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Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eaerimn ~, Saba1ılon Ctkar Siyasi Ga~etedir Yeni Amr matbaasmcla 

alya harpten ç inmek istiyormu 
ERiMLİ 
DIMLAR 

Jik - refah), (tanıt - de!;l), 
laencillepn - hotbinleşen ), 
Y viblek - tatbik etmek ), 

at .. ihracat), (giri-ithalit) 
"albm erkesi- istihlak kud
), (doyuk-müstağni), (erge

f), ( içtem ilıi .. sam·mı 
•lebet ( evreli - ale=n ), 

- mamulit) 

yan 
lü ekonomi bir hayat se
u idi. Oaauz ne göz açabilir 
de ayakta durabilirdik.Bun• 

ötürüdGr ki, devletçiliği 
n hayat umurları arasına 

n T&rk devrimi, hiç ıaşa• 
dan ıüdimlii ek~!. 

ldı. ~ bu koniyaat; 
cı ve yqabcı ıiyasanın ilk 
nmayı milj4eliyen verim

ile kartı fıarııyayız. 

e•let, h9f yıllık endüstri 
yeritaıeje karar ver-

gliJı bu planı hayal bulaa
JMk deilldi. Bazdan da 

llllimiizlD ge mesi toprak 
zaranna olasafını söy
~ci er saaıfarında 

blrmı g rdüler. Zıra 
• pJanHiH m baprım"a 
esi, beş yıld~n önce bi
olacaktır. ikincilerin en-

lerine e, ıüdiimlli 
aıi b end şe erin ~ ge

e yer bırakmıya· 

Cenevrenin ··mitleri _________________________________ ._ _________ ___ 

Bay Lava) giiven 
Italya - Habeş işile 

dan sonra lngiliz büyük elçisi Sir 
Jorj Klarkı kabul ederek onunla 
da uzun bir görüşme yapmıştır. 

g6ven oyu alır almaz Italya
Habeş işine karşı gırışmeği 
ara bulma işile bu görüımeleri 

ha e komağa gayri muktedir 
bu und.Jlğunu söylemiştir. Ma· 
~h Bay Grandi lngiliz d11 
it eri bakamnın değiımesi In
g· ·z siy a nda bazı değişik
} kle e ıe ebiyet vereceğine 
kanid"r. 

oma, 1 
ve .. Ereytredeki İtalyan 
kuvvetleri ltir kumuıda 
Aokulmuştar. 

Yunanistanda rejim 
Günün en büyük işi oldu 

Yapılacak plebisit serbest olacakhr 
geçilecektir. Bu ilk celıede 
hük'İİmetin diyevi okunacakbr. 
Bundan sonraki ikı Uç celıede 
h1Hdlmetin çıkardı" ı ana yasa 
buyun1klan onaylan cak ve 
rejim hakkında p1ebiıit yapıl· 
maaı kanuau oaaylanacaktır. 
M~cüi, -hiikümete geniş teşrii 
sal hiyet verdikten aonra alb 
haı·randa dağılacak ve 'eni-
dea on beş ilk teşr·nde top
lanacakbr. 

Başbakan n cumhur baş uı 
ile görüşmesi 11rasında, plebi· 
ait yaplhrllea iç bakanhflna 
bütiin partilerin ılveaclik• 

bir kimsenin geçi-
İfİliİD görilflhlOftl 

•e ~biride 
El:fki Ymıau kralı Jorı kralcı olmak lzere iki ....._ Bay Çaldaria 

Atlatl, 17 (Ô. D) - Yunan ıann iç bakanı yanına verile· tarafından tdlilW' edilmittir. 
ulusal meclisi bir temmu~d~ açı· ı ceji dojru dejildir. Muhalef_.

1 
Ancak ,ı.V.ıtln ıerbeıt olma· 

lacakbr. SayJavlar ant ıç~k!en partilerinin plebisitten kaçına- ıı için llzımgelen hazırlıklar 
sonra hemen başkan ıeçımıne caklan duyumu da kendileri &nıı 4 tınclı SOl/f<Jda. 

................... d.i;~·ı .. ·································- .............................................. , ....................... .. 
caktır. Bu .~e ır er, resa_a~i. Ye J mni için •erektir •. Uluslar ara- rinden dalla -pahah elmamuma 
yan resmıg kurumlarla ıltikli •• ~ U,ilerın k3ktı hep &zenle çalqdcbjt beabeUicllL 
~ '»." elde~. Y~~~ ~Dl buraya, -...... i1ıileria p- Endütn.id kenw ~.-
e ... rı ~. de~ı.şıklıge ıhti!aç nitlemeıiae dayanır. ilin yoialbmlara ytildediii •tır-
ıa.tereceaı gıbı, halkın yoıal- hk pden il•• azalacaktar. 
tua güciinü arttıracak tedbirler Eadlstrimiz • ,...k ....... 
olabilir. Endüstri planımızın er· Çll'J>lll•• varmayı, yapıklanıım 
ıesi,piyi sıfıra indirmek oldu· pahalıhjuada ar .. ıyarak kalite 
ğunu akla getirmek bile ıaçma• r&zellitine ve ucuılukta anya-
dır. Bunun tersinesi oluak var- caktar. Ancak bu ıuretle yo-
mak istedi;imiz amaç çıkat ıibi ialtım da • ,akaek ÇU'PlllBI 

siriııin deartmasıdır.Yaai giriyi bulabilecektir. Blylece memle-
artıtaltilecek ~rkeyi ~ıaama- kette it oylumu artacak, eko-
mııdır. au Alt b&iaa lçba de· •mik Jralkw•a normal teJrilcle 
• tun clüo7amn •lbit&iine, ..._ ....... 

l'ill~.IA!iii ~ ....... 

Dün akşam ıeç vakıt 
1M•telaiZe verilen ma• 
ltimata göre fınncı1ar
dan bazıları un tedarik 
edeaneıniflerdir. UlllUZ 
kalan fınnlar ekmek 
çıkaramıyacaklannı aöy· 
lemişler, beletiiJen.İll 
ehemmiyetle nazan dik-
katini celbetmişlerdir. 
Vaziyetle yakından il. 
gilenca Şarbay~ derhal 
un ~ teftije, 
un arın miktannı teabite 
başlamıştır. 

Fınncılar Prda ibti
ya" 1•tecek kadar un 
ve buğday bulundujuna 
keidirler. Daha pek n 
evv-el Meninden aJm
Ef 200 toa butday 
Yardır. Fatcu baza mı
cular apeldlliaf~,.l'1!! 
mak he'\'elile ....-.ı 
ıizliyorlar. Geçen ek-
1Pek buhramadan beri 

~&16tc 6irµ;i Salıi(ede-



öz Dil 
Sözlü>Jü 

Hergün beş kelime 
2s uncu ll•t• 

1 ·Tamir etmak - Onarmak 
Tamir - Onanın 

Örnekler 1 • lstanbulda he
men bütün uki eserlerin 
onarıma ihtiyacı var 
2 - Kınlın kalp onarılmaı. 

2 -Tamim - Genelge 
Örnek: iç bakanlıtınınıöç· 
meni r hakkındaki son ı•
nelıesiai okudunuz mu ? 

3 - Timsal - Sembol 
Örnek : Atatürk Türk kur
tulutunun bütun davalarının 
sembolüdlir. 

4 - Ekseriyet - Ço(unluk 
Ekalliyet - Azınlık 
Ekseriya -Çoğun. çek vakit 
Örnekler 1 - Fransada par· 
lamento çoğunluğu Flandi
• 'in önergesini reddetti. 
2 - Uluslar soıyetuinde 
azınlıklar muelui her ya
kıt ertaya kon11r, bir ttırltl 
kotarılmaz 

5 •Takrir - Dilerıe 
Örnek : Klllttır bakaıılıiı 
bütçesi hakkında iç dilerse 
Yerilmittir. 

Otuzuncu ll•te 
t - İhmal etmek - SaY11mak 

İhmal - Sana 
Ômel.ler: 1 - HaYa iti 
savaaya relmez. 
2 - işini •••aayaa talisid k
tea bahsetmemeli 

2 - lhtiyat - Sakat 
ihtiyat etmelı: - Saknımalı: 
Ôraelder: 1 - Hayır, o ba 
itte savsa değil, Hkaı fÖ•· 
termiflir. 
2 - Kredi itlerinde sakaı:raa 
bukalara lı:u:mamalıyız. 

S - Kaide- 1 - Kural 2-Duraç 
Ôrnakler: 1 - 8a etmle 
ıram•r lı::mallanna f6re 
doiru de;ildir. 
2 - Takim anıbaıa mermer 
duraç1111 nual buluyorsunuz? 

~ - Tarif emek - Tammlamak 
Tarif - Ta-
Örnekler: 1 - Bana ekono
miain - tammlDI ı&yler 
miııiaiz? 
2 - Eğer yeriıüzi iyi .tanıa
lıyabilseydiabı bu kacl.r 
arayıp aormudım. 

5 -T.,.ttüt - Ayn!ı,_. 
Örnek: Yvt iflerinde fikir 
aynlıı••• • blyllı: f.ı&
kettir. 

Not: Gazetemize g&ııderile
eelı: yazılarda bu keliaeleria 
Oamaıılıcalan kullamlmaauıDI 
rica ederiL 

Baş yazıcımız 
Baı yazıcuıu.r: Bay Hakkı 

Ocakoğlu cama pnü Sakarya 
Yapariyle htnbul' a fİhaİftİr. 
Yirmi ıün kadar İstaabul' da 
kalacaktır. ----·· Emekliye ayrıla

cak işyarlar 
Gümrük T ekitler bakanlı&"ı, 

13 temmuz 1935 tarihinde 65 
yapııı dolduran işyarlarla açık
ta Ye bakaalık earinda bulu
ualana, aüfua kiitdlannda 
yazıh yat düzeltmeleriae ba
kılaıyarak emekliye aynlmak 
lizve itlerine ıon verilmesini 
•e bu işyarlana borç •• ili,ik· 
leri olup olmadığının bildiri!· 
• .. İDİ ırllmrllklere yazmıttır. 

Öğretmen mek
teplerinden mezun 
Olanlar 

ŞE&i:R DABERLERi 

ker fiyatları Nümerotaj 
- --- ----~ -· 

işleri etrafında 
den i ibaren cuzlıyor Şarbaylığa nüfus genel yaı.ı-

mında büyük v öaemli işler 

ono e bal .. a 1.., ını rı bıeldı·rıernıe verilmiştir. Şarbaylığın ş r i,-
- leri çok olması dolayisile bu 

Şeker hakkındaki 1 anunun ler;n• da'r 2785 sayı ka 1 kanunen tayin olunur. işin bir iki ityarla başarılabil-
• ~ 1 nun 111. l k mesine imkan olmadıgı anlaşıl-

17 haziran tarihli resmiğ gaze- örneği ikinci maddesid'r. Ona 5 - .eme et içinde imal maktadır. Tahrire as olacak 
tede neşredildig"i ve •ekeriıı göre gerg;nin y .. pı~ma~ını d le- edilen şekerli maddeler herı'ce b' t il ·ı .. ına ce ve erı e uumara ve 
toptan ve perakende f' yatları rım. çı ı ~r ldıgı takdirde tertiplerin- ınıntakaların ayrılmasına önem 
hakkındaki kanun ve (bildirik) 2 - Dah;lıleki şeker fahri· dekı şekere tekabül eden ve Yermek lazımdır. 
hükümlerini• bugünden itibaren kalarırun senelik istihs 1 mik- maiye ve ikti at vekaletlerince ea mühim noksanlardan biri 
tatbiki acele telgrafla ekonomi tarları hükümetçe ta in o unur. tayin edilecek olan miktara bir bakıtta göze çarpıyor: Bu 
eakaalığından llbaylığa bildi- Seneli istihsal miktarı 55 b'n ait ya!nız istihlak resmi iade da bazı evleri11 üzerinde eski 
rilmittir. tona varıncaya kadar şekerin olunur. numaraların bili Durması ve 

Dünden itibaren lzmirdeki kilosundan 4/1 O kuruş istihlak 6 - Şekerfabrikalarının hü- hele birinci Ye ikinci kordonda 
şeker satıtları yeni kanuna resmi alınır. Ancak kanunun künıetçe tı-sbit olunacak te büyük bir inkılipla kabul etti-
ıöre yapılma(• batlanmıştır. neşri tarihinde mevcut stokların mettü nispeti yüzde dokuzdan &'imiz latin rakkaalarının ya-
lu kaaua ve bildiriktıki fiyat- zararını telafi için dahilde is- fazla o.duğu takdirde bu faz- nında Arap harflerile yazıb 

k 1 levhaların kaldınlmamış olma-
lardaa daha yü seğe satış ya- tihsal edilip satıl cak şeker anın tahsis ve istimal tekli ııdır. 
paalar olursa bu gibiler hak- ıaiktarı 200 bin tona varınc~ya hükumetçe tayin olunur. istatistik ıenel direktörlüğü-
kında kanunıeler takibat ya- kadar bu resimden 1/4 kuruş 2427 ve 1994 numaralı ka- nün buyurultulan açıktır. Sayım 
pılacaktır. Gelen bildiriği av· tenzilat yapılır. nunlarla 1718 numaralı kanu- için konacak ve konmu§ nu· 
aen yazıyoruz: 3 - Hariçten ithal edilec~k nun birinci Ye on dördüncü maralardan mada hiç bir bina 

1 - Türkiye Büyük Millet şekerin miktarı hükumetçe ta- maddeleri hükümleri •e ithalit üzerinde batka numara bulun-
aecliai umumi heyetini• 12/6/ yin edilir. Bu şekerden kiloda umuın tarifesini• 203 numara· durulmıyacaktır. Yalaız siıorta 
935 tarihli toplantııında kabul 15 kuruş gümrük resmi alınır. sının C. fıkrası kaldırılmıthr. ıu, elektrik, ha•a ıazı numa-
edilen •e yüksek batbakanlı- 4 - Fabrikaların birinci 8 - Bu kanun 17 - 6 - 935 ralan kalaltilir. 
it• 15-6-934 günlü ve 863 sa- . maddede muayyen istihsalleri- •etri tarihinden muteberdir. - Şarbayıı:ıu:ıun bu hususta 
yıla tel yazısı ile bildirilen ,e- •in artması halinde istihlak 9 - Bu kanunun icrasına da süratli direktiflerini görmek 
ker istihlik ve 2ümrük resim- resminin ne kadar arttırılacağı icra Vekilleri heyeti memurdur. isteriz. .......... A~t ;riy~····;~~~i~~i .................. B~l~dif~i~; ...... k~;;~~~~~ .. . 

İzmir liman reisliği hakem 
Sıfatile tefsirde bulundu 

Şehrimiz ihracatçılan astarya 
mııddetinin azlığına itirazda 
bulunarak bilhaua ihracat 
mevsiminde 24 saat içinde mal· 
larının vapurlara yükletilemi
yeceiini laildirmek suretile bu 
•üddetin arttırılmasını İktisat 
Yekiletiadea istemişlerdir. 

İuıir limaa reisliğinin bağlı 
buluaduğu lıtanltul deniz tica
ret müllürlilğl bu mesele hak
luadaki aazar noktasını ıehri
miz liman itleri reael direk
t&rlüğilne bildirmiştir. Tüccarla 
liman iıleri rene! direktörlüğü 
aruıada çıkacak ihtilaflarda 
liaaa reisliği hakemdirr. Bu 
itibarla mütalaasında liman 
reialiii de yirmi dört saatlik 
müddeti az ıördüğüaü bildir
mekte ve bu müddeti iki gün 
elarak lizım ıörmektedir. Ta
rifenin ıekizinci maddesine 
ı&re yükleme mülldetinin tari
fede iki gün olarak kabul 
adilaıit olduğuau iddia eden 
liman reiıliji yükleme müdde
tinin iki gün olarak kabul ve 
tatbiki takdirinde tüccarların 
da itiraz etaiyecekleri müta
leasındadır. 

Tarife talimatnamesine ıöre 
çıkan ihtiliflann hallinde gerek 
tüccar ve gerek liman işleri 

ıenel direktörlüğü hükmün kara 
nna 10 gün içinde itiraz ede
bilir. 

Liman reisliiinin 

tekildeki tarifeyi tefsirine 
lzmir liman işleri ııenel 
direktörlüğü ekonomi bakanlığı 
nezdinde itirazda bulunmuştur. 
Bu itirazda h:fsirin yanlıı ol
duğu izah edilmekle beraber 
tarifedeki bir günlük kay· 
dın bilhassa ihracat mev
simleri için çok az oldu
ğu bildirilmekte ve bu müd
detin üç güne çıkarılması 
istenmektedir. Bakanlıiın tefsir 
ve itirazı ne şekilde halledile
ceği henüz bilinememektedir. 
Furya zamanına kadar ihraca
tımızı sekteleyebilecek bir şe
kil gisteren bu mesele de hal
ledilecektir. 

İstifasını vermiı olan liman 
işleri genel direktörü bay Hu
liısi Alatatın istifasının kabul 
edildiiine dair henüz resmen 
hiç bir haber yoktur. Bay Hu
liısi istifası kabul edilinceye 
kadar vazifesine devam ede
cektir. 

Değişen köyler 
Tirenin Boiaziçi nahiyesine 

bağh Eski oba köyünün bu na
hiyeden alınarak Tire merkez 
kazasına bağlanması •• Da(ir
mendere aahiyesine bailı Çile
me köyünün kaldırılarak bir 
mahaile halinde sancaklar kö
yün• alınması iç itler bakanlı
&"ından llbaylığa bildirilmittir. 

ELHAMRA İ. Milli Kütüphane Sineması 
BUGUN 2 bUyUk lillm birden 

1 - Sevda Gecesi 
Musiki, danı, lükı Ye tuvalet filmi. Baırollerde 

LIANE HAii) ve VICTOR de KC)WA 

2 - Bosna sevdaları 

Eklenen kanun .• 
imar planları, 

Alanları ve 
içme suları, spor 
lağım işleri .. 

Kamutayda 1580 ıayıh bele
diye kanununa ek olarak kalııul 
edilen kanun resmi ıazetede 
çıkmıttır. Aynen yazıyoruz. 

Madde 1 - Belediye kanu
nu tatbik edilen •e nüfusu on 
bindeıt yukarı olan yerlerin 
harita ve müstakbel imar plan
larıaı ve içme aula,rı ile spor 
alanları ve lağım işlerini 2490 
sayılı artırma, eksiltme ve iha
lat kanu11u hükümleri çerçeve
sinde yaptırmaia Dahiliye ve
kili rnezundur. 

Madde 2 - Bu itle için Da
hiliy• Y_ elcilinin reisliği altında 
Nafia, iktisat, Sıhhat ve içti
mai rnuavenet Vekilleri mü
messillerile Dahiliye mllıte· 
ıarı ve mahalli idareler ve bele· 
diyeler bankası umum müdür· 
leıi ve Ankara imar müdürün· 
den mürkkep bir " Belediyeler 
imar Heyeti,, teıki olua•ut· 
tur. 

Bu heyet yukaıı la sayılı iı· 
ler içia bir proğram yapar ve 
bu itleri tatbik şekillerini ka
rarlaştırır. 

Madd• 3 - •irinci madde
de yazılı iıleri yapınamıı olan 
belediyeler bu itlerin beledi
yeler imar heyetine• tatbikine 
file• tetebbüs edildiği halde 
icabeden tahsisab takıita bağ
lamak suretile keadi bütçele
rine koymaia mecburdurlar. 
lütçaleria taıdiki ıırasınlla 
tahsisat aynlnıadığı rörülürme 
bütçeleri tastika salihiyetli ma· 
kamlar vasıtasiyle iıbu tahsi
satı koydurmağa ve merkeze• 
tasdik oluuanlar için de resen 
tahsisat koymağa dahiliye va
kili salahiyetlidir. 

biliye V eklletince tevkif olu
narak Belediyeler Bankasına 
yatırılır. 

lıbu kanunun meriyetinden 
evci bu hisseler, ber hanıi bir 
tekilde başka !tir muameleye 
karıılık rehin edilmişse bu re· 
hin hakkı mahfu.r:dur. 

Madde 5 - icabında bu iı
leria karıılıit Belediyeler ban
kası kanuauallll lalkümleri da
iresiade mezkOr bankaca ke
falet veya ikraz suretile temin 
oluaur. 

Madde 6 - Belediyeler imar 
heyetinin yazı itlerile fenni 
JDuaaelitı Ankara imar mü
dürlüiünce ve hesap itleri Be
lediyeler Bankasınca ıörülür 
ve bunun için imar müdürlüğtl 
teıkilitına mntehusıs fen me
murlarile tehirci mimar veya 
mühendisler iliYe olunur. 

Hayet, Birinci maddede ya
zılı itlaria filen tatbikiae bat· 
ladıktan Hnra lüzum görlirse 
bir faa heyeti de teşkil •e i•
tihdam edebilir. 

Madde 7 - Nüfusu on biıı
dea akaik olaa belediyeler 
blltçelariaia müsaadesi halinde 
birinci aaddede yazılı iılerin 
ifası için bu kaaun hükümle
r indea istifade etmeği Dahi· 
liye V ekaletinderı taleb ede· 
bilirler. Vekilet bu kabil 
taleblari belediyeler imar hey
etine tetkik ettirerek müıaid 
bulduru takdirde bu kanun 
hükümlerinden istifade ettirir. 

Madde 8 - Bu kanunun 
bükümleri netri tarihinden mu· 
teberdir. 

Madde 9 - Bu kanuaun 
hükümlerini icraya icra Vekil· 
leri heyeti memurdur. ·-······ 

Şehrimiz erkek ve kız öğ-
retmen mektepleriade bir Ha- TÜRKÇE sözlü Ye ıarkılı büyük mertlik ve yiğitlik filmi 
ziranda batlamıı olaa olgunluk Fiyatlar : Salon ve ltalkon 25, hususi 45 kuruıtur 

Madde 4 - Bu paralar be
lediyelerce Dahiliye Vekaleti 
emrine Belediyeler Bankasına 
rönderilir. Göadermiyan bele
diyelere aid mebaliğ mahallin 
en büyük mülkiye memuruaun 
iı'arı üzerine hazine •asıtaaile 
tahsil oluaaa belediye hiuele· 
rinden Maliye Vekaletince % 
10 ~ · leriaclea Da-

Bay Nihat 
Meyve aiaçlarıada zarar ya· 

pan batereyi tetkik ve müca· 
dele şekliai tesbit için Bor
nova mücade'e istasyonu direk
törü bay Nihadın Bursa ve Ko
caeline fitmui Tanın bakan
JıiııJclu llbaylı a bildirilmittir. 

yoldamalan bitmiıtir. Bu yıl Se•n• saatleri : 
erkek 6irebaea •ektebindea SEVDA GECELERİ 1 BOSNA SEVDALARI 
llark lııea- ea, kız öğret• 15.30 - 18.30 - 21.30 17 ve 20 

14 ·i.r•._tıae __ •....Lİİİı••llliCii'i'miıirtlıeiui'Iİ•İİ•lıııi ~ eri 14 de ba ar 

ı a Hazıran ıe a 

B. 
.Ankarada B. Zeki 
·Zeybekle Evlendi 

lmııaıı lsııd• 

Eski meslektaşlarımızdan 8. 
Muhittinin kızı ve matbuat 
umum müdürlüğü mütavir mu· 
a•İnlerindea Bayan Asude Ma
hittin ile Ekonomi bakanlıtı 
mürakıp komiserlerindea Bay 
Zeki Zeybek oğlu bu Cumar
tesi günü Ankarada evlenaüt
lerdir. Nikah merasiminde iki 
tarafın bir çok dostları bulua
duiu gibi Dıı bakanı Bay 
Tevfik Rüttü Aras ve EkOMIDİ 
bakanı Bay Celil Bayar ıanç· 
ferin şahitliklerini yapmışlardır. 
Genç evlilere saadet dileri.r:. 

Çimento 
Fiatları ucuz
latılıyor mu? 

Bayırıdırlık itlerinin daha ucuz 
bir şekilde çıkmasını temin 
için çiaento fiatlan ucazlatıl
mıttır. 

Ekonomi bakaalığından ilbay· 
lıj'a ır•len bir bilclirimde çimen
to fiatları hakkında malümal 
verilmit Ye daha fula fiatla 
çiıaeato satılmaması için çiman
to fiatlarının tesbiti istenmif• 
tir. 

Bakanlıktan ıelen emir ıur 
dıır: 

Bir haziran tarihirıden itiba· 
ren Istanbul ve lzmit illeri 
içinde bulunan çimento fabri· 
kaları çimentonun tonunu her 
türlü resim •e tekilif ile tüc· 
car komisyonu dahil olmak 
üzere fabrikada nakliye vaaı· 
taları içinde teslim yi.taıi liraY" 
satacaklardır. 

lzmir satış fiyatı fop fabrika 
satış fiyatıaa, Izmire kadar 
sevk içia icap edecek ııakil 
ve bu nakte aid diğer masraf• 
ları ilive edilerek tayin adile· 
cektir. Yaptırılan yeni liaan 
tarifelerinin tebli&inden soaraki 
araştırmalara ıöre bu masraf· 
lar vasati olarak lstanbul - iv 
mir için 2 lira navlun, lzmird• 
Yapurdan iskeleye botaltmak 
için masraflar 75 kuruıtur· 
Bunlardan tüccar deposuna ka• 
dar yapılması lizımgelen sair 
•aıraflar varsa bunlar da na· 
zarıdikkata alınarak satıt fia~ 

tının tespili lizımdır. . 
İlba yın teftişleri 
ilbay general Kazım Dirik 

Cuma günü Kllfadası ilçesinde 
köyleri teftitten sonra bir ao
törle sekse• mil yol alarak 
Seferihinrın Sıgacık iıkeleaiııe 
çıkmıt ve oradan otomobille 
çe,aıe ilçesine giderek Çer 
menin ve dönüşte de Urla Y8 

Seferihisar ilçelerin köylerini 
rezerek tetkikler yapmııtır. -

Doğum 
Aaadolu gazetesi yazıan ar 

kadatlarımızdan Baha Koaur• 
alpıa bir kız çocuğu dünyaya 
ıelmittir. Alla ve babayı k ... 
lular küçük yavruya uzun &mir· 
ler dileriL 



ıa Haziran 1935 

,Sudan çölünde dört 
Turistin korkunç ölümü 
Ah·ikayı baştanbaşa geçmek isterken çöl 
pençesinedüşürdüğüinsanlarıbağışlamıyor 

Kahire 11 Haziran 
Cezayirden ileride büyük 

sahrada iki İngilizin ölümüyle 
neticel~nen Tamaurassct facıa
sı yolcuların tedbirsizliğinden 
ileri ırelmişti. Mısır Sudanında 
buna benzer diğer loir vak'a 
olmuştur. 

Seneıral müstemlekesinde, 
Dakarde oturan dört Fransız 
•emuru, B. B. Odrek, Ödye, 
Martcn ve Gorıro çöl ortasında, 
Vadi - Elfadan 150 kilometre 
-.ıeıafed• ırüneşten, açlıktan ve 
ıııııuzluktan ölmüşlerdir. 

Sabra yolcuları çöl pistlerine 
•e otoınobilin çöldeki kabili
yetlerine çok dayanırlar. Hal
buki alelade bir fırtına en iyi 
çizilmiş pistleri bile silebilir. 

Sengal'dan ırelen dört me
ıııur kendilerine verilen tavsiye
lere kulak asmamışlardı. 20 ni
•anda Dakar'dan hareket et· 
ıtıişlerdi. Maksadları Afrika 
lı:ıt' asını en genif kısmından 
geçn:ıek, T omboktu ve Çaddan 
geçerek 5000 kilometre katet
nıek, Hortum'a kadar Mısır 
Sudanını kestikten sonra Nil 
vadisi boyunca Kahirc'ye var
mak, oradan Şam, Tarabhuı, 
Haleb, lzmir yolile Avrupaya 
g_e~mek ve Adiryatik sahille· 
rıaı takiben Fransaya varmaktı. 
B" ı oy ece 20,000 kilometroluk 
bir yolu alınış olacaklardı. 

25 Mayısta Hortuma vardık· 
taıı sonra orada iki gün din· 
lendiler ve çöle nezaret eden 
Mısır memurlarının tavsiyele
rine kulak asmıyarak Halfana
ya doiru hareket ettiler. 

64 derece sıcak 
Vadi- Halfa rasadhanesiniıı 

kaydettiği sıcaklık ıtölgede 50 
çöl kumları üzerinde 64 derece 
idi. Göç eden kutlar bile binlerce 
o!arak ölüyorlardı, zira ıu kay· 
nakları tamamen kurumuştu. 
Yırtıcı hayvanlar bile, su bul
mak ümidile, ,ehirlere yaklaşi· 
yorlardı. Turistlere Vadi Halfa 
ınıntakasını bırakarak Şellah 
•evkiine kadar Nili takip et· 
ıncleri tavsiye edildi. Dört 
ınemur bunu reddettiler, zira 
bu yol daha az tehlikeli ol-

Mısır tahvilatı 
Piyangosu 

Kahire, 17 (A.A) - Yüzde 
3 ümenli (faizli) Mısır kredi 
fonsiye tahvillerini bugünkü çe· 
kilişinde şu numaralara ikra
llliye düşmüştür: 

1886 Tarihli tahvillerden 
288,621 numara 50,000 fraak, 
1903 tarihli tahvillerden 55,746 
nuaıara 50,000 frank, 1911 ta· 
rihli tahvillerden 93,510 numara 
50,ÔOO frank. 

Amerika 
Hiç bir nota almadı 
Vaşington 16 ( A.A) - Dış 

hakanı B. Hull Çinden Japon· 
Y.ıya karşı dokuz devlet and· 
!aşmasını imza edenlerin yar
dımını istiyen hiç bir nota alma
dığını söylemiştir. 

.. ~......................... . . . . 

makla beraber çok daha uzun
du. Bunun için çöl, yani seya
hatlerinin en tehlikeli kısmına 
saptılar. 

Çöl arkasında 
Bozu"11uk 

Yol nizamları Nil sshilini ta
kip etmeği emreder, fakat Tü
ristler bu kısımda Nilin çizdiği 
büyük Kavisten kaçmak iste
dikleri için Şimal • Şimali garbi 
istikametine 1aptılar. Fakat bir 
hata yüzünden yollarını şaşıra
rak 1000 kilometre kadar ti· 
mal - garp istikametinde ile
rilediler. Bu sırade Vtıdiül- Fa 
dan takriben 150 kilometre 
uzakta idiler. Otomobil sakat· 
landı. Benzi• uçmuştu. Kendi
lerini kurtaracak olan Nile 
kavuşmağa boş yere çalııtılar. 
ileriledikçe daha çok kaybolu
yorlardı. Şimdi açlığa, susuz
luğa, kuma, ölüme karşı acıklı 
mücadeleleri tasavvur edilebilir. 
Hararet müthittir. Fırtına kop
muştur. Sam yeli burun kapak
larını, boğazı kurutuyor, ciğer

leri yakıyor. kum daneleri etleri 
bombardıman ederek yaralar 
açıyor. 

Korkunç su.uzlıığa. yıyıcı 
sıcaklığa karşı ~aatlarca boş 

bir mücadele. Nihayet delilik 
baş 2österir ve korkudan geniş· 
liyen gözlerin önünde, ufukta 
ıerablar baş gösteriyor. 

Acıklı bir can çekiş! 

Tanınmaz iki cesed 
Mısır - Sudan hududuna ne

zaret eden hecinsüvar müfre
zeleri pazar günü ilk önce bü
zülmüş bir vücut keşfottiler. 
Bu c .. et tanınmaz bir hale ııel
mişti. Şakak damarlanndan 
biri patlamış, kan kulaklarda, 
burunda, ağızda pıhtılaşmıştı. 
Yüz menekşe rengine dönmüş
tü. On kilometre ötede, kum 
üzerinde, hemen hemen tama· 
mile kurumuş başka bir vücut 
yatıyordu. Zavallılar heı· ne ba· 
hasına olursa olsun Nil sula
rına kavuşmağa çabalamı,lar 
ve yanından geçtikleri halde 
onu görememişlerdi. Bozulan 
otomobilden bir az ötede diğer 
iki ceset te bulundu. 

Ankara Lehistan se· 
faretinde yangın 
Ankara, 16 ( A.A ) - Dün 

ıehrimizdeki Lehistan sefare • 
tinde yan2ın çıkmış ve bina 
çatısının bir kısmı yandıktan 
sonra söadürülmüştür. 

Hicaz Veliahdı 
Lacken Sarayında 

Brüksel, 16 (A.A) - Hicaz 
veliahdı prenı Suud Lacken 
sarayında başbakan Van Ze· 
land'ı kabul ederek kendisiyle 
görütmüştür. 

Müstemlekelerdekilerin 
Aylıkları arttırıldı 

Roma, 16 (A.A) - Bakanlar 
kurulu urgelerde bulunan sivil 
ve askerlerin aylıklarını arttır
mıştır. Trabulus içiı.ı dörtte bir 
ve Somali için de 12 de yedi 
nisbetinde arttırma yapılmıştır. 

• • • • • ' •••• ' •• 'iil'!ıMM' llılMl .. iıiıiıl!ı!i!ılM : · ......... A.iikara· Bi~asi .. 
· AÇIK OLARAK ANCAK ; 

$eh:lr G--azinosunda 

Satılmaktadır 
Fıçılarda alınan hususi tertibat ile biranın lezzeti 

ve nefaseti bütün Avrupa biralarının 
bile üstündedir ... 

• . . 

Tenı Asır 

~giliz parlamentosun~ 

Büyük Britanyanın dış 
Siyasası anlatılıyor 

Londra, 17 (Ö.D.) - lngiliz 
Parlementosu bugün ça ışmala
rına yeniden başlıyarak y•mi 
kabinenin siyasası hakkında 

verilecek izahatı dinliyecektir. 
Bu parlemento devresine siya
sal çevrelerde büyük önem bağ 
!anıyor. Yeni hükumetin siya
sal ve finansal siyasasını Ba~

bakan B. Baldvin anlatacaktır. 
Ondan sonra, F oreyn Off!~in 

yeni başkanı, B. Samue! Bü
yük Britanyanin Dış siya
sasını inceleyecektir. Dola· 
yısile, lngiltere ve Almanya 
arasında yapılmakta olan de· 
niz görüşmelerinin ilk sonuç'a
rını da ortaya atacaktır. 

Bu iki diyev, Büyük Britan
yanın son zamanlarda için için 
yürümekte olan kabine buhra
nından dola~ı asılı kalmış olan 
bütün Avrupa merkezlerinde de 

ilgi ile beklenmektedir. 
Londra, 17 (Ö.R.) - Devlet 

bakanı ve büyük Britanyanın 
Cenevre daimi dele2eıi B. Eden 
dış siyasa hakkında lllühim bir 
nutuk söylemiştir. Demiştir ki: 

"Dış siyasa alanında yapa
cağımız iş kolay değildir. Bu
gün istisnasız bütün ulualara 
hakim olan duygu Güven kay· 
ıı-usudur. Bu güven içind'r ki 
şu delice silahlanma yarıfiyle 
karşılaşmış bulunuyoruz. Büyük 
Britanya hükumeti bu çıkmaz· 
dan kurtulmak için tek bir imkan 
görüyor: Gerçek ve 2enel bir 
ttüvenin kurumlandırılması. Bu 
" da ancak bütün devletler bir-
birleni tutmağa karar verdik
leri zaman gerçek olacaktır. 

Büyük Britanya hükıimeti ulus· 
lar derneği cevresinde bu ite 
bütün gücünü ayıraçaktır.,, 

Japon - Çin davası 
Japonya Çini istediği gibi ezmekte 
Arzularına boyun eğdirmektedir 
PARlS 17 (A.A) - Cumar- diğir devletler de müteessir-

tesi günü Pöti Parizyen gaze• dir. Buna bir örnek olarak 2e-
tesinin görüştüğü B, Wagt Ha- çenlerde lngiliz ve Amerikan 
vas Ajansına şunları söyle· tütünlerine karşı yapılan boy· 
miştir : kotu ileri sürebiliriz. Ulus bo-

Kuzey Çin için Ekonomi de· yundruk altında inlemektedir. 
ğil özgenlik istiyoruz. Kuzey Hiç olmazsa hopei ilini kurtar· 

Çini tethiş hareketlerinden kur· mak ve Çinliler ile Japonlar 
tarmak niyetindeyiz. Çünkü bu arasında dostça clbirliği ilgileri 
tethiş fikir özgenliğinc ve Çin kurmak ıstiyoruz. 

ile Japonyanın birge ( müşte- Kuzey Çinde elde edilecek 
rek ) asığları ( menfaatları ) durluk genci durumda iyi et-
üıerinde elbirliği yapmalarına kiler yapacak ve Çin • Japon 
engel olacaktı; elbirliğini kolaylaştıracaktır. Çin 

Çin ulusu Mayıs ayında Ti- kuvvetlerinin Sarı nehrin gü· 
entisindc yapılan kıtallerden neyine çekilmesini değil Hopei 
acı duymaktadır. Bu durumdan ilinden dışarı çıkmasını istedik. 

Birinci müfettiş 
Bir haftaya kadar 

Diyarıbekire gidiyor 
Ankara, 17 (Özel)- Birinci 

g.mel ıaüfettit bay Abidin ge
lecek hafta vazifesine başla

mak üzere buradan Diyarıbe
kirc hareket edecektir. 

T ayyarecilikte 
Londra, 17 (A.A) - Uçak 

yarışçısı yüzbaşı Porciyal bir 
ııünde lngiltere - Afrika 2idiş 
ve geliı bava yolculuğunu ba
şarmak için bugün l,30 da bu
radan hareket etmiştir. Parci
val hiçbir yerde durmadan 
Oran şehrine varmak ve bu 
ak,am Londraya dönmek umu· 
dundadır. 

Verdun 
Istanbulda 
lstanbul, 17 [Özelj - Ver· 

dun Fransız harb gemisi geldi. 
içinde bir askeri heyet de 
vardır. Heyet Çanakkaledeki 
Fransız mezarlıklarını ziyaret 
edecektir. 

lngilterede tren 
Müsademesi 

Londra 16 (A.A) - Bir yol· 
cu treniyle bir marşandiz 

treni Londra yakınlarında V el
vinırartende çarpışmıılardır. 

Şimdiye kadar on dört ölü ve 
bir çok ağır yaralı olmak üzere 
70 kadar yaralı kaldırılmı~tır. 

. -- --- ---------- -

Yunan ordusunda 
Yeniden fazla zabitin açığa 

Çıkarılacağı söyleniyor . . 
İstanbul 17 (Özel) - Yunan ordusunda zabitlerin tasfıyesı1'.,e 

' . b't' a ığa çıkarılacagı 
devam ediliyor. Daha bınden fazla za 1 ın_ ç b 

1 
. t k b'ır 

V · .. t hissıyat es emı' e bildiriliyor Böylece orduda enızeııs e t 
· k b' ı · bir kısmı za en zabit kalmıyacaktır. Acığa çıkarılaca za ı erın 

askeri isyanda alakadardır. • 

Halk bankasının sermayesı 

Üç milyo lira olacaktır 
İstanbul, 17 ( Özel ) - Ekonomik bakanlızınca Halk b_an~a~

nın tesisi için yapılan hazırlıklar bitti. Bankanın ıermayesı yuz ' 
kırkı tediy eli olmak üzere llç milyon lira olacaktır. 

Venizelosa suikast mı? 
.. İ k d . d k y nca T ahidro· lıtanbul, 17 (Oıel) - s en erıye e çı an ua . 

. . I y · ı 'a suikastlar tertıp ıııos gazctesı Parıste bu unan ası enıze os . d 
1
.k 

edilmekte olduğunu ya:ı:ıyor. Bu haber Yunanıstan 3 a a a 

uyandırnıış,.:t:ır.:... -----------::--=-----: 
El ende Sof yada 

134 kişi yakalandı 
İstanbul, 17 (Özel) - Sof

yada başvekil Toşef aleyhinde 
beyanname dağıtan, kabinenin 
düşcceiini söyliyerelı: yalan 
şayialar çıkaran 134 kişi ya
kalanmıştır. Bulgaristanda du
rum gittikçe karışmaktadır. 

Ekmek fiyatı 
Yükseliyor 

Istanbul, 17 (Özel)- Buğday 
piya.ası yükselmekte devam 
etmektedir. Bu yüzden ekmek 
bir kuruş arttı. 

Bay ecep Peker 
lstanbul, 11 (Özel) - Cum· 

huriyet Halk parti genel kati
bi Bay Recep Pekerin çar
şamba günü (Yarın) lstanbula 
gelmesi beklenmektedir. 

Şoförlerin 
Askerliği 
lstanbul, 17 (Özel) -Asker

lik kanununda yapılan değişik
liklere göre belediye ve kolor
dulardan vesikası olan şoförler 
iki sene yerine daha az asker
lik yapacaklardır. 

Alman filosu için 
Fransanın cevabı 

Baris, 17 (Ö. R.) - Deniz 
bakanlığı uzmanlarile dıt ba
kanlığı servisleri arasıaea gö· 
rüşmeler buzün de devam et
mittir. lnıriliz - Alman deniz 
görü~meleri hakkındaki Iagiliz 
muhtırasına Fransız hükumeti
nin vereceği cevabın Londra 
büyük elçisi B. Korbe: tarafın· 
dan yarın F oreyn Ofise verile
ce&'i zannediliyor. 

...... 
Oy vermiyenler 
Ne kadardı 

Atina 17 (A.A) - Atinı 
ajansından: 

Son saylav seçiminde oy 
veren yurdda~ların sayısı 
1,074,479 dur. 1933 yılı seçi
minde ise, 1,146,943 kişi oy 
vermişli. ·Oy vermekten çeki
nenlerin yüzde 40 nisbetinde 
olduklarına dair çıkarılan söz
ler asılsızdır. Hükümet liste· 
!eri 671,925 oy kazanmışlardır 
Demek oluyor ki oy verenlerin 
yüzde 62/33 bu listelere oy 
vermişlerdir. Bu da gösteri· 
yor ki hükumet 1928 yılmda 
oldu&"undan daha ziyade ulusa 
dayanmaktadır. 1928 de Vtni
zelos kabinesi ancak 518,57'i 
yani yüzde 50177 oy kazana
bilmişti. 

Şeker kanunu 
Ankara 16 ( A.A) - Şeker 

yoialtım ve Gümrük resimleri 
hakkındaki 2785 numaralı ka
nun 17 Haziran 1935 tarihli 
resmiğ gazetede çıkacaktır. Ka · 
nun O günden yürütüleccktır. 

( Muteber olacaktır ) 

Amerikada 
Vaşington 17 (A.A) - B. 

Ruzveld N. R. A. nın yeni şek
linin koşatını yapmıştır. Nev
york bankerlerinden ve N R. 
A. nm direktörlerinden B. Ja
mes O N eill bu şekle iskelet 
adını koymu~tur. 

B. Ruzveld N. R. A. nın 
genel yapısını mümkün olduğu 
kadar uzun zaman korumak 
isteğinde olduğunu söylemittir. 

Fransız 
Güınrük tarifesinde biz. 
Alakadar eden maddeler 

3151 
TAYYARE SİNEMASI 

31St 

Fransız gümrük tarifesinde 
bazı değitiklikler olmuş ve key
fiyet tel2rafla Türkofise bil
dirilmi,tir. Tarifede Tecimen
lerimizi alakadar eden madde
ler fUnlardır: 

B U G U N 
İstanbulda bu sene büyük rağbet gören ve çok beğenilen iki büyük filim ., .......... !-~--11![11111--~ 

Venedil<te Gece Bir Günlük Kibar Ka~ın 
( Almanca sözlü ) 

Altın sesli tenör Tino Pattiera ve "büyük 
primadonna Tina Eilersin şarkılı 

şaheser komedileri 

(Fransızca sözlü) 

On sinema yıldızının bir arada çevirdik· 
leri mevsimin en büyük filimlerinden biri 

Ayrıca FOKS c.;unya havadisleri 

Dl"kkat •. Sinemamız bu haftadan itibaren cumartesi ve pazar günleri 
müstesna hergün saat 16 da başlar 

Seans saatları: Hergün 16 - 17,40 - 19,30 - 21,15 cumartesi günü 12,30 - 14 - 16 ( tale
be seansıdır ) Pazar ırünü 14 de ilave sean&ı 

Çarşamba, perşembe, cuma günleri son 21,15 seansında "Bir günlük kibar kadın,, diğer 
günler "Venedikte bir gece,, gösterilir. 

Serin bir salon - Ucuz fiyatlaz - iki büyük filim 

Fiyatlar 25, 35 50 kuruştur 

Evvelce ırümrük resminden 
muaf olan keten tohomunun 
beher yüz kilosundan 2ayri 
safi olarak asgari 16,30 frank, 
hardal tehumunun beher yüz 
kilosundan 20,15 frank, hatha4 
tohumundan 20,40 frank, pa
muk tohumundan 10,60 frank, 
susamdan 27,90 frank rümrük 
resmi alınacaktır. 

Evvelce, 12,90 frank günırlik 
resmine tabi tutulan sabunluk 
zeytinyağlarından 65 frank, di· 
ğer zeytinyağlardan 101 frank, 
sabua imalinde kullanılan ıu11m 
yağından 83 frank, yemeklik 
groı yağlarından 63 frank, di
ğer susam yağlarından 94 frank 

ktır. 
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~ nzn.ı"'I ; Sii1eyma:n. S•rrı -
Şimdiye kadar ifşa edilmemiş olan bir sırt·ı tarihe tevdi 

Ediyoruz ... Şemsi paşanın mabeyne çektiği telgraf 
Çok manidardı hele ölümü hakkındaki hissi 

kablelvuku intakı haktı 
Şimdiye kadar intişar eden 

eserler, Şemsi paşa ile Abdül
hamit arasında kızıl sultanın 

ıahsını ve saltanatını korumak 
icin adeta bir anlaşma vaki 
oldn •undan Şemsi paşanın 

Niyazi bey üzerine sevki, 
daha doğrusu İttiath ve Terak
kinin imhası için intihap edil
mesinin sebebini o anlaşmaya 
atfetmişlerdir. 

Halbulci bu fikir yanlıştır. 
ı\bdülhamit öyle bir tinette 
idi ki onun için prensip, ideal 
yoktu. O, günün geçmesi için, 
zamanın arizasız, pürüssüz 
ölmesi için lazımgelen tedbir· 
leri seçmekten başka bir şey
le meşgul değildi. Zaten yarın 
olacak her hangi bir vak'a 
ve hadiseyi bugünden düşün
mek kabiliyetinde değildi. 
Yahut öyle görünüyordu. Bu-
nun için kendi elemanlarını 
daima gündelik vakai için 
alinde tutardı. 

Bir vak'a, bir hadise zuhu
runda hükümdar onun dalbu
dak vermeden, saltanat deb
bebe ve daratına halel 2etirici 
bir bal almadan heman bastı
rılması neye mütevekkifse, 
onu• yapılmasını icap ettiren 
totdabiri ittiha:ı: eylerdi. Bu tet
birleriıı intihabında ne hükü
met hayıiyeti ne İradelerin 
mahiyeti dütünülmezdi. Bu ru
hi haleti iyi kavramadıkça, bu 
ahvale güzelce nufuz etmedik
ce Şemsi paıanı• çetecilikte 
• <isterdiji muvaffakıyetleri na
ıarı dikkata alınarak ittihat ve 
Terakki üzerine sevkedildiği 
kanaati beslenmemelidir. Ben 
burada şimdiye kadar katiyen 
ifşa edilmiyea bir sırrı tarihe 
tevdi ediyorum. 

Hakikataeverlerin benim bu 
ifıaatımı her halde hüınü te
lakki edeceklerinden eminim. 

Şemsi paşa ittihat ve Terak
kinin imhası için Resneye gön
derilecek bir kumandan de
ğıldi. Çünki, birincisi nüzüllü 
ve hasta idi. Sol eli ve ayağı 
harekatında serbest değildi. El 
ve ayak vazifesini yapamıyor

du. Sol ayak yürürken hafifce 
yerde sürünüyor ve sol lıo!u 

ğötürülmek istediği yere git
memekte ta:ınnüt ediyordu. 

Bu hastalıktan başka Şemsi 
paşa 64 yaşında i-:IL Artık eski 
faaliyeti, e~ki s~rtl ği v hır· 

çınlığı kalmamı,, ihhy rlık aczi 
başgöstermişti 10 saatlik me
safeyi at üzerinde iki saatte 
kateden Şemsi paşa şimdi ara· 
ba içindeki yatağındıı mola et· 
meksizin iki saat ırıesafeye bile 
gidemiyordu. Yam eklerinde kat'i 
bir perhiz yapmazsa herı:ün 

muntazam tedavi ve b11nyo al· 
maı~a uyku uyuyamıyor, istıra- l 
h t edemiyordu. 

Bu hale düşmü, bir ihtiyar
dan ne beklenebilirdi? 
Şan ve şöhretinin verdiği 

debdebe ve azamet artık bu.
nnklık başlıyan bir vücudun 
onünde nihayetsiz ve parlak 
bir ufuk gibi hayalden i aret 
kalmıştı. Filhakika o, hastayım, 
ihtiyarladım demeği kendince 
bir küçüklük addediyordu. Fakat 
hakikat karı111nda bu zan hü
kümsüzdü. Uzun mücadele ae• 
nelerinin kendi huıuıiyetlerıni 
ihmalde açtı21 büyük rahnele-

rin artık tamiri sırası geldiğine 
kani oluyordu. 

hile fırkaihümayun merkezin· 
'tle bulunmadığım sıralarda za
bitan ve efradışahaneyi neza
ret altında bulundurmak ve 
daimi surette aynı vazife ile 

Bana kalırsa şöyle düşünü

yordu. " Evet.. 44 senedir as
kerim bet param yok. Oğulla
rımdan birini Pariste ulümu si
yasiye mektebinde okutmuş 

isemde henüı: kemale ermiş de· 
ğildir. Diğeri henüz Ga!atasa
rayda o«uyor iki kızımdan ev
liıinin i8tikbali meçhuldür. Be· 
Jc:ar olan kızım henüz nikah
lanmıştır. 

i 
milkellef olmak üzere ümerayı 
askeriyeden muktedir ve sadık 
birine e eddü i tiyaç oldu
gundan evelce 18 nci fı kai 

O halde aileme bir istikbal te 
nıin edilmemiş demektir.Ben göz 
!erimi kaparsam arkamda cıdden 
perişan bir aile bırakacağım. 
Şimdiye kadar yanlış yoldan 
gitmişim. Bari kızım Nadideyi 
mes'ud edeyim. Hiç olmazsa bu 
yeni damada temin edeceğim 
ikbal mevkii diğer evlatları
mın da hayatlarının temiııine 
medar olur. 

Oyle ise miralay lbrahim be
yin Selanikteki ihtililci zabitler 
hakkında verdiği malümatı ileri 
sürerek yeni damadımı terfian 
yanıma 2etirip elinden tutarak 
yetiştireyim,, diyordu. 

Bunun için merkez jandarma 
taburu binbatısı müstakbel da
madı Rifat beyin terfii için bir 
kaç defa muhtelif vesilelerle 
mabeyne yazdığı halde l·abul 
deilmediğini gördüğünden ne / 
yapacağını şatırmıştı. Bahusus 
evlenme zamanı da yaklaşmıştı. 

• 
O vakıtki teamül mucibince 
bu gibi damatlara evlendikle
rinde terfi ettiklerinden Rifat 
beyin de terfiine çareler taharri 
ediyordu. 

Hafiye İbrahim beyin ver· 
diği malümat, pek kısa olmakla 
beraber herhalde Abdülhamidi 
koşkulandıran birşey olduğunu 
anladığı için mabeyne şöyle bir 
telgraf yazdı. 

Mabeyni hümayun cenabı mülü
kine başkitabeti celilesine 
Bermucibi iradei Padişahi 

Pizrende islim ve Katoliklerin 
telifi beyni için celb olunacak 
eırafın Pizrenlilere vukubula
cak tebligatı ve takip edecek
leri hattı hareketi bizzat görüp 
muğayir rizayı ali ahvale mey· 
dan kalmamak için Pizrene 
azim etime müsaade buyurulması 
münasip olacak isede da;ma sey· 
yar bir halde bulunmaklığımdan 
ve fırkaı hümayundaki ümera
nın lc11tlinden dolayı mecburen 
merkez kumandan!arı hemen 
her an tebeddül etm kte v 
bu hnl 18 inci firkai hümayu
nun zabitan ve efradı şahaıne
sının nefsi nefisi hümayuna 
nezri can etmeleri ve icabı sa
dakat ve ubudiyetten zerre ka
dar inhiraf etmemeleri hususu· 
nu akdcmi ümur ittihaz eyli

yerek olvecihle daima tedabiri 
vüsayadcn geri durulmadığı 
halele sair mahallerde türediği 
mesmu olan bnı hain ve nan
körlerın dkir ve denaetlerinin 
Hafa7aııallah fırkai hümayun 
zabitan ve efradı şahanesine si
rayetini intaç edeceği şüphesini 
varit hatır eylediği cihetle fimdi
yc kadar say ei hazreti hilifetpe· 
nahide dilbahıili dairei neca
bet babıresinde emrüiradeye 
bezli ınechut eylemiş ve bade
ma da olveçhile hüsnü hizmete 
çalışmaklıiiım emri tabii bul 
muş ise de arzevlediiim vcç-

hümayunda bulunup ah!ik 
ve her türlü hasaili tıciz
lerince mUcerrcp bulunan ve 
elyevm Manastır merkez: jan· 
darına taburu binbaşısı bulunan 
Rifat beyin bir derece tcrfiile 
fırkai humayun merkez kumıın
dan 'ıiına tayini ahvali maruza· 
dan do:ayı pek münas;p ola
cagı ve maazallah denaet ma
ruz:mın 18 nci fırkai humayu
nada sirayeti halinde çakir!e
rinin ölmekliğim daha evla bu
lunacağı muarizi sadakat ve 
ubudiyette arzeylerim ferman 
IS Haziran 324. 

18 nci nizamiye fırkası 
kumandanı birinci ferik 

Tarih, bu telgraftaki haleti 
ruhiyeyi çok iyi tetkik etmeli
dir. Çünkü bence meşrutiyet 
inkılabının ma:üm ceryanını 
almas nın en büyük imili bu 
şimdiye kadar r.eşredilmiyen 
telgraftır. 

Bu telgrafta bahsedileıı ha· 
in ve nankörlerin ne olduğu 
Şemsi paşa) a sorulsa idi oku
yucuları temin eder·m ki doğ-
ru bir cevap alamıyacaklardı. 

Çünkü Şemsi paıa zabitanın 
hakiki maksatlarının ne oldu
ğuna vakıf değildi. 

Hafiye yaver miralay İbr:ı
him bey ona nankör zabitlerin 
padiıal{ı öldürmek istediklerini 
söylememiş miydi ? 

İşte bütün malümat bundan 
ibaretti. Padişahın ölmesini 
kabul etme :C Semsi paşa için 
adeta muhal bir keyfiyetli. 
Onun telakkisine göre padişa
hın ölümü hem vatanın ölümü, -
hem de kendisinin mahvolması 
demekti. Onun için ona taham
mül etmek ve bu zihniyeti ka
bul etmek mümkün mü idi? 

O bir takım münevver ve 
vatanperver ateşli gençlerin 
bir disipliu ve ideal peşinde 
birleştiklerini, vatanın selame
tini istihdaf ederek. çalı~mağa 
başladıklarını biiıniyordu bile. 

O, ilk 93 meşrutiyetini ya
şamıJ, Abdüllıamidin karika
törlerinin yapıldığını görmüş, 
o vakit ki meşrutiyet idareyi 
bir nevi hoppalık telakki ettiği 
için ona avdeti muvafık bul
muyordu. Bana o vakit ki Çay
lak gazetesinin yaptığı karika-
törlerden bahsetmiş ve meş· 
rutiyet idarenin matbuata ver
diği serbestiyi havsalasına 
sığdıramadığını anlatmıştı. 

Zavallı adamın karşında de
naetle ittiham ettij!'i zabitlerden 
biri vardı ki o da bendim. 

Bu telgrafı dikte eden de 
benim. 

Padişahtan damadı hakkında 
koparmak istediği terfii müker 
rer inhalarına rağmen temin 

edemedii"i için bu yola sapmıştı. 
Bu telgrafın nihayetinde ( de
naet maruzanı 18 inci fırkai 
hümayuna sirayeti ha tinde ça
kirlerinin ölmekliğim daha 
evla bulunacağı ) yolunda çok 
mühim bir ınakı hak vardır 

Çünkü filhakika pa,anın de
naet dediği htlrriyet aşkı, fır
kasına sirayet etmiı ve paşa o 
ıişıklar tarafından öldürülmü,-
tür. 

-'onu ı·oı-

HARiCi TELGRA 

Habeşistan mesele 
•• durumunun lngiliz •• yuzu var iki 

• 

ltalya Habeşistanla 
Ve bu yoldan 

baş başa 
dönmem eğe 

kalmayı tasarlamış 
karar vermiştir 

lnglltere ltalyaya harptan sakınmasını tavsıf;'ye devam edecektir 
Londra, 16 (A.A) - İngi- ması üzerine İtalya bu hadi- de bulunarak, ltıılyayı dinizli· 

lizlerin Habeş meselesindeki ıelerin yeni durumlar yarattı- yecek (tatmin edecek) deği-
durumu iki bakımdan gözönünde ğını ve bunun da yeni savga fitte (tavizde) bulunulmasını 
bulundurmak lazımdır. tedbirleri alınmasını lüzumlu tavsiye etmeleri imkansız: de-

Bunun biri uluslar sosyetesi kıldığını ileri sürmüştür. Bay ğildir.Ancak lngiltere Sudan ve 
ve ötel:i de Habeşistan ve Mussoliııinin söylevi de gayet Mısır çevresinde asığlarını da 
lqgilterenin kendi asığlarıdır. açıkça gösteriyor ki, İtalya Ha- feda etmek fıkrinde değildir. 

Uluslar sosyetesi bakımından beşistanla başbaşa kalmağı ta- lngiltere bunları 1906 anlaş• 
lııgiltere Habeşistana öteden- sarlamış ve bu yoldan da dön- masile ve ondan daha önceki 
beri, bu sosyetenin üyesi gö- memeğe karar vermişfr. Bu andlaımalarla elde etmiş bulu· 
züle bakmış ve Habeşistanın sıralarda Avrupa hükümetl~ri nuyor. 1906 andlatması Fransa 
başka üyelerin sosyete üyesi görmüşlerdir ki, eğer uluslar ve ltalyaya olduğu gibi Ingil· 
olarak yardım görmek hakkın- sosyetesi İtalyanın Habeşistan- tereye de etkerlik (nüfus) böl· 
dan da asığlanması lazımgele- daki hareketlerine karşı gelirse ieleri tanımaktadır. Şurasını 
cci!"i fikrinde bulunmuştur. İtalya sosyeteden ayrılacaktır. hatırlatmak lizımdır ki, Fransa 

işte bunun içindir ki, lngil- Bir yandan ltalyan gaıete- bu haklarından vazgeçmişti. 
tere Habeş imparatoru Haile leri 1 giltereye kuvvetle hücum Fakat Londra ve Roma böyl• 
Selase 20 mayiste uluslar ku· ederken, öteyandan Italya hü- bir harekette bulunmamıtlardı. 
ramuııa baı vurarak Ualual ·kümeti Almanyaya karşı bir lngiliz asığlarının başlıcası Tsa-
hadisesinin barış yolu ile ya- yanaşma hareketi göstermiş- na gölünün ıuyudur. Ve bu ıu ile 
tıştırılmasını ve sınırların çi- tir. Öyle ki, lngiltere uluslar Mısır ve lngiliz Sudanının çok 
zilmesini istediği zaman anlaş- sosyetesi paktının lS ve 16 ncı büyük bir kısmı sulanabilir.Ve 
mazlığın bir harbe gidilmeden maddeleri ltalyaya kartı ele burası dünyanın en çok pamuk 
kotarılması için bütün etkeri- alınacak olursa, yeni bir Man- yetittiren yerlerinden biri ola-
ni (nüfusunu) kullanmıştır. çukuo karşısında kalınacağını bilir. 

Şurası gerçektir ki, İtalyanın anlamıştır. Bu yeni Mançukuo Şimdi Mısır Sudan ve Habeş 
2S Mayıs anlaşmasını imza et- ötekinden çok daha tehlikeli delegeleri bir komisyon halinde 
mesi bay Edenin gösterdiği olacaktır. Çünki bu hadise T sana ırölü suyunun üleştiril-
dölenin bir sonucudur. Ve B. Avrupada bulunuyor. Böyle bir uıesi planını bitirmek üzere 

halin ortaya çıkması ise Avus· 
Edenin Londraya dönüşünde bunuyorlar. Su bağlarına daya-

turyanın ltalya ile Almanya 
bütün gazetelerin kendisini kut- arasında paylaşılmasına ve nan bu hareket ltalyaya hiç 
lulaması ve dış bakanlıkta B. Avrupa siyasal durumunu altüst te dokunamaz. lngilizler ltalyan 
Seymenin yerine getirilmesi ederek Cenevreye karşı düş- gazetelerinin bu işte yaptıkları 
düşüncesinin ortaya çıkmıt ol- man bir blokun yükselmesi hücumlardan ıaşırmışlardır.Lon-

s na da sebep işte budur. sonuncuna varabilecektir. Onun dra yukarıdaki komisyon işiniP 
Ancak dış bakanlığın B. Sa- içindir ki Ingiliz siyasal çevren- Italya - Habeş anlaşmazlığından 
muel Hoare verilmiş olması B. leri bay Samuel Hoar'ın bu tamaaile ayrı birşey olduğu 
Edenin çok genç bulunmasın- işteki siyasasının öncekinden kanaatındadır ve dolayısile in· 
dan başka, Habe' meselesinde daha kıvrak olacağıaı düşün- gilterenin Italyan ve Habet 
İtalyaya karşı çok kesin bir mektedir. gerginliğini azaltmak için ara· 
durum almış olma~ile ilgili gö· Üçler andlaımasını i•za cılıklarına ve Romanya h11rp· 
rülmektedir. eden devletlerin pek yakında ten sakınmasını tavsiyeye de-

Yeni sıııır hadiselerinin çık- Adis-Ababada dostça girgiler- vam edeceği beklenebilir. 

Zabıta flaberleri: 
Sarhoşluk 

Sahil park gazinosunda sarlıoı 
olarak bağırıp çağıran ve bar
dak kıran Hüsnü oğlu Sami 
tutulmuştur. 

Pollslere hakaret atmlf 
Kaqıyakada Kemal Paşa 

caddesinde sarhoş halde görü
lüp karakola ıötürülen .-e ora
da polislere hakaret eden Ke

rim oğlu Alı adliyeye veril
miştir. 

Karşıyakada 
Karşıyakada Günaydın so

kaiında Hüseyin Hüsnü karısı 
bayan Nazifenin evine hırs•z 

Jı"irmiş, bir manto ve bir cam 
kavanoz çalmıştır. 

antarcılık 
Karşıyakada Alaybey istas

yonu civarında Seferihisarlı Ha· 
san karısı otuz yaşlarında ba
yan Rabianın önüne içi kağıt 
dolu bir zarf atarak sekiz 
lirasını mantarcılık suretile 
a,ıran çolak Ismail aranmak
tadır. 

iki çocuk 
Güulyalı pazar yerinde Ha

san oğlu 13 yaşında Yaşar ile 

Cevdet oğlu IS yaşında Raşit 

arasında kavga çıkmış, Yaşar 

taşla Raşidi başında yarala
mıştır. 

Yorgan çalmıf 
Keçecilerde Kemalpaşa be· 

destanında Sivaslı İsmailin bir 

yorganını çalan Ali oğlu Mu
harrem tutulmuştur. 

Hıf"sız glrmlf 
Karantinada ikinci Cerrab. 

Yunanistanda rejim gü~ 
nün en büyük işi oldu 
Başfara/ı J itıci 8(1/ıifede

yapılmazsll muhalefet partileri 
oy vermiyeceklerdir. Bu parti
lerin baıkanları toplanarak ara· 
dıkları teminatın haa2ileri ol
duiunu tesbit edeceklerdir. 

Pariste çılcan " Paris - Soir,, 
gazetesi Başbakana izafeten 
seçimde halkın yüzde 85 inin 
krallık için oy verdi(ini yazmış
tı. Başbakan bunu tekzib ede
rek demiştir ki: "Seçimde rejim 
i'i ileri sürülmediğinden kimin 
kırallık, kimin cumhuriyet taraf
tarı olduğunu bilmeğe imkan 
yoktur. ,, 

Plebisit karşısındll hükü.ınetin 
vaziyetini açıkca göstermesiai 
isteyen muhalif partilere kar
şılık olarak da başbakan de
miştir ki : 

- Bu şimdilik mümkün de
ğildir. Zira hükumet yalnız ic
ra kuvveti değildir, aynı za
manda partilerden mürekkep
tir. Yalnız şunu şimdiden temin 
edebilirim l..i plebisit serbeıt 
yapılacaktır. Oyların sa mir~ i-

Mehm t sokağında yeni maliye 
şubesi memurlarından bay Ade

min evine hırsız girmiş iki al
tı.o bilezik, bir madeni tabaka, 
iki aii"ızlık, iki saat ve on beı 

lira para çalmıştır. Zabıtaca 

tahkikat yapılmaktadır. 

Bıçak bulunmut 
Kemerde kaatane caddesin

de Bakir 02-lu Muıtafa ve To-

yeti kat'i teminat altına ıt!ına· 
caktır. ,, 

Saylavlar şimdiki halde me.-

cut olan rejime baii"lılık yemini 
vereceklerdir. 

Ordu bakanı B. Kondiliste, 
rejim meselesinin ileri sürül· 
mesile :son isyanın sonradan 
hak kazandığını iddia ederek: 
mahkümların affedilmesini iı

tiyen parti başkanlarının iddi· 
alarma şu cevabı vermiştir: 

1 Mart isyanından evvel re· 
jim mes'elesi yoktu. Bilakis 

nisbi intihabat sis~emine doiru, 
yani bütün partil"rin temsiline 
doğru gidiyorduk. Ancak eski 
muhalefet başkanı B. Venize· 

tosun iki yıl öncedenbcri tasar· 
ladığı ve hazırladığı son isyan· 

dır ki bizi bu yoldan ayırmış· 
tır. Yunanistan birbirini takip 

eden rejim ve siyasa kav:ı-ala· 
rının açtığı yaralardan kurtul· 
mak için mutlak bir düzene 
muhtaçtır. 

sun oğlu Osınanda birer bıça1' 

bulunarak alınmıştır. 

Velespit kazası 

Karşıyakada şimendifer cad· 

desinde bindiği velespidi Ah· 

med kızı yedi ya,larında Hüs

nüye çarptırarak yaralanmasına 

sebebiyet veren Hasan oilu 
Sevket tutulmuştur. 



- 91 

'!aga bu sırada Ragastan, , 
' .1akyav lın '!enç ressamın 1 
e1 yakin arkadaş an bulundu- 1 

duğunu goz onünde tutarak 1 
•aklı tutulan hakikııtın onlara l 
d, söylenmesi ı;r;erekleştiğini 
ıleri sürdü ve "Baylar! Rozita 
Yaııyor,. dedı. 

Ragastan şaşa'adı: 1 

- Demek oluyor ki Papa 
->ir defa daha yalan söyledi. 
Çalınan olüın ç.ınları onun için 
değilmiı. Nasıl korkmadan bizi 
illllı:ıün yanına gotünnek iste
diğine ,aşıyorum. 

Maga - Papa bu hususta 
Yalan söylemedi. O hakikatan 
Çocuğun öldüğünü sanıyor. 

Maga ihtiyar Borjiyaya nasıl 
••Tgi ilacı yardiğini Ye bunun 
kunetli bir uyku ilacından 
baıka bir t•Y olmadığını veri
lecek dijer bir iliçla kızcajuın 
keadiıine ıı•l ceı;r;ini anlattı. 
Bütııa kafalan yoran mesele 
Yıllctinde mezara yetişilerek 
~1~nıız yatbj'ı sanılan Rozitaya 
1 •ııc1 vermek ve onu dirilterek 
lllczardan çıkartmaktı. 

Hikayenin içyüzünü öirenen
Ierin hepsi düşünceye dalmıı
lardı. llkönce kendisini toplı
yan Ragastan oldu ve dedi ki: 
O - Yapılacak bir.şey vardır. 

da arkada,ımızın ı;r;enç ka
rıı~nı ele ieçirırıek ve onu 
uy uıundan uyaadırmaktır. Ma
~~!.d B~ uyutucu ilaç kaç saat 
ıçın e ınsanı öldürmeden uy• 
k~?a bırakabilir bunu söyliye
bılır •isiniz? 

'k"- Aşağı yukarı iki gün ve 
ı ı gece .. 

-d. Çok zih:el.. Öldüğü zan-
• ılen Rorit .. ayı yarın gome-
ceklerdir. v. onun ya , a m alcta 

olduiundan kimsenin haberi 
yoktur. Rafail!. Bütün cesare
tini topla aen, onu bir öpücükla 
uyandıracakıı•. Ortalıiın ka
rarmasını beldiyeli• ve ıe· 
c.. mzarlı;a gidip Rozi
tayı kara topraklardan çıka
rıp derin uykusundan uyaa
dıralım. Arkadaşlar şimdi Bor· 
iiyanın adamları bizi ararken 
a_iz uyuyalım. Daha doirusu 

11Z uyuyunuz.Çünki bütüa gece 
Çalışacağız. Ben hayvanların 
Yıınında beldiyen lspada Kap
Paya bir şeyler ıöyliyeceğim. 

Makyavel ıövalyenin düşün· 
ce · · ,ını onayladı. Onlar maga· 
t4nııı ıçinde birbirlerine daya
lı<ırak uyurlarken Ralı'ast n 
~aga ıa gösterdiği yoldan çı
k.p gitti. Anyo çayının kor
kunç gürültüler çıkararak ova
Ya dökülen ıuyun v;icuda ge
tırdıği gölün yanına geldiği 
zaman R ı :ıfmı bir 
gözden ::e~ rdı Karşı tarafta 
Yaaıacın yukarısında papanın 
•damlnrı ma;:aranın etrafını 
Çtvirmiı bekliyorlardı. Hertaraf 
~erin bir karanlık İçiade 
ıdi. Yamacı tırmanarak kimseye 
&örünmeden ilerledi. Bekçiler
<1en çok uzakta bulunuyordu. 

Bonifas bonifaçimin yardı
nıiyle girdiği bahçenia küçük 
kapısına doğru yürüdü. Küçük 1 

"rmanın kenarında lspadakapa 
1'ayvan!arla beraber bekliye· 
cekti. Elile koymuş gibi orada 
buldu Hatti daha önceden 
kaptan Şövalyenin kokusunu 
almış kişneyordu. Hizmetçisine 
ne'er gördü~ünü sordu. İspa· 
el kappa anlattı. 

- Uzaktan ışıklar yandı. 
Birçok adamlar çıktı, Hılar 
i4itildi. Köşkten çıkaa atlar 
koıturuyorlardı. Sizi koTaladık
lıırını anladım. Fakat buradan 
kımıldamamaklığımı söylediği
niz içın Dİr miiddet ayrılma
d_ı . Fakat doğrusunu söyliye
Yım ki siz en ümidi kemıiı 

gibi idim 
- Atların dağdan cndıkle

rini gördiin mu? 
- Bundan kat"iyen eminim. 

Daha hiç bir kimse Tivoliye 
çıkmadı 

- Dimek oluyor ki bizim 
Filoransa yolu ile kaçtığımızı 

Hnıyorlar. O halda Tivoli ab· 
!oka altında c\eğil. lıimiz yo· 
!unda gidiyor. Şimdi hayvanları 
Panye flori oteline götür ve 
orada bekle. Bizi sorarlarsa 
dağlarda yaya olarak asarıati

kayı ı;r;ezdiğimizi söylersin eier 
olup bitenler Tivelide duyul
mu4 iH bana haber vermek 
için buraya gelir beklersin. 
Sabah olur olmaz iki yörük 
hayTanı koıulu sağlam bir araba 
alır11n. HayyanJar ve araba her 
yolda hızlı kotabilecek kadar 
nğlaın ve kunetli olaalıdır. 

Iıi çaktırmamak için çok dik· 
katli davran. TiT•li köylülerini• 
ı:-iydiği elbiselerden bir dane 
de benim için al. Haydi hemen 
git ve üç dört saat sonra beai 
gör. 

Ispadakappa aldığı buyruk
ları yerine ı:-etireceğine sözve· 
rerek uz11klaştı. Ragastan ma· 
iaraya döndü. O da yaprak 
yı&"ınlarının üzerine uzandı ve 
uyudu. Sabahleyin ırüneşia ilk 
parıltıları mağarama aizını k•· 
patan aiaç dallarıma arasın· 
dan süzülüb içeriıini aydınla

tırken Rafail ile MakyaTel ve • 
Maganın bir köşede konutluk· 
lan görünüyordu. Maga mitıa· 
firlerine tarab, bisküTi, pastır· 
ma ikram etti. Ragastan da 
bualara karıttı ve akıam lspa
bakappaya verdiği buyruklan 
a nlatarak iıe baılamak Uzare 
kendilerinden ayrılacağını söy-
ledi. Makyavel kendisine yar
dım etmesini ileri ıürmüı ise de 
iki kişinin fÖze çarpacağıaı ve 
yalnız gitmesiai• daha muva
fık olacağını anlattktan sonra 
dedi ki: 

- onı« t:ar -
•••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• 

Öğretmenler 
Mahallesinde faaliyet 

. Gittikçe ilerileyor 
Öğretaenler adıaa yangın 

yerinde yaptırılacak öğretmen
ler maballeıi için kültür direk
tör!ilğııden mektepler direktör
lerıle baş öğrotmenliklerine hir 
bildirim göndarilmiştir. Bunda 
kurulmakta olan kooperatif 
t plantılarına yalnız önceden 
adını yazdırmıt olaıılarrn ~el
dıkleri ve adlarını yazdırmamıt 
ol.ın öğretmenlerin de bu iş· 
ten faydalanmaları için son du-
rumun bir daha bildirilmesi 
münasip görülmüftür. 

Şimdiye kadar kooperatife 
girmeği gerek istemi, olsun, 
gerek o!masın her öğretmen 
istekli olduğu takdirde !ş ban
kasında açıhnış o!ıın cari hesaba 
Haziran ıçinde 25 ve gelecek 

aylar için d~ sıraıile yirmi be
ter liradan yüz lira kadar bir 
parayı yatırdığı takdirde koo
peratif tüzıiğüne (nizamname) 
göre ortak c.lacaktır. 

Bankaya para yatıranlar 

makbuzu kooperatif veznedarı 

bay Ferit Oğuza göstererek 

adlarını ortak defterine yazdı
racaklardır. 

Ortaklık para yatırmak ve 
kaydolm11kla tahakkuk edı· 

cektir. 
Hır ızhk 

Güzelyalı tramvay caddHin· 
de komisyoncu Bay Hüseyin 
Avninin e\ine hırsız girm~ ve 
baıı ıva çalmıştır. 

Buldan da 
Hava kurumuna 

Yardım 
Buldanda 10-6-935 günleme

mecinde Hava kurumu ıçın 

yapılan toplantıda Hava kuru
mu a üye yazı'.an ve yardımda 
balunanların para ile beraber 
adlarını bildiriyorum. Eu bıld.r· 
diğim üye bir günde kayt ol
muştur. Her gıl.ıı için üye ya
zılmağa gelen pek çoktur. 

Bu yolda çok çalışan tayya· 
re cemiyeti muhasibi İbrahim 
Acarın gösterdiği :ılakadaa 
ötürü sendilerini saymağı bir 
borç bilirim. 

iki gündenberi Tayyare ku
rumuna top!anan para 1300 
lira olmuştur. Bunun 3 bin lira 
olacağını ümit ederim. 

20 lira ve daha fazla yazı

laa arkadaşların adlarını bil· 
diriyorum. 

Mehmet Cirit 50, Tefik Gür 
20, Rüştü Akın 40, Ali Süren 
20, Ali Hamamcı 25, Halil 
Eralp 20, Kamil Yaren 40, 
Nazı• çelebi 30, Ali Yıldız 
20, Mustafan Arıkan 20, Yusuf 
Tunçer 20, Cevdet Kızılöz 20, 
Ahmet Şatır 20, Şükrü Oğuz 
20, Mehmet Çarıu 20, Ahmet 
Türkmen 30, İbrahim Oğuz 20, 
Halil Ölçelen 25, Musa Kızılöz 
20, Kemal Eralp 20 Kadir 
HalTacı 20, Şükrü Okut 20, 
Bekir Sert 20, Şevket Bayler 
20, Bozalaa 30, Ahmetli 30, 
Tosunlar 20, Tepeköy 20, Ka~ 
dıköy 20, Yayla 20, Narlı de
re 30, Külfalan 20 Çindere 20, 
Yenice 20, Güllü 25 şer lira. 

Bundaa baıkada 49 vataa
daş 480 lira vermiıtir ki ce
aan 1300 lira olmuıtur. Mem· 
lakette bir Yarlık ı;r;örülmekte• 
dir. Bundan sonra üye kayt 
edilenlari aynca bildiririm. 

Bulda nda Dilelc Yaylt•• • 
NACI ÖNCEL 

İkiçeşmelikte 
Çirkin bir hadise 

İkiçeşıaelikte kllçük Cingöz 
ıokaj'ında lstanköylü Sülayman 
kızı bayan Hatçenia Tayyar 
aamı•da evli bir phı tarafın· 

dan kirletildiği şikayet edilmiş
tir. Yapılan muayene netice
ıiade kızın iki aylık hamile ol· 
duğ11 anla~ılmııtır. Şikayatin

den muğber olan Tayyarın 

kaia validHi ve akrabaıından 
bir bayan, bayan Hatçenia 
evine taarruz ederek kendisini 
dövmüşlerdir. Hatçenin iki ay
lık çocuğu düşürülmüştıl.r. Za
bıtaca tahkikata devam edil
mektedir. 

Kavga ederlerken 
Kemerallında Hacı imamlar 

sokağında bir vak'a olmuştur. 
Berber Naki oğlu Reşat, Ka
zım oğlu Macit, Mustafa oğlu 
Şeref ve tatlıcı Hasan oğlu 
~ehnıat A!i kavga eder:erken 
Jandarma müfettişliğinde nefer 
Hasan oğlu bay N aum iıe 
karışmış ve kavga edenleri 
ayırmak istemiştir. Suçlulardan 
Sabri jandarmanın yakasına 
urılarak düimelerini koparmış 
ve hakaret etmiştir. Diğer suç
lular da Sabriye yardım ettik
lerinden hepsi tutulmuşlardır. 

Köylülere (bitik) 
llbaylık köy bürosu tarafın

dan verem, firengi ve içki hak
kında bir ( bitik ) bastırılmak 
üzeredir. Bu bitikte uzmanlara 
yazdırılmış çok değerli yazıl:ır 
vardır. Hastal.klıırdan nısıl 
korunulaca(:ını ve içkinin yap
tığı fenalıklar öz Türkçe ile ve 
açık bir dil ile anlatılmaktadır. 
G çeıılerde toplaaan köy muh
tarları kursunda verilen ders
ler de bastırılacak ve köy muh
tarlıklarına 2önderilecerktir. 

Onaylanan kanuna göre 

Çiftçiler borçlarını 15 
~ 7 ılda ödeyecekler 

Kanunun esasları hakkında tafsilat 
Kamutay öteyı:-Un yaz azalı 

kararını almadan önce, devamlı 
bir surette yaptığı toplantıda 

tarım, ekonomi, bayındırlık 

kultür ve finan~ bakımından 
çok değerli bir seri kanua pro
jelerini kabul etmiıtir. 
Tarım Bankasının 1931 yılı 

sonuna kadar olan ipotekli ve 
zencirl~me kefillikli bütün ta
rım alacaklarının yüzde Uç 
üremle on bet yıla bölülendi
rilmesi için olan kanun bunla
rın batında ıelmektedir. 

Bilindiği gibi, 1929 yılındaa 
önce ve ondan sonraki yıllarda 
ürün de~erlerinin dünya eko· 
nomik buhranı karfısında git
tikçe düşmesi, çiftçilrimizi fire· 
tim saypalarını karumıyacak va 
bankaya karşı olan borçlarını 
ödeyemiyecek bir hale düşür· 

müttil· 
Ödenmesinda çiftçilerimitlıı 

zorluklarla karşılaıhğı ve 20 mil· 
yon liraya vardıiı oraıalaaan bu 
borcnn çiftçiyi ııkaatlan ödene· 
cek bir şekilde bölülendirilmesi 
işi iae son yıllar içinde hükumeti• 
bir çözg• bulmak içiıa üzerinde 
durduiu batlıca mHelerdea 
biri ve belki de ım önealiıi 
idi. 

Bir taraftaa çiftçilerimizin 
hayatında bir ı;r;enişlik yarata• 
cak ve onu toprağıaa bajlı• 
yacak olan bir çözgeye varılır· 
ken gene yarlıği çiftçileriaiıı 
ıçın hayatii bir değerda 
bulunan Tarım Bankasının 
durumunun da ıöz onünde 
bulundurulması lhım idi. İtte 
bu iki önemli noktanıa, iki 
tarafın da d11rumlanaı kurtara
cak bir ıekilde bailanman 
için ilgili oruıalarce va kamu
tay komisyonlannca yapılan 

uzun incelemeler sonunda bu· 
lunaa tekil, öteygUn Kaautay 
genel topladtııında bir ka•un 
olarak çıkmı~ lııulun•aktadır. 

Türk çiftçisiain hayabnda bir 
dönü• noktaıı olacak ye onu 
iç ferahlığiyle tarlası üstilntle 

Sebzelere kurd 
Ariz olmuş 
Seferihisarda Sığacığın Ça• 

yırderesinde darı T• sebzelere 
kurd ariz olmııttur. Zarar ya
pan bu kurdlara karıı tedbir
ler alınmıttır. 

Seferihisar 
Soyguncuları 

Seferihisarın Dikmen dağııı
da Osmanın çadırını basan ve 
lsmailin ellerini bağladıktan 
sonra Osnıanın karısı bayaa 
Güllüye iekence eden ve yara
lıyan lsmail, Yusuf ve koca 
Eyip haklarındaki tahkikat ne
ticeleamiştir. Suçlu muhakeme 
için şerimiz ağırceza mahke· 
mesine verilmişlerdir. 

Yangın değilmiş 
Güzelyalı tramvay caddeaia

de 993 numaralı fmnın !.aca
sından fazla duman çıktığı gö
riilerek yangın zannedilmi, ve 
itfaiye Güzelyalıya kadar git
mittir. Yanı:-ııı olmadığı görü
lünce fırının bacası tetkik edil· 
miş ve bacada fazla kurumun 
biriktiği göri,ilmüştür. Bay Hü
seyin Arif hakkında şarbaylık 
nizaııuıamesine aykırı hareke
tinden delayı zybıt varakası 
tutulmuftur. 

Yeni andaçlar 
Narlıdere köyündeki aadaç 

bir hafta içinde, Bal-; ~vadaki 
yirmi gUn içinde İJitec tir. 

çalıştıracak olan bu kanunu• 
ana laatlarıııa göre; ve yukarı
da itaret edildiği gibi, Banka
nın envanterinde yazılı ödeme 
günü gelmiş veya gelmemi-t ve 
ııene bu tarihten sonra yeni 
belgitlere bağlanmiş veya bağ
lanmamıı 'ipoleklı zencırleme 

kefilli bütün tarım alııcaklıları 
yüzde üç üremle: ve on beş yıl 

süre il bölündürulecektır. Şu 
kadar var ki, herbiri beı lira
dan aşağı düşmemek üzen 
bölü ilk 1936 yılında alınacak 
ve bölü ödelleri heryerde ürün 
toplama va satma mevsimlerine 
göre he~ab olunacaktır. 

Bankaaın 1932 yılı başlan

gıcından sonra yeniden yapıl
mıı her türlü. ipotekli ve 
zencirleme kefilli tarım ödünç
leriaden olan alacakları bu 
kanunun hükmü d~ındadır. 

Tarım Bankasının bu kanunua 
hükü•leri içinde ödelle alıııa
cak zencirleme kefilli alacak· 
lanndan, kooperatif ortakla· 
rındaa olup kurulutlarından 
sonra bu kooperatiflere devr
edilmit olanları da sanraya 
bırakılmaktadır. 

Kuraklık va herhangi bir 
afat Teya mücbir ve üsao•al 
lıir sebep ile birkaç bö!Umlln 
bir kıaırıının •eya hepsinin 
ıonraya bırakılmasına zorağ 
görlilecek hallerde bu ıoaraya 
bırakma bankanın önergesi va 
bakanlar karuluııun onamila 
kararlatbrılır Ye soaraya ltıra· 

kılan bu blllülerd~n yüzde üç 
üreın alınacaktır. 

Öte taraftan bu kaaun ile 
tanm berçlarının bu ıuretle 
uzun yıllor için bölillendiril•Hi 
yüzünden bankanın itlemo Ye 
kir, zarar durumlarında pek 
tabii olarak görülecek önemli 
etkileriai karıılanıak içiıt de 
devlat, 1936 finanı yılından 
ba,Iıyarak laer yıl, bankanın 
üsnomal ihtiyat akçHİ olınak 
llzere bir milyon lira vermeyi 
Uzeriaa almıı bulunaaktadır. 

Çocuk bakım 
Yurdları 

llbaylığın bütün ilçeleriade 
çocuk yurdları açılmıt zaif v• 
bakımsız çocuklar bu yurdlarda 
bakım altıaa alınmıştır. 

Yeni bir meydan 
ilk tehir planında meydan 

olarak gösterilen yere rastlı

yaa hangarların -tarbaylıkça 
yıktırilmasına bugünlerde baı
lanacaktır: 

Önüne çıkmışlar 
Meniali ile salhane arasında 

bir vak'a olmuıtur. Oradan ge
çen Hüseyiıı. oilu Mustafanın 
önüne çıkan çoban Emin ve 
arkaliafı Hasan, kendilerinin 
bekçi olduklarını söyliyerek 
elli kuruş para istemiılerdir. 
Mustafa vermediğinden ke•di
sini döimU.,lerdir. Karakola 
•Üraçaat eden Mustafa üzerin
deki sekiz liranın alındığını 
söylemiştir. 

Bornovadaki 
Konser 

Pazar ı:-üaü Bornovada ziraat 
mektebinde verilen konser çok 
parlak olmuştur. 

Konser• Halkevimizin musiki 
kolu da iıtirak etmiş ve latif 
parçalarla gelenlere zevkli 
ve neteli bir saat ı:-eçirmiı!er
dir. 

Musamerede Izmirden ve Bor
novadan bir çok aileler bu
luıımuflardır. 

Eknıekle 
Oynıyanlar 

Ba teıatı bumc sııı,,.tdt -

700 kuruşa olan unun çuvalı 
dün akşam 775 kuruşa çık ış· 
tır. Bu tereffüü icap ettirecek 
ortada hiç bir sebep olmadı: 
ğına göre spekülasyonun önemli 
rol oynadığı meydandadır. 
fırıncılar cemiyeti başkanı bu
günkü vaziyete karşı biricik 
çarenin htanbul usulü 75rand
manlı undan bir çeıit ekmek 
çıkarmak, her fırını ıünde bin 
kilo ekmek çıkaracak erkeye 
(kudrete) eriştirmek olduğunu 
söy!emiştir. Fırıncılara gör_•: 
belediye bir taraftan bu tedbın 
alır, diğer taraftan da vurı;r;un• 
cularıa manevraları durdurll" 
!ursa ekmek buhranı kalmaz. 
Ziraat bankasının buiday satı
,ında bulunabilmesi için hail 
hiç bir cevap alın•amıştır.Du
rumun kesin olarak alınacak 
tedbirlerle normale ıokulmaıına 
şiddetle ihtiyaç vardır. ---Profesör Gassner 

Döndü 
Nebat hastalıklarının koru

ması için Şarıınızda yapılaca~ 
tesisatın yeriai tayin ve teıpıt 
etmek Uzer• bir hafta evvel 
t•hrimize ıelen Tarım baka•· 
lıiı uzmaalanndan profesör 
doktor Gusaer evvelki gün 
Ankaraya avdet etmiştir. Pro· 
fesör ıarımızda ya havalitıinde 
uzua boylu tetkikatta ltulua
muı ve bu tetkikatını Ortak
lara kadar uzanmıştır. 

Profeıör Tarım bakanlığına 

hazırladığı raperu verdikten 
sonra, yapılacak istaayonun yeri 
tayin edilecektir. 

Nüfus 
Sayımı için 
18 birinci te9rinde yapıla· 

cak olan aüfus sayı1DJnı• hak· 
kıyle tatbiki için hazırluan 
talimatnameler ilbay ve ilçe
ltaylıklara ıö•derilnıittir. Ta· 
limataamada sayıma eaaı ol
mak için yapıla• umumi kont
rollerde görülen neksanların 
bitirilmesi için giizel direktif· 
ler Tardır. 

llbaylık nüfus diraktörü Bay 
Mustafa Aktonua l:ıu önemli 
iti ciddiy tle bapnp diğer il
baylık teşkilatlarına bir nümu· 
ne tetkil edileceği kunetlıı 
Umit edilmektedir. 

Nakil 
Vasıtalarında 
Bayındırlık bakaalıjıaca ali

kadarlara Terilen bir bildirimde 
talebelerin nakil vaaıtalarına 
binip inmeleriade dikkat et· 
mesi ve acıklı hadi.eler 
meydan verilmemesi ıçın 

tedbirler alınması lüzumu bil· 
tılirmiştr. 

Brüksel sergisinde inhiı 

sar rakıları çok sahlıyor 
inhisarlar idaresinin Brlikıel 

Serııiıine gönderdiği maaöll· 

tın çok rağbet gördüğü !ı.aher 
alınaaktadır. 

Türk puiyonu Hrginin en 
güzel yerinde bulunmaktadır. 
Tnrk paviyonundan alına 'ey
ler arasında bilhassa r•kı çok 
harcanmaktadır. Son gelen bir 
haber bu maddenin diğer bil" 
çok Türk mamülitı arasıada 
Belçikada bulunan Türkler ve 
Ermeniler tarafındaa da yoğalı· 
tıldığını ( istihlak edildiiini ) 
bildirmektedir. 

Sergi, teşrinieTvele kadar 
açık bulunacaktır. 

GUrUllU yapmıt 
Sahil park gazinosunda sar

ho~ olarak gürültii yapan ve 
herkesi rahatsız eden Eyip oğ• 
lu Ahmed tutulmuıtur. 
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Alman ordusunda • 
enı 

E~ • e kumanda makamlarına halis 
an ır ınd la a geçebilir 

... 1 · ayısta Reich hükumeti 
) en· <:s er!ik kanununu neşrct-

r. Bu kanuna genel askeri 
n ' ef yetin tatbikinden son
ra \ az'ı J; z.ım gelen hükümleri 
3~ ı .adde içinde toplamaktadır. 
Vers~y muahcdesin:n icbar et

tiği c ,·t ve taleplere uygun 
olarak tanzim edilmiş olan 23 
Mart 1 21 tarihli zskcrlik ka
nunu şimd:I i yeni kanunun 
38 inci maddesile hükmünden 
du,urülmüştür. 

Yeni l .:nuna göre her Alm n 
askerlik yapmağn mecburdur. 
H tta harp zamanında erkek 
kadın her Alman vatan için 
1t·z. et ifo .na borçludur. Or
d da fa l hizmet için hn · s i
man ırkından o]mak şar ır. 

Hususi ahval ve şerait nlhnda 
bu knyd n istisnalar~ olnbTr 
fakat şu c"het k t'idir ki emir 
ve l· nu mal-..aml rına c l 
h ı Al 1 ır ından o an r 
ge ebilir. Ordu mensuplari.e 
m .. tekaitlcrine halis Alman ır
kından olmıyanlarla evlen
mek yasaktır . Halis Alman 
ırkından olmıyanlarm harp 
ltalinde ne suretle istihdam edi" 
lecekleri ayrı bir karar ve ni
uma ba2"1ıdır. 

Ordu, bunda• sonra 3 grub
dan müteşekkildir. Kara, deniz 
Ye hava kuvvetleri. 

Bütün ordu kuvvetlerinin baı 
kum;ındanı Führer ve Başve
kildir. Müşarüaileyhin emir ve 
mürakabesi altında Reich Har
biye Nazıra ordunu• emir ve 
kumandasını idare eder. As
kerlik mükellefiyeti 18 yaşın
dan 45 e kadar sürer. Harpte 
Ye bilhassa lüzum ve ihtiyaç 
hRlinde Reich Harbiye nazırı 
askerlik mükellefiyctiPi buna 
ehil Almanlar arasında daha 
ziyade teımil etmeğe salahi
yettardır. Askerlik mükellefi
yeti, askerlik hizmetlerile öde
nir. Bu hizmetler yeni kaaunun 
7 inci maddesinde tafsilen ka-· 
yit edilmiştir. Buna iÖre ilk 
önce muvazzaf hizmet devresi 
ielir. Bu devre ordunun yu
karıda kayıd edilen üç sınıfı 
için de 12 ay olarak tesbit 
edilmiştir. Muvazzaf askerliğe 
celp ve davet umumiyetle tak
wim yılında başlar. Çünkü mü
kellefin 20 yaşını doldurmuş 
olması şarttır. Bununla beraber 
ıönüllü olarak daha erken yani 
18 yaşını tamamladıktan sonra 
girmek mümkündür. Muvazzaf 
askerlik hizmeti için evvela i, 
ıaükellefiyetin;n ifa edilmiş ol
duğuna dnir bir vesika gös
termek şarttır. 

ihtiyat askerlik hizmeti için, 
muvazzaflı;.ı 35 yaşına kadar 
bitirmiş o!anlar çazırıhr. Bunu 
müteakip 45 yaşına kadar süre• 
re Landweber denilen redif 
hizmeti ~clir. Umumi harpten 
evYelki zamanda olduiu gibi 
muvazzaf hizmetlerini ifaya da
vet edilmemiş olan askeri mü-

kellefleri 35 yaşlarına kadar 
ihtiyat sayılırlar. ihtiyatların 
itleri ayrı bir makam tarafın

dan idare olunur. Bu makam or
du teıkilatının bir cüzü olup 
diğer idare makamları ile be
raebr çalışır. Bu huıuıta daha 
ayrıca hükümler vazolunacak
br. Askeri mahiyetten çıkarıl
mıf olan mıntakalarda ihtiyat 
·,ıeri sivil makamat tarafından 
ırörülür. 

Muvazzaf hizmet mükellefle
rinden hariç tutulmak için halis 
Almak ırkına meıuub olmak

baıka ıebebler dahi var
y ani askerliğe ehliyeti ve 

1 
istisna edilmemiş olmak gibi hal
ler vardır. 

1 

Ağır hizmetler cezasına mah
kum olanlarla medeni hakları 

düşürülenler, divanıharblcrce 

askerliğe ehliyet ve liyakati 
olmadığına karar verilenler, 

let tabiiyetini dahi haiz olsa -
yine Reich Alman tebaasıdır. 

Şimdiye kadar yabancı bir 
devletin ordusunda muvazzaf 
askerlik hizmeti yapmış olan 
bu gibi Alman tebaaları bu· 
nunla A!m<!n arkerlik mükelle· 

ıııau m·t usım lcrn bil" mu/ı•e e 
devlete düşmanhk hnreket ve fiyetinden kurtulamazlar ise de 
faaliyetleri töhmetile hakların- sulhda bunların muvazzaf hiz-
da mahkemelerce hüküm veril- metc alınması ancak ayrı bir 
miş olanlar askerlik için ehli- karar ile kabil olur. 
yet ve faaliyetten mahrum sa- Askeri mükelleflerin mezun 
yıhrlar. Askerlikten istisna edi- sınıflar? (ihtiyatlar, yedek ihti-
lenler tabib raporu üzerine hir.- yatlar, redifler) ihtiyat hizmet 
mete yaramıyacağı sabit olan- bürolarına tabi olup yılda bir 
larla bazı ruhanilerdir. Yeni defa içtimaa çağırılırlar. Bu 
kanunun 17 nci mf4.ddesi ya- sınıflardan hangilerinin ne 
hancı memleketlerde yaşıyan müddet için talim ve ter-
ve esas itibarile askerlikle mü- biyeye davet edileceklf'rini 
'kellef bulunan Almanların as- Rcich harbiye nazırı tayin eder. 

kcrJiklerine aid hükümleri Bu hususa dair ayrıca hüküm-
ihtiva ediyor. Yabancı memle- ler vazcdilecektir. Yeni kanu· 
ketlerde yaşıyan ve uzun nun yirmi birinci maddesin-
müddet için yabancı memle- deki hükümler asker, askeri 
ketlerine iİtmek istiyen Alman memur, zabit, küçük zabit ve 
askeri mükellefler, iki seneye nefer gibi mefhumları tarif ve 
kadar ve müstesna hallerde tesbit etmektedir. Yirmi dör-
askeri mükellefiyetinin sonuna düncü madde hususi sebepler 
kadar yani 45 yaıına kadar dolayısile hizmetten ihraç hü-
bu mükellefiyetten hariç tutu- kümlerini ihtiva etmektedir. 
labilirler. Fakat bu mükellefler, Muvazzaf hizmetteki askerler 
yeni kanunun 5 inci madde- için ihraç hükmü, hizmete el-
sinin 1 inci fıkrası hükmünden verişli olmadığı hakkında ma-
ancak pek müstesna ahvalde fevkin vereceği karar üzerine 
hariç tutulabilirler (bu fıkra tatbik olunur. Zabitlerin mu-
bütün askeri mükelleflerin bir vazzaf hizmetten ihracı, ken-
ıeferberlik vuk~unda kendile- dileri için istihdam imkanı bu-
rını ordunun emrine hazır lunmadığı vakıt yapılır. Ordu 
bulundurmaları mecburiyeti o!- ve mezun sınıflar mensupları 
duğunu ve bu nıükelleficrin mahrem tutulması emredilmiş 

istihdamına aid kararların Re- olan hiımete ait hususab gizli 
ich Harbiye nazırı tarafından tutmak mecburiyetindedirler. 
verileceii,, kaydini havidir.) Bu m.!cburiyet askerlik mükel-

Yeni kanuna göre her AI- lefiyetinden çıktıktan sonra da 
ruan - başka yabancı bir dev- bakidir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ihtiyat zabiti 
Yetiştirilecek 

Kısa hizmetlilere 
1 - ihtiyat zabiti yetittiri

lecek kısa hizmetlilerden 330 
doium u ve bunlarla muamele 

iÖrenJer ve daha evvelki do
ğumlulardan olup ta muhtelif 

sebeplerle geri kalmış deniz 
ımıfmdan geri sınıflara ayrıl
mış olanlardan ya nız askeri 
orta ehliyetnamesi olanlar bir 

temmuz 935 tarihinde ihtiyat 
sübay mektebi komutanlığında 
bulunmak üzere sevkedilecek
lerinden yirmi haziran 1935 
tarihinden itibaren yerli ve 
yabancı bilumum kısa hizmet
liler As. ehliyetname hüviyet 
cüzdanı ve mektep şahadetna· 
meleri beraberlerinde olduğu 

halde ıubeye müracaatları. 

2 - Tam vaktinde mektep· 
te bulunmıyacaklar hakkında 
kanuni muamelenin tatbik olu-

\ Panay1r komitesi 
Panayır komitesi dün lbay 

general Kazım Diriğin başkan
lığında tam mevcudu ile top
landı. Panayırın umumı Regle
manı madde madde okunarak 
onzylandı. Ve bu talimatname
nin basılması için matbaaya 
verilmesi kararlaıtırıldı. 

Ankaradan nümunesi gelen 
afiş ile Viyanadan nümunesi 
gelen rozet çok beğenildi. Pa • 
nayırın Filistin, Sürye, Mısır, 
IstanbuJ, Ankara, Macaristan, 
Çekoslovakya mümusilleri in
tihap edildi. 
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~ Tecrübeli N 

Bir hayan iş arıyor 
~ Stenodaktilografiyc v~ üç 
N dil üzerine muhaberah ıda- N 
N reye muktedir tecrübeli bir N 

bayan iş aramaktadır. Fran-
sızca, lngilizce ve Almancaya 
tamamen vakıftır. Arzu eden 

~ ticarethaneler veya mfü~sse
S selcr gazetemiz idaresine 
s her gün öğleden sonra tele
~ foıı ederek malumat alabi-

Bükreşte toplanan 
Balkan Tıp birliği kurultayında 

-
Bir çok Roınen profesörlerinden başka eJli kadar Tiirk, Elen ve 

Yugoslav profesör ve doktor iştiı·ak etti - Söylevler 
Ankara, 16 ( A.A ) - Son 

posta ile gelen Romen ıaze· 
teleri Bükreşte bu hafta içinde 
topla11an Tıb birliği kurul
tayı hakkında uzun malumat 
vermekt elerdir. 

1932 Üçüncü Balkan Konfe
ransında esasları kararlaibrı
lan bu birliğin ilk kurultayına 
birçok Romen profesör ve dok 
turlarından başka elli kadar 
Türk Elen ve Yngoslav profe
EÖr ve doktor iştirak etmiştir. 

Türk de!cg ferinin baıınd~ 
doktor profewör Akil Muhtar, 
Elen del c'cr"nin b~şmda Dr. 
prnfe ··r V n ... i ... ve Yugo l v 
o e ~e'e ·- · ı... ında ise, Dr. 
p ... o e eh- z. a Marn.;:oviç bu
lunm~kt idi. 

Kurulb:ııyın Romanya sağlıtc 
b kam Dı·. Kostinesco tarafın· 
dnn açılm"':;ı dnn onrn Bükrc:, 
un"ver :tesi re.~ örü Dr. Ghe.
orgniu sayın me5lckdaşlarmı 
lınraretle sel m nmış ve kurul
tayın programını okuduktan 
sonra sözü Parlamentolar kon
feransı Tomen grubu başkanı 
orta elçi profesör Pella'ya ver
miıtir. 

Profesör Pella söylevinde de· 
miştir ki: 

Balkan konferansı Romen 
grubu, sizleri baıkam vaııta
siylc selamlamaktadır. 

Romen grubu, Balkan Tıb 
birliğinin, buiÜn ıizia çalışma
larınıza sahne olan aynı Bük
ref şehrinde 1932 de toplanan 
üçüncü balkan konferansı es
nasında doiduğunu unutma-
maktadır. 

ister Evrensel ister Yersel 
olsun, barışı organize etmek 
istiyen hiçbir eser, Dektorlara 
düıen vazife mühimsememez
lik edemez. 

Bunun bir misalini, ta arsı
ulusal birliğin, uluslar cemiye
tinin ana yasasında 2örüyotuz. 
Bu ana yasanın 23 ve 25 inci 
maddeleri hastalıkların önüne 
geçmek, onlara savaşmak ve 
dünyada acıları hafifletmek 
için devletleri arsıulusal ted
birler almaia mecbur el•ek
tedir. 

Ana yasanın bu hükfım.· 
lcrini yerine getirme:k için
dirk ki uluslar cemiyetiııin or
ganizmleri ve hele sağlık 
Damii Komitesi, çok ziyade 
takdire de~er faaliyet göster
mektedir. Balkan andlaşması 
için de bir Balkan memleket
leri Tıp birliği, böyle bir an
la,manın siyasal, Ekonomik ve 
Enteleksüel alanlarda yaptığ iş 
birlij'i eserini insanlık alanında 
tamamlamağa yarıyacaktır. 

Balkan bp birliji, birliiin 
bütüm mümessilleri için aynı 
olan çok derin saihk mesele
leri karşısında bulunmaktadır. 
Çünki geniş bir doium faali
yetine karşı yazık ki çok dü
şündürücü bir çocuk ölümü 
f azlahğı vardar. Birliği doiru
dan doiruya ilçileyen bu gibi 
meselelerin aydınlatılmaaından 

başka, Balkan Tıp birlii'i, da
ha genel olarak, Entelekıüel 
iş birliii alanında da iyi itler 
yapacaktır. 

Gerçek doktorluğuu başka 
şeylerle ölçülemiyecek insaniğ 
bir değeri vardır. 

Bir doktor, ilim adamı olarak 
yükseldiği emin ve rahat mın-
takalarda bile, ulusların vicdan
latına hükmeden büyük cere
yanlardan kendini tecrid ede
mez. 

Meslegi, metodları ve kendi
sine Fizik hayatın mekonizma-

ren tecrübesiyle, doktorun va
zifesi, ruhun hayatını uzatmağa 
yarayacak bütün Sosyal ve 

1 

Arsıulusal iş birliklarinin her 
çeşidine iştirak etmektir. 

Ilmiğ hakikat ile insaaii te
sanüd arasındaki yakın alika 
ve haklar nasıl birdenbire mey
dana çıkıyor: 

tnr: "Hiçbir zaman ayırmamak 
daima birleştirmek.,, 

Balkan paktının temelinde 
büyük kurucularından biri olan 
bay Titüle~konun bu formülü 
vardır. 

Romen gurubu adına, Bükreş 
toplantısına böylekalabalık gel
diklerinden dolayı Türk, Eıen 

Rub·eşle>ı bit" mnıı:at·a 
Belki her alandan ziyada ve Yugoslav aJim doktorlarına 

doktorluktadır ki herkes ya- minnettarlık hissiyatımızı ifade 
pılan büyük keşiflerden istifade etmeden geçmiyeceğim. 
eder. Ve arsıulusal tesanüd, Memleketime gelince, Bük-
bilgili neticelerinde olduğu ka- refe gelmekle, Balkan konfe-
dar araıtırmalarında da mev- ransı arkadaılarım olan sizler 
cuttur. bazı şehirlemizle köylerimizi 

Bundan dolayıdır ki ben, Bal- görmüş bulunuyorsunuz ... 
kan yarım adası Uluslarının Aramı7.da birkaç ıün kal-
yakınlaşmaıı işinde Balkan Tıb makla, çalı,an Romen ulusunun 
birliğinin yapacağı büyük va- derin barış arzusuna şehadet 
zifesinin önemini timdiden gö- edeceksiniz. 
rüyorum. Netice olarak, Balkan tıb 

Büyük hıılk kitleleri üze- haftaımm muvaffakiyeti ıçın 
rinde yapacağı tesirle, barıt temennide bulunhıayi fazla bu-
idesini harekete getirmek, bes- luyorum. Çünkü sizi harekete 
]emek ve genişletmek vazife- getiren müşlerek bir çalışma 
ai de gene Balkan Tıb birli- azmidir. Çüakü sizi birbirleri· 
iine düşaektedir. 1934 Atina nize yaklaştıran hakikat aşikir-
paktının en ileri amacı da gene dır. Ve bunlar doktoru daima 
bu idedir, v1t o pakt ki işi, insan mahluklarının ve binne· 
Balkan Ulusları ıçın arazi tice arsıulusal barışın samimi 
tamamiyetinin teşkil ettiği kıy- dostu yapmıı olan hasletlerdir. 
meti yüksek hukuku malı ha· Rrofesörün çok alkıtlanan 
kiki surette muhafaza etmektir. bu söylevinden sonra Yunaniı-

Balkan paktını imza eden- tan adına profesör V ensis, Tür-
lerin bu huıustaki düşünceleri. kiye adına profesör Akil Muh-
bu devletlerden birinin tefi tar ve. Yu2'oslavya adına pro· 
tarafından söylenen sözleri fesör Marko•iç de birer ıöy-
tekrardan daha iyi bir surette )ev vermişler ve Balkan tıb 
ifade oluaabilir mi? birliğinin büyük vazifesiRİ te-

Bütün Romanyalıların birle,- barüz ettirmiılerdir. 
mesi üzerine vücude ielen ıi- Sağlık bakanı Dr. Costinea-
nırların geçilememeliğine işaret ko da ierek doktor ierek hü-
eden kral Karol şöyle diyordu: kfımet azası sıfatiyla del~geleri 

'
1Bu b"rleşme, hcrfeyden e•- sel5mlamış ve kurultay işleri 

vel tarihin bir mecburiyeti oldu- arasında en büyük önemin Bal-
ğundan dolayı meydaaa geldi. kanlar için en derin meseleyi 
Birleşmenia bu biolojik mecbu- teşkil eden kır hıfzıssıhhaaına 
riyetidir ki ebediliğine en l:tüyük verilmİf olmasıadan dolayı 
ıaranti teıkil ediyor. Bu top- memnuniyetini bildirmiıtir. 
rak üzerindeki etnik haklan- Balkan deYletleri baıkanla-
mızı ileri sürmekte ne kadar rına tazim telgrafları çekilma-
iarar etsek yeridir.,, ıine karar verildiktea sonra 

Atina paktıaı imz.a eden bü- daiılan bu lik toplaatıdan 
tü• de•letlcrin bu deria kana- sonra toplantılarda Balkan dev-
ati, barış muahederiain arazi letlerinde genel sıhhat itleri 
hakkındaki maddeleri tarafın- hakkında raporlar okuRarak 
dan vücude getirilen adalet bunlar Uzerleri•de deierli ko-
eseri için saraılmaz imam kar- auşmalar yapılmıştır. 
tısında bu maddelere yapılac~k İlk günün alqamı Dr. Pro· 
her türlü kastı• barııı derin f esör Akil Muhtar Bükreı rad-
ıurette ıarsacağı muhakkaktır. yosunda "Balkan tılt birliği ve 

Atina paktının hiç kimseye hanı,, mevzulu çok alika top-
kartı bir vaziyeti ol•adıiını, lıyan bir konferanı vermiştir. 
olmıyacağmı ve hikmeti vücu- B Ik 
dunun tesanüt ve iş birliği ol- a l?n tıp birliği kurultt ı 

liyeleri üç gün sUren teplant.-
duaunu herkese bildirmek te ı d • d ar arasın a Romen hastaha-
birHkler üyelerine Üf en bir 
va:ı:ifedir. Tesanüt ve iş birliği nelerini ve büyük Romen pro-
ise, önüne geçilmiyecek kanun· fesörlerinin kliniklerini de iez-
ların arsıulu,al münasebetlerin- miılerdir, 
de, öyle esas hakikatler.lir ki Hükümet ve ltelediye tara-
Balkan uluslarının mazide baı- fından verilen ziyafetlerden 
larından geçip kederli hatıra- batka saylavlar kurulu baıkant' 
ıını hali muhafaza ettikleri hay Saveano kurul biaaaında 
tecrübeler bunların doğruluiu· kurultay üyeleri ftrefine bir 
nu daima 2'Östermiştir. kabul resmi tertip etmiş ve 

r ~emleketin bir büyük adamı karşı ıklı hararetli söylevler ve-
bütün görüşleri bug-ünün haki- rilmiştir. 
katleri!e yarının ihtimallerinin 
t~madisini bulan hareket ala- Kurultay üyeleri, ıon top-
nında azimli ve fikir alanında lantıdan sonra, Prahova ve Olt 

b · tanda akınlar va dil · 
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DELiLER 

..... • ' .. -l). 111111111111 

Tarihi Tefrika 
ikinci Kısım No. "San 

raliçe Mari Stüart lskoçya tahbna 
Geçmis bulunuyordu 

•zar vünJeri, büyük mey
larda korporasyonlar Klüb 
ve Pall oynamak için tep
lardı. Aynı zamanda yay 
eri yapılırdı. Yağmurlu 
rda blyük hangarlarda 

•tılu yapılar, daaıa, •t• 
ve kijıt oywalan oynanırdı 
anları saat yedi ile dokuz 

mda halk tertip edilen ha• 
aksa ederdi. Kraliçe 

• zamanınm dumandan göz 
ıörmiJ•• tavemaları lüks 

iagler IWlie kalbedilmişti. 
bunlarda neşe veren ha

~kiler iÇiliyordu. Yaz mev• 
iade nehir layaJaranda yarıt· 
a birinci gelen sanclallara, 
alzel kıılua, e.- muntazam 
delere mlkifat!ar verilirdi. 

Öte yandan parlamento na
lllağlub bir armada yapmayı 
bfaama koymu,tu. Bitin dil
.fllnce1er, lngiltereye en kuv
tetli bir filoaatlamlamaja çn• 
rilmif Kibim. 

Elizaltet bu ı.u.u.ta nazırla· 
nnan ileri sürdükleri fikirleri 
paylqıyorcla. 

1•1tofr• Krallçesl 
lldaci Frauun ölünce Kra

• Mari ........ , .... düa
... t •. Katema Dts Meclicl ee· 
..... reamini .ateakib seliai
ni~ ... fliiıaWan a,.tan 
olau Giı'fer nezdine fiderck 

medici böyle diyordu: 
" L · k orene ııt, ızım. Orama 

havası ve •ahit teess6rihı6 
dağıtbr. ,, 

mu, kaç yaşındadır? 
Bütü11 buaJar e · zabet için 

önemli meselelerdi. 
Nazırlarına gelince onlar da

ha vahi~ meselelerle meşiul
dular. 

KraJiçe Mati l(atothditf 
temsil ediyordu. Yalwız huzuru 
bile lngılterenin takip ettiti 
siyasaya enreller çıkarabilirdi. 
Genç kraliça komtusuaa soru
yordu: 

- Ben l.koeya sahill•rine 
çıkarken lnl'iliz filosu neden 
bllyük manevralar yapıyordu? 
Elizabet ona fU ceYabı Yer
miftı: 

- Eski b r a.tlet11n"ıd"r: 
Fraaaa Manp ıemder" cık

0

ar 
dı mı, biz harha hazar Oi uz." 

iki Rakip 
Birbirlerinin yüzlerini irile 

görmeden iki kraliçe arasmdk 
r•kabet bauöatermitti. Bu
nunla beraber U,Uen nazikine 
olmakta devam ediyordu. Fran
nnın en biivük duacılarıadan 
ve Giz ailesinin en küçüğü 
olan d&k dö Giz yeğenine İa
koçya •eyahatiade refakat 
etmişti. Şimdi Kraliçe Eüa
betin daveti üzerine Londraya 
ziyaret ebDİf, saygı ile karşı
lanmıştı . 

Yan papaz, yafl aaker olan 
bu sergüzeıtçi ElizabeHn ho· 
fllDA ıitmifti· 

- Olt ...U.lieiair, diyor· 
du. Sizi çıldırasıya seviyorum. 
FWt a Kale'mi a1e 

nizden nefret ediyorum. 
Kraliçe Elizabet Viadsordaki 

beklret ocluanda dük dö Giz 
..,efiae özel bir ziyafet ver• 
mi,ti. Bu ziyafet eğlencesi aa• 
•ızın ea çılgıaca bir telavete 
çe•rildi. Çok içildi. Da vctliler 
ad '.,..._ iaen melekler 
ıibi on dört enfes lnzıa yan 
pplak bir halde kendilerine 
yakl11tbkları görünce f&I& 
kUlılar. KraJiçe baalan tak· 
dim etti: 

Türk güreşçileri .. --------Berlin olimpiyatlarına iştirak 
Ederlerse iyi yer alabilirler 

qay Raul Peterin gazetemize be} anatı • . .. 

kmda bir kaç sual sormaklıiı

ma müsaadesini ric~ ettim. Türk 
spor muhiti \izerinde büyük bir 
sempati yaratmak ve TÜTkiyeye 
gelen bitiln ecnebi 3ğretmenle· 
rine fak olduğunu Ttirk güreşi
ain buııünkü ulusal muvazende 
yaratbjı v..-lığile ispat eden ae• 
vimli hocası beni büyik bir ne• 
zaketle karşıladı. Sorunuz cevab 
vereceiim dedi. Yakında Tür
kiyeye l'elecek Macar güret 

Muhte..- bir hayattan he
nüz aynlan Kraliçe Lorendeki 
hayatı pek te cazilt bulmamıfb. 
Dayıauna aileai ve kızlan, ha· 
lalan can llkaa iuanlardı. He
le halua oaa ...... lanadaa ay· 
na. .... , bllttba ziaetlerin kili
aaya hiba etmuiai tavsiye edi· 
yonla. Mari Stuart buna da-
1umaktı=e Sbçya1a plerek 
Frauuwaaua llümii ile kaıvan 
talilaini Wr ku d• orada 4e
nemeyi •ltGadi. Dokqmncu 
Haarinia ~ii file krali· 
ça Marinia biacliji ıemiyi zaif 
w W..Jtl ..- t:utmamna 
rajmea M.rt ......_ Firth 
kıyılaımda Skoçya toprağına 
ayak basb. Mariyi, kraliça Eli
zabet ıem·ıe nin top!arından 
Franttz gem eri değ"J, sis kur ... 
tanm,b. Bir kaç ıün sonra aa. 
İopterenlla rasli ajanı olan Je
aa Konoks, Se le ,.._..,.ya
z11ordu: 

&n.sc tHJr - takımının ku•vetini a8yleyiniz. 

" Kraliçe Marie bu sabah 
Edimburga çıJlb. O bir kadın 
d.p, esatiri bir a'ibc gibidir.,, 

Filhakika Mari P&rl8İn 808 

moda anna g6re geyinmişti. 
Kalave renginde kadifeden el
bi,eai. aimle .... mit kapı, in
cilerle ıriillemait kuvafirl (nç
ları), albn kumaşı ile bu ıüzel 
kadın çok heybetli aörünüyor.ıu. 
lskoçya ı ar dalıaların kendi 
ülkelerine attıtı romantik kra
liçeyi cl>ıkunlukla karşdadıJa.r. 
laeiltercıaia bltiin katolik ile· 
lllbün iştirak ettiji bu sevinç 

--, .... cam Elizabet.i enditeye 
dltlımo,tt. O etrafındakilere 
ı•u IOl'Uyoru: 

- lakoçya ktaliçeaiailJ tleri-
8İ de beaia kadar beyaz 
muhr? Hele Ediolburıtaa aeo
lealenl-. .,.. ,,.. ••lümat 

ı. Jlari Lut& O-.JIQnJ. 

............... , ... ~·································································· 
Başiktaş Ankara Gücünü 

O - 8 sayıla yendi 

zaman 
idi. 
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Adis-Ababa ne vakıt yapı dı? 
,.,, ~z:ıı ıı •••• uı~ ~~ 

Borsa Haberleri ~ 
DUn Borsada 

Yapllan Sat.şiar 
~ 

"' ) 

' 

imparator ikinci Men eliğin zaferden Uz Um 
Çu. Alıcı Fi at 
90 T Debas 11 12 87 

çok isabetli bir kararı ... Sonra 24 Ş Remzi 15 15 
21 S Gomel 10 75 14 
16 M Suphi Bay. 10 75 12 

1-i ~ .. ~-~ eşjstanın çiçek şehri tabiiğ güzelliklerile meşhurdur. Fakat 
bu güzellikler içinde korkunç sahneler de eksik değildir .. 

15 H Alyoti 11 62 11 62 
13 K A Kazım 11 50 11 50 
12 E Roditi 13 50 15 

4 S Süleymaao 10 50 10 50 
195 Yckün 

lst~ tı-olm.. Haziran .• 
DAGt:NS NYHETER yazı-

yor: 
(Oiinyanın iki büyük yaniın 
merkezlerinden birini teşkil 
eden Habeşelinin payıtahtı, 

dünyanın coşkun ilgisini ken
di üzerine çekmiş bulunuyor. 
Büyük ve insafsız bir harba 
hazırlanan Habef ülkesinin 
hükumet merkezi nasıl bir 
tehirdir? Bu huıuıta bir Is
Yeç iazetesinin yazısını ay-
nen .. ... •. ,. .... -·) 

Habe11eıırmı payıtahtı oJ&n 

Addis - Ababa şehriain uzun 
bir hayatı olmadıj'ı ı-ibi saygı 

ile karşılanmağa deier bir i•ç
mişi de yoktur. Buraısı yeni sa
yıhıbilecek bir ıehirdir. İmpa
rator ikinci Menefik; ·1896 da, 
Şimalden, Eritre cihetinden 
gelen İtalyan kuvvetlerini kar
ıılamak için topladığı askerJeri 
düşman üzerine sevkederken 
lcarar2'ahını Entote dailarının 
eteklerinde u2.anan yaylada 
kurmuştu. Yemyeşil meraları, 

zengin ekimleri hem ordunun 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
oyunun temdidi vaktı geçirmif 
Y• ikinci Altay - Gözlepe ma
;ına zaman bırakmamıştı. Bit
talri ielecek haftaya bırakıldı. 

ikinci takımlar 
Sabah yapılan Altay - Altıa

ordn (B) takımları maçını Altay 
3-2 kazanarak şampiyonluğu 

kazandılar. Bu iki takımın pua
aı berabere gelmişti. 

Bisiklet yar••• 
Maç esnasında bisiklet heye

tinin tertip ettiği saha etrafın
da 50 turluk bisiklet yarJşı ya
pıldı, bu yarışa İzmirin ea iyi 
üç ltiıikletçiıi iştirak etmiıti. 
Bu itibarla aralarında ciddi bir 
yarıf bat göstermif ve halkı he· 
yecanlandırmıfhr. Fak at turlar 
çoğalınca K. S. K tan Riri 
diğer iki yarıfçıyı geride bı
rakmaya başladı. Ve bu va
ziyet turlar çoğaldı~ça Riri
nin lehine olarak 'evam etti 
o dereceki daha kırkıncı tur
da Riri diier ikiıini bir tur 
bindirmişti. O zaman üçü 
arasında yeniden bir ya
rıt başladı. Ve İzmirsporlu 
Klzım başlaagıcıada oldugu 
ıibi bu defada Ririyi klh a-e
çerek kah geride kalarak ken
disini fazla sile yordu. Ve son 
turda hemen arkasından ge
len Altaylı Muıtafanın kendi-
_g_ •ecaauiae aani olamadı. 

iaşesini hem de katırların ye
mini bol bol temin ediyordu. 
İklimi sağlam, içecek suları 
boldu. Hele sevkucceyt balcı
mındaa yüksek değeri impara
torun nazan dikkatini celbet
Mifti. Bir kere İtalyan ordula
rmı bozguna uğratarak yurd 
topraklarından ko•ma işini bi
tirince, yani Adua zaferinden 
sonra, imparater aynı yaylaya 
döndü. 
ikinci ziyaretten sonra 

qu ikinci z· .. ~ ·:"c , 1'11enelik, 

ler sanki bir damla su dökül
memiş iİbi kurur. Ertesi günü 
oğle vaktı aynı fırtına yeniden 
bafgösterir. Burada oturanlar 
buna alışmışlardır. Sokaklar ve 
caddelerin dağ eteğinde inişli 
yapılmış olması hiçbir \lude 
ıu toplanmasına imkan bırak
maz. Bu sağnaklı yağmur:ar 
hem ıehrin saihğı, hem de 
memleketin hareketi için her 
şeyi bol bol temin etmiştir. 

Eylül ortasından sonra da yağ
mur, fırtına mevsimi geçer, 
Habeşlerin güzel mevsim de
dikleri sezon başlar. 

Avrupahların vaziyeti 
Deniz sathından 2500 met

rede yapılmış bulunan Adis -
Ababa, bu kadar yüksekte 
oturmağa, yaşamağa alıtma· 
mış o!an A vrupahlar ıçın 

sağlık bakımından başı mah
zurları ihtiva etmektedir. Ha· 
va kesafetinin azlığı, tazyi
kin eksikliği Avrupalılarda 
kalp buhranları ve soluk alma 
güçlüğü tevlit etmektedir. 

Adis Ababada su 80 dere
cede galeyan haline gelir. İıte 
bundan ötürüdür ki Habeşin 
lım yüksek dağ şehrinde yaya 
ıriden Avrupahya hiç rast ge
linmez. Her kes kendi haline 
göre otoırohil veya başka bir 

binek. vasıtası ile gider. Yor-

l>urada yenı bir payitaht kur- iUnluktan s~kmır. Habeılilere 
g-elincr, onlar bu vaziyetten hiç 

mağa karar verdi. Tam 35 yıl 
önce temelleri atılan Adis-Aba- te müteessir olmuş değillerdir. 
ha ( Yeni çiçek ) ~ehri, iıte Dağlılar kesafeti az havaya 
böyle doğdu. ahşmıılardır. Hayret edilecek 

Eski lmparatorun bu intihabı kadar çabuk yürürler. Uzun 
çok yerinde olduğundan şüphe yürüyüşlere mukavemetlidirler. 
edilemez. Zira Adis _ Ababa Hiç bir şeyden yorulmazlar. 

lmparatorluğun hendesi mcr- Adie Ababada efendilerinin 
kezi sayılabilir. Arazisinin tabiğ arabası arkasınan atlar kadar 
e gelleri yüzünden dııardan çabuk koşan yı~ın yığın hiz-
gelecek düşman kuvvetlerinin metçilere her gün rast gelinir. 
sokulmasına imkan vermiyen Adis Ababaya gelen yaban-
bir saldırışı çok güç kılan bu cı yolcular yukarda olan istas-
şehrin müdafaası tabiğ istih- yonda geniş meydanlığa lndi-
kamlarma katılan inşaat ile ler mi bir hükumet merkezin-
takviye edilmiştir. Hattı Üstü- de olduklarını zannetmezler. 
vada bulunmasına rağmen ik- Meydanda Habeş arslanının 
Jimi çok hoştur. Dünyanm pekiz yaldızlı heykeli vardır. Gözler 
büyük ıehirleri kapılarında şaıkmlıkla etrafa çevrilir. B r 

ıokak. bir ev aranır. Asfalt bu kadar güzel manzaraya 
genıf bir yol tehri iıtas-

maliktir. Dağlarla sarılmıf olan yona bağlamıştır. istasyon 
ıehrin pitoresk manzarası çe-

civarını dolduran ber çeşit 
kici, güzelliklerle doludur. lüks atomobillerdea biri•• 
Yemyeşil yaylalar, büyük or- atlıyarak şehria yolunu tu-
manlar, birbiri ardıaca uzanan k taca ıınız. Yolda kafanızı ıu 
bahçeler bu şehre verilen çi- düşünce iıgal edecektir: Bu 
çek haldı olduğunu gösterir. ıehirde bina yok mudur? 

2soo metrede 
Yolun iki tarafı bahçelerden 

Seaenin büyük kısmında, 
dd uzanan sarmaşıklarla sarılıdır. A iı-Ababa şehrinin yüzü 

bol güneş ışığı ile güler. Mavi Evler bu bahçelerin içiadedir. 
gök yüzünde bir bulut beneği- Muazzam okaliptuı ağaçları gö 

rülmelerine manidir. 20 dakika ne bile rastgelinmez. Fakat 
süren biryolculuktan sonra şehre 

haziran ayı geçti mi, eylül or-
girerken ilk karşılaştığıaın bina 

tasana kadar çok garip meteo· 
rolojik hadiselerle karşılaşılır. harbiye bakanlığıdir. Biraz 
Şafakla beraber açık hava ileride, d;ılaa geniş ve daha 
öğlene kadar ıürer. Fakat öğ- heybetli Ye bütün ıömineler-
le oldu mu herıey deiiıir. den duman çıkan bir bina g-ö-

rülür. Hava kararır. Müthiş bir bo-
ra, fırtına baıgösterir. Tufam Bu bina bir fabrika değil-
aadıran sağnaldı yağmur baı- dir Adis-Ababanın sailık ban-
lar. Göle gürültüsü 0 kadar ıık yoları, termal iıtasyonudnr. 
ve çoktur ki insan a-ökle bera- 70 hararet derecesinde fışkı-
ber yerine sarsıldığını zanneder. ran ~ u kükürtlü ıuyın tifa 
Bu fırtına devam ettiği müd- hassalaı ı fazladır. 
detçe herkes evindedir. Saat- Nafia bakanhlı 
Jarca ıtirea aağnaklı boradan Otomobilimiz: bira daha iler-
ıonra herıey yeaiden iotiıa- leyince keıme taıtaa yapılmt• 
mına ıirer. Alqama dojru zea&'in tezyinatlı bir ıarayla 

Hra. d..,W- llua ac.ar. Y ...... •~·~----url!iatacakbr. B•ruı nafia 

bakanlıiıdır, Nihayet yıldız şek 
tinde bir meydana varacaksınız. 
Mutelif büyük caddeler hep bu 
meydana bakar. Büyük bulvar
lardan biri Addis-Ababanm 
çarşısıdır. Muhteşem mağazalar 
düyanın dört köşesinen gelen 

l lalıe.'1 
maıaulat ile doludur. Her gün 
sabahta• akşama kadar bu 
çarşıda ıonu ielmiyen bir pa

zarlık havası var. Alıcılar satı
cılaun cenkleşerek mal alırlar. 

Her taraftan binbir çeşit ses yük
selir. Kimi bağırır, kimi şarkı 
söyler 2'ibi mallarını satmağa 

çah,ır. Büyük caddeler küçük, 

dar ıokaklarla bağlanmıştır. 

Bu .300 bin kiıilik koca ~ehrin 
uyandırdıiı duygu, hili 300 
bin kişilik bir kamp duygusu-

dur. 
Gündüzleri bütün sokaklarda 

ve caddelerde kalabalık, hare• 
ket vardır. Beyaz dar panta

lonları, Şamman dedikleri pe

lerinlerile çıplak ayaklı piya

deler koşar gibi bir taraftan 

bir tarafa akarlar. Saray 

mensuplarının, asılzadelerin ar
kasından koşan hizmetçileri, 
yanlarında çalıştıkları adamın 

adını, ünvanını baiırarak övü
nürler. 

Otomobillerde sıenit kenarlı 
ıapkalarla çehreleri gizlenm.İf 
bulunan çırçok zarif g-eyinmiş 
kadın ara da tesadilf edilir. Şık 
geyinmiş kadıaların at, katır 
yeya eşeğe bindikleri varid a-ö· 

rülmiyn ıeylerdea değildir. Bu 
amazonlann da arkalanndan 
hizmetçileri veya köleleri adla

rını söyliyerek koşar. 
lıt• bu tablonun parlak ci

hetleri budur. Fakat bunu hiç 

t• parlak olmıyan, gölgeli, 
hatta karanlık tarafları da ek-

sik 1ayılazaz. Buragis, Şankal 

adını taııyan dilenci ıürüleri 

iıimlerini duymadıiımız, gör
medij'imiz illetler• tutulmuş iğ
renç hastalar semt semt karşı
aıza çıkarlar. En lüks otomo-

billerle büyük bulvarda gezin

tiye çıktığmızda koyun ve öküz 

sürülerinin yo!unuzu tıkadıiı 

sık sık vakidir. Şofermer, ço

banlar bu vaziyete o kadar 
alıtkıalar ki hiç bir kazaya ma
hal vermeden her biri i,ini be
ceroıe1ıni bilir. Güneş batınca 
sokaklar, caddeler J.oıanmıştır. 
Bütün kapıları, ltUtlln p•nçere
ler 11kı ııkıya, dikkatla kapan
..,tar. Gec•l•ri aokaldarı teavir 

etmek adeti yoktur. Ay aydın
lıiı varsa sokaklar aydındır. 
Guruptan sonra ş~hrin derin 
sessizliği içinde uyuduiunu sa
nırsınız, Çok ~eçmeden feryat
lar, iniltiler, köpek ıürülerinin 

ulumaları işitilir. Böylece sa-

Zahire Borsası 
Çu. Alıcı Fiat 

1617 Buğday 4 75 
50 ton Bakla 4 50 
34 balye pamuk 49 

215 K Palamut 422 50 
9292 kilo yapak 45 75 

ı r 

6 2S 
4 50 

50 
422 50 
48 

Para Piyasası 
17-6-1935 

Alıt Satıı 
Mark 50 25 50 75 
İaterlin 618 623 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 15 79 45 
Belga 21 25 21 75 
İtalyan lireti 10 35 10 42 
İsviçre F ran. 40 45 41 20 
Florin 85 85 25 
Kr. Çekoılo. 5 24 5 27 
Austr. Şilini 23 50 24 

askerh l'i Alman mutahassıs 
baha kadar bu Üi.Üntü veren 
sahne devam eder. Adis-Aba-

l t banın en rarip, en feci konseri 
gece baskınları, payıtaht içinde 
binbir macera arıyan açlarm 
yarattıkları feryatlardır. 

Alman asarı atika mütahas· 
ıısı bay Zinkus ve madamı 

Beriamada 2 buçuk aydanberi 
elli amele ile yapmakta olduğu 
hafriyatı bitirmiş ve şehrimize 
gelmiştir. 

6' ,~ 

ONO 
ı iihadil ve ga yrimiihac il 

bonoları alır ve satar 

.ADRES 
lzmir Kemeraltı caddesi 

Hacı Hasan otelinde 6 numarada 

BAY CAViDE 
Telefon 3903 

(844) 

lzoıir iman işleri Alı 
Komisyonundan: 

satım 

Alaybeyindeki tersanemizde odun yerine yakmağa elveriıli 
tahta parçaları ve talaş Haziranın yirmi birinci cuma günü saat 
on üçten on yediye değin mahallinde açık arttırma ile tatıla
caktır. 

isti yenlerin vaktinde tenanede bulunmaları bildirilir. 
1778 (843) 

Eınlaki 
den: 

iv: illiye Müdüriyetin· 

Seaelik icar . . 
Darağaç D~mir Mehmetçik sekağında 2 Nu. dükki• 

" Tramvay caddeıinde 77163 " " 
" Makara ıokağmda 12 " .. 

Bayraklı Bornova cadaesi 57 " " 
İkiçeşmelik Asmalı •escit cadde 175/153 " u 

Bornova Topuı ıokağı 6 " ev 

Bayraklı Mene••n caddeıi 39 " " 
Gaziler Kemer caddesinde 190/198 " dükkan 
Karşıyaka Barbaros solcağı 35/39 " fırın 

sabıkı 
30 
36 
18 
34 

165 
24 
60 
36 

100 
Da aiaç Paralı köprü 53/69 " kahvehane 155 
Osmaniye Mirkelam hanında 12-12 16-17 " 
Bayraklı Vi,ne sokağında 3 " 

Murabıt çartısmda Abdurrahman hanı 49/9 " 
Alsancak küpeci oğlu 104 " 
Darağaç tramvay caddesinde 133123·101/7 " 

2 dükkan 
ev 

maiaıa 

ev 

depolar 

48 
42 
30 

100 
36 
50 

200 
286 

Turan Menemen caddesi 2/93 " ev 2.( 
Karantina Bülbül ıokaj'ıncla 52 " '' 12 

Yukarıda yazılı Yunanlı emvalin altı aylık icarı 1-7-935 Pa
ıartesi 2'Ünü saat 15 te ihale edilmek üzere müzayedeye konul
muıtur. Talipleri• o ıaatte Milli Emlak MüdUrliiğüne müraca-
atları. 1735 (841) 



Beki. •il hakikat 
Yeni çıkan, 

4 ese 

u 
J.i,a brikası k unıaşları n ı 

Alırsanız Bir da a ı . vrupa kumaşı 
aramazsınız. Katiyen kırışn az. Sizi sık sık 
elbise ütületınek zahmetinden kurtarır. 

Halis yün 

Cazip renkler 
1 
1 

-
Zengin çeşit 

1',erzinizden hu fabrikanın kuınaşlarını isteyiniz. 

Un umi satış 
Çolak zade 

• 
yerı : 

halı 

Birinci 
limited 

Kordon 
şirketi 

Açlk havada 

larnılmış 

TELEFON: 2360 

Daim1 Sıhhat Sigortanız 

SICAK, }cdiginiz bütün } emeklerde mik
roplar doğurur. SOGUI\, bu mikropları öldürür. Bunun içın bir 
elektrik soğuk ham dolabı satın almalısınız \C bunıı alırken "' 
cyisini srçmcli<ıini1 

Bu sigortayı temin eder. 

Fiyatı - 180 liradan itibare~ tediyat - 18 ay vade 
Satıf yeri: ARTOR VETTER [ SAHiBiNiN SESi J Samaniıkeleai 

.................................................................................................................................... 

Dikkat Aldanmayınız!.~ 
Keçiborlu kükürdü 50 kiloluk torba 320 kuruşa 

ltalyan kükürdü 50 kiloluk torba 345 kuruşa 
Memurlar koo eratifinde erakende satılı or 

:=== mı 

" Bir iki kaşe GRiPiN alırsa 
hiç bir şeyi 
kalmıya
ca tır!,, 

Üşütmekten mütevellit bütün ıstırapları dindi
rir. En şiddetli baş ve diş ağnlarını keser. Nez
leye, gripe ve emsali hastalıklara karşı bilhassa 
tavsiye edilmektedir. 

Her eczanede bulunur. Fiati 7,5 kuruıtur. 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGI 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki 
UMUM ACENTASINDA me.cuttur. 

Adree: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar Ç&JllSI Saffet sokağı No. 3 

Telefon No. 24ta P. K. No. aa. IZMIR 

lzmir Tramvay ve Elektr"k 
Sosyetesinden: 

Muayyen şerait dairesinde, bir tanesi tek baıına enaz 1 ki
lo•at kudretinde banyo ısıdıcı, mutfak ocatı, radyat6r, elektrik 
sobası gibi elektrik ısıdıcısı ve hararet toplayıcı aletler kullanan 
buıusi ikametgahlar ışık abonelerinin dileği üzerine yapılan mu
vakkat hususi tenzilat Temmuz 1935 ten itibaren sureti muvak
katede olarak başka bir işare değin ıöylece yeritilecektir: 

1 Niaan ile 31 Ağuatoı arasındaki müddet için saat 23 ile 
ertesi gün ıaat 18 arU1nc:la •• l Ey.MI ile Si Mut aramdaki 
müddet için de saat 23 ile ertem gftn saat 16 arasıuda aarfolu
nacak kilovat saatlar şu suretle faturalanacaktır: 

1 - Aylık ..,fiyat toptan 55 kilovat aaab l'eçmeyince: 
Kilovat saat başına 12 kuruftan 

2 - Aylık sarfiyat toptan 55 k. saah geçince: 
a) ilk 20 k. saat için k. saat bqma 8,4 kuruıtan; 
b) bundan yukan k. ıaatlar için k. ı. baıına 3,25 kuruıtan. 
Yukarıda göflterilen saatlar dı11ada ıarfolunacak olan cere-

yan teavirat ahdi tarifesine göre faturalanacakbr. 
· Sayın aboaelerimiz, bundan bqka gerekli görecekleri bOttla 

malümatı sosyetemiz fİıesinden alabileceklerdir. 
13, 16, 19 

Belediyelerin dikkatine! 
Ev numaralan ve sokak levhalan fiatlannda 

mühim tenzilat yapılmıştır .. 
Ahmet Etem Suldanlojilu 

Bazı Bulvarı 2a 
Telgr: ETEM; Telef: a .. t 

1 

lARKITEKT (Mimarı 
Bu aylık derıini• 53 neli 1&· 

yısı mimariye ait eserler •• 
yazılarla çıkmııbr. Güzel sanat· 
farı sevenleri alakadar edecek 
münderecah olan bu mecmua

yı tavsiye ederiz. 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
SARAÇOGLU. 

Memleket hastanesı 
Dahiliye M.ü~ehass.ısı 

Muayenehanesını 2 ncı Bey• 
ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka. an ti na tramv 1 cad-
desi No. 596 Tel. 254.~t..--.;ı.: 

i $ .-;ıw 

Paris fakültesinden diplom 
oı, tablplerl ve 
Operatörlerl 

Mumffer Eroğol 
Kemal Çetindağ 
Haıtalannı her giin sabala 

IUt dokusciaa bafhyard 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehaneleriade 
kabul ederler. •nııM 

T oleton : ~711& 

Pazar ve ..ıı 9 elan 11 e 
kadar memleket lıutanelİllCle 

Adana 1'irinci uliy• malıke
melindu: 

Dosya: 33 
Adanaaıa ie:acli7e •ahalluia· 

den a)uonyalı recep •enseaİB· 
den ojlu mehmet ve kw safiye 
••killeri avukat abdurrabmu 
ali özlerin adanacla ayiatabi 
auri kar111 bGsniy• ve icadiJ• 

•abellelİDtlea hanyah kadnt 
ile adana tapu ve iskin daire
leri aleylWacle açtail da• .... 
11etleei ~---.We: 

lunlardan hüıaiye •e kad· 
;etin malıalli ikameti meçlıal 
kalmıf ve 9ilumum teltlipt Hi
nen icra ed lait •• bliaDiyeye 
teYcih ecliı... yemin de yine 
ilinen ihtar ve tebliğe rağm•• 
katiletmit •• vakilar sabit sa
yılmıt oldupndan usule• sabit 
olan dawaya r6r• ( .ndd .. bila 
baaenia milddualeyh kadret 
namıaa olan kaydil• dayİDİ cli
ier mtlcldeaaleylı hüıniy• na
mına buluna• 4600 liralık ipo
tek teacilinia terkiaile •üddei
leria •üverrisleri müteyeffa 

recebin tahakkuk ederek Ye• 

reseleri üzerin• muaip lıiueleıi 
niabetiade kaydını• taabihu 
icra1111& Y• kudret naaına t_. 

çil edileceii aalatılaa icadİJ• 
mahallesiade kli• •• kOSJM 
oğlu Pandeli ve aarandi •• llİ· 
koladan mebiik •• iakia ml
dGriyetinin M 94 No da •• 
kayyet laanenin mexbure kud· 
ret Damına mu .. .ıei t.nm,. 

ve kaydi1..-Jcna ohlad91a tak· 
cUrcl• W>u baaey• ayintabi zade 

nuri namma birillci •e ikinci 
derecede 4600 •• zewcui •lld
deaaleyh IWDIDa da 1900 ki 
cuau 6500 liralık ipotek ••· 
.ana Ye 5992 kuruı murafa 
mubake•• ile yet.it bet 
lira ücreti veklletia kudret 
ve hllıaiyeden tahsiliae 21/S/ 
935 tarihinde iıkin daireıile 

hüıniye ve kudreti• gıya

bında temyizi kabil olmak 
üzere karar verilaittir. Mah

kiim kudret ve büsniyenin 

mahalli ikametleri meçhul h• • 

luuauından hükmün tebliii 
makamına kaim olmak üzere 

keyfiyet uıulen ilan olunur. 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru 18 hazi

randa gelip 20 haziranda An
vers - Rotterdam - Amstcrdam 
ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 
SVENSKA ORtENT LtNıEN 

ROLAND motörü 23 hazi
randa Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Dantzig, Gdynia 
Göteburg, Osla ve İskandinav
ya limanları için yük alacaktır. 

NATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
ızmir - Nevyork arasında 

aydn bir muntazam sefer 
T AMESIS vapuru 19 hazi-

randa lzmırden (doğru)Nevyork 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

l>ir muntaz a.m sefer. 
PELEŞ vapuru 14 temmu7.da 

gelip 15 temmuzda Malta,Mar
ailya ve Barcelon limanlarına 
hareket ededektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki deği-=ikliklcrden acenta mes

uliyct l·abul etmez. 
Foz a tafsilat i~in İkinci l:or-

donda T abmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenteliğine 
müra aat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

N. ,r. 
"'. 11". 1-1. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

MOREA vapuru 24 hazi-
randa bekleniyor. 27 hazirana 
kadar Anvers, Rotterdam,Ham
burg ve Bremen limanlarına 
yük alacaktır. 

AVOLA va-puru 8 temmuzda 
bekleniyor. 11 temmuza kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen limanlarına yük 
alacaktır. 

SERÜICE DIRECT DANUBIEN 
Tuna hattı 

DUNA vapuru 30 haziranda 
bekleniyor. Budapeşte, Bratis
lava ve Viyanaya yük alacaktır 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka-
bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Doktor 

Deri ve tenanUI h s
ah ıarı mutahaso:.ıf ı 1 
Kemeraltı Şamh sokak No. 19 

Suat ondan on ikiye ve 
iki buçuktan altıya kadar \ 
lrıstalarını kabul eder. 

0, 1 O yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

a: 
Perakende satış kilosu 1,5 kuruş 

Silmdir ve her nevi fevkalade kömürü yalnız 
Kestane pazarında Bardakçılar okak No. 10 - 12 

ç 
1 
L 
L 
E 
R 

• • 
• er ınvanı 
Mağazasında. bulacaksınız 

Telefon 

Kanzuk eczanesı mlistahzaratından 

Balsamin Eksiri 
Cildin daimi yumuşaklığını ve tazeliğini artırır. Yüzdeki çil· 

leri ve l~kelcri alır. Sivilceleri tamamen yok eder. Tıraştan son
ra cilde latif bir tazelik ve serinlik verir. Eczanelerle ıtriyat 
maiazalarında bulunur. 

lsta.nbul 223 numaralı posta kutusuna Y. A. rumuzile ve 6 
kuruşluk poıta pulu ile bu kliıeyi kesip muvazzah adresini ya
zıp gönderenlere bedava bir Balsamin Eksiri nümune olarak 
ıönderilir. 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 

THURSO vapuru 25 hazi

randa Hull, Anvers ve Lon

d adan gelip tahliyede bulu

nacak ve ayni zamanda Londra 

ve Hull için yük alacaktır. 

ROUl\ıELIAN vapuru lıazi· 

ran sonunda Liverpool ve Svan
sea 'dan beklenmektedir. 

NOT: Vürut ta:-ihleri ve 

vapurların isimleri üzerine mesu' 

liyet kabul edilm ez. 

.. czac 

1 
üzerine koku yoktur ve 

yapı!amaı 

Altın damlası 

Bahar 
Yasemin 

Senin için 
Unutma ben· 

Ful 

Dalya 

isimleri de yalnız Ferit 
kokularına mahsustur 

Benzer is"mlerlc taklitleri 
reddediniz 

• 

• T 
ifa eczanes· 

., A 

HÜKUMET 
CiVARI 

Göz Hekimi 

Mitat Orel 
Adres • Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

24-26 (292) 
~ 

Doktor 

. Biz ·· nelD 
KcsteUi caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza \Jnlen 
DOGU~ VE CERRAHI 

ADf HASTALIKLARI 
M TEHASSIS 

Telefon : 2987 
l!:';mr!EE~:s!IC!mıml!I •• 

a ı 

lzmirde riyazi bir düstur vardır 
•• k : Hilal eczanesi_)( Kemal Aktaş 

Jırnı '> 

Gözlükcülüğün ta.marn çeşidi bi.itün cinsleri her yerden 
ve pek ucuz ... 

,, . 
opto.ıı ve era eı de 

IS TOL - ---

Birinci Sınıf. - ~·=~ 
·we~ ~*2&iii511,Wi2J L ·· ks Otel 

s n; :ifM* 

IJütiin Jzıııirliler burada buluşurlar 

Tepebaşı Beyoğlu=== 
Müsteciri: Bütün lzmlriilerln teveccUhUnU 

LÜTFÜ' dür 

NE.DEN YAVRUNUZ 
ZAYIFLASIN ! 

Sizi bu üzüntüden kurtaracak 
Yavrunuzu sılihatlı yapacak 
Yegane gıda 

A.KT 
Sütlü unu 

Hazımsızlık, Kusma, Sancı, ishal 
varsa bunları giderir 

Çocuk hastalıkları mütehassısı doktor 
Bay Ali Vahit diyor ki : 

Çocuiun esas gıdası anne sütüdür. Fakat anne sütü 

kafi gelmiyorsa Ye çocuk zayıflıyorsa mutlaka ona 

Y ardımc bir gıda 
Vermek lazımdır 

Laktin 
Çocuk mamalarını tercih ediniz. 

UMUMİ DEPO: 

LUT Fi KROl\f 
Ecz d posu - lzmEr 

Posta kutusu 215 

DİKKAT : Fiyatlarda tenzilat yapılmıştır. 

ut su 5 ruş ur 

·······························································••&•••• 

TAZE TEMİZ UCUZ 
iLAÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERi 

auı i Nüzh t 

Sıhhat 
. 

czanesı 

Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karşısında 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

iz İr Liman i leri alımsatım 
; o i,.. onundan: 

1936 Yılı Mayıs sonuna değin İzmi; limanına gelecek vapur-

lardan idarece yapt.rılacak boşaltma ve yükleme işinden 

ambarla vinç ara~ı hizmetle şatta yapılacak iş ayrı ayrı fiat 

verilmek üzere beher toıı ücreti açık eksiltmeğe konulmuştur. 

Açık eksiltme Haziranın yirminci Perşembe günü saat on 

beşte yapılacaktır. 

Eksiltmeğe girmek için ambarla vinç arası hizmet için iki 

bin ve şat işleri için iki bin l ra depozito veya bukadarJık 

banka mektubu vermek şarttır. 

Şartnameyi görmek isteyenler komisyona baş vurmalıclır. 
10-15-18 1633 (810) 

Müjde •!-~• Müjde 
Yüzlerce senelerdenberi nam ve şöhreti 

yükselen :Salihlinin Sart çamur ılıcaları açıldı 
Havasının latifliii ve suyunun bol ve tatlılığı ve çamlık

ları, çayları, şellileleri ve Sarıkız madensuyu membaları gibi 
meziyetleri ile meşhurdur. Sıcak ıuyunun bol ve banyolan
nın temizliği şuıtunla iıbat edilir ki bir kimsenin girdiii 
banyo derhal boşaltılır ve üç dakikada tekrar dolar. Bu 
banyo suyunun kimyager tarafından tahlil edilen 9 madeni 
havi suyunun birtakım dünya meyvuından mahrum ailelere 
evlat yetİftirtmek ve birtakım el ayakları kıvrılıp top haline 
gelen, insanlık şeklinden çıkan genç ve ihtiyar kimselerin 
de yeniden sıhhat bulup dünyaya gelmesine sebep olduğunu 
adresleri ve şöhretleri malum kimseler ile isbat edebiliriz. 
Bundan maada romatizma, böbrek, kum, siyatik, bel, cilt ve 
yel ağrıları, rahim ve basur gibi hastalıklara da çok faydalı 
olduğunu da müteaddit doktorların tavsiyeleri üzerine gelen 
hastalar ile isbat edebiliriz. Banyomuz• teşrif buyuracak 
misafirlerimizin iıtasyonda vesaiti nakliyeden zahmete duçar 
olmamaları için posta arabalarını sormaları ilin olunur. 

3 - 7 (827) 


