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Türk~eye <;eviren: 1 Yazan: 

ANRI FOY 
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Seddilbahir mezarl1g1 kendiler 
tarafmdan tahrip edildi 

11 Birincikinun -Emir ~a- mektedir. 
TUflan ve mubahz efrad bu "13 Birincincikänun 1915 te 
sabah zeytin ve ~am dallan Anadolu bataryalarmdan bi-
kopararak Kavfman i~in bir rinden geien bir obüs danesi 
~elenk yapm1tlard1. Onlara Seddilbahir V sahilindeki 
kimse emretmemitti. Bu fikir ~~~ane de~osunun hava de-
onlara kendiliginden gelmi§- bgu~_den ~rerek patlad1 ve 
ti K d.1 • w k . 14 luk b1r kovan ate§ ald1-

. en 1 er1ne s1gina van- w d d · 
f . :. „ t„ t k . d"l gm an erhal b1r yangm 
es1 guren us u a VIye e 1 - ba§ladi. 

m11 yerlerinde oturarak bu 
~i~ek ifile me§gul olmalar1 
ve ölüm aga~armm dallar1 
etrafiaa li~ renkli kordelilar1 
sermeleri ve ayni zamanda 
müeuir bir manzara gösteri
yordu. 

MÜLÄZIMIN DEFNI 

Bu esnada zuhaf askerle
rinden bir dogramac1, daire
mizin önünde taputun tahta
lar1n1 dfizeltiyor ve ~ak1yor
du. ~üpbesiz bu manzara 
bize pek ac1kh geldi. F akat 
ilk testere ve ~eki~ sesleri 

kulaklar1m1zda uguldamakla 
beraber, bir dakika sonra 
buna daha ziyade aläka gös 
feriyol't:luk. 
Günet batbktan sonra saat 

5,30 da arkadat1m1zi ebedi 
ayku yerine götürdük. Ceset 
l&:ald1nkrken, yalmz hastane 
1vlusunda bulunmaga miisa
ade olanmu1tu. Zayiata ug
ramak imkin101 azalmak i~in 
faln1a birinci 1ubede memur 
>lanlar, mezarhga kadar gi
lecelderdir. 

F akat Anadolu bataryalan 
&esaiz durduklanndan bizzat 
:eneral Brülar araban1n ar
lU1nda ytirüyerek verilen 
miri tntmam11 oldu. A~1k 
nezann üstünde erkin1 har
aiye reisi ~irka~ veda cüm
esi söyliCIL Ceneral harb 
11eydan1nda vazifesi ba11nda 
;Jen zabite vatanperverane 
ttirmetlerini ithaf etb. 

Dönerken dü1ünüyordu: 
ton dda Kavfman ile dola
uken kale hisarm1n önünde 
taz1lm11 olan mezarlarm tam 
Gilnde bulunuyorduk ve tah
yeden aonra Türklerin bu 
lezarlara bOrmet edib et
aiyeceklerini birbirimize so
ayorduk. l,te ayni sua1i bu
tin kendisi i~in soruyordum. 

MalGm oldugu üzere, Türk 
·r, bu mezarlara hürmet et
temiflerdir. Seddilbahir me
Jrbia kendiler tarafmdan 
abrib edildi. tabiatile onlan 
ltUete kar11 hürmet itiyad
'"1e nisbet kabul etmiyen 
ISyle bir harekete Alman-
1 aevketmit olacakbr. 
CEPANELlliE DÜ~EN 

MERMI 
14 Birincikinun - Her 
~nkü bombard1man, dün 
c kald1 feci neticeler vere
~kti. Anadolu sahilinden 
!len bir obüs danesi en 
Olfim cepane depöaunun 
lva deliklerinin birinden . 
rerek orada patJad1. Feli-
:t, ba1hyan yangm1 söndü
ID baZJ efrad1n cesaret ve 
fukkanbg1 sayesinde ber
raf edildi. Bugünkü emri
vmi, onlan liyik olduklar1 
~hile medib ve sena et-

-( Arkas1 var )-

lzmir sicili Ticaret memur
lugundan: 

lzmirde Kuzuoglu ~ar§tsm
da 34 numarada ticaret ya
pan [ D. Sasson ve A. Al
gazi ] §irketinin 25-7-935 ta-
rihinden itibaren feshine mü
tedair beyanname ticaret ka
nunu hükümlerine tevfikan 
ficilin 1454 numarasma kayd 
ve tesciJ edildilgi ilän olu
nur. 

lzmir sicili ticaret me
murulugu resmi mühiir 

ve imza F. Tenik 
BEYANNAME 

izmirde Kuzuoglu ~artism
da 34 numarah magazada 
kazmir üzerine ticaret eyle-
mek üzere 2 Mart 1933 ta
rihli mukavele ile te11kil ey
ledigimiz ve mevcud pilan~o 
mucibince fesbü tasfiyesine 
icra eyledigimiz "D. Sason 
ve A. Alaazi„ adb firketin 

..J 

mevcut emval ve matlubat 
ve zimemab &fBitda imza 
edenlerden D. Sason ve lli
yezer S1gora kabul ve teah
hüt eylemi1 ve imza eden 
Avram Algazi dabi bakk101 
alarak m,igini kesmi§tir 25/7 
1935 

iliyazer Sigora 
E. Sigora imzas1 

D. Sason 
D. Sason imzas1 
Avram Algazi 

Avram Algazi imzasi. 
Umumi No. 6456 
Hususi No. 8/124 

Dairede okunan ve manas1 
anlahlan bu 25/8/1935 tarihli 
beyanname altmdaki imzala
larm, zat ve hüviyetleri da-
irece maruf lzmirde Ke~eci
lerde ilhan sokaginda 10 
numarah evde oturan bay 
Avram Algazi ve lzmirde 
Kuzuoglu ~artismda 34 nu
marah magazada oturan bay 
Davit Sason ve lzmirde Ka
ratan Tramvay caddesindeki 
evinde ,oturan bay lliyezer 
Siguranm olup münderecab
mn tamamen kabul ve ikrar 
eyledikten sonra vaz eyledi
gini tasdik ederim. 1935 se
nesi T emmuz aymm yirmi 
befind Per§embe günü. 

T. C. lzmir Ü~üncü Noteri 
Tahsin Amur resmi mührü 
ve vekili Ali Raif Günyar . 

1mzas1. 
Umumi No. 6490 
Husui No. 8/124 

Bu beyanname suretini 
dairede sakh 25/7 /935 tarihli 
ve 7456 umumi No. lu ashna 
uygun oldugun oldugu tastik 
k1hnd1. 1935 senesi Te muz 
ay1nin yirm1 alllnc1 Cuma 
günü. 

lzmir ü~üncü noteri Tah
sm Amur ve resmi mührü 

Amerika' da 
... „„ ......... „„„„„~*~*~ 

f;ocuk ka~1ranlar idam 
edilecek! ••• 

Amerikada zengin ailele
rin en ziyade korktugu bir 

,ey, hi~ §Üphesiz ~ocuklar1-
nm haydutlar tarafmdan at1-
r1lmas1d1r. 

Vatingtonda bir k1s1m mas
raf1 büyük zenginler tara

fmdan verilen hususi bir za
b1ta te§kilib vardir. Bu te§
kilät ~ocuk birs1zlarile mü
cadele eder. 

T e§kilät son zamanlarda 
V a§ington Beyle isminde bi
risini ve kar1s1m tevkif ettir . 
mi§tir. Kar1smm ad1 Marga-
ritadir. Zab1ta bunlan milyo-

ner Beyerhavzerin kü~ük ~o
cugunu ~almakla itham et
mektedir. 

Bu adam miJyonerin ~ocu
gunu teslim i~in 250,000 do
lar istemi§ti; vak1a bu para 
kendisine verilmi§ ve ~ocuk 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

NEVYORK 
• 

kortarilmi§hr. 
Fakat, verilen bankonutlann 

numaralar1 T akoma §ehri 
muddiumumisi tarafmdan zab 
tedilmi§ti. Bu bankanotlarm 
numaras1 sayas1nde hem Bey
lenin cürmü tesbit edilmi§, 
hem de en me§hur haydud
lardan ve hapisane ka~km
larmdan Kavri~i, 90 bin do
larla birlikte otomobilinde 
yakalanmt§br. 

Amerikada, ~ocuk ka~1rma 
feläketinin önüne ge~mek 
~ok ciddi tedbirler ittihaz 
edilecegi sahlmaktadu. ~ok 
<;ocuk ka~iranlar " 1 numa
rah halk dü§mam „ adde
dilecekler, ve zab1ta bunlar1 
gördügü yerde öldürmek sa
lähiyeti haiz olacak, ve tu
tulanlar i~in de mahkemeler 
heman idam hükmü vere
ceklerdir. 

~ ~ 

LiMANINDA 

Alman ve Italyan vapurlar1na 
kar11 yap1lan pÜmayi§ler 

Berlin (Radyo) - Propa- : yan band1rah Rex vapurun-
ganda Bakam M. Göbbels, da da baz1 hädiseler ~1kar-
Bremen vapuru kaptanma bir mak üzere gaz1rhklar yap1l-
telgraf ~ekere, Amerika ko- d1g101 haber almt§hr. 
münistlerile Y ahudileri tara- Y ap1lan tahkikata göre 
hndan Alman bayragma kar§1 ltalyamn Habe§istana kar~1 
yapilan hücumda gösterdigi tuttugu yolu protesto etmek 
yüksek yurd severlikten do- i~in Rex vapurunda nüma-
layi kaptan1 tebrik etmittir. yi§ler yap1lacakbr . 

Nevyork (Radyo) - Bre- Alman ve ltalyan vapur-
men vapurunda ~1kan hä- larma kar§t bu gibi hare-
diseler hakkmda tahkikatta ketlerin önünü almak ii;in 
bulunan polis, Nevyorktan polis tarafmdan tedbir.er 
Avrupaya gidecek olan ' ltal- almm1§b!". 

Hindistan 
Ormanlannda , 
Bir facia 

Bombay, [Ö. D] - Büyük 
yük ve vahti hayvan avc1s1 
Rampata. Assam ~evresin

deki bir ormanda 11 üncü 
kaplamm avlarken ölmü§tür. 
Vaka §Öyle olm §tur: 

Kaplan ka~mtf fakat 24 
sonra avc1lar dinlcnmek iken 
arkadan Rampatanm üstüne 
ablmt§br. Bunun üzerine 
Rampatanm arkada§larmdan 
biri havaya ate§ etmi§ ve 
kaplan Rampataya birakma
ma,hr. Fakat Rampata . müt
hi§ pen~e yaralari i~inde ol
makla beraber, kapm takib 
etmek i§temi§, o s1rada bo
~anan kan ölümüne sebeb 
olmu§tur. 

IZMIR Birinci icra Memur
lugundan: 

Hazine ile Emine veo;Hasi
beye vesaire arasmda ihti
läfh olup ihtiyaten haczedi
len Narhderede Dere mev
kiindeki 12 dönüm miktann
da ve tahminen 4500 kilo 
üzümü bulunan bagm üze
rindeki mrhsul kötürü olarak 
a~1k arbrma suretile 3/8/935 
tarihine müsadif Cumartesi 
günü saat birde köy odasm
da sablacllkbr. Taliplerin 
o/o 7,5 pey ak~esile mahal
lindeki memura müracaatlar1 
ilin olunur. 

P~I 

"""" • 
lngilterenin 
Gizli deniz 
Program1 

Yedi y1Jda l :;o n1ilvon - „ 
sterlin harcayat aklar 

Londra (Radyo) - Daily 
Heraldm diplomatik aytar1, 
deniz bakanhgmm gizli prog
ramm1 ne§retmi§tir. 

Bu program 7 y1I bir müd
det i~in yap1lm1§br 12 harb 
kravazörü, 63 par~a torp1to 

ve filotillä kravazörü, 20 
tane denizalh ve bir~ok ta 
u~ak gemisi yap1lmasm1 gö
zetmektedir. 

Bu gemilerin yak1lmas1 
i~in 1 SO milyon ingi!iz liras1 
harcanacak ve bu paramn 
bir k1sm1 ödün~ ahnacaktir. 

Aytar, bu programm Fran
sa, italya, Almanya Japonya
ya bildirilmi§ oldugunu söy
liyor. 

Kiral1k evi 
Olanlara 

Birinci ve lkinci kordon 
ile Karantina Göztepe ve 
Güzelyah semtlerinde leakal 
( 6 ) odah kirahk bir ev 
aranmaktad1r. 

Evini kiraya vermek iste
yen ev sahiblerile ellerinde 
kiraya verilecek evleri bulu
nan simnarlarm ANADOLU 
matba11na möracaatlar1. 

1 AGUSTOS 

Methur Yunan Muhrrrirlerinden: Pavlos Argiru'nunlEserinden 

..IJrTilfNlllCi Klz1 
~.arQ, VI 

CAKICI EFE 

- iKINCl KISIM -
- YAKAN A$K -

-9-

Amerikali f;ak1c1311 Apollona 
benzetiyordu ! ? 

<;ok garib. 

1 

miyorsuuuz ! Evvsli, <;ak1c1 
- Neden garib mis er kendine mahsus bir elbise 

Con? giynr; sizin bildiginiz panto-
- izmirde, <;ak1cmm böy- lun ve ceketi ne <;ak1c1 lle 

le pek yakmmda dola§anla- de efeler geymez. Onlar1n 
nn, hakkmda bu kadar ga- ~epkenini bir görseniz.. Gü-
rib bir fikir edinmif olas101z. müt sirmalarla i1lenmittir 
Dogrusu hayret! <;ak1c1y1 hep .. 
siz benim gibi görmü1 olsay· 
dm1z„. 

- Y a s1z <;ak1c1y1 yakm
dan ma gördünüz? 

- Evet, sinyora, yakmdan 
görmek ,erefine nail oldum. 

- Y a„. ~u halde sizin 
<;ak1c1mz„ 

- <;ok büyük bir adam
dir ! 

- Dogrusu, epiyi .zaman
dan beri ad1m duydugum bu 
haydudu bende de görmek 
havesi uyand1. 

- Ge~ kaldm1z„. Benim 
güzel madam1m, <;ak1c1 de
nen bu adam henüz 30 ya1-
larmda gen~, güzel ve.„Dinc 
bir adamd1r ve buralar1n as1l 
sözü gt~en adam1 da ancak 
bu adamd1r! T1bk1 Apollona 
benzer! 

- Evet, az ve ötüsüz el
biseler geymis bir apollon .. 
T e1bihte de bundan büyük 
bir hata gü~ olur, Mistsr 
Con. 

- Madam, siz <;ak1c1 hak 
kmda hemen hi~bir §ey bil-

Afrika da 
Bir mesele 
Daha ! .. 

Paris [ Radyo J - Güney 
(cenub) Aferikakadan geien 
haberlere göre, oradaki lngi 
lizlerle Almanlar arasmda bir 
~ok hädiseler ~1km11hr. lki 
tarafm birbirlerile münase-
beti kesilmi1 gibidir. Durum 
tehlikeli oldugundan lngiliz
ler §iddetli tedbirler alm11-
lard1r. 

Söylendigine göre, Alman-
lar propagandas1 neticesinde 
yerliler arasmda güney Afr\-
kay1 yeniden Almanyaya bag 
lamak lehinde kuvvetli bir 
cereyan ba§ gösterm11tir. 

ihtiyar amele 
Dün ~aphane sokagmda 

feci bir kaza olmu§ ve 2 
bin kiloluk bir yag lincas101 
bir depodan diger bir yere 
nakle ~ah~an i~~ilerden 53 
ya1larmda Mehmed, lan~amn 
devrilmesile ezilerek ag1r 
surette yaralanmifbr. Yaral1 
Memleket hastanesine kald1„ 
r1larak tedavi altma ahnmit· 
m111hr. Tahkikata yar sava-
man Bay Mümtaz el koy
muttur. 

Acele sabl1k 
Kar11yaka Banka sokag1n

da 24 - 66 numarah evler 
acele sahhkhr. 

ldarehanemize müracaat. 

- Amma u~uyorsunuz ya. 
Belki de efeleri size 

adamak1lh tarife muktedir 
olam1yorum. Hele bunlarm 
misafir perverligi, bunlar1n 
nezaketi„. Hi~ bir yerde 
bulunmaz. 

- Beni büsbütün bayret-
lere dü§ürüyorsunuz„ 

- Benim hayretim sizden 
~ok fazla olmu,tuu. Bir fo
tografim almak istiyordum. 
Fakat kemlisini ziyaret eden
lerin fotografm1 ~ekmemele
ri 1art oldugunu da evvel
den biliyordum. Bunu ragmen 
ben <;ak1cmm fotograf1n1 aJ
maga muvaffak oldum. 

- Kabil degil.. 
- Evet, kabil degil fakat 

ben kolay1m buldum, Ame
rikadan bu i§ i~in sureti 
mahsusada en kü~ük bir fo
tograf makinesi getirttim. 
Bu fotograf makinesi, boyun 
bag1man ignesi idi! <;ak1c1, 
bende böyle gizli bir maki
ne oldugunu bilmiyordu. Ben 
de mükemmel bir fotograf 
s:ekmege muvaffak oldum. 

- Bu ~ektiginiz fotograf 
aceba yanm1zda m1? 

- Evet, yan1mdad1r! 
- Sözlerinizin ne kadar 

hakikate uygun oldugunu 
anlamak i~in görebili miyim? 

- MemnuniyetJe, Madam! 
Garib tabiatl1 Amerikab, 

i~ cebinden cüzdan1n1 ~1ka-
rip ~ek defterinin arasmdan 
bir fotogra alarak Madama 
gösterdi. 

- Bulursunuz, Madam 1 
Dedi. 
Gen~ kadm dikatle reaime 

bakh ve: 
- Cidden §ayan1 hayret ! 
Dedi. 
_ Ben size bir saatbr, bu 

nu anlatmak istiyorum. 
_ Cidden güzel ve kuv

vetli bir erkek .. Apollon hey 
keli, belki de bu <;alue1ya 
beziyen bir erkegin modeli-
dir ! 

- Ben de sizin fikrinizde· 
yim, Madam. 

_ lnsanm bakhkca baka· 
cagt geliyor„ 

- Hab.. ~···· ha!. Sözle
riniz ~ok ho§uma gediyor 
Madam Emilya ... 

- Mister Con, bana bir 
eylik, büyük bir eylik yap
ma k ister misiniz? 

- Evvela söyleyiniz baka
hm. Elimden gelirse, battl•
tnne! Malum ya, biz Ameri
kahlar maddi adamlar1z. Ha
lita pek hizmet edemeyiz! 



( M·".• 5-1) l 

........ eae·uk lumtahklan TecriiheH bir : Sinir laastal1klanna ~are 
ATAL IN 

mutSevket 
Rusv .QAROLFONUNUNDAN MEZUN 

Dipoma umaras1 448 - a48 
ff-.aa aal 15 - 18 ze kadar Ka111yakada lnlulip aoka

iuada.. 15 ........... bunai hutalann1 kabul etmektedir. 
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muallim 
bk ve Orta mektebleri 

talebelerine ikmil derslerini 
az zamanda bOytlk bir gay
ret ve gayet ebven ticretle 

kok .kWYetli ~afhnp yeti1-
mek llzere hususi ders jver- „ 
mei!Iteahhüd:-ve!muvaffaki-: 

· yet temlnf eder. *1 

Ad .IAl'Abfmn1 reS •IYaga'laT 
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Ucuzluk Sergisinin ~e~t1~~ 
VE 

Büyük Tenzilib 
Tuhafiyeye ait bilti\n ibtiya~ann1za, hediyeliklerinizi eti 
görülmemit ucuz fiatlarlar lzmir bilkümet caddesinde 

Sen1si Hakikat 
Ucuzluk Sergisi nden ahn•z 

Saygideger mß1terilerimizden gördilgümüz bilyilk ragbet 
ten ald1gim1z ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek ~ok 
~etitler getirdik. }"iatlanmu ~ok ucuz olmakla beraber pa-

- zarhkhk IYorulmadan tuhafiyeye ait bnttin iht•ya~lannazt ve 

l.D 1/', T ~aJ hediyeliklerinizi alabilirsiniz. .„. Alacaguuz mal her hangi bir beple ifinize yaramayacak 
_ olursa yahut bqka yercle daba ucuz bulacak olanamz HA 1. ft geri getirir paran1z1 tamamen al1n1m1 
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ltte 2irüyor 
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[lD~~fü 

zarif trq 

Saat 1meraklila
rina müjde 

H.,.t da -t tamirab clerdincl• kurtulmak ve bi 
clefap eelwqs ,apbmalc iateneniz bir defa ma;azaauz: 
Ui•• Mii k..U aaeafaabaa icablchr. Tuürat teminatb 

" feml olup maallim, uhitaa memurine iftäye 

uzde 30 uskontoludur 
9Mlllt~·· p, kol, masa, divar saati meveut 

ol ~iyefik ~ya t ahi bulnnnr. 
Paatazi gübik camlann her numaras1 

gel · · 1r.. 

Sati~lanm1z her vak1t muhayyerdir 
i18A16AOA~••+•A~IAM„_.a._.M•• 

1 Tilkilik Bi~ki Yurdu 

) zehr~·~ 

J 
Hi~ dikif bilmiyen Bayanlar birinci 1ubeye kabul 

edili, bir senede bi~, dikif agretilir ve 
Maariften muaaddak 1abadetname veriHr 

lkinci 1ube tatbikat 1m1fma; terziliiin en ince nok· 
• talaruu 6tretmek llzere, birinci pbe mezmalan ile o 
• derececle dikif bilen, mak•s ve bi~lriyi ilerlermek isteyen 

Bayaalara 9 ay zarfmda pratik maku, kaclm ve erkek 
elbiseleri bi~mesi ve dikilmesi &gretilir makaatar yetif· 
tirilir ve diploma verilir. 
Bi~ki ve dikit anu eden Bayaalara -husuai olarak· ll~ t dört ayda giatermek suretile talebeler de kabul edilir 

J Dii6nleri olan Bayanlara bir~ok yerleri, ~·yi do· 
lq1p yorulmadan bir defa Y urdu ziyaretleri rica olanur 

Yurdun atelyeainde cibu ve gelinlik elbWeleri, karyola 
tak1m1, perdeler ipeair. Hergün siparif kabal eclilir 

Agca huar yatak'i9'taiki1miiliani9~ioiikliuicmiiMbiri.il'iiureiitteiif•iihih'i11 •w•••••• 
YUKSEL RAKISI 

Az zaman zarfmda Kabaclay1 
raln•1 kadar yükselmiftir 
IDRAR T AHLILI 

Kimyager Abclüsselim Ak
giinlü Laboratuvan 

Sailak Bakanhp mtiaadelerile 2 incl Beyler aokaiutda 
Beyler hamama· yanmda 72 numarah daireye ge~. 
Amerika, lagiltere, Franu, Almaoya ve lavi~ede 'feclkikab 
ldmyeviy.e bulanan PASTOR enatitlatinde ldrar ve kan 
tahlilleri KORI wtittlatbMle Sinai ve maden tablilleri lbe
riae ~abtu KimJ&rer A. Akflnlti her tahlili bizzat kendi
li ,..,..kta olduta fibi saym etibbaaa pterdilderi lham 
tberiae lauauat ar~ da yapmaktacbr. 

LaNr.ahmar bersln Mbab yeclid-
fHe ou kadar ~ 

T9Wea: 2112 

TAYYARESINEMASJTielilOll 
BUGON 

lki büyük [ filim binlen 

1- FRAKLI !D!I 
SUZVERNON-FERNANDGRAVER-BARON 

( Frans1zca prkab ve .Gall lle•ecli) 

2 - A1ktan KorGa 
LIONE HAID - RALPH.-A. ROBERTS 

( Almanca prkd1 ve-alzll lto•etl• ) 

--(SINEMA)

Hergi\n aaat 16 da, Cumarteai 12.30cla. p...,. 14. 

Okurlanm•za llii 
a2 sayfahk renkli ve resimli bir kap 

süslü kitaplar yaln1z 

100 Paraya 
Tarihin kanb ve merakh savlarmda: lhnm 9-.tiM 

kikatlerden almmlf kitaplar aerileriaden bir ._im:; 
- 1 0111Wlh imparatorluju dem.de ........ ' 
- 2 Alemdaar ve feai ve pllskll ihtillli. 
- 3 Sarayda Rum luzlan, 
- 4 BojulaDaD Sadrua, 
- 5 lstemezl&llk. 
- 6 Kanh Kah~ 
- 7 Kanuni sultan Sileymanm bir atk sec--. 
V eaaire vesaire •• 

varl1p ile 
Bol ~~itli daima ucuz 

S. F erit ~ifa 
Eczanesine 

sorup fiat ögrenme
den kat'iyen alma-

GOZLOK 
üzeri1 e mü~külleri

nize cevap verir 

Toptan 
S.Ferit 



SalUfe 4 

• ogonun yaveri 
--~~~~~~~~~„~~~~~~~~~~ 

Muharrem Bayrakdar Neden 
Daga f;ekildi ? ... 

•• 
Y AZAN: Ad1m Sakbyan Bir Amavut 

-6-
Prag zab1tas1 katili tutmu1 Kendisi henüz 35-40 ya1-

lve Tiran hlikiimetine ver- larmda ve gen9tir; evlenmek 
fDitti. Katb ~ok sakin ve niyetinden de vazge~mi§ de-
ri11aterih idi. Kendi kanaa- gildir, ohalde? 
'tmca, elini kana vatamn Kral Zogonun son zaman-
lmenfaabna boyam11b ve ani evlenmek fikrinden tamamen 
;zamanda bu cinayeti de, ald1 vazge~tigi muhakkakttr. Bu-
'ti direktif üzerine i1temifti. nun i~in yegenini veliahd 
Her balde beraet kazanacak ilin etmi1tir. 

1ve ... kendisine iyi mevkiler Kral Zogu, zengin bir pen-
~de verilecekti. ses veya Amerikah k1zla ev-
1 Senna beyin katli, Tiran- lenmek istedigi maliimdu. 
da derin ve menfi akisler Bundan 1eyle vazge~mi~tir: 
yapb. Kral vaziyeti tamir za- 1 - Kralda verem vardar; 
ruretinde kald1. Hemtiresi 2 - Kral Viyanah dilberi 
:Seaiye ban1m bile yüz ~evir- §evmektedir. 

1i11Üf gibidir. 3 - Zengin kaz bulmak 
• Bunun i~in, cenazeyi Ti- ~ok gi~ olmaktadtr! 
rana getirtti, fevkaläde me-

Kral Zogo pek ~ok, hatta rasimle gömdürttü, mezar 
ba11nda kendisi de h1~k1ra M. Heryonan ~ok sigara ve 

ve tütün i~er, bn sebebden 
Ju~k1ra aglad1, merhumun 
meziyetlerinden bahsetti. gögsünü tahrib etmi§tir. 

Bu merasim, zmdandaki Bu bastahk, Ahmed Zo-
kalili fazla dütündürdü, goya ~ok fazla bir sinirlilik 
Kralclan ,üpheye düttü. vermektedir. K1skan~hk yü-
ve baz1 serketlikler vaphgi zünden krahn hakkmda-
i~in iftaatta bulunacagmdan ki naktai nazarmm degiti-
korktular ve bir gün zm- gini anliyan yaver Mcharrem 
danda bu gen~ maktul ola- bayraktarTirandan ka~mag1 el 
rak bulundu. zem görmü§tür.Yakay1ele ver-

Rumi teblige göre bu digi takiirde vaziyetin ~ok 
en~ yapbgi cinayetin ver- feci olacagam biliyordu. Mu-
'gi pifmanbk ile kendi ce- barem Bayrakdar a}'ni za· 
11n1 kendi vermiitir! manda Senna bey faciasmm-
Kral, vaziyeti ~ok aleyhine da i~ili, da§b §ahididir! 

ermege ba1lad1. Aleybine Ahn1ed Zogo kin1dir? 
iidhit bir kan davas1 batla- Bugün Arnavutluk Krah 
fb. Bunu önüne ge~mek olan Ahmed Zogonun bazi 

~n Seniye han1n kü~ük, be- taraftarlar1n1n i1aa ettikleri 
z pek kü~ük olan oglunu gibi yakm veya uzak bir 

eliahd ilin etmege mecbur mazide hükümdarlak etmi§ 
ald1 ve bu suretle uaziyet bir ailenin oglu olmad1g1 
"raz sükün bulmu1tur. muhakkakhr. Bununla bera-
ogo neden evlenn1iyor I her "Ln„ mecmuasman dedi-

Kral yegenini veliahd ilin 1 gi gibi basit bir ~oban za
tmekle acaba nasd bir mak- 1 de de degildi! 
at takib ediyardu?. ( Arkasa var) 

ZBC•le a:ss~a 

lzmir genf ligi 
~~-----------0000--~--------------

Ba~ta ra f 1 1 inci yüzde 
vni dogan gen~lerin heye-

1 yabtbrmaga ~ah1m11 
onlara bir müddet i~in 

beldemegi taniye et-
• ir. 

Dln de hava kurumnda bu 
er etrahnda görü1ülmek 
ere lzmirde bulunan say
vlahn ittirakile toplanb ya
lmffbr. 
Töpl.-at1dan sonra parti 

u.:am bay Ami Oogan ga- 1 

t„lere diyevde bulunarak 
aiiftir ld: 
- Bqbakamn yurdun teh
ede olcluiu yolundaki se
e lmürde de biiyUk bir 
yp ile kartihk verilmek

• Kiylller her türlü ürü
ln ylsde li~UnU gCSnül 

eji ile Ye toplu gösteri1-
e alb kazada taahhnd 
iflerdir. 
bür il~ebayblar da bu 

a sevgi ile i.tekle tuta-
ard1r. Memurlar üstlerine 
ni yapayorlar. Kazae~lari 
halli olan yurd ~ocuklan 
kaDJn g6sterdigi .tehli-

• ~ok.Jicandan duyarak 
71flanndan, ~oluk ~ocuk-

seve seve vermektedirler. 
Yurdunu parasmdan daha 

~ok seven bir~ok zenginle
rimiz de ödevlerini yerine 
getirmektedirler. 

lzmir Akdenizin en duy
gulu ve ate1Ii kalplerin ~arp
bg1 bölgedir. Hi~bir yerden 
eksik ve geri kalmak onun 
sevmedigi bir i§tir. Yurd i~in 
sevine sevine öldügü gibi 
parasam cia vatana sevine se
vine vermektedir. 

Y alnaz bu memlekete hi~ 
yoktan emeksiz ve ba1kas1-
n1n ahn terinden ~1kar1lmak 
yolile bol para kazanan bir
ka~ duyguszu bo1 beyinli, 
servetlerinden beklenilen 
ödevi yapmamakta inad edi
yorlar. 

Bunlar1n kimler oldugunu 
anlamak istiyen gazeteeilere 
bay Avni Dogan demi1tir ki: 
- Bu zavalhlaran irge~ teh

likeyi sezeceklerine eminim. 
Eger duygusuzluklar1 devam 
ederse onlann yaln1z isimle
rini degil, resimlerini de size 
verecegim. 

Gen~ligin yapmag1 tasar-

• 
( Nalloa Seil J 1 ACUSTOS 

Atatürk 
Degerli süvarilerimizi 
birer kol saatile taltif 

buyurdular -
Istanbul, [Özel) - Haber 

ald1g1m1za göre, Avrupada 
bir~ok birincilik müsabaka
larma girerek büyük muvaf· 
fak1yetler kazanma§ olan 
süvari sübaylar1m1zdan yüz
ba11 Cevad Kula, tegmen 
Saim Pulatkan, Eyüb Öncü, 
Cevad Gürkana, Atatürk ta
rafmdan imzah birer kol sa
ah verilmi1tir. Saatlarm bi
rer kö§esinde degerli subay
lar1m1zm adlar1 da yaz1hdir. 
Saatlar kendilerine dün Dol
mabah~e saraymda Cumuri
yet Ba§kanhg1 Ba§yaveri ta
raf10dan tevdi edilmi§tir. 

Ba§bakan 
Erzincana 
Ugrad1lar 

Erzurum, (A.A) - Ba§ba
kan 1smet inönü bu sabah 
Erzurumdan Erzincana hare
ket etmi§tir. 

Cek talebeleri 
' 

Kamal Atatürk'e hayranl1k ve 
sayg1lar1n1 bildirdiler 

Istanbul, 31 (A.A) ·- Ata„ i <;ek üniversiteleri birligi 
türk <;ekoslovak üniversitesi ba,kana 
birligi tarafmdan gönderilen Saym bay1m, 
sayg1 mektubu le Cumur <;ek üniversiteleri birligi 
Ba§kammaz namma geien tarafmdan Türkiye cumur 
sekreterlik tarafmdan veri- bal1kan1 Kamäl Atatürke 
Jen cevab a§ag1dad1r : gönderilen mektub kendile-

Kamäl Atatürk Türkiye rine sunuldu. Kamäl Atatürk 
Cumur ß a§kana bu ince nezaket nifanesinden 

Bugün karar. 
Verilecek 

Liman tarife komisyonu bu 
gün liman itleri genel direk 
törlügünde toplanarak önli· 
müzdeki alb devre i~in yilk
leme ve bo1altma tarifesini 
tesbit edececektir. Bu top
lanbda körfez vapur ücret
lerinin indirilmesi meselesi de 
konu11ulalarak karara bagla
nacaktar. 

Borsa yönetim 
kurulu 

<;ek Üniversite birliga Tür- ~ok duygulanmi§lar ve size Yeni se~ilmit olan boraa 
kiye Cumur Ba§kanma mo- te§ekkürlerle berabar Türki- yönetin kuruluna tecim odaa1 
dern Türkiyeyi yaratan da- ye ve <;eKoslovakva gen~ligi adma üye olark tecimer ho· 
hiyane eser1 önünde egilen arasmda fikrig ve kzltzr be- cazade Ahmed Ragib ve 
<;ekoslovakya üniversitelile- raber ~ah~masmm inkitaf1 Ayd1nh izzet secilmi,tir. Bu-
rinin en derin sayg•larlm hakkmdaki temennilerini bil- gün yeni borsa ve yiSnetim 
sunmakla ~eref kazanar. dirmiye beni memur etmi§· kurulu toplanarak ba1kan 

<;ek üniversite birligi ba§- lerdir. Bilvasile sayg1lar1m1 ve ikinci ba1kan se~mi ya· 
kam Batek sunar1m saym bay1m. pacakhr. 

~ M ·~ ~ ~ ~ s a ' At basbnld1 
T .. lii flk F ~ fl t ~. ~ kl. • ef 

Ur - raDSIZ eClm Ve lrIDg Urla, Torhab ve Kemalpa-

anJa~maSI • • • ,. il~e~erile Tahtabkiiy yak1-
y . . nmdak1 ormanlarda ~1kan 

Paris, 31 (A.A) - Türkiye ile Fransa arasmdak1 tecam 1 b lk ·andarma .. .. . . . . yangm ar a 10, J 
goruiJmelera b1r uzla§ma ale sonunclanm1~br. Bu uzla~ma 1k1 l 1 gayretile aön-

d 1 b. . . 1 d" V • kl" . l d H ve memur ar n a et o up 1r1 tec1me ve 1ger1 inng uz a§mas1 ir. er d'• .• 1 „ t" y cnni yapan • . . . uru muf ur. an6 • -

Erzincan, 31 (A.A) - ßa§
bakan ismet lnönü saat 16 
da 1ehrimize ge)mi§tir. Bu
rada bir müddet kald1ktan 
sonra hareket edecektir. 

~k~1;.e hemen 1mzalanacakbr. Bu uzla§ma sureb 20 ay 

1 

lar tesbit edilmittir. Yaka-
l~JD ir. lanmalan i~in takiblerine bq-

1 Elaziz demiryolu Ergani bak1r 1anm11tar. 

madenine vard1 Memurlar ~arbay1m1z 
istsnbul tiiccarlarin1 

toplay1b bugün 
konu~acak 

istanbul ( Özel ) - izmir 
§arbay1 doktor Beh~et Uz, 
yarm ( bugün ) Istanbul te
cimerlerini tecim odasmda 
tophyacak ve 9 eylül pana
y1r1 hakkmda izahat vererek 
i§tirak edecek olanlaran mü
racaatlarm1 tesbit ede~ektir. 

1 

A~1k mektup 
- Ba1taraf1 1 incide -

yapmaga ~ok uygundur. Bu
raya yap1lacak plaj, 1imen· 
difer gelirinin belki on yirmi 
misli ~ogalmasma sebep ola
cakbr. 

Bu himmetinizle izmirliJeri 
bir kat daha sevindirmi§ ola
cagm1z1 bildirir ve derin say
g1lar1m1 sunanm. 

H. TÜRKEKOL 
~ A1ag1daki hesap Bay

rakhya kar11 bu yil uyanan 
istegin bir örnegidir. 
Ge~en y1l fzmirden gidib 

gelme bilet alanlar hari~ ol
mak üzere yalmz Bayrakh 
istasyonu geliri : 

Haziranda 
Temmuzda 

Bu y1I 

23333 K. 
26540 " 

Elaziz 31 ( A.A ) - Erganiye dogru uzanmakta olan de
miryunun ray dö~enmesi bak1r madenine varm1§hr. Bu mü
nasetle bakir madeninde 5 Agustosta büyük bir tören ya
palacakttr. Bu törende hazir bulunmak üzere Eläziz ve Di
yar1bekirden heyetler gelecektir. 

111'•11 
lii~ll 

Gediz köprüsü 
--- -----„ •• „ _______ _ 

Ba~tc1raf1 1 incide 
sonra Menemen uray1 ve fesi idi. Ba§1m1zda büyük 
!}ehri namma §arbay avukat adam, Atatürkün sevk ve 
bay ldris bir söylev vermi§ idaresile nihayet yurdu kur-
bundan sonra misafirlere ay- tard1k. F akat yalmz memle-
ranlar ikram olunmu~ ve yüz keti kurtarmakla kalmak da-
ki1ilik bir ziyafet verilmi§tir. lalete dü§mek olurdu. 

Ziyafette Menome parti re- Asr n icabma ve ulusun, 
isinin nutkuna ~u cevab1 ver- yurdun ihtiyacma göre ~aht-
mi§tir: m1ya hazirlanmak gerektir. 

" Müsaadenizle arkada~1-
m1zm Menemenlileri11 hisle
rine tercüman olarak söyle
dikleri sözlere k1sa bir ce-
vab vereyim: 

Bunu anlad1k. Ba§la lideri-
miz ve ba~bakammaz oldugu 
halde o günden itibaren ide
alimize baglanarak ~ah§bk 
ve ~ah~maktayaz. 

Bugünkü izer ufakttr. Fa
kat o cumuriyetindir ve ulusal 
bir degeri vardar. 

Bunu tebarüz ettirdikten 
sonra eski günleri de habrh
yarak Menemenin temiz hal
kana kalbimin bütün samimi-
yeti ils ulusal ve ideal sevgi 
lerle selämlar1m. ---"!lr.v---
B. f;etinkaya 

Kooperatifi 
j lzmir ve havalisi memurlar 

kooperatifi yönetim kurulu 
dün akpm ilbaybkta Gene-
ral Käz1m Dirik'in baatkan
hgmda toplanm11hr. 

Takdir edildi 
lzmirin muhtelif yerlerinde 

31 ev soymut olan ve ge~en 
defa Kemalpafaya ka~arken 
tutulan me1hur h11s1z Celi
lettini yoldu te1hit edip ya
kalamaga muaffak olan lz-

iJ ba y 
Belediyede 

llbay general Kiz1m Dirik 
dün ögleden sonra belediye· 
ye gelerek As ba1kan bay 
Suatla muhtelif itler vn bil
hassa panay1r i!}leri etraf1n· 
da uzun müddet göri11-
mü1jtür. 
mir ceza evi garcliyanlar1n· 
dan Mahmud ~avu1a ilbay
hkca bir takdimame veril
mittir. 

Etekten sonra 
Deve eti!. 

Dün 390 kilo ka~ak deve 
eti tutulmu,tur. Vak'a t6yle 
olmu!jtur: 

Haziranda 68555 K. 
T emmuzda 62930 " l 

Bu köye pläj yap1ld1g1 tak
tirde bu say10m be§ defa 
ziyadele§ecegi §Üphesizdir. 

" Menemenlilerin bugün 
gösterdikleri iyi kabule vc 
§Uurlu duygulara hassaten 
te~ekkür ederim. Bu duygu
lar tabii bizim §ah1slar1m1za 
degil, sosyetemizdeki toplu 
harekete ulusal ve bir
lik kalk1mma hamlelerine, 
ulusal yurd ilgisine kar§1d1r. 
Ve bu temiz duygular istik
bal i~in refah ve saadet i~in 
bir z1mand1r. 

Menemen ulusal sava§ta 
her türlü hädiselere sahne 
olmu§, ag1r feläketler ge~ir
mi~lerdir. Böyle toplanblarda 
onun akislerini tabii vicdan-

c:un1artesi giinü 13ah
kesirc '>"idi)10r „~ 

E vvelki gece saat 24 de 
E~refpa§ada Degirmendag. 
caddesinden inen Nihad1n 
idaresindeki 20t say1h tek 
yük arabas1 kutku üzerine 
tutulmut ve uray et takib 
takin memurlan tarafmdan 
arabasa aranm11 ve arabada 
yeni kesilmi§ yar1m deve bu· 
lunn1u1tur. Bunun kime ait 
oldugu sorulmuo ve Etrefpa„ 
,ada Terzi sokaitnda' 21 sa
y1h evde oturan Giritli:r Min· 

H. T. 

Avni Dogan ezcümle §U söz 
ler söylemi§tir : 

- Evet gen~Iigin heyeca
m ~ok yerindedir. Kendile
rine parti kurumunun bu i§e 
canla ba§la sanld1g101 isbat 
ederek 1imdilik bu hareket
lerinden vazge~melerini tav-

lar1m1zda duyaraz. Ve i§te 
bu duyu§tur ki bize daha 
fazla, daha imanla ~la§mak 
kudret ve istegini veriyor. 

Ba§ka bir yerde de söy
mi§ti:n; ulusal sava§a ba§la
d1g1m1z vak1t §Üphesiz evvelä 
urdu kurtar 

Bir haftadan beri !jehrimi
zm kaymetli konugu olan 
Baymd1rhk Bakam Bay Ali 
<;etinkayamn Cumartesi günü 
§Chrimizden ayr1larak Bahke 
flir yolile Ankaraya dönecek 
leri haber almma§br. 

Yaland1r 
Istanbul, (Özel] - Türk 

zabitlerinin Habet ordusun-


