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Bulgar kabinesinde bazı de· 
Aişiklikler yapılacağı ve eski 
~şbakan M. Muşanot'un da 
lı hineye alınacağı Sotyadan 
aber veriliyor. 

....____~:::----....:.. ______________ , 

• ULUSAL 

f zmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

• ~ ·------------------------------· Habeş sınırlarındaki Italya 
karakolları yeni kuvvetlerle 
takviye edilmektedir. Ha· 
heş'ler lngiliz Somali'sine 
çekiliyor . 

Fiatı (100) Para 

yeniden başladı 
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Fırıncılar ve işçileri Almanyada iç durum j Knltnr işlerimiz 

Ekmek nar hı faz-r l{atolik P apasları Saffet Arıkan Ulus 
la yükseltilemez sokağa : . ..:ıkamıyor gazetesine söyliyor 

ö ~r~----------~~ lltlnıtızdeki Salı gOnil tekrar top-
lanacaklar ve konuşacaklardır 

p
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Fırıncılar ı·e fmn işçileri 

ba~ 1111Cılar f · ·1 • 1 ":~d . . ~e ırın ışçı era mesi kararlaştırılmıştır. 
Uta_1 k •kı ıbtalif d~..?ı urayda Fırıncılar, buiday fiatları 
~da lııaı Dirik'in baıkan- ile un fiıtları arasında çok 
SJ Yapılan toplanbda fark bulunduğunu iddia edi· 
~r lll6t ve muvakkat yorlardı. Yapılın tahkikat 

p ' batlanmııtır. fırıncıları haklı çıkarmııbr. 

Nasyonalistler, Alman milletinin 
fi{iihfilf k8zanma1'~mecburiyetinde 

lstanbul, 2 (Özel) - Ber- listlerinin, Alman milletinin 
lin'den haber verildiğine kalbini kazanmak mecburi
göre, bntün Almanya'da yetinde bulunduklarını ve 
Y ahudi'lerle Katolikler aley- buna muvaffak olmak için 

de, yabancı unsurlar üzerin
hine bir cereyan baılamııtır.J de fazla durmaları lazım 
Alman gazeteleri; Alman'la· geldiğini yazıyorlar. 
rın bu iki unsur hakkındaki Son gelen haberler, Ka
mücadelelerinin dinle alika-: tolik papaıların kiliselerden 
dar olmadığını ileri ıürdük- çıkamıyacak hale geldiiini 
ten sonra, Alman Naıyona- bildiriyor. 

Elen Diyarında 

(Doııanma Haftası) 
Senlikleri Var 
' ~~~---·~--~-

Deniz manevralarının son safhası bit-
ti, gelecek hafta şenlikler yapılacak 

'* ~tti bııkanı Avni Doğan, Bu sebeple dün verilen ka
~1 rbay Suad, borsa baı· rar beş gün için muteber 
1tff J&krn, esnaf birlikleri olac11k ve Salı günü gene 
"'-rla •illan Şen'in ve fmn· urayda bir toplantı yapılarak _D~~l!i 
'İlle~· fınn iıçileri mümes- b~es'ele l_~~.!."l~c:le --~at_'i \''"'tt .... ~.w~ .... 1.ır.-r 
to~ıa lll bızır bulunduğu kararlar verilecektir. ~ 
4i1elcJ ~·· her iki tarafın Salı günil yapılacak olan 
~rı:l'i dinlenmiı ve fırın- toplantıda buğday tecimer-
'" 175 kuruıtan 90-100 .leri ile fabrikatörler!de ha
~Cİ kadar dliıilrdükleri zır bulunacaklardır. 
~ia1aıllc:retinin 150 ~uruıa Fırıncıla~~n~rhı .>:llkselt: 
~ •e diğer iıçilere de mek thusuıundaki iıteklerı 

l&re bir ücret veril· urayca kabul edilmemiıtir. 
-------~------~·~·~~~·~···-·~-~~~~~~ 

lıt Tnrk · Yunan Dostluğu 

~'•eğer Basinımızın 
hakkı varmıs! 

~ ' " --·-· sen Buzonof~, 1n kitabını kendi-
leri de tashih ediyorlar .. 

~ ... 

"" LM. Muşanof -··- -
tu llqııl 2 Ö '"q'ıa lı ( zel) - Sof-

" .& •ber veriliyor : 
t. ~•eıı 8 
~ lleı uzonof .. tarafın-
~ l'&rkdileo bir kitap üze
ıL~~•leı~atbuatının haklı 

1
• TOrk • Bulgar 

.... . ti 
ıı yen bura ıi· 

yasal çevenlerince de doğru 
görülmekte ve kitabın mü· 
ellifi şiddetle takbih c:ılun
maktadır. Slovo gazetesinin 
bu mes'ele hakkında yazdığı 
başmakalede hufisaten deni
liyor ki: 

" iki yıl evvelisine gelin
ceye kadar Türk - Bulgar 
dostluğu çok kuvvetli . idi. 
Fakat son zamanlarda Buzo· 
nof gibi adamların düşünce· 
sizce hareketleri, Yunanlıla
nn kundakları ve nihayet 
Balkan ittifakı, Türk - Bul· 
gar dostluğunu bugünkü ha· 
le koymuıtur . " 

lstanbul 2 {Özel)- Bulgar 
kabinesinde bazı tadilit ya
pılacaiı ve Muıanofun da 
kıbiae7e alınıcı;ı ı&yleaiyor. 

Elli Kruvazörü 

Istanbul 2 (Özel) - Yunan Yunanistanın her tarafından 
donanmasının manevraları halk gelmektedir. Donanma 
bitmiıtir. Gelecek hafta içinde haftasının ilk günü, cumur 
yapılacak olan " Donanma 
haftası" için büyük hazırlık- baıkanı ve kabine erkinı 
lar vardır. Donanma haftası Falirona gidip donanmayı 

şenliklerinde bulunmak iizere ziyaret edeceklerdir . 

·-----~···· ....... 
A. Ordu • Ayrlın 1 

Gayri federelerin de 
maçları var 

Aydın karııık takımını• 
şehrimize gelerek Altınordu 
ile karşılaşacağını yazmıştık. 
Misafir sporcular yarın ak· 
şam ıehrimize gelecekler ve 
ertesi günü Alhnordu ile 
karşılaşaca ki ardır. Evvelce 
de yazdığımız gibi bu maça 
lzmir sporcuları büyük bir 
ilgi göstermektedirler. 

Pazar günü Halkevi top 
alanında muhtelif takımlar 
arasında maçlar yapılacaktır. 
Bunlardan ıeçen hafta 
Parksporu yenen Yıldırım 'la 
Kahramanlar takımlarının 
maçı miihimdir. Tepecik-9 
Eylill ekipleri de aralarınd.a 
hususi ve iddialı bir maç 
yapacaklardır. Eylill iptida· 

Çaldaris 
Otomobil kazası 

geçirdi 
fstanbul - Çaldariı bir 

otomobil kazası geçirmittir. 
Yarası hafiftir. Yakında 

Belgrad'a giderek Yugoslav 
ricali ile görüşecektir. 

iskan ve nüfus 
idareleri ayrılacak 

Ankara - iskan ve nüfus 
idarelerinin ayrı ayrı birer 
genel direktörlükle idaresi 
için bir liyıha hazırlan· 

maktadır. 

sıoda başlaması mukarrer 
olan gayri federeler liklerine 
hazırlık olmak için bu ta
kımla11mız ıimdiden çıhı-· 
mata baılamıtlardır. 

Kültür hakanı, okullarımız ve öğ
rennıenlerimiz için neler düşQoOyor 

Saffet Arıkan 
Kültür Bakanı Saffet Arı

kan, (Ulus) gazetesi muhar
rirlerinden birile konuıma
da bulunmuıtur. Bu konut· 
mayı kısmen aıağıya nak
lediyoruz: 

- Bakanhğa geldiğim gün· 
denberi, okullarımızda öğ
retilen ilim ve fenlerin ban· 
gi kaynaklardan okurtuldu
ğu iti ile uğraıtım. Gördllm 
ki bu kaynaklar tek siste:m, 
tek kitap prensibine uygun 
değildir ve düzeltilme yok
sunudur. 

Bilgisine rilvenilir okutan 
bilginlerin de bunların e11as
lı olarak ıözden geçirilme· 
sini istediklerini öğrendim. 
Bir itte uzman olanın sözü-
ne önem vermek, ancak 
iıtediiini esaslı bir irdel 
silzgecinden geçirmek bilıi-
ye saygısı olanlar için bir 
borçtur. Bu sebepledir ki 
güvenilir arkadaılarımı bu· 
raya çağırdım. Bunlar bu 
dediğim İf üzerinde önemle 
çalışıyorlar. " 

Bu cevabında bakan, ga· 
zetelerin doğru olmıyan 
yorulan üzerindeki duygula
rına sok yer vermişti. iş 
alanında, her kıymeti kendi 
çevresinde faydalandırmağı 
erge bilen bir bakan için bu 
söı.ler yalnız, asil bir arka
daşlık duygusunun ilhamı 
değildi. Bu cevapta kültür 
işlerinin birer başarıcısı ola
cak her unsura özel kıyme
tini vermeğe çalışan ve 
bunun için kendinde geniş 
bir meıuliyet duyan Hr 
bakanın derin düşünüş kuv· 
veti vardı. 

Bakanlık örgütündeki de
ğişiklikleri adlan ile öğren
miştim. Kültür kurulunda da 
kimlerin çahşacaiını okurla· 
rımıza bildirmek gerekti; he· 
men sordum: 

- Kültür kurulunda ka
lanlar kimlerdir? Çekilenle
rin yerlerine kimler geliyor? 

- Killtilr kurulunda aslan 
iki llyelik açıktı. Saffet daha 

önce kendine başka bir it 
verilmesini dilemişti. Yerle
rinde bırakılanlar Baıkan 
Ihsan ve üye Ali Haydardır. 
Açık üyeliklere a11l olarak 
şimdilik lzmir kllltür direk
törü Hikmet Türk getirilmiı
tir. ,, 

Arıkanın bu cevabı ile 
kültür kurulunun alacağı ye· 
ni yön aydınlanmıştı. Bakan
lıkta kültür kurulunun no
mal çalıımasından baıka ö
zel komisyonlara da esaslı 
sorular verildiğini ve bunlar 

üzerinde çalıııldığını öğrenmiı· 
tik. Uzmanlarla kurulan bu 
komisyonlar, yapılan geniı 
araıtırmaları teknik bir yön
den inceleyip karar altıaa 
alınacak ıekle getirecekler· 
di. 

Bu cevabile bakan, kllltUr 
iılerinde tutulacak yeni yo· 
lun ana çizgilerini aydınlatb. 
Okutma kayaaldannın tek 
sistem ve tek kitap prensi
bine, uygunlaıtırılması ileıiki 

kültür çalışmalarının esaıı 

oluyordu. Ancak bu eıaıtan 
-Devamı 4 üncil Sahifede-

Sayın konuğumuz 
Bugfto ş~hrimizdeo 

ayrıldılar 

Ali Çetinkaya 
Sayın konuğumuz Bayın· 

dırlık b~kanı Ali Çetiokaya, 
bugün öğleyiode şehrimiz· · 
den hareket etmiştir.Bakan, 
istasyonda General Kazım 
Dirik, ve ilimizin en y6ksek 
erkioı, Devlet demiryolları 
7 inci ve 8 inci iıletme mil
fettiıleri ve daha bir çok 
zevat tarafından istasyonda 
uğurlanmıılardır. 

Askeri bando bir mllfreıe 

1 
asker selim resmini ifa e7-
lemi1tir. 



~~~~-~~---- --. ----------=------.• _....:;;_.--;--- ~ ---- ~----.--~ - ---- ~-~ -------·- . . 
---~- •. -l 

- - - -- -

-- - . ~ ----- -- - ---- -
-----~---- ~--------· - -- - --· - ~ ---· . - - . - - . 

-, • • ·- - a - ~ ---~·--~.:: ·--• =-· ---: - • - ~ • _:::__ -::______:__ • - - - - ~ --,. :ı;- - -· - • • - - - -- -

:ahlfe 2 

Dedi ve amiri ile genç 
yeğenini teşyi etti. Boni, kı
zın yüzüne baktı fakat ala
ka göstermedi. Onun aklı, 
dakikadan dakikaya olümü
nU bekliyen, korku içinde 
titr~yen zavallı ihtiyar ka
dında idi.. Kendi kendine: 

- Üzüntülü bir hayat, Ö· 

itim korkusu, intikam alma
dan hayata veda ... 

diye mmldandı. 
Kominr Amprien, yeğeni

nin yfizüne hayretle bakarak: 
- Galiba, ihtiyar Kon

bard'ın yüzünü görmeden 
çılgınlığı intil:al etti! 

Boni, dayısının bu sözleri 
üzerine güldü ve: 

- Bir türlü aklımdan çık
mıyor. ihtiyar kadının heye· 
canı, onun yatak odasında 
birçok altın çıkıları sakladı
ğını zannederek bu parala
ra biran evvel kavuşmak is
tiyenlerde de olsa gerek..ls
termisiniz, ihtiyar haklı çık
sın?. 

- Sen himaye edersen 
tabii olacak.. Şimdi sırası 
gelmişken bir sorayım: Pa
raca nasılsın? Bana doğru 

öyle! Zira başkalarından 
evvel ihtiyar kadının parası· 
na senin g-öz dikmeni arzu 
etmiyorum. 

- Çok teşekkür ederim 
dayıcığım, babamdan artan u-

fak tüfek bir şeyler bana intikal 

etti. Zannederim bunlar ye

tecektir. Yeter ki, güzel Ha

milton şehri, ona hizmet 

edenleri mahru::n bırakma

sın .. Bilirmisiniz; Pontes pan· 

siyonuna, iş aramağa gelmiş 

yabancı bir adam süsünü 

vererek gitmeği düşünüyo· 

rum. - Filhakika yalan da 
değil ya • eğer sizin tah· 

min ettiğiniz gibi ihtiyar 

kadın, ne söylediğini bilmi · 

yen bir çılgın ise, gene ken

dimi belli ettirmeden bir 

müddet bu pansiyonda otu
racağım. 

- Dedektif olduğunu söy

Jemeğe tenezzül etmiyorsun 
galiba! 

- Yok, fakat o pansi

yonda oturan diğer müşte
rilerin serbest kalmaları için 
böyle daha iyi olur. Bilme
sinler ki, aralarında sivil 
bir zcbıta memuru vardır. 
Bundan maada, ihtiyar ma
Konbaret, hakikaten sivil 
bir zabıta memuruna muh· 

. taç ise, benim şahsımın giz
li kalması, onun için daha 
faideli olacaktır. 

Boni'nin bu fikri, dayısı 
Amprien 'in de kanaatına 
mülayim geldiğinden: 

- Nasıl istersen öyle 
yap çocuğum. Ben senin 
dedektif olduğunu Jdmseye 
aöyliyecek değilim. 

.,.. 
• • 

29 Haziran bir cumartesi 
günü öğleden sonra, çok 
şık giyinmiş olan Boni, as
falt döşenmiş Geston cad
desinden kayarak koşan bir 
otobüsün içinde sağa sola 

bakarak Pontes pansiyonu
nu arıyordu. Aylardanberi 
Londra'da ve Nevyork'ta 
daima güzel, zarif ve mun
tazam parklar, bahçeler gör
meğe alışmış olan Boni, 
Pontes pansiyonunun bahçe· 
sinde sıralanmış olan ağaç

ları ve bu ağaçların sağ ve 
sol yanlarındaki çiçekleri 
bi.raz ihmal edilmiş gördü. 
Bu manzara, uzun müddet 
güzel şeyler görmeğe alışan 
gözlerin yorğunluğunu gi-
dermeğe yarardı. Binanın 
hayat kısmındaki mermer 
stünlar arasında gerilmiş bir 
salıncak, içinde sallanan dil
ber kız, Boni'nin nazarlarmı 
çekti. Boni sevindi ve ken
di kendine: 

- Burada hoş vakit ge
çireceğiz. 

Diye mırıldandı. 
Kız, hakikaten güzeldi. Üç 

katlı ve oldukça değerli bir 
mimarın eseri olan binanın 
manzarası dururken, Boninin 
doğrudan doğruya ve dik· 
katle salıncaktaki kızı süz
mesi, dilberin de nazarıdik-

katini celbetmiş ve fakat bu· 

na rağmen onu görmemez

liğe gelmişti . 
Emsaline az tesadüf olu

nan Pontes pansiyonu binası 
zevkle oturulabilecek bir ev 
idi. Bu binanın klişesi " ci-

nayetin vukubulduğu ev " 

diye kimbilir ne kadar za

man sonra gazetelere geçe

cek ve Boni, bundan büyük 

bir zevk duyacak? 

Bütün bu ihtimallere rağ

men genç dedektif, 

mermer merdivenleri ağır 

ağır çıkarken, yahnız birşey 

düşünüyordu: madam "Pon-, 

tes,, in pansiyonunda boş bir 

oda bulabilirse, bergün sa

lıncaktaki güzel kızı görmek 

saadetine kavuşacaktır. 

( Deı•am edecek ) -----------
Ağaçlar 

eden sulanmıyor? 
Bornova'da (Kazım Dirik) 

madallesinde belediye tara-

fınban dikilen ağaçlcrr, ara 
sıra olsun sulanmadığından ya

rısından fazlası kurumuştur . 
Bornova okurlarımızdan 

aldığımız bir mektupta bu 
halden şikayet olunuyor. 
Bornovr. be ediyesinin naza
rı dikkAtini CP: "lcderiz. ------·-------

ki ~azeteci 
Haydutlar tarafından 

dağa kaldırıldı 
Son posta ile gelen P ris 

gazetelerinde okunduğuna 
göre, Pekinden otomobille 
Mongolistana gitmek istiyen 
bir İngiliz ve bir Alman ga
zete muharriri haydutlar ta
rafından dağa kaldırılmışlar
dır. Haydutlar, gazeteciler· 
den 100 bin dolar istiyorlar. 
Bu para verilmediği takdirde 
gazete muharrirleri öldürü· 
Jeceklerdir. 

(OluaalBlr_llk.;;:,) ________ _, __ _ 
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2 Ağustos - 1935 .. Yazcın: M· 
Tefrika No. 117 

üzeredir. Amerika'da, Ka· 

nada, Rusya, Romanya ve 

bütün müstahsil ülkelerde 

bu yıl yetişen buğday mab-

Sal.--.heddin Alman ordu un içeı·iye kadar çeknıİŞ ', 
oııra merkezden biı· hücum yaparak perişan etnıi611 

. ·o o 
sulü, geçen seneninkine nis- Salaheddin, çadmnın önün- - Musul fırkası, merke- Jeri şaşırarak biran ıç;dı· 
betle fazladır. deydi. Eğer buradan karde- ze gelsin, hep beraber hü- dukları yerde kahnışla bt 

Merkezi Avrupada önümüz- şinin çadmna doğru çekilme· cum edilecek. 0 , gülüyordu. At~k er 
deki yıl buğday zer'iyatmm seydi, kurtulması imkanı ol- Tam sırasıydı. Merkez yetişmişti. Saliheddıo 
noksan yapılacağını söyleni- mıyacaktı. Düşman, Salahed· kuvveti, Musul fırkası ile yubi. k dıO' 

d . · d kadar airdi birleşerek hücum etti. Mu- - Şunlar - dedi .. 
8 

rl•' 
yor. Zira 1934 senesi mah- ının ça ırıaa 6 ' o 

ne varsa yağma etti. Açhk vaffakiyete diyecek yoktu: dır, gerçe bana saldır•Y ı 
sulünden piyasalarda olduk- ve ihtiras, Alman ordusunun Düşman, koğduğu, parça- fakat diri diri yakalaY1"~f 
ça bol stoklar vardır. . · t' ladıaı kuvvetin, böyle kuv- Ve bu sözleri Plüt .. e•,,,. 

şuurunu alt - üst ettırmış ı · 6 d 11 
Kanada mahsulü, 1933 ve vetli bir halde gerisin geri· atını sağa doğru sür ub, Jg 

Adeta harbı bırakmış, ça- k y o 
1934 ahsulu··nd de ok ye gelerek kendisini ezebi- labalıgvın içinde 8 

m en ç pulu düşünüyordu . 
fazladir. Salaheddini Eyyubi, küçük leccğini hiç te hatırlama- gitti. 

d 
mıştı. ikindi vaktE ~ 

Amerika piyasaların a bir tepeden bakıyordu . He· Musul fırkasının arkasın- Ufuklar hiç gözükaıü.Y0 ~·! 
bugday fiatları sağlamdır. men bağırdı : dan Mısır fırkası harekete lki taraf aç, yorgun, fad~' 

Kurnaz komiser geçmişti. büsbütün kızışmış olarak 

Havadan ze gin ol
mak istiyor u! 

Lil'de sigorta kumpanyalarını tuzağa 

düşiirmek istiyen komiser yakalandı 
Paris - Lil şehrinde Bu

nevol adındil bir poJis 
komiseri, elinde bulundur
duğu değerli pul kolleksi
yonlarını muhtelif kumpan
yalara 200 bin frank 
mukabilinde sigorta ettir
mişti. Bunevol, geçen hafta 
bu kumpanyalara ayrı ayrı 

yazdığı mektuplarda pulları· 
nın yandığını bildirmiş ve 
parayı istemiştir. 

Sigorta kumpanyaları, mek· 
tuplı:trın tarihlerinden şüp
he ettiklerinden zabıtaya ih· 

bar etmeğe karar vermişler 
ve tahkikat yapılmasını iste
mişlerdir. Yapılan araştır

mctlar sonncunda, Bunevol, 
her nasılsa eline geçirdiği 
bir pul koleksiyonunu bun· 
dan çok evvel kendisinin 
diye sjgorta ettirmiş ve son
ra da yerine iade etmiştir! 

Komiserin evinde 1 frank 
35 santim kıymetinde bir 
kaç adet posta pulundan 
başka hiç bir şey bulunma
mıştır. Zabıta, polis komise
rini derhal tevkif etmiştir. 

~~~~~----·--•e-ı···-----~~~~-
1 n gili zl er hazırlanıyorlar 

Bu ay yeni manev
ralar yapacaklar 

-· Son hava manevraları, erkanıharhi· 
yeyi hiç memnun etmedi .. 

Londradan yazılıyor : 
lngilterenin son zamanlar

da aldığı durumu, hava ve 
donanma manevralarına ver
diği önemi göz önüne geti
rirsek, bir savaş arefesinde 

bulunduğumuza zahip olma

mak mümkün değildir. Maa· 

haza bu hazırlıkları, başka 

tnrlü de tefsir edebiJiriz : 

"Hazır ol cenge, ister isen 

sulbü salah ,, .. Fakat ne o
lursa olsun, hakikat şudur ki 
lngiltere, geçen yıUara nis
betle bu sene başka bir yol 
takip elmeğe başlamıştır. 
Manevralar çoğaldı, hava ku· 
vetlerine verilen önem, dün
künden çok fazla olduğu gibi 
Londramn müdafaası da bu
gün büsbütün başka türlii 
düşünülüyor .. 

Bu ay içinde başlıyacak 
olan ordu manevralar,ı, 12 
seneden beri yapılmamıştı. 
Bu manevralara 200 tank 
ta iştirak edecektir. Bu ma-

1 
nevralar, "Susaks,, "Hamup· 

suir,, ve uültşair,, de ola

caktır. 

Bu manevraların sonucu, 

lngiltere'nin 1935 yıhndaki 
süel durumunun derecesini 

gösterecektir. Bu manevra

ları, bizzat İngiltere impara

torluğu erkanı harbiyei 

umumiye reisi idare edecek
tir. 

Piyade kıttaatından baıka 
süvari kıtaatı, lopçu ve 

makineli tüfenk kıtaatı işti

rak edecektir. 

lngiltere erkinıharbiyesinin 

son hava manevraları hak- ' 
kındaki fikri bedbinanedir. 
Bu seb~pledirki lngiltere hü
k fımeti, ordu manevraların
dan sonra ulusal müdcıfaa 
işleri için yeni bir program 
tanzim edecektir. İlgili ma
kamlar, bu programın, lngil· 
tereye 250 milyon liraya mal 
olacağını söylüyorlar. 

Birinci fırkaya Alieddin vüşüyorlardı . . ,o· 
bey kumanda ediyordu. Va- Harp sahası, mabşert de' 
kit öğleyi geçmişti. Bizzat d d G" öğle ırıyor u. uneş, ~ f 
Saliheddin Eyyubi, dört beri, durmadan ortalığl 
Alman kadını ile karşılaştı. kıyordu. ~ A~~j 
Kadınlar onu tanımışlardı. Saliheddini Eyyubı, "ef' 

- Salaheddin, Salihed- kalesinden getirttiği kU\'t'~ 
nin! ferle de kendi ordusuııU 

Diye bağ11arak ona sal-
viye etmişti. ~il 

dırdılar. Saliheddin, ancak Almanlara daha ilk g .~ 
bu seslerden sonra karşısın· d k at&J.1 
kilerin kadın olduklarını an- mükemmel bir aya or0~ 

istemişti. Düşman kaç•.'/ 
1 
• .ı: 

lamıştı. ıo.ı r 
Sola doğru bağırdı: Fakat ric'at hattı ke

9
• dı~ 

B 1 hl·ç uaıııı8 - Atak bey, Atak beyi u, on arın 

Bu zat, kendi 
rmın kumandanı 

hükumdar gibi, 
binmişti. 

muhafızla
idi. O da, 
gök ata 

Saliheddin kılıcını indir· 
miş, ellerini kalçasına daya
mış, kahkahalarla gülüyor
du. Alman kadın muharip-

Yunan 
Asileri için genel 

af düşfioiilftyor 
Atina - 1 Mart 935 is

yanını yapanlar hakkında 

genel af ilin edileceği söy
leniyor. Bu mes'ele hakkmda 
gazetecilere diyevde bulunan 
Tüze bakanı, böyle bir affın 
çok lüzumlu olduğunu söy
lemiş ve fakat buna, ancak 
başbakanın salahiyettar bu
lunduğunu ilive eylemiştir. 

Bulgar 
Hükumeti tuz iohi· 
sarını kaldır1 yor 

Sofya - Bulgar ulusal 
ekonomi bakanının başkan· 
lığı altında sık sık toplanan 
Bulgar tecimerleri, Bulgaris
tan ekonomi işleri üzerinde 
konuşmalar yapmaktadırlar. 
Son bir toplantıda tuz inhi· 
sarmın kaldırılması konuşul
muştur. 

Dış piyasalarda 
~eker f iatleri geçen 

hafta yükseldi 
Birbirini takip eden sipa

rişler ve alıcıların hararetli 
hareketleri, geçen hafta şe
ker piyasasını fırlatmıştır. 

Merkezi Avrupadaki şeker 
tüccarları, bu durumu gö
rerek ellerindeki malı sat
makta nazlı hareket etmişler, 
bazıları da bundan istinkaf 
eylemişlerdir. 

bir vaziyetti. k8d•1 

Salaheddioin ~u ke~~~· 
seri bir manevra ıle. 1 ,e~' 
}erini tuzağa düşürebı ~.~•t 
ni akılları almıyordu. d . 

ı· 

ortada bir hakikat "
81

, JI 
h. b•' 

Almanların mü ıaı 

mı sarılmıştı . ~or 
Kendi karargahlarıııa p.~· 

ru, panik yapmışlardı~ 
8 

b•f 
şam karaltıları basaıag 

'f 
lamıştı. . eııV 

Salaheddio, son bıt 
vermişti: l\''f 

Askerlerimden ya t•' 
yorum. Metin olsuolatı ~t'' 
hammül göstersinle~ı .. ~tOf 
cekleri mükafat buYu sı1''~ 
Dilşman ordugahını b• . 
.. . ! .. ~ı 
uzereyız 

1 6, .. . 
Ve asker bu eınir e ~~ 

taze bir kuvvet alaı•~ 5ı•1 

'ki ' gene canlandı ve 1 d0 

sonra deniz tarafıodad 18tı~' ydıll ~~ 
ğan ay, bu ovayı 8 

0,uo 
ca şöyle bir duruoı g / 

_ Arkası "0
' 

Ulusal 

Birlik 
ı;elO e/' 

Caudclik siyasal ~8 dii IJ~f 
Sahibi: Haydar Ruş 

Neşriyat müdürii: 
H d . ıvazhe1 

am ı 6 I 
Telefon: 277 ·•·i"' . ... 

Adres : ızaıır 
Beyler sok ğı 

Aboııe şartları : H'-' 
700 kuruş sene h~ 
400 11 altı a"/ 

ilan şartI~t~ 
Resmi ilanlar jçı1>1•

0

Jl"'ıt ti J'. 
Maarif cemiye t e~1 

bürosuna müracsa 
melidir. ;d',e' 

Hususi ilanlar : rıl•' tJ 
hanede kararlaştı pOı, 
Basıldığı yer :ANJ\v- / 
matbaası ,,,.tfl"".~ 
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Koçok itilaf Olivier ve şüreka· Kiralık evi ] N. v. Fratelli Sperco Vapur Ace1:1t1111 
llubshurg'Jarın Avus· L. . oJanlar VV. F. H. Van ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
1 sı ımıtet vapur 
Urya tahtına gelme· Oer Zee "ORESTES" vapuru elyevm limanımızda olup 19 temmuıd• 
le · · acentası Birinci ve ikinci kordon Anvers, Rotterdam ve Hamburg limanları için yük ala .. v~)l)J istemiyorlar ile Karantina ve Güzelyah & Co. caktır. 

ıyanadan yazılıyor: Cendeli Han. Birinci kor- semtlerinde laakal altı odah DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 11GANYMEDES,, vapuru temmuzda beklenmekte olup 
Yugoslavya başbakanı M. don. Tel. 2443 kiralık bir ev aranmaktadır. " DERINDJE ,. vapuru 7 yükünü boşalttıktan sonra Burgaı, Varvna ve Köstenco 

Stoyadinoviç'in Habsburg EUerman Linyn Ltd. Evini kiraya vermek isteyen ağustosta bekleniyor, 8 limanları için yük alacaktır. 
bınedanı hakkında Avrupa "FLAMINIAN. vapuru ay ev sahipleri ile ellerinde ki· ağustosa kadar Anvera, " HERMES. vapuru 27 temmuzdan J •iuıtoıa kadar 

~~Zttelerine verdiği diyev, sonunda Liverpol ve Svvcn- raya verilecek evleri bulu- Rotterdam, Hamburg ve Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 
•Yana siya.al çevenlerinde seada gelip tahliyede bulu- nan simsarların matbaamrıa Bremen için yük alacaklar. yük alacaktır. 

derin k' I müracaatları. " ALIMNIA " vapuru 9 
12 ı ıs er yapmıştır. nacaktır. ağustosta bekleniyor, Ham- "GANYMEDES11 vapuru ağustostan 16 ağustosa 

Stoyadinoviç, Yugoslavya- " DRACO " vapuru 29 temmuzda Hamburg, Bre- burg, Bremen ve Anversten kadar Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburıı liman-
llıo, Habsburg hanedanının temmuzda Hull, Anvers ve yük çıkaracaktır. ları için yük alacaktır. t k men ve Anversten gelip tah-
te rar Avusturya tah- Londradan gelip tahliyede "ARTA., vapuru 19 ağus- SVENSKA ORIENT LfNIEN 
•na ) b 1 k . d Jiyedc bulunacaktır. tosta bekleniyor, 22 ağus- d b ki 

Old v ge melerine muarız u unaca ve aynı zaman a Not: Vurul tarihleri ve " VASALAND " motörü 30 temmuz a e enmekte olup 
u L d H 11 • • "' k tosa kadar Anve~s, Roter-
iUnu söyledikten son- on ra ve u ıçm yu yükünü boşalttıktan sonra Roterdam, Hamburgn, Copen· rı k vapurların isimleri üzerine dam, Hamburg ve Bremen 

b' Üçük itilafın daima değişikliklerden mes'uliyet için yük alacaktır. hage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg ve Iskandioavya limanla· 
u kanaatı ileri sürdügw ünü SERViCE DIRECT rıoa hareket edecektir. ~e kabul edilmez . 
. orta Avrupayı günün bi- DANUBIEN SERViCE MARITIM ROUMAIN rınde l T . 
b' vo kana çevirebilecek TUNA HAT 1 " ALBAJUL YA " vapuru 19 ağustosta gelip ayni gilnde 
l~r durumun ihdasını hiçbir ••TISZA., motörü 6 ağus- Malta, napoli Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. 

ey~an •rzu etmediğini ilave tosta bekleniyor, Buda- Hamit: ilandaki hareket tarihlerindeki değ'itikliklerden 
Cfbiştir. Şekeı· Fbrikaları 1'ürk Anonim Şirketi peşte. Bratislava ve Viyana Acente mes'uliyet kabul etmez. -----lugiliz 

hahçevaııını n aldığı 
l Nişanlar 

... Obdra - Dünyamn en 

... eıhu b 
ıa10 ' ahçevanı, Britanya-
lf,1 Suanmor şehrindedir. 
b .. ~bb 80 yaşında bulunan 

.. 1 t' 
lbıkt 'Yar, Pınık adını taşı-
dik 1 ve l.ıcr cins sebze 
bir inekte fevkalade büyük 
~ .. k'töbrct kazanmış bulun-

•dır 
Pınılc .b'Jb . 

beı 1 ' ı assa radıka ve 
dtt t Ya yetiıtirmekte son 
d. tce mab' . p k . 'Ye k ırmış. ın: , şım· 
Mhreradar bahçevanlıktaki 
"it. •nden dolayı (700) adet 

11 almıştır. 

'-ita 
til~larınıza GOzel 

Q·' llataralarmıza Şık 
lt Albüm, Ve sair 

Cilt Jşleri Yaptır-
• inak isterseniz : 

~ l'J.:N/ KAV AFLAR • 
rşısıncla 34 Numarada 

~ .. Ali Rıza - -
'1iteU· 

•tbanesine uğrayınız. 

S • 3 000 OOO'fü k J • için yük alacaktır. Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Talıliye ermayesı ' , r ırası "ATID,, motörü 15 ağus-
şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına miıracaat İstanbul Bahçe kapı dördüncü tosta bekleniyor, Budapeşte, edilmesi rica olunur. Telefon: 2()()4 _ 2005 _ 2663 

Bratislava ve Viyana için 

=--Taze temiz ucuz 
y6 ~ D ~~~~.tır;,, 

0 
tör il a ğu •to. ,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~~'\ 

sun sonuna doğru bekleni- ~'fu·· rk Hava Kurumu~_= 
yor, Budapeşte, Britislava ve 

•I v;b~~~~~~rt~~~·;~~ ~ Büyük Piyangosu_=-=~ 
LINES LTD. = 
LIVERPUL =-= Şimdive kadar binlerce kişiyi -~== 

.ilaç 
Her türlü tuvalet çeşitleri 

IIamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak No: 37 

fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme· mağazası 

llanıza Riistcnı beyirı Jot.oğrnflıaııt•si, lzmirde e11 

fotoğraf çelanekle ş~hreı bulan bir san 'at ocağıdır. En 
nııişkülpesent olanlar dahi, burada çektirdikleri foıol:raj

lnrdmı memnun kalmışlardır. 
llamza Rüstem beJirı, fotoğraf mulremesi $Utarı ma-

ğazası da muhterem mı1ştcrilerinin irıce zcııklerine göre 
lıer çeşit malları, fotoğraı makinelerini lmlundurm<ıkla· 

dır, Bir zıyareı lıer şeyi ispata kafidir. 
(lzmir · Başturak caddesi, Refik ... 

AV~~ 

o 11 ıu iı• 
l &lrcıetl .DAN!.<ASI ı 

"GNERNMORE .. vapuru J 

12 ağustosta bekleniyor, __ : zen~i o etnıişti ... ~ 
Anvers ve Liverpuldan yük 
çıkarıp Köstence, Galaç ve ~ 19. cu teı'lİp 4•. cil keşide 11 Ağu~tostudır§ 
Braila için yük alacaktır. = B k 1 k • 3- 000 t• d = 

Geliş tarihleri ve vapur~ ~ üyü ı·aınıye: a, ıra ır ~ 
ların isimleri üzerine mes'u = Avrıca: 15,000, 12,000, 10,000 Jiı·a .lık =--
Jiyet kabul edilmez. J 

Birinci Kordon, telefon = ikramiyelerle (20,000 lirH) lık uıükafot ~ 
No. 2007 - 2008 ;; vardır. ~ 

D O K T O-R-•• \nılllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
Ali Agah •llllll llllllllllllllllllllllllllllllllllılllllllllillllllllllllllllllf 11111111111111111111111111111111 

Çocuk ff astahkları -ı • -
Mütehassısı_ - Zfil}f yüıı meıısucatJ~-

''·inci Beyler Sokağı N. 68 

--Te_.lefi-on-

34

-

52--:Türk Anonim sirketi~ 
Satılık motör . = ,) = 

~ 

12 beygir kuvetinde (Dizel) 
markalı az kullanılmış bjr 
fTIOtör _satılıktır. Taliplerin 

arehanemize müracaatları 

= Bu mftesscse, iki ynz bin lira sermaye ile ;;;;; 

~ teşekknl etmiş ve Di Ory en tal Karpet Manu-§ 
fakçörers Limited (Şark hah) şirketine ait =: 

- lzmirde Halkapınardaki kuma~ fabrikasını satın = i an olunur. - -
________ _._ - almıştır. 14"ahrika bntnn te~kiHit ve tesisat ''e mns- = 

Ôksnrenler! Mut-

laka (Okamentol) 

öksOrilk şekerle- ~ 
rini tccrnbc edi· ~ 

ıiz .. ~ 
~ 

CQ 

- tahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 ta· 5 
rihinden itibaren yeni şirket tarafından işletil- ~ = mektedir. Her nevi ynn iplikleri, kumaş, hatta- 5 
niye ve çorap imal edilecektir. Mamulatın emsa- ~ 

=: line faikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. ~ = Bu mamulat Peştemalcılar başında eski Orozdibak ~ 
ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve sataş fab- ~ - . -=: rika içinde yapılmaktadır. ~ 

= Posta kutusu: 127 ~ 
Q.J = Telgraf adresi: lzmir;.:.Alsancak ~ > = Telefon oumarası 2432 ve 3564 := 
Q • 11111111111111111111111111111111• 111111111111111 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU i 

• ~ • 1·--S ümer Bank-· ( . ~ , . ~ 
~ 

Ve Pftrjen ~ahapın 

en ftstnn bir mOs· 

bil şekeri olduğu· 
nu uoutmayııuz. 

Kuvvetli mnshil 
istiyenler Şahap 

Sı1!hat snrgftn 

haplarını Maruf 
ecza depolarından 
ve eczanelerden 

arasınlar. 

~, 

-Fabrikaları mamulatı 

YerJi malların en iyisi, eıı suğla
mı, en ucuzu en güzeli 

Dereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazaı·1 

lzmir şubesinde bulursunuz 



-
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2 Ağustoı 93S (Dlasal Birlik) 

-------------------

-

Vapur ilcretleri 
Dlln hu mes'ele 
görOşOlmedi 

t s~ 

Cuzam 
Hastalığı tedavi edi· 

lehilecek mi? 
.. uoiill 

Doğu Afrikasında her iki taraf sftel hazırlıklara devam ediyor 
Liman tarife komisyonu, Bir Fransız profesor. 'çiıı 

önümüzdeki altı aylık devre Cüzam hastalığını tedavı 1 ı 
için tatbik edilecek yeni li· bir formul bulduiunu fraosı 
man yiikleme ve boşaltma gazeteleri yazmaktad~ 
tarifesini son olarak gözden ltalyanlar, Somaliden az ,Eritreden 
geçirmek ilzere dün bir top· Zayi tasdiknaoıe 

çok korkmağa başlamışlar .. Jantı daha yapmıştır. Bu Buca orta okulundan 1935 
toplantı da Karşıyaka vapur . d 81oı•f 

senesı Temmuz ayın a 
vapur ücretlerinin tenzili · k•Y' 
mes'elesi de görüşülecekti. olduğum tasdiknameyı w ............... , •• ,,,,,,.,.,,,,. .. ,.,,,.,,,__ ,... ......, .... ... ............... .,...,. ...,.,,... • ....,...,...,._,,...__.-...-....... --- ........... .........,""".,,...,,,,,...,""' 

Habeş imparatoru Haile Selase, Adis-Ababa polis teşkilatını kaldırmış Fakat komisyon ancak yeni bettim. Yenisini alacağııııd•ll 
tarifeyi inceliyebilmiş ve pa· eskisinin hükmü kahnad1i 1111 

zarteıi günü bu mes'ele ilin ederim. 
11

• 
ve emniyet işlerini merkez kumandanlığına vermiştir •• 

lstanbol 2 ( Özel ) - Alman ajansının Adis • Ababa tertibatı almış ve şehrin zabıta itlerini tamamen or· 
,.e Eritre muhabirlerinden aldığı son haberlerde de· duya vermiştir. Adis • Ababa polis işleri, askeri mer· 

hakkında karar vermek için Buca orta okulu ıııeı~ı 
tekrar toplanmak üzere da· larından 339 auıııar• 

niliyor ki: kez kumandanlığına devredilmiştir. ğılmışhr. Fethi Noya~------

" ftalyanlar, Somaliden az ve Eritreden çok kor· Eritre cephesindeki Italyan kuvvetleri, tedrici surette lzmi r milli emlak müdürlüğündeıı: 
kuyorlar. itulyan kumandanlanoın takip ettiklerime• Habeşistan topraklarına sokulmakta devam ediyorlar. 
tot ye kullandıkları tek.pik, Habeşistaoın iç durumunu Şimali Habeşistan sınırlarındaki Italyan karakolları 
karıştırmak ve muhtelif kabileler başkanlarını, Haile yeni kuvuetlerle takviye edilmiştir. Buralardaki Habeş 
Scluse aleyhine çevirmektir. ltalyanlar bu iş için çok kuvvetleri, fngiliz Somalisine çekilmişlerdir. 

Bedeli 

Karantina selçuk sokağında 46 numaralı ev 70~ 
Bayraklı taksim sokağında 4 numaralı ev ~1 ,. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri bedelleri peşıP pre 
ra veya ikinci tertip mübadil vesikasile ödenmek n;ede 
müzayedeye konulmunş ise de dört numaralı eve Y ı ıJ' 
yirmi beş zamla talip zuhur etmiş ve diğerine de talip ;il· 
bur etmediğinden on gün müddetle temdidine karar "~·tli 
miştir. Taliplerin 8; 8-93S Perşembe günü saat 15 de 

0 
1 

emlik müdüriyetine müracaatları. 2~ 

para arfediyorlar. Haile Seluse, bunu pek iyi bildiği Istanbul 2 (Özel)- Habeşistanda bulunan ve ltalya 
içindir ki, Italyanlorın propagandalannı aklın bırak· tabiiyetini haiz olan 12 ada ahalisinin, hemen Habeş 
tıracak mukabil tedbirleri hiç ihmal etmemiştir. Ha· topraklarını terketmeleri, İtalyanın Adis • Ababa elçisi 
be imparatoru, Adis • Ababada baştan başa muhafaza vasıtasile kendilerine bildirilmiştir. -------·· ............ ·--------

Kül tür işlerimiz 
her an zihnimi yormaktayım. l(riz ve aı-.lık yeni-

Batı Olkelerde 
lzmir milli emlak modnrlttg" ondeıı: 

-Baştarafı birinci sahifede -

saptanma alanına geçilirken 
uzmanların sözlerine önem 
verilmektedir. 

Büyük parti kurultayı ge· 
çen Mayısta kültürümüz için 
yeni bir prensip koydu ve 
köy çocuklarının ilk öğretim 
şeklini değiıtirdi bunlar için 
kısa zamanda pratik hayat 
için lüzumlu bilgiyi verebi
lecek üç veya dört sömestrli 
köy okulları kurulmaaı esası 
programa girdi. 

Bu okullar, çocukları yük· 
sek öğretim derecelerine 
hazulayan ilk okullardan 
ayrı olacaktır. Buralarda 
çocukların daha olgun yaı· 
ta okumağa başlamaları ve 
okumanın ar asız devam et· 
mesi ve bu iti devletin as· 
kerlik borcu gibi sıkı tut· 
ması gene programda ifade 
olunmuıtur. 

Saffet Arıkan, Kurultaya 
unulan parti- programı tas· 
lağının hazırlanııında parti 
genkurulu üyesi olarak bu· 
lunmuştur. 

Kurultay asbaıkanı, B. Arı· 
kan, kurultayın onayladığı 
ulusal eğitim esaslarını bakan 
olarak saptamak ödevini al· 
mışh. 

Kültilr bakanının, program· 
daki köy okulları üzerinde 
ötedenberi çahıtığını da bi· 
liyorduk . Bunun üzerinde 
Ulus okuyucularının aydın· 
lanmasında büyük değer var· 
dı, bunu geri bırakmıyarak 
sordum: 

- Parti programında bir 
özenlik verilmeai göz önüne 
alınan köy okulları için ne 
hazırlıklar vardır ? 

- Çok yerinde olan bu 
program maddesi ile ilk 
glindenberi ilgilendim. An· 
cak size timdilik kesin bir 
karar söyliyebilecek sonuca 
varmış değilim. Bilirsiniz ki 
böyle bütün bir kütleyi en 
çok ilgilendiren itlerde, ya· 
pılacak şey, en ince parça· 
ına varıncaya kadar nasıl 

yapılacağı düşünülmek; ya· 
pacağın yerine kendini koy· 
mak; yapabilir olduiuna 
kandıktan sonra karar ve 
emir vermektir. Bunun için
dir ki bakanlığın en önemli 
olan bu işi ile bu yönden 

Ancak işin nasıl bir çerçeve ~ 
ıJt' 
soo 

Halkapınarda kiğıthane caddesinde 250-2 n.olu ev 6r/J 
için alınmasında en çok d h d • 
fayda olduğunu kabataılak en aş go" ster ı 
kestirdim. GCSzettiiim amaç; • 

" ., ,, 248 " fırın f1fJ 
,, " " 250 ,, dükkiD so0 
" " ,, ?.50-1 " ev ıSO 

köy okulu talebelerinin, Ke- ••>4------
malist, yurtsever, uıuscıı. birer Kopenhag" da 30 bin kişi kralın sa
fert; kamuğasıyı özel düılin· 

Bornova havuz başı mevkiinde 25,29 " ev ırfJ 
Karşıyaka bayraklı karanfil sokağında 10 ,, dükkio 'kiııd 

c~ ustünde tutar ekonomik rayı önünde (Açız!) diye hag" ırmışlar 
bırer unsur olmaıydır. Bu 
amaca varmak için yeni bir lıtanbul 2 (vzel) - Av· rayı önünde toplanmıılar, 

Yukarıdaki emvalin mülkiyetleri peşin para veY~ 1 t•~· 
tertip mübadil vesikasile ödenmek üzere 29· 7.9,,5 ktl'' 
binden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla satıJac~11da· 
Taliplerin bu müddet zarfında her gün milli emlik :Ss proırarn hazırlamak; var o• rupanın birçok yerlerinde ve (Açızl) diye bai1rarak yar-

lanı bu programa uydurmak açlık baı göstermiıtir. Eko· dım istemişlerdir. Kral, baş 
gerektir. Bunun kolay bir iı nomik buhran, ıon aylarda 

riyetine müracaatları. ~ 

bakan Stamivğ'i saraya ça
olmıyacağını keıtirirainiz. Yal· teairini göıtermeğe baıla· 
nız ıunu ıöyliyeyim ki, köy mııtır. iırmıı ve müteakiben sara· 

lzmir ithalat gümrüğu 
ğönden: 

mttdi1tlD' 

eğetiminde bütün devlet ör· Kopenhağ mülhakatında yın önünde toplanmıı olan 
güllerinin, bakanlıkların köy· aç kalan ve ekonomik du· 30 bin köylünün ayırdığı 
lüden bilgi olarak ne istedik· romlarının islihını istiyen hey'eti kabul ederek ken· 
leri; bu programın temeli o- 30 bin kişilik bir kütle Ko· dilerile uzun müddet konuş
lacaktır. Bakanlığa g-eldiğim penbağa g-elerek kralı~ sa· muştur. 
günlerde bakan arkadaıları· • • • _... ______ _ 

K. 
Müıtamel demir baskı 50 
Müıtamel demir gaz sobası 20 
Hurda gaz lambası O 

Adet 
3 
5 
6 
o 

ma yaptıiım bu ıorulara Ö· 

nemle hazırlamakta oldukla Parti 
rı cevapları bekliyorum. Bun- llyöo kurul ftyelikle· 
lar gelince irdelenecek, ha· • • • .. 
zırlık yapılacak; bu yıl itidir. rıne seçılenlerın odev· 
Bunun içindir ki size keıin leri onaylandı 
bir şey ıöyliyemem, demiı· A k ı (A A) _ C HP tim ~ n ara . • . 

Kültllr • i lerinde bil ü • Genyönkurulu buglin belli 
d ·ı ·ı dş" k t 0 yar toplantısını yaparak bazı 

u ı gı en ıren onulardan .1 b k 1 ki •1 •1 .. b• · d ı d B ı çe •ı an ı arı ı e ı yon 
ırı . o ıınaç ar ır. .unun kurul üyeliklerine ıeçilenle· 

iiıerınde her zaman barçok • .. • . • 
1 .. ı · Ô v t rın odevlerını ınceleyerek 

şey er soy enır. gre men· d p . . · · ı · 
Jeri suçlu çıkaranlar olur onayla ı. artının ıç ıı erı 

ki 1 d •1• ' üzerinde görüşmeler yaptı. çocu ar ça ıımıyor enı ır. 

u ullere itiraz edilir. Bu Hırsız çırak 
bir yığın fikir arasında tek 
birleıilen nokta, on bini 
aıan çocuğun her yıl en iyi 
bir sınamaya iriımesidir. 

Yeni Kültür Bakanının 
ıınaçl rımız üzerinde dura• 
cağından ıüpbe etmemiıtim. 
Sordum: 

- Sınaç öğreneğinde, nu· 
maralarında değiıiklik yapı· 
lacağı haberi doğru mudur? 

- Evet, bunlarda değişik· 
lik yapılmasında · sakınacak 
bir ıey görmüyor ve fayda 
umuyorum. Kaldı ki ben 
fazla olarak ıınaç soruları· 

Ustasının evini soymuş 
Karşıyaka'da Alaybey Na

dir bey ıokağında oturan 
Ali usta evden çıkıp dük· 
kina gittiii zaman çırağı 
Mustafa uıtasının evine git· 
mit ve karııı Eminenin ev· 
de bulunmamasından istifa· 
de ederek 16 lira paraile bir 
Omeia markalı saat, bir 
caket ive ıetcade alarak 
kaçmıştır. Zabıta takibata 
baılamııtır. 

Doğum 
Muharrir arkadaşlarımızdan 

Faik Şemseddin 'in bir kız 
çocuiu dünyaya gelmiıtir. 
Y avroya uzun ömürler diler 
baba ve anaıını I& utlarız. 

Hırsızlık 

Hurda demir parçaları 29 
Hurda demir giriko 23 Yakalanan Ko-
Müstamel çerçive 46 

mttnist)er Köhne baskül tahtaaı 565 
lstanbul - Zabıta, bura· Hurda aandalya O 

da bazı komüniıtleri tevkif Köhne yer ve yol halısı 93 d• ef 
etmiıtir. Tahkikata devam Yukarıda yazılı eşyalar iÜmrüğün demir baş but gO~ 
olunuyor. yasından olup açık arttırma suretile 13-8-935 Sah 001rOj' 

U ıatılacağından taliplerin o gün aaat onda ithılit:' 2~ 
yurken ıatış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 2 .. _y-

0 
Çorabının içinden pa· Sağır, Dilsiz ve körler EnstitilS 

rasını aşırmışlar n· k 1 w d 
Bahribaba parkında bir ıre tör ttgftn en : 

kanape üzerine yatıb uyuyan A - 45 lira kesim ücretli bir mürebbiyelik . .. etoıe~' 
garson Ali'nin yanına yakla· B - 30 lira kesim ücretli bir nakış dikiş el işi öi' 'f' 
ıan üç açık göz, garsonun liği açıktır. ekteP 

1 

çorabı içinde saklı bulunan 1 - Bu öğretmenler mliesaesede yatarlar ve yeo> ·ııı 
220 kuruşu, çorabı jiletle tifade ederler. oııJ•tJı 1 
kestikten ıonra aşırmışlardır. 2 - Mürebbiyelik için kız san'at enstitüsü veY~ eıı 'el 
Bu açık gözlerden ikiıi mektebi mezunu olmak veya ilk mektepler·WŞ -;e 1' 
yakalanmııtır. Bir tanesi beı yıl öğretmenlik etmiş olmak. Nak~t~ .. dıdeP ,e e 
aranmaktadır. iti öğretmenliği için kız san' at enstıtusuP. i defe' 
Yaramaz Çocuk devletçe taıdikli dikiş ve biçki yurtlarından •Y 0, 

ile çıkmıı olmak şarttır. .
0
de ot 

Kos·koca masayı 3 Mürebbiyelerde aranan ciddiyet, talebe ozerı i~ 
atealedi rite ve tahsil yüksekliği tercih sebepleridir. bet -;e;• t' 

v 4 istekliler bir Eylüle kadar fotoğrafı, ~6'1 oıit ,..• 
Kemal paıa bedesteninin veya tasdikli suretleri ile ve bir istida ıle 

1 
ıdıtl•~ıJ~ 

arkasında oturan Haıan F eh- a ı P ) 
ııyaka enstitü~ü direktörlüğüne baş vurdlk buJuO ~-

minin altı yaşlarında Huda- 5 _ istekli çok ve tercih sebepleri müıtere ıJJns•b:yr' 
ver~i ~~ınd~ki. çocuğu eline zaman bir müsabaka yapılacaktır. C!e~ek 1ıJilere 
geçırdıgı kıbrıtlerle oynar· günü gerek kabul edilip edilmediklerı ıst40ı , 
ken ~asanın örtüsünü yak· ayrı bildirilir. 2 8 14 2 )e~' 
mıı bır az sonra maaa da .,, {lJJ( t 

tütüıarak yanmağa başlamış· Hususi Hesaplar Oirektörlttg .,,,p•"~ı 
tır. ateı, civardan yetiıenJer J(ııf• ıbııı 1 
t af d .. dii ül .. t" İdarel hosuslyeye ald olob birinci Sflleymaolye

7 935 uıt ,6rO.ı ar ın an son r muı ur. 20 d 1 iki ti 22 · ,., r JV 
cıddealnde kAln önQm tar anın mtı ye · ddl 16 rP' 

nın, talebenin kapasiteai göz 
önüne alınarak buradan gön
derilmesinde; birinci ikinci 
ve genel sınaçlara ve öiret· 
meninin talebeıine dera yı· 
lında yoklamaıına ayrı ayrı 
kıymet vermek lüzumuna da 
kaniim. 

Afyoncu artarmıya çakarılmıı ise de teklif olunan bedel h• eoc01ı',eıı 
Aziziye mahallesinde oturan • ' medlğlnden artırmanın on gao mtıddetle uzatılıJJ;:~ ıı~rtJI'~ 

Muıtafa, Osman ve Arif'in _Tepecıkte genel evler so· vll4yetçe karara bığlınm•t oldogondıo tarihi uao ıJ•'' g 10' 
evlerine kapıdaki asma ki· kağanda dolaşan Hüseyin otlu on gtın maddede artırmaya devam edlleceğlndeo ııt tı pe_1 ,~,ıı 
lidi kırarak giren hırsız, Süleymanın ilzeri aranmıı letlyenlerln herg<ln Husoai mobaııebe mftdOrltığOOtı ,:sııdof ,~1' 
iki pantalon, iki caket ve ve iki gram afyon bulunmuş• mek tltlyenlerln de ihale gftnft olan 8.8.935 gooGD~aktı"'",oj 

Knltllr bakanına teıekkür 
ederek ayrılırken içimde 
ulusal eğitim llzerinde alınan 
yeni kararların aydınlık ve 
diri heyecanı vardı. 

bir takım elbise çalarak fi· tur. Afyoncu Adliyeye teslim Perıembe gftnft saat 9 dan 12 ye kadar depozito ı 
rar ctmiıtir. cdilmiıtir , banka mektuba ile encGmenl vlll7ete mtıracaıtlar•· 


