
Fransız ordusunun manev· 
raları devam etmektedir. Sırp 
ve Çek ateşemiliterleri ma· 

nevraları takib etmektedirler. 
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Sinop'ta şiddetli kuraklık 

hnknm snrmektedir, Toton 

ve mısır nrnnlerioin durumu 

tehlikelidir. 
-,, lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 
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::Balkanlarda· yeni bir blok mu?= 
~ r · r2 ~~~~~=============-~========~~~ 

Elen diyarında saylav seçimi 

Rralcı Metaksas bir .,;ok yer
lerde önemli reyler aldı 

B~lgar -ı -- , Askeri manevrala-;_.·- n ~ . ... 

Başbakanının Fransızordusunun 
• 

sıyasası 

Istanbul 9 (Özel) - Bul· 

S gar başbakanı bay Toşef, 

onuç, Yunanistanın her tarafında büyük bir me- komşu devletlerle Bulgaris-

ç ıd • k tan arasmda henüz çözül-
rak ve heyecanla bekleniyor. a arıs azanıyor memiş olan bütün döj'ümle· 

_ Muhalif gazeteler; hükümet ri çözmek niyetinde olduğu· 
partisinin büyük müıkilita nu ve bu maksatla Bulgaris· 
rastladığını ve Metakıas par· tanla [diğer Balkan hükii· 
tisinin, eski Yunanistanın metleri arasında yakında 
birçok kasabalarında tahmin konuşmalara başlanacağını 

edildiğinden çok fazla rey söylemiştir . 

aldığını yazıyorlar. Yanar dag"' 
· Proiya ve diğer muvafık 

gazeteler, hükumet partisi- Hala alevler saçıyor 
nin ekseriyeti kazanacağını lstanbul 9 (Özel) - Tok
ve bu hususta kuşkunun yeri yodan gelen haberlere göre, 
olmadıgvını kaydediyorlar. (Asama) yanar dağı el'an 

B Ç ld ri makamırıda 
ay <ı a Hükumet partisine mensup alevler saçmakta devam 

kara manevraları 
----~-------------Çek, Romen ve Sırp ateşemiliter 

leri manevraları takib ediyorlar 

lıtanbul 9 Özel) - Ati- Başbakan bay Çaldaris, 
il •.;a olanlarla kralcılar arasında ediyor. Yanar dağın civarın· 
'Qlll bildiriliyor: bugün öğleden sonra Pire· d k 1 h l' . l Prans1:.: askerleri s, 1 de mühim bir söylev vermiş kanh ve dayaklı çarpışmalar a i köy er a a ısı te iş ve I b 1 9 (Ö I) F Ç k 1 k R ha Y av seçimi, son derece olmuştur. korku içindedir. stan u ze - ran· e oı ova ya, omanya 

8 '•retli devam ediyor. ve hükumetin, Cumurluğa • • • • sız ordusunun başladığı ma- ve Yugoslavya hükdmetinin 
ta •kıam gece yar1sından sadık olduğunu beyan eyle- Bisiklet koşusu da oldu nevralar bu hafta bitecektir. Paris ateıemiliterleri, Fran-'°'"•, sonuç belli olacaktır. miştir. Manevralara, önemli miktar- sız erkinıharbiyesinin verdi-. ..- .......... __. H k k da kara tayyareleri de işti· ği mllsaade üzerine manevra· 

Dnnkn bnynk yangın a Va UrU fil ll ll • rak etmiş bulunuyor. ıarı yakından takib ediyorlar. 

\7 eni Bedestende 5 pa ı h ı d ıogilter;k;hlnesi 
ma~ arı aş a ı L . d C . k 

dükkan yandı DnnyapılanmaÇİ~rda Altay,K.S.Kı; O~ Or(_; yeni a• 
Y ·-·-· kah-lzmirspor da G. öztepeyi magwlôb etti. hıneye alınmadı angın, yetmişlik Hüseyio'in 
Ve ocağında unuttuğu ateşten çıktı , 
14 ~lln öğleden sonra saat müstamel mobilye satıcısı 
bG~&'-dt. yeni bedestende Hüseyinin dilkkinı da yan
bt " bır yangın olmuş ve maktan kurtarılamamış ve 
ı,~ d&kkin ile, bu dükkan· bir saat kadar uğraşıldıktan 
hl:. İçinde bulunan mobil· sonra, ateş zorlukla söndü· 
'f, ~n hir kısmı yanmışbr. rülmüştür. 
ıı,t •n tahkikata göre yan· Yangının, Musa'nın kab· 
cilik Yeni bedestende kehve- vesinde ocakcıhk yapan 70 
k Y•pın Iranh Masanın yaıındaki Hüıeyia'in dükki· 
'Pllı b 1 nı kaparken ocakta ateı 

kab u unan 9 numaralı bırakmasından çıktığı ve bir 
dtthelıaneıinden çıkmıı ve kasd olmadığı anlaşılmıştır. 
lıııd ~· btıyüyerek, yanı ba- Bütün dükkiolar ve içindeki 
dii~k ı mobilyeci Aziz'in eşyalar sigortasızdır. 
Q

1111
d lnına sirayet etmiıtir. 

'•ti 111 ıonra ateş daha papa 
oıd: .. ıe11iılemiş ve rüzgarda 
ı illndan alabildigv ine iler- Oolfilsfin karısına Dol· 
t~i ~ 
fttob~· ayni sırada bulunan.. fflsiln resmini he· 
~. 1~Ye tamircisi Tireli Şa- diye etti ! 
k&p de Ahmet lsmail'in dük· 

llının b,11 çatıları da yanmağa 
[) •ınııtır. 

ht·ı trlıal yangın mahaline 
ten · f "•ı. ıt •iye, tertibat ala· 

" at · ıaı11 eıı s6ndürmeğe başla-
~ da arka tarafta kalan 

rtı Rus 
enıurları mah-
kunı oldular 

~o~l~nbul 9 (Özel) - Mos
lttd' da muhtelif suiistimal
,.t.,·~n dolayı bak yerine 
2 ):l~n 41 Sovyet memuru, 
~'P .an 10 yıla kadar aj'ır 

•e ınıhkam olmuılardır. 

Papa Pi 
Viyana - Romaya giden 

Dolfüs'ün karııı, Papa tara
fından kabul edilmiı ve 
kendisine Dolfilı'ün bir fo
toırafı hediye edilmiıtir. 

K. S. K. ı 6-0 mağlub eden Altay takımı 

lzmir sporcularının, memle- nın yerlerinde genç oyuncu· 
kete borçlarını ödemek için Jar koyduğu görülüyordu. 
aralarında tertip ettikleri Oyun başlar başlamaz 
hava kurumu kupa maçlarına Göztepe Fuad'ın ayağı ile 
dün başlanmışbr • ilk golü yapb. Bu gol lımir-

Dün yapılan maçlar, hava- sporu gayrete getirdi. Fakat 
oın sıcak olmasına rağmen gol yapamıyor, nihayet pe· 
rağbet görmüı ve halkımız nalbyı da kaçırdıktan sonra 
hava kurumuna yardımda sol açığının ayağı ile bera
bulunabilmek için sahaya berliği yapan lzmirspor ilk 
koşmuştur. Dün ayni zaman· kısmı 1-1 bitirdi. ikinci kı
da stadyumda bir bisiklet sımda Göztepe'nin kaçırdığı 
koşusu da yapılmıştır. Maç- bir kaç gol f11sabndan sonra 
ların tafsilibnı, bisiklet ko· lzmirsporlular mukabil hü
şusunu ve dün yapılan Al· cuma geçerek, Göztepenin 
tay kongresini aşağı yazıyo· yorulmasından iıtifade ede-
ruz : rek ikinci ve galibiyet golü 
ilk l\laç: nü kaydetti. Bundan onraki 

Saat 16 da ilk maç İzmir çahşmalar oyunun vaziyetini 
spor-Göztepe arasında yapıl· değiştirmedi ve lzmirspor 
dı. Göztepe son likteki 2-1 galib olarak sabadan 
takımına yeni bir sol bekle ayrıldı. 
kaleci Mahmudu alarak en Altay • K.S.K. maçı: 
kuvvetli ıeklile. lzmirspor Altay - K.S.K arasındaki 
ise Etem, Fethi, Nurullah ikinci maç saat 18,30 da 
gibi en kuvvetli oyuncuları· · Devamı 4 rıcü sahifede-

·-·-· lngiltere kralı, hakanlar liste

sini aynen kabııl eylemiştir 
Istanbul 9 (Özel) - Lon· bakanı Sir Filib Konlif Liı· 

dradan haber veriliyor : 
Baldvin, teıkil ettiği kabi· 

nenin listesini Krala takdim 
etmiştir. Kral, ufak bir tet
kikten sonra listeyi aynen 
kabul eylemiştir. 

Yeni lngiliz kabinesi şu 
suretle teşekkül etmiştir : 

Başvekil ve birinci Lord 
Baldvin, vükela meclisi baş
kanı Makdonald, Finans ba· 

Yeni lngili: başbakanı B. Baldvin 
kanı Lord Tevil Çember· 
layn, Dıı bakanı Con Simon, 
iç itleri bakanı Sir Samuel, 
Mühürdar Londonter, Sü 
bakanı Salifaks, Nafıa ba
kanı Toma, bava kuvvetleri 

ter, Hindistan bakanı ve 
kralhk mümessili Lord Hit
land, Müstemlekit bakanı 
MarlkoJm, Ekonomi bakanı 
birinci Lord Golter Pan 
Seyman, deniz bakanı de· 
niz Lordu Bolton, Monıel, 
Meclis ve Vükela me· 
mur ve sandalyasız bakan 
nakliyat ve sosyal iıleri ba
kanı Antoni Eden, mecliai 
vükelaya memur ve sandal· 
yasız nazır Lord Peris, Ta· 
nm bakanı Golter Elli Ôt, 
Mesai bakanı Enest Braun, 
Sağhk bakanı jünet, Poıta, 
telgraf bakanı, Tramvan. 

Bu bakanlardan başka daha 
bir çok rical meclisi vükeliya 
memur edilmişlerdir . --

Çangırı 
ilinin finansal durumu 

Çangırı, 9 (A.A) - ilbay· 
lığın finans işleri durumu 
şöyledir! 934 finans yıhndaki 
gelire göre, ahm yilzde 
doksan beştir. Alımın bu 
kadar yüksek olması ile 
ekonomisinin iyiliğini göı· 
termektedir. 935 finans yı· 
hnm bütün gelir keıirlemeıi 
Mayıs içerisinde tamamlana
rak 11lım bürolarına veril· 
miştir. 935 yılı sayım ver
gisi de 30 bin lira çokluk 
röıtermektedir. 



Salıife 2 

Fıkra 

Belediye 
Israr Etmemelidir 
lzmir'in doğu yerinde ve 

uzakça bir kıyısında, Sinekli 
denilen bir yer vardır. Es
kiden burası, sebze ve 
meyva bahçeleri bol bir 
yerdi. ilk ve sonbaharlarda 
lzmir halkının bir kısmı 

buraya kadar uzanır ve va· 

kit geçirirdi. Zaman geç· 
tikce Sinekli'deki bahçeler 
seyrekleıti. Fakir halktan 
bazı kimseler şarbayhktan 

izin almadan Sinekli'de bi· 
rer yer tedarik etmişler 

kerpiçten, taştan vesaireden 
birer yuva yaparak barın· 

mışlardır. 

Dün idarehanemize gön· 
derilen bir şikayet mektu· 
bunda, Sineklinde yapılan 
yuvalardan bir çoğunun şar· 
baylıkça yıkılacağından ve 
bu yüzden yüz elJi kadar 
ailenin evsiz kalacağından 
babı olunur. 

Bu ıikiyet, geçen hafta 
diğer gazetelerde de çıktığı 
için bir defa sonucunun ne 

olduğunu ıarbaylıktan tele· 
fonla sorduk. Aldığımız iza
hata göre, Sineklideki evle
rin yıkılması, sağlık direk
törJOj-ünce de gerekli gö
rillmüı imiş . 
Sağlık direktörlüğü; Vezir 

ve Osman ağa suyunun, bu 
evlerin arasından geçmesi 

hasebile, suyun pislenmesi ihti
malinden korkmakta, Şar

bayhkta Sineklideki evlerin 
çirkin bir manzara teşkil et
mesinden iğrenmekte imişler. 

Her iki dairenin ileri sür

düğü mahzurları kabul edi
yoruz: Biri sağlık ve diğeri 

temizlik içindir. Bu nokta
ların her ikisini korumak ö
devdir. Ancak, bu kanaatı 

beslerken, bugün ekmeğini 
çıkaramayan bir güme ailenin 
bir anda sokak ortasında 

bırakılması, hoş görülecek 

bir iş sayılam ız. Biz öyle bir 
zamandayız ki, değil yüz a
ilenin, tek bir ferdin bile ız· 
tırap ve gailesini hafifleştir· 
meği ve yurddaşlara refah 
temin etmeği birinci iş ola
rak kabul etmiş bulunuyoruz. 

Sineklide'ki yüz elli aile
nin yaptıkları derme çatma 
evler, yukarıda dediğimiz 

gibi her suretle mahzurlu 
olabilir; fakat nede olsa, bu 
mahzuru ortadan kaldıraca
ğız, diye bu kadar kimseyi 
sokağa atamayız. Yapılacak 

iş; bu ailelere başka bir 
yerde yuva temin ettikten 

sonra bu evleri yıkmak ve 
artık, şehrin neresinde olur· 

ıa olsun kerpiçten, tahtadan 
ve tenekeden baraka yapıl
masına sureti kat'iyede 
mani olmaktır. Yoksa dün 
gösterilmiş bir ihmal yüzün
den her nasılsa yapılmış ev
leri yıkmak, bu evlerde 
oturan yurddaşları sefalete 
allrilklemek demektir ki, 
buna kimsenin hakkı yok
tur ve olmamalıdır da .. 

* * * 

(UlusalBl_rU_k.) ------------
10 Haziran~ 

Hava tehlikesi 

Bugün büyük bir 
toplantı yapılacak 

Bu toplantıya ş;bri~izd~ki banka 
lar direktörleri de iştirak edeceklar 

Hava tehlikesini bilen üye kurulundan genel sekreteri 
yazımı, yurdun her tarafında Bay Mazlum; esnaf birliğin
olduğu gibi şehrimizde de den bakkallar birliği başkanı , 
hararetle devam etmektedir. Bay Galib üye olarak seçil
Bu işler üzerinde daha esas- mişlerdir. 
lı ve muntazam bir şekilde Hava kurumu Izmir şube
çalışılabilmesi için, bir hey· si yönetim kurulu, bugün 
et teşekkül etmiş ve bu hey- öğleden sonra saat onbeşte 
et; hava kurumu şubesi yö- Hava kurumu binasında bir 
netim kurulu ile birlikte ça· toplantı yapacak; bu toplan· 
hşmağa başlamıştır. tıya yukarıda adları geçen· 

Hey'ete, Ilbayhktan tarım ler de iştirak edecekler ve 
direktörü bay Zühtü; C.H. yardım gereken tedbirlerin 
Partisin6en, Esnaf ve Ahali alınmasını kararlaştıracak
bankası direktörü bay Akif }ardır. 
Tecim ve Endstirü odasın- Bugünkü toplantıda şehri· 
dan bayŞilkrü Cevahirci; ba- mizdeki bütün bankalar di
ro inzibat kurulundan avukat rektörleri de hazır buluna
Baha Nasuh; sağlık odası caklar ve verilecek kararlar 
kurulundan doktor Bay Ri- üzerinde derhal harekete 
fat Pala; işçiler birliği geçeceklerdir. 

~~~~----·-~·-.·~-....-.------~~~-
Midillide bir tuzla yaptılar 

Elen· hükô.meti 
ucuz tuz satıyor 

Yunanistanda silah taşımak memnu, 
Yunan tütünleri satılıyor 

Atina:dan haber veriliyor: içinde Midilli tuzlasından 4 
Yunan bükü.metinin Mi· milyon kilo tuz satın al· 

diIJi'de tesis etmiş olduğu mıştır. 
tuzla, kifi miktarda tuz § Yunanistan'da tütün al
yetiştirmeğe başlamıştır. Yu- mak istiyen bir çok yabancı 
nan hükumeti, dış ülkelere firmaların müracaatlarda bu
de tuz ıatabilmesini temin lundukları Atina'dan haber 

veriliyor. Geçen yıl mabsu-
için bütün tertibatı almış ve !ünden kalan az miktardaki 
şimdilik bir kir yapmadan stoklarla bu yıl mahsulünün 
müşteri tutmak amacına az zaman zarfında satılacağı 
doğru yürümeğe azmetmiştir. kanaatı kuvvetlidir. 
IJgili müesseselerin verdikleri § Yunan hükumeti; Girid, 
haberlere göre, Midilli'den Trakya ve bütün Elen Ma· 
tuz alan yabancı ülkeler, son kedonyasında silah taşımak 
zamanlarda çoğalmıştır. Yu- memnuiyeti hakkında bir 
goslavya hükumeti, son ay kararname çıkarmıştır. 

~~~~------~~-.·~···--·~.,------~~~-
Izmir tapu sicil muhafızlı-

ğından: 
Seydiköy nalıiyesinin em· 

rez mevkiinde doğusu dere 
batısı genel yol poyraıı ha
lil ağa veresesi tarlası kıb
lesi dere i 'e çevrili 8 dönüm 
karşılığı 7352 metre murab
baı tarla ve kule ve dam ve 
yine bu mevkide doğusu dere 
batısı genel yol poyrazı halil 
veresesi tarlası kıblesi dere 
ile çevrili üç dönüm karıılığı 
2757 metre murabbaı tarla 
ve yine bu mevkide doğusu 
dere batısı yol poyrazı kendi 
tarlası kıblesi dere ile çev· 
rili bir dönüm karşılığı 
919 metre murabbaı zeytin
lik alaşebirli mustafa kızı 

halime 30 ıenedenberi ıssısı 
olduğundan babsile kendi 
adına tapuya tescilini iste
miştir. 

Halimenin bu isteğinin 
doğru olup olmadığı bu 
mülklerin başında bilenler
den soruşturulup araştırıla· 
cağından bu yerlerde bir 
hak iddia eden var ise ilin 
gününden başlıyarak on gün 
içinde birinci mıntaka tapu 
sicil muhafızlığına ve 19-6· 
935 ,anlae rutlanaD çar· 

Hava tehlikesi 
Balıkesirde çalışmalar 

Balıkesir 9 (A.A) - Hava 
tehlikesine karşı durmak için 
burada da çalışmalara baş
lanmıştır. Dün akşam C. H. 
partisi kurağında bava teh
likesini bilen üye yazılma· 
ıına başlanmıştır. Bahkesir 
halkı bu büyük yurd işine 
büyük bir ilgi göstermekte
dir. 

Bay Avni Sokman 
Berlin ticaret kolyesi bay 

Avnı Sakman şehrimize gel
mittir. Burada bir kaç gün 
kalacak olan bay Avni Sak· 
man, bu gün ve yarın Türk 
ofiste; Almanya ile iş yapan 
tecimenlerimizi kabul edecek 
ve dileklerini tesbit eyleye· 
cektir. 

Sinop'ta kuraklık 
Sinop 9 (A.A) - Kuraklık 

hüküm sürmektedir. Tütün 
ve mısır ürünleri tehlike gös
teriyor . 

şamba günü saat 10 da ye· 
rine gelecek memura müra
caat ederek diy.eceğini söy· 
lemeıi ve var ise belgelerini 
16ateı meleri ilin olunur. 

l~L~H~TTI~ 
EYYVBi.~~, 

10 Haziran· 1935 .. Yazan: M. A 
Tefrika No. 75 

Salaheddini Eyyubi, Ahlat'ı zaptettikten sonra, tek
rar Şam kalesini muhasara altına almıştı ••. 

Dilerim , hakkımdaki SalAheddin, kaleyi muba- 1 - Zor şehri kendisioe 
duan, oğlun için de aynen saradan bir az sonra şu ha· verilecek . 
vaki olsun! .. Söz veriyorum. beri aldı: 2 - Sikke kendi naııı111' 
Oğlunuza, onun topraklarına - Ahlat hakimi öldü! kesilip basılacak l 1 
dokunmıyacağım .. Saliheddin, ötedenberi, 3 - Hutbe, kendi naıD1111 

Salabeddin, verdiği sözü menf aatlarının hesabına Ah- okutulacak 1 . 
her ne babasına olursa olıun, latı ele geçirmek istiyordu. Yani Musul Atabeyliğİll~ 

tutan mazisini inkir etmiyen, Musul, onun için bir uğrak aşağı yukarı, kendi viliyet• 
vicdanını da dinliyen bir olmuştu ve bu şehri kolay- haline sokuyordu. Y ıJoaS 
kahramandı. Verdiği sözü ca zapt edebileceğini anla- Atabey, makamını muhaf•: 
tuttu, Musul kalesinin mu· mıştı. edecek, vergi vermiyecı . 
hasarasını çözdü. Söz ver· Salahaddin Eyyubi, bu va· ayrıca askeri, heyeti, idaretl 
mitti ve onda durdu. Musul· ziyet karşısında düşündü. . bulunacaktı. 8 
dan aynldıktan pek az sonra Musul, ayaklarının altın- Bu hadiseler hicri 57 

idi. Muıul Atabeyi lzzeddi- daydı. binaenaleyh evvela senesinde oluyordu. 
nin yeniden hazırlık yaptı- Ahlatı ele geçirmeli, sonra Ayni yılın Zilhacceıiode 
ğını ve hatti en geride ka- geriye dönüb Musulu ~alma· ve ayın on yedisinde Sat~· 
lan kuvvetlere ıaldırdığııiı lıydı. beddini Eyyubi Diyarıbek•' 
duydu. Saliheddini Eyyubi kısa kalesini dövüyordu. Burad• 

Bu hadise, onu çok asa· bir zaman içinde Ahlatı Emir Bahaeddin vardı fC 

bileştirdi. Gösterdiği büyük- zaptettikten sonra yıldırım Alyenaller sülalesine 111eO' 
lüğe mukabil, lzzeddinin ha· gibi, gene Musul kapılarma suptu. Bahaeddin, zenf.~: 
reketi çok fena idi. Heman dayandı. haris, sefih bir adamdı. r.fı 
geri döndü .. lzzeddin, gene lzzeddin şaşırmıştı. Tazyik yonlarca altını .vardı .. 
ayni fena vaziyetle kaçmağa artıyordu, ve anası; Saliheddini Eyyubi, ffıt~' 
ve Musul kalesi içine ka· - Bunlı.ra sen sebeb ol- gif hakimi ve evvelce, b•' 
panmağa mecbur kalmışmtı. dun, benim için oynayacak çengi kızına aşık olan ,..ıo~ 

rol kalmamıştır. Ahtına hi- reddin Mebmed'le ittif• 
öztOrkçe: 

Her gün 
Beş kelime yazıyoruz 

-21-
1 • Matbuat • Basın 

Örnek: Basın kurumu
nun dördüncü kuvvet 
olduğunu söylemek, ona 
boş bir gurur vermek 
değil, Tamtersi (Bilakis) 
onu derin Ödev ve so· 
ravlan karşısında düşün· 
dürmek demektir. 

2 • Vazife • Ödev 
3 • Mes'uliyet • Sorav 
4 • Neşriyat • Yayın 

Ôrnek: Radyo, asrımızın 
en kuvvetli Yayın 
araçlarından biridir. 

5 • Vasıta • Araç 
- -

NOT: Gazetemize göpde-
rilecek yazılarda bu kelime
lerin Osmanlıcaları kullanıl-
mamasını rica ederiz. 

inhisarlar lzmir başmüdür· 
lüğünden: · 

1 - 15 Haziran 935 sa· 
bahından itibaren tuzun kilo 
fiatından üç kuruş indirilmiş· 
tir. lzmir ambarından tuzun 
kilosu üç kuruş kırk beş, F o· 
ça ambarından da üç kuruş 
altmış santimden satılacaktır. 

2 - Hesabı carili tüccara 
ellerindeki tuzun fiat farkı 
geri verileceğinden bu tüc-
carlar Haziranın 13 ve 14 
üncü günleri mevcut tuzları 
bir beyanname ile lzmirde 
merkez tuz satış deposu m~
murluğuna mülhakatta inhi· 
sarlar memurlarına bildire-
ceklerdir. 7 10 1642 

yanet eden bir insana yar· ettikten sonra, Diyarıbekirİ11 

dım edemem!. de Nureddin namına ı•Ptı 
deyib kesmiıti. lizım gelmişti. Bu sureti~ 

İ:ızeddin, haddi zatında Sa· Nureddin, epeyce kut•• 
laheddini Eyyubinin çok iyi bulacaktı ve Saliheddin el• 
kalpli olduğunu ve kendisini kendi müttefiki olduğu içİ' 
affedebileceği ihtimalini bil- bundan istifade edecektİ· 
diği için tekrar bir elçi gön· Diyarıbekir barbı, haki1ı'' 
dermekte tereddüt etmedi. ten çok zorlu geçti. sah•' 

Saliheddin, bu elçiyi ka- heddin, kaleye kapanaııttl: 
bul etmekle beraber, biraz mevcud kuvveti ile kale~ 
sert bir diIJe ; ·ıt• · 

- Atabeyinize söyleyiniz. müdafaaya karar veraı• ·• 
Bu halin tekerrürü aramızda Harbe başladı. Günler ge~ 
bir daha kapanması imkinı 

olmıyan bir uçurum açacak
tır. Ve bu defa anlaşmamız 
ancak b-azı şartların onun 
tarafından kabul edilmesine 
bağlıdır . 

Demişti. Bu şartlar şun· 
lardı : 

yordu. Salaheddin de, b 
ne bahasına olursa ol•110 

Oiyarıbekiri ele geçir111ei' 
karar vermişti: ~ 

Kalenin etrafına bU~ . 
mancınıklar kurdurmuştu. ~ 
iri kaya parçalannı ta t1 

o· rin ortasına kadar sa\'ur ...... 
yor ve bu vaziyet kale ıç• ~' 

lzmir sulh hukuk mahke- dekiler arasında dehi'"' 
mesinden: 

Nazillide Madran rakı 
amili Lütfi vekili avukat 
Ulvi tarafından müddeialeyh 
lzmirde kemeraltında eski
şehir bakkaliyesi sahibi Ah
met Necati aleyhine açtığı 
300 lira alacak davasının 

cari muhakemesinde mild
deialeyhin ikametgahı meçhul 
kaldığından hukuk usul mu· 
hakemeleri kanunun 141 nci 
maddesi mucibince ilanen 
tebligat icrasına karar ve
rilmiş olduğundan mumai
leyhin mahkemenin muallak 
bulunduğu 19 haziran 935 
çarşamba saat 10 da lzmir 
sulh hukuk mahkemesinde 
hazır bulunması veya bir 
vekil göndermesi lüzumu 
ilin olunur. 

teliş uyandırıyordu. 

- Arkwı ~~ 

Denizlide 
Şiddetli Sıcaklar 
Denizli 9 (A.A) - Bul; 

sıcaklık sıfırın üstünde 
idi. -Ulusal 

Birlik 
Cü.ndelik ıiyasal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Ökl$,,. 

Neşriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 . ci 
Adres : lzmir iki11 

Beyler sokağı 
Abone ıartları : 
700 kurut senelik 

Maliye Vekaletinden: 400 .. altı aylık 

ilin şartları 
Resmi ilanlar için : t 

Maarif cemiyeti il~ .. 
bilrosuna mftracaat e 

1 - 2257 No. lu madeni ufaklık para kanununa tevfi
kan Devlet alacaklarına 45 kuruştan alınmakta olan beher 
mecidiye, Gümüş fiatının yükselmesi sebebil altmış kuruşa 
çıkarılmış ve bu fiat üzerinden kabul edilmesi için malsan· 
dıklarına tebliğat yapılmıştır. 

2 - Cühuriyet merkez bankası da beher on gram safi 
meskük ve gayri meıkiik halis gümüşü 30 kuruıtan satın 

alacakbr. 7-10-13 1286-1646 

melidir. 
Hususi ilinlar : id.,... 

hanede kararlattırabr: ~ 
Basıldığı yer : ANADO 
matbaa11 
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Olivier ve şüreka- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
L• •t t ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

Si lfill e vapur " CERES " vapuru 3 haziranda gelip 6 haziranda 
acentaSI Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 

yük alacaktır. 
Cendeli Han. Birinci kor-

don. Tel • 2443 
The Ellerman Lineı Ltd. 

" POLO ,, vapuru 30 ma
yısta Anvers, Londradan 
gelip tahliyede bulunacak ve 
ayni zamanda Londra ve 

Hull için yük alacaktır. 
" OPORTO ,, vapuru S 

haziranda Liverpol ve Sven
seadan beklenmektedir. 

" THURSO ,, vapuru ha
ziran ortasında Hull, Anvers 
ve Londradan gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 
değiıikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 
,.. Tayyare Piyangosu 

19 uncu Tertip Bi
letleri Satılıvor •. 

"' 

" SA TURNUS " vapuru 12 haziranda gelip yükünü bo
şalttıktan sonra Burgas, V arna ve Köstence için yük 
alacaktır. 

" UL YSSES ,, vapuru 15 haziranda gelip 20 haziranda An· 
vers, Amıterdam, Rotterdam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"NORDLAND,, motörü 4 haziranda Rotterdam, Hamburg, 

CopeJ?hage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskandir 
navya limanlarına hareket edecektir. 

" ROLAND ,, motörü 22 haziranda Rotterdaın, Hamburg, 
Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg, Oslo ve lskandi
navya limanları için yük alacaktır. 

, SERViCE MARITIM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

.. ALBA JUL YA,, vapuru 20 haziranda gelip 21 haziranda 
Malta, Marsilya ve Barselon limanlarına hareket edecektir. 
"PELEŞ" vapuru 14 temmuzda gelip 15 temmuzda 

Malta, Marsilya, ve Barselon limanlarına hareket edecektir. 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
Izmir Nevyork arasında aylık muntazam sefer 

" TAMESIS " vapuru 18 haziranda doğru lzmirden Nev· 
yorka hareket edecektir. 

Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değiıikliklerden 
Acente mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
ıirketi binası arkas1Dda Fratelli Sperco acentahğına müracaat 

Bnynklkrami ye edilmesi rica olunur. Telefon: 2004. 2005 ~3 

30000lira R Taze temiz ucuz 
ililf; -Mükafat-- - -

20000 lira Her tOrlü tuvalet çeşitleri 

BiRiKTiQEN 
ııı..,, 'QA~T-bO(;Q Satılık Piyano 
lh~t'~~~"'!!~---~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~;;~~~~:;;.;~;.--•\I Alman marka her teyi 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 ) 1Yat Subay- • N. V. sağlam kuyruklu bir pi-

lltının Yokla- Kitaplarımza Gflzel Bir VV. F. H. Van i.:~o ehven fiatla satılık· 
ltıa) Cilt' Hatıralarmu.a Şık Almak arzu edenler her 

1 arı Başlıyor Bir Alhflm, Ve sair Der Zee giln sabahdan akıama ka-
tQıir • k Cilt işleri Yapbr· 1 dar ULOSAL BiRLiK 

~ira~ .... 1 ~.:~~i~ ıu;;;in!:7~ mak isterseniz : & Co. gazetesi idarehanesine mü-
"- eaı 30 6 935 DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE caat etmelidirler. ~t I • - tarihine ka- * YENı KAV AFLAR * 

ı11ı· 
~hUı ır ~ıkerlik ıubesinde Çarşısında 34 Numarada 

- - - ---

Ôksflrenler! Mut-

-Karacabey harası müdürlüğünden: 
Haranın 4860 kilo safkan merinos 8854 kilo yarımkan 

merinos ve 1426 kilo Kıvırcık ve ehaliye ait 893 kilo saf 
kan merinos ve 208 kilo yarımkan merinos yapağları 10 
Haziran 935 tarihine müsadif Pazartesi günü saat onbeşte 
pazarlıkla satılacaktır. lsteklilerın o gün harda bulunmaları 
ilin olunur. 8-9 3116-1669 )'t Ytrıı ve yabancı ihti

lbraQı •aıbayJarla biç kaydo-
b ..... , 'b 

- · Ali Rıza - -

" ULM,, vapuru 9 hazi
randa bekleniyor, 13 hazirana 
kadar Hamburg ve Bremen 
için yük alacaktır. 

laka (Okamentol) •lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllll llllllllllllllllllllllll llllll• 

ııı..11r11k · şekerı~ ~ ~lzmir yün mensucatı~ lı ı tiyat subayları 
llliidd 

cntd, .. et zarfında yeni 
~ıra,1 " rı ile birlikte yok· 
b •rııu 
tt tGaı Yaptırmak üzere 
~ .... ıubeye müracaatları. 

~ "•ıifŞubeınize kayıtlı olub 

1
1
f •ıaret~teb veyahud muhte· 
ttde b erle başka mahal· 

lllunanlar da bulun-

Mücellithanesine uğrayınız. 

• dukları mıntak askerlik şu-- . 
beleri vasıtalarile yoklama· 
larını şubeye bildirmeleri. 

3 - Bu müddet zarfında 
yoklamıyan müracaat etmi· 
yenlerin haklarında kanuni 

muamele yapılacağı ilin olunur. 

ş Stanbul ve rf rakya 
Sek.er Fbrikaları Tflrk Anonim Şirketi 

1ernıayesi 3,000,000rfQrk lirası 
•t•nb 

ul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30 - 40 

" ALAYA ,, vapuru 23 
haziranda bekleniyor, 27 ha
zirana kadar Anvera, Roter
dam, Hamburg ve Bremen 
için yük alacakhr. 

SERViCE DIRECT 
DANUSIAN 

TUNA HATTI 
"TISZA" motörü balen Ji. 

man>mızda olup Budapeşte, 
Bratislava ve Viyana için 
yük alacaktır. 

"A TID,, • motörü 30 hazi
randa bekleniyor, Budapeşte, 

-Bratisl;;& ve - Viyana için 

S .. B ı yük alacaktır. umer an i_--ı "DUNA" motörü 30 bazi· 
F randa bekleniyor, Budapeşte, 

\r ahrikafarı mamu)3tı Bratislava ve Viyana için 
erJj ın il . . . .. , yük alcaktır. 

t:l:ı 8 arın en ıyısı, en sag a· Geliş tarihleri ve vapur-

ı, en ucuzu en güzeli lann isimleri üzerine mes'u· 
liyet kabul edilmez. 

Dereke kum aşları Birinci Kordon, telefon 

F esane kumaşları 
Beykoz kıınduraları 

S Bakırköy bezleri 
llnıer Bank yerli mallar pazarr 
lznıir şubesinde bulursunuz 

No. 2007 • 2008 

Satılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markah az kullanılmış bir 
motör sablıktır. Taliplerin 

idarehanemize miiracaatları 

ilin olunur . 

rini tecrO.be edı- ....-t = = 
~ :Türk Anonim şirketi~ niz .• 

~ = Bu mflessese, iki 'yoz bin lira sermaye ile ~ 
_ teşekkfll etmiş ve Di Ory en tal Karpet Manu-_ 

Ve POrjen ~ahapın ~ 

en flstnn bir mfls· V 
hil şekeri olduğu- >QJJ 
nu unutmayınız. J.) 

Kuvvetli mflshil = 
istiyenler Şahap 

Sıhhat sflrgfln• ~ 
haplarını Marn: ~ 
ecza depolarından r:f1 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıklara 
Mütebauııı 

tı.;nci Beyler Sokagı N. 68 
Telef on 3452 

= fakçörers Limited (Şark hah) şirketine ait ~ = lzmirdt- Halkapınardaki kumaş fabrikasını satın = = almıştır. Fabrika bflUln teşkilat ve tesisat ve mOs- ~ 
= tahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 ta- -
- rihinden itibaren yeni şirket tarafından işletil- = = mektedir. Her nevi yfln iplikleri, kumaş, batta· ;;; 
~ niye ve çorap imal edilecektir. Mamulitın emsa- = 
~ line fiikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. = = Bu mamulit Peştemalcılar başında eski Orozdibak -
= ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fab- ~ 
~ rika içinde yapılmaktadır. ~ 
;;; Posta kutusu: 127 §§ 

~ Telgraf adresi: lzmi~·::Aısancak s 
:= Telefon oumarası 2432 ve 3564 =: 
• ·ı 11111111111111111111111111111 ı ı• 1111111111111111111111111111rı11111111111111111111111111111111 um 
H~mza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza R/Uıem beyin foıografhanesi, lzmirde en ıyı 
fotograf çek~ekle şiJhret bulan bir san'at ocağıdır. Eıı 
müşkülpesent olanlar dahi, burada çektirdikleri fotokraJ· 
Zardan memnun kalm.14lardır. 

Hamza Rılııem beyin, f oıograJ nıalremesi salan ma
gaz.mı da muhterem müşterilerinin i~e zevklerine giJre 
her ç~iı mallan, f otoğrar makinelerini bulundurmakta
dır, Bir nyareı her şeyi iıpaıa kafıdir. 

(lzmir • Başturak caddesi, Refık bey çartısı) 



1 O Hazır an 93S 

Çin • japon mftnasehatının son safhası çok önemlidir 

Japonya Çin topraklarına tecavüz et
mek i.,;in ufak bir sebep arayor 

-
Çin hükumetinin, japonya oltimatomuna cevab verdiği ve fakat hu 
cevabın ne mahiyette olduğu hakkında bir şey sızmadığı söyleniyor 
lstanbul, 9 (Özel) - Ja· k~li .. bir safhaya girdiğini henüz anlaşılamamıştır. safhadan endişe gösteriyor· 

Ponya'nın Çin hudutlarında bıJduıyord. lı f'I. Japonya hükumeti, Çin lar. Bu gazeteler, bir Çin • 
Alika ar ma a ı ın ver- . _ 

Yaptıgwı askeri tahşidat git· d•w • t' . t .. ç· h-k.. topraklarına yürumek için Japon barbı zuhur ederse, ' . ıgı emına a gore; ın u u· 
tikçe önem kesbetmekt~dır. meti, Japonya'nın oltimatomun sebeb arıyor. Amerika'nın alacağı duru· 
Son gelen haberler, Çın • cevab vermiş iıe de bu ce· Paris gazeteleri Çin, Japon mun Japonya lehine olmıya· 
Japon münasebabnın tehli- vahın ne mahiyette olduğu münasebabnın aldığı son cağını ileri sürüyorlar 

Italya • Habeşistan Vas1f Çınar gömftlOrken 

ltalya tavassut ka- D. ~akanımızın söy
bul etmiyormuş levı herkesi ağlattı 

Ankara'da yapılan ölü töreninde 
binlerce kişi hazır bulunuyordu ----~-------------Roma gazeteleri, Londra matbuatı-

nın neşriyatını beğenmiyorlar 
lstanbul 9 (Özel)- ltalya tan mes'elesi etrafında Lon· 

bUkiimeti, Habeşistan ibtili· dra gazetelerinin yaptıkları 
fında hiçbir tavassut kabul neşriyatın, bir nevi müdahale 
etmiyeceğini ilgili devletlere olduğunu yazmakta ve Ital· 
bildirmiştir. Roma gazeteleri, yanın başladığı bir iıten geri 
ltalyanın bütün mes'uliyetleri dönmiyeceğini ileri sürmek· 
üzerine aldığını ve Habeşis- tedirler. -···· 

Yeni finans bakanı, frangın salabe
tini temine çalışacağım, diyor 

Paris 9 (A.A) - Yeni 
finans bakanı bay Regnier 
vazifesine başlamak üzere 
bakanhk dairesine geldiği 
zaman ıu beyanatta bulun· 
muştur: 

· .. _ Buraya, müstacel bir 
vazife görmek için geldim. 
Her şeyden evvel müstacel 
mes'eleleri tetkik etmekliğim 

Bütün meselelere takad· 
dümen frangın salabetini te· 
mine çalııacağım. Zira bu 
salabet, memleketin emniye· 
tinin baıhca amillerinde~dir . ., 

Paris 9 ( A.A ) - Ayin 
meclisi, hükCimeti istediği 
fevkalade ıalihiyetJer proje
sini 1~ reye karşı 233 rey 
ile kabul etmiıtir. iktiza ediyor. 

--~----.-....---------~ 

bisiklet koşusu da oldu 
-B~tarafı 1 inci sahifede -
hakem bay Mustafa'nın ida· 
resinde başladı. K.S.K yal
nız beşi birinci sınıf oyun· 
cusu diğerleri de ikinci ta· 
kımdan alınmış oyuncularla 
alana çıkmıştı. Altayda ise 
yalnız Doğan yok. ilk kı· 
sımda epey bir müddet mu· 
kavemet gösteren Karşı-

yaka defansı, Basri'nin 
yaptığı ilk gole mani olama· 
dı ve birinci devre de bu 
netice ile bitti 

ikinci kısım, Altayın ha
kimiyeti altında nihayete ka· 
dar zevksiz geçti. Altaylılar 
bu devrede de birbiri arka-
sına bet gol yaparak maçı 
6-0 kazandı. 
Bisiklet Yarışı: 

iki maç arasında baılıyan 
biıi~et yarışı 30 tur olarak 
yapıldı. 2 Altay, 2 K.S.K. ve 
2 lzmirspor gencinin iıtirak 
ettiii bu bisiklet yarııını 22 
dakıka 15 saniyede K.S.K. lı 
Riri Koraini birincilikle bi· 

1 
1 

tirdi. ikinci lzmirspordan 
Stileyman, tıçüncü Altaydan 
Mustafadır. Süleyman favul 
yaptığından hakem heyeti 
Mustafayı ikinci olarak ka· 
bul etmiıtir. 

Altay kongresi: 
Dün Altay kurultayı ikin· 

ci defa toplanmıştır. Kulü
bün bir seneli işleri bak· 
kındaki eski kuruluk rapor
ları okunmuıtur. Yüze 
yakın &yenin ittirik ettiği 
bu toplantıda heyecanlı ge
çen mlizakerelerden sonra 
seçim baılamıı ve neticede 
aıaj'ıda isimleri yazılı olan· 
lar yeni hey' ete seçilmiıler· 
dir : 
Baıkanlığa doktor bay Hü-

1 seyia Hulki, üyelilllere de 
bay Hadi, bay Sait, bay Ve
dad, bay Salim Hakkı, mu· 
raka~e bey'etiae de doktor 
bay Kemal Tahain, bay Mi
lat, bay M. Kemal • 
Altaylal1ra muyaffakiyetler 

dileriz. 

formalarına siyah kordela
lar bağlanmış bir süvari bö· 
lüğü, müzika, piyade ve po· 
Jis müfrezeleri takib etmek
te idi. 

Bundan sonra başta Cu
mur başkanı Atatürk'ün ve 
onu da Cümhuriyet Halk 
Partisinin altı oklu çelenkle
ri gelmek üzere bir çok yer
lerden gönderilmiş ve sayı
sı yüze varan çelenkler bu· 
lunuyor ve bunların arkasın· 
dan da V asıfın tabutu· 
nu taşıyan ve iki yanın· 
da hariciye memurlarının 
bulunduğu top arabası ge· 
liyordu. Arabayı da başta 
Vasıf Çınarın ailesi efradı 
olmak üzere Kamutay bat· 
kanı Abdülhalık Renda ve• 
killer bey'eti, cumur başkan· 
lığı genel sekreter muavini 
baıyaver ve muhafız alayı 
kumandanı Kor diplomatik 
saylavlar ve diğer zevat ta· 
kib eylemekte ve onlardan 
sonra da bir piyade ve sü
vari kıt' ası gelmekte idi. 
Muzikanın çaldığı yas marşı 
ile yürüyen alay istasyondan 
itibaren gelecek olan cadde· 
ler boyunca biriken ve Vasıfı 
içten gelen bir acı ile son 
olarak selimlıyan binlerce 
halkın arasından geçerek 
dıı işleri bakanlığı önüne 
gelmiş ve tabut burada top 
arabas1ndan endirilerek ölü 
arabasına konulmuştur, tö
rende bulunanlar bundan 
sonra cenazeyi Cebeci'ye 
kadar otomobillerle takıb 
etmişlerdir. Vasıf'ın tabutu 
Cebeci'de otomobilden endi· 
rildiği zaman bir asker ve 
polis müfrezesi tarafından 
selamlanmış ve hazırlanan 
mezara konulmuştur, bekle
nilmiyen ölümü bütün yurd 
içinde büyük bir acı uyan
dıran Vasıf'ın tabutu gö· 
müldükten ıonıa başta Abdul· 
halık Renda olduğu halde bü· 
tün hazır bulunanlar Vasıf'ın 
aile efradına bir defa daha 
baş sahğında bulunmuılar· 
dır. 

Ankara 8 (A.A) - Cu
mur baıkanı Atatürk baı 
yaveri ve azel guro direk
törü ile muhafız kıtaatı ku· 

4 

Uzak şark kadınları 

Çin k.adını büyü 
haklara sahiptir 
çin ordusunun ıslah projesini 

Bayan Li Tenj Bu yapmıştır 
Uzak doğu kad1nları ara- Nankin hükumeti, ordol 

sında en ziyade ilerlemiş O· nun lsfahı projesini 8'~ 
lan Çin kadınlarıdır. Çin ka- Li Tenj Bu ya tevdi 
d1nı son senelerde yüksek miştir. 
bir makam kazanmııtır. 1931 Bayan Li Teoj Bu, " 
den itibaren Çin kadınına vazifeyi büyük muvaff~ 
verilen haklar, şimdiye ka· yetle ifa etmiıtir. Jıf 
dar Fransız kadınına veril- kadını ise soysal vazifelf 
memiştir. Çin kadını yeni daha meyyaldır. 
kanun mucibince hem seç- Japon kadını doktorıJ 
mek hem de seçilmek bak- ve hasta bakıcılığa bl~ 
!arını kazanmıştır. rağbet göstermektedir· Y 

Nankin hükumetinde bir ponyada tıp ve dipl~ 
çok kadınlar yüksek memu· doktorasını haiz olaD 1,,. 
riyette bulunmaktadırlar. kadın vardir. 
Nan kin icra it omitesinde bir Hind kadını son zarll,I 
kaç kadın vardır. Üniversite· da büyük faaliyet g6' 
de profesör kadınlar çok- mektedir. Hind kadını GI 
tur. Çin kadını istidat ve dinin hareketlerine çok f 
kabiliyet bakımından Avru- dım etmiı ve büyük f,I 
pa kadından üstündür. karlık göstermiıtir. 

---------------~---Elen 
Borçları için Tay-
mis'in makalesi 
Istanbul 9 (Özel)- Taymis 

gazetesinin, Yunanistanın dış 
borçları hakkında yazdığı 

makale, Elen mahafilinde iyi 
tesir yapmamııtır. Bu maha· 
fil, yazıldığı gibi Elen hüku
metinin Finansiyal durumu 
dıı borçların yüzde otuz be
şini değil, Londra müzake· 
relerinde tesbit olunan mik
tarı bile vermekten aciz bir 
haldedir, dimektedir. 

mandanını, Vasıf Çınarın ai
lesine göndererek başsağlı· 
ğından bulunmuştur. Başba

kan ismet İnönü ile dıt iş
leri bakanı doktor Tevfik 
Rütdü Arasın da ayni suret· 
le özel büro direktörleri 
vasıtasile baı sağlığında 

bulunmuılardır. 

Ankara 9 ( Özel ) - Mer· 
hum Vaııfın cenaze töreni 
fevkalade heyecanlı olmuş· 
tur. Dıt bakanımız, bay 
Tevfik Rüıtü Aras'ın ver· 
diği söylev, herkesi ağlat
mıştır. 

Ankara 8 (A.A) - Dış 
işleri Bakanı Tevfik Rüşdü 
Aras, Vasıf Çınar'ın tabutu; 
batında şu s6ylevi vermiştir. 

w Taliin çok acıklı bir 
cilvesi, bu yaslı günde bana 
söz söylemek ödevini veri· 
yor. 
Şu alandaki yerlerimiz ak· 

si Vasıf, bu söylevi senin 
tabutunun önünde ben söy
liyecek değildim. Hayatanda 
hiçbir zaman almak isteme
diğin yerimi, ne için aldın; 

doğrusu, bu sözleri benim 
için sen söyliyecektin. 

Vasıf Çınar; ölümünden 
şeflerinin, arkadaşlarının ve 
bütün yurddaşlarının duy-
duğu acı çok büyüktür. Tam 
bir iokilib çocuğu yetiıerek, 
yüksek ruhun her yerde 
ıefin izini buldu ve orada 
yilrüdü. Sen bu yurda, bu 
ulusa hizmet için elinde 
ıilib çarpıştın. Kültür ala
nında zekanla çarpıştın, 
iıtiklAli koruma ülkesile çar· 
pııtın, bilyilk makutayın 
baılarında kiitlü ıavaflarda 
bulundun ve en ıonra vata· 

BalkanJardıı 

Yeni bir blok 01 
hazırlanıyor 

lstanbul 9 (Özel) - --lif 
nadan haber veriliyor: ,_J 

Almanya dış bakaDJIJr_ 
dan sızan haberlere ~ 
başta Almanya olmak ~ 
Polonya, Macaristan ve. il' 
garistanın iıtirakile yeoı 

blok hazırlanmaktadır. ~ 
Prusya baıbakanı _ ~ 

Görinı, Sofya ve B.ıt;. 
seyahatında bu blok içİ' ~ 
gili siyasallarla konuır11"!..1t 
lazımgelen esasları bal""' 
mıı imiı. 

nının korunması ya~ 
dıı ilerinde büyük hiırll' 
ettin.J il. 
Seni nereye gönderd!lı -; 

Türkiye cümburiyetinıll ,1.. 
küsünü, ruhunu ve özel /ı 
gi duygularını berabet / 
türdün. iç savaşında ., tt'' 
herkesi büyük önderin • ı; 
fanda toplamaya çabıtıll ~ 
dıt ıavaıında da merlll~A' 
tine sevgi birliği getirır' 
uğrattın. ~ 

Ölümün, teselli kabul e l 
fakat dost illerde, doıt ~ 
kardeş gibi dikkatle b• "'' 
rak, sevilerek, sayılarılı ;.i' 
kılmış olman, belki b 
için bir tesellidir • 

1
,1 

Vasıf Çınar; bayatt• (Jtt 
her vakit takdir ettilll• 
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münde benim için 't 
edilecek bir şey ,,r; ~ 
tünki bütün ıavaşlarılll~ il' 
neticeler gördü; düıOn ~ 
memleketin önll artık 'il 
istikbali parlaktır. '/~ ti 
hassa düşünki; ıeoı~,tl' 
hepimizin ruhunu aydıll lı 4' 
yükıekş efleri tam ı•i1\d' 
varlık içinde görerek I' of 

Çınar, lnkılib ç~~O' 
yüksek ruhlu, yüksek 1ı,lf' 
lü Vasıf; müsterih ol, ,P,' 
lerimizin acısı içinde •'1~ 
da boıalan yerini fdlf 
gençliği dolduracaktır· " ' 
terib uya, yetiştirme1~ 
lııtığın bu gençlik, "~• ~· 
yerlerimizi doldurm•» 
zır bulunuyor. lı~ 

Sana, arkadaıım, ~ 
tim, lilkli birim olall ;ti:, 
hepimizin derin ı•Yf.,,"ff 
sönmez ıevıileriai 


