf · 

"il .. • J Pı lerlol olay aehrmaa ç n e• J 

illa yGılerlne baktılar. Kay- tavzihine IGıGm hlııl olmn•ıar. 6i olduğu flkrlndeylı. . llıı..L -r ıaahhltler her yılın hazlra· e· 
-qlll cnab verdi : llçebıy orunlağo tarafındın nıuda alınacakhr. AtalGrk, devrim yarayaıGn 
a._ - Gflıel aöyllyoraunus. Bak· keıtlrlldiğl ıöylenea asmalar B _ Hın ıehlfkealnl hl· de hedefe bDkaCll yollardan 

•hz. Bundan tabii blreey ola· belediye tarafından kıldml dol•tırak değil, doıdoğru git· ~ F L d ı L k len Gyelere bir Gye numı 
.La- • aaıt, eğil b n altllf mı•t1r. A"açlattmhnHı caiz ol meyi ıever. Devrim prenılple ~ t b tl•b -'lih l v e . raıı ile öıt:I bir rozet veri· 1 

oru 
1 

• •• a tını dar ıokaklar Gzerlne rinde örUln koauşaa &.amlllıı ~k h L t tm L bir n mı7an lir ve bimlerl 11· anıla yazılır. L: areae e ea; e· f h LL b l ba de.• ildir. 
.,.,. lalle allthlındınbllmek, in· tuarru aaaı u unmıyın 11 C - TaahhGdGnG yerine ?J 

ıl... L· ·ı LI d · l t d Daha dan Ankara~da idim. ~ tenlyeye mGtnakkıftır. Bal· aıtı er es.. e•ır er an mr ıetlrmlyecekler, Tark hın 
~I buıGn lradel eenlye lı· bir tekilde aıımı çardakları kor· kurumuna haber vererek Gye· Böyle blrıey konotoldoğoau 
~l edemlyecek bir vulyette· duğo, bonlaruı yazın plHlnek tikten çekilirler. Üyelikten doymıdım. Onun için bo ha· 
~ latanbul'la ıöyle duraon; ve arıları ıoplıdığı, Hmadaa c;ekllealerln lılmlerl de ajana· berin belglollğlnde tGphe edl· 'ta merkezi olan Manast1r'la kopan dal, yaprak ve döktUen la yazıhr. yorum. 
11.....· lllahabere edemi•eeek, la· GıııGm çtlrGkler!oln yolları itte kelime ka::ıılıkları: 
~ J Ç - Yirmi liradan 8flğ• 
"- •lamıyıcak bir vaslydte· plıledl"l ve umumi 11hhatı 8Goerge - vecibe 
• .._ e yardımd• bulananlar TGrk 

Ancak' zatı ı•hıneye ald boıdo"o nazarı dikkate ahnmıe Bölem, ay1rga - tefrika 
' "' hna kurumunun yardımca lıa - bir eallhlyete, blıha gibi ve eııaıen ıokaklar Gzerlnd" (biri gazete tefrikası, öteki ni · ,.._L Gyesl olurlar. Ba Gyelere 
...._ 

11lerln kanımaıı doğru ol· keyf j uma çardakları kurul fak anlamını) 
-~ rozet verllmeı 1'fl lılmlerl 

•lllllla; bir kerre de bu m111 "t'e .. hıi ıaearrof lan göı ,, Ylzölc;e - Meaabal eathlye 
neıreClllmez. ı...-- MaftG Efendi Hazret· yumalmıııı medeai hiçbir ıehlr Aydın - mGne.,.,er 

'~• fıdıltne mtltaleal1rını •e kaHbada emeall görOlmlyen D Ona ıehllkeılni Ayırmaç - farika 
Jellm. garlbedeo olduğundan como bilen Oye yazılmak için AD· Seçkin - gGılde 

rlyet prenılb ve kanunlarına kara,dı TGrk bata korumu Boketll - moveç 

Salı.ip ve Baıyuganı 
'1 ll-,c1u Rtodd ÔKTEM 

...'!_-..ı nefriyaı •e yuı io1eri 
~: .Kemal Talit KARACA 

~e11i: 

t, ~ İkinci Beyler 'eobtı 
't llaik Partili bioau içinde 

't..:.:ar: lzmir .. ANADOLU 
: 2776 .. Po11ta kutmu 405 

' ABONE ŞERAİTİ: 
'ea 1200, Altı aylığı 700, Üç 

'ta... l7hjı 500 ku111ftor. 
-~ lllemleketler için eenelik 

-ııe Clcreti 27 liradır. 
lieryerde 5 Ku111ftar. -ı nClabalar 25 kmuetor 

L d h 1 merkealne baeka yerlerde de ÔrkAo _ m•bhem aya1rı Gten ve er DiBi ııa u u 

ılmdlye kadar ihmal edilen bu TGrk hata kurumu ıobele· Belgin - mnıuk 
rlne mClracaat edilmelidir. • 

asma ve çarclaklarının kaldml • • 
muı belediye mırlfetile yapıl · TaahhGdGntl yerine getir· Bu genç kızın tay'ını dedi· 
mııtır. mlyecekler Törk batı koro· ğlnlz kadlır güzel butmuyorum. 

mana haber vererek Gyellk· Taylan dellklah, genç kızla Belediyece yapılan bu iti 
ten çf'klleblllrler. Seneıl için rın gözft öıUlnde kalınk uzak· llçebıy yapmıı gibi göstermek 

L de haber nrmeden aidatını laetı, gitti. ve bunu gueıe ile te~hlr etme. 
gar1ak&rane taklb edllen emel· vermlyenlerln iıimleri de AtatOrk eeslz, dlr. 
den m6nbelı olduğu lıtldltl ajansla yazılır. Çaa..ıenıııa etini bulamadım, 
olunuyor. Eıaten y.zan Ahmed fıkal benzerini bir mağ11ada 

çavoıun okuyab yazmak bil· Şarpi Yarışları gôrdam. 

meyen bir va,tandaş olduğundan BugGn ıaaı 17 l• Alnncak Bu iki kıs, biri ötekladen 
bunu mazur görtlr n matbuat takl deniz yurdundan baılıya· gGçlOkle ayrılabilecek kadar, 
kanonu h6km0nce hu yazıların rak yapılacak earpl yaraılarına beozeı'dlrler. 
ayni ıGtondı neırlnl eaygıla· 6 earpl girecektir. Yarıı bittik· İki eHab ar11ında bu kadar 
rımla dilerim. tei. ıonra yo:dda ıenllk yapı· benzeıllk hoeomı gtımeı. 

Acıpayam belediye relıl lıcak kazananlara madalyalar K.amlllam ile faıl•m araldl· 

M. Ali Akıncı nılleoekdr. !la 11s1a W...Ul&l•il beuttlk· 

Yeni Tarifenin 
Moracaatte 

Düzeltilmesi 
Bulunuldu. -Şehrimiz ihracatçıları; Uman lecektlr. Yedi gOa ıoar1 11tarya 

itleri genel dlrekıörlGğGotln Gereli ton batına 12,5 kantt 
haziranın ilk gDnOndenberl olar.k al•nacıktır. 
t•tblka hatladığı yeni 11tarya Bllbuıa GrGnlerlmlıln GnemU 
ıarlfesloden flkiayea etmekte miktarda ihraç edildiği mnılm· 

dlrler. Dan bunun için Ek.o lerde bir vapura muhtelif tecl· 
noml Bakanlığına telgraf çekli· merler tarafındın mıl yDklealr· 
mlştlr, ayrıca ıehrlmlz tecim kPn y6klf'menln ylrmldôrt l8al 

(Ticnet) odasına dı batvorop gibi k11a bir &amanda t•ma•· 
tlklyeılerlnl blldlrmlılerdlr. laam11ın• imktn yoktur. Bana 

Odada meıı'ele Gzerlnde ted· b1Zı ıeclmerler (TGccarlar) .. t. 
klkler y•pılmakt•dır. Teıklkıt larını birkaç glln ueldea ıat• 
bltlrlldikıen ıonra oda tarafın· makta ve malı yGkllyeceklerl 
dın bakanhl neadlnde teıeb · yere çekmektedlrler. Balbakt 

1 
biate bolunolacıkt1r. ylrmldört saatlik mflidet lçlade 

Dftn bn önemli meı'ele ilıe· mal yGklenemfyecektlr. 
rinde tahkikat yaphk,' meı'ele Liman leleri genel direktir· 
ola çok önemli olduğunu öğ· IDğGaden tahkikat yaptık, bi• 
rendik. Tarifenin durumu ürGa· verilen malftm•t• göre larlfeala 
lerlmlslo maliyet f fatlne teı!r b11ırlanııında ekonomi baka•· 
edf'cektlr. hğı yeni tarife için beryerdeır 

Haslranın ilk gftnGnden hl· mGtalea ıormue, tlmdlye kadar 
haren tatbike baelanan yeni tatbik edilen tarf felerl lııemlt-

tarlfede ıtarya mGddetlerl çok tir. Bu t11trelu bakanlıkça tel· 
kısaltılmı,hr. Bllbaua ihracat kik edildikten 9onra TGrklye .. 
sıraıında ( Tahmil iicretlerl ) nln her Hm.nanda ayol tarife· 
faehnda bu mtlddet yirmi dört nln tatbiki kuarlattırılmııaır. 

saat olarak teıbh edilmletlr. Menin limanında bir npar 
Bir tecimer: malını tatlara yirmi dört eaatten fazla kal· 
yOkledlkten ııonra yirmi dôrt mH, boııhıc•ğını bo..ıı,,., 

ıaat içinde mabnı npura yftk· alıc.ğını alır, gider. HıllMakl 

lemek mecborlyf'llodedlr• Bu lzmlr'de durum böyle d•ğfldlr. 

mGddeı geçince her geçen gao Bllhasaa tbrat.ıt me•ılml•de 

için ton batına 12,5 kurae 1amlr'ln Uman daroma hm•· 
ııtarya Dereli al eacaakhr. Etya men ba,b bir durnm alır. 

Hpurdıo glmrGğe çıkar1lırken Y f'DI tarifr; ihracatımızı dur 
hu mftddet yedi gündür. Ar•· duracak, teclmrr •e Oretmenle· 
dıkl fark çok önf'mlldlr. Yeni rlmizlo zararına ıeb biyel Ye· 
t!IJJ• v•purdan çıkanhrken şat· recf'k bir teklldt-dir. Bunan 
lar lzerlnde yedi gftn kalabl· hemen de,lttlrilmeel ve tarife· 
ı------ı- nin dGseltilmeıl Jtzımdır. lb 

liğl ben bir ıaraa bulamıyorum. 
racatçılaramıı ycıklemede yirmi 

SID'attı benzetlcUlk değil, 
dört Halik mOddetl Qç g6ae 

öıgOnlGk aranır . 
Para benıetllyenler, ağır ceza 

görGr. 
K.ahy,., iyi bir uyatıçtır. 
tik danıeıı korulu toplandığı 

zaman, Moıkova'da idim. 
Dost sırrını dile vermek ea 

bGyGk ayıplardandır. 

Slyatada glzaçmak, çoğun 

bilerek yıpılır. 

Öyle zamanlar olur ki, kü 
çGk bir glsaçı, memlekd için 
•ğır bir ıınat do~oror. 

BGIGD umıylarımın birer 
birer ıöndGğlnft gördflm. 

"Alpay da_e geliyor: Oım•nh 
imparatorluğu bllmlyerek, BG· 
yGk Britıoya impıratorloğu 

gibi görerek ve heııaphyarak . ,, 

"ltıklır tavdı, kotlar .. kıdı . 
Ben 1enln bakıtını, ıenln ıeılnl 
bekliyorum . ., 

Tcırk .. e ıaHğ, Arapça to• 
dan dab• gGzel değil midir? 

K.ellmelf'rlmfahıı karıılıkları 

eonlard11: 
Tay - epdam. 
Taylan - endam mevzun H· 

bibi. 
Eı -Nazir. 
Benzer - tf'blh. 
Benzet - moıablh. 

Benıeıllk - mO .. behet. 
Benıel - taklld 

Bensetlemek - tıklld etmek. 
Uyatıc; - mGnebblh. 
Daaıııı - ttlra. 

Dile vermek, açıga •urmak
faoetnek. 

GIAçmak - lfıa etmek, lf ... 
alla bulanmak. 

GIAÇl - lfp. 
Sınat - mualbet. 
Umay - emel. 
Alpay - elbuglr. 

S.• .. k - biti• etmek. 
-v~-

çıkarılmaeıaı lttemektedlrler. 
Ekonomi 8akanhtıaıa bu 
öaemll durumu ebemmlyeJle 
nazarı dikkate alarak llaam 

gelen kolıyhA• göaterecf'AI lnıt 

kaıazdor. 

Acıpayaco'da 
Hava Kurumuna Yar· 
dım Hazırlığı Var 
Acıpayam, (Ôael) - Me &H 

ve mCUbakat öjretmenlerl ıap· 

tıkları ' bir lopl1Dtıda •'! ıkJa,. 
r1ndan her ıy birer llrr •er· 
mek ıuretile hua kor .1mana 
Gye yı~lınağı kararlı ıtırmıl" 

lar •e b-ınun leln llçebıylıp 

reı'!li~ olarak baı•urmutlırdır· 

Bundan Gnce de llçenla •ı· 
tOn memurlarUe kô'J mubt.r· 

lan te zenginleri bu•a kura · 
muoa Gye yasılıcıklarını bll · 

dlrdlklerl için ayrı •yrı gfta· 
lerde toplantılar yapılacak •e 
Oye y1Zılacaktt1. 

§ - AC1payamıa lrla aahl· 
yeılı.e bıjth Balda Dr. Oımaa 
namındı biri koyunlınnı yı · 
kamak. Ozere köyla yanıba· 

tındıki göle glrmlt Ye keadld 
de yıkanmak lıtemlttlr. fakat 

yftzmek bilmediği lçta IJoAal· 
moıtor. 

§ - Acıpayem 11rbayı faik 
•lltyet daimi eacClmeal l,Jfll· 
ğlne meçllmedltladea yerlae 
rarbllyhk lyealadea etki ..,.., 
Mehmed Ali eeçllmlıtlr. 

§ - Dıdla lahlear lalallu 
memurıuıana tayla edllea .. , 
BalUll'DID yeılae Dadla _. 
mara NJ THf lk tayla .. ,. 

""" ......... 
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Bir Pedegogun Biz De Bay Eşref Baltaoğlu Söyloyor Fransa'da 

Düşünceleri. (200) İn Lira işinde Y k l K h·-·-: d V Kabine Buhran• --.. ··• a -a a · ıs etın en, ur ...... - -dr.-
- Haşı 4 üncü yfizde ı B • s lı k A ı l - Baştara(ı 1 inci yoz 

mQtalralord n onra Türkiye apı an ' ır a le . ar ı {. Sırtını Yeı .. e Domıızun. ·'· Bu sebeble gazetelerin 101(08~: 
deki vaziyeti gözden geçirelim: k " 

--------------- Bay Pletrl bakkmda e 1 - Türkiye gazetelerinde - Bo~ı 1 inci yüzde - bulmoı:: ve bu sırada mee'elenio .... (nikbin) delrlllerdlr 
sürümü temin ve rekabette " b • ıt· ALdorrahmeo Nocl'lnln kor· çok ôdi bir sobtekôrlık eeerl - Başı 1 inci yQzde - Kalbimiz açık, dlllmlz bo~tor. Parla 6 (AA) _ B•Y 
muvaffakıyet ilk göze çar • deşi Nuri Mühürdarolrlonun olıluTru meydana c;ıkmıehr. suali sorduğum zaman da öyle Adımız çıkmıştır yalanda .. Ha· 

1 

• k bul et· 
pan noktadır. Sürüm az b c vol kabine teşkilini a 

Türk hava kurumuna 200,000 Ben de bu haberi bizzat Ha yaptı. yatta en kfitüm ineon, ençok ı 1 
ve özle teminini düeOnen m şt r. ı lire teberru ettiğini yazmışhk. va kurumu başkanı Fuıd'dan - Yaz bıre delikanlım · yalan Föyllyen insandır .. Blreh B y ı~•'' 
gazete azdır. Sahife çokluTrlle D d b k b Parfs 7 (A.A) - • 1, ı:ı Ankara muhabirimiz tarafından olmıe v" derhal gazeteme bil· e 1 • hayatta iç kor u bil· bir~ bireh, aldık baltayı ele, 1 korııı• muvaf (aklyct vmlDI ddeta mo 1 eaet yirmide kahlney el· 

dilo telefonla bize blldlrtlmlş dlrruişlim. Bu çirkin işi yapa· mem. rıanasın böyle!. başladık savurmıya amma... kabul etmiştir. Laval gazele 
da oldu. KP.mf yet 11" aburcu· olan bu haber, ne yazık ki nm Başbakanla birlikte Bava Karım bir gün beni tram· - Evet? 
b ki ,., l ı - - k lere şunları söylemiştir: 

urun ço · 0ı:ıu e t: e yurume • doğra çıkmadı. Bn tees QrOmfiz kurumunu da, Türk ulusunu da vayda... Duouur bıre, ağzım· - Yarm gene konuşuruz.. k•ff1' 

tedlr. Gazetelerde nPle.rln mfi· Aynen mi yazacaksın bunları?. - Dorumun ağırlığı d " Yanlıa bir haber verdfıtfmlzden fg'fele yelcf'nen bays"'ı bir mah· dan kaçırıyordum. Ben hiç "def e .. 
hl ld ,_ v b b eında üzerine dn11en ° rt 

m 0 agunu ..-eriler bile ziyade hava kurumunun böyle hik olduğu anl&şılmıştır. Mek· korkmadım . Gavur geldf, kork· - Tabii d,.ğll mi ye? " p.•· 
Bt>Çemez bir hele grldi. Ôzla yüks,.k bir paradan mahrum tubu göndf'renfn kim olduğu madam, kaptım ellfthımı, geçtim - Öyle ise ben yarın ok· kaçmıya hakkım yoktur. dDoe· 

ve tok şeylere herkes suııamış kalmış olmasındandır. tahkik edilmektedir... öbür yana!. Dünya alt fist olsa şam saıı~ yfrmldörtten evel evi blneyl bo gece kurmaya bft 
vazlyeltı-dlr. Gençlerin ve bel 60 yonlış haberin gazetemize Ankara muhabirimizin izahı aldırmRm vallab btllıib! K.areı· me zor girerim. ceğlm. Finans bakaolığııJl 
kın hfiıfin bu aburcuburlardan na ıl geçtl~lne ~elloce, bunu da eöeterlyor ki ortada Başba· ema geçer, ne olar, diye bakarım. Ah bo kadın mtllell!. Eski · teknikslyeoe vereceğifll · 1 
1 ılfade etme 1 ne kadar gOcıür. Ankara muhabirimizin aeeğr· kanlığı, Bava kurumunu ve - Pebltvınhkta da geçirdi· den Aleancak'ta oturuyordum. Parls 7 (A.A) - Bay ı..-;. 
Netice g1:1zetelrrlmlz keyfiyet dokl telefonu pekala fzah et· büıOn alosu aldatmak letlyen ğlnlz korku yokuıu ? Bizimki her gOn Kemeraltında kablnesJol comur bışkıoı 1 
clhetlle iietiinliik mücadelesi \T d d dıefşler mr:ktedlr. Bu, bayağı bir eah· çirkin, baya~ı bir eahtekiirlık - a ıı a a ar, bmma yoz· ~ap er, onsem en yakaladı. tanıtmıştır. Başbakan ve , ıo 
yapmalıdırlar. d 8 k bil 1 1 A G ltb'd l\ıtf teklinn Haşbakanlığı da, TOrlı: vardır. Gazetemiz de resmi ma· ıramatu . ana an e şett · li 8 e otururdum. Beni bakam Lavoldır. Berfyo, d f· 

2 - Reyecanh habnlerle ı S il ı k b ı 1 
hava kurumunu da, TOrk ulu· kımlan da aldatan bu haberin er. ua er ne verece ceva görfir, girer, ben 6hflr kapıdan ve Fllindlo devlet bakan •'

1 

okuyucu temlnf; bu haberler sonu da aldatmak istemesinden kurbanı olmuştur. Bu işte bl· çok amma.. Yok, yok. kork· haydi dışarıya!. Pletrl deniz bakanıdır. 
arasında alelıide cinayetler ve ileri gelmiş bir yanlışlıktır. zim gfinohımız olmamakla be· malı: nedir? Bu meChom benim - Ya şimdi? ( yeni k•· 
bm!lzlık vak'aları en boşta h bl d' Parls, 7 A.A) - ııo· Evelkf ııkşem, Ankara mu· raber Nur~ Mfthfirdaroğlundan ayatıma Ç girme ı. - Kareıyaka'dayız, Kare•· d tOP 
gelir. Basit zabıta vak'alarını O d bine deha bu gece en bil· 

bobirimlzln telefon haberini ve okuyucularımızdan özOr - ayaıta uyduğun en yaka'da!. Hem de Reşadlye'de.. 1 
arl kalın har( lerle ve efilunler 1 1 N . M h"' d büyük eevinç? y 1 h 1 d mıe bakanlar bnkuınet ıı dit• a ır a maz. urı il ur oroğ· dileriz. - a 80 ayatta zımmı ır, oşter 

dolusu yazı lorla baun de aca· lunn her taraf ıa aradık. Öne~ Haber aldı~ımıza göre Nuri Derin derin, follvP.rek bir de~flmldfr bay EşreC! dirlğl bakkmda görOeın toP' 

ylb ve maoneız re imlerle an · yuzıhımeeine, sonra Beşlktaetabl Miihürdsroğlu do allkadar ma· göğüs geçirdi: - LAıımdır amma, ldarell, Bugfin yapılacak kabine t "'' 
Jatmanm hikmetini haeka tfirlil evine telefon ettik. Hatıfi gı-ç karolara mOracaat ederek ken· - Gtiğuro fzmir'den denize fyl yalan!. A~ıza, barona bulaş· laotıemda blldlriğlo aıetP 
b~ab etmek gfiçtiir. Bu Alb\ vaktt evine hlr muhbir de gön dl o4mt0a mektub yazanın hu· döktfiğümOz gOn .. Ondan daha tırmnmak, başknlarıoı zarara rarlaetarncaktır. ~·· 
yazıların sathi ve kabadayı d,.rdik. Fakat kendisini bulama Jonmasım istemiş ve fcab eden büyOk eevlncım yoktur. sokmamak şartlle.. Bazıları da Parfe, 7 (A.A) - '[,af'1

1 
ol· 

rohla halk l?ençlerl arasında dığımız (!lbl evine gönderdiği · tahkikata başlanmıştır. - Hu evloç ulueeldır. Şab@i vordırkl, yolan onlarda hastehk blnesl hiçbir fırkaya b•A 
1 

1•0 
tsklfd heveııfni canlanrfırdı~ı k l · ı ? b d b h ı S ı t içine' !-\ mfz ar adaşımıza da bu teber· r ' sev ncıo z. gl 1 lr ve n aeta ar, kadın· mıyan enato iiyes n l ~·b'' 
muhakkaktır. Marazi gençl,.rde rü haberinin doğru olup olma T k F - Söylemem hfre .. Evdekiler larda daha çoktur. Nasıl söyll· Oçüncft kablnndlr. I~ava ... e 
de ayni hevesin uyandığım flr çe, ransızca ' d0f"' dığım söyllyecek bir kimse duyarlar diye korkanm. yeyim, a a a eh, nasıl sôyll· nesi Steez kablnesinın 9Sl 
tecrübelerle biliriz. Sonr ken Anb fırmında. Medine l'C l çıkmamıştır. - Demek kf, korkuya bfli . yeylm. Kolumuz, •ğzımız, dili· sinden sonra kurolmne d•r 
dllerlnden ne şek tide olursa yokuşunda, arpacı çıkmazında k• Dün eaboh, bir mubarrirlmlz yorsunt:ız ve evdekilerden kor· mlz, varlığımız bağlıdır beh!.. llkkAoonuodan haziran• dt~I 
ol un, h b e iilmesfnl fstlyen Nuri MGbOrdaroğlunun yazı · 17 numarada oturan bir ha· koyoreuouz öylf'mi? Boy Eşref 'jn e6zlerlof teablt ie başmda kalmıştı. Şlfll ıiO 
bfr halk zümresi ÜZPrlnde de yan muallim 1'.n.rk" F' lflt hanesine telefon ederek kendi u ..,e, ran l:lay E1ref r.llnl masaya vurdu: ederken, bu eski pelevanın kabine Oçüncn cuaııır / 0• 
hu ,.lbf yazılorıo tt 11 vikkAr ma· I eızca dere vermektedir. Talib )•ıı>~ " '" elle görüşmfieıür. Nuri, muha - Tuuuh bire · Dedi · ber· bugOn eve .. ıulğl takdirde 99 uncu kabinesi ve par ioe· 
blyetl olduğunu unutmamalıyız . olanların mtlracaah. " )cab 

birimize şunları söylemiştir: \ 1 bad ettik işi. Keçırdık oğzımıv. yfyectğl paparayı dOşOofiyorda ter devrinin 1 O uncu oyeel 
Neılce: Bu gibi zabıta vak'a '-----·--------' " - Bu haber, maalesef, B dan.. Kanmdan ztyadd kızım· yaramaz bir zevkle için için s\dtr. lçtnde dört ayan 

larıDI ya biç yazmamak veya ay Beııes doğru değildir. Bir eahıekAr dan korkarım. Amme bu, öyle gülOyorom. ve 16 saylav vardır. ./ 
hud gazetelerin zaoıto vukuatı 1 ~ teraCından Ankora'ya benim M k ' senin istediğin korkulardan de · * 
efitunonda bir iki kelime ile os ova ya ·------------ 427 namıma böyle bir mektub gön· ğlldlr. Kuzum, allahını &evet· B 
bu gıbı haberlerı kaydetmek H 111111111111 orsada 111111111111 Zeytinyağı sntışlıır~. 5. derlldiğlnl haber aldım. Bittabi areket ıC'ttı• •• sen, yazarsan. öyle yaz!. 
tavslyt!ye şayandır. C.. 

bono gönderen hakkında tah· - Saadet hakkındaki telAk· 
3 - Artistleri ve sinema • • • • • 

klket yaptmyorum. Blliyorsu· B 
yıldızlarmı gösteren cazlb re· enese Varşovada knueacak ve 

nuz ki biz Erzurum · Sıvae 
simler ve yazılar: kendisine Moakovaya kadar 

B lbl 
hottmıo yapılmasını bir şirket arkadaııhk edecektir. Bay Be· 

o g mevzularıo etrafında " 
halinde taahhild ettik. Bütün ı sOtunlar dolusu yazı yazmanın. nes o gezisi 8 gOn sOrecektfr. 
sermayemizi oraya yatardık. Bu ç k ı k il s artisti rln hayatlarını td llAtile ~ os 0 •a ya e ovyet Rusya 
lee 48 milyon lira bağladık d ı ı anlatmamn ve bunları (Yıldız) arasın a tec m an aşması, bir 

kelfmeslle va ıf landırmanın ma· Vazlyeılmfz mOsald olsaydı da karşılıklı yardım sözleşmesi ve 
200 bin dtğll. 400 bin lira b' ı· k dll nti ı yoktur. Her giln, her bofta ıt ma ı re er anlaşması 
vererek hlz de bu savaşta geri kdl d ı b bu gibi yazılar gençleri sathiliğe, a n en sonra yapı an u 

O l 
kalmasaydık. Fakat eôyltdiğlm rreztnln iki memleketin barıııı 

e se ve gö ter şe ah tuır. On· " " 
J d gibi, Erzurum • Sıvas hattını korumak ve ku•vetlendlrmeL ar a güzel g6rünme ve mt>şhur a. 

1 il 1 l 
yedi sekiz milyon llrahk ten· amacıle aralarıuda vQcude ge· 

o ma mey n can andırır. Bü 
yak lmanlarıo ve alimlerin ke zilı'.itla üstfimOze aldık. Bu da, tlrmeğe uğraşt1klan yaklaşma 

bir mtllet ve vata o Mdlr... ı d eff lı•riol bir Jki satırla halka " a anın a önemli bir mf'rbele 
Ankara Muha· •-ti k ld bildirmek ve buna mukabil tf'Şa. etme te o uğu önemle 

klnlz?. 

- Bana, Baltalıoğln Eşref 

derler. Sudet, tel4kkfye bağlı 

blrşey değil mi?. Eh ıu halde, 

dünyada benden mee'ud insan 

yoktur. Çoluk. çocuğum var. 

çahııyorum. Devlet bana biraz 

maaş veriyor. Az bile olsa çok 

şfikOr. Aldırış etmem başka şe· 

ye.. Zeytin ekmek de yfrlm. 

ihtiras denilen meredi taşımam 
içimde .. 

Bu cevabı, encümen başyaz . 

gaDI Bay Milat da duymuetu: 

- Y aoea Eşref ! 

Dedi. &ay Eşref cevab verdi. 

Borsada dOnkii QzOm, zey· 

tlnyağı ve zahire satışları aşa· 

Kilo Alıcı K. S. 
2
5 2S 

25000 A. Lafont 25 25 

ğıdakt şekildedir: Zahire 
Ü'zılm anlı lnr1 Ç. Cfnsl 

Ç. Alıcı K. S. K. S. l 000 ton Buğday 

214 S. Süleyma. 11 50 12 50 187 
104 Jlrove şftre. 10 25 15 182 
50 B. z. Ahmet 8 10 50 50 
29 N. Ali Bay. 10 20 11 160 

Arpa 
:; 

3 6"~ 
4 625 ' " 48 

atı hırı S 
1'· K. S. 4 do 

3 45 4 40 
s 45 

41 s o 
18 S. Emin 10 10 857 ken. pala. 277 60 

4
7 &0 

12 S. Gomel 9 1 O 50 5320 kilo yapak 45 "' 

ton bakla 

8. pamuk 
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:SIHHAT 1 - ~ 
- Y 80Ş&ram ya; De 88Dlr81D? = bir arıfelln nasıl gfildü~ünü, birimizin izahı.. kaydolunmaktadır .. 

nasıl kohvalh yapt•ğım, hangi Ankara, 4 (Telefonla) - En ECZANES l l ilkokula imtihanları 
erkek artistlerle münr ebette hafif, tablrlle çok çirkin ve 

bulunduğunu anlatmak • genç bl'yağı bir eahtekdrlık bogfin 

lerde ve halk orasında zahiri Abdurrahman Nocl'nln kardeşi 

hayat telakkisinin kökleşmesine Nuri kadar birçok mehaflll de 
çok yardım eder. mOtt.ee~lr eımie bulunmaktodar. 

~e
0

tlce: Cfddi ve gündelik Vaziyet şudur: 
bir Türk gazete laden bu sfitnn· Doğrudan doğruya Başbakan 

larıo kaldırılması çok foydalıdır. lığa Nuri'nln lmzıtslle gelen bir 

4 - Gazetelerin umumi muh· mrktubda bava tehlikesini hl· 

tet-iyaımn göre lıüküın vermek !enler defterine 200,000 llra 

leab ederse gazetenin bütün vererek yazılmak lstedl~i bildi· 

yenlllklerl ve lnkılab umdele rllmletlr. Başbakanlık mektubu 

rJnl hozmetmemfe bir kütleye, alelusul TOrk Hava Kurumuna 
tahsilli zümreye ve ·~Phlrltye göndermiştir. B va korumu da 

lıitub elliği anlaşılır. Büyük böyle yüksek ve sıkı bir vatan 

vok'alerıo eeoei devrlytsl ol fşlnde hiçbir ferdlo böyle ma· 
ma 8 ve bunlar 0 gün gezele no ız bir muzlbllğe eapacağıno 
!erde uzun uzadıya yazılmasa ihtimal vermlyerek ıehurudan 
memleketimizde bfiyOk değişik· ajansı haberdar etmiştir. Ajan· 

ilkler oldugunu etraflıca anla· eın 1 tonbul muhabiri Nurl'yl 
~-~------~-~---

mak zordur. Bu eertler altında 

içtimai yeniliklerin halk tardın· 

dan hakklle benlmsenaıeei ve 

hazmedllmet!l lmkAoeız gibidir. 

Neıfce: Memlekette geniş 

halk ikGtle ine hhob eden ve 

zarara (?.l:İU alon bazı razetelere 

ihtiyaç v11rdır. Hunun hususi 

mOteşebblsler tarafından yapıl 

ma ındun ziyade devlet elife 

yapılması taveiyeye şayandır. 

Aokera'do batfio köylere da· 

ğıhlmak üzere 16 gftnde bir 
defa çıkarılan yurd gazetesi bu 

maksııda yardım etmf'ğe çalış· 

maktadır. 

- Yolan bayatla en fat.la 

erkek tarafından mı söylenir, 

kadm tara(mdao mı? 

- Of, o( of, yalanda kadın· = •• 
Jtk okulelarda derslere dün 

akşam son •erllmlştlr. BugOn 

beşinci sınıf talebelerinin me· 

znnfyet imtihanlarına başlana · 

caphr. Okulalarda tal .. benln 

yıllık işlerini gösteren sergiler 

açılmıştır. İstf yenler bu sergi· 
lerl gezmektedir. 

ların karşısına kim çıkabilir? -- ILJ1 ~ m <dl OD N ö an ~ ~ @Jı:. 
Az da söyleseler, çok da söyle ı,r,ı (.gJ ~ ~ ~ U U ~ 1':::-
aeler, öyle ustalıkla söylerler _ 

ve yalanlarını öyle gizlerler kt... = 
Fakat biz erkf'kler öyle değHlz. -

Bahrlbabrı sahil park gazinosu açılmıştır. Tarklye'nln 

her yenıodo taD1nmış ve bfiyftk şöhret kazanmış olan saz 

heyeti bu gazinoda bulunmakta ve musiki meraklılarının 

zevkle dlnllyeceklrrl parçalar çalanmal.-ıadır. 

SAZLAU: Kemcn~c Alcko, Kenıaoi ccati,Piya· 
nist Yorgi, Panço Cevdet, Klarnet Şeref, Hn· 
nende ibrabim Httmit ve refakatinde (Sahibinin esi) mu· 

sanoiyelcrinden Bayan l\labmure Handaıı, Koçok 'e· 
zihc, Suad, ,.c iyuıı ada Bayan Belma ile lln)aıı 

•• akran. Bayan Faide 
nln l~tlrakile 30 Mayıs 935 Perşembe günftndcn itibaren 

icra ı aht>nk etmiye başlıyacaktır. Sayın müştnilP.rlmlzl 

memnun etrnek için bn türlil fedakArlıklaı yapılmıştır. 

Müdiriyet 

--

Ucuz, Taze, Temiz 
ilaç Çeşitlcrı .. ....,. ___ _ 

Başdurak Bliyttk Salepçi 
[lanı Karşısında .. 
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Anadolu'nun Tarihi Tefrikası ugı sat111 memurluğundan: 

Bayındır'ın hacı lbrahlm ma- ) öğünden: 
halleslnde yapıca idris usta ya· 
nında oturur hftsnü karısı ce· 
mile ile kort mahalltslnde oto· 
ror karaferye mftbadillerlndcn 
morah lsmall oğla babçavan 
Hllh ve karun arife ve kızları 

fatma ve milolre ve emine ve 
oğulları basan ve hOseyln ve 

emin ile mfişterek bolondukları 
tıpa senedinde kurt mahalle 

sinde eski ftnae mektebi soka· 
ğında ve il imanda tarafları 

sağı gtımillclna göçmenlerinden 
basan oğla İsmail hanesi, sola 
k a v a l a göçmenlerinden ha· 
san oğlu hOeeyln ve numen 
oğla hfleeynln müşterek hane 

lerl, arkası llmnl mtıbadlllerln · 

den ref ika hanesi ve önft yol 
ile mahdnd 14l metre yer üze· 
rinde Ost katta dört oda ve bir 
miktar sofa ve ah katta iki 
oda ve bir matbah ve Oç bod
rum ve bir miktar havluyu 
müştemll lklyOz lira kıymetli 
bir ev kabili taksim olmadığın· 

Tefrika No. 56 M. AYHAN 

tuılu Ha~, Türk Kabilelerini Bir 

" 
Bayrak Altına Çağırmıştı. 

~ 
01

-keykeller de; diğerlerin ı 
\ dııAQ gidi, adedine gl>re 

t,~1•de ederdi. 
1 Bordo : 

~ Pt llaktbten Çin earayleaın· 
\Jtlıteılert böyle mi yeti,tl· 

\ Örte ya! Kadın, böyle le· 
'illGketnmel bir 11llah1 mil 
~l btr nsıta ve kuvvettir. 

~ onu eokarlar. Kadın 

~' Y•pıcağını yapar. FeH 
\ dtlır. Kabileleri biri bl
~GtGrftr. Kuvveti anlar. 
!\ e bakarsınız ki, blr l11· 
~ htlıtnıo, bir harp zuhur 

' ~l le daha 11onra görüreG
' , • Çin Bakauı veılle bul

' gizli glılJ Tokyoların 
, tılıııp duruyor. 

~iç.Idık değil mi bu? 

'~ • ltendlsf •• Dayak Tok· 
~tleu de ayni tekilde ikiye 't ' l'Qrau ellerinin en bı· 
'-. ~Qkları biri birini gut· 

~ ~ kotar, Asya yıylala · 
1
' hlrl birinin kanını dö 
~Ilı, bıa. ellerinde bir Arap 
~. ~•ktı. Baeını geçen bir 

~~~her, onları yasalandırdı. 
\ v11ıde duyduğumuza göre 

~~llldl Acem lllerlnl çiğ· 
lllıe. 

'lrıtta daha yakınlara gel· 
1 diyorlar. 

~ ~ Kleralarının (BO· 
~l latanın) dı suçlan yok 

\~•p'lar çıkıncıya kadar 

~· ~en Turınlılırla ağrae 
l ~ ıtnlar. Çin Hrayları· 
~ ~ 'ltkıuı dellktlr Aybey! 
.,\ e~ll'den çıkmadan enel 

(~e göreceksiniz : 
-.._,._ İran Khıraıı, eski 

~ l'l olan Tark'lere sığı· s· ÇGnka lrın, eski İran 
' · içi ylnmle bir ağaca 
~ N dııı btıyak ve kftçftk 

~ ~Gııe bakmayın. Fakat 
,~ dt eder ki, TOrk dlya· 

il.: 4tııı bngftn topluluk yok· 
~ h kının çocukları, biri 
-~ il iç te dost ve kardee 

~ bık1nayorlar. 
.-..•lt.ıın Yakar! 

~iki 'l'ukyo devleti ne 
~ bı, S.oırının bir ucu Ja 
l~d nen Hazar denizine 
~tı1' Batı Tflrk elleri, Çin 

'"lta ~ k0eıtnan Gobl çölftnftn 
ı~ ~ dt 1•tdaydı. Fakat eonra, 

ıı' ti 1kt parçaya ayraldılar. 
~ '''•-.'ltaıa •e kadın, bftyOk 1 ~~}Qk_4.ltındağdın çıkardığı 
~ \'·· S detletl kokuttu, par· 1 ' 1

•1n tarihinizde ban· 
~ ,, t '• bir Kotloban geliyor. 
Jj "et 

1 ı doı. • tlmdlkl defletln, 
~·. L ~rnsn Kotluk Bakanlı· 

Jj 1"" ~-... b ~ ~~ "'d Yiğit.. O; dedemiz 
- t ıı,e, llQ lleallodendlr. Yard 

~ ~-... : dGttınce, doğu Tok· 
il ~l'd, Y•hn bir kılıç olbl 

. 27 " 
\ı,.'dı attı arkadaşla tnğ 
•'tat' Sanrı onan peılne ta· 

Çok oldu. Babamdan 
~ .... 
~ ::lkç.:, arkuındıkHerln 
~"t~•ı. 70 olmof, 700 

. ~ COl•lllllf, çotalmıı. 

nihay~ t bu Bakanlığı dlrihmlş. 
- İlbilge hatunun kocBBı 

İlterea dtığll mi? (1) 
- İtte ol Bizi gene hanlığa 

çıkaran o oldu. Petlde dftoen 
oroklır o kadar çoktu kl saya· 
mam. Kumandeeının altında 

yOzlerce Beylik: bayrağı, yoz 
binlerce atlı verdı .. 

Kotla Ban bir giln demlı ki: 
- Tflrk oğulları, ayn ayrı 

yaşamamalıdırlar. Hepsi bir ha· 

t• bığlanmab, hl r yürek gibi 
çarpmah, bJr sınır ortasında 

bnlunruabdır. Arada engel var· 
sa, dağlar elbl yuvarlanarak ba 
engelleri devirip geçmelidir. 
Aeya Tiirk'1erlndlr. Aıya'dald 

dlter mllletler de bizim kılıcı· 

mıu bat eğecek, bizim aramıza 

karışacak, bizim kanımızı ala· 
caklardır. 

Gördün md Yakar; ne btı· 
ytık dava! 

Bu s~zler, kabilelerin kanını 

kaynaımıfta. Oğuzlar, Korlkan· 
lar, Bıtaylar, Otuztatırlar, Fı

tabtler, daha birçok kerdf"ş ka-

bileler onun bayrağı altında 

landılar. 

- Sen hangllerdensln Aybey! 
- O~uzlardan! Dedelerimiz, 

Kutlu Bantn kumanda11nda ev· 
velA bati Tokyoya blrle-şme tek· 
lif etttler, dinletemediler. Bir 
çok topraklarını aldık. Çin 
Hakanı, gene parmağını oıaltı. 
Fakat bu defe kaf111ını ezdik. 
Bize ordu çıkardı. Onları Çin 
dıvarlarının dibine kadar, sopa 
ile maymun koğalar gibi, sür· 
dök, götürdilk. 

- Sonu var -

( l) Kotlu Hanı, kendi olusu 
( llteree) adını vermlştlr. (Ulus 
dirilten) demektir. Karısına (ll. 
bilge) denhmesl de o kadının 
ulus içinde çok bilgin olmasın · 
dın ileri gelmiştir. Karı, koca 
mOştereken çalışırlardı. Kutln 
Ban, devleti dlrllttlkten sonra 
hötün Tılrk'Jerl doğu Tokyo 
lllerlnde beraberUğe çağırmıı, 

aııkeri, ldarı teekllat yapmıo ve 
disiplinli, mes'uliyetli, derece· 
lere, lhtlsa!a ayrılan bir devlet 

kurmuştur. 

'' K ü k ii r t ,, 

.. 
Memurlar Kooperatifi, Bnynk 

Bakkallık Mağazasından 
Kiloluk Keçiborlu malı 320 Kr. 

" ltalyan ., 

lzmir Milli Emlak Mndnrloğnnden: 

İkinci karantina naml diğer k~prd mahallesinin muurlı cad· 
desinde 825 ada 4 parsel numarasınJa 325 metre murab· 

Ura 

baı arsa. 130 

ikinci karantina namı diğer köprft m. masırlı c. 381 ,383! 
385 kapı numarala 17 37 ada 65 parsel ncmaraslnda 127 ,50 

metre murabbaı ana. 51 

Birinci karantina dllher ve yıldu~tepe sokaklarından cr.bhe 

alıb ve dlllver sokağından 44,46,48 kapı DUlbaralı 723 ada 
1 parsel numara 499 metre murabbaı arsa. 623 75 

Karataş lheanlye aokai;mda 5 t kap1 9 numaratajlı 147 ,50 
metre murabbaı area. 220 50 

ÜçilncO karataş glrltll burhanlye sokağında 693 ada 13 
l 05 bb 26 25 parsel numara ı 1 metre mora aı arsa. 

Seydlköydnde çay sokağında tbrablm çavuşun logıllnde 

bulunan 226,60 metre murabbaı hane arsası. 45 32 

Seydiköyilnde atıf sokağında bila nmaralı 122 metre 
murabbaı arsa. 36 60 

yeıll mahallede " " 699,62 ~ ~ 175 
Tepecik kAğıthane cadd,.slnde 190 eski 200 taj numa· 

ralı 122,12 metre murabbaı arH. 73 30 

Tepecik klğıthane caddesinde 202 eski 2U taj noma· 
ralı areadan müfrez 80,82 metre murabbaı arsa. 'O 41 

Tepecik kiğıthane c. 202 eski 214 ıaj no. lı arsadan 
mftfrcz 336.75 metre murahbaı arsa. 168 40 

Yukarıda yazıla arsaların mülkiyetleri peşin para ile ödenmek 
üzere 16.6.930 pazar gİnün saat 11 de ihale edilmek Ozere 
mdzayedeye konulmuştur. Tallp1erln o saatte Mtlli emllk mll· 

dftrlft~ftoe mOracaatları. 158 l 

Izmir Milli Emlak l\lndnrlilğünden: 

Karantina vapur iskelesi 

Köprü " « 
Salhane " .. 
Karatae .. .. 

Lf ra 

60 
30 
30 
60 

Darağaç altındağ 31 numaralı ev ili: yanındı 96 
33 eski 27 taj no. la dtıkkAn 36 

Yakanda yazth emvalin bir senelik icarı 16.6.935 pazar gft· 
nO ııaat 11 de ihale edilmek ftzere m611yedeye konolmoştor. 

Tallplerla o ... ue Milli emlak mCldlrlOğtlDe mlneutlan. 1558 

• 
dan satılarak peranın hhısedıır-

lara hlser.lerl ntebetlode tevzllne 

sulh hukuk mıhkemesfnln 6 
mayıs 935 gtıolemeç ve 80-8i 
sayılı UAmUe karar verllmlı ol· 
doğundan mezkftr hanenin la· 
mımı 8 haziran 9:15 gOnOnden 

rastlıyan pazartesi gOnfl eaat 
J 3 de Bayındır mahkeme ka· 
leminde satılacaktır. Kıymetin 

ydzcle yetmiş betini bulmadığı 
takdirde en çok arttıra:oıo tı· 

abhüdft baki kalmak ilzere 
ikinci arttırma on beş gtın son· 
ra 23 temmuz 935 gftnftoe 
hibaren bir ay mOddetle açık 
artlırmeğa konulmuş olup 

8 temmuz 1935 gftnOne 
raeıllyan Hh gftod saat 18 de 

gene ayni dairede yapılacak v" 
P.D çok arthrena ihale edile· 
cektlr. Arttırmaya girmek için 
yQzde yedi buçuk temi nal pa 
raeı veyahud muteber bir banka 
mektubu alınır. Bedeli ihale 
arttırma sonunda tamamen alı· 

nır. Hakları tapu slcllt lle Ba· 

bit olmayan Jpoıekll alacaklılar 
ile diğer alakadarlann ve irtl 
fak hakkı sahlplerlnln bu hak. 
tarı ve hasusile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını lltin tarl· 
hinden itibaren yirmi gOn için· 
de evrakı mOebltelerlle birlikte 

bildirmeleri gerektir. Akel hal· 
de hakları tapu slclll ile sabit 
olmıyanlar satış bedelinin pay· 
laşmaeından hariç kahrlar. Del
lillye ile ihaleye dair tapuca 
alınacak masraflar müşteriye 

aiddlr. Şartname berkeıln gör· 
meei için açıktır. Daha fazla 

izahat almak ve dosyayı gör· 
mek lıtlyenlerln Bayındır sulh 
hukuk 9:35 - 80 doeya numa 
raslle mahkeme kalemlnn mfi· 
racaat etmeleri ilin olunur.1663 

Aydın demlryulo umum mü· 
dürlOğfindeo 

7 Haziran 1935 euma gfi· 
nünd~n itibaren Buca ve Sey· 
dlköy trenleri aşağıda gösteri· 
len ea1tlerde l~ltyecclderdlr. 

lzmlrdeo Bocaya 
Hareket 

5.45 pqzarlardan maada 

i .:~O hergfto 

8.50 (M.) hergnn 
l 2 35 cumartesilerden maada 
l~t 5 comartest gfinlerl 

14.20 (M.) p zar gOnleri 
16.20 bergiln 

17.40 " 

19.10 " 
20.30 (M.) bergOn 

Bocadan lzmlre 

Hareket 
6. '.W paıarlardan 
8.05 bergOn 

9.35 (M) ,. 

meada 

Bedeli Verilen 
sabıkı bedel 

Lira Lira 
180 90 Kartıyaka celal bey s. 12 nu. lı hana 

35 Burnava akkoş s. 24 nu. lı hane 
30 " " ~ 19 ..: .. 

200 lklçeşmellk 202 na. h Balkevi 
50 Birinci efileymaniye mahallesi 13 nu. la bone 
60 Karşıyaka bahariye s. 33 nu. h hane 

Yukarıda yerleri gösterilen ldarel hususi yel vil 'lyete ait bina· 
lar 1.6 935 tarJhlnden :n.5 .936 tarihine k11dar bir sene mfld· 
detle kiraya verilmek fizere evelce 20 gün müddetle iltin edil· 
mlşae de bir binaya verilen bedel badcıi ltiylk görülmemiş ve 

diğerlerine de istekli çıkmadrğıodao 7 .6.935 tarihinde~ hlb~ren 
10 gün uzalllmaeı onanmıştır. Arttrma ~artlarını gormek ı ti · 
yenler hergftn Muhaeebei hususiye müdfi lilğfine ve key sQrmek 
teıtvenler de ihale günü olan ı 7 .6 .93.; pazartesi saat 9 dan bire 
kadar Encümeni vildyete yatıracaklars depozito makbuzları ve 
yahot banka mektublara He h:irlil:te müracRatları. 1664 

lzmir Muhasehei Hususiye 1\1 üdür

loğnnden: 
Bedeli Verilen 
sabıkı bebel 

Lira Lira 
50 80 Beklrpaşa hanı içinde 3 nu. 1ı mağaza 

195 120 yol bedeı!tenl 59 no. lı mağaza 
45 Balıkhane çarşısı 32.28 » 

200 Yol b,.deetenl 26 • • 
8 Karşıyaka nesimlye sokağı 10 nu. lı baraka 

15 Bakır bedesteni 29 nu. lı dolah 
12 Kızlar ağası hıanı içinde 25.52 nu. h oda 

Yoarıda numara ve mevkileri yazılı akaratın Oç yıl kiraya 
verllmek 5.6.935 çareamba gfinü artırmaları ilno edilmişti. Ahi· 
ren tebliğ olanan 2739 numaralı kanunla cuma tatilinin pazara 
tahvili yönfinden artırmalar yapılamamıştır . .asteklllerln bu ayın 
ı 3 ncil perşembe güoQ saat 9 dan bire kadar Eocfimene müra 

1665 caat tyl,.melerl. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Kapalı zarfla satılık emlak 

Esas No. Mevkii Depozito 
c. 8 Hasan hoca mahollesl bOyük tuhafiyeciler çareısı 

gaz\ bul varında 12.12, l yeni nu. lı üç katla mağaza. 2400 
C. 88 Akdeniz mahallesi gazi bulvarı ve 4,8

1 
numarah 

2200 sokaklarda 5 eski 20 taj oo. lı üç kat ı mağaza. 

Yukarıda izahatı yazılı emlak peşin para ile satılmak üzere 

kRpalı zarf la artırmıya konulmuştur. 
ı _ ihale birdir ve kat'idlr. 28.6.935 tarihine müsadlf cu 

• martesi gOnü e111t oodıo şubemizde yopılscaktır. 
2 _ Bu emilir.: peşin para ile satılacaktır. Uhdesine ihale 

edilen zat bedelini hemen vererek teferruğ muamelesini yapıtra· 

<"aktar. 
3 _ Alıcı olanla'I: bankamızdan bir Ura mukab\linde ala· 

cakları mufassal şartoamemlzl okuyarak ihaleye teaadnf eden 
28.6.935 cuma ğilnü saat üçe kadar şubemize vermeleri ve da· 
ha fazla tafsllfit almak lstlyenlerlo hergün şubemize müraca· 

• Kitabınıza Gnzel 
Bir Cilt Yaptır· 
mak isterseniz 

Yeni kavaflar çaroısı 34 numarada 

ALI RIZA 
1\1 nccllitbancsine uğrayımz 

gfinlerl 

.. 
19.35 il 

21.15 (.M.) " 
lzmirden eeydlköye 

Hareket • 
6.20 bergün 

Il.10 cumıırteal gftnlerl 
16.30 cumartesi ve pazarlardan 

maada 
19.10 pazar gftnlerl 
23.00 cumartesi günleri 

Seydiköydcn lzmlre 
Bereket 

7 .20 hergfin 
12.25 cumartesi günleri 
17 .40 cumartesi ve pazarlar· 

dın maada 
20.15 pazıar gilnlMI 
24.01 cumartesi günleri 

İhtar ( M) işaretli trenler 

motôrbflale lılerler. 

17 25 1620 

J! 
ihtiyat Subay-
larının Yokla-
maları Başlıyor. ___ .... ,._, .. __ _ 

İzmir askerlik şubesind en : 
1 - l haziran 935 teri 

binden 30·6 ·935 tarihine kadar 
İzmir askerlik şubesinde kayıt· 
lı yerli ve yabancı ihtiyat su· 
baylarla hiç kaydolunmamış 

ihtiyat subayları bu miiddet 
zarfında yeni nüfus cilzdun· 
ları ile birlikte yoklamalarını 

yaptırmak üzere her gün şu· 

beye mOrscastlerl. 
2 - Şubc.mize kayıtlı olub 

ta vazifeten veyebud muhtelif 
suretlerle baeka mahallerde bu 
lunanlar da bulundukları mm· 
taka askerlik şubeleri vasıta 

larlle yoklamalarını şoheye 

bitdlrmelerl. 

3 - Bu miiddet zarfında 

yoklamaya müracaat etmlyen
lerln haklarında kanuni mu· 
amele yapılacağı ilan olunur. • 

Sarlıoşluk 
Dolma'da sarhoş olarak t?i'ı 

rOltfi 1apan ve :orada bulanan· 
lara rahatsız eden çalgıcı Moe· 
tafa oglu Ahmed tutulmoııur. 
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: Al eh· B ı =kası Lımıted Va-==_ A. Kemal Touay 
=_§ ~s, ır an i3Sl -~ pur Acentası = Bakteriyolog ve bulaşık ile salğıo basıalık18' 

• • • • Cendell Hın, Blrlncl Kordon = mOtahassısı <ı· 
a a lb a - T 4 - "0 8'1 

-- O ~ m o B=I (§ n 0 [J e le 0 - el. 2 43 = B:ısmahane istasyonu kar1111ndaki dibek sokak ba~ıoda " ~ıd,r 
~ U ll::fl' ~ ;;;;;;;?) - Tbe Ellermın Unes Ltd. = h ev Te muayenehanesinde sabah saat 9 dan ak~am saat 9 1 

-
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi binasında 

TELEFON: !2363 

- ''POLO,, vapııru 30 mayısta - hastalarını kabul eder. .111 re 
- Envers ve Londra'dao gelip Müracaat eden hastalara yapılmaaı lizımgelen eair ı,alllı d ;r 

•• - tahliyede bulunacak ve ayni = mikroıkopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmıeıP• ce~ 

- ;~~·:.!:.k~.:~dr• •• H ull lçlo ;ııt· r~:~:.·····kiııılıiUiıılıllıiiiıl lıııiiiüilıiiiiırıilıiilıiÔiıııiiÜıUınıııu 
--

HertOrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 
Vadesizlere % 4 

Mevduat Şartları: A!tı ay vad~liy~ % 5 
Dır sene vadelı1e % 6 faiz verilir. 

-------
Zıblre, flzGm, incir, pamuk, yapak, afyon nealre komisyonculuğu yapılır. Mıll1r geldi· 

llnd,., Hhlpl .. rln" en miiutd eeralıle nmnıı •erilir. 
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F"rateJli Sperco Vapur Acentası v · N. 

aoYAL NEERLANDAts KUMPANYAsı VV. .~. H. Van 
" CERES ,, vapuru S hazlrenda gelip 6 hulranda Aover, 

Amııterdım, Roterdım ve Bımburg Umanları için ytlk ılae1ktar. 

"SATURNUS .. Hparu 12 hulnnda gelip yakana boııltuktan 
ıonra Burgu, V arnı, Kôatence için ylk alacaktır. 

"ULYSSES,, npora 15 hulranda gelip 20 hatunda AaYere, 

Roterdam, Ameterdım Ye Bambarg Umanlara lçla ylk alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
1•NORDLAND,. motôrl 4 haslnnda Roterdam, Bambarg, Co 

penhage, Daatalg, t;d1nla, Cötebarg, O.lo n lıkandlnHy• 
llmıalanna hareket edecektir. 

11ROLAND,. motôrQ 22 hulrıada .. Roterdım, Bımbarg, Dant· 

zlı, Gdynla, Gotebarg, Oalo ye lıkandlnnya Umanları için yak 

alacaktır. 
SDVICE MAR.lTlıt ROUMAIN 

Garbi Akdenb için ayda bir Mutuam Sefer 
.. ALBA JULYA,. nparu 20 butruda gelip 21 huln~da 

Malta, ManUya •e Banelon Umulan için ytlk alacakbr. 
11PELEŞ,. Hpanl 14 temmuzda gelip ıs temmasda Malta, 

Manllya ye Baneloa llmaalanna hareket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 
lsmlr'le Ne•· York armuda ayda bir mantuam eefer 

11TAMESIS.. ••para ıs hutr.nda (Delt'a) lsmlr'den Nnyok 
için ylk .alacaktır. 
Hamlı: lttnlartlakl hareket tarihlerindeki delltlkUlderdea acente 

mee'aUyet kabul etmes. 

Fala tafllltt için lktnel ~ordonda TalunU •• Tahliye tlrketl 
blaua arku1Dda FntelU Spereo acentablı• mlncut edllmeat 
rlea olanar. T-.lefon: .!004 • 2005 • 2669 

Der Zee 
&. Co. 

DEUTSCBE LEV ANTE LlNIE 
11ULM,. nparu 9 hHirıada 

bekleniyor, 13 hızlraaa it.dar 
An•,,ra, Roıcrdım, Hamburg 
ve Bremen için yak ılae1ktır. 

."ALAYA,. npora 23 hazl· 
randa bekleniyor. 27 hazirana 
kadar Anvere, Roterdam, Hım· 
burg ve Breman için yak 
alacakt1r. 

SERViCE DlRECT DANUBIEN 
TUNA HATii 

0 TISZA11 motôr6 balen llma· 
nımısda olup Budapette, Bra· 
tlılaH ve Viyana için yık 
almaktad.er. 

0ATİD,. mot6rG 13 hair•n· 
da bekleniyor, Badapefte, Bra· 
tlılıH •e Viyana için yık 
alaeaktır. 

0 DUNA11 moıôrQ 30 hızı. 
nada bekleniyor, Badıpeıte, 

Bndeln •e Viyana için ylk 
at.cakbr. 

N. 8. - Gellt tarihleri •e 
npar tarihlerinde acentemb 
hiçbir mee'allyet bbal etm•. 

TelefOD Nn. 2007 . 200~ 

"0PORTO,, npura 5 hızl· 

randa Lherpol n Svnuııea'dao 
bekleomektedlr. 

0 THURSO" nporu hızlrao 
ortaıunda Hull, Aove!'ı ve Lon· 
dra'dan gelip tahliyede hula· 
nıcak Vf' ıyol z.mıoda J.,oodra 
ve Hull için yük alacaktır. 

Not: Vurul tarihleri ve va· 
porların isimleri ~lzerlne deni· 
~lkllklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

Dok.tor 

Osman Yunus 
Deri ve Ten116l Butalıkları 

Matah11aıeı 

Bergin hastaları 11bıh uıt 
1 O dan ıktım altıyı kadar 
kabul ve tedavi eder. 

Adreı : Kemeraltı Şımlı ııo· 
kık numara 19 

Tayyare Piyangosu --.. 

19 uncu Tertip Bi· 

Jetleri Satıh yor .• 

Bnynk ikramiye 

30000lira 
Mokafat 

20000lira 

Obtlrenlerl Mut· 
laka (Okamenıol) 

Tl:.:J R K iY E 
ÖlılBOrGk Şekerle· 
rini Teerftbe Edi· 
nlz •. 

ve Pflrjen ~ahapın 
En Cıttln Bir M 
bil Şekeri Olduğu 
OD onolmayınız. 

1'o vvetl i Mtls bil 
letiyenler Şaha 
Sıhhat Sftrgftn 

Haplannı Maruf 
ecza depolarında 
ve Ea.anelerden 
Aruınlar • 
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OalHnltede l>Oçenı, 
(MuaTia Prof'ee6r) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekim· 

Baltalan heqb qledea 
IODn '-kar. 

latikW cadded No. 99 
A.abn apartmatu 1 baci kat 

Telgraf' • ı S TA N B U L 
Telefon : '9250 

l 1 Rl\LiT 
BAN~ASI ,.. 

• 

- Hamza Rüstem 
FotoOrafhane 

Fevkalade dr'at Ye nefaeeale Ye teminatla olarak 
matealllk her lı yapılır. 

Vesikalık Resimler 6 Saatte 
Amatör işleri 12 · 24 ,, 

Portre realmlerl, ığraadlıman, kart poetal itleri te•~ 
pek elverltll flatlerle Ye mGmkGD mertebe ıs bir 
yapılır. 

Satış Mağazasında 
Ea maruf fıbrlkılırın cam, filim, ~tgıt, maklae ye 

lan rekabet kabal etmn flatlnle •tıhr. 

Menemen şarbaylığından: 
1 - Şarbaylı~ ald ten•lrat dılrealnla eeneUk lladrc" 

10500 kilo maaot, 1650 kilo ince makine yaAı, 150 .... 

~makine yağı, 550 kilo b~yas gız, 20 kilo Gttlbl, 400 
220 t'lltlık 15 mumluk ıokak ltmb•, 30 adecl 40 ••ıııalt•tBlll 
aded 75 mumluk tenvirat lambau yirmi gln mıdded• 
zarf oeulG ile ekalltmlye konmuştur. 

2 - Ekıılltme iti 15 ·6· 9:15 cumartesi 
icra edilecektir. 

3 - Ba itin mohımmen kıymeti 1222 llr1dır. JI• 
temlnıt ıkc;111 yağ kııımı için 82, IAmbılar için 10 Urıdal• 

4 - Şartaame tarbaylık: dılreıılndea leteallebillr. 

" 5 - Talip olınlırıo M~nemeo tarbaylığını mir•-' 11 
Utn olunur. 157 4 30 4 8 

i lzmir,Def terdarlığındao: 
l11tılnln •ergi boreoadan ötOrG ıabılll emnl 

hıczedllen İtdklüimahallealnde Gondb çıkmuanda 
•yıla hane tarihi Htndaa itibaren yirmi bir ... 
bbp çıkarald.eiınclaa pey ılrmek lltlyealeıla Dil 
ılllt kale.... ........ 1609 • 


