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Torkiye'nin Bir Hava Tehlikesi Karşısında Olduğunu Gören lzmir Halkından Birçok Yurddiışlar Don 
~a"Q Kurumu lzmir Şubesine Baş Vurarak Hava Tehlikesini Bilerek nye Yazılmak istediklerini Bildirmiş
erdir. oye Yazılmak Şartları Kuruma Bildirilince Derhal oye Yazılmasına Başlanacaktır. Sayın Yurdsever 
~ir'lilerin, Vatan Mndafaası Uğrunda Gösterdikleri Bu Yüksek ligi Karşısında Saygı ile Eğiliriz. Karagfln· 

rıı:ı Ne Demek Olduğunu Çok iyi Bilen lzmir'lilerden Beklenen De Zaten Bu idi •• 
' 

" Grkiye 
~\>a Tehlikesi 
'•r . d Şısın a.,, 
...... _l'ilrkiye, bir hava tehlikesi 
~~ bulunuyor. Bunu açik.ca 
lı.:. .. ,_, Baıbakan General ismet 
~·4Gr. 

~Ytn Baıbakan büyilk bir u

' Bunuo içindir ki, onun ağ• 
Çtltan: 

~~ - 1'6rkiye bir hava tehlikesi 
~lldadır. 
,~6: biti derin derin dÜfÜD• 
~ elİdır. Tehlikeyi gören ve bi· 
ık.. -tlet adamı, değerli asker 
~U: 

~ ":--. liu hna tehlikesini önle· 
':"'' Tirk ulusu, tedbirli, ha· 

elınaJıclır. 
~ ~n, hava kurama Ye Ba· 
._ ~ylannd.a verdiği önemli 
\. S.., aöyle.Jeıiode, Türkiye'nin 
~ • tehlikesi karf111nda oldu· 
~~"-elde beraber, lı:an4an 
~ hiçbir korkaıa ola• 

'bı~ itaret etti. 
' ~6Q bir dünya öğrenmiıtir 
~ l'Grkiye bugün çok kov· 
~· Karadan ve denizden ya· 
' he 11.ldıntJara karoı, toprak
~ r •aman koruyabilir. Kur
-...:.~ 91\inlik (ittik.lal) aauıında 
~ ~ tClfeAimi• yoklı:en Wle, 
'~eketi kurtardık. Bugün, S'1ÇG!emiyecek kadar kuvvetli 
S tılrdumuza karadan ve de· 
~ lialdtrmak iıtiyenlerin g6re-

f' ""dır. 
~t tunu da iyice bilelim ki, 
~ "- dewaizden yapılacak sal· 
~· kup ku"etli olmamız 
' "" 8'.gGnfta .e yannın .. val" 
'· k (Tayyare) ltoğoımau ola· 
' e.,.. filoları kuvvetli ol· 
'- ~•lar, karada ve denizde 
1-t, ~ b.netli olurW1a olıım· 
•, ~ diıerioi, memleketlerini ha· 
~.'1 eebıe karıı koruyamaslar. 
~ (t_'..• iki dört eder gibi ke-

11 ı). 

' ~durum karıı11nda, biz, eli 
~lı duıamayız. Zaten dur· 
S da )'Ok... Tdrk Hava ku· 
~ "111tun yarclımlarile her yil 
~6t '; birçok uçaklar ı rmağan 
' ~_;,. Cl7Gk Türk uleıonon, ha· S 1~~•ıtiııin artmaıı için göe
' il .,.ti harada minneti. an• 
~ ~ betımı11n üstilade uçan 
.,._1-tı~"• hep ba Ulmun yu· 
!Si1 " llıılmııtır. LAkin, bu da 
")o°'• bQ kadarla da it bitmiı ... 
~ lf.~ldaQ gelecek tehlikeyi ön· 
~t•Çla, beıyüı tayyareye ihti• 
,._ c.._ oldutunu ıöyliyen de, Sa· 
~ ~l İsmet İnönfl'dür. Eli· 
~ kt il tayyaremis olmadıkca, 
~ ~•·karııya bulunduğumuz 
~ eeüri, imklı:iı yok, 6n· 

~ ..-....~ Öyle İM ne olacak? Boı 
,,~? Bnnu biran için bile 

')llı:a· ~aha dün deaecek ka• 
) fll hır zamanda kurtardı&ı• 
~~ hl, topraklan, havadan gelecek 
""'-'• '-ldırıı öntlnde tebli&eye 

il, Yıa, Y •pacağımız it bellidir: 
"• it ) t~ urumuna yardım etmek. 

~~hıau,._ ~ yol budur. Buau 
• -.cııt ki, laa•adan gelieek 
lllta Gllliyebiliris. 

• Yllkardı da aöylediAimic 

Hava Tehlikesi Karş sın Türkiyedeki Gazetelerde 
Büiün rd are te Geld. Çalışanlar Bir Basın Ku-

B b k 1 t 1 -:-. .. A 1 . lOOO romuna Bağlanacaklar •. 
aş a an sme nonu ve y esı _, __ _ 

• • .., Basın Kurultayı Komisyonları Çalış-
Lı ra Verdı. Yardımlar Çogalıyor. tılar ve:Dilekleri Hazırladılar. ~~ 

--------------------~ .. ----------------------
Kamutay Grubu Oyeleri, Hava Kuvvetlerimizi Artır-
mak için Elden Gelen Boton Emekleri Sarfedecekler .• 

Dua teblikeaiuin ne demek olduAunu gösteren resim. 

Ankara, 26 (A.A) - Buı 
tehllkeılnl bilen 6yelerln ny111 

420 yl bolmoıtor. Üyelerden 

general lamet İnôoCl n aileıl 
Tark hava kurumana yardım 

olarak 1000, kamutay baokanı 

bay AbdOlballk Renda 500, 
An.karı Ulccarlarından bay 

Vehbi Koç 5000, Tark hın· 
cıhk kurumu baıkanı bay Fuad 

Bolca ve çocuktan 500, Erıln· 
can 11ylnı bay Sıff,,t Arıkan 

100, İş bınkaııı genel direk· 

töril Muammer Erlı 5000, Er. 

surum Hylnı bayan Nakiye 

Elgmı 100 •e kamutayın C. 
8. P- menııob bllttın Oyelerl 

12 Llraeı TGrk koou için ol · 

gibi, Tflrk Dua koruma, elden 
geldiği kadar çahtıyor. Ulusun yar· 
dımlarile lıer yıl ordum oza birçok 
&ayyareler armağan ediyor. LAkin, 
ihtiyac o kadar büyüktilr ki, Bava 
kurumu bugllnk.ft gelirile buna 
yetiıemiyor ve yetioemez de... Dü· 
ıünelim: Bctyüs uçağa ihtiyacımız 

var. Bir uçak (60) bin lirayadır. 

Sonra, bir tayyarenin yıllık mae
rafı da gene (60) bin liradu. Türk 
Dua kurumu bagönldl büdce&ile, 
bu itleri na11l y91bilir? Sayın 
Baıbakanın dediği gibi, cemiyetin 
büdceal (30) milyon lira olmalı ki 
kendisinden beklenen ödevi yerine 
getirebilıiD. 

Bava kurumu karaltayında ye
ni bir tlyelik kabul edildi. (Davı 

teblikesiiıi ltilealer) adını taııyan 

bo üyeler, her yıl l1iirk Bava ku• 
romana yirmi lira nreceklerdir. 
Her Tdrk bava tehlikeüai g6rilyor 

mak lı4!re eene.i 62 ıer Hra 
nrmeyl taahhlld etmlılerdlr. 

Batbıkan lıımet laGnO'nCln 
ı .. ret ettikleri han tehltkeel 

karımnda memleketin her tara· 
landan TGrk bna kurumuna 

yardım etmek Osere haH teh· 

llkeılnl bilenler Gyelllfne kaylt 
için bGyGk •ır bueket Yardir. 

Anadol• Aj .. • yeni aye· 
hırla adlarını n yapbkları 

yardım miktarını mantnamaD 

neıreaecekilr. 

Feridun Dlrlmıekln n allell 

(Tark hıH koroma yarbaıkuı) 
50, Fikri Oran 'fe 11lleal (Pi· 
yango dlrektörtı) 100, c.,ıd 
Ye alleıl (TGrk han korumu 

ve biliyor. O halde, hiç durmadan 
bu üyeliğe yuılacağız. Y azılmıya 
borçluyuz. Zenginleriati.r.e gelince: 
Onlardan daha çok oey bekliyoruz. 
Yurdun bir hava tehlikesi kartı· 

sında bulunduğu günlerde, Türk 
zenginleri keselerinin ağzını açma• 
lıdır. Türkiye•nm bir hava tehli· 
kesi karııeında olduğlınu 8Öyliyen 
5ayın Baıbakaa, yalnız tehlikeyi 
göstermekle ı..Jmadı, o da gftcü 
yettiği ve eli ndigi kadar, Türk 
Hava kurumun• yardıma koıtu. 

Bin lira verdi. Şu dakikada, bütfln 
bir TGrk yurdu, hava Eilolanmır;ıo 
artma11 uğrunda, elinden geleni 
yapmıya hazırlanmıı bulunuyor. 
Ege'liler, hoı durmıyacaklar. Dur• 
mıyacak.lanna bfttflo varlığımısla 

iDanıyorua. 

Çünktl: 
Ege'U, 

unutmadı. 

kara gilnleri benöı 

•• 

r 
Say lavlar 

• •••• 
Hava Tehlikesi Kar· 
tııında Vazife Aldılar. 

Ankara, 26 (A.A) - C. H. P. 
Kamuı.y gıüu TIAiye~~ bata 
tehlikeaine kartı •Çlk ol6pııu 
yurddaılara anlatma~ içi.n tayyare 
kurumunu her suretle arblamayt 
kararlaıtırmııtır. Türkiye'oiD hava 
tehlikesine karşı gilvenli ve sav· 
galı olması için grub elinden ge• 
.len büt6n emekleri aarfedeuktir. 

Grub iyeleri bava tehlikeaini 
bileliler araanda ç•lıımıya da ay· 
nca karar Yermiflerdir. 

\. ) 
tefdt ıubeel dlrektörtı) 50, 
Sami n alleıl (T. B. K. teltlı 
ıobell ltJHlanadaa) 50, Ferid 

n alleıl (T. 8. K. teftlt tu · 
bed lıyarlarından) 50, Koul 

•e alleıl (T.H.K. ıeftft ıubeel 

tnularından) 50 Hadi Kocak 

•e ılleal (T.8.K. ıeftlı ıubeııl 

ltJ~rlanadan) 50, Ceu w 
ılletl (Ankua piyango) 100, 
Sener Ziya GGre'fln (T. B. it. 
tahrir tobeıl dlrektGrft) 20, 
S.brt Sargın (T. H. K. tahrir 

eube) 20, Raif Ongar (T.B.K. 

mohaııebe ıubcıl dlrek~ör6) 20 
BtlınCl Kıran (T. H.K. moha· 

ıebe lıyarlanndn) 20, Hikmet 

Yenen (T.B.K. lıyarlırından) 
20, Hakkı Koçar (T.H.K. mu· 

baaebe lıyarlarından) 20 Foa 
Ganman (T.B.K. molanebe it 

yulırından) 20 Orhan Ayçar 

(T.H.'K. netriyat ıef 1) 20 
İımıil Hakkı ea .. k (T.B.K . 
İttaabal pbeıl dii'e1tt6i-O) 20, 
Şnkl Demir ( T. B. K. lsmir 

tobeıl dlrektGrft ) 20, Bakb 
Çalunk (T. 8. K. Glreıob ıu · 

beıl mohıılbl) 20, Moıtıfa Ya· 
yılar (UzonköprO çiftçllerfnden) 

20, Ekrem Demiray (T. 8. K. 

Edirne eubeal bıtkaaı) 20, Rlu 
Akalp (T. H. K. Manin ıubeıl 

muhulbt) 20, Hayri (T. B. K. 

Del'IJ•t ıubeıl ltyırluınclan) 
20, Şef lk Orbay ( T. H. K. 
nefrl,ıt ıobeel lıyarlarından ) 
20, Bayan Saime Yetkin (T. B. 
K.. neırlyıt eabell lt}'arlann· 

dan) 20, ZekAI Akar ( T.B. K. 

Ankara, 26 (.&A) - Ba11n 
kurultayı genel toplantıııı tıra· 

fından Gyelerl ıeçllmlı olan 

aç komlıyoa toplaa;arak gôrtıı 

teller. Bunlardan gaaetelerle 

devletin birlik olarak çıhıma · 
ları yollarını arayaa komlııyoo 

ôğleden evı-1 maukerelerlnl 

bitirmiş n genel dlrekıôrltık 

ile ga1eteler ar11ıuda 11kı bir 

çebıma blrllgl yıpılmaaı oy· 
- gaa oldajaaa karar vermlt, 

bo tı blrllğfaln pr.tlk bir yor. 
dan yerine ~tlrilmeııl için 

hftktlmetle ba11n ırasında bığ 

lınh itini görecek bir organın 

yıratılmıeını onylamııtır. 

Klllttır komlııyonu lıtanbol · 
da Algın olarak g6r6len ıa,t. 
yarııının önClne geçllmeılae 

n gllndellk gmsetelerln bir 
HflllDID 94,860 HDtimelre 

murabbaıadm arbk ~olmama· 
11na lazom~göııterUmfıtlr. 

İçiıleri Bakanı Bay Şükril Kaya ve 
Matbuat Genel direktörli 

Bay Vedad Nedim 
TGrk paeteclllglade kalite· 

den alyade kaotlteye mewkl 
- Sonu 5 inci ybde -

8. Hamdi Nflzhet Sfiylflyor 

Bir Kolera Endişesi 
içinde 24 Saat! .• 

"Y elan, Kadının 
Modafaa 

Hayatta Biricik 
Silahıdır .. ,, 

SordoAom Sualler Şunlardır: 
1 - Bayatta ençok korktoğuous dakika, 2 - Ençok aevind~i

•iz dakik•, 3 - Saadet hakkındaki telikkiniz, 4 - En fazlı ya. 
laa söyliyen kadua mıdır, erkek midir, 5 - Yalan lbım mıdır? 

fJetad Hamdi NClzhet, gerçi 
ecsacıdır amma, bizim mealeğln 

yıllarca kahr1na çekmlı, mfl 

rekkeblnl yalamıotır. Belki yazı 

odalannda gecelerce tahtıko · 

r•l•rlle ıarm•ı dol.. yıth~ı da 
wakldlr. 

Titiz, eerl bir tahrir mtıdtırft 

lmlı. Bereket., ben 0noala ·be· 

.... er çahfGladım. c.Dıaı ıııkan 

mohaııebe lıyarlarındın ) 20, 
Sllleyman Sırrı ( T. H. K. Def· 
rlyat Ş. loyarlarından ) 20, İb 
rahim Baearan (Veznedar) 20, 
AIAeddln Toncok ( T. H. K. 
han ş. lıyarlarından) 20, eu. 
mi Al11n (Piyango umumi mtı 
rakıbı) 20, Bayan Halide (le 

tanbul Şlıll) 20, Vedid ( Bat· 
bakınhk ôıel kalem dlrektörG) 

20, RCltd6 Argun ( Kamutay 

daire dlrek&Grl) 20 Ur1. 

Bay Bımdi Nfizhet 

veya lladeıl n•laa akuyaHr• 

mlı bir ya11 görlaee, muhar
ririn yClltıae dikkatle bakar, kı· 
ha bir ıeılt; 

- Bunu ıepetr; tekrar yut 
Diyerek ktgıd tomarını fır· 

latır atarmıı. 
Ga1ete ldarehınelerlnln iare 

mGdClrlerl, patronlan, mClretd· 

- Sona 6 ıacı 7Glde -: 
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Kılavuz 

için Dersle~ .. 
••••• 
- 13 -

Tabela etmek - ~~giUemek 
Bu, mabeuı - özgO 
Şahat - l·Şab11g (Perıonnel) 

2·(MDmtaz, asit anlamına) öz· 
gtln (Orlglnal) 

Şabef, huıod - özel (prlne) 
Şabılyel - l ·tahslyet (per· 

10nnallte anlamına), 2 öıgdnlilk 
(Mamtazlyet, aallyet anlamına) 

Mahiyet - nelik, tçyilz, öz 
Haau, haulyet, hosueiyet -

Oıl6k 

Kullanııta belki en fazla 
gClçlClk çektlğlblı kelimeler bun· 
)ardır. Çilnka bu kellmelerln 
arabcalarını da· bir tGrUl birbl· 
rlnden nerede ayırd edip, ne· 
rede blrleıtlreceğlmlzl bilmeyiz. 
Tarkçe yeni karoılıklar bu ke· 
llmelerln gerçek anlamlarına 

göre ayrılmııtır. Mluller bu 
karııhklann ne kadar kolay 
anlaııhr •e •yrıbr olduğunu 
göaterecektlr. 

"K lnozda ayrım ıöıd fark 
anlamına öıgfilenmlıtlr. » dedi· 
gtmlı •akit tahılı etmek tözd· 
n6 katıılamıı oluyoros. 

Ba romancının kendine özgil 
bir 6alubu •ar. 

Bu kftnClde aôı söylemek 
yalnıı ılıe öıga değildir. 

Fikirce anlaımuhğımıı, ara· 
mısda tahılğ doıtlulun bozul· 
muına eebeb olmamahdıı. 

Sise tabeiA ıngl m, beni 
doğruyu töylemekten abkoya 
maı. 

Son yudığımıı kltab, TClrk 
yaııcılan an11nda, ılıln Ozgan 
çehrenlıi bClıbatan bellrtraloılr. 

Ayrıbınlık lSzgGalak demek 
deglldır. 

Hiç klmee, baıkuıaın Osel 
hayatı ile ağntamu. 

Son ya&J pro,ramının değlt· 

kelerlnde de ıördClğClaOz ilzere 
hiçbir özel gtrlıtm, kamuğa11ya 
karoıt olam11. "Hiçbir hoeuıi 
tetebba.., menfaati umomlyeye 
ııd olamu.,, 

lamet 1aoao yalnız, devlet 
adamı olar1k, bayok bir tah· 
ılyet değildir. Yazı ve nutuk· 
!anadaki Ozg6alak te değme 
yamanlarda bulunmaz. 

Bu tola lçyGz6a6 bana an· 
laıır mııınıı? 

Doatonuıa benim içinde bu· 
landuğum ıorloklan anlatacak 
öıde bir mektub yazmanızı 

rica ederim. 
Slıln özganlftğilnDı açık 

ııOylemenlzdedir. 

Baharda ban değtıkenllğf, 

lıtaabol'ua öslGklerlnden biridir. 
• • • 

Öneri - FedakArbk 
Önerir, öneren - fedaktr 

Y ord ••guında TClrk olan 
öneriden çekinmez. 

Önerir bavacılarımııdan bir 
pilot, bu kua ııra11ada ao 

~ukbnbblf ile yedi klılyl 
Glamdea kurtardı. 

Mleallerde geçen yeni ke· 
il meler: 

Sa•gı - MCldafaa 
SHgımak - Mddafaa etmek 

• • • 
1ptldıl - ilke 
Tnıur kellmeıl tOrkçe ol 

doktaa ıonra ilkeyi artık doğ· 
rodan doğraya iptidai yerine 
kallan•bllir. 

Ba adam yıtayıoıada bir 
tClrld llktUktea kurtulmıya · 

caktır. 

KGyllUerlmlı hen6ı ilke ha. 
yat ııartlanndaa karatulmaı 

değlldJrler. 

- KO.çftk 

~:c~:dosıri Hava Tehlikesini Bilenler. •=Şa=~m=el:=~=.!=:a=~;=::===:;;;ıııo""""~ 
eolosluğuna tayin edlleO ••••• 

Kurultayının Saygıları· 

-na Gelen Karşılıklar 
Ankara 26· (A.A) - Türk 

tecim ve eadGııtrl odaları dör· 
d6acCl genel koraltayınca elblr· 
llğl ile onanan teldJf dzetlne 
çekilen ı•ygı telyuılarına aıa · 
ğıdakl karııhklar gelmlı ye 

kurultayda okunarak alkıılarla 

karıalanmııtar. 

B. Celil Bayar 
Ekonomi bakanı .. 

TClrk tecim •c end6atrl oda· 
tarı genel kuroltiyı mClnHebe· 
tile haklumda göıııterllen can· 
dan duygulara teoekkür ederim. 

Relılcamhor 

Kamil AtaUlrk 

8. CeJAI Bayar 

Tecim ve end6elrl odaları 

genel kurultayı 
Ekonomi bakanı 

baıkanı ye 

Tecim ve endOetrl odalan 
genel kurultayının hakkımda 

gösterdiği duygulardan ötClrd 
tetekkOrlerlml sonarım. 

K•motay baıkanı 

Abdftlhalik Renda 

B. Celtl Bayar 

Dördanc4 tecim ye end6etrl 
odaları genel koraltayı baokam 
ve Ekonomi bakanı 

Tecim ve endaıtrl odaları 

genel kurultayının hakkımda· 

ki içten duygularına teıekk6r 

eder, çahımalarının yurd eko

aomlel için verimli olmaııDJ 

diler ye ııyın kurultay ayele· 
rint ıevgl ile ıeltmlarım. 

Baıbaktn 

l ıtmet lnönft 

Uşak 
Şeker Fabrikası 

Kar Dağıttı. 
Utak, 26 (A.A) - Uıak 

ıeker fabrikası ortaklarına bu 
yıl ytlıde yaz klr dağıtmayı 

kanrlaıtır1Dıt ve bonon yGzde 

elllılnl Odemlıtl. Bu defa geri 
kalan yOzde elllelnl de ödemlye 
baılamıtbr. 

Mtlzmln - ıtlretea 

Sllreğea bir nt1le bClttla kıt 
nhatımı boıdu. 

• • • 
Taassl, teıkllat - OrgClt 
Uzu• - örgen 

Teıkil etmek - 1 tekille· 
mek, tekil nrmek, meydana 
getirmek, kurmak, h6kmClnde 
olmak, demek olmak. 

2 - (Taazıl ettirmek anla· 
mını) örgelemek, Orgemek 

Teıekkdl etmek - 1 tekli· 
leımek, tekil almak, meydana 
gelmek, kurulmak, 2 örge· 
lenmek. 

Şekli (T. Kö.) 

TClrk han korama en fly· 
dala örgdtlerlmlzden biridir. 

Putlmlz batan gençliği yeni 
bir örgClle b•ğhyacakbr. 

Göı, en ukıaalmak lbım 

gelen örgenlerlmlıden biridir. 
Btltfin ıpor gençliğini, [yeni 

bir anlayııla, örgelemellylı. 

Bu hareketlalı yord ıavga11 
bakımından, bDyGk bir ıoç 

hakmCladedlr. ( Bir aoç de· 
mektlr. ) 

Aakara'da yeniden Qç ano· 
nim 101yeıe karulmuıtar. 

- ULUS -

HerYıl En Aşağı(20)Lira Veren Yurd
daşlar üye Yazılacaklar. 

Ankara, 27 (A.A) - TClrk ban kurnmu baıkanbğından: 
Han tehllkeılnf bilen fiye yazılmanın ıartlara ıunlardır: 

A - Her yıl en aoağı 20 lira vermeyi taabhBd etmek, toplama lılerlnl kolaylaıtırmak için 
taahhftdler her yılan haziranında alınacaktır. 

B - Ban tehJlkeılnl bilen Gyelere bir Oye nomaraeı ile ôzel bir rozet verilir ve lılmlerl 
ajanıla yazılır. 

C - Taabhadilnil yerine getir mi yecekler TOrk. ban kurumuna haber •ererek O yelikten çeki· 
lirler. Üyelikten çekilenlerin lılmlerl de ajansla y11ıhr. 

Ç - Yirmi liradan •ı•ğı yardımda bulunanlar Tork han kurumunun yardımcı 6yeal olurlar. 
Bu dyelere roıet verilmez n lılmlerl neşredJlmez. 

D - Han tehllkeılol bilen tlye yazılmak için Ankare'da Tilrk hava kurumu merkezine, baeka 
yerlerde Tark hava kurumu ıubelerlae mOracaat · edilmelidir. 

---------------------.. ---------------------
Bütün Basın Ailesini Mütees-

"' Radomlr Martakovlç dl• ~yt· 
bay Doktor Behçet Uı'o 
ret etmlıtlr. 

Ziyaret 
İlbaylık hukuk tolerl ~ 

törtl Bay Fuad Yurdchf; ,.t1' 
sabah ıarımız Fnn11s ye 1 ,,ı 
ceneral koaeoloslarını ,.,. 

elmlıtlr. , 

Sporcular Kon~. 
6 haziranda Ankarad• ;_.. 

lanacak olan T6rklye ~ ..... 
cem:yetlerl ittifakı ko1DF._ı. 

lzmlrdekl ' epor kulcıbler~ 
gelerl de _Jidecektlr. D 1' 
haf taya salı g6n6 Aokatl 
hareket edeceklerdir. • 
Panayır Koınite8~ 
İzmir panayu komltetl 

toplanmııtır. ~Hl 
., k,0...-

Panayır itleri için 1,. 
· · sir Eden Bir ölüm •• 

(ikdam) cı Ahmet Cevdet, Kalp Sektesinden öldo. 
Ankara, 27 (Öıel) - BaBln Kurultayı, gazetecilerin babaeı yerinde bulunan ve diğer gazete· 

ellerle beraber Kurultaya davet edllmlt olan (lkdam) gazeteıl sahibi Ahmet CeYdet'ln, Kurultay 
adına beı klılllk bir heyet tarıftndan ziyaret edilmesi kararla111rmııtır. Gazetecilerden marekkep 
olan heyet, bugQa Ahmet Cevdet'! otelinde ziyaret etmlıtlr. Ahmet Cevdet, heyell kabul ettikten 
•e kurultayın gösterdiği kadlreloaılıktan ıevln .ini beyan ettikten beş dakika ıonra kalp ıekteıfn. 
den ölmGştClr. Bu ölClm, b6tfin buın alleelnl mCltee11lr etmlttlr. Merhumun cenazesi İstanbul'a 
nakledilecektir. -Nazilli Fabrikasının Temel
atma Merasimi Geri Kaldı 

9 Eylôl Panayırı Başbakan Tarafından Açılacaktır 
Ankara 27 (Ôzel) - Nazilli fabrlkaıınıa temelatma merasimi, ağuetoea kaldı. Baıbakan General 

İsmet İnöad refakatinde İçlılerl bakanı Bay Şakra K.aya oldukları ·halde 9 eyhU arııuloaal pana· 
ymnı açmak Gzere lımlre gelecekler ve ondan ıoara Naıllllye giderek fabrikanın temelini 
atacaklardır. ............. ·--------

.Balkan Tıp haftası 

Istanbul 'dan bir Heyet 
bükreş'e Gidecek .. 

Mason 
Teşkilatı 

Kaldırılıyor Mu? 
Ankara, 27 (Ôzel) - C. 

İstanbul 27 (Özel) - Balkan hh baf taıına lıtlrak için dok· B. Partlelnla dördancil bilytık 
torlarımızdaa profesör bay Akıl Muhtarın baıkanhgı altında bir kurul.ayında, merkezleri Tür· 
heyet tetekkCll etmlıtlr. Bu heyet, Hazlnaıa birinci haf taeı için· kfye dışanda olan teşekkillleıia 
de BGkreı'e ldecektlr. kaldırılması kararı verildiğin· 

g den Mason teıkllAttnın de kal· 

Sahte Diploma ile Katiblik Yapanlar dmıacağı yazıhyor. 

Ş b k M O 
Sanayiciler 

e e eye ensub lan- Toplandılar .. 
1 T k • t Ed • ld • ı Sınıyll teşvik yuaıından ar ev 1 1 ı er.. istifade eden earımızdakl fab · 

lıtanbal, 27 (Özel) - Sahte diploma ile aakerllk kltlbllğl 
yapan bazı ki mıelerden mOrekkeb bir oebeke yakalandı, zabıta, 
tahkikata baılamıttır. Şebekeye menıub oldoklm anlııılaa b11ı 

kimseler teYklf edilmlıtlr. 

rlkatörler dan tecl m n endaet· 
r1 odaıında bir toplantı yap 
mıılardır. Bu loplaahda eko· 
noml bakanhğıad• yeni teıek· 
kal eden kojpktar aenlılala 
gönderdiği anket için .erilecek 
cevablar görGt6lmGştOr. 

baıkanın Ankara'da yap~ 
tebbaıler ve elde etdll ,Iİ 
lar hakkında baıkaaıa ye 

izahat dlnlenmlıtlr. 

ilbay Çeşınede pıP 
lıbay General KAsllD .,,,, 

d6n otomobllle Karab ,ılı 
llçabayhğana gltmlıtlr. GeO 1' 
bogiln KarabarundaD ce•-;,.. 
geçecek ve yarın akeılll 

mıza dönecektir. 

Okulalar Kadrol~ 
Şınmızdakl Orta oku:,... 

Uee •e Ôğretmea okolı ,-

1 Hazirandan Eyltil 935 '°:,... 
k11dar dört ayltk kadrO ı~ 
maaı ve 6cret havaleleri 1Jb'1' 
tar Bakanhğındaa dOD 
bğa gelmlıtlr. 

Pamukçuluk 
Nazllll Balkevl tır9~ 

(Pamukçuluk) •dı ile bir rJ•· 
baetarılmaktadar. Bo e,et .,. 
zilli meaıacat fabrika11°•~. 
meli atıldı~ı gan halk• 

tılacaktır. 

Bay Suad 
ı·wiJle Şarbay Muavin le 

Tayin Edildi· . .,, .,. " .. İzml r belediye 1 tf 
monlnllgtne ıehlr ınecll.ı e41ı· 
sinden Bay Suad taylo .,~ 
mittir. Cenç n çahık•0 dll, 
daıımıza muvaf faklyetlet 

Deniz BayraJ111 
" 

1 •dl 10 Hulranda 1za1 r lı' 
İatanbol'd• bCly6k ::>lr ,.,,_~ 
•e dealsclllk bayramı f 
cıktır. Devlet denlsyolll" ti 
netimi (İdaresi) tarafı•cltO 
program bazırlaaınakt1d•f· ( 30 ) bin Alman Büyük 

Gösteriş Yaptı .. elefoo: 3151 TAYYARE Si N EMASITelefoO: ,ıS 
Hambarg, 27 (A.A) - Deniz ıeferletl gClnfl mGnaeebetlle dfin 

Almanya'nıa en bfiyClk toplanll salonu olan Hanı holande ya· 
pılan tesah6r Alman ulusunun en muazzam tezahGrlerladen hl· 
rlel olmaıtur. Otuz binden fazla Alman nlonu en k6çGk köte· 
elae kadar doldurmakta idi. Bakan Dr. Gôbela'ln muvaealtta 
eoau gelmlyen coıkun alkıtlarla kartılanmıthr. Bôlge ulueal Sos· 
yallst leff Dehle ile B. Göbel& birer eoylev nrmlılerdlr. 

Mussolini'nin Nutku Şid-
detle Tenkid Ediliyor. 

Parla, 27 (A.A) - Gazeteler MoHollnl'uln ıöylevlnl tefsir 
etmektedirler. Sol parti gazeteleri MoHolinl'nla eöyleviol şiddetle 
tenkit etmektedirler. Popoler gazetesi diyor ki : 

Anlaııhyor ki halyı ancak Habeılıtan'da öz~ur bınkıldığı 
takdirde Stresa'da kabul edilen politikayı gatmeğe eggfn gördn· 
mektedlr. 

BUGÜN ~· 
"Demirhane Mftdilr611 filminin çok alkıılanan bOJ1" 

dııı GABY MORLAY'ıa en bftyOk eseri : 

O Da Bir ZamanmıŞ·· 
. "',.._ 

Meıhur Fran11z muharrirlerinden M. Croluet tarafı• ~ 
zılaa ve biltan dOaya dlllerlne çe•rllen plyeıladen ab S fi 
GABY MORLA Y - ANDRE LUGUET - JEAN &f t\' ,
kaçak JEAN BARA tarafından temsil edilen ıneYeı111lO 
bayok f lllmlerlnden biri.. • 

illilıİıl FOX Dünya Havadisler• 
Fiatler HergO.n ve her seansta: 

25 a 35 a 50 "ot'! 
SEANS SAATLERİ: Hergftn 15 -17-19-21,15· p;d/' 

be 13-15 talebe eeaaeı. Cuma 13 te llbe ıeanıı. 

-~k 
''1ıeo 
~key 

a. 
''• ı ... , 
•e 1 
iat,, 

' ' 



• Hava Tehlik~i Karşıs~~da E . G Ü ın Ü ın ş a ır <dl lUI y lUI a ır o 
ıyanet işleri Memurları r 1 . I . . I .. .. N d · r -
Da Tayyare Alacaklar.. Hergon. ncır şının çyuzu e?ır MMuhhadc~r11 ve 1 • Beş Kehme. ve Neler Yapılmıştır o a 1 er •. 
;.tnır'deki Diyanet işleri Meusuhları Dokuzuncu Lisıe - • 931 den Evet Ev iş· 
1l' Heyet Kurarali işe Başlıyacaklar 1 

- ~aııeı;;!ak, ~~!~ı:ek. Aydın Kooperatif inin Kilosu Beş bu- gal Edenler kazandı . 
•• &.ıh.kan General ismet lnö Bay Lütfullah Do&ao sözle· 

3 
- Kotarmak f'lUk Kuruştan incir Sattıg~ 1 Haberi 

.. ., o Örnekler: ~ 
ı~.th,va kurumu ve basın rint şöyle bitirdi: 1-Suşekeri critİı'. Hakkındtt Ne Deniyor? 
ÔQ buıı ) kurultayında iki - Bizler, eamUerde halka 2 - Bilmece açmasına (Çöz· 

le e:u (Mftbim) eöylev verdi mesine merak ettiniz mi? 
edı kt: 3 - Aramtzda bütün anlaş· 

İzmir gazetelerinde, iki güo 

denberl, yenl bir lnclr mee'e· 

lesi belirdi. Dün yazdığımız 

gibi, Ödemiş incir üretmenlerl, 

Bıışbakanlığa bir tf'lgraf çeke· 

r,.k, İzmir'dekl h zı ihracat 

tecimenlerinln kllosu beş buçuk 

kuruştan alivre incir satışı 

yaptıklarından şikly et etmiş 

Jerdlr. 

..._ T4 L mazlıkları kotardık. 
~P .. I L fAlye bir bava tehlt-

lllr d 2 - Çarei bal - Çözge, kotar· 
hlh şıeın a bulunuyor. Türk 
~~Q b may~u 
il~ · avadao gelebilecek teh- Örnekler: 

'Ye karşı haıırlıkh bulıınsuo,, 
IG118•obık1oın bo sözleri, bO.· 

l~Qıl ,~eınlekette olduğu gibi, 
le t de de büyük bir dikkat 

dıt ligi Ue karşılanmıştır. Şa· 
'•11 ltb camii valzı bay Lütful · 

lıt~ l>o~an ınatbaamıza gelerek 
tttnlara söyledi. 

ı,:-- Bışhakınamız general 
... et 1 ö 

uı11 D nft'nün eözlerl, Tü~k 
eunu vatao müdafaasına ç•t 

~ '''Yor Bugün en biiyük ude,ı , 
•tt ll.llz, hava kuvvetlerimizi 

le~ı~~•ktır, TOrldye bir hava 
~' eeı karşl8loda bulunur· 
dll"tJ, 'I'ürk olusu elbette boş 

Şadırvan camii vai21 
Lütfüll:ıh Doğan 

Day 

t11ın 
Gtert •z. Her Türk yurddaşı: hitaben söz eöyllyen adamlarız. 
~il ne diişenl yapacak, hava Memleketin bir bava ıehlikeel 
ht:~etlerlmlzin artmasına gftcil 

karşısında olduğunu halkımıza 

hatırlatırken, herkesten önce 

biz vazifemizi yapmıya mec· 

8 
~ kadar yudım edecektir. 

ı,tı en, diyanet işleri memur· 

dt, "tJdın biriyim. Ttirklye'dekt 
be •net işleri memurlarının horuz. 
bı,Pel, aylıklarından muayyen Haber aldığımıza göre, Bay 

ile llılktaranı tayyare cemiyeti· Lütfullah ite diğer Hgtlller bu 

}G ;eriyorlar. Toplanacak bu iş üzerinde çalışmaktadırlar. 
h~ elerle ordumuza bir tay· Bir kaç güne kadar bir h,.y~t 
be hediye edilecektir. Fakat teşkil edılerek lee başlıyacak · 

ıı, b 
~~.. tına az görQyorum. Ay· lardır. Memleket müdafaası 

1Gtdtırnızdan kesilmekte ol&11ı uğrunda vazife alau yurddaş 
dt eler toplana dursun, btz )arımızı takdir ve tebrik ederf z. 
~ Ylln .. t işleri memurları, eo 

'" b ,, lr zamanda ordumuza H Ik • d 
tıc, bir iki tayyare almah· a evın e 

)ıg • 
I e alrnıya borçluyuz. 

Saz Sairleri. 

1 - Bu işte nasıl bir çö2ge 

bu]acağımızı bilemiyorum. 
2 - Bu işin kotarma yolu 
nedir? 

3 - Tarzı hal, sureti tesviye -
Anlaşıt 

Örnek: İki larııf da bugüne 
kadar hiçbir anlaşıt bula· 
madılar. 

4 - Beynnııt - Diyev 
5 - Nutuk - Si>ylev 

Oroek: Jsınet İnönü dün yeni 
bir sciylev verdi. 

Bir muharrlrlmtz, dün incir 

satışı ile alakadar olarak bir 

tetkik yapmıfltır. Ödemiş ve 

diğer incir müstahsillerinin şl 

kAye! lerl şöyledir: 

Blzf m f ncirlmlzl 5,5 kuruş 

bu 

tan satmıya başlamışlar. 
\... ___________ ..) Fllbııkika, Türk of iste 

Kövlülere Sa-
.1 

tılan Toprak ... 
Bu da 20 Taksite 
Bağlanacaktır. 

Önceden köylülere değerleo
dlrilmek suretlle arazi dağıtıl · 

mıştır. Mtzadda satılan arazi ve 

emlakin borçları yasalar ile 

yirmi yıllık takeltlere bağlan · 

dığı halde mezadJa satılmadığı 

için köylillere dt>ğerlendirilmtk 

sure tile satJ lan arazi taksit~ 

bağlanamıyordu. Öğrendiğimize 
göre bu muamele Finans Ba· 

kanlığınca gözönüne alınmış ve 

köylülere verilen arazinin de 

yirmi yıllık taksite bağlanmasa 

muvafık görülmüştü, hogiiuler 
de bu mes'eJe hakkında Bakan · 

hktan D«'fterdarlığa emir gel· 

mesl bekleniyor. 

suretle hareket eden iki f lrmo 

tesbit etmiş ve raporunu Eko 

nomf Bakanlığına göndermiştir. 

Muharririmizin llk temas 

ettiği ve bu işlerde vukofu 

olan bir zat demiştir ki: 
- Evet, bu hiidheyl ben de 

fşlltlm . A vrupaya ekstrlema de 

nllen cinsi 8,5 kuruşa eatmıya 
başlamışlar ve bu satışı yapan 

laam arasnıda Aydın satış koo 

perattf leri ittihadı müessesesi 

de bulunuyormuş. Bu eekizbu· 

çok kuruşun 3 kuruşu ve 2 
kuruş 30 parası, buradan Ram 

bnrg'a kadar yapılacak masrafa 

karşılıktır. Geriye 5,5 kuroş, 

5 kuruş paro kalıyor. Yeni 

küçük bir kiirla bu nevi lDctr, 

müstahsl ~den 5,5 kuruşa alına· 

cak demektir. 

Şerif Rlz11 Halefleri, Ham 

'llb:llılr'deki diyanet işleri men· 
b, •tı bnnu seve seve yapmıya 
tırd 1 1 tııı •r ar. zmlr tayyare ce· 
Yeti b &,1 aşkını bay Hakkı 

g, Coğtq ile konuştum. İlbay 

' Kızılay 
Türküler Söyledi. Haftasına Hazırlık Var 

...... 
bnrg'la acentaeı lJe muhabere 

ederken aceotae•, 

(Kooperatif şu f iatle estış 

yaptı) şeklfnde malumat vermiş 

ve Şerif Rize Halef ini de bone 
Dün saat onseklzcle Halkevl 11,:'rat Kbım Dlrlk de diya· 

ı,~1 lşlerl memurlarının bu le· salonunda değerli sız şairleri· 
llıijrerınt kıvançla karşıladı B. 
b, ttın(lq de dahil olacağı bir 

h. )let ltşldl ederek derhal işe 
t 1Yaca6 ı;ız. 

~.k 
~ at hu kadarı da yetmez. 

'•e~leltetimlzde onbiolerce köy 

ot~Q •r, her köyün bir imamı 
lııı ğuna göre, muhtarlar gibi 

•ını 

mlzden Sıvae'an Sivrfalan oba· 

eından Anra ıişık Veysel ve 

Aşık İbnhlm tarafandao sazla 

halk tftrkiUerl, deetaolar ve 

koşmalar okunmuştur. 

Saz şairlerimizi dinlemego 

giden halk, salonları doldur· 

muştu. Birçok Ulrküler ve des 
ltl' •r da birer lira, ikişer 

1 v dik tanlar zevkle dinlenmiş ve halk 

Kızılay haftaııı haziran ayı inanmıyarak (lmkiioı yoktur, 

ortalarında yapılacaktır. Bu eğer öyle fse bu malı bizim 
yıl Kızılay haftası; geçen yıla namımıza eatın alınız) şeklinde 
göre daha cenh olacaktır. Bu· cevab vermişler.. Acentanın 
nun tçtn hazırlık yapılmektad•r. 

cevabı, bftsbdtüo enteressao 
Perşeu:ıbe günft Kızılay ce· olmuş: 

mlyetl merkez binasında saat (Namınıza ve bildirdiğim fi. 
9,30 da İlbay general Kazım atle mal satın aldım) 
Dlrlğln başkanlığmda bunun Şu vaziyet gösteriyor kt, 

için bir toplantı yepılacakt1r. koop~ratlf de, şahsi müessese· 

Tütünlerde Haşere ler gibi hareket etmiş. Bana 

hıt er leri gilo, ordumuza 
oıll değil, birkaç tayyare almış 
•e,:Qı, İmamlarımızın bunu 

h,~L &eve kabul edecekleri mu 

Bergama'nın Kadıköy ve kalırea, müstahsil hiç te zarar 
şalrlerlmlz sürekle alkışlanmış · Göçbeyli kgylerlnde tüUinlerde etmlyecek, belki de böyle ha· 
tardır . Aşık Veyeel'ln (Atatürk trlps haeereei görülmilş ve tanu reketlerl, gdecek yıllar için 

'•ltır. 
marşı) çok ~özeldi. Değerli direktörlüğü tarafından savaşa kendilerine btr ders olacaktır. 

halk şairlerimizi kutlnJarız . başlanmıştır. Ben şu f lklrdeylm: 
~ ..................................................................... ~ ...... . 

~- ____ Türkce'ye çevireAJ: TZCI .• 
•lıı lr ııdam feda etmeğl göze otel eah\hlnden lbımgelen ize· 

~tlı?.. bit.-aldım. Mektebll talebenin 

da <>ile ınü(ettlşl, biran dılşün · adını da ondan öğrendliia.: -
•e 

aonra mırıldandı: Dilsiz Bir Haydud 
he~ Bo f llı:lr fena dt"ğll... (Eski mahalle oteli), Sen neh· 
Ji'1l •l faaliyete geçmek lılzım. rlnln sol ııahlllne döşen dar 

Aıı._ •t bo otelin nerede oldn· bir sokak içindedir. Dört katlı· 
Qta biliyor musunuz? dır. Fakat öyle bir otel ki, otel 

hı, ~ron lkzel derhal cebinden demeğe lneaoanı dill varmaz. 
•ltae •rt çıkardı, polis mftfettl· Karanhk, baııık odalar.. . Kon· 

1lııttı: förden, temizlikten eser yok ... 

4.1' l~te otelin bir kartı... Böyle bir "telin mftşterllerl, 
14t~8 

dıı._ tnahim. Rodney Arool parası, kazancı az olanlardır. 

d~._ Y•tnıakta olduğu hastane· Ayda pekaz bir para ile bir 

@'elirlı:en otele uğradım ve oda tutmak milmkündür. Bu-

non tçlo, artistler ve ytikeek Otd sahibi, mektepliyi yanı· 

tabelllerlnl yapmakta olan genç· na çağırdı ve onunla beşeriyete, 

ler bo ote le çok ı ağ bet g6ste · beşeriyetin ıstıraplarına dair 

rlrter .. Yarının, istik.halin btı· konuşmalara boş\adı. Fakat Gas 

yük adamları hep bu otelde ton böyle şeylerden henftz ha· 

yatar kalkarlar, tahelllerlul bl· herdar değildi. Ekmek elden, 

tlrdlkten sonra, otelden ayrılar su gölden diyerek tahsilini yap 

giderler. makta ola o bir geoç ne df ye 

Otelfo sahibi, Ek adında bl· genç yaeta böyle saçmalar dü 
ridlr. Yaman bir adamdır. Adeta şüneün? Genç mektepli, yerinde 

bir lnean earrafıdır. İnsanın 
nabzına göre ~erbet verir. Şa · 
raba çok düşkündilr. Şarab ka · 

dehi elinden hiç düşmez ve her 

şarab içişinde, kendi aklınca 
bir felsefe yumurtlıır. Hele, eon 

gilnlerde içkiye çok dilşmüştü. 

Otelci Ek, şarab kadehi elin· 

de dolaşırken, otelden içeri, 

Gaston Aberoetll girmişti. Bu 

gencin kim olduğunu biliyoruz: 

Sorbon üohereltesinde tahsil 

etmekte olan genç mektepli ... 

duramıyan, acele acele eöz eöy· 
llyeo bir delikanlı idf, adı üs 

tünde delikRnh... İçi içine sığ 
mıyan bir deli bozuk . . 

Gaston, şık gezerdi. Başında, 

kenarları geniş bir f 8tr şapka, 
gözünde, etrafı sedef çerçeveli 

bir gözlük vardı. Fakat arka· 

sındaki elbleeuln eski olduğunu 

söylemlye hacet var mıdır? Ya 

kışıklı bir genç oldu&u lçlo, ne 

giyse yakışırdı. İoce siyah hı· 
yıkları, dudaklanoı eüelü.yordu. 

Bu işin idare makanfzması, 

yani direksiyonu İzmir'de bn 

lunduktan ve kuvvetli olduk 

taıı sonra onlar bu yaptıkları · 

nın cezasını çekec,,klt!rdir. 

lohi~ar idaresi bu yı 1 bur· 

d11yı mahallinde 4: kuruştan 

eatıu alacaktır. Bu, muhakkak 

tır. Bu böyle olduğuno görı-, 

İzmir merkezinden daha iyi 

mahsulü 5,5 kuruşa satış ya 

panl9 ~, piyasada umdukları va· 

ziyetl bulamıyacaklardır, bu da 

kat'idir. Ve binaenaleyh, yap · 

tıklım Avrupa satışından daha 

yülı.stk değerle mal almak mec 

burfyetiode kalecaldardır. 

Biz bu l~in içinde bulunu· 

yoruz. Mesela reko!t,.ye bir 

fevkala leli~ arız olabmr, yahut 

mahallinde lobhar idaresi fi. 
etleri tutar, nitekim de tala· 

cakhr. Bu takdirde piyasaya 

leteodlğf gibi mal gelmf'Z. Evelkl 

eene gf'çeo bftdlse hatırlardan 

çıkmamıştır. İncir 15 ağustosta 
bekleniyordu; halbu ki hava 

]arın müsaal esizlf ği yüzünden 

28 ağaetoea kaldı ve kendi 

blldiğ-foe satış yapmış olan ta 

clrler, bilmem kaç kuruş farkla, 

mal tedarik etmek mecburiye· 

tine ve tela~e düştüler. 

A~ıl mr.ı;'ele, İzmir merkezi 

oe fazla mal indirmemek, mila 

tahsili tatmin ~decek şeklide 

hurda mübayea eımektlr. 

8,5 kuroea satış yap .. nlar 
arasında Hoca zade firmasının 

da bulondoğa söyleniyor. 

Bu malumatı aldıktan eonra 
bir de Aydın incir kooperatl· 

fine baş vurduk. Direktör bay 

Talat, sorğumoza şu cevabları 

verdi: 

- Söylenenler, bem doğru· 

dur hem de yanlış!. Hata 

şursdadır: Bizim, A vropa tes 

liml, sekiz bu çak k unı şa sattı · 

ğımız maheul, onların dedik

leri iyi cine d~Aildlr. Bilakis 

hurdanın biraz farklıeıdır. Evet 

idare mecllelmizio bir karan 

vardır ve bu mahsul, adi cine 

tendir. Kilodaki incir tanesi 

80 85 dlr. Halbuki başkaları· 

nlD ayol ffatle satış yeptıklan 
mahsulün adı (Alman clnevin•) 

dlr ki, bu çeşit incirin kilosun · 

da tane adedi (68 70) dir. 

Yani aşağı yukarı iyi cins 

Gt'DÇ mcktep ' I, otel sahibi 

nln yanından ayrıldıktan sonra, 

Amerlka'lı polis haftyeel gö 

riiodü . Otelci, yeni müşterisini 
kar~ıladı, ona da yanıbaşında 

bir yer gösterdi. Baron lkzel 
sordu: 

Benim odam hazırlandı 

mı?. 

Evet, hazırdır... Birinci 

katta ... Nasıl emretti iseniz öyle 

yaptılr. 
- Mektepli Gaston Aberne· 

tll'I arıyao oldu ma? 

- Bogüu çıkan akeam ga 

zeteleri, bir hadiseden bahse dl · 

yorlerdı. Haydcıd "tan'ın vak'a 
sı... Gazeteler iotlear ~ltlkteo 
biraz sonra, yirmi kadar müra· 

caatla karşılaştım ... 

- Siz ne cevab verdiniz? 

- Bana nasal tenblh ettlse· 

niz öyle yaptım. 

Muhacir ve mübadil oldu 

ğu halde haziran 931 tart 

hinden evel tahsis kararlle 

kendisine mal, mülk verilme· 

mlş olan. fakat ev işgal eden 

bin kadar alyle vardır. Bu 

g\bller için Finans bakanlı· 

ğnıca bf rşty yapılmasına im· 

kan görülmıyor, İçişleri ba· 

kanlığı da bunlara ev veril 

mesinl veya lşgaHeriodekl ev 

IP-rln tahqiıı edilmeeİDİ isti 

yordu. Ô~rwdlğlmiz~ göre 
Finans bakanlığı bu mee'el :) 

hakkında şarımız Defterdar 

lığından mütalı:>asını rntmnş 

ve verilen cevabta muhacir 

terle müh1dillere 93 l yılı 

hazfranıodan evel tahsis l.a · 
ran o\mua bile f'V verilmesi 

mu\-·afık olacağı bildirilnıi11tlr. 

Yak.ındıa [<'loans bakanlığın· 

dan emir gt-lecek ve bu gibi 

bak sahiplerine de işgalledode 

bulunan evler temlik edlle· 

cek, tııpu s~oedlerl verile
c~k.tir. 

'-~--------~-----
1' il r kiye -·Yunanistan 

Hükumetimiz!e Yuoaolstau 

bük iı.meti arasında ki takas mu· 
kaveleıdnfo hükmü kalmadığı 

bakk ında diio telgraf la Ubuyh k 
rakas komiııyonuna "e odaya 

emir gefmlşıir. 
~~~~~----~~~~~-

1 n cl r d i r . Türkoffd, buna biz 
den ı:ordu . Ben de bütün eHak 

ve vesaiki, salıQ ve mobahere 
telgraf l arıoı gfüt.rerek tıohat 

ettim. Yani biz, sattığımız ve 
hordaoın biraz iyisi olan inciri, 

müetahsillmizden 5,75 kuruşa 

alacağız Bn loctr ufulc, tongur· 
dek bekllndedir. Biz merkezi 

Avrupa için böyle blr tip yep· 

mışızdırkl ancak bize mahsustur. 

Hal baki baı,ıkalarının Avrupa 
tes1lml 8.5 kuruşa sattıklllrt 

cins için biz 2 kuruş daha 

fazla istedik ve bittabi tek 
torba satış ve iş yapanl'ldık. 

Çüukü ayni malı, başkaları 2 
2 kuruş eşa~ı satmaktadırlar. 

İote işin hakikati buradadır. 

Ekonomi Bakanlığının bu 

l~le yakından alakadar olaca~• 
muhakkaktır. Bu işte hükô· 

metlmiı.tn ilk · yapacağı işi 1 

mahsul hazlrlanırken, yani ge· 

çlktfrmeden ve battA vaktin· 

den evel lohbar idaresini plyı· 

saya çıkartmıtk ve bu meyanda 

da lzmtr'e, piyasayı doynracak 

şekilde mal gönderilmeelntu 

önüne geçmektir. 

- (.:ok iyi yııptınız Uuraya 

gelen adamlar, berbıılde ha ydod 
Stan'ın şebt"kesfne m~nııub f lan 

tardır. 

Otelci durakla iı: 
- Belki. .. Olablllr .. 

Polfs h:ıf iyeel devam etti: 

- Sözlerime dikkat ediniz: 
Eğer elzden h4dtse hakkında 

malumat almak, mektepli Gae· 
too'un hüviyetini tahkik etmek 

lstlyenler olurea kat'iyen cevap 
vermeyiniz ve emniyet mfidftr· 

IOğünün, sizi beyanat vermek· 
ten menettlğlol eoyleylolz. BO· 

tüo g~ce sizi belki rahatsız 
edeceklerdir. Çok dlkkatlı olu-

nuz ve ağzınızdan bJçblr şey 
kaçırmayınız. Bunu sizden bek

liyorum. 

Otelci mıııldand•: 

- Hay bay!. Bana lnaoabl · 
lirsiniz .. . 

- Sonu var -
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Çorapsızlık 

Tecim ve Endüstri Odaları Kurulta· Son Telgraflar 

yında Standardizasyon Kabul Edildi. Alman Bakanı Sofya'ya 
Vardıktan Sonra .. · -Bay Celal Bayar: "Memleketin Hakikiğ Menfeatlerini 

Standardizasyonda Gördüğümüz içindir Ki Bunu Ciddi 
Surette Tetkik ile Meşgul Oluyoruz ,, Dedi. 

-- · -- Y..n.rnyor' • • . u ••• ~ 

Bulgar Komünıstlerı General Gö- nö,ı yıl önce Beğbeılfd'~ 
orıııO~ .J ring Aleyhine Nümayiş Yaptılar. çorapsız kadınlar ~ ı1111,r 

moda yftrümez, denılf ..J 
Ankara, 26 (A.A) - Türk Standardizasyon blrdenbtr" 'f••'' 

rüşüm isabetsiz lmff. yart~ tecim ve endilstri odaları 4ilocü bütilo mallarımıza şamil bir Sofya, 27 (A.A) - General Görlng ile maiyeti Oç tayyare 
bir moda olda, aldı • ( 

genel kurultayı eoo toplantıarnı şek:Ude yapmayı iddia etmek ile boraya gemlşlerdir. Dış işleri, Sü ve demlryolları bıkanlarile ,eo• 
Yaz geldi, busenede eı lı' 

bu sabah saat 10 da başkan kimsenin aklıodan geçmemiştir. Sofya şarbayı, geoerala kabul edeceklerdir. Generalin eeyahatı -'fe 
rapeız bayanlar gôrilDIJJI it ~ 

hak· 

Ekonomi Bakını B. Celal Ba Yalmz şu muhakkakllf ki hü· kandaki tabirler Ozerlne rapor. özel mahiyette olmasına rağmen kabuller resmi mahiyette olacak b61 
ladı, dtlo eczabaneye 1.8 yar'ın başkanlığında yapmıştır. töo istihsali birer birer elden aynen kabul edilmiştir. Takrir· ve Alman orta elçlll~lnde bir d ine de verilecektir. Dlnede Bulgar ldl r 

" rabsız gelen bir rnııou~r 
Standardizasyon komisyonu geçireceğiz. Hepsinin özel oe · terinde raporlarla beraber her başbakanı ile dış bakanı ve öbtlr başkanlar da bolunıoaltlardır. 

den geçirdim: ~ raporu okunduktan sonra mü· rahhıi teıktlı; edeceğiz. Ayni şeyi muvafık görOlmüştür. General yarın başbakan Toşef ve dış bakanı, Sü ve şimendifer oıJI 
V Ocodı1n Ud oıno• od zakere açılmış Tarım Bakanlığı zamanda rakip memleketlerde Tecim ve endüstri odalau bakanlarlle görOşeceklerdfr. Kral Sofya civarında bir öğle yemeği 

1 
,ıc 

adına S11im Atasagun standar· tabi oldukları şeraiti de tetkik kanon ve nizamnamesinde ya· verecektir.~ kol takılmış. Ayo , ç1' 

dlzasyooon tarım al11mndakl ettikten sonra varacağımız ne . pılacak tadilat bakkıodakl ra· 8. Gôrlng Salı gOnil Atlna'ya gidecektir. Kendisi bfçbJr feemi iki kasığı nada iki b:ıC'\ı.r 1' 
yeri ve tatbik yolları hakkın· ticenin ulusal ekonomimiz için poron müzakeresine geçilmiş vazife He mu 98zzaf değildir. maş. lkl omuz arae•P;., ol~ 
da izahat vermiştir. faydalı olacağtna kanaat getirirsek ve rapor aynen kabul edil· Sofya, 27 (A.A) - Komünistler, karısı tle olmdl Sofya'da konmuıı, insan vücO ç.ır. 

Şerif Remzi ( lzmtr ) rapor oouo üzerinde irkilmeden yü· mlşttr. bulanan general Gôrlog'e karşı nümayişte hulonmnşlardır. Polis Yukarıya asılı iki k;l ~ 
hakkında bir takrir vererek rüyr.ceğlz, böylece gayet pratik Kurultay Reielcumura, Ka· ı d Bt k k ı dururken: aoağıdakl d6.J 

mutay baıkanhğına, başbakana ateş etmiş, nilmayloçl eri ağıtmışt11. rço oman et ya· çorap giydirmek denkli ~ 
f tklrlere tamamen iştirak etti fakat kat'i bir neticeye varmıo k ı ıkl • 

çekilen sayı?ı telyazılarına ge· a aomıştır. yor Ba11 11apkalı Jken, J.I 
ğlnf, standardizasyonun bütün olacağız. Binaenaleyh bize siz ~ --••._., ........ _.___ · .., "' çır. 

mallara birden ve evelklnden hiitün mallan mızı standardlze ~:~ü~ı:rş~~~:;.:1m,:t~:.ük bir te· H 
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0 
!~:01,~1 ~:!; :~10;~:.~ k•~ vertlmfş bir kararla değil an· etmlye karar verdiniz mi? gibi Müteakıben başkan B. CelAI ıoyot• 

cak tet~lk neticesinde lazım bir sual tevcih edilmemelidir. Bayar şu sözlerle kongreyi ka· ise ayakta pabuçla 
0 

1 fe ~ 
ve mfimkftnee tatbik edilmesi Böyle bir eoale muhatab ancak pamışhr. I{ a b u ı E d i ı d i . :nn kl kıea~ı: 10 denld _ .... 
husoııonda standardizasyon ko· amatör insanlar olabilir. Biz _ Rozoamede başka iş kıl· ışı ı.. . b00111· 

misyonu ile hemfikir oldugooo ciddi esaslarla uğraşıyoruz. Tek· mamıştır. Ciddi çahşmalarla p Tatı• J G''DÜ Olarak Kam·u- Mevsimi gelince, L ıı•r ' 
b d b h 1 1 k .ı d lk 1 k 1 k t' 8Z8Z, U üeUlne plAJ. yanı&ı • 0 ~ ve un 11n a t ar ı noy o· n esas arı anca mem e e ın mühim kararlara vardımz. Ka· ı:ı .ı"" 

ğunu, tabirini bu fikirlerin ulusal ekonomisine hudlm ol· rarlarınızın ulus için dalma l K b J Edı. (dı• • merlenmlş enseler, )r. ._ P 
3)1 ca . a u d h l 1.ca .. · kendfel tarafından anlaşıldığı mak şartJle ele almak istiyoruz. olduğu gibi ha) ula oJmaeım göğlbler mo ası aş ı 11 ı 

gibi anlaşıtsın, anlaşılama'1ığı· Kurultay bana kanaat getirme· diler, memleketlerine dönecek Ankara. 27 (Özel) - Hafta tatili kanonu, bugün toplanan modada eskimiyor ve eııld:,ııf 
nın belll olması fçln verdiğini lfdlr ve bu sağlam kanaatını üye arkadaşlara eelAmetler dl · Kamutayca konueoJmuş ve onaylanmıştır. gOneoln OhQrevlyolesfle ~ı 
sôylemlotlr. muhitinde yaymalıdır (Alklşlar). lerlm. Dördüncil koruhay ka· Bu "kanuna göre Pazar, tatil günü olarak kabul edilmiştir. bir moda, pişmek modı81tl•~ 

Müteakiben birçok hatipler Bundan sonra Turgud ( Ma· panmıştır. Kanon, resmi gazeı~ye neşredildiği gtlnden hlbaren muteber lômya esmer renk ple le~' 
söz almış ve takrir sahibi ile olacak ve derhal tatbik olunacaktır. lsaretfdlr. Gdneşe kırt• P ~ 

~~~~:::~:=~:;E:~i1~:~:! Bir Bekçi Manitacı Meh- Istanbul Tr~·~vay Sosye- ;::.:d ::.ğ:::.~:.~:. ·;~;~~;~ 
lığı standardlzaııyon bürosu d' y 

1 
d gerektir. Bazı öyle pltk
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1 
~ 

mütehassısı bay Dr. Bade de file İ 3 ra 8 J t • • b ı oluyor ki onların ple~ :ı 
standardizasyonun neden zaruri -- • -- • esının orç arı. deyme babıylyldln hare•"' 
olduğunu izah etmiştir. dlr. Plşeylm derkeo ~· f 

Ekonomi bakanı bay Celal Para Taksim Ediyorlarmış. Mehmed ık·h k M·ı ı· öd s· mamakta vardır, poeol•1' 
Bayar esas itibarile bir ihtilaf 1 llÇU 1 JOD traOID en me 1 şırmımak lbıındır. 
mevzuu glirmedığını söyllyerek: Bıçakla Bekç_iye Saldırmış. işi Konuşuluyor.. 11' 
demlştlc kt: Belediye, Ele~-

- Ben kendi heaebıma stan · Düo sabah saat 5,!10 da Ço· Mehmed sağ kalçasından ağır İstanbul, 27 (Özel) - Tramvay ştrketloln 2 buçuk mllyon 

dardlzasyon lçhı şunu eöyltye kurçeewe'de Eettah sokağmda surette yaralaoarak yere dD.f liralık borca için Bayındırlık bakanlığında konuşmalara başlandı. ti rİk Şirketi• 
ceğlm ki, bu hususta alacağınız bir vak'a olmuştur. Ödedni müş ve bekçi düdOk çalarak Şirket direktörü, bfzzat Ankara'ya gitmiş ve konuşmalarla meşgul l t 
karar kurohayrnızm en mü (Vazifesini) bitirmiş olan Çu· devriyeyi Çağırmış, gelen polis· olmağa başlamıştır. Aradaki Mes'ele e 
blm kararlarından birisi ola · korçeşme karakolu gece bek· lere vak'ayı anlatmıştır. Yaralı Dfln Konuşuldu. Jj 

caktır. Çüok:ü memlekete eko çllerlndeo bay Yusuf; evine haetımeye kaldırılmıştır. Tah· Fransa' da Finanse( işler ıe"d"ı 
nomlk alanda ilk ve mühim gitmek için Fettah sokağından klkata müddelomumiltkçe devam Şarımızda bulunan e ~~d 

k 1 d dlğ bl dili F I~ • D ve tramvay sosyeteel ( şır 1.ı bir adım ahlmış olıcaktır. geçer en o cıvar a er r e yor. ( • •• c il'' 
Standardizasyonun yapılması sokbkla üç dört kişinin para Kaldırılan Köyler rangın 1 yme illi u. yönetim korolu (ldare ~: •• ~ 
liizamuna kanlfz. Banu ifade taksim ettiklerini haber al· başkanı bıy Bel; düP 1 lı'' 

mıştır. Menemen kazasının Emlra · •• k ı t • ı 1 ktOri1 etmiş bulauuyoruz. Aocak şurme s ıyor ar sosyetenin zmlr dire f 
Onların yanrna do0iira giden lem nahiyesine bağlı Beykoyoo • • G ld ğ haldtı ,. standardleazyonu yapmak için ormezano o u o tJ• • 

amatörce f !kirlerden de çok bekçi! Para taksim edenlerin . köyünün kaldırılması ve De· Parla 27 f A.A) - Birkaç ğQndenberl birçok ekonomik go: baylıkta doktor Brbcel ııı· 
kendisini gôriloce ayrı ayrı le ğl d kö d bl h u I" tr' 

uzağız. rmen ere Y ne r ma a e ruhlar başkanlığa miiracaat ederek para letlkraraoın ydrtlUll.· ziyaret etmiştir. Elektir•• r'' 
tikımetlere kaçtıklannı gör· 1 k b 1 1 d sr JfJe 

Ba•ka memleketler yapıyor, 0 ara ağ anması, ayn yer e meslnt istemekte ve frangın kıymetten düşilr6lmesl hakkında vay lşlerJle Kordon ve ~e .. , ... ~ .. müştür. Yalnız bunlardan biri .. .,, 
veya yapmıyor, biz böyle bir bıçağını çekerek bekçiye hücum Çaltı köyOnO.n de Alanlçt kö· herhangi bir projeyi protesto etmektedirler. yaptırılması düşiinülen 6,o 
fikrin peşinde koşmıyoruz. etmiştir. Bo; sabıkalılardan ma· yüne bağlanması muvafık gö Tempe gazetesi diyor ki: rlkll tramvaylar mes'eleııl g pıf 
Memleketin hakiki menfeatle· oltacı jandarma Mehmed'dlr ve rüldtlğü İçişleri Bakanlığından Hazinenin kurtuluouno ve frangın koronmaemı, teknik ted· şülmftşUlr. Bıy Bet f~ 1,,ııı 
rlni bu yolda gördüğümfiz birçok mahkumiyeti vardır. llbayhğa bildirilmiştir. birleri toplu bir oeldlde tatbik etmek suretlle elde etmek mftm· Gormezano'nuu; mecbor• dıtlı~ 
içindir ki, bunun ciddi surette Bekçi; bıçakla ftzerlne hOconı Bergama llçebayhğı içinde ktlndür. Bu teknik tedbirleri ise devlet masraf farının azaltılma · vay hatları hakkında BayıP oJ'~ 
tetkiki ile uğraşıyoruz. Bey· edildiğini görünce tabancasını Çit ve Ahmedbeyll köylerinin &JDdan ibarettir. Bakanhğlle temasta bolıJP .ıı 

'1' r hude kaybedHmlş zamnoları çekmiş ve jandarma Mehmed'e birleştirilerek Çit köyü halinde Gazete, hdkumetln istediği f lnane bakımından tüket yetkeyi Ozere yakında Anksr• 

telıif 1 etmek f stlyoru~ . do~ru iki el ateş etmiştir. idaresi de uygun gördlmftştür. doğra bulmaktadır. melerl çok muhtemeldir· 
• .................................................................................................................................. ~.tl1 

'l efrika numaraeı: 55 

J)üşmanm cenuptan ya~tJgı 
ihata taarruzunu kırdıktan eonra 

yeni bir emirle Polatlı clvarıoa 

dllştük. Üç fırka, Ü•Jatepeye 

hücum ettik. Burada düşman 

kuvvetli tahkimat yapmış bu· 

lunoyordu. Yunanlılar buraya 

(Gordlyom) adını vermt~lerdi.. 

Taarruzumuz, hiç ardı kesil . 

meden tkt gün devum etti. 

Düşman, kaçıyordu.. Bizi nehir 

gtrlelnde çevtrmeğe gelen o 

baynk dü-,man kuvvetleri, 

şimdi tam bir hezimetle nebi· 

i 
). R A S I N Dl\_ 

•"'"""~ · 

Yazan: Orbnn Rahmi Gökçe 

rln garbına ahlmı§tı. Aldığımız 

esirler, sayısız, hesabsızdı. Eti · 

mlıe geçen top, tüfek, mitral· 

yöz, makineli tüfek ve mühim 

mat çok işimize yanyacaktı. 

Arhk: biz de ileri hareketine 

başladık. O kaçıyor, biz takib 

ediyoruz.. Ve nihayet işte 

Afyon . karşısına kadar geldllr, 

Ben Sakarya zaferini de ya· 

zamıyacağım. Bono yaparBam, 

haddimi bilmemiş olacağım. 

Eqer meydanda.. Varsın, onu, 

en harda teferruatına kadar 

tarlhcller yazsınlar.. Yalnız 

isterdim ki, sağ kahb da bu 

zaferin kaç clld yazıldağını 

göreyim .. 
• • • 

Şimdi Afyon karşısındayız. 

Ben aldığım emirle ("') el fır· 
kaya 'eçlyorum. Görülen mau 

zara, bftyük bir harb hazırlı· 

ğıdır. Ordular, fırkalar, garb 
cephesinde boydan boya insan 

kftmelerlnden eedler halinde 

karşı karşıya dlzHtyorlar. Dilş · 
mau azami bir kuvvetle mü· 

dafaa vereceğe benziyor. Döıı · 
manın sıra Bira, kalıo telörgft· 

lertnt iyice görüyoruz 

Bur_da bir rivayet dolaşıyor: 

- loglliz erk4nı harbiyesi, 

Ynnan Cf'phestnio çok kuvvetli 

olduğunu, hattı\ Afyon htlh 

kimlarının ahı aydan evvel 

dilştlrülemlyeceğlnt eöylemlf .. 

Bir arkadaş ıslık çalıyordu. 

Hunu doyunca: 

- Karamanın koyunu sonra 
çıkar oyunu 

Dedim. Uzaktan bir neferin 
gür yanık sesi geliyor: 

Aydın Aydın, güzel Aydın 

Ah bir kere kortolaydın!. 
Birdenbire çocokloğom hah· 

rıma gddf. Benim Aydın'da 
g~çmtş çocukluk zamanım vardı. 

Üç sene, Toptepeetndekl mek· 

tebde okumuştum. Şimdi P1Dır· 

başı denilen o güzel derel,I, 

Kepez, Çakıroğlunun yemyeoll 

babçeler:I, gülftb oynadığımız 

Tellldede çayırları nerede 

kaldı? 

Ben de mırıldandım: 

Aydıo Aydın güzel Aydm 

Ah bir kere kurtulaydm! 

Geri lstlhk amıardao, bir 

başka ses; bir baoka yanıkhk, 

ıelr 
bir başka tç ürperişi ve hayalle - Bazı hayvanlar 1ıtl 

karışık diğer bir ses geldi: olaca6JDt daha evvelden " ,,,, 
Ankaranın taşına bak, derler ve acı acı bağrışır Ôf~ 
Gözlerimin yıtelna bak.. Ben de bir lnsaourı· ~~ 

. d• 
Yavaş yavaş büttln cephede hleeedlyormn L 1, bural•t ıl 

ayni sesler, ayo~ nekarat ya· hercomere olacak, losao d•18'G'~ 
yılmağa baeladı. . birbirine girecek Ve ... Blı .. • tlf 

( "') el ordu, Bulvadln·fükl· geleceğiz . .. Evet, gaUb g 
şehir arasını tuttu. Bizim ceğlz. ıoı' 

k Ö ~' bnloodoğomoz yer, A pıner Karşı cephelere g Z 

köynoe çok yakın bir mesafede. diktim: ,.o4 
Aldığımız emirle 24 25 •ağoetoe Düşman, kazuçtu, t•'~o~ 
338 günleri boraya geldik.. tepeleri, fırka yedi tar• 
Gece ve günd6ı ytlrftytlşil ile Buzağı lrlel ve tmtldsdıod•·~,ı 
hiç durmadan bolondağomoz Akşam bastı. Giioef, r~; 
bu cepheyi tottuk. Ftrkalar yavaş uzaklarda söndil, 0 o,., 
artık borada teksif edilmiş bir yaz gecesi başlad•· 

01
-

vazlyetteyfz.. karanlık, için için homu~~-1 
Belki bugilulerde bir mille· cephenin iisUlnde kın• 

tin mukadderatı halledtlecek, silkiyor.. 1,,ı 
bir tarih kapaoıb bir tarih Fakat tuhaf bir gök aydıO .,,. 
açılacak.. da vır. Blrarahk, biri, oJIJ / 

Derler ki: - Sonu fal 

J 



Metrutiyenen Evvel ve Sonra .. Kayak Spor 
içi rı Hazırlıklar. 

aş 1m1 z dan Geçen 1 er.. Dağda ımd:ct Evleri 
~~::..._-4--~-------~-·-----=--Y-azan--:-M-.-Do-l-•n-Ba-ta-' de Yapılacaktır •• 

• Onamlsdekl yıl Bozdağ'da 
IDtak Dairesi Kapısı önftnde Mevkuf Bir ~omiteciJ ça•dar yayıaıında Kayak ıpor· 

Ce h P Ç d 
larıoa batlanaca~ını yasmııtık. 

bindeki Bom ayı atlatmoğa alışıyor u. Kayak Spor kalGbtl merkesl 
lzmlr'de olacak ye Ôdemlı'te 
bit ıabeıl bala•acaktır. Kaltl· 
ban e•ı nlAmnameıl hamr· 
&anmaktadır. 

....... tayfalar ....... 
,..paıa blytmedae maai 

K:nı.:ı.._ Olhfllken dlter taraftan 

l&~~..:.. dlmellhal kannk, 
(·, 0'41aAa katin llr'atle 

' 

dlaayoıda. Bina IOllnı 
b•aa ıelmlt balana· 

Jllt tlpbeye mahal yokta: 
.. ~yal ani loln, yani 

ı .• ~.._ .... ,_ baabnndakl ile bera 

~rlumıı bir llllbll " 

~,...~ ... Ban•••• t .. ellae 
lq.m meydana çakanl 
'-twale. fltot •ık· 
•m meydana çıkmııtı. 

~-, komitacılara bir faa· 
..... olnAa •P · açalr 

h:.:.. itli, 
~... ... bu bualmıtb. 

~nııu kadar içeride 
.._, bepd de Abıtaca 

t&""-.11-·ttı. Ele geçen Bulgar 
lan ellerine gelepçe 

ot Ye beyu kaleye 
;.l!"' .......... 

forlarcb. Darada ayn 

1~tlere bapeedlllyorlardı. 
......_._ dalre1I faaliyete geç· 

komııacalar 11• ile ıor· 
'8llllyorlarcb. TercGma 

'-la. Verdikleri ce•ab, 

bakh olarak llalrlenmlt n nl· 
ba7et ne Jllpaealt•• .. 11rmattı. 
Bir anlık ladaa.k odalanın 

kapau hinde bir glrtlllO, bir 
lrarppltk olda. Jadarmalar 
blrhlnl upta çahııyorlarcb. 

Bu, komitacı bir Ba.lprdı. 

Jmdarmalar keadblnl kolların· 
dan ıalu ııln yakaladakluı bal· 
de iki kat olmaı; dlraeklerlle 
mtltemadlyen kaıııına dotra 
•arayorda; nerede lae dlnek· 
Jerl parçalaaaca .. , kalçaları ezl· 
lecekd. 

Da •ul7et tlddetle nnarı 
dikkati celbeadf; judarmalar, 
ona kıı •ıuat, kımaldıya .. ya· 
cak bir ıekle eokdalar Ye der· 
hal aııana aradılar. 

Hayret!. 
Pantaloououn c blDde klçGk 

bir el bomba11 nrdı .. 
Bu komhıcı, bankayı haoya 

uçuran iki kardeıten biri idi .. ••ı ·~ edildi: 
Sltçl Balgu! •• 
Artık, dlraeklerlle ka11k ye 

kalçeı.rta dotra •armuının 

1ebebl ······•••fi•: 

Bir taz7lk kmrtııında eıran 

ele nrmemek için cebinde ka· 
lan bombayı ateelemek Ye ken 
dtllnl Gldlrmek lltlyorda. Bit· 
tabi yanında bulanan maıam 
lardan basılan da ayni akıbete 
dtlteceklerdt .. Blra1 ıonra o.da 
ıorpya çekildi ve aynen diğer 
arkadaıları gibi, 

- Bllmlyoram! 
Cevabını Yerdi.. Ve o da, 

be yas kuleye gGnderlldl.. SelA· 
alk'fn b~yaz kaleli methardar. 
Ba kale, Galata k .leel gibi, 
çok genlt yıpılmıttır.. içinde 
kat kat ko•uılar Yardır. Bu 
koTUılınn Gntlnden geçen genl11 
ve dik bir yol, ıpğıdan yaka· 
rsya kadar, merdl•en vaıllfeel 

gGrmektedfr. 
Kulenin tarihi eıkldlr Ye 

çok zamanl~r barad• TGrk U· 

kerlerl otarmat. eğlenmlttlr. 

Kalenla Clıt kıımında bası ko 
'\'Uflar o g6n için derhal botal· 
tılmıt •e çeteci Bulgar masna•· 
lara matakkat bir tnkH hane 
olank tahllı edllmlıtl. 

- De.am Edecek -

Türkiyedeki Gazetelerde 
Çalışanlar Bir Basın Ku
ruluna Rağla~acaklar .. 

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

- Batı 1 inci y6ade -
verilmekte balanmua, komlJ· 
yeaaa ayrıca gk 6n6ade tat· 
ıtı1a bir nokra elmattar. K.o 
mlayoa bua kaqt genel dl· 
rektltdMçe teklif edile• aekls 
maMeyt bb•I etmlftlr. Bular 
lnlullb ff memleket 'dı.alan · 
aın balia daha iyi •e canh 
olarak nrllmeıl, memleketin 
H halkın yakından blllnerek 
taklb edtlllell tefltll mal•me· 
nla mlıurl abeeglnln •e ma· 
nHI lllllcamını~ gtlsel bir 
tanda temin edllmeel, doğra 
ye clddlatn •n1aılyon H laa· 
ballll~e feda edilme meal. CI · 
ha mea'elelerl n balaaıaı 

komıa memleketler bakkanda 
en faydalı tanda hılkın aydan· 
latılma11, Memleket katapllane· 
ılne gerek tefrikalar Ye ıerek 

hlk•yelerle hlsmet edlmeel. 
Balk ye gençlik berine m •nf 1 
tealrler yapacak y11alara yer 
Yerllmemeıl. lo Ye dıı alyuada 
d"•letla n alaıua meafeatl· 
ala dalllia g6s 6nlnde ıntal! 
muıdır. 

Koml91on lçlncCl bir met'ele 
olarak psete, derge Ye kltab· 
ların genlt 61çlde yayılması 

loln ko•aımaı Ye yayam lıle · 

rlnla hlklmetce en uygun gG· 
rllecek tekili• albnda dHlet 
eUle yldltlllb ileri gntarll 
meelnl fa7dala balmaı H hl· 
k6metln ba dl&ellnl hllk6mete 
blldlrmealal gael karaldaa il 
temele brar Hrmlttlr. 

Üçlncl. meelek komllyoDa 
•bahkl toplantıdln maade 61· 
leden 10nra da bir toplantı ya· 
pank ... , 20,SO a kadar ça· 
laımıı, Tlrk yuıcalannın bir 
buın k•ama•a baııa .. ını 
Ye b• ye•I karama• Gde.t•I 
yapablleeek .. rtlula clbna... 
dini•-• lblm g6nalf •e 

Terk buan kanetlerlnla içinde 
tah ... lana song olarak lclne 
alauk we merkeal Aabn'da 
olmak ye iham ,erlerde tttbe· 
lerl açalmak bere Tark ba11n 
karumaaua korallllHlaın ge· 
rekllglne kanr wermlttlr. 

Bu karaman Gdnlerl erte· 
ğla ıe.ref •e dlılpllnlal kora· 

mak, dnlet Ue •••k meuwlt· 
ları Ye ba11n mtleaaeaelerl ara· 

.. nda b.Alantı rolGnl oynamak 
olacakbr. Baıya1ıcalannden ay· 
tarlara kadar, y111 Ye terctlme 
lılerinde Ç9h .. nlar, guete rM· 

Amları, fotoArafçılu, ma•h· 
hlbler, ıjam genel dlrektGr, 

ya1acı, mtlteıalm •• aytarlan 
karama •tlcade getlreeeklerdlr. 

Bunların dıpada tebltyenler 
gızete Ye ıjına ld...,alerl, mO· 

reulbler, kllfecller, makineci· 
lerl mecmaaealan, 11ucalan, 

tibller, maıbaacallr, bayiler 
birer temall komlteel bulun 

kollar hıllnde ıoplancıklar •e 
korumun gGnetlm karalacla 

man11lb bir ıeldld~ tellllll ola· 
nacaklardır. 

İstanbul matbuat ceml7ed 
yeni korum içinde reorgaalse 

edilecek, karama İatanbal ıu· 
bflll olarak çab .. caktır. Gue· 

ıeclllgln dnrl• yoı..lakl hl• 
metlerini kaY•etlendlımek için 

bUgUerlnl arbrma Ne•I ile 
blttln guetecıllerln iki nihayet 
tlç lene l9hule balandaklan 
yerlerde yoklanarak kendile· 
rlne diploma nrllmeel faydab 
g6rGlmtlftlr. Komlayoa karam 
programını yapacak karala tiye 
eeçllmelerlnl C. B. P. nln tem· 
ıll olanmua •e h6k6metler 
lthlrHll yıpılank programını• 

meyda11111 ko•maam dilemek· 
tedlr. 

Bosdıi 'H Çudar 7ayluı 

"r.11nda lmdad nlerl yıptırı 
lacakllr. Da e'tlerde ıporda ka· 
saya uğrıyınlar lıtlrahat ede 
bllecelderl gibi bertarla ihtiyaç 
gerenlulnl bolıoaklardır. 

Evlerde daimi ıureltf', bekçi 
bulundurulacakhr. PJAn •e kro
kileri h11ırlanmaktadır. Banan 
için Bar• UJadığ'ında yaptı· 

rılan lmdad evlerinin plla ye 

krokileri getlrtllml-tlr. Mim1r 
Bay Necmlddln Emre Çavdar 
yayl111ba ~derek lmdad nlerl· 
alo ynlnl yakında teıblt ede
cektir. 

Dairelerde Yaz 
ltesaisi Başlıyor. 

Haziranın ilk gonaaden iti 
haren hGkt\met dairelerinde 
yas tatilinin tıtblklne bqlana· 
cakıır. lt)'arl•r (Memurlar) ıaat 
1ekUden ondGrde kadar faeıla 

11s çahpeak Ye oDdan ıonra 

hlk6met daireleri kıpanacaktır. 
lı aaatlerinde lıyarların yemek 
•e ealre gibi 1ebeblerle 6det· 
lerl bııındın hiçbir ıureıle ay· 
rılmamaları ilb.yhktan blldlrll· 
mlıdr. 

• • • 
Sıcık glnler iyiden iyiye bal" 

ladıtı için belediyede yıs tatl · 
Hain tatbikine haılanmıttır. Be· 
ledlye memarlan dinden iti· 
mren .. t 1ekkclea oelklye .. 
19 1Uthk bir tatilden ıonn 

tut onbetten on1eklse kad1r 
oaı..-ya batlamıılardar. 

Tire ve Kozak 
Yaylasına Gezinti 
Her iki Y •·r de 
Gerçek, Çok Gflzeldir 

Tarlng Ye Olomebll kallbtln 
ba camı iki gemlntlıl tardır. 

Bunlardan blrlel ösel trenle 
yeıU Tıre'ye yapllacakıır. Tren 

aabab Hat 7. 40 ta AIAncak 
iıtaıyonundan kalkacak, Kemer, 

K.1Sılçallu, Torbala daraklannda 
uacık darab Tıre'ye gide 

cektlr. Tlre'den de ••t tam 
18,20 de l.mlr'e dGaecektlr. 

Gt:sgtncilerden dileyenler ıa 
mlkyuı 2 olao bpı.n H ,. .. 

çeıaıelerlne gldebllecekler•r. 
Buralara gidecek olanlar içi• 

otomobil •• bmyoalar buır· 

lanmııtır. İetiyenler Tıre'aln 

Fata, Ôdemlt'la Adaglde, Ada· 
g6me, kim H meyqlarlle 

meıbar O.demlye Oraek k6y· 
lerlnl de gGroblleeeklerdlr. 

Ayni gtln ı•tncl gellntl Ser· 
gama-Ko.,k yayl•11na otobtı 

ferle yapılacaktır. Oıobleleı 

••t yedide K.onık'laa, 7 ,5 ta 

Kaıııyaka'dan Bergama'ya ba .. 
reket edeceklerdir. İıtlyealeı-

Berpma' da• kaptı kaçtılarla 

K.ouk'a çakacaklarcbr. Berga 
ma'daa dGnlf Hat 17 dedir. 
90 metre yabekllkte olan .Ko· 

Ak yayla.. milyonlarla çam 
fa .bklan onaanlarlle kapahdır. 
Baıatlu ~· denlsl tA MldllU 
qak-- katlar glıblr. 

Dışarıdan Türkiye'ye 
Getirilecek Motörler içi 
Bakanlık Nasıl Muamele 

cağını izah Ediyor. 
KonteDjın kararnameal htl 

ktlmlerlae gGre ıımarlanmad•n 
6nce Ekonomi O.kaahAandan 
isin alanmuı lhımgel• mo 
t6rlerdeu, dıeardaa tedarik 
edilen mahrakatla lıllyenlerln 

memlekete eokalmuına maıa· 

ade edllmlyecektlr. Dlln banan 
için Bakanlıktan tecim ve ea· 
dllatrl odaıına bir blldlrlm 
gelmlttlr. Ancak buı Hraret· 
ler Gaaade memlekete aokol 
ma mG11adeel ıa tekilde •e 
rileblllr. 

1 - Bahkçıhk, ılngerelllk 

Ye tenrsıab lılerlnde kullana· 
lacak motGrler. 

2 - Şarbaylaklar ihtiyacı 

için geılrtlleeek yangın talam 
· balarına alt molGrler. (Banlar 

için doğrudan doğroya Ekono 
mi BakanhAına mGrar.aat edil · 
mek lbımdır.~ 

3 - Y ardamcı elektlrik teıl· 
uıı gibi itlerde çabuk ltlemeıl 
mathlb olan muhurlk kov.etler 
lçtn motorlar. 

(Bu talebler haklunda yar· 
dımca tellıatın d~er ıaretlerle 

temini kabil olab olm•d•i• ta•· 
kik edllec~ktlr.) 

4 - Bayındarhk, tınm, e•· 
dtlltrl, madeni·" H yapı itle· 
rinde kullanılacak Ye gnrAI 
dalma kolayhklı tıııama11 

lbım gel.,n mubanlk kunetler 

Şarbaylıktan 

Aı-tıa Alanlar,. 
Borçlarını Veriyorlar. 

Ş11baybktaa nelce takıhle 
arA almıı olanların hazirana 
kadar borçlarını k11a.en ~tin 
ödeyenlerden tar korula.ya ka· 
rarlle yaıde 70 tenslllt yapıl· 
makıa ye kılan borç yirmi 
yıllık takılte bağlrnmaktıdır. 

Ba mftddetln bltmealne pekıs 
kalmıttır. Da ylsden ıon gGa· 
lerde ,.rbayhl• m6racaat edlb 
borolan• ~ıin olarak Me· 
yenler ept ~lalmlıtır. 

ŞarbaybAa• tertlb ettlgl pi· 
yagona hllederlnclen 1ablm11 
ol.. 8000 tanealnln ytlzde 90 ı 
tfmdtye kaur belecUyeye gG· 
ttlrelenık parıları abnmııtır. 

Bilr.tlerln para11aı geri Yermek 
için layla edilen mlddette 31 
••Jll ak .. mı blteeekı:r. Ba 
tarihten ıonrald mlncaatlar 
onanmayHaktır. 

Sıcaklar lyiclen iyiye batla 
dıAı tola ,.rbıylıkça y•kaada 
caddelerin ıalanmuaaa baıla· 

nacaklar. 

Şarbay Pana· 
yır Yerinde Dan 
Bir Tetkik Yapta.. 

Şarbay Doktor Behçet Uıı 

dtla yanında Şarbaylak mlben° 
dlelerl olduga halele , .. ,., 
yerlae pderek ylrml.gtlD41eabed 
yapılaa itleri glımlf, yeal ,. 
pılmua IAsampl• l ... r bakkıa 
da direktif .ermlttlr. 

Şana mahteHf yerleri de ge 
•limit. StaekH'de waruylaktaa 
babenls blrtok •Alala aymaya• 
e•ler H barakalar yapıldı&ı g6 
ralmlfllr. Şarbıybk; .-•• ba 
kı-•da hiçbir ea&lak tealtal• 

I 

olmadli• lola n we baraka 
yapbnlmuana mltaade etml· 
yordu. Habent.ce yaptmlaa bn 
"" •" bankalar 7akt1nlaeaktar. 

için en çok on beygirlik 
torlar. 

5 - Gerek loerden ıe 

edlleblllr malarakatla 
motGrlerln, gerekle bahaı k• 
veli ye aalre gibi malar4k b 
•etlerin kallaaalmuı kabil 
IDIJ•D •eya ıon derece an 
dorumlar da yukarıda JUi 
itler için motGr ılparlılae 
htenilen mllracaader haik 
bakanlak tetkL at ya~ 
Tetkikat eonucanda san 
gGrllda~a takdirde- ma..a 
•erllecektlr. Gerek mot6rle 
gerekee yedek parçala 
mutlaka kllrlng aala ..... 
batla oldaAamu memle,ke&lıHl91 
yapılması lhımdır. Yalma 
uıı dolay1tile mutlab aaa • 
klneılnln getlrlldlgl me ... 
ten ıatıa ahnma1anda ur• 
bulunan yedek p1rçalar 1 
bu klyd dıtındı izin Yer 

cektlr. Yukarıda yHılc m 
lerln yılnıs ılp•rlı mftAad 
rerllen itlerde kallam 
.. rtllr. 

Sudan Şikilyet 
Yala H GG&ıepe ıanf 111rıdlda 

oturanlar ıa ı .:>ıyeteeioden (Şlr 

kelinden) ıarblyhp ıl••r.tte 
balonmaıtardır. Bir umanda 
beri ba 1emtlerdekl nlerla •· 
lan gGnde 3 4 defa IOIJete ıa, 

rafından keıllmektedlr. S.b..
rllen ıular da giril lmlf. Şar 

baylak; ılkiyetlerl g6a6atlae al 
mıı ve ıebeblol ıu 10f1etella· 
den ıormuttur 

Devlet Deıuiryol 
larından: 

Mu"-ammen bedelleri ile 
mlktmr H •attf ları afltula ya• 
z•h mallar 10 6 ·935 tarlhlade 
paıarteel gGntl ••t 15 de llCak 
ekılltme aıalile baımaba ..... 
7 ncl lıletme mllfettltllil bllla-
ıında Atın alınacaktır. 

Ba iıe girmek lıtlyenleıla 
161,66 llrahk maYakkat tetal• 
nat vermeleri ye kaaanaa 18 
yia ettlll •e1lkalar Ye k•a· 
nan dlrdaacl m.ıdMI lllllCI· 
blace ite gtr ... te maaU k-· 
nl bul11nmıdl1tna Mir a..,.a 
name ile ayni gtla ,...t 16 • 
kadar komlayon relell&lae ... 
racaaalan lhımdar. 

Ba ite alt prtnameler ltlel· 
me kaleminde para11• olarak 
dalttılmaktadır. 

Ciaıl ha11r ıapırge btlylt 
miktarı 9450 mabımmen N• 
deli lira karnı 1795,50, bau 
ıftp6rle k6çtlk miktara (500, 
m11bımmen bedeli lira k•'8f 
360,00 28 21 3 6 

Akhbar ullye hak•k hlklll 
llAlnden : 

Y aya .. 6y 1Hıhlreatadea A ..... 
kası Rellkuıa vekili llnW· 
.ta mlekldH mesbarenla ko· 
ca11 apl nahiyeden Mebmet 
Emla otlu Narı aleyhine afb11 
IM»tuma da.tan IMrlae ikamet· 
g•hı meçbal kalM da•alıJa llA 
Dea Japalan teblllt!la nt••• 
gelmemlı •• halla•• llJllP 
karan ltdbaana kanı terllenlc 
muhakeme 15 6 956 _ı._. 
aut 9 a talik kıh-. ..._. .. 
ye•ml mesktrda dawabDIB .... 
ut mahkemeye gelmeal ..,. 
bir vekil gG..ı•meel abl .... 
de tlmdlye kadar gayabaMa J•· 
palu •e gelecek cellede Jtp•· 
laeakı olaa mumeı.leıl• •ate· 
ber oı.,. llAM• tebUA .... 
..,. (1531) 



Bay H. Nüzhet Söylüyor. 
••••• 

Baştarafı 1 inci yilzde -
bl, postacısı, yani dilmen ne 
ferine kadar ondan ı;:eklnlr· 

lermlş. Üetad, Babıilf nln haııra 
kofükslyonunu da yarı-yanya 

kafHına sokmuştur. Vckayiln, 
hem de dünya vekayllnln tak· 
vlmlnl yapmış gibi, (IJeb ... ) de 
meden: 

- Evet, leblebi kongresi 
filin tarihinde, filin zatm 
rlyHetlnde toplanmış, ftç gftn 

sfhmöştft ! 
Diye başlar. Yaman bir ha 

fıza doğrusu!.. Ankete hiç ya· 
naşmak Jstemedl. Fakat mee 
lekten yetfşmfş olduğu için, 

çaldığı kapıdan boş dönen mu· 
harrlrln hiddetini, ıstırabını 

dDtClndft: 

- Haydi dedi· konu~ahm. 
Ve eczahıned,., bir taraftan 

mftşterllerle konuşarak, recetP., 
para alıb ilaç vererek bana ilk 
korkusunu anlattı: 

- Galiba ~25 senesinde idi. 
Mektebden eczacı çıkalı, Edlr 
ne'ye tayin edllell, h,.nftz bir· 

kaç ay olmuştu. Bıyıkları yeni 
terlemiş, toy bir çocuktum. O 
aralık ikinci ordu ( O zaman 
ılmdlkl gibi birde kolordu teş 

kllttı yoktu) Çorlu taraf farında 
bGyftk bir manevra yapmış ve 

ha manevra neticesinde orduda 
korkunç bir kolera başgöster· 

mletl. Edirne askeri haetaoe 
ılnde eCZICI idim. Manevra 
eahaeında koleraya yakalanan 
laran hepel haetaneye sevkedl 
llyor. Hastanenin bir tarafrnda 
açılan kolera kovuşlarrna istif 
ediliyordu. O kadar çok musah 
geliyordu ki, yer bulmaktan 
acfı kalan hastane ldarel!lnln, 
elli kişilik bir kovoşa yazelll 
kiti yatırdığı oluyordu. Basta 
nedekl eczacılar; kolera kovuş 
farına sıraya koymuıtuk. 

Ba kovoşların vizitesine her 
gln birimiz gidecektik. Blrgüo 
eıra bana geldi. içimde koleraya 
kartı anlatılmaz bir korku 
nrdı. Ustlk çizmeleri ayağıma 
IAıtlk gômleğl arkama ve ayol 
cln'ııen kokuleteyl başıma ge· 

çlrdlm. Elimde defter; kovuş· 

fardan Jçt>rlye dald•m. Vizheml 
bitirdim, yıkandım, llAçluıy apıp 

gônderdlm. O gOn, aksi gibi, 
haıtanede nôbetçl idim. Bfttün 

arkadatlar gittikten soura ya 
nt yavae bir kard, bir korka 
•e nhlm karda içimi kemir· 
meğe baeladı. Koleradan tahaf 
fuz için mftnaılb miktarda 

konyak almanın faydadan hali 
olmadığını biliyordum. Yavaş 

yavaş, yudum yudum konyak 
lçmeğe başladım. Beş·altı ka · 
dehten sonra konyağı kole 

radan tahaffuz için lçmt-ğe 

baeladığımı unutmuş olacağım 

ki, •ktama kadar yarımşar ki· 
lolak iki şlteyl haklamışım. 

Sıcak bir temmuz gftnftode 

bir kilo konyak içmenin ne 

d.-mek olduğunu tahmin eder 
ılnls. Ben konyağı haklarken 
o da beni haklamıştı. Nöbet 
odasında sızmış kalmışım .. 

Sabaha kartı karnımda mOt· 
hlt bir eancı ile uyandım. 
Kaybedecr.k blr eaolyem yok· 
tu. Bildiğiniz yere koştum. 

Bende müthiş bir ishal başla· 

mıttı. Kolera korkoıo bir 
f Jkrl eablt gibi kafamdan çık· 
mamışb. İehıll görOnce kor· 

kndan ne hale geldiğimi tasav· 
•ar edersiniz! Derhal eczaneye 
fırladım. Bir bardak yakaladım. 

Yaraıına kadar ıurop doldur· 
dom, ftzerlne de tıbbi miktara 

f itana pek bakmaksızıo, rast 
hle, fakat her halde fazla ol· 

masana dikkat t'derek aelt 
lAkth koydum, bir hamlede 
hepsini içtim. Aç mideye giren 
bu fazla miktardaki «-k~illk 

hende derhal bir bulantı yaptl. 

Artık şüphe yoktu . İshal ile 
bulantı koleraorn en belli batlı 
Arazı değil miydi? Hende de 
bunlar vardı. Binaenaleyh ko· 
leraya tutulmuştum. Felaket 
başa geHoce, insan fazl• hod· 
hin oluyor galiba! Haatahğı 

şehlre de bulaştırabileceğfml 

hiç dO~ünmeften derhal hasta· 
haneden fırladım. Şehirdeki 

panslyonıınıa koştum. 

Ytrmf dört saat, ne kimseye 

göründüm, ne yemek yidim, 
ne uyudum?. Mütemadiyen eal· 
lan arak koleradan öleceğim da· 
ldkayı bekledim. Baldkatte 
banlar bir korootudan, bir 
korkudan başka blrşey drğlldl. 

İshal, gayet tabii olarak lçtf!lm 
fazla miktardaki konyakın, bu 
lantıda gene aldığım fazla mlk· 

tnrdakl AsltlAktfğln eseri idi. 
Fakat o dakikada bt:nlm için 

hunları düşünmek gayrl kabildi. 
Hayatın bf c bir devresinde bu 
kadar korktuğumu hatırlamı· 

yorum. Bogftn bile çektiğim o 
yirmi dôrt saatlik korkuyu 

aklıma getirdikçe bütftn vOco· 
domda bir Orperme doyarım. 

- Ya elzl en çok sevlnrllren 
hıtdlee?. 

Üsted, bir mOşterlye iki pa 
ket karbonat veriyordu. Cevabı 
arada sıkıştırdı: 

- Hayatımın hiçbir devre· 
sinde fazla Bf!vlndiğimi hatır· 

Jamıyorum zanntderlm ... 

Üııtad; burada eözft mftşte· 
rllere çevirdi: 

-· Ha!... Ne dediler?. İllç 
ları elbette hazır.. Bizim ecza· 

nenin adı Sıhhat eczanesi yahu!. 

Ve arkumdan da bana eöy 
lediğl cümleyi tamamladı: 

-En çok sevindiğim an; ilk 

çocuğumun doğdo~u dakika ol· 
muştur •. 

- Saadet hakkındaki telAk· 

kfnlz oedh?. 

- Saadet öyle mi?... Saa· 
det!... A canım, o da felAket 
gibi nlsbt ve izafi blrşey!. Ona 

çok kere kendimiz yapanz ve 
hemen dalma yaıadığımız dev· 
renin bir saadet olduğunu, an· 
cık ona yeşayıb bitirdikten 

eoura anlarız. Onun için flk· 
rimce, saaadetl tarif etmek IA· 
zım81, onu "Mazlmhln muay· 
yen zamanlarına kartı duyda· 

ğumuz hasret" hissi ile ifade 
etmek kabildir .. 

Cevab hoşuma gltmlıtl. Mazi 
hasreti; baldkıtten ne derin bir 
şeydir?.. Bele yıllar, yıllara ek· 
Jenctlkçel Batta beyaz teller ka
barıb siyahlar azaldıkça nya 
eaçlar dök6ld6kçe? .. 

- Şey, 

daha fazla 

kek mi? .. 

flatad, 
yalan 

kadın mı 

aôyler, er· 

- Geçenlerde bir mfio19,,. 

betle yazmıtt m itte ya!.. Yalan; 
kadınm bayattaki biricik mü· 
dafaa etlAhıdır. Yalanı kadıo· 

dan kaldırınız, onun bOtan 

kudretini t>lloden almış olur· 
suouz! .. 

Bir sual daha!.. Hayattı 

yalan IAzım mıdır, değil midir? 
- Hayatta yalan erkege la 

zım, fakat kadını zaruridir! .. 
işte bu nune de ol kıdırd1r. 
Haydi bakalım, yaz gitsin! Fa· 
kat mueahhlbe söyle, tashihleri 
iyi çıkarsın. Kantarlarım val· 

lahl?.. 

* 

lzmlr ikinci icra memurla· 
ğundan: 

Gayri menkul malların açık 

artırma llAna 
Salamon Eeklnaslye borçlu 

İ81k mosaçl borcuna karııhk 
ipotek eylediği tapunun 292 
cildin 70 sırasında kayıtlı Ka· 
rataşta şehld Nusrr.tbey S. da 
59 3 3 ve yeni 69 numaralı 

ev 2200 lira kıymetlidir. 
Tarl hl llAnından itibaren 30 

gfin müddetle açık artırmaya 

çıkarılmıştır. Talip olanların 

kıymeti muhammlnenln yilııde 

ycdlbuçuğu nlebetlnde p~y ak· 
çaı veya milli bankanın teminat 
mektubu vermeleri ve arttırma 

29.6 35 tarlbiue mflsadif ed«-n 
Cumartesi güoft saat 14 de 
dairede icra olunacaktır. M6t· 
terllere afd 34 2798 numaralı 

do&ya frae olonablleceğl gibi 
Cazla izahatı !Azime gibi verilir. 
T11llpler bu hususun dal rr.ye 
talik olunan açık artırma ıart 

namesini 15.6.935 tarihinden 
itibaren okuyabilir. hakları tapo 
slcllf le sabit olmıyao f pot ekli 
alacaklılar ile di~er alAkadar· 
ların ve irtf fak hak eahlplerinfn · 
bu haklarını ve bu hususla faiz 
ve masrafa dair olan iddialar-o: 
evrakı mftsbftelerlle yirmi gOn 
içinde icra dairesine bildirme 
leri aksi halde hakları tapa 
elclllile aabit olmadıkça Hhf 
bedelinin paylaşmas odan hariç 
.kalacakları ve tayin edilea 

zamanda artırma bedeli gayri 
menkolftn yOzde yetml~beılnl 
bulmadığı takdirde en aon ar· 
tıramn ftıtünde taahhildO baki 
kalmak ftzere artırmanın on 
beş gan daha temdit edilmek 
eoretlle 15.7.935 tarihine mil 
~adlf eden Pazartesi ~tlnft Hat 
14 de gayri men.kul ençok ar · 
tarana ihale edilecektir. Satış 
peşin para Hedir mal bedeli 
alınmadan teellm edllmes mal 
bedeli verilmez fıe ihale 
kararı feıhedllJr ve .kendisinden 

evel e11 yoka k tekllfde bulanan 
kimse arzetmlş olduğu bedel ile 
almağa razı olur1a ona ihale 

edilir o da razı olmas •eyı 
bolnnmaz11a icra daireelnce he· 

men onbet g6n mOddetle artır 
maya çıkardan bo artırmayı 

alAkadarlara tebliğe haeel olma· 
yıp yalnız lltmla lktlt. olunarak 
ençok artırana ihale edilerek 
beriki J,alde birinci ihale edilen 
kimse iki ihale 1raaındakl fark 
tan ve diğer zararlardan mes'ul 
olduğu ve tapa harcı ve ylzde 
lklbuçuk delltllyenln mlloterlye 
ald olduğu ilan olunur. 154 7 

Man.isa icra Me-
murluğundan: 

Ahmf'd Alim vereeeslnln 
EmlAlı.: ve Eytam banka· 
sından ödftoç aldığı paraya mo· 
kabil bank.ayı ipotek eyledl~t 

manleanın aaray mahalleslude 
hflkümet karşısınnakl sokakta 

kAlo eağı yol solo 2702 eayılı 
hacı ahmed oğlu ölil şevki 

dökkAnı, arkası 2698 2693 88· 

yılı hacı osman kardeşler 11reaeı 
öoa yol ile çevrili ve bin Ura 
kıymet il 20. 7 .1933 sicil tarihli 
17 ,50 metre murabb11nd•kl 
clld, 4, sahife 144, ııra 62 
eayıh, bir dnkkAolo tamamının 

Mölldyttl acık artırma sure· 
tlle ve 8 ~4: numaralı EmlAk ve 
Eytam Bankası kanunu mocl 
hince bir def'aya mabıuı olmak 
şartıyle artırması 18.7.19:J5 
Perşembe gcıoa saat 11 de ya· 
pılmak Qzere 30 gdo mOddetle 
satJhğa konuldu. 

Bu artuma neticesinde salat 
bedeli tahmin oluoau kıymetin 
yftzde yP.tmlşbeıılnt boluna en 
çek artıtana ihalesi yapılacakllr. 
Akel takdirde 2280 numaralı 

kanona göre eatıf geri bırakıla 
caktır. Satıo peşin para ile olab 
mftşterlden yalnız yGzde lk.lbo 
çok dellAllye masrafı alınır. 

lobu cayrl menkul ftıerlnde her 
hangi bir tekilde hak talebinde 
bulunanlar ellerindeki resmi ve 
saik ile birlikte yirmi gftn zar· 
fıoda Manisa lcra11na mGracaat· 
luımdlf. 

Akel halde hakları tapu ei· 
cllllnce mahlm olmadıkÇa pay· 
latmaden hariç kalırlar. 7.7.935 
tarihinden hlbaren t•rtname 
herkeee açakhr. Talip olanların 
ylzde yediboçok teminat akçHı 
veya mllli bir banka itibar 
mektubu ve 934-1863 doıya 

nomnaelle Manlu icra memur· 
luğuna mtlracaatlan llAn olunur. 

B.lı.No.55 

lzmir vilayeti muhasebei hus 
mftdOrlOğOoden: 

Bedeli verilen 
eabıkı bedel 

Ltra Lira 
50 30 beklrpata hanı içinde 3 nomanla fl//l/lll. 

195 120 yol bedeetanı 59 -L 
İdarel boaualyel vilAyeıe alt yakarıda yerleri gö

1

:terlleD ~ 
1·6 935 tarihinden 31 5 938 tarihine kadar flç eene ınl~ 
kiraya verilmek tlzere ilAn edilen 19 5 935 tarihinde arta_..-: 
seneJiklerlne ve .. llen kira bc:dellerl muvafık gör61ınedt 
artırma 27 ·5 935 tarihinden itibaren 10 gln mtlddetle aı..tl~!tl 
onanmıştır. Artırma tBrtlarını görmek letlyenler hergtln mD ·.:..j 

hoeoelye mGdGrlü~üne ve pey ı6rmek lstlyenlerln de lbal• -~ 
olan 5·6 935 çarıamba gantı eaat dokuzdan onblre kadar eael"": 
vlltyete yahrıcakları depoılto mak.bazları veyahad bank• ~ 
tobları ile blrlikte mGracaatları / 

lzmir'lilere Müjde 
Bahrlbebııı sahil park gazinosu açılmııtır. TftrklJJC' ... 

her yanında tanınmıt ve bGyGk tôhret kazanma~ o'H "" 
heyeti bu gazinoda bulanmakta ve musiki merathlafl ... 

zevkle dlollyecekltrl parçılar çalınmalrtadır. 

SAZLAR : Kemençe Aleko, Piyanist Yorgi, lr 
mao i Necati, Panço Cevdet, Klilrnet Şeref, 8'
nende f brahim Hı.mit ve refakatinde (Sahibinin Seti) ,_,. 

ganniye1erinden Bayan Mahmure Handan, KGçGk ~ 
zihe, Suad, ve Siydnsada Bayan Belma ile 1-it 
yaldızı Ba)&D ŞOkrao. sahneler yıldızı Bayan F_., 
nin lotlraklle 30 Mayıs 935 Pertembe gdnGnden ld.,.,
icra ı ahenk etmiye baıhyacaktır. Sayın mCltterUerl_..a 
memnun etmek lçla her ttlrlO fedakArlıklar yıpalmıflll'• 

Modiriyel 

üıyındır Aellye hak.ak bA 
kimliğinden: 

Davacı Bayındır'ın Çamhbel 
kôyGnden Mustafa oğlu Base· 
yln mOddelaleyh Bayındır ha· 
slnel mallyeılne izafetle Mal· 
m6dftr6 İbrahim ve tapa me· 
marn Zha ve ftçGac6 ıahıı 

çamlıbel k.ôyftne lsafetle mah· 
tarı Osman aleyhlerine açtığı 

teicll davaeının g6rGlmekte olan 
muhakemeıl eınaıında te1elll 
letenllen köy clnrıoda cnlzll 
nam mnklde tBrkan dere, gar· 
ben keçlkôy yola, tlmalen ce

bel •e cenuben Y oıaf çnot 
vertıelerl ve yol ile mahdud 
bir kıt'ada . bllmeıaba 6283 
metre murabbaı tarla ile 
15223 metre murabbaı bahçe· 
k 1 21506 metre murabbaı ara1I 
l 1e l~eıldode mevcod 40 agaç 

ayva, 6 a~aç incir, 80 ağaç 

zeytin, 4 ağaç kestane, ,o ti' 
tef tali, 1 O ağaç cevfı, 9 ~ 
•ltne, 3 ağaç elma, 5 •I~ 6 
6 •R•ç erik, 4 •R•ç ar itJ 
ağaç kısılcık n dört ı,.O tı' 
agaçları tapuca kayıdb ~ 
dıgındaa bu arul ye ır;., 
Gzerlnde tapaya m11te-'.; 
ve alakaları balananları• tf 
iki reımlyelerlle ·birlikte ~ 
zarfında Bayındır Aellfe la ~ 
mahkemeılne m6raca•t1~1 
olanar. ~ 
Kitabınıza GO 
Bjr Cilt Y aptıt• 
mak isterse~ 

YALiiİiı\ 
Mftcellitb ,,. nesine o 

lzmir Defterdarlığından : 
Sıra 

No. 

1 
2 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
21 
25 

Makellefln lemi 

BOıeyln 

Ali Çavuı 
86eeyln 
Hayriye 

Mehmet o~lu Haıeyln 
Fırıncı Mehmet 
KöprftlfllG Hamza 
lbrahlm 
Halil 
Mllnlre 
Fırıncı Ömer 
Yusuf Kenan 

Hae1 Mehmet 
Remzi 

Aralan klhya 
Hayri kAbya 
Molla Emin 

Hamza oğlu Ali 

Kara Mehmet 

Kara Mustafa 
Tahir oğla Arif 

Numan 

Fatma 

Verginin matrahı Kazıaoç vergiıl Bir mlıll ıam Buhran "· % 15 Ye~ı\D ,il 
Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. Lln gr. eJ' 
250 oo a ıs 3 1s a so 
105 00 1 32 1 32 2 6' .. ,, 
200 oo 2 52 2 52 s o' 
110 00 1 38 1 38 2 76 ,, 
600 oo 1 56 1 56 ıs ıs 

95 00 1 20 1 20 2 ,o 
100 00 1 26 1 26 2 59 
211 00 2 66 2 66 5 32 

50 00 o 63 o 63 1 26 
250 00 3 15 :3 15 6 so .. 

1200 00 15 12 15 12 30 24 " 
2600 00 32 76 32 76 65 52 ,, 
1250 00 15 75 15 75 31 50 
3850 00 48 51 48 51 97 02 
2420 00 29 93 29 93 59 86 
300 00 3 7 8 3 7 8 7 56 " 

1000 00 12 60 12 60 25 20 " 
652 oo 8 12 s 12 16 z4 

.. 
890 00 11 21 11 21 22 ,, ,, 

120 00 1 51 ı 51 3 ' ,. 
210 00 2 ff8 2 58 5 16 .. 
60 00 o 7 6 o 7 6 1 5j ,. 

400 00 5 4 5 ' 1 o 08 ,, 
107 00 ı 47 l 47 2 9' ,. 

2000 00 25 20 25 20 50 :: ,, 

~~ :::::~a ~~~ ~~ ~ ~~ :· ~~ ; "' ;,, 
28 Muetafa Ahmet 72 00 16 60 O 00 2 52 1 89 21 Ol " 

Saki Hakkı 

Yüzbaoı Ş6kr0 

29 Ahmet oğlu Baean eskici 2ö 00 6 25 O 00 l 25 O 00 7 SO ti 

30 SOlt!yman Ali 150 00 45 00 O 00 9 00 6 76 60 7S ,. 
31 so oo ı 2 50 o oo 2 50 o o ıs oO ,, 

,, " 6 
:32 Fırıncı Tevfik oğlu Mehmet 36 00 l 60 O 00 O :J2 O 24 2 l ı 
33 Kahvrcl Mebmet llHao 50 00 17 50 O 00 3 50 O 00 21 oO ~ 

Yukarıda 1 imleri yazalı mcıkellef ler adreelerlnde balanamadıklarındın namlarına tarh olunan kazanç .erglılne alt lb~ 
kendllı rine tebliğ edflemedlğlnden hukuk ueulft mahkemeleri kanunanun 14~ inci maddeel mucibince tebUg makamın• k•'(ıil' 
fiıere ilin .e ba tarihten itibaren 30 gln urfında ltlrH edllmedlgl takdirde nrglaln keıbl kat'iyet edecegl illa olaaar. 
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v. N. lzmir Defterdarlığından: 
Anadolu'nun Tarihi Tefrikası VV. F. H. Van lealılnf n vergi borcundan ôtftrft tahsili emval yasasını göre 

haczedllt)n baıdarak keaıelll caddesinde kAln 27 .29 aayıh hıne 
ile 31 11yılı dakkAn tarihi Utndan itibaren ylrmtblr gün mild · 
dede Htılıga çıkarıldığından pey ıftrmek lıtlyenlerfn Defterdar· 

fiATU/( flAKAll 

Tefrika No. 49 M. AYHAN 
~ .. , ........................................... , 
~l'k Beylerinin En Mühim Hataları~ 

l,, Çin'den Prenses Almaktı .. 
Jetine dôntınce, fıl ı 

, •ç.yor. Babaııı ddıd· 

~ltrt 
ilteb Q Kığanı ne diye· 
b •? Ç4nka kabileleri, 
ettbına demlrclllk ya· 

·4 "ıf ll~ı yukarı, onların 
'e :ıettndeydt. Sonra To· 

r &.ığın, oe Tele, ne 

~~e de birıeydl. Sadece 
nıırof ve gfizel bir 

, •e lıtnlo uetaıı idi. 
il. ~lı~ı ile, aazı, gftzel 

' lıreı holmaıto. 
' ltttollQo için; 

~ laa 8Go glylnıe, kopnaa 
,, ~•oının 11rayuun ya· ";r bır 111z çııaa, hır 
~,r.treee, 111rayın kızları 

lerı gibi arkasından 
~'-'·gefltlef! 
~letdJ. . 

Lı a,1 •eredd llt ediyordu : 

t~ı:ena •ı ne yapaak! • 
•tt~Q ba cevabına o da 
'-ıaa 1

1°r değildi. Fakat 
'lld d lat~ ' lyordu ki : 

~ ıı_,. ilinde ancak kahra· 

' ~ılı geÇer. Ben ki ba 
bit cı111n ıoığını akııettl· 

ge1acı 
•ltı oı . Alnım pak, yG· 'llt '· Q•k•o, ne diye ba· 4}b 11 •eroıealn' 
' it • 

: eyf inden bir nara 

il. 
l ~oııa:"••ayt, er kltf ler 
~il.. ht Yakar. -... ı, .. 

lı 1 o tarihlerde TGrk 
'6te~~ llııı:ı olan zihniyet 

Ut fr•de edlyotdu. Kı· 
~"" tlleo, tôhreılnl yayan 
,~'11• her hududunu, 
~ •• • beık. bcıyak hakan 
"' lıteoıeğl Adet edin· 

L- it •deıa bir hak t1ere · L' 1ılırdı. 
tı t11 
1 1 

Çok istenenler, Çin 
: dl. Buna iki sebep 

~~b. ~I 
~ı., 1 Cin prensesleri dı. 
~ r gô ı lt,1 tGnayorlardı. ince, 
d •tı k °tt 1 oyu ıılyab, ıa · 

g~ gittikçe badem gibi 
le erı, her zaman inli· 
ı... •tlt 
fitd •yı doğru taran· 

1 ~ttt e toplıamıı saçları 

1 •ncudları, kahra· 
a._ tllbıııoı tahrik edl 

talar 1 ~~ '" hepsi de okur 
1 t~,L~Jlerdt. Yalnız, kav· 
~ 11;&rı & 

tletdı 1!)•, kabramanhğa 
~lt11 • Onları bf r bebek 

~._., 1o1:ı ltöıeye oturtmak, 
~ · 'tini dinlemek kA· 

'tt ~ 
"-~ bbep, Cin hakanla· 

~ ~ • ._ Gynlt hın mınaeı· 
~~tttll:entrdt. Gentı bir 

t'"~ e oıllyonlarca hal · 
~~111 l'n ediyordu. Çlollld· 
\ dıı tk rubu gibi, kıy 
, lçı._ gııılırıao ve kendini 

~~it debıetU mıceralar 
• lıa~tıb değildi . Ve ha 

~ ~bı •nın e.lode, birer 

\ ~.~lıılttn miskin ya~ar· 
,~. ~tı, bir Taorıdın 
ı,t, d

9
'•eo merbut bu· 

~iti 111• bu mllyoularca 
tıı-.ı 
~ 1 uyuıok, Ahi, 
Otkak, ılamlı bir 

nzlyette yaıatacak eaulara da 
yanıyordu. 

Hayat ve hareket mefhumu 
yoktu. Bu kadar btıytık bir 
hakanlık kurmalarının ııebebl, 

gene TG.rk kabileleri araa.ndakl 
dala.malar, akınlardı. Kahra· 
mınlıklarına, gororlarını, top· 
rıklarına, davarlarına dokunan 
herhıngl bir hAdlse oldu mu, 
onun arkasından da, kılıçtın, 

mızraktan ormanlar gibi, bin· 
lerce ıCharlnln atlannı oçoıtu· 

rarak h1rbe glrlıtlklerl gôrd 
lDrdCl. 

Çin fae, madhlı bh fesat ıl· 

yaıetl .ve entrlkalarlle, bonl1rı 

mdtemadlyeo bir biri aleyhine 
kııkırtırdı. Toran çocuklarını, 
ayni kandan gelen, yaloıs ho· 
londokları yere gôrtı, dilleri 
hazan farklar gösteren btıyClk 
'fark ırkını parçalamak için 
elinden ne gelirse yapardı. 

Türk Beylerinin hatalaıından 
en m4hlmml de, Çtn'deo pren· 
eeı almaktı. Bıklkatte ha pren-

ıealer, Çin Kağanının plAnını 

tatbik ederler. Zektlar;.-· ı~ 
tikleri, ıohlokları il" Tork 
hanlarının, :'I'tırk beylerinin, 
Ttlrk prenseslerinin kalbini ça· 
lar, btıUlo ıırlarını ôğr~tlr ve 
hattA, onları Jıtedlklerl yola 
ıevk ederlerdi. Bu yol, tabla· 
tile, Çin hıkan1Dın fend plA· 
oıoda çtzllen yoldu. 

Bonon netlceıl olarak ynaı 
yuaı mağlubiyetler, ıaraıntılar 

baılar. Ve onların uğrunda ka· 
hileleri mahvolurdu. Çin Ka· 
,!anı gibi btıytık bir kağanla 

akraba olmak hoıoıondıld bu 
ikinci ııebep, hakikatte, bu ka 
dar fena ldJ. 

Ü çtıncd bir sebep daha var· 
dı ki, o da efıanelerle ılofrilen 

Çin zenginliği, Çin debdebesi 
idi. 80 aayede, blrgftn Çln'l 
elde etmek, Çin ıuıdlerlnln öbar 
tarafını geçerek onun merke· 
zlol eline almak lııtlyenler de 
vardı. 

- Sonu. var 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI 

"CERES.. nporo 16 may11ta gelip yftkGnG boıalttıktan ıoara 
sonra Borgas, Varna ve Köıtence Umınları için yak alacaktır. 

11GANYMEDES,. vapuru 18 mayuta gelip 23 may11ta Anvere, 
Amsıerdam, Roterdam ve Hamburg Umanları için yük alacaktır. 

" CERES ,, vapuru 1 hızlrındı gelip 6 haziranda Anver, 
Amıterdam, Roterdam ~e Hamborg llmanlın için yak alıcaktar. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
''NORDLAND,. motôrtl 2 haziranda Roterdım, Bamburg, Co 

penhıge, Dantslg, Gd1nlı, Cöteburg, Oılo ve fıkandlnavya 
llmanlınna hareket edecektir. 

SJ4JlV1CE MAR1TlM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir Muntazam Sefer 

uPELEŞ., vapuru 16 may11ta gelip ayni gtınde ııaıt 18 de 
Hayfa, Malta, Marallya v,, Bareelona hareket edecektir. 

u ALDA JULYA,, vapuru 20 haziranda gelip 21 haziranda 
Malta, Marstlya ve Baraelon'ı hareket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECCE 
lzmlr Nev·York araaında ayda bir muntazam sefer 

0 RINOS,, vapuru 14 may11ta lzmlr'dea ( Doğru ) Nevyork 
için yak alacaktır. 

11TAMESİSn npura 20 haziranda lzmlr'dH (Değru) Nnyok 
için yük alacaktır. 

Yolcu ve yftk kabul eder. 
Hamlı: lltolardakl hareket tarihlerindeki deAlılkllklerdeo acente 

meı'uUyet kabul etmez. 
Fazlı tafalltt için İkinci Kordonda Tahmll ve Tahliye ılrketl 

blnuı arkamda Fratelll Sperco acentahğıoa ml.racaat edJlmeııl 

rica olunur. Telefon: 2004 · 2005 

lzmir vilayeti muhasebei hususiye 
müdOrlüğünden: 

Bedeli 
sabıka 

Lira 

45 
200 

8 

15 

balıkhanı çar11B1 32·28 numaralı mığııa 

yol bedestaaı 26 ,, 11 

kırııyaka neıimly" sokağı 10 numaralı baraka 

bakır bedeetanı 29 numaralı dolap 

12 • kızlar ağaeı hanı içinde 25 52 numarala oda 

İdarel hososlyel vllAyete ald yukarıda yerleri yazıla binalar 

1 6 935 tarihinden 31·5 938 tarihine kadar Oç sene maddetle 

kiraya verilmek ilzere llAo edllen 19 5 935 tırlhlode artırmada 

istekli çıkmıd•ğmdan 27 5 935 tarihinden itibaren 10 gftn daha 

ozatılmaaı onaomııtar. Artırma ~artlarını görmek isteyenler h er 

giln mohaeebel busoııiye mftdQrlftğftne ve pey ııftrmek lstlyenlerln 

de 5 6 935 çerıamba gftn6 ıHt dokuzdan onblre kadar encClmenl 

valayete yatıracakları depozito makbuzlar1 ve banka mektobları 

ile birlikte mGracaıtlar1 . 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEVANTE L1NJE 
"AKKA,, nporu 19 mayıata 

bekleniyor. Hamburg ve An· 
verıten yftk çıkaracaktır 

" ARTA 11 vapporo 27 ma· 
yısta bekleniyor, 30 may11a 
kadar Anvere, Roıerdam, Bam· 
horg ve Bremen için yak 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHillDT · 
BAMBURG 

"TROYBURG,, 21 may111ta 
beklenlyer. Anvere ve Ham· 
burg'tan yak çıkarıcıktır. 

JOHNSTON VAREN LINES 
LTD LlVERPUL 

" QUENMORE,. npuru 18 
mayıeta gelip Llverpul'dan yak 
çıkar mı ıtır. 

SERVİCE DİRECT DANUBIEN 
TUNA HATTI 

"TİSZA,. npuru 5 haziran· 
da bekleniyor, Bodıpeıte, Bra· 
tlslav ve Viyana için yClk 
alacaktır. 

0 DUNA,. vapuru 30 bul· 
randa bekleniyor, Badapeıte, 

Bntlsln ve Viyana için yftk 
alacaktır. 

TBE EKSPORT STEAMSBıP 
CORPORATıON 

"EX ARCB,, nporo 2 ha· 
zlnoa doğru bekleniyor, Nev· 
york için ytık alacaktır. 

N. B. - Gellı tarihleri n 
vapur tarihlerinde acentemla 
hiçbir meı'ollyet kabul etmes. 

f 
Tele(nn No. 2007 · 200~ 

Doktor 

Osman Yunus 
Deri ve Tenaatll Baatıbkları 

Mfttahaaııısı 

HergOo hastaları ııabıh eaat 
1 O dan akıım albya kadar 
kabul ve tedavi eder. 

Adreı : Kemeraltı Şımb IO· 

kak numara 19 

Olivier ve şQrekô
sı Limitet Vapur 
Acentası 

CendeU Han. Birinci Kordon 
Tel. 2443 

The Ellermın Uoeı Ltd, 
11ALLGERİAN,, vapuru 18 

mıyıııta Llverpool ve Svanıea· 
dao beklenmektedir. Ve ayol 
zamındı doğru Llverpool için 
yok alacaktır. 

0 POLO,. vapuru may11 ol · 
hayetlnde Anvers, Londra n 
Holden gelip tahliyede bolu· 
nacak ve ayni zamındı Londr• 
ve Hail için ytık alacaktır. 

0 0PORTO,. vapuru mıy11 ni · 
heyetinde Lherpool ve Svan· 
ıea'dan beklenmektedir, 
The General Steam Nnlgatloo 

Co. Ltd· 
0 ADJUTANT11 vapura 7 mı· 

yıııta Londra için ycık alacaktır. 
Deoteche Levınte Liale 

11ULM,, nporu 15 may11ıa 
Hımborg, Bremen ve Anvers· 
ten beklenmektedir. 

" ANGORA ,, npuru halen 
limanımızda olup yak botall· 
maktadır. 
Not Vurot tarihleri Ye va· 

purlınn letmlerl Clzerlne deni· 
tfkllklerden meı'oUyet kabul 
dJlmeea. 

lak tahslllt kalemine gelmeleri. 20 24 28 31 1461 

Kemalpaşa Malmndnrlüğünden: 
KlJyft Mevkii Cinsi 
Y akakôy 2. Bahçealtı Tarla 
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Karı egaç 

c. 

" .. c 

" 
c 

Arı palanı 

Değirmen 

Mumluk 
SftğOt alan 
Çaltı ana 

" 
" 
< 

c 

c .. 

c 

" 
Kara muço yorgl " 
Çaltı ônft < 

c 

c 

« 

" .. 
2. Bahçealtı 

Mezanhı 

Hnuzbaıı 

Değirmen yeri 
Koz pınaraltı 
Pona .. 
Arapalaaı 

Çaltı ôntl 

.. 
" 
" 

.. 
c 

.. 
" .. 

.. 
" .. .. 

Koca bağ " 
Yayadede mnkll " 
Çalh ônQ .. .. .. 
Bağ araaı 

u 

Çıkırıkçı dere 
Çatal çeıme 

« .. « 

c c 

Kos pınar 
Cnlzll yayla 

" « 

Apğı yıyla 

Alayın 
« 

Arap alını 
Özbek 
Ören dere 
Kôylçl 

.. 
" 
" 
" .. .. 
" 

.. .. 
« 

" ,, 

" 

Kemalpaoa Snınta 
Bıne 

Tarla 

" 

Ağaç 

6 
3 

15 

17 
2 

10 
1 

10 

18 

ıi 
7 
2 

7 

2 
16 

8 
6 

15 

1 
2 

4 
5 
3 

5 
1 
1 

1 

Mlkt1rı 

919 
2757 
4595 
2757 

13785 
919 

5514 
9190 
919 

13785 
3676 

11028 
1378 
9190 

13785 
13785 

6433 
2757 

13785 
9190 

13785 
7352 

18785 
7352 
7352 
2757 

13785 
4595 
3676 
460 

7352 
1838 
4595 
9190 
4595 

13785 
9741 
7357 
9190 

13785 
5514 
4595 
4595 

45950 
13785 
9190 
9180 
2767 
4595 
3676 
2150 
4595 

13785 
36760 
1838 

551( 
5514 

Bedeli 
5 
3 

ıs 
5 

20 
5 

10 
5 

10 

15 
12 
10 
6 

15 
20 

8 
5 

25 
15 
15 
40 
40 
20 
16 
15 
15 
5 

12 
4 

20 
10 

5 
15 
15 
20 
so 
15 
10 
10 
15 
8 
5 

25 
10 
5 
8 
3 

25 
25 
25 

3 
20 
50 

5 
60 
15 
15 

Y o kırı da eveafı yazılı gayri menkuller peoln pan ve ikinci 
teıtlb bono ile mftlklyetlerl aablmak azere 16.5.935 ganleme· 
cinden 5.6.935 gftolemeclne kadar 21 giln milddetle mOzaye· 

deye çıkarılmıotır. 
Taliplerin mftzayede gftnf\ olan 5.6.935 gdolemeclne teeadOf 

eden çarpmba gftnft ıaat 14 te :Kemalpaıa malmildarlOğftnde 

mtlteıekbll ıaaıo koınlıyonona mdracaatları tlAn olunur. 1551 

lzmir vilayeti muhasebei hususiye 
mOdOrlDğOnden: 

Bedell 
sabıkı 

Ltn 
60 
20 
40 

130 

ikinci kordon 2 numaralı dakktn 
araa mekteef altı 35 numarala dakktn 
ılfpaoa meydanı 26 numarala dakktn 

" o 30 il " 

İdarel bususlyel vlll1ete ald binalar 1 6 935 tarihinden 

OPERATÖR 

:l l 5 938 tarihine kadar dç sene mftddetle kiraya verilmek Gzere 
enelce 20 gdn mClddetle llAo edilen artırmaya lıtekll çıkmadı · 

ğından 10 gan m6ddetle oz•dılın ve llAo edilen artırmaya 

'9 rağmen lateldl çı"mad•ğından artırma ve ekılltme ya11sının 
kırk OçGnca maddaılnln eon fıkra1ını tevfikan bir ay içinde 

or. Kamil Ahmed 
Merkez askeri haııtaneal 

operatôrft 
İkinci Beyler sokağı Beyler 

hamamı kartııı No. 41. Her 
gdn Oçten ıonra ba9tal1rını 
kabul eder. 

Telefon 3686 

pazarlık soretlle kiraya verllmeııl onınmııhr. laıekll olanl1rın 
encftmenln toplandığı her pazar ve çaroamba gftnft saat dokuzdan 
onlklye kadar yaptıncaklan depozito makbuzları ve yahut 
banka mektobları ile birlikte mGracaatlars 

lzmir milli emlak müdü~loğnnden 
Pazar ve pereembe gGnleri ıaat ondörtte toplıatı yapaa emvali 

metruke aatıı Ye icar komisyonu bundan ıonra saat oablrde 

toplmb yıpacatıaı blldJrlrlm, 
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Muhtelif mevkilerde ihaleleri yapılacak ilan 
Akşehir an kası ....._. ____ as_ke_r_i_IAnI_ar_ı -------Aydın demiryolu 

Ankara M. M. V. sat. al. k:o. rs. de.o: K 
1. z M 1 R ş u B r: s i Cumurlyet ordusunda kullanılmak Ozere 1455 sayılı .sked umpanyası 

: memurlar kanona v" talimata haktımlerlne uygun olrak aşağıda· Şirket hfaaedarları umumi 
İkinci Kordonda Borsa ctnr1Ddakl kendi blnaenıda ki şartlarla yedinci sınıf askeri hareme göre 1 el ktnonden hl · heyetinin 26 B11lran 1935 

TELEFON: !2363 haren 30 lira asli maaşla ve 1 el lı.Aouna kadar 25 lire asli çar,ımba gOntl saat 12 de Lon· 
• • maaıh a<tkeri adli hakim alınacıkt1r. dra'da Oh Brod Sltrltte Vfn· 

HertDrlil (Banka ve Komisyon) Muame- l - Bir hukuk mektebini en IŞftğı iyi derecede bitirmiş çester Bavz'da kAln ılrket lda-

leleri deruhte olunur. olmak rehanesinde fevkalAde bir içti· 
2 - İhtiyat zabiti olmak maı aktedlleceğl llAo olunur. 

Mevduat Faizleri 
Vadesizlere 
Altı ay vaddiye 
Bir sene vadeliıe 

% 4 
% 5 
% 6 faiz verilir. 

Zahire, özüm, incir, pamuk, yapak, afyon ve~alre komla· 
yonculuğo yapılır. Mallar geldiğinde 1ahfplerfne en müııald 
şerattle nanı ~erllfr. 

3 - 30 yaşından yakarı olmamak Bu içtimada l Bar.irın 1935 
4 - Bışkaıuna geçer haetalağı ve vazlleslol gereği gibi yap· tarihinde TOrklye'de mevcad 

mığa mani olabilecek vacot n akılcı bir arızası bulanmamak Aydın demlryolu lıletme işi ve 
tam tetldlAth bir aekeri h11&tanede muayene ettirilecektir. şirketin bfl'umum menkul ve 

6 - Yabancı ile evli olmamak 
gayri menka\ uıallarlle hertftrlft 

6 - Şeref ye haysiyetini muhil bir suçtan mutlak ıarette ve hc.kuk Te ınenaf linin ( Aşağıda 
bir cGrClmden dolayı dç ay n daha ziyade hapse mahkOm veya ba!ıaedllen Hllf mnkueleelnde 
böyle bir euçtao takip altındı bulanmamak. yazılı kasa mevcodları, banka 
. 7 - S ırhoşlak, komarhazhğı adet etmiş, komar oynatmış mevduatı, esham ve tıh'fllAt ve 
ablAk ve elretçe hakimliğe yaramıyacak bir bal ile dlle gelmiş QçilncO şıhıı.ılardao şirketin ala· 
olmamak ve hanları polis tahkikata ile tevsik etmek. 

cıkları hariç) 1 Haziran 1935 

D k - Nofoı kağıdı aoretl ve ihtiyati terhis teskeresi. tarlblndeo itibaren 40 ıene 
llllllllllllHllllllllll.. O tor ... llllllllllllllllllllllll!//1lı~ 9 - Diploma tasdikli sureti n mohta1ar hal tercemesi. 

~ içinde tediye veya kara keşideel 

A K ı T 10 - Bu şartlar dabllinde isteklilerin bulundukları yerin en suretlle itfa olanacak ve ı Hı · _ • ema on ay -~ bilyOk kumandanlığına veya askerlik tnbesl baokanlığına ve Te· ziran 
1943 

tarihinden evvel 
_ _ elkaları n dörder adet fotoğraf Jarı ile beraber Ltlda ile mora· erken ödeme veya konnrelyona 
- Bakteriyolog ve bulası.ık ile salğın hastalıklar ;; caatları Ankara M. M. V. ne mOracaat olunur. 

v 1515 26 28 3 l 3 tAbl toıulmıyacak olan itibari = hlri~~d~~u~ 5ı~~~----~~-~-~~-----~-~-~-ın~~U(l~25~~)~~ 
- Basmahane istasyonu karouıındaki dibek ıokak batanda :>O eayı· ~ Bornava sabn alına komisyonunda iha· llrahk (YOzde yedi buçuk faizli 

- h ev \'e .muayenehanesinde sabah aaat 9 dan akoam aaat 9 • kadar - leleri yapılacak olan asker ilin.lan Tnrk borcu tahvlllerl ) oAmile = hastalarını kabul eder. = = Müracaat eden hastalara yapılması lazımgelen aair talılilit ve = ....ı•ıs·u·r·n·a-va-a•ı!'""ke.;;r.i•ııiiııa•. ·a~l.ml"!'lk•o.-n·u·n""!'d•ıo•:------------ çıkarılacak tıh'flller mukabilin· = mikroek.opik muayeneleri ile veremli baatalara yapılmaeına cevaz gö- = 1 Gaziemir ihtiyaca için 63.600 altmış ftçbln beşyOz kllo de 'Iftrklye comotfyetl hftktl· = rülen Pnomotoraks (bava vermek) muayenehaneainde muntazaman _ sığır eti kapalı zarf la ekeiltmlye konmuştur. metine dd'9fr n temllld hak· 

ffil'llll yapılır. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrffi 2 lhaleıl 8,haziran,9 35 cumartesi gftnfl ııaat 15 te yapıla· kında, Tftrldye cumorlyeti hCl · 
f .. D f d ( ... d cık.tar. ktlmetl ile şirket araııında taı· 
Zfillr e ter ar ıgın an: 3 Beher kllosooa tahmin edilen ffat 16 kuruştur. dika muallak olarak akledllen 
lsalsloln verğl borcundan ötOrO tahsili emTal yaea ına gare 4 MuH.kkat teminatı 762 liradır. 1 Mayıı 1935 tarihli moknele 

haczedilen oemınzade mahallesinde a _Ah bey ıokağında kAln 8 5 Şartnamealnl görmek için her gftn n ekıdltmeelne glrl mflzakere edilecek ve muvafık 
eayılı hane tarihi ilin dan itibaren yirmi bir gOn mftddetle satılığı oeceklerln bildirilen gOo ve ıaatten euaz bf r saat enet görOldOğü takdirde taıdfld için 
çıkarıldığından pey eftrmek ietlyenlerlu Defterdarlık tahellAt ka· teklif mektuplarını Borana askeri eatın alma komleyo· karar nrllecektir. 

6 20 24 28 ı A2.. nuna nrmelerl. 23 28 2 7 1486 
1emine ~etmeleri. l .. '* İçtimaa iştirak edecek hine· 

D O K T O R Barona ask.eri ea. al. k.o. dan: darlarlD içtima tarihinden 14· 
1 Ôdemlı için 98.400 dokeao eeklzbln dörtyftz kilo llnh akıl 00 dört gQn enel hi11e F a h r i 1 ş ı k maden kömflrG açık eketltme sureılle eatın alın•cıktır. ııeoedlerlnl, ılrketln Loadra'da 
2 lhaleei 8,hazlran,935 cumarteıl gilnft eaat 10 da yapı· Olt Brod Shrhte Vlnçieter 

lzmir Memleket Hastaneıti Rontken MOtahasıısı 

BERNEV• RONTKEN MUAYENELERi 
ve ELEKTİRİK TEDA VfLERI. 

Ytırlimiyen ve Bilhaua RAŞITfK Çocuklara Ultn-Violo 
'fatbik ve Rontken ile KEL Tedavileri Y•pılır . 

• İkinci Beyler Sokak Fıno Karııaı No. 25 • Tele. !'254!'2 

ödemiş Belediyesinden: 
Açtk ekeiltmlye konulan 46 kalem kırtasiyeye uzatılan on gO.n 
içinde vealleo bedel çok göıüldOğftnden 14·5·935 derı itibaren 
bfr ay içinde hazlrantn on üçftocft puşembe gOnd eaat ondörde 
kadaa pazarlıklı eatın alınacaktır. Taliplerin şartname ve kırla· 
elle lleteelnf görmek Ozere komlsyöoa mOracaat eylemeleri i!lo 

olunur. 1457 20 24 28 2 

Hamza Ilüstem 
~ctcğra1Fhanesü 

l - Bayram ganlerl açıktır. 
Muhterem mftşterllerlmlzden gördOğClmftz rağbet ve 
te'feccühe naclz bir mukabele olmak üzere bayramın 
birinci gftnQnden M.rtın nihayetine kadar reetm çek· 
tlrecek 11aygıh müıterllerlmlze birer zarif hediye ver· 
m<'ğl dftşOndak. 

Mftşterllerlmlzln bo hediyemizi kabul etmekle bizi ıeref· 
lendlrecekleriol ftmft ve temenni eyleriz. 

2 - Mağazamızda en yeni fotoğraf makineleri ile eczaları 
ve umum fotograf malzemesi bClyilk teazllAt ile eatıl· 

maktadır. Muhterem mOfterllerlmlzln bllbuaa nazarı 
dikkatlerini celbederfz. 

Resne Fotoğraf hanesi SahibiQin 
Müşterilerinden 8ir Ricası .. 

İkinci Beyler ıokağındakl fotoğraf hanemi kapattığımı eaygıll 
mOştnllerlme llAn ederim. 

Kllşelerlml Emirler çar,ısıodı Bay BamH Rastem fotoğraf· 
hanesine naklettim. Slparlt vermek fsfiyenler IGtfen oraya oğ· 
ras1Dlar. 

Ben de olmdllfk ekser zamıanlar oradayım. 

BAHAETTIN • FOTO RESNE 

erakende Kükürt 
Satılıyor. 

Memurlar kooperatflinden: 
Keçiborlu J..:Okftrtlerfnfn 50 .kiloluk torbalarını 320 kuruştan 

İtalyan kükOrtlerlnl de 3ıi5 kuruotan perakende olarak ıatmıya 
ha!Jladı~ımızı sayın halkımıza bildiririz. - 1 

lacaktır. 
Ban'da 100 numarada ktfn 3 Beher tonuna tahmin edilen flat 18 lirad1r. 

4 _ Munkkat teminatı 96 liradır. elrket idarehanesine veya iz. 
5 Şartnamesini görmek için her gilo ve e.kılltmeeloe glrl· mfr'de Alııancak'ıa kAlo ılrket 

ıeceklerln blldirllen gOn n saatinden enet teminatlarlle idarehanesine veya lstanbul'da 
birlikte Barnava'da aaked eatın alma komlııyonuna Osmanlı bankaıına tndl etme 
mftracaatları. 23 28 2 7 1485 lerl IAzımdır. 

Tt:.:J R K iYE 

Z:IR.t \~T 
BAN~ASI 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
'RAl-IAT~bD~Q 

Bahribaba aahtl fi"~ ~ 
su açıldı. Geeelerl btrfl lıl' 
tlrlk IAmbalarlle oorlo 

b ı.ıolf 
gecesi hayatını •I ~I• 
nan bo ıevimll bıb td 
yıeın birinci gaııdn: tıe 
çok yftkeek bir 111 
eılne neş'e katacaktır· 

Sahllpuk gaıtoOlll 
bit lzmlr'ln en klbır ~ 

oluyor. İzmlr'tn -:1 adamlarından otelci ; 
ı. oı•c1 

ile meşhur ıo ... ı f;ı' 

SO.leyman'ı Ye MebdJed it 
eahtlpark gar.iaoııond~ esi~ 
da görmek için 111ık 1 dtı 

bU lemlye başlı·lıışıoı 

zann,.derlz. 

• ıı"ot11 Tayyare Pıy~ 

19 uncu TertiP 
Jetleri Satıbyot" ., 

Büyük lkr11011
• 

30000 lir' 
Mnkafat 

2ooooli" 
Gerek TOrklye BOY o* 

Mecllıluce ve gerek" J 
hisse '9e tah'911At ıablpl 
mi heyetince taıdlk ı>' 
meşrut bulanan bo -
namenin euretlerl, ~ 

h uı lerlolo tevdi mı 1 

1
,,11 

yukarıda yızılı ye~ıllJ· 
hangi birinde görOle 

İdare mecliil ~ 
geoel ";I. 

R. P. lf'· S 
27 28 

Oksflrenler! Mut· 
laka (Okameoıol) 
Öksftrflk Şekeri~ 
rini TecrObe Ed• 
niz •• 

ve POrjen Şab•P111 

En OeUln Bir M48 
hil Şekeri Olduğu 
on unutmayınız· 

·-------------~~---Kuvvetli Mfltlıi 
lstiyenler Şab• 
Sıhhat Snrg4D 

Haplannı Maruf 
ecza depolarınd 
ve Eczanelerd 
Arasınlar. , ____ ....... 

~it 
Onlnreltede ~) 

(MuaTin Profı • ti~ 

Dr. A. Saf•'~
Ağız ve Diş fle 

~ 
Hastalara her~ ~ 

IOD?a bak•t• ~ 

~·i 
letiltlAI cadd-1 i~V~ 

Ankara apartmanı 2 rı'jsQ 
Telgraf. ,sf~.., 

Telefoo ' 


