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ok Mühim Bir l(eşfi . 
. -· ·- .. - ......... ·- -

Kamil Atatilık'la Çanakkale ıavaf1na aid bir batuı reımi. 

lamlı Balkenaden: 
Bagtla 19 m•yııtır. Atallrk'tlmtlslD Sa•an'ı ilk ayık bu· 

tıklan •• demmln ilk bıtladıl• gllullr. Ba kallal gtaOmlal. 
1111 17 de Halknlmlsde yaptıcagıs. Erkek 61'etmen ıkala dl· 
rektGrtl Refet Tok tanfındın bir eGyleY •erll~ek, ılel maslkı 

baluacaaar. Anıea ıkf-mı dı mmlb babçMe iki -• çal•· 
eaktır. Battl• yanldqları ba tlıeae (Menal'iiae) CfiuıJGAS. 

Parti Kurultayı işlerini 
Bitirdi ve Dağıldı. -Kurultay Adına Ankara Şarbayı Ta· 
rafından Bir Çay Verildi. -

Bay R. Peker 
Bayık ftnder 

Seçildi .. 

. 
S.y Receb Peker 

Ankarı, l "1 (A.A) - Parti 
genel batkını, ttla6ğtlatln 29 an· 
ca mıddeılae ayank KCltahyı 
uylayı Receb Pekerl yeniden 
parti ı••el 1ekreterUAtnı eeç· 
mittir. 

Anbr., 1'1 (A.A) - Parti 
genel batbnı tantm•a yeal· 
den geael 1ekreterllte Mtllen 
Reoeb Peker, pu1l karamlaruaa 
•e llgllllere qqadakl bllcllrlll 
yolla•fbr: 

Pad gellel .... ,, ı.atl· ..... 29----•······ rak beni yealdea genel eebe· 
terUıe eeçd. Ba Gderin lnemlal 
glsden kıçırmıyırak g6clm 
yetdgl kıdar çah .. cagım. 

• • • 
ANADOLU - Bay Receb 

Peker'ill, Blylk Oader AtaUlrk 
tar.fındın yeniden pırtl genel 
eekreterllllne aeçllmeel, btlylk 
bir eerinçle k111ılaamııtır. Pırtl 

Aabn, 17 ( A.A) - D6r· Ve duraktı çok candan alkıı 
lılerlnl blylk bir manflıkı· 
yede idare eden •yın Bıy Re· 
ceb Peker'I bClUlD •arblımısla 

kutlar, yard n alm ltlerlade 
aonıas manffakıyetlerlnl dl· 
lerls. 

dinci btlylk kanaltay adına lar aruında en bGytlklerlnl 
baglln Aakara Şubayı Tudo· aAarladılar. Geoe karaltay tlye· 
pn 1000 kltlllk bir çay nrdl. lerl adını balknlaln YerdlAI 

Çayı 19ref lendlren Atatlrk - Sona ' ctl ya.de -
ılluılarlı karıılaadı. Çaydı dn· ---------------------....... 
letln bitin ileri gelenleri ba· 
imada. 

Geç •ıkte kadar ılren çay· 
daa blyG.k Önder ıeklse dt>&ra 
ayrıldı. Bitin kurultay lyeleıl 
lıtaabal'a giden bClylk ıef le 
rlle birlikte Ankın ' palaıt•n 
daraga kadar yıyı ytlrtldCller. 

elik.mitti. Heqeyi ondan, o Boyiik 
TClrk'den bekliyordu. BeklediAimiJı 
gibi de oldu. 19 may11 dan 
eonra neler oldu1Dna da gene hep 
biliyorua. Ula .B.tbul Kamil Ata· 
tilrk, ulaean h.11Da geçti, ona gi· 
deceti yola ghterdi, onwıla bir· 
likte daımanJarla d6ritUl, çarpı,ıı 
ve yurda kurtardı. 

19 Mayu gf1D6, ifte, bu eebebo 
lerden 6tGril yflcedir, uludur. Daha 
açıkcau, 19 mayu. Tilrk kurtul Uf 
ve erkinlik (İalikUI) ıavquııa bat
ladaAı gflndClr. TGrk'Clo kartulot 
gODefi, 19 mayıada doğdu, ıpkla• 
nm, ilk6nce, Sam11111'dan yurdlUI 
bertarafına yaydı. 

Bugln AtaUlrk bayramıdır. Bu· 
gilD, Balbvlerhıde tenlik var. Bil· 
yak Onder'in kur~up C. B. Par• 
tieiııia ktlltilr kayuklumda top
lmanlar, bup, Ula Şef'ia Sam· 
amı'a ayak bastıjı 19 Mayıı gilııflnl 
kutlalıyıuklırdır. 19 Mayıı, Tflık 
ulua içia bir inanc, bir gilvenc 
byoqsdır. BugilD Balkeviade Ata· 
t6ık bapama yapukea, iaancımııı 
taaellyecelist 1DdıD1111 yeniliyecetiı. 

- Ne matla. Tilm'Clm diyeoe ... .. 

Hergftn Beş Kelime 
~~~~~-ı----~~~~-

Y ur d daş, öz Dilimizle· 
Yazalım ve Konuşalım. 

Geçen glln de yazdıtımız gibi, TGrk Dili arqlır· 
ma cemiyetinin kılavuz komiıyonu gazete ve mec
mualara hergftn bet kelimelik bir liste verecektir. 
Bu liıteleri bugGoden okurlanmıza ıunuyoruz. Lİ8· 
tede çıkan 3z TGrkçe kelimelerin Osmanhca'lan 
bundan sonra gazetemime kullanılmıyacakbr. 

BIRINd LiSTE 
l - B&klm (Sounralne) -

F.gemen 
B&klmlyet - Egemenlik 
Ml11l : Blklmlyet mille· 
tlndir - Egemenlik ula· 
ıandar. 

2 - Mlıtakll - erkin, ba 

kinlik ıa••ı• 
2 · Mlttakll mebaılar-

Bal1n118 llJIHlar 
T6rklye'de mıhk.,meler 
mltaklldlr - Tarklyede 
hakyerlerl bıgıaıısdır. 

8 Sanıyl - Eadlttd 
~ınns. Sınıf - Eadlttrlel 
lıtlklAl - erklallk, b9· 
gınııshk ' Btlr (T. K.6.) - Osgen 
Ml11l : 1 · Bla mltlakll BClrrlyet (T. K.G.) - Ôs· 

bir milletin çocukları· genlik 
yıı - Bls ttrkln bir 5 - Serbeıt - . Osglr 
uluıan çocaklarıyıs. Mlal : Serbut mıatakı 
latlkl&l mtlcadell - Er· Osglı · bGlge 

NOT ı Gazetemize gladerileeek yazılarda bu ke
limelerin 0.manlacalan kullanılmamuım rica ederiz. 

Çin Elçisinin Söylevi 

''Atatürk'den Ehemmi
yetli Dersler Almak Bi
zim için Mazhariyettir.,, 

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

Çin Hoktimetinin Ankara Elçisi 
General Oyaoutson'uu Diyevi. 
Ankara 17 ( A.A ) - Yeal 

Çin aef iri general Ouyaoullon 
An•dola Ajıa11nı ıpgıdıkl be· 
yanana bCllaamaıtar: 

TGrklye ile Çin anunda ır · 

tık reeml dlplomadk mClnue· 
betler tee11tl1 etmltdr. lkl devle· 
tin mUlet Ye laakı\mell.,rl bu· 
dan GUlrtl çok bClyG.k blr mem· 
nanlyd içindedirler. Din ilk 
defa olarak Dıı ı.-erl Bakanllg. 
tekili 8. ŞClkrl Kaya'yı siya· 
ret etmekle bıhtl7u oldum. 
B. ŞClkrtl Kıya pek slyıde 
mll&ef I& de~ Bea oaa bir 
da.t llJIJOIQllL 

Bagea "81 16 da ltlmadaı · 

meml Reblclmbar Atatlrk'e tak· 

-- ...... glltl çok Ml,ak bir 
...ı. ..U oldam. Ba bl~ 
.. ,_.~ ita ••1.lk •keıla " 
blylk ....... çuua ., ........ 

da hem çok eempatlk bir k•· 
ballne nıll olmak hem de 

oedan çok ehemmiyetli deraler 
almak blslm için emaalels bir 
mahaaslyeıtlr. 

Relılcilmhurun yanını bbal 
etmek haıaıandakl ıtlrat yeni 
l'Clrklyenia eaerjl Ye ehllyetl
ala bir mlaalldlr. Baadan olG· 
rl 111rlardant.erl ıramqdı ı .... 
ıtll etmlt olu me .... betla 
k6klerl aruuada brtıbkh H 

llatlyarl derin lallkbalde de 
tefriki melllmlal •• doetl•p· 
masa ıyal ıarelle kanetlelldl· 
receilL 

ÇinU'ce bir tllrde dealUyer ki 
Ea blytlk n•k, yeal Mr 

dOft• malik oa..kıır. 

Diler bla ma•am tla ma 
Mr ayrılıkta IOlln elkl Mr 
deitm yeill bir tlOlt ..._ 
pleeelW 16Jllyor • 

8000 , ..... bert ..... 
olu tarihi •8-bederlmlse 
• - Sona4 nctl ye.de-

8. A. M. Çınar Sftylftyor 

20 Yaşında, Çok Kor
kunc Bir Genelik Hatırası 
Kadın, Bizatihi Yalandır, Sevgisi 

De Yalan, Gözyaşı Da! .. 
Sordqum sualler tunlardır: 
1 - Hayatta ençok kork.dağoaas dakika, 2- Eaçok MYiDdi

pm dakika, 3- Saadet hakkuıdaki teJAkktnis, ol - En fala , .. 
lan eöyllyen kadın mıdır, erkek midir, 5 - Yalan lkım mıdır? 

ç.,k cenıl seklaı, ıçık, tok 
koauım111, baseD en hallU yer· 
lerde ileri teDkldlere ıtılmuı 

tıttbarlle t_ a•abt~f Bay : Ahmed 

Avaka& Bay Murad~ Çinar 

Mand Çı&1r, batb ........ bir 
tipdlr.. D.alma baıaretle kona· 
ıar. B•reketlerl eberlyı dina 
mlktlr, gllerken, 16yluken, 
mabakkık ki, aeel yl.bek ton· 
dadır •. Çıplak bqı, ılnlrllce ••· 
slyetleıl, acaleclUğl, tltblijl, 
kahkahaları ayn ayn birer hu· 
ıaılyetdlr. Doatam oldaga için 
16ylemlyoram , fakat Ahmed 
Marad temll bir 1rbditbr dl .. 

Konutmamızı, 11kerl kırat· 

hıneelnl• tnlı flkırtdın, Dar• 
gtle tokartalın, aobkdan geçe• 
otomobil H arabaların glr81· 
ttllerl ıruıada yepdık. ıhı· 

pldCl, tabı ........ büdı, 

dayın•mıdı ... 
- Ea btlyak korkuma 10. 

rayonun delil mlP ·dedi· bak 
ıalıta11m: 

Ba korka 20 yqaaı ald bir 
httındlr. Rlyık&rhk, yılan, 

yapm1C1k yok, çGaktl 10 J811D• 
da her erkelfa, her genaln r· 
Glnlit oldaAa blr bayat idareli 
nrdır ki, •t•AI yakın, baada 
bep betaberls demekdr. 

Evet, yirmi yı11aday...._ 

latubal'da 801taae1'da bir ka· 
dlala tıaıfbm. .Mlbmmel Mc 
kadındı baJ. Ve bana nll ol· 
madıgıaı llyltlyorcla. NillaJ•l 
bana bir rındna ~ereli. Dl· • 
tin, yirmi JlflDın heyecaala· 
naı dltD.nl.. Bittabi gittim. 
M111yı kardak, içki nRlre 
huırla&b. Batbata blru içe. 
cektlk. Fakıı tım bu ıında 
kapa çabamuıamıP Ba yetlt· 

- Soaa 6 ıaoa J11c1t = 



mno &1atte - 2 n111nmmın . .. ......... ... . . .. 
~işleri 

1
. (Günün TeDyazo DuyukDaırnl 

ı avuz çın l M , l . I . D 
Dersler. Atatürk Boğaz ar ese esı f;In .ev-

KtıçOk Doy 

-.... 
-5-

Aht - ud, pakt 
Birge - maıterek 
Ösgea, erkin katmak, blrge 

aı-clım,sdır - hClr n mClıtakll 

kalmak, mtlıterek ahdlmlzdlr. 
Balkan paktı, yılnıs ınıbal 

kanlk dtlseD l~ln değil, btlttın 

Anupa barııı için de eıaelı ek· 
telerden biridir- Balkan pakb, 
yalaıs O.lkanlararuı abamı 

için degll, bittin A uupa ıulha 
için de e111b Amillerden biridir. 

Dandan baıka oımınhca ahı 
bir de dnlr anlamına 'ellr: 
"YalTaç deninde - abb pey· 
pmberlde." 

• • • 
Bal (T. kö.) 
Abnl - ~- bal, haller, (cır: 
conıtanceı) 

2· İtler (ıltaatlon, lea choaeı) 
S· Danam (•niyet anlamına) 
AhTalCl tenlt - itler, bal· 

ler (Baltl nslyet, saraf Ye ah· 
•al anlamıaa) 

Otmanhca "Ah•al keebl n· 
bamet etd .. yerine »İıJler köttl· 
lettl" dlyonas. İhtimal, "İtler 
aarpa Mrclı.. 1&6 ile, apgı 

yakan, ayal tefi 167IClyoras. 
Ahnl keUmednl bir de •a 

styet yerinde kallanıyorus: 
66Ah•.U .. lulye - ıoy•lbk 
duama... Burada nlçla »Şah 

ılytı:t keUmeıl yulne cSoyeal· 
bk., 16sCl kulluıldığını anlı· 

mak Jatlyoreanaz. ÇlnkCl dog· 
nan budar. Banda cŞ•bel,.lfl 
frumsca bir de »Cl.tl> keli· 
meal ile çe.lrlyoras. "Ahnll 
•hhlyu için de hal bayledlr: 
.. Ah•all eıhhlye - ugbk da· 
nama . ., 

Otmubca "Da ıhftl H te· 
rald içinde.... yerine Tarkçe, 
kıaaca, 1180 hallerde .. ,, dlyebl· 
leceglmls gibi, gene Tlrkçe 
" lıler elnrlree .. ,, ı6sGnCl ot 
maalıaa "Ahm •e prald mi· 
md olar• .. ,, yulae kullu· 
maktayıs. 

• •• 
Ald, ncl, dair, mltealllk = 

lserine, lçla, dolayı, llltlk, 
llftlkll, lllltkln. 

Hemen hatırınısa " Dalrel 
alde,. ıösG gelecektir. Daire! 
Şa halde bu kll,eyl kolayhkl• 
brtıbyablUrls; 11İll1lda olduia 
daireye,, yahad daha kı11 ola· 
rak: 11İll1kln dayre!., 

- Ba n kime alddlr. 
Clmlealadekl "Ald., TClrk· 

~mbde, karıılanmak blle itte. 
mes: 0 Ba n kimindir? 11 

qer lise: "Balk Partlıl ge· 
ael 1ekreterl Receb Peker, ye· 
nl program değlıkelerl herine 
ndyoda bir ıayln verdtl11 dl· 
yecek ola?Mm, handaki "Üse· 
rlne., 16slnl "Dılr,. bqıb&ı 

oldatana ulanınıs. 
Bak TGrkçe olduğuna göre 

hakkında kUtell de lılmul pek 
kolaylafbncakbr. 

0 TClrklye hakkınde bir yuı., , 
0 TClrklye Oaerlne bir yası,, , 
lklal de 11Da1,.,. la bir bqka 
tirli karflhgıclır. 

Kıla•a•ua bu kelimeler hak· 
kandaki mlHllerl burada yeni 
lerlne lbam bırakmıyacak ka· 
dar iyi •e aoıkt1rlar. 

Solyete 
Cemiyet 

• • • 

Soeyete keUmellae en eakl 
Mr TClrk k6kClne dayaamıı ol· 
m•ndaa deleri bGyOktOr. 
Bla tlm411 ba kellmeyl "la· 

lstanhul'u Şe
reflendirdiler .• 

fstanbul, 18 (Özel) -
Bflydk Önder Atatflrk bu· 
gOn lstanbul'u 'ereflen· 
dinliler ve bdyflk mera· 
1timle ka11ılandılar. 

• • • 
.t.tanbal, 18 (Ösel) - Ata· 

tClrk, bogtln IJt'hlrde bir ge• 
slatl yaptılar n geçtikleri 
yollardan halkın tamimi alkıı 
•e teahClradle karıalındılar. 

\.._, ________________ ~) 
Habeş Kralı 

Cepheyi Gezmiş ve 
Rarh Duasını Okumuş 

J.ıanbal 18 (ôsel) - Habeı 
kralı bltCln cepheyi teftlı etrolı 
•e harb du111nı okamaıtar. 

Gazetelerin 
Sahife işi .• 

Ankara 18 (Ösel) - Mat· 
buat kongrealnde, gazetelerin 
eahlfelertnla teebltl hakkındaki 
llylha projeıl de konaıulacakbr. 

imtiyazlı 

Sirketler .• 
Memurlan da Barem u1tu• 
ldne t4bi tutulacaklar. 
Ankan, 18 (ôsel) - Maliye 

Bakanlığı, lmtlyash tlrletlerde 
çalıfaD memurlana da, dnlet 
memarlan gf bl barem uıalGne 
tlbl tatalmalm için bir kanan 
ltylhaeı huırl•maktaclır. 

Kurultay 
Murahhasları 
Kırıkkale 

F ahrikasını Gezdiler 
Ankan, 18 (Özel) - C. H. 

Kurultayı monhhulan bagan 
Kmkkale fabrlkıla11nı gezdiler. 

ean cemiyetleri,, ndekl "ce 
mlyet11 anlaıaı ile 0 anonlm 

ııirketler,. deki "tirket,. anlamını 
nacağı•: cTGrklye lı banka11 
bir anonim aoıyetedh! » 

Şa halde "içtimai,, terimi 
nln TGrkçell ıoıyıldır. 
~mlyet kellmeılnln kendi · 

ılnden de TGrkçç oluıu, blsl 
« Blllllahmer cemiyeti», "Dil 
cemiyeti,, , 11Blmayeletfıl cemi· 
yeti,. ı6slerlndekl cemiyet 16· 
sClae kırptık aramaktu kar· 
tınyor: K.ısılay cemiyeti, Dil 
cemlyed, çocuk eılrgeme cemi· 
yedi 

Heyet 

... 
1 · Kanal ( meellı 
ulemına) 

2 · Sal(lt (milyon 
anlamına) 

3 · Salkar (Heyed 
marahhau karp. 
hğı). 

' . tekil 
5 ·Kar. 

Beyedle - Oldata gibi, 
hep birden, takımlle. 

Heyeti umumiye - Genka· 
rol (genel kual) 

Manbbu - Delege (dllege) 
itte lise Tlrkçelerl pek açık 

n kolay, otmuhcalan karma 
brııık kellme •e kUeeler! Şlm· 
dl yeal kellmelerlmlst ml•llere 
nrab•: 

Beyed Vekile din Bat•ekll 

Dr. Kamorl': 

letlere Nota Vermiş iz .. 
C. H. Partlılnlo .,.,. 

rııltayı lçlo lsmlr'deD 
olarak Augara'ya glcld 
Bay Klmırau, dl• -Macaristan 'la Bulgaristan Siliihlanır· 

sa, Muahedenin Tadilini Istiyeceğiz .. 

dönmtlıttlr. 

8. Bet 

lıtanbal, 18 (Özel) - Macarlıtanla Bulgarhtın'ID allAhlınmaıı tahakkuk ederae boğaslar mua. 
hedeılnln tadilini resmen lıtlyeceğlmlzl ve bonon için uluılar kurumana dahil bnlunın btltCln 
dnletlere bir nota nrdlğlmlıl, Anopa gasetelerl yazıyor. 

••••• 

Markoni'nin Çok önemli 
Ve Yeni Bir Keşfi 

kara'ya gltmle ola• 
Bay Kenan Y ılmll 
döomGetGr. 

Adliyede Hare -----------------------------Ha rh ve Yolcu Tayyareleriui Derhal Durduracak Adliye hare tarlfetl 
7 ncl maddeılne göre il 
11çılı1ında at.nan tlAlll "' Yeni Bir Elektirik Şuaı Bulundu .. 
nın dörtte biri nlıbed9 

latanbal, 18 (Ösel) - Meıbur İtalyan mucidi Markonl, htrb n yolcu tavyarelerlnl durdura· alının hare da•aa•• 
cak bir elektlrik ıuaı keıfetmlı ve ilk tecrGbeleriol İtalya kralı Vlktor Amanoel'la hasaranda alınmayacak olan l)ldl 

yapmııtır. Tecrtıbeler ma•affakıyetle ıona ermletlr. mabıub edilecek ye 

-------••• M • • f f • • M • alikabya •erllecekdt· 
Paris Kar Al- y D bakanı.ııadan Ubaybl8 

tında Bulıinuyor. 
İstanbul, 18 (ôsel) - Son 

gelen haberber, Pırlı'e kar 
yığdığını bildiriyor. 

Yeni Bodce 
Ankara, 18 ( Öael ) 

Yeni yıl btldçolnln kamatayda 
konaıulmuına öaGmasdekl Çar· 
ı••ba gtlnClndea itibaren bıı. 
Janıcaktır. 

Erzurum Çittçileri 
Yağmur Bekliyorlar 

Ersaram, 17 (A.A) - Bir 
aydan beri Ersarum'a yaAmar 
yagmamıştır. Ekilen tohum n 
ıebseler Ç1kmamıtbr. Çlltçl 
yıAmara beklemektedir. 

Köy AlhflmO 
llbaylık köy bClrotu yakında 

İlbayhktald ghel musaralar 
H köyleri göıteren bir albtlmCl 
batıracak, köy mahtulıklarını 
gönderecektir. 

lemet lnöalaGn rlyaıetlode iç· 
tlmı etmlıtir - Bıkanlar ku· 
rotu, dan, Baebakan hmet 
fnönClaGa bıekau•ıgında toplan· 
mııtır. 

Her ılrketln bir mecllıl lda· 
reıl nrdar - Her ıoıyetenln 

bir yönetim karolu nrd1r. 
1ı Bankuı Heyeti umumi· 

yeıl yana içtima edecektir -
lı Bankaaı Genkuralu yar1a 
toplanacaktır. 

Son gtlnlerde Rusya •e Al· 
manya'ya iki gazeteciler heyeti 
gitti - Son gGnlerde Raıya 

ve Almanya'ya iki gasetecller 
ulgıtı gitti. 

Fra"ıa'dan Aıya'ya bir heyeti 
ilmiye gldeeektlr - Frama'dan 
Aıya'ya bir ilim ıalgıtı gide· 
cektlr. 

Delege TGrkçe oldağana göre 
heyeti murabhaıa için deleg11· 
yon dlyeblllrls. Fakat ealkur 
da pek utl bir TClrk ıasador: 

"Cemiyeti aknma giden heyeti 
marahba11mı• - Uluılar IOI· 

yeteılne giden aalkarumaı . ., 
Heyet anlamını kar kelime· 

ılnl erklnıharblyeala TClrkçe· 
ılade kullandık. Ba kelime 
Franıısca Corpı •e cour keli· 
melerlnl kal'fllamıktadır: Onun 
için dbını mapuebatta condeı 
Comptee klfflb~ı .. Jlıkor den· 
mittir. 

- ULUS -

uoan onanması lçla emir gelmlıtlr. tıel 

lzmir'i Ziyaret 
Bay Sabri Cevah 

Edecek.. ve B. Edib'io Tay • .,,. .. ı 
K.asanç nrglıl itlrtl 

komisyona ClyeılndeD ~fi latanbal, 18 (Özel) - Atlna'dan blldirlldlğfne göre, Yunan 
donınmHı yakında İzmir limanını ziyaret edecektir. miralay oglunan 611111 

Sovyet -· Fransız Anlaşması · 
memurluğa 200 liri .,.a 
muamele verglıl kOll 
mora bay Sabri Ct il -

Fransa ·· Rusya Dostluk 
Bağları Kuvvetlendi. 

kontrol memurluğa•• 
Un Clcrttle bugdıf 

1 kontrol batmemaıa a.. 
tayin edllmlttlr. dil 

8. Behçet Spr. 
Şar n panayır 1..-' 

Bakanlar aesdtnde •...-. 
de balanan Şarbay -
Behçet Us'on pall~ 
Ankan'dan hareket ",JI 
talı ak .. mı lımlr'e gel 

Fransız Komftnistleri Bay Stalin'in 
Sözlerine Karşı Neler Söylnyorlar? 

yalmaetur. .,,. 

Oda Murahbıd 
TGrklye ticaret od9..,,_ 

kougreal .. h gOnl A 
toplanacaktır. Şehri~ ll 
murabhaıları bay Şe~ 
bay Baean •e bay F '1' 
Afyon treni ile Ankaıt 
deceklerdlr. 

Son net 

Bay Abdorrahm•D ••• 
Bay Laval, Vıqova'dan aynlacağı gece ıerefine verilen bir ziyafette .. 
Yanındaki kadınlar, lebietan fiomı ve Dıı itleri bakanlannın zevceleridir. 

çocuğu Bay Hikmet 
dClğClnl tama gtul -dl 
olmoııtar. DGğllD g•r . 

Moıkon, 17 (A.A) - Fnn· 
ıız dııarı lılerl bakını bay 
LaTal Taı ıjanıınının bir mu· 
hahlrlne beyanatta bulunmuı 

ıöyle demletlr: 
- Blıılyıtın ln1anlır1 aldat· 

mıyan bHı teabaratı nrclır. 

Gnek Moıko.. ıehrlnla bari· 
cinde balkın yıpmıı olduğa ka· 
bulön umlmlyetl, aht .. klrbğı 
ve çeblrlerde okunan eempatl 
tebeııClmlerl, benim aktolanın 

hlllfnamenln iki doat memleket 
ıraıındakl matekıbll eamlml n 
ananevi temayGllere ne kadar 
uygun olduğunu görGb tıkdJr 

etmeme mClıa1de babıolon· 

ırıoetur. So•yet slmamdarlarlle 
yıpmıı oldogom açık n 11mlml 
noktal DHar teatileri bir ltf mad 
ve doıtluk huaıı yaratnaııtır. 

Franea'yl So•yet Rnıya'ya bıA· 

byan bagları kunetleadlrdlk. 
Ba ıuretle meydana getlrllmlı 

olan teırikl meeal ayni aman ~a 
cihan ıalbana da hadim ola 
cakhr. 

MotkoH, 17 (A.A) - Fraa· 

111 dııarı itleri hakanı B. Lnal 
Sovyet Ruıya hududundan So•· 

yet Ruıya dıfarı lolerl komi· 
ıerl bay Lltvlnof'ı ıa telgrafı 

gôodermlıtlr: 

- Baeı 5 inci ytlzde -

tsll olmut. btltGo DeD -,_ 
lan, doktorun ark• " 
1zmlr'dıa bir çok ıe..a 
baluamattur. oqan ~ 
kadar dnam etmlt 
zevkli ~eçmlıtlr. 

elefoo: 3lsıJAYYARE SINEMASIT~ 
BagCln bGtCln İzmir balkının tabıreıshklarla a,ekİdl" 

dukları ıenenln blyGk flllmlerlndea biri olu 

Hayat Bizimdir •• 
Jean CrHdord n Gen Cooper He birlikte (D•., ... ~ 

•e (Deniz ıhındı cehennem) flllmlerlaln kahramıD ıtl ;,,, 
Y aııg Tfl Franchot Tone iki baıh bir ııkın ıstırıplırl 
harp cephelerine koıın bir kızın heyecan anr mıoe~ 
AYRıcA = FOX Donya Havadisle•" ıt - ·~~ 
D. k k Tayare ılnemuı bugtlnden IU-:=...., 

ı at: atlerlnl acuslatmıpır. y •• o~,~ 
le birinci .tıyonen yekmek ~ . 

ler geçmeAI vadeden Tayyare ılaemuı bana ra~meD 
ıu ıekllde teıbll etmlıdr. Bergtln her ıeanets : 

25-35-50 
Şirin bir taloa - YClkaek bir filim ye uoaı bit 



n tanf taraf, 
• uker çıkarmıt, 
leketlmlzl logal 

~•···ta. Ellmlıden 

alıadıgı yetlo 
111t1 Karadenlz'de 

nadaa Sinob'a 
•11u11da bir Pontos 

haauö cenubun· 
•'dan baolamak 

htdao mGhlm bir 
.... bir Ermenlstan 

llıtdmıo, haritaları 
da~ıtdmıetı. Cenab 

'-tar larıada Adana 
"' 1 ._:o~la'dan Konya 
...__ r birer bahane 
....... •uıt'o. 

tlQı t•tıtmıo11. Batta 

~ 'ııtıkdmet değil 
"- lerlnl dlnlemlye, 

...:.lllıya bile mecali 
fttl b lae urayındı 
"- lk ftmr6a6a tatlı 

lertndea ayrılmak 
• Dıo111anlar ne fı. 

~lyordo. iki gGnde 
S buyruk ile cani· 

Yor, katlller hapis· 
,h,erllf yor. Memle . 

11 maldan bayır 
~ 81çbf r teye emnl 

J~do. Gazetelerden 

bJ glllı mandası mı? 
lllıyeıl mi? Diye 

:Clll•ılar çala kalem 
11' 9etlerl earsıb du . 

~ 22 ~ ( Dtlnyada 
~L __ G_u_··-"-~ .. ü_n __ ş_a_r __ d_u_v_u_k_D_a __ r_o_-___ -.. 2 Neıer oıuyor?J 
Köy Muhtarları ödemiş'e Yapılan Berberler Fikir- Harlı n.önQne 
Kursu Açılıyor. G . . Ç k G•• l G . lerini Söylüyorlar Geçmek için. 
P d H J d ezıntı o uze eçtı. ıkı d" b. A rogram a azır an ı Bay Arslan Ne Diyor? · ısa ı ır vrupa 

Köy muhtarlarlle kAtlblerloe 
mahıuı kare bugQo Balkevl 88· 

loaunda açıl11eaktır. Kore dört 
gan sftrecektlr. İlk açıf söyle 
"ini n dersi İlbıy General K. 
Dlrlk verrcektlr. flk dere köy 
cfilOk ...ıevzolodur. İkinci dere 
(Köy idarelerinin idari yBBalor 
dakl yeri) mevzuu ile as ilbay 
Bay Sı:dıd Grim, üçftocü ders 
(Köy sınır leleri) mevzuu ile 
ilbayhk mektubcueu Bay Haha 
Koldaş, dördüor.fi dPre (Asker· 
lik yaııalarının köy ldarelnln· 
den belcledfği yiikilmier) mev 
zuu ile kaymakam Bay Tobem 
tarafından verilecektir. Bı tinci 
derslo menuu (Köy idareleri 
nfn devrim yaaalarile yapmak 
yOkOmfinde buluudukları iş· 

ler) dir. Bu derel Hukuk t,leri 
dlrtktörd Bay Fuad Yurddat 
verecektir. Altıae1 dere Baytar 
dlrektörQ Bay Adil tarafından 

(Köy idarelerini llglllyen bay· 
tarlık yaea ve çelttmlerl) bak· 
kında, yedinci der11 E•kaf dl 
r .. ktöril Bay Baki tarafınd11n 

(Köy vakıf yualara ve köy 
imam ve batlblrrl) hakkında 

vrrllt c ·ktir. Dereler P&Dl lü, lf> 
de bilecelı:tlr. 

Fakat, Programın Tatbikatında Gö
rülen YanlışlıklardanSakınılmalıdır 

Ôdemif'de Mehmedcik andacı. 

Turlog ,·e oloınobJI kulüh ver Ôdı·miş'Hler, ml@af lrlerlol 
tarafından cuma ~üoii tertib hararetli tezabaratla karıılu· 

edileu Ödemiş gezintisi oldukça mıelıırdır. Cuma t\lmak mfioa 
eğlenceli geçmft, fakat bazı sebttfle zaten istirahat bıliode 
program b lalan Ve tedblrelz bulunan halk, kısmen lslHJODU 
ilklerin önQoe geçmek fmklioı tutma~, klilmen hQlulmere giden 
bulunamamtehr. cadde Ozulnde misafirleri kar 

Trrn, beşyüz kloilJk, battA t ı lıtmıerır. 

Berber Bay Arslan 

Bnht>rlerlo gazetemizde mev 
zuuhaheolan lolerl hakkında, 

Karentina'da buber bay Arı 
lan d11 ıu f iklrltrl ileri eö 
rOyor: 

- Kooperatife tarafdar1m . 
Fakat eemt semt birleşmek im· 
ktoeızcLr , anlatma"t zordur. 
Blrlr.ımek, tırao bıçıklarıaıo 

daha fazla eOrOlmeılne ve eey· 
yar reaafıa artmHıoa yarıya 

cakdır. ~eyyarların iodea mPD· 
rdllmelerl hakluoda kanun yok· 
tor. CemlJet dıha enelce, bir 
taraf ıao bunların meo'inl ie 
tukım, di~er taraf tan da cOz 
dan terlJordu Kongrt-de bunu 
anlatmak i•tı dlm, vakit gro 
o.ioıt. Flkirln:mi blnz izah 

bloku Teşkil Edilecek. 
Viyana, 17 (A.A) - Anopa 

ittihadı koogreel bir b~yanaame 
neoretmlttir. Bu beyannamede 
harbıa "' A vrupa9nın kat'f BU· 
reue barep olıuaaının önGne 
g*'çmek mıkııadil" ilı.taııadf b., 
Avrupa bloku tf'oldl edHmdll 
ihizam olunmaktadır. Beyanna· 
mede Avrupa'oın llı.tıa1di blok· 
. arına karşı aralarında hlllf 
ve niza bulunan 26 dnlde 

ıyrılmıo bir halde buluaa1aıı· 
onun baıablye doğru yOrilmPıl 
demek olduğu beyan edil 
mekıedir. Bı-'yanoame A nupa 
ittihadı birliğinin gayelerfpl 
yeni baştan tekrar etmektir 

ki oonlardır. Bir federal dhaaı 
•Gcuda geıirllmeal, ııkeıl ini· 
fak, gGmrak blrliğl. 

Fransa'da Y t·ni bO· 
ynk ıslahat Yapdaeak. 

Pari8, l 7 (A.A) - Haktlmet 
mali bir ıellbat projeıl buır 

lamaktadır. Bu eayede iki mil· 

yar taeaıruf edilecektir. Bath•· 
kan bay Flandea bıy JermeD 
Martea ve bank do FraaH df· 
relttftrn bay Tanrrri ile gôrfto 
müştOr Bu P"-jnıln yarın Re· 
jsfcOmhurun rlya11t'llode topla· 

N Ufusta rde}İm: 

nıuk olen kabine tanhndao 
ıeıJkiki rouhrcmcldlr. 

KnoperaıH, bilbaen mali Talebe Denize DOşUl 
Faaliyet Gene Art- kudreti olıoıyan unafım ızıt 1 ü Dün sııbab Kar~ıyslı.e \'apur 

maktadır.. yük fayı! a H' ı.oıaylıklıır lt>nıln lekdrsindr. bir kaza olmuetur. 

rdtc<'llir, onların ı.~r Hııiya Orta mt'lı:f P.h olrnUaranı i ,:ı r • fe. Gizli doğam, öl'1uı ve evlen • 
cııu karşılı,· ııı aktır. ld trl "• lb hı me vak'alarıoan cuuız olarak ; 1 0rı ıı ••ıty ti ım vepor ta 

Bl'rJPatnedr kl iıirsz rna tir• mımtlr. i ktlry' ~ aoa~llılıidaa nMus kOtlllı.lerloe yazılması için " o - · 
ll'ocr · bazı b0 rh rl .. r .. " t dır 1· ı· aılıuoı• ve d .. 11ize du~.m:ııtür. yasa ile layla dlleo zaman bu ' ' ... · .. .. ., 

ayın eoaunda bitecektir. Öğren· müştı rllerl fuzladır, ıraş tari Çoca"; rpt ıu yutmuş ofa,;ık 
diğlmize göre zamanın bi.meıl fdf'ıl yükedr.tir. Bunlar, nasıl deolsden çıkımlmıttır. 
azaldı~• için bu gibi val..'ı&lacın olur da keodil.,rlnden geride MabkOmiyet 
kCltüğe y11ılmuı hakkında oCl Ye az kaıançlı meelekdatlarile Tfttfln kıçıkçılağındı•:ı ıeçla 
fuı dlrektörlilğOae yapılan mft· Turistler Bozdağ köyünde bhlrtebilirler?. Kırkağaç kasannın MelJu~e 
ncaatler çogalmıotır. Soyca daha fısla bir yolcu kaf Ueel Turistlerin bl.r k1&mı tehirde Sonra, kalfalara thllyetnıme mabılleainden bak kıl 3akb 
Tılrk olup batka hfikdmet te· ile 11at yedide Alı11ocak lıtae )ıalmıotır, bir lusmı da kulüble verilmesi nslyetlnl ııılAh etme· oglu Mebmed !btlau mahk~me· 
beuıadan oldukları halde Tark yoauadın hareket etmftıfr. yapdıkları ınl•şma d•hlllnde lldJr. 6 aylık bir çırak, ell elnde yedi ay bıpelne "' Afyon 
te:beaııaa geçmek latlyenlerln Fasta bilet &atılmış olması ya. Bozdağ'ı ve GölcOğe çıkmıolar, biraz uatora tutmağa baolayınca Karahfurı'oda altı ay ılrgb 
verecekleri beyannamelerin il· ztıadeo, bazı yolcular, ayakla Ôdemlı'la bu en güzel, b11, yfik· hemen imtibıa lsdyerek kalfa· blmaaına, f5 lira para uuıına 
manı da gene ba ayın ıonun· ıeyahat etmek zaruretinde kal· eek ve havalı yerinde birkaç lığa çıkmamalıdır. San'atı ber· mıhkt\m edllmeelne karar ft· 

da tflkeaecektlr. mıtlardır. Maamaflh, kompar eaat geçtrmltlerdlr. bad eden de bu nzlyetdr. Eh. rllml,tlr. 
tımanla.rd• mftzlk, emrkı, danı il ı bil L ı ı L 

ıua erkloU6 e kavueolacak idi. Don6tde Hat 19 buçukta yetaame • 1 me-. ç D çıra. kide bulanan bir beı~r gibi 
e veealrfl ile tertib edilen hatoei L ıı ı L 

BogQn ıemerelerlal gördd- Ôdemit'den hareket edl.lmlodlr. Ye -.a 18 0 ara-. moayyen bir be• llra nrmemelldlr. Anda 
eğlence ve yarat dan ııcak ha,. L v 

ı&ftmChı, iman tahtımızı kabar· Programa göre 8181 oo sekizde zaman çahşma-. mecburiyt.tJ bir olıbet olmak lhundar. e ayakta bulunanların da sıkın· 
tan yaksek eeerler 19 mayııta hareket edllect.ğinl zaant.den kabul edllmelldlr. Bu zaman Meeell bir liradan bet Unya 

tmnı değıtmııtır. 
Bft•Clk AtaUlrk'dn ıerpıtırrı to· turlstler, muayyen tıaatta vagon· da 5 • 6 eeneden ışağı olma· kadar ayrı ayrı ruhutaame 

ı l'J Torbah, Bayındır ve ç.tal 
humlardır. 19 may11 uluıon d h lk 1 L lara yerleomlcı ve blrboçok eaat malıdır. DJğer bir dileğim de bedeli kabol edilmelidir. lıtaayoolaun a a , genç l-. v 

aycLnbıta çıkmak için lae b••· beklemltlerd'r. Bu arahk Vail ıu dur: Tırao bıçaklannıa kaldml•· e ., " teokllAtı muslkalarlle turletlerl 
lamaıı demektir. Batan acunu karoılamıe, bftketler vermlı, Gerıeral Klıım Dirik yetiterek; Beledfye, cuma gGolerl dGk· bileceğini dtt ommuyorom. Çla· 
t•ı1rtan olueal buyruğun doğ· bGydk bir mlıaflrı>enerllk kulGbüo davetllel oldukları kAn 11çabllmek için beo il a kO bugGo hılkımıı dar nal· 
doğu gGn bugandar. göstermlotlr. hılde al6k1&ız bir surette tehir mbkablllnde ruhıataame veri· yettedlr. Kasıacıaa gGre hare· 

Bogftn bu doğoson yıldGaa Çatal lsta1yoauna kadar gel· ortasında bırakılan bazı mlea· JOr. Do beo llnaın çokluğun· ket etmek mecbodyetlndedlr. 
mOdOr. Bil yak önder Atatilrk'e mit olan Tire heyeti ve muzl· f lrlerl hulmuo, bu vaziyetten dan baheetmlyeceğlm. Fakat Ancak tırao tarlfealal indirmek 
candan uyıeız sıygılar ıonarız. kası da ılıaarak Ôdemlo'e ge· baycık bir elem •e 1ı1tırab doy· şehir keaanada, f11klr bir ber· ıaretlle ba hıç.klar• karı• mi· 

M. Toğan Batu çllmlştlr. Kibar ve mlsaflrper· - Sonu 6 ıncı eabifede - her, çol kasançlt ve iyi mev· cadde açılabllir. 
~--................................................ .-._._ .............................................................. ... 

Türkce'ye çevire.ı::l Z <.: ı 
bfttftn kuyomcu::dakkAnlarına 
glrmlı, çıkmıf ... 

Feleron hayretle ba~ırdı: 
- Vay canına yandıA1111 he· 

rlf 1... Demek bQtfta kuyomca 
mağazalarını dolaomıt ... 

- Etet... Bepllnt. •. · 
FeleruYı, ihtimal nrmlyen 

bir tnırla mırıldandı: 
- Sahi mi? Sabi mi? •.• 
Bu ıındı, Baron İksel Fe· 

leran'nın yftaD.ne baktı u 
10nra kuyumcu Lamako' ya 
dGndD.: 

- u.- aclamıD eıkAllnl blDI 

tarif ed~r misiniz? 
Kuyumcu yutkundu: 
- Bay Det, dedi, ona daha 

f yl tanır ve bo itibarla etklllal 
daha iyi tarif edebilir. Bu ha· 
ınııa onun çok tt·crübelerl 
tardır. 

Sigortacı Deş, elini ba~ıoa 
götllrerek eaçlarım karıohrdı ve 
bir iki saniye kadar dGoGndCl 
ve ıonra söze baoladı: 

- Eşklll... Ne yazık ki bu 
adama dikkatle bakmamakla 
berab,.r, doktor Gole'ola ne 
tltman, ne zayıf denmlyecek 
bir tipte olduğunu hahrlıyor· 

dum, Bazuları kanetll gôrtınd 
yordu. Başında bir panama 
tıpka nrdı. Size daha fasla ma · 
hlmıt nremlyeceğlmden mGteea· 
ılrlm. Ben öyle tahmin ediyor· 
dom ki bu adam bir İııpınyol· 
dur 'e7ahud Portogıl'lldlr, Adı 

da bunu &öneriyor. Şimdi Kım pahm? 
bari otelinde bulunmaktadır. Rodoey Arnold bir eanlye 

Feleruva, yumroğtle matıaya daıandO, ıoora maıanın ftıUla 

vurdu: deki kafeıl parmağlle kald1rdı 
- Çok doğru! ve içini sarın ölftm korkuılle 
Dedi ve Baron lkzel'e bakh: mmldandı: 
- Dostum, tılttln ya, bu - SJz bu kaleıl te içindeki 

adam Kambarl oıellade lmlı. kuıo, mektubu ve koçak keeeyl 
Amerlka'h pollı baf tyeel ye· karakola götDrGnllz. Ben, bay· 

rlnden kalktı: 
dud Stan'ıa hıtmıaa uğramak 

- Bu adamın etkilini iyice 
lıtemlyoram. 

öğrenmek lbım. 1epanyol veya Arnold'ua bu ıöılerl azerlne, 
Portogal'll olmaeının olmdillk Baron lksel oapkaslle baıtonDDD 
bcıace ehemmiyeti ) oktur. Aca eline aldı: 

ba, bu adam1D hakiki eşkAllal - Çok iyi .• Ben eminim ki, 
öğrenmek milmkQn olmas mı? siz npura girince teya Şer· 

Feleruva haykırdı: burg'a gldlnclye bdır polis 
e yapmak Jhımıa he· herıeyl halletmlt olacaktır. Ben 

men yapılmaaı taraftar1yım. elze SeobHar lıtaeyoouaa kader 
Baron İkzel hemen harekete arkadıthk edectğlm. FeleruYa· 

taraftar görQnmedl. Genç Ame· oın da böyle yapıcagını tahmin 
rika'lıya yaklaştı: ediyorum. 

.,..... Slı ne derıbılJ, ne 7•· Çeaç Ameılb'b, bafJI~ gtl· 

lameedl: 
- İki kiti tınfından ma· 

halHa edlleceglm.... Beni bir 
cinayete kuı ban 'ermemek lld· 
yonoaas. Hemen memleketime 
dönmedikçe hayatım• kurta"laı 
mGmkdn olmıyacakbr, 

Bu ıırad•, kuyumcu Lema· 
ko'nua heyecaacbn tltrlyttn 1811 
lohlldl: 

- Çok doğra IGyllyonua 
Bıy Arnold!.. Ben de GIOm 
lrorkoıu içinde çırpınıyorum. 
Ba gece Hlmdea delil, odam· 
dan dtearı çıkmıyıcağua. 

Bir Otomobil Geçti .... 
Blrkıç dakika ıonn, Baro• 

lkael ile Feleran DOiak ote• 
llnden çıkıyorlardı. ~afet elle· 
rinde idi. İklıl birdea, kayamea 
L•mako ile mlce•laent llgorta11 
memorou d6aerek: 

- De'ım edecek -



Madam 
Sen Jen .. __ _. .......... --

Bugnn yaşları knkı aşmış 

olanlar 1908 eeneei temmuzun· 

rlau eonca biltOn TOrk illerlot 

dolaşan eşsiz bir heyecan ha 

ıvaeım pek iyi hatırlarlar. 
l\f e,rutfyetln iltioından hah 

Pedectğlm, fakat onu kovalıyan 

.. e hf'pl mlzf hem an onun flaoı 

kadar lıeyecanlandıran bit bli 
dlıeyi batarlatacağım. 

J O Temmo11, lnkıl hının illi 
nındao pek. az eonra idi. O 
uman harbiye nezareti olan 

~lmdikl üniversite meydanınd 

yer yer eıralar diziliyor, büyük; 

alı,ılıoamış bir faaliyet göze 

çarpıyordu. Üç d6r gOn sonra 

memleketimizde elmdlye kedar 

hdla ml!!ll görtllmemfş elli bini 

aşın bir eeyircl kalabahğt kar· 
şıaıoda Namık K,.mal Bey 
,,Vatan sUistlre" p•yecıl oyna 

nacaktı. İşte yukarıda feııret 
ettiğim heyecan bavışmı yara· 

tan hu Vatan SJlletrc piyesi 
idi. N'amık Kemal bu piyesi 

Vik.torien Sardu'nun Lu Potrle 

lıırulodekl piyesini et:es ve ör· 

D6k olnruk almış, t;ühü Ago· 

tonun tiyatıosund11 halkm çıl· 

gıncıı alkışlarına mazhar olau 

ğunu görünce tlyaıro eaba:ımcla 

kendisini Fran ıı ediblndeo dahe 

yüksek göru.iye b11şledı. 

~~~~--~----------~ .. ----------------------~ 
,\ tınordu l)a lzmir 

Çok Az 
lkiııcjsidi r. Bisik l<·t Ya rışlarıııa 
SJlOrcu Girişmiştir. 

ıl~h11 r?ih•l?ıin oy nanı lur \ ' P. ild 

~ol ıfohe yepıılıt''. Yım~nıa efe 

hn ımrf'tlf' hlrml!J o'<tu . M11çın 

ııonlanra rloğrn mÜf·fl~H Mr 

h4ıifıa~ görüldü. K. S. K. dm 
hııy Mubltıı, bir pı-n"ltıyı gör· 

m,.m,.ıainıff'n ııfnfrlt>OPrf'k eahaya 

J!lrrll v"' antrf'nôre tokat nth. 

O,.rbal mQdı~al~ t-dlldl. llArfüe, 

sl'ylrcller arasında , hakla bir 

tf'f',,•ftr uyıındırdı. 

Bu m11çla bnabf'r 9:14 fl~fl 

P,f'Df'~i ilk maçları rla bltml, 

oluyordu. Puvanteja göre Altay 

tak,mı 37 puvanla geııe şam· 

piyondo. Altay (8) takımı da 

'gen~ !Jamplyonlu~unn muha· 

fara edlyordo. A ltınordo talrı mı 

36 puv .. nla ikinci, K. S. K. 
:~4 puvanld üçüncü, Göztepe 

33 puvanla dilrdOn~ü, fzmlrspor 
~rn pu ,·ıın 1 a bf'rşinı-1, linı-11 22 

pı>ran la altmcı. Tı'\rkı:po:- 17 

puvanla yt:rlind, Şısrk•p"lr 1 ~ 

puvanla ıwkfzloci kalmışlarrlır. 

Bis1klet ynrış1: 

ızmir nvcılnr ının Yeniköytlc alınını' bir &resimleri dt 
C. H. P. fzmlr u\cılnr dı· rne~l cuma günü Değiruıe:ortl~ 

Yenlkô} ünde ıertlb ettiği eürekavlarda yedi domoı ,
111

,.. 

T,.rtlb olooao bPş sürekavı knlktan Moetara llurh•neddlO ı• ı' 
uelnde cen•yan etmiş ve çok heyecanlı olmuştur. Yeolk

6
1 ~ıJI 

<:ılım b:!lşta avcı tıoşlları bay Veli olmak ()zere h,.psl kOptosl. 
iştirak etmiş ve avların iyi ndlce vermesi için çok: çabt 1J 
dır. Öğleden sonra saat birde avlara nihayet verUoıil ;•1 
köyün meşhur olan pmarındıı yemekler yenmiş ve çok 1 e İ 
nllmlşılr. Borada Avcı oğlu bay Veli lzmh'll mleaftrltrlll 

kemmP.l bir kır ziyafeti verml~tlr. 

Vurulan domuzlardan üç adedini hey AU Kehribarcı, 0~i 
bay İi!mail Tahml• ve üçünü de Yenlköylü avcılar ,urDl ti - el•' 24. mayıa 935 cuwa günu Kemalpa~anın Sofolar köyu 
yııpılacıık ııüreknluı için şlmıJidf'n haıırl ğ:ı lla;lanın 1 0' 1 '· 

• 
Çin Elçisinin Söyle\71 

- Başı 1 inci yüzde - - cağız. İkinci maoaıu d• d~ 
bakarken ve karşılıkh dfp1o luktur. Ecdadımız, eıkl l 

?t, .,,,, 
tııtı 

'ıte 
'ıtı 
itte 

'Gyı 
t.t 
'Op 
'cıt 

Teaadilf ün garlb bir cilve 

eldir: Varan eillstre İstnnbııl'dt.t 
balkın hu çılgmca alkışları ara· 

sında oynanırken eseri büyük 

eairfmfze ilham etmiş olan (Vik· 

toryen Sada) de Paris'den şl· 

mendlferle ikametgahına gider· 

ken trenin bir Ulnel ağzında 

durmasını, istasyona gelinmiş 

zannederek atlıyor ve bir iki 

dakika sonra lokomotif in te· 

kerlekleri altında çok acıkh 

bir şekilde can veriyordu. 

Al~eoc;ık stad) omundın bıış 

lıyarak Kordon, Göztepe tram 

vay caıldeei, Mısırlı caddesJ, 

Bayram yeri, Eşrefpaşr, Kızıl 

~allu, Buc ı yollle Kançeşıne, 

masl mOnasebetleri vOcuda rına eı1ld yağmurlar dl1°' 0 
getirmekte olduğumuzu göz Ve yeni dostlarına bO~ıerl 'ı 

oıl• 

f bite Altay tukııııı Şmkı:por"Ja Lir arada. ,\.~agııln yarı~a giren hı ikletciler Tf'peclk, Meıeinli, Balkap1nar· 

Cuma günil Al::ıııucck sted can sıkıcı oldu. Baştan eona dan geçilerek yapılan htsıklet 
yomunde ilk maçlarının eoo kader GOztepe'nla ağır baE· şehir koşusu yaroına çok yazık 
partisi seyredildi ve lzmlrE1por . kıeı altında geçen oyunda ki ancak (7) yarışçı vardı. 
Buca'yı, Altay . Şarkepor'a Göztepe'Uler tamam 15 gol at· iki hakem otomoblllle beş 
Göztepe . Tilrkepor'o, Altıoor dılar ve bir gol yiyerek oyunu hakem motoealdetl tarafından 

du . K. S. K . ı yeodller. üstünlükle bitirdiler. takıbedllen bu yarışın birinci· 

Bugünkü yarışmalardan baş Altıoordu •• K:.S.K. yarışması llğl geçen sefer olduğa gibi, 

• • ka blsıklet koşusu da yapıla Gftoün son yarıımaeı oltn bu 11eferde İzmlrepor'dan KA· 
Cuma gece1I şehir tlyatroson· L d L 

cağı için sahaya hatırı Hy•hr Ahınordo K. S. K. çarpışmHı ıım .. azın ı, ı .. tocillğl de K. 
da Vlktorlen Sada madan Sen· 

seyirci bulunmakta idi. llk maçlarının iklnclltkle flçün· S. K. dan Rtrl Korsfnl aldı. 
jı-n 'ini seyrederken işte hep bu Ü 

GOnün tik oyununu İzmir- cül0ğ6nü meydana çıkaracağı ç teıvlk yarışında en fazla 
tatlı acı hatıralar göztlmQo 
önOode canlandı. 11por Buca A takımlan yaptılar. için merakla bekleniyordu. İki puvan alan Kılzım 13 puvanla 

Vlktoryen Sada Franea'nın lzmlrFpor'lolar havanlD sıcak· takım Ahınordu kaleci Saba· birinci, Rirl 8 puvanlı ikinci, 

sahne edebiyatında başlı başına lığı altında daha fazla gayret haddin'deB, K. S K. da san· İzmlr11por'dan Sftleyman 3 po· 
bir devir yapmış lrndretll bir earfederek oyunu bire karşı terforlarındın mahrum bolunu· unla OçftncQlGğft aldılar. Ken· 

tiyatro müelllCfdlr. Knktao iki sayı ile kazandılar. yorlardı. dllerlne blsıldet heyeti tarafın· 

• 

fazla tiyatro yazmış ve hemen Altay Şarkepor A takımları Oyuna Ankara antrenörft dan madalyalar verllecekth'. 

hemen hepsi büyilk bir mo· mnçı başlangıçlarda hissedilir Her AUstln ldareeiode bıılandı. Dondan başka 31 Mayısta sft· 

vaf faluyet kazanmıştır. Modam derecede heytcanla taklb edl· Oyooun beşinci dakikasında rat yarışı ve Alsaneık stadyo· 

Sanjen bu kudretli mılelltf io liyorda. Şerkepor'lolar bir iki K. S. K. lılar bir gol kaçırdı· mania (50) torluk birer teovlk 

en güzel eserlerinden birisidir, gol fırsatı kaçırdılar. Neticede lar. Bir dakika sonra Altıordu yarıeı daha yapılacaktır. Bu 

aradan bu kadar zcman geçmiş bire karşı 11 golle yenildiler. bir alunrnda ilk golünü altı. yarışlar bittikten sonra mıntıka 

olmasına rağmen b414 ve her Oyunun netlçf'slne az var 30 uncu dakikada Mızbar'ın yarışlarına baılanacaktar. 

ônfioe getlrlrkeo birbirimizin yağmurlar adını ver bt' 
eski tanıeık olduktan sonra Bu suretle eski mtın9se rl' 
ıılmdl yeni dostlar haline gelmiş mtze resmi münasebeti' 
v ıil' 
olduğum azdan doğan sevinci. sisini llhe etmek sure ıı• 
mizl söylememek kabil değildir. feyizli olao ba seoıbOl 6 

1 
C:A 00' 

Bo sevince dlplomHI eahaemda bilhassa bahtlyar1z. i:7"
1 

pek nadir tesadüf olunur. Me· hayet verirken fırsatt•0 .; 

sut bir teeadilf eseri olırak ederek Relslcnmur Al• 

himadnamf'ml takdim etmeden ve Cnmodyet hükurnetlll' 

evvel hôk g0rtllt6ı6 ile karışık Tftrkiye'otn refahı fe f 

Ankara'ya yağmur yığmıştır. mflnaeebat rabıtalırı01111 

Bizim eski kitaplarımızdan 1 . mKdlsi hakkındaki eo eıt' 
Klog, gök gftrültQsfl her şeyi temeonllerlml beyan ed 

harekete getirir diyor. Şo halde parti K urultsY' 
bo tesadnf bugiloden itibaren , 

mönaeebetlerimlzi kuvvetlendi· işlerini BitirdJ 
recek olan iyi bir ılAmettlr. tdlı' 

Yağmura gelince, onuo da iki Ve Diln Dağı ,, 
manası vardır. Birincisi yeşil· o,dtı 

lltln fııkırm1&1nı yarayan fe· Başı 1 inci Y ~ 
d l•f· 

ylzll ilkbahar y•ğmnro olma· mıl•amerede bulun u 1 
sıdır. Bu da ıo manayı gelir roltaya illerden geleJJl ~;, 
ki bizim samlmt teıırlkl me yarın sabah Kmkka e 

v d kol 
salmlz eayeelnde mtlletlerlmlzln cekler ve orada yor uı 

kurumlar1mızın en l)oeot
1 saadet eahımnı hazırlamıı ola 1. bf 

den biri olan süel ıa 

sene oynanması henQz tazeliğini iken Şark por'luların nizami güzel bir voruou Ahınordu'ya Harmandalı Galib bir futbol maçı yapmışlardır. 
kaybetmemiş olduğunu göster a~edden az oyuncu ile oyuna ikinci goHl de kazındıadı. Bi· Geçen dtıfa !J · 1 yenilen genç· 

gezeceklerdir. ÇahtOJ•l.ı' 
olan ho fabrikaları k .. ( 

mlye kAfidlr. devam etmek istemeleri hakem rlnci devreyi 2 O bitiren Altı· Harmandalı (Hususi) - Dftn lerlmtz bu sefer Dedebaşılılara PhW" 
delegelerinin böyle to tıC 

zlp görmeleri bftktldl fu 
parti birliğinin caoh ·~ I 

Madam Senjen bir bakıma tarafından kabul edilmedi ve nordu'lolar, K. S. K. takımı· köyümftze gelen Dedebaoı Ege O • 2 gılib gelmlelerdlr. İki 
Fransız büynk devriminin yQ yarışmada Mylece bltlrlldl. nın bugftokft bozuk o'onundan spor kolübft gençleri y«'nl te· k~y gençliği kardeıce eğlen· 

ifadelerinden bir yeol rGyQ,QoQ gösttren, diğer bir Göztepe Türksöor maçı da başka 2 golQn de verdiği ma· şekktıl eden köyumGıGn Genç· mlıler ve ak,am ftatü Ded"' 

Sonu 6 rncı yOzde Altay Şarkepor yımemaeı ~lbi nevi tf'slrle ikinci devrede lerblrllğl ile yeni eabımızda baıılıları Üğurlamışlard.r. cıktır . • ~====~ ............................. ~~~~~~~:~~~~~~ ....................................................... ~ll 
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~ TEr )RASIND" 

lefrika numaraeı: 49 

Lhem de Türbetepe'ye ~iddeıle 
taarruz ediyorlar. Bir aralık 

dftşman Hğcenahı, solcenahımızı 

yarma~a muvaffak oldu. 

Kumandanın yanıhaşındayım. 

.. , .... ,~. 

Yazan: Orhtm Rahmi Gökçe 

- Mevziler mndafaa ve mu· 

bafeza edilecek .. 

mat vaztyetımiz hakkındaki dO.· ki, bu ölüme dit gıcudatan 1 Gelecek zamınlarda burada rtye çevirmek IAzıOJge 1;J 
6ftncemlz de keza öyle .. Ne bo~a asker dılgısınm hareketi karıı· çiçekler kırmızı açacak?. ÇGnktı Bo maksatla biz ceoub 

kurşun •e gQlle yakmak, ne de eındıen kuvveıll ioean oaura yer, kanı kanıksamak Qzeredlr. şlne geçmlotlk.. 
0
1 

ba•ka bir taraf?. bile ıarıılır.. • Bölük kumandaDI Ol v • • 

Nihayet yeni bir fırka emri T11rroaumoz, makeadı md· Gırb cephesi kumandaohğı· evvel Edtb; 
14
,I 

Ue, gerlmlzi earan düşmana ıid · kem melen temin etmişti. Biz de nın yeni tebliğlerine bakıyorum; - Ah . Diyor· ab 

detll bir taarruz yaptık ve ar· bu taarruzu yaptıktan ıonra imza; İsmet.. mClmkün oleat .. 

kamlZl sarmak letlytn dOtmın çekildik. Ben onu tanımıyorum. Fakat - Na yapardın Edibi•/ 

k ti 1 k Af ' Lfl M hl ı ~ d b L arkadaolar, uk eık ondıu hah· .,,o uvve n yarara yon a çe. · u t me, eıra a a .. ıyorom: Dlolerinl gıcırdata ., 
dik. OOşman bizi gene taldb 1'aoıdıklırındıo, ıevdlklerlm· ıedi) orlar. söyhlyor: ,_fi I 
dl d d n hl LI L Oolır ı dl l\f uıtafa Kemal PaQının sllAh, 1 " 

e yor u. e rço .. an yo.... t m ' - Kartı toprağı, • ı''' 
Afyon'dakl kıt'alarımızın İn· bu dava uğrunda kurban giden· fazilet, kahramanlık, dava arka 1tı .J 

d l d · ı htllerlne kadar ateşe .. ıt ~ 
~oüno doğru muntHam rOc'atı letlo arasındadırlar. Klmbllfr, aş aran an ım ş.. .,.. ' 

1 bl f 11 bl 1 d h h 1 L dibi d k ld l - İsmet Bey ·Diyorlar· va· dftşmını, ateoe atalOJ•I LI 

l~i 

~I 

YüzQne baktım. Kaşlara çallldı 

raçları hfrer diken gibi başının 

Qstftode dlldldl: 

Bu emri Eooona kadar ?e 

tamamlle tatbik ettik. Artık biç 

biri mlz en kfiçilk bir endişe, 

eo küçQk bf r tereddüd hisset· 

mf yoraz. Sanki hayatla ve ha 

yatın tadı ile olan bQtiln irtibat 

bağlarımız kopmuş ~lbldlr. Fa· 

kat gent> yaşamek lştlyoroz. 

Çılnkil takdir ediyoruz ki, hu 

gün bizim cephede blr neferin 

df'ğerl çok ağırdır. Bire on, 

halli bire yüz.. Sllib, mflhlm· 

iç n ze ıere r f a a ang .. ayının n e a ı ar, keteğl içindeki arılar gi"' 
düşmQştO: klmbillr şarapneller, bombalar, tanperverllğln, mllllyetpenerli· 

Müslim slvrlelndekt dOşman kafalarını, kollarım nesil kopa · ğln Tftrk toprağı fizerlndekt dlrl yakardım. I --
mevzilerine taarruz!.. rap gitti, klmbllfr süngftler. ha· mümeeslJJerloden biridir.. Değ başlarına, tepeltı~ / 

- DO~man · Olye mırıldandı· 

arkamıza düştft, bfzl çevlrmeğe 

çıhşıyor!. 

Burada ~aztyet" mlz çok has· 

ıaetı. Aldığımız emir şu mer· 

kezdeydi: 

Güpe ~dndüz harekete geçtik. ğareaklarını nasıl deşti ve top· Biz şimdi cenuh cebheefndt tığımız vakit ayaklarıOI' /. 
Onlar tahkim edtlml, Pperlerl- raklara serdi?. bolonuyornz .. Yunan'hlar, Af· tını serilen ovaları •y 
nln lçlnd,., bizde açıkta .. Fırka ÔH\m kokuyor ovalar .. Bu yonkarahlHr'ı da ele geçirdik· lere baoıyoruz. KooutlO 

kumandooınıız Ömer Hallı! Paşa toprak, çok eıkl tRrlhlerdenberl ten sonra bir nehir gibi Konya şeyler pek mıhdoddot• /, 
da bizimle berabec.. Öyle per· bu kadar bol kın içti mi bil· istikametine akmığa ba~lamış· MülAzlmevvel Reaııl, ; 
vaeızca, battı\ arslancı atılıyoros mem?. larcb. DCltmını durdarmık, ge· - Soao 



1 IçişleriBakaiii'Pi~til(urulta-t~ ... (E~~i!-0.~·!r~·:ıı~~·k'da Çıkan isyanın Li-
Yında Dileklere Cevah Verdi. ~ı;n derleri Teslim Oluyorlar. 
8 • · Bankası .. 
.ay ~ükrü Kaya, Kadınların Çarşaf ve Peçe Mes'ele- B· k A .... d.~d 

8ı • Lı n a, y ı n a 
1..?ın Zamanla Halledileceğini, Kurultayın En Büyiik Ulusal Bir Varlıktır 
,., Köylüyü 11oprak Sahihi Etmek Oldugv unu Söyledi Aydıo, (Husu!!f)-Ege mm· 

takasında ulusal ekonomi ala· 

Ve Yol Vergisi Hakkında DClşündüklerini Anlattı. 
~~~~~~~~~~~-ı .. ~~~~~~~~~~~ 

..._ ~nkarı, 17 (A.A) - C. H. yorum, çar~e{ v" peçeyi bir lı ğını d ıa ğil, dfğı>r bazı h1kao 

... ttlai k d ı k d &ıı urultayı dün öğlrden mes'ele yapmıyerek kadınları - lık ve mbkawları 11 a a a ar 
te b ~ Ve Fonra yaptığı iki rop mızı keodf zevklerine ve iç 1 ettiği ni, onların da bu U!IU8 

llltıd d 
lt a a dilekler komleyonu mai anlayışlanoa bırakalım . takt mütaleAlarının ahomal!ı 

Potu 
~, 

1 
ÜztrlnBe al4kadar ha Partimiz balkevi teşekkülleri Jılzırn g"JJJğiuf fşaret ellikren 

11,, 
6y 

1 
'il izahatını ve kurultay halkı tenvir ederek bu işi yü· sonra df'mlşttr ki: 

~~tinin mütıtleılarını din· rütmelidlr. Zabıta mes'eleal ol · - V ~rgf yl kaldırmak çok 
Ulr. dı.ığuna ı;elioce, zabıta şüpheli kolaydır. Ve bazı yerlerde ce·I 

Ctll..urultayın toplantısının son ,......---" -~---~-- maatlar çok temayül ederler. 
~~tf k t1 nl işgal eden bu gö· Çünkü vergiyi kaldırma mU-
tıı.,ı d k tG t er e içişleri bakanı Şök · leli yükünden kaldırma lir ve 

•ld 'Y•'nın kf'ndl bakanlığına börle teJ.llf ler ekseriya çok 
ı~ tbea'elelerle, hükumetimizin alkı~lara mazhar olur, amma 

efy 
•ııı_ asasının ana hatlarıoı nttlcede gelecek o~an vergiler 
ll:ıi tan beyanatını dön blldfrll onun iki misil olarak gelir. 

Ulr 
içiş~ . Çünkü memleket vergi ile ya 

lttı "tı bakanımızın bu dl· ear. Bugün bizim memleketi· 
Gttl tıden eonra eöz alan bazı miz dünya<Ja en az vergi veren 

t1111t; dilek komisyonunun rapo Ierdtn biridir. Sebebi, yıllarca, 
lbt,' terı:ıas edi!mrmfş bazı uırlerCll bu mf'mleket tabrlb 

s elet 1 k llııı 
1 

ere içlşlrrl bakanlığı edilmi~, millet eoyulmuş, ta ah 

l~ter' tkadar bulunduğu bazı ka'mamıştır. Oodan dolayı az 
•ayı tizerlnde düşüncelnlnl vnmı-ktı-dfr. Yok~a vaf'cek 
ç,t tırıı~h·r ve lm anda, fuhuş, h ıı li varkro vr.rgi vermemek 

"' lrıp '" peçe, yol vergfsl ve lstf'mesfnd,.n değil. O itibarla 
lor tek işleri hakkında sorular Bay Şükrü Kaya dır ki memlt-ketlmlztn mürla. 
~Uşlardır. faeıı ı , umranı, yolları, demir 
lllltı) mea'delerde vazifesini yapmak 

Q1.,. •rı karşt içişleri baka yolları, m ı>kteblerl hu halde 
""lı tadır. Hiçbir yerde kadın, yü 

Ou karşıhğı vermiştir: kalmıştır. Eliolze eldı~ınız her ' ç . zü kapalı olarak rey verme· 
lç11• ared ve prçe mes'el,.sl mes'elt-nln fçyüzllne baktığınız 

tbıt mektedir. 
idi h hayat111 bonon yeri ne vakit, diğer memleketlerden 

ı I> ,,. 1ç işleri Hakanımız, inkılı\b 
1 llıa~ı' @un ne haldedir? Biraz ne kadar geri ve bıı mem e 

~ 1e b hergün lnkılab ve bir günde 
ııı~., ıkacak olarsak bu ketlo ihtiyacına karşı nasıl ce 
""~ıe l yapılan bir inkıl4b diye bir 

lı11, 11 n ne kadar kOçük ve vah veremlyerek aciz bir vazi 
QtQ.. kaide olmadığını, lnkıl!hın esa· 

~' .. nzda mftzakere etmeğe yette kaldığımızı görOr ve baş 
fıttfnd aı kurulduktan soora onan te · 

~tı~ e olmadığını derhal an· larımızı önümüze eğerek, ya 
.. ferroatıoın zamanla tatbik edl· lıh ' k.nrohay; memleketin rabbl, ho memleket bu mah 

t '''l tn , 1 leblleceğlnl söyliyerek, cumorl· 
1 

k 
1 Q~t•L ee e elerlne tealh1k eden rom yelten ne zaman urlu a· 

l\lııı; ı 1 yet bir lnkılıibd.r, fakat onun 
~tlQd ' eri gfümek, onları el· caktır, dly" düşünürüz. 

e emrettlfl işlerin tatbikatı yıl· 
~'""' lntan mes'ul adamları Yoksa bir bakan lçlo buzu· 

11 .. ~ larca ıOrer ve silrecektlr, de· 
hııı.. ıt çekerek ne yaptıklarını runuza çıkıb, evet ben zamanı 

-qt~ mlş ve llhe etmiştir: 
11ıı.,1 .. • anlamak için toplan· bakanlığımda vergileri kaldın · 

' • ~ - Çarşaf da böyledir. Çar· 
fıtt ... · .tokea siyah bir mendil rım demek gayet kolaydır. 

nıı şaf bazı yerlerde lktısadi bir 
1111,,1 

l>t çıbrtahm mı çıkart· Fakat o adam huzurunuzda bir 
ı zarurettir. Cartı omuzundan 

1 

ttltıt~tn nıı? Diye mClnakaşa yıl daha durabilecek bir salim 
Jı' ı ııı; ı 1 aldığımız zaman kadın çıplak 

Qıll.1, ç o değil, Tftrk lnkıl4 · f iklrll telAkkl edilemez. Ben 
1 ~ kalır, yırtığını örtemez bir 
ti'!• L Y•pılnuş ve yapılacak öyle adama kalbimden merha· 

.ı • qtı hale gelir, tabii çıkaramazsınız. 
11~ b turunuza arzedilmekte· met beslemem. Çünkil ona 
L. • ~& Şükrtı Kaya, çarşafın bir ka· 
lllt ..... !)et Çarşaf ve peçe işi de demogog derler, balkı kandıra · 

1 ..... , nonla men'fne lm~ıio olma· 
l~~l"bıeıı ele olHydı bu bayak yorsun derler. Bu memleketin 
, " .., dığını ve bunun bir taraftan 
fı)a. ı•pın bonoda programına bazı kısımları istiladan kortu· 

• \' halk1n kendi hareketlle, diğer 
'~td e &izden 14zımgelen kararı lalı çok olmadı. Daha 13 cil 

it l a taraftan hükO.metlo ve kamn· 
,ıl t~~ • albttld bir mes'ele gö· yılını yaşıyoruz. Hariçteki va· 
'" J l~ı dtldl~hıtlen dolayıdır ki bir tay üyelerinin korultayda geçen zlyet malum. Htır gOn gazete· r. 1 k bu mftzakerelerden aldıkları 
Ol~ "ıııd e olarak bir iki kezi. ler açıkça yazmaktadırlar. MU· 

•ı. l direktiflerle idari, siyasi ma· 
• ( tqth ge ınlş ve buna da lcab Jetler sflilhlanmağa gidiyorlar. 
• " ce biyeue karar ve teşebbüalerle 

1 tt,, •ıb l'erilmhtlr. Süel bakanı da burada eöyledl. 
, I 1. tldf .... t gelecek kurultaya kadar bunun y 

1 
'-

1 
d , 

,a "tı P - ıl, kadınlarımızı bir arın mem e .. et D mQ aıaaeı r •t tamamen halledilmiş olacağını 1 g~t. Çasına bo kadar merbut için 500 tayyareye ihtiyaç gö· 
""1'1 • aöyllyerek yol vergisi hakkında 

t't ..... et..te bir mlllt menfeat rülecek olursa, toselerlmlzf, 
""'ld ileri eürOlen eoruhııra geçmiştir. 

ııı~ ... 1.L •r? Çarşaf ve peçe bı.ı yollarımızı, şuraya, horaya tev· 
"" "ııı; B. Şnkı ü Kaya bu iş etra· 

>etd. tte yabancıdır. Y abaocı clh edecek bazı tedbirler almak 
"il fanda daha öncede izahat ver· 

~Gt gelmiştir. Zaten köylil lıizım gelirse ne yapacağız? Ki· 
~ gl dlğlnl söyliyerek dernlştlr ki: 

t11. b Yllllyor, yOzQ açıktır. me müracaat edeceğiz? 
L ~ f - Vergi mes'elesinfn md· 
"''' aL t itiyat neticesi olarak (Millete sesleri) 
11... ıqtl hlm bir ktsmı siyasaya taalltik 
"'t~ 1 Yar kadınlar yOzlerlnde Tabii o millet bunu vermek 
d '' eder. Kurultay ne karar verlrefl 
t ..... L 'lll•ktadıt<. Heplml21 ken· ve yapmaktadar. Buna paraya 

ıı """q( l o olar. Amma modern vergi "ti t llllzde sözOmfizün geç· tahvH edlb raten para darlığı 
te .a işi telı.nlk b!r davadır. Bunları 

~ttıh t"e tatbik edelfm. Söz içerisinde yaşadığımız bu yıllarda 
d ... , b çok yakından ince eleylb sık 
it, ( unu yapacall-ınıza kif ı. paraya tahvil etmekte mOşkölAt 

' ~~ fı dokumak kabildir. Memleketin '•t .... ) ı terlyoroz aesl~ıf, al· çıkarıreak yarın o yolları yapa 
'"• menfeatl oMededfr? Ulusun 

L 1 .. , ..... 
1 

cak: millet bulamazsınız. 
, • ~ menfeatl nerededir? Yemleke. 

1, • Ltde ôyle adamlar vardır Bu hususta ErkAoı harbiyenin, 
L "tıııı; tin umran ve irfanı neye mü· 
qll "'ld •ta'dı ailesi, ann~el da· Milli mildafaaoın, Nafıanın mO· 

v tııı. tevakkıf tır? Vergiler nasıl ıh· 
h~lld ı:ıQ halde gayet modern taleası inceden · inceye alınarak 

edi nır? Bdtün bunları inceden lltltıı.. rler. Fakat eııloe git mee'eleyl dilşüomek, bir karar 
11. .. inceye tetkik etmek l&ter. 
"G ~ık '•ınan ılleelol hoşgeldl· vermek ye bu kararı tatbik et· 
l' •ttnız. Yol Vergisi mek Uzımd1r. Siyasi bir kurum 

~ '"•rt "lT tlıı 
1 

\J& (Glreson) - Niçin? Yol vergisi gibi memleketi· böyle bir cereyanla veteceğl 
~,td,, ile deınek ki bir hava mlzde yollarımız için kalan bir kararda zarar olabilir. Bu 

tç h yegAne membaı slyaHl bir f ikriml bir ftye sıfatile böylft· 
, •kını devamla : f fklrle derhal halletmekte mem· yorum İçişleri Bakanı sıfattle 

t'tdıt tendt dı varının havası leketln zararı olabileceğini ve degfl. İçişleri Bakanı vereceği· 
· Btnıenıleyb tekrar edl· bn hin valnız İç işleri Bakan· oiz kararı tatbik eder, bu meı· 

I 

nıod" · kuvvı-rll bir varlık olan 
(Aydın ı1oi ı.. atış blrllkl~rl 

julbadı) nıo temeli olan Aydın 

incir kooperatif ini kuranlar 1 

onları ürt>mcilerfn pençesinden 

kurtarmak için Aydın'da bir de 
(Mlllf Aydın bankası) kormu~· 
lardı. Cumurluk ça~aodan önce 

kooperatif nasıl, hiçbir hlm.ıye 

ve yardım ~örmeden tanınmış 

kapitalistlerle milcadele ettlse, 

Milli Aydın bankası da daha 
güçlüklerle çarpışarak varlığını 

koruyabllmfştl. 

Kooperatif fn olduğu g'bl 
Aydın bankasının da yürilmeef, 

hızlanması ve bogOn Aydın'da 

ekonomi alanında kuvvetli bir 

varlık olarak bellımesl comur· 
lukta oldu. 

Milli Aydın buıkaeı0tn son 
genel lrnrul toplantı!'.nnda oku· 

nan yönetim kurulu raporun 
dan aşağıdaki malumatı okur· 
larımı7a blJdlrm,.ği foyd.1lı gö 

rüyorum: 

Bankanın 93:J yılında eah 

kazancı 16136,08 lira olduğa 

halde 9:31 yılında bu 10128,07 
ye ılüşmüştür. YönNİm korulu 

roporonda buna eebeb olarak 
9:);J yılında faiz ve Iskonto 

yüzde 18 den ahodığı halde 

9:34 de yilzde l:? ye döşm,.slnl 
gösteri yor. 

iş çellmioln kfiçülrueslofn de 

küçük itibar kooperıtlflnlnln 

ortaklarına yaptıklara avanslarm 
düşftrülmeeloden ve bankaya 

kırdıkları @enedlerln a:ıolmBBın· 

dan geldiği de raporda yazılıyor. 

Üçüncü bfr eeheb olarak da 

yönetim kurulunun 934 yılında 
Iskonto ltlerlnde çok kıskanç 

ve hae&88 yürtımeslnden 033 
yılında 71800 llreyı bulan le 

konto moamelesinln 934 yılın · 

da 44320 liraya düşmesidir. 

eleyl iyice düşünmeli, etraflıca 

mütalea etmeli, ondan sonra 

bir karar vermelidir. Karar ve· 
rildlkten sonra onu yapacak el 

bir saniye dOşüomeden tatbik 

edecek bfr eldir. Bu buıusta 

hiç tereddüt olmaeın. 

Jandarma işleri 
Şiikrü Kaya bundan sonra 

jandarma işleri hakkında ileri 
eilrillmüş olan mütaleaya karşı 

da jandarma teokilı'ltımızın bu· 

günkü ~azlyetloden rakamlara 
dayımarak bahsetmiş ve onlara 

verilen vazife, ehemmiyet ve 
ağırlığını kaydederek, şurada 

burada tehaddüs etml~ birkaç 

cürmü b6t6n bir kitleye, bu 

.memieketln bOtöo jandarma· 

sana yüklemekte ancak zarar 

olacağını söylemle ve jandarma 

mız, halka fena muamele yap· 

makta olduğu hakkıodakl ıöz· 

lerden tenzih ederim, demiştir. 

İçişleri bakanı, toprak işleri 
hakkındaki mütaleaya da, bu 
mes'elenin yaloız muhacirleri 

değil, ayni zamanda yerli bal· 
kımızı da llglllyt'D bfr iş ol 

doğunu eöylf yerek: 

Toprak işleri: 

- Bugiln, demiştir; kôylQ 

lerlmfzln birçoğu topraksızdır. 

Şarkta ve garpta bazı vllAyet· 
terde birçok: köyler başkaları· 

nan topt9ğı tçlndedJr. Ve köy· 

lünOn evi ve toprağı yoktur. 

Irak Hükômeti Yeni Islahat için Ha
zırlanıyor .. lrak'da Neler Olacak? ________ , ______ _ 

Bağdad, 17 (A.A) - Fırat 

bölgesinde lı.anşıldıklara dair 

neşredHeo resmi tl'bllğ bO 

tün kaza köylerinin hükumetfn 
kootrolo altında toplanacaklarını 

söylemektedir. 
Albuhasea Savabblm ismin 

deki kabfle başkanları ile diğer 
lbtilalcı llderler hükumet me· 

murlarına teıılim olmuşlardır: 

Bagdad, (Husue.f) - Haotm 

pa~a kabinesi memlekette sük'ii · 

neti iade ettlkteo sonra aslab 

ve imar programıoı tatbike 
başladı. 

Genel eağlık, .külUlr, bayın· 

dırlık ve sulama gibi işlerle 

uğraşıyor. Devlet bastaneelnl 

genl~lenlkteo sonra Elektlrlhde 

yeni bir hastane yaptırdı. Bu 
laşık hasıalıklarla eavaımak fçln 

yüzblnlerce lira tahsisat koydu. 
Bağdad'da Dicle ftzerloe iki 

100,000 L\ra Sl'rmoyesi olan 

bankanın ihtiyat akçar.ıı 50,000 
liraye dolmuştur. 934 Yıla lı:.a 

zancı 4 l 298,4 5 Ura olub blsee 

da.rlara temel yasaya J?Ôre vul 
lecek % 5 nremden başka ytizd.-

2,40 da kazanç dağıtılacaktır. 

Yönetim kuruluna yeniden 
eklt>nen bir üyt'llge Aydıo tıay 

lavı Mazhar Germen seçilmiş 

ve kura sonuuda yöot>thn ku 
ruluodan çekilen B:ıy lbrablm 
Nrcib, Bay Şerif Pchli \'a n ve 

Bay Halid de gene se~Hmlş!er· 

dir. Bankanın yönetim kc:-ulu 

başkanlığına gene Aydın eaylııvı 
Bay Nazmi T opcu ııeçllmi ~tir. 

Aydınımız için ekono3':1k 

alanda ulusal bir varlık ol11n 

ııe 26400 Jlraya yaptırdığı kendi 

kapısıoda çalışan b:ınkamazı ye · 

oi yıl içinde iyi işler ve kazanç· 

lar dilerken, kıymetİI dlroktöril 

B. AkU'le arkadaşlarının değerli 

yerarJık ııe hlzmetlerJnl de bu 

rada a .. mağı bir ödev blllrlm. 

O. Becerik 

Köylılyfi toprak .ııabibl kılmak 

ve köylüye Türk vatandaşlık 

ve haysiyetine yakıoacak ııekil · 

de toprak eablbl etmek ve 

beslemek bizim ilk vazifemiz· 

dlr. Partimiz bir madde olarak 

bunu \tabut etti. Buna ıld kı1· 

oonlırı da yakında kamulaya 

getireceğim. Dört yılda bir ku · 

rulao kurultayımızın bOyük bir 
vıdı vardır. Falan kurultaydan 

sonra ha • au110 çıktı, f kinci 
kurultay şunu, ilçüncü bunu 

yapmıotır, denir. Benim kana · 
atlme göre, bo kornhıyıo en 

boynk vasfı Türk köylüeQnü 

toprak: sahibi yapmak (lzerlode 

aldığımız karar "" yaptığımız 
programdır. Dördüncü büyük 

kurultsy tarihte bununla ôvO. · 

neblllr. Çok gariptir. Tiirk\· 

ye ziraat memleketldl.r. Ve ge · 

nfo toprakları vardır. Fakat 

burada diğer memleketlerde 
olduğa gibi toprak mee'elesl 
ve ağrer yoktur (M<Ualeesı 

vardır) bayır arkıdatlar; bu 
yerinde bir mfttalea değildir. 

Türklyede ağrer mea'eleıl 

vardır. Ve bu mea'ele kamuta · 
yımza kadar gelmi~tlr. Daha 

dOo hayal gibi aöylenen laku· 
dı bu k.amutayınızın meıı'eleal 

olmuıtur. Diğer memleketler 

bunu zamananda kabul ettiler. 

Kabul etmlyenlerde btıydk za· 

rara uğradılar ve zorla yap· 

tıJır. 

;büyük yeni köprü yaptırmağ• 
karar verdi. Eski köprlUer ye· 

dşmedfğl ve Ba~dad yarım mil · 

yon nüfu!'lo bir şehir balioe 
geldiği için bu yeni köprülue 
ihtiyaç vardır. 

Maarif vezirliği, 

elll için A vropa~ya 
derecek.tir. 

sanayi tah · 

talebe göo· 

Kerk6ktekf Huveycc nehrin· 

den sulama için htlf ade edile· 

cektlr. ( Alabüd) kabilesine ald 
lrak'ın en ııertmli onbl!ı dö· 

nüm yer ıulauacaktır. Hilku· 
met yabancı memurları yalnız 

f~n işlerinde kullanarak yerli 

memurlarla geçlomek için ço· 

ğona yol verecektir. ' 

Ellbaül vatani partisi ber 

y•I olduğu gibi bir kongre 
yaph. Bu putlde lrak'ta şimdi 

iş başında ve kabi ned ki rica· 
ll.:ı çoğu dahildir. Ve bışka 

partller ottadan kalkmış glbl · 
dir. Şimdi yeol loıthabat ile 

a1ilkadar oluyorlar. 

Kongrede ioılhabın sı-rheet 

olma~ı ve Haşim paşının (Tür 

kiyedekl Balk FırL.asıııa benzer) 

yeol bir fırka teşkiltoe kolay· 

lık olm:ık için EllhaOl vataot 

fırkasına değılm•ğa karar ver · 
diği ı;öylenlyor. 

Bu y~oi fırkayıı !rakın en 
ko vvetlf ricali f-,l rP.Ct'.İ;tir. Ve 

r:ağlı1m "ellslara llotilanacakhr. 
Yeni iotih ııp mayıs ııonlarındı 

yapılacaktır. Nı1fııson ço~cld:ıı 

eııyımdao 11cl11~ıldığı fı;in alh 

foılaetle 9-1- meb'uı <;ı kıcaktır. 

«TÜRK SÔZÜ> 

Tnrkdili 
Balık.esfr'de çıkan wTu: ,diU .. 

arkadaşımız oo yaeına girmlt· 
tir. Yıllardıoberl memleket ve 

fllktı uğrunda muvaf!akıyetle 

çalıean arkadaeımızı kotlolır1 
daha çok eentler hizmetine de· 
nmını gönOlden dileriz. 

8. ŞOkrü Kaya bo sözlerden 

sonra iç l~lerl bıkaolığıoın 

biltün teşkUAtlarile her zaman 

vatandaşın yardımına koştoğoou 

bir şey llade edemlyeceğlol, 11111 

mea'elenln katile katillik, hır· 

eıza hırsızlık yaptırmamak ol· 

dnğonu işaret ederek irticanın 
öoüne geçilmek ve onu takt· 

betmek bir iı, değildir. Bu bir 

mea'ele olarak söylenemez. 
Memleketi tenvir ederek böyle 

bir şeye kapılanların d11hı rft· 

yalarında tken yıekalaıına ya· 

pıımak IAzımdır. 

Atııl meı'ele budur. İçlılerl 
bakanı yapılan işler yıllarl• 

ölçftldOğft ııktfrde nasıl çalı· 

eıldığıuı n neler yapıldığının 

görilleceğfnl ve anlatılacağını 

işaret ederek ıöılerlni ıöylece 

bf tlrmtotlr: 

- İşler, baylar, fllau, filan 

yerler k4mllen dtumle, dlllolıle 
konuşuyor dediğim vakit ala· 

cağım cevap neden bo zamana 

kadar olmamış, çok geç kalınmıı 
olacaktır. Hepimiz bu ııuıllere 

uğrayacağız. 

Anadolodan, toprağımısdan 

lıtlklAI harbi neticesinde dfto· 
manı kovduk dediğimiz samaD 

kovdunuz diyecekler. İıte da· 

htli iıler de ıt1ğı yukarı böy· 
ledlr· 

Bu sözlerden ııonrı iç bakan· 

lığa ıld dUekler reye konul· 

moı ve ooıylaamııtır. 



.•. -
- Ba.,1 8 neft yazde 

bakıma gare de imparator N'a· 

polyoo'aa yeni kurmaya Çalış· 

ııgı ıaray havatıoı ve hattA bl· 

ns da kendlalnl tehzil eden 

bir komedidir. HattA bence pi· 
"JHln bu kadar ozon ômftrlü 

olmasının sebeblerlnd"n birisi 
de budar. Aradın bir asırdan 

fasla Hmao gf'çm•ş olmasına 

r•Amen Fnoııızlar NHpolyon'a 
hAli doymamışl.,-dır. Oouo 

bakkındaU en ufak, en basit 

teylere bile eooenz btr alaka 
gôaterlrler. Napolyon hakkında 

yalnız Franea'da e'mdiye kadar 
•tnlerce clld kltah çıkmış ve 

hepsi ooblolerce okuyucu bol· 

dftnyayı at,.şe ver· 
mlf, Fransız lhtHAllnfn bOyük 

prenalblerlnl süogüı;ünün ucu 

ile Avrupa'nın her köşesine 

eokmu!J ol!!n hu bGyük adamın 
uyat•na ald meçhul hfçblr 

aokta kalmamış gibidir. Ede· 

blyattakl ve tarihteki şfthret· 

terini yalnız Napolyon'on ha· 

J•bna yazmakla temin etmlı 

birkaç mftelltf bile mevcuttur. 

Batan artık Napolyon'un na· 

•I yemek yldlğlnl, Hangi ye· 
meklerl daha ziyade eevdf ğlnl, 

aual konuştuğunu, kona,urken 

ae gibi jestler yaptığını, hangi 

lhlere kısdığını, hangi sözleri 

•aha çok kullandığını hepsini 

htpelnl biliyoruz. 

Onun için tiy~troya gelir· 
ken içimde gizli bir korka 

Hrdı. Hayati bu kadar malum 

ba derece tetkik edilmiş Na 
polyon gibi bir adamı, eahoede 

ekadaklartma, bHdlklerlme uy· 

maz bir şekilde görürsem hayal 
ıakutona uğrarım diye korku 

7ordum. 
Galib brnlm bu korkumu 

bir defa dabı boşa çıkardı. 
Sahneye çıkmadan evvel Na· 

polyon'a . iyiden iyiye tetkik 

elllll, Napolyon'a atd bir çok 
klaab kariıtırdığı her halinden 

belli idi. Bacaklarını açışı, yil 
rilylşft, hiç beyenmlyen bfr 

umanda seelnln tonanu bir· 

•enblre yükselterek k~zışı, jeet· 

lerlnl ve ellerini idare edişi 

Napolyou hakkında yazılanlara 
tamamile uygaudu. Üzerine al 

clığı roll hakkıle başarmak fçio 

yorulmaktan, kltab karıstırmak 

tan, tetebbG ermekten çekloml· 

yen bu luymetll artisti hara 
retle tebrik ederim. Madam 

SeDjen'in en movafraluyetll şah 
llyetlerlnd~n blrleioi de Bayın 
Neylre .Neyir teşkil ediyor. 

S.hney~ çıktığı gGndeulıerl her 
temail ettiği rolde ayrı bir mu 

.. ffakıy t göıııermlş hu cidden 

lkeek artist benim her lilrlii alta 

tlerlmin iletüude kalmaktadır. 

Hamdi Nftzhet 
...................... ~! 

ANADOLU ____ , __ _ 
Gönlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazganı 
Haydar Rftıdil ÔKTEM 

Umumi neıriyat ve yazı iıleri 

mfldGril: Kemal Talat KARACA 
idarehanesi: • 

İzmir ikinci Beyler eokagı 
C. Balk FırkHı bioa11ı içinde 
Telgraf: fzmlı ··ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Poıta kotuıu 405 

ABONE ŞERAiT!: 
YallıAı 1200, Alb ayhğı 700, Üç 

ayJıiı 500 kuruıtur. 
Yabancı memlekeller için aenelik 

abone ilcreti 2 7 liradır. 
Beryerde 5 Kuruıtur. -6 pçmiı nilabalar 25 kuruttur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Bay A. Murad 
Çınar Söylüyor .• ....... -

Başı l inci yftzde -

mf yormu~ gibi, evelce hına, 

evli olmadığım söyltyeıi kadın; 

- Kocnm gı>Jd ! 
Demezml? Fetekaede aleoeap! 

Kadıo, ker bu yoldaki karlının 

yaptığı gibi, beni yüklOğe eak· 

Jamek i&tedf. Fakat beo ora· 

sıoı tehllktll boldom. Pençe· 
reden fırladım, sc-k::ğa atladım. 

B11ğdad caddeiline ini oceye ka· 

dar geçirdiğim korkuyu haya· 
tımd.t hiç geçirmedim ve doy· 

madım. Çünkd ar'amdan uç 
<'I silah atıldı ve korşuolır 

kulııklnımın dibinden vızıldı · 

yarak geçiyordu. Bu korkuyu 
tevlid eden eo bOyük amll ise, 

bu lşde. benim tepeden tıromğa 
Kadar hakkeız bir vaziyette 

bulunnşom, yani hakklızlığımı 

bunu bilhassa teshil etmek Is· 

terim. ÇOnkO ben, hakkız ol· 
maktan çok korkarım. 

Bay Murad'ıo anlattığı hA 
dise beni bile otorduğıım yerde 

dehş,.te dQşürmü:ztü: Kendimi 

bir bitili felerkr.u yakalanmış 

sanıyordum, Sanki hl, kalın 
parmaklı, zorlu bir el, fıt•nl 

o>n@ewdı n yakalıyor gibiydi.. 

- Yah dedi böyle arlı.a 

d ~. bÖ\'lc ! 
- P <" ki ilf'l i ha~atta f'n faz 

lu Fevlndi ren hı\1111~ ne ol 
• mnştıu? 

- Biri& e lsi Mc: h .: ru at konu 

numı u, fıana me l rğıml iadr. 

ledeu tadili kcyf fy. ti, ikincisi 

Et j mü Jdeılni L.t!rlp bıuoya 

girişim .. . ÜçüncilRü de . 

Bay Murad biraz durdu ve 
grıldü: 

Yaz dedi · ıon baro 
intihabı .. 

- Y • saadet hakkındaki 

tellkkln? 

- Evet, eaadeıio masbet 

ve kaldeletmlı tarif 1 yoktur 
•e olamaz. Benim teJAkklme 
göre, saat de tam bir sıhhatle 

kendi mesleğimde çalıtarak 

hem memleketime, hem de aef· 

sime faydalı olmaktır. İtte 
saadeı! .. 

- GGıel! Bir BUal daha: 
Yalanı eo fazla erkek mi söy· 

ler, kadın mı?. 

- Birinci enallnlze verdi· 
ğlm cevap, bu suale de kendi· 

llğlnden cevab olmuıtur, diye· 
bilirdim. Fakat ıoal o kadar 

canh ve entereean ki, buna 

luea geçmek, kıymetine baka· 
ret olur. Bence (Kadın mı ve· 

ya erkek mi fazla yalın ıöy· 

ler?) Şeklindeki bu ıoal çok 

gariptir. Kadın, eeasen yalan· 
dır, erkek yalan ıöylflyoraa 

kadından öğrenmiştir. Bf:ltln 

erkekler yalını .kaybetseler, 

ondan mahrum kalealar, bir 
kadıoıa dağıtacağı yalea, bQ· 

t6n erkekleri yal.ucı yapmı~a 

Uf tdir. Hau4 artar blle.. Ka· 

dıo, blzetibl yalandır. Yalan· 

dır!. Gene yalandır!. Sngllerl 

de yalan, gözyıuşlan da yalan!. 

Nasıl, ankete benim kadar 

reaurao" cevab .eren var mı?. 

- Sana göre, yalan bayatta 

lbım mıd.ar. değil midir?. 
Ba sualime, bay Ahmed Ma· 

rftd, eleetiki bir f lklrle, aoırtma 
suretUe cevah verdi: 

- Bazen bir yılan, meeelA 

bir memuru ekmeğinden mah· 

rua0 etmlyeblllr. Keza basen 
bir yalan, bir kadını veya bir 

kadını veya bir tırkeği 61le 
yu,111ındaa ayırmıyablllr. Fakat 

bunun neticesinde ortada alda 

tılmıı bir Amir, bir madar 

veya bir karı · koca meydana 

geleceği için, ben, ite yarar sa· 

Bay Eden'in Gözü ile 
Bugünkü Avrupa! . 
Ingiltere Barışı Bozacak Olanların 

Karşısında Cehhe Alacakmış .• 
Londra, 18 (A.A) - lngll· 

tere morabbae bakanı B. Eden 

Londra.fa rıüylediğl söylevde 

seynbatlf'r ndleeııılnde arıunlo· 

eal poletlka mes~elelerl hak· 

kında aldığı intibaları anlat· 

mış ve demiştir ki: 

A vrnpa vızlyf:llnln gtıçlök· 

lerl çok mftblm olmakla 

bP.raber eğec her nice kendi: 

ııılue terettüb eden rolil ifa 

edersi! açılamazdı telAkki ola· 

nımaz. Bay Eden son ayların 

~n mühim hadisf'lerlnfn 3 on· 

bat Fransız . İngiliz anlıtma· 
ları olduğunu tebarOz ettirdik· 

tP.o ıonra Alruaoya'tııD vasiye· 
tine gf'çerek deml~tlr ki: 

- Eğer Berllnde emniyet 
ve siJAbfar baklundıı özlü ne· 

tlceler alınmeııı mGmkün ol · 
madı ise bunun sebebi Alman· 

ya'oın uluslar cemiyetine gel 

mlye ez istekli buluomaeı ve 

550,POO ki~lUk bir askt>ri kuv 

vde malik olmalı: mrcburiy.:· 
tinde bulunduğnrıda ıııırar et 
mı"sldir. 

Almaı.ya eilAhlar b1tkkıoda 

bir mulrnvele y11pılm1~ını arzu 

Plmt kte olduğunu l.ırarla hf',rao 
etmlşıi ki bu bir keunçtır. Fa 
kat bu bı·yanahn nihai ruymeıi 

::ç:k wreue Almanya'nıo als· 

cağı ı-aziyetten yeni bfr tebdtdl 

kabul edib etmlyeceğlnden ve 

bu suretle genel bir anlaşmaya 
ltyık btr yol açıb açmıyıcığın· 
dan belli olacaktır. Eğer Al· 

manya 550,000 kiti Gzerlade 

lsrar edene Dç baycık garb 

devleti araıında bir tevazln 
balonma,ı açık surette kabil 

değildir. Almanya ba mlkda11 

doğru A nnpa ile alAkadar 

olan endlıeslnl ileri sClrerek 
mGdafaa ediyor. 

8. Eden ıôılerlne devamla: 

-Ben hiçbir memlekete git· 

medim ki orada So,yet Ruıya· 

da olduğa kad1r açık konnıul· 

muı ve Sovytıt Ruıya kadar 
daha birçok ytllar dahili itle. 

rlle meıgul buloaulmoı oltan. 

Almanya ile So'yetler ara11nda
kl metale çok genlttlr. Ve ara. 

da Lehlıtan ar1zlıl nrdır. Ba 

mel8fe •teğı yakara İngiltere 
ile İnlçre arasındaki meufe 

kadardır. Sonra muhakkaktar 

ki Avrupa, 18haealnde çok hl· 

ylk rolCl olan n bu roll oy· 

namıya hazır ve mulrtedl: bu

lunan bir bdylk Lehistan dev· 

letlnln yeniden kurulmasından 
ıonra Almanya 'ya kartı bir Rus 

tecnfisG çe~raf 1 lmktnıızhk 

haline gP.lmfotlr. Bu ve diğer 

sebeblerden ôtlrtl Almanyıda 

mevcudiyeti melhuz bir Ruı 

mınlarda bile yalan ıöyleome· 

ılnl tavsiye edemem ve ( Doğ· 
royu ıöyllyen dokuz kôyden 
koğolur) darbı meıell maaleıd 

o kadar kökleemlt ki, bunun 
sa· arlarına her gOo gormekteylz. 

Bıy Ahmed Murad bunları 

ıöylerhn ben de anladım ki; 
o ilk, ~O yaıına ald hAtıradakl 

kadının yalanı, onun kafasın· 

dıkl kubbeye bir daha ıllln 

memek Ozere lulenmfı, nakıe· 
dilmiş ... 

Duramadı: 

- Canım dedi muhakkak, 

Adt'm babayı ceanetden koğdu· 
ran ıeytao bile, kaclaaıa rubun· 

dan istiane etmledlr. 

askeri tecnOz karoısında hem· 
f iklr olmayı giiç boluyorom. 

Emniyeti hakkında korkulan 
olan bir ulus tutulacak en iyi 

yol uluslar cemiyeti ode yerini 

ıılmıık ve bu euretlt kollekıif 

emnlyeuen istifade etmektedir. 

B. Eden, bundan ıonıa hınb· 

Jeo evvelki vaziyet ile bugftnkO 

nziyet aruıodakl farkları le· 

hıırOz ettirerek demlıJllr ki: 

Bugfio iki mdblm istikrar 

uasuruna m•lik bulunuyoruz. 
Uluslu cemiyeti ve Lokarno 

anlaşmıalan bunların her ikisini 

de imza edenlerin lebloedlr. 

. Hiçbir zaman unutmamılıyıs 

ki banlar her iki laraf tan da 

sınırlara garanti getirmektedir. 

Ve Almanya tarafından getir· 

dlgl garantiler Franea ve Bel· 

çlka tarafından getirdiği ga· 
rantllerden daha as drığlldlr. 

8. Eden bundan ıoara İn· 
ılltere'nln olu1trar cemiyeti 

anla ,maaını imza elmeelle inf ı. 

rat polidka11nın gômftlmaı 

olduğuna anlatmıo Myrı ayrı 

ittifaklar ılstemlnla dahi bu 

gftnkCl gftçlGklerl yenemlyece· 

ğlal bildirmiş ve ıon hıl çareıl 

olarak uluslar cemiyeti çerçe· 

vesi içinde kollektıf barıf ılı· 

teminin kaldığını beyan eımlt 
tir. Fakat demiştir, 

Bu elstem bir takım mecho· 
rlyetler ylkleımektedlr. MeaelA 
bizi çok yaluadaa alakadar eden 

garbi Avropa'da harbin öuOae 

ieçmek için hiçbir kollekt.f 

emniyet alıteml, eğer tım ola 

rak birlikte çalaıımaz ve ilzama 

olan kuvvete malik bulunmH· 

ıık mnvaf fak olam•z. Aııl 

tıbemmlyetl bals olan yeni mec· 

borlyetler ılmakhgımız değil, 

fakat tlmdlye kadar almıı ol· 

doğumu• mecburiyetleri ifaya 

tamamen aametmlı oldagumusu 

tebaruz ettlrmemlzdlr. Şana 

hatırlamak lhımdır ki, kollek· 

tlf ılıtemla otoritelerinin en 

ea nihayet teea,Clse kalkmak 

letlyen her hangi blrlılne kartı 

konacak ezici knnetlere dayan· 
maaı lhımdır. 

Bay Eden sôyle,lnl ıöyle 

bitir mittir: 

- Biz, ıu •eya bo hiçbir ula· 

san aleyhinde de~liz. Fakat 
barııı kunetle bosmıya katkı· 

tan kim oloHa olsan, onan 
aleyblnde olmamı• IAıımdır ve 

aleyhinde olacağız. O saman 
bizim dalma kollektlf sistem 

tarafında ıyer almıt bulunduğa· 

masa göreceklerdir. 

Berlln, 18 (A.A) - Yarı 

reımı mabfeller Edea'in söyle · 

vlnde gösterdiği anlııılmas ta 

raftarh tenkld ediyorlar. Siya· 

nl ve diplomatik gazete dl · 

yor ki: 

- 16 mart kararı eski g•· 
Ub devletlerin silthlınmalarının 

•ksdlAmell aayılmımahdır. On· 

farın silthlanmaıı o kadar ~e· 

nlt mlkyastadır ki bazı Auupa 

devletlerinin kuvvetlerlle Al· 

manya'aın bogln dltClnftlen 
kanetl kıyas kabul etmez. 
Bem ba heaaba ittifakları dı 

sokmuyoras. 

KOkOrt Geldi 
Dan lı:alya'dan 4000 torba 

köklrt gelmiıtlr. Cuma glaCl 

muhtelif Ulccarlar adına da 

eply G6atlfl gelmlıdr. 

Babeşistan-ltalya Ihtilift 
lngilizleri düşündürüyo 
ltalya Ordusunda Hastalık Çıkdığı 

Haberi Yalandır, Deniliyor. 
·-· Londra, 18 (A.A) - loglliz 

kablorsl Roma büyük elçieinden 

gelen raporu okumulJ ve Ct>oev 
re'ye gidect-k olan Eıierı'rı ve 

recl't?l tallmıaıı hı.ızulamıştır. 

Kahlot; lıalya - Habeş an 

Ja~maılığınıo doğrudan doğruya 

uluslar korumu tarafından halli 

gnt>k olduğu sonuncuna var 

m•otır. 

Adleababa, 18 (A.A) - Babef 
dış işleri bakam soo İıalyaa 

notasına hOkumetfoio karşılığım 
İtalya elçlefoe vermiştir. 

Babe~letıo; hakem k.0111lt•· 

elne iki Fransıı dele~e ıayl• 
rylrmlştlr. 

Huma, t ( A A) - lıaly•· 
nın llabrş hük1imetioce hıkrlll 
komhe·ine yapılun Erçl111~• 
bo1nud olmadı~ı aolı9ılautllr• 
İl11lya Habeş bOkô.meti nA111ı•• 
f!ÖZ Eöyllyecek :delegrlerla il•• 
belJ olmalarıDI istemektedir. 

Hab~şletan'a y&llanan aıkef"' 
ler arasında iklimin ağırhl18 .. 
dan haetalıklar çıkdığı ri••191' 

lerl yalander. 

Sovyet - Fransız ödemiş'te Yapı· 

Anlaşması lan Gezinti Çok 
••••• 

- Bıtı :l inci yasde -
0Moıkova Sovyel memurla· 

rının ve halkının hakkımda 

göatermiı oldaAu te•ecclhıen 

'e iyi kıbalden mlteba111lslm. 
Bana memleketlmlsln teorlkl 
menlılnl hakla göıteren deri a 

ve devamla aebeblerl ôlçmek 
fınatını bahıetmlt olan Moılo· 

vada geçlrmlt oldogom saatlerin 
hıtıraıını hiçbir saman unuta· 
mıyacağım. Memleketlerlmlsl 

tarihte dalma birbirine bağla· 

mıya sevkedecek olan tabtt 

cehdin içten gelme bir his 

olduğuna tamamtle h188etlim. 
Bay Kalenin ile bay Sıılln ve 

bıy Molotofa haklumdakl dos

tane ltlmadlınndan dolayı te · 
şekkOrlerfml bildirir ve eovyet 
Ruıya hılbadı mllletlerloe en 

dostane selAmlarımı gönderirim " 

Fransız Gazeteleri 
Neler Yazıyorlar? 

Parls, 17 (A.A) - Fransıı· 

Sovyet görtlımelerlnln erteıl 
gftnlnde 6Örllen en mlhlm ve 

en kararterlatlk aklıler ıol ce· 

nah gazt:telerlnde görO.lmek· 
tedlr. 

LO Pöpl gazetesi tunları ya 
zıyor: 

Laval çok mltkllpeeent oldu. 

Stalln bugan açıkça çok gOIOnç 

bir dorumda bulanan Franaız 

komlnlıt partlalnln durumu ile 

alay etti. Fransıs komClnlstle· 
rlnln aerbeıt laaanlar olup ol· 

madıklarını göreceği•. Franıız 

komClnlstlerl zaten iki senedir 
çahoma uhaıını terketmltl"rdl. 

U Pöpftler gazetealnde ko 
mlnlat lideri Blum ınnlara 

yazıyor: 

- Stalln'ln mO.eadele ettlll· 
mlz bdkt\mete 'e lntlhaplarda 
çahttığımız muhalif lere hak 
vermeılndeıı bir oey anlıyama· 
dım. Sosyalletlfğlmlz mabkdml· 

yetimizin aılkAr sebebidir. Fa· 
kat biz uloul mOdafaa denilen 

elyaeay• kartı ayni vaziyeti mn· 
halaza edecrğlz. 

Ümanlte gazeteel, Bay Stall· 
a'ia duramuuda Fransız ko 

mOnlstlerlne kartı bir muhalefet 

olmadı~ını temin etmektedir. 

Annelere öğfld 
Çocuk esirgeme kurumu {Hl· 

mayel etfal) ~enel merkezi, ma· 
ma çocuklarının nasıl beelene· 

ceglnl ve mamalarının nuıl ha 

sırlanacagıaı öğreten (Annelere 

ôğOt) Cla 2 inci sayısını huır· 
lamıotır. 1 inci öğfttler 12 
mektuptur. 

1 ve 2 sayıh öğCltlerl isti· 

yenlere korum para11z olarak 
gönderir. Aokara'da cocok esir· 

geme kurumu baokaahgına bir 

mektupla adı·ea bildirmek kA· 

fldJr. 

Gozel Geçmiştir 
- Ba,ı 3 ftncl ytısde -

duklannı ıöyllyerek onların ı•· 
eutlrlerlnl tadil etmiştir. 

Dönlt hakikaten çok aeı'ed 
geçmlı ve tren uıt yirmi tkl1' 
on geçe. Alaancak lıtaıyoaalll 
varmııtır. 

Halkımız, ba gezintilere çok 
alAka göstermektedir. Me111le· 

keti tanımak, birçok yenilik• 

lerl, ve eekl eserleri glSsterıDe~. 
ıynl zamanda toplu, ıa111IOJI 
gOnler geçirtmek, halk •rlaıD· 
dakl mtlnueb~tlert ar11r111ık 
gibi bilylk lyillkl~ri olıo b• 
gezintilerde, kulGbtln progra· 

mıaı dikkatle tatbik eu11eel 
çok f y! olur. 

• • • 
Bu yıl kayak sp ,ru yapılı· 

cak olan 1850 y6klekltgblcle 

Çavdar yaylaıında karhğ• k•· 
dar giden yeni yol da cu_. 

glnO. eenlllderle açıldı ve ı•· 
rlıtlerden İlbay Genenl DJrlk 
idare. indeki 1lç otomobil ca•· 
dar yıyluına eıktı, ondı bl· 
ytlk karb~ın eteğinde fotogtaf. 
lar çekildi 'e çuvalla kar ged• 
rllerek Ôdemlt'te gezgtnclled 

verilmek soretlle sftrplrls yıpıl~· 
Gelecek hafta btlJftk bir k 

ile biri Yeıll Tire'ye, dlğe~~ 
Şatal kaynaklarına iki gell 
yapılaeaknr. Bu tecrftbelerd~ 
alınan der1lere ~ôre dahli lr ..... ve daha tutumla bir y~ate 

çahıacaktır. Bayındırlık Bakd; 
bğının turizme kart• göıterdlı 
blyftlıi ligi •e kolaylık aoaactl 
olaraı. yakında Sard, Akbllal• 
Bursa ve Çanakkale geslad14" 

ri de yapılıcıktır. 

Afyon Ka
çakçılığı Davası 

Derince Hparlle Ba••••'1' 
afyon kaçırırken yakalaa•D f. 
Jozef Bardo ile arkadııl.,..... 
doruomalarıaa dna ıebd .... 
ihtl1as egemenliğinde d~ 
edllmlttlr. DClnkG duru....-
aoçluların Hukatlan asoa ; 

eafaalarda balonmuı, mola~ 
beraetlerlne karar HrlllD_... 

iste mitlerdir. • 

Şu Halde bOdce Yeo•" 
den Mi Hazırlaocakf 

Bu yıl İlbaybk bldceil•de' 
tabılıatları çıkarılan kAtlb, ~· 
tllo, odacı, bpıca gibi 111e,.oı 
ve mlıtabdemlerln; bGdoe dl'' 
bğı ylıflDden genel mıfll'' 
neye geçlrllmelerlae llD~ 
gôrCllememlıtlr. Ba glbll:" _... 
baylık bldcealndeu ı....

ayrılmuı için emir gt.1mlfdt• 
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•11.ey 
-- ı nihayet ıaarruza geç· 
'-e. l '•kıt bıımı, kendini oe· 

' °'11yorda. Bir aralık, biç 
"-- llQalyeıı bir 11ıçr11yıtla yak· 
~ kıhcını, karııeındaklnln 
' lndlrmeğe manffık 
' l)lrıeklerlne kadır zırhla 
't la~lllı, bir inilti çıkardı 
' Ilı daıarda. Sılak bir ..... 

... t . t"-.... altın dağının ylğltl. 
''- klka Aybey baou pek 
~ bir olarak becer mitti. Şld· 
' alkıı yftkeeldt. Dilber 
~ 111 gOılerl garip bir ya· 
~içindeydi. Y QzO pembe· 
4~ lttt. Kalbi anyorda. 
~ .. 1 ite danyayı gorml· 

..... 81 
' t.f lelfn, kadın bileği ka· 
'e:ı le lorla değflmfı yfğh 
~~,, b 
.~ •ğırdı ve ikinci bir 
~:e •llAb111 kalan hasmını 
~ o.t' Fakat haemı, hançe· 
~ lllfttl. Aı kalno, eaplı· 
., Aybeytn gOzlerlode bir 

~'t b Çakır gibi olmuıtu. 
~darbeyi ylmlt olı!aydı e. k Glecektl. 

~. ~IJet karoııında, Ay· 
~it nı lmGkemmelen Ol 
\._. • kıfaeını oçurabllirdl. S te, bıttl Salak ta bunu 
t-r ~dı. Çanka kılıçlı ta· 

'4 khk kaunae1ktı. Fa· 
~ 6,~be7, kılıcını Salığı do« 

, S:: 'e hançerini çekti: 

' dt ı, kıhramaobğı bu· 
a_ Gğreteceğlm. 

'Ja.reket hayretle kartı 
, a;. Baua Salık bile; 
~ dalılak eltin ynrum, 
~ leç! 

~ bıAırmaktan kendini 
l~ . 
~ Cengher bir iki kaça· S lıı111leden ıonra kucak 
:'1 "- geJ11111ıerdl. Fıket Ay· 
~1 lllıbetle kıea kahyordu. 

... ''dekı, iki iri adamın 
~ be'llllden doğmot bir •Cl· 

"'' 
1111

Yordu. lklel de blrl 
~ btıeAtnl yıkalamıılaıdı. 

;• ~ hiddet eaçın gözlerle 
l'(lrık biri birine bakı · 
~·-~~il BQ an esna ında Ay· 
,,.,._. .. k tzlbf bir hareketle 
l.' ~ 0rtırdı n baoını, ba. 
~ı.:••etile karoııındaklnln 
'- kt~rpta. 

~"9, fı 'uroıo, herif f o tım 
~·, ;, gelmlttl. Madhlı bir 
)~ ' lendeledl n burada, 

)'''- da •ttı~ı bir çelme ile 
· Hançeri elinden 

~l . 
't' ~ dQrıDJıdı : 
'~ı~aııt1ı kopar ylğltlm, 

' '- 'Ga a hediye göUlrellm! 
~~'''"-ı.ler, askerler ara11nda 
~,,111 rlı kartılandı. Aybey, 

~ btaı Bôğıftoe basarak yer· 
h ı.~''' hınçerl aldı n Sa· 

.... •ttı 
~' 8 . 
t.~ : Jetltlr Salık! Herif, 
._1'141,, eıtılbfye değer blroey 

'~-..~ 81r Oknı kafası kesip 
I~ dıbe iyi!. 

ı...~'~tı, bir kıbkıha yClkaeldl. 
"ilı, 111 bolonduğa yerden ak 

gl7famıo, lulıçeız, zırh 

1 

eız biri ağır adımlarla yftrGye· 
rek geliyordu. 

Aybey, baemına bir kerre 
baktı : 

- Fena değlleln aralanım 

ımmı, adamını gOref Kalk tı 

kucaklaıalım. 

Ba ıOzlerl klmee doymamıt· 
tı. Fakat cengber kalkmıt n 
Aybeyl kucaklayarak : 

- Beni affet yiğit, adını dı 
bir daha söyle, kılın kafamda 
yerle11ln. Ben olmdlye kadar 
hiçbir bıbaylğlte yirmi otuz ne· 
feıten f11la ıoluk aldırmamıt· 

tım. Kendime o kadar giiYeDI· 
yordum ki, burnum kabarmıttı. 
Uenl adım euln. Bandın ıonrı 
haddimi bllirlm . 

Demlıtl. Aybey cnab verdi: 
- Benim adım Aybeyf Bun· 

lar, lnean batına gelen teylerdlr. 
Oolırıa kacaklaımuı bilbıı· 

Aybeyln bClytlkldk n kahra· 
maalığı olarak görGlmGttO Hay· 
ret içinde; 

- Ya1tı yiğit! 

Diye bı~r.oıyorlardı. Salak, 

kocamın killAhını baıındın çı· 

karmıı, hem bıtanı tatlı tatlı 

katıyor, hem de yanandıkUere, 
- Bizde daha neleri var? 
Diyordu. 
Cengberlere yaklaıao adım 

Verdan Hudatın hazinedarı idi: 
- Delikanlım ·dedi· kahrı· 

maolığınız, Bakanımızın hatnn· 
ktdını hayrette blraktı. Size 
selAmlan var : 

- Yurduna gole gftle gltıln 

n bizi unuım1110! 

Dediler .. Şimdi de beni takip 
et, Eentole bir puça konutalım! 

Aybey, mıkeadı anlamıştı: 
K.eradlılne hediyeler verile 

cek1I. 

Fakat Aybey içinden gelen 
bir gurur ınklle batını kal· 
dırdı : 

- İmklnı yok, timdi ayrıl· 
mak mecborlyetfodeylm. Blrl
ılne ıOz vermlt bolanoyoram, 
beni bekliyor.. Başka defa ha 
ellerden geçenem, gelir, ıenl 

bal urum. 
- Sonu Tar --ihtiyat Subaylarının 

Yoklamaları Başlıyor •.. 
İzmir ııkerllk tobeılnden: 
1 - 1 haziran 935 tarihinden 30 6 935 tarihine kadar İzmir 

aıkerllk tnbeelnde kayıtlı yerli ve yabancı ihtiyat ııabaylırla hiç 
kayeolunmamıı ihtiyat ıobayları bo maddet 11rfında yeni ncıfoı 
cClıdınları ile birlikte yoklımalannı yaptırmak Gzere her gGn 
tobeye mGracaatlerl. 

2 - Şubemize kıyıth olab ta vazlfeten veyahad muhtelif 
ıuretlerle baıka mahallerde bulunanlar da balanduklan mıntıka 
aıkerllk tobelert nııtalarlle yoklamalarını ıoheye blldltmelerl. 

3 - Bo mGddeı sarfında yoklımıya mGracaat etmlyenlerln 
haklarında kanuni muamele yapılaeı~ı llAD olunur. -Armutlu Belediyesinden: 
Miktarı 
20 Ton motorin 
35 Teneke makine 
35 ~ " 

yağı l ııfır 
" 2 w 

20 Bey11 g1& . 
Armutlu beledlyeılnln elektlrlk motör4ntln bir ıenellk lhtl· 

yacı için 8 may11 935 çaroamba gGnftaden itibaren onbeo gftn 
maddede ve açık ekelltme ıoreılle alınacak olan yukarıda yazılı 
mevaddı nrmeğe talih olanların lhalt> gfinü olan 22 mayıs 935 
çarpmba gtlnQ onaltıya kadar muhammen bede:t olao 1800 lira 
ftzerlnden yGade buçuk muvakkat teminat akçeılle beraber Ar· 
mutlu belediye dalreılndekl komleyona mGracaatlerl llAn olunur. 
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lzmir ithalat gnmrnğn müdtırl~
ğOnden: 

Gamrllk tdareelne borcu bulunan Yoleebltcl Kaçzade o~mına 
ıld olob gdmrftkde mahcoz bulunan 12-15 beygir kuvvetinde 
tek ıllindlrll 420 devirli 2261 No. lı llmbıb ve m11otlı çalışan 
Belçika mımulAtl bir aded kara motOrd 15 gftn mtıddetle mil· 
zayedeye konulmuş oldoAondao 3 ·6· 9!{5 gönftoe raetlıyan pa· 
ıarted gftnQ açık arttırma ile ııatlmlacaktır. Almak lstlyenlerla 
mtldflrl6ğ0mftz satıo komisyonuna baıvurmaları llAn oloour. 1451 
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~ Beynelmilel Paris Panayırını ~ 
~ Ziyaret Ediniz.. ~ 
5 18 Mayıstan 3 Haziran 1935 e kadar := 
~ Fazla Mahimat Almak. için Fransız Ge- ~ - -~ neral Konsolosluğuna veya lzmir Fran· 5 
~ sız Ticaret Odasına MOracaat.. § 
§11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 

Devlet Demir· 
yollarından: 

D. D. 9 numaralı zahire ta· 
rlfeıılnln ecnebi meDlleketlere 
ihraç edilecek zahlrelerln lkn· 
mlyeılne dair olan 6 ıncı mad· 
deal mucibince tarifede t11rlh 
edilen mftddet zarfında dnlet 
demlryollarına tevdii metrot 
bolonın gftmrftk mıkbozo y~· 
rlne mnrlt memleketin diğer 

bir reımi makamının vesika· 
ıını ibraz etmlı olanlar hak· 
kında •tığına yazılı ıekllde 
muamele yapılacaktır. 

Veıılkln zamanında tndl 
tırtı mıhfoz bulunmak kay· 
dlle gftmrilk makbuza yerine 
malan meult memlekeılnde 

gftmrtlklenlb bllf 111 hhıl edil· 
mtı olduğa lıbu memlekedn 
gGmrQk ldareılnden baıka dl· 

~er bir reemf makamı veya ıerbest 
Uman idareleri tarafından tev· 
ılk edllmlı bnlondg~a veyahut 
klerlng makneleal ile bağlı 
bolondoğamoz memleketlere 
yapılmıı olan ıevklyata alt be 
ddlerln Tftrklye merkn hın 
k11ının hesabını kaydedilmfı 
olduğu mtlbletl zarfında devltt 
demlryolları ldareılne blldlrlllp 
kifayet meıkdr bankacada tas· 
dik edildiği takdirde bu t•rt· 
Jara uygun mGracaatları intaç 
edllecekılr. 144: 7 

Uıak ııllye hukuk mahke 
meslnden: 

Uıık kara~aç mahallesinden 
JAz oğlu lbrablm(n kar111 ayni 
mahalleden ~edlall lıllm oğlu 

ali hemtlreıl elmae aleyhinde 
atık ııllye hukuk mahkeme· 
elnde açtığı boıanma davasında 

lkametgAhı meçhul olan mGd· 
delaleyha elmaea llAoen daveti· 
yenin tebliği ae raımen taytn 
olunan 6.ô.935 tarihinde mab 
kemeye gelmediğinden gıyı 
bandı mahkemeye dnımla 

maddelaln göıterdlgl ubıtna· 
mede lılmlerf yasıh ııahltler 

dinlendikten ıonra gı yıp kara· 

Kıskttnç Bir Ko
canın Yaptı ki arı 
Karısını Balta ile 
Başından Yaraladı 

KartJıyaka'da Bacı Bfteeylnler 
kOyOnde Yatı eokağında 18 
numaralı evde oturan işçi Bay· 
ram; karm Bıyao Meryem'I 
kıekıoçlık yilzftoden kıfa ta· 
eından balta ile ağır ıorette 
yaralamıttır. Vak'a Cuma ak· 
tamı saat 19 sularında olmuş. 
tor. O 11rada eokakla kimse 
yokmuş. Vak'a bu yflzden 
kimıe tarafından görftlememlt 
ve n11ıl olduğu anlaşılamamış· 

tır, Tahkikata göre, Bay.ram 
uzun zamaodanberl karısını 

kııkanıyormoı. Komşularının 
ıOyledl~lne göre kar111; KAzım 
adında blrile (EOrftoftyormuş . 
Cuma akşamı geç vakıt eve 
gf!len Meryem: kapıda kocaeile 
kartılıımıı ve aralarından kısa 
bir mGnakaşa geçmiştir. Ondan 
sonra Bıyram; ıakladı~ı balta· 
5101 çıkarıb karısının başına 

vurmuı ve ığır ıurette yara · 
lamıttır. Bayram mftnakaıanın 

bir şekilde olduğunu eaklama· 
maktadır. 

Y ıralı h11tıbanededlr Ye ıöz 
ıöyllyememektedlr. Suçlu to· 
tulmuıtur. Vak'a tabktkahna 
mftddelomuml muavini Bay Ali 
tarafından devam ediliyor. 

rının lllnen tebliği için mah 
keme 29.6.35 tarihine mftsadlf 
cumartesi gOnQ eaat ooı talllL 
edllmlı oldoğondan yapılın 

muameleye tarihi ilAodan hl· 
haren hrı gön içinde itiraz 
edebileceği ve bu müddet için· 
de muameleye devam lçtn 
mahkemeye mQracaatla diğer 

bir glio tayla ve humıoa tebliğ 

ettirebileceği ve mahkemeye 
gelmediği ve itiraz da etmediği 
takdirde bir daha mahkemeye 

bbul olanmıyacığı llAa olunur. 
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İzmir ikinci icra memurlu · 
ğundau: 1446 

Balçovada Narlık.öyft mev· 
kUode haean oğlu Abme'de 
ald tamamı 2500 lira kıymeti 
muhammenelf 7964 metre mu· 
rabhaı kule veealr mflştemll4tl 
havi korta kal bahçesi il4o tarl . 
hinden itibaren otuz gftn mild· 
detle açık arıhrmıya konul· 
muştur. Satıo dairemizde ya· 
pılıcaktır. Birinci ıçık arttırma 
19.6.935 çarşamba gfioft saal 
11 dedir. Arltnma şartoameel 

19.5.935 tarihinden itibaren 
açık bolondurulacıktır. Arllr· 
ma bedeli gayri menkule tah· 
mln edilen kıymetlo yOzde 
.fetmlo beşini bulmıdığı taktir· 
de en son artıraoın taahbnda 
baki kalmak ftzere açık artır· 
ma daha onbet gOn uzatılarak 

4.7.9:15 perıembe gdnft eaat 
11 de gene dairemizde yapıla· 
caktır. Tapu ıılcUI ile sabit 
oJmıyın ipotekli alacaklar He 
diğer allkadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin borçlarını 

ve huıoBlle faiz ve m11ra{a 
dair olan iddialarım evrakı 

mllsbltelerlle birlikte yirmi 
glln içinde daireye bildirmeleri 
J4zımdu. Abl halde hakları 
tapu tılcHUe eabit olmadıkça 
l!BhlJ bedelinin paylaımasıodan 
hariç kalacaklardır. Daha fasla 
i:zahat almak lstlyenlerle talip 
olınlırın muhammen kıymet 

ilzerlnden ytlzde yedi buçuk: 
pey akçelerlle :~2.8544: No. lı 

doBya ile dairemize milracaat · 
lerl ve lcabeden diğer l11ha· 
tın da kendilerine vnlleceıı 
fartnameyl hergdo dairemizde 
okoyablleceklerl iJAo olunur. 

Kitabınıza Güzel 
Bjr Cilt Yaptır
mak isterseniz 

Yeni kavaflar çarııeı 34 oomarada 

ALI RIZA 
Mftcellith _nesine uğrayınız 



Mevduat Faizleri 
Vadesizlere o/o 4 
Alta ay vaddiye o/o 5 
Bir sene vadeliıe % 6 faiz verilir. 

Zahire, Dzam, incir, pamuk, yapak, afyon Yetalre komla· 
yonculuğu yapılar. Mallar geldlglnde ıııhlplerlne en milııald 

şerahle avane nrlllr. 

Balıkesir Vilayetinden: 
1 - Ekelltmlye konulan tı Bılıkealr vll&yet merkezinde BG· 

kdmet konağı binaııı bina lnıaatı her tarla tealııatlle 

beraber bina n teeleatın ketlf bedeli 165,070 lira 75 
kuruıtur. 

2 - Bu ite alt ıartnameler ye evrak tonlardır. 
A Ekalltme ıartnameel 
B Mukavele projeal 
C Nafıa itleri ıeraltl umomlyeat 
E 
F 
G 

3 

' s 

6 

7 -

tlueuai oartaame 
Keıtf cetveli Ye ellellel f lat cetnll 
Beı adet plAn 
lıtlyenler bu ıartnamelerl n nrakı yedi llr11 elU karuı 
bedel mukabilinde Ylllyet enc6menlnden nya Galatada 
BOdaveıwifıAr hanında 61 No. dan alablllrler. 
Ekalltme 22 mayıı 935 tarihinde çarıamba gGnO saat 
15 te vll&yet encGmenlode yapılacaktır. 

Ekalltme kapılı zarf uııullle yapılacaktır. 
Binanın yalnız ldarel husuılye alt 85,78f seben beıblo 
yedlyGı ııekeendôrt Ura keılf bedelll kısmın 934 bGd· 
ceelnde mevcud tabaiaıtıaa gôre 52000 elli ildbln lira· 
lık k11mı ekellımlye konmuıtor. DJğor .kııımlar 93ô 
senesi içinde tıbelaatının kabul ve ı11dlld halinde ek· 
ılltmlye .konacaktır. 

Ekeiltmlye girebilmek için htekllnln 3850 Ura mavak· 
kat teminat nrmeei bund•n baıka apğıdakl ndkalan 
hal• olup gôetermeıl lAsımdır. Eblltmlye enıs bir par· 
çadı 50000 liralık birinci nevi idare blnuı yapmıı ol· 
doğana dair Nafıa nkAletlnden nılka alınlar girebilir. 
Teklif mektupları yukarıda QçOncG maddede yasıb nal· 
ten bir eaat enellne kadar Tlltyet encGmenlne getirt· 
lerek eblltme komisyonu relııllğlne makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
GçGncG maddede yasılı eaate kadar gelmft olmıeı ve 
dıe zarfın mftbClr unvanlh iyice kıpaıdmıı olması IA· 
mızdır. Poaıadan olacak gecikmeler kabul edllmes. 
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1 A. Kemal Tonay 1 
- - ------------= Bakteriyolog ve bulaşık ile salğın hastalıklar = oı· . Q kA 5 birinci 8IDJf mfttah889181 . 5 ıvıer ve ş re 8• 

~ Baı!lmahane istasyonu karıısındaki dibek ıokak bapnda 30 eayı· ~·81 Lİmİlet Vapıır 
5 lı ev ve muayenehanesinde ubah saat 9 dan akıam 11at 9 a kadar := 
5 hastalannı kabul eder. 5 A t 
S Müracaat eden hastalara yapılması lbımgelen uir tahlilit ve 5§ Cell aSJ 
~ mikroekopik muayeneleri ile veremli haatalara yıpılmaaına cevaz gö- 5 Cendelt Han. Birinci Kordon 
fE riılen Pnomotoraks (bava vermek) moayenebaoeıinde muntazaman ~ Tel. 2443 

5iJl l il za pı 1ı r • 11111111111111 l l l il l l l l l l l l l lll il l il il l lllllllllllllllllllllllllllllll llll fiF. 

lzmir Liman işleri Alım Satım ko
misyonundan: 

İzmir Lf man itleri umum mGdOrlClğGnGn gGmrGk idareli kar-
11111nda n mendirek Gzerlnde bulunan kOmtlr depolarında bir 
numaralı depo bir ıene mOddetle kirayı nrllmek bere 5 mıyıı 
1935 gGnlemeclnden itibaren onbeı gGn mClddetle açık arttır· 

mıya konulmuştur. 

Arthrma mıyııın yirminci p11art.,ıl gGnG 11at onaltıda birinci 
kordonda İzmir liman itleri umum mGdClrlOAG blnuında yapı· 
lıcak.tır. 

Şartnımealnl her vakit komlıyonumasa mGracaatle gôrClleblllr. 
Arttırmıya glrecelderfn yGzelll liralık teminat mıkbusa Teya 
banka mektuba ile birlikte komlııyonomaza mftracaaı eylemelr.rl. 
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lzmir Milli Emlak Modürlogonden: 
Lira 

Hap11bau.I umumi dahilinde bllt No. lı ddkktn 775 
Buruna kart ömer ıokağında 10 "'" .. 18 
Ahmet ığı maballeelndo tahmis 110• 6 .. .. 120 

Yukarıda yazıla emvalin bir ıeneltk icarı 23.5.935 pert~mbe 
gdnft eaat 14 te ihale edilmek Ozere masayedeye konalmuıtur. 

Taliplerin o 1aaue MUH Emltk mtldlrlaıcıae mtlracaatlerl. 
8 19 1S4S 

The Ellerman Llnes Ltd. 
"ALLGERIAN., vapuru 18 

mayısla Ltverpool H Svanıea· 

daa beklenmektedir. Ve ayni 
ıamandı doğru Ltverpool için 
yak alacaktır. 

0 POLO,, vapuru mayıı Dl· 
hayetlndo Annre, Londra ve 
Holden gelip tahliyede bolu· 
nacak ve ayni zamanda Londr. 
ve Hail için yak alıcakıır. 

0 0PORTO., npuru may11 nl· 
hı yetinde LI verpool ye Snn· 
aea'dan beklenmektedir, 
The General Steam Navlgatlon 

Co. Ltd· 
"ADJUTANT,, npora 7 ma· 

yHta Loadra için yGk alacaktır. 
Deatacbe Lnante Ltnle 

0 ULM,, Hpara 15 mayıeta 
Hamborg, Brr.men ve AnTera 
ten beklenmektedir. 

" ANGORA ., vapuru halen 
limanımızda olup yak boıalt· 
maktadır. 

Not Vural tarihleri Ye q. 

parlann lalmlert berine deni· 
ti.kliklerden mea'allyet kabul 
dllmeeı. 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

"CERES,. vapuru 16 mıyıata gelip yOkGn6 boııhhlUan eoura 
sonra Borgaı, Varoa ve Kaııence Umanları için yGk alacaktır. 

"GANYMEDES,. vapuru 18 may11ıa gelip 23 mayııta Anvera, 
Amaterdam, Roterdam ve Hamburg limanları için yClk alacaktır. 

" CERES ,. vapura 1 haziranda gelip 6 haziranda Anver, 
Amıterdım, Roıerdam ve Hımburg limanları için yak alacaktır. 

SVENSKA ORIENT L1N1EN 
11NORDLAND,, motôrtl 2 baslnnda Roterdam, Bamborg, Co 

penbage, Dantslg, Gd1nla, Côteborg, Oalo Te lıkandlnavyı 
limanlarına hareket edecektir. 

SJı:RVICE MAR1TIM ROUMAIN 
Garbi Akdenls için aydı bir Muntazam Sefer 

.. PELEŞ,. tvapara 16 may11ta gelip ayni gGnde ıaat 18 de 
Hayfı, Malta, Manllya T~ Banelona hareket ~decektlr. 

11 ALBA JULYA ,, npuru 20 baslranda gelip 21 haziranda 
Maltı, Marallya Ye Bareelon'ı hareket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 
bmlr Nn· York anıında ayda bir manıaıam ıefer 

0 RINOS,. npora 14 mayııta İzmlr'deo ( Doğru ) NeyYork 
için ytlk alacaktır. 

0 TAMESIS., vapuru 20 baslrında İzmlr'den (Değro) Nnyok 
için yflk alacaktır. 

Yolcu Te yak kabul eder. 
Hamit: htnlardakl hareket tarihlerindeki delltlkllklcrden acente 

mea'oUyet kabul etmes. 
Fasla tafllltt için İkinci Kordonda Tahmil n Tahliye tlrkell 

blnuı arkuınd• Fratelll Sperco ıcentabgına mtlraeaat edllmeıl 

rlcıa olaaaı. Teleloa: 200• · 2005 

ObOrenler! Mut• 
laka (Okamenrol) 
ÔksOrflk Şekerle· 
rini TecrObe Edi· 
n.z •• 

ve p.ftrjen Şahap• 
En fJetOn Bir MI 
bil Şekeri Oldoğo 
nu unutmayınız. 

Ko vvell i MO.s bil 
Ltiyenler Şaha 
Sıhhat SOrgG.n 

Haplannı Maruf 
ecza depolarınd 
ve Eczanelerd 
Aramlar. 

' ' 

' 


