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~BALD __ B ____ A_R ___ B ___ U_BAKKAK 
bithakamm1z Sofyada Bulgar: 

dt§bakanili v:örÜ§tÜ 
? Sofya, 1 (A.A) - Bulgar t Bayan Sevin~, Türkiye Cum-
elgraf ajanstndan : hur Ba~kanhgi ba§ yaveri 
'f&rkiye 01§ i,Ieri Bakam Bay Celäl, özel büro direk

törü Bay Refik Amir oldugu 
halde bugün Ankaraya git
mek üzere Cenevreden saat 
4,40 da Sofyaya gelmi§tir. 

Doktor T evfik Rü~tü Aras 
islasyonda kralm mÜ§avm 
bay Gruef, Bulgar d1~ i~Jeri 
bakam bay Köseivanof, Sof
yadaki Tiirkiye e)~isi bay 
Ali ~avki Berker ve diger 
resmi ~ahsiyetler tarafmdan 
selämlanmi§br. 

Sugar d1~ i§leri bakam 
bay Kösei"anof tarafmdan 
bayanlara ~i~ek demetleri 
sunulmu!;tur. iki bakan tre-

ß nin har~ketine kadar istas-
~ktor Tevfik fU!~& Ara• } yon salonunda görü~mÜ§-
~llda Bayan Afet, kiz1 ~rdir. 

l 12 a ~ ~ ~ m ~ 

•tanbul Akdenizin en ucuz 
~Ömür veren liman1 oluyor · 
, f.tanbul, 2 [ Hususi) - 1ekil<le kömür verebilmek 'Q genel direktörlügü i~in hükQmet Liman genel 
~ )'ftkleme, bo,alfma, kö- ~evirmesinin ziyan etmeme-tr Ye su tarifesini yarm- sini kabul etmittir. 

ötcsi i~in tatbike ba§h- Yen farif ede dizbarko 
~~r. Yeni tarifenin en ücretlerinde ve gemilerden 
t&~„ • J.;JJ~ •ransit a'emlye ta!fmmada da ucuz-„ ~arpao 7mn t „ b 

t~n yabanc1 vapuriar1tii~ 1 ii:ik}ar yaptlmifbr. 
ld k k' . .." J..ütün 1 Urliidlft yeni kadro ~ekli 

u a ta inden v"" - • ~t l i · ba§h-
en\1 Jiman)ar1ndan daha Ot: ;rarmdan "'·et ~m d' ' -„,. i·8 y : tradro ,im 1ye ~ oJarak K mttf j~rJme- :yacakbr. ena .... ..1 I • 

"~'· Bu bak1mdan lstaril>Ui tr„d~ .Y.ap1lan degi~i1c~1.:_:rm 
~ denizde en ucuz kömür kesin m,: Hrahiyet almasiß: j 
~....!=:~"* olacakbr. Bu t dan ibci1ettir. • 

~~~.„~~~~~~~, 

8ir yurdsever Hava kuru~ ~I 
muna 120 bin ifra verdi II 

".~kar~ I H~susi ) - Hava tehli~esi kar!l1s1nda . alraii.: II 
~lin , göstcrd!gi derin alä:ka gü? g~~tik~e artmaktadir. ~ 
k~~, ~o.k misaller arasmda k1ymeh: B!r vatan e\1ladt!JlD ~ 
....,bakan1m1za ~ektigi telyaz1sile ismet inön\inün verdigi ~ 
terdigi cevab1 afag1ya yaz1yoruz : „ ; 

BA~VEKiJ.; INONÜ ; 
, .Ä:nkara { 

'1 Biiynk Önderimiziri däliice rehberlik ve kumandas1 i 
~da 1 ktirtard1f1mz sevgili yurdumuzu her türlü tehli
lOQ ~11 ~oruyacak hava kuvvetlerimize, be~elleri mecmuu 
) " 120 bin lira civarmda 1 - 3 u~ak ilive etrßek isti
b°"'ni. Bedellerini istenildigi anda emri davetlerine amade 
tal11nduracag1m1 sonsuz saygalarmila arzederim. 

Abdürra?man !"~ci Demirag ~ 
HBDÜRRAHMAM NACI DEMIRAG i 

itanbul ~ 
U·· ~atan havasmm masuniyetl i~in gösterdiginiz yüksek ~ 
~y~ Ve genif öl~ilde yard1ma ko§mak i~in fedakärhg1mz1 ~ 
e l dir aebcil ederim. Sizin gibi ~ahtkan ve f edakär ~ 
~~dlariJe vatan havas1 elbette masum ve masun kaJa- fj 

r. Telgraf1mz1 Türk Hava Kurumuna verdim. ~ 
~ Bafvekil lsmet lnönü i 

tba n;J;;;;;;;;-;;;;;r:hl: 
„ anla§ma yap1l1yor 
~kyo 1 (A.A) - <;in Kuzey ~imal <;indeki duru-

' k el~isi <;in hiikümetinin mun k~tü bir ,~kle .gi~mesini 
~ ~1 bir anlatit sureti tas- bay Hirotada ddem11ttr. Bat-

t la\ediiini s6ylemiftir. bakan bunun yabn1zca süel 
• ..... nu 4 ibacilde 

HABE~iST AN VE iT AL Y AD SEFERBELiK 
• - - ------- oo++ .... oo . ·---

lt~lyanlar yeniden 3 f1rkay1 silah alt1na ~ag1rd1. Ciornale 
d'ltalya art1k hakemle ve dost~a yap1lacak i§ kalmad1 diyor 

Roma, 1 (A.A) - Stefani lählanmi§hr. Diger taraftan dil~rinin de ftalyan dü§mam 
ajans1 bildiriyor : Habe~ ordusunda Fransiz Sen 4 olduklanm hissettirmekte ve 

diyor ki: 

Habe~istanda k1smi sefer- Sir siie} mektebinden yeti~- bu suretle imperatoru kuv-
berlik ilän edilmesi üzerine mi~ zabitler ve lsvi~rcde ta- vetlendirmektedirJer. 

Ual-Ual hadisisini hallet· 
mek üzere toplanacak olan 

1 hakem komisyonu daha bir 
italyanm dogu Afrikasmdaki lim görmÜ§ u~manlar var-
sümürgelerini (müstemleke) f dir. 

GENERAL GRATSY ANi 
her hangi bir sald1rouya kar§I 
savgamak (müdafaa) i~in B. 
Mussolini Aknilla firkasile 
yeniden iki F a,ist farkasmm 
seferber edilmesini, diger 
bir firkanm da kurulmasm1 
emretmi§tir. 

Donanma i~in de §imdiye 
kadar bir ~ok subay, asubay 
ve asker ve uzamn müte
hasst siläh altma ~agmlm1§
br. 1913 s1mf1 da siläh al-

. ~hkonmu§tu1tur. 
ftttt!& „. . b' d" 

'"' r ~ . ..,. """ Ir U-
Sefe'roerJik ta.-

• • • • l. 

z;en :;t!'l„ l/e: h}d!s-esfi· ei.-
rak yap1imaktaotf. , 

Bu suretle son y1llar zar
fmda geni§ miktarda ahnmi§ 
olan silählar ve daima yaz
d1g1m1z gibi italyaya kar~1 
gösterilen hasmane hareket
ler ac1k mänäh ~eylerdir. 

Bilhassa seferberlik bu ha 
reketlerin itaJya aleyhine ol
dugunu gösteren en canh bir 
misaldir. 

Giornale D'italia Habe§is• 
tanm bu suretle siJähmasmm 
sebebi ne oldugu sualini 
sorduktan sonra bunun Ha
be~istan imparatorunu dahil
de kuvvetlendirm~k i~in mec
buri addedilen bir sava§a 
haz1rlanmak oldugunu kay
detmektedir. 

imperator Haile Selasile 
kendi ailesinin imperatorluk 
bakkm1 henüz tammam1f olan 
§ima) halkma bunu kabul 
cttirmek i~in süel muvaffa
k1yetlere muhta~br. ltalyan 
müstemlekelerinin silähsiz 
oldugunu gördügü i~in bura
Iarm1 sava§ ihtiyacma ~ok 
muvaf1k bulmu~tur. Habe§is
tan imperatoru bu umudun
baz1 Avrupa hükumetleri ve 
gazeteleri tarafmdan da te§
vik görmektedir. 

Bunlar Adisababada ken-

Giornale D'italia Habe~is
tanm son hasmane hareke
tini italyan siyasal kuryele-
rine kar~1 yapbg1 tecavüz 
oldugunu söyledikten sonra „ ..... , 

/;~ 

araya gelmeden ihtiläf alam 
gittik~e büyümekte ve kanf· 
maktadtr. 0 derecedc ki 
bunlarm hakemle ve dost~a 
halline imkän yoktur. 

Almanyan1n 1936 senesi ba
§Inda 20,000 u~ag1 olacak ! .. 

0000~--------------
INGIL TERE, ALMANYA ILE DOGRUDAN DOG-

RUYA ANLA$MAGA KARAR VERIYOR ••. 
Londra, [Radyo] - ingil- tarn manasile mücehhez 

tere hükiimeti Berlindeki 20,000 tayyareye malik oJa-
el~isi vas1tasile alman Di§ cag1 pek alä biliyor. Onun 
Bakanhgmdan Bay Hitlerin icin bu hükumetle bir an 
söylevi etrafmdaki baZI nok- evvel anla1mak i~in gayib 
talarm aydmlahlmasm1 iste- edilecek vakit yoklur. 0 za-
mi~ti. man Almanya iJe anlatmak 

rt .illl~~--=-~ .pla j1_. Bura mahafiline göre eger läz1m gelirse, onun her iste-
't.:;-_,.-..-. . ·ore Almanya sorullln suaJlere digine boyun egmek me~bu-
Haber -'ldig1m1za- w- !atmin edici cevap)ar verirse, riyeti hasd olacakbr.„ 

<;e§me plaj1 15 M1tzir-anda ' lri~~ere ~ogr~dan dogruya 1 
a~dacakbr. Ailmanyi }?e :!'n a,maga karar 1 

Bu sene lbcalara gidecek verecekiiri . 
halkm iyi vakit ge~irmesi Radyo Ajansf hu mli~c;1- Gedize yütmege giren naJ-
i~in plajda bir~ok yenilikler be'rtle §Unlar1 yazmaktad1r: pand DemirciJi Mehmed 

Boguldu 

yapilacak bu meyanda plaj "~ngiltere lhükümeti Al- adinda biri yüzme bilmedi· 
j gazinosunda daimi bir ör- manyamn 1936 senesi ba§- ginden bogulmuttur. Adliye 
1 kestre bulundurulacakttr. langicmda birinci s101f ve ara§brma yap1yor. 

Roma 1 ( A.A ) - ital- • 
yaßJtl Somali ve Eriteyi mü
daf aa etntek Uzere ald1g1 
dei ledbirlerfe her haagl 
bir hareket~ne en~ei o)mak. 
i~in yaptlmakta olan bnil 
ars1ulusai manevralara kar§I 
italya gazeie:eti mücadele
lerine devam etmektedir. 

Giornale D'italie gazetesi 
Habe~istanfä' olan anla~mat-
hgmda italya i~in iki nre~~fä 
mevcud oldugunu yazmah.la
dar. Bunlardan birincisi Ha
be~lilerin daimi surette siläh
lanmas1 ve digeri bu silih
larm kime kar§t kullanaca
gmm bilinmesi meseleleridir. 
Silänma bahsinde Habe1 or
dusunun bu son yallar zar
fmda mghim surette artbr· 
digma ~üphe yoktur. Orada 
bimbaz1 poletin ba1kanhg1 
altmda ~ahtm•§ olan Bel~i
kah süel heyet ayni zaman
da <;ekoslovakya siläh fab
rikalar1 i~in de iyi bir vas1-
ta olmu§tur. 

Miralay Oingin'in ba§kan
hg1 altmdaki lsve~ beyeti de 
Habe, ordusunu hem iyi ~a
htdirmtf, hem de lsve~ fab
rikalar1 lehine asri bir savaf 
if! n lizam 1elcliji 1urette 1i· 

.... „„„ .... „„„ .... „ ............ „ „„„„ .... „ •• „ ........... „„ ........ „ 
j Allah kimseyi dütürm~~--
, .. 

- Dtlttüm, bana biraz yard1m etmez misiniz? 
- Nereden diiftiln, dipen bir tarahn 1unhrd1? 
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~~~~8~~~ Osmanl1cadan: Bogazlat1n 
• TilRK~EYE KARflLf)(... T '-k• . • .w..a. 

----- LAR KILAVUZU ae 1m1 Y • . 

I T~!u~lerle Kar11Tnr~~~!!!, 
fl ANRI FÖY RE~AT 1SANLI 
·~~t;J -68 - s 
«Dü~man bu gece Anaf artalara asker ~1ka

nyor, ihtiydttaki aläy1 hemen gönderiniz!» 
Eger bundan sonra harekät ( Y ani mavzer kurfUDU 

süratle yap1hrsa „1. Türk ihti- atan tek ate11i tadil edilmi1 
yatlan yeti§meden taarruzun eski martinler ) 7 inci firka 
as1I hedefi elde edilmit ve kitalarmda bir lasllD. muad-
Akba1a inilmit olacaktt. del martin vard1 Bunlaraa 
20 BIN Kl$1YI DURDU- kasaturalan da noksand1. 

RAN 100 TÜRK Tekmil grupta tüfek mevcudu 
Eakat . kar11§mda say1f bir 1ukadard1: 19136mavzer,4453 

müdafaa kuvveti!bulunmas1- martin, 1919 süvari filitas1 
na ragmen, 9 uncu lngiliz olmak üzere 25508 tüfek ve 
kulordunu, 7 Agustos günü 22 makkineli tüfek. Piyade 
hi~ ilerlemedi ve ancak ak- cepanesi tüfek ba§ma 223, 
1am üstü Mestantepeyi zap- makineli tüfek ba1ma 13080 
tedebildi. lngilizler ilerliye- fqektir.! 
meyi§lerinin esbab1m susuz- ~imal ve cenup gruplar1n-
luga, askerin acemiligine ve da vukubulan müte1Dadi mu-
ve kumandalarm beceriksiz- harebelerden dolayi s1k s1k 
ligine atfederler. Bunun üze- bu gruplarin takviyesi läz1m 
rine iki taburdan ibaret olan geldiginden saros grupun-
Mestantepe müdafileri isma- daki k1talar, uzun müddet 
il oglu tepesine ve Karakol grup emrinde kalam1yor, s1k 
dag1 karft§mdaki iki jandar- s1k degi1tiriliyordu. Y eni 
ma bölügümüz de Kire~tepe- geien, harbe girmemi1 taze 
ye ~ekildi. 7 agustos günü, kitalar, cenub grupuna sev-
ögleden evvel, 10 da lngiliz- kadilerek ~yerlerine harbden 
ler 10 uncu f1rkamn iki liva- ~1km11, ytpranm11, ikmal ve 
8101 da karaya ~ikrddar. istirahate muhta~ kitalar 

Bu suretle bütün kolordu veriliyotdu. 6 IDCI nrka, 
Anafartalar ovasma ~ikanl- cepheden ahnarak : Saros 
m1fb. Buradan Bogazm i~ grupuna gönderileli ~on za-
tarafma Akbat iskelesine man olmu1tu. 
yalmz 15 kilometre mesafe Bu nrka eksikti de, 18 inci 
ve 20,000 lngiliz önünde de piyade alayi ile nrka istih-
vuku , bulan mubarebelerde kam bölügü, cenup grubun-
eriyerek kuvveti wlOOO muba idi. 7 nci f1rkanm bir sahra 
rip ( Larsere göre 1500 ) batarya cenup grubunda, ya 
nefere dü1mü1 olan Anafar- r1m bataryas1 Galatadaki tay 
talar müfrezesi vard1. yare bangarmda idi. 

Liman Fon Sandres tama
men gafil avlanm1fb. Elinde 
hemen buraya yetitebilecek 
kuvvet yoktu. Onun i~in bu
rayt sür'atle takviye edeme
di. ~imal grubu kumandam
mn elinde de bi~bir ihiyat 
yoktu. 

Anafartalarda 20 bin diit
man askeri ~1km11 olmasma 
ragmen general Fiman, hili 
Seddilbahir ve Anadolu mm 
takalarm1 zay1flatmaga cesa
ret edemiyordu. Y aln1z Sa
roz grubunu te1kil eden 
16 nc1 kolordu kumandam 
miralay F eyzi beye büyük 
Anafarta üzerine yürümegi 
emtetmi1ti. Bu grup ta hayli 
uzakt idi. Bereket versin ki 
düsman ilerlemege heves et
miyordu. 

Saros grupu ta lnozdan 
Despot limamna kadar olan 
saliilin muhafazasma menfa-
memurdu. Müstakil süvari 
livasile yorgon 6 1nc1 ve 12 
inci f1rkalardan mürekkepti. 
12 inci f1rkanm 35 inci alayi 
henüz harba girmemi1 oldu
gundan bu alaym mubarib 
efrad1 seferber mevcuda ya
kmd1. Diger alaylarm k1ta· 
ab cenub grupunda mubare
beye i1tirak ettiklerinden 
zayiat vermi~lerr aldaklan 
ikmal efradile de henüz nok-
sanlan tamamile 1 doldurula-
mam•§ olan taburlarm muba
rib efrad mevcudu 300 ile 
800 arasmda idi. Bu grupta 
efradm elindeki silih kü~ük 
~aph mavzerdi. Yalmz 12 ci 
f1rka alaylanna dördlincü 
tabur olarak ilhak edilen 

Sarus grupu firkalarmm 
bütün k1taab yahmz 12 nci 
nrkamn 35 inci piyade alay1 
müstesn • bir~ok mubarebe
lere l§tirak etmitler, ag1r 
zayiat vermitler, pek ziyade 
yorgun dütmü1lerdi, yeniden 
te1kili ikmal ve istirahate 
muhtacdular. 

Ezcümle 7 nci firka uzun 
milddet siperlerde kalm1f, 
efradt cok zay1flam11b. F1rka 
istirahat etmit diye Saroz 
grubuna gönderimi§ken lngi 
lizlerin yeni ibrac te1ebbü
sünde bulunmak üzere! ada
lara .kuvvet toplad1g1 haber 
almca bir haftahk istirahat-
ten sonra, tekrar sabil mm· 
takasma sokulmu§ ve taras
suda memur edilmitti. 

(Arkas1 Var} 

kiral1k ev 
Kar11yakada Kemalpafa 

caddesiode Rayegin soka
g1nda 48 No. b iki kat, alb 
oda, iki salon, bir mutbah, 
~ama1irhanesi elektrik tesi
sab mevcud bir bab hane 
kirahktir. Talipler idarehane 
mize müracaat edebilir. 

Hususi Ders 
Muallimleri 
hk, orta ve lise mekteple

rinin her türlü derslerini ve 
lisan derslerile gayet ehven 
surette ve ~ok kuvvetli olarak 
yeti,tirip her balde muvaffak 
etmegi taahbüt ederler. 

Adres: Arapfurunu Yagc1-
lar sokagi 12 numarada 

maamm 

i Bulg~rlsta~.·· . 
lnbiclam - Ydcil ... t :yi\n-

1

1 Sofya, (Husu~.i) - lbtijtAl 
1 bm B1llgar Gen~raHerinden Sa-

Maili lnliidam (Bak: Mi,- b\lnarof, SofyamnlYan resmi 
r'ifi harab) - Kag,ak gazetesi olan _Slavada "~o-

lnhHil - l:>agihm gadar ve Bulgaristap1ii ,sil~ß 
lnhUll - A~1lma lanmilSi,; bi~hi1 älhndA 1>\r 
lnhilil (boz'tdmak!anlam\tta) makaie yazm1~hr. Get\erai, 

<;öruntii 1 bü makalesinde §ark mese-
Kabili inhilin m'eddeler 

1 

tesi demek umumiyetle Bo-
-Erirler gazlar meselesi demek oldu-

Münhal - A~tk gunu söyledikten ve Bogaz-
Inbimak (Bak: iptilä -Düt- lar hakkmda ingiltere ve 

künlük Rusya arasmdaki bütün mü-
lnhima - Egilim, bategme cadeleyi uzun uzad1ya tahlil 
Münhami - Egri~ ' ettikten sonra §Unlan yaz-
lnbiraf - Sapma maktad1r : 
fnhisaf etmek - Tutulma "Birka~ yüz torpil, birka~ 
inhisar (Monopol) -Tekit agir obüs bataryas11 tahtel-

(Bak: Hars) bahirlere kar~1 iki ~elik ag, 
inhisara almak (Monopoli- Marmara denizinde birka~ 

ze etmek) -Tekitlemek seri torpito, bunlar tamamile 
inhitat - Dü§Üm Bogazlarm masuniyetini te-
inhitat - lngizlik min edebilirler. Bununla be-
lnbitat - Al'ralma raber bu vesait sulh zama-
Münbat - lngiz mnda Bogazlardan ~ok uzak 
Deh,etü inhizam (Bak: In- bir yere, meselä S1vastopola 

k1raz) kadar depo edilebilir. 
inikat - 1 Bagitlanma 2 Arkasmda Rusya bulunan 

(meclis terimi) Türkiye Stresada Bulgansta-
lnikis - Yans1ma ntn silihlanma meselesin de 
lnikäs etmek - Y ans1mak mevzuu bahsolununca bilis~ 
lnitaf etmek - <;evrilmek tifade kendisinin de artik 
inkir - Yad1sa Bagazlart tahkim etmesi ze-
lnkir etmek -Y ad1samak manmm geldigine hükmet-
lnk1baz - Büzülme 1 mi§tir. Bu sebeb eger kabul 
lnk1baz - Peklik ' olunursa, Türdiye i~in hi~bir 
lnk1lip - Devrim zaman en mühim bir sebeb 
ink1raz - Babm degildir. 
ink1sam - Bölünme, ka- <;ünkü di,Ierine kadar si-

s1mlanma lählanm1~ bir Bulgaristan bile 
lnk1sam etmek - Bölün- mcvdud olsa, bu Bulgaris-

mek, k1s1mlanmak tan, Bogazlar i~in bir tehli-
lnkisar - Kmlm, k1rgm- ke tetkil etmez. <;ünkü Bul-

bk garistan hi'r bir zaman ora-
inkisan bayal - Umusa lara güzünü dikmemi1tir ve 
inkisar1 hayale ugramak dikmiyecekti 

- Umusanmak Diger taraftan Bogazlar 
inkisar1 ziya - Yalk1n nas1l ve nekadar kuvvetli 
inkitaf etmek -Gelitmak bir surette tahkim olunursa 

a~1lmak olunsun, bu, Bulgaristan1 hi~ 
inkita - Kesilme te aläkadar etmez. 
lnk1ta etmek - Kesilmek 
lnk1yad etmek (Tabaiyet) 

- Bagmmak, bat egmek 
lnk1yed etmek (T ebaiyat 

etmek) - Uuyurmak 
lnk1za etmek - Sonalmak 
lnsaf, nisfet - Ekit 
lnsaf etmek Eketmek 
Insan - Insan 
lnsani - Insel 
lnsibab etmek 

mekl 
DökUI-

insicam - 1 Tutarbk, 2 
(Edebiyat terimi) 

insidad etmek -T1kanak, 
kapanmak 

lnsilih etmek Soyulmak, 
Yüzülmek 

lnsiyaki - l~güdel 
ln1a etmek -Yapmak 
Bina etmek - Kurmak, 

yapmak 
lnta etmek - ~avmak 
ln1iab (T e1aub) etmek -

Dallanmak, hol salmak 
~ube - Kol 
in1ikak etmek - Y aralmak 

~atlamak, ikiye aynlmak 
intitah -F erahbk i~ a~al

ma 
Iota~ etmek - Sonu~a

mak, bitirmek, sebeb olmak 
intak etmek -Söyletmek, 

dile getirmek 
intaf etmek <;imlenmek 

ye1ermek 
latiba - Duyu1 

itibak emek - Utmek 
lntifa - Sönme 
lnbfa -Faydalaoma, aa1;

laiama 

1
Alsancakblara 
I Müjde! •• 

Alsancakta Lezzet 
l ... okanta Ac;1kh 

Tekmil ena vedavata mü
cedded olmak üzere Alsan
cakta Bornova caddesinde 
kö!)ede a~1lan yeni lokantaya 
Alsancakhlarm bir defa te~
rini bekleriz. 

Müntazam servis, nefis 
, yemek, yaln1z lokanatm1zda 

bulabilirsm1z. 
Bir defa mutlaka tecrübe 

ediniz. 
Alsancak Bomova caddesi 

kö§esi No. 101 
Osman Nuri 

[ D: 20] 

• 
Resmi Ilan 
tarifemiz --0000----

llän Mü§terilerimize 

On kurus verine ' . 
dört kuru~ ! 

lcra, tapu, sicil, ahkämt 
,ahsiye ilänlarmm beber sa
tmm dört kuru§a ne1retmek
teyiz. hin sahipleri gazete
miz idarebanesine müracaat 
edebilecekleri gibi kü~ük 
Kardi~ab han1nda (13) nu· 
marada llin tirketine de mü
racaat edebilirler. Tenzilät-

2 HAllRvN 

M1s1r1n siyasal rm0··~0·„;1:·:·. •1:·~ :_' · i z 1 1m1z 
ourumu ~ Ö ~ l'en~lliii 

M1s1r utusu, ican\in\! e!di " g , 
mestlesÜe me§gnldilr. Nesim ~ HERGÜN ~ KELIME 
pa§a kendisine dahi bu mese- ~ NE~RED~CEGIZ 
leye büyük . ehemmiyet ver- ~ .- 14 ilncil . l:.itit~,? 
mektedir. Veft „arUsi \:>äi- ~ 1 - Tevazün - Denk· 

r 't • Jili Mü~taf cl, E1nühas PC\~~' Ba§-
~ekil Me:~im pa§~ ile uzun ~ Örnek: Devlet yönetinden 
mülakatta bulunmu~ ve Ma- ~ büt~e denkligi birinci farttu' 
s1r 1923 kanunu esasi mer- ~ 2 - Mütevazün - Denk 
iyete konmas1 meselesi bu tt denge1ik 
iki devlet adam1 arasmda i T evzin etmek - Denklet· 
mevzuu bahsolmu§tur. tirmek, denge1tirmek 

Resmi mahafillere göre, Örnekler : 
ingilizler dahi M1s1rda par- 1 - Türkiyenin d11 tecimi 
lämentooun iadesine, taraf- denge1iktir. 
ta1 darlar, Gerek Batvekil 2 - Denk bir büt~e, esasb 
N esim Pa§a, gerekse M1s1r tt 3 - Büt~emizi denkletti· 
bütün Bakanlan ve gerek ~ rinciye kadar ne ~ektigi· 
f ngiliz yüksek komiseri Sir tL mizi biz biliriz. 
Lamson, Elveft partisinin ~ 3 - Muvazene - Denge 
1923 kanunu esasisinio mer- 1 Örnek: Arkada§Im denge· 
iyete koymas1 talebini, tas- sioi kaybederek düttü. 
v1p etmektedirler. 4 - Merkezi saklet -

( Elehram ) ~ Dengey 
--..::. Örnek: Frans1z parlamen· 

Afyon i§leri 1 !:~~:i;::,~engeyi timdiyan 

Bu yd afyon rekoltemizin ~ 5 - Taziyet - Bapag-
ge~en y1ldan 2000 sand1k n bit 
~ogile 7000 sand1k olacag1 ~ Taziyet etmek - Batsaj'· 
sayilmaktad1r. ~ lamak, Batsagbg dileginde 

Bu bakimdan afyon ekim rf bulunmak, Batsaj'hk dile· 
bölümünün ge~en seneki ~ mek 
daraltamadan soura yeniden ~ Örnekler : 
daralblmasma lüzum görül· ~ 1 - Bütün hükümetler 
mü§tür. ~ Mar1ahn ölümü üzerine Po· 

Biz, yaphklari tabbi müs- n lonyaya ba1sagbg1 telgraft 
tahzarab ald1g1m1z halde biz- ~ ~ektiler. 
den afyon almamakta ayak ~ 2 - Size, ba§sagbi1 di· 
direyan kartele kar§• kesin ~ lerim. 
bir cepha ahnmas1 da bu ~ Not: Ga1etemi1e g6nde„ 
arada verilen .~kararlar ara- ft rilecek ya11larda bu keli· . 
smdad1r. ~ melerin Osmanhcalan k'11· 

Ögrendigimize göre bu t lamlmamas101 rica ederiz. 
seneki afyon rekoltesinin ~:a::.ti11„•Jii~;;;t1'3!_..~ll•:.ütll;.1~~ 
köylü elinden iyi fiatlarla 
ahnmas1 i~in uyutucu medde-

' ler lnbisarma Ekonomi ba-
kanhga tarafmdan yard1m 
edilecektir. __ ,,..., ... __ ,,, - · 

F1rsat 
Bir taraft yeni a~tlan 20 

metrelik Kemer tramvay cad· 
desine bir taraf1 eski Kemer 

Atinada 
Kan11kl1k 
~1karan papazlar 
Yakaland1 

, Atina (Hususi) -Takvidli 
degif tirmek üzere ayaklao„ 
papazlar yakalanm11br. BUO'" 
lar cuma günü Sen Sinodd• 

mubakeme edilecekdir. MeS" 
hebler bakanhi1 bunlari' 
azillerini kabul edere yerl•d-
ne ba1klar1n1n layini elll„ 
rini vermistir. Papazlar .,,.„ 
arasmda sükünet iade edil-

caddesine ve diger yüzü de 
Elvan sokagma nazar iehrin 
en kaymetli yerinde her biri 
125 §er metre murabba1 iki 
kö~e arsa sahhkhr Almak 
istiyenlerin ayni caddede 
Halk eczanesi yamnda tahmis mi,tir. ••• „ 
Bay Etem müracaat etmesi 1 d 
ilän olunur. Yunanistan • 

:„ .... „„„„„„„„„„ Bir Bulgar casusll 

i Okurlar1m1zai vakaland1 
: Cumartesiden itibaren Her : Atina,- [Hususi) - l)e111ir 

: gün paras1z olarak sundu- i hisarda Bulgarlarin Make'" 
: gumuz roman formalarm1 : / donya komitas,na me111UP i gazete ~at.1cdar.m~an (~al- : bir casus yakalanm1ttJr. c•; 
: km w ~es1) 1le b1rhkte aste- : 1 susun üstünde bulunan evr• „ 
: mega unutmay1mz. Forma- : • ve ifadesinden isyan e111• 
• l • 
• arim1z1 paras1z vermiyen i smda Yunanistana teca"4i 
: sahc1y1 lütfen idarehane- : f etmek i~in hazirlablm1t ol
f mize bildiriniz. : dugu fakat asilerin ~buli .„„ •• „ •• „„„ •• „ •• „.. t JciJll 

dag1hlmasile plinlann1n • 
Sat1I1k yeni ev kald•g• an1.,.1m.,tir. 

-----„ .• -.--Kar§tyakada Bay Tahir 
sokagmda 18 numarada 4 
odab, banyo dairesi, mutbak 
ve bah~esi mükemmel elek
trik ve su tesisab mevcut 
~imento ve ta§tan yap1lm11 
zarif ve saglam bir ev sab
bkhr. Görmek istiyenler her 
gün sabab sekizden dokuza 
ve her pazar 3 ten albya 
kadar adresi yukarada göste
rilmit evi ziyaret edebilirler. 

6 -1 

Yeni adadl 
T erbiyeci ismail Hakk• .:; 

rafmdan idare edilen f ~„ 
gazetesinin 74 üncü 11~k„ 
~1kb i~inde bir ~ok tetk• 

0 
ler sarasmda lsmail HakklJll 
Hindistanm feliketi Adh ~·; 
Zlll, :Cami ~ucukJar nse;„ 
bir•'etüt, Nurettin k6-~ 

1
„ 

bal oglunun Allah nedir >'1o 
z1s1. karikattirler vardat· 
kUl'Uf. 



· 1 . ~AZ C~L!NC:t .. 

( Hallun Seal ) 

As1m sabunu 
Kullanan neler 

okusun 

<;ama~1rda kullanmak i~in 
pek ttcfis ve gayet pi,kin 

2 HAZIRAN 

Art1k Herkes 

A ~kla~1 atar ve yat1tk ~lli1s~lerm11i1 arariz 
fe,iti k ~lb11e yapbnrsamz bunu zevk, keyf ve ri@§e ile M •bd1Dek i~in her halde liükiimet konaf1 kar'1s1nda 

r e~med Zeki ve, biraderi „ birinci nevi (yeti1 sahun) ~·„ Mensucat 
erz1Hanesine ko~unui. Size Bu vllk~ek 
• ! . · -' . . 

sa.~.at rrlüessesesini t~vsiye c~tigi1.11iz 
•~in öize de te!jekkür eHeceksiniz 

·Nihayet kurtuldum 

r " ·. ':. 

G 
R 
• 1 

l -

RI PiN 
p 

~ · 

kard1k. Kullam§ta beyai •a· 
1>ündan fark1 yoktur. Kilosu 

tdrba ile 17,5 kuru~tur. Ko-
' 1 • kuh:i beyaz sabunun kilosu 
torba ile 24 kuru~bir. Sabun~ 

lar1m1zdan ~on memnun ka-" 
hrsm1z. 

Sah~ yeri: <;ankm ~ar~1s1 
4 numara 

Sabuncu ASIM I 

FOTO 
M. Bilekli 

<;ivici hamam1 kar§ismda 
Haftani sokak numara: 3 

En son usullere uygun 

elektrikle fotograf Qekilir. 
lki ay i~in alb kartpostal 
yalmz 75 kuru§tur. Vesika 
resimleri 6 tanesi 30. tale
beler i~in 25 kuru~tur. 

' 

„ FABRIKASI 
Kuma§lar1n1 

GEYMEGE BA~LADI 
y· eni yap1Jan ve A ln1an profesörlerinin n1tite1nadi nezareti a]tinda 

t;ah~an bu f abrikan1n <;lkard1g1 kun1a~lann1 

Görüpte begenmemek imkäns1zdir 
·rerzilerden l3u Fabrikan1n Kun1a~lar1111 

istcviniz .,, 

f;ok Seveceksiniz 
Sat1§ yeri: 

Birinci Kordon, .f; 0 L A K Z A D E 
Lirnitet Sirketi 

lfi &WC W 

YÜKSEL RAKISI Y az1n s1cag1ndan korkmay1n1z 
K1§1D 1smmak i~in belki kömür zahmetini ~ektiniz, fakat 

yazm, s1caktan i§kence ~ekmiyeceksiniz ~ünkü, elinizde, ce-
binizde gezdirebil?ceginiz, masamzm, yatagm1zm kenarma 
ili~tirebileceginiz mini mini ve zarif bir el vantilätörü her rak1s1 kadar yükselmi§tir 

\ 11!!91!!!1mi!!ll!!!!!!!!'!~'!!!!!!!!''!!!!!~~"'!!!!!!~!!!- """'! 

~ ba~ agr1lar1ndan hayatun dain1i hir azap lew:m Poker Play 

saat i~in imdad101za yeti!~ebilecektir. 

Sat1s yeri : izmirde Suluhan 
civar1nda [ Hüseyin Hüsnü ] 

ticaretanesidir 
tan ibaretti. Fakat gripin heni bu 

tzttraplardatt lturtärd' 
- - - 1 

Hamak ustas1 geldi 

1 

„ 

"-!''.II~ ~'l'"'lllP"•n ~„q,P•"•qi1•"•m1~·•qii;iu1,:ir 11;11n;•1"'~''•"'''~~"'•"''+"'~f'tl ,~~•.=1:"1111:mh!.111~1U:.dll:; l~I ,,tl lt111lllhut1ll!iodlllr1uilllh111dlliiilllbollllllu1idlh11ill ~ 

~ EMLAK VE E.YT AM q 
~1 BANKASI : 
~ . 

~ , J:1 Mütekaidin maa§lann1 : 

; 
-------.. ~ iskonto eder ~ 

/ 
;;.~J""' ~111~p1ttq111u1q11~·q111 1q111 •1 11111n111~11 ''11Jll'"'Q8ll'"'qJ r•"' lll' "''llrr;'lli;m'~,;11~ P;" ~ P;'llP-="';'lf t 
&; 'A·1~ ~dlr:;1w:;111r:;1ni~1111:;u11~1111~1~1:i11b~11 ~dl1~rt11!;11Jt.-..Jll11~llb1~ ~ l1tudl" • ll1iiidl11.,.11...,.. 

Ulks ••• Yeni 
0 cuz u erg1s1n1n ~e,itleri 

VE 

Büyük Tenzilit1 
Tubafiyeye ait bütün ihtiya~larm1z1, hediyeliklerinizi eti 
görülmemi~ ucuz fiatlarlar izmir hükümet caddesinde 

Sen1si Hakika t 

Ulks ••nden cuz u ergis1 ahn1z 

t ~...., bogucu S1caklannda, bah~ede sayfiyede ho1: vak1t 1 
~ek i~in bir tane bamaga ihtiya~ vard1r. Karyola itini I Her yerde satthr. ~1arkaya dikkat 
,,._ ~er boyda bamak, ~e1it av torbalari, pazar fileleri, .i• -i~~~~: 

Sayg.de~er mü§terilerimizden gördügümüz büyük ragbet
ten ald1g1mi! ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek ~ok 
~e§itler getirdik . .Fiatlaa·Jm1z ~ok ucuz olmakla beräber pa· 
zarhkhk yorulmadan tubafiyeye ait bütün iht ya~lar101z1 ve L~· filelerini Y ol bedestan No. (3) E. Ruhi Taga ticaret· · • 

8 

~nde bulabilirsiniz. r • TA yy ARE SINEMASI Tl~~ln : 
--------------....~-----------[ tiüGÖN 1 hediyeliklerinizi alabilirsini~, . . . . 

Derime hi~ te1ir · 
'\' A Z, K 1 ~ 

Lüks 

~eri t 
'i lt Y AliSIZ KREM 

111lan1nm. 

h.~ beni k1pn 10-

~~ ytlz derimin 

~· ~tlamuma 
taaa olduju sibi ya• 
'-.et. finet yakma11· 
ll~~1na kar· 
'-l; . ~~deki 1illh 

lb111n1z nedir ? 

(Ferit) 
\1 ags1z Krem 

.d. l tr. 

GÜNE~i 
etmez, Karartmaz ~ünkü .. 

Fen•t ~ i FA 
eczanes1 

H 

f 

Alacag1mz mal her bang• b1r beple l§IDJZe yaram1yacak 

Senenin en 11en ve en güzel iki büyük filmt birden ~ 

1-- KEDi AYAGI 
olursa yahut ba§ka yerde daha ucuz bulacak olursamz 

geri getirir paramz1 tamamen ahrsm1z 

IHAROID LIOID - UNA MERKEL 
lki 1aat müte-di kahkaha [Frans1zca] 

Sati lann11z her vak1t n1uhayyerdir 
~ l!l4-i~~~i\il'G~i~r;(i~iij·~~i~iY •Bi41D41900 
~ .... -- MRA ldaresinde Milli a 
~ ' ELBA Kütüphane Sinemasmda • 

2 -- TaJi kU§U ~ t.l1llh Yalniz büyük eserlerde rol alon 3 büyük y1ld1z 1 
GUSTAV FRÖRICH - MARIA SALVEG i~: FRIDERIC MARCH - MIRYAM HOPKINS 

fen ve takrak 've tark1h film [Almanca] 1,v PHILIPS HOLMES 1 
A Y R 1 C A : ~ • tarafmdan e§siz bir muvaffakiyetle oynarulan 

F" 0 K s „
1
Ünya havadislcri ~ "' YA~AMAK KORKUSU 

b_1 K K A. T: Günlerin .;'iamas1 dolay1sile seans saat- ~ 8 ~ • 
lar1 degi1mi1tir. . 1 li hakiki hayattan mevzu alan a§k ve bis filmi a 

1 
Hergün: 17, 19 ve 21,15 de Petembe 13, 15 talebe ~ llU ilä~e olarak, Türk filimciliginin ilk opereti : ,· 

seans1, Cuma 13, 15 ilive seans1. Her iki filim de bü- ~ tlb 
yük oldugu i~in tam bir seans devam eder. Yalmz son ~ i'Y.I Kar1m Beni Aldabrsa ' 

• seansta gelebilen seyircilerimizin iki filmi de görebilme- ~ !i „ • · d k' ho~ bir habra buakan cark1lar1 

1 
· · · · · r b p b C „ l · ~ "'11v uzerm1z e 1 Y Y erm1 temm 1~10 yar§am a, er§em e, uma gun er• ~ II tekrar dinliyebilirsiniz 1 

• 1,15 seansmda "~E~l A Y ~GI„ ~ilmi diger günlerde ~ qnp FiATLAR: Salon ve Balkon 25, Hususi 45 kuru1tur 
• "TALt KU$U 11 f1lm1 gösterdecekhr. A*~ iti- ~ 
• --.-aar.i=••a :mu•~· -~if.i::t'~~ ·; 1111 s E A N s L A R 

Ucuz fiat - Serin salon - lki büyük film • 16 15,30 - 18,30 - 21,30 1 Kar1m Beni Aldabrsa 
FIATLAR HERGÜN ve HER SEANSTA „•"' : Ya§amak korkusu 17 - 20 

50 Kuru~tur : • Per§embe ve Cuma günleri 14 te ba1lar 
----·M~ [!)4ie41Di498i„„i„.ti„ ... „„. 



Sahife 4 

~ 
~ Ayd1n hatt1 

Devlete 
Ge~ti •• 

Aydm demiryollari sosye
tesine aid 652 kilometrelik 
hat evvelki gece yar1smdan 
itibaren Devlet demiryollar1 
idaresine ge~mi~tir. 

Keyfiyet Baymd1rhk bakan- . 
hgmdan hbayhga bildirilmit 
ve aläkadarlara tebligat ya
p1lm1~hr. 

Aydm demiryollar sosye
tesi kadro ile hükumet ayni 
kadro de hükumet hesabma 
i§letecektir. ----'!l1111ii---
Yunanl1 
Emlaki 

l3ir Haftava Kadar 
Defterdarhga l)ev

rolunacak 
Gayri mübadillerin hükü

metten olan alacaklar1 kar-
§thg1 olacak ~imdiye kadar 
Ziraat bankas1 taraf1ndan 
sablan Yunanh emliki Def
terdarhga devredilmege baf
lanm1~br. 

May1s onuna kadar devir 
muamelasininin tamamlanma 
sma ~ah§1lm1s ise de bu mu
mele tamamlanamam11tir. Bir 
hafta i~inde devir bitmif 
olacakbr. 

~ + ••. ~ 

Muhtar 
Kurslar1 
~ar1m1zda oldugu gibi tI

~elerimizde de a~tlm1§ olan 
köy muhtarlar1 kurslar1 bit· 
mi§tir. Bu kurslardan köy 
muhtarlari ile koy kätiplari 
önemli bilgiler edinmiflerdir. 

Müzede 
~arm1z öntükler müzesin

den ~ahnan 150 Bizans Ve
nedik ve eski osmanh albn1· 
mnm Türk par1Äsilc degeri 
750 lira ~di. Müze ambar 
memuru bunlan 330 liraya 
ya satm1~hr . .;,imdi hangi el
lere ge~tigi ara,br1byor. 

---·~ 
0. Bankas1 
Sahtekarl1g1 
Tahkikat1 
~ar1m1z osmanh bankasm

da 5 bin lirahk sahtekärhk 
tahkikab ü~üncü sorgu hä
k!mligce bitirilmi§tir. Su~lu 
Naci ile Hasan su~Iarm1 ta
mamen itiraf etmi,Ier, sah
te senedi sas1l haz1rladik
lar1m anlatm1~Jardir. y almz 
Naci tarafmdan istanbulda 
Kad1köyünde sahn ahnmi§ 
olan evin muamelesi hakkm
da f stanbul Müddeiumumigin 
den istenen baz1 maliimat 
henüz gelmemi~tir. Bu ma
lümat galince su~lular hak
kmda is!itak karar1 verile
cel.ti::. 

W!!"'!!!!!!'------..;;:;,;--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii• 

Telefon 

No. 

3882 

( Halk1n Sesi ) 

-• 
Türkiye - Ispanya ticaret anla§

1 
mas1 15 gün uzat1ld1 

Ankara, 1 (A.A):- . Türkiye - ispanya ticaret anla§mas1 
bitim tarihinden itibaren 15 gün uzatdmt§br. Mütemmim 
malumata geldik~e lbildirilecektir. 

Bilecikt~ büyük bir yang1n 
Bilecik 1 ( A.A ) - Sövüdün Saraca köyünde büyük 

bir yangm ~1km1§br. Sögüd ilebay1 ile §arbay1 jandarma ku
mamuto01 ve bilecik ilbay1 ile §arbay1 saraca köyüne git
mi§lerdir. 

--• 
Italya ve 

Arnavutluk 
Kahire, - "Elehram„ Lon

dra muhabirinden : 
ita?ya ile Arnavutluk ara

smdaki görü§meler (müzake
reler) durdu. 

ltalya - Amavutluk mali 
konu~malar1 birdenbire dur
mu~tur. 

Saglam kaynaklardan ög
rendigimize göre, Amavut
luk hükumetinin ileri sürdü
gü §artlari abamt§hr. ( Red
detmi,tir. ) 

2 HAZlRAN 

istihlak Vergisi Nelerden Ve 
Ne kadar al1n1yor 

istihläk vergisi kananu dün : derilerden 10-30 kurut 24 

remi gazetede ne§redilerek ingiliz numaras1na kadat 
hemen tatbikine ba§lacm1§- pamuk ipliginden 13.5 kuret 
br. Y eniden vücude geti- daha yukar1 numaralarÜ' 
rilmi§ olan ve kamutayca 22 kuru,. haricten geien ft 
onaylanan yasa mucibince ön- ya li~erideki fabrikalarda 
ceden istihläk resmine tabi kendi imal ettikleri ipliklerle 
baz1 maddelerin resimleri ar- d k kl 1u· 

1 d 
. . o unmuf pamu ar men 

tm m1§; emir, ~ehk, bak1r tt bb b„„. 
A • ca an metre mura a1 ...,.. 

ve mamulah da yemden re- b lSO k d 0 1111· · l a~ma gram a ar 
s1m mevzuuna a mm1§br. e 

K 
. . lardan 25 kuruf, demir f 

ahvenm kllosundan 3o, elikten beher 100 kilosund• 
<;aydan 60. kakaodan 60, ~ „ ki" 
yagmdan 120, kau~uktan 100. 30-45 kuru§, bakirm yuz . 
lästik ayakkablarmdan dahil losundan 150 küru1 res•lll 
de imal olunanlardan 150, alinacakbr. 
d1~ar1dan gelenlerden 196. ldhalde veya imal ve istib: 
kau~uk . mamulätmdan 46, salde vergisi verilen iptid~: 

Yunanistana Gönderilecek E§
yalar1n Orijinal Faturalar1 
vnkara·1 (A.A) - Yunanistana gönderilen e§ya fatura

lari orjinal nushalarmm ihracat~1lanm1z tarafmdan dogrudan 
dogruya a§ag1da adresleri yaz1b tetkik! komisyonuna: 

2 - Faturalörneklerinin de fgene sözü ge~en··komisyon
culara- verilmek üzere Yunanh ithalät~1lara gönderilmesi 
lüzumu aläkadarlara bildirilir. 

pencere camlarmdan 4 mat- maddelerden dahilde ir011 

baa ve ke§ilmi§ yaz1 kig1· olunan e~yadan tekrar resilll 
dmdan 3 kuru§, her nevi almm1yacakh. Listik ayak· 

Arnavuf luk siyasal maha
filine göre, bu §artlar gayet , 
ag1r ve memleketin yahsiyet 
ve istikläline bir yara te§kil 
etmektedir. 

: kag1d ve mukavvadan 5, kaplar1 bunun haricindedir. 

l ~ ~ ~ ~ ~.~ ~.1 ~-~-1 ~ b1ut1I hu~•' lt.o1d I~ ~ :ä i,! & ä ._ lli:i'll 

Aatinadaki · komisyon adresi: 
Epitropi Elenhu .Timoloyion Metohikon Megaron Athenes. 
Piredeki komisyon adresi: 
Epitropi ~Elenbu Timoloyiyn Megaron Sidirodoromiku 

Stathmu Le Pire. 

Polonya Frans1z finans si
yasas1na tabi olm1yacakm1§ 

Var§ova 1 (A.A) - Polska Zbrojna gazetesi Fransamn 
finans siyasasm1 iceliyerek diyor ki: 

Fransa ge~ici kombinezonlardan pkm1§ bir palemento 
~ogunluguna dayanma suretile degil ulusun yarad1c1 kuv
vetlarini toplamak §artile finans kar§ihklarim düzeltebilecek 
bir durumdadir. Frank dü~ecek olursa altm blokuna bagh 

, öteki! paralarm da dü§mesi beklenebilir. Fakat Zloti ayra 
(müstesna) kalacakhr. <;ünki Zlotinin durumu öteki para
larmkinden bam ba§kad1r. 

• 
Italyada gazetelerin sayf alar1 

tahdid ediliyor 
Roma 1 ( A.A ) - Basm ve propaganda müste§arI gün

lük gazetelerin 18 Hazirandan sonra 10 sayfah olarak 1 

tada bir defa ~1kabileceklerine ve buna muk:-l. ·· r. ~~~ 6~~" 
ve Cuma günleri alb sayfa olarak ~,, . l .. -.at• k'i'lrtämoa 

· t' • -4 lDa arma ara„ ver-
IDlli lr. 

1 Gire5<!:ida yeni sene f1nd1k 
1 piyasas1 a~dd1 

Gireson 1 ( A.A ) - Bugün borsada 1935 fmd1k Urünü 
Eylül teslimi kilosu 40 kuru,tan 20 bin kilo fmd1k i~i alivre 
ve 193~ . ürününden de . kilosu 62 bu~uk kuru~tan iki vagon 
fmd1k 1~1 sablmi§br. Ahvre sab§lan isteklidir. 1935 fmd1k 
ürünü bereketlidir. Ürün bugüne kadar hi~ bir zarar gör
memittir. 

Maliim oldugu gibi Arna
vutluk hükumeti ltalya hükii-
metinden maJi müsaadeler 
istemifltir. ltalya hükiimeti 
ise bu müsaadelere ka.r~l, 

Arnavutluk jandarm-a ts,ki
Jätmda bulunan ingiliz zabit
lerin ihracm1 ~art koymu$
tur. 

Arnavut hükumeti, büt~e
nin tanzimine büyük ihtimam 
göstermektedir. 

----.AJ'914ir---

f;in- Ja po n 
- Ba~taraf1 1 incide -

bir sorum oldug-:.:.nu ve <;in 
delegelerinin bunu Japon 
süle delegeleri ile konu~ma
lar1 laz1m geldigini söylemi,
tir. 

Son geien haberlerc göre 
<;in D1~ f~Jeri Bakam yar
d1mc1s1 Nankindeki Ja„ 00 
süel mümessiline V · p 
durußl•·- .„'!"""~ (f in 
- --"'" rn liieH B!~ilBi 

1 .fl~ . \Jiil\s- ~i,ng Vey ~an:. 
1 \<iydan aöndükten soqrli 
' üyg'un bil' tiekild~ M}rt~„\H~ r. 

~"!°•h\ „Sy\emi~tir. Bu hab~:
' den sonra durumda bir ya

h§ma ba§göstermi~lir. ---4·1i---• 
Iki Frans1z 

i\1cktebi kapan1yor 
Kan~e~inedeld F ran~Iz me~ 

tehinden sonra Sen Polikarp 
ve Kars1yakadaki Dam Di.is
yon bu yil talebcsiz!ik yüzün-

f;anakkale ögretmenleri Meh 
met~ik an1d1na ~elek koydular· 

<;anakkalc, 1 ~ (A.A) - ilimiz ögretmenleri dün <;anak
kalc sava§ ahm ve Mehmet~ik alanm1 (äbidesini) görmü~ler 
ve amta ~elenk koymu§Jard1r. 

den kapdarm1 kapatacaklarl
m ilbayhga bildirmi~lerdit. 
Bu okullara devam eden 
okullular, civardalti resmi 
ilk okullara gireceklerdir. 
bunun i~in Kültilr direktör
lügünce tertibat almm1~br. 

<;anakkale, 1 (A.A) - Un köyünde §ehid u~manlarim1z 
i~in bir amt yapilmt§hr. Amt a~1lm1§, a~1lma töreninde Hal
kevi üyeleri haz1r bulunmu§tur. Bu münasebetle heyecanh 
söylevler verilmi§tir. 

00 -

General 
Dirik •• 

Sofyada bir I•t ) ' Genral K. Dirik Cuma 
8 yan 580 at günü Kü~ük Menderes böl-

Sergisi 81'J)di gesinde ekonomsal ve tar1m-
~ sal tetkikler yapm1§hr. 

Sofya 1 (A.A) - Bugün Sofyada bir 1talyan san'at fJbay bu civardaki bütün 
sergisi a~1!m1~br. Sergi kralm ve ba§bakan To§efin birer köyleri doJa~arak ürüm ve-
orantag1 (mümessili) ile~ d1§ sü bakanlarmm el~ilerin ve mü- ~imlerile aläkadar olmu§tur. 
nevver ki~selerin önünde, kültür bakanmm bir söylevi ile Ilbay, köylüye imece ile ~ali§ 
a~1lm1§hr. ltalyan• orta el~iti ve sanayii nefine akademesi mas1n1 tavsiye etmi§tir. 
müdürü. ~e söz söylemi§lerdir. Sergide 13 f talyan ressammm 1 ~00000000 
22 eser• 11e 21 heykeltra§m 30 eseri vardir. , 8 Tezgahtar ~ 
~~~~ E~~~ 8 8 ls Bayan Aran1vor 

Kral Aleksandr1n katillerin- 8 Orta tahsiUi, bayan ve 

d b• • d h 'I bay e§yas1 satmak üzere en 1r1 a. a m1 yakaland1? tez~äht~rl1k yapmaga muk-
Roma ( Radyo ) - ltalyan gazeteleri ~anghaydan ald1k- 1 ted1r b1~ bayana ihtiya~ 

lar1 bir haberde, Marsilya suikasti ile aläkadar oldugu zan- 8 vard1r. lstiyenler ya mat-
olunan Avramovi~ nammdaki bir Yugoslav tayfasmm Kai- baam1za veyahut [3811] re 
küta vapurunda tutuldugunu bildirmektedir. telefon edebilirler. 

Almanya dogu pakt1 and1c1Jll 
• 
ltalyaya verdi 

Rama 1 (A.A) - Aln\ar\„ saya kar§l S'>vyetler birligio· 
ya büyük cl~lsi fon Hasel ' den istifade etmesinin öniloe 

dogu pakb hakkmdaki Al· ge~mektedir. Kü~ük anlatni• 
man and1cm1 { tnuhhra••m ) 1 dogu pakh oimad1k~a Tu„& 
bay ~uvi~e Verlrken Alman-

1

. güvenine ingilenmiyebilir. 
f yan1n lokarnoyä bayr1 t sa:. Almänya liilyük el~isi !til 
\ d1'k ) kalmak istedigi hak- i yan hava sözletmesi muk•" 

kmdaki inacay1 ( teminah ) 1 velesi projesini vermit yal" 
terar etmi§ti. 1 mz bu projenin Londr•Y' 

Romada dogu pakh Tuna 1 Yerildifinl bildirmi~tir. s~ 
konferansmm ha11rlamas1 i~in 1 projenin Londraya veri)me•1 

1 gerek say1lmaktad1r. Cünkü l Almanyanm el~i taraf1ndall 
• bu pakt Kü~ük anlaomamn 1 mayda söylendigi gibi Lok•' 

baz1 korkularm1 yab§brmakta noyu peki~tirmek arzusu tek" 
ve Kü~ük anlatma!!•!l Fran- lin(ie yor"h11•ktad1r, · 

1i;q l!!!!!l !;;>1(1 1. ! 11 1 lrw1d li~ ~:.• "~ Ji!;.'4 C"~~ 
1 „„. hlHI~ '"""' '""'" r:-. "'" 
~;;;yada Bir Änkarada 
.ley" a. nµ· m-."' ae· ti~zei san 'atiäi' fesi~ 

B' ; ; . : . ·~· ;-fo~ef ~as1l _ Ba~vckil ~u ~sinrn sergisi ~~!„ 
~- l ,~., ~ Ailkara1 1 ( A.A ) - GO' 
- n • ti~ · ; · · ~ef :~Ii 1ttt1~r r~11Hn tuhea!~!{ 

Sofya ( Hususi ) - Biraz 
1 

12 inci sergisi bugün saa 
sükuneHen sonra SoEyada 

1 
11 de sergi evinde a~diolf 

gene gizli beyanname dag1- j ve a~ilma töreninde Türk fe 
hlmaga ba§lad1. Bütün siyasi 

1 
yabanci se~kin bir kalababk 

1 adamlara ve gazete idareha-
1 

hazir bulunmu,tur. Kültür b'" 
nelerine $U beyanname gön" l Ö b i1" 
.t · nt 8. Abidin zmen u III • 
oerilani,Hr~ . . . . t na•e. be. tie. k1sa bir söyle" 

"Andre Tf'~ef ha•vekil eJ:. r' y 

l T \ i ,.1:~ l11i \\ '· 
ttiatdaü evve mahrem bir 1 v~l w t 

vazife ile <;ar Borisin babasi Bu~dan sonra kUltUr hil" 
F erdinand1k , yanma gönde- kam kordelanm kesill!lesiol 
rilmi,ti. Biraz sonra bu zi:va- Kamutav baskant 8. Abditl" 
r„tin kt>kus\J '3eydana ~:kti haiik Rendadan rica etitiit 
ve Andre To,ef te Ba,vekil ve, sergi a~1lm1~br. , , 
oldu. Büyük ve se~kin kalab•" 

19 May1s taklibi hükümetile hgm zevkle ve memnuniyet" 
yap1ianlar1 y1kmak i~in ec- le gezdigi sergide Gllzel Si" 
nebilerin paraliirmdan ve nü- natkirlar birligine bagh re5" 
fuzlarmdan da istifade edildi. samlar 129 eser gösteriol!" 
Banka komersiyalada ~ah~an lerdir. Her bakimdan bar 
bir memurun ifadesine naza- ba§arim olan bu sergi aY.ß 
Sofyadaki Sortuna italyan on beiine kadar a~ik 1tala-
fabrikas1 vas1tasile Bulgar caktm 
ordusunun 19 May1sta yap„ ---oö---
hg1 mukaddes itle mUcadele Yaz "8I1~masl 
etmek i~in ltalyadan 2 mil- ~ y 
yon liret almm1~br. Dünden itibaren resllll 

~eker fabrikalarile hükii- dairelerde yaz ~ab1ma saat-
met arasmdaki ihtiläf1 düzelt- larmm tatbikine ba,Ianm1tbt· 

mek ~~in iktisad Naz1rile ~i- Ko··ylere 
mend1fer Nazm ~eker fabri 

kalarmdan 8 milyon leva ßi.Jdi•n•m 
kumusyon alm1§lard1r. 

Makedonya komitesi aza- ilbayhk köy bürosund•0 

smdan ve Sofyamn en büyük bütün f köy muhtarlarhklarl"' 
tüccarlarmdan Pipereskinin na bir bildirim gönderiboif• 
yak1n doslarma söyledigine tarlalardaki ürünün kald•" 
göre May1s aymda Zara r1lmas1 1~10 köylümü.z81l 
ve Slava gezeteleri mü- imece usulüne tatbik et111e· 
dürlerine Makedonya da- si birbirine yard1mda bd" 
hili icra te,kilähmn parala- lunmas1 ve ürünün maliyet 
rmdan 19 may1s yapanlarla fiatin1 yükseltecek 1ekild~ 
mücadele etsinler diye maa§ if~i arasmda vaz ge~111ell 
verilmittir. bildirilmittir. 


