
crav • > - e U L U S A L e lf ., nus gazetesi; Iogiltere· Bahribaba'da bir kaza olmuş 
~rı doğu Atrika'sındaki mils· ve bir tramvay arabası ile bir 
di~lekelerine asker gönder· otobOs çarpışmıştır. Tramva· 
y ,, bakkmdaki haberleri ym camları kırılmış, otobilsilo 

~a çıkarmaktadır. lzmirde çıkar, akıamcı oiyaıal ıuetedir arka kısmı harap olmuştur. 
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tukllm. anoa0ka}:a8ıa1rıall'a ı ıngiltere j Durdukları yok! 

Doğu Atrikasına asker Alman ordusunun 
do... k • . . göndermemiş. } 

nıneğe arar vermış ımış (T~·:~~:ı0~~~.t~.~0i:;:.t~;;. gece manevra arı 
haşb k nia doğu Afrikasındaki in- • 

a an M. Çaldaris'in bitaraf lığı hoş görülmüyor. riliı müstemTekeıerine asker Manevralarrla, Alıµanların en bü-
G rönderdiği hakkında ltalyan 

eneral (Kondilis) Roma'ya niçin gitti? gazetelerinin verdikleri ba- yok generalleri hazır bulundular 
berleri tekzip ediyor. iıtanbul, 18 (Özel) - Ber· 

lı~b l Yunan siyasileri J bir .arada 
,"41. .. ~ 18 (Özel)= Ati·I tirde cumur baıkanının da 
'-tbalc, b_er veriliy~! :__ derhal çekilmesi icap ede

"''11(0 1 . ~· Çaldaris, ge- cektir. Netekim cumur baş· 
ll.~~l d Ddıhı ile iç durum kanı M. Zaimiı, M. Çalda-
t Ilı • k 'de, 11 ıık konuşmak- rise bunu açıkça söylemittir. 
'•-ı,, •11a ediyor. Siyasal Çe- lıtanbul 18 (Özel) - Lon-
~•kt ~ıbakanın muhafaza dradan Amerikaya hareket 
~Ilı e ulunduğu bitaraf- eden çiftçi ve amele parti-
~ Çok eadiıe ediyorlar. si baıkanı M. Papanaıtasyo, 
~t ''• hakiki fikrini mat· ( Deyli Herald ) gazetesine 

llletı,~"•laıile halka bildir- şu diyevde bulunmuştur: 
ttij,:d!l-ıbakandan iıtiye- - "Paris'te Veni.zelos ile l. .. ır 

-.,,,ı,,di:. konuştum. Kendisi ölüme 
•~'-ıatı, .. ııne g6re, Çaldaris, mahkum olduğu halde Yu· 
~t '"d ~· •adık kalacağına nanis'tana dönmek ve cu
lllt~ •ç\iiiaden ve bükümet murluk için mücadelede bu-
'' 

111 
old .. ktı1 urundan netice· lunmak niyetindedir. 

'la't~'ri •r bitaraf kalmak 1 Ben, Amerikada bulunan 
~dedir. Aksi tak- bir milyon Yunanlı ile te-

• • ... 
~, Frausada eski muharipler 

•ralay Dolarokun .. 
Q· on em li söylevi 
lt a • - ·- • -· 
t' Y tçiode eski muhariplar par-

, so~8i~~ on sekiz bin kişi yazıldı 
t't Poıt ı- -· -~i eteı,ti d• • elgelen Paris 
~~ı,, lide:· e, eski muha-
6 11~o 1 M. (Dolarok) un, 
~'lbli ~thriıde verdiii 

'

. b0ı, 
1
'._ •CSJlev yazılıdır. 

ro. b .. 1 . d " aa 1 t u ıoy evın e 
d ' "~ >' 011ıi1tir: ''c '•ııa'd d ' dG • birbiri ar· 
~-llıaaı ten ~ükiimetlerin 
)'k •CSyle talub ediyoruz. 
() '"da b' lllek sırası, pek 
tt ta, ıae de gelecektir. 
,1 '-'-'yı ~:

1•ra: (Durunuz! 
~ '-dııL 1 

•reye muktedir 
"~ ..... l l 
~'11a,a) d' •n •tıldı. Mağ· 
'~ ' llle,1r·· •~ec:eiiz ve ik· 
~~lıı. llıı derhal elimize 

d, ., .... • ..... 
~-~~le etti ... 11ı~kadderatın1 
~"llleııt ıı11ı1z dakikada, 
~ İtiıı oy, bir müddet 

~~Gt ,:erec:etiz. Bunu, 
~ •çi, Ylavları ayıkla

-._ 11'P•c.;ız. Saylav
b.._:rçe a~ olacak, 

llltakabd it itli· 

ılf. Laı·al 

yen kollar çoğalacaktır. 

Eski muharipler gittikçe 
çoğahyor. Haziran ayı için
de 18 bin Franıız, partimize 
yazılmııtır. Bunu esasen bek
liyorduk. iktidar mevkiine 
geçtiğimiz zaman, Fransız 

- Devamı diirdüncil sahi/ede 

Hayret! lin'den haber veriliyor: 
Alman ordusu, Çekoslo

Oir Zenci 250 bin dolar vakya'nın şimali garbisindeki 

mas etmek ve onlarla cu· 
murluk hakkında görüşmek 
üzere Nevyorka gidiyorum . 

Benim tabıi kanaatımca, 
Kralın Yunanistana dönmesi 
büyük ve kanlı bidiıelere 
sebep olacaktır . ., 

lstanbul 18 (Ôzel) - Ge· 
neral Kondilisin Roma seya
hati hakkındaki düğüm bili 
çözülmemiştir. İlgili çevenler 
generalin, Garibaldiler ta
rafından vaki olan çağıra 
(davet) üzerine Romaya git
tiğini söylüyorlarsa da, doğru 
malümat alanlar, aeyahatın 
Krallıkla ilgili olduğunu ıöy· 
!emekte ısrar ediyorlar. 

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

Mey va 
ihracatı, en kar· 

lı bir iştir 

mirası kabul etmiyor 
Son posta ile gelen Nev· 

york gazetelerinde, (Danyel 
Yunk) adında Amerikalı bir 
Zenci ecdadından intikal 
etmit olan 250 bin dolar 
mirası almaktan vaz reçmiı· 
tir. DanyeJ, aklı batında bir 
adamdır. Buna raimen ken
disine düşen bu mirası ka
bul etmemek iıtemeıi, hay
reti mucip olmuştur. 

Romanya 
üniversiteleri tale 
be kabul etmiyor 

Alman hudutlarında geceli
yin büyük manevralar yap
mışlar. Manevraların tekniği, 
Keobiçten'den (Groftover) e 
asker ıevketmekti. 

Manevralar, karanlak için
de cereyan etmiı ve büyük 
bir muvaffakıyetle neticelen· 
miştir. Manevralar mllnaıe· 

betile Berlinde bütün taşıt 

araçları muvakkaten müsade· 
re edilmiştir. 

Von Friç ve Almanyanın 

en yüksek Gene.ralleri bu 
manevralarda hazır bulun
muılardır. · 

Mecburi askerlik hizmeti· 
nin iade edildiği 21 Mayıs
tan bug6ae kadar Alman 
ordusunda bliy&k kıpırdak 
hareketleri olmuştur. Har
biye nezareti, eski metodlar 
ve eski temeller üzerine 
yeni orduyu kurmak'• meş
guldür. 

.. -
Alman Sübakam General 

Blomberg 
1Alman Erkinı harbiyesi, 

harp esnasında asker mikta· 
rının çevirdiii rolü pek iyi 
takdir ettiği içindir ki büt&n 
kuvvetile Alman orduıuau 
çoğaltmağa çalışıyor. Filha
kika, Alman ordusu, günden 
güne fazlalaşmağa ve fennin 
en !lon techizatile silihlan
mağa başlamış bulunuyor. 

~~~~~----.... -..-..~-----~~~~--
Kötn rekabet 

Zararın neresinden 
dönülürse kardır 

Yat meyva ihracatı çok .M. Tataresko Fırınçılar, doğru . yolu sezdiler 
önemli bir it mahiyetini al- Istanbul 18 (!Özel) _ Ro· b• J "' k d•l 

ve 
mııtır. Balkan devletleri, yaş manyanın, Bükreı, Yaş, Kenz ır eşmege arar ver 1 er 
meyva ihracatını ilerletmek 
için meyva müıtabsillerine ve Çernoçi üniversitelerinde 
olduğu kadar satıcılarına da talebe kabul edilmemesi için, 

Romanya kültür bakanhğınca 
yardım etmekte ve bu itin 

emir verilmiıtir. Bu emir, 
gittikçe büyümesini temin 
hususunda hiçbir özverenlik· Finansiyel sebeplerden ileri 

gelmektedir. Bundan sonra 
ten kaçmamaktadırlar. O 

her yıl, birinci niversiteye 
Geçenlerde yazmııtık: Yu· 2760, ikincisine 1440, üçün-

nan hükumeti; meyva ibra· cüsüne 930 ve dördllncü
racatı için soğuk bava de- süne de 850 talebe kabul 
polarını havi vagonlardan olunacaktır. 
elli tane daha almağa karar -----------
vermiş ve Yunan milli ban- 8akaolıgıua gônderildtglnj yaz· 

k mıştık. 
asına hemen sipariş vermiş 

. . Bu raporun bakanhkta özel 
ımıı .. 

Bu hareket gösteriyor ki, bir ligi ile karıılaodığı ve ttt 
meyva ihracatı, Balkan ulus· kik edilmekte olduğu gelen 
larınca önemli bir surette habrrlerden anlaıılmııtır. 
takip edilmektedir. Odının raporunda Romanya 

Yurdumuzda, gerek meyva ve Raııya'ya vaktile ôaemtl 
ve gerekse sebze boldur. Bu- mikdarda yaı meyva ve ırhze 
nu göz önilne getiren bü- ihraç edildiği halde ıonradan 
kiimet, Y•t meyva ve ayni bazı eebtbler yaıanden bu th 
zamanda sebze ihracatının racatın · tamamen keıllmlı ol· 
geliımesi için her ıene ça- doğu blldlrllmlı ve tekrar ba 
lışıyor. ihracatın temini için bazı mG· 

Y aı mey'fl te ıehzelerlmlzln talealar ileri ıGrGlmftıtG. 
ihraç çuelerl hakkında ıehrl· Bakınhk; Romanye n So• 
mlz tecim oda11nca haaarlanan yet Roeya lle yapılmıı ve ya· 
6oemll bir raporua Ekoaoml -Devamı d6rdilnca ıahif ede -

Bir 

fırıncılar arasında yıllar· 
danberi devam eden zararlı 
rekabet artık kalkmııtır. Bu 

yüzden külliyetli zarar gö

r~n fırıncılar, el ele vererek 

mesleklerinin icabatı daire· 
sinde çahımaja karar ver· 
miılerdir. 

İsmfr'deld ekmekçflerln, ılm· 
diye kadar geceli gGndftzlG 
hallumıs lehine çalıttakları n 
çıkardıkları ekmegl bele diye· 
mlalD nrdlgl f iatten çok at1Aı 

fırın 

Htmak eareıfle hem diğer mee 
lektaolarını, hem kendilerini, 
hem de unculara zarara eok· 
takları ve bu arada efradı 

allelerlol de eefalette bıraktıkları· 
oı herkes bilir. Onun içindir ki 
bu eınıf, yınl bılkm baılıca 

gıdaalle ılAkadar olan bo zGm· 
re cidden uçuruma gllmlı ve 
acınmığa muhtaç bir vaziyete 
dftımtııtftt. Bogüolerde kendi· 
lerl de bu vaziyeti knrıyarak 
blrihlrlne eardmık ve birbirinin 

-Devamı 4 üFJCa Sahifede· 
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Acunuıı ökönomik~ u ru
nıu v nın rolü 

Amerika Tecim 
nı ( Silley) 

ve 
• 
ın 

üstri Odası Başka

B usus nki Di 'evi 
Londra - Amerika teciaı 

ve endüstri odası genel baş 

kanı Mist r ( Silley ,, acun 

bunun önüne geçilmesi için, 
bü tün devletlerin iştirakile 
it n esası üzerine arsıulusal 

bir k. t sis edilmesi la-
2 ımgddıği ni söylemiştir .. A-

için bütün devletlere rehber 

iik etmeğe haı.ırdır. 

ekonomik durumunun, g unden 

güne uçuruma gittiğıni ve 

Söylendiğine göre; Amerika 

maliyecıleri, yakında büyük 

bir toplanb yapacaklardır. merika hükumeti, bu husus ______ ............... _. •. ·~-------
Italya . liaheşİıı;tan ihtilaft çon gerğinleşti 

Habeşistan seferi, Ital~a
ya çoğa mal o acal{tır 

lta1va Ordusu, Tayyarelerin 
Olu ~sa Bir i\1u'7affakiyet 

Himayesi Altınrla 
Elde Edebilir 

ltalya - Habeş ihtilafının, 
aon derece gerginleştiği şu 

zamanda, Avrupa gazeteleri 
muhtelif faraziyeler yürüt
mekte ve ltalyanın, Habe
'istana taarruz ettiği taktir
de maruz kalacağı zorlukla
rı saymaktadırlar. İngiliz ga
zeteleri, hep birden beman 
şu mütaleayı serddediyorlar: 

"ltalya-Habeşistan harbı, 

çok çdin olacaktır. Mesa
hası, Fransa ile Almanya 
kadar olan Habeşistan, ayni 
zamanda geçilmez bir yerdir. 
Sıcak, geniş ve yabani ova
lar, gayet yüksek ve kesif o~
manh dağlarla çevrilmiş olan 
Habeşistan'da harbetmek 
tasavvur edilemiyecek kadar 
zordur. 

Habeşistan'ın merkezinde 
bahç .. lik ve mahsuldar yer
ler çoktur. Ancak 

0

bu yerler, 
2-3 bin metre yüksektedir. 

Habeşistan'ın paytahtı olan 
Adis-Ababa, denizden 500 
kilometre uzaktadır. Cibu
ti iskelesinden Adis-Aba
baya kadar uzanan tek 
bir şimendifer battı var
dır. haJyanların, bu hattan 
istifade etmelerine imkan 
yoktur. Bu sebeple Habeş 
topraklarına harple nüfuz 
etmek, İtalya için kolay ol
mıyacaktır. Kaldı ki, İtalya 
cephesinde ne şimendifer ve 
ne de şose yolları vardır. 
İtalya ordusu, Habeşistanın 

kapısı mesabesinde olan dağ
lara yaklaşmak için, 400 ki 
lometre yol yürümek mecbu 
riyetindedir. 

ltalya Erkinıbarbiyesi, ta
arruz için Eritre cephesini 
daha muvafık görmektedir. 
Filhakika Masavadan Azma
raya kadar olan şimendifer 
hatta ltalyanların işine yara
yabilir. Ancak buralarda 
uzun miıddet barınmak ve 

a•keri harekat yapmak ölüm 
ile çarpışmak demektir. Zira 
bu bölgede Malarya hasta
lığı çok fazladır. ltalyanın 
ileri harekatını zorlaşhraca 
hiçbir yandan eksik o.mayan 
ve 2 bin metreden S bin 
metreye kadar yükselen dağ
lardır. Bütün bu manialar, 
ltalyanın, Habeşistan toprak· 
lannda tedrici ve ihtiyatkar 
yürümesini istilzam etmekte
dir. Tahmin olunur ki, doğu 
Afrikasındaki ltalyan ordu· 
ıunun kumanda heyeti, bir
deabiıe taarruz etmek fikrini 

beslemesin. Bu takdirde,ltalyan 
ordularının yapacakları ha
reketi tayyarelerle ortalığı 

taramak ve lngilizlerin, ge
nel savaşta, Irakta yaptıkları 
gibi Habeş kabilelerini Ha· 
beş hükümdarlığı aleyhine 
ayaklandırmak suretile hulul 
çarelerini hazırlamaktır. 

ltalyan Erkanı harbiyesi
nin, askeri önemi büyük 
olan Juba ve Sebel nehirle
rinin kenarlarını ele geçir
mek istiyeceği muhakkaktır. 
Zira buralan baştan başa 

pamuk mantakalarıdır. Doğu 
Afrikası harekatı başladığın
dan beri ltalyadan gelen 
ordunun en çoğu, taarruza 
elverişli olan bölgelere yer
JeştiriJmiştir. Zorlu ve geçil
mesi adeta imkansız olan 
yerlerdeki kuvvetler, hep 
Somali ahalisinden teşkil o
lunan yerli kıtaattır. 
Habeş ordusu, kendi top

raklarında son derece muan
nidane ve kahramanca harp 
etmeğe ahşmış bir kuvvet-

Uluslar 
Kurumunu kuv

vet1endirecek 
tedbirler 

Paris - Uluslar kurumu
nun zaafa uğramaması için 

bütün devletlere~ yeni ted
birler alınacağı kuvvetle söy
leniyor. Alınac~ k tedbirler, 
kurumda üye olan devletle
r:n, mümkün olduğu kadar 
kuruma itimad beslemelerini 
temin etmek ve bu devletler 
arasmda . baş gösterecek 
her hangi bir ihtilafın hal
lini uluslar kurumuııa bırak
mak ve bu kuru'llUD vere
c~ği kJ ara rıza gö~ter

mt: ktir. 

j\f ar il) a 
Linıanıua beş içiude 
uğrıyanan vapurlar 
P if; - Marsılya Jiman 

i.Jaı esinin yapmış olduğu son 
bir istatistiğe göre; bu yılın 
ilk beş ayı zarfında Marsilya 
limanına 3344 vapur uğramış 
ve muhtelif cins ol~ıak üzere 
6 milyon 200 bin 573 ton 
eşya getirmiş ve mukabilinde 
1 milyon 590 bin 335 ton 
eıya 7lkle7ip ıitmiıtir. 

tir. Bu kuvvetin değeri ve 
cengav~rliği büyüktür. Ta
rihte Mısır ordusunu ve 1891 
de ftalyanları fena halde 
mağliib etmiş ve her iki ta-
rafı telefata uğratmıştır. Böy
le olmakla beraber, her gün 
beklenilen şimdiki Habeş-İtal
yan barbının, tehlikeli so
nuçlara sebebiyet vermesi 
ihtimali çok kuvvetlidir. 

ltalya'nın, bir müddetten-
beri Habeş kabilelerini 
ayaklandırmağa çahşhğt sa
bit olmuştur. Tigre, Habeş 
imparatoruna düşman olan 

.bir bölgedir. Burası, eski 
Habeş meliki zamanındanberi 
bir türlü Adis-Ababa'ya ısı
namamış ve daima muarız 
kalmıştır .. Hitta, imparator 
Haile Selise, bundan bir ay 
evvelki seyahatında Tigre'ye 
uğramak bile istememiş Vfl 

yalnız Harar havalisini teftiı 
etmiştir. Esasen Harar da 
şüpheli bir bölgedir. İmpa· 
rator bunu bildiği içindir ki 
bu havaliye varır varmaz, 
hemen valiyi değiştirmiş ve 
kendi mutemetlerinden bi
rini tayin etmiştir. 

Bütün bunlar, İtalya'dtn 
para kuvvetile ve propa-
gandalarla H i beşistan 'ın bün
yesinde yavaş yavaş açmağa 
çalıştığı rahnelerdir. 

Laval 
Büyük tasarru

"" fat yapmaga 
karar verdi 

Paris - Laval kabinesi, 
bütün devlet mf\murlarının 
maaşlarından tenzitit yap-
mak suretile geoiş mikyas· 

ta tasarruf yapmağa ve bu su
retle bütçe açığını kapama
ğa karar vermiştir. Devlet 
memurları, Lava) kabinesi
nin aldığı bu tedbirlerden 
dolayı memnuniyetsizlik gös· 
termektedir. Fransa'nın fi· 
nansal durumunu kurtarmak 
için ne olm sa olsun bu ted
birlerin tamamen tatbik 
edilmesi lüzumu her tara· 

.!!._ ~i !dirilmiştir. ----J)OKTOR 
Aİi Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

''·incı Reyler Snkagı N. 68 
Telf'f on 3452 

. 18 Temmuz'- 1935 .. Yazan:~ffl . .J, 
Tefrika No. 104 _,. 

Saliiheddiıı nihayet harbı kazanmış Kudns'ü zapıet 
ıııiş ve kumandan Balyanı 

Aman ya emir, lbni 
Zehir denilen bu adam; 
Şam'ın en zengin, en namlı 
insanlarındandır. Arkasında 
bir sürü halk vardır. Büyük 
bir adamdır. 

Demişti, Salibeddin de şu 
c:vabı vermişti: 

- Hükümdar bile, bak 
itibarile bir hamalla ayni 
seviyededir. Çağırın o be
'f"t rı ı .. 

Bey bu hadiseyi de ha
tırlayınca; 

. Affedin ya Emir! 

Dedi. Elçilerde çıkıp git

mişlerdi. Nihayet işte büyük 

taarruza başlamış, kale ka

pısının arkasına kadar var· 1 

mışh. 

Bir aralık, yanındakilerden 
biri bağırdı: 

- Amman ya Emir, ·teh
likeli bir yerde sıkışacağız! 

Salaheddin, gök atının 

üstünde doğroldu: 

Korkmak yok!.. Bugün 
ölmekle yarın ölmek arasın
da ne fark vardır?. Bugün 
muhakkak kazanacağım. Bu 
fitne, bu fesad fazla devam 
edemez. 

iç kale civarından bir ka
labalık gözüküyordu 

Bağmşlar, çağrrışlar geli
yordu. Salibeddin kapıya 
yanaşmıştı. Kendi has sü-.a
rileri etrafını almışlardı 

- Ya Emir, Ya Emir. Tes
lim oluyorlar. Bizzat kuman
danları Balyan elinde beyaz 
bayrakla geliyor. 

Salibeddin kaşlarını çattı: 
- Hayır!. istemez! 

Diye bağırdı.. Fakat bir

denbire yumu,adı. Gözlerini 

göklere dikti. Yıldızlar, Bol
du. Ay doğuyordu. içinde 
derin bir iiısahk ,efkatı kay· 
nar gibi oldu: 

- Bırakın - dedi • öyleyse 
bırakın ! 

lzınir ithalatgiimrüğü mildür
lüğnıiden: 

Kilo Gram 
1 340 Lamba tiıesi 

30 
64 

130 Kağıt etiket 
Balık ağı pamuktan . . 

" " ıpı 
180 Jilet bıçağı 

2 100 Kağıt reklam 
2 950 Makara reklam 

150 Galalitten mamul elektrik aksamı 
2 330 Demir muslul< aksamı 
1 Kağıt resimli reklam 
4 Bo, teneket 
1 520 Köhne el kantarı 

17 Köhne demir halka 
Yukarıda yazılı eşyaların açık artırma sureıile 5 ağustos 

935 günü satılığa çıkarılacağından alacıluın o günü sabah
leyin saat 10 da Iımir ithalat gümrüğii satıı komisyonuna 
müracaatları ilin olunur. 2059 

lzmir ithalat gnmrüğü mildrlo
ğünden: 

Pamuk danteli 
54 adet ipek şarpa 
1 Pamuk kordeli 
O ipek şapka çiçeği 
10 ipek şapka püskülü 
Müstamel elbise 
Yünden müstamel elbise 
ipek ut teli 

Kilogram 
55 

940 
245 

5 
20 

290 
11 445 

40 
13 o4o 

Yukarıda yazılı eşyaların alıcısı harice götürmek üzere 
23 temmuz 935 sah günü açık artırma suretile satılacağın· 
dan o gün lzmir ithaJit gümrüğü satış komisyonuna mü-
racaat etmeleri ilin olunur. 15· 18 2064 

lzınir Def tc~rdarhğından; 
" Issısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczedilen üçüncü Sultaniye mahallesinde Eşrefpaşa cadde
sinde kain 49 sayılı hane tarihi ilindan itibaren yirmi bir 
güo müddetle satılığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenle-
rin O fterdarhk tabsi)it kalemine gelmeleri. 2124 

15 18 22 26 

lzmir Def terdarllğ•ndan: 
hsısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczedilen Hasan boca mahallesinde büyük tuhafiyeciler so
kağında kiin 11 sayılı mağaza tarihi ilandan itibaren yirmi 
bir gün müddetle satılığa çıkarıldığından pey sürmek iıti
yeolerin Defterdarlık tabsilAt kalemine gelmeleri. 2125 

ıs ıs 22 26 

. l ' esır a mıştı., 
Ve atlılar yarıldılar, ~ 

öne geçti, yürüdü. Kapıl•' 

açıldı. ~·· 
Balyan yaya idi. Kıhcıoı tt• 

yışından çıkarmış, elinde 
şıyordu. 4' 

Balyanın arkasınd•11 le' 
ellerinde meşaleler Y~~·d.-ı 
papaslar ve daha gerıııll sal' 
kudüs balkı geliyordu. f 
yan, Saliheddinin yao•11:.,. 

lince, eğildi, işlemeli, k• ~ 
si pırlantalı kılıncını •11 

rının dibine bıraktı.. ddİI' 
Şu vaziyette Salibe il' 

intikamını alabilirdi. '/t df 
auretle, Eblisalibin, 1'~t 
yapraklarında tarihe •8 f 
ğü kanı, yeni bir kaol• 

kardı.. "" Bazıları müstesna, f it 
kumandanların birçoj';..-
onların yaptıklarının.•. or 
kendilerine tatbikini ııti1 
lardı. ~ 

Salaheddin, Balyaa• ,r 
kelime söylemedi. QoUO ,t' 
kasında uzun boylu, ak ıtıf 
kallı, boynunda büyük ~-' 
haç taşıyan yaşlı, fakat ,
bir papas vardı. KıJıcıll~t 
zatarak göğsünü dürttO· 
züne dik dik baktı : 
' - Sen kimsin? ~ 

Korkudan, papasın d" 
lının telleri bile titriyO~li~ 

- Kulunuz, büyOk kg~ 
nin fakir piskoposu ya at"1, 
ya adil sultan, ya eD b 
kahraman!. .~ 

- Beğendiniz mi? ? 
fetlerinizi gördünilz 1118 ı.t• 
arkanızdaki bıçare halk• ~ 
kın da utanın! ~n~arl f~ 
hale sürükliyen sizsınıl· -
kat ne yapalım ki, kur;::. 
yanında yaı ta yanacak I' 

Bu sözler, çok korkuO 
Halk acı acı bağrıttl : ~ı· . ..,D" 
- Merhamet ya E111ır, 

hamet ! . . )al~ 
- Dinle Papas, dıaJe, bit 

merhamet istiyor.. s:ıi,b' 
insanım. Merhamet eti' 
mahsustur. Onlara C~0:.,;•· 
anahtarlarını vadetdlta •"' 
Verin şu anahtarları •tfi'' 
best serbest Cennete gı 
ler. 

""" - A rka.'fı ııtJT ,,;;,Jllll 

Ulusal 

Birlik 
Can delik eiyaıııal g .. eıe ~ 

Sahibi: Haydar Rıişdil 
Neşriyat müdürü: 

Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 .a...;11ci 
• iP 

Adres : lz111ır 

Beyler sokağı 
Abone şarıları : 
700 kuruş senelilı 
400 " altı aylalı 

ilan şardıır~ 
. ·o. t 

Resmi ilanlar •.ÇI il•-' 
Maarif cemiyeti ;; 

bürosuna mOraca•t 

melidir. ·d; 
Hususi illnlar : ~ 

hanede kararlatt•Ôo 
Baııldıtı yer :ANA 
matbaa11 



-... &ahlfe 3 __________________________ (_O_l~W~rı.ık~>-----------------------·- 18 Temmuı 95) 
lznıir Ziraat mektebi müdürlü- N. V. • Olivier ve şüreka· Fratelli Sperco Vapur Acentası 

"' gOnden: 
Nevi 

Kilo Muhammen 
bedeli 

Birin · Ku. 
[} cı nevi ekmek 18900 11 •na eti 
l<oyun eti 850 25 
s•dey .. ( 5900 55 
Pir' ag Birecik) 1500 70 
Z •n.ç (Finike) 1500 20 'Ylın .. ( 
T 01 Y~g Yemeklik) 900 30 
1( Şe er 1400 29 Uru fas 1 
'1erc· ~ya (Çalıkaradeniz) 800 15 
tJll (D~e (Yeşil) 200 17 
s,ı, uz kırma) 600 11 
Ç,y ~ura zeytin (siyah) 600 15 
bey aı marka) 15 250 y •z sah ( trfi un çamaşır) 500 22 
'f tr)j ~r~a (yeni mahsiıl) 5500 5 
lııce k ug~ay " ,, 2500 7 1( epe 

2 ~~ s .. 1500 
Do«n•t ogan (sapsız) 1400 7 
Ptt,k, es salçası (halis) 500 40 &,,. rna (ekstra) 500 25 
l\"rtı z ~eynir (teneke) 1000 30 
Ç,«na aoıya (Amasya) 50 150 
~tpl l•r sodası 400 7 
l<ııru •anıanı 4500 2 
d•t•tellıe(6 odunu 20000 1,50 
'1eıe ~.. demiş) 1200 6 
Nohut onıürü 1000 5 
tııce luz 300 10 
P.t•den k.. 600 5 
1\ok k 0 tnürii (zonguldak) 20 ton 1700 c,ı 611ıGrü 32 ,, 2700 beıızi:lıyq (beyaz) 50 teneke 360 
Pt1aıot 120 

" 450 
250 .. 135 

JK [j lrl]./ 

Yüzde 7,5 iğ-
reti teminatı 

Lira Ku. 
155 92 

15 94 
154 87 
78 75. 
22 50 
20 25 
30 45 
9 00 
2 55 
4 95 
6 75 
2 81 
8 25 

20 62 
13 12 
2 25 
7 35 

ıs 00 
9 37 

22 50 
5 62 
2 10 
6 75 

22 50 
5 40 
3 75 
2 25 
2 25 

25 50 
64 80 
13 50 
40 50 
25 31 

VV. F. H. Van 81 Limitet vapur ROYAL NEERLANDAls KUMPANYASI 
"GANYMEDES" vapuru 26 temmuzda beklenmekte olup 

Oer Zee yükünü boşalttıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence Jiman-
acentası lan için yük alacaktır. 

& Co. CendeJi Han. Birinci kor· "ORESTES,, vapuru 15 temmuzda gelip yükünü boşalt-
DEUTSCHE LEVANTE LtNIE don. Tel. 2443 tıklan sonra Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg 

Ellerman Linyn Ltd. limanları için yük alacaktır. 
11HERAKLEA11 vapuru 22 

temmuzda bekleniyor, 25 
temmuza kadar Anvers, Ro
ter dam, Hamburg ve Bremen 

için yük alacaktır. 
" DERIND JE ,, vapuru 5 

ağustosta bekleniyor, 8 
ağustosa kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen için yük alacaktır. 

11 ALIMNIA ,, vapuru 10 
ağustosta bekleniyor, Ham
burg, Anvers ve Bremen 

limanlarına·yük çıkaracakhr. 
SERViCE DIRECT 

DANUBIEN 
TUNA HATTI 

11 TISZA,, motörü 31 tem
muzda bekleniyor, Buda
peşte. Bratislava ve Viyana 
için yük alacaktır. 

"BUDAPFST,, motörü 10 
ağustosta bekleniyor, Buda
peşte, Bratislava ve Viyana 
için yük alacaktır. 

Geliş tarihleri ve vapur· 
ların isimleri üzerine mes'u· 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
N o. 2007 - 2008 

Tütün 
ikramiyeleri 
İzmir Askerlik Şubesi Ri

yasetinden: 
Şubemiz mıntakasında bu-

lunan şehit öksüzlerile harp 

malullerinin 935 senesi tütün 
ikramiyesinin havalesi geldi
ğinden, vilayet mektupçulu
ğunun riyaseti altında teşek
kül eden komisyon marifeti
le vilayette Temmuzun 11 
inci Perşembe gününden iti
baren haftada üç gün: Per
şembe, Cuma, Pazartesi gün
leri yalnız sabahları saat 8 
den 12 ye kadar tevzi olu· 
nacaktır. İlk Perşembe günü 
Bayanlardan başlıyacaktır. 
Sıra ile bir gün Bayanlara 
bir gün Baylara verileceği 
ilan olunur. 

" HERMES " vapuru 27 temmuzdan· l ağustosa kadar 
"FLAMINIAN" vapuru ay Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 

sonunda Liverpol ve Svven- yük alacaktır. 
seada gelip tahliyede bulu- SVENSKA ORİENT LINIEN 
nacaktır. " VASALAND ,, motörü 24 temmuzda beklenmekte olup 

" DRACO ,, vapuru 29 yükünü boşalttıktan sonre Roterdam, Ham burgn, Copeo
temmuzda Hull, Anvers ve hage, Dantzıg, Gdyoia, Göteburg ve lskandinavya limanlara 
Londradan gelip tahliyede için yük alacaktır. 
bulunacak ve ayni zamanda " BLAALAND ,, motörü 1 ağustosta beklenmekte olup 

Yükünü boşalttıktan sonra Hamburg, Copen hagen, Dantzıg, Londra ve Hull için yük 1 
alacaktır. Gdynia, Goteburg, Oslo ve skandinavya limanları için 

D L L yük alacaktır. 
oyçe evante iniye SERViCE MARITIM ROUMAIN 

" ANGORA" vapuru 13 Gc:rbi Akde:"JİZ için ayda bir muntazam sefer 
temmuzda Hamburg, Bre- " PFLEŞ" vapuru 15 temmuzda gelip ayni günde Malta, 
men ve Anversten gelip tah- Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. 
liyede bulunacaktır. Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Not: Vurul tarihleri ve Acente mes'uliyet kabul etmez. 
vapurların isimleri üzerine Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
değişikliklerden mes'uliyet şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentahğma müracaat 

edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 
kabul edilmez. : .. 

Satılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markalı az kullamlmış bir 
motör satıhktır. Taliplerin 

idarehanemize müracaatları 

ilin olunur. 

• Kitaplarınıza 
Cilt, Hatıralarınıza Şık 

Bir Albilm, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır· 

mak isterseniz : 

* YENı KAVAPtAR * 
( .. arşısmda 34 Numarada 

Taze temiz ucuz 
ilac 

~ 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

llamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 =•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

=lzmir yün mensucatı 
M~c~m!~!e.~:~: .. ~.:. .. -Türk Anonin1 şirketi= 

• Bu miiessesc, iki yoz bin lira sermaye ile - -
••Öllllk•s•n•r•en•l•e•r!-M•u•t•---• - teşekkill etmiş ve Di Oryental Karpet Manu-= 

=: fakçörers Limited (Şark hah) şirketine ait 

İzmirdt. Hnlknpınnrdaki kumaş fahrikasım satın =: = almıştır. fi'abrika bnuın teşkilO.t ve tesisat ve mils· _ 
tahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 ta· § 
rihinden itibaren yeni şirket tarafından işlctil· ~ 

laka (Okamentol) 

öksnrnk şekerle· ~ 
rini tecrilhe edi- .-..ıııj 

niz .. 

Ve Pilrjen ~ahapm 

en nstno bir mns 

bil şekeri olduğu
Kuvvetli mnshil 

nu unutmayını.z· 

istiyenlcr Şahap 

Sıhhat sflrgiln 

haplarını Maruf 
ecza depolarından 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

~ 
~ 

:Q 
- mektc<lir. Her nevi yün iplikleri, kumaş, batta-

niye ve çorap imal edilecektir: Mamulatm emsa· = 
line fuikiyeti her tıırafta takdir ve kabul edilmiştir. -

Bu mamulat Peşıcmalcılnr başında eski Orozdibak = 
_ ittisnlindeki sergide teşhir edilmekte ve atış fab- := 

rika içinde yapılmaktadır. -
- Posta kutusu: 127 = = Telgraf adresi: lzmir::.:.Alsancak ;; 
= Telefon oumarası 2432 ve 3564 := 
m.11ıı1111111111111111111111111111• 11111111111111111111111111111111111111111111111111ıııııı11111mii 

·-Sümer Bank-· 
F abı~ikaları ıııam ıı latı 

Yeı·li mallaı·ııı en iyisi, en sağla
mı, eıı ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

!im_ ... __, ____ ....... Sümer Bank yerli malla .. pazaı 1 

~~~ -- -- ··-

lzmir şubesinde hıılursunuz Satılık Piyano 

o JI ıu ıı• 

Alman marka her şeyi 
sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satıhk
tır. 

Almak arzu edenler her 
Şeker Fbrikaları rfflrk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000'fürk lirası i &ircıetl DANKASI 1 

gün sabahdan akşama ka-

l 
dar ULOSAL BİRLiK 
gazetesi idareb~nesi·n·e -~fi-· 
caat etmelidirler. 

· lstanbul Bahçe kap) d5rdüncü Vakıf ban 30-40 



Temmuz 18 93~ (Uluaal Birlik) 
__________________ __. 

ltalya . Habeşistan ihtilafından bnynk gaileler dnğacağı söyleniyor 

lngiltere, Mısır'ın hayatı olan Nil'in 
kaynaklarını ltalya'ya kaptırmıyacal{ 

"""-WWW...,, ...... ...,, ..... .,_...,._......,..,.,..,..., ~ #W..,.., ,__... .......... ,..._.. ~ _,,,,.._ .... 

25 olan uluslar kurumunda Iogilte-Ağustosta toplanacak 
re'nin çevireceği rol çok önemlidir. Deniliyor. 

Jstanbul 18 ( Özel ) - I~ondradan haber veriliyor: 
lngiltere bnkO.meti, doğu Afrikasmdaki asığlarıoı ko· 

rumak için hlltlln tedbirleri almağa karar vermiş bu· 
luouyor. lngiltere, Mısır'ın hayatı olan Nil nehrinin 

kaynaklarını ltalyaya kaphrmıyacak ve hu uğurda her 
UlrlO ôzverenliği (fedakarlığı) yapacaktır. 

Otobfts yerine tramvay 

Söylendiğine göre, Ağustosun 25 inde toplanacak 
olan uluslar kurumunda logiltere bllyOk bir rol çe· 
virerek Fransayı beraber almağa çalışacak ve Habe· 
şistanda Italya'ya ufak bir hôlge verilmek ıuretile işin 
barışla halledilmesini istiyecektir. Ingilterenin bu te· 
şebbnsn akim kalırsa, Italya • Habeşistan ihtilafından 
bOyOk gaileler doğacakttr. 

Doktorlar ne diyor 

Basmahane ve kor- Doktorlar merakla 
don tramvayları tetkik ediyorlar 

------
llbayın başkanlığı altında toplanan 

komisyon, nelere karar kıldı 
Kordon ve baımahaneye Halkapınar' a kadar varacak 

elektrikli tramvay yapılması olan hatta gidib gelecektir. 
için, elektrik sosyetesi ile Tramvay seferleri gece saat 
yeniden müzakerelere bat· 24 e kadar devam edecektir. 
lanmak üzeredir. Bayındarhk Soıyete; bu hattı yaptık· 
bakanlığı lzmir ilbay ve ıar· tan sonra Göztepe tramvay 
baybğınıa mlltaleasını sor· ücretlerinde ve kilovat fiat· 
muı ve ilbay Kazım Dirik'in larında tenzilat yapacak, 
baıkanlıiında ıarbay behçet ıarbaylıktan aldığı tenvirat 
Uz'un ve Mahmut Ekremin bedelinin nısfı ile bütlln 
iıtirakile yapılan toplantıda ıehri aydınlatacak ve hattı 
bu mese'le üzerinde konuı· geçtiği için kordonu kendi 
malar olmuıtur. hesabına tenvir edf.cektir. 

Kordona tramvay yapıl· Sokaklardaki lambalar de
ması için elektrik ıosyetesile ğiıtirilecek ve kuvvetlendi· 
aalaıma yapıldıktan yedi ay rilecektir. 
sonra burada tramvay iıle· Belediye; Kordonda otobüs 
meje baılıyacak ve her üç iıletilmesiaden ziyade elek· 
dakikada bir Konak'tan kal· trikli tramvaya taraftardır ve 
kacak olan tramvay arabası, tram~ayın ıehri daha güzel· 
aekiz kilometre tutacak ve leıtireceği kanaatindedir . 

••••••••• 
S f.. Şokro Kaya 
, 0 0 r · Bugtıo Aokara'ya· 

Tramvayın önüne gidecek 

k . . lstanbul - Atatilrk tara· 
geçme ıstemış fıadan kabul edilen iç iı· 

Diln akıam üzeri Bahri· 

baba' da bir kaza olmuı ve 

bir otobüs ile bir tramvay 

çarpıımııtır. Yaptığımız tah· 

kikata göre hidise ıöyle 

olmuıtur: 

Konaktan Güzel Yalıya 

doğru gitmekte olan vatman 

Hilseyfnin idaresideki on nu· 

maralı tramvay araba11, Bah· 

ribabadaki Halkevi binası 

önilae geldiği zaman virajı 

dönmek için sür'atini azalt

mııtır. Bu sırada ayni yolu 

takip eden ve Güzelyalıya 

iıliyen, ıoför Mehmed Sadi· 

nin idaresindeki 452 sayıh 
otobüs, tramvay arabaaının 

önlae geçmek istediğinden 

arabaya hızla arkadan çarp· 
mııtır. 

Bu çarpııma neticesinde 
otob&tfin arka kısmı harap 
olm'lt, bamvay tramvay ara· 
bat9• da arka camı kırıl
mıtt1r. Otobüs ve tramvayda 
WaDan yolcular korku ıe· 
çirmiılerdir. Adliye, tahki
kata baılamııtar. 

leri bakanı Şllkrü KayaBur· 
aadan d6ndü. Bu akıamAn· 
karaya gidecek. 

Vahşet! 
Bulgar'ların mezalimi 

lıtaabul - Franıızca 11-
loıtra.syon mecmuasının Sof· 
ya muhabiri; Bulgaristan'daki 
Türk'lere mezalim yapıldı· 
ğını; Türk ıençlerinin feci 
bir surette 6ldürüldüklerini 
Türk kadınlarının namusuna 
tecavüz edilerek iıkence 

yapıldığını ıazetesine bil· 
dirmitlir. Bu haber, her 
tarafta nefret uyandırmııtır. ,, 
Hamdullah Suphi 

Trakyaya gitti 
lstanbul - Bükreı büyllk 

Elçimiz, Trakyaya yerleıti· 
rilen göçmenleri yerlerinde 
ıörmek üzere Trakyaya ıit
miıtir. 

Sergi 
Bugfln açılıyor 

lstanbul - 7ci yerli mallar 
sergisi buıiin Kamutay Aı
baıkaaı Nuri Conker tara
fıadu açalacakbr. 

5 yaşında iken 
olan köylil 

akılbaliğ 
... çocugu 

Beı yaıında olduğu halde 
sinni J:ı.ulüğa ermiı olmasın· 
dan dolayı Memleket hasta· 
hanesine getirilerek fenni 
müıabede altına alınan ço· 
cuk, bir müddet daha dok· 
torlar1n nezareti altında 
kalacaktır. Beş yaşında bir 
çocuğun ıinni bulüğa varması, 

bünyevi bir hastahk olarak 
telikki edilmektedir. Bu se· 
beple Memleket hastahane· 
sindeki çocuğun tıbbi ve 
fenni tetkikata değerli bir 
mevzu olacağı söyleniyor. 

Sabahçı arkadaılarımızm 
yazdıkları veçhile çocuğun 

annesınıa verdiği izahata 
ııöre; çocukta bir aydanberi 
erkeklik ilimetleri görill· 
meğe baılamıı, arkadaılara 

Fransada 
Eski muharipler 
Ba,ıarafı birinci sahi/ede -

milletine liyık olduiu ıerefi 
verecek, mütekabil emniyet, 
muavenet ve sevgiyi temin 
edeceğiz. Zira vatan ıçın 
ölenlerimiz bunu bize emr· 
ediyorlar." 

Miralay ( Dolarok ), eski 

qıuhariplerin, hiç bir taraf· 
tan para almadıklarını ve 
partinin, ancak üyelerin ver
dikleri aidatla mevcudiyeti· 
ni muhafaza ettiiini söyle
miıtir. 

Türk kuşu 
Rut; tayyarecileri şeh· 

rimize gelecek 
lstanbul - Tetkikat için 

ıehrimize relen Ruı Tayya· 
recileri lzmire de / ıidecek
lerdir. 

Yolcu tayyaresi 
alacağız 
Ankara - Hava genel di· 

rektörlüğü, hava postaları 
için yeniden birkaç yolcu 
tayyaresi alacaktır. 

4 kişi öldo 
lstanbul - Çankırı'daki 

tren çarp11maıında dört kiti 
&lmllfttlr. 

ile oynamaz olmuı ve yaılı 
bir adam gibi düıünmeğe 
baılamııtır. Çocuğun erkek· 
lik ileti birdenbire bllyümiiı 
husyeleri titmiş ve kasıkla· 
larında kıllar çıkmııtır. 

V aktindea evvel bOyü· 
yen bu çocuğun, hafif bı· 
yıkları da vardır , 

Doktorlarımızın verdikle· 
ri maliimata göre bu bidise, 
beynin alt kısmında hipo· 
ıif denilen bir guddenia ön 
parçaıının ifrat derecede 
vazife görmesinden ileri gel· 
mektedir. Mütaha11ıslar, ço· 
cuk ilzerinde fenni tetkikat 
yapacaklardır. 

Mey va 
ihracatı, en kar

lı bir iştir 
Ba,tarafı 1 inci sahijede • 

pılıcak olan tecim ınlıtmıla· 
rıadı hu tıranlerlmlze ayrıca 
özel bir me,kl nrlldlglol bil· 
dlrmltllr. 

Mııır pazarını kaybetmemize 
Ald ıebepler çok ônemll gö 
rOlmat Ye odacı muhtelif yıl· 

larda Mıaıra ihraç edllmlt n 
ıoorıdın 111lmıt olıa yıt mey· 
n •e ıebzelerlmlze Ald lata· 
tletlkler dikkate df'ğer görlll· 
mGttlr. Do cihetin gözden ge 
çlrllmeel için Mııır'dakl atıoe· 
komenlyalımız bu konu tıze. 

rinde tetkikata memur edil· 
mlıllr. Oaı göre gerekli ted· 
birler alanıc.ktır. 

Y •t mey re •e aebselerlmlıla 
aıkllnde nulonların tendll 

için kara Te deniz nakliye yö 
netkerllğl (mtııtetarhAı) ile te· 
maa edtlmlt bunlar için eo ncus 
tarifelerin ıııbikl 11ğlıamıthr. 

Karıdan orta Anupıya gôn· 
derllecek ysı meyn n ıebze 

lerlmlz için nHlunlarıa indi· 
dlrtlmeal n toğuk han teal 
aath ngoolarm emre ımıde 

bulundurulması için traaılt 

memleketlerin tlmeadlfer ldı· 

releri neadJode yıpılıa teteb· 
blaler berine Sofya'cla topla· 
aıcak konferanıtan netice alın · --mı ya çabtalacaktır, ~ 

Yurd 
Savgasında birlik 

Hın tthllkulnl önleme it 
lerl lzmir'de çok iyi gitmek· 
tedlr. Bu haıuıtı bilgi almak 
için bir ıytarımızı hın koru· 
mo baıkanlığına göndermlttlk. 
Korum batk,.oının dlynl ıy· 

nen atığıdıdır. 

Bu diye.in bizde haııl ettiği 

intiba çok konetlldlr. Şana 

inandık ki, İzmir kendinden 
beklenen yordıenrllk örneğini 
gôıtermekte ikinci ıafa düşml· 

yecektlr. 

Başkanın Diyevi: 
-"Kurumumuz; han lehli· 

keılni önlemenin önemini bft· 
tan şomullle eezmlt bulunan 
lzmlr'ln öneren teclmerlerln· 
den aldığı taabbdtlerl hergan 
bir parça dıhı artırmak ıeYlncl 
içindedir. Htıkumetlmlala en 
btıytık hııı olan lımet loöntı 
tarafındın nrllen tehlike it•· 
retlnlo bftUln yord köıealnde 

oysnd11dığı heyecan, mohak· 
kak ki; İzmir ıslneılade en yilk· 
ıek teılrl göıtermlt bulunuyor. 

Han emniyetinin yord içla 
bir •arlık n lıtlklAI dn111 
olduğunu en aaliblyedi battan 
dlnlemlı bolunın uluıomuz el· 
beı ; yurd ödeYlni kendinden 
beldeneo bir cotkunloklı .e 

öuerenllkle yapmaktı tereddtıd 

gôıtermeıdl, çOnkG; 
Y urd itlerinin en bayGk 

tehlike göısterdlgi zamanlardı; 

eo ytıkaek bir enerji ile n . 
mlıllıllılz önereullkle danın· 
mık n halledllmul en ıor 

itleri en as zam•nd• blllrlYer· 
mek uluıamuzun ~a kunetll 

1 

tarafıdır. Yord dınlarında bO· 
tGa aluılıra nrdl~l yakaek n . 
gtıael örneklerle tarihini ıGıle· 
yen oluıomoıuo kurtulut NH· 

tındı; hattın göntUlerl atetleyea 
lsmlr adlı tehJrde oıarmıaıa 
kendilerine yokledlğl öıel ôde· 
YI, ımlr'IUer çok iyi bUlyor 
lar .. 

Uloaal nrhğımızın yakıek 

knınçlarındao biri olan "GO 
zel örneklik,, her lzmlr'llnlo 
gazel lıte~ldir. Hakikaten, yord 
ltlerlode gtwıl örnek olmıaıa 
tlnel eevlncl bir yutdaeter için 
ne bayak bir erginliktir. 

Bllbaua; oluı eellmetlnl 11A 
lımak yolanda göıte:rllecek gl 
zel örneklerin yor id•t gönal 
lerlnde uyandırdığı ee•gl ile 
kucaklaamık ne mtıısıeeaa bir 
bıbtlyarhktır. 

Satlım tutamla çahtmalarıoı 
baycık enerjilerin arkelımıeı 

ile gaçleadlrea kurumumuz; 
yakındı lımlr ço~uklarıoıo .. Gcı 
ıel Groek,. deameğe değeri olıa 
ıaahbGdlerlnl aeıretmeğe bıth · 

yac.ktır. 

ÔHeren ulusumuzun tarihi 
yabekllgine yıkıtmıyac.k olan 
kötG örnek her halde .amlr'de 
yer ~olmıyıcak. ÇGokG ulaııal 

ınsıın ilk Yarım yeri olmak 
hClytıklaganll taııyın lımlr'e, 
yıloİı gaıel örneklik yarattı 
ğını bcııaa lımlr'liler çek iyi 
blllyorlar. Ancak mlıkla bir 
par• ee•glılnla yaratıbll~ceğt 
kötG örnek; lımlr'tn yuıdaner 
muhitinde leneff Ga edecek hHa 
bulamaz. lımlr'in yıloıı gazel 
örnekler beısleyea lemlı benli· 
ğtnla yord lehUkeıl k•rt11ında 
göttermeğe hatladığı kudretin 
nreceğl ıonuç, moılaka yas 
aklığı dır. 
Temlı yGrekU lsmlr çocuk· 

larıaı yakıtaa d• yalnıı ak 
ytıılCUtık değil midir? 

• • • 
Burnava'da: 

Baraan'da ela balk, bava 

• .saldl!_., 

Kötü rekabet 
·Ba,tarafı 1 inci sahif edtJ -
sararın• olan narkıan uc_. 
ekmek ıatmamık Ye bir mı•k 
takadın öbtır mıntıkaya ekJlle 
göndermemek gibi tıralsrı blf 1 
lınmık n her mıntıka tçlade 
abonelere o mıntaka ortıkltl' 

L&.f fe 
tarafından yapılmıı IJDJU 

feanf araba ile ekmek dığJIDJlk 
ıuretlle aralarında bir ortıkltk 
muknelenameıl yapmıııaıdı'· 
Do arabıbrdan Kemerıltı te 

Botturak mıatıhııaa ıfd olt01 

elynm Kemeraltında fırı11c• 
H11aa Hayall'oln f1rıaı11clt 
n yalılar mıntıkaeıas ıld ollJt• 
lıe kôprGde belediye baık•D' 
bay Behç~ı Uz'un nl önaade'1 

imada abonelerin emlrlerl•e 
har.mlır. 

ÔbOr mıntakalarıa lbdy•CI 
olan arabalar lıe ya,-ılmekııdıl· 
Bundan ıunra ıobklarct. .,.. 
&ıra bı@ara ve aaghgs uyıo-
olmıyan, eteklerle ekmek -~; 
mıyıc.k, bunların yerfııe 

••• arabalar gGaderllecek ve bo 
retle hıllnmız hem garGltOde' 
kortOlıcık, hem de daha ıe .... 
bir tekilde ekme~lnl ılacık11'' 
Fırancıl .. rın bu hareketi yıl••• 
kendllerlnl ılvından korıat· 
maklı kılmıya~akllr, ekoD.,..t 
bakımındın birçok faydall'

1 

görllecektlr. 
l ,,. 

1 - Her ft11ocı ortak•' rl 
dan lzlaılz, ıokıklırs p1~. 
ııbbi ve bozuk t>ır ıakılll e ,.. 
mek çıkarıp ısöıde acns ye 

1 
kat hakikatte hılkıa sarara• 
ekmek eatımıyacaktır. 14 2 - Beledlyemisla berlll 
koatrolandan uzak bl1111~ 
caktır. ~ 

S - Hileli yollsclaa gidere 
ne kendini, ne arkıdat..,.
ıırara aokmıyacaktmr. 0-
4-eınaf Şimdiye kadar bO~ . 
mele kartı böyle çirkin te ':,. 

ıap111 rekabet yaz4ndea 1•-:,. 
dığı IOJNI borçlarını ye 
getirecek ve gelecek eeael•r:. 
de kolaylıkla borcunu yere 

lecektlr. 
5 - San'atın llerle111eıl I~ 

lhımgelen tedbfrler sb•::: 
Ye mncnda yedi yese 1 k)•· 
olan Ye hugln çolak çoco,,,.. 
rtle perltan bulanın fırıD • tr 
leılnlo de Y11lyetlert kari:,. 
cak •e her nıaaclat gibi,,.., 
ların da Aan'atl•rınıD telll ~· 
olar.it keDdllerine geçlallle 1 
bulunacaktır. ' J 

Sarhflş 
Zeybek havası çaldı~ 

mak istenıif ,ıs 
Birinci Kordon' da Dt 1,. 

sporları yurduna ıarbof :,,. 
rak gelen Yuıuf, orke• _,. 
nın zeybek havaaı çaloa• 1_, 
istemit ve kendisinin. 0y0• 

oynıyacağını söylemiıtat~ 
ıuf, bu isteği yapıhD~t•~ 
fena halde kızmıı ve ,.,,. 
ne-berikine fena sadet IJJI' 
lemiı, masasındaki tab• ,.r_ 
rı kırmııtır. Zabıta b~if't' 
hoıu yakalıyarak • 
teslim etmiıtir. ~ 

Zayi tezker~ 
lzmir Emniyet direkt09;i' ğllnden aldıiım 6313 1111 ttİ"' 

oturma tezkeremi k~Y"' ,d•' 
Y eDiaini alacağımı .ıao ~ 
rim. ,lı 1 
Bayraldı'da Viıne ptııııt-
numarada Araula ~...-

----------------:: p• 
kurama çabtmuı Ue 1' j.11'-
llgllenme• tedlr. Vail fi' 
Dlrlk maballeılade oı~_,,ı· 
lul gııllerden Haydar ;,t' 
dakl ntındat, ıUealııfD ~~' 
kuıDdan ke1mlt n ~ 
20 llraanı defateD f' 1 
han tehllkeılnl blleD ~~ 
muttor. Bayanlardan d• P"' 
ude Slreyya'aın relik"" 

iye 1Hılmı"'r. 


