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Vehip (Paşa) 
Omıanlı Ordusunun Son Ko· 
mandanlenndan Vehib (Paşa) 
Habeş Ordusunda Vazife Almıt 

iftçi Borçları için l{anun ıkıyor . 
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•buebetle, ayal dakl· 
lsmlr Balkntaae d~ 

Ye mentlm yapıldı, 
..tldl. MClnenetler, 
bl• dlrekt6rlerl, 68· 

r, geaçler " daba bir 
lltlar da urda V aU Gene· 
la..m :Plrlt'le C H. P. 

•• Mm• illeri y6aetlm 
..... aaı Yomgad 11ylan 

•al1Dotan,~ .. rbay doktor 
~ Us, KGltet Bakan• 
..... n laey !RıdHD 

Bnlgaristan 
Silahlanmak 

abine Kralın S..
kanbğında .Toplandı •• 

lnn Şehinpbı Bıu Han Pehled 

Tahna, 7 (A.A) - Rmaıi 

mahablrlmWea: 

--.kı tetlrl•t ....... ' 

6 Bulra 1986 İran kama· 
tıyanıa oa.aa de'ttell Sa Ma· 
jeıte Şe ...... b tarafından aÇll· 
mattır. A~ı llJIHlerlnba llyual 
tııaıaia • Tlrklye. fna 

lak hatlad1Aını, T4rklye'ye olan 
gesllerl ve Camar batkanımı•la 
g6rltmelerlnia kı1metll Ye ba 
konaımaların bltla anlatma· 
maslakla11 ortadan bldınrak 

y. rlae dOltlak Ye kardetllk lser· 
lerlala yer tattapau ifade b•· 

~ile bat erkh •e 
laasır bolaaayorlardı. 

ç...·. lba,ok l»k 
•vetı.aa oene· 

olarak IÜDNe bala·r 
' 

ollm haHııaı •l•r 
-'mal• batladı. !alona, 

bir ılk6t kapladı. O 
dine kadar eeıl da· 

d1t4aen, bereket halla· 
f lktr ballade bir Hrlak 
'•f Çınar, g6s 6ntlae 
O timdi utık bir daha 

~k here ba laallllln 
~ Ç1kı1or, adını, ide· 

.... enerlere 'fe geatU~e 
~ 10pnklm clklyor·: 
~ uabk, derla buı laıç· 
~ dayulda. Matem ban· 
~ IOnra bay A•nl Doğan, 
fıil 'lrandllmanıuıa yanın · 

~ baıladı. Mlteheyylçtl. 
~ 11laktı. İçlala dayga· 
~yl~ aalatta: 
~OlllllClatlanm; 

" dtklbda memleketin te· 
"- delerll nltdı Vlaf, 

'•, Tftrk llkedaln tam 
toprala gGmtlllyor. 

~ Moekon'daa memle· 
19yıbaea yurdumu 

..... ıe" bir g6191 baç· 
inledi. O.un .. h. 

..... •Rerll bir nlldıaı 
. Topnk, kendi ye· 

ba enç Çınar'• ea 
ea dlilt tlli'Dda H hiç 

k btr AIUDda aldt, 
Ş.... g6slerlmde, 
~ lndlrllltbal gôrtl· 

llblJtm Vlnf Çtnar'ın la· 
ltbda,luıma yqb g6s· 

~ tealJor, bıçkınklannı da· 
gla.iylm. Ve gGslmlD 

biylk Bety•kllla ak· 
teaataı,.p •e yatlı g6slerl 

Bulgar it rab 'Boril 

•tt;" ........... ,. .. ~ 
•ı•hıta hu W lh.tet ilgile· 
rlala \'• bir d01thak yantmıı 
oı~a.. ••gaa balanHk· 
laıitii beriki tanlan gôeterdlil 
ip Diyet H genft çabtma IO· 

nnea olank anda IJI bir dOlt· 

,. ......... . 
Ba yahn yeni kararlanachıa 

olank bandu eoara uylatla· 
na kamutayda batı llÇak lla· 
lanmalarıaı •e yanadan batlı· 

r•nk .. pb glylllllellala kaıaa 
ahamuıaı emretmltlerdlr. ADkan, 8 (Özel) - Bulpr 

kablaeel, bal Borlf'I• batbn
bl& •lhnda bir toplantı ,. ... 
rak Balgadltaa'ua-. Almaay• 
gibi, dWı..._• ıltl etrafıudl 
maa mlukenlenle bal•· 

8. H. Fehmi Söylflyor 

Dan karatopraklan gömfllen Vieıf Çınar 

(Sdk'llt. ... ) ' için ıôı ıôylemek ôdnlnl Yer· 

mattar. 
Balgarlltaa, bn talebime 

lll'ar etmekte •e iMi hakkın 
de•letle~ce kahallnl lltemek· 
tedlr. Maamaflb bagtlDlerde, 

Sıcağı Sıcağına Bir 
Korku ve Sevinç. -Balknl bana V l11f Çınar - Sona 6 ncı ya.de -

Yeni 14.,ransız Kabinesi Balprlıtan'ıa da, Almanya gibi, 
- keadlllAtadea bir hareket ) a· 

B. Fehmi Erkekler Kadınlardan Ar 
tık Yalan Söylerler, Diyor. 

Bay La va] Frank işi üze- p ... •n,lkdeb:m.rdaırl.IAn etmeli thti· r Sorduğum Sualler Şunlardır: 
... l - Bayatta ençok korktapnuı dakika, 2 - hçok aeYindi&i· 

? K 
niı dakika, 3 - Saadet hakkındaki tellkkinis, 4 - En fada ya• rinde Ne yapacak. ômQrcQler Jau llyliyen kıdın mıdır, erkek midir, 5 - Yalan lhım mchr7 

Bunda Haksız Çıktılar Gueteler yasıyorlardı: mis he•bla, çıkmıı oldapna 

Y b T 1 K d 8 k 
- Dikili bmaıl mahuebe daydam. Kenclltlnl tebrlL 1..1• 

eni Baa akan otu uyor .• amutay a tıyfl ŞelarimlHekl kımarcCllerden & ,,. v tahklkah denm ediyor. 
Bir Engelle Karşılaşmıyacağı Umuluyor. bet ktılllk bir grap don &abah - Dlklll tollıtlmall lserlade 

Patlı, 7 (A.A) - Meb'a•D 1 
mecllll korldorlannda aılatma 

yar ilbay hl• (V aH mnHlallgl· bagtln mUDanlardaa hmaıl ma 
ne) b.t •arank Wta tadU buebe mftdtlra bay Fehml'de 
lnana mucibince prb.yhl•D 

ile asim ve eebıtı telif etme· dlln uat 13 den eoara dtlkkln· lıtlcYab edllmlttlr. 

1 1 
'bil b d - Dikili hmml mahuebe 

ı n • ea •e u uye e ma· laruıa kapay.caııaı blldlrmltler 
Yaffak olan bay Lnal'ıo .. b . L memura, oayedl bin llnyı llb ... •e &6mCbln sararl ihtiyaçtan 
•na kaqı bctklemekte oldu~a oldogona ı.Syliyerek dtlkkla Yani, bir dikili IOllltlmaU 
eempad dolıy111le btlUln me•!' •e mığasalanmD kıpatılmılM· nrdı Ye blstm hmaıt maha· 
hafUde hllıl olan ıtlkdaettea 1tnı lltrmltlerdlr. Yarllbay ka· lebe mldlrl bay Fehml'de 
bahledllmektedlr. Tahmin olan· nan mucibince eaat onlçten manaa olarak adliyeye . .llllD· 
dap.a g6re bay Laval fn· IODU atlkklnlarun kapatmalan taka Yerllmltt~. Ger99, mUDaa 
kallde 1eWılyetler projetl o1a lbımıeldlllal keadllerlne bil· ol•ak, IGIJflleDla 1eltmetlae 
konaldaıa samaa btlytlk bir dirmlttlr. Ye itlerin dbgbl~e ald 
engelle brıılıımıyacaktır. Yal· haller kaqı11ada laemU bir tı floıud lmuhaaebe mldGrtl 

nıs frangı koromak için tetkll 11aı geciktirmek itinde glYen dellNlr •• al••• haklart ba· Bay Fehmi 
edllmlt olan komlıyonda blkd mee'eletlnl ileri llrecekdr. un b6yle lcab ettirir amma, anyordam. Palnn blllblade 
mete lftlaaktea c;eklnmlı olan Bundan ıonra flnanı komlı· adUyeden akaba, ter-temi• bir rut geldim. K atlaladım. Bak 
101yallıt gruba \ htlkdmet aley· yoauaaa ıpeklllllyona kartı laeubla d6aebllmekte martfettlr. hm; kındlllade, btr farba 

f' 

Ot, hlno oy nrecekdr. u•aı •• frangı• koranmuı için DtlD Gğleye yakın Bay Feh· 10nn gelen parlak, •kin 

91'4atlarım; heplnlsl o bl· Parla, '1 (A.A) - Blk6met dlttlDllen amomal yetkeler ml'nln, ~yle bir balldyarhkla, hHa maDIUall nrdı. Kola 
•1• laJll lola bir .mye uat 18 de blWlrlllnl okadak· Bir gilnlftk Baıbabn Bay IWIOD projedal kona .. bllme1I için yani ha itte sene kadar llglll mıya; ıallıtlmal •açayle aclUJe 
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(TeOyazo Vasıf Çınar'ın ölOmQ 

Bay Kalenin Atatürk'e 
Başsağlığında Bulundu. 
Birçok Devlet Adamları Da Başbakana ve 
Dışişleri Bakanına Başsağhğı Etmişlerdir .. 

Ankara, 7 (A.A) - Mos 
kon bfty6k elçimiz VAsıf Çı· 
nar'ın ölftmtl dolıyıslle Ca· 

Bay Kalenin 
mar bııkan1 Kamil Atatftrk 
ile Sosyalist SHyet camurl· 
yetlerl birliği icra komitesi 
batkam B. Kalenin uuanda 
çekilen telıraflar. 

Terkiye Camarbaıkanı So· 
nekıelanı Ka111Al AtaUlrk 

An kın 

Tflrklye camarlyetlnln pek 
kıymetli bfly6k elçisi Vteıf 

Çınar'ın nkltsb ôl6ml dola· 
yHlle duyduğumuz ıcı derin· 
dlr. Size ve btlttln T4rk ala· 
sana en içten gelen bapağlığı 
sunanm. 

Kalenin 

SosyıUıt SoyYet camurlyet· 
leri blrlfğl merkezi icra ko· 

mlteal baıkanı Sonekaelını Ka. 
lenine. 

Moekon 
VAııf Çınar'ın nkltafz öla· 

ma dolayıdle u~radıltmız yan 
paylıtbğınudan dolayı kendim 
ve Tlrk alma adına tetekklr 
ederim. 

Kamil AtaUlrk 

Ankan1 7 (A.A) - Moıko· 
'H bayak elçlmls Vlhf ç.. 
nar'ın ~nama dolay111le So•· 
yet Raeya komleerler kurula 
mekanı B. Molotof ile Stı ko· 
mlaer General Vorotllof'tan 
Batbakan General İamet lnö 
nane •e ltalyan bathakanı 
Mo110l1DI ile· 8. Alolzl n B. 
Savdç'ten •e So•yetlerln Parlı 
bayık elçlsl B. Potemkln ile 
Romınya'nın Moekon elçili 
8. AuoUko'dan Dıoltlerl e.. 
kanı B. Tnf lk Raıdl Araı'ı 
betui• telgraf lira gelmfıdr. 

lhlabe1rne1rn 
vasıf Çınar, Merasimle Gömüldü. Visıf Çınar'ın 

ölOmll, Sovyet Kod 
BtttOn Sefirler, Teessürlerini Beyan Ettiler. Cenazeye solosuouo başsağb 

Y özelli Büyük Çelenk Getirilmistı. SHyet jeneraı koaao•
0
•: 

Tlrentlyef, dtıu koalOlo 
~~~~~~----ı~~~~~~-

Anbra, 7 (A.A) - Moı· tım ıaat 15,45 te iıt11yon mıtlk tabutun etrafında pro· 
kova Btıylk elçlıl Vhıf Çınara alanında yer alacaklardır. tokol l1yırl1rının gösterecek· 
yapılacak öltl töremi progra· 2 _ Kamutay baıkanı, baı· lerl yerleri alacakl.,.rd1r. 
mıdm bıkın, genel koramay baıkanı, Bundan ıonra baıbıkıo İs · 

l - Ôltl töremlne da•etll bakaular, camur baıkanhğı, met İa.öna tarafındın bir ıöyln 
bulananlar b11lranın 8 ncl ıekreter nklli, batyHer, ka· ıöylenecektir. Söyle.den aonra 
cumartesi gana öğleden ıonra matıy aıbııkanlan, kordlplo· herkes yerlerini alacaklar ve 
-------============------- lıtasyon alanının orta11oda hn· 

V h•b (P ) H b • t lonan ve dört ıangal6 uker e 1 aşa a eşıs an tarafındın beklenen tabut lop 

Ordusunda Vazife Aldı .. 
İstanbul, 8 (Özel) - İtalya ile Babeılıtan anıındıkl gerginlik 

gtln geçtikçe artmakt•dır. İtalya'nın doğa Afrlka'ya uker •e 
mahlmmat ıevktyatı devam etmektedir. 

Gelen bir habere lnınılmak lwmgellne, Vehlb P ... , Babeılı· 
tan ordmanda önemli bir• •ulfe almııtar. 

Çiftçi Borçları için Hazır
lanan KanunKamutayda 

Ankara, 8 (Ôıel) - Ziraat bankuının ipotekli H mlleleel 
kefaletli sini ılacaklannın, daha do~aıa ba tekildeki çiftçi 
borçlarının tıkelte bağlanarak o IUretle mlıtahlllden talull edtl· 
meal hakkında h11ırlanan yeni kanan ltylhuı kımatıyı nrll· 
mittir. Bagtlnlerde mtlzakere edllecekdr. 

ırıbaeına kooalacak ve orıda 

bulanan n törene gelen kıtı· 

la: tarafından aelAmlaaacaktır. 

Öll töreni aaet 16 da lıtu· 
yon alınından kılkırak lıtu· 

yon yola ile Kamutay C. B. 
P. •e BAldmlyetl 'Milliye ıla· 

nında Atatt'lrk heykeli önlnde 
bir dakika durarak bankalar 
yolunu geçerek Dıı lıle:I ba· 
kanlıta önlae gelecektir. Ban· 
da Gla top ırabaıından lndlrl· 
lerek haetane caddeılnden Ce· 
bl!cl mezarını götGrGlmek için 
öld otomoblllne konulacak •e 
tGren clağılıcakbr. Öld otomo· 
bilinin ark111ndan otomobiller 
gelecektir. 

terclmınını lsmir oehrl111 

lzmlr'lllerln mame11lll Ş 
Dr. Behçet Us'a g611c1e 
Vlıııf Çınar'ın ölamoadd 
layı hattın lsmlr'IUere 
ettiğini blldfrmlıtlr. • 

H. Hesablar Tef P 
Üzel (Hasaıl) beeablaf 

rektöra bay Fuad Y• 
bagGn kaçak Mendıel 
sindeki kaHlan teftlt' 
cektlr. Bay Fuad, ba k 

1
_.. 

öıel heaabla daireleri ..-
tef tit edecektir. 

imtihanda Ibtil 
Senjozef Franıı• mekte 

fen deni lmtlhanıdda bir 
IAf çıkmııtır. Ba 1 
gGnkl lmtlhının •JI 
kaltar dlrektörlağınce 

laıtmlmıttır. lmdball 
edllectı ktlr. 

Tapu ve Kad88 
Tıpa ve kadutıo ... 

hı6sbklırı yeni yal 
dla Flnanı bakuh ...... 
baylığa gelmlttlr. 

Çeşme PIAj· 
larına Gezinti •• Moskova Büyük Elçiliği· 

8 ' - Oıı töreninde balanı· 
caldır jaketatay, ılyıh kıranı 

n dllndlr 11pka, ukerler gOn· Tarlng n oıomobll "' 
delik lnlformı glyeceklr.rdlr. yakında Çeıme plljlafl 

ne Kim Tayin Edilecek? 
latanbal, 8 (Özel) - Moekon bayak elçlllilne Dıı itleri 

BakanlıiJ amam kldbl bay Naman Rffıt Menemenlloğlanan 
tayin edllece~ eöyleamekıedlr. 

Ankara 8 (Telefoalı) _ gedntl terdb edeeekdr. 
Aramızdan bula bir tekilde otoblılerle yapıJacakbf· 

idaresinin Çetme'dekt 
ıynlan Vlaıf Çınarın cenase 

nlerl onınlmıı ye 1 
töreni, bagan çok bayık lh· L-1 

modem bir tekle IO&• 
tlfılle •e binlerce kitinin hasır .. _ .... ,... 

KallbCln gnintld ID 
balanmıelle yapıldı. ba ılacalırla plljın mÇI• 

Törende batbabn General de yapılacaktır. Geslad 
lamel lnöaCl ile Kamutay baı · ...w. 

henb kuqlaıtırılmallllr-

Sason Kaymakam Vekili Mersin Liman Sosyetesi 
Kaza Kurşunu ile öldü. Kapitalini Artırdı. 

Vak'a, Resmiğ Olarak Bildiriliyor. Şehid Ol
muş, işkence G6rm0ş Jandarma Yoktur. 
An\:an, 7 (&.A) - Haber guelftalnln 6·6 985 nlıbuanda 

neıredllen Suoa •ık'vıının olunaı tekli f4lyledlr: 
Suon kaymakam nklll Rldnn •yım Ye gizli nlfaa yazımı 

lılerl lcln 25 5.935 de yanını Saon ml&lll, belediye kltlbl, 
maliye taluUdın •e jındarmı kumandanı ile bir mtlfrese alarak 
Goy kGJClae gltmlı •e ba köyde iken Barbat köylllerl tanfın· 
do kendi kGylerlne da.et edllmlıtlr. Kaymakam nklll ba dınte 
jandarma mClfrezeılnl çok geride bırakarak ırkıdaılarlle beraber 
glımtı Ye geceyi Bubıtta geçlrmlotlr. 

Erteal gfln klJyden aynhı akabinde yerli memadarla buı 
kGylller ll'lllnda 11bal bir mlaaaa .ukau hruında kaymakam 
YeklU de bllmeblsln yanlanmıt H GlmClıtlr. Şehit olmuı •e 
lfkence görmtlt jandarma yoktur. 

Sporcularımız M acar'ları 
3-1 Yendiler .. 

Menin, 8 (A.A) - Toplantı1a ça1tnlauı olan Uman IOIJetell 
genel kanlı kapitalini bir kat daha arbrmıfllr. Ba toplınbya 
bafbnlak eden y6aedm karolu baıkam Dr. Muhtar Berker ıy· 
tanmıH ıa lzıhıtı •ermlttlr : · 

- Liman IOIJeteli kurulduğa zaman kapitali 200 bin Un 
idi. Umanın 198j yılını bclar olan ılb yılhk ortalama leçen· 
111( 160 bin tona balayorda. Geçen yal hlk6metlmlsfn çakar 
lılerf al korumak n lrClnlerlmlsln yabuca paurlan gönderilme· 
dal kolaylqtırmak için ıldıit tedbirler JClzlnden çıkarımız bir· 
denblre 6nemll bir ıarette ırtmııbr. 

Bundan baıb demlryollınmısın gGndeD gine gellten darama 
Menin limanı hlnterlandım ook ~enlıletmlı olduAandan gire• 
mallarla çoirlmıfllr. 1934 yılında iı genltllğl 265 bin tona çık· 
mııtır. İçinde bulandağamaz yıl b ı111an 400 bin tona balacaeını 
amayons. Ba yalın öltl menlml olan daha ilk beı ay içinde 130 
bin ton lak it yapılmıttar. Ba yeni daram kaqııında ıoıyete ye· 
nlden birçok mnonı geılrtme~e baılımıı •e boy boy romorkör· 
ler eabn ılmıfbr. Banan song aonaca olarak ta bpatıllnl 400 
bl• Unya çıknmııbr. 

Erzincan' da Zelzeleler 
.1etubal, 8 (Ôsel) - Gılaıuaray •e Beflktq mohtelld ile lıtanbal, 8 (Ôsel) - Enlncın'da yeniden çok tlddetll ael· 

Macar takımı ıruında yapılan maç, çok heyecınb oldu. Sporcu· selel.r olmaı,tar. Buar Ye uylat hakkında hlcblr kayad yoktur. 

luımas, bire kup ftç golle Macar'lırı yendiler. 20 Milyon Sermayeli Bir 
Bokreşteki Tork Şehidliğinde Bo- Eti Bankası Kurulacaktır •. 

kını bıy AbdllhaUk Rendı, Şehı·r Sağlık )al 
batın bakanlar, Vteıfın İzmir· v 
den gelen llleal efradı, brdeıl Şubaybk doktorlafl d• 
maılllm bay Eead Çınar, ımca· bay doktor Behçel Uı'-
udeal a.akıt bay Ahmed Ma· bablında bir ıoplaDll 1' 
nd Çınar hazır balanayorlardı. ludar. Üç aaat ılPll bll * 
Tabut, bıyrıklıra •nlmıtb.. lantıda baıkıa pbrlD ..... 

Aıker, pollı, beledlye zabıtMı lerl ile pda maddeleri.t• 
mlfreselerl hazır balanayorda. trol itleri berinde do.-

Sut 16,15 de mmlkanm nrdlklerl lubab dbll 
çaldığı Glam han11 ile btaı· aonn kendllerlae bllll 
yoadan hueket edildi. Alay diler •ermlıdr. 
çok bıyekıa n 100 kadar Bazı Ev ve barak 
çelenk •ardı. belediyece yıktırıl 

Ylilt Vllıf Çınar, Cebecideki 
tehitllğe, göz yaıluı içinde Şubay doator b91 
gömaldd. Ankara, derin bir Us; dtln yanında b.ld' 
matem içindedir. mtlbendlılerl oldaP ---·-

nekllde, Abburl8 
Çelenkler araıında İzmir C. t1rbaylıktan hıbenl• 1' 

B. Partlılnin, İzmir meb'mla· 
naın, İzmir beledfyelinln, hal· mıt olan bazı yıpılarl ., 

tir. Belediye ba e•ler 
knhaln, Altay kalabGnCla, fz. rıkalann tamamen 11 
mir erkek •e bs Ueelerlnln de nncla Hrır etmektedir• 
çeleDklerl nrdı •e birçok tehir 
namına da çelenkler kondu. Aydın'da Sıea ........ 
~kın, 8 (Özel) - Merhum Aydın, (Özel) -

V Anf Çınar'ın cenneıl, Ankara 11caklar denm edlJO!• iti 
lataıyonandı ylkeek törenle dairelere •bah ,..a 1 

kaqılaamıttar. Tabut alyah ynrlar. Gl(e 2,30 _., """ 
bayraktan aarılmı,tı, latuyona aonn 17 ,SO ı t.aar 

Ankara, 8 (Ösel) - 20 Milyon Un ıermaye ile bir Eti hın· bıtan bakanlar ıeflrler gelmlı 1 .;;b;;t1~yo;r~lu~. mı~l!!!!lll!'""'71 
Blkreı 8 (A.A) - Anadolu Ajansının ösel aytanndan: kut teıkll edilecektir. Ba banka; memleketteki madenleri Haf· bulanayorlardı. Sefirler. Dıt 11 HAZiRAN 
Her yal oldaıa gibi dla Romanyanın yerli Ye ra•ncı bltb bnrak çıkaracak, ltletecekdr. Bazarluın kanan IAylhuı Kama· Bakanı Bay Tedlk Ratc11 

yok Bir Tören Yapılmıştır 

tehldUklerlnde bdylk tGren yıpılmııbr. Blkrette yeni yapalan tay• nrllmlıtlr. Anı'• tee•Grlerlnl bildiriyor· 1935 9 
TClrk tehldlftlnde bir Romanya ıaeı lntuanın lfdrıklle ayni Sıtma ve Frengi ilaçları lırdı. lıtuyona elli ba76k çe. 
tGren yapılauı .e tGreae ftdnk lçtn Slllıtn, Tatnbn, Puarcık, ,.. lenk •öaderllmlıtl. Dıı Bakanı· 
r M T Aakırı, 8 (uzel) - K.amataJ; utma •e frengi 111,annın a a.Gttenee, ecldlye, alca, Macln H Bakreı'tea kadın Ye erkek mız. borada bir ıGyle' vererek 
manhhu heyetler gelmlttlr. Tlrkçe bir duadan aonra kıt'anın kızılay cemiyetinin monopolClne nrllme1I hakbndakl kınan 

L bol ı d tee•tlrlerlnl beyan etti. Ban· kamandanı Tark ukerlnln bay6k nnflannı •ygı ile anın bir llylbuını .. a etm 1 r. 

K ki k 
dan aonra cenıse bir top ıra· .a -Lı 1854 llyle• aôylelDlt n elçlmls bana Fnnhzca •e Terk heyetlerhae o t A doluda ura 1 Artıyor lU1W 

Wtaben de TGrkçe bir 16yle•le kaqıbk •ermlttlr. r a na . batına kondu !n program ma· 7 RıblllleHel 

A • 'd S • 8 1 d K 1 d Iatanbal, 8 (Özel) - Ahnan haberlere gGre, memlektıtla buı clblnce Cebeci'ye gGtlrfllerek Evbt 
llDa a eçım aş a 1, avga ar a yerlerinde yıimur lhtlyıcı fazladır n orta Aandolada da ka· gömaldtı. Go.nee 

Öl 1 Y 11 V nkbk ıuladır. Yalan Haber! ö11e en er ve ara ı ar ar.. T k dK d y . D w• ·kı·k WIMll 
.... bal, 8 (Ösel) - Adnı'dea blldlrlllyor: e 8Q aOUDUn a eDJ egtŞI ) • Adnı, 7 (A.A) - Bir Atlna 

Akfam Ynı•lllan'da eeçlm feallyetl betlamlflv. Fakat •niyet •111' latanbal. 8 (Ösel) - Tekıld kanqnanda yeni tıcllllt yapıla telgnfmın lçlılerl bakanın•n Ya111 
jlıllmek .... Parti bvpet1an .,. ... Wdlleler •kmıt. mi· mktar. Kaaa• kamutay• •erllmittlr. Tadilli tekllne gGıe, 25 eYI ininde çaktığım blldlrdi&I lwk 
lldemeler"9!Bı_~l~LJl~~_.lllLt11A..i1Lı..aL..Dıala:......__L_._L.111ı..1L..81ılal~hkıaa...---.tı.at..._.IUIUdlllıeakll2~~~Lllıldllııa..mı1111M.._....._~~~....IL.;;;:::;:.;:;;:_ __ --.;-.--



Uçak Alalım. 
Bir ses şöyle haykırdı: Beşyüz uçak alalmı, 
Ülkemizi yabancı ı.;özler<leo koruyalım: 
Türk•e beşyüz, lıin değil, iki bin uçak da az, 
Uçaksız ve uçmaneız sınırlar korunauıaz. 
Ulusun her ferdine ya~amok için ~erek 
Hu ö,:\"üde baş eğmek yediden yetmişe dek. 
DoP;unun göklerinde altın kanadımı:du 
Uçalım gi1rülmemiş, işitilmemiş hızla .. 
Bize saldıranların koparalım başını 

lla~adır Türk o~lunun görst\nlec savaşını .. 
Gerek ise görmemek sezilen kara günü, 
Ne dediee yapalım bize 1smet İnönü .. 
Az, çok deme hemen ver, geri kalına arkada~ 
Damla, damla göl olur, o, büyür yavaş, yavaş. 

• Bunu yapamaz isen her yer kızıl .k.aa olur. 
Ana, baba, kız. oğul, halimiz yı.man olur. 
Bunu yapamaz isen özbaylık elden gider, 
Özyönlükten, inandan, ulustan kalmaz izer 
Bunu yapamaz iaen birşey başaramayız, 
Giimüo ırmaklı, ye~il yor<lda yaşıyamayrn. 
Arkadaılar! Veriniz .. Bu az, bu çok demeyin 
Gerekirse yord için bir iki gün yemeyin .. 

• Düşününüz bir kere gökleri sarmış duman 
Bomba, zehirli gazlar saçıyor ölüm ve kan 
Gökte, kemik, baş ve kol ayrılmış birbirinden 
Bütün dünya oynamış sanki o gün yerinden 
Kiminin beyni çıkmış kafasının tıısından 
Kimi <,;ocuklar gibi ağlıyor tasasından 
Ak sakallı babalar beli bükük kadınlar 
Birbirine karı~mış barınarak yer arar. 
Memedeki yavrular atılmı~ sokaklara 
Evin çatısı düşmüş karışmış topraklara 
Sen, bunlara seyirci kaldın, ellerin bağlı. 
Söyle bakahm paran neye yarar, zavallı .. 

Bnseyin Avni Ozan 

-------------~--------~~~-----..) 
l)ikili Hususi Muhasebe 

T ahki~atı Bitti. 
S l\temur Mahkemeye Veriliyor. Bay 
llasan Fehmi ile 12 \'.lemur t\leni

Muhakeme Kararı Aldılar. 
~ 8ergama ve Dtklll Uçelerl -

/el heaablar (Mohasebei husu· 

~:&f) euffstf mail tahkikatı üçün· 

l'tıl 80ru hökemenUğlnce bitiril 
t_ ş ve düo karar verilmiştir. 

desine göre lüzumu muhakeme 

sine ve kaçak olan Bergama 

taheUdarı Bay Cemal hakkın 

daki cahktkatın mııvakateo tati 

lioe karar verilmiştir. 

1 •t•rll göre DJklli özel hesab· 
't 
•tıhı lllenıuro bay Naclnln suçu 

~ t gllrülmüş. Tdrk ceza 
•tıu 

gaıe llnnun 203 cü maddesine 

" duruşmasının Ağırcezada 
''Ilı• •ltıaeı kararlaştırılmıştır. 

b:ı OikHt malmft.dörü bay Ah· 
td il ' eaodıkeminl bay Ahmed 

~:lbdt ve gene sandıkemlnl 
ı,; J\hmed, İzmir özel hesab 

llıı direktörlüğü başkAtlbl bay 

tıı ttıt, İzmir merkez memur 

tı:•'llnt bay Süleyman bakla· 

lb d, memurluk: vazifelerini 
~.ttı•t suçundan Türk ceza 

"un eı Onun 230 uncu madde· 
tle 

ti! 
1 

göre duruşmalarına karar 
tal~tştir. · 

tllııt ''gama özel hesaplar me· 

~ı tı Bay Hüsnü'oün de Türk 
' kanonunun 202 inci mad· 

~ ~'Qı~;l·k-:-lif 1 a h polis haf iyesi f s· 
tıl b' 411a ıç Lozmoyordo. Başını 

ltle\.11.~ •1~mlş,~ muammayı hallet· 

~Otd Cıra kafa patlallp duru· 
Q, 

).'ele 
tl,•ı hıva da; pencereden Pa· 

detıı:eYrederken boş duruyor 

dııtı 
1

1. Onon kafası da durma· 
" tlly \)Ole or, mütemadiyen, Dr. 
•taıın ile Kambarl gtell hademe· 
t~t•b bu adam hakkında verdiği 
~Ole 1 

dfleGnüyordu. Bu dokıor 
~cllb kimdi, neyin nesi idi? 

~. ' bn adam, be dud Stan 

Dikili memuru Bay Naci'nln 

ihtilas soretile zimmetine ge: 

çlrdfğl para mikdara 16860 

liradır. Offord denllen kimyevi 

maddeyi kollanmak soretlle b1r· 

çok çekleri, cedvellerl tahrif ve 

imzaları taklld ettiği anlaşıl 
mışhr. 

Bergama memtıro Bay Bôe· 
nü'nüo zlmmetlntı geçltdlğl;para 

mlkderı 819 Ura 18 kuruştur. 
Bunu da mlltuhhldlerfn depo· 

zlto paralarını kendi namına 

bankaya yatırmak ve onl11rıo 

üzerinden alıb harcamak sure· 

tile yapmıştır, 

Bu sufletlmallerde ilgili 

zannedilerek haklarında ıahkl · 

kat yapılmış olan İzmir özel 

hesablar direktörü hay Hasan 

Fehrut İzmir tetkik mr.moru 

Türkce'ye ~evire..ı~ J z:c 1 

bir tıır verecek mı:ıdf? Palabı· 

yıklı herif in, vak'a1Bl'la ne de· 

receye kadar alil.kası vardır? 

İşte, Felerova"yı düı,ündtıren 
mes'eleler bonlıırdı .. 

Bo sabah, yarala genç Ame· 

rlka'hyı görmek için hastaneye 

gittiği zaman, müce~beratt;ı L11· 
makoyno da orada görmOş, onun 
sararmış benzi, ona, doktor Go· 

le'yl batıdata.mştı. Bundan baş· 

ke, gene bugün, sigorta memo· 

ru Deş de polis mQdOrlftğüne 

elmiş vazJ etten malumat al· 

'"''"'''""""''"'iii"''"''""'''""""'.lWJıtı.lUl'».l .• ~.~~.~~ ••.•. ~ ... ~!~~ttmm1 

Günün Şa1r DılabeırDerü -1 -Hava Tehlikesine l(arsı 
' 

Bay Rıdvan 
Nafiz'in Sözleri .. 

~---------------------.. ----------------------~ 
Yurdun Her Yanında Yardım flareke- Mesleki T;d~isaıa 

ti Başladı - arın lzmir'de Büyük Bir b11i~~,ö:~:1ıg~e;:~i.~::.r 
(l\lüsteşarı) bay Rıdvan ~af iz 

Toplantı Yapılacak ve işe Başlanacak. !!g~:;ıı::::·:.·:::ki.,::~::~~:: 
Düo kültür direktorlüğünde 

-----------------------.. ~--------------------kuruldu ve işe başlı yarak bir de ikisini hava kurumana ver- kenditıloi gören bir muharriri · Bava tehlikesini bilen üye 

)eri yazmak ve bu fı,ıler üze· 

rinde çalışmak üzere hava ko· 

romu İzmir şubesi yönetim 

kurumuna Ubeyhktan tarım 

direktörü bay Zühdü Baysal, 

C. H. .Partisinden esnaf ve 

ahali baokaıu df rektörü bay 

Atıf, tecim ve eodüslrl oda 

sından bay Şükrü Cevahirci, 

baro inzibat kurumundan avn· 

kat bay Baha Nasuh, sağlık 

odası kuramondan doktor bay 

Rifaı Pala, lşçtler birliğinden 

işçiler genel sekreteri bay Maz 

lum, esnaf birliğinden bakkal

lar birliği başkanı bay Galib 

üye olarak seçilmlşlerdir. 

Hava koroma İzmir şubesi 

yönetim kurulundan ve bu 

üyelerden kurulan lşçen (Faal) 

komite yarın ( 10 haziran) saat 

15 de hava kııromooda topla· 

nacaktır. Bu toplantıda İzmlr
deki bankalar dlrektörürlerl de 

bulunacaklardır. Toplantıdan 

sonra derhal üye yazımına 

başlanacaktır. 

Aydın'da 
Aydın (Özel) - Tı.irk hava 

kurumana üye yazılma çeh~ması 

ilimbde çok sıkı bir surett«' 

yürüyor. İlin bütün ilçe ve 

kamonlerında hatta köylerinde 

komiteler kurularak çalı~mağa 

başladılar. İlbay Fevzi Toker 

dün yımında parti başkan vekili 

Nafiz Karabudak olduğu h•dde 

bu iş için Bozdoğen'a gitti. 

Bugün de Çineye gittiler. 

Bayındır'da 
Bayınd1r, (Özel) - Deva 

kurumuna yardım tçln ilçebay· 

lıkta bir toplantı yapıldığını 

evvelce bildirmiştim. Yapılan 

ikinci toplantıda faal bir heyet 
-ı------

bay Lütfi, merkez memur mu 

avlnl bay Milat ve tetkik me 

mor muavini bay Mustafa. Dl 

klll sabık malmüdürü .hay Tev· 

f ik, mohaeebe katibi bay Mu· 

zaf fer ve bay Mehmed Alt, 
tahsildar bay Nazmi, öğretmen 

bay All Rlza ve bay liedll, 

Hasbi, 6er~ama özel heeablar 
sekreteri (Katibi) bay Rıfkı ve 

hay Hakkı'nın suçları Hblt 

görülmemiş ve mahkemelerinin 

men'loe karar verilmiştir. 

günde elli üye yazdı. Bo üye· meyi kararlaştırmışlardır. mlze lzmfr'in kültılr bakımın 
lerden bazıları kırk, bazıları Balıkesir'de dan muhtelif ihtiyaçlara hak· 
elli ve 8eklıen lira vermeyi ta· kıoda bazı izahat vermiştir. 

Bahkesfr, 8 (A.A) - Hava İz k l • b l 
abhüt etmfalerdlr. S,imdlye ka· h mir e onomqa hır öge 

v tP. ilkesine karşı durmak için 
dar Bayıodır'da bin beQyüz Ura olmalr itibarile burada üoiver· 

v burada da çalışmalara başlan· 
toplanmıştır. Üye yazımına ha mı~hr. Bu maksatla C. B. P. shenln bir ıecim (Ticaıet) fa 

raretle devam edilmektedir. Ulu koreğında ilbay ve parti başka kült,.sloln açılması id~nmekte· 
nımızın da iştlraklle bl: top· dir. Bay Rıdvan Nafiz bu sumllzun gösterdiği bu fedakar 

lığı kıvançla anmak bfr vazf. 

fedlr. 

ödemişte 

Ödemiş (ÔzPl) - Memleke · 

ti o heryerfnde olduğu gibi 

Ödemişte de hava tehlikesini 

bllen üye yazımı başlamıştır. 

Un tPclmerl1>:rlnd1>:n Yanbaetı 

oj'?lo bay Nuri, İzmir Esnaf ve 

Ahali bankasından almış oldu· 

ğu beşyüz liralık bir aksiyonu 

bugün hava kurumuna. gc'Hilrüb 

bağışlamıştır. Ödemişte Atatürk 

caddesinde kolonyacı ve tayyare 

bileti satıcm bay Ahmed Moh 

ein son kez Eattığı biletlerin 

komisyonu olan oulkl Ura n., 
dükkanının onbeş günlük ka 

zancınln yüzde onu ve evinde 

dikiş diken kız kardeşlerinin 

on günlük dikiş kezanr;larını 

hava kurumuna bağışlamıştır. 

Bu cömerd yurddaşlarJD yük· 

sek yurdseverllklerl Ôdemlş'te 
takdirle enılmaktad1r. f ye ya 

zımına devam edilmektedir. 

Üye yazılanların isimleri bo 

gO.nlerde hav11 kurumuna gön· 

derHerek gazetelerde neşredlle 

cektlr. 

Burdur' da 
Burdur, 7 (A.A) - Halke· 

vlnde flbayın başkanlığında 

yapılan bir tı·plantıda ilbay 

bB\'a tehlikestnl anlattı ve ls 
met loönü'nün söylevinden bazı 

parçalar okudu. Bundan sonra 

hava tehlikesini bilen üye yaz 

mak için gruplar ayrıldı ve 

ilk and11 1:30 kişi üyeliğe ya 

zıldı. Bunların kaydettirdikleri 

yükenler üç bin lirayı b'llmu~ 

tur. ('ye !!ayısı yakında geniş 
ölçüde artacaktır. 

U~ak, 7 (A.A) - Bava ı~h 
llkeslnt bilen üye yazmak için 

şehrimizde hazırlıklar ) apılmak 

radır. Bugün Halkevlnde büyük 

bir toplantı yapılmıştır. 1ş ban· 

kası fşyarları aylıklarınclan yoz 

Jantı yapılarak hav11 tehlikesini ön ·mil mes'ele hakkı oda de· 

bilen üye kay dıoa hoşlanmıştır . mlştfr ki: 

Balıkesir halkı bu büyük yurd - Kültür Bakanlığt yalnız 
işine büyük bir i 1gl göatermek· İzmir'de değil, bütün memle · 

tedlr. kette mesleki tedrisat işine 

ı\falatya'da 
Malatya, 8 (A.A) - Halke 

vlnde yapılan toplantıda hava 

tehlikesi mevzun üzerinde ge 
reği kadar söyle\'ler söylendik· 

ten soor11 üç komite teşktl 
edilmiş ve üye kaydına başlan· 

mıştır. Halk bu toplantıda cok 

heyecanlı idi. Kayd işi ateşli 

ve içten lstekH gidiyor. Tecim 

lslerlle uğraşan lsmall Sonoğln 
.500 lire }ermiştir. 

Sıvas'La 

Sıvas, 8 (A.A) - Vilayet 

genel kurultay salonunda ilbay 

v.-ki it Baselin başkan lığı altında 

bürö şefleri loplaotısı olmuş 

bütün ilbayhk lşy11rla11nın aylık· 

larının yüzde ikfslrıi vererek 

lava LehUke~lnl bilenler il.uru· 

muna yardımcı üye olmaları 

onaylanmıştır. 

Kaynak Suyu 
Sular Kontröl Ediliyol 

Y ez iyiden tylye geldiğinden 

bertaraf 12 kaynak soyu salış 

depolarında su satışı artmıştır. 

Şarbaylık, hileli su satılmasına 

mani olmak için kontrolü 

sıklaştırmıştır. Üç şarbayhk 
zabıta memuru bu lete çalıştı 

rılmeğa başlanmıştır. 

Yol, Mekteb Yapılıyor. 
Bayındırlık başmühendi!ll 

Hay Mebmed Nuri; Ttr~'de 
bir mekteb yapısrnrn ve Tor· 

balı'da yeni yapılan cezat'lvioln 

kabul keşif leriol yaptıktan 

ve yolları teftiş ettikten eoura 

şehrimize dönmüştür. Bay Meh 

med Nuri: Bozdağ'a kadar da 

çıkmış, Çavdar yaylasanda yeni 

yaptırılacak kayak lmdad ku 

Jübdl'rlnln ynlerinl görmüşı ür. 

büyük önem (Eh,.mmlyeı) ver 

mektf"dlr. Malik olduğa V"Hh 

Dİ3betlnde berşeyl yapmaktadır. 

lLmir'de şimdi bir orta tecim 

mektebi vardır. Tıtbli inktşaf 

burada bir trclm lisesi açılmak 

lcıbetılr'rBe de vesaitin mevcudi· 

yeti derecesine göre imkao 

ülan şey yap1hr. Tedm (Ticıt· 

rP-1) fakülfeel açtlwak mes'dtı· 

sine gelince Vf"Sah mefcut ol· 

madıkça buna imkan yoktur. 
• • • 

Bay Rıdvan Nıtfiz daha beş 

altı gün şehrimizde kalarak 

tefti~leıle IDPt::ı~ul olacak ve 

eonra Aydıo'ıı gidrc .... k. oradan 

d4 Ankara'ya döo ... cP.ktir. 

Zeytincilik 
Yapılan Deneınelerdeıı 

lyi Neticeler Ahndı . 
Burnava tarım (Ziraat) mek 

teblnde zeytin ozmaoı (Müta· 

hassası) bey Fnrulı Barlasın 

gozetlnde (Nezaretiodt') zeytin 

çekirdeğinden f fdan yetletlrınt'k 

için yapılan deneme mu var fa· 

klyetle tıonuçlanmıştır. 

Türkfye'dc çekirdekten ıey 

tin f ldanı yeti~tlrmek f çln ilk 

defa deneme yapılm!e ve fü; 

ayda fışkırtma temto edilmiştir. 
Halbuki daha geç zamanda 

fışkırması lıizı mgf'lirdl. Erken 

fışkırmasınıo sebebi bakım ltl· 
naeıdır. ÇeklrdlklPr dağlardan 

ve yabani zeytinlerden tedarik 
edilmiştir. Burmıva zeytinli le 
fidanlığında tf'criibf'lrre dtvam 
edilmektedir. 

Takas Komisvonu 
"' 

llbaylık takaı:ı komisyonu 
dün Tecim odasında ıoplanmı~ 
ve biriken takas beyaııname1erl 

üzerinde görüşmüştür . 
........ ~ .................................................................... -ı 

toraftan bütün Parla gazeteleri, 

haydud Sten nk'a1an üzerfn. 

de yazılarrna devam ve zabıta· 

nın gösterdlgl aczi ~iddetle ten· 
kid ediyorlardı. 

Ftleruva; pencerenin önünde 

bunları düşünürk•·n ne yapa 
cağını şaşırmış bir halde idi. 

Bu vak 'alar uzun zamandanbcrl 

!lık 8ık tekerrür ediyor, fakat 

polis, sanki eli kolu bağla imiş 

gibi hiçbir şey yapamıyordu. 

Baydod Stan şu dakikada kim 

bilir gene neler yapıyordu? Bel · 

kl de, bir başka güvncln daha 

göndermişti. Çok muhtemeldir 

ki, bir cinayet deha işlemiştir. 

Blltün bunlar, Feleruva'mo bey 

nlnl burguhyan mes'elelerdl. 

Bu sırada Baron İkzel'ln sesi 

işitildi: 

' dostum ... 

Feleruva, Amerika'h polis 

haf lyetılnl çoktan unutmnştn. 

Unun, seatlardaobnl şifreyi bal 

letmek için uğraştığının far

kında bile d ... ğlldi. lkzel'fr:a sesi 

kulaklarının dibinde çınlayanca 

kendine geldi ve çevik bir he· 

reketle ona döndü ve hayretle 

beka kald1. Biraz sonra, Baron 

İkzel, kAgıda yazdığı Franııızca 

bir cümleyi okunııya beş!adı: 

- Şalat ile işini bitirdikten 

sonra, Villeoeııve ·e gel... 

Amerlka'lı polis haf lyeııt da 

ha cümlt.yl bitirmeden Feleruva, 

fetemlyerek bağırdı: 

- Hayret... Hayret .. Rica 

ederim eöyleylolz, bu şifreyi na· 

sıl hallettlnlz? Şalot ha... Blll· 

vor musunuz bu Şalot kimdir? 

gerdanlığı gü vercioln uyağı na 

be~layıb kuşu salueren mllyo 

ner.. Baydudlarm tehdidine 

boyun eğen adam . 

Baron lkzt"I, şifreyi halletmiş 
olmaktan doğan bir 8evinçle 

başını salladı: 

- Evet, dedi, o olacak! 

Sonra, okuduğu cümleyi, ma· 

kine He bir başka kağıda yıızd•. 

Feleruva lı ila merak içinde 

idi: 

Söyl" dostum, dlyrırdu, 

bu şifreyi nasıl hallettin? Me· 

raktan çatlıyacağım .. 

lkzel, kağıdı cebine soktuk· 

tan ıonra cevab verdi: 

· - Bunu size otomobilde an

latırım . Kaybedecek vaktimiz 

yok, b,.men işe ba~lıyalım. vn. 
leneuve'üo nerede olduğunu hl· 

- Tabii biliyorum. Küçük 

bir köydür ve Vı-.r8ay'ıa dil, 
altmış kllouıetre ötesindedir. 

Bir saat, nlhay .. t birbuçuk saat 

eonra oradayız. 

Amerika'lı poli:ı hafiyesi he· 

men yerlodt:.n fırladı. Onu gii 

renlt'r, bu adamın bütun gecr 

uyumadığına hiç ihtimal ver · 

mezlerıil . Uykusuzluğuna ıog· 

'Den halinde y<ırguoluk f'8f'fİ 

yoktu. Feleru~a'ya l!f'Slentll: 

- Hemen olmdi polJa mii 

dılrlüğüne telefon ediniz. Rlz~ 

büyük bir oto:nobH ile birkaç 

polis haznlasınlar. l.emeo ba 

reket edeceğiz. Haydnd Stao'ı 

bu akeam el" geçireceğimizi 

kuvvetle umuyorum. Fakat şu· 

nu da tenbib ediniz ki hiç 

kimseye blrsey söylemeslnlf"r ... 

•----
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apurda Renzin Hergün 
~ ( Hakimiyeti Milliye ) Mektebinden Köylerde Fi-

Bu Yıl (65) Talebe Diploma Alacak. dan Yetiştirilectı~ 
arla ı, angın Çıktı. 

~---------
Bir Yağcı Da 

Yaı-alandı. 

lkin~i Kaktan öldii, 
Ağır Surette 

EHelkl gece eaat 

24,45 te Bayrak· 

lı'da benzin 1 kele 

sinde b.-nzln bo· 

şaltmakta olan o 
llvye vapurları ecen · 

tP. fne mensup Fran 

sız bandıralı Sıe· 

do ten vapurunun 

morörünıJe bir mlk· 

tar benzinin gü ver· 

teye yayılıp ot eş 

almasından dehşet· 

il bir inf Uak ol· 
muş ve yangın çık 
mı~lır. Bu dehşetli 
patlama yüzünden 

/ 

motörde yağcılık 

yapan tayfadan hol· 

yan tebealı Spme 
' dlonç Boeslç vQcu 

duo un muhtelif 

yerlerinden ağır 

Beş Kelime. 
Yirminci I..istc 

l - Havali - Dolay 
2 - Banliyö - Yc1rc 

Örnekler: 1 İstanbul do· 
layınm ormanlan gittilc;e 
a:r.alnıaktadır. 

2 - Demiryollıın yönctgc::i 
(idaresi), yöre trenleri tari· 
fc>-ini ucuzlattı. 

3 - 1\luhit - 1 çevre, 2 - Çeven 
t)rnekler: 1 - Evimiz, geç 
vakitc kadar, yaogıo tehli· 
kesinin çeHesi dışında gö· 
rünüyordu. 
2 - Ankara hükıimet Çe· 
v~nlerinde söylendiğine göre. 

4 - Zelzele - Deprem 
Örnek: Bu kış Türkiye sık 
eık deprem felaketleri gördü. 

5 - Zaruret - Zorıığ, kıataın 

Örnekler: 1 - Ilavıımızı 
1000 Türk kanadı ile silah· 
lamak, rahat nefes almamız 
için bir zorağ haline geldi. 
2 - İnııan böyle bir hare• 
kette bulunmak için nasıl 
bir kıstam içinde kalmah. 

NOT: Gazetemize gön· 
derilecek yazılarda bu 
kelimelerin Osmanlıcala. 

(Ilılkim.iyeti Milliye) mtktebindea diploma alacak talebe ve iiğretmenleri 

(Biklmiyetl Milliye) Ukmekteblnden hu yıl 65 talebe diploma 

alacaktır. İmtihanlara dnn başlaumıştır. Hakimiyeti Milliye mek· 

tehi; İzmlr'ln ileri ilkm~kteblerl arHındadır. Baş öğretmeni tedris 

ve ldne işlerinde üsıüolük göstermektedirler. Mektebde gOzel 

bir de sergi hazırlenmıştır. Bl4 sergide talebenin bir yıl içinde 

yaptığı işler herkese gö~terllmektedlr. Mektebin himaye hayetl 

bu yı 1 altmış fakir çocuğa bakmış, ibtf yaçlarını temin etmiştir. 

Şarpi Yarışlarında Gene 
Bay Refik Kazandı .. 

surette yoralanmıe 

ve vapurun ikinci 

kaptanı Bay Albert· 

rı kullanılmamasını rica ~~~~~~~~---~~~~~-~--

J ederiz. Vasıf Çınar'ın Adı Anıldı. Merhum 
'Mekteplerde im ti.-;;;' Rif at'm Hatırasına Çelenk Atıldı .. temi Bel!!B te beyni Yangında yaralanan tayfa 

parçalanarak ölm6etfir. Yangı o sırada küçük bir eerare çık· Ş"h"rlmlzdekl ilk okalalarda DCin öğleden eonra 811at 17 
başlayınca itfaiye hemen Bay· mış ve gflverteden makini'! dai· dünden ltlberen beşinci sınıf de mevsimin ilk şarpi yarışı 
rakh'ya yetişerek yangını sön resine sızmış olan bPnzlo bu talebesinin mezonlvet imtihan· yapıldı. Yarışa kordondaki de· 

dürmek için tedbir almıştır. Jt. şerareden tutuşmuş, ateş bir lanna baolanmışhr. lmtlhanlu nlz yurdunun biraz llerhlode 

falye, beren vapurun patlayıp uç anda ağzı açık duran güver· saat onQçe kadar sürmilş ve havanın fazla sert olması yü· 
maBl tehlfkeeine rağmen vazifesini tenin alt kısmındaki tulumba· ondan sonra yapılmamıetır. 1 o zünrlen ancak bir saat sonra 

canla boşla yapmış ve bilyük nın benzinine vermış, mOdhlş Haziranda Liselerle orta okula bışlanablldt. Yarışı görmek lclo 

bir feldketin önüne geçerek bir patlama olmuştur. larda olgunluk yoklamalarına muayyen saatte yurdun ba~ka 
yangını hemen eöndürmüşıür. O sırado yangını gören va· baolanacaktır. nı General Kazım Dlrlk, şar · 
Yangın; eğer vapurun benzin purun ikinci kaptanı kapıdan Geçen yıllardan mezuniyet bay Behçet Uz mıotaka spor 

dolu ambarlarına geçeblli!eydi t>ğilerek makine dairesindeki imtlhaolarında birkaç dereden ikinci başkanı bay Reşad leh· 

feldk~tln önüne geçmek müm· tayfaya elektlrlk mantvdfisını kalmıı olanların mezuniyet im· lebicl otılo da gelmlşl,.rdl. 
kün olamıyacoktı. Hddlee; en kapaması için emir veriyordu. tlhanları da 15 Haziranda bış Yurdun tam karşl8lnd11 Uya 

Yarıştan sonra ilbay General 

Kazım Dlrlk ynrd 6yeslne dl· 

yevde bulunarak bugOn Anka· 

rada toprağa gömülen fzmlr'fn 

ve devrimin temi• ve kıymetli 

evladı Vaıuf 'ın ruhunun taziz 

edilmesini ve borada lzmlr 

denlz.!lliğlne hflyflk yardımları 

dokunan merhum Rifat'ın ölü· 

ııüoü hatırlamak için yurdun 

havuzuna bir çelenk atılacağını 

söylemiş ve çelenk davetliler 

önünde denize atılmıştır. 

der görülen vak'alardandır. Benzinin müdhlş patlamaslle hyacaktır. Olgunluk ve mezonl· nık gemisi demir atmış, hakem 
Vak'a tahkikatına yar mild kaplan blrd nbl havai n ı b ı Af l e re a mış yet mtl an arı 25 Haziranda heyetini üstünde taşıyordu. Sa· yon ar 

defumumllerden Bıty Orhan la ve tezyık yüzüod n vıpurd ki b• ı k e a ıtmlş o 11ca tır. at 18 de verilen lşaret'e yarıea 
rafından devam edilmektedir. mutfak dairesine çarpmıştır. - ------
1 hk kaptanla dlt..er t11yfaların ifade· başlandı. Refik Tahir, Hüseyin Aydın'da Top-

'o lketa göre vak'a dikkat· Bu dehşetli çarpışma yüzün· o L 
lerl alınmaktadır. ••planın idare ettikleri şarpi· 

sizlik yüzünden olmuştur. Va· den zavallı adamın beyni par· HAdlsede kimin ııoçlu oldu&a ler heman harekete geçtiler. lanmıya Başladı.• 
puron ambarmdokl benzinler çaloomııı ve kendisi hemen öl· 0 Ôode giden Btıseyln kaptandı. 
boşaltıca bir tulumba ile va· mQ~tür. henOz kesin (Kat'i) olarak an· Aydın, { Özel ) - Aydın'da 

laşılamamıştır. Maamaf ih haeta· Refik sertçe esen in batı düoü· 
purdan beozln deposuna akılı· Makine dairesinde ateş için· k k 1 1 d Afyon Qrünü toplanmıya baş· 

k nedekl yarala biraz lylleelr&e D4're te nes n rftzgAra oğru 
lır en tulumbayı jşleten motö de kalmış olan yağcı Boselç eürftklemeğe başladı. 1ote bu landı.: Bu yıl rekoltenin geçen 
rün benzini kalmamıştır. Gü· kazanın sebebini anlamak milm yılki kadar olıcıg·ı söyleniyor. 

de yonmeba baslamı• ve ken sebehledlr ki Ha"an Laptanıo 
t d 1 il b Ö b "' " · kilo olacaktır. Yaralı Bosdç: " JL ver e e ş yen u moı re en· d' k . d R Gerçi bo yıl ekiş daha çoktu, 

ıslnl urtarabtlmek için yu· aboL •abuk hızı ısözler men erek içine düşmesi eli· 1 k k ldd il 1 zln koymak ldzımgelmlş, fak t .. ., •• at ışın e et yağmur ar· 
dlkkateldtk yüzünden pekAz karı fırlamıştır. Zavallı; acıklı söylüyorsa da eiızlerl birbirini ke mOsalt bir fırsat hazırla· dan Mendree'ln taşm1eı birçok 

benz,n de makine dairesine dö · feryadlar çıkararak iki tarafa tatmıyor. Vapurun güvertesi mııtı. Tedbirli giden Refik afyon tarla1arını hozmoı ve 
koı:ıuy d Vllc d n n n k k ı ktl f L dlt..erlerioden evet menderek k ki L k 1 kiUmüştür. ÇOnkü güvert~de ... or u. u u u u ya ı · ıemen ve npurun e e r a. " ura ı .. ta ço tes r yapmıştır. 
l fi ı- ki ,.. dü il( bil t l ı h b kenarından dolaşarak feneri h~nzln deposuna uzatılmış bir arı g c u e sun ru e m şt r. eantra ı tamamen yanmış, ara Afyonların alıcı bulamam88ı 

hortum vardı ve bu bir delikten Zovullı adamcağız yanıkların olmuştur. dönmOı ve menderek içerisin Orfttmeolert çok sıkıyor, çilnkü 

makina dairesine uzanıyordur. ac1811*' birkaç defa bayılmıetır. Eğer yangın vapurun ambar· den deniz yurduna ve lıltlm üretmen afyonunu satar bunun 

O sırada dışan akıtılorı benzi· Kendisi memleket baetaneeine larmdıkl benzinlere buhşsaydı yerine hızla gelmeğe başlamıotı. parastle diğer ürünlerin harman 

nln makine dairesindeki mus· yatırumışhr. İfade veremlyecek oapurun çallr çatır ayralarak Refik gblfşlnl Uyamk gemlel vesaire masraflarını karşılar. 
lu~onu açmak lbım gelmiş derecede ağır yaralıd1r. Vücudu uçmHı ve benzinlerinin Bay· düdükle selıiuıladı ve böylellk· Uyuşturucu maddeler inhlBarı · 

ve ikinci knptou Belis, tııyfa boştonbaşa sarılmıştır. üayatı rakh evlerinden bir kHmı!!•D l~ Relik bir saatten beş dakl· nın bir ao önce plyaeaya çıka· 

dan Bes•fçl elektlrlk monlve· tehlikede görQh'lyor. fistüne düşerek bOyOk yangın· ka eksik olarak yarışan birin· cağını ve doğtudan müstahsil· 

14sını kapatmak üzere makine Kazanın naeıl olduğu baklnn· lar çıkarmHı da muhtemeldi. clllğlnl kazandı. Tıhlr de bir den alarak Oretmenlerl fırsat 

,dairesine göodermlştlr. Etekti dakl tahkikata önemle devam İtfaiyemizin fedakarane hare· saat 7 dakikada fktncl gelebil· kollayan aracılara boyun eğdir· 

--·· .... ··•+-> -
Buyıl Çalışma 
Daha bfiyük Olacak· 

kilça~ 
Buyıl llbaylıgıo eo ıdall 

köylerfoe varıncaya. kadar f it 
yetiştirmek l~loe büyük öııeoıdt 
başlonmışhır. Bazı koY1"' 

bf ııdell 
yüzbin, bıtt6. iktyOz 

0 
fazla f dao yetiştirecek f idba ; 

, liJ' e 
tıklar kurulmuştur. Koy ' tııl 
türlü meyvıların çekirdekler 

111 
l jç 

toplamakta ve f fdanlık or 

saklamaktadır. 
611

• 

İlbayhktan aJ4kadarlar• g 1 dtJl. 
derilen bir bildirimde 

il yor ki: 
11 

ki deki' 
«Bu yıl, f ldan ve çe r .ıı 

bl• 
fidan yetiştirmenin eD 

11 ooo 
bir mevsimi olacak.ur. r· r.t 
için şimdiden erik, k•Y811 

1 ıoı•9 

dalı, vişne, elma, btnd e ~·· 
ve armud gibi bizim lll111r

11 

nın yeti ştlrdlğl meyvalarıll ;. 
klrdeklerlnl, Tire, Torbahı J) 

JI fOPt 
nemen dolayında (Hav• 

8 ıııe} 
çok bulunan hind yağı (ReÇ 

61
• 

tohumlarını her Uçebaylık lb di· 
gesindekl şarbaylıklar ( Be e 

11
, 

ıor 
yeler), her köy efmdfdeO bıJll' 
lıyacık, ziraat memurları t' 

çtı 
tarın cine ve miktarlorıoı aJef' 

leğe halinde totacaklardır· dt 
b r yet 

simini kaçırmıyarak e dl~' 
ve pek bol olarak badeı:ıJ ııı.ı· 
mek, tohumların tavalar101;~ıl 
diden hazırlamak, vakıt, ~ 

OJ' 
gObreslnl, sulamasını yıP tclt' 
ve fışkırtmak, büyfltPle1' ;sr 
rlnl ziraat memurlaı•oıO g ti· 

ro•~ 
tiode (Nezaretinde) yap ~·· 

fil 
çebaylıklat şarbaylarıo r'' 

l t • 
munbay en önemlJ h er 60' 
sına alınacaktır. Ancak bO ~rlO 
temle ağaç sevgisine "e 1 

ekime doğra hız alınablllt· çı· 
Ekilenlerin, dik.lleolerlll ı;l 

kışından sonra aşılıOJB ıt· 
blçblr 

ikinci iş olacaktır, f ıde~' 
danlık çekirdeksiz ve 

kalmıyacaktar. » 

:. il b•! 
Böl~e taram direktör IJllt 

Znhdü Baysal; bu işle 
l)ot: 

meşgul olmaktadır. , 
J;.tl~ 

Gazino. Kahve L0 , 
)etJ• 

talarda Fiat Liste b(f 

"' Şarımızdaki gazino. ıele~ ue 
ve lokantaların f lat ,~i~t 

k 1 tt: 
yeni yıl için oarbeylı ç e'f 

l fıtelet başlanmıştır. Bütün ıdt~ 
Yell 

baylık daimi kurulunca ~~t· 

teshil ve tasdik edfleC:JJıtr 
J..tıstelerlnl ta dik ettlrllllf f" 

klb•t 
hakkında kannneal tı 

pılacaktır. 

Arpa ·orooO 0,11~ 
Tekirdağ, 7 (A.A) - fl 6'ııl· 

boraadı lslk arpa ar0°
6 

rlk manivelAsının kapandıf!ı edilmektedir. Vapurda bulunan keti takdirle karşılanmıştır. mlştlr. meyeceğlnl umarız. mıştlr. t.!ır 
--~~~--._ .. ._ .... .:ı:ııı ............ _. .. ~~~~~~~~~~·~~---.................... ~l.lıııılı. ........................... ~f~t;.sı d~ 

'iefrikn numaraeı: 63 

glbf, düşm nı sopa ile oğala· 

mok foten bile de~lldi Arttmız. 

daki maneviyat ve iman 

çok genişti. 

Nihayet bizim bölüğe 

farkı 

düş 

manıJan elegeçen topları taşı· 

mık \'C muhafaza etmek vozl· 

fesi vertlmlştl. Biz bunları 

fırka gerlıılnde taşıyacaktık. 

lcab ederse gene onlara karşı 

minen blnbeşyüz kişilik bir içindeki kaf Heden ayrılarak Yakla@ularken gördük ki, eUmlze geçirmiştik.. 11 tr ot 
toplolok vardı. bize doğru llerlemeğe başladı· esirlerimiz yalnız asker dl'ğlldl. hile olea, bir centrahı b 14o:ıl'' 

ııe 
(C ... ) bey: lar. Sll4hları yoktu. K.oltarını Aralarında bazı kadınlar da kumHdanını askerce 

- Teslim olacaklar ·dedi· havaya kaldırmışlardı. Bizden gözükfiyorlardı. Gelenlerin kıe· mak lazımdı. ,,ı.ııı' 
h 1 dl f "I 1~ fakat her l tlma e karşı tedbir de bir zabitle bir nefer onlara mı aznmı yOksek rütbel~ za· C. bey emir ,·er · ıfs eli 

alalım.. yaklaştılar. Konuştuklarını gö bhlerdi. Atlnrını yedeklemiş cenerale resmi eelôOl• flJoro' 
Ve bunu mOteaklb naklet · r6yorduk. Birkaç dakika sonra lerdf. C. bey, ıabancHı elinde ve yOrüdftk .. Hiç kooUO ı.ıst•0' 

h iki h k b d ı;tse0 ' Yazııo: Orhan Habmi Gökçe mekte olduğumuz topları der· er eyet yerlerine dünmüş siperden çı mış ve iz o onu lardı. Kadınların ab ~ı•tJJ'( 
hal oradaki tabii mevzilere lerdi. Arkadaşımız: taklb etmiştik . görüyordum .. Halbuki s 1!6de 

rak kımıldandıklarım görüyo Oü illet ı:ı 0, 
ruz. Sıhhtyecller faaliyette.. yerleştirdik. Birtakım a kerl - Karşımızdakiler dilşm n Artık iyice yakloemışlordı. ne hacet vardı? r Ftdlf 

Hfz bu vadldede Uerlerken bunları mubaflzııya memur erkAnı harbiyesi imle. Teellm Dlyeblllrlm ki, blçbtdstoln çeh· rlyorduk. At üetüode 

derenin sol cihetinde bir kal1t· ettik.. olacnklarmııı. Ben de sll6hla resinde iılr damla kon yoktu. lardı.. d'~' 
tııtı ~ 

halık gözümüze ilişti. Baktık: iki takım da süngü tak va· r1nd11n kıimllen tecerrüd ede· Birer birer islmlerfol söylemeğe Bizim kadınlarıPl•Z eeb' 
Bir düşman kalabalığı.. zlyetinde ve arazinin bize ver· rek kolları havada buraya başlkdılar. Bu aralık düemon booka Ulrlü, daha bıı~~ard•f 
Bölük kumandanı yüzbaşı dlğl siper inden istifade ile doğru yakhışmalarını söyledim. eelrlerl biraz açıldılar. Biraz da ter yüzflndeo aglaP>'e 

11 ,rıı1'1 

(C ... ) bey başını hanı çevirdi: ilerledik. llfz şluıdi gözlednıfzl derı nln hürmelktirane bir tavırla hlr Diğer takımaP>ızıD i 'fi' 
- Nazım ·dedi· dere içinden Blr yrrde durduk. Pusuya içine dikmiştik.. kumandana yol ,·erdiler. Bir gtldlğlmlz vakit Cenerıı 1t11~ 

beyaz bayrak sallıyorlar. Orada yattık. Huhaogi bir menfi GellyorlRrılı. Kollarını kal · isim duyuldu: kople toplara ve b~::: 
11

, 

kullanac ktık . .< düşman var.. hart· keıte olt':ee baelıy. caktık. dırmışlardı. Silahları yoktu. - Ct'oeral Tirkopls.. kAm levazımı mızı b coP 
1 d E h d dı S 1 d 81 b l k ~1 C T ? - Banlar -dedi· bfr;llO yer er e yaralıların - vet yoz aşım · e ım· onrn, şaret Hr lk: z eyecao a be liyorduk: rıe, eneral lrkople mi . / Bazı 

uzaktan uzağa sendellyerek, ben do görüyörum.. - Yakiaşı111z! Acaba kimlc.rdi? Arala Bunu yeni öğreniyorduk. Düş· değil mi? ~st 

--~..-..&.&&......a1.JOA--....ıU.&Juu::1.ll.llL.1,U,--1m::.lillı1..:.....ı..._~.L1J1~~~......!ı!.e~r~e!....!.!l~l~n~d~e.....!t~a~h~· _ı__~l~çl~e~rl~n~d~e~n~~l~k~ls~l,!.._~d~e~re~n~l~n~~r~ı~n~d~a~k~l~m~l~e~r~v~er~d~ı~?----_J~m~a~a~~o~r~d~u~la~r~ı-~k~u~m~a~n~d~a~n~ın~ı~--~----==--=-SoOO 



-
~Başımızdan Geçenler .. ~ıtavuz 

Yazan : M. Doğan Batu için Dersler .. 15 --········ llzun Konuşmalardan Sonra Derhal - 24. -
~ 1 tarihli gazetelerim hin 5 

kı-llme-llk llsteslnde önemli bir 

yanlış olduğunu . yeni gördOlr. 

K1lavuzda '' Tadil ,, kareılığı 

"Üeğlske., dir. Fakat " Tadil 

etmek ,, karşılığı, gazetemizde 

çıktığı gibi, 

Asker Toplanmasına Karar Verildi .. 
MClftü Efendinin, kendi 

lfadeııl ile ve heyccınh heye · 

ttııh vernılo olduğu bo cevab, 
kı1111ıkamla redif ıahoro ku· 

llllndınıoı sevindirdiği gibi 

dt~erlerlnln ftzerlnde de mükem· 

llael bir tesir yapouştı. Nheir.lm 
dırımıdılaa. Hepsi de: 

- Muvaf.1,, muvafık!. Mıh · 

ll lsıbet!. MftftQ Efendi Baz · 

''tlerinln buyurdukları çok 

~Arodur. Mülkü mllletlo se · 
._...eti babrnda ve abvıli fev · 

~ilde karııeıoda alacağımız 
ledbtrler, öyle umarız ki nezdi 

"benede de mucibi mahzuziyeı 
te memnuniyet olıcık ve 
lakdlrıtı padlşahlyl davet ede 
Cekt1r. 

ile Şo hılde, hiç vakıt geçirme· 

~ lcıbı maslahata hışlamak 
•dır.,. 

Bono hem söylüyor, hem de: 

- Bay hay!. 
nıye gene kendileri ıaedik 

'dt7orlardı. İçlerinden biri 
lordu: 

Le - Öyle değil mi blnbıoı 
J, slı ne buyororııunoz?. 

Blnbatı da bu suali bekli· 
)ordu: 

l - Çok iyidir, derim. Çiio· 
t;IG Bulgar komitecileri Kneova 
bı mfthlm ve yakın, burnu 

._,•un dibinde deııebllecek bir 

:-iyeyi ltgal eulkt«!n ve tel· 
-._ f hatları keellmek ıoretlle 
t babere de lnkıtaa u~ratıldık· ., 
b._ Bonra, yapılacak iş, ancık 

) dur. Ellerimiz koynumuzda, 
•ll•rın açılmasrnı ve lradel 1e,, 

'1Q Ye çıkmasını bekllyecek 

~'tak, dıhı köUl ve dıha 
~onç htdleelerln başımızda 
'-k rnıyıcıtı ne malum ? O 
• dlrde bonon manevi mes'o· 
htt altındın nHıl kalkabiliriz? 

......, Değllml 1a1 değllml ya? 

"-- Ve komiteciler, bizim 

~ttl1nlzl, aczimizi görünce 
, 1 kabaracak, kftstıblışacak 
~ kunetlerlnl de o nlebette 
'-r rıcıklardır. Bogilo için on· 

L 
111 tenkili belki daha ko 

"tdı ~ r. Fakat zımıa geçerse 

~Çok_ muhtemel feliketlerle 

~ "ı her onlar ele avuca sığmaz; 
•• k ltl 1 olay tepelenmez bir bale 
~ ~klerdlr. Cenabıhak mu· 

h·~"' bayureun amma, Avro· 
-~lırın da bu oaolunhk ara 

'-tı ' letlfadeye kalkm1yıcak 
ite mılQm? .. 

ltoı.koca bir devleti muaz 
~JI; 

A NA_D_O_L_U __ 1 

-Siyasal Guete 

Sahip ve Baıyazganı 
tı llaydar Ratdfl ÔKTEM 

taı11ııı· '-'• ı oeıriyat ve yazı itleri 
~tlrfı: Kemal Talit KARACA 

elıaııesi: • 

C. ~ ikinci Beyler sokağı 
't alk Partisi binll8l içinde 

't-ıe~•f: İzmir •• ANADOLU 
Oo: 2776 ··Posta kutusu 405 

\' .\BONE ŞERAiTi: 
"1ıtı 1200, Alu aybğı 700, Üç 

\'"9 •ylığı 500 kuruıtur. 
~ lllemleketler için senelik 
il ile ücreti 27 liradır. 

eryerde 5 Kuruıtur. -41'{ ~it nfWıalar 25 kuruotur. 

4J>Otu MATBAASINDA 
BAs.ILMI TIR 

- Siz, bir avuç çetenin aea· 

ylşinl ihlil etmesine mAnl ol· 

mıktan Acizsiniz. Kuvvet ve 
kudretiniz bir hl._ten ibaret 

imi~! 

Diyerek bit takım müdahale 

)erde bolunmağa yeltenmlye 

cekler ml? Görüyoreunuz ki, 

mes'ele mühimdir ve naziktir. 
Devletin Ali ılyaseitııe kadar 

tesirleri vardır. Zannediyorum 

ki, hepimizin de miilalea ve 
kanaati ayni merkezdedir. 

- Evet, evet, tabii 
- Şo bılde bu işin mes'o· 

Ilyetlnl de mOştereken ftstOmO· 

ze alarak ve her ne babasını 

olursa olsun, haieket edilmesi 

14zımdır. KOstah Bulgar komi 
tecilerlne cezayı sezalarıoı ver · 

meliyiz. 
- Çok doğru binbaşı Br.y, 

çok doğru! 
- Şu halde, münakaşı edl· 

lecek başka bir elbet kalma· 

mıttır. Bu hususta ittifakımız 

vardır. Kaymakam Bey de bo 

kırar1mızdan bahs ile bir ariza 
kaleme alsınlar. Şurada kaç 

arkadaş hek hepimizde birer 

moeaddık nüshası kalmak üzere 
bu arlzıy1 teksir ettirsinler. 

Herbirlni, cilnılcmiz lmzahya· 
hm ve bir tanesi de zıh ,ahı 

neye takdim edllsl n! 
Mesele llulde fena bir neti· 

ceye sürüklenirse, b iç birloılz 

y~kdlğerlmlze karşı mesollyet 

aıfedemlyellm. Çünkü ,ı;Doah 

olur .. Ne dersiniz? 
- Mnk"emmel, mükemmel!. 

- Tatbikata gelince; kaza 
nıo uzak, yakın bütün köyle 

rlne hııber göod,.rerek oradan 

efrat gelmesini beklemek bu 

güakQ vazlyetlmlze nazarın 

müşkiU olacaktır. Asker topla· 

mama gecikmesi ihtimali var· 

dır. Binaenaleyh kasaba da 
hll'ndekl efrat ve en yaku1 
köylerden toplayacağımız asker 

bu ihtiyacımızı tatmin eder sa· 

nıyorum. İşte bu surerle baş 
lıyalım. Olğer köyleri ihtiyat 

olarak lelekkt edelim .. 
- Bo da gQzel, bu da iyi! 

Şu hale göre arlık, uzak köyleri 

bilabara nazarı dlkkaıa almak 

şartlle evvel! kuaba merke· 

zinden ve en yakın köylerden 

başlamak Qzerr. bir redif tı · 

boru teşklll meselesi kararlış 

tmlmış, bitmiş dt>mektlr. 
- Sonu var -

Kamutay'da Konuşulan işler 

Değiştirmek 

Ueğll, fakat 

Değişmektir. 

Misal: Kanunda değiştirmek 

hakkı, kamutay1Ddır. 

Değlşttrmek 11Tt'bılll etmek11 

demekıir. 
• • • 

Bu derste de dQnkü denerİ· 

mb.e devam ediyoruz. Ôoce 

misalleri okuyacaksrnız. An· 
lamlarıoı bulm1ya çalışacakeın1z . 

Ondan sonra kelime karşılık 

larıoa bakacaksınız. 

Ergenlz ne oldoÇoou bana 

pek güzel izıbladıoız. Fakat 

bunun, dftnkü eöylevlnbde, 

bana anlattığınız kadar bı:- lirgio 

olmadığını itiraf etmeliyim. 
İlk bakışta blribhl ile ayol 

anlımda oldu~u sanılan bu iki 
eöı arasmda bir bellrel ayrılığı 

olduğunu çokları Sf'Zlnmez. 
Kanon maddeleri örtüoHlk 

götOrmez; bunlarda bellrgl bao 

lır.a şarttır. 

Boyuna devrim ldeolojlsiodeo 

bahsedip duruyoruz. Fakat şlm 

diye kadar, bunuo, biç kimse 
tarafından, açık ve doğru bir 

eomtözü yapılmamıştır. 
Suyun katımında neler ol· 

San'at Mekteblerİ Kültür do~:~.: e%ıerka7.~10;~:.mıer ne 

demektir? 
Bu iki maddeyi birbiri ile 

kahnlamak lmkioeızd1r. Bakanlığı Emrine Verildi 
80 tıç kişilik 1al&ıt, bir ga 

Bazı ilaçların Memlekete Sokulması ve Yapıl- zetecı tıe ıkı şairden 1t111mı. 
ması inhisarı Kızılay Cemiyetine Verilmiştir.. idi. 

Osmanlıca'da bir arab ve bir 
~--------ı~------

Ankara 7 (A. A) - Bugfio tıklan ile milhlerlnl ve başka 

Fikret Sllıyıo bııkanlığındı epeıif lk ve ıentetklk 11tma 
kamutayda Aokıra·Aydın Bor· llAçlaranı ve bunların hazulan· 

ea-Edlrne · lstınbul · İzmir Ka&· mıı şeklide olaolar1D1 ve neo 
tımonl • Konya bölgeııl 11n'at 
okollar1nın kura~lar1Ddan baş· 
k• bfttftn eşya vadanlık, ma. 

kine ve öğretim koyarları ile 
birlikte Kfthftr Bakanhğıoa 
devir ve maledllerek bu okul· 

lırın bll~I yönetim ve para 
itlerinlo Ktlltür Hakınlığıoca 
görtUmeel, ağıllar kanonun hl · 

rlncl maddesinde yazılmış olan 
mDddetin beş yıl dıha ozıtıl 

maeı, comor başkanlığı dairesi 
teşkllltı hıkkrndakl kanonun 

beşinci maddeılnio değiştiril· 
meelne ald kanun layihaları 

onınmışhr. 

Belediye kanununa ek olarak 
taevlb edilen bir kınan layiha 

sına göre, belediye kanunu 

tathlk olunın V6 ndfuıu on 
binden yukın olan yerlerin 
harita ve mostakbel imar plAo · 
lar1nı ve içme suları ile liğım 
ve epor alanları işlerini artır · 
mı eklılltme ve ihale kanun 

hilklmlerl çerçevesinde yapll 
rılm.ik hosueonda iç işleri ha· 
kanına izin verilmekte ve bu 
foler içinde bir belediye imar 
heyeti teşkil olunmaktadır. 

Kamutay bundan sonra dang 
hastalığından memleketleri kH· 

tılıkh korumak için yapılmıı 
olan areıolueal epzleşmenln 

onıylanUJaeına, tababet ve on· 
heleri ean'ıtkarların1n yapıl · 

ması tarzını dair olan kano· 
nan dördüncQ maddesinin de· 

ğlotlrllmeslne ald kanunlarla 
sıtma ve frengi hıkkındekl 

kanunda tıevib etmlttlr. Bu 

IODUDCUlll ile kinin Ye Dili• 

111lvarean ile ayol veya benzeri 

terkipleri olıo arıenobanzol 

mftrekkeplerlol ve bonlır1u her 

ıorlft lepenciyarı şekilleri şe · 

killerini ve frengi tedavisinde 

kullanılan bizmut ve clva melhem 

lerlnl ve bunların mlrekkep 

lerlle hazulanmış oekllde olan· 

larını memlekete sokmak veya 

memleket içinde yapmak ve 

yaptırmak Tt1rklye Kızılay ce· 
mlyetlnln moanpolo altına alın· 

maktadır. 

Kımotıy pazarteıl gaoa 

toplınıcakllr. 

Aydın'da 
Bay eşet Parti 
Kurultayı Do yuşla· 
rıoı Anlatacak. 

Aydın, (Özel) - Parti bü· 
ylk kurultayına ilimiz delgesl 
olarak giden Balkevl ba~kanı 

avukat bay Neoet Nazım bugün 

Ankara'dan döndfi. Neşet yı· 

k1nda kongre duygularını yeni 

Halkevl toplooll ealoouoda an · 

lıtacaktır. 

TOrkçe, Fransızca 
Arab fmnıodı, Medine 

yokuııuoda, arpacı çıkmazında 

17 numarada oturan bir ha· 

yan moalllm Tdrkçe, Jı'ran 

sızca dere vermektedir. Talib 

l:lanların mClracaatl. J 

farı e6zDnQ arab kurahoa göre 

blngeştlrmek vaolıotır. 

Y anıç bıeka, dıonomal hıe· 

kadır; bir başta tkl borun ya· 
nıçlıktır. 1oean yırml dört ent· 

te yalnız iki saat uyomıklı dıo 
nomal bit harekette bnlonmoş 

olur. 

Yalın bir cMm, basit 

fikir .. 

bir 

Y t"nl keilmeln ve karşılıklar1; , 
Belirgin - Mütebarlz 

Bellrgl - Tebarftz 

Bellrel - N Qans 
Somtöz- Terklb (einthese) 

Kıtım) 

K.ıtınç ) - Tuklb 

Blngeşlm) 

KıtlD) 

Katımlı) Mürekkeb 

8lngeşllı.) 

Somtözlcroek) 

Kahmlamık - Terklb etmek 

Blogeştlrmek) 

Yahu - Baait (terim) 

Basit (T. Kö.) 
Yamç- Gayri tıbli(lloormal 

• 
• • 

Yalnız toprağıruızı ray değil, 

hıvamızı da bir çelik kanad 

lSrQeü ile kaphyacağız . 

Dokunaklı bir söz, etkin bir 

tedbir .. 

Kalbe dokunan bir söz; bat 

ağrısını etgiyeo bir ilAç .. 

Sözlerimin bu adam Ozerln · 

de hiçbir etglsl olmadığını gö 

rOyorom. 
Bu hareketin bu kadar ba · 

yOmeslnlo etgelerlnden biri de 

alzln kaygmzhAınızdır. 

Öra - etıbeke 

-·-· Yurddaşlar Hava Sa\1gası için 
Borçlarınİ ödüyorlar .. 

---··----
Aokara 7 (A.A) - Hava tehlikeeiol bilen yeni nyeler: 

878 B. Soller Ankara merkez hıfzı88ıhha mQı.: . kimya oefi 20 
879 Kutluay loeholu telgraf mfifettlşl 20 
880 EreJy ,, havale memuru 20 
88 l Muı!tafa Gedik posta memuru 20 

1882 Şevket Uğur muhabere memuru 20 
883 Fikri Maral telefon memuru 20 
884 Sorlaoo ve Hınıoel Ankara rehberi lfcaret tuhaf iye 100 

885 
886 
887 
888 
889 
890 
89l 
892 

mağazHI 

Türkiye genel kimyagerler cemiyeti An. 50 
E~klşehir hmlot bildlrm A letemlyeo blr baya o 52 
General Nacl Tınız Ktkloebir 4 cü kolordu kamutaoı 90 
Mustafa beypazarlı E'lklşehlr pirinç haDI 40 
Ahmed Sefili zade 50 
Veli yumurtacı 20 

Mehmed Alaşehirli yazıcl zade 

Morıd Fahri Gümiilclneli 

80 
100 

893 Bahaeddin Sakarya gazeteei muhabiri 20 
894 Mehmed Ahmed biraderler GOmOlclnell fabrlbıör 1000 

Eskişehir 
895 f)urmoş l\Uhallcclkll Eııklş~hlr 50 

50 896 Mt.stan K.abzımıl E~kteehlr 
897 Derviş Keresteci ., 

898 İsmail kof in zade 

899 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
910 
911 

Rilstem Feyzi Do~rama fabrikuı E1kl~ehir 

Aziz zeytin zade Esklş~htr 

40 
100 
100 
25 
25 
30 
20 
20 

Doktor İhsan E'klşehlr 
Kadri mfttekalt miralay Eskişehir 

Enver borsacı oglu elmHr lzmlr 
Naci Berlas T. O. K İzmir ş başkltlbl 
Saim K6een T. B K . lzmir o.tıbslldarı 
Ahdollab Ôzkent İzmir plyıngo ş . 

20 
20 
20 
20 
30 
20 
30 

Emin Tecer İzmir ,, 
,, Baya o NI met Derbl 

D. Fransez Y erosa imi lzmtr 
Salvator Berki Herman t~per İzmir 
Nafiz Mustafa lı:mlr kiğıt t6ccır1 

direktörü 

9 l 2 Muııtafa Da len ,. ,, ,, 20 
913 Oavh M. Z. Sldi deri tüccan 30 
9 l 4 S· Y. Nabum Danüp slgo·ta T. A Ş lzmir acentesi 20 
Hl5 Alabay T. H. K . Muğla ş muhısl bl 20 
9 l O An karı aktar oğulları teclmgesl 500 

Bay Naci Ytız Yirnıi Bin Lirayı 
Hava Kurumuna l~eslinı Etti.. 

Ankara 7 (A.A) - Bav.ı ttıbllkeaiul önlemek lı;lo Tftrk 

bava kurumunı 120 bin liralık blr yardımda bulonmağı yOk· 

leoen inşaat müteahhidi B. Abdurrahman Naci n~mlrağ bugftn 

bugun hava kurumu merkezine yftkenioi teslim etmiş ve ku 

rum bışkanı 8 . Fuad Bulca korumun muraesı madalyasını 
B. Abdorrahmın'ıo göğıOae tıkarak kendini kutlolamıetır. 
li. Abdorrahmıo Naci bo yardımdı hiçbir nsnomalhk olma 

dığını eöyllyerek bilyiik bir alçak göaiillGlük gfütermfotlr. 

'·· , Doktor Fon Rosenberg 
Almanya'nın Ankara Bnyok Elçisi 

Siyasal Hayattan Çekildi. 
Ankara, 7 (A.A) - Alman 

ya'nın Ankara bftyGk elçisi 
doktor Frederlk Hane Fon Ro 

senberg memleketine dönmP-k 
üzere bugün şehrimizden ayrıl 

mıştır. 

~~------,---~--
OokuD1klı - mfte881r 
fügl n - m6eB11lr 
Dokunmyk - tr.alr etmek 

Etkimek - teılr etmek 

.Etgl - tesir 
Etke - Amil 

• • • 
lolerlme karıoılmaeını lıtemem 

Osmanlı imparatorluğu ya· 

hancı devletlerin her türUi ar· 

sımalanna açı~ bir kapı idi. 
Acaba ellahsızlınm• dediği 

mlz gibi "Ademi ıecav1lz" için 
aaldırmazlık, .. Ademi miidaha· 
le,. lçlo ar111mazlık diyemez 

miyiz? 
Karıomak - müdahıle etmek 

Areımık - mOdahıle etmek 

Sıldumazlık - ademi te · 

cavDz 
Arsımazlık 

dıbıle 

ademi mft 

- ULUS -

Bay Roıenhr.rg lstıttıyooda 

dı~ işleri bakını, dış işleri hı· 

kanlığı genel sekreteri, bıkan · 

lık erkioı, ııehrlmlzde bulunan 
böUln elçiler, clçlllkler erkioı 

bftyük elçinin dostları ve Al· 
man kolonisi taraf ındao uğur· 

lanmışhr. 

Bay }"on Rosenberg ııbbi 

ahvalinin istin bati istil 

zam etmeıi yibOndeo bir m6d· 
det için hariciye medeğlnden 

çekilmek arzusunu göl!termlt 

ve bak ümetl bu istirhamı kı· 
bul etmiştir. Bu ıuretle dalmı 

olarak memleketimizden ayrıl· 

m•kta olan Alman bOyftk ~lçlal 

dön Çankaya'da RclelcOmbor 

AtatGrk tararından kabul edl · 

lerek vedınımeeinl takdim et · 

mlotlr. 
Memleketimizde bulunduğu 

m6ddet ıarfıada yftksek nesa· 

keli ve bOyftk mezlyetlerlle 

kendlılnl herkese eevdlrmlt olan 

Bay Fon Roıenbergln ba earet· 

le ayrıhtı bitin Ankara mahı· 

illinde deda bir teeMllrle kar· 

11laamıtt1r. 
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1 101yete ç n e yı yetin aırı · 
41111 Hmın bunun ytıkftnl, ıs kıdır bayatla dola, kendlıl, blyflk tetldlltın bıtını .e maıı, mıhkdmlyet n dabı ne-
ıanbıaı Glçememlııim. Ona te· memlekeıJ, mJlletl için bu ka· yttkeek makamları geçtll' halde ler .. rP 
•ea bir muallim ırbdıı, bu dar yııama~a hak kasanan bir • geçmlıl, geçmltln hatıralarını Birdenbire benim ınket ık· 
ltd8 ıuazeret eerdedlnce ken· adım, na11l olarda 611r? aautmımuı, ee•gleladen, •efı hma geldi. Konotarkea hemen 
at., ulblma blklm olıcatımı Fıkat ne c;arekl Glmlt bo- ııaclan blrteJ kaybetmemeıldfr. ıaıll kondurdum: 
.. IDlttım. Fakıt timdi o kav· luauyor. TGrkocağındıU Vlııfla blyClk - Bıyıttı geçlrdlllnJs en 
ıed kendimde bulamıyorum. Oobet eeaellk milli mlca elçl Ye Mıırlf Veldll Vlıuf bllylk korka nedir? 
S. itibarla 16slerlm )uea ola dele tarlblmJsiu heybetli deko· aruıada hlo meeafe yokta. Diye .aordam .. 

randa VAııf'ın mflmtas çehre· ikinci btlylk m•slyetl merd· - Bana benim kıdar ılı de 
Bir memlekette lnkai&b, ulus· 

• bir gerinme, bir etl•m•, bir 
11tr•madır. Bo gerinme, bu ııç· 
nma we ıılıma H çocuklan 
.. lçladekl ~. bayık, glsll 

Yvetleıl bir ıacla ortayı at•D 
Y .. f Çınu da TOrk devrimi· 
... gerllmetladea dotıa bir 
b••ettlr. lsmlr'ia bo ylgk 
.pacladea, be olgun dlplomıt 
llOJle ftrlamııtı. 
Buı inkalAblar •erimli olar 

nıdaelu!.. Bo, ona yepıalı 
m da•alanna laı"dıklanndıa· 

'6r 'fe boaun lolndlr ki, ken· 
tlllerlnde heryed lıgıl kanetl 
..... &Mı devrimler ise ba 
b•••ttea mabromdarlu. ~ 

Metnıdyet lakal4bıaı yapın· 

lnıa kenclllerlae Yerdiği en 
Jlbek it 'fe paye, aneak 'Oıktldar 
mutuanıf lağı olmutt1ı1r. Eekl 
Mhrlye aamn Cemal P8flY• 
meptlyet lakıtabcaları bu 
Jl8ll mOıktlltla •ermlılerdl. 
O.IU, keadllerlne lhlm olu 
b'f'fetlerl e•nl1etU veyahud 
Uf 1 derecede balamıdıkların 

ela eekl anıarı dıy•nmıtlardı. 
Blylk Atıtlrk ite TGrk 

•mmiae bGy"e bafladı. S..
t.abnımas lemet laontbaln 
Mil gibi, her k6Jde bir 
l...t laGa(l •alaadoRa kabul 
edildi 'fe d1Yıl1r1Dı lnıaan 
mlllet çocaklan en blytlk 
walfelere kadar ı~ttrlldl. 

Vllıfl• delerlnl tiyle ıydea · 
lllİ8blllrls. Blyak lletba ODDD 

ltla: 
- Yedne lıfoakoft'J• ba 

ayaicla elçi hlmakıı ııkm11 

teklyoıam. 
Dttdtler. 8a kadar yedımlt 

bir flida oaoa öllmladea 
...... •tınhanıu badi I~•· 
ile ile görlyoram. Oaua mec 
ineli gir, erkek ıetl, gerlll~e· 
..ımete karp ulu gibi lflk· 
nrdl. Daftlllaa laanmıı olaa 
ı-.a 6n6ıute ulu gtbl 76· .... 

Arkıdatlar: 

Ba lHlmdea a.e kı.._, 

ıhal kolıyca tahlil n ifade llAI .e ce11reddlr. Zwmın U · Mllyonanas dedi - usak deAll, 
edemeyls. Yalnıs dlyeblllrls ki, man blsl ııkaa herhangi bir çok jakın bir hadbe! Şa mı· 
o, ba onhe, yıllık hayıt we it kır,111ndı dad.kl•nmı• mlı hud Dikili ıullıtlmıll hldteeıl. 
lnkılAb tarlhlmlsde dalma Gn kin bir tereddGdle •apa•ırkea DltlnlaCls ki memuriyet, in· 
11fta ol1rık ya,.mıtt1r. O, da- o. bereeyl aoıkoa n merdçe eanlak eereflm tehlikeye dlttl· 
vaıına inanıyordu. K.alblaln en l6ylerdl. Çlnk6 v .. ıf Gyle yordu. 
derin noktalarını kadar eaml· doRmuıtur. Nımaıam, ttlbbe gölgeleri 
mt idi. O ta çocakluğandaa Arkıdaılar; Albnda alanmıfh. Ve ıls psete· 
beri bu blyGk yealllkledn Senet, Y•t •e konfor bısı eller, hergCla ba hAdlee ıruıa· 
rtlyaeını giren bir gen~tt. Mek da benim lımlml 1ıs1yordanus 

v fentlere gevtekllk getirir. Vlııf, • t11bde, geaçllk çağl.rında en O b llL bl ı t 
lıg•l ettlAI bGUln mnkllere D et eene • r memur ye 

alet li bir mltliyetpener olan nRmen 15 tene enelld genç, hayatım var. Ane, ooluk çocuk 
v .. ıf, y•11nın ıençlllfne npen Hhtblylm.. Her tltls, her Da· 
olgun bir b•• n genlı. ku· ablpn ruhuna tıpdı, Menemen muıla lnaanın böyle bir itham 
rayan bir ylrekle me111leketla llJınında ona halkı hitıb eder· karııııncla duyacağı eey ne ola· 
kuagaa doatu olmatta. l.mtrta ken görmlttftm: bfllr: 
lıtlrdadındıa eoan BıbkeJlr - Menemenliler ne dara· Korka!. . 
cebheltnde ~tecl, hıtlbı çe· yorıanas, kıyım edlnls, tau lııe benim de hayatımdı ge· 
tecl, mleadeleel darak, d.u ıabo bOğuna•! ç;rdlRlm en btlylk korka, ba 
aonrı ADkara'cla açılan blyra· Diye bağuıyorda. Sanılırdı olmuftar. Hayllyetlm, aıma· 
ğın ıltınd. bir çınar haUnde ki; Tlrk lhtlllllnln bir Jakı· 1am, ıeref im!... 
g6rtlldl. hmlr'la kartalaıaadı beni tııuabo bolmık için - GGsel ·dedim peki, ılsl 

d L d L 'hılkı 11yına teıvlk ediyordu. en çok tevludireu hldtıP .. or unun ıraa11n an koeana. 
...1_ b ~.5 yd e.vel Reıld Gıllb'I de - Bagtln, yınm eaıt evvel, geldi, bunt111 lr mlddet Çil· h b L • ı ı 

k••betmlıtlk. Onan ..... ..Fi ıyıtımıa en ayo.. le\'IDC. htb, aoan millet meellllnde ~ v• dı 
hakiki yeri al baldo. kirler. meemaumda yudlgım tat m. 

bir yHıdı: - Sacaaı acag.nı ıalıbr· S.y Refet Tok, bundu eoan, -• 
- Onoa Gllmtl 11mtlde IDıllnıw .. 

V .. ıf CıaH'ın lçtlmat lakllab - K1a bir 16sle, men'i ma· 
•e tek, demokradk, l•ylk ted· bir oanar aflllClnıa denllmeılae hakeme kar.nmı •ldığım da· 
rl11t .e mekteb eeerlerlnt ••· bensl1or.• klka ... 
htb, elollik hayatın geterek. Demlttlm. Yalan degU, yan· S.7 Fehmi baalan 16ylerlen 
oau, yıbaaea ilkelerde Tlrt bt llylemltfm.. Nadide bir keadWae yerdea 1118 kldttr 
mllleaı. Clmhaılyet we de•letl, oı•11 timdi denildi, it! ukı· 1iak •edyordam... aa.-aln 
11cakhk ve tempıtlll ile, ylk1ek el.tının yanını sGmlldl. Teea· getlrdlli korka ne kadar blylk 
aklll, mlmta• kablUyetlerlle ılrilmlse, ıcalanmıA hlklm idi lld, ba felaketin ıta.bl ... 
ıemıll ettlglni, Necatl'nla Gll· olaJım. Sis maddt •e mınerl •adan Clutın ınlao de o ka· 
mladen eonra tekrar 'fek&lete feltketler geçlrmlt bir milleti• du blytlk olaeakb .• 
geldJtlal, blllbara Me-nemea oocaklanpL Daa edeUm ki, ~ bir hayıt, bir •maı 
irticaı vukabalanel v ... f'ıa, g61gelerlnde blse bıyat •erea •e eeref imtihanıdır. Nota •e 
lakll•bıa bekol Çıaar'ı halinde d.ha blylk caaulana _., kuuı llluHnye bdu geçlrllea 

Tun blse gGltermeeln. lslntlnla eoannd• o daklb 
Meaemende b-tardılJaı ıalalb. •=.-------.. ,_. ..... _,11 geUr H (Temyls, meal maha· 

- 39 Ya11aclald VAuf, ke· ı.:w· keme, *•m•n S, beraat) deni· 
mı•·.. servealnde, h-• •• Borsada lhtoe, ...... ker1e11 ....... 
ltd1ıkla bekledtll gtlnlerln ta· ola .... . 
balkakaaa dltlnlr, oaa ph· ,.__________ BWm Bay l'elaml de timdi 
flrkea an1111n öldl. Fakat mlW Bonada dlnkl tslm, •J· aJDI uslyetteydl. Sullerlme 
hafıza ba merd " gldde genci tla"f•I• •e •bire .-belan .... •enm etdm: 
anotmıyaak. Tart mlae'f'ferl IJ•kı teklldedlr: - · Bıyattı ea faslı yalaaı 
oaa kolay kolay anatımas. fJsım labflan kim .eyler. Erkek mi bdaa 
Şimdi bir aile, bir tehir detti, Ç. Ahcı K. S. &. 8. .-.r 
biti• mlae'fHrler 911tyor. llll· 465 ş. Bt. la 8 60 11 - 8o elbet IMdade lh 
let •lbyor, hatta Atatark •I· 265 M. J. Tana. 9 60 ı 2 .ayylemekbleel•~~ade dellUldm. 

alaıs, r ar ....... mıs 'fU t 
byor! 197 T. Debbu 9 '16 11 pat19r1 kultba erkhıadan •e 

Dedi 161 Jlro " fire. 9 58 17 .a·-·- ha E ) d • ..aı · •-... ıı ( .•.• lr. -.ea ... 
Doktor ~ SOyliyor: 131 LA. Kas. 10 60 ıs idllla •wardap 1.ııalara ba· 

Bey Rafeıtea .._. 11s alu 102 B. •· Alamet 9 9 ~ tıyoram da, en faılı 1alaDıa 
biti ~Ha dedi Ü 90 Y. l Talat 7 öO 11 26 matlab erkekler tlnfaatlaa 

..._._.en evvel 6 ala 70 Vltel 8 10 '75 llylencllllae bnııt •1onm. 
ukıd •ım, Vud'ın ötlmln '2 S. Gomel 7 8 50 Ca mabaveremls, p•la9'8 ka· 
den duydapmu bayık kederi 1533 llblnde geçiyordu. Doktor 
o bdar içil •e canb lfıdelerle Zahire •bflan Slkrt Nuri, lablearlar man· 
16yledller ki, benim, lls llyle- ç. a..ı &. s. K. s. kabl bay Necmedclla, llai•ppeea 
mep ce•ret ve ka•Htlm kıl· 340 Baiday ' 15 ' 40 bmthaaetl eablhl bay a..ı 
mıdı. Öyle oldap bal.. geae ' Bakla 4 60 ' SO ••!IJW•rlal çeklJtirlyor, 1'1-tca 

•Y Kadri de bay Etrefl kir• kaqanısa ç.kmıı balonayoram. 2 Arpa 3 3 flllna •lmı, konaflara
1

ordta. 
Bana Gyh geliyor ki, else l~ml 90 ton p. qeklr. 9 30 9 SO Bay Etref boa lylee iı••lf· 
dGkmeaem, Terk gençlill ua 27 8. pamak 48 50 48 60 Dlakl taba ukedmle heqe,t 
11nd. bir llatkınk, Milim hiç· 660 ldlo J•P9k '6 10 66 50 ortaya dökewrmltlm diye ıl 
kınıım eblk bl.cA. ı 7 ö ken. pala. '80 'SO alrleDlyor; 
v ... f'ı laeplalsdea çok tanı· - Bo •k.... eve .ıımek 

dıfnm iddia edemem. Fıkat Çoco k Y ll V 8 • yokl. S.bebleyl• evde olrclne 
on• hepini• kadar içit bir il• baıbyorda. ıok•I• a•ıl fırla 
mımı1., we •evst 11e •ıı. ... ları Hazırlığı • da&ım• bu....... &. ........ 
Jondalama 16ylemek illerim. bile edemecllm. 
S..ı ee'fdll:ledmls .,_.. ki, On•lb RQetle mçallpk tomk Diyor. &.J Febal'1e IOtdom: 
niçin Mwdtllmlsl aahUI elme· yanlan 15 haslrm8da a91l•1 - Yılaalalyıtte ilam mıdlr, 
mlılsdlr. Ba ••gl lçlade ıu olıcaktar. Hazırhklar bhmek d•gll midir.? 
ısıınbb Ye be41baht uıtlerde luredlr. BGtftn den yıbada - Yerine g6re! Faydalı ol· 
plllkolojlk IU tahWe ~h yoralmuo, çellmıls kılmlf '°' mık, klmeeye sarı r verlliemek, 
yoktar. l'üıt va.ı· •• iki bl· cakltrla gıda11s kaim•.• •6Jlt laabıslıklana, kltlllkl•d•, fe ,.k •eıitJıed ftida U, ...... oocakhırı çocuk yavelernada aa h&dlaelerla Gabi almak 
.o ..,....... l6o iti •ydın •t•jı obnı••k ilsrıe keydUe yala Jaa1e1ıa l .. ımdat • ., 

Belgrad, 7 (A.A) - Din 
Belgrad•a gehnlı olıa Ptaıyı 

b8tkam general G6rlng eabah· 
leyin b•tbakan n dıt itleri 
ba•aaı bıy Yevdo ile ıl we 
denls bakanı general Glvkovlç'I 
zl711et etmlıtlr . 

Otıe ••ktl 11ltanıt ••lbl 
prenı Pol genenl G6rlng'I ka
bul etmlı '9fl kendlılnl aııe ye· 
meline •hkoymuıtor. Ba siya· 
fette genenl G6rlng n reftkau, 
bıy Yevdç we reftk111, geaetal 
Givkovlç ve Praıyı bıatbıkanı· 
nıa mılyetl bulunmuıtar. 

Belgnd'dakl Almıa eefuetl 
bildiriyor: 
Buı psetelerde geaenl G6· 

ring He Deyll Telgrıf ~nete· 

ılnln mubıblrl ınıında Bada
pette'de bir g6rltme oldupaa 
yumıılardır. General'ıa dllell 

Balıkesir' de 
Yarış •• 

Bıbkellr, 8 (&.A) - Yanı 
•e ııWı enclmealala huarladı&ı 
atkoıalın dan kpea alamd. 
yıpaldı. PBu gbl olmadı&ı 

halde alın hayli kalababktı. eı. 
rlncl tıy kotuıanda Kıncabey!I 
Kemal'la Ural'ı, ikinci kotada 
Balakeılr'JI Dervlı'ln Tınır'ı, 
191acl kotada Blltem'ln No· 
DUi Ye dlrdbnce kOf'lda Ya· 
ıaf'an Ceylanı birinci oldalu. 

Yunanistan'da 
Saylav Sonuçları 
bugnu Anlaşılacak. 

Ltınbul, 8 {Ösel) - Yaaa· 
nlltıncla yıpılan •ylH 1eçlml 
ıonaolan yınn (Bogfln) anla· 
ıılaeaktar. Btlt6n Elea diyarı 
bu eona,luı heyeeaala bekllyor 

Panayır için Gelecek 
Etyaya Kolaylık. 

Panayır komltell batkım Dı. 
Bay Belacet Ua; dlD Glmrlk 
bat dlrekdrl bay Sanal Paak'ı 
slyaret ederek panaJlr ip dıı 
memlekedeıdea getirilecek ... 
yalar l~a gGetedleeek kolaybk· 
lar IHrlade glrtltmlttlr. Pı· 
UJlr yed tnult yed ola· 
cabr. S.ht 1apmak lltlyealer 
çok ma.lt fHl)ula •Ilı yapa· 
bileceklerdir. Ecnebilerden ge· 
te• yal lllenmlt olaa b11k• te· 
miaıt mektabları bo yd aran· 
mıyıcaktır. 

Dr. Bay Necmeddin 
lsmlı -&hk •e IOJRl yudam 

ikinci cllnktlrl Dr. Bay Nec· 
meddln, Menin IU -atak ~e 
aoy•I yardım dlrektô.rlqtae 
tayla edllmlı 'fe emri gelmlftlr. 

bere beyaa 
ae Badqeete'de ae 
we ne de Dılmaoya'da 
mQmeullleri ile gG 

1fldlr. Şa bale .... -~ 
Telgrafta latltar etaalt 
klleme aydonmdır. 

hıkın G6ılag Pe~'de 
patenin ae mu ...... 
mlmelllU ile gGrlt•ll 

Zararlı Hayv• 
Tekirdağ, 7 (A.A)

bıynnları ıoılaa u••• 
da IUmlsde 12 bla 160 
72~0 k11ga 7amartli1 ;&O 
yıvroıa, 52' domas 1oi 
mittir. 

lllllllHlll Vukuat 
Tabanca Taşıy 

Tepeclk'te Receb o&ht 
de bir aabnca bal 

Bey Necmeddln'e 1eal ltlatle halde giden we 
de b9t1111Wklu dllerb. SeUb 91la Bama•• ~ 

lzmir'lilere Müjde 
Bahrlbtlba •hll park psl•oea 1t1l1D1flU'· 

her 1anıadı llaıDIDlf .,. blylk flhret baalDll 

heyeti bo gıdnodı bolaamakta •e •Dllkt menk 
sevkle dblll1ecekl"d parplar pbnmaktadaı. 

SAZLAR : Kemençe Aleko, Kemani Ne 
niıt Yorgt, Panço Cevdet, Kltrnet Şereft 
nende lbrahim Hamit .. ıefabthlde (SaMMnha 

gumiyel.naUD Bayan 11 .. mure Baadaa, & 
dhe, Suad, ve Siyaaeada Bayan Belma de 

Ştlkran. Bayan Fakle 
ala lttlr1klle 30 M1711 935 Pereembe gllllDdeD 
icr1 ı ıbeak etmlye hlltlajacaktll'. Sliym •1118 
memnun etmek lçhl her tlıltl t•klrhkla JllPI 
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lişlada Mos. Mev. sabn alma ko~syo· 
nunda ihaleleri yapılacak ilanlar 

1 
'1Getıbkkm mevki ea. al. ko. dan: 

- Ankara garnizonundaki kıtaat ve mfteeseeat efradının lh· 
ııı tlyacı için 18,000 kilo 8ade yağı milnakaeaya konmoetur. 
Ci - ş erıname eyyamı tatfUyeden maada her g6n lSğleden 

8onra tıcret8lz olarak Ankara levazım Amlrllğl 8atmalma 

3 komisyonunda garfllebllir. 

- Maaakaeaeı 26 bezlran 935 tarihine mtı8adlf c;aroamba 
gtınfi 8Ht 11 de Ankara lenzım Amirliği binası dahi· 
llnde levazım Amirliği satın alma komlıyonu tarafından 
yapılacaktır. 

: - Ek811tme kapalı zarf usuhl iledir. 

- 18.000 kilo eade yağ1Dın beher kllo8unun muhammen 
f latı 95 kuruetur. Mecmu tutarı l 7100 liradır. Teminatı 

6 muvakkatesl 1282,5 liradır. 

- lıteklllerln tlc1ret odaeında mokayyed olduklarına dair 
7 ve9lka ibraz etmeleri mecburidir. 

...... Teminatı muvakkaıe mıkbuzlan ile birlikte teklif mek· 
tublarını m-Ooakaıaeının yapılacağı muayyen saatten en 
atağı bir 111t enel Ankara leva&ım Amirliği eatın alma 

~komisyonuna vermeleri. 1673 9 14 19 23 

ı "'-tabkem mevki sa. al. k.o. d•n: 

- Ankmra garnlzonundıkl kıtaat ve mGeseeut ihtiyacı için 
2 580 bin .kllo ekmeklik un mtln•ka8•ya konmuotur. 

"""" Şırtnameel 2 lira 46,5 kuroe tıcret mukabilinde Ank•ra 
3 levuım AmlrllAI ıatın alma komisyonundan verilir. 

...... Manab118ı 28 hazlnn 935 tarihine mtısadlf cuma gOn4 
telgraf hane ayarı ile Hat 15 de Ankara levazım Amlrllgl 
bln1&ı dahilinde levazım Amirliği salın ıJmı komisyonu 

~ tarafından yapılacaktır. 
' ...... 'V S .ı:..kelltme k•pılı zarf a8nl0 iledir. 

....... 580,000 kilo unun beher klloıunun muhammen f l•tı 
8,5 kuruıtar. Mecmu tutarı 49 bin tlçyft• liradır. ' 

6 l'emlnah mavakkatesl 3697 .5 liradır. 
' ftteklllerln ticaret odaeında mukıyyed olduklHma dair 

, •e8lka gaıtermelerl mecburidir. 

...... Teminatı mankkate makbuzu ile birlikte teklif mek.· 
toblarını mtıaakaeanın y•pılacağı belli s .. nen bir ı .. t 

' ?'eline kadar ln11ım Amirliği ıatın alma komlıyonunı 
~ermeleri. 1672 9 14 19 25 

•""'•bkem mevki 8•. al. ko. dan: 

' Ankara garnizonunda kıt .. t n mtleeeeHt efradının lh· 
~ Uyacı için 300 bin kilo sığır eti mftn•k•s•y• konmuıtur. 

...... ~ 
.artnameııl 3 Ura SO kurut ftcret mukabilinde Ankara 

a ...... le,ızım Amirliği Ntın alma kom18yonundan verilir. 

"Clnakaeası 26 haziran 935 tarihine md8adlf çaroamb• 
gaoa telgrafhane ayarı ile nat 15 de Ankara levasım 
lınlrllğl blnaeı dahilinde lenıım Amirliği ııatın alma 

i , komf9yonu tarafından yapılacıkt1r. 
6 Eksiltme kapalı zırf usulü iledir. 

...... u 
0 00000 kilo 8ığır etinin beher kilosunun muhammen 
f lıtı 22 kuruıtur. Mecmu tutarı 66,000 ltradır. Temi· 

6 llatı muvakbte81 4950 liradır. ...... t 
•tekUlerln ticaret odasında mukayyed oldoklarma dair 

7 •eıılka ibraz etmeleri mecburidir. 

' l'e111ın•tı muvakk•te makbuzu ile birlikte teklif mekıup· 
11tını milnakasanıo yapılacağı belli saatten en •eağı bir 
11•t evvel Ankara lev11ım Amirliği aatın ılma koml8yo 

... lltına vermeleri. 1670 9 14 19 23 

l ~bkeaı mevki 8a. al. ko. dan: 
4-ııkara Gedikli ktıçfik zabit mektebi talebe81 ile ha8tı· 
bede hasta efradın ihtiyacı için 60 bin kilo koyun eti 

~ , llllGnkaHya konmuotur. 

Sırtname eyyamı tatlllyeden maada her gtın öğleden 
'°llra Ocrr.tslz olarak Anken levazım Amirliği utan alma 

a .... ~0nılsyonund• gftrQleblJlr. 
flnakaıa8ı 28 hızlran 935 tarihine teHdüf eden cama 

gGncı telgrafhane ayara 8aat 11 de Ankara lenaım 
:llllrllğl binası dahilinde levazım Amirliği Htın alma 

• , t.fonııeyonu tmrafından yapılacaktır. 
~ ...._ 

6 
Gnaka1Uı kapalı zarf osolö iledir. 

f O bin kilo koyun etinin beher kllo8uoon mah•mmen 
1•tı 31 kuruştur. Mecmu totsrı 18600 liradır. Temi· 

6 llıt ...... ı. 1 nıuvakkatesl 1860 liradır. 
, teklllerln ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair 
• teıııc b ...... l' • l raz etmeleri mecburidir. 

1 
enıınatı muv.kkate makbuzu ile birlikte teklif mektup 

•tlQ( A L htr muna~aea8ının yapılacağı muayyen eaıtten ea apğı 
Baat enel Ankara lenzım Amirliği 8•tın alma ko· 

.....,ooana vermeleri. 1671 9 14 19 25 

Senelik 
kiraeı 

205 
61 ~5 

125 
144 
100 
151 
220 
360 

84 
250 
72 
48 

300 
162 
145 
240 
144 
145 

96 
360 

30 
50 
30 
48 
30 
60 

Cinsi 

dok kan 
tarla maa dam 
dOkkAn 

.. 
.. .. 
c 

" 
« 

" 

" 
hane 

« 

dtıkkAn 

hıne 

No. Mevkii 

246.254 
BllA 

kemeralh cıddeııl 
boz yaka 
yorgancılar 13 

74 
25 
17 

4 
15 
42 

9 
30 
11 
12.14 
94 
84.80 

2 
90 
92 

6 
13 
52 

142 
20.30 
23 

2 

" 

hisar meydını 
çang111 çar1Jı81 

yorgancılar 

ikinci belediye 
birinci ıı: 

kant1rcılır 
birinci belediye 
bat pazerı 
eamancı 8okak 
kolıncılar 

hlHr meydanı .. 
ikinci belediye 
hisar meydanı 

palancıler 
birinci belediye 
yusuf dede 

« 

kantare1 ıokak 
onayıp kalfa 
earaç ali 

v.1tıı 

hl11r .. 
.. .. 
~ .. 
a.a .. 

" 
" 

c 

yıpıcıoğlo 

- -
SIHHAT 

ECZANESi 

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

------------------------------·-·--- ---. = 

Ham<dlô Nüzhet 

Ucuz, Taze, Temiz 
ilaç Çeşitlerı .. 

••• 

--------------------------------------------------------------------= == 200 
132 
68 

110 

8 kefeli ıokak 
16 M U 

-to11mın meecldl ~ 

" " = Başdurak Bnyok Salepçi 
Hanı Karşısında .. 

~ --- -
nalçacı Gmer dede = 
köprtıla tadil ıh· 5 

29.23 eadullah ııokak -----dGkkAn 46 yol bedeetenl ----met pata. 5 ---
80 

600 
30 

17ö 
200 
441 
300 
850 

96 

39 
mağ11a 3 4 « " " 
dGkkAn 4 han bey pmzaryerl 
mığHa 24 cezaylr hanı ıalepçloğlo 

u 26 kemeratı yemle ç. " 
dGkkAn 60 btıktlmet ceddeıl u 

16 62.54 M U W 

" 72 " ıı: .. 

" 46.6 gôa hani » 

700 
72 
96 
35 
60 
90 

hane 320 alııncak birinci kordon bezml alem 
mağıza Gst btı 66 halim ığı çar11111 Gmmlgdlıtım 

" alt katı 54.2 « c c: 

dakkln 61 cami alb nlkbolu 

25 
90 
80 

400 

300 

« 
depo 

« 
dGkkla 

44.1 
54.5 

54.2 
56 

« 1 
nıeıf ban hlııeesl l 

hane Sll 

08mın sade merdivenli medreee 
keıtane pızarı emin zade ah· 
cami deranuadı. mel •A•· 

~ « « « « 
eekercllerde c « c 

zahire paıarı « « G. 

eıpbaoe ıokağı ömer ltıtfl efen.ti 
Hlhane tr.mtay < a: c 
caddHI. 

Vakfı alt yakanda yerleri ve numıraluı ve eenellk klnları 
gaeterllen •karat on gtın mGddetle açık arttırmıya çıkarılmıotır . 
1hale81 18.6.935 8ah glntı eaat onbtrdedlr. İetekll olanlar prt· 
larını ôğrenmek ve pey 86rmek tlzere hergGn 11at ondôrde ka . 

dar Evkaf varidat memurluğuna ve ihale gdnd de eaat onblrde 
komisyona mOracaat etmeleri bildirilir. 9 12 18 1677 

Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak 
asker iliııları 

Ankara M. M. V. Saı. Al. Ko. dan: 

Ciheti askeriye için 198 adet kırl8ôrl yıpbrılmak tızere kapalı 
zarf nıuUle ekeiltmlye konolmuıtur. İhaleıl 12 ·Haziran· 935 
çarıımba gtlnft eaat 11 de Ankan'da Mlllf MGdaf1a 11tın •ima 
komlııyonunda yapılacaktır. Tahmin edilen bedeli 54450 liradır. 
Teminatı monkkııe akçesi 3972 lira 50 kornıtar. Şartname Ye 

reelm bedeli olarak harbiye dairesi ıobeel dörtden alınacaktır. 

Ekelltmlye girecekler 2490 eayılı kınunun l .. ncl •e tlçGneCl 
maddelerinde ve ıarınameılnde letenen veelblan teminat •e 
teklif lerlnl en geç olarak lhıle gGDI eaıt ona kadır komlayon 
reisliğine 'fermlt balan•caklardır. 1516 26 31 5 10 

lzmir Memleket Hastanesi 
bibliğinden: 

Başta-

İzmir Memleket haetaneıtnln bir 8enellk 250 Unlık nnkı 
matbua l 400 kilo ince tuı 500 kilo k8far peyniri 300 bol•t•k 
Hbonu 550 kilo pekelmet 700 kilo plrlnçuno 500 kilo on ve 
5000 kilo ığıç k<Smlrtl 300 çift terltk ihtiyacı açık ekelltmlye 
konulmuıtar. İıteklllerln ekılltme gClnG olan 11.6.935 gGnGne 
raethyın Hlı gCln6 8aat 1 O da Memleket hutaneel baeheklmli. 
~tne mfiracaatlın. 1675 

1nhlurler 1zmlr batmildtlr· tuz ıatıt dekoeu memurluğuna 
lüğ6nden: m6lhakatt• İnhlurlar memur· 

l - 15 hrılnn 935 .. ba· larına bildireceklerdir. 
hından itibaren tuıon kllo f I· 7 9 164 2 
atlnden Clç kuruş lndlrilmlt 
tir. İzmir ambarından tuıun 

kilosu. 6ç koruı kırkbeı, f oça 
ambarından da tıç kurut alt· 
mıı eantlmden eatıl•caktır. 

2 - BeHbı carlll ttlccara 
ellerindeki tuzun f lat farkı 

geri verileceğinden bu t6ccar 
lar haziranın 13 ve 14 Gnc6 
gGnlerl mncot tuzları Mr be· 
yaaname ile tamirde merkes 

Kitabınıza Gozel 
Bjr Cilt Yaptır
mak isterseniz 

Y eni kavaf lar çarım 34 numarada 

ALI RIZA 
Mtlcellithaneeine olnyum 

-- --= - ---
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lzmir 1 inci icra lzmir 1 inci icra 

--
= 

memurluğundan~ memurluğundan: 
Bayın ayee n•clye emllk 

•e eytam bınk111ndan odanç 
aldığı paraya mukabil bınkaya 
ipotek eylediği lzmlrde t•ıçıl1r 
eokığında 1, 7, 9, 11 noma· 
ralı 3 bıp dGkkAn ıhmcd •ğa 

m•halleıl tıpa kaıngantın 675 
uyıda 248 adının 17 paneli, 
taeçılar eokağıada 11, 15 11yılı 
n ebobeklr paıa •akfındın 

lcareteylnU •e 6 metre murab· 
bıında dlkkln, keaa 676 811• 

ylfe 24.8 ada 18 pıreellnde 

taeçılar ıokağında lS,9 uyılı 

ebubeklr pmıa nkfınd•a icarı· 

teylaU ve = metremurabbaında 
dAkkAn, keıa t•pu kGt6ğClnln 

677 eahlfe, 248 adanın 19 
puıeUnde tatcılar eokağında 

7, 11 uyılı ebubekır·paoa vak· 
fıadan lcareteylnll 3 metre ma· 
nbbaınd•kl ve cem'an 600 
Ura kıymetli iç parça ddkktnın 

mGlklyetl açık arbrm• ıore· 

tile •e 84.4 numaralı emlak 
•e eytam bankuı kanunu mo· 
clbloce bir defaya maheuı ol· 
mak prtlle artırmuı 17. 7. 935 
c;artamba gani ııaat 11 de lı· 

mirde haktlmet konağındıkl 

birinci icra dalreııl içinde ya· 
pılmak bere 30 giln mGddetle 
11bbp konuldu. 

Ba •rtırma netlceılade 11tıt 

bedeli tahmin olanan kıymetin 

yGzde yetmlıbeolnl balana en· 
çok artırana lhıleel yıpılacaktır. 
Akel takdirde 2280 numaralı 

kanona aOre 11111 geri barakıla· 
caktır. Satı o petln para ile. olup 

mGtt~rlden yalnız yGzde iklbo· 
çak dellillye maırafı alınır. 

İ!Jbu gayri menkul tızerlnde 
her hangi bir tekilde hak t•le· 

blııde bulunanlar ellerindeki 
re8mi veııalk ile birlikte 20 gCln 

zarfında lzmir lcruına mira· 
caatlan lhımdır. 

Akel halde h•klan tıpu si· 
clllnce malum olmadıkça pay· 
laemadan hariç kalırlar 7. 7. 35 
t•rlhlnden itibaren oartname 
herkeee ıçıkbr. Talip olanlann 
y6zde yedlbuçok teminat akçuı 
veya milli bir ba11ka itibar 

mektubu ve 34.· 7802 doeya na· 
maraelle blriael icra memurla· 
guna mlucutlın nan olunu • 

B. it. No. 7St 

.lzmlr'de kıtla Hkeri lenıım 
mtıfettlı muavini iken timdi 
nerede olduğa blllnemiyen ıh· 
med hımdl tarafına 

Emlak. •e eytam bank•8ı iz· 
mir ıubeelne T. L. 822 lira 
faiz, maııraf komisyon n tıklp 

tıcretl borcunuzdan dolayı Da· 
mınıza çıkarılın ödeme emri 
tkametgAhınııı terkeylemenlz 

huabl!e bllA teblli lıde edil· 
mit zabıtaca da aranılmanıza 

rağmen bulunduğunuz yer ağ· 
renllmemlt olduğundan llAnen 
tebligat lfuın• karar verllmlttlr. 

Tarihi llAnd•n itibaren y11dl 
gln içinde mezklir borcn öde· 
menlı veya diyeceğinizi ıynl 

mlddette tlfahen veya yazı ile 
memurlyetlmlze (Dosya No. 
934 7789) e blldlrmeuenlı re· 
hinin panya çevrilmesi yolu 
ile icrayı devam edileceği fil· 
nen ihbar ve tebllg olanar. 

DOzeltme 
Gmzetemlıln 30 m•yıı ve 

4 8 haslran 935 tarihli na.ha· 
larımızın yedinci ve ıeklılncl 
eahlfelerlnde menemen farbay· 
tıgındın eerle'fbalı llAıun ikinci 
maddeelnde ekılltme iti 15.6.35 
cumarteııl gtınl eaat (12) oni· 
kide deneceği yerde yanhthkla 
11•t onbeıte denmlttlr. DD· 

ıeltlrls. 

Celal 
Meğer Sabıkalarla 

YftklO bir Adammış 
Geçenlerde uzun zamandan· 

beri İzmlrde f1allyette bulunan 
CelAl ıdh bir hırııııın taharri 
memurl1rı tarafınd•n toıuldo · 

gunu yazmıotık. Do •damın 

İsmlrde dört yıldanberl hır8ıZ · 
bk ettiği ve vapur acentı bay 
Sperkonun eTlnl 8oyan hırsı · 

zın da bo olduğu anlaıılmıetır. 
Do evden çaldığı pekçok eıyı 

Tire llçeıılnde Httığı klmee· 
lerde bulunmuttor. 

Sivrisinek Savaşı 
Slvrlelnek eavaıına devam 

edlllym·. Gerek yıhlarda ve 
gerek diğer yerlerde evlerinde· 
ki bnuslın bir haftadanberl 
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-Alisehir Banliası = 
Olivier ve Şüre
kası Limited Va-~ 

pur Acentası 

--- ' =_ ~~~~~--~·-~· ..... ··-----~-~~-
~ ü~müır ŞlYllb<esö 

Cendell 8101 Blrlncl Kordon 
Tel. 2443 

The Ellermın Ltnes Ltd. 

----
ikinci Kordoııda Borsa ch•arıoclaki kendi binasında 

TELEFON: !2363 

"POLO,, vapuru 30 mayıeta = Envers ve Londra'dan gelip 
- tahliyede bulunacak ve ayni = zamanda Londra ve Hull için 
_ yak alacaktır. 

-
___ .. ___ _ 

Hertürlü (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. --- NEDKALMiNA Vadcsizlere o/o 4 

Mevduat Şartları: A!tı ay vadtliy~ % 5 
110PORTO,, vapura 5 hHI· 

_ randa Lherpol ve Snaneea'dan 
- beklenmektedlr. _ Bır sene vadehje % 6 faiz verilir. 

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

Zahire, üzüm, incir, pamuk. yapak, afyon vesaire komisyonculuğa yapılır. Mallar geldi · _ "TBURSO" npuro haıhan = (!lndP. eablplPrln~ *'" müRald şeraltle nane ~f'rlllr. - ortaeında Holl, Anve!'e ve Lon· 11ıııııııııııııııııııııııır Dok tor •ıııııııııııııııııııı 
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V. N. 

dra'dan gelip tahliyede bolu· 
nacak n ayol umanda Londrı 
ve Bull için yük alacaktır. - A. Kemal Tonay ı 11..,ratelli Sperco Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

" CERES ,, vapuru 8 haziranda gelip 6 haziranda Auver, 
Ameterdam, Roterdam ve Baınborg limanları için yfik alacaktır. 

"SATURNUS,, voporu 12 haziranda gelip ynkOnü boşalınktan 
sonra Borgae, Varoa, Köeteoce için yak alacaktır. 

"ULYSSES,, vapuru 15 haziranda gelip 20 haziranda An•en, 
Hoterdam, Amsterdam ve Hamburg Umanları için yok alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LINIEN 

•'NORDLAND,, motörO 4 haziranda Roterdam, Bamburg, Co 
penhage, Dantzlg, Gd yola, Cöteburg, Oalo ve lakaodlnnya 
limanlarına hareket edecektir. 

11ROLAND,, motörü 22 bazlraodakRoterdım, Hamburg, Dant· 
zlı;:, Gdynlo, Goteburg, Oıdo ve İskandinavya limanları için ytık 
alacak tar. 1 

SJ<l{VlCE MARlTL\! ROUMAIN 

Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 
" ALBA JUL YA ,, vapuru 20 haziranda gelip 2 l haziranda 

Malta, Marsllya ve Barselon limanları için yük alacaktır. 

"PELEŞ,, vapuru 14 temmuzda gelip 15 temmuzda Maltı, 

Marellya ve Barseloo limanlarına hareket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 

1zmlr'le Nev-York arasında ayda bir muntazam ııefer 
11TAMESIS, 1 vapuru 18 hazirandı (Değro) lzmlr'den Ne•yok 

için yük alacaktır. 
Hamiş: llAnlardakl hareket tarihlerindeki değl1Jlkllklerden acente 

mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla taf eilıtt için ikinci Kordonda Tahmil 'fe Tabliye tir keti 
binası orkaemda Fratelll Sperco acentalığına mGrac.at edilmesi 
rica olunur. Ttılefon: 2004 · 2005 · 2663 

Oksfirenler! Mut· 
laka (Okamenıol) 
Ôksnrnk Şekerle· 
rini Tecrnbe Edi-
nız.,. 

ve Pilrjcn ~ahopm 
En Ü tnn Bir Mns
lıil Şekeri Olduğu· 
nu unutmayınız. 

Ku vvctli Mns bil 

lstiyenler Şahap 
Sıhhat Snrgnn 

Haplarını l\laruf 
ecza dcpolnrmdan 
ve Eczanelerden 
Arasınlar. 
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L&J 
c.o 
L&J 
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>
<C en 

---··--=--··-ı 
Üniversitede Doçent, 

(Muavin Profesör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Jlaııtalara bergfln öğleden 
ııonra bakar. 

fatiklAl cadde.i No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • :a S TAN BU L 
Telefon : 49250 

Not: Vurul tarihleri ve VI· - ki... z 
d 1 

= Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hastalı .... 1 
purlarm lelmlerf Qzerfne en · =: mfttahassısı lil 
elkllklerden mes'uliyet kabul = . . . 30 ,,,.. = Baamabane 11tasyonu karpıında.ki dıbek ıokak bapnda ad" 
edHmez. • = lı ev 'fe muayenehaneııinde sabah ııaat 9 dan akıam ııaat 9 • k r = haıtalannı kabul eder. ff 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCBE LEV ANTE UNIE Dokıor ~ Müracaat eden haetalart yapılm111 lbımgelen uir ,a)ali11t ~ ı 

"ULM,. uporo 9 bozirooda = mikrotkopik muayeneleri ile •crcmli haqalara yapılmwoa ce;.., 

~:ı.:;~'.10~oı~~d~;:''";:!~~:; 0?.8.~~0~0~~~:~,, ~ııii1co Z~;~:~•or•kiııliıiUiııiıijjiıjÔ/ıııiiıiiilıJjjiıÜıiıÜıjjÔjıliiıÜÔlııııntl 
ve Bremen için yük alacaktır. ~-

"ALAYA,. nporu 23 bezi· Mfttahaaem lzmir Liman işleri Genel Dire 
randa bekleniyor. 27 hazirana Bergao hHtaları sabah saat 1 d 
kadar Anverıı, Roterdam, Bam· 10 dın ıkeım altıyı kadar tör üğOo en: 
borg ve Breman için yok kabul ve tedavi eder. HOkumet dairelerinde fıyırların devam ııaatlerJndekl de~ 
alacaktır. Adreıı : Kemeraltı Şımh 110· k 7 JP"" 

SERViCE DlRECT DANUBIEN bk numara 19 ll Itır gOzOodoe alınarak 11111 12,35 den eonrı ııaat 1 !ert'yl! 
TUNA BATTI ..._ __________ ., konak lekeleııloden ve 12,40 dan ııonra 16.55 e kadar •• .,.,. 

Tayyare Piyangosu - -... •• ı lııkt:leııloden kalkın nporlarıa kalkıt ıaatları ile arı it~ ., 0 TISZA,, motOrtı halen Uma· 
nımııda olup Bodapefte, Bra· 
tlelan ve Viyana için yak 
almaktadır. 

rloden kalkıı 111tları değlotlrUerek tahtalara yazdırılm•I .,-
19 uncu Tertip Bi· yeni programın 10 haziran 935 d111rteal gDoGdea tatbiki 

"ATID,, motOrtı 13 haziran· 
da bekleniyor, Bodapeıte, Bra· 
tlelıva ve Viyana için y\ik 
alacaktır. 

"DUNA,, motôrG 30 bazl· 
randa bekleniyor. Budapeete, 
Bratillav ve Viyana için yak 
alacaktır. 

N. 8. - Gellı tarihleri ve 
npur tarihlerinde ıcentemb 

hiçbir mea'ullyet kabul etmeı. 
T11lefnn Nn. 2007 . 200" 

Jetleri Satılıyor .• 

Boyok ikramiye 

30000lira 
Mnkafat 

20000 lira 

T~RKiYE· 

llR/ ~T 
BAN~A51 , 

-DAoA 
BiRiKTiREN 

)RAl-IAT-- ~D~Q 

rarlaıtmlmııtır. 

Sabah ve akıam ıeferlerlade değlolkllk yok.tar. ................................................... 
Hamza Rüstem 

FotoğrafhaneS 
Fevkallde ıGr'at ve nefu:.ıe Te teminatlı ol•rak foto,,. 

mtıteılllk her it yapılar. 

Vesikalık Resimler 6 Saatte 
Amatör işleri 12 - 24 ,, .eril"~ 

Portre reııf mleri, ığrındlıman, kart poıtal itleri temlO:::,.. 
pek elverlıll flatlerle ve mClmktıD mertebe az bir 11 
yapılır. 

Satış Mağazasında t1' 
En maruf fabrikaların cam, filim, k.Agıı, makine ' 8 

ları rekabet kabul etmez flatlule Hhhr. , 

lzmir Milli Emlik ModorlflğiUJd: 

"" Tepecik kAğıtbıne caddealnde 272,27' No. h harap e• ,,, 
Halkapınar çatalçeım~ mevklfade bllA eıkl 284 ıaj No. b ef ı-

.. kAgıtbane caddealnde 282 no. h ev -,_ 

Tepecik klğıthane caddeılode 176 eıkl 182 taj no. h dctkkıt ıoC 
SeydlkOy bGktlmet caddeııl belediye yanında 24, l no. h tırı• ,is' 
Boca lıtaeyon caddeılnde 4.7 no. lı e• -;_ 
Reııdlye eek.lb çıkmazı ferah ııoka~ındı 16 eıkl 18 taj ao.h '' '-

Narlıdere köyGnde Urla ıoeeıl ftzerlnde 8 ,10 eekl ao. la kabf' ft' 
Bardakçılar ıafahat ıoka~ındı 21 eekl 23 ıaj no. lı dctkk~ 
Kırtıyıka naldöken tramny caddeelnde 111 eski 101 t•J ıO~ 

no. lı ev bedeli ıeklz eenede GdeaeceAtne gGre. ..,..-~ 

Yukarıda yaaıh emnlln mCllklyetlerl petla pırı •'~s (._ 
tertlb mGbadll taeflye koponlle Gdenmek tııere 13,6,9 ~;,J 
'Jflmbe gtın6 ıaal 11 de ihale edilmek Gıere m6uyede1' ._; 
moıtur. Tıllblerln o saatte Milli EmlAk mfldtırlOğOD'ı~ 
caatları. 2~ 10 JI' 
lzmir Liman işleri Alım-SatıJJJ 
misyonundan: _,1.,. 

1936 yılı mıyıı ıonunı değin lımlr limanını gftıeee~ ~ 
lardan idarece yıptmlac.k boıaltma ve yClkleme lflodell .,';al 
vinç ırası blınıetle falla yapılacak it ayn ayn flal 

tııere b~her ton Clcreti açık ekalltmege konalmattar. -~ 
Açık eblltme B•altaalD yirminci peqembe gClnCl ..,ı _J 

yapılacaktır. ,... ... 
Eblltmeğe girmek için ambarla vinç ıraıı hizmet ıçtıt ~ 

ve ıat itleri için lklbln lira depoılto veya bakadarb~ 
metoba vermek ıırttır. 

~arıaameyl görmek lıtiyenler komlayonı baı•armılı~'6~ 
9 15 18 

Bodrum~Şarhaylığından: ~ / 
1 May111n otaıblrlnde { lbıleıl U•o edilen lr.uabaoııı ;'I 
tehlr- plAnına talih ıahar etmedlglnden 28.6.936 tarl...... ııl 
oıatılmııtır. it ~ 

T•llpler teralt mucibince kabiliyet ve lhtlAtlan -~.r ~ 
lelfnce taedik edllmlf balandaAuna dair Tealkayı iP" 

maları llto olaaar. 


