
hD~n akşam Çankırıda biri 
ik~ht, diğeri oldukçaşi ddetli 
Z 1 yer sat·sıutı ~ı olmuştur. 
elzele lıi~ bir tahribat yrıp· 

llıanııştır. 
• .... . . · 

• ULUSAL • Çinliler Sahar ilinden çekil
meğe başlamışlardır. japon· 
ya, 1\1ançuku ve Salıarda te
basına karşı yapılan ınuame

leyi protesto etıniştir . 
.....,..~-~====~;;;...m;;;.._,...____ iz mirde çıkar, akşamcı aiyasal gazetedir 
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Çin· japon Kam~t;yın dDokfi c~lsesinde hararetli mfinakaşalar oldu 1 

Dluslar kurumu Afyon kar-
Polonya' da 
Bir döviz ofisi 

kuruluyor . 

1 

Çinliler Sahar ilin-
teli bizi tuzag'"' a mı düsürmüs? den çekiliyorlar 

' ' l'ecinıenlerin elinde bulun~n şekerin maliyece tes-

Varşova, 12 (A.A) - Özel 
bir döviz ofisi kurulacaktır. 
Bu ofis yabancı paralar, 
altın ve kıymetli madenler 
ihracatı ıçın ruhsatiyeler 
verecektir. Danzig şehrinin 
parası olan Guld. nin ihracı 
da daraltılacaktır. 

~aponya, kendi tebaasına karşı yapı-
bit edilmesi, Kamutayca kabul edilmemiştir. 

Bere Türker, sözlerine de
vam ederek, uluslar kurumu 
afyon kartelini s11f para ka· 
zanmak isteğile başka bü· 
yük afyon merkezlerini hi
maye etmekle ittibam etmiş 
ve Türkiyenin vermiş oldu
ğu sözüne bağlı kalarak kı
sa bir zaman önce bir bu
çuk milyon liralık bir satışı 
feda ettiğini kaydederek u
zak şarka idbal edilen af
yonların kimin tarafından 
sokulduğunu sormuştur. 

Afyon saylavı sözlerini 
bitirirken ilgili bakanlıkların 

/\ llşak·ıaki şeker fabrikamız kuracakları bir komisyon 
ııa,~kıra 12 (A.A) - Ka- bu yüzden afyon satışımızın tarafından bu cihetin iyice 
"-.k Y bugün Fikret Silayın güçlük ve zarara uğradığını tetkik edilmesini istemiştir. 
I'- •nlığında toplanarak gördüğünü söyliyerek; uluslar Eskişehir saylavı Emin 
~~illinde bulunan itlerden kuru~u afyon .k~rte.l.inin sırf Sazakda Afyon inhisarının 
t, '1 ıelıri au tesisatının kendı menfaatını gozeterek kuruluşunda' bakim olan dü
~llllııunası için tayin e· el altından büyllk afyon ti- şünceyi işaret ederek insa
hl lf olan müddetin 1936 caretini yürütürken insanlığa ni bir dütünce ile kabul 
b~1 '°lluna kadar uzatılması, bizm_et pr._ensib~e Türk~yeyi ~ly, K d d I . tuzaga duşürmuş oldugunu edilmiş olan bir taahhüdün 
'tlet ' araay ın ma en erı . . . - Devamı dltrdüncü sahifaıla-

llle 1·
1 

k t' . t' • . ışaret etmışhr. 
laaı)i r e ının ge ırecegı ------~~· ~...,.. 
1935 llladeni mahrukatın ikinci keşide de bitti 

Çankırı'da 
Şiddetli iki zelzele oldu 

Çankırı, 12 (A.A) - Bu 
gece saat 22 ye 15 kala 
şehrimizde biri hafif ve di
ğeri hiraz şiddetli iki dep
rem olmuştur. Zarar yoktur. 

Yaralı 
Hastahanede öldü 
Bayrakh'da benzin boşal

tırken pompası patlıyan ve 
ateş alan Fransız bandıralı 
Stedaten vapuru tayfaların
den Bussiç de Memleket 
hastahanesinde ölmüştür . 
Bussiç, vücudunun muhtelif 
yerlerinden yaralanmış ve 
yanmJ1tı. 

Resim sergisi 
Sergiyi Balıkesir 

Ilbayı açtı 

• 
lan muameleyi protesto etti 

Japon 

Esinking 12 (A.A) - Ja
pon hükiimeti Sahar bölge
sinde Japonlara karıı yapı

lan hareketleri tiddetle pro
testo etmiştir. 

Yetkili çevenlerden bildi-

rildiğine göre, Kvantung or
dusu şefler iSalıarda ve Man-

ask·erleri 
çukuoda Japonlara kartı 

yapılan hareketleri durdur
mak için şiddetli tetbirler 
almayı kararlaıtırmıştır. Bu 
şefler general Şung Sen Ju
an ordularının Sahar ilinden 
çekilme hareketine de ku
manda edeceklerdir. 

Bakalım ne olacak? 

Gıe Yılı batından başlamak 
ıaa~' \iç yıl için gümrilk ve 
lt1tıa~ele vergilerinden muaf 
"'' lllaıı viliyet idaresi ka
~İllc\lll 58 nci maddesi muci-

t b' ~''lll ır viliyette daha 
leli) •ctk olan idare bey' et-
145; İki vali muavinliğinin 
laaadd .. !ılı kanunun ikinci 
İflet1 ~ille bağlı cetvelde iç 
"'111ı •kanlığı kısmına ko
~ ... , '•ı, ihtiyat subayları 
deii ll~nun 22 ci maddesinin 
lıtı ttırilaıeai, kültür bakan· 
leli llıkrkez teşkilitı vazife
llYıh 

1 
•nununa ek kanun 

T. Piyangosunun 
dünkü çekilişi 

Balıkesir 12 (A.A) - Ne
cati bey öğretmen okulaıı 
resim öğıetmeni A. Surı'nın 
resim aergisi bugün Halk 
evinde ilbay tarafından açıl
dı.. 

Açılma töreninde iıyarlar, 
öğretmenler ve kalabalık 

75 
halk bulunmuıtur. Halkevi-

lkrami ye kazanan numaı·aların nin büyük salonu baştan 
... 

k 2 } • ) ki baıa değerli san'atkirin vü-
aşa ve yu arısı şer ıra a aca ar cude getirdiği güıel eserler-

Tihor, Gömhüş'ü 
düelloya davet etti 

lstanbul 13 ( Hususi ) - 17649 37293 19195 4070 ' le bezenmektedir. Sergi bir 
Tayyare piyangosunun çeki- . Devamı 4 nc:ü sahifede- hafta sürecektir. 
lişine dün de devam edildi •ıt- •• • •• • • 
ve ikinci keşideye son ve- Bir YıldönilmD 

Bunıın sebebi; Gömbüşün çiftçiler 
partisini küçük rlilşüren sözleridir 

1 Haziranda Budapeşteden 
bildirildiğine göre ; küçük 
çiftçi' er partisi başkanı Ti bor . 
V. Eckbard bugüo baıvekil 
Gömbüş'ü düelloya çağırmıı
tır. Eckhard'ın bu hareketi 
kendisinin kont Bethlen ile 1 

rildi. Dünkü çekilişte kaza-8 1 •rını kabul etmiştir. 
~ ... : •onuncusu ile pulluk nan numaraları bildiriyorum. 

'hae l)Unun liçüncü madde- 2 2 714 
tiıae 26~e, pulluk atelyele
oı_,,~erden avanslar üremsiz 
nler 20 yıl içinde alınmak 
~dı e taksitlere bağlanmak-
•erir~. Ancak bunun için 
ı-.~ 11 olan avansların pul· 
. ıtelyel • . . l ''"d erının genış eme· 
'ah. e luıllanılmıı olması ve 

1Pler· · 
le b ının timdiye kadar 

30 Bin Lira 

9930 
15 hin lira 

2800 "ai"eUlldan sonra prim iste· 
1 ' Ctkl ' • 
'ti erını yüken edinme- 12 hı· n ıı· ı·a kazandı 
~ tart konulmaktadır. 

tıa11l~Ulayın bugünkü toplan
"-ıau ~ 6zerinde konuşulan 
toaı il ardan Türkiye ile Yu
'fy01"Ya ırasında akdedilen 
~iıae lld ~ndlaımaıının tasdi
'ayı, t" olan kanun birçok 
btp " 1arın ıöz almasına se-

8 ° aıuıtur, 
b Utılard Af qtrc T an yon aaylavı 
•ııactı ll~ker, kanun layihası 

20 bin 
Liralık büyük mükafat 

aşağıdaki kırk numara ara
sında taksim edilecektir. 
12714 9883 5217 17841 
12900 1903 26447 12037 
11309 13597 29917 16387 
16789 22421 26828 9693 
19848 17734 4163 18223 

Sovyet Rusya, Ro
manya münasehatı 
M. Litvinof ve M. Titülesko · arasın-

da samimi telgraflar teati edildi 
nasebetlerinin yeniden tesi· 
sinin birinci yıldönlimli mU· 
nasebetile bay Titülesko ile 
bay Litvinof birbirlerine tel
graf çekmişlerdir. 

Bay Titülesko telgrafında 
pek ziyade dostluk duygu
larını söyledikten sonra şöyle 
diyor : 

iki memleketin samımı 
mesai ortaklıklarının ne ka-
dar verimli olduğunu ve ile
ride barış için ne kadar kıy
metli bir ziman teıkil et
mekle bulunduğunu kıvançla 
kaydetmek isterim. 

uzlaşması ile aliltadardır. 

Yani kont Betblen Eckbarda 
yazdığı mektupta Küçük 
çiftçiler partisinine malik 
olduğu malum paranın men· 
şeine dair kendisin vaktile 
söylediği hakikata uymayan 
ve fırkayı küçük düşüren 
sözlerinin Gömbüşten aldığı 
malumata dayandığını bildir
mesi üzerine Eckhard bugün 
başvekil Gömbüşe kendi 
partisine mensup iki meb'us 
vasıtasile haber göndererek 
Gömbüş'ün ya kont Bethle
ne vermiı olduğu malümatı 
tavzih ve tashih etmesini 
yahutta kahramanca tarziye 

ıl1 acaristan başbakanı bay 

· Gömbüş 

bulunduğundan kendisinin 
hususi katibi dliello şahitle· 

-.,,;enınde görllıllldüiü 
it. . 1 aldıiı maHimattan bu 

''Y•aa karııtanldıiını ve 

26888 16142 18620 26748 
28126 21784 5991 17119 
13614 f1670 29579 14594 

M. Liıvinoj 

Bükreı'.12 (A.A)- Sovyet 
Rusya ile Romanya arasın· 
daki normal diplomasi mil· 

Bay Litvinof vermit oldu
- Devamı diJrdiJncü ıahif ede -

istemiıtir. 
Baıvekil N •iyteteny de 

1 
rini kabul edip dinledikten 

1 
sonra Eckhard'ın talebini 
baıvekile bildirmiıtir, 
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Eczacılar bomba, berberler , 
obüs sat al ı.. tiyorlar mı,! 

Adis Ababaya Akın Eden Fabrikatör Taslakları~ 
Habeşleri Aldatmağa Çalışıyorlar .. Fakat 

Londra gazetelerinde okun
muştur: 

Adis Ababada bulunmak
ta olan lngiliz gazetelerinin 
Özel muhabirleri, Habeşistan 
hakkında mufassal malumat 
veriyorlar. Bu malumata gö
re, Habeşistana silah satmak 
istiyen fnbrikalar mümessil
leri ile beraber yüzlerce fab
rikatör taslakları Adis Aba
baya akın etmişler ve her 
gün Habeşleri kandırma ki 1 

meşgul olmağa başlamışlar
dır. 

memek mümkün değildir. rişler vermişler ve bu hükii· 
Avrupalılar, Habeşleri hiç metten hazır aldıkları 6bom· 
bir şey bilmiyen ve çok ça· ba tayyaresini CibutidenAdis 
buk aldanabilen bir ulus Ababaya getirmişlerdir. 

"DeyJi Meyi,, gazetesinin 
Adis Ababa muhabiri diyor
ki: 

"Adis Ababaya gelen ve 
derhal birer yazıhane tutan 
fabrika komisyoncularının 
sipariş almak için nasıl ça
baladıldarını görüpte gül-

zannediyorlar. Bu sebepledir 
ld, bir eczacının, bo11Jba için 
sipariş aradığını, bir berbe
rin, obüs topları satmak is
tediğine dair Habeş hüku
metine tekliflerde bulundu· 
ğunu görüyorsunuz!. 

Habeşler, filhakika bütün 
bunları dinliyorlar ve fakat 
bildiklerinden hiç şaşmazlar. 

Bugün Adis Ababaya si
lah veren ve hergün mühim
mat siparişleri alan, yalnız 

Belçika fabrikatörleridir. Ha
beşler, Belçikalılardan baş

ka fabriktörlere güçlükle 
inanırlar. • 

Habeşler, son zamanlarda 
Danimarkaya'da bazı sipa· 

Memlek~ette yap
rak tütün pi yasası 

--·-· Samsun ve Bafra bölgesindeki tütün· 

Jer, 30-150 kuruştan satıldı 
Yaprak tiltün piyasası 

hakkında memleketin muh
teli mahallerinden alakadar 
lara şu malumat gelmiştir: 

Samsun ve Safrada piya
sanın açıldığı günd~n Hazi
ranın ilk haftasına kadar te
cimen ve muhtelif sosye
teler tarafından mübayea 
edilen tütün miktarı 3 mil
yon kilodur. Bu bölgeden 
inhisarlar idaresi de bir mil
yon kiJo tütün mübayaa et· 
miştir. Satılan tütünlerin ·va-

sati fiatleri 30-150 kuruş ara
sındadır. Samsun ve Safra
da bir milyon kilo tütün sto
ku vardır. 
Taşovadan inhisarlar ida

resi 400 bin, tecimenler de 
600 bin kilo tütün mübayaa 
etmişlerdir. Satışlar hararetli 
devam etmektedir. Vasati 
satış fiatJeri 25-80 kuruş 
arasındadır. 

si 700 bin, muhtelif sosyete
ler de 1 milyon 200 bin kilo 
tütün mübayea etmişlerdir. 

Kocaeli bölgesinde satışlar 
hararetlidir. Bu havali tü
tünleri daha yüksek fiatlar
dan satılmaktadır. Iohisarlar 
idaresi buradan iki milyon 
kilo, tecimenler de 800 bin 
kilo tütün satın almışlardır. 
Bu mahsul 25 - 110 kuruş 
arasında muamele görmüştür. 

Halen Kocaeli bölgesinde 
bir milyon kilo daha stok 
vardır . 

iş yarlar 
8 saat çalışıyorlar 
iç işleri bakanlığının emri 

üzerine resmi devairde yaz 
tatili kaldırılmıştır. Memur
lar sabahleyin saat 7 den 
12 ye kadar öğleden sonra 
13 den 17 ye kadar çalış· 
maktadırlar. 

Habeş ordusu, ltalya or-
dusunun her hangi bir taar
ruzuna karşı koyabileceğin
den emin bulunmakta ve bu 
hususta hiç tereddüt etme
mektedir. Habeş kumandan
ları, bir harp vukuunda çe-
te halinde ve dağınık bir 
surette ltalyanlarla çarpış-

mak yolunu takib edecekler 
ve böylelikle düşman kuv
vetlerini bozmağa çalışacak
lardır. 

Londra gazeteleri, ltalyan 
ordusunun hergün biraz daha 
harbe hazırlandığını ve doğu 
Afrikasına 1500 tayyare ile 
130 tank ve mühim miktarda 
mitatalyöz ile sahra topu 
geldiğini haber veriyorlar. 

Paz r 
Günü yapılacak 

maçlar 
Futbol hey' eti evvelki gün 

toplanarak bu hafta yapıla· 
cak maçların program ve 
hakemlerini seçmiştir. 

lzmirsporun cezalı oyun
cuları oynatmasından dolayı 

Göztepeye karşı kazandığı 
galibiyetin hükUmsüz bıra· 

kılması lcararlaştmlmış ve 
Altayla dömi finalde Göz· 
tepenin karşılaşması muva
fık görülmüştür. 

Altay • Altınordu B. ta
kımları otuz sekiz puvanla 
berabere geldiklerinden bu 
iki takımın da karşılaşması 
karar altına alınmış ve pro
grama ilave edilmiştir. 
Uşak şar muhtelitinin 30 

Haziran da lzmire gelmesi 
kabul edilerek Uşak'a cevab 
verilmiştir. 

Bu haftaki program: 
Saat 9 da Altay - Altın

ordu B. takımları finalı ha
kem Ahmed Özgirgen, 16 
da Altınordu • Buca hakem 
Fehmi Altay, 18 de Altay
Göztepe hakem Riza K.S.K. 

Trabzon ve Pulathane böl
gesinde satılan tütün mik· 
tarı 1 milyon 600 bin 
kilodur. Bu miktarın 400 
bini tüccar, mütebakisi de 
inhisar idaresi tarafından 
mübayaa edilmiştir. Fiatler 
vasati olarak 25-80 kuruş

tur. Bu bölgedeki tütünler 
kimilen satılmış ve biç stok 

1 eç:a Ha -~ a Tilkilik Nahiyesi"! 

iZMiR ODEMiŞ TENEZZüHU 
16 Haziran 1935 Pazar Günü 
Gölcük · Bozdağ · Adagide · Adagüme 

kalmamıştır. 
Artvin piyasası yeni 

açıldığı için, satışlar tedrici 
bir surette inkişafa başla· 
mıştır. 

Barçka ve Artvinde inhi
sarlar idaresinin tütün mü
bayeası 50 bin kilodur. Muh 
telif sosyeteler de bu hava
liden 30 bin kilo tütün sa
tın almışlardır. Piyasa hara
retlidir. 

Trakya bölgesi tütünleri 
kimilen iyi fiatlarla satılmış
tır. 

Bursa ve havalisindede tütün 
stoku kalmamış gibidir.25-80 
kuruşta inhisarlar idare- 1 

Birgiye gidecek yolculara lüzumu kadar otoblis ve 
otomobil temini için ÖDEMİŞ şarbayhğı şirndiden ha
zırlığa başlamır ve asgari fiatleri tesbit etmiştir. 

Gölcüğzn denizden yüksekliği 840, Bozdağın 1027 
metredir. Şehirde hararet en yüksek derecede iken 
buralarda bir bahar brvası vardır. Temiz bava, bol su 
mükemmel Bir yayla, Gölcükte kayık gezintileri 

lzuıir • Ödemiş bilet fiatleri: 
1 nci mevki bilet 150 kuruş 
2 nci mevki bilet 125 kuruş 
3 ncü mevki bilet 100 kuruştur. 

Tirenin hareket saatları biletler üzerinde yazılıdır. 
Biletsiz yolcular trene binemezler. 

Bilet satış yerleri: 
Aydın demiryolu şehir kalemi (Kerestecilerde) Al

sancak ve kemer istasyonları, Tilkilik bay Faik ecza
banesi, Kemeraltı Sevinç pastahanesi, Şifa 

l~L6H~TTi~ 
EYYU8i..~, 

13 ~Haziran - 1935 .. Yazan: M· 
Tefrika No. 78 , 

Mu ul ve Halep Ataheyleı·i, 

aıeyhille' gizli biriüifak 
Sal3heddini' Ey~ -- -
akdetmişlerdi .. 

Y ntsı namazından sonra, 
Salaheddinin girmiş olduğu 
Bahaeddinin sarayında bir 
içtima oluyordu. Diyarıbe
kirin zenginleri, hocaları, 
devlet adamları kamilen top
lanmışlar, muzaffer hüküm
darı tebrik ediyor ve ken· 
dilerine gösterilen sedirlere 
oturuyorlardı. 

Salaheddin, hepsine ayrı 
ayrı iltifat ediyordu. Onlar
da hayret içinde idiler. 

Birkaç saat e;vvel kanlı 
kılıçla bu kaleye saldıran 
göğsünü Diyarıbekir balkı

nın oklarına, balta ve kılıç

larımı açan adam sanki bu 
adam değildi?. 

En küçük Lir düşmanlık, 
bir şiddet göstermiyordu. 

öztürkçe: 

er gün 
Beş kelime yazıyoruz 

-24 -
1 - Refah - Genlik 

Örnek: Bizim davamız 
sınıf değil, halk Genli· 
ğidir 

2 - İslah etmek 1 • Yeğrit
mck 
2 • Arıtmak 
Eski kitaplarda "susmak 
söylemekten Yeğdir;,,gi • 
bi sözleri hatırlarsınız. 
Y eğritmek kelimesinin 
kökü işte bu "Yeğ,,dir. 
Örnekler: 
1 • Bu kurumu Y eğrit
mek, onu yıkıp yenisini 
yapmaktan daha zordur 
2 - Yıllardanberi bizde
ki at cinsiyetini ardma
ğa çalışıyoruz. 

3 • lslih, islahat 1 - Yeğ· 
ritim 
2 - Arıtım 
Örnekler: 
1 - Tanzimat Avrupa 
korkusuyla baş vurulmuş 
bir Yeğritim hareketi 
idi, bir devrim değildi. 
2 • İslabı cinsi feres -At 
cinsinin Y eğritimi 

4 - Salih bulmak - Yeğri-
mek 
Salih - Y eğrim 
Örnekler: 
Dünyada ekonomik do 
rum, henüz hiç bir Yeğ· 
rim beldeği ( alameti ) 
göstermiyor 
Salih - Yarar, elverişli 
Örnekler: 
1 • Bu evi bu işe Ya
rar bulmuyorum. 
2 - Bu evi oturmağa 
Elverişli bulmuyorum 

' 
NOT: Gazetemize gönde-

rilecek yazılarda bu kelime· 

lerin Osmnnlıcaları kullanıl-

IE 

Bilakis çok mülayim· ve 
tebessimdi. içlerinden 

mü- halde buna da yan•t'°' 
biri bu kadar telefat ve b•. 

mucip olmuştur. Net1 duramadı: 
- Bize hayret 

nuz ya emir! 
Dedi. 

veriyorsu· Tanrı, bize, kılıncuııııı0• 
kını vermiştir. Bizioı [)i 
bekiri feth ve zaptllll11' · 

tık mülüklerinden ka~ - Neden?. 
- Biz size karşı koymuş, 

kılıcımızı göğsünüze uzatmış 
insanlarız. 

- Ne çıkar?. Vazifeniz 
icabı böyle hareket ediyor
dunuz . Yurdunu müdafaa 
eden, hata işlemiş olmaz. 
Onlar geçmiştir, unutulmuş
tur. 

Bahaeddin, titriyerek, sol· 
gun, perişan bir vaziyette 
köşeye sinmişti. Salaheddinio 
ne diyeceğini, ne yap acağını 
merakla bek'iyordu. 

yarıvefaşıarım NureddıO~ 
ni Mehmed ibni ı<ar• rl 
lan namına vaki oldl [)ı 
Kendisi bundan sonr• 
rıbekirin sahib ve bOk8 ~ 
rıdır. Diyarıbekirin et' 
ayanı muteberanı 011• 

eylesinler! dl 
Bu sözler, Bahıe / 

kulağında bir boaıb• 
patladı. tj~ 

Her şey, hakikatell 
sayılırdı. ~ 

Bahaeddin sap sarı 
Onun bir sözü, herşeyi 

ledecekti. 
bal- di: ,1 

- Fakat ya eaıirl, 
mırıldandı- beni aff ~ Ya hayat, ya ölüm!. 

Oda dolmuş, taşmıştı. 
laheddin söze başladı: 

Sa- Saliheddin cevap f 

- Cenabıhakkın inayeti 
ile Diyarıbekire girdik. Bu 
bizim kılıcımızın hakkı ve 
Islamlık menfaatının icabı
dır. Çünkü Diyarıbckir Emiri 
daima bizim menfaatlarımız 
aleyhine hareket ettiği gibi, 
kendi tebaa ve efradına da 
yar olamamış, hava ve be
vesatına kapılmıştır. 

Harbın ilk günlerinde .iki 
asker arasında anlaşma yap
mak ve kan dökülmeden iyi 
bir neticeye vasıl olmak 
ümitleri mevcut bulunduğu 

Kolt 
1,abaıı~asının lOOnn
cü yıldönümünü kut

lulamışlar!. 
Nevyork ile Şikagoda ge

çen hafta gansterlerle bun
ların hasımları arasında kanlı 
çarpışmalar olmuştur. Ame
rika zabıtası, bu çarpışmalara 
müdahale etmişse de gans
terlerin hllcumu ve şiddetli 
saldırışları, bu müdahaleyi 
verimsiz bırakmıştır. 

- Beni hiç kiaıse 

davet edemez. Çünk~lif 
her zaman ben keııd•Yi'! 
den yapmışımdır ve 
rım. Bu gün için, biıidl it'~ 
sek mefaatJarımız 0.,; 

emirlerimi yerine getirılle 
başka çare yoktur! . ~ 

Bahaeddin, esir bıt ıt/.. 
kümdardı. Beyliği yık•7, 
Buna rağmen Salih~ 
hiçte merhametsizce b:;;; 
etmiyordu. Aksine 
hürmet .gösteriyordu. 1" 

Artık Diyarıbekir d•ti / 
reddin beyin bir viliY' -,jl 
muştu. Saliheddiıı, ~ı,I 
ileri gelenlerine de ıııfl ı;' 
ta bulunmuştu. Onlar• bl 
pten kendisine düşen 

yeleri dağıtmıştı. ~ 
Halk ta memnundu· f 

heddin, Diyarıbekirde 
kalmadı, geri döndll. 

•"' • eti' 
Bir yıl sonra Musul" f, 

lepte Atabeylerin g~ııe '611 
li gizli bir hareketler• f ~
dü. lzzeddio, Salabedb_.
hareketini bir türlü b-"' 
edememişti. Her ne b• f' 
na olursa olsun iotik•111 

mak istiyordu. 
- Arlwsı Londra gazetelerinin, telgraf 

haberleri sırasında verilen ----U~lu-sa~I .... ~ 
malumata göre, gansterlerle 

hasımları arasında baş gös- 81. rlı· k 
teren bu çarpışmalar, çok 
gülünç ve yalnız Amerikada 
görülebilen bir garibeden 
ileri gelmiştir. Bu garibe de 
şudur: 

1835 yılında, Amerika 
gençlerinden Samoel Kolt, 
logiltere ve Fronsa'dan al· 
dığı bir imtiyaz üzerine her 
iki memlekette Kolt taban-
calarıuın imaline başlamış ve 
bu tabancalar, bilhassa 
- Devamı tlördüncıi sahifede -

Condelik siyueal gaıe~e ()ki~ 
Sahibi: llaydar Rıişdıı 

Neşriyat müdürü: 
Hamdi Nıizfıel 

Telefon: 2776 "'". ilr,• .. 
Adres : Izınir 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 
700 kuruş senelik 
400 u alb ayblı 

Is tan bul ve , 'rakya 
ilan şartlat~ 

Resmi ilinlar i.çİD ·İ~' 
Maarif cemiyet• 

1 Jil' 
bürosuna müracaat 

Şeker Fhrikaları 'J'Urk Anonim Şirketi 

Seı·mayesi 3,000,000'fürk Jiı·ası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30- 40 

• 

melidir. id-1'' 
Hususi ilanlar: 

1
, 

hanede kararlaştır~O~ 
Basıldığı yer : ANA 
matbaası 
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OJivier ve şüreka· Fratelli Sperco Vapur 

Z:IRı ıllT 
Si Limitet vapur ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

" CERES " vapuru 3 haziranda gelip 6 haziranda 
aceııtaSI Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 

yük alacaktır. 

BAN~AS Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel. 2443 

" SATURNUS " vapuru 12 haziranda gelip yükünü bo
şalttıktan sonra Burg as, Varna ve Köstence için yük 
alacaktır. t 

·•·. 

The Ellerman Lines Ltd. 
11 THURSO ., vapuru 25 

haziranda Hull, Anvers ve 
Londradan gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

"ROMELIAN,, vapuru ha
ziran sonunda Liverpool ve 
Svvenseadan beklenmekte· 
dir. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

!S~..,..ıl~l:SEIS..:i:i.'!B._1111 

Satılık Piyano 
Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi· 
yano ehven fiatla satılık

tır. 

Almak arzu edenler her 1 gün snbahdan akşama ka-

l 
dar ULÜSAL BİRLİK 
gazetesi idarehanesine mü · 
caat etmelidirler. 

t 

~at~hk motör 

'' UL YSSES ., vapuru 15 haziranda gelip 20 haziranda An· 
vers, Amsterdam, Rotterdam ve Hamburg limanlar1 için 

yilk alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LINİEN 

"NORDLAND,, motörü 4 haziranda Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Danh:ıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskandi· 
navya limanlarına hareket edecektir. 

" ROLAND ,, motörü 22 haziranda Rotterda ın, Hamburg, 
Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg, Oslo ve lskandi
navya limanlara 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 

lzmir N_evyork arasında aylık muntazam sefer 

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

Hamiş: Ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 

edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

.Taz • 
teınız ıcuz 

-DAoA 
BiRiKTiQE 
)RAl-IA T ... b Df; Q 

12 beygir kuvetinde (Dizel) 
markalı az kultamlmış bir 
motör satılıktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 

Kitaplarmıza 

Cilt, Hatıralarınıza Şık 

Bir AllıOuı, \'c sair 

Cilt lşh•ri Yapt ı r

nıal· lsterseııiz : 

il3.c-
~ 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

aınd ~ Niizh t 
. . . . - :•,:.. ·. . ~ . ; -' .. ,. 

lla.ınza Rüstem fotoğrafhane ve 1 
fotoğraf malzeme ınağazası 

llanı·a R- ı b · r. • .r.h · I · d foı "' us em eym 1 otob'TaJ' anesı. zmır e en ıyı 

'1ı .. 0!;rrıf çekme/de şöhreı bulan bir san ·aı omgıdır. En 
,_ ~killpe.senı olanlar dahi, burada çektirdikleri foıollraJ· 
L<Jrdun 1I memnun kalmışlardır. 
ğa:; <lnıza Rüstem beyi1Z, fotoğraj malrcnıcsi salatı nıa· 
ı. . osı da m I ı - ·ı · · · ·~t • u ı erem muşterı erınırı mce =~l'lderine göre 
d çeşıı mallan, fotoğrar makinelerini bulundurnuıkta· 

'(i IJi~ :ıyarct her şeyi ispata kafidir . 

ınıır · Başturak caddesi, Refik hey çarşısı) 

ı 1 

l\~llıir nıilli emlak müdürlüg: ünden: 
''•nr l\öprn ına vapur iskelesi 60 

~•lhane '' " 30 
"''•t " " 30 D1 ,

8 
.. •ş ,. .. 60 
gaç altın dağ 31 numara ev ile yanında 96 

Yuk 33 eski 27 taj numarala dükkan 36 
Riinu arıda yazılı emvalin bir senelik icarı 16·6·935 pazar 

lllu1ıt saat 11 de ihale edilmek üzere müzayedeye konul
., Ut T ı· 1 . ta · a ıp erın o saatte milli emlak müdürlüğüne mü-

~rı. 30 - 13 1553 

Maliye Vekaletinden: 
ı - 22 k111 D 57 No. lu madeni ufaklık para kanununa tevfi-

evlet al ki 45 k l!ıtcid· aca arına uruştan alınmakta olan beher 
ıye G.. .. f çıkllrılrn ' umuş ıahnın yükselmesi sebebi! altmış kuruşa 

dıkıa ış ve bu fiat üzerinden kabul edilmesi için malsan· 
rına tebı· w 2 ıgat ynpılmışhr. 

Cüh · llıtsk ~ k urıyet merkez bankası da beher on gram safi 
U \'C . 

'lacakt gayrı meskük halis gümüşü 30 kuruştan satan 
~ ır. lb . 7-10-13 1286-1646 

I hyat Subay- yat subaylarla biç kaydo-

arı 111 n y okl.a- lunmamış ihtiyat subayları 
tl) bu müddet zarfında yeni 

1.~~arı Başlıyor cüzdanları il• birlikte yok-
.... ır ask l"k lamalarını yaptırmak üzere 

l 1 er 1 şubesinden: 
~İnd haziran 935 t · her gün şubeye müracaatları. 

en 30-6 arı-
dır I . ·935 tarihine ka- 2 Şubemize kayıtlı o1ub 
'- Ztnır ask l'k "'Y•tlı e .. er 1 şubesinde ta vazifeten veyabud muhte-

y ru ve yabancı ihti- lif suretlerle başka mahal-

N. V. 

V. F. H. 
l)er Zet:. 

& Co. 

Van 

OEUTSCHE LEV ANTE LıNtE 
" ULM ,, vapuru 9 hazi

randa bekleniyor, 13 hazirana 

kadar Hamburg ve Bremen 

için yük alacaktır. 

" ALAYA " vapuru 23 
haziranda bekleniyor, 27 ha

zirana kadar Anvers, Roter

dam, Hamburg ve Bremen 

için yük alacaktır. 

SERViCE DIRECT 

DANUBIAN 

TUNA HATTI 

"TISZA" motörü halen li

mammızda olup Budapeşte, 

Bratislava ve Viyana için 

yük alacaktır. 

.. A TID,, motörü 30 hazi

randa bekleniyor, Budapeşte, 

Bratislava ve Viyana için 

yük alacaldır. 

"DUNA,, molörü 30 hazi

randa bekleniyor, Budapeşte, 

Bratislava ve Viyana için 
yük alcakhr. 

Geliş tarihleri ve vapur· 
Jarın isimleri üzerine mes'u· 

liyet kabul edilmez. 

Birjnci Kordon, 

No. 2007 - 2008 
telefon 

* l'El\'ı KAV AFLAR * 
Çurşısrnrla 34 ..Vumamdu 

' ıh hal :czaı ·i 
Haşturak No: 37 

~ 
- - A l i R ı z a - - 111111111 ııı ıu ıı ııı ııı m 11111 11111ı111111111111111111 ııı 11111 ııı 11111 ııı 11111111111111111111111111 • 

Mücellithanesine uğrayınız. zmi yü me sucatJ 
Öksilrcnlcr! l\tut· •!= .o i şirketi-

1- Bıı mfiessesc, iki ynz bin lira sermaye ile 

,= te~ckl~nı etmiş ve Di Oryental Karpet Mana·_ 
· fukçörers l.ıimited (Şark hah) şirketine ait = 

laka (Okamcııtol) 

ôksnrn k şekerle- ~ 
riııi tccrfibc edi- .-..f 
. 

nız •. 

Ve Pfirjen ~nhapın 

eıı nstf\n bir mfis· 

hil şekeri olduğu· 

nu unutmayınız. 

Kuv,·ctli mfüıhil 

istiycnler Şahap 

~ 
Cd 
~ 

Sılılınt f'ilrgO.n 

hııplarıuı lnruf ~ 
C('ZU depolnrından en 
ve eczanelerden 

arasınlar. 

_ İzmirdc llnlkapıuardal· i kumaş fabrikasnu sahıı = 
1 almıştır. 11,abrikn büUiıı teşkilat ve tesisat ve müs· -

talıdimini ile eskisi gil,i l kanunu nııi 1935 ta- = 
rihinden itihnreıı yeni şirket tnrafındnn işletil· -
nıektcdir. Her nevi yün iplikleri, kuma,, batta· = 

_ niye ve çorap imnl edilecektir. l\1aınulatm cnısa· _ = linc faikiycti her tıırafta takdir ' 'e kabul cdilnıi';'lir. = 
- Bu mnmulllt Pestcmalcılar hasında cı:;ki Oro7.cJibak = - , , = 
- ittisalindcki sergide teşhir erlilmckte \ ' C satış fah- ~ 
- rika içinde yapılmaktadır. -

- Posta kutusu: 127 = 
= Telgraf adresi: lzmir~-:Alsancak _ = Telefon oumarası 2432 ve 3564 = 
• ı ı ı ıı 1111ıı1111111111ıı111111111• 111111ııı111111111111111111111111111111111111ı111111111 ıı ı ııı ıu• 

,.~Siimer Ba k-ı 
li"'abrikaları ıııanı ulat ı 

Yerli ıııalların en iyisi, en sağla

mı, en ucuzu en güzeli 
Heı·eke kumaşları 

F esane kıımaşları 
lerde bulunanlar da bulun-dukları mıntak askerlik şu· Do K rr o R - Be~7kOz ku odu raları 
beleri vasıtalarile yoklama- Al Bakırköy bezlerı· 
farını şubeye bildirmeleri. İ Agilb 

3 - Bu müddet zarfında Çocuk Hastalıkları Somer Bank yerli matlaı· IJazar· 
yoklamıyan müracaat etmi- Mütehassısa 
yenlerin haklarında kanuni 'Nnci Beyler Sokağı N. 68 lzmir şubesinde bulursunuz 

muamele yapılacağı ilan olunur. ---'l•'el•~İl0•"-3•
4

•
5

•
2

---• •----------------··----• 



Atatürk heykeline çelenk koydular 

Manisa öğretme 
Itaİya. O;beşistan ihtillUının neye varacağını kimse tayin edemiyor leri şehrimizd 

ltalya, Habeşistan mes'elesinde kimse-öğreımenıer, bu gnn kız ve er 
• • • • 

nın araya gırmesını k h ı t . or endüstri okullarını gezdiler a u e m ıy Mınleı öğretmenleri yQz elli . mir ô~retmenlerlndea 

Fransız hn-kômeti, Romadaki el~isini müstacelen Parise davet elnıiştir. 
Fransa hOkômeti de lngiltere gibi kuşkulanmağa haşlamıştır 

lstanbul ı 3 ( Özel ) _ ltalyanan Habeşistan sınar· şebbftsah, ftalya siyasal mahafilinde iyi karşılanma· 
ı d 't ~ tahşidat Jngiltere ile beraber Fransa· maktadır. ftalyanlar, Habeşistanda başladıkları işi ta· 

kişilik bir grub bıltnde dQa kola bıtkıaı lıpektôr (m 
lzmlr'e gelmlılerdlr. Karııyıka bay Neoeı Şıylın, bıtô 
leı11yononda Mınl11 ôğretmen· bıy Sıml ye dlger ôArel 
terini Karşıyıka'nıa Tarkblrllğl, Manisa öğretmenlerine iP 
Cumurlyet, Anhra •e Fenl· lok etmlılerdir. Bir grup 
paşa mektepleri öğretmenlerlle lakta General K.Azım 

arın 8 yap •e• ' b 1 F hAkô kip edeceklerini ve bu mes'elede biç bir fedaktlrlık 
Yı da kuşk ulandırmağa aş amıştır. rans•z u me· . . . 1• 1 F . . . . . \'eya tavassut kabul etmıyeceklerıoı söy ıyor ar. ran· 
ti, ltalya • Habeşıstan ıhtılilfımn hır harbe sebebıyet 11z hftkômeti, Roma sefirini mOstacelen Paris'e davet 

ilk tedrisat hıpektörl bıy Vıhfd 
Ôzgaven karşılamıthr. 811ma 
hane istasyonunda da lsmlrdekl 
ôğretmenlerle iıpektör bay Rı· 
of inan, bıy Ferid Bıy1r, bıy vermemesi için ltalya nezdinde teşebbOsata devam eylemiştir. 

ediyor. ltalya, hu durum karşısında yeni bir çıkmaza gir- Emin Atıç •e bıy Neı'et Şıy· 

Romadan haber verildiğine g3re, Franıanın bu te· miş bulunuyor. lın 1'8rtılımıttır. 

Manl11 ötretmenlerl Baıma · 
hıne lıtuyonanda trenden iner 

zlyıreale Manl11 öğrellD ti, 
ala ıngl •e 11ygılaraD• 

moıl.rdır. S.ıt onaeklıde 

en ıılonundı ilk ıedrltal 
UJrlerlndeo Bıy Rıuf 1 ... 
rafından nrllen konferllll' 
ile dlalemlılerdir. Konfı 

konuıu (Menaa) "lı içi ... 

Kanıutay görüşİneleri Almanya • lugiltere inmez hep birlikte cumartyet •btrblrlertle erkıdqlakta 

- B~tarafı birinci aahifede -
sonradan temamen aksi çık· 
tığını dilnyada sıhhat için 
ııhhat için sarfedilen afyo
nun yilzde seksenini TUrki· 
ye ile Yugoslavyanın istih
sal etmekte olmasına karşı 

yüzde on milıteri bulunma· 
dığını ve bu düşüncesini te
cim ve endüstri kongresinde 
söylemit olduğunu ve ıura
da burada yapılan Eroin ka · 
çakçılığının karteller tara
fından yapıldığını ve bunla· 
rın himaye gördüklerini ileri 
ıürmlltUir. 

Emin Sazak, sözilnü biti· 
rirken mes' elenin ehemmiyeti 
üzerine nazarı dikkati cel
betmit ve afyon ıataıı iıle· 
rinin yalnız bir bakanlık, e
konomi bakanlığı tarafından 
kontrol edilmesinin muvafık 
olacaiını söylemittir . 

Bu ıaylavlardan sonra ıöz 
alan Ekonomi bakanı Celil 
Bayar, afyon hakkında bugiln 
tatbik edilen usuldeki pren 
ıibi tekrara lüzum görme
dijini ıöyliyerek bunları mu
vafık görmiyenlerin kanuni 
teklifte bulunmakta serbest 
olduklarını ve bu teklifin 
kamutayda tetkik edilerek 

salim bir ıekle getirilmesinin 
milmk6n olduğunu işaret et· 
tikten ıonra : 

- Fakat • demiıtir • bu
glin mevzuu bahsolan mes'ele 
kanun ve usullerin değitti
rilmesi değildir. 

Mea'ele Yugoslavya ile 
aramızda yapılmış olan bir 

anlatmanın kamutayca tasdiki 
itidir. Şimdiye kadar yaptı· 
jımız tecrübeye göre, Yu
ıoslavya hiiktimeti ile bir
likte yaptığımız bu işte 

fayda ıörmliıüzdtlr. Ve bu 
yeni değildir. Geçen yıllar
dan beri tatbik etmekte ol
duğumuz usuliln yenilenme· 
sinden ibarettir. Ve bunda 
fayda v11rdır. 

Ekonomi bakanının bu 
ı&zlerinden sonra af yon 
karteliyle yapılan söz ba· 
İJınn afyon ticaretimizi za
rara uğrattığı ve kartelin 
el altından it gördüğü 
takdirde taahhütlerimizin fes· 
bile afyon ticaretimin serbest 
bırakılmaıı hakkında Bere 
Tllrker tarafından verilmiı 
olan takrir okunmuı, redde· 
dilmit ve kanun kabul olun· 
muıtur. 

Bundan ıonra kriıtal ıe
keria toptan aatıf fiatlaıa SS 

ve kesme tekerin de 28 ku
ruş• endirilmesini gözeten 
kanun liyıhasının görüşme
lerine geçilmiıtir. Kanunun 
bey' eti umumiyesi llzerinde 
söz alan aaylavlar ismet 
lnönll htikiimetinin ıon gün
lerde kamutaya verdiği tuz 
ve çimento fiatlarının 
endirilmesini gözeten kanun· 
lardan sonra şekerinde fia· 
tını endiren kanun liyıhasını 
kamulaya verebildiğinden 
dolayı duydukları kıvancı 
kaydederek teker fabrikala
rının maliyet fiatlarını daha 
atağı dütllrmelerini ve bunun 
için çalıımaları, dıı memle· 
ketlere gönderilecek tekerli 
maddeler için daha genit 
muafiyetler verilmesini te· 
mini gibi bazı isteklerde 
bulunmutlar ve ellerinde 
stok teker bulunduranların 
zarardan korunmalan yo
lunda kanuna bazı kayıtlar 
ilivesini istemiılerdir. 

Bunlara kartılık veren Eko· 
nomi bakanı Celil Bayar ıe· 
ker fabrikaları kurmak ve 
memleketimizde teker En
dliıtriaini korumak için l(a • 
mutayın kanunlarla koyduğu 
himayeler ıayesinde bu en
düstrinin kurulması mümklin 
olduğunu iıaret ederek bu 
himayeler demiıtir; henilz 
geri alınmıt değildir. Fakat 
hükumetin ıeker endilstrisini 
korumak huıusunda göster· 
diği bllyiik himmete kartı 
ıeker endlistrisile ilgili olan· 
lar hliktimetle beraber uy
gun yürüyerek. fedakirlıktan 
çekinmemiılerdir . 

Celil Bayar tekeri ucuz-
latmak için alınmıı olan 
unsurları ayrı ayrı kaydede
rek hükumetin katlandığı 
fedaklrlıklar yanında fabri-
kalann da ilzerlerine bllyiik 
ağırlıklar almakta olduklarını 
ıeker endOatrisi gibi rikı
lerle dolu bir endilatride 
banlann yapılmasının ancak 
bu fabrikaların bilkOmet 
ıefkab altında bulunmalarile 
mümkiin olduğunu söylemiı 
ve bir zarara uğradıkları 
takdirde bunun elbette na
zarı dikkate alınacağını 

ilive etmiıtir. 
Ekonomi bakanı, dıı mem • 

leketlere yapılacak tekerli 
mamulat için bu kanunla 
•erilmekte olan muafiyetin 
oldukça ıeniı oldujıınu, ev· 
velce 30-40 kuruıa alınan 
ıekerle yapılmakta olaa ba 

lngiliz sendika üyeleri 
Berline gitmek istiyor 

·-·-Ingiliz işçi faşistleri, prens dö Galin 
söylevini memnuniyetle kareıladılar 
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kamarasının işçi Faıiat par· 
tisi tefi bay Lansbüri prens 
dö Galin söylevinden çok 
memnun kaldığını söylemiı· 
tir. Bay Lansbüri; lngiliz sen· 
gibi maddeler için lazım o
lan tekerin bugün yirmi ku· 
ruta elde edileceğini söyle· 
mit ve bununla beraber bu 
endüstrinin inkitafı için ica
beden kolaylıkların tetkik 
edilmesine devam olunacağı· 
nı kaydederek tecimen elin· 
de bulunan ıtoklar için bii· 
tlin arzulara rağmen bir te· 
kil bulunmasına imkin bu
lanmadığını ve eaaaen teci· 
men elinde bulunan ıekerio 
3·4 bin ton arasında bulun· 
duğunu ve bununda memle
ketin muhtelif yerlerine da· 
iılmıı bulunduğunu söyle
miıtir. 

lbtikira meydan verilme
meıi ve uzak yerdeki vatan· 
daılann da ucuz ıeker 
almalarının temin edilmesi 
yolundaki bir isteğe karıı da 
iç itleri bakanı Şilkrll Kaya 
kartılık vermit ve demiı
tir ki: 

dikaları kongresinin bay Hit
lere bir mektup yazarak 
sendika üyeleıinin Almanya-
ya çajarılmasını istemesini 
gerekli olduiunu söylemittir. 

Bir yıldönQmtt 
-B~tarafı 1 inci aahifede -
ğu kartılıkta diyor ki: 

Devletlerimiz araıında nor· 
mal diploması mlinasebetle-· 
rioin yeniden teessilıüoiln 
yıl :lönümilnü hatırlatan tel· 
grafınızdan son derece duy
rulandım. Bu hidiseninSov-
yet Rusya ile Romanya 
krallığı arasında sıkı bir 
mesai ortaklığı viicuda gel-
mP-aine yardım etmit oldu· 
ğunu sizin kıvancınız dere· 
ceainde bir kıvançla kaydet 
mek iıterim. Şuna kaoiim 
ki bu mesai ortaklığı arta· 
cak, gelitecek ve kendinize 
has bir enerji ile takviyesi-
ne tahaeo çalıtmakta oldu-
ğunuz genel barııın tarsin 
itinde önemli bir yapıcı ola
caktır. 

alanını gitmlıler n AtatDrk'Dn 
heykeline bir çelenk koyınk 

bir dıklka yak.inerek darmaı 
l1rd1r. Heykel ôoGndekl bu tô 
renden aonra bet kolı ıyrılın 
Oğretmenler Mluld milli, Yıl· 
dmm Kemal, lımetpııı, Vıll 

KAzımpaıı n AlHncık'ta Gezi 
llkmd.teblerlnde kurolmut olın 
~rgllerl gczmltler n tetkiklerde 
buluumuolardır. Ô~le Gzerl iki 
uıthk bir lıtlrabıttın ıonra iz. 
mir ôntGkler mGzeılni, telefon 
merkezini, hın gası 10.Jyeteıl 

fıbrlk11ını, elekllrlk n toğlı 

fıbrlkllarını gnmlıler Ye arat 
tırmılardı balunmuılardır. iz· 

T. Piyangosu 
BaştaTafı 1 inci sahijede -

12327 13673 3270 5794 
Bin Lira Kazananlar 
17289 22294 
Beşyftz Lira Kazananlar: 

1030 1081 1903 2192 
2883 3270 4163 4657 
5217 5794 5901 6434 
9693 9883 11309 11670 

12037 12327 12714 12900 
13597 13614 13673 14594 
1~096 15706 16142 16387 
16557 16789 17119 17649 
17734 17827 17841 18097 
18223 18620 19196 19j49 
19848 204~1 21784 21823 
22421 25533 26t47 26540 
26784 26823 26888 27089 
272~3 28126 28620 29917 

150 Lira Kazananlar 
Şeker fiatında yapılan bu Sahte 978 2841 2881 

5024 
8786 

3660 
b800 
8815 

10041 

tenzilit son yıllarda bütün 3773 4:J27 

10348 
ll591 
17323 
22323 
23497 
25640 

13270 
19545 
22610 
28501 
28499 

dilnyada görlllmemit ekono- GOmOş lira bulundu 7971 8650 
mik bir hidiıedir. Bizi bu Dün Karııyaka'da sahte 9002 9454 
fedakirlığa sevkeden bil- bir gilmüt lira bulunmuttur. 11205 llô02 
ha11a halkımızın şeker ye· Yapılan tahkikata röre,sab- 1432ö 14901 
mesini temin etmek içindir. te gümilı lira, kasab Celil- 20209 21778 
Şeker belli baılı havayici den öğretmen bay Akifi'n 22904 23382 

zaruriyeden olduğu ribi kuv· eline geçmit ve bay Akif'te 23963 250l0 
vetli bir gıdadır. paranın , aahte olduğunu 29085 29579 

Yapılan fedakirlık eko· farketmediğinden öte-beri Yflz Lira Kazananlar 
nomik olmaktan ziyade doğ- almak llzere birisini çar· 1545 1674 2134 260ö 
rudan dojruya sosyal ve u- ııya gC>ndermiı, ahı veriı :U45 3247 4289 5192 
luaal bir ittir. En uzak yer- bittikten sonra paranın tak- 5541 6098 6153 7ô6J 
lerdeki yurddaıların dahi lid olduğu meydana çık- 8503 8586 9076 92JG 
ıekeri ucuz yemelerini temin mııtır. 9ö61 9603 9745 9752 
için kanun çıktığı giln ilbay· Zabıta, bu paranın kasab 10ıit2 11023 12691 18016 
lar, ıarbaylar, emir almıı Celil'a kimin tarafından ve- 14240 14650 15565 15581 
bulunacaklar, ibtiklr kartı rildiğini araıbrmaktadır. l5681 15705 1601~ 1678 ... 
gelecekler v~ halkımızın k.a- Adli ed değ .. ki.ki 17066 1 ı2n 17997 24994 
mutayın yaptıgından tamamıyle y e ışı 1 er 

mllstefit elmalarını temin lstanbul - Adliye ityarları 26942 2794.1 23836 2983f 
edeceklerdir. arasında bazı değiıiklikler Amorti Alacaklar 

Bu llzlerden sonra teci· olacağı ı6yleniyor · 22714, 9930 ve 2800 nu-
men elinde bulunan ıekerin lanmaaı için verilen takrir maralardan 75 aıaiı ve 7~ 
maliye memurları tarafından okunarak reddedilmiı ve yukan olan numaralar 20 ıer 
teıbit olunarak yeni kanuna kanun kabul edilmiıtir. lira, yani onda bir biletler 
ılre yapılacak ıatııtaa hu- Kamutay Cuma rllnD top· 2, beıte bir biletJer dlrder 
ıale relecek zarara• kar11· laaac.akbr. lira amorti alacaldarclar. 

lar11 idi. Konferanıtın 

İzmir ôğretmenler blrlljl 
fındın Balknl 11looaadl 
çıy ıôlenl nrllmlıtlr. 

Manisa 6iretmenleri 
glln de Cumuriyet kıı 
en,tütliılinli ziyaret et 
ve sergiyi gezmitlerdir. 
dan endllstri (aan'at) 
sına geçen öğretmenltl'• 
bay Klzım Dirik'le b. 
bazı örnek köylerini t 
ke ıitmiılerdir. Akpaa. 
17 de erkek öğretmed 
lasında bay Rauf tara 
verilecek ikinci konfer 
hazır bulunacaklardır. 

Kolt 
1'abancasının 1 
cfl yıldönflmflnO 

lulamışlar!. 

- B~tarafı 2 inci sahif,jl! 
Amerika'da çok reva~.~ 
muıtur. Halen Ganıt.,....... · 

en çok kullandıkları t•;j 
calar, Kolt .cinıinden ol~ İ 
için, Amerika çapulculatl ~ 
tabancaların yllıilacll 

d&nllmllnll katlulaıaak ~ 
mitler ve bunun için Şi 
ile Nevyork ıehirleriad• f' 
karıda bahıettijimiı J' 
deyi koparmı~ 

Çin'de 
Toplanacak malf 

konterans 
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Finanıı hakkında NaD...,.. ... 
toplanacak konferanaa 
llyelere g&nderilecek 
ma hakkında buraya 
haber gelmemiştir. 

Nişan 

rından Bayan Silreyya 

trik memurlarından " 
terli gençlerimizden 
Mehmecl'le aiıanl••-::: 

Her iki tarafa ıaa 
leriı. 

• 
ayı 

9782 numaralı •• 
F eriıo isimli ikamet f 
kaybettim. Y eniıiai P 
caj'ımdan, ukiıiDi• b 

1 

olmadıtanı illa eyleriel• 
Alaancak'ta Çelik 

jaacla 4 ı an•.,. 
llarko F•rlP: 


