
cli 

Saliib Te Ba1muharriri 

SIRRI SANLI 
1 D A!R E H A N E S 1 

tzmir Birinci BEYLER 
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Lirad1r, Günü Ge~mi~ 
Nüshalann Behcri 

1 5 Kuru§tur. 
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Basdmt~br edilmez 

JAPONYA CINI YUTUYOR 
Japonya • • Hav 
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Yurdun her yerinde yard1m-

--~~-------~-----~-~-„.~oo~--------~-....------------"'--

Cin japon, ültimatomuna boyun egerek Kurumuna 
Yard1m lar ~oial1yor 

Mersin 11 ( A.A ) - Bu 1 bir vatanseverlik göstermi§ 
bir japon kolonisi oluyor 

Paris 11 (A.A) - Kabine 1 Jäz1md1r. lki ülke arasmdaki Komintang partis ile mavi Ankara, 11 (A.A) - Ada
na milli mensucat fabrikas1 
limited ~irketi fabrikanm 

ilin §ehrin büyük bir toplan- ve bu i~ten ilgi herkesin gö-
ti Yeri olan Yogurtpazarm- zünü ya~artma~br. 

toplanbsmda ba§bakan de- anlatmazhgm dosti;a kotanl- gömlekliler kurumu dag1t-
mi§tir ki: mas1 i~in yapdan konu§ma- mt§br. ikinci ve 25 inci <;in 

d~ C. H. partisi tarafmdan inebolu 11 (A.A) - Hava 
h~nlerce halkm bulundugu teblikesini bilen üyele1 i yaz-
bir topJanb yap1lm1tbr. Ba§- mak ii;in llcebaym ba§kanh-
bakanm degerli söylevi okun gmda on ki§ilik bir ~ah§ma 
duktan sonra hava tehlike- ve propaganda komitesi ku-
sini anJatan i;ok atetli söy- rulmu§tur. Halk1m1z hava 
l~vlcr verildi. HaJk büyük kurumuna üye yaz1lm1ya de-
b~r istekle hava tehlikesini vam etmektedir. Bugüne 
b~Ien üye yazilmaktad1r . .$im- kadar yazdanlarm yekünleri 
~1Ye kadar olan yekün onbin tutari bin liray1 bulmu§tur. 
ltraya yakJa~m1§br. Mara~ 11 (A.A) - Hava 
bei gün evvel üye yazan ku- tehlikesini bilenler kurumu 

tQ)a kendiliginden ba§ vuran ilbaym ba~kanhgmda topJa-
bir ayak sabc1s1 20 - 30 li- narak bu i~in büyük fayda-
ttdan ibaret olan kapitahnm lar verecek §ekilde ba§aril-
10 Jirasm1 vererek yüksek mas1 i~in karar verdiler. 

<;in - japon du-~"".n~-;'u7 
yeni bir geli,imini beklemek 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

1'"''11 
l~I 

- - -

Tayyare Piyangosu ~ekildi 13631 numa
ral1 bilet 1J bin lira kazand1. 

Istanbul, 12(Özel) - Tay- : 3501 4085 4662 5195 : 5644 5855 
>'~r~ piyangosunun ke§ide- 8477 11650 17517 17699 7178 7284 

7000 
7718 

7341 
9229 

••lle ba1lanmt§br. Kazanan 18250 18497 19267 20867 9585 9809 
llllrnaraJan biJdiriyorum: 21909 22141 23110 23902 12331 12424 

9940 11720 
14465 
18457 
21636 
24541 
29129 

13631 26g39 16116 16165 

Y.. L. I I 19161 20120 
uz rra {azanan ar 22872 23169 

13144 
16448 
21498 

Numarava 1 O bin ,,, 

3371 8659 
No. lara iki~er bin be~ 
Yiiz 

8783 10564 
Numaralara biner lira dü~

lbGftiir. 

~~yüz lira kazananlar 
2so2 )182 6606 8216 

18295 10593 12141 12279 
~: 15948 24869 55961 

VüzeJJi~er lira kaza-
nanlar 

so 957 1177 2708 

banka 
l§yarlan 
~aa~Jar1n1n vüzde iki-s . w 

· 1n1 Rava kurun1una 
verdiler 

h Ankara 11 (A.A)- Cum
S~riyet Merkez, t,, EmJik, 
'llller, Ziraat Osmanh ban
~ diraktorleri bugün ssat 

da Tftrk Hava kurumu 
~erlc.ezinde toplanark ban
l '1arinda ve bankalanna bag
; lllßesslselerde ~ahtan it 
l lr Ve i'~ilerin heray ald1k
~ Paran1n yßzdc ikisini 
i . •• reblikeaini önlemek 
t'ärt kuruma verilmesini ka· 
'r -'bna ahn1tlard1r. 

825 2170 3219 4096 24772 26051 
4248 4647 5430 5623 29456 

24265 
27500 

~ 

Bar1s ioin --·av " s T' __ .._. ____________ 0000----~--~~-----
Sovyet Rusyan1n yapacag1 

bir i§ degildir 
Moskova 11 (A.A) - lz- 1 bir fayamhk kar§ismda kala-

vestiye gazetesi bay Bene§ :>agm1 bilmedik~e istenen 
i~in yazd1g1 bir yaz1da di- sonun~Jar1 veremez. 
yor ki: Bazi memleketlerde güveni 

Bant i~in sava~ Sovyet 
Rusya i~in geli,i bir 8ÖC de
gildir. Bunun tem tersine bir 
i' ve yap1' program1d1r. Ba
n,1n korunmasile ilgili olan
lann hepsinin birge ugra,
malar1 iledir ki, yeni bir fe
laketin önüne gc~ilebilir. 
Fakat büyük bu ugra1malar 
banfI bozmaga yeltenecek 

-her bangCbir memleket l)u:- , 

inanca alhna alacak ve sa· 
va§ tehlikesinin önüne gei;e
cek bir anla§maya girmek 
istediginin olmamas1 bart§tan 
yana olanJara uyamk bulun
mak zorunda b1rakmaktad1r. 
<;ekoslovakya ile Sovyet 
Rusya Avrupada ban§l sag-

(Sonu 4 üncüde) 

!ara iyi bir yolda yürümek- <;in f1rkalari cenuba dogru 
tedir. gerilemektedir. Nihayet ja-
Tiyen~in 11 (A.A) - Tang ponyanm istegine uygun ola-

ludan Tiyen~ine giden bir rak hükümet sistemini de-
Jakon destrsyeri ars1ulusal gi~tirmegi de <;in kabul et-
köprü kapand1g1 i~in karaya mi~tir. 
oturmu~, fakat i;abuk yüzdü- fngiliz gazeteleri arbk de-
rülmü~tür. Bu hädise Japon rece derece <;ini ele ge~ir-
deniz makamlar1 ile köprüde mekten hi~bir §eyin Japon-
i;ah~an i§yarlar1 arasmda bir yay1 menedemiyecegini yaz1-
gerginJik ~1km11br. yorJar. Zaten Jeholun zapbn-

Paris (Radya) <;in hü- dan sonra mühim ~irli eya-

W 

kumetinin bütün japon §art- : leti üzerine de Japonyanan 
larm1 kabul ittigi bildiriJiyer. eJ atmas1 bekleniyordu. Bu 
Ultimatuma uygun olarak, i§ te §imdi tamam oldugun-
<;in ordusu Pekin ve Tiyen dan japonJarm ve ~antungu 
<;ini bo§almtmaga ba~lam1§· almalar1 beklenebilir. 

mm mm s~~~ 

adm1 ta§iyacak bir u~ak sa
tm ahnmas1 i~in Türk Hava 
Kurumuna 50,000 lira verikte 
bulunmu§tur. 

----'*.l~r---

Bay Saffet 
Ar1kan 
Kiiltür bakan1 oldu 
Ankar 11 ( ' .A) Abiddin 

Özmenin birinci genel mü
fettilige tayini dolayasile a~1-

lan kültür bakanhgma C. H. 
Partisi kamutay ba1kam ve 
erzincan saylav1 Saffet Ar1-

kan tayin olunmu1tur. Yeni 
kültür bakana bugün ite bq
Jama§br. _____ , „,._. __ 

Bir kad1n 
Kudurdu 

13avan Hatice 1\ vd1n ,,, ~ 

hastanesinde öldü 
Aydm memleket bastane• 

sinde bir kudururma vaku1 ol• 
mu,tur. <;inenin Apakleöyiin
den ,ekerci Ali Riza k1z1 
Haticeyi bundan bir ay önce 
bir: köpek .is1rm11br. Hatice • 
ve ailesi hekime baJ vurma„ 
mi§lar ve kocakar1 ilicile 
vakit gei;irmi§lerdir. 

Hatice bir hafta önce bir 
~ocuk dünyaya getirmif, fa-

------------00 kat dogumdan sonra hali ~ok 

T D ara~t1rma kurumu .. d fenala§bgmdan Aydm mem-1 
• • y gun e leket liastanesine getirilerek 

iki def a top)anarak ~al1§1yor kadm servisine yatan1m1,ttr. 
-------0000 Mütehass1s doktor bay Sü-

Cun1ur Ba~kan1 Kamal 1\tatürk J\nadolu leyman kadmdaki hallerden 

kulübündeki dairelerini kurun1un <;ah~n1a- §üphelenerek ii; hastahklara 
larina terkcttiler mütahass1s1 bay Muhsinle 

konsültasyona lüzum görmü1 
Ankara 11 (A.A) - Türk lanbda bulunan üyeler i;1- ve kuduz te~his olunarak 

dili aratbrma kurumu genel karken küJtür bakanlagma Hatice tecrid edilmitse de 
merkez kurulu k1lavuz ko- giderek yeni kültür bakam bu sarada babas1 Aliyi 1s1r-
misyonunun burada bulunan ve kurumun ba§kam bay m11br. Hatice tecritten sonra 
üyeleri ile birlikte k1lavuza Saffet Ankam kutlulam11lar birkai; saat ya§aml§ ve tid-
gelen önergeJerin gözden ve yeni ödevinde de iyi ba- detli 1sbraplar i~inde can 
ge~irilmesi i1ine ba1lanm1§br. ~armalar dilemitlerdir. vermi§tir. 

Dün ögleden sonra kurum ~ E E S E ~ 
merkezinde batkan Saffet 
Arakamn ba§kanbgmda top- Bütün kahve, lokanta ve 
lan1larak yeni ~abtmalarm b b J •1 k 
yoluna geldiginden Atatürk er er er &Sri e§eCe 
Anadolu kulübündeki kendi Avrupadan dönen aratbr- 3 - Turing kulüpten 
dairesini gene bu ~ahtmaya ma heyetinin kararma göre: 4 - Lokantac1lardan ve 
vermek kayrasmda bulun- Garsonlar bir imtihan ~en- otelcilerJe pläjlardan tahsisat 
muttur. berinden ge~iJecek, muvaffak ahnacakhr. 

Bugün de sabahtan Ana- Garson mektebine bagh 
dolu kuJübünde toplanarak olanlara ehliyetname verile- bir de lisan kursu olacakbr. 
önergelerin gözdcn ge~iril- cek, ehliyetnamesiz garson- Her garson en az bir lisan 
mesine devam edilmittir.Top- lara it yaptmlmiyacakbr. ve mutlaka Fransazca bilmek 
lanblar hergün saat ondan Bir de garson mektebi tesis mecburiyetinde olacakbr. 
oniki bu~uga ve ~ ögleden edilecektir. Bunun i~in: Mevcut garsonlar da bergün 
sonra iki bu~uktan alb bu- 1 - Belediyeden saat ü~ ile 4 arasanda be-
~uga kadar sürecektir. 2 - Lokantacalar ve Gar- bemhal bir saat Fransazca 

Bugüa alqam üzeri top- „sonlar Cemiyetinden ders alacaklard1r. 
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Hava kurumuna yard1mlar Kar§1yaka ~ Osmanhcadan 
Deniz banvolan ac;ild1 \ TÜRK<;EYE KAR~ILlt<· 1 Türklerle i{;.§1 Kar§ya 1 

m A~~i':.Öv T!~~~~ i~~~~; 1 

-Dünkü say1dan devam
Zeliha Ömer, Fidaye Be

kir, F atma lsa, Hanife Yu
suf, $efika Ahmet, $aniya 
Mehmet, Bahora Barki, Es
ter Yusef, Nesiye §Ükrü, ül
ker Ali, Hasibe Ömer, Ha
Mustafa, Gülperi Osman, 
Fmine Recep, karanfil Ali, 
Hanife F erbat, malka Bün
yamin, Muazzez Ali, Habibe 
Mustafa, Affet Ahmet, Mer-

m~~E - 11 - ~~~~ 
Kara toroi~lerinin toorag1 zang1r zangir· tit
reten, etraf a alevler ve dumanlar sa~an ate~i 
önünde kahran1an Türk askeri mukave-

met ediyordu ... 
MatilJo siperinin dinJenme : ate§ altma abnd1. Mevzi av-

yerine dogru yava~~a ilerli- culanm1zm bulunduklar1 mev-

güzel Saim, estres mayir, 
Mhliga Kimil, Güllü Hamit 
Naime Nadir, hadice Osman. yoruz. ~imdi Türklerden yal- ki bu Türk dioleme yerinin 

Cemile Hamit, Bohora Mo-
mz on metro uzaktay1z. Bu- kap1s1na egemen (häkim) idi. 
rada, insana halecan veren Kur~unlar1m1z buradaki Türk-

§On, Hacer Halit, Hava ibra· 
him, Rasime Hüseyin, Sultan 
F eyzullah, Pembe Abdullah, 
Osman Sad1k, Hanife Recep, 

bir sessizlik var. Kulak ka- leri, kum torbalar1mn arka-
barbnca yerin albndan insan smda ara§br1yordu. Her tü-
sesleri i§idiliyor. Türkler, fek patlad1k~a, bir Türk bir 
~ukurlarmda iskambil kag1d1 kaz1g10 ucuna tak1h kü~ük 
oynuyorlar galiba.1 bir bayrag. salhyordu; ab~ 

<;ar~abuk a~1hp kapanan talimlerinde "isabet yok!„ 
bir mazgaldan, i~inden ~1k1l- diye haber verildigi gibi. .. 
maz ve ~özülmez bir surette l§te kropuyolar1m1z da 
birbirine kan~m•t bir telör- -kara torpilleri- oyuna kar1~-
güler y1gim görünüyor. Bir tilar. Torpiller zikzaklar ~i-
toprak kabarhsm1n arkas1nda zerek havaya . dikiliyor ve 
Türkler pusu kurmu~ ve bi- Türk dinlenme yerinin yak1-
zim gibi dikkat kesiJmit nma dü~üyorlard1. Ab$ ~a-
bekliyorlar. buk düzeldi. <;ok ge~meden 
TÜRKLER iYl ASKER- bu kocaman ölüm makinelt-

DIRLER rinden biri, Türklerin bulu11-
bugu yere tam isadetle dü~
tü. Ordadan bir duman ve 
vc alcv kas1rgas1 yükseldi. 

Türkler iyi askerdirler; ce
sur vc kahraman askcrler ..• 
Onlar, ate, hatbmn bu ileri 
noktasmda korkun~ kara 
torpillerimize mukavcmet edi
yorlar. Bu torpillerin i~inde 
50 kilo azotat dö postasyom 
vard1r. Bu müthi, bombalar 
patlad1gi zaman, toprak iki 
kilometroluk bir sahada zan-
gir zangir titrer. Alevler, 
dumanlar, ta~lar, bomba par
~alar1, müthi, bi~ yirt1lma ve 
patlama ile havaya dogru 
firlar, toprak azgin bir vol
kana yer vermck ister gibi 
a~1hr ve kahraman Türkler, 
bu ccbenneme mukavemet 
ederler. 

Türklerin FranslZ csirleri-
ne eyi vc insanca muamele 
ettiklerini söyleniyor. Türk 
esirlerine gelince, biz onlara 
~ok eyi muamele ediyoruz. 

F akat bizim de vaziyetimiz 
onlarmkinden eyi degil. 

Evvelki gün bir Türk ne
feri, ka~1p bize teslim oldu. 
A~hktan ölecek hale gelmi,
ti. T op~umuzun maneviyah 
kiran tesirini anlatb; fakat 
arkas1ndan da ilive etti : 

- Asla ge~er.-.! czsiniz, bat
ta Al~1tepeyi bile alamaz-
SlOIZ. 

Türklerin kü~ük bayragi, 
arbk alay ederek bizi sinir
lendirmiyordu: Bir defa daha 
ölüm i~ini görmfü~tü. 

BIR KAHRAMANIN ÖLÜMÜ 
15 Eylül 1915 sabah1 Ke

ravizdere ~afagm ilk k1z1lh
gile aydmlamyördu. Gökyü
yünde tek bulut yok Belliki 
hava güzel berrak ve s1cak 
olacakbr. 

Mülizim Marachini geceyi 
siperde, kendisini seven Se
negalli zencilerin arasmda 
ge~irmi~ti. Bu müläzim de, 
Senegallileri iyi tamr, demir 
bir eile idare edildigi zaman 
onlar1n cesaretinden neler 
beklenecegini bilird. 

0, Gelibolu yar1madas10a 
~avu~ olarak gelmi~ ve mü
lizim s1rmalar1m, süngünün 
ucile ~abucak kazanm1§b. 
Muaarebe meydanmda evvelä 
muvakkaten ,ikinci müläzim
lige terfi etmi§, sonra daimi 
surette bu rütbeyi kazanm1~ 
arkasmdan \'.Ok ge~meden 
birinci müläzim ve bölük ku 
mandam olm~tu. Müläzim 
Marachini-korkusuz ve kusur 
suz asker yigitlerdendi. 

(Arkas1 ver) 

Zebra Adülkadir, Gülizar 
Abdullah, Nazike Zekeriya, 
Esma Abdullah, Gü!lü Salim, 
Hafize Hüseyin, ~eviye Ce
mal, Semiye Ridvan, Mev
lude Selim, Sabiha Demir, 
Servet Hüsnü, Hatice Os
man, Hüsnüye lsmail, Bay
ram§ah Muslafa. 

Fatma Mustafa, Emine Ha-
san, Adile fsmail, Cevriye 

izn1ir Sicili Ticaret 
Memurlugundan : 

izmirde büyük Kardi~ah 
hanmda 71 - 75 numarada 
muamele yapan müseccel 
[Kompa01 Dasürans General 
lzmir acenteligi] ne tayin k1-
lman G. J. V.; Arkasa veri
len vekäletname ticaret ka
nunu hükümlerine tevfikan 
sicilin 1420 numarasma kayt 
ve tescil edildigi ilän olunur. 

lzmir ... Sicili Ticaret Memur 
lugu resmi mübrü ve imzas1 

F. Tenik 
Y evmiye No. 10525 
Hususi No. 172 

VEKÄLETNAME 
Ben a~ag1daki imza sahibi, 

istanbulda Galatada Voyvo
da caddesinde Jeneral ha
nmda käin " Kompanyi Da
sürans Jeneral „ yangm si
gorta ~irketi Türkiye vekili 
umumisi Abdi Beyoglu dör
düncü neterliginden 19-eylül 

1 935 tarih (ve 14296-4289 nu
marasile musaddak olbap
taki vekäletname ile haiz ol
dugnndan s1fat ve saläbiyete 
mfistenidcn ve kendisilc mün' -
akit olbaptaki ta!uif muk3-
velenamesi müoderecatma 
tevfikan izmirde rnukim G. 
j. B. Arkas efendiye mü
vekkilim mezkur §irketin 
lzmir ~ehri ve müläkab hu-

lstikbal, bu esirin bize 
dogru söyledigini ögretti. 
Bizim elimize g~en Türk ne
ferine mukabil, biz de o gün 
bir onba~1 esir vcrdik. Bu 
onba~1 1 ayni yerde, dü~mana 
dugru fazJa ilerlemi~ ve tel 
örgüye takabp kalmi§h. 

~~~~~~~~~~~~- susi ·acentagma nasp ve 

TÜRKLER ALA Y 
EDiYORLAR! 

Y atbg1m siper ~ivinin ar
kasmdan Matillo siperinin bir 
resmini almak i~in fotograf 
makinemi yukari kald1rd1g1m 
sirada, tats1z bir makineli 
tüfck ~attrd1s1 ile selämla,
bm. 

Bir Sen ... galli nefer, ayak
lar1mdan ~iddetle ~ekrek beni 
vaktinde korudu, fakat resim 
de ahnm1~h. Türk kur1unlar1 
Bogaz11;1 sulan üstünde sek
mek üzere ba~1m10 üstünden 
ge~ib gitmi§ti. 

Buna mukabela olmak 
üzere, bir Türk dinleme yeri 
bizim avcular1m1z tarafmdan 

Dikkat 
Daktilo bir Bay aramyor. 

lstiyenler Marifet matbaasma 
müracaat etsinler. 

Alsancakl1lara 
M ... d ' UJ e .•• 

Alsancakta Lezzet 
Lokanta A~1ld1 

Tekmil e§ya vedavab mü
cedded olmak üzere Alsan
cakta Bomova caddesinde 
kö~ede a~1lan yeni lokantaya 
Alsancakhlarm bir defa te~
rini bekleriz. 

Müntazam servis, nefis 
yemek, yalmz lokanatm1zda 
bulabilirs1mz. 

Bir defa mutlaka tecrübe 
ediniz. 

Alsancak Bomova caddesi 
kö§esi No. 101 

Osman Nuri 
(Arkas1 Yar) 

ta-yin eyledim. Muma
ileyh Arkas efendi • §irket 
nizamnamei esasisine ve ni-
zamab sairesine ve kendisi
ne verilen veya ileride veri
lecek olan talimata tevfikan 
ve dairei vekäleti dahiline 
münhas1r olarak mümessili 
bulundugum ~irket nam ve 
hesabma ~u hususlarda icra
yi faaliyet ve muameleye 
mezundur: Teklif cdilecek 
yangm sigortalanm yukarida 
mezkür talimat ile tayin olu
nan sigorta hatlan dairesin · 
de ve mer'i tarifede muay-
yen fiatlarla kabule ve bu 
bapta esas sigorta mukavele
nameleri, zeyilname, tecdit
name ve indelhace muvakkat 
sigortaa ilmühaberleri imza 
ve itesma ve talep vukuunda 
sigortalarm k1smen vcya ta -
mamen feshine muvafakata 
ve ledelicap bunlarm k1smen 
veya tamamen feshini resen 

-i§ara ve yaogm z~hmÜiida 

Demir, Fatma Mustafa, Züh
re Mehmet, Levize Hüseyin 
Memi§ ismail, Dilber Hasan 
Maviye Salih, Saliha Ali, 
Fatma Ömer. Emine Ahmet 
Re§el Yako, Ay~e Mustafa, 
Zera Nuri, S1d1ka Salih, 
Emine Hasan, Akile Meh
met, ~ükrüye Necati, Fikriye 
lbrahim, Coya Nahom, Sa-

. . "" j LAR KILAVUZU 
lzmmn ve Kar,1yakan1n en 

niye Mustafa, Kerim Mustafa, 
Bedriye Ahmet, Gülsüm 
Mustafa, Hatice Ahmet, Saa
det Mustafa, Cemile Hasan. 

Gülsüm Ali, Ayfie Ali, 

güzel, en gönül a~1c1 ve eo ! 
s1hhi bir yerinde yapilan 

1

, 
Kar~1yaka deniz banyolar1 
a~1ld1. Vücudunu ibk bir ' 
deniz suyu, cigerlerini temiz ! 
bir deniz havas1 ile yikamak 1 
istiyenlere bu cana can ka- l 
tan banyolan tavsiyeyi bir l 
bor~ biliyoruz. Banyo ücreti J 
yalmz on kuru~tur. 6-1 t 

K 
K1ymet - Deger, k1ynset 
Kibar - Kibar 
Kibr - Kirbir 

Kifäfe nefis - Doyumluk 
Kils - Kire~, kire~tefl 
Kin - Kin 
Kisve - Geysi 
Kitver - Ülke 
Kitab - Kitap 
Kitabet - Y az1t 
Kolordu kumandan1 (ferik) 

Fatma Tabir, Emine Ahmet, 
Suzan Muiz, F atma Ali, Lüt- t 
fiye Emin, Saadet Galip, j 
Saadet Ahmet, Leman Meh-

f zmir Birinci icra memur-
lugundan: 31/6441 i korgeneral 

1 Kolordu erkimharbiyeti 
Bir borcun temini istifas1 

i~in Kar§tyakanm Zeytin so-
met, Emine Halil, Lütfüye f 
Fatma Raif, ~efiye Süleyman, • 
Faika Hüseyin, Safiye Mus-

kagmda ve Sulb hukuk mah 
kesi zab1t kätibi Refikin ha-
nesinde mahcuz bulunan bir 
adet be§ beygir kuvvetinde 

1 

j 
tafa, R1za Ferhat, Mü§erref 
Halil, Ay~e 1brahim, Fatma 
Mehmet, Ümmü lsmail, Ha
sibe Ahmet, Fatma Sayit, 
Makbule Yunus, Adern Rifat, 
Hasibe Ya~ar, Rifat Hayrul
lah, Müfide Halil, Zeliha 
Ali, Coya Bohor, Saniye 
Emin. 

§irket hukukunun muhafaza 
ve vikayesi z1mnmda 
memurini mülkiye ve ad
liye ve zab1taya ve sair 
makamata ve sigorta sahip
lerinin beyanabm azh •e ka 
bule ve tarsf1mdan talimab 
mahsusa vuruduna degin za
rar miktannm tezayüdüne 
mani olacaka ve bilakis tena 
kusunu temin edecek teda
biri tahaffüziyeye tevessüle 
ve sigorta §irketlerinin tefti§ 
ve müi·akabas1 hakkmdaki 
kanun ve talimatname ve 
zeyilnamelerinde muayyen 
ahkäma tebaiyetle ifa :rve ic
ray1 muameleye ve ledelhace 
yukarida yaz1h hususattan 
dolay1 Türkiye Cumburiyeti 
mehakimi sidesinde ve kaf
fei derecatmda mddei ve 
müddeaaleyh ve §ahs1 salis 
ve1 tirazülgayir, s1fat 
ve suretleriyle h a z 1 r 
bulunarak muhakeme ve mu
hasamaya ve teblig ve te
bellüga ve her nevi haciz 
vaz ve fekkini talebe ve ila
mab '1lÜstahseleyi mevkii 
icraya vaz ilc tenfizi abkä
mmt talebe mezun olacak ve 
fekata kendisine mevdu sa
läbiyetlerin gerek bir k1sma 
ve gerekse ; tamam1 ile ahar 
veya aharlarrn1 tevkil edemi
yecektir. 

Mumaileyh Arkas efendi 
gerek namma ve gerekse 
§irket nam ve hesabma bono 
ve poli~a ve havalename ve
ya sair her hangi bir taah-
hüdü tazammun eden evrak 
ve senedat tanzim ve imza
sma veya ciro ve devrine 
mezun degildir. 

10 Kä. cvvel 1933 
Damga: KOMPANYi DA

SURANS JENERAL 
Türkiye müdüriycti 

bususiyesi 
imza: Abdi Vehbi 

Bittalep tahrir cttirilen bin 
dokuz yüz otuz ü~. senesi 
birinci känun aymm onbirinci 
günü tarihile müverrah olan 
i~bu vekäletname zirine mevzu 

damga ve imza ~ahis ve hüviyeti 
dairece maruf Abdu Vehbi 
beyin olup mahallinde memu 
run huzurunda vez eyledi
ginden bir nnshas1 h1fzolu · 
narak tasdik k1hnd1. 

11 Birinci känun~·935 
n Resmi mühür T.C. Beyoglu 

bah~e motörünün 13/6/935 
tarihinde ve saat 14 de ma-
hallinde sablacagmdan istek
lilerin mevmi mezkürde ma
hallinde haz1r bulunmalan 
ilan olunur. 1 

1119 ..... "- ..... .....,,.,,~ .~ ........ ~·' 
izmir dördüncü mmtaka 

tapu sicil memurlugundan: 
Karamanlar mahallinin se

pet~i sokagmde sag1 sepet~i 
sokagmda 401 numaratajh, i 
solu mekteb sokagmda, 11 1 

numar1 ev, önü sepet~i so- 1 

kagile ~evrilmi~ 27,21 metre
murabba1 33 eski 3~-36 nu-
maratajh dükkämn senetsiz 
olarak rum Aariye Anastas· ' 
yadan metruk olarak hazi-
neye kald1g1d1 ve Aliye sa
bld1g1 izmir defterderhgin
dan bildirilmektedir. Bu dük
känm sahibi hakkmda 24-6 
935 gününe tesadüf eden 
Seh günü mahallinde tahki
kat yap1Iacagmdan bu dük
kän da her hangi bir ayni 
hak iddiasmda bulunanlarm 
ilän taribinden itibaren 10 
gün zarfmda Mmtaka T apu 
SiciJ muhaf1zhgma vcya ma
halinde tahakkuk memuruna 
müracaatla itirazlarm1 bildir· 
meleri ilän olunur. 

Tezgahtar 
Bayan 1\ran1yor 

·. Orta tahsilli, bayan ve 
8 bay e~yas1 satmak üzere 
~ tezgähtarhk yapmaga muk-
8 tedir bir bayana ihtiya~ 
8 vard1r. istiyeoler ya mat-
8 baam1za veyahut (3811 J re 
8 telefon edebilirler. 

ü~üncü noteri Servet Y esuri 
imza; S. Y esari 

i~bu suretin dairemizce 
musaddak 10524 No. lu ve
käletnamenin nushai asliye
sine mutab1k oidugu tasdik 
k1hnd1. 

11 Birinci Känun 933 
T. C. Beyoglu ü~ncü no

teri Servet Y esari resmi mü
h\irü ve imzas1. 

Umumi No. 5028 
Bususi No. 1-167 

Bu vekäletname soretinin 
daireye gösterilen nüsbasma 
ve dairemizde ahkonulan su
retine uygun oldugu tasdik 
k1lmd1. Bin dokuz yüz oruz 
be§ senesi Haziran aymm 
sekizinci Cumartesi günü. 

izmir Ü~üncü Noteri resmi 
mührü ve imzas1 

Tahsin Amur iA 

korkurmay 
Kongre - Kurultay 
Kontör, muaddid -Saya~ 
Köhne - Eski, eski büskil 
Kroki - Taslak 
Kubbe - Kubbe, kümbet 
Kutsi - Kutsal 
Kumandan - Komutan 
Kumanda - Komut, ko· 

mutan 
Kur' a - Kurga 
Kurb - Yakm, yan 
Kurban - Sunam 
Kurretülayn -Göz bebegi 
Kurs - Kurs 
Kusur - Kusur 
Kuvvet - Kuvet 
Kuvvei inbatiye - Bitelge 
Kuvvei muharrike -1,Ietfe 
Kü~ük zabit Erba~ 
Küfretmek Sövmek 
Küfür - Dende~ 
Külfet - Yük, agirhk 
Kül - Tilm, bütün, hepsi, 

kill 
Külli Tiimel, küllig 
Külliyet - TümJük. kUlli-

yet 
Künb - Öz, k6k, kßnlli' 
Künye - Soyad1, k6nye 
Küre - Kiire 
Küreyve - Kürccilik, ~yu

varc1k, kilreyce, kilreyve 
Kürsi - - Kürail 
Küspe -Posa, tortu, kU... 

pe 
Küstah - Küstah 
Kü,a - A~an 
Kü,ad A~1m, kötat 
Kiqayif - A~1kbk, ferali-

lak 
Kütah - K1sa 
Kütle - Y 1gm, kntle 
Kütübhane - Kitabsaray 
Kütübhane - Kitablik 
Kütübhane - Kitabev 
Kütübhane ( evde aynl•• 

k1s1m) -Kitab odaa1, kitab 
salonu 

Hastahane - Hastayurdu 
Eczabane - Emget 

L 
Lä 2- S1z (Sonek), 2 Dlt• 

(önek) 
Lälettayin - Geliti gözel 

kim olursa ne olursa 
Liakal - En az, en az"' 

den, hi~ olmazsa 
Läcerem (Bak: ~übhesiz) 

- Besbelli 
Lämekän -ioruosuz, yer 

SIZ 

Läahlaki -D1§ahläksal 
Lädiai - Ditdisel 
Läyemut Kahz, ölmez 
Liyüfna - Y okolmaz 
Layenkab - Ara vermeli"' 

sizin, arahkstz ard1 aras1 ke
silmeden, bidüzfiye, boyunc• 
aras1z 

Layetecezza - Bölilnmez 
Liyuad - Sayilmaz sayt'" 

SIZ 

Liyuhti - Yan1lmaz 
Läyutak ·- <;ekimez, da

yamlmaz 
[ Arkas1 var) 

• 



• 

ku~bklan atar ve yazhk elbiselerimizi arar1z ~ 
Yazhk elbise yapbnrsamz bunu zevk, keyf ve ne'e iJe )f. 
reyinebilmek i~n her halde hükumet konag1 kar!J1s1nda „ 
Mehmed Zeki ve biraderi 1t 
Terzihanesine ko~unuz. Size bu yüksek ~ 

sanat müessesesini tavsiye ettigin1iz ~ 
ic;in bize de tc;;ekkür edeceksiniz )! 

~~R::W:~~R~~~RPl~~~R~~~":11P•••1 1.., :11~1 

·-
. , . 
~. „ 
' 

Hamak us!as1 geldi 

'Y azin boiucu s1caklannda, bah~ede sayfiyede ho1ca vak1t 
~~rmek i~in bir tane hamaga ihtiya~ vard1r. Karyola itini 

r&r her boyda hamak, ~etit av torbalar1, pazar fileJeri, 
t~ filelerini Yol bedestan No. (3) E. Rubi Taga ticaret
~inde bulabilirsiniz. 

""----------------------------------------------
YAZ 

Derime hi~ tesir 
Y A Z, K 1 ~ 

Lüks ) 

~ eri t 
. Y ACSIZ KREM 

"
1 kullan1nm. 

Q beni kJflD SO· 

~an yüz derimin 
"1 .tma, ~atlamasma 1 

•111 olduj'u gibi ya-
:' da 1üne1 yakmas1-
\, karartmuma kar-
~~ elimdeki silih 

r niiainiz nedir ? 

(Ferit) 
l'ags1z Krem ~' ) 

idir. 

GÜNE~i 
etmez, (Karartmaz ~ünkü~ . . 

........... _~~.,,. 
„trkez 

Deposu Fen•t ~t FA 
eczanesi 

HlikOmet s1ras1 
• „ 

( Hallun Seal ) 12 HAZIRAN -.,.. 

BLAK FLAG 
BÖCEKLERi ÖLDÜRÜR 

BLACKFLAG 
• 

iec mou,hes, moustlquee, c•f•rd•, fourmi~, pun•ises, puc:es 
et tous t1:;"tr~5 ln1ecte• pomJcieux lnetentanem•nt! Son om

m;: r-lcii u~ uir.3 d:inr:er ••• 11 n• ~acho pa ... ::;,;r;;:;;-;~no od.?u1·. 

YALNI! 

POllfD . 

~ 

UMUM DE:POSU: 

l!d-· •• Co11son Ha el 
2 inci kordon No. 88 Telefon 3306 

Sab1k ,Savrole Garaj1 Makinisti 

ATA SINMAZ 

Ucuzluk Sergisinin ~e;t~~ 
VE 

Büyük Tenzilit1 
Tuhafiyeye ait bütün ihtiya~lar1n1z1, hediyeliklerinizi eti 
görülmemi~ ucuz fiatlarlar fzmir hükiimet caddesinde 

Scrnsi Hakikat 

Ucuzluk Sergisi nden ahn•z 

Her yerde satihr. ~larkava dikkat 

Sayg1deger mü~terilerimizden gördügümüz büyük raibet
ten ald1g1m1z ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek ~ok 
~e~itler getirdik. Fiatlanm1z ~ok ucuz olmakla beraber pa
zarbkbk yorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht ya~lar1naz1 ve 
hediyeliklerinizi alabilirsiniz. 

„ 

Alacag1mz mal her hangi bir beple i§inize yaram1yacak 
olursa yahut ba~ka yerde daha ucuz bulacak olursamz 

geri getirir paramz1 tamamen ahrsm1! 

Satt~lanm1z her vak1t rnuha)'Verdir . ~ 

• i1ei11~111tidbr1111111 ~ 111t1tidllbtrl111t 1 irl1db11aut1nai1111111t•a•ea 

Muhabbet Dellalan ä i Deniz Banyolan A,-1Jd1 
ALBERT PREJEAN - RA1MU E ~ ~ 

Fransamn eo yüksek komiginin oynadigi : ~ izmir Belediyesinin her türlü s1hhi ve 
iki saathk bir kahkaha filmi • iJ fenni ~artlan haiz ve 124 odav1 havi, kad1n 

A Y R I C A : : ! Ye erkek ban~·olari bu n1ev~im ic;in a~d-
F 0 K S ~1 Ün)'a havadisleri 'S!I 

l • ~ n11~t1r. 
D KKAT: Sinemam1z bu haftadan itibaren Cumar- • ~ 

tesi ve Pazar günleri müstesna Halkapmar DU§ Tes1•sat1 VARDIR 
h • ~ suyu ile ergün saat 16 da ba1lar ~ .._ 

S E A N S L A R : • Elektrik, her türlü istirahat esbab1 temin edilmi1tir J 
Hergün: 16 - 11,40 - 19,30 - 21,15 : J Fiatlar Ucuzdur S 
Cumartesi günü: 12,30 - 14 - 16 (talebe seans1dar. • ~IQDl!llll(Jllllßlll tll'I'• ~'11:1flJlDil1•flQlll1'1iQIDJl~··„··„D!!!I: 
Pazar günü: 14 de iJäve seans1. S "-!!J 

( «;arpmb, Per1embe, Cuma günleri son seansta f!2 YÜKSEL RAKJSJ 
" A,SKIN SESI " diger günler " MUHABBET tl 

TELLALLARI filmi gösterilir ) : Az zaman zarf1nda Kabaday1 
FlATLAR : 25_::- 35 - 50 kuru1tur. 

rak1s1 kadar yükselmi1tir 



~~~:lc:lc~:lc1dc:k~" 

~ MÜKAFATLI ROMAN BAY IBRAHIME ~ 

J•r!l.llEl!l·~·a 
jj Bunu Siz Bulacaks101z & « Yazan: SIRRI SANLI )f. 

~~~~ - s - ~m-Jt 
lnsanlar, ellerindeki hazinelerin degerini 

bir türlü anla vamazlar 
.J 

~imdi bankac1 ile simsarm 1 fakat onu sizinle mukaye-
kar1s1 kadife perdenin ara- seye kalki§makta en büyük 
hgmdan kü~ük odada olup bir haks1zhkttr. Sizdeki ince-
bitenleri görmek, söylenen ligi, s1zm gözlerinizdeki 
sözlerin hepisini, hi~ bir ke- derin manäy1 ba§ka kadm-
lime ka~1rmadan i§idebilmek, Jarda aramak ~öllerde yem-
i~in göz ve kulak kesilmi§- ye11il ormanlar, gözleriniz 

lerdi. kadar derin denizler ara-
Ziya, Leyämn mini mini el- maga benzer. 

lerini bir ~ok defalar öptük- -Ah §U nankör erkekler, 
ten ve birer ncfis ~i~ek kok- ellerindeki hazinelerin de-
lar gibi can ve yürekten gerlerini bir türlü anbyamaz-
koklad1ktan sonra yava§ bir lar. 
sesle gönlünü a~maga koyul- - Sizin gibi yüz bin lira-
du. dan daha k1ymetli bir par-

- Hi~bir kadm senin ka- lantay1 görenler, kuyumcula-
dar beni kendine ~ekmedi, r1n adi, degersiz ta§larma 
hi~bir kadm beni sizin ka- arbk bakabilir1er mi? 
dar elektriklemedi, sarsmad1. - Demck karm1z1 §imdi 

- N ankörlük ediyorsunuz. bu kadar degersiz mi bulu-
- Ne gibi ? yorsunuz? 
- Bayan Melek gibi ne - Sizi gördükten sonra, 

insanlarda ve ne de melek- öyle ... 
lerde e§i t>lm1yan bir kad1- ' Bu son söz üzerine isyan 
nm kocas1 taraf1ndan böy- eden Melek, cam kap1y1 a~1p 
le §eyler i§itmek, akla kocasmm üzerine ablmak 
hayale s1gm1yan bir faciadir. istemi§ ise de bankac1, gen~ 
Buna nankörlük denmez de kad1n1 iki kollar1 ile s1karak 
ne denir? yalvard1: 

Ziya bir elini Leylämn - Acele etmeyiniz, elini-
beline ge~irdikten sonra he- ze bir f1rsat ge~mi§ iken §U 
yecamndan titreyen bir sesle nankör adamm daha neler 
ilave etti: söyleyebilecegini sonuna ka-

. - Evet, hi~ ~üphe yok- dar dinleyelim, buna ben de 
tur ki benim de kar1m en merak ediyorum. 
güzel kadmlardan biridir, (Arkas1 var) 

s;!J D~ll ft~ p~q ~'II '!;11 ":" 
lliOdil •1„lil r::. ..:: lli11ill llriiill hlut~ h1u1tl 2 

Zaroya yeni bir balef ~1kt1 ! 
Biga (Öze1) - Biga sulh : lik eden bir adamm 20 - 25 

cez ~~keme~inde §ahitlik ya§inda oldugu kabul edilir-
eden 1hbyar bir adamm ya- se, dogwumu 1814 -1819 _ 

t . t b" . . ara 
§ID1 w aym ,ve es it I~m sira- smda olmak läz1m geliyor ki 
l~d~g1 vak al.ar nazar1 dirkka- bu itibarla 116 • 121 ya~lari 
tim1 celbetb. Mahkemeden 1 d b' d d aras n a 1r a am 1r 
sonra bu adamla görü~tüm. <::. h · 
Bu adam Abdurrahman 'fu alde 116 YZ§mda ol-

du v „ J • d w 

oglu Mustafad1r. 116 ya§mda gunu soy ~~es1 o~r~ ~·: 
oldugunu söylemektedir. ihti- ~iyor. ~endis1 aslen P1z1renla 
yar Mustafa, Abdülmecid 1ken hir~ok sebeeblerle Ru„ 
zamamnda alh bu~uk senc meli ve Anadolunun pep~ok 
muazzaf askerlik yapbgm1 yerlerinde bulunmu§ ve niha 
Abdülhamid zamanmda ve yet 68 ya§mdanberi de Biga 
58 y~~mda ~ken „ müsta~f~z da ihtiyari ikamet etmi§tir. 
s1fable az bir muddet a~m ~imdi Biganm Elmah kö ün 
siläh ~ltma abnd1g.n1 Osman de oturmaktadir. y 
pa~a wde PI_evne~e ~ahsur Sekiz ya§mdanberi ge~n ta-
kald1g1m soyled1 ve b1r ~ok rihi vak'alar1 habrladigmi 
muharebelerde bulunup yara- hafizas da h. b. k ' 

V • A • m 1~ 1r no san 
lar ald1g101 ilave ettt. bul „L w „ l · b" 
K d. ··z1 .1 k .. k unmawgm1, goz er1 iraz en 1 so er1 e ve ayn ar d .. .. w .. .. . 

c:: l t d Abd""l .d 1839 umanh gordugunu, yed1 se-
„ 1 a§ tr im. u mec1 k" k . . . 
da padi§ah olduguna göre •z sen~ adar yem d1§ler1 
o tarihlerde muvazzaf asker ~ikmt§ 1se de onJarm da dö-

---•""'"!l"' küldügünü, eski di§ierinden 

Lehistan1n 
Bir te1ebbüsü 

Var§ova 11 (A.A) - Ga
zetelerin iyi bir yerden 
ögrendiklerine göre Leh 
hükiimeti ile Lehistan ban
kas1 Guldenin piyasasm1 
dü$Ürmekten korumak 1pn 
özgür Danzig ~ehrine yar
d1mda bulunmu$lardir. 

agzmda be§ alb tane bulun-
dugunu söyledi. Filhakika 
agzmda be§ alb di~ görülü
yordu. 

Bu adam §imdiye kadar 
alb defa evlenmi§, evvelki 
kar1lar1 ölmü§, §imdi 35 ya§
lannda olan son karisile 
birlikte ya§1yormu§. Be§inci 
kar1smdan dogmu§, halen 
dört k1zl ve bir oglu oldugu 
gibi bunlardan dogma halen 

T 1 te'!!"!!!!!' sag on bir de torunu vard1r. / 
e ef On Müskirat kullanmam1§, k1rk 

No. 
senedenberi tütün i~miyor
mu§. Yürürken gösterdigi 
zäf asarmm g1das1zhktan 
ileri geldigini, be§ on gün 
karn1 doyas1ya yemek yerse 
bir genc gibi dinc ve faal 
olacag101 söyledi. 

( Hallun Seai ) 

Ii'mm•„·Jr::+==r:li~~„l 

•• • • 
~ Oz Dilim1z1 
~ Ogrenelim 
'1. HERGÜN 5 KELIME 
~ NE~REDECEGIZ Clf o· • ~ r ·_1 ~ - 21inci uste -Y ! 1 - Matbuat - Bas1ll -------.-----• -- „.... Örnek : Basm KurumunuD 

Ba1bakan Ismet lnönü Kamutaya verilen ~ dördüncü kuvvet oldugunU 
A • • • ~ söylemek, ona bo§ bir gu: 

kaßUß lay1haSJ hakktnda JZahat Verdi ~ rur vermek degil, tamterSI 

KÖYLÜ BORCLARI 15 SENE TAKSiDE BAGLANACAK ~ ~E::~~~=~::;_~:;n:~1 
Ankara 11 (A.A) - C. H. : ~ift~isini daha fa zla korumak i senesi sonuna kadar ~ift~i- ~ 2 - Vazife - Ödev l 

Partisi gurubu bugün saat i'rin hükumet tarafmclan ha- lerin bor~lari 15 senede ! ~ 3 - Mes~liyet - Sor•' J. 

15 te Antalya saylav1 doktor zarlamp Kamutaya sunulan ödenmek üzere yüzde ü~ 1 Ö 4 - Ne~riyat - YayiJI 1 
Cemal Tuncamn ba§kanbgln ~ift~i borr;larm1 taksitlendir- üre. mli taksitlere baglanacakt1r. rnek: R~dyo, asramizli~ ! 

en kuvveth yaym ara~ a 
da topland1. me kanunu läyihasm1 izah Baitbakanm bu izahab parti d b" "d" 1 • r1n an ar1 ir. 

1 B~bakan Ismet lnönü Türk etti. Bu izaha göre 1931 grubunca alk1~larla onayland1. ~ 5 _ Vasita _ Ara~ 
':.' l~Q 1';11 1';11 ß.'11 11;;r1 11~1 11~q 11~11 11~1 1~1 ~."i 

Mos„ko;~ ;1~iii'gi~; kimi; : Giz1i" .„„„ •& ~ ril~:~ ~::~:~!·~~ö~~~: 1 

t "" b }J• d w •1 ß J tt melerin Osmanhcalar1 kul- J a anacag1 e 1 eg1 „ ~yan~1ame er ~ lamlmamasm1 rica ederiz. J 
Ankara 11 ( A.A) - Ger~inledigimize ( tahkikahm1za) Sof yada bir~ok ara~- ~~ „~~ 

göre, Moskova büyük el~iligine ataoacak ( tayin edilecekf) ti rn1a_,la r ya11tld1 JAPONYA CINE 
zat hakkmda yapalan tas1mlar ( tahminler) dogru degildir. -

Sofya (Ozel) - Son za-
Bu yolda henüz bir karar ahnmam2~br. man!arda Bulgaristanda Kral 

Ekonomi Bakanl1g" 1 ile i~i aleyhine yaz11an gizli beyan-
Tecavüze 

y meleri aramak i~in polis Sof-

oJanJarlß dikkat gözüne yada ani baskmlar ve ara§· 
Ge~iyor 

brmalar yaph. EUiye yakm 
Ankara, 11 (A.A) Ekonomi Bakanhgmdad bildiriliyor : siyasi adam, muharrir, gaze-

Londra, [Radyo J - .$imali 
<;indeki vaziyet doläy1sile 

Türk, ecnebi §irketler, sigorta ~irketleri, ikraz ve rehin teci tüccar ve avkahn evleri 
i§lerile ugra$an mUessisler ve aläkadarlan Bakanhkla olan japonya ile <;in arasmda zo: 

hur eden itiläf ~ok tehlikeh 
bir safhaya girmi§tir. <;inlilet 

i§leri i~in tanzim edecekleri evrak ve vesaiki bundan böyle 
inced en inceye ara§bnld1. 
Y az1 makinelerinden kopye-

dogrudan dogruya Ankarada Bakanhga göndermeleri ler almdi. Bb meyanda husu-
läz1md1r. si yaz1haneler* avkat bürolar1 Japonlarm metalibatm1 kabol 

etmi§lerdir. Bugün Nankinde 
Almanyada i§sizler azal1yor 

Berlin 11 (A.A) - May1s ay1 i~inde Almanyada bulunan 
i§sizler 2 milyon 20 bin idi. Bu say1 bir ay i~inde 21,500 
ki§i azald1gin1 göstermekteclir. 

Bilucistanda depren bölgesin
deki durum iyi görünmektedir 

Kara§i 11 (A.A) - Guettadaki durum bugün olduk~a 
iyi görünmektedir. Son depremelerde y1k1lan bömgeler ~a
buk bo§alhlmaktad1r. Özel t renlerle tehlikeli bölgeden ta§t
nanlar 20,000 ki§iyi bulmaktad1r. Yayrahlarm ta§mmas1 i§i 
de bitirilmektedir. 227 yarahy1 ta~1yan özel bir tren diin 
Kara§iye gelmi§ ve 636 yar ah daha G uette hölgesinden 
kaldmlm1§br. Depren yerinde ancak 100 kadar yarah kal
mujbr. 

bakan1 Kültür birinci •• mu-
fetti1lige tayin edidi 

Ankara 11 (A.A) - Birinci g enel müfetti ~Jik ödevini üs
tüne almas1 i~in ba§bakan ismet inönü tarafmdan yaptlan 
önergeyi kültür bakam Abidin Özmen büyük bir k1van~la 
kabul etmi§ ve bu tayine ait kararname bakanlar kurulun
dan ~ekilmi§tir. 

~ 
~.„ tl 
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Kabinesinin ba§ina kral1n ti
mad1n1 kazanan biri get·r·I ce 

Sofya ( ÖZEL ) - Bul- l lenen ikinci ihtimal ise, halk 
gar kabincsinde yakmda te- 1 tarafmdan sevilmi~ siyasi 
beddülät olacagma dair ~·- tecrübe ve salähiyet sahibi 
kan §aialar gün ge~tik~e lekelenmemi§ ve f1rkalara 
kuvvetlenmektedir. Ordu, mensubiyetleri nazan dikka-
19 may1s taklibi hükiimet!le. te almm1yacak ~absiyetlcrden 
memleket idaresinde bütün 
mes 'uliyeti üzerine almt§b. 
Bunun üzerine §imdi askeri 

~ura, diger i§leri meyanmda 
Bulgaristanm dahili ve hari
cl vaziyetini de ele alarak 
memleketin siyasi i~lerile de 
aläkadar olmu§tur. 

~imdilik ortada iki ihtim al 
vardir. Birincisi, kabineden 
Harbiye N az1ri hari~ olmak 
üzere iki General ve ~imen
difer ve iktasad Nazirlan 
~1kacak ve yerlerine yeni 
bir tak1m e§has getirilecek- ,i: 

tir. Askeri .$üra tarafmdan 
dikkatle tetkik olundugu söy-

te~kil e<lilecek bfr kabinedir. 
Bu vaziye t kar~1smda, Kral 
bu yeni kabinenin ba~ma 

itimad ettigi bir ~ahs1 geti
recek ve yeui kabine ordu
nun t arn itimadm1 haiz o!a
cakbr. 

Kuvvetle söylendigine göre 
askeri ~üranm äzalan Sof
yada bulunduklari müddet~e 
burada kapablan baz1 par
tiler ~eflerile , ekonomi ve 
kültür sahalarmda 'rah~an 

baz1 kimselerlede temas et 
mi§lerdir. Ask eri ~ura, bu 
hususta kat'i bir karar ver
meyip, yalmz bu husustaki 

ve ditkkänlar da ara§tmlm1~
ttr. Bulgar Ziraat ve Merkez 
kooperatif bankasmm i~erisi 
i)e bu bankada hükumet mu-
rahhasa olan zatin evi de 
aranmI§b r. 

Bu ara§tlrmalardan ahnan 
neticeler gizli tutulmaktad1r. 
Söylenenlere bakilrrsa bu 
ara§brmalarda büyük netice-
ler elde edilcmemi§tir. 

Bu ara§b rmalardan bir ne
tice elde edilemedigi i~in 
olacak ki, polis müdürü, ga-
zetecilere bunun bu beyan
nameyi aramak i~in degil de 
ha§ka bir gaye i~in oldugu-
nu söylerfil§tir. 

Bar1§ i~in sava§ 
- Ba~taraf1 1 incide -

lanmasmm biricik etkesi 
olan berge güvenip ger~ek
le§tirmek i~in iik ad1m1 
atmu~lardtr. Bay Bene~ bu 
t~te degerini göstermi§tir. 
Kendisinin Moskovaya geli§i 
Rus ve <;ek uluslarmm sava§ 
ugrundaki ugra§malarmm 
önernli bir evl'esini tamam
lam1~br. 

fevkaläde bir toplanb yapaJ1 
<;in milli hükümeti Japonl•• 
rm isteklerini bir daba tet· 
kik ederek kabul edemiye
cegini bildirmi§tir. 

Londra, - Japon hükia" 
meti bugün <;ine bir ültima' 

tom vermege karar vermif' 
tir. Ayni zamanda yakmda 

harekät a ge~mek üzere ti' 
mali <;indeki japon k1taabPll 
ka ti talimat verilmi§tir. 

Gazoz 
F abrikas-inda 
infilak 

Dün Y1k1kminarede <;et' 
meli Hasan gazoz fabrikasl' 

nm büyük oksijen tübü pat' 
lama§ ve civarda bulunan bir 
~ok evlerin camlari .varsmta" 

dan kartlm1~br. infiläk ora' 
larda büyük bir heyecaJJ 

uyand1rm1§br. Zararm büyük 
oldugu soyleniyor. Tahkikat• 
devam olunmaktad1r. 
[+j [+J [•] rii.~ 

NORMANDiYE REKABET iCiN 
1Aimanya Amerikaya i§letme1' 

ü~ere 5 zeplin yap1yor 
Paris (O zel) - Amerika- i~ine yüzde elli sermaye ko"' 

ya ilk turunu yapan Norman- yacakhr. Paranin diger ya" 
di vapurunun elde ettigi mu- r1s1 da §imdiye kadar gö-
vaffakiyet burada büyük bir rülmesi memnu olan Rred-
dikkatla takip edilmi~lir. rih§apen hava in§aat teZ" 

Büyük Alman vapurlarmm gählarma gezmek isteyeo' 
i~lerini bozacak olan bu va- lare bir mark mukabiliode 
purun yap1lmas Almanyay1 müsaade edilerek toplana' 
tela§a dü§Ürmü§, önlerinde . cakbr. 
Normandan rekabet etmek y eni yaptlacak Zeplinlel' 
üzere §imali ve cenubi A- 45 tayfadan ba§ka 50 yo]cu, 
mei ikaya en k1sa bir za- 50 ton benzin ta§iyarak sa-

manda Avrupaya baghyacak atta 100 kilometre sür'atle 
be~ muazzam zeplin yapm- gideceklerdir. 
aga karar vermi§lerdir. Hattä §·mdiden bir mark 

Alman hükumeti bu in§aat mukabilinde binlerce merak"' 
-;;ü§;b;d= h jeplinlerin in§a edildigi 
cek, i§in hallini krala bira- büyük hangarlari gezrnek· 

kacakmJ§. : tedir.~ 


