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- llillr 1 sayg1 KURULTAYI 
~~~ ~1kan Anadoiu ar
~ lbi~da dikkate fayan bir 

' \it ijJcitd~k: Ar1ca~a~1m1z, 
' :tt,k lb~eleyi , t~hk1k i In 
~ 0f1s müdürüne bir mu-

------..,.,..------------------------
Ba§ 8akan1m1z ismet inönü; gazeteci arkada§lar, bulundugumuz hava tehli 
kesini yurdda§lat•a acele olarak ögretirlerse, yak1n bir zamanda bu büyük 

, ~r aandermif ve bulama
~k , ~ kiiiliar'c lBf efdhe et

, ' 1;11ecburiyetinde kalm1§. 
hlüdürß, iki defa; 

...... . 
~~· A~am yollaym, ~dam, 
, f1t tel~fdo)a _konu,uh;naz ! 
tlia Yerek ve söyf enecek sö-

e ~IOnunu bile dinlemege , "'~J g6rmeden telefonu ka-
~"· rkadat1rh1t, bugün, 

•~ lt,i Bir asabiyetle bu m~se
t· lbevzuu bahsediyor. 

J~ Ü~kika dünyanm her 
lq~e niatl;>üat, ~tr kuvvet 

1 'r iin b kuvvet J ofrlri1~ 
"llftl11tar. Matbuat, ya dog

. ~ •n dogruya halk kitlesi
~d· Yahud da zümrelerin 
\t •r. Hükumetle halk ara-

• 'd •ki münasebetleri temin 

'" tnatbuathr. Ona sayg1, 'd kolaylak göstermek lä
\1 •r. \:ünkü bu sayg1 ve 
~>'h.k, dolay1sile1 halka 
~lli '!tlrnls de~ektir ~i. hü•,lir rHen1drlclr1Hin Birinti 
& tsi de budur. 

t ~14 \lgün, memleketin büyük 
. ~t tleri vc devleti idarc 
f ~t. '8~~vat, bizimlc ~ah§iyor 
~ Iota 111 derhal kabul ediyor, 
• •t 0~r1m1za cevab veriyor 
' ~"kb~ze mevki veriyorlar. 
~ ~ takdir ediyorlar ld, 
~ d' l~1n mümessiliyiz, hal-

d S il1yiz. 
• ~0?ra, Türk ofisi müdürü, 
i- ~ &alähiyetle: 
1- l)· Adam gönderin! 

Ankara 25 (A.A) - Tür
kiye biriil l1iis1i! kurultaymm 
bugünkü a~1i1§ toplantisinda 
Ba§bakan ismet inönü §U 
söylevi vermi~tir: 

11 Yüksek toplanmaz1 fir 
sat bilerek bugtin Tfirkiye 
en büyük meselesinden ~ir 
daha babsetmek size Türki
riin diin de söyledigim gibi 
hava tehlikesine m„ruz oldu 
gunu anlatmak isterim. 

Benim kanaatamca bir 
memle~etin gazetcleri, bahu
sus sizin g'füi memleketin 
iyi ve kara günlerini i~ten 

ve yararhkla takibetmi§ ve 
bizzat mcs'ul imi~ gibi onun 
dcrtlerini anlamaya ~ali§mI§ 
arkada~lar memlekctin en 
nazik ve ~ctin bir müdifa; 
vaziyetini iyice bilirler, ve 
bunu memlekete acele ög
retmek i~in hakiki bir arzu 
\fe g~yrct gösterirlerse bu 
l>üyük mescleyi yakm bir 
zamanda halletmek ~areleri 
kolayla~m1~ oJur. Fena ~nrt
lar vc ~etin hädiselerden 
ugra~a ugra~a kurtard1g1m1z 
Türkiyeyi hava tehlikcsi kar
~1srnda käfi dereccdl! ve az 
zamanda techiz ctmemek 
yüzünden tehlikeye maruz 
bulundurmamahy1z. 

Celäl Bayar 
l~tbYava o·idiver ,-:, „ 

tehlikeyi o tadan kald1rm1§ oluruz, diyor. 
Bunü anlamak ve anlat- mcmleketin her tarafma bu- 1 arasmpa Türkiyenin hava 

maya ~ah§maf< birinci dere un ögretmelisiniz Sizis i~iniz- tehlikesine maruz oldugunu 
cede matbuabm1zm va2ife- de öyle yüksek §ahsiyetler j birinci mesele olarak ele 
sidir. $'imdi yapacag1m1z ~ey verdrr kt bu devletin ökono- alacaksm1z. (Sürekli alki§lar) 
böyle bir hava i e#eJesinin mik veya süel ba§laca mese- i('~~~.~~'"i\ 
ortada oldugunu söylemtk lelerinin hi~ olmazsa benim fi A tat•• k „ 
ve bunu bütün vatanda§lara kadnr bilirler. Eger bunu da ~ Ur e /4 
anlatarak l·e~dilerinden yar- bir mesefe olarak elinize tt <:ekilen Sa yg1 „fel ~ 
A t 1 ' • i ' 'f l d b 1 ~ j4 ... 1m e me erm1 mr ttaz1 e say- a 1rsamz az zaman a a§ ica r.f ) 1 azJsl 11 
d1rmaga, yaymaga ve anfot- mütehass1slanndan oJursu- ~ ANKARA 25 (A A) _ ~ 
maga ~ah§maktad1r. Her bi- nuz. ~ Basm kurultay ba§kam ! 

tt ~ükrü ~aya Kurultaym ~ 
Ü Büyük Önder Atafürke ~ 
ll saygt ve scvgilerini bildi- ~ 
U ren §U tclgraf 1 gönder- T4 
11 mi§tir: n 
~ Kamäl Atatürk U 
~ Cumhurluk Ba.§kam ~ 
·~ Istanbul n. 
ü Bugün Ankarada ~ah~- U 
t1 maya ba§hyau birinci basm ~ 
~ kurultaymm yiiksek varh- ~ 
~ gm1za ve Türk devrimine ~ 
ll candan baghhgm1 bildiren n 
~ sayg1larim yüksek kabmza ~ 
i arzederim. : 
'l\...J:i::.t:l~"!:!l'.Jii:::.t:01•••~ili 

Ankara 25 (A.A) - Tür
kiye birinci basm kurultay101 
a~arkcn, i~ i§leri bakam bay 
~ükrü Kaya §U söylevi ver
mi§tir: 

Saym arkada~lar, 
ilk Türk basm kurultaym1 

a!r1y1yorum. insanhk tarihinin 
son sosyalhk evresini izleyen 
ötkelerin ba~hcas1 basm ol
mu§tur. Bir memleketin son 
sosyalhk evresine girme tari
hi olarak rönesans gösterili-
yor. Bu devreye en son gi-

renlerden biri de biziz. Bu
nun sebebleri arasmda bu 
memlekette basmm ~ok ge~ 
ve gü~ girmesi de say1lmab
d1r. Türkiyde basma deger 
ve önem verilmesi Kamilist 
reJtmm bir eseridir. Bu ku-

r.ultayd~ bas1na verilen deger 
bu önemin en canh beldegi· 
dir. Türk basmm1 en gü~ ve 
en ~etin ~artar1 altmda ~
h§bg1 zamanlarda bile ödev
lerini yapmi§ olmakla övüne
bilir. Onu temsil edenleri 
sayg1 ve sevgi ile selamlar1m. 

Taassubun ve istibdadm 
karanlik devirlerinden az da 
olsa ulusa aydmhk veren ilk 
Türk bas1c1larm1 da burada 
sayg1 ile anmak hepimiz i~in 
bor~tur. 

Mütareke ve kurtulu§ yd-
larmdaki Türk basmmm abl
gan ve ideal ~ah§malar1 dev
rin tarihi övenle sayfalanna 
ge~irecektir. Bayag ve hain 

(Sonu 4 üncüde) 

" ~bi 'Yor. Burada kulland1g1 
~te dikkat etmelidir. (A
~ d~digi bir muharrirdir. 
~t rnr ise, nihayet degerli 

illl••••Ht1ttlH ...... „A ..... H11tU. .... 1tUHft.._... IHIHHlllUHIHlllHHllHlllllHtltHllHl:OIHlllllUHlllatltltHfl•l .... IUll __ _ 

'telbiyct i~inde mümlaz rimiz, kendimiz aylemiz ve 
~~ taf1yan insan demektir. muhitimizdeki arkada§lar1-

- -.,l, b~ki Anadolu arkada~1- m1z Türk hava kurumuna az 
•' ~ Ir rnuharrir de gönder- veya ~ok her hangi bir yar-
iJ ~~t ne müdürü, ne de d1m yaptp yapmad1gim1z1 sor-
•' ~ r rnuavinioi bulamaymca maga cesaret edersek bütiin 

11- ~ 
0na müracaat zaruriye- memleketin bu meseleye il-

r- l' t kalmtfhr. gisini kökle§tirmi§, yaym1§ 
,~lefonun vücudunun hik- ve istifade olunacak verimli 

.tJ 4- 1 
lledir? Otomatik telefon- bir hale gctirmi~ olacag1z. 

10 ~.';'uhaberenin hi~ kimse Gazetclerirnizin bilhassa 

1
, ~)o:~dan duyulmad1gm1 bil- dikkatini {:ekmek istedigim 

ji '1G rnu?. §Udur: 
l' ~ diir bulunmaz, muavini Bütün dünyanrn bugün 

""-
11
1rlaz. Türk ofisi kap1- ugra§tig1 ~ey rhava tehlikele-

\iiJ>0•t abp bekliyecek rine kar~t tedbir bulmakbr. 
So l tabii! Ankara 26 (Hususi) - Bu bir fantazi degildir. Bu 

t,~ra telefon kapamak, Ekonomi bakam Celäl Bayar bir ciddi meseledir, bir tah-' 1 

~k~etten sarf1nazar bu meclisin tatilinden sonra Rus- likedir.:Onun i~in bunun ge:-e; 
"-bt . lllua§eret hayahnm yaya bir tetkik gezintisine rek fenni taraflar1m gerek 

tt( •rdigi nezaketle taban - ~1kacak:- bu gezinÜ-bir ay- siyasal taraflarm1 hüyük bir 
Sonu 4 üncüde ] lkadar sürecektir. aläka ile takibetmelisiniz. Ve 

\J"1Q - -t • __ „ b„ rrs=b ' l§ ba§mda geymek i~in 
. m sana ve 15~1 er a 1na. en saglam yerli mabndan 
~·~e dikitli bütün tulum 260 yar1m tulum 150 caket ve pantalon 280 kuru§tur. 

Arzu edenlere 1smarlama yap1hr. Magazam1zin levhasma dikkat ediniz. 

~et ve As1m büyük elbise fabrikas1 
ESKt BITPAZARINDA NO. 15-17 TELEFON NO. 2042 

Bu meseleyi halletmek i~in 
täz1m olan tedbirleri ödev
leri benden daha iyi vatan
da§lara telkin edecek mev
kide bulunuyorsunuz. Hava 
tehlikcsini bilenlcri ~ogalt
mak, hava tehlikesinin ne 
oldugunu vatanda§lara anlat 
mak ve memlekin hava teh
Iikesinc koronmas1 i~in Jä
z1m gelen tedbirleri ünceden 
vatanda§lar aras1ada yayma
ya ~ah~mak, ~unkü sizin 
ba~hca san'atm1zd1r. 

Aym zamanda i~inde bu-
lundugumuz her türlü§ §art-
1arm yard1m1 ile devlet ve 
milletin elbirligile bu tehli
keyi bertaraf i~in ~ah§ma
sina yard1m etmek mevkiin-

de ve ödevinae bulunuyorsu
nuz. 

Toplantm1z1 memleket i~in 
faydah ve hayarh bir f1rsat 
teläkki ederim. Memlekete 
yapacagm1z hizmelle elbir
ligi ederek birbirinizi daha 
iyi tamyarak daha yüksek 
bir dereceye ~1kacakbr. Ka
Diim ki bütiin ~ahtmalann1z 

Ko1mas1n da, ne yaus1n ? 

- Böyle acele nereye gidiyorsun? 
Verese veren bir magaza buldum, bir elbise yaphracag1m. 

- Böyle ko§maga ne lnzum var? 
- Belki beo gidinceye kadar magazada bir metre bile 

kWD&f kalmaz. 

• 



Sahife 2 ( Halk1n Sesi ) 

~~~ ~~~~s~~~~~ 0 manl1 adan 1 • • I j '• l, . j 1 TÜRK<;EYE KAR~ILIK-
~ ~ LAR KILAVUZU 

@ Türklerle Kar§I Kar§ya il i 
1 ~ Jbade etmek - Barmd1r-

Yazan: Türk~eye <;eviren : 1 mak 
~ ANRI FÖY RE~AT lSANLI _ tba etmek __ Geri dur-
~~~~ - 62 - ~~~~ mak 

Atatürk, düt'n1an1n Conkbay1nn1 ve Koca~i- lb1ad etmek, teb'id etmek 

n1en tepesini i~gal etn1esi halinde, vaziyetteki (Bak: Baid) - lratmak, uzak-

tehlike ve vehan1eti derhal takdir etn1i;;ti! la}~~:a:tmek _ Gönder-
lngiliz resmi deniz harp lanndan kol halinde harekete mek 

tarihi, burada §Öyle bir ingi- ve Türk ileri karakollarm1 
Jiz hilesi yap1ld1g1m anlatiyor: tarda mecbur olmu§lard1 ve 
"Zaptedilecek Türk ileri mev- bu ar1zah arazide yaphklar1 
zii <leniz k1smmdan 800 yar- gece yürüyü§ünde ~ok s1kmtt 
da mesafede idi. Bu mevzi ~ekmi§lerdi. 7 agustos sa-
may1s nihayetinde Türkler 1 bah1, Conkbaymna taarruz 
tarafmdan bizim elimizden eden lngiliz k1taah, Conk-
ahnmt§ ve o zamandanberi bay1r1 tepesinin garbindeki 
dü§man buray1 zaptedilmez ~ahins1rh zaptetmi§, Ag1l-
bir tabiye haline sokmaga dere ile Asmaderenin garb 
~ah§b. Kuvvetle yap1lmas1 s1rtlarma kadar gelmi§lerdi. 
güc olan bir i§i hile ile yap- Bu esnada Koca~imen- Conk-
mak kolayd1. Muhriplerimiz- bay1r1 hath bo§tu. Dü§manm 
den birinin süvarisi olan de- önünde hi~bir müdafaa kuv-
niz binba§1s1 Seymur, as1l veti yoktu. 

hücumdan birkat gün evvel AT A TÜRKÜN YERiNDE 
ptojektörünü bu Tüik mev- MÜDAHALESi 
zii üzerene ~evirdi. Orasm1 
10 kakika ate§ altma ald1. 
Biz müddet sonra bu hare
ketini tekrar etti. Bu i§ her 
gece ayni zamanda saat 9,20 
ile 9,30 arasmda yap1lryordu. 

Bu suretle Türkler, bu 
saat vakla§mca, mevzii terk 
edip siperlerin gerisinde sak 
lanmag1 adet edinmi§lerdi. 
ingiliz:er hücum i!rin bu sa
ati intihab etmi§lerdi Hücum 
am gelince, muhrik gece 
ayni suretle ate§e ba§lad1. 
Top gürültüleri Yen Zelan
diye askerlerinin _ ayak sesle 
rini gizliyordu. 

Askerler, projektör ziyas1-
mn etrafmdaki karanhkta 
ilerlemege ba~lad1lar. Kuv-
vetin yar1s1 mevziin bulundu 
gu ~ahlarla örtiilü s1rta br
mand1, sonra muhrip . ate§ 
kesip te projektörünü söndü 
rür söndürmez Y eni Zeland
yahlar !rahlar arasmdan s1~
ray1p siperin i~ine ahld1lar 
ve onu bombo§ buldular, 
Böylece birinci muvaffak1yet 
zahmetsizce kazamlmi§h. 

ingilizler bundan sonra 
Masatepeye taarruz ettiler. 
Bu tepe, dik bir §iv halinde 
olup nviyenin meyline göre 
piyadenin buraya sürülmesi 
lngiliz askeri nizamlarma 
uygun degildi. Fakat Yeni 
Zelandiyahlar bu tepenin 
dimdik yama!rlarma brman
d1lar ve Türklerin göster
dikleri §ec1 mukavemete 
ragmen bu mevzi de süngü 
hücumilc ve tek bir kur§Un 
ablmaks1zm ele ge~irildi." 

ingilizler, ü~ koJ ile Conk-
baym ve §imaline dogru 
ileri hareketlerine devam 
ettikleri gibi ayni zamanda 
tekmil 19 uncu fuka (kay
makam Mustafa Kemal Bey) 
cepbesini de §iddetli atc§ 
altma alarak firkamn sag 
cenahma da taarruz ettiler. 

Anzaklar 19 uncu f1rkamn 
sag cenahnu ku§atm1§lard1. 
Fakat, geceleyin yapbklan 
yürliyü§ ~ok zahmetli olmu§
tu. Arazi yarlarla dolu olup 
kayahkh s1rtlarla kesik vc 
~1plaab. Bu arazinin hatta 
hafif bir dü§man ate§i al
tmda dahi ge~ilmesi gücdü. 

Anzaklar, Sazhdere, <;ay
lakdere ve Ag1ldere yatak-

Sabahleyin 19 uncu f1rka 
kumandam kaymakam Mus
tafa Kemal bev dü§mamn 
~ahins1rb tuttugunu ve bir 
k1s1m kuvvetile de Conkba-
ymna ilerlemekte oldugunu 
haber ahnca cephesinin bi
rinci ihtiyat taburunu derhal 
Conkbaymna gönderdi. ve 
tabur da Besimtept: -Conk
bay1n hathm zay1f bir avc1 
hatb ile i§gal ederek ilerle
mekte olan·dü§manla ~arp1§-
m1ya ba§lad1- i§te Conkba
ymm i§gal edeu ve Alman 
miralay1 Kdnengiserin ku-
mandasmdaki 9 uncu f1rka 
kat'alar1 yeti§inceye kader 
müdafaa eden kuvvet 14 
üncü alaym 1 inci taburile 

bunun so unda mevzi alm1§ 
ola 72 nci alaym 2 nci tabu
rundan iki böliiktü. 

Halbuki Almanlarm resmi 
büyük harb eherine ve diger 
Alman membalarma bakar-
samz "bir Alman zabitinin 

faal müdafaas1 7 agustos 
sabah1 Sanbay1rda vaziye'ti 
Türkler lehine kurtard1. ~i
mal ve cenub gruplar1 ara-
smda sahil muhafazasma 
memur bulunan 9 uncu fuka-
mn kumandam Kanengiser 
saat 4,40 da bu häkim sirt
lar1 i§gal etmek emrini al
mt§b. 

Firkasmdan daha ileride 
giden mumaileyh tarn zama
nmda yeti§erek toplad1g1 
baz1 zay1f kuvvetlerle yakla§ 
makta olan dü§mana kar§I 
koydu ve f1kanmyati§mesi 
zaman kazandi. Pek yakm 
meafede bulunan dfü~man Sa 
nbay1r s1rtlarm1 i§gal i~in 

ciddi hi~bir te§ebbüs yap
mad1; 7 Agustos sabah1 buh
ran bu suretle ge~irildi „ der 
ler. 

Kanengiser de, ileride gö
rülecegi üzere, hataratmda 
vaziyeti kendinin kurtard1-
yazar. Halbuki anafartalar 
vaziyetinin Türkler Jehine 
kurtarilmasmm bir Alman za 
bitinin eseri oldugunu iddia 
etmek bir haks1zhkttr. Büyük 
Erkämharbiye Harp Tarihi 
En~ümeni, bizim yukandaki 
iddiam1z1 ~u suretle tevsik ' 
ediyor: 

Meb'us - Saylav 
ibdä - Yarab 
ibdä etmek - Yaratmak 
ibham (mübhemiyet)-Ör-

tünlük 
Mübhem - Örtün~ 
ibläg etmek (isal ~tmek)

Ula§brmak 
lbra etmek (Bak: Bera

et)- Berilemek 
ibram etmek (ilhak et-

mek) - Üstüne varmak 
ibraz etmek - Göster-

mek 
ihre - igne 
ibret -Ögrenerek, örnek, 

ders~ 

Ibn - Ogul 
ibtilä - Dü§künlük 
Mübtelä - Dii§kün 
ibtidar etmek - Ba§la-

mak 
ibzal etmek - Bol hol 

vermek (Bak: Bezletmek) 
icab - Gerek, lüzum 
icab etmek - Gerekmek 
icab1 maslahat, icab1 hal-

i§in geregi 
icab ve kabul - Kam§-

• ma 
Mucibince - Y ap1la 
icabet - Kabul 
icabet etmek - Kabul 

etmek 
icad etmek - icad et

mek 
Ke§fetmek- 1- A~mla

mak, 2 - (Bak: lcad) 
icad ve ihtira etmek 

Bulmak 
icad ve ihtira - Bulu 
Mucid, muhteri - Bul

man, bulan 
icar - Kira 
icar etmek - Kiralamak, 

kiraya vermek 
icare - Kira 
Mucir - Kirahyan 
Müstecir - Kirac1 
isticar ctmek - Kirala

mak 
icaz - Tans1tma 
icazet - izin 
icia - Sürme 
icläl - Ululama 
icläs, ik,ad - Oturtma 
iamal - Soma 
icmal etmek - Somla-

mak 
Hmäsa - Özet 
Huläsa etmek - Özet

mek 
lcra (tüzel terim) Yüret 
icra etmek - Yürütmek, 

yapmak 
lcra ettirmek - Yapbr-

mak 
icra ve infaz - Yürütüm 1 

lcrayi san'at etmek, icray1 
mcmuriyet etmek - Ekze
mek 

icra dairesi - Yürütgc 
ictisar etmek - ( Bak: 

Cesaret) 
i~tihad - Özelgörü 
i~tihadi - Özelgörülc 
i~tima - Toplanma, top-

lanb 
i~tima etmek - Toplan

mak 
i~timai 

Cemiyet) 
Sosyal (Bak: 

Tü iyei e 
l"icaret baglantin11z 

Türkiye ile aktedilecek 
yeni ticaret muahedesi mü
zakeresinde bulunacak olan 
heyetimiz dün Ankaraya 
gitmi§tir. Cenup kom§umuzla 
maztde olan ticaret münasi
betimiz ~ok canh idi. Bir~ok 
istihsalabmtz Türk pazarla
rmda mü§teri buluyordu. Fa
kat Türkiyedc yeni rejim 
dogunca onun enonomik du
rumu kurumu da kökünden 
degi§ti. Türkiye diger dev
letlerden örnek olarak pa
zarlanm yabanct mallara 
kar§l korumak tedbirlerini 
ald1. 

Bu ise bizim Türkiyeye 
olan ticaret münasebabm1z1 
duyulacak derecede zay1ftb. 
Bununla beraber yine Tür
kiye pazarlarmdn ahc1 bula
cak bir~ok mahallar1m1z var 
dir. Bizim i~in de böytedir. 

Bundan ba~ka ko m~u ol
dugumuz vc Türkiye istihsa
lätmm miihim bir k1srnmm 
topraklanm1zdan ge~erek sev 
kolundugunu unutmak Ifiz1m 
dir. Bunun i~in licaret mü
nasebetlerimizin saglam ve 
ve muntazam esaslara da
yanmas1 macburiyeti vard1r. 

Türklerlc bizi genel men
faatler baglanmaktad1r. Eko
nomi ve istihsal tarzlanmaz 
da bir~ok tdraflarda birbiri
nin aynidir. Hatta baz1 cihet-
lerde s1k1 bir münasibetle 
yekdigerini tamamhyacak 
i§lerimiz vard1r. Biz bu anla
Y•§muza küvenerek Ankera
da ba§layan konu§malarm 
bir hay1rh netice ile bitece
gine ümit ederiz. Bu müna
sibetla iyi hisaplarm iyi dost
lar yaratbgtn1 da habrlatmak 
isteriz. 

Slovo, Sofya 

• 

z 
-=u--=001---

ilan Mü~terilcrimize 

()n kuru~ yerine 
d\>rt kuru~ ! 

fern, tapu, sicil, ahkänu 
§ahsiye ilänlarmm beher sa
tmm dört kuru~n ne§retmek- · 
teyiz. II.in sahipleri gazete
miz idarehancsine muracaat 
c<lebilecekleri gibi kü~ük 
Kardi~ah hamnda (13) n.J
marada ilän ~irketinc de mü- 1 

racaat edcbilirler. Tenzilät
tan istifade ediniz. 

Bir taraf1 yeni a~1lan 20 
metrelik Kerner tramvay cad
desine bir taraf1 eski Kerr.er 
caddesine vc diger yüzü de 
Elvan sokagma naz1r ~ehrin 
en k1ymetli yerinde her biri 
125 ~er metre murabba1 iki 
kö§e arsa sattl1khr Almak 
istiyenlerin ayni caddede 
Halk eczanesi yanmda tahmis 
Bay Etem miiracaat ctmesi 
ilan olunur. 

Kar~1yakada Kemalp3~a 
caddesindc Rayegan soka-
gmda 48 No. lt füi kat, alh 
oda, ilci salon, bir ruutbah, 
~ama§trhancsi clektrik tesi
sab mevcud bir bab hane 
kirahktir. Talipler idarehane 
mize müracaat edebilir. 

<;a~ni 
Devri istibdatta, Abdülha

mid, istanbuldaki ki§lalara 
· ehemmiyet verir, onlarm ye

meklerine dikkat ve itina 
olunmasm1 isterdi. Zaman za 
men yaverlerinden birini gön 
derir, kt§lalari tefti§ ettirir 
idi. 

Bir gün, bir yaver, Selimi 
ye kt§lasma gitmi§. Avluda 
iki neferin büyük bir karava 
na ta§idiklarm1 gördü, dcr
hal emir verdi: 

- Durunl.. Hemen bir ka 
§lk getirin ... 

iki nefer birden ku§tular 
ve sür'atle bir kn§1k getir
ler. Yave, karavananya dal
d1rd1g1 ka§1g1 agzma götür
dü, bir nefeste i~ti ve he
men ögürerek tükürdü: 

- Efrada böyle ~orba m1 
veriliyor? 

iki ncfer, esas vaziyctini 
bozmadan cevap verdiler: 

- Bu, ~01 ba degil, bula
§lk suyudur, efendim. 

· ·a vuk Y cn1i 
Kerbeläi Kas1m, dükkänm

da oturmu§, b alyamm kur
mu~, keyifli keyifli ~eld§ti
riyordu. 

Ahbaplarmdan bay Ham
di, ge{:iyordu, ~ag1rd1 : 

- Özümün bir !ray1m i~er
sen, bay ! 

Bay Hamdi, dükkäna gir
di. Kerbeläi Kas1m, taze ta
ze dcmlenmi§ bir \:3Y sundu. 
Dcreden tepeden yarenlige 
ba§lad1lar. Bay Hamdi so
guktan §ikayet~i idi: 

- Bizim taraflar ~ok s1-
cakbr ... istanbulun soguguna 
ah§amadnn, gitti... Memle
kette yazm, hava öyle s1cak 
olur ki, tavuklar, bir gübre
likte yumurtlad1klar1 zaman 
yumurtalar kaskab pi§iyorlar. 

Kerbelfii Kas1m, kaleyam
m derin derin ~ekti : 

- Bu bir§ey degildi bay ... 
illc Hemedanda öyle s1cah
lar olurdu kin tavuklarm gas
gab pi§mi§ yumurtlamalar1 
i~in, bütün gün buz yutturu
ruz. Sen ölesen damram 
bay ! 

• 
Ir • a y 

r 1 ? • 
Londra (Radyo) Bag-

daddan geien haberlerc göre 
f rakte yeni bir isyan ~1km1§
br. Hükümetin isyam derhal 
tenkil ettigi de haber vcri
liyor. Ayni haberlere göre 
irakm ba~hca §ehirleri ara
smda telefon ve talgraf mu
haberelcri kesilmi~tir 

„ 

s 

llk, orta ve lise mektepJe
rinin her tiirlü dcrslerini ve 
lisan dcrslerile gayet ehven 
surettc vc ~ok kuvvetli olarak 
yeti§tirip her halde muvaffak 
etmegi taahhüt ederler. 

Adres: Arapfurunu Yagc1-
lar sokag1 12 numarada 

muallim 
Arif Okur Er 

Ii'~•••m [t~ 

~ ·· z ilimiii i 
~ gre e ·JJl ~ 
~ HERGÜN 5 KELlf'1! i( 

N_E;Ri~~~~~G~ ~ 
1 - idare etmek - ' ~ 

netl1i ~ 

Örnek: Devlet yönetlll i( 
'1 kolay degildir. ~ 
ll f dare (administration) •Ji 
fi Yönet 
Ü Örnek: Türk devletiniP J 
'1 netim §ekli Cumhuriyett 
~ idare (idare yeri anlafll1 

~ - Yönet 
rJ. Örnek: Dün tütün yöll 
Ü gesine $"itmi§tim. 
fi 2 - lstikamet - yi;o 
ll Örnck: Ekonomik siyaY 
~ m1z yeni bir yönette il· 
'1 lemektedir. 
U 3 - Cihet - Yön 
'1 Örnek: Bu meseleyi ba 
Ü yönünden dü§ünürseniz ~ 
~ lay olmad1gm1 görürsiill 
~ Viche (direktif) - ) 
ll ne~ 
~ 4 - Sevk (T. Kö.) 
il Sevk ve idare - Güo11 

gu ~ ··d~ 

Sevk ve idare etmel< 
/ 

~ s k" b"A 1· G.?dd.~Ol '1 e~ 1 ta 11 - ~gu u 
il Ornekler : •/ 

1
1 - Güdümlü ekonolll' 
Economie dirigeee ~ 
2 - istanbula geien 1.l~ 
bir Frans1z güdemi alt1t1 

'1 idi. 
~ 3 - Türk Ku~undan 1.1~• 
~ güdcmegi ögreniyoruJ11· 
rJ. 4 insanlar ak11lariY1' 
Ü hayvanlnr i!rgüdül rile b' 
fi reket ederler. 
Ü 5 - Fikri muzmer / 

~ .. Gü~ 
f1 Ornek: Bu adamm bir til 
Ü lü anhyamad1g1m bir ~t 
~ gesi var. __./ 

'1 Not: Gazetemize go 
Ü dcrilecek yaztlarda bu };; 
'1 limerin Osmanhcalar1 k. 
" lamlmamasm1 rica edetl 
l!ilii::::.t:at~O··~~ 

l~ulo·aristana gdi~ 
. """ . ~ 
Istanbul (Hususi) - f'r. 

ya ba§bekam gcneral Gofl 
Balkanlarda bir seyabat ! 
pacaktar. General Gor 
Pazar günü Sofyaya gclc'l 

~· ve orad Bulgar ba§btl W 
ile görü§eck bunu mütell 

Yugoslavyaya gidecektir· ~ 
Prusya Ba§bakam orad11

4 
hükümet erkanile göril~til( 

d··~ ten sonra Almanyaya 0 

cektir. 
„ 

••• u e .• 
Alsancakta I ... cziel 

I ... okanta A~1kh v 
Tekmil e§ya vedavat• "'c 

cedded olmak üzere A159
1 

·110 
cakta Bornova cadde51 

9
, 

kö§ede a\:1lan yeni loknllt ' 
te 

Alsancakhlarm bir defll 
rini beklerJZ. (' 

• tle 
Müntazam serv1s, f.& 

yemck, yalmz lokanatf11
1 

bula bilirsm1z. ··l" 
Bir defa mutlaka tecril 

ediniz. ddcf 
Alsancak Bornova cn 

kö§cri No. 1 ~l 
Osman Nur• O J 

( D: 2 

I 
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~rü~I 
j 
Ki~hldan atar ve yazhk eJhiseJerin1izi aranz lt 
Yazf1k elbise yaptmrsamz bunu zevk, keyf ve ne§e ile „ 
geyinebilmek il'in her halde hükllmet konag1 kar,1smda ~ 

Cama11rve 
Ba§ i~in 

MEVSiMDiR 
Elbise mi yapt1rmak istiyorsunuz 

Pivasava Ycni r1kan ..; ..; 's' 

Mehmed Zeki ve biraderi ;+ 
Terzihanesinc ko~unuz. Size bu yüksek )ft 

BiJinci derece madalyalar1 
haiz As1m sabunlarm1 kulla
mmz. Evler i~in (12) kiloluk 
torbalar1 magazam1zdan ara
ym1z. <;angm ~ar~1s1 numara 
4 sabuncu As1m. KULA 

sanat n1üessesesini tavsiye ettigin1iz ~ 
~ i<;in bize de te~ekkür cdeceksiniz )4. Sat1l1k Ev Mensucat ~Jl~~~~:p/:~~~~~f~~ Karata§ 9 Eyliil sokagmda 

54 taj numarah alt üst birer 

·Nihayet 

GRi 

kurtuldum 

G 
R 
• 
1 

p 
• 
1 

1\1 

PiN 

oda, birer sofa, bir mutbak, 
bir kömürlük ve i~inde kum
panya suyunu·havi bir ev sa
bhkbr. 

Almak istiyenler Güzel 
izmir otelinde 15 numarada 
Bay Ricaiye müracaat etsinler 

1 - 6 

FOTO 
M. Bilekli 

Givici hamam1 kar~1smda 
Haftani sokak numara: 3 

En son usullere uygun 
elektrikle fotograf ~ekilir. 

Iki ay i~in alb kartpostal 
yalmz 75 kuru§tur. Vesika 
resimleri 6 tanesi 30. tale-
beler i\:in 25 kuru§tur. 
- =-:: .-:-___ , 

FABRIKASI 
Aray1n1z Hilesiz Kuma§lar1n1 

Gerek renk ve desen 
Gerek metanet ve ucuzluk 

BÜTÜN 

Sizi havrettc h1rakacakt1r 

TERZiLERDEN BU YENI 
Fahrikantn Kuma§lar1n1 

isteyi 
. 

n 1 z 

Sat1§ yeri: 
Birinci Kordon, C 0 L A K Z A D E 

J_.,i1nitet Sirketi 

• • 111"'.IJ"" '=Jl'"'lfll"''lflll"'lfll"''lfll'"'lf P'"'ll~fll'qlf YUKSEL RAKISI *~•Jb~" '~u1::1r.i~1lt1!;d~:;"~b:;d .„ •• „ •••• 

t!~ EMLAK VE EYTAM 
Az zaman zarfmda Kabaday1 I~ B ANKASI 

iti 

rak1s1 kadar yükselmi§tir ):i Mütekaidin maqlann1 
))j~, ba~ agnlanndan hayatun dai111i hir azap ----~".'!!'!!!'!!'!!!!!!!~~~""!"911"!''!!!-~!!!!!!!'!!!!~~~~!!!!!!!'!~!!!!'!!!!!!!!!!I' ~ isko~to eder 

t,·111 1'l)arett1·. Fal~c·1t ,g11 l
0

JJ1.11 IJe111· ()LI ~.~.r;i.~1~01~ri;qri;111i::1111;qp~·~~p•~·~ftll~~:.'llll!ll'!~·„l'!!.ll.,.i.i~•f!•ll!!ll~P-„•••~"'•9• „ 1 i/ ~'lj,; llirlillh1111J1h11dl!flt11dl lhuillb1udllb"1dl1ht1dlliiiilllhht11fll1tdrl0li.;;dlll!Milk1 1° - i9r i9 iiif "'lliiiill "-

J Z tJ r a p Ja rd an kurtard1 YALNIX Ucuzluk Sergisinin ~e;tJ~J 

'fazm s1cagmdan korkmaym1z· 
K1~m 1smmak i~in belki kömür zahmetini ~ektiniz, fakat 1 

Yazrn, s1caktan i~kence ~ekmiyeceksiniz ~iinkü, elinizde, ce
~~nizde gezdirebil '!ceginiz, masamzm, yatagm1zm kenarma 
llrftirebileceginiz mini mini ve zarif bir el vantilätörü her 
saat i~in imdad1mza yeti~ebilecektir. 

VE 

. Büyük Tenzilib 
Tuhafiyeye ait bütün ihtiya~lar1mz1, bediyeliklerinizi efi 
görülmemit ucuz fiatlarlar izmir hükumet caddesinde 

Sen1si Hakika t 

Ucuzluk Sergisi nden a11mz 

Sat1§ yeri : izmirde Suluhan 
civar1nda [ Hüseyin Hüsnü ] 

ticaretanesidir 

Sayg1deger mütterilerimizden gördüiümüz bllyilk raibet
ten ald1g1m1z ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek ~ok 

o ~efitler getirdik. Fiatlanm1z ~ok ucuz olmakla beraber pa• 
zarhkhk yorulmadan tuhafiyeye ait biltün iht ya~lanmzt ve 
hediyeliklerinizi alabilirsiniz. 

Fenni Sönnet Mütehass1s1 

Alacag1n1z mal her hangi bir beple itinize yaram1yacak 
olursa yahut ba1ka yerde daha ucuz bulacak olunaniz 

geri getirir paran1z1 tamamen ahr11mz 

Fethi Gacar Sati~lanm1z her vak1t muhayyerdir „ ,C<f(>f.<f(>f.~<f(>f.~:~~~~~~>HC» 

)4.
H: Her yerde satihr. ~larkaya dikkat ~ Beynelmi·lelPans• panavwnn1 Sünnet, <;ic;ek A~1s1 ,.. ...., J __ 

PANSUMAN, ~IRINGA ~ ec1• • 
1~in müraat kabul eder. Her türlü teminat verilir. )+ ~. .. 8 )4. ~~~~~~~~g~·M'*M'*-~m= z1·yaret IDIZ 

ELHAMRA sinemasr yamnda $enhan No. 6 )+ ~ TAYYARE SJNEMASJ Tl~eJ}0 : 8 § 18 MAYISTAN 3 HAZIRAN 1~35 E KADAR 

~~~~~~·~ . 8 u .c 0 N : ~ Fa~la mahimat. almak i~in lzmir Fra!1s1z 1 
~ "Dem1rhane Müdürü „ falminin ~ok alki,lanan büyük • ~ C.eneral k<_>nsolosluguna ve~a lzm1r 

ECZACIBA~I ~ y1ld1z1 GABY MORLA Y'm en büyük eseri : .i. lt Frans1z T1caret Odas1na muracaat 
~ ;~ ~>f.~<f(>f.~.C>f.:~~f()t<f()t.<f()t.fe>t~tOHC» 

S. Ferit ~ Oda Bir Zamanm1§ =· 1!1•~••1••1••1••1••1--li!I 
Konlonya ~= : . . . ,.... ELHAMRA ldareainde Milli a 

w • Me§hur Fransrz muharr1rlermden M. Cro1sset tarafm- ~ Kütüphane Sinemuanda • 
V E =•l dan yaz1lan ve bütün dünya dillerine ~evri!en piyesin- ~ .Ar. 

Esanslarl ~ den almarak : ~ ; 24 May1s cuma gününden itibaren F 1 L M g61termeje 
~ GABY MORLA ND ~ • ba,hyacakbr. Tertip etti;imiz zengin program: 

30 Senelik mütemadi ~ Y - A RE LUGUTE * l!i~ 
sai mahsusü ~ok lätif ve ~ JEAN MAKS ve kü~ük JEAN BARA :: ~I G j Z L j S E V D A 
~ok sabit kokulardir. ~ tarafmdan te'llsil edilen mevsimin en büyük • 9 

~ filimlerinden biri . . . • • Bahar, Altm Damlas1, ~ 11111 Batröllerde : 
' Yasemin, Dalya, Muahbbet rel • 'I' HA y AT IM SEN 1ND1 R 

~ F k Dünya ma <;i~egi, Unutma Beni ~ A y r 1 ca 0 5 1111111 

t ~ Havadisleri • "llr' Senin ~in, Ful ~ • 6 
lsimlcrile onlar1 herkes ~ ... ~ • .,Jll11 

~ .... "?~ FiATLAR * ..... 

filminin unutulmaz yild1zi 

IRENE DUNNE 
takdirle tamr. ~ • i 

Bu isimlerle bu kokulari ~ Her.!!iin ve Her Sea nsta •: '1' live olarak Türk sahnesini ölmez e1eri : 
~ ~~ ~~ kimse yapamaz. Y akm isim

lerle taklitlerini ret eder. 

Sülevn1an Fct·it 
lsi~ ve etik~tine 

dikkat f ediniz 

S. Ferit (Si FA) 
Eczaoesi Hükumet s1ras1 

~ 25 - 35 - 50 Kuru§tur E l!Jlii 

~-„ ~;~- --1·:·, 1 
~ ~ Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15 
~ Perfembe: 13 - 15 Talebe seans1 1 • La Cuma: 13 llive seansa • • ..._ .. 

Leblebici Horhor Aga 
~EHIR TIY A TROSU sanatkArlanmn temail 

ettigi büyilk operet - -
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Bas1n kurultay1 
Ba~taraf1 l incide -

mallar1 istihlakin art1nlmas1 i~in 1eker fiatinin 3J 
Av sonunda J)efterdar k [• d• •1 .., • .. J • 

ergellere hizmet eden boz- J aarfedilea bunca emekl 
guncu ve kaypak baaan ulu· macldi ve tlnel kapitall 
aun hakh · ve yerinde igren- ragmen tiraj ve siirilm 
tiai ve tiksintisi önünde layik mamaktad1r. Gazetelerlm 

I1ga devrolunacak uru1a ID 1r1 eceg1 soy en1yor 
Ziraat bankasmca idare Ankara 26 (Hususi) - Memleketimizde teker istiblikinin artmlmasa i~in yapalan tetki-

oldugu sonu bulmuitur. Bu tekli ile l&bfl lrllabcla a 
günkü basamimat Sie b&yle- run batka itielbleket1e „ 
liklertnl ltt.lt balnnda täf1- öl~illünce bü ltartillfh 

edilmekte olan Yunan emlä- kat neticesinde §eker fiatlarmm ucuzlablacag1 yazalmtfb. lrtlmaktad1r, taiiyamaz ve birinciiiir1 lehiiie i1e de i 
tlsinib 1•k aleyhine.it. kinin Derterdarbga devri 1 Hazirandan itibaren §ekerin kilosunun 30 kurufa sablacag. söyleniyor. 

ta11m1yacaktar. Dun\iil kar11ltk iebepl takarrur ettig· i malümdur. ~ ";" p;ii 11;'1 ~ ";11 ";."' II;" ti;ll II!~ ·~,, ~ liMd l!Md b.uaJ .... • ~ llbdll ...... ~ "" ~ [•] Arkadatlar All\\\rk Tiir- arasiiida ;ayim i9Jerb1iö 
Bunun i~in mezkür malJarm A t J d • J •1t • • G•• ••k 
bankaca bir cetvelinin bazir- vus ra ya a1ma ng1 eren1n 1 umru k~ett gibi hayahn biltün iuklufu, i•Eeleje kir je 

sosyai, siyasal ve krutü~l r~n thätldl! k•Yl>i~lirmcli ,_ 
lanmasma ba1lanm11br. 

Bir maliye memurunun da 
:i1tirak1le cetveller bir iki 
güne kadar bitecek ve ay 
sonunda devir muamelesi 
tamamlanm1§ olacaktar. 

Yamanlar 
Kamp1 
Veremle Mücadele cemi

yetinin Yamanlar kamp1 ha
ziramn 15 inde a~alacaktar. 
Hazakhklara ba§lanm11tar. Ba
y1nd1rhk ba§ mühendisligi 
Y amanlar yolunu tamir ettir
mektedir. Cemiyet / kampma 
yakm bir yerde Esnaf ve i1~i 
Birlik1eri üyeleri i~n 200 
ilci1ilik [ayr1 bir kamp kuru
lacakbr. 

Spor ittifak1 
Kongresi 

Haziranm alhsanda Anka
rada toplanacak olan spor 
ittifaka kongresinde nizam
namede büyük degi§iklikler 
yap1lacag1 söylenmektedir. 

Kongrenin ba1hca ~ah1-
mas1 spor kulüblerine verile
cek ycni yol üzerinde oJa
cakhr. 

Muhacirlere 
Verilen evler 

Muhacirlere evvece temlik 
edilmif olan f zmirdeki 25 
evin 1171 numarah yasanm 
ne§rinden önce tahsis !edil
mi~ olduklar1 nala§1lm1§br. 

Bunlarm ipotek kay1dlar1 
ilbayhkca refettirilmi§tir. 

Yugoslavya 
Gö~menlerine 

Yugoslavyada emläki olan
lara dagitilacak para. b1rak
bklar1 malm k1ymetine göre 
yüzde yar1m nisbetinde ola
cag1 haber ahnm11br. 

Gediz yolu 
Biiyük Gediz köprüsünün 

Varyent yolu yaphnlmakta
d1r. Bu yolun 15 Hazirana 
kadar tamamlanmas1 i~in II
bayhktan Baymduhk ba1 
mühendisligine emir veril
mi~tir. 

Tütün 
ka~ak~1lar1 
E§menik Yelegen köyün

dcn Memi' oglu ibrahim vc 
Ömer Hasan tütün ka~ak~1-
bg1 yaphg1 ve evinde ka~ak 
tütün bulundurduklar1 i~in 
lnevkufen lhtisas mahkeme
sine verilmi,Ierdir. 

Bay Lemi 
Ba;; 1nüf etti~ oJdu 
iki y1ldan beri Ege mmta

kas1 öl~üler müfetti§ligini 
yapan hem1ehrimiz bay Lemi 
Aksoy Ege mmtakasa öl~ü
ler ve ayar bat müf ettitligi
ne terfian tayin edilmittir. 
Tebrik ederiz. 

yan1nda g:decekmi§ Memurlan alanlannda ~n ienll ~~ ei\ rekli dcrecede fayda g6 
Talirnathnn,esi h Londra 25 (A.A) - Avusturalya ba1bakam dün Loves

teftda bir söylevde demi§tir ki: 
Büyük Britanya inanmabd1r ki 1914 yalmm kötü günlerine 

benziyen dünler yeniden ba§Jarsa Avusturalya son adam1na 
ve son gemisine kadar lngilterenin arkasmdan gidecektir. 

EEEC?2 EEE~ 

Hamiyetli bir yurtta§ tayyare 
kurumuna 5000 lira verdi 

deri~ -de~~miere sahne ol- meme§i, öiel kapilai f~ 
1 iriu' bir ülkede bas1na yük- b'1ämid'ri. i.aih killh 

lenen ödev4erin n~ it1i\är &nurde,me yilz&nden ia 
~etitK ~ ne kadir ag1r ol- yan1ina kalk11mas11 hün~ 
auf unü i\ep biliy· or'ui. Ar1kri sönunc\lnda d~iErden i" 

T T 1 il • ~ 1) J 11.1 

Ankara ~ (H\ls\lli) - Mer
ket ve ta'1a gümrük memur 
Jan devam talimatoamesinSn 1 

bat1 mapdeleri deiitl~r~lmit 
memurlar1tt devamlaral\a ve 
kaa• itinlerine dair daha s1k1 
kayiller konmu,hir. 

söyliyebilirim ki. bi~de bii1li ~8 Ufa. oiicm ven mes1 ge.• ._ 
' i,leri 1:\iMl\\\nye\ reftminin bu yiizclen kahtenin ckiil "1 

~e ulusai ideahn istedigi rek gazetelerin bir birl l'i 
, ä~re'Ceye henilü varmit ia=- e1i •e kdpyü1 lialtlte gelibr 111 

y1lmat. l ~a ·6~ iafada aida i~l~· rt 
Gü~menleri 

Ankara 25 (A.A) - Ankara tüccarlanndan B. Vehbi , G t• 
Ko~ Türk hava kurumuna bei bin lira vererek haYa tch- t - e 1rme 
likesini bilen üye yaz1lm1§tir. p 

Türk hava kurumu bu özveren vatanda§a yürekten te,k- 1 rOgfaOiJ •• 
kür etmektedir. Kendisine bu yard1mdan ötürü muraul 1 lstanbul (Hususi) - BU y1\ 
bir madalya verecektir. 1 Romanyadan ~~lecek gCS~-

l:E:l 8 8 8 ":" 111+111 1T;it ";'' menl@rih nakil i§in1 mahallen 

Ac1kl1 dügün 
Sekiz ya~inde bir k1z 
~ocugu öldü bir kad1n 

da varaJand1 
Soma (Hususi) - Soman

da häla hüküm süren eski 
dügün görenegi yüzünden 
sekiz ya§mdaki bir ~cugu 
ölmü§ bir kadm da yaralan
m1§tir. Bu ac1kh vaka U~ 

biten dügünün tuhaf bir ma
ceras1 vard1r. · 

Somanm say1h ailelerinden 
birine mensup olan Hac1 Nt• 
bi oglu Ahmed, bundan alh 
ay önce Cemile admda bir 
kizla ni~anlanm1,tar. Fakat 
Cemileyi uncu Mustafa oglu 
lsmail admda bir gen~ te is
temi§. bu istegi reddedilince 
bir gece k1zcag1u cvine dö
nerken bir otomob1le alarak 
zorla Somaya ka~rm11h. 

~ llWf b.i„111 1~ •• 11 • ... . 
\anzim edeceK olan T-äIÄl 

T ecim 1 Köstenct.ye hareke\ etmi,tir. 
l'-illt Bilkre~e gidecek ve 

iefaretimizde temaslarda ßn-:. 
lunduktan soli\ra 

0

bü se'n'e 
lafn?a't:i~ 30,bOO muhacirln 
nakil i~leri i~in haz'irlanan 
programm tatbikine ba!hr~
cakbr. 

\ 7e erl<lüstri odalan 
kurultav• .„ 

Ankara, 25 (A.A) - Te
cim ve cnt\üstri odalan ~e
nH kurultay1 bugün ögled·en 
önce genel heyt!t halinde 
ikinci tt11planbsm1 yapm1§ ve 
d~i'thyoHa i§letme kanunu 
12 inci maddesine tevfikan 
ü~ sene müddetle vapurcular 
hari~ \\~ :mütehassts olarak 
Bay Hasan Sabriyi, Antalya 
;inbar1 sahiplerinden Bay 
Mehmed ve Bay Suad Ka-

Göt;fuenleri Köstenccden 
getircek olan Türk armotör
ler Dcniz ticaret müdürlü
günde mukavelelerini yap
m1!llard1r. 
Gö~mcnlerc ayralan vapur 

lar da tahlisiyeye ve saghga 
mütcallik her lürlü tedbirle.r 
ahnm1:J\1t, 

Bir ~1ft~i 

raosmam se~rni§ ve tecim 1 

borsalari ile deniz mahsulleri 1 
encümenlerinin rapörlär1nt 
dinlemiJ ve bu teporlär1 }he
yeti umumlyesile kabul et
mi~tir. 

r \lt1 Ycrindan Yaraland1 
1 lst~nbul (Husu;i) - Ev-
1 velki gün Anadolu f encrinde Genei heyet ögleden son

' ra saat 16 da tekrar topla
nacakbr. 

---.l'!JRw..---

kanh bir bogu1ma olmu:J, 
Fuat admda bir ~1ft~i Mus
tafa ad1nda birisi taraf andan 

, balta ilc baimdan vc vl\~u · 

· ~rdir. Kamuail kuriimlir aa 
K•miilllli \ü~ \,ir iianda hiri olan gatelcn~i ~er ijlii 

\)\an1 ve yap1ian1 son ideai k•rt• devle\in ilgi g3stermell bi 
ü.yarak onunla kinmäl: VC tab~idir. . ' . "' 
lcalma:z h~r i•man aaita iyiyc Gäietefi ~1kirißlifip• Yi' &o 
daha gi\zeie ve daba dogrii- 1 tattllrln, b~ianlarln a. kil• lt 
ya yükselmesi ulutal amafa:. in~al iilerde &lev 1ltt.11 il• 

111 
mn ve dinak\i'k ~an&i~n bir r sanlar sa,1lmls1 •e kaunli~ .„ 
1 efe~ ~\ir„ Bas\n ~$i~rini t\e ilglli he \.i\e ild\i~ rf ~ 0 

daha iyi, daha doirÜ ve 1 bal1n 11l~cfe de,aevletlii var di 
daha güzel ve yotunda iterre\: ' A1m1 ve kßntrohi ve o kil- d 
mel} c'*n;i1Tiuriy'e1t h~k~meti rtimlarda ~abtanlarla i1 t;li-
1c•endisi, 1~i\1 Ba• v'ur\ilmu1 li~ etme•i \)ir f•r\ir~t ~181

11 

ara~lardandar. Bas~nm i)t.let: Sa ID ~rkida11.~ ot 
mesi, güzele,m~ ii. ~yayilmasa bu sorularm aydmlablma„ 
verill'lli ve faydah bir hale bir a~ma söylevinin i~ine t 
konmasi bu kurultaym hem s1gm1yacak kadar derin ve t 
toplanma sebebi hem de ~·- derin ve genittir. Se~ecegi-
h~ma konutudur. Basmm en miz komisyanlar bilgili den~Ji 1 
ba~h elemanlari onun ~e~it ~ahtmalarile bizil bu ve bd 

~e~it koUarmda ~·la~anlard1r. 
iibi meaeleler etraf1nda dah• 
~ok ayd1nlatacaktar. 

A~1k~a söylemek gerektir f Biz ulusal ltlerin devri• 
ki bu ortik bi~de henui ku· r J>fensipjeri i•inde ·~·"•· 1~ 
rhlmami,ttr, teil bhgili ve lörä' liil t<&~! 

. B. a!11m .. i . 1l 81"ffile~iniii iii~ 1 r 1 ' „ · ·, · ~ ~ \ :;>, -r ram•t olarak konugulmaa1n • 
r iJh~ henÜz köklemi' bir erti- ancak fayda bekliyen bit 
· gin göregini vermez. Bu ka- rejim i~indeyiz. ~imdiye ka-

dar ciddi soravh ve 1erefli dar bu gibi münakaplarl 
bir ertigin ta~1mas1 lizam yapan gazetelerin timdi de 
geien kaliterleri henüz tam kurultay101zda kendileri mil" 
elde eddememitti. Bu kadar nakata kap1s1 olacakbr. 
soraum. bu kadar yüksek bir Ardadatlar son söz olarak 
11erefin taf1y1c111 olan 11zle· büyük önderimiz AtatürkUll 
rin buiün Türkiye &l~UsUnde yaratbii devrime liyik bit 

' orga niusyonc:lan Öl yokiul Tllrk basmm1 kurmak yolUll 
• k1htt111 dotru deiildir, daki birle1ik i1teklerini2i• 

Cemilenin bagr11masm1 du
yanlar derhal Somaya ka~u
ma vakasm1 duyurmu~lar ve 
lsmail Cemileyi kirletmege 
muvaffak olmadan k1z1 elin
den alarak ailesine göader
mi,Ierdir. 

Metbuata 
kar11 sayg1 r 

dunun alt1 re.rittti@n af 1r su
retto yualänm1§, ölüm halin- ' 

t ' de haslaneye yatmlm1,hr. 

Ayri iyra yarlerde Ve bat- rer~eklenmesine dotru ablao 
ka zamanlarda kurulan ba- bu ad1m1n da verimli ve te

sm kurumlarmdan en ~ok 

ya,a~a an1kbl1n1 1ö1terttiif 
~läö lslattbtd bisati kürumu 
hir~öi< bayirh h1zrdet1en1~ 
äviln~bilir. 

melli olmas1n1 candan dile'" 
rim. 

l§te ba,mdan bu ka~1rma 
vakas1 ge~en Cemilenin gt. r. 
~en hafta ni§anhSJ ile dügü
nü yapdm111 köy halkmdan 
bin be§ yüz kadm, ~oluk \:O

cuk ve erkek dügüne davet 
edilmitti. 

Davetliler. bah~ede egle
nirlerken, büyük bir lüküs 
limbas1 birdenbire parhya
rak sönmÜ§, ka~1rma vaka
smm tekrarlanacagma sanan 
kadmlar, ~oluk ve ~ocuklar 
karanhklar arasmda ko1u~
maga ba~lam1,lard1r. Bu pa
nik esnasmda sekiz ya§mda 
bir k1zcag1z ~egnenerek öl
mÜ§, bir kadm da yaralan
m1~tar. 

Adliye hidiseyi tahkik et
mektedir. 

Ad1 degi1en 
Vilayetler 

Ankara (Hususi) - Mer
kezi Karaköse olan Beyazid 
viläyetinin ada Agn, merkezi 
Beyazid olan Karaköse kaza
s1nan ad1 Doj'ubeyazid1 ola
rak dedeiiftirilmiftir. 

- Ba1taraf1 1 incid~ -

tabana ~ykmdir. Kald1 ki, 
inodern Türk hükümetinin ve 
onun gen~ rejiminin memuru, 
bunu hi~ yapamaz. BUyük 
devlet adamlar1 bile halka 
ve bize bu kadar kolayhk 
gösterirlerken, Anadolu rc
fikimizin dedigi gibi, böyle1 

kli~ük memurlar1n telefon 
kapamalan, azametle ayak
lar1na kadar (Adam) davet 
etmelcri, ~ok güliln~ bir ittir. 

lzmir matbuatmda bu me
sele bir haysiyet meselesi 
meselesi olmu§tur ve böyle 
olmakta devam edecek„ 

Türk Ofis müdürü anlama
hd1rlar ki: 
Biz gazeteciyiz vc Türk matbu 

atmm baysiyeti ve 'erefi vardir. 
Ve bunu küpe gibi kulakla
nna taksmlar. ona göre dav
ransmlar. Ayni zamanda bu 
günkü say1m1zda ~1kan i~eri 
i§leri bakamm1z10 nutkunu 
okusunlar ve ezberlesinlerl 
Ekonomi bakam bay Celil 
Bayar1n ve lzmir ilbay1 gene
ral Käz1m Dirik.in bu husus
ta ehemmiyetle dikkat nuar
lanm celbederi&. 

Cinayete sebep, F11adtn kar• 
datlarana d3vdiliü loltt Mus• 
tafaya r;ebttit ölmäs1dm Mus
tafa. hidiseden sonrä ka~· 
lh\f takat jahdarrhalar iara
f1ndan yakalilnm•tbr. Kanii 
balta da cle gc~mi1Hr. Fua; 
dm hayahnclao ümit kesil
mitHr, 

----· •• „ 

Yunanistanda 
Se\•in1 Sava~Jan 

Atina, - HükQmet muha
Jiflerin sc~ime girrnek i~in 
yapt1klar1 teklifleri kabul 
edemiyecegini se~imin tarn 
bir intizam dairesinde yap1Ja
cagm1 bildirmiftir. DUn se· 
~ime girmege karar veren 
Papanastasio partisi bugün 
pitman olmu§ gibidir. Hangi 
partilerin se~ime girecekleri 
hakkmda bu dakikada kati 
birfey söylemek imkins1zd1r. 
Se~im i~in pazarhklar yap1l
d1g1 ve gizli tertibat abnd1g1 
hissini verecek deliller vard1r. 

Bütün bunlara ragmen 
umumi kanaat partilerin eo 
sonunda se~e girecekleri 
daireaiDdeclir. 

tlerekli öiah yetke \ie 
Ödevierle beienmit bntiln 
f Urklye basmma Te bunuii 
~etitli koliarm1' kayr1yacak 
bir basm kurumudur. 

Ktnultaym ~nemle dikkata 
alacag1 i1lerden biride f Üp
hesiz ulusaJ eyitim ve siyasal 
oydan ara~larm1n batinda 
olarak tanul1t1m1z ve etki· 
sini her giln tazeleyen ve 
yayan gazete ve gazetecilik 
i,lerimiz olacakhr. Bizde ba
smm cumhuriyet devrinde 
en ~ok bilyilmiif vc ilerle· 
mi1 ~kolu gazetedir. Fakat 

r()k;;1a~;:;;a 
: Bugünden itibaren Her 
: gün paras1z olarak sundu
: gumuz roman formalanna J gazete sabcdanndan (Hai

: km Sesi) ile birlikte iste
: megi unutmayan1z. Forma-
: lar1m1z1 paras1z vermiyen 

, : satic1yi Jiitfen idarehane
mize bildiriniz. 

l1yanc1 bir 
Yunan zabiti 
Atina (Hususi) - Bul1•" 

risiaHa katm11 ölan i1yanct 
iabitlerden idalb töahktt1t1d 
miralay B11kircisin Halieti•"' 
tandä dker1 bir vallfe alda• 
g1 haber veriliyor. 

Zayi 
1933 1ene1inde Bomov• 

Kars mektebinden almit ol
dugum umumi 1419 ve buaU'" 
sl 53 numarab mektep pba• 
detnamemi zayi ettim. Eski'" 
sini ~1karacag1mdau eakiaioill 
hilkmil kalmamithr. 

Bomovada Yeni yaka m•" 
hallesinde 45 numarab haoe"' 

de Ali oglu lbrahim 

No. 


