
Yakında Roma'ya gidecek 
olan Yevtic;, Marsilya suikas· 
lanı tertib eden Kuzovi-,. 
~ 1? ltalya'dan c;ıkarılmasıoı"· 
~tıyecektir. 
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• ULUSAL 
I 

lzmirde çıkar, akşamcı ıiyasal gazetedir 

• Romen casuslarının muha· 
kemesine 26 haziranda Bflk· 
reş'te başlanacaktır. Casuslar 
arasında yiiksek şahsiyetler 
bulunduğu söyleniyor. 
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Zavallı Çinliler j SDveyş Kanalı 

Kursuna dizilenler l\.anal bütün dev-
' gittikçe <_;oğalıyor letlere açıktır .. 

. ·- ~ 

Japon kuvvetleri Sahar bölgesin· 
de toplanmağa başlamışlardır 

laı. iMlılı Japon kadınlan 
~ ~bul 20 (Özel) - Ja· öldürülen Çin askerleri üç 
det )a ilan tayin ettiği müd- yüz elli kişiye varmııtır. 
""dtltdıııda Pekin ve civa· Japon kuvvetleri, müte-
ler; il kaçamıyan Çin asker-
'l•k..ıJ•poıı kıtaatı tarafından madiyen Sahar havalisinde 

111111 
·~~akta ve derhal kur· toplanmaktadır. Bu kuvvet-

1'ir dııal111ektedir. ler arasında silahlı pek çok 
lıafta içinde bu tekilde Japon kadınları da vardır. 

V ağmu;·~·Mussolini 
V llQ • Londra elçiliğine da· 

anıstanda da 
ı.t Yağmış 

"•da •ııbuı 20 (Özel) - Ati· 
'1,~;-ber veriliyor ; 

da oııyaııın her tarafın· 
lllebıuı - 1 .. "-•tt yagmur ar yag· 
ır. I< t . 

"-ıı 1 • rınde fazla yağ· 
r •rd 

nlcıı ... telgraf direkleri 
•t ._111119e nıuhaberat 24 sa· 

"'•'k 1\, 1 kal111ışbr. 
9alad d 

"-lir) 1 a bereketli yağ· 
ır )' .. 

lehli'- •gaııı ve kuraklık 
l(tle • L 

leaad·... rı .:almamışbr. Söy· 
1 

11•ne .. 
ltd Kore, bu yağmur-

•n e 
tGttın 11 çok istifade eden 

1 llıahıulü olmuştur. 
l' •tınbuı 

'•lcya'd 7 Ankara ve 
1ti1111 

8 fııdeli yağmurlar 
htler~tır. Yurdun bir çok 
"•kı1• •ne de faideli ve sü-

yı • 
ltrUi lllıur düıtllğü haber 

aoınen 
Casu ı ~ sarının 

llhakemesi 
ltt•nb 1 

•tııa 26 u 20 (Özel) - Bu 
0laıa •ında baılıyacak 
a1... ctıuılar 
-.... tak• 18 muhakeme· 
rla, l ıp etmek &zere Pa-

Ollclr• •• Berll1adeD bir 

madını gönderiyor. 

Mussolini 
lstanbul 20 (Özel) - ltal-

ya baıbakanı bay Mussolini, 
ltalyanın Londra elçiliğine 
damadı Kont Çiyanoyu ta
yin edecek ve şimdiki elçi 
Grandiye başka bir vazife 
verecektir. 

çok gazete muhabirleri Bük
reşe gelmiılerdir. Söylendi
iine göre, bu caıuslar ara· 
ıında tanınmıt bOyllk adam· 
larda varclır. 

·-Fransız gazeteleri, logilterenin ka
nalı kapatamıyacağını yazıyorlar. 
lstanbul 20 (Özel)- Fran· yılında imzalanan arsıulusal 

sız gazeteleri; ltalya ile Ha- muahede mucibince kanalın, 
beşistan arasında bir harb banı ve ıavaı zamanlarında 
çıkarsa, Süveyı kanalının her devlet için açık bulun· 
lngiJizler tarafından kapabla· ması llzımgeldiğini yazıyor· 
mıyacağını ve çllnkll 1888 lar. 

---~--~~.._.~ ... --~~--~ 
Ekmek Mes'elesi 

Dün fırınlarda hol 
hol ekmek vardı. 
Un fiatlerinin bu günlerde in

mesi muhakkak görülüyor 

Bir fırın 

Dün, lzmirde bol bol ek· göre, un fiatlannın ~bugün· 
mek vardı. Kendilerine kredi !erde inmesi muhakkak gö· 

rülllyor. 
ile un verilmediğinden do· 
layı ekmek çıkaramıyan 10 
fırından başka biitün fırın· 
larda eskisi gibi ekmek 
vardı. Yapbğımız tahkikata 

Şarbaylık, ekmek mea'elesi 
üzerinde çok hassas davran
makta ve halkan ekmeksiz 
kalmaması için son derece 
dikkat etmektedir. _______ ....,. .. ._ _______ _ 

Karşıyaka' da 
l ki çocuk cesedi 

bulundu 
Dün; Karşıyaka'da iki ço

cuk cesedi bulunmuştur.Bun
lardan biri, bir torba içine 
konmuş ve Salih paşa cad· 
desinde deniz kenar1ndaki 
yosunlar arasına atılmıştı. 

Vak'aya derhal adliye 
vaz'iyet etmiş ve tahkikata 
başlamış, bu tahkikat ikinci 
bir hidiseyide meydana çı
karmıştır. 

ikinci vak'a şudur: Zafer 
sokağında oturan demirci 
Şevki'nin karısı Ayşe'nin 
gebe olduğu ~alde son giin
lerde, üzerinde gebelik kal
madığı komuşların nazarı 
dikkatini celbetmiı ve deniz 
kenarına atılan çocuğun bu 
kadına ajd olması ihtimali 
dütllnlllerek tahkikatın ona 
ıöre yapılması ihbar edil· 
mittir. 

Bunun Uıeriaı A1t•'aia 
• 

Sigaralar 
Paketlerden bozuk 

çıkıyor 
Son zamanlarda sigarala

rın paketlerden bozuk çık· 
tığından şikayet edilmekte
dir. Bilhassa 11,5 kuruşluk 
paketlerdeki sigaralaran ek
serisi açık bulunmakta ve 
tütün kiğıddan ayrılmış bir 
şekilde çıkmaktadır. Alika
darlar1n nazarı dikkatini 
celbederiz. 

ifadesi alınmış, kadın bu ço
cuğun kendisine aid olma
dığını, dört ayhk iken bir 
iki gün evvel dütürdüğü ço· 
cuğunu bahçeye gömdiiğü· 
nü ıiSylemiştir. Yapdan araş· 
tırmada, çocuğun cesedi 
bahçedeki otlar arasından 
çıkarılmııtır. 

ilk bulunan çocuiun kime 
aid olduğu henüz tesbit edi
lememiıtir. Tahkikatı mild· 
deiumumi Bay Ali yapmak· 
tadır. 

X Y': x3&? < i5Si562< zct c 

Hırvatların marifetleri 

Müstakil Hırvatis
tan istiyorlar. 

Dış hakan muavini B. Popoviç'in 
Iskopçinadaki önemli diyevi 

f stanbul, 20 (Özel) - Bel
grattan haber veriliyor: 

Dış işleri bakanı muavi· 
ni Bay Popoviç, lıkopçi· 
nada diyevde bulunmuş ve 

Yugoslavya muhalif partile· 
rının bugünkü gidiıabnı 

beğenmediğini, Hırvat parti· 
sinin, Hırvatıstanın iıtiklili 

için çalııtığını ve Marsilya 
cinayetini hazırlıyan Kozovi
çin, halen Italyada bulundu· 
iunu ve orada mütemadiyen 
mütemadiyen Yugoılavyanın 
inbilili için hazırlıklar yap
bğını söylemiş idi. Bay Po · 
poviçin bu diyevi lıkopçinada 
mühim tesirler uyandırmıştır. 

Bu günlerde Roma'ya gi· 
decek ve Mussolini ile gö· , 

rüıecek olan Yugoslavya 
başbakanı Bay Yevtiç'in, bu 
meı'ele hakkında ltalya'nın 

nazarı dikkatini celbedeceği 
ve Kozoviç'in ltalya' dan çı· 

~~~--------~~-

Alman 
Erkanı harbiye 
başkan lığ~ 

.Mareşal Fon Maken:::en 

lstanbul 20 (Özel) - Al· 
man ordusunun Erklnı har
biye baıkanlığına Mareıal 
Makenzen'in sretirileceji ve 
Ludendrof'un da bllyiik bir 
vazifeye tayin edileceji ı&y· 
leaiyor. 

Bay Yevıiç 

kanlmaıını isteceği ıöyleai· 
yor. 

•• 
Şampiyon 

Cumartesi gflofl belli 
olacak 

Dün akıam toplanan fut· 
bol bey' eti, federaıyonun 
tekrarlanmasına karar ver· 
diği Altınordu • K.S.K. ma-
çının Cumartesi gllnü ya· 
pılmasını muvafık görmnı 
ve bu husustaki kararını 
her iki kulnbe de bildirmiı· 
tir. 

Maçı Göztepe'den bay 
Ferid idare edecektir. K.S. 
K. fı mağlüb ettiği takdir· 
de lzmir tampiyonluiunu 
kazanacak olan Altınordu
nun bu maça en kuvvetli 
l<adrosile çıkacağı ıUphesiz
dir. Fakat K. S. K. fın da 
takımda yapacağı değiıiklik· 
ler nazarı dikkate alınacak 
olursa, oyunun çok heyecan· 
b ve enteresan olacağı mu· 
hakkaktır. 

Boğa 
Zavallı adamı parçaladı 

Menemen'de çiftçilik yapan 
Ahmed oğlu Hasan, tarlada 
çalışırken çitten athyarak 
içeri giren bir boğayı, mah· 
sule zarar vermesin diye dı· 
şarı çıkarmak istemiı, fakat 
azgın boğa zavallı Hasan'ı 
boynuzlarile parçalıyarak aı .. 
dürmüıtür. 

Boğa, etraftan yetiıenler 
tarafından itlif edilmiıtir. 
Hasan, Menemenin çahıkan 
ve temiz bir çocuğu idi: 

Borçlarını 
15 yılda fideyecek 

çiftçiler 
lıtaabul - Çiftçi borçla· 

nnın on bet yılda ödenmesi 
hakkındaki kanundan 211,240 
kiti iıtifade edecektir. 



(Ul-IBlrlk) 

Polonyanın mtıstakbel iç politikası 

Sejm vE Senatoi<,;in yeni se~im 
son baharda yapılacaktır 

Mareşal Pilsudski'iııin ölüınüııdeıı sonra da, şimdiye 
kadar tekibediln1iş siyasa güdülecekıir. 

Haziran başında Varşova
dan bildiriliyor: 

Mareşal Pilsudskinin ölü
münden sonra devlet idare
sinin müteveffanın en yakın 
iş arkadaşlarının eline geç
mesi işi, her hangi bir arıza 
ve itiraza uğramaksızın ya
pılmış olup bu sayede şimdi 
ye kadar takib edilmiş olan 
siyasa) istikamette bundan 
sonra da devam edileceğine 
şüphe edilemez. 

Lehistanın bundan sonra
ki inkişafının anahatları Pil
sudski tarafından çizilmiş 
olmakla beraber, bu inkişa
fın muhtelif şekillerini dev
let müessesesinin otoritesi
nin ortadan kaybolması ve 
yeni temel yasasmm meriyet 
mevkiine konması ile ortaya 
çıkan yeni ödevlere uydur
mak Jizımdır. 

Devlet riyaseti mevkiinin 
kuvvetlendirilmesi işi yeni 
temel yasasında derpiş edil
miş olup bu iş günün icap
ları arasında kendini vuzuhla 
g6stermektedir. Dokuz yıl

danberi eski Varşova krallık 
sarayında vazifesini yap
makta olan devlet reisi, 

Polonya Cumurbaşkum 
Ba) Mascicki 

gnacy Mostickinin dostu 
Pilsud skinin öf ümü ile açı
lan boıluğu ayni liyakat. 
kiyaset ve selabetle doldur
mağa başladı.• En mühim 
Iİyaaal mes'eleler hakkın
da karar vermek üze
re etrafına müteveffa mil
li kahramanın itimadına 
mazhar olmuş yakınlarından 
milteşekkil bir mutemedler 
••clisi topladı. 

Baıbakao Slavvet, ordu
nun yeni genel müfettişi 

Rydz - Smigly ve dış işler 
baltanı Beck bu meclise da
hildirler. Ekonomi alanında 
eıaılara aid mühim kararlar 
dahi ayni veçhile devlet re
iıinin idaresi ve kuvvetli 
ıabıi nilfuzu altında toplan
mıı olan mütahassıs bakan
lar komisyonu tarafrndan 
verilir. Lehistan siyasasının 
ıiklet merkezi bu konferans-
larla timdi tamamile devlet 
reiainin nüfuz dairesi içine 
abnmııtır. 

1930 da seçilmit olan par
lamento önümüzdeki büyük 
paskalyadan sonra gelen el
linci giln bayramı, Pfingste· 
Dl mllteakip. son defa olarak 

1 ar oı:a·da C11111111' ba ~l.anlık sar n·ı 

bir kerre daha mühim iç si- sene sürecektir. Buna karşı 
yasa mes'eleri hakkında ken Sejm ve Senato için yeni 
disinin fikir ve reyini ver- seçimlerin daha bu yıl son 
mek fırsatını bulacaktır. Ye- baharmda yapılması lazım

ni temel yasası Nisan sonun- dır. Bu seçimler sonunda 
da meriyet mevkiine girdik- millet vekillerinin değişmiş 
ten sonra seçim usulünün de bir görünüş arzedecekleri 
değiştirilmiş olan devlet nor- şüphesizdir. Hükümet taraf
malarına göre esastan tadili tarlarının her iki teşrii mec
lazım gelmektedir. Seçim liste dörtte üç ekseriyet ka
kanunu tadilatının teferruatı zanacakları beklenebilir. Si
hakkında hükümet gurubu yasal partilerin nüfuzu bun
(Fraktion) içinde ilk önce dan sonraki seçim kanunları 
bazı fikir ihtilafları vardı ve ile çok azaltılacaktır. Bu
bu ihtilaflar açıkça da izhar nunla beraber büyük muha
ediJmişti fakat sonra kanun lefet grupları büsbütün 
layihası son kati şeklinde temsilsiz kalmıyacaktır. 
Pilsudski blokunun bütün Sejm için namzetler tayi
saylav ve senatörleri tara- ni işi komisyonlara tevdi 
fından müttefikan tasvip e- edilecektir. 8u komisyonlar 
dildi. Bu itibarla parlamen- hükumet grubunun son ka
todaki encümen müzakere- rarlarına göre yalnız müsta
lerinde bu layihada muhale- kil idarelerin ve mesleki 
fetin arzularına uyacak şe- zümreteriİı vekillerinden mü
kiJde mühim değişiklikler rekkep değil. ayni zamanda 
yapılacağı beklenemez ve bil- her intihap dairesinde inti
bassa bu kanunların kabulü bap hakkını haiz 500 kiıi
için basit bir ekseriyet kafi nin reyi ile kendilerinin 
gelir. mutemedi olduğu kabul ve 

Devlet reisinin seçilmesi tasdik edilmiş olan ki.mse
işinio yeniden tanzimi aktüel lerden de mürekkep olacak
bir önemi haiz değildir. tır. Bu suretle ulusal azlık
Çünkü profesör Mascicki'nin ların da Sejm'de temsil edil
memuriyet devresi daha beş - Devamı diirdüncü ~ahifada-

·--------.-..-.~ • ...-.ı ..... ------------
Yeniden tevkitat yapıldı 

Avsturj7ada Nazi 
Propagandası 

Mevkuflar arasında, Uamhurg Nach
ı·ichten gazetesinin muhabiri de var 

11Taymis., gazetesinin Vi
yana özel aytarı bildidiriyor: 

İllkor "kanunsuz muhabe
rat anlamına gelen illegale 
korrespondenz kelimelerinin 
kısaltılmış ıeklidir." Neşri· 
yatını çıkaranları araıtırmak 
yolunda yeniden bir çok 
tevkifler yapılmıştır. Bu gö
züpek gazete. üç sayfasını 

hükumeti tenkide hasrettiği 
büshasını bu sabah ecnebi 
elçilere, gazetelere ve sair 
teşekküllere posta ile gön
dermiştir. Anlaşılan böyle 
bir neşriyatı tevzi etmek 
için ikinci bir teıkilit hat
tı da hazır bulunduruluyor
du. 

Bu gün isticevab edilib 
edilib büyük bir çokluğun 
tevkif edildiği altmış kadar 
şüpheli arasında Federal 
hakyeri ıube başkanlarından 
doktor Qthmar Luschar de 

vardır. 

Doktor Lu~chu, diğer üç 
devlet memurile birlikte is
ticvaba çekilmiş; bu sorgu 
esnasında suçsuzluklarını is
bat ettikleri için dördü de 
özgür bırakılmışlardır. 

Dün tevkif edilenler ara
sında Hamburger Nacbricb
ten gazetesinin Viyana ay· 
tarı doktor H•ns Hartmayer 
de vardır. Doktor Hartma-
yer ayni zamanda Viyanada 
Alman aylarlar soyetesi baş
kanıdır. Avusturyada uzun 
seneler yaşamış olan bu za
ta işlerini bitirir bitirmez 
Avusturyadan çıkması res
men bildirilmiştir. Gazetele
rin yazdıklarına göre, dok
tor Hartmayer, Budapeşte

de bulunan ve İJlkor organi
zasyonunun başkanı sanılan 

bir Alman gazetecisi ile te
mas etmekte imif. 

l~L~H6TTI 
EYYUI//_ 

20 Haziran • 1935 .... Yazan: 
Tefrika No. 84 

Şövalyelerin hepsi serhoş olmuşlardı ... " Kadın Ş 
yesi.,, nin hikayeleri, onları mest ediyordu! •• 

Ben de - diye ilave 
etti - vaktile gençliğimde se
nin gibi idim. Fakat hiç bir 

öztürkçe: 
_, -

Her gün 
Beş kelime yazıyoruz 

-30 -
1 - İhmal etmek - Savsa

mak 
ihmal - Savsa 
Örnekler: 
1 - Hava jşi Savsaya 
gelmez 
?. - işini Savsayan tali
sizlikten bahsetmemeli. 

2 - İhtiyat - Saknı 
İhtiyat etmek - Saknı
rnak 
Örnekler: 
1 - Hayır, o bu işte 
Savsa değil, Saknı gös · 
termiştir. 
2 · Kredi işlerinde Sak· 
nıyan bankalara kızma
malıyız. 

3 • Kaide - 1 - Kural 
2 - Duraç 
Örnekler: 
1 - Bu cümle gramer 
Kurallarına göre doğru 
değildir. 

2 - Taksim anıtının 
mermer duraçını nasıl 

buluyorsunuz? 
4 - Tarif etmek - Tanımla

mak 
Tarif - Tanım 
Örnekler: 
1 - Bana ekonominin son 
Tanımını söyler misiniz? 
2 - Eğer yerinizi iyi Ta
nımlıyabilseydiniz bu ka-
dar arayıp sormazdım. 

5 • Teıettüt - Ayrıhıma 
Örnek: Yurt işlerinde 
fikir Ayrıbtması en bü
yük felakettir. 
~ 

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

zaman .. 
Doktor bunu söyledikten 

sonra soslu. Ne demek isti
yor, diye meraka düıtüm: 

- Anlamadım, devam edi
niz! 

Dedim. Ayağa kalktı, ka
pıyı açtı, koridoru dinledi. 
Yavaş yavaş fısıldadı: 
- Evet-dedi- ben de genç

liğimde çok sevildim ve bir 
çok dilberleri ağuşunda vi
sale nail oldum .. Fakat biç 
bir zaman bir kraliçe •. 

Kanbur doktor bunu söy
ledi, gine sustu.. Kapıya 

gitti. guya etrafı dinledi .. 
Dilinin altında bir şey vardı: 

- Lütfen söyleyin·dedim
beni meraka düşürmeyin!. 

Elile omuzuma vurdu: 
- Çapkın Şövalye - de· 

di - galiba anladın da he
yecanın arttı. Evet. hiçbir 
zaman bir Kraliçenin kalbi
ni kazanamadım. Hiç bir 
kraliçe. bana kollarını açma
dı. 

Ağacın altındakiler bir al
kış kopardılar. Aşağı yuka
rı, hepsi de sarhoş olmuş 
gibidiler. Kendilerinden geç
miş görünüyorlardı. Sanki 
krahn sarayında bulunuyor 
ve Şövalyenin anlattığı ha· 
yata yaşıyorlardır. 

Halbuki, biraz etrafa dik-
kat etselerdi. korkudan, 
dehşetlen ürpereceklerdi. 

Şövalye devam etti: 
- Heman kanburu kolla

rından yakaladım. bir koltu· 
ğa oturttum ve karıısına ge
çerek; 

- Söyle - dedim • söyle!. 
Maksadını açıkca anlat!. 

Kanbur, adeta eziliyormuı 
gibi kıvrandı: 

- Aman kahraman Şöval
yem-dedi-daha fazla ne aöy
liyeyim ki!. 

------~--------·~·~·~··-··-----~--
ihracat ftrftnlerimiz 

Zeytin yağı ihra
catı azaldı 

Dış piyasalarda bizden ucuz 
zeytinyağı satanlar vardır 

Zeytinyağı hakkında alika
darlarca yapılan tetkikat şu 
sonucu vermiştir : 

Zeytinyağı fiatlarının dı
şardan teklif edilen fiatlar
dan yüksek olması bu madde 
üzerinde hararetli muamele
ler yapılmasına mani olmak-
tadır. ltalyanlar 322 franktan 
mal almağa talip iseler de 
iç fiatlar 330 f ranka kadar 
çıktığından biİyük muame
leler yapılamamaktadır. Di-
ğer taraftan alıcılar ellerinde 
bulunan malları evvelce 
yüksek fiatlarla almış olduk
larından ucuza satmağa ya
naşmamaktadırlar. Bu vazi
yet zeytinyafıı piyasasını 

gevşetmekte ve muamelele
rin durgunlaşmasına sebe
biyet vermektedir. 
Fiatlarımızın acun fiatların-

dan yüksek olması ihracat 
imkanlarını da azaltmış ve 
son zamanlarda cüz'i mik
tarda zeytinyağı ihraç edil
miştir. 

Mayıs ayı içinde 23,50-25 
kuruştan 19 ton zeytinyağı 
muamelesi tescil ettirilmiştir. 
Bir sene evvel ayni ay içiD, 
deki fiatlar 24,18·26,90 ku
ruş arasında olmuş ve 105 
ton zeytinyağı satılmıştı. 

Dış piyasalarda bizden 
ucuz zeytinyağı satan mem-
leketblerin de son zaman
larda çoğaldığı aöyleaiyor. 

- Hayır, hepsini 
Diye herifi sıkııtır 
- Zekinıza -dedi· f 

tinize verdim •• 
- Kraliçe ıimdi yafİI 
Diye sordum .. 
- Hayır ·dedi -

yalnız detil. miaafirJ 
- Aziz ve muhter 

der, değil mi? • 
- Evet. Kraliçeye 

Bğretiyor. Yeai bir d 
- Atkın duası ! 
Dememek için dilioaİ 

dım .. 
- Peki - dedim • hı 

Kraliçemize ne zam•• 
diyet arzedecej'im. 

Ve bunu sorarken do 
kollarını 6yle bir ıı 
adamcatııın ılzleri f 
gibi açllmııtı. 

- Kolumu bırak, 
bırak; 

Diye inledi ye ceY•P 
di: 

- Ba akpm, bu 
ıece yansından iki 
ye) •• Arka kapıyı 
cetiz.. 

- Kim bekliyeceld .. 
- Ben, beni.. Fak 

Şavalye, kemiklerimi 
bitirdin .• 

- Daha, daha anlad 

- lıte; ben beldi 
kraliçe bekliyecek. 

- Damd6n3rlerin 
ri yok deiilmi? 

- Oraaını bilmiyo 
Ağacın altındakilerd 

ri, bir bardak ıarap 

rarak kadınlar Ş6vıl 
verdi: 

- Saadet bota I' 
Ve hep beraber kad 

kaldırdılar •• 
- Sonra arkada 

kulunuz akpmı iyi• 
çektim ki.. Gece olda. 
yecandan hkanaca 
yaptığımı, ne ettitf911 
mi1ordam.. Hepinis~ 
çıyordam. Hiç birini• 
mek istemiyordum. 
bendeki fevkalidelijİ 
cekdiaiz. 

- Arluuı 

lusal 

Birlik 
Cbdelik aiyual ..... 

ahibi: Haydm Ra,d4 
Neıriyat miidürü : 

Hamdi Nazhel 
Telefon: 2776 

Adreı : lzmir 1 

Beyler aokaiı 
Abone fal'ıları : 

700 kanıt seaeli .. 
400 .. '1b ., 

ilin ---



--~-•-•lal-f..-ı•,~J~----------·------------,.:.;(U;;;.:;l~Blrlikl . 
Tt:J K iVE 

l 1 Rı ı~T 
BANJ""'AS 

-· 

-DAoA 
BiRiKTiQEN 

...., 'RAl-IAT--bD~Q 
r~ııifil11111u11111il1111111il1111111il1111ili11111111111ilil1il1111111ilil111il111~~ N. V. 

1 Mta\@IJ'iılb!lır vv. I•. H. Van 

Olivier ve şüreka· 
sı Limitet vapur 

acentası 

Cendeli Han. Birinci kor-
d Tcl. 2M3 on. 

The Ellerman Lines Ltd. 
" 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 
değ'işikJiklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

WWASM 

Satılık Piyano 
.; 

Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satılık

tır. 

Almak arzu edenler her 

1 gün sababdan akşa~a ~a
dar ULÜSAL BiRLiK 

1 gazetesi idarehanesine mü· 
caat etmelidirler. 

~alılık motöı· 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmış bir 
motör satılıktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 

Kitaplarınıza 

Cilt, Hatıralurmıza Şık 

Bir Albüm, Ve sair 

Cih i~lcri Yuphr· 

mak isterseniz : 

* YENı KAVAFIJAU * 

ıO Haılrııı 9Sı 
~~QWJ&; &~ ·~ 1

Fr~telli Speı-co Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

" UL YSSES vapuru 18 haziranda gelip 20 haziranda An
vers, Rotterda~, Amsterdam ve Hamburg limanları İçin 
yük alacaktır. . 

SVENSKA ORIENT LİNIEN 
" ROLAND ,, motörü 23 haziranda Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg, Oslo ve lskandi-
navya limanları için yük alacaktır. l 

SERViCE MARITIM ROUMA N 
Gnrbi Akdeniz için ayda bir- muntazam sefer 

" PELEŞ ,, vapuru 14 temmuzda gelip 15 temmuz~n 
Malta, Marsilya, ve Barselon limanlarına hareket edecektır. 

NATIONAL NA VIGATION CO. OF GRECE 
lzmir Nevyork arasında aylık muntazam sefer 

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

Yolcu ve yük kabul eder. 
Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez:. . . 
Fazla tafsilat için ikinci Kordonda T ahmıl ve T ahlı ye 

şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentahğına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

ır;mza Rüs~enı fotoğraf~ane ve 1 
fotoğraf malzeme magazası 

Hamza lltisıem bey in Jotoğraflıanesi, . /:.mirde en ıyı 
fotoğraf çehmelde şöhr~ı bulan bir ~an'at ora{;ulır . En 
mıi,~külpe.sent olanlar dalıi, burada rcktirdikleri foıokraj

lardan memnun kalmışlardır. 
IIam::.a Rüstem beyin, J otoğraj malrcrncsi atan ma· 

gazası da muhterem müşterilerini": in~e. :.eııl:lcrine göre 
her çeşit malları. Joıoğrat makmelerını buluntlurmnlıta· 

dır, Bir ::.ıyaret lıer şeyi ispata kafidir. 

(İzmir • Bnşturak caddesi, Refik l>ey çarşısı) .. 
: .. 

Taze temiz tıcuz 
ilac 

~ 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

fla 11d 
0 

Nüzl1 t 
Sıhhat Eczane~i 

§ S f '6' ~ Çarşısmrfo 34 Numqrada 

~ e eı~ i h i sa r "e K a r a koç ı lı ca 1 arı = Der Zee . - Ali Rıza - - •1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111= 1 !§ilAtt="OILDO E - & Co. Mücellithanesine uğrayınız. lzmir yün meıısucatı_ 
Raşturak No: 37 

:s:: Ç V DEUTSCHE LEV ANTE LtNIE • ~ 1<, .. :~•kları ve tabii güzelliği ile meşhur Seferihisarın "MOREA,, vapuru 24 ha- iliiiiiiiıii _____ l!lll_• =r k A • • 1 • = 
~ l6rlc oç ılıcaları 10 Hazirandan itibaren açı~mıştır. = ziranda bekleniyor, 27 hazi- Öksürenler! Mut· •• f Ü } fi} s ı• ı{ et}-
~ lıın· ve ecnebi memleketlerince tanınmış ve bılhassa - rana kadar rAnvers, Ro,ter- - ., = 
~ istı'fır \re havalisi balkının senelerdenberi tecrübe ve = H b laka (Okamcntol) - Bu mOcsses<', iki .'' fiz hhı lira scrnınye ile = :s:: •d ) Ö r. dam, am urg ve Bremen ~ ~ sı\I( • erile ROMATiZMA, KUM, B BREK, BAulR- - limanlarına yük alacaktır. llksllrllk şekerle· ı:\S = teşekkül etmiş Vt' ))j Ory en tal Karpet Manu-
~ fifa ve MiDE gibi bir çok hastalıklarıo tedavisine - .. AVOLA ,, vapuru 8 tem- rini h!crnhc etli- __... -

1 1 
) • k · · -

t§ veren b J Id w b·t J t --;:::_ fakPörers Linıitcd (~ark ıa 1 şır etme mt = ~ il anyo ar 0 ugu sa 1 0 muş ur. := muzda bekleniyor, 11 tem- ~ ~ 
~ fen '."n ularınılu mcvcuı kimyevi ınaıldclerin ;; muza kadar Anvers, Roter- niz.. ı:\S İzmirıl<> Halkapuınrıluki kumaş fabrika ıuı salın = 
~ & Qa hir tahlilden onra elde edilen netit·cyi aşa· := dam, Hamburg ve Bremen ~ almı~tır. f<""ahrika bntan teşkilat ve tesisat ,.e ınns- _ § l!i•Ya • = ' 
~ N.. Yaııyoı·uz: - limanlarına yük alacaktır. - tahdimini ile c kisi gibi 1 kanunusani 1935 ta· -§ Uınun . = -
~ enın kimyevi terkibi § SERViCE DIRECT l'I ~ _ rihinden itibaren yeni şirket tarafındnıı işlctil· -
~ G Birlitrede := DANUBIAN ""-' _ mektedir. Her nevi yiln iplikleri, kumaş, hatta· = ~ d ~· 2, 170 Gram Kılor sodyom E TUNA HATTI l> - niye ve çorap imal edileeekıir. ftlamuliltm enısn· -§ '"'I O 300 Kıloruptazyom - _ 
~ 'J Mg ' " §_ "DUNA" v ıpuru 30 hazi- }ine faikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. _ ~ GJ G 0,100 ,, Kılorumağnezyom t= ~ 
~ 4 a 0,150 " Kılorukalsyon randa bekleniyor, Budapeşte, ~ Bu mnmultit Peştcmalcılar başında eski Orozdibuk ~ 
~ S 0 G Bratislava ve Viyana için Cı:::I = iııisalindeki sergide ıcşbir cdilnıekıc ••c salış fab. = 
~ 2 3 a 0,200 " Kibritiyetikalsyon yük alcaktır. ~ rika i~irıdc yapılmaktudır. -

~ li G 3 Geliş tarihleri ve vapur- ~ = Posta kutusu: 127 -~ O Ga o G b ların isimleri üzerine mes'u· ~ 1 -~ 4 · a 1,300 11 Bicar anot dö şo ~ = Telgraf adresi: zmir·-:.Alsancak 
;§ S O M~ liyet kabul edilmez. Telefon oumarası 2432 ve 3564 

Br Na g 0,250 ., Kibritiyetimağnezyom Birinci Kordon, telefon Ve PQrjen ~ahapm ;..ı •lllllllllllllllllllllllllllllll• lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJU• 
0,055 ,, Biromür sodyom No. 2007 - 2008 en üstnn bir müs· ~ s B ı 
4,525 bir litrede bulunan maddeler hil şekeri olduğu· >01):1111·--· iim er a i'---·ı 

Gaz' yekunu Gardenparti DU unutmayınız. -o~ ~ lür)u" ın,. bakkaliye mevcud olub teşrif edeceklerin her = 
Yıy k Verem mücadele Cemiye-flliştir vece ve içecekleri taze olarak temin edil- := Kuvvetli nınslıil ,._.. 

banınd. "-ARAKOÇ ılıcaları için Büyük Salepçi ogw lu == tinin gardenpartisi, 22 Ha-
h C k istiycnlcr Şahap Sef a. er zaman Seferihisar otomobiJleri mevcuttur. := ziran umartesi günü a şamı ~ 

erıbisard d h b·ıı b ı d = şehir gazinosunda verilecek- Sıhhat sürgOn ~ 

\
\ılın k an a er zamar. otomo 1 er u un u- - e'O 8 

la dır := tir. baı)laı·mı l\lnruf r"' . ~= .,...,...__________ ll ..J 

11111111111111 - B İnhisarlar lzmir başmüdür- ceza d••polnrnıdaıı 
11111il11111 il l il l il l il il l l lllllllllll lll l l l l il il l l l l l l l l l l il l il l l l l ll l il 11111111\\~- ] ü ğ ünden: ,.e ceza nelerden 

~stanbul e 'frakya 
~eker Pbrı"k 1 1, .. k A. · ş· k · sf\ a aı·ı ur - ııonıın ır elı 

1 ~rınay esi 3,000,000'fii rk lirası 
• •nbuı~üncü Vakıf ban 30 40 

15 Haziran 935 gününden aı·asınlar. 

itibaren tuz fiab üç kuruş ı::::;====:====-::JI 
endirilmiştir. Tuzlar İzmir D O K T O R 
merkez deposundan tüccara Ali Agah . 
kilosu üç kuruş kırk beş Çocuk Hastalıkları 
santimden-satılmakta olduğu Mütehassısı 

muhterem" halka ilin olu· ''·inci Reyler .Sokağı N. 68 
1'elef on 34 52 

• nur. 18-2Q 1759 -

Fabrikalaı·ı 111an1 ulatı 

YerJi ıııal ları o c11 İ)1 İ ... i, t:.n sağla-
mı, en ucuzu eıı güzeli 

Herek:e kumaşları 

l:f esaııe kunıaşları 

Beylioz kunduraları 
Bakıı·köy hezlel·i 

Snnıeı· Baıık yerli mallar pazar~ 
Izmir şubesinde btılursunuz 
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Afrikanııı ortasıll' 
• 

da Zenciler cenneti ~ , -

Jtalya-Habeşistan mes'elesinin mutlak surette harple neticeleneceği tahakkuk etmiş gibidir • 'dl 

M ı • • A ""' b • d H Dahamay civarındaki Togaland .. 
USSO illi, gustOSUO 0~ eşın e 3•dolaşanbirFr~nsıznıuharririya~~y: 

h 
• h h • ı A. d k • Afrikanm ortasında bir zen· varsa, neden hepsi ıç.1 11 

esıstana ar ı an e ece mıs .. c~l~r cenneti bulunduğunu kulübe yapmıyorlar.?. # 
' ' bıhyor musunuz ? Hayır de· - Her kadının ık• k ııJ 

ğil mi? .• Son gelen Fransız besi vardır. Biri u~ 
Harb esnasında, ltalya ordusu için Haheşistana yakın ıııemleket- gazetelerinden birinden ala- için, diğeri kocasanıD ~.;.; 

l d t erzak Satın alınması takarrür ett
.
1 

rak buraya geçirdiğimiz yazı giden yemekleri pıflf ~· 
er en e Ve siıe bu cenneti anlatıyor : için.. Bu kulübeler ço:.,-

lstanbul 20 (Özel) - ltalyaoın bntno Habeşistan· olan mnteahhitlerle mutabık kalmış imi~. Misyonerler gibi kocaman ranhk ve dardır. Tek sO"" 
da ki konsolosları geri çağırılmıştır. Fransız gazeteleri, ltalya • Habeşistan harbmın l 5 sakallı bir büyük şeytamn bir defa kapandıktan ,-

Paristen gelen haberlere göre, ltalya başvekili l\lus- Ağustosta başlayacağım tahmin ediyorlar. etrafına toplanmış iki düzine içinde üç kişinin dlll~cr' 
kadar tabiiyeci vardı. Kara kabil değildir. Tabiiye ,r 

olini; doğu Afrikasma gôndcrilen askeri kuvvetlerin Ajans haberleri, lngiltere ile Fransa arasmda gizli sakallı adam anlatıyordu : alikalandıracak bir ıeY ~ 
iaşesi için en yakın memleketlerle temasa gelmiş \'e temaslara başlandığını ve her iki hnkOmetin, Habe· - Eğer benim kabraisle- dır. Daha henüz siitte 6" 
harp esnasında ltalyan askerine et \"e erzak verecek şistandaki durumu tetkik etmekte olduğunu bildiriyor. rini tanımış olsaydınız, eğer bir çocnk günde iki ..... rt 

benim gibi, olanların arasın· soğuk suya sokulur, ,,,,. 

Fransız'larda 
bftcuma haşladılar 
lstanbul - Deniz konfe· 

ransında lngilizlerin Alman· 
lara fazla müıaa~ekir 
davranmasına içerliyen Fran
sız gazeteleri de lngiltere'ye 
hücum etmektediler. 

Buğday 
Çuvalı u~muş!. 

Kilizman'dan lzmir'e ge· 
len Hüsnü oğlu lsmail, 
beraberinde getirdiği bir 
çuval buğdayı Şılbk hanına 
bırakmıı ve Kestane paza· 
rındaki işlerini gördükten 
sonra bana avdet ederek 
çuvalı teslim ettiği hamal 
batıdan iste~iıse de buğ
dayların yerinde yeller esti· 
ğini g&rmllttiir. Zabata, hır· 
ıızı aramaktadır. 

Sandal yayı 
Başına geçirmiş 
Cedit mahallesinin ikinci 

Sakarya sokağındaki iile 
evinde oturan Zehra, evine 
gelerek beraber yaıadığı 
kadını arayan Ali oğlu Mus· 
tafayı, ıoför Nuri i!e birlikte 
sandalya ile başından yara
lamıılardır .• Yaralı memleket 
hastanesine kaldırdmııtır. 

Yaralamış 
Çiviciler çarıısından geç· 

mekte olan arabacı Etem, 
kendisini dava eden Ahmed 
oğlu Musa'nın üzerine hü
cum ederek çakı ile kulağının 
arkasından yaralamış ve kaç· 
mıştır. Musa, hastahaneye 
kaldırılmııtır . 

Bitler'e 
Suikast mı? 

lıtanbul - Alman Cumur 
baıkanı Hitler'e suikast ya· 
pıldığı, fakat kendisine bir 
şey olmadığı yalınız yaveri· 
nin ağır surette yaralandığı 
Berlinden bildiriliyor . 

Varda!. 
lstanbul - Bir ltalyao 

gazetesi yazdığı makalede, 
lngiltere imparatorluğunun 
taksim edilmesini teklif ey
lemiıtir. 

Parmaklarını 
Makioaya kaptırmış 

Keçecilerde Miimin usta
nın fırınında çalııan lbrahim 
ojlu H&ıeyin, makine ile 
hamur yoğururken, parmak
lannı makineye kaptırmıı ve , 
zavallıDıD parmakları keıil· 
JDittir • 

Sis Halkan kupası . Istanbul da yıllarca Y•ıas•ydınız, si· ••• ııarc• gnneıt• b•~ 
ze bu kadar güler gibi gö· - Çocuklar bu usul• ? 

Maltepe vapuru ka· Bulgar takımı şampİ· Hıristiyanlarınıo bir rünen Sen sahillerini boşal- gün tahammül edebiliYo' ~ 

d 1 k
? tap, benim arkam sıra oraya - Kabaraisler beD~~ 

raya otur u yon mu O aca · teşebbnsn koşmakta tereddüt etmez· tatistiğin faydaları~•. ? 
lstanbul - Dün ıehri şid· lstanbul - Balkan kupası lstanbul _ Buradaki Hı· diniz. Bir defa onların ara- yorlar. Fakat ahalınıD·ki"t 

detli bir ıis tabakası kap· maçlarına devam edilmiı, . . 1 b' sına karı•tıktan ıonra dün· ~am.a. sı, t.ahammiil etti,ı'°:.M 
1 

rıstayan ar ır toplantı ~ ... t B ye ~ 
amııtı. Bu yüzden bütün Bulgar ve Romen milli ta- yada ayrılmak istemiyorum. n~ gos erıyor. azı y 

Vapur lef 1 . d d parak, aralarında bir "Laik S' . k 1.. kılometre murabbaıoı ~ 
er erı urmuş, a a- kamları kartılaımışlardır. Gü- ıze ınanma azım ge 

lar ve Anadolu sahilinde O· Türk Hıristiyanları kurumu., r - t b" ·1 . • kiti düşüyor: Çeçe sine:.. 
l 1 zel bir oyundan sonra k"l k ıse. or.a~ı ~ nyecı erın cen· nin getirdiği uyku b•~ 

turan ar yo larda kalmıılardır. Bulgarlar maçı 4 • O galip teı ı etmeğe arar vermiş- neh gıbı bır şey olacaktır. • d ü d e tlP""' 

Adadan lstanbula gelmekte bitirmişlerdir. Bu sene Bal· lerdir. Bu kurumun gayesi, - Ben oradaki adamlar ~~: İ,n~ıkazb~~ h~~t:bk~tıl_ 
olan Maltepe vapuru Fener- b "lk 1 d b ı 'b" 'k d" · 1 kan kupası şampiyonluğunu ya ancı u e er e u unan gı ı nazı • ınç ınsan arı, mazlar. Kabaraisler ar• .1' 
bahçede karaya oturmuş, Bulgar takımının kazanacağı Türk tebaası Hıristiyanları tam teıekküllü kızları hiç çiçek, kızıl, kızamık '-' 
vapurdaki halk, derhal im· tahmin ediliyor. bir araya toplamaktır. bir yerde görmedim. Kadın· hastahklar yoktur. Hel• 1 
dada giden vapurlar ve san· •• •• • •• • • ları velut, ihtiyarları bilgili, rem yerli olarak mevcut 
dallara alanmıştır. . p olonyanın müstakbel iç politikası habrlanamıyacak bir zaman• ğildir. .___-/ 

On yaşında danberi sürüp geten ve 
- B~tarafı 2 inci sahifede- zanmağa muvaffak olmuştur. ve sUrtlp gidecek olan bir Bu g"" d at 

Bir kızı zorla dağa meleri imkinı tahakkuk et· Yeni ve yüzde üç faizli çıplaklık an'anesi muhafaza J
1 

kaldırmışlar tirilmit olacaktır. ve ikramiyeli dahili istikraza ediyorlar. /1 

Bornova'aın Karaçam kö· 
yünde oturan lbrahim oğlu 
Yusuf yanına iki arkadaıını 
alarak, ayni köyde oturan 
Mustafa oğlu Bekir'in ç•dı· 
rını baımıılar ve kızı on 
yaılanndaki Fatmayı zorla 
dağa kaJdırmıılardır. 

8. Haşmet Dolge 
Müıtafa liman itleri direk· 

törü Bay Hulusinin yerine, 
direktar muavini Bay Haımet 
Dillge vekileten tayin edil· 
mittir. Bay Haımet çalııkan, 
dilrG.t ve kendisini biitün 
lzmirfilere sevdirmiı bir zat· 
tır. Tebrik eder, yeni yazi· 
fe~inde muvaffakıyetler ldi·I 

Senatoya intih.ap hakkının kaydolunmak yolundaki kuv· _ Bu zenci cennetiniz ne· Konferqnsı LOP 
iptidada liyakatli bir elite vetli tehacüm, bu itimadın rede ıaklanıyor? dl 
zilmreıine yahut mesleki vazib bir delilidir. Maliye _ Doğru bir çizgi ile bu- d rada topJall .. k' 
ziimrelerin itimadını haiz se· nazm halkın bu i imadını iP". • •

1 
h b k 

1 
k f radan dört bin beıyüz kilo· Arsıulusal mllnasebat :~ 

çıcı ere mlln asır ıra ı ması mü i atlandırmak için oim· p , k .,.-, metre uzakta, aris le ayni kında mtlzakere etme ~ 
mutasavver iken sonradan diye kadar tatb'k d"l · f 1 e 1 mıı uzunluk dairesi üzerinde, arsıulusal buğday koD il 
bu hak daha ziyade geniıle· olan uıul hilifına olarak Dahamay civaranda Togo- Londrada toplanmııtır· 
tilerek bütiin yllksek mek· iıtirak ve kabul olunan land'da.. Kabrais'Jer dağhk cak Arjantinin çekiDI~-· 
tepler mezunlara ve orduda miktarın hepsinin birden bir yerde oturuyorlar. Kaya· ranmaıı yüzünden /.. 
makam ıahipleri de bu im- devlet hazinesine yatırılma· lar arasındaki dar fakat ve· kat'i bir anlaşma elde 1;,ı
tiyaz içine alınmıılardır. ıını istemiyor, bunu mllaavi rimli topıaklarında her tilr· lememiştir. Ekser nll''~.JI 

Parti nüfuzunun azaltıl· niıbetlere taksim etmek su· lü zahireyi, patateı, pirinç mevcutları son yıllar ~~~ 
maıı hükiimet taraftarlarının ·ı çok mı'kta d almıf • ~ti retı e en küçük hamillercr gibi esaslı gıdalarını yetiıti· r a az JV 
temıiline de miie11ir olmak· taahhiillerı"nı· ı"fa etmek ı'm· . 1 Arjantinin mevcudu ~ 

k 1 k f rıyor ar. ve 33 de 207 mı'JyoO ı.1 tan geri a mıyaca , pro eı· ki k b il"' nını verme tedir. - Demek ki bunlar ne at 1934 de de 265 miJyo•.,...., 
Yon el politikacılar yerine Şı' d. k d h' b. d ·ı · · 1 _,, ... -m ıye a ar ıç ar e· ve meyva ı e geçıaıyor ar. vasoya çıkmııtır. Bu ....- il" 

leriz. 
, 

pa.ılimentoda ıimdi yeni fa ciddi bir tehlikeye uğra· - Bütün değil.. Sazan av rın 1935 de 275 mi11- ~ 
seçim kanununa göre eko· mamıı olan devlet bütçesi- ejlenceleri de oluyor. Avla· vaıo olacağı umuldl•k(~~ 
nomi aleminin ve mahalli nin tevazüaü, bu istikraz ha· dıkları hayvanlar gıdalarını Arjantin geçen yıl ı' 
mllstakil idarelerin adamları salatı ile cari hesap yılı için tamamlamıya yardım ediyor. teki 11 O milyona k•r!ı) " 

-.... daha çok göriinecektir. emniyet altına alınmıştır. Yal· Avdan dönüt gerçekten bir milyon buvaso bir •ta;t' 
Ekonomi krizinin husule ge· naz dıf ticaretin inkşafı şu bayramdır. Kadınlar ıarkı hisseıi istediği zamıD t-' Askeri Liselere 

Girecek Olanlar! 
11.mir aekerlik şubesi re· 
isliginden: 

1 - Aııkeri liselere kayd 
ve kabul muımeleıl 20 6 35 
tarihinden itibaren bııhyı· 

cakur. Şutları aıağıya yazıl· 

mııtır. 

A - Orta mektebi bitiren· 
ter askeri llıenlo 9 uncu ıını· 

fu~.• gireblllr. Y ııları 15 19 
dahil olacaktar. 

8 - Ll1eolo 9 unca ııoı· 

tını bitirenler aıkeri llaesinln 
sonunca ııoıfına girebiUrler. 
Yaılan 16 20 dahli. 

C - Ltaenln 10 uncu ıı· 

oıfını ikmal edenler askeri 
Ueeoln 11 inci eınıl.ane gire 

biltrler. Y ıılar1 l 7 2 l dahli. 
D - Y okardı yazıt. .mıd· 

delerdekl te aiti haiz olanla· 
rın nrakı ıekemmOI ettiril· 
mek Gzere ıobeye mOracaat· 
lır1 n bu t1rtlıt1 hıfz olma· 
yınl111n beyhude yere ıabeyl 
lıgıl etmemeleri illa olaaar. 

tirdiği gerginliğin bir dere- anda biraz gayri müsait gö· söylerler, dans ederler. Ziya· ülkeler bunu kabul ~.-" 
ceye kadar zail olmuş ol· rüniiyor. Bununta beraber fetler olur ve bütün gece mişti. Fakat Birleıik ·Ji.O~ 
ma11, devlet cihazının yu· 1935 yalının timdiye kadar eğlence ile vakit geçirilir. rika, çok az ihraç ett~,~I 
karıda kaydedildiği veçhile cari olan kısmında ge· Yerler, bira içerler, ağızdan dolayı bütün ihracat I 
içten tadili işini kolaylaştır· ne ihracat f azlahğı vardır. ağıza güzel hikiyeler söyle· da tını kaldırmıı ve b;,.lf 
makta da bu ekonomik kriz Tediye plinçosunun yeni nır. Tehlikeli muaıakalar retle de durum hafif~~ 
ve gerginlik vakıa Polonya· olan ve çok şeyler vadeden olur. iyileımiştir. Yalnız ~ 
da da daha henüz büsbütün aktiflerinden birini Polonya• - Öyle ise sizin Afrikalı da mtlhim stoklar ~ 
mağl(ip ve izale edilmiş de· nın bir kaç yıl içinde yeni· çıplaklarınız pek de faziletli Acun istatistikleriD• ~ 
ğilse de salaha yüz tuttuğu den, temamen kurduğu sey· ıeyler değil. mevcut ihracat fazlal~;..: 
ve krizin hid devresini aş· risefain varidata teşkil et· - insanlar ister kara, is- de 

1144 
milyon ve 'ijtçl 

b b 800 milyondur. Ith• ~ 
tıiı istibsalit rakamlarının mektedir. ter eyaz olsunlar, ister aı· kelerin ithalit ihtiyaç1"9~ 
artması ile görünllyor. Ekonomik inkişafın bu mü· tan ayağa kadar giyinmiş, 1934 teki 546 milyoD• , 

Yukarıya doğru yavaş fa. sait ve Umit verici alamet· ister çırçıplak bulunsunlar, octut• ..,,r 
1 1 b k f l · P 1 ' A 0 ene ı"nsandırlar. Eöer bizim 570 milyon buvas · ,_._, 

kat devam ı o an u in iıa erı ve o onya ya vrupa a • nun için yıl sonuodıki , 
konjunktur canlılığı için her cepheleri arasında itina ile iptidai Tagolarımızı herhangi ,o ı.1 
hangi suni bir vasıta kulla· tartılmış müvazeneli bir va· bir mezhep karşısında titre· lar llO milyon but• bll r 
nılmaksızın vaki olduğuna ziyette her tarafça tanınmış mez zannediyorsanız aldanır· caktar. Konferansta ıd• ~ 

O b 1 susta bir anlatma e 
göre, o niıbette yüksek bir bir biiyük devlet derecesi sanız. nların da üyllcü er· nacağı umulmaktaclıt· t 
kıymeti haizdir. Polonya hü· temin eden Pilsuldski sistemi, den kor~uları vardır. Evet, ~-' 
kiimeti, makul ve mantiki devlet idaresi otoritesini sta· aralarında nezredilmiı bir Ahkimı ıabsiye 1111 

bir deflat_ion • T .edavilldeki bilize etmeğe çok yardım takım adamlar vardır ki bun· kuk mahkemeıinden: ol ~ 
paranın azaltılması" politi· etmiıtir. Pilsudski'nin ölü- lar bir defa bu dereceye gel- Ôlü Jozef LeviaiD 1 lı""J 
kasının yalçın ve fakat be· münden sonra intikal devre- dikten sonra çapkın oluyor· deıteninde 14 sayılı d• 'I 
defe ulaıtıran yolundan ıon sinin iç politika tedbirleri lar. Artık ne Allahtan, ne dükkinında bir ka•~~~ 
yıllarda bir adım geri kal· devlet niifuzunun bu kuvetli Şeytandan kurkuları olma· itlemeli yelek ve 1 

5.6·'Y 
mamıt ve ayrılmamıttır. Ve mevkiini daha ziyade takvi· dığını iddia ederler. Her biri saire ve halıların 2~ 
bu ıuretle neticede dahil ye edecek ve uzun mllddet kadına mahsuı olmak üzere ıalı saat onda açık -, 
ve baricin Zloty'ye kartı devamınca ııraılmaz bir bale iki kulllbe yaparlar. ıuretile ıatılacai• ~ 
claima artu bir itimat ka· koyacaktır. - Eter birçok karıları nar. 


