
Budapeşte'de bulunmakta 
olan Alman mareşali Fon 
-._kenzen ağır hastadır. Ma
te•aliu sıhhi durumu çok 
tehlikelidir. 

• ULUSAL 

lzmirde çıkar, akıamcı liyual ruetedir 

• Filistin 'de mOthiş sıcaklar 
hOkOm Hfirmektedir. AkkAda 
gnueş çapmasından l kişi öl
mOş, yazlık mahsulat mah· 
volmuştur. 
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Kurultayda başbakan da bir söylev verdiler. Komisyonlar bu~nn sının zıyaret erı 
çalışacaklar. Yarın ikinci bir toplantı daha yapacaklar 

iç işleri bakanı Bay 
Şfikrfl Kayanın söylevi 

Ankara 25 (A.A) - Tür
kiye ~irinci basın kurultayi· 
nı açarken iç itleri bakanı 
bay Şükrü Kaya ıu söylevi 
vermiştir: 

Sayın arkadaşlar, 

İlk Türk basın kurultayını 
açıyorum. insanlık tarihinin 
son ıosyallık evresini izleyen 
ötkelerin başlıcası basan ol
muştur. Bir memleketin son 
sosyallık evresine girme ta
rihi olarak reoesans göste· 
riliyor. Bu devreye en ıon 

girenl;fdenbiri:de biziz.~Bu- Kurultayı açan iç işleri bakanı 
nun sebepleri arasında bu: Bay Şükrii Kaya 
~mlekette basın'ın_ çok geç Bugünkli basınımız ise b6y· 

ive giiç girmesi de sayılmalı· lelerini arhk bağnnda taıı
dar. Türkiyede baaın'a değer mamaktadır, taııyamaı ve 
ve 6ntm verilmesi Kamlliıt taıımıyacaktır. 
rejimin bir eseridir: B•ı ku· Arkadatlar, Atatürk Tiir
rultay da basın'• verilea de- kiyesi ribi bayabn blitüa 
ğer ve 6aemin en caala bel· ıoıyal, siyasal ve killtlirel 
değidir. Türk basın'ı en güç alanlannda en genİf ve en 
ve en çetin .. rtlar altında -derin devrimlere sahne olmuı 
çalııtığı zamanlarda bile ö- bir ülkede basına yüklenen 
devlerini yapmıı olmakla 6- ödevlerin ne kadar çeıitli 
vünebilir. Onu temsil eden· 
leri ıaygı ve sevfi ile selim
larım. 

~kvi, hararetle alkıılanan başbakanımız lımeı lnönü 

'icara 26 (A.A) - Birinci ı manda halletmek çareleri 
' kurultayı dlln~6ileden kolaylaımıı olur. Fena ıart· 
~ • 1 İ~ itleri bakanlatında lar ve çetin hadiselerden 
t_ 'tl~n bakanı bay Şükril uğrat• uir•t• kurtardığımız 'l:' •ın bir söylevile açıldı. Türkiyeyi, hava tehlikesi kar· 
~ Ş&lntı Kayadan ıonra tısında kifi derece ve az za· 
it kan ~smet lnönil bi~ manda techiz etmemek yll· 
~ verdder ve hararetb zünden tehlikeye maruz bu· 
fl. e alkıtfandılar. lundurmamahyız. 

Taassubun ve istibdadın 
karanhk devirlerinden az da 
olsa aydınlık veren ilk Tilrk 
baııcılarını da burada sayrı 
ile anmak hepimiz için 
borçtur. 

Miltareke ve kurtuluı yıl
larındaki Türk baıınının abl
ı•n ve ideal çalıımalarını, 
devrin tarihi &venle ıayfa· 
larına geçirecektir. Bayağı ve 
hain ergelere hizmet eden 
bozguncu ve kaypak basın, 
uluıun bakla ve yerinde it· 
rentisi ve tikıintiıi önilnde 
liyık olduiu ıonu bulmuıtur. 

ve ne kadar aau olduğunu 
hep biliyoruz. Açıkca ıöyli
yebilirim ki, bizde buın 
itleri cumuriyet rejiminin ve 
ulusal idealin iıtediii dere· 
ceye henüz . varmıı aayılmaz. 

Kamilizm, hiçbir alanda 
olanı ve yapılanı ıon ideali 
sayarak onunla kanmaz ve 
kalmaz her zaman daha iyi
ye, daha glizele ve daha 
doiruya yilkselmesi, uluıal 
amacının ve dinamik canla· 
biın bir rereii bilir. Basın 
itlerini de daha iyi, daha 
doğru ve daha güzel ve yo
lunda ilerletmeli cümburiyet tbakaoın söylevi Bunu anlamak ve ~nla~-

'ti, ... 'cara, 25 (A.A) _ Tilr· -Devamı diJrdüncü sahi/ada- -Devamı dDrdüncü ıalıif ede -

~ birinci baıın kurulta
~ bugtınk& asılıı toplan
~ • batbakan lımet 
' "\' & ıu söylevi vermittir: 
~ &kaek toplanmanızı fıraat 
~,. •lr, burnu Ttırkiyenin en 
\~le mes'eleıinden bir 
~ , bahıetmek, aize Tllr
t.~in 16ylediiim ıibi hava 
' tıine maruz oldujunu 
~~ak isterim. 
'~ 1~ kanaatımca bir me
~ '~• ıazeteleri, bahusus 
~tt libi memleketin iyi ve 
~ llalerini içten ve ya,,ld,. takibetmiı ve bizzat 
'6 "1 11Dit ıibi onun dertle
~tı '111-aaayı çabımıı arka
~, •r, lllemleketin en nazik 
)'tihtirı bir müdafaa vazi
'~i iyice bilirler ve bunu 
ıu_ ~-kete acele &iretmek 
't q)d)d bir arzu Ye ı•y-
' 11.terirlene, lla 111· ....... ,. ,.1na bir ... 

............. ·--------
Basın kurultayı komisyonu 
Asım Us Koltoı·; Ziya Gevher Meslek: Hayd11r Roşdo 
Is birliği komisyonları başkanlıklarına seçildiler 
Aakara 2S (A.A) - Baıın kurultayı ko· Üyeler: 1- Meki Sayman (Tan) 2· Kerami 

misyonları ıu suretle teıekklil etmiıtir. (Gazeteciler birliği) 3· Mekki Said ( Cilm-
Killtnr komisyonu: Baıkanı Aıım Uı(V a- hariyet) 4- Celil Davud ( M6aahhihler mil

kit) Raportör lbrahim Necmi (T.D. araıbr- meııili) 5- Tahir Karauğuz (Zonguldak ) 6-
ma kurumu) kitib Nureddin Artan (Uluı) Kenan Akman ( Balıkesir) 7- Necmeddin 
ilyeler; 1 • lbsan .(Talim terbiye Rien reiıi) (Malatya ) 8 • ~ilil ( Hafta) 9- Muıa Ataı 
2 • Naıubi Eaad (Uluı) 3 • Fazıl Ahmed 10- ~~~r Na~ıp 

. . 5 lıbarhgı komısyonu baıkanı: HaydarRlitdll; 
4 • .Kemal _Salih ( Ciimhurıyet ) • Reıa~· Raport6r: Ahmet Refik, Kltib Fuad (Cllm-
Nurı (Maarıf enspekt6ril) 6 • Ahmed Halıt huriyet) Üyeler: 1- Abd&lahad 2- Akagün-
7 • Ercilmend Ekrem (Cnmhuriyet) 8 • Zi· dGz, 2· Ferid Celil, 4- Muvaffak (Ajanı) 
ya Çahk (Konya) 9 • Bürhan Cahid ( Kör 5- Ali Naci (Tan) 6- Kizım Şinaıi (Ak,am) 
oilu) 11 • Sedad Simavi 12 • Raıim Uı 7- Yuuf Ziya (Akbaba) 8- Sllreyya Ôrre 
(Haber) 13 • Naıret K6ymen (Ülkll) Evren 9- Ômer Aıım Aksoy ( Gaziantep) 

Meslek kemisyoaa: Baıkan: Ziya Gevher 10- Faruk Ştıkrtı Yersel ( Eskiıebir ) 11· 
Etili, Raport&r; Natid Uluj, kltib; AYai Gllltekin Arda (Trakya) 12- Ali Raza Gtir· 
(Alqam) aoy (Karadeniz) 

Amiral J.Mojen şeretine Aleksaodr'ın 
,:doğduğu:odada bir ziyafet verildi 

Frunsız gemilerinden bir kurı 

lıtanbul 26 ( Hususi ) - rilen ziyafette hazır bulun
Yugoslavya sahillerini ziyaret muıtur. Bütün Belrrad ıa· 
eden Fransız donanması zeteleri, Fransız donanmaıı· 
mürettebatından m6teaddid nın ziyareti münaıebetile u· 
müfrezeler, Belırad'a git- zun makaleler yazmakta ve 
mitler ve meçhul asker abi- 1915 te Sırp ordusunu kor
desine çelenk koymuşlardır. foya nakleden bu donanma· 

Filo kumandanı Amiral ya karıı, bGtiin Yuroılavya· 
Mojen, kral Aleksandr'ın, nın minnettar olduiunu kayt 
doiduğu odada ıerefine ve- eylemektedirler. 

~~--~----.-.~·~ ... -------------
Bay Behçet Uz Ankaradan döndD 

Otobüsleri Şarhay
lık işletecektir 

--~~----·~--~~-
Arsıulusal Dokuz Eylol panayırı bu 

yıl daha gozelleştirilecektir 
Bir müddettenberi Anka

ra' da bulanmakta olan ıar· 
bay Bay Behcet Uz, lıtanbul 
yolu ile Ankara'dan avdet 
etmiıtir. Diba kendisini rö
ren bir muharririmize Bay 
Behcet Uz, Ankara' da ki te
maslan ve elde ettiği sonuç
ları anlatmıthr. Şarbay de
miıtir ki: 

- Son gGalerde İzmlr'tmlı 
Gnemll ergllere (Mezharlyetlere) 
knaıta: Aydın batllnın Nba 
ahnmaıı, .. rlar aruı telefona, 
lsmlrlmlsla gllıe batan ath trım 
HJlD .. rbaybAa nrllmeıUe bu 
çirkin .e lpıldal tııama Hl•· 

tuının bldırılm111, areıuluıal 

lsmlr panayırının birinci baı 
kanhğının Bııbakın lımet 
İnGnG, ikinci baıkanhğının 
Ekonomi Bakanı bay Celal 
Bayar taraf larandın kabnl ba· 
yorulmaları gibi lsmlr'lllerl 
çok ıetlndtren n altkalandıran 
lılerlmlsln hem tlkran ôdnlnl 

DileAlmls ıa•ar: 
Şarbayhk bGdceelnln lklba· 

çak milyon liradan bir milyon 
liraya lameılle yılda Gçyl• 
bla Un gibi ıgır bir ıakeld 
•ermek IAıımgellyordo. 939 
yıh içinde bilecek olan ba 
lıtlkru borcu lçla her yıl ıar· 

bayhjımısın verecetl 150 bin 
liraya Flnanı bıbnhğının da 
ı so bin lira eklemeıl iıtenll· 

mittir. 939 da borç bôyle bhlo 
ce Flaam btıkaah&ıaıa ôdedltl 

Bay Behceı Us 
150 ıer bin liranın tarbıyhl• · 

mıı tırafından GdenmeAe bat· 
lanarak 94' yalında da ba 
borcun tamım .. n arkaıının 

alı .. maıı ve yılnıs bunaa için 
.. rbayt.gımııdan falı anama· 
maıı teklif edllmlıtlr. 

Sayın baıbakan lımet inini 
lsmlr .. nnın ha Gnemll dile· 
tinin baprılmaılle laemle 
ıltkadaıdır. Kanaaılm ıadur ki 
ba it artık yakında kopanİıb 
atılacak bir olganlu~a gel· 
mlıtlr. 

Otobfts İti 
l.mlr itleri Gserlnde baıba· 

kınımı11 lııhıt nrlrkea gealı 
't'e dı~ınık İımlr'ia tapma 
•aaıtaları Oserlnde de dardam. 
OıobOı lıletmeal buıaıundald 

• Devamı 4 ııcii ıalai/ede~ 
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Alaşehir icra dairesinden: 
Alacaklı : mecnun Adil ka

rısı Rahime • 
Borçlu : Alaşehirde mecnun 

Adil vasisi bacak zade Zeki 
Borcun müstenidi: 10 Teş

rinievvel 339 tarih ve 42-45 
No. lu Alaşehir Şer'iye mah· 
kemesinin ilamile şehri 30 
lira Alaşehir asliye hukuk 
mahkemesinin 385-316 No.lu 
ve 25-12-930 tarihli iJamile 
30 liranın 50 liraya iblağına 
dair olan ilamı. 

Borç mikdarı: nafakci mü
terakimeden 2000 liradır. 

Açık artırmanın yapılacağı 

yer, gün ve saati : Alaşehir 
icra dairesi önünde 6-7-935 
tarihine müsadif Cumartesi 
günü ve saat 14 den 16 ya 
kadardır. 
Satılacak gayrimenkuller : 
1 - Alaşehirde Süleyman 
ağa köyünde çay kenarı mev
kiinde Teşrinievvel 340 tarih 
ve 165 No. lu tapuya bağlı 
şarkan, şimalen: sahibi senet 
tarlası. garben: baklacı oğlu 
tarlaları, cenuben: Mer'a ile 
mahdut kayden 24 dönüm 
ve bilmesaha 3 hektar 2340 
metre geldi. Krokinin 7 nu
marasında gösterilen tarla
nın beşte bir hissesi satıla

caktır. 

Kıymeti muhammenesi: hey
eti umumiyesine üç yeminli 
ehli vukuf marifetiyle 40 lira 
kıymet takdir edilmiştir. 

2 - Süleyman ağa kar
yesinde ve ayni mevkide 
ayni tarih ve 161 no. lu 
tapu senedine bağlı şarkan, 
şimalen, cenuben: sahibi se
ned, garben: baklacı oğlu 
tarlalarile mahdud kayden 15 
onbeş dönüm olan tarlası 

bilmesaha 2 hektar 6750 
rrn:lro olan ve krokinin 6 
no. sunda gösterilen tarlası. 
Tarlanın beşte bir hissesi 
satılacaktır. 

Muhammen kıymeti: Üç 
yeminli ehli vukuf marife
tile 25 lira kıymet takdir 
edilmiştir. 

3 - Ayni karye ve mev
kiinde ayni tarih ve 140 
no. lu tapu senedine merbut 
şarkan, şimalen, cenuben: 
sahibi sened, garben: bak
lacı oğlu tarlaları ile mahdud 
kaydeo 22 dönüm olan ve 
bilmesaha 4 hektar ve 2880 
metro gelen tarlanın beşte 

bir hissesi satılacaktır. 
Muhammen kıymeti: Üç 

yeminli ehli vukuf marifetile 
50 lira kıymet kesilmiştir. 

4 - Ayni karye ve mev
kide ayni tarih ve 182 no. lu 
tapuya bağlı şarkan, şima

len, cenuben: sahibi sened, 
garbeo: baklacı oğlu tarla
larile mahdud kayden 6 dö
nüm ve bilmesaha 2 hektar 
6026 metro olan tarlasının 
beşte bir hissesi satılacaktır. 

Kıymeti muhammenesi : 
Otuz liradır. 

5 - Ayni karye ve mev-

kide ayni tarih ve 163 no. lu 

tapuya bağlı şarkao, şima

len, cenuben: sahibi sened, 
garben: baklacı oğlu tarla
Jarile mahdud tarlası kayden 
20 dönüm olub bilmesaha 6 
hektar 4370 metro geldi. 

Muhammen kıymeti: 100 
liradır. 

Yukarıda yazılı tarlalar 
ayrı ayrı açık artırma vara· 
kasına bağlı olub her tarla 
beşte bir hissesi satılacaktır. 

Ayrı ayrı vaz'ı yedinin 
yapılamamasından dolayı tev· 
biden ve müştereken satılığa 

çıkarılan gayri menkuller: 
6 - ayni karye de koca 

kum mevkiinden teşrinievvel 
340 tarih ve 190 nolu tapu
ya bağlı etrafı erbaası sa
hibi sened taralarile 
mahdud 14 dönüm tarlası. 

7 - ayni karyede aynı 

mevki ve ayni tarihli ve 191 
Nolu tapu senedine bağlı 
etrafı arbaası sahibi sened 
tarlalarile mabdud 5 dönüm 
tar·ası. 

8 - ayni karye ve ayni 
mevki ve ayni tarihli ve 192 
nolu tapuya bağlı etrafı er
baası sahibi sened tarlalari
le mahdud 3 dönüm tarlası. 

9 - ayni karye ve ayni 
mevki ve ayni tarihli ve 193 
nolu tapuya bağlı etrafı er
baası sahibi senedler tarlası 
hududlarile fmahdud olan 4 
dönüm tarlası. 

10 - ayni karye ve ayni 
mevki ve ayni tarihli ve 194 
nolu tapuya bağlı şarkan 
yağcı kör ağa zade Mehmet 
ağa veresesi garben, şima
len, cenuben sahibi sened 
tarlariyle mahdud 13 dönüm 
tarlası. 

11 - ayni karye ve ayni 
mevki ve ayni tarih ve 195 
nolu tapuya bağlı şarkan, 
yağcı körağa zade Mehmed 
ağa veresesi; garben, şima· 

len, cenuben sahibi se
ned tarlarile mahdud 5 dö
nüm tarlası. 

12 - ayni karye ve ayni 
mevki ve ayni tarih ve 196 
nolu tapuya bağlı etrafı 

erbaası sahibi sened tarla -
larile mahdud 9 dönüm tar
lası. 

13 - ayni karye ve ayni 
mevki ve ayni tarih ve 197 
nolu tapuya :bağlı şarkan 
yol, garben, şimalen, cenu
ben sahibi sened tarlarile 
mahdud 18 dönüm tarlası. 

14 - ayni karye ve ayni 
mevki ve anyi tarih ve 198 
nolu tapuya bağlı şarkan 
gökoğlu tarlası, garben, şi· 
malen, cenuben sahibi seaed 
tarlalarile mahdud 5 dönüm 
tarlası. 

15 - Ayni karye ve ayni 
mevki ve ayni tarih ve 199 
No. lu tapuya bağlı şarkan, 
garben, cenuben sahibi se
ned tarlaları. şimalen mer'a 
jle mahdud olub cenuptan 
.şimale 1 O arşın, 4 dönüm 
tarlası. 

16 - Ayni karye ve ayni 
mevki ve tarih ve 200 No. lu 
tapuya bağlı etrafı erbaası 
sahibi sened tarJalarile mah
dud 5 dönüm tarlası. 

17 - Ayni karye ve ayni 
mevki ve ayni tarih ve 201 
No. Ju tapuya bağlı etrafı 

erbaası sahibi sened.tarlala
rile mahdud 15 dönüm tar
lası. 

18 - Ayni karye ve ayni 
mevki ve ayni tarih ve 202 
No. lu tapuya bağlı etrafı 

erbaası sahibi sened tarlala
rile mahdud 13 dönüm tar
lası. 

19 - Ayni karye ve ayni 
mevki ve ayni tarih ve 203 
No. lu tapu senedine bağlı 
etrafı erbaası sahibi seoed 
tarlalariyle mabdud 4 dönüm 
tarlası · 

20 - Ayni karye ve ayni 
mevki ve ayni tarih ve 204 
No. lu tapuya bağlı etrafı 
-erbÜs;-sahi bi seİied tar lal&:" 
riyle -o:İahdud 5 dönüm'i:a..:
lası 

21 - Ayni karye ve ayni 
mevki ve ayni tarihli ve 205 

(UluıalBl_rll_k_) _______________ _ 

No. lu tapu senedine bağlı 
etrafı erbaası sahibi ıened 
tarlalariyle mahdud 4 dönüm 
tarlası 

22 - Ayni karye ve ayni 
mevki ve ayni tarih ve 206 
No. Ju tapuya bağlı etrafı 
erbaası sahibi sened tarJala
riyle mahdud 20 dönüm tar
lası 
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Tefrika~No. 62 23 - Ayni karye ve ayni 
mevki ve ayni tarih ve 207 
No. lu tapuya bağlı etrafı 
erbaası sahibi sened tarlala • 
riyle mahdud 15 dönüm tar· 

Nureddin Mehmed, hu çengi kıza gönlOO Nihayet 
kaptırmış ve 

lası. Ayakta duran kızlar, sağa 
24 - Ayni karye ve ayni sola hafif hareketler yapı

mevki ve ayni tarih ve 208 yor, def çalıyorlardı. 
No. lu tapuya bağlı etrafı Fakat ortadakileri 
er bası sahibi sened tarlala • 
riyle mahdud 3 dönüm tar· 
lası. 

25 - Ayni karye ve ayni 
mevki ve ayni tarih ve 209 
No. lu tapuya bağlı etrafı 
erbası sahibi sened tarlala· 
riyle mahdud 35 dönüm tar
lası. 

26 - Ayni karye ve ayni 
mevki ve ayni tarih ve 210 
No. lu tapuya bağlı etrafı 
erbaası sahibi sened tarlala
riyle mahdud 5 dönüm tar
lası. 

27 - Ayni karye ve ayni 
mevki ve ayni tarih ve 211 
No. lu tapuya bağlı etrafı 

erbası sahibi ıened tarlala
riyle mahdud 9 dönüm tar
lası. 

28 - ayni karye ve ayni 
mevki ve ayni tarih ve 212 
No. Ju tapuya bağlı etrafı 

erbaası sahibi ıened tarla
larile mahdud 11 dönüm tar
lası. 

29 - ayni karye ve ayni 
mevki ve ayni tarih ve 215 
No. lu tapuya bağlı. etrafı 
erbaası sahibi sened tarla
Jarile mahdut 5 dönüm tarla. 
30 - ayni karye ve ayni 

mevki ve ayni tarih :ve 214 
no. lu tapuya bağlı. etrafıer
baası sahibi sened tarlalarile 
mahdut 6 dönüm tarlası. 

31 - ayni karye ve ayni 
mevki ve ayoi tarih ye 215 
no. lu tapuya bağlı. etrafı 
erbaası sahibisened tarlaları 
ile mahdut 16 dönüm tarlası 
32- ayni karye"ve ayni mev
ki ve tarih 216 no. lu tapuya 
bağlı etrafıerbaası sahibise· 
nen tarlalarile mahdut 22 
dönüm tarlası . 
33 - ayni karye ve ayni mev 
ki ve ayni tarih ve 217 no. 
lu tapuya bağlı etrafı erbaası 
sahibi ıened tarlalarile mah
dut 32 dön\jm tarlası. 
34- ayni karye ve mevki :ve 
ayni tarih ve 218 no. lu~ta
puy baglı şarkan, garben, ce
nuben sahibi sened tarlaları 
ve şimalen çay ~ile mahdut 
9 dönüm tarlası. 
35- ayni karye ayni mevki 
ve ayni tarih ve 219 no, lu 
tapuya bağlı şark,~ garp, şi
mal, gemi oğlu, cenuben sa· 
bibi sened tarlalarile mahdut 
21 dönüm tarlası. 

Yukarıda yazılı tarlalar
dan beşi ayrı ayrı satılacak 
ve 190 ili 219 numaraya 
kadar olan kocakum mev
kiindeki otuz· parça tarlaları 
müstekillen vaz'iyedi yapıla· 
madığından ve bu yerleri 
bilen ehlivukuf bulunamadı· 
ğından hey'etiumumiyesine 
birden vez'iyed ve takdiri 
kıymet muamelesi yapılmış 
ve olsuretle bunların .... beşde 
bir hissesi satılığa çıkarıl· 
mıştır. 30 parça tarlanın hu-
dudu hazırası: şarkan caber 
fakıla yolu ve hacı hanım 

Ve hele, bunlardan birisi 
İki siyah hakik gibi par

lıyan, iri, gölğeli, baygın 
gözleri, mat yüzü; toplu ve 
renkli dudakları, belinden 
aşağı sarkan uzun saçları, 

tarlası ve mer'a ve badınca 
arkı ve kör ağa zade Meh
med ağa veresesi tarlası ve 
kör ağa zade Mehmet ağa 
veresesi bağı tarlasile mah
dut olup cenubu şarkide bu
lunan yolun garbında ılgın
dan imamdar oğlu kızı Ala
şehirli helvacı hacı Ömer 
oğlu Ahmet ve karısının tar
lası vardır . 

Haritada K. A. D. N. S. C. 
noktasına kadar uzanarak 
hacı Ömer oğlu ahmed'in 
tarlasını içeride bırakmıştır. 
Bu tarla satış haricidir. Ce
nub tarafında haritada gö
rülen zaviyeleri vaz'ı yede 
göre aleksi tarlası ve kam
bur oğlu tarlası cenub kıs
mındaki arazinin şark hudu
dunu ve umum arazinin ise 
cenub hududunu teşkil 
eder. 

Arazinin . şimal hududu: 
Büyük bark ve sahibi sene
din p.-lankı ismile anılan 
mer'ası ve sahibi senedin 
dede mevkii tarlası ve san
cak tarlaları ve sahibi sened 
tarlaları teşkil eder. Şimal 
hududundaki arsanın bir kı· 
sım mahalli çoraktır. 

Cenub hududu - Pirioğ
Ju hacı Salih evladları ve 
aleksi olub emvali metruke 
tarlası ve kam bur oğlu tar· 
lası ve kovalığa ayıran hark 
teşkil eder. 

Garb hududu - azmak 
harkile mahdud olduğu ve 
şimali garbide kuyu ile mah
dud bulunmaktadır. 

Bu arazinin bir çok yer
leri bağ olmağa elverişli ve 
bir kısmı mahalli de çorak 
araziden ibarettir. Bilmesa· 
ha 92 hektar 6 dekar 103 
metre 62 santim geldi. 
Şartname - Yukarıda ya· 

zıh tarlaların lbeşte bir his· 
sesi açık artırma suretile 
satılığa çıkarılmıştır. Birinci 
artırma müddeti 30 gündür. 
ve 22-5-935 tarihinden iti
baren satışa çıkarılmış olub 
herkes için açıktır. Gayri 
menkul üzerinde hakları, ili
şikleri ve irtifak hakkı bu
lunanların ilin tarihinden 
itibaren 20 gün içinde evra
kı müsbitelerile Alaşehir ic
ra dairesine müracaat etme
leri lazımdır. 

Gayri menkuller muayyen 
günde üçer defa nida etti
rildikten sonra en fazla is
teL lisi üzerinde bırakılır. Şu 
kadar ki sürülen bedel tah-
min olunan kıymetin yüzde 
75 şini bulması şarttır. Bul
madığı takdirde artırma geri 
bırakılır ve üzerinde hıra· 

onunla yaşamağa haşlamıştı 
beyaz gerdanı, incecik beli
nin altında yuvarlak, olgun 
kalçaları ve üstünde de sert 
fırlamış göğüsü ile yaman 
ve öyle cinsi cazibesi taşmış 
bir kızdı ki, Nureddin Meh· 
med dayanamadı : 

- Behey dilberi - diye 
bağırdı - Eğil, bir kere be
nim falıma bak! 

Saz durdu. Kahkahalar, 
sesler kesildi ve güzel çen
gi, genç beyin önünde diz 
çöktü. Öyle şuh ve çekiçi 
bir tavrı vardı·ki, Nureddin 
~ehmed, onu bileğinden 
yakaladı ve; 

- Yaklaş, yanıma yaklaş, 
yanıma yaklaş behey afet! 

Dedi. 
Parıltılı, alevli gözleri ile 

Nureddin Mehmed'in dudak
larına bakıyor ve onun bü
tün erkekliğini yab:ıb tutuş
turmak, şaha kaldırmak is· 
ti yordu. 

Bu bakışlar, beyi çileden 
çıkarmıştı. 

Kız anlatmağa başladı: 
- Devletlum!. ikbal yıl· 

dızın göklerde en çok par· 
lıyan yıldızdır senin. Devle
tin, şevketin gün gelib ar
tacaktır. Kılıcın keakin, ha· 
zinen zengin olacaktır. işte 
bak, şu el çizğisi ömrünün 
uzun olacağını gösteriyor!. 

Çengi kız, öyle bir tatlı 

dille ve öyle şuh haraketler· 
le anlatıyordu ki, bey de, 
etrafındakiler de hayran 
hayran bakıyorlardı. 

- Başının tacı, güneş gi
bi parlıyacak beyim. Burada 
kalb yolunda bir şeyler da
ha görüyorum amma nasıl 

söyliyeyim!. 
-- Söyle dilber, söyle! Ne 

var orada?. 
- Sen, bir kıza gönül 

vereceksin beyim. O da se· 
ni sevecek, uğruna can feda 

kılma yapılmaz gayri men
kuller ikinci artırmaya konur. 
İkinci artırma müddeti 15 
gündür. 

ikinci artırma günü mahal 
ve saatı. Alaşehir icra dai
resi önünde 22-7-935 tari
hinde ve pazartesi günü saat 
14 den 16 ya kadardır. 

Ve bu müddet •içinde ar
tırma suretile yapılacaktır. 
Üç defa yüksek sesle nida 
ettirildikten sonra gayri men· 
kuller en fazla müşterisi 

üzerinde bırakılır. Şu kadar 
ki sürülen bedeller tahınin 
edilen kıymetin yüzde 75 ni 
bulmadığı taktirde üzerinde 
bırakılma yapılmaz ve üze
rinde bırakılma 2280 No. lu 
kunun mucibince geri hıra· 
kılır ve gayri menkuller beş 
sene müddetle taksite rap
tedilerek alacaklı uhdesinde 
kanuni ipotek olur. 

Dellaliye ve tapu masraf· 
ları müşteriye ve vergi borcu 
borçluya aittir. Gayri men
ku ler yukarıdR yazılı şartlar 
dairesinde satıl~cağı ilan 
olunur. 

edecek. . J 
- Güzel mi bari bu P' 
Kız, kıvrak bir kah 

attı: 

- Söylemek için aYo' 
bakmak lazım beyim. ~ 

Nureddin Mehmed, d 
fazla duramadı; kumaod 
çağırarak fısıldadı: 

- Heman bu kızı 
saraya götür. 

1 - F ermen baş üstüoe · 
- Diğer akrabalarıo• 

misafir ile .. Bu kızı hadi . 
göndersinler, sonra ge 
ler. Beni harab etti 
kafiri.. 

Çengi kız, bunları duYo 
ve hafifçe gülümıiyordO: 

O yıllarda bir beyi11 
cağına girmek, onun ı 
lisi olmak, bir çengi kıJ 
başa devlet kuşu koD 
demekti .. 

Kumandan, zabitlerio• 
işaret yaptı ve yavaşça, 
manı fısıldadı ve biraz 
çengiler ayrıldılar .. 

Nureddin Mehmed, fİ 
arkasından bulanık, şeb 
ten dumanlanmış g .. 
bakıyordu: 

- Ne vücud?. 
dam? .. 

Diye mırıldanıyor \'O 

bir hayal ve ihtiraı, ke 
lerini çatırdatıyordu. 

Nureddin Mehmed, 
)ünü kaptırmıştı. 

O akşam, bütün 
ile ona kavuımuıtu. 

Fakat ondan ıoor' 
berbat bir iptila, bir 
başlamıştı. 

Günler geçiyordu. I 
işi gücü unutmuştu. 1'• 
sini bu çengiye ve onu~~ 
zularına vermişti .. Çengi ,1 
giydirilib kuşatıldıktaD ,,.1. 
ra bir yıldız gibi parla 
Ve Nureddin Mehmed, 
çılgınca bağlanmıştı. rJ' 

En nadide müce\'be ,ı; 
taçlar, kemerler, el~~ / 
dilber çengi kızına verı~•~ 
du. Bir puseye bir diz• 
veya bir pırlanta!. 

- Arkası 

Ulusal 

Birlik 
Cündelik ıiyaeal gazete "" 

Sahibi: Haydar Rüşdü {J 

Neşriyat müdürü : 
Hamdi Nü:.lıet 

Telefon: 2776 . ~ ...... 
Adres : Izmir ı• 

Beyler sokağa 
Abone şartları: 

700 kuruş senelik 
400 " altı aylılı 

ilan şartlar• 
Resmi ilinlar içio: "'-' 
Maarif cemiyeti iJJ 

bürosuna müracaat 
melidir. ,ti' 

Hususi ilanlar : id 
hanede kararlaıtarılı0ı,~ 
Basıldığı yer: ANAD 
matbaası 
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Ü)İvİer ve şOrekô· Fratelli Sperco Vapur Acentası 

Yoklama 
ihtiyat zabitleri 

okusun 
Askerlik şubesinden: 
1 - 1 Haziran 935 tari

ldıde 30·6-935 tarihine ka
Jltlı yerli ve yabancı ihti
Jat ıu baylarla biç kayt 
"-ınamış ihtiyat subayla· 
ra bu müddet zarfında ye-
l~ •Gfas cüzdanlarile bir-

e yoklamalarını yaptır· 

~ &zere her glln şubeye 
-••caatlan. 

2 • Şubemize kaytla o-
~ta vazifeten veyahut 

llıtelif suretlerle başka 
~hallerde bulunanlarda 
~ ~lldukları mıntaka as
J e~Jik şubeleri vasıt darile 
:.ı •~alarını şubeye bildir· 

erı. 

ve ya 
Şeker Fbrikaları Tflrk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000'fürk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

llamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

. Raşturak No: 37 
1 

3 • Bu müddet zarfında 
0lclaınaya müracaat etme· 

::Plerin baklarJnda kanu- ve Anversten yük çıkara· • 
L IDuamele yapılacağı ilan caktır. K. 

\ Oıq:uır. 
1 

jOHNSTON V AREN LINES ıtaplarını:t.a GOzel Bir 
'-t-. ../ L TD LIVERPUL Cilt, Hatıralarınıza Şık 

N. V. 
Vv. F. H. Van 

Der Zee 
bit.. & Co. 
~TSCHE LEVANTE LıNIE 

.. AKKA" vapuru 19 ma

!"1• bekleniyor, Hamburg 
~:~IDenden yiik çakara· 

.. 
111 

ARTA ,, vapuru 27 
,:••ta beklenJyor, 30 ma
.. kadar Anvers, Roter· 

~· Hamburg ve Bremen 
Ylk alacaktır. 

~kMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 

._ .. TROYBURG" vapuru 21 
-:1ııta bekleniyor, Hamburg 

''GUENMORE,. vapuru 18 Bir Albnm, Ve sair 
mayısta gelip Liverpuldan 
yük çıkarmıştır. Cilt işleri Yapttr· 

SERViCE DIRECT mak isterseniz : 
DANUBIAN 

TUNA HATTl 
"TISZA,, vapuru 5 bazi· 

randa bekleniyor,Budapeşte, 

Bratislava ve Viyana için 

yük alacaktır. 
"DUNA,. vapuru 30 hazi

randa bekleniyor. Budapeşte, 
Bratislava ve Viyana için 
yük alcaktır. 

THE EXPOKT STEAMSHİP 
COJ PORATION 

11EXARCH,, vapuru 2 ha-

zirana doğru bekleniyor, 
Nevyork için yük alacaktır. 

Geliş tari~leri ve vapur

ların isimleri üzerine meı'u· 

• YENı KAVAFLAR * 
Çtırşısıntla 34 Numarada 

- - Ali Rıza - -
Mücellitbaneıine uğrayınız. 

• ~lmll!!IDll!!O~K~T~01!!!111!11R-1• 

Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 

Miltehassısı , 
11-itıci Beyler Soka!Jı N. MJ 

1'el~f on .'1452 .1 .................. -
li yet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, 

No. 2007 - 2008 
telefon 

T t:J R K iYE 

Z:IRi ılıT .. 
BANl~ASI 

\ 

-DAoA 
BiRi~TiQEN 

)RA~T~bD~Q 

Si Limitet vapur ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
" CERES" vapuru 16 mayısta gelip yllkllnü bo-

acentası 

Cendeli Han. Birinci kor· 
don. Tel . 2443 

Tbe Ellerman Lineı Ltd. 

" ALGEERIAN ,, vapuru 

18 mayıs Liverpool ve 

Svvenseadan beklenmekte

dir. Ve ayni zamanda doğru 

Liverpol için yük alacaktır. 

" POLO " vapuru mayıs 
nihayetinde Anvers, Londra 

ve Hulden gelip tabliyed5 

bulunacak ve ayni zamanda 

Londra ve Hull için yük 

alacaktır. 

VIGA Ti N Co. L TD. 

"ADJUTANT., vapuru 7 
mayısta Londra için yük 

alacaktır. 

Deutsacbe Levante Linie 

ıalttıktan sonra 8urgas, V arna ve Kastence limanlar1 

için yllk alacaktır. 

" GANYMEDES 11 vapuru 18 mayısta gelip 23 mayısta 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanlar1 için 

yük alacaktır. 

" CERES ,, vapuru 1 haziranda gelip 6 haziranda Anvers, 

Amsterdam, Rotterdam ve Hamburg limanları için yük 

alacaktır. 
SVENSKA ORiENT LlNIEN 

"NORDLAND" motörü 2 haziranda Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskandi· 

navya limanlarına hareket edecektir. 
SERViCE MARITIM ROUMAIN 

Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

" PELEŞ ,, vapuru 16 mayısta gelip ayni günde saat 18 
de Hayfa, Malta, Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. 

"ALBA JUL YA" vapuru 20 haziranda gelip 21 haziranda 

Malta, Marsilya ve Barselona hareket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 

lzmir Nevyork arasında aylık muntazam sefer 

" RINOS " vapuru 14 mayısta lzmirden doğ'ru Nevyork 
için yük alacaktır. 

" TAMESIS ,, vapuru 10 haziranda doğru lzmirden Nev
york için yük alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
"ULM,. vapuru 15 mayısta Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Hamburg, Bremen ve An· Acente mes'uliyet kabul etmez. 
versten beklenmektedir. Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 

şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
"ANGORA" vapuru ha- edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

1 
en li m anım 1 z d a Y ü k b 0şa1 t- •111111111 il lll l 11111111111111111111111111111111111 1111111111111il1111111111il11111111111111111111111• 
maktadır. 1 • 

Not: Vurut tarihleri ve = Zfilİf yün filCllSUCaİJ::_~ 
vapurların isimleri üzerine 

~::~1ik!~:!:.· meı·uliyet ;; Türk Anonim şirketil 
..., • _ Bu mftessese, iki yoz hin lira sermaye ile ~ 
Satılık Piyano = teşckkill etmiş ve Di Oryental Karpet Manu-~ 

Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano ebven fiatla satılık-

fakçörers Linıited (Şark balı) şirketine ait ~ 
fzmirdt. Halkapınardaki kumaş fohrikasım satm ~ 

= almıştır. Fabrika bOtihı teşkilat ve tesisat \ ' C mils- =: 
tır. - -

Almak arzu edenler her - tahdimini ile eskisi gibi l kaııunusani 1935 ta- §§ 

1 gün sababdan aktama ka- _ rihinde~ itibaren ?'eni ş!r~ct !arafından işletil- ~ 
dar ULOSAL BiRLiK - mektedır. Her neva yiln ıphklerı, kumaş, batla· ~ 

1 gazetesi idarehanesine mü- _ niye ve çorap imal edilecektir. Mamulitın emsa· ~ 
caat etmelidirler. - line faikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmi,tir. § 

-·~-............ _ = Bu"'mamulat PeAtemalcılar başında eski Orozdibak § ., -- ' " -
Ôksftrenler! · Mut· := ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve· satış fab- § 

laka (Okamentol) 

ôktiftrilk şekerle- ~ 
rini tecrnbe edi-~ 

niz .. 

Ve Pilrjen ~ahapm 

en Ostnn bir mOs 

bil şekeri olduğu

nu uoutmayımz. 

Kuvvetli milshil 

~ 
~ 

~ 

istiyenler Şahap 

Sıhhat sOrgftn ~ 
haplarını Maruf ~ 
ecza depolarmdao 

ve eczanelerden 

arasınlar. 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markala az kullanılmıt 

bir motör ıatıhktır. Taliple

rin idarebanemize milraca
atlanilin olunur. 

= rika içinde yapılmaktadır. § 
~ Posta kutusu: 127 § - -= Telgraf adresi: lzmir~-=Alsancak § 
;; Telefon oumarası 2432 ve 3564 S 
ii:11111111111111111111111111111111• 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ii 

·-Sümer Bank--
, Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
·mı, en ucuzu en güzeli 

Dereke kumaşları 
Fesane kumaşları 

Beykoz kunduı·aları 
Bakırköy bezleri 

Sumer Bank yerli mallar pazaı 1 

lzmir şubesinde hıılursunuz 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rwtem beyin f otoğrafhane$İ, lzmirde en iyi 
fotoğraf çekmekle şöhret bufon bir san'aı ocağıdır. En 
müşkalpeıenı olanlar dulu, burada çelıtildilcleri fotokraJ· 

lardan memnun kalmışlardır. 
Hamza Rüstem beyin, fotokf'aJ malremai tatarı ma-

gazcuı da muhıerem mı:ı,ıerilerini~ i~e. zevklerine slJre 
her çe,iı malları, fotokJ"aı nıakınelerını bulundurmalcıa· 
dır, Bir ::ıyaret her ıeyi iıpaıa kafıdir. 
(İzmir • Başturak caddesi, Refik 
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Amerika douanmasıudan bOyOk bir filo Uamburg limanına vardı 

büyük manevraların birinci safhası 
muvaffakiyetle sona ermiştir 

Aınerika donanmasının. , deniz Altı gemilerine görünmeden tespit 

olunan Amaçlara varması, çok muvaftakıyetli olmuştur 
lstanbul 26 ( Hususi ) - Amerika donanmasının 

haşladığı bnynk manevraların ilk safhası bitmiştir. Bu 
manevralarda yer almış olan bnynk bir filo, Hamburg 
limanını ziyaret etmiştir. Bu filoya iki tayyare gemisi 
de refakat etmektedir. Söylendiğine gôrc, Amerika 
donanması, manevraların devamı esnasında bnynk mu-

vaffakiyetler göstermiş ve en ziyade denizaltılara gô· 

rOomedcn teshil olunan amaçlara varmak hususunda 

fevkalade iyi neticeler elde etmiştir. 

Manevralarm ikinci safbast hemen başlayacak ve 

iki haf ta içinde bitecektir. 

Başbakanımızın 

söylevi 

Bay Şükrn Kayanın söylevi Akkada'ki 

Baştarafı birinci sahifede 
maya çalışmak birinci dere· 
cede matbuatımızın vazifesi
dir. Şimdi yapacağımız şey 

böyle bir hava mes'elesinin 
ortada olduğunu söylemek 
ve bunu bütün vatandaşlara 
anlatarak kendilerinden yar· 
dım etmelerini bir vazife 
saydırmaya, yaymaya ve an· 
)almaya çalışmaktadır. Her 
birimiz, kendimiz, ailemiz ve 
mubitimizdeki arkadaşları· 
mız Türk hava kurumuna 
az veya çok her hangi bir 
yardım yapıp yapmadığımızı 
sormaya cesaret edersek 
bütün memleketin bu mes · 
eleye ilgisini kökleştirmiş, 
yaymış ve istifade olunacak 
verimli bir bale getirmiş 
olacağız. 

Gazett.lerimizin bilhassa 
dikkatini çekmek istediğim 

şudur: 
Bütün dünyanın bugün uğ· 

raştığı şey hava tehlikelerine 
karşı tedbir bulmaktır. Bu 
bir fantazi değildir. Bu bir 
ciddi mes'eledir, bir tehlike
dir. Onun için bunu gerek 

fenni taraflarını gerek siya
sal taraflarını büyük bir 
alika ile takib etmelisiniz. 
Ve memleketin her tarafına 
bunu öğretmelisiniz. Sizin 
içinizde öyle yüksek şahsi
yetler vardır ki, bu devletin 
ekonomik veya süel başlıca 
mes'elelerini hiç olmazsa 
benim kadar biJirler. Eğer 
bunu da bir mes' ele olarak 
elinize alırsanız az zamanda 
başlıca mütehassıslarından 
olursunuz. Bu mes'elt:yi hal
letmek için lazım olan ted
birleri ve ödevleri benden 
daha iyi vatandaşlara telkin 
edecek mevkide bulunuyor
sunuz. 

Hava tehlikesini bilenleri 
çoğaltmak, hava tehlikesinin 
ne olduğunu vatandaşlara 
anlatmak ve memleketin ba
va tehlikesine karşı korun
ması için lazam gelen tedbir· 
)eri önceden vatandaşlar 
arasında yaymaya çalışmak, 
sızın başhca san'ata
nızdır. Ayni zamanda içinde 
bulunduğumuz her türlü şart· 
ların yardımı ile devlet ve 
milletin elbirliğile bu tehli· 
keyi bertaraf için çalışması· 
na yardım etmek mevkiinde 
ve ödevinde bulunuyorsunuz. 

Toplantınızı memleket için 
faydalı Ye bayırla bir fıuat 
tela1'ki ederim. Memlekete 

-Başıarafı birinci sahifede
hükümeti kendisi için baş 
vurulmuş araçlardandır. Ba· 
sının iyileşmesi, güzelleşmesi 
yayılması, verimli ve faydalı 
bir bale konması bu kurul
tayın hem toplanma sebebi 
hem de çalışma konuşuşudur. 
Basının en başlı elemanları 

onun çeşit çeıit kollarında 
çalışanlardır. Açıkça söyle· 
mek gerekt~r ki bu erlik 
bizde henüz kurulmamıştır. 
Basın iş bölümlerinin hiçbiri 
henüz kökleşmiş bir erliğin 
göreğini vermez. 

Bu kadar ciddi soravlı ve 
şerefli bir ertiğin taşıması 

lazım gelen kaliteleri henüz 
tam elde edememiştir. Bu 
kadar büyük bir aorayın, bu 
kadar yllkaek bir şerefin ta
şıyıcısı olan sizlerin bugün 
Türkiye ölçüsünde bir orga· 
nizasyondan yoksul kalması 
doğru değildir . 

Ayrı ayrı yerlerde ve baı· 
ka zamanlarda kurulan ba-
sın kurumlarından en çok 
yaşama anıkhğını göstermiş 

olan lstanbul basın kurumu 
bir çok hayırlı hizmetlerile 
övünebilir. Fakat bu kurum 
Istanbulda özgün olarak kal· 
mıştır. Gerekli olan yetke 
ve ödevlerle bezeomiı bütün 
Türkiye basının ve bunun 
çeşitli kollarını kavrıyacak 

bir basın kurumudur. 
Kurultayın önemle dikka

ta alacağı itlerden biri de 
şüphesiz ulusal eyitim ve si· 
yasal oydam araçlarının ~a
şında olarak tanıdığımız ve 
etkisini her gün tazeleyen 
ve yayan gazete ve gazete
cilik işlerimiz olacaktır. Biz 
de basının Cümburiyet dev
rinde en çok büyümüş ve 
ilerlemiş kolu gazetedir. Fa· 
kat sarfedilen bunca emek· 
Jere maddi ve tinel kapitaJ
lara rağmen tiraj ve sürüm 
artmamaktadır. 

Gazetelerimizin şekli ile 
satışı arasında ayrım baıka 

memleketlerle alçillünce bu 
karşılaıtırma birincinin lehi· 
ne ise de ikincisinin çok a
leyhinedir. Bunun karışık 
sebepleri arasında yayım İş· 
)erinin bozukluğu, gazeteye 

yapacağınız hizmetler elbirJi
ği ederek, birbirinizi daha 
iyi tanıyarak daha yüksek 
bir dereceye çıkacaktır. Ka· 
niimki bütün çahımalarınız 

arasında Türkiyenin bava 
tehlikesine maruz olduğunu 
birinci meı'ele olarak ele 1 
alacakıınız. (Silrekli allutlar) 

kir getiren madde kaypak- Alman konsoloshane· 
larında gerekli derecede fay· 
da görülmemesi, özel kapi- si muhafaza altında 
tal ve çabalamalara bağla 
kalması, onurdeşme yüzün· 
den sayfa yarışına kalkışıl
ması, bunun sonuncunda de
ğerden çok bolluğa önem 
verilme~ gene bu yüzden 
kalitenin eksilerek gazetele
rin bir birinin eşi ve kopyası 
haline gelmesi en ön sırada 
alda gelenlerdir. Kamusal 
kurumlardan biri olaa gaze
tenin her işine karşı devletin 
ilgi göstermesi tabiidir. Ga· 
zeteyi çıkaranların, yazanla· 
rıo, basanların da kamusal 
işlerde ödev almıı insanlar 
sayılması ve kamuya ilgili 
her itte olduğu gibi basın 
işlerind~ de devletin yardımı 
ve kontrolu ve o kurumlar· 
da çalışmalarla iı birliği et· 
mesi bir zarurettir. 

Sayın arkadaşlar, 
Bütün bu soruların aydın· 

latılması bir açma söylevinin 
içine ıığmıyacak kadar de
rin ve geniştir. Seçeceğiniz 
komisyonlar bilgili ve dinçli 
çalışmalarile bizi bu ve bu 
gibi mes' eleler etrafında da· 
ha çok aydınlatacaktır. 

Biz ulusal işlerin devrim 
prensibleri içinde açıkça fa
kat bilgili ve soravını kav
ramış olarak konuğulmasında 
ancak fayda bekliyen bir 
rejim içindeyiz. Şimdiye ka-
dar bu gibi münakaşaları 
yapan gazetelerin şimdi de 
kurultayınızda kendileri mü· 
nakaşa kapısı olacaktır. 

Arkadaşlar, son söz olarak 
büyük önderimiz Atatürk'ün 
yarattığı devrime liyik bir 
Türk basının kurmak yolun· 
daki birleşik isteklerinizin 
gerçekleşmesine doğru atılan 
bu adımın da verimli ve te
melli olmasını candan dile· 
rim. 

lngiltere 
Tayyarecilikte 

çok geri kalmış 
lstanbul 26 (Özel) - lngi· 

liz lortlarından (;Rotermer ) 
yazdığı bir baş yazıda, ln
gilterenin tayyarecilikte çok 
geri kaldığını ileri slirmüş 
ve tctyyare imali için 100 
milyon lngiJiz lirası tahsisat 
konmasını istedikten sonra 
A1manyanın bir tayyaresine 
karıı logilizlerin 5 tayyare 
yapmaları lizım geleceiini 
lllve eylemittir. 

lstanbul 26 ( Hususi) -
Yahudilerin bayramı milna
sebetile Akkidaki Alman 
konsoloshanesi, herhangi bir 
tecavüzden masun bulundu· 
rulmak için muhafaza altına 
almmıştır . 

Var olsun 
Ankara 2S (A.A) - An· 

kara tüccarlarından B. Veh
bi Koç Tilrk bava kurumu
na beı bin lira vererek ha
va tehlikesini bilen üye ya· 
zılmışhr. Türk hava kurqmu 
bu överen vatandaıa yürek-
ten teşekkür etmektedir. 
Kendisine bu yardımdan 
ötürii murassa bir madalya 
verecektir. 

Makenzen 
Budapeştede 

hastalandı 
lstanbul 26 (Özel) - Ma

reşal Makenzen, ziyaret için 
gittiği Budapeıtede soğuk 
algınlığından hastalanmııtır. 
Mareşalın sağlık durumu 
tehlikelidir. 

Filistin'de 
Sıcaklardan bir 

kişi öldo 
Filistin gazetelerinin ver· 

dikleri malumata göre, son 
dört beş gündenberi Filis· 
tin'de şiddetli sıcaklar bü· 
küm sürmektedir. Halk, ıı· 
caklardan sokağa çıkama· 
maktadır. 

Akkada Güneı çarpma· 
sından bir kişi ölmilıtür. Sı· 
caklardan yazlık mahsulit 
çok zarar görmüıtür. 

Kağıd fabrikamız 
lstanbul - Kiğıd fabrika

mız ikmal edilmek iizeredir. 
Eylülde kiğıd çıkarmağa 
başlıyacaktar. 

Kondilis 
Metaksas'ı dava ediyor 

lsıanbul - Yunanistan Sn 
bakanı general Kondiliı, Ab-
rar partisi başkanı general 
Metaksas aleyhine, yaptığı 
oeıriyattan dolayı dava aç· 
mıştır. 

Hay Hilmi 
lstanbul - Şehrimiz C. 

H. Partisi il yönetim kurulu 
başkanlığına seçilen eıki 
bayındırlık bakanı Bay Hilmi 
vazifesine batlamııtır. 

Antrepo 
inşaatı durduruldu 
Kordonda gümrü~ önünde

ki eıki incir hangarları, güm· 
rük idaresi tarafından satın 
alınmış ve buraların Antre· 
po haline konması kararlaş· 
mıftı. Gümrük idaresi Ant
reponun inşaatına baıladığı 

zaman; belediye inşaatı ruh· 
satiyesi vermek istememiş 
ve burasınn -birinci kordon
dan ilaride elektrikli tram
vay geçirileceğini nazarı dik
kate alarak· park haline 
konacağını söylemiştir. 

Fakat bir müddet sonra, 
antrepo inşaatına baılanmıı 
ve bir kısı~ inşaatta hemen 
hemen bit'Diştir. 

Ankara'dan dönen şarbay 
Behçet Uz'un verdiği habere 
göre, antrepo yaptırılması 
kararlaıtırılan hangarların 
yıkılması, burasının bir mey· 
dan haline konulmasını İç 
işleri bakanlığı kabul etmiı
tir. Şimdi bu hangarlar 
yıktırılacak ve arsa belediye 
parasız olarak devredilecek-

tir. Yalnız, yıktırılacak olan 
hangarın kıymeti takdir edi
lecek ve belediye bunun 
bedelini ödeyecektir. 

Venizelos 
Siyasadan çekilmiş 
lıtanbul - Paris'te bulun· 

makta olan Bay Venizelos, 
gazetecilere vaki beyana
tanda, artak siyasadan çekil· 

diğini, fakat krallık için 
Yunaniıtan'da başlıyan ce
reyanlara aleyhdar olduiunu 
söylemiıtir. 

lizUlrkçe : 

Her gün 
Beş kelime yazıyoruz 
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1 • idare etmek • Yönet• 

mek 
Örnek: Devlet yönetmek 
kolay değildir. 
idare (admiaistration) -
Yönetim 
Örnek: T6rk devletinin 
yönetim tekli Cilmhuri
yettir. 
idare (idare yeri anla· 
mına) - Yönetge 
Örnek: Dün tlltiin yö-
netgesine ritmiştim. 

2 - istikamet • Yönet 
Örnek: Ekonomik ıiya· 
samız yeni bir yönette 
ilerlemektedir. 

3 - Cihet • Yan 
Örnek: Bu meı'eleyi 
banıi y6nlinden dOtll· 
nilrseoiz kolay olmadığı
nı görilrsünllz. 
Veche ( direktif ) • Yö
nerge 

4 • Sevk (T.Kö.) 
Sevk ve idare - Gildilm, 
Güdem 
Sevk ve idare etmek -
Güdemek 
Sevki tabii • içgüdü 
Örnekler: 1 · Giidiimlii 
ekonomi - Economie di
rigee 
2 • lstanbuJa gelen uçak 
bir Fransız pilotunun 
güdemi altında idi. 
3 • Ttırk kuıunda uçak 
güdemeği öğreniyorum 

4 • insanlar akıllarile, 
ba~vanlar içgüdOlerile 

""'hareket ederler. 
5 • Fikri muzmer • Glltge 

Örnek: Bu adamın bir 
tllrlll anlıyamadıiım bir 
rlltreıi var. 

4 5-lllf~ 

Bay Behcet Uz Aokl' 
ra'dan döndO 

-Baştarafı 1 inci salıifede ~ 
Baştarafı 1 inci sahijede • I 

f lklrlerlmld ınlıttım. Ge• 
hizmetlerin bo önemli iti;" 
peramızan yokluğa yoıoo4" 
ıarbıylığımızın keodJ .,.,,. 
işletemediğinden teeeeOrle .
ıettlm. 

Ankare'dı oldoğo gibi il 
mire de hükdmet kredlel~ 
bir mlkter Lauu boyurol ....... 
yaherdım. Kabul buyur ..... 
n emirleri Gzerine İçeri lfı' 
Bak.anlağı kınıUle dı ,.,.. 
bakanh~a ıunoldo. Bu d• 11 

( 

hık.kok edince İzmir ve d" ttteı 
rının her köıeıl en iyi bir " ~ i 
tıma V1&1t11lle ve t11ha1lık elli' ~ ,, 
sayın halkımızan hlımedDO '~ ...._, 
nolıcaktır. OtobOılerlo pır•" ~ 
fılulz yirmi yıldıe ödeoece~111 ~ 

lzmir Panayırı 
Ar11olueıl pınaym bel 1' 

geçdlkçe dahı onemll •e ~·f 
vetll bir me•kl ahyor. 2~ Al" 
toıd J ıçılıcak olan panıyıtl fi' 
yıl dı B•obıkanımııao •fJ-" 
kabul buyurmaları famir '' it 
mlr'liler için büyllk lıir ti' 
(Mazhariyet) dlr .. 

Bu mOjdeyi Bevluçle k•lfllı 
yan lzmir'ilQlaln babtlyırlıf" 
ölçmek ıordur. PıoayırılO•"' 
deAerll bıokaoına bu yıl " 
gelecek yıllar pırııyır Te 1et 
lerl hakkında lzabıt •erdiot· 

Y ıkındı heaırlığını bıtl•~ 
cık Ye 360 bta mttre 1110,... 
bılık kilhGr park alınıadl "" 
ve gazel bir ytır ılıcık , 
gelecek yıllar yaneyırlırı .,; 
rl'miıJ ealı:I Hmınlerdald _.
il yerinden dıba ClıtOD 111' 
hale getlrmeğe yerayacık, qa• 
önemli bir ittir. Bak1lmed•11 

İımlr pınıym lçla ıokr ... 
ve minnete değer kolayla~ 
gcletermlttlr. Dô•lı, konıeo;a; 
gGmrak itleri betırıldıgı 1 
panıyıra gelec~~ ekıpoll~ 
için buı mGaHdeler veril,. 
de bıkanlar kurolondao 9•' 
rak baya.k kamoıay eac6; 
leıine gltmlıtlr. J 

Bergao değer ve öaeoıl 
d•ba çok ıeıdlreo ve aJJI•~; 
halka kendini ıevdlreo de' 
demtryollerı mız bu yı 1 dıh• I' 
bir terıda yapıcağı tenıllAI~ 
nayır blleılerl ile 7ordolll _!fi 

hn kOteıladen l1111lr'lllP"' 
7orddat akınlarını bdl111~ • 
caktır. D.ınla yollerımıscl• ti 
purlarında ycııde 50 telt,ı fi 
yapacaklardır. Ecnebi ,.por ~' 
tlmendaferlerlnde yıpılıClk ~ 
Ja7bldırla lzmlrde OC ~ 
yalnız alıt •erit d~il, 1 fi 
umanda baycık e81eacelel 

bayramlar yıpacıA••. lsaılr 11 ,1 

ve nrlıklı Tark ulaıuaa0 

.net'ell bir t1rı olıcaktıf· 

Sarhoş 
Neler yapmış tJff 

Karııyakada, Alay ~ 
caddesinde oturan 1116t ı9 
hid bay MevHid'lia ojlO ~ 
yqlarında lrf an, evvelki~ 
ıarhoı olarak iıkele ı• ,.,, 
ıuna gelmit ve çalııcd•, 
istediği ıarkıyı ıöyle111edl ~JI 
ne kızarak elindeki bıÇ'df' 
m11aaya vurmuı ve eli• ,ti 
yaralanmııtar. Bunda• •;~· 
gazinodan çıkan irfan •0 ~ 
larda bağırmağa ve J•"' 
endaılık yapmaia bat~ 
tından zabıtaca yakal• 
ve adliyeye verilmiıtir· 

Gazeteciler 
latanbul - Şebrimis• ~ 

len cenubi Amerik• f 
ispanya gazetecileri bO 
Ankara' ya fideceklerdit• 


