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44 -Gazi Bulvarı-lZMIR-44 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
İmtiyaz. sahibi : ŞEVKET BİLGi 

Başmuharrir ve umumi neşriyat müdiirü: 
HAKKI OCAKOGLU 

Haraççı 
Rl)E LER 

l\~amulab Sandaı-11 yelerini Her Yerde 
Arayınız. I 

(,tmıhur 'yet ·n Ve Oumllm·iyet fi.J:,6ı·ıııiıı Bekçisi, Sal>a1ıları Oakar Siya.st Gacctedir Yeni Asır matbaasında basılmışlu. - .. ~ 

Bugünün 
En zot·Iu bir 
Davası ... -, -

Köycülük ela: &!ıl üzerin~ 
iılfükle titrt.) •rux. Kö} Ü, ulu

uJ düae.11 için& &lm11 m ne: ka
dı r kapa.al (,umullü) bir dua 
olduğunu da. lo:an11mı" bulu· 
ım~ or-ux. 

Böyle il.::t.n, ba.şa.nl1ın birçok 
İfler ara ında, köylerin soy~al 
•t 1:konomik dü:ı:c:nc (aiıama.) 
uuş.abilmc::Jcri i inin teoriden 

)'f'ritımt (tatbikata) ııcçtm~di
r,ioi göriiyoruı. De:ni• okula
ı.ından (inkıl~p mf"lc:tebindcn) 
}•h"ell bütun gençlerin yür~\·
ı~ri~dc köy sc,giıi ' rdır. 
Kim c c KÖ} ü ' e \cövlü} ü ) tdır
z am. L. Kö) lerimiıi l okıu~
lukl:-n, bakım ızlıktaıı, medeniğ 
her} a ışığınm ukulma.sma sn
ı;cl olaın durumda.n kurtarRca:k 
c n kalkınmı)ı. öden (h ıı.rct} 
çd.r:nlcrımız, ulci i gib., par
makla gô hrilt.cek ta.dar ııız. 

dtiıldir. Köycülugü, ulusııl 
luıygufarımı2m en önemli işlc
rinıdcn biri )illpEiıt dit günden 
2üne JC! ka~&na:n bu duJıu
d11ır. H&le A rupa.dı. gezu~Ie
rim z, büyük batı -ık~l ri•de 
imrc erek gCSrdüklui köyJ rin 
ha) b ı, bi:ıim oylcrimiıde 
D ' kıt aörcbiJeccğimizi dü-
tundü ç i len t n ker.dılt.
r n ;r. amaı:Jar. 

Kö} luiam için ciltle-re ) a:ı.ı 

) ~ 1 mışbr. Ekildu 11ll• tutulur 
, • !) dir. Kö.) limün LO} Hl bıt.· 
l • dan ileri yaısyış1t kaıYuJ
m ı, yo~ unluktan ıil •inmesi 
aıa!t bu2ünkü t \"l t ma-
ka.niımaııım• köylerle ilgi-
le:nen kolları.adan, muhtar
lar, ko•iinbııyl r T•) a öğret

menlerin omın:lanna } ilkletil&
cck kadar ba it bir i olmı.k
tan çıkmııtır. Ko koca bir sis
t~m mcule&i olmuştur. Şüphe 
ed•fcmcx ki kafaları &) dın mub 
tar ::ırdan, enerjik komünbay-
la.rdaın, dnrimiR nt• li bir ua
auru olan öğretmende• çok fCY 
l.ıekleriz. Fakat onları~ hqara.
caıkfara iş;, köyler bir kurum
hmma (lıtkilatlaama) ç.-,ı·resine 
aılmdığı gün 'cri li ol11bilir. 
) oksa bugim Ü dagımklık için
e!~, kö} lerın b nbır dt. dıni )al-
:m:c. bu şekılde L:arşıhyabilec.e

iimiz:i düş.ünmck bayal olur. 
Ömelıc: KÖ} lcrdc:n. b;;!, ... a kö.>-
ltrin ele f .. ) da'.,.nmnsı, çeşitli 
a.lan[arda. ) apılmuı istenilen 
) r.nililc.luin bir hakı'kat ol&biJ
meıi her fC) den Ö•cc: köy öko-
11ıom~ Hınrn düal•uinc ihtiyaç 
gösteren t.konomsal bir kapasite 
;,idir. Bi:ıim lcöyluimizdc ) a
prlmıy1ıca.k ) 1.nilik ) oktur.Köy
lünün &f\C H\C Hnlmıyaca~ı 
ile.i bir huekettc ) oktur. Fa-

d köylii bui:ünkü ) oksulJuia 
bo}DUAU bükerek katlanıyorsa, 
bu dnrum, biç bir uman onun 
ileri bayata su 21.mış olan .luy
gu'lundan ; üphtt dmeit. hak 
, t!retne%. Zıtea onun da l>u
r,iınkü rejimde• dört gözlt 
beklediği budur. Köyünün, 
içia.- ncıe saçacak 'bir ba
yındırlıkta olmasını, yunıı

•ın ( viraa•likttn .~ çılc~a.-
lrılım•ın du:ıelmasıwı, 

•••ı. •. . 
~ .. ;~ihtiyaçlardan bır çoiu-

at:.- a d . 
uk kalmamayı can an ıater. 

;:;:;. bu itleal clildıder lırö,·~ 

Çok önemli bir mektup 
Politis Yunan siyasasının temeli 
olan Türk dostluğunu nasıl görüyor 

Yeni siyasalandlaşma1arda Yunanistan adı geçmiyormuş 
Bütün kazançlar Türkiyenin zar.arlar 

Yunaınistanın olacakmış .. 

ATINA 27 ( Ö. D. ) -
MUıb 1if ~ııutelerdeıı. biri 
Y unanist~nı:ı Pa:ris elçi i \19' 

uluslar kurumu delegcı.i B. 
Politiı tarafında.n ı;eçen il 
kanunda Liberal partiıi baş· 
kanı B. V coiıcloca gönde
rilen ve Yuntıniawmn y;:.l
ıuz.hk an Lrurto:.rılma:u için 
d•ş ~iyas.ıt Ü2.crindc hüku
metle muhalefetin anlaışmg
ıım i ll) en bir mektubunu 
rıc.1-rc.diyor. Hükumd hın:ı
fınd .... n Paris elçi iıı.de:n iza
hat ar mlmasm ebep o!Eııı bUı 
me tu un. mdni ~~ufor : 

Saı) m B~şk&nam, 
Ulus&! ':ıızifcm, A,; nıpııda 

b~ş ostcrt du u h k .ı d 
·re görüşl rimi bıldirmc[c b•-

nı $& diyor. Cenc:\ re der. 

• m ar Eski 

Yunan hüi':Ometf elçlslnıdlen izahat istedi 
•·~•••ııııtııtrıııkıııt•ııcııısıı~•~••tıoııdbu•••••~~•e~~•ı•~wvı~ıı~E 

'1 t. 1 ~ 

Yur. i c:ın n y:; lış. bir me: 1 i
de 1 m ııırnk büyük lehli~ ey~ 
m ruz <U ugu anaab e <! nu-

bildif,i:tıiı: ıibi, biı.im siya

' mızm te•e idir. Bu dost
luiuı ı:aıruri ve: bene• 

m«• 'ı:ıd bir ndicui de B 1-
kım ıındllı,mas:ını.ı i~tiri
kim1: olmuıtur. H:ılbuki 

bu~un, nereye Yar&cainu 
bil el !!:rio, kurulan bağ
lanr Dl rj afına şahid olu-

yoru.. Bi:r. aacllmşmıımn 
Avrupaı siyuasında:n mü11-
t11kbf) bir b ğ ol ... bilec -
gin ı.ı mı tık Haılbuhi, 

' Tur ·ye cJ~ daıhil olduğu h ide 
ditu a:ıı:a]aın- bunu daha gcnİf 
bir alı!.od11 müşterek bir kzrc
lırt "n ve'3i1 ı uyı}Ol:'l~r. 

• 

""lld)7 1 a y. 
fitl madsız • 

Yugo:ılııvy ve Rema.n. mm: 
801nı b t l · 

asnda 
ltalya uı~us~ar 
ruroun tazyiı ı< 

ır mundaın çekilecek 
tedlh' eriıni kullanması 

ohu rsa bu ku
millllhıtem elmiş •• 

Londra 27 ( Ö. R.) - h~
giliz gazetelerinin <>ircndik -
rillc 2öre B. Eden Roreııı ~cr
rüımeleri cs.nm mda Hal) z.nın 
Afrikada 'bcr;lcdiği emelıu 

luılcl-ı ında t&111aml~) ıcı maıliımat 

elde dm.ittir. Gc:rç?, lt;;lp;ınnı 

açık bir fütuhat iyzsaırı güt

• Hi baıtbile, baınşı korum& 

için lngiltcre tara fındaJr ) apı-
1 n te~bbüsun öncecicn 'bau

hğa ınahkum oldu~unu B. Elen 
anlamakta. gecikmemif{ir. Bunun 
ı~ bt..raber lnıiltcrc bu •o• lt
~~bbfuündc bulunmaia kuııdi
ni 'icdanen borçlu H) makta 
jeli ye B. Eden bu son çu-~3 e 
9AJ vurmağı kendi lceJııcfürıt 

karşı bir ltorç sayıyordu. 

Uhıslar kuruqıunun yaknııd~1 Mwcsoliui. fopltH" 6t ltll< e ı:oo .aoylerk~H 
Japonyanm Mançuri hareketi maydan o U} acak oluru, S,u hükfulacti haı,kaaile ob .. n r:l>-
csnasında oldui-u kadar •1ı- lrnrumuıı: endi andlatmuındaı rUşmcJ~riısdcı Anupa durumu 
him vir "'zz.iyctle L:ıırşıla;aca:- U1lYl en ol1111ı tazyik tedbirle- bakımıacilar. çok na:ıik olan b.-
ğından korkuluyor. Y aJmz. İnii- rini ltal} a.ya kuş.• ta.tbikt~.n •escle: b11 ında dil EÖrüfll>ek-
Jıı çcvnnlerinde ~u noktay& lıaçıaabilip ka:çınamıya.cağı dü- le olduyu muhakkak aayılmak-
i~aret ediliyor ki ltaılyadaı Ja- ılinill•cic çok dc.ğu. tadır. 
Ponya. gibi ulu:lar kurumuna, Bu defaı, B. Edenin Fran11ı. ~sorı.u B uııct• Sahıfadct -

ı~••••a~UOPDfl~~~~··•ı••••s~t•••l~t••••• 
••••••••••••••••••••••••ı&tl•t••••~•••••~ııc•~••~•~~•~•~•~ıe•m•••••••&•• 1111~••••••••••••"111 R k 1 ~ t 
lülerimizin gc•iş bir "oh,. çek~- dadır. &düıtrimi.ti planlaftıra1t, J<otanımıımış a acaguu un~ z· 
rck )'Oluunluiu•u artbra.n ~le - ülkeni-. hı.y11t kayna\cfanndar.: max. B~ yaıman daTanm daglu 
nomaal atbeplerden kurtulma:- fışkıraıc&k ene:rjilcri düıeae de,•irmd. kadar ~orlu old~i~u 
aına \tağlıdır. Yılın on iki ayıa.. kuymayı proğramının ba.,ma onuah bile de,-nm td'lerı •lı•-
da. köylünün derdi ekıik olmaz. geçiren dc~Jet, lcöylerin de de, istenilen ıe:kl• konulmıya.-
Ona en kuv\'etli deattk Ji&c planlqmıyaı ihtiyacı olduğuau, ca if obudığı•& inamyorm. 
kendi varlığntm or2aaiıe dil- tanm itltri plaae bir çaht•• Yet•r ki •t•lckoti• ı•• 
m~•idir. Ka.ıa:ncuun yabaac.I ç••rtıiatı alıa•aclıkça:, köyl6 ekonOlllY ile ııkı adaya baib 
•Her~e eıimcmuidir. Bustınkfi lrttim (ittib.,.I) Ye aabf iti•- ola111 bı:ı iv• arbk bir ylatrg• 
. r~dı ke•ptralifltrinin bu ı•ait ri•de l:ti~pi• laırbuı ol- (•m•) T.rillba. •• 
>htı,~Uı J•t i111,jzJiii meydaa- d•kca Llw.lllls a••- da ._..,.k•"I :allı•1l• 

r 
- = 

• •• 
Bir Yunan gazetesıne gore 
-

800 tayyare satına lmıya 
karar • • 

vermışız •. 
Eattya Yuun adaları için .~.'! .. .!.~.~!!!!?. 
•••••••••••••••••••••r•••••••••••••••••••••• 

Atiaa, 27 ( Ôıc:l) - Ht1tia miştir. Bu Türk ead.it•l~ri 11~· 
1117.etHİ, Türkiyeai• 800 tay- )erdir ? 
yare aabn alıaağa karar •er· Türkiye ... ,bakanı 2S ikillCiı 
diiini •• Boiaıduın karaıdan ta~ri• 1922 de Ka.m•taydalııii 
wc deniıden korun•Hl içiD ıöylui•d• bt1nu iyıaclı t:mi~ 
tedbirler alacajı hakkı.dairi lmreı ve Bozca adı.da.• bfluı 
ha:ıberleri m~nuubaha ede.rek Somatru aclaaının da Türkiye-
diyor ki: ye verilmesi ve diğu adalıımı 

" Boiu.lann bitaraflıiı men- •uhtu birer idareye tabi kı-
leıiuin Limai Ye Somatru ada- tulmalam ıcab dtiğ'i11i aöyic-
luının itarafhğı ile Saıkıı, miıti. Ayaı ıöylev.Ie YunanJJ .. 

Le hos, Sisam dal•nnın aa- lamı küçük As.> a sa.billarıadt 
kcırlikten tecridini mcıc:lesine fütuhat cmrlindc.n l! ı.zge:çmıyt~ 
doinadan doiruyıı lıtağlı oldu- ceklui ilin olunmuıtu. 
ğu m~lu ur. Ya•İ Yuaaa ada- O ıamandaft beri harp ha.. 1111 

la H kücceyı Hbeplere, Tür- dağıldı. Yunanistaala Tür •Y• 
kiyc:ain endiıelcrine feda. •dil- . o u 3 uııcu <"cı 1 ad 

Çok önemli görüşmeler 
E•ı~e~ııı••••••••t•••••••••••~••••••••••••a•ıııııııı d 
sanın kararın an Fra 

eklenmiyor .. 
• 

Pariı 27 (Ö.D) 
R madao Parin ır•l
mi; olan l•giliz dev-
let bakam B. Eden 
hemen Ke Dorıeyc 
gidercl: batba.kaa B. 
LaınJ h:.rf,jfındr.ın ka
bul cdilmiftİr. İngiliı 
bııkanmın yanında 
Forayn Ofhiıl yüksek 
-~murlarıadan iki ut 
bu unmakta idi. Fran
sa dıf i~Jeri bal.anlı
iınm tefleri olaa B. 
Al«kıi Leycı ve Ruşa. 
da mOlikaUa huır 

b luDuyorlardı . Bu 
T •lgr11fı11ı vcrilditi da
kikada ( Szat 13, 15 ) 

rÜ§•H d«vıtm d
- ~·onu fH ci 601lifcdt 

ltalyan kunlu - Bu parça heaim. 
lnrilil ulaaı - Belki de &yle .. Fakat ea güul yuini 
anka~akND.. Zira: a1ırlardanberi idet böyledir· 

ı 



Sahife 2 

•• oz il 
özlüğü 

1 

Hcrgün beş kelime 
•••••• 

Kırk Birinci Liste 
1 - Maznun - Saaık 

2 - Şahit - Tanık 
3 Hurafe 1 - Ur:au. 

2 - (EYham Ye hayalit}Sa ıka 
Ômcklcr : 1 - Halkı lllrua
lar4la.a kurtarmak lhı•dır. 

2 - Biz: he1aplarımızı sanı-
kalaı· üzeriae kurmayız. 
4 - Hassasiyet - Duy~anhk 

Önıek : Gazeteler hava sa
va91 işinde büyük bir duy· 
i'anlık i'Öıterdiler. 

5 - Şayanı dilckat - Dikkat
değer 

Örnek : Üıliibunuı. dikkat
dei-er bir geliıim içindedir. 
Kırk ikinci llste 

ı - Katı - Ôlüt 
Katil - Öldöreo, ölütçü 
Cinayet - Kıya 
C&ni - Kıyan, kıyacı 

Ôraeklcr: 1 - Kadı• yüzün
den ölüt 
2 - Ôlütçülerin ıonu ölüm
dür. 
3 - Büyükdcre kıyasını iş
liyealer tutulmuıtur. 

'tl - Hasret - Özlem 
!3 -iştiyak - Göresi 

Müştak olmak - Göresi 
gelmek, 2örHİmek 
Omekler: l - ÔiJem ve gö· 
resilcrte size saygılarımı su 
narım. 

2 - Sizi g6resim i'eldi. 
4 - Zühul etmek - Unutsamak 

Zühul - Unutsa 
Örnek: u.utsa baiışlana
bilir; savsa (ihmal) hoş gö
rülmez. 

5 - Emanet - İna• 
Emanet etmek - İnam
lamak 
Örnek: Atatlrkün i'taçlii'c 
en büyük inamı, cumhuri
yettir. 

Not: Gazetemize göaderile
cek yazılarda bu kelimelerin 
Osm nlıcaları kulla•ılmamaaını 

rica ederiz. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çeşmede anason 
Çeımc ba·uliıinde bu yıl 

ytizbi• kilodan fazla anason 
yetiımiıtir. Bazı tüccarlar ıim
didea mubayeata baxırlan•ak
tadırlar. inhisarlar idaresi de 
yakında aaason ıatıa al•ağa 

bqlıyacakhr. Onu• için gene) 
direktörlükten mubayea emri 
bekini yor. 

Ölçü teftişi 
Ege mıtakası ölçü ve ayar· 

lar baı espcktörü hay Lem'i 
Akıoy muhtelif ilI ri teftişe 

çıkacaktır. On temmuzda baş
lıyacak olan teftişte bay Lemi 
mıntakadftki on ili 2ezecektir. 

Hava tahlikesine karşı 
İnhisarlar genel direktörlü

ğünden gelen bir tclgrafda 
lzmir baş müdürlük te,kilaba
daki biitün memurların T e•

muz maaşlarından itibaren ha

va tehlikesini bilen iiye hissesi 
olarak yüzde iki nisbetinde 
hisse kesilmesi bildirilmiştir. 
inhisar memurları bunua için 
taahhüt aeaetlerini hazırla

maktadırlar. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 ı an 
İzmirde ye•İdea teıia edilen 

Yugoslav krallığı konseloslağu 
Birinci Kordonda 276 numaralı 
binada icrayı faaliyete baıla
dıiını ve her ıün ( pazar Ye 
tatil güaleri müıtesna olmak 
üzere) saat ondan 13 e kadar 
açık bulunduj'u alikadaranın 
ve Yugoslav kolonisinin aazan 
ıtl2'ına arzeder. 

Konaeloı 
.\-1 876 

ş 

Voroşilof 
••••• 

İzmir halkına se
lam gönderdi 

Sovyct ordulan Başkuman
danı fahri şardaıunız Gener:a1 
VoroşiJof adına açılan boluvar 
dolayısile General Voroşiloftan 
dün Şareaylığa aşağıdaki tel· 
2raf gelmiştir. 

Belediye Reisi Doktor Beh
cet I:ımir 

Şarbaylık Y~ güzel lzmir 
halkınna hakkımda gösrerdiği 
alakadan çok mutehısis oldum. 
Selam ve tükranlarımın kendi
lerin bildirilmesini rica ederim. 

VOROŞILOF -·--
Genel işlerde 

çalışanlar 
D vlete aid genel işlerle 

ıu, elektrik, havagazı, ta~ist 
(aakıl vasıtası) ve diğer halka 
a.id genel işlerde çalışan me-

murlardan hr.rhanıri bır suç 
sebcbilc tevkif edilenlerin halka 
aid 2'enel hizmetler sekteye 

uğramaması için alakıtdar dai
reler• haber verilmesinin usul 
ittihaz edilmesi içişleri Bakan
lığıadan İJbayJığa bildirilmiştir. 

• 1 ••••••• 

İzmir vapuru 
naerekte bir 

Kaza geçirdi 
Evvelki ak,aa limanımızdan 

Pireye hareket edea İzmir va
puru fırtına yüzünden Men

derek içinde bir kaza geçir
miıtir. Fırtınanın seYkiylc va-

pur Me d rekteki kömür de
polanna yaslamıştır. Liman 

işleri genel direktörlüğünce 
gönderilen üç romorkörle va-

pur çektirilmi, ve büyü\c bir 

kazanın önü alınmııhr. Ondan 
ıonra vapur limandaa çıkarak 
yeluaa devam edebilmiştir. 

Bir elektrik 
Teli koptu 

EYvelki &"Ü• yıkık minare ci
Yannda bir elektrik teli kop
•uı ve o sırada yolda kimse 

bulunmadıiından kaza olma
mıştır. Polisler bu işle alakadar 
olarak yolda• gelip geçenleri 
menn•t•işlcr ve keyfiyetten 

elektrik şirketini haberdnr ede
rek cer yanı kestirmişlerdir 

........ ~·--

Su tarifesi 
iz.mir ıu şirketinin haziran 

ayı sonunda allı ayhk su tari
fesinin müddeti dolacaktır. 

Dün Bayındırlık bakanlığın

dan ilbaylığa gelen bir emirde 
su tarifesini önü üzdeki ye
ni alh aylık devre için tcıbit 
edilmeai ve bunun için bayın
dırlık komiseri bay Ekreınia 
başk nlıfpada tarbaylıkça sos
yeteden birer tiyeden mürek 
kep bir heyetin teıkili biJdiril
•iıtir. 

OTOBÜSLER 
Dün yanın saat 
İşlememiştir 

Dün İzmirde iıliyen otobüs
ler bir iddia yüzünden sefer
leriai yarım saat yapmamı,Iar
dır. Buyüzden Alsancaia Bor
•o•a ve Bucaya işliye• otobüs
lerle gieip relmek mecburiye
tinde olan halk mÜf kül vazi
yette lcalmııtır. Şarbayhk 
baı amirlii'inin teıebbüıü ile 
otobiiıler tekrar işlemeye 1baş
la•aılardır • 

Y'enı Asır 

oyraz 
Mahsullere zarar 

Vermiştir 
iki gündenberi devam eden 

poyraz rüzgarı, şehrimiz civa
rındaki mahsullere oldukça za
rar vermiştir. Bilhassa yamaç 
ve rüzi'ara karşı gelen bazı 

yerlerde henüz kendisini topar· 
lay~mıyan üzüm, zeytin, kaysı, 
şeftali gibi mahsuller, rüzgarın 
şiddetinden yere dökülmüşler
dir. 

Öğrendiğimize göre, poyra
zın y phğı zar r bilhassa Bor
nova, Naldök en, Do~anlar, Pı
narbaşı, Jşıklar ve civarındadır. 

H vanın bulutlu geçmesine 
rağmen, ansızın çıkan bu rüz
gar bulutları dağıtmış ve renç
bcrin çoktanberi beklediği yağ 
mur da y ğmamıştır. 

Bütün mahsul üzerindt: yağ
mura şiddetle ihtiyaç görün
mekte ve rençber bağım, tü
tün tarlasını güçlükle sulayar~k 
faide beklemektedir. ---

uğday 

Nuri'nin ----··-Dün uıahkeınede 
hcraeti istendi 
Rüşvet almak ve bazı tab· 

kikab tama:m yapmamak ıuç
larından maznua Kemalpaşa 
müstantiki bay Nurinin duruı
mıuma dün Ajnceza mahkeme
sinde deva edilmiıtir. İddiasını 
serdeden yarmüddeiumumi B. 
Şevki Kemalpaşa memurları ara 
sındaki geçi sizliğin doğurduğu 
bazı infialler yüzünden suçlar 
tertip ve tasni edilmiş oldu
ğunu ı:;öyliyerek Bay Nurinin 
beractini istemiştir. Bundan 
sonra maznun çok uzun olaa 
müdafaasını yapmış ve kendi
sine isnad edilen rüşvet suç
Jarile hiç bir alakası olmadı

ğını, 75 gündenberi mevkuf 
bu lunduğunu, ailesi halkıma 

çok perişan bir halde kaldık-
1 rını söylemİf ve a2lamağa ba,
mıştır.Maznu hınçkıra hınçkıra 

ağlnmakla müdafaasıuı bitirmiı 

ve ~alondaki dinleyiciler üzerin
de de acı bir tesir bırakmııtır. 
Bay Nuri beractini istemiştir. 

Mahkemece karar 9 Temmuzda 
bildirilecektir. 

Ve ekmek nar 1 Dokt~; .... !ayinleri 
Dün borsad buğday satışı l M . w l k 1 

ı . 1 F' ersın sa2 ı ve soysa yar-
epey hararet ı o muştur . uıtlar d d' k ~ 1 .. w •• t · d' 

ık . f" ı . 'd' ım ıre tor ugune ayın e ı-
evvc ı ıatıarın aynı ı ı. l d kt b N "dd" · en o or ay ecmı ıaın 

Mersinden bekle en buğday- yerine tnyin edil n Karaburun 
1 r bugun yarın piyasaya sre- hükumet doktoru bay Nazmi 
lecck y satışa çıkarılacaktır. Özbek gelerek yeni vazifesine 
O vakıt buğday fiatlarmın dü- başl:ımııhr. 
şeceği tahmin edilmektedir. 

Şehrimiz fmncılım dün de 
arbaylı~a müracaat ederek 

ek ek n rkım arttırılm sı nı 
istemişlerdir. Şarbaylıkça buna 

• şi dilik lüzum olmadığı cevabı 
verilmiştir. 

Evvelki f;ÜD bors~da satılan 

buğday miktarı 827 çuval idi. 

Dün öğleye Jrndar üç partide 
591 çuval buğday satılmı!ltır. 
fiatlar 5,625 ve 6 kuruf nrn 
sındadır. Bu fiat son üç günlük 
foıtten biraz düşkündür. 

Şarbnylıkça lzmirdeki fırın

ların makineleştirilmesine de
vam edilmektedir. Şimdiye ka

dar lzmirde 77 fırına makine 
koyulmuştur. Makineleşmiş fı· 
rın çoğ ldıkçn ekmek fiati de 
ucuzlıyacak tır. 

Belediyece verilen makine 
mühleti hitamında makine ko
yulmamış olan fırınlar kapQ-

tıJaca 'lır. Yapılan tetkike göre 
lzmirin ek ek ihtiyacını 60-70 
fırın temin edebilir. Halbuki 
hali hazırda 143 fınn vardır. 

Bir harman yandı 
İzmird-en Bomovava K"İdcn 

havali treni Jolçomotifinden atı-

lan ateşten yolun kenarında 

bulunan eskici oğlu hay lbra
himi11 bağında.ki otlar tutuşmuş 

ve yangın Mangar İbrahimin 
buğday harmanını yakmıthr. 
Yetişen halk yangını genişle
meden söndürmüştür. ---· Bir kadının 

Gözünü sakatlamış 
Düa Gaziler mahallesiade 

bir vak'a olmuştur. Çakır ikbal 
adlı ltir kadın yoldan geçerken 
Bucalı Hilmi adlı birisi yanın
da arkadaşı ile mczburcnin 
yolunu keamİf ve yumrukla 
döğmek suretile kadının diıle
rini kırmış ve bir 2özünü pat
latmıştır. 

Kadın kendini güç halle 
bir otoaobile atarak karakola 
git•iı ve şikayet ctmiıtir. 
Sudu tutulmustur. 

Gediz köprüsü 
/ ey ti 
Menemen - Berg ma yolu 

üzerinde yeni yaptırılan beton 
nrma Gediz köprüsünün kabulü 

için Bayındırlık bakanlığınca 

te kil edilen fen kuruluna İzmir 
bayındırlık btış mühendisi Bay 
Mehmet Nurinin de iştiraki ba· 
kanhkça muvafık görülmüş ve 
emri d ü ilbaylığ gelmiştir. 

em urlar 
Koopera i · 
lzmir memurlar kooperatifi

nin genel yıllık toplanbsında 
yönetim kuruluna seçilmiş olan 
üyeler aralarında başkanlığa 
llbfty General Kazlm Dirik'i, 
ikinci başkanlığa da Emniyet 
direktörü Feyzi ALc.kor'u seç-

iştir. 

Uşak muhteliti 
Şshklmlze gellyor 
Uşak muhtelit takımı İzmir 

muhteliti ile bir müsabaka yap
mak üzere yarın Uıaktan şeh
rimize hareket edecektir. 

izmir - Uıak muhtelitleri ara
sında yapılacak ola bu maça 
büyük ehemmiyet verilmekte
dir. Bu maç öniimüzdeki Pa
zar günü Als&ncak stadyo
munda yapılacaktır. 

Sulh ceza 
Hakimliği 

ikinci sulh ceıa hükümeni 
bay Ömer Kaya süel •azife
sini yapmak için düa lstanbula 
gitmiştir. 

Van ihtısas müddeiumumisi 
bay Muzaffer Sulh ceza hükü
menliği vazifesini görecektir. 

Bir Kaymakam 
1 Bakanlık emrine alındı 

1 

' 
Karaburun ilçebayı Besim 

iç işleri bakanlığı emrine alın
mıştır. 

-

starya 
. -·-ihracat işini zor-
luktan korumalı 

iz.mir kuru meyve ihracatçı· 
lar birliii liman itleri geae1 
direktörlüğünün tatbik etmek
te olduğu 24 saatlik astarya 
yüzünden f zmirde ihracat za
manında ihracatın durncağmı 
Finans Bakanlıiı•a bildirmiş 
ve bu müddetin enaz \iç gün ol
masını istemişlerdi. 

Finans bakanlığı bu mesele 
hnkkınd liman işleri genel 
direktörlüğündea telgrafla ce
vap istemiştir. 

Verilen cevabta istarye müd
detinin üç ~ün olarak kabul 
edilmesi lzmir ihracatı için za
ruri olduğu bildirilmiştir. 

Arsen Lüpen mi? 
Hırsız Celal adin Ayva

hktan da kaçtı 
Geçenlerde şehrimızde tutul

muş olan ve 27 ev ~oyduğu 
anlaıılan Mudanyalı Celaleddin 
zabıtaca el'aa tutulamamıştır. 

Tahkikata göre Celaleddin bu
radan Ayvalığa kaçmıf ve bir 
gece orada kaldığ• bir evden 
de mühim miktarda mücevhe
rat çaldıktan sonra izini yok 
etmiştir. Celaleddinin İstanbula 
geçtiği tahmin edilmektedir. 

Mektepler sergisi 
Halid bey ilk ektebinde 

birkaç mektebin birleşerek 

vücude getirdikleri zengin ser
gi için kültür direktörlüğün
de• ilk mektepler b ş öğret

menlerine bir bildiri gönde
rilmiı ve çeşitli gereç (malze
me) kullanılmak suretiyle ha
zırlanan sergiyi bütün öğret
menlerin g zmeleri tavsiye 
edilmiştir. 

Hayvan lıırsızlı~ı 
Bozyakada KarabağJar mev

lciinde rençper İbrahim ve Ha
ıamn evlerini• önünde bağlı 

duran hayvanlarını çalan Sü
!eymaa oilu Hüseyin tutulmuş
tur. 

Polonyalı muhar
rir şehrimizde 
Polonyada çıkan Huriye ga

zeteıi muharrirlerinden bay 
Jozef Ankaradan şehrimize i'el
miştir. Mtslektaşımız Türkiyeyi 
gezerek tetkikler yapmaktadır. 
Bu tetkikleriae dair gazetesine 
seri halinde yazılar yazacaldır. 
Muharrir, tetkikatını daha zi
yade devrimden sonra başarı
lan iıler üzeriade yürütmekte
dir. Dün ilbaYlıkta ilbay Ge
neral Kazım Dirigi ziyaret et
miıtir. Yanında Türkofis yar 
direktörü bay Rahmi bulunduğu 
halde örnek köylerini, Kız san'
at eastitüsünü Ye Bornova Ta
rım okulunu gezmiştir. Şehri
mizde iki gün kalacaktır. ........... ..._...... 
Panayır hazırlıklaı·ı 

Panayır hazırlıklarına devam 
edilmektedir. Bu yıl paaayır 
yerindeki 2'azino için kuvYetli 
muzika temin edilecek ve zen
gin varyete rösterileceklir. -·····--Sivrisinek 
Mücadelesi 

Sivrisinek mücadelesine Şar
baylıkça devam edilmektedir. 
Şarbaylık hekimleri bir hafta
danberi bütün mahalleleri do
laımakta mUcad~le işinini tet
kik etmektedirler. 
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r 
Su komisyonu 
Tetkiklerini 
Bitirdi 

Yamanlar suyunun muvakkat 
kabul keşfi için çahşan komis
yon bir iki gün içinde ıİfİoi bi
tirib keıf raporunu şarbaybk 
daimi kuruluna Yerecektir. 
Şar~ay .&oktor Behçet Uz ile 
ŞarbayJık Mühendisleri düa 
Karşıyakada değirmen tepede-
ki Yamanlar suyu havuzuna 
çıkmışlar ve son tesisah 
görmüşlerdir. Ufaktefek bazı 

noksan:ar ikmal edilmek üze
redir. Burada güzel bir çam 
oı manı da yetiştirilmektedir. 

Muvakkat kabul komisyonu
nun raporu şarbaylık daimi ku-

rulunca tasdik edildikten sonra 
Karşıyakada saatlannı taktır-

mış ve tesisatını bitirmiı olaa
Jarın evlerine derhal su veri· 

lecektir. Müteahhit Ye mühea
dislcr kabul işinin biran •YYel 
bitirilmesi içi ırece geç vakta 
kadar farbaylıkta çahfmakta· 
dırlar. .......... 
Garsun hisseleri 

İzmir gazi•olarının sahipleri 
mü,terilcrden garson hakkı 

olarak alınan yüzde oıı bisae· 
den yüzde nispetinde üç ken· 

dilerine hisse ayırmakta idiler. 
Garsonların fikiyeti üzerin• 
Ticarttodası bu meseleyi tet· 
kile etmif ve gaxino sahipleri· 

nin hisse almamalarına karar 
vernıiştir. Garsonları• on liraya 

kadar yapacağı satıilardan biç. 
hisse alınmıyacak, bundan fu-

lası için f f2arson hakkı ye 
kırılıp dökülen ef ya bedeli ola· 
rak yüzde ild kesilecektir. 

.& 1 •••••• 

asa hırsız ığı 
Peştemalcılarda manifaturac 

bay K ·zımın dükkanı arkasın· 
dnki dıvar delinmek ıuretila 

içeri giren hırsız tarafından 

k sadaki 65 lira para çalın· 

mıştır. Hırsızın kasaya anabtaı 
uydurdu2u anlaşılmıştır. Tahki· 
kata devam edilmektedir. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
iiçük llaherler: 
M murlar lnzlb t 

Komisyonu 
Vilayet inzibat komİsyoH 

dün öğleden sonra vali mua
vini Bay Sedadın başkanlıitn· 
da toplanmıı ve biriken işleri 

neticelendirmiştir. 
Tayini r 

Boş olan hükumet doktorlu· 
2"una lzmir seyyar doktorların· 
daw bay Ali Sırrı tayin edil· 
miştir. 

§ Şehrimiz Memleket hasta· 
nesi hem,irelerinden bayan 
Handan memur sınıfına nakle· 
dilmiştir. 

İdare heyeti 
Borsa idare he1 eti dUn top· 

lanmıf ve biriken İfleri neti· 
celendirmiıtir. 

Yol kesmişler 
Mersinliden HalkapınarA doğ· 

ru gelmekte olan Iıtaabullu 
Kamil oğlu lbrahimle kanı• 
Haticf'nin öaüne ieçen Hatice
ain eıki kocası Durmuı •• Oç 
arkadaıı bıçakla korkutmak 
ıurctile yirmi lira para almıı· 
lardır. Zabıtaca mütccavix tu
tulmuştur. 

Sigara :Fabrikası 
Müdiirü 

Alsancak i~hisarlar fabrika· 
sı direktörü bay Kemal Hilmi 
tedavi için bir ay müddetle 
Istanbula 2itmiştir. Fabrika di· 
rektörlüiü vazifesini vekilcten 
inhisarlar baş direktörü 1ta1 
Sezai ıörmektedir. 
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Altın Ve Güzel Kızlar 
..... _____ ıııı:ıı ______ 'I'ef:r1k.a 1'To !5C> 

~ -= ····················•••t••····---•i" Yok, yok benim tabalarıının Kaliforniya 
Madeııci]erine henziyeıı taratları yoktur 

Bütün bu şarkılar manidar 
:ına!ariyle, lıirrr aşk davetiye· 
siydi. Parmaklıklarının açılması 
geciken bir kafesten, annesi
ııin göğaüaü arıyan susamış bir 
yavrudan, güliimser bir bahçe 
bilen yanık bir mandadan bahs
ediyorlardı. 

Şimdi, birer bırer kızlar da 
iıvebaziıkla cevap veriyorlardı. 
Kuş kafesinde rahatmış, man· 
daya geliace, varsın başka yert 
ıtitsinmiş! 

Oyu• saatlarca sürdü. Tanrı· 
iarın putlarını hançerliyen mum· 
lar ıönüp te yorgun düşen ana 
baba evlerine dönünce, Avru· 
palılar Şalveııyakın bir işaretile 
iıkemlelerindea kalkınca, deli· 
kanlılar parmakları artık seb
zelerle meşgul olmıyan geaç 
kızlara yaklaştılar. 

Seyrli sefer memuru bankere 
sordu: 

- Hoşunuza giden birini 
buldunuz mu? 

Sa2'daki kıvrık burunlu 
küçük zararsızca idi. 

- Vay, vay! O iti! Ailesi 
ıengindir. iç erinden uı paha· 
lısını seçm;şsiniz. Dikkat etmiş· 
ıeniz, birinin ayağında bir bile· 
zik vardı. Bu onların iffetine 
alamettir. Bunlardan lti'niı:ı ger· 
çekten bakire olduğunu sanı· 

rıa. Ne ise, bir teşebbüs eıie· 

ceğim. 
Metresini evine getirirken 

Morg.ı bu Lauslu güzellerden 
hiç b:r:nin Kam kadar seYimli 
ve gü:ı:el olmadığını düşünü· 
yordu Kamın damarlarında 
belki de azacık Fransız kaaı 
vardı. iptidailik sıwimini azalt· 
maksızın hasnsiyetini artıracak 
der~rede bir yaba'lcı kan. 

ralı ziyaret 
,!orga, ileride yapacağı işler 

için yerli hükümet erkinının 
teveccühfüıü kazanrııaktaa fay
da çıkabileceğini düşüBmü,tü. 
Böylece, Fransa hükümet kom· 
serini ziyaret ettikten sonra, 
Lanııng·Prabang kraiının huzu· 
runa çıkmak istedi. 

La Majeste onu moderB tab· 
ıolarla süslü olan merasim sa 
!onunda kabul etti. 

Kral kırk beş yaşlarında, 
kısa boylu, tıknaz, kurnaz bıı
kışlı bir adamdı. Vücudun yu
karı kıs ı, Avrupakari giyia· 
mişti. Altın düi{m<"1i bir ceket. 
Fakat aşağı kı ın ıçin La . a· 

jeste yerli kıyafetini muhafaza 
etmişti. Bu da bir nevi ipek 
eteklikti. Bunlardan hiç o!mazsa 
yedi tane ister, çünkü haftanın 
her !l'Ününde başka bir renk 
giyilir. 

Bugünkü renk Patlıcani idi. 
La M:ıjeste tah~ına oturnıuş•u. 

Siyah çorap'.a gerilmi~ o'an 
bacakları birbiri üzerine çap· 
rastlanmıştı. 

Kral yavaşça, fakat düzgün 
bir Fransızca konuşuyordu. Fil 
avının bütün krallıkta yasak 
edildiğinini söylerken bir az 
ateşleadi. Zaten pek az Fil kal· 
dığını bildirdi. 

- Size Dolata gitmenizi tav
siye ederim. Orada hava bura
dan daha eyidir. Fransa orada 
bir sanatoryum bile yapmıştır. 
Patentalı avcılar var, orada ki 
şİze, fatura üzerinden te
minatlı olarak, Fil, kap· 
lan veya başka her hangi bir 
hayvanı isterseniz vurdururlar. 

Kralın bu nüktesini yakıştıl:ı 
gibi takdirle kartıladıktan 
sonra, Morga Laus kıt'asını ne 
kadar beğendiğini söyledi ve 
buranın güzel manzaralarının 
Frans da tanınıramasının yazık 
olduğunu, bu yüzden bir çok 
turistler k11çırdıklarını ilave etti: 

Kral, memleketine akın akın 
seyyah gelmesi ihtimalini pek 
fazla bir sevinçle karşılamadı. 
Belli idi ki şu halile, tenbel 
milletini dış düşmanlara, Siyam· 
lılara ve Anrıımlılar gibi altüst 
edici komşulara karşı koruyan 
Fransanın himayesi altında, 

memleke "nden pe memnundu. 
Mühendis Lausta mevcut ol· 

ması lizımgelen maden kay· 
aaklanndan bahsedince kral 
hemen sözüııli kesti: 

- Yok, dedi, benim tebaa· 
!arımın Kalifcırniya madenci
lerine benzer tarafları yoktur. 
Onlar nehri eğlenmek için araş· 

tırırlar ve buldukları bir kaç 
Altın zerresini su tanrılarının 
bir hediyesi sanırlar. Lauslular 
tenbel sanılırlar.Halbuki sadece 
akıllıdırlar. Onlar zengin olmak 
için çalışırlar. Y a4amak içinse 
onlara pek az şey lazımdır. Bir 
azdan Mekaııır sahillerinde bli
y'jk ateşler ı;öreı:eksiniz. Böy· 
lece Avrupanın bir köşesi va· 
kılır ve kü eri de tebaa'~rının 
pirinç ektikleri t rlal:ırı gübre· 
!emekte kullanılır. 

on ı ıJu ,,, 

/, c • , ,, • • ı' "' ak ist diğin:, halbuki o eski 
Eski imparatorluk zaman:arın çoktan geçmiş ol· 

1 ya ı du • unu ve bir daha geri gele-
Londra, 2, J. ~vmiı) mıyeceğini yazıyor. 

gazete!i hly ı n f ada go· Ayni gaz te B. Edenin hiç 
· o!n.az!a fogi!tert'n!n Fransa ve 

zett;ı:;ı •o, u" rı zd n geçı· ·ı ı b ltalya ı e e irliğine devam 
ren bir ya" ı B ~.hıssolini· etmek kararmd'I olduğuna ita!· 
nin e '·i om par.ıtorlugu yayı inandırdığını ve Almanya ile 
,ıülyuınıı. ' p.ldı1,rını veyahut bir deniz andlaşınası imzala 
Marc .,,ı L·yotey t afından makl;ı. lngil erenın kendini Al· 
Fa~ta Fran .ı hesabına elde mıınyanın kolları arasına atmış 
cdL n ne .c .. :eri şi 11dı Ha be· olmadığını Roma hü.tümetine 
ş.st. nda Ik ya h a::ı. "kazan- kabul ettirdiğim kayd~diycr. 
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TAYYARE SİNEMASI 
TELEFON 3151 TELEFON 3151 

B U G U N 
iki büyük filim birden 

Senin gibi bir kadın Kadınlar avukatı 
"Almanca operet,, "Fransızca komedi 

Lian Hayd • Szöke Szakall Jeanne Boikal • P.Richard 
Georg Aleksaader Willm - Lucien Baraux 

Ayrıc~ FOKS dUnya havadisleri 
Seıns!~r her güa saat 16 da ba,Iar 

Cumartesi günlen 12.30 • 14 - 18 talebe s 1 _. eanı arı .. ır 
Pazar "nleri saat 14 te hatlar 

1ttnı Asır • dahHe • 

B. Peker Ata tür Istanbulda ••••• 

B. Celal Bayar Rusyaya gidiyor 
Deniz yol~arı yeni on dört vapur satın almal< üzere 

lstanbul, 27 (O:ı:el) - Ata· lstanbul 27 ( Özel ) - De· 
türkü:ı y::rın (bugün) şehrimizi niz yolları idaresinin Eylülde 
şeref:cndirmesi muhtcme!dir. deniz inşaat tezki:hlarına ye;ıi 

ı~t::nbul, 27 (Öze!) - Eko- on dört vapur sipariş edeceği 
nomi bakanı Ce~al Bayarın ya- b 
rın ( burrün ) buraya ı;e • .. e i u vapurlardan birinin büyük 
bekleniyor. Bakan buradan ve liiks olacağı Ankaradan bil-
Rusya $eyahatına çıkacaktır. diriliyor. 
Bu seyahat bilhassa Rusyanın Ankara, 27 (Özel) - Bura· 
sanayi havzasında yapılac:ıl. ela Dikme'l civarında bir po· 
tetkiklerle ilgilid.r. lis'n arsasında petrol tezahür· 

!erine rast gelindi. Sondaj ya
p•larak tetkikleniyor. 

Ankara 27 (Özel) - Köy
lüye ucuz ayak kabı yapmak 
için hazırlanan proje Finans 
bakanlığında tetkik olunuyor. 
Vilayetlerden deri istihlaki 
hakkında malumat istenmiştir. 
Ucuz ayak kapları piyasaya 
çıkınca çarıklar yasak edile· 
cektir. 

~~-~~~__,,,=~_._..c:ıı----~~~~~-

• n 
o 

1 1 • te 
'' Afrikada 
De izanlaş 

serbes bırakın • en 
asını kabı1l edey·· 

'' Londra, 27 (Özel) - Mor· 
nig Post gazetesine ~öre Bay 

Mussolini Bay Edenle ırörüş

melerinde ltalyanın fütuhat si· 
yasasını açıkçll belirtmiştir. 

Buna kar.şı Bay Eden Ha· 
beşistımın siyas3f fotiklali 

temin edilmek ve bu memle· 
kete lta!ya tarafından bir te· 
cavüzde bulunulmıyacaP,-ı hak· 
kında teminat verilmek şartı 
ile ltalyanın haklı bazı ınüd.lei· 
yatını kabul ettirmeğc lngilte· 

o 

renin çalışacaiını vadetmiştir. 

lngiltereye ~öre ltalyanın meş· 
ru görülebilecek olan istekleri 
Ereytre ve Somaliyi birbirine 
ba~Jıyacak bir demiryolunun 
İn' sı Ogadcm çevresinde bazı 
kaynaklardıın ile şimalde pa· 
muk ekimini geliştirmek hak· 
kını ltalyaya tanınmasıdır. 

ltalyaya verilecek bu tavizata 
mukabil lngilterenin de lngiliz 
somalisinde Halıeşistana bir 
den'z r.ıalıteci vermesi imkan· 
sız olmadığ-ını ilave ediyor. 

• .e 

Paris, 27 (Özel) - Popüler 

gazetesine göre Mussolini Af· 

rikada Italyanın daha geniş bir 
faaliyette bulunmasıaa muva· 

fakat edilmek şartı ile Londra 
deniz mukavelesine muhalefet· 
ten vezgeçmeyi teklif etmiştir. 

Londra, 27 (A.A) - Morning 
Post gazetesi Habeş meselesi 
hakkındaki anlaşmamazlıgın in· 
gi "z ltııiyan elbirliğini tehlikeye 
düşürdüğihü esefle yazmakta· 
dır. 

• ne ıcea 

Italyaya gitmiştir 
Istı:n~ul, 27 rA.A) - Cı:m

huriyet Ha 1l. F"-rtisi Genel sek

reteri Recep Peker lt~'rıı ban 
dıralı Karnaro vapuru ile Ital 

yaya hareket etmiştir. Bay 
Recep Peker G:ılata rıhtımıı;da 
ilbay yardımcısı Nükreıldin, 
emniyet direktörü Salih Kılıç, 
,ehrimizde bulunan saylavlar 
ve bir çok ı\oıtları tarafından 

uğurlanmıştır. 

Pariste 3 Yunanlı 
Venizelosu 
Öldürecel<miş ... 

lstaııbul, 27 (Özel) - Pariı
ten bildiriliyor: Paris zabıtası 
Yunaniıtandan geldiği söylene• 
üç Yunanlıyı aramaktadır. Bu•· 

!arın Venizelosa suiskast ya
pacakları haber alınmış ... 

İran hakkında 
Asılsız haberler 

Ankara 27 (A.A) - Basında 
Mısır gazetelerinden alınarak 
fran hakkında çıkan haberlerin 

tamarniyle asılsız olduğu lran 
büyük elçiliğinden bildirilm'ştir. 

( :indC'ki ~ürültülii 
.; 

I-f adiı;e kapnnnıı~ 
Paris, 27 (Ö.R) - Son da ki· 

kada Pekinden ge'en bir ha· 
bere ~öre Samar hadisesi kat'. 

olarak kapanmış sayı. -:b" .ir. Bu 
eyaletin kumandanı o an ~ene· 
ral Kun·Ptn·Şuyen Japon as· 
ken makamatınn tarziye ver· 
miş ve ileri sürdükleri bü•ün 

• ,artları kabuı ey!em:ş!i • :._ 
lL ·ıy 

• ... 
sıne y e ver 

Atina, 27 (Ö.R) - Sısama 
h:ıreket eden B. Sofu!i şu be-

ı ece r ... 800 tayyare alma 
nef c en~ceğind~n eminiz. F •- 1 garanti olmadığını söylemi, ve • • • 
kat bunda., so.ıra da, B. Çal- demiştir ki: ga karar VefffilŞJZ 
daris bir taraflı meclisine d~- 1 Plebisit serbest olmak için 

1 • d'k' h k - t:aşftJ' •tı O ınct ('alı Cu -

Yanarak dört sene hükümct ı şım ı ı ü ümet:n yerine her d y ıırasında yı:rıı ı!:ıB urı.:m u-
s"rebı"lir. Oı:ıa bı"z tehdıt etmi· kesin itimat ede ... eği bir hükü· d 't h t 

yanatta bulunmuştur: 
Bıııbakan seçim netice'eri· 

n• : ;tan tardın an ı u a 
yoruz Ket'di kral namzetleri he· met geçirilmeli. Bütün ilbay· b d 

!ar ve polis müdürleri v. ı. e lieri ih i'llali-ıi e e iye• 

nin reıim mese!e .. inc 111ües· 
e 

air olmıyacağını söylcmişt'.. bu-
gün fikrini değ"ştirmiş benziyor. 
Gazeteler saylavları, hatta ba· 

m n meclisle ·n: dağıtr.akla değiıtirilmelidir. O vakit de 0 . d~n kaldır lı. Fakal ma· 
t h~it ediyor. Biz pleb:sitin ne· k I I I dam kı· bog' az arın 11skerlikten ra cı ar p ebisiti tanımıyaca • 

kanları seçim Betice~erinin ple· tic 'eri'le siyasal ehemmiyet 1 d B tecrı·d me 'e · tahril• edilmiş ar ır. unun iç"n lüzumsuz 
b;Jt itibarile del"-~et ettiği ma· vermivecelimizisöylemekle Yu· olan bu işi yapmamasını ve mil· bulıınuyor. Bı.: u la birlı\de o e· 
nadan bahsediyorlar. Biz şim· !'an ulL_unıı karşı taahhüt altı· !eti tekrar kan dökmeğe sü· ki mese'eııiıı <le tahr"ki İcab 
diden söyliyelim k;, pl-biJt ne· na < rmiş oluyoruz. Artık B. rüklemem"ini hükümetç"lcrd n etır •z i? Böylece da· i eh-
ticeleriııe siyasal bir mana v r- Ç !da.is de c'.uruı:ıunu tayin dıleriz. Yunaniıtanın geri glt· Jı. altında bu'unan Yunan 
mek istiycnlcri şimdiden Cum· etsin . ., mesi caiz değildir. Bu memle· ada ann.n ;:. iter ikten t cridini 
hur;yetin dü·ımanı sayıyoruz. B. Pap.mastasyos da Sefa· ket ileri gidecek kudrete maEk taz mm~n c len ccburiyetle· 
Biz namusluca yapılacak bir ni' teki diyev ndc yapılan seç;. tir ve ecnebi bir hanedanın r;n e ort -la::ı l L• :rılmaaı 
plebisitin Cumhuriyet leh'nde min ~crbest plebisit için bir hükümdarlığına ibiyacı yoktur. d.i m:lmcL m:? ,, 
.......................... , •...•......••....•.•..•...••......•••••...••.•.••. , .••.•....•....••••.••••.••••....•....•...•.•.•..•...•••.......•...••....•.••...•••....•..•...•...• 

ys z ıc 

Vaktile ilan ve abone dolandırıcılığı 
ya an arın } eni ınarifetleri 

Ankara. 27 (A.A) - Basın 

genci dircktörlügi.inden: 
Vaktiyle abone ve ilan do· 

landırıcılıiı yapan ve gazeteleri 
vekiller heyeti kararile kıpa· 
tılan bazı kimselerin şimdi hal· 
kımızın hava tehlike:erinden 
korunma i~ine verdiği ehemmi
yetten istifade ve bazı hayır 
cemiyetleri ismini istismar ede· 
rek hava hücumlarından ve ze· 
birli gazlardan koruııma mevzuu 

üzerinde yazılmı~ der•e çatma 
kitapları yüksek fiatlarla şahıs 
ve müesseselere zorla sattıkları 
yapılan tahkikattan anlaşıl
mıştır. 

Halkımızın vatan müdafaa
sına ve şeflerin emirlerine gös· 
terdiği derin ilğiyi istismar 
eden bu soysuzlar hakkında 
şiddetle tahkikat yapılmakla 
braber halkımızın bunlara karfı 
müteyakkız davranmaları te· 
menni olunur. 

~--.... ~----~~~-
Asi Yunan zabitleri de 
Habeşistana gidiyorlarmış 

Atina, 27 (Özel) - Gazeteler son iıyanı müteakip Bulgariı
tana iltica etmiş olan geacral Kameanoı ile diıi'er Yunan zabit· 
lerinia Habeş ordusunda yazife kabul etmek üzere Habeıiıtaaa 
gidecekleri hakkında Ajau He.Yasın Yerdiii haberi ıayri auh· 
temel JÖ_rmiyorlar. · 

a ep e e 
rta Avrupa seyahatına çıl<~~ 

Istanhul 27 (Özel) Cumhuriyet Halk parti g ne! katıbı bay 
Receb Peker deniz yolile bugün (dün) Venediğe hareket 
etmiştir. Bay Rec p Pe er ort Avrupada bir lıı.:çuk ay kadar 
sürecek olan bir gezintide bulunacaktır. 

Fransa- oo a 
Arasında as1lı kalan işler 

Paris, 27 (Ö.P..) - Ba,bakan B. Lava! Lehistan büyük clçı· 
sini kabul etmiş ve Fransa ile Polonya arasında asılı ka!ar itler 
hakkında onunla görüftükttn sonra Avrupanın genel siyasasıaa 
ait meseleler üzerinde de fi!dr taati etmi,tir Bu ğörüşraeden 
sonra B. Lava! Monalrn prensini kabul etmiştir. 

Kaçakçılığa karşı 
Adalar denizi rrıuhafaza teşkilatının 
Emrine 15 Tayyare verilecektir 
Iıtanbul, 27 (Özel) - Kaçakçılığın önüne geçilmeıi için güm

rük muhafaza teıkilitı gellİşletilecek, Adalar deaizinde~i mu\ıa
faza meaurları arttınlacaktır. Hükumet bu İf için 15 tayyareyi 

· liııia •uafaıa teıkilltuwı earia• Yerecektir. 



. 
Lavransın 

Sergüzeştleri 
sayı: 9 1 

Lavrans Nasırıddin Şahı 
Tehdide başlamıştı 

24 saat için hassa alayınıE_ 
Kumandasını da deruhte etmişt: \ -..•.. 

lngilizlerin bütün endişeleri asayipn bir dakika önce ada-
siiküaet bulmuştu. Iranın yeralb j ıet ve ciddilikle temin edilmiş 
serveti•e ba,kası el süremiye- ol.luğuuu duymaktan mahzuz 
cokti.Rus mübcadwn üzerindeki olacaktır. Bunun için de bu 
Yesikada ele ieçirildikten sonra yolda bir dileğin belirmiş ol-
Dovnini Streete gönderilmek ması lazımdır. 
lzere idi. lıte bu itler görül- Nasırıddın Şah kollarını ha.-
dikte• soma Lavraas daha vaya kaldırarak: 
ciretkirane sayılacak bir ha- - Yalvaruıa baylar ,burada 
rekete iiri,ti. Kafadan olaa bulunduğumuza göre Taziyeti 
Younı'Ja ltirlikte Nısınddin bilmiş olmalısınız. Bu karışık-
Şahı ıaıaymda ziyarete ıitti- lık ve taaddilerin önüne geç-
ler . LaYnH bir Şark hn- mek için iktidarım dahilinde 
klmdannı, bir emiri ~•ya bir olan herşeyi yapamadım nn? 
emirden daha az aüfuzu olmıyan Diyorsunuz, hatta iddia edi-
lıtir çöl ıebini ele geçirmek is- yorıunuz ki isyanı bastırmağa 
tedi mi kendisiae lıh olaa me- bir adam yeter. Bu adamın 
todlan kullanırdı. Şahın baıki· mutlaka bir uJah veya şeytan 
tibi .,. günün veziri baıb..- olması hlzım. Bu kadar geni, 
•ererek düşündüler. Kral be- kudretli adamı• kim olacağını 
fİllcİ Jorjun feYkalide salahi- bilmek i~terdi~. . 
yeti haiz elçileri gibi hareket - Majeste, ırade edersenız 
eden bu iki lngiliz de ne isti· bu edam ben olabilirim. 
yorlardı? Memleketin başında Lavranı bu aö:deri söylerken 
ateş yağmakta idi. Suikastlar, ayaia kalkmış, bir aktör tavrı 
i8yanlu birbirİllİ konlarkea, almqts. Sonra yine yerine 
Rm eiıpsi tazyik notalarını bir- oturdu. Çelik bakıılı iözlerini 
t.iri ardmca dayarken lngiliz Nasırıddia Şahın iÖzleri11e di-
delegeleri de elbette bir siya- kerek onua ıaıkıahğını bir kat 
al aezaket ziyareti yap1Dtyor- daha arthrdı. Şah sakalını sı-
lardı Bahusus ki yeziri •• Şanı vazladı. Yanındaki kutudan bir 
ıörmek istiyen bu iki adam ıeker alarak ağzına attı. Ba-
-..başka bir şeylerdi. Ta- tını yanındaki vezirine çevire· 
ftl'lan ıiyaıt iacelilderden rek bir az a6riiftL Kn.l be.tinci 
uuk sayılacak kadar ıert Jerj adına olarak yapılan bu 
Ye cüretJi idi. Nihayet bu talepte mutabık kalmıı olacak-
talep kabul edildi. Lanansla lar ki Lavra•sa •üsbet birce-
Yoaar NasırMlcba tarafında• vap verildi. 
kabul edildiler. Şalwa •esiri •e Entellijenı Senisia az.ah ca-
hususi katibi tle .allkatta ha- ıuıu ite baılamadan noktai na-
zır bulunayerdu. zannı anlattı: 

Lanans maksadına dikine - Herşeydc• öace Tabraaı 
ıiderek varmak isti)&erdu. Du- çetelerdea temizlemek lizımdu. 
nanua fevkalideliii ka11ıımda Bu it pek çabık olabilir. 24 saat 
•• kadar ıert Y• hatta kaba için lıassa kunetinia kuman-
clanamrsa o .Ubette muvaffak dasını bana tevdi etme•izi re-
olacaiına inaaaıııtı. Şaha fU ca ederim. Yarı• tehria stiku· 
ıuretle hitap etti : aete dlwdüğüaii görecekıi•iz. 

- Majeıte, Tahran uayiı- Bu talep te isaf edildi. O 
sizlik içinde yilzüyor. Polis mil· akp• La•ran• Londra41a lran 
dilrünüzün liyakatsızlıiı keadi petrolleri için istikraz i'ini ida-
c:aaıaı bile koruyaaadı. Onua re eden Sir Kadmana Şu teJ-
lıalefi de ıelefinden daha be- yazıyı çekti: 
cerikli çıkmadı. " - Bretç.lr.ofma Vesikası em-

Payitahtınızın sokaldarmda niyet alhndadır. Şahın bize 
ppefiindOz, polislerinizin gôz- karşı temayülih memnuniyet 
feri <Snünde, asil ecaebiler (?) yericidir. Tam bir muvaffakiyet 
aldllrillüyorlar da poHılerinizin elde edeceğimiz muhakkaktır.,. 
kıllan bile oynamıyor. Yarın Bir kaç iÜ• sonra İnıili.z. baf 
akpm, belki de tabaalanaız bakam Sir Asküvit bir tek· 
emniyet içinde bahmduğunu nisyenler komiyonunu top .. 
ıandığımz bu saraya baskı• lanmağa davet etmiş bulunuyor-
yaparak sizi öldürmeğe gele- du. Bu ko.W.yon petrol işinin 
cekler... Sarayınızın her dıva- asla bu kadar mes'ut bir çığır 
rılMlu korku ve ibanet fııkı- geçirmediğininde mutabık ka-
rıyor. Fakat btitiin anlathlda- larak Anilo Persian Oil Com-
nm ıimdi anlatacaklarım ya- paay adana olarak araDıan ser:. 
aında hiç kalırlar. Haftalar nıaycnin ,2'ecikmedcn teminine 
oluyor ki Tahran memleketi• karar vermişti. 
diğer parçalanndao silahlı çe- Bu Jest Ekçenc stoklarında 

teler tarafından aynlmış hu- büyük bir hareket ve yükseliş 
lunuyor. Halbuki bir tek yaptı. 
•dam, azımlı ve istekli Az sonra da öğrenildi ki 
callhaktan sonra bütün bunların Nasmddm Şah Arcy imtiyazı-
lıaldanndan gelebiliria. nın hükmünü teyid etmekle 

Bu suçlamalardan, tehditı. kal11uyarak, bundan sonra ki-
dolu olaa sözlerden canı sıkı-

laa Şalım sabrı tükenmek ü:ıe-
·e idi. Söze kanıarak maksa-
~ını bir dakika en·el aaJamak 
istedi: 

- Aalamııoruıa mösyilv, 
bu aözlerden maksadınız nedir? 

- Şu iki Majeste, Haşmeti 
hlkümclarun Beşinci Jo. j hü
klmati, bu karıfıklıklar yü.ıün
.._ iki memlellet arasındaki 
~ ~1na .. 1"Jtlerin d.e buzu-
la.eabJı d lkeaizcle 

m e ofur!a olsun ba,ka bir im
tiyaz Vf'rmemeğe de karar 
•ermiştir. Şabinşahıa tahtını 
Ye başını almak üzere olan is
yan u butınlaı. Bu hareke
tin başına g-eçen ıii reislerin
den ba:ıılan asıldı. 

1&14 da 
1914 de lngiltereaia büyük 

barba girifinden bir kaç ıüaı 
La~.ıa lran ŞaJu 

~ 

-------------------------------------
Ören bayındırlığa, esenliğe büyük 
Değer vererek kalkınma yolundadır 

---------------------------------------------------Bir örnek köyüünde nasıl çalşılır ? 
Kemalpaşa, 26 (Özel)- Ka

zamı:ıın ileride giden köylerin
den birisi de (Öien) köyüdür. 
450 ev 1890 nüfustan ibaret 
o!an cu köy İzmir - Kasaba 
şösesi ilzcrinde bağcılığı, mcy
vacılığı He nam kazanmıştır .. 

Altı yıJ evvel bu köyde hiç 
bir kıpırdama hareketi yok 
ikerı; Sadeddin adında bir ar
kadaşın muhLır intihap edil
mesi üzerine çok değişiklikler 
meydana gelmiştir. 

Mesela: Köy kanununun tat
bikatmdan beri geçen yıllarda 
köyün ortasından geçen a:tı 
metre genifliiinde ve beş metre 
derinliginde olan derenin 168 
metrelik kısmı tünele almmıştır. 

Ö1·e11 kiiyit se1·gisinfo. 'a~!it~mı ı<i;~eni 

Üstü (imece) ile onclört bin 
araba toprak ile doldurulmuş
tur. Bu suretle elde edilen sa
ha köyün Cumhurluk alanr•ı 

Tavuk istasyonu Temiz köy 
Bu sene kurulan tavuk istas- Köyün temizliklerı, köyllinh 

yonununa 72 köylü gelmiı ve kesesine biç doknmadaa te-
kuluçka yaptırmıştır. min edilmiştir. Herkez e'flnia 

Üc senede beı .lersbaneli etrafını temiz tutmağa mecbur 
( Kamalyeri ) adım alan okul tutulmuttur. Senede hiç olmu-
yapılmııtır. Bu yıl da çocuklar 
bu okul da okumuştur. Gençler 
Birliği kurulmuştur. Kurumnn 
büyük faydaıı az bir zamaada 
görünmeie batlamıfhr. 

Birlik biaası temin edilmiı
tir. Çok yakıadıı birliğın Rad · 
yosu, Kütübhaaeıi ve sair ih
tiyaçları temin edilmiı olacak
hr. 

Men'i lsratat k•nunu 
Bu köyde men'i israfat ka

nuau da ııkı bir ıekiJde tatbik 
edilmektedir. Evvelce bir ni
şan için yedi tepsi baklava 

Oretı mıılıtarı boy Sadi a_o.tlermek .det iken ıimdi 
temin etmiştir. Bu arada dere· bır tepsi ıöndermek kaide 
nin kenannda köhne hir med- olmuştur. Fazla iÖnderenin 
rese, kühne bir kasap, bir ev baklavası ahnarak fakirlere 
ve kahve de yıkılarak meydan· daiıtılmaktadır. 
lığa çevrilmiştir. oupnıerde davul 

Üç senedir köyün ağaçlan- Çaldırmak 
masına ehemmiyet verilmekte· Düğünlerde davul çaldırmak 
dir. 3000 kavak, 1100 meyva- yasak deiil iae de bir usule 
sız aiaç dikilmiştir. Köy şah- bailulır. MaelA davul ~ır-
siyeti mineviyesi nam~na ltir malc isteyen bir düiün ıahibi 
değirmen alınmıştır. Ovada yol- evvela yirmi ltet lira köy sa1ı-
lar açılmqbr. Ve daha da açı- dıilaa yahrmak mecburiyetin-
lacaktır. Köy kuabları, demir- de ve asayi~ de bozdurmaya· 
elleri bir yere toplatbrılmıştır. catıaa dair bir kiad imzala-
V • kendilerine mahsus yerler makc&: dır. Bna riayet edil-
yaptırılmııtır. Umumi heli ta- meue davulda men edilmek-
111amlanmıştır. tedir. 

..........................................•..... , ..................................... . 
!aşmalar avam kamarasıada lann pşkmlıiJ plunkiatlea az 
da reç~iş buluauyordu. Bu dejildi . Bu kadar eyi he-
koskoca petrol davaaın res- saplı bir hareketi bir türlil akıl-
mii, yahut ta tarihsel parça.tı larına sıidıramıyorludı. Rus 
bundan ibarettir. konsoloau ile ko•tes olan ka-

Şimtli ae Lavransın son mu- rı5ıma feci akibetJerine gelince 
yaffakiyetini elde etmek için Lananı bu hiç te centilmence 
nasal hareket ettiğine göz ol•ıyan işte arkad.atı Y oulll'un 
gezdirelim: kendisi tarafından verilen ta-

y oungun tahrikih ile göz- Hmah tecavüz ettiğini iddia 
teri karartılarak, taassup duy- ediyordu. Bitün yapılanlar için-
gulan alevlendirilerek hareke- de insanlık Ye ceatilmenlikle 
te ıeçea ''Yeşil saacak,, •e11- ilırili bir tane İ§ olmadığına 
sup1annı, yahut ta esrarengiz ~öre Lavransın kendini b6yle-
F antoma süvarileri tevkif et- ce müdafaaya kalkıtmış olması 
mek •e cezalandırmak ııı bile beyhude bir zahmetti. 
Lavransa hiç te lıaüyük bir i, Bir de te,ekkUr 
olarak görülmiyordu. Böy- Mektubu 
lece Tahranda panik ya- Y ou•ı kuraazlıkta Lavrans· 
paa cinayetlerin katille- tan hiç de geri kalmazdı. 
ri meydana çıkarılmış ve Bretçkof vesikası alındıktan 
adalete teslim ediımiş buluna- sonra bile konsolosla yerli ge-
cakb, La.vraM "Yetil Sancak,. micilerin çırılçıplak . yaparak 
mezhebini• baştan bap keadi kepaze eftiltleri koatesi derhal 
çabtma yoldatı Youn:ı'un eaeri serbest bırakmamıı ellerinden 
olduğaou biliyordu. Bitöa ltu bir tefekkür mektubu almııtı. 
ecnebi ııliifmam çete bir iıM Konıoloı bu · mefdiıbunda 
getirilerde orada baskına uğra- kendi arzusu ile Hazer deni-
dılar. 

Bu ihanetin nerden •e nasıl zinde bir geziati yaphğını, tay-
ıeldij"ini anlamadan başlarıaın faların iCrek kendisiae zerek-

• se karııına lra-ı nazi1'ine ve uçtuğunu gördüler. Cinayeti · Y 

yaptıranlar kollaruu sallaya mi1afirperveraae hareketlerin-
salla ya gezerken onların aldat- den memnun ve mütetekkir 
bkları zavallılar bu bı1gisizlik kalchiıaı bildiriyordu. 
ve aalayıfmzlıiın cezasını ~aı- Böylece hidiH~İn siyui bir 
Iarı ile i>düyorlardı. ıekle bilrün•eıri ihtimaliııin 

Ru••Jtrın , .. tunlllı de önü .. 1ı11•ıtb. 
Bütün bu itler olurken Ruı- - Sonu 

Onn gençlu birliği başkanı 
bay Sadık 

ıa iki defa kay kireçlenmek· 
tedir. Sokaklara 111 akıtmak 
katiyea menedilmiftir. Lafım 
olmadıiı için her evde isti 
kapalı bir kör kuyu vardır. Bu 
ıuretle sini siaek de yer ltuJ-
aamııhr. 

Esnaflar, haftada iki defa 
tefti, i8rmektedir. Tıraaklan 
kesı*k 6nllkleri temiz, eBeri 
yaraıız olaçakbr. Bayrak temiz 
bir kılıf içinde saklıdır. 

Zirai asar•• 
18 - 20 bin tlönümlik saha

da zirai aıayİf dört bekçi ile 
temin eclilmiftir. Bütün köyhl 
kom,utunua bekçisi oı.atı 
öğreamittir. KimH ki-.eaia 
mülkü içinden geçemez. Hıy
vanıaı boı bırakamaz. 

Müsaadesini almadan bap 

mn araııadaa ot biç ... z. Bal· 
tahkta röıterilen yerde• baıka 
odun kesemez. 

Kör ••ral• 
Busene Ônlnle kay Hqrİ•İ 

açılmı~ kazasına• bütün köy

leri dokumaları damızlık hay
vanları ile iftirik etmiıtir. 

Bu serginin daha iyi bir t•· 
'kılde açilmuı köy kurumunca 
kararlathnlmıthr. 

Konferans salonu 
Bu yıl yapılacak işler ara

srada bilhassa köyde konferans 
salonu, aüm.une kabftSi yapı
lacak, okuma odau "1aha zi
yade zenginlqtırilecektir. 
Yardım ku1111Du kuruJara k 

bugüne kadar köy sa•dığmın 
kayırdıiı yoksullar da fayda
lanacaktır. 

Geçen seneden l:taşhyaa 
çocuk yurtları (KinderbaymaJ 
busene de s-idecek, ha•a tle
ğiştirecek, iyi pla alacaktır. 
15 temmuzda Mehmetcık aa .. 
dacı cumhurluk meydanında 
yer alacaktır. ............. 

lu •ı~ ntlıca s•liri 

Taş iskel . . ... -
ihtiyaca kafi 

Gelmiyor mu? 
Kıımen liman nizamnam 

nin ve kısmen şarbayhk sağ 
prtlar.nınıa icabı olarak k 
reste, benzin, petrol, kük" 
ve barut gibi kolayca at 
ala• maddeler; hayvan ve m 
törlerin taşıdığı bilcümle eş 
çok dar bir geçidi olan 
rayet elverişsiz bir sahası b 
Juaaa ŞehitJerdeki taş iskc! 
ıinden indirilip yüklenmektedi 
Bu yüzden iskelede i!lJcr 
ve masrafların arttığı :örü 
milştür. 

Bunun için şarbay1ık nezd'. 
de bazı tetebbü9lerde bulunu 
muştur. Bunua 1tetice1i olara 
ıarbaybk iaktle karşıııncla 
kömür depolanma yıktırılma 
m. taı iskele caddesi•in g 
İaitfetiI.eıini • kararlaıhrnuşb 

Şehrimüili ckono•al bay 
tıada çok öneali olan hu t 
bir bu iskeleden iş yapanla 
çok memaun edecektir. 

Halıcılığı 
Korumak • • 

ıçın •• 
Hükümetimizin hahcıJtiı k 

nımak makıadile hahcdarım 

'imdikindea ~aha fazla yar 
ma karar verdiii &irenilmiıti 
Şim4iden daha ıenif bir 
kilde halılanmızın takas 1U 

tile ilıraç Haceti laaber a 
mıfbr. 

~ ~ Bulgaristan da 
' Yumurta ihracah 
V uaurta ihraç eden tüccar 

ları.: illraç edecekleri yuau 

IU 9 Haziru 1935 tarihinde 
bqlamak üzere reami kontr 
....._ a1ı ... ,ıır. U.racatcı t 
ur yunNrta ve ktlmu ld 

uta ihracatçıları birliim · 
tlyellİ olmak, 20 bin Leva t 
minat akçuı yabrmıt balaa 
mak ve 1935 yıh içinde, hi 
olmuaa. 15 bttyük varon m 
çıkaracaiını therİll• alma 

aecburiyetindedir. Yumurta 
lar ba lıanstald kararname 

5 iaci •addesi hükümleri• 
g6re •uayene edilecektirı 

Tnccarlar 1 inci ve 2 inci 11 

ad yuaurtalarıa ihracında ser 
beıt olup 3 Oncü aınıf yumar 
taları• ihracı için öncede 
Ekoaomi Bakanlıiının müua 
duini almak ierektir. Soğu 
depo aallarile komene ya 
murtalar aynca ifaret edil 
cektir. Koatrol işi, husuıi •• 
lihiyetler verilmi' uzman 
tarafıadan yapılacaktır. 

Para işleri 
Etrafında 
Amerika -liyesi, para ıta

bUizasyonu meselesi hakkındı 
miizakere et•ek üzere yükte 
murahhaslanndan birini AY 
paya göndermiştir. Finau Ba 
knı Morgenthıu birleşik Ame-i 
rikanın, Loadra koaferanıında 
beri ilk defa olarak para hu-

•••un.la kat't bir durum aldı
ğını söylemiştir. Avrupadan ye· 
nidta 8 milyon dolar ık maden1 
para istihsaJatı için kontrat ya· 
prlmıştır. 9 Mayııtanlteri yap· 
laa para ithalihwm yekünu 33 
milyon dolara baliğ olmuttur. 

..........•......................•.. .... , 
üziimdür. 8-15 bin çuval ara-
sancla üzüm ikinci derecede 
zeytia almaktadır. Toprô 
kvn"etlidir. Sulama i,teri d&
zenine rirmiştir. 

Bu işleri baştan aşağıya ka
dar başarası ve iU.ay Kiz• 
Dirilin dahi her vakıt iltifab
na aazhar olaa Muhtar S.
dettin ile ukaclaşlarını ıitaylf
.le yad etmemek i•ııf.m.k 
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Gençlik elden gidince .. 
Dünyanın en şık giyinen adamı en 

Kötü giyinen adamı mı oldu? 
Bir Fraaaız ıazctesi yazıyor: 
Gençliğınde ttk e zarif ri

Jl•me iatiyeelerİll hep•İ ten.i
lennde• IMyu • siyah karolu 
kumaflar arachldan ıünleri ha
brlıJ a.bilirler Bu mo.layı ilkin 
plcaraa p,. ... clö Galdı. Hele 
Auupaaın lıtir çok merkeıle
tJacle tcniJu içia ı.arafet ••
il · .. yıla• lnıiliz •eliahh ~bi 

• ~ili hayallerde• biri o1-

Terzi smokinle kırmız.ı kra
vatıa giyilemiycceiiai anlatmak 
isteyince. 

- Duy.adınız mı? Bu mo
dayı Prena clö Gal çıkarmıJtır. 
Diyerek lrra•ab apbrmıf 
O akta• ıullloya kınmzı lua
•atla ait.ek laamalrabnı tla 
1 i•tenaİfti. 

l'r ı. Do ( mtıhit'I / ~thı ~ , a , 
mu,tu Fılhkika Preaı dö Gal, Hatti bu masala inanarak: 
o umanlar, tenDenn maake•İ lurmıu kraYath ıübbelerin A-

aa alabilirdı. Hepsinde oaun yı•ı çoialdığı ıft•ler bile olrnut 
res mleri, onma ıiyditi elbiae- Fakat o ıamandanberi cha-
1< i 161teru .. deller •arcb rum ae kadar d•gişti. Prens 

Preuin bu flbreti, ayaı ele- cl6 Gal'111 y ... tbğ• modalar 
recede z.arafet meraklı• olaa da s&Mlu. Şimdi lngilterede 
Vedmci EdY•rd zamanaada mtCHl••• yarabcw Keat dukü 
batla•ıftı. Preu Jorı ile Bay Edendır. 

En senit Hfahet merkai Bu cleiifilr.liie Mlıtep aetlir? 
olaa Rnyeracla, bol para aar- Prem suçJiğiD ilk heyeca.a-
feclea a&W>eler Jaıilix Veliah· lannı kaybederek olgunlatDUt-
bam padelik moclalanaa aclm br. Şimdi pek aa aclaaua takip 
adım takib ederlerdi. Bir pn edebileceji bir originalite ile 
bi~ arkatlq b6yle bir dit· her .. yi. modayı da olunma 
beye oyua OJUIDak iat-İf)er. hırabutbr. Onu Biyaritçe bü-
lperiaden ltiri demit ki: ynk Karolu ~hın ile yakaMa, 

- O.Jd-•a m•? Prcna 96 Jrollukıu •c pipo• ajxıacla 
G&l .-.kinle k•rmı1.1 kraYat eluak Golf eyaark• ıörnler 
tabiat• Ntfa biç p..-dar. Tan•mlaaba-

Zllr•• iaawk i.t•••JİllCe kalanu hapM. bere, mrtuMla 
unda bwuaularm laep9İ ayai uki Wr muto, aiyala ceket, 
uberi diillkü ıueteler.le oku- 9iyall be1a:ı karelu .-taloala 
dllldanal aöyliy k tem•at pler. Ru..ıt aP.a tl-

nlifler.. ı.....-. bile kil,......_ 
Z•lae de..UI ..... ._ k..- fuile elbilelile iaaur ...... .,. 

... Şu.li ..... --·· 9e1mek 
- • alqua için bua bir içill teniıi••• ppaıp 

......... ..... r1a,...., ··- , ••• ı. .... k., •• tWr. Hw 

... y....Nf.. ter' il .... •• kı .. ,iilı .,....._ 

Zahıta Brçek blflr .... r 
Alancakta Ha.n etle Sat· 

r•r•..., ,. .......... 
etha Hakkı. •• 

a•larh \ 11y Wr lle1aa ile ka,,. 
•• •• laepaJ• •ttatı ... 
....... ae~ ole Giritli 
AılızMlli"•... .... 
.... _ ve11 ....... ar .. HH .. tw-

kacla hir IMçak W anak ulK
taca ah .. lfbr. 

v ......... 
)(at.ıamanlar malaalluird 

Mecid .... v ... ile o-. 
otlu Fep aruınu kawıa ~
.... Fe,U tqla Mtaa.._ JMa· 

···•·fhr· Ew .. ,. htralder 
Karta~ Alaybe1 Fer

yacl eokat-cla Nwhzlt -., 
Ah•ecl• Yine .... ..., .. 
bir kat el çe'-fbr . 

·~ .. -,. ... ...... r.... tala'••••s• 
.,.,~-- ..... .... ........ , ............ . . . 

torlujun biıtun ış erile ) akındau 
il,-ileamek arzu.undadır. Gal'de 
madenleri, Mancuterin sdil ia

aanlarla dolu olaa fukara mahal
lelerini aak sık gezer. Baı.cn da es 

aaloalanndıı 

Pı tttt~ Dö Gol earofft. « ~lkltk 
lilltl4ali aa!l'l•rkt'H 

iae 4le _._ sibi •k tl~jil-

dir. • tartlar içillde -.. Din,.... .. sini ..,... 
ada• ıls•--.. arbk P
t1l_.L ElaiM' tlolaplan .... 
ka ............. Fakat .... 
.............. p)ib: ...... . ,.. . 
Mahküm olanlar 

Kar.. a,.,_ Nalaicleyi. _.. 
ıetinlitl llJi Z • Wr .... 
yiılad• Wcakla ,......,_ S.-
tlettiD Wr ,.. ' .,, .......... 
a1ısk lftipi çalar Na
dye 1ı: .................. .......... 

Yuı 111"111.. •v•ıll 
K..., cad.tuiacle Y ..... 

otla lleluaetle S.llnildi Y &

k•lt aruıada it meıeleliade 
kaYp pil•lf, Y akul» J11111111k· 
la llM•edi daTuelı hafif MI• 
rette , ....... ,tar. 

YM Melcl 
K-•• Kfıidlaw caMı 

... Al ..... ,., ...... .. . _ ... ..... . ... ..., ...... . 

ikagoda bir rezalet 
Frank Lavrans adlı bin bir kadım 

Gökyarandan aşağıya attı 

' utO!f t Sahtı a <>da 
~ ago - Haziran ten Luci e Nolaa oldağ11au 

D h" ç dinmiyen an- meydana koydu Lucile'iD Fra-
iç .le muthif b r f uvat nck Lana na adh bir qıkı yar-

" Yo zan ?.'-'il üze: çcvi· tlı. Kadın bu adamı QIWvaaıya 
ren n erce 12mbanı ı ık yag- .sc\•nıe tcdir. Lanaaa ifadean-
mt ru ara~ın.da b r gök yaranan de hadiseyi iatilaaı telrliM 
penc~r crmdcn bo uıa atılan so mak ifleaıt tM tle, .. .,._ 
b"... in kaldmmlar menile da.n fU netice} e van1-ıfbr: 
du t ~u g üldu Hak h-dise Franck Lanaaı. bi.r •iddıet-
mah Uine k~tu. Gok yaraD1n tenbcri bu bataldıaaenia ziya-
cn u.t kabadan ahlaral< kZ!.fa retçi en araıma kanpa Dorot-
tc ı dağılan vücudu hurdehat b Laver adlı g .. ç bir kazla 
o an l · r kadı ıdı. Göriinüte münasebet peyda ·~Vak:• 
göre rcnç bır kadua... ıecea. Dorotlay aeYıiJiaile bar 

Cuet clerbal kaldırıldı. Halk odaya kapanmıı buluauyordu. 
Lucıe bu1tu haber ahacn oraya a~ aGara ır61ı yaranın. on ye

diacı katım pencerclenn
de ka1 na n har•keti • v e 
dal •fh. Burası Mcdmab 
klöptü,.. Poli&lu k.ı itil 
baı. ne ı anılma acak rezalet 

eri i e l ş la tı r Ba
tak anede t&m•ID&f fAU et
leria ~ ......, z-.mle-
rin kızlar reç vakıtluc k. ar 
kok oman olmuş ıeaçJerle 
'-eraber bu unuyorlaıda. Bir 
çok arı buviyyetlerinin teıbıt 
edılmemeama yalnrdılar. Zabı
taalll i,. 1ft g6kyaruclu ab
lan kad nıo iotibar mı ettifiai, 
yokıa bir cinayete kurbaa 
.. sittii••İ tesbitti T ahki
kat ..Aau az önce bul
•ar üzeri•de can Yertll ka
duwa bu batakbaaeyi iti•-

baskm yapmlf Framck'ı •• 
çok •araf bir aiıe,e meanlt 
o n i:•nç kıu tehditle bafla
mışbr. Franck Lanans t.bdi4-
lerdu llı ... ak soe .e.c lıııadM
b"rlikte yapdtfl ...... lıllt-
c l r nd akaladıiı P>• 
o• ye ıaci kattu ..... 
•bufbr Dul••• ı...
bu korkaç Udaae ar....-d-
fuıat etm k i8temifae de 
Frankın tabaoca,uaı keadi üze
rine çevir•rek .. Polise bir 811 
ıöyliyecelı olunan ••Dİ de 61-
dürürOm" declijini ifitmiftir. 
Cani yakalumıı. hldiseaİll 
ltüyik bir akaadal arz.4 .. 
diıcr .. fhalan .la matbuata 
aluetmiftir · 

Po.W. lturacla kilolarla veia 
•c kokaia de bulmutbu. Tala-

( !/Ü ,. 

k. u ' 
kikat kulübia •Jllİ zam .... 
Şikasodaki en lııiyuk eroia 
kaçakçıları ç~t ... ıiae de faaJi. 
yet merkezi oldupau gölt.,.. 
aiatir. Kaçakç.ılann .ıebatdan 
da yakalaamatJardır. 

T.. k. e _ Jngiltere 'Bir Tem~uz ~enG ur ıy Şenlıklerı 
Arasında imzalanan ticaret ve te· Kapablj a.akıun•• T6rk •• 

diyata dair anlaşmanın esaslan =:::;.::.-:; 
- IHittH •tlMocio• ...tMtt - ı 'ı• il•••• J! - 1 - ,_... -- y _...- ---"- W.Jllı 
Madde 12 1 .. Aakaratla 1 kanenü ki .. ••'•pe·.. •..n ı•Mkleri 

mart 1930 da ilU& om• Ta- •f.aıWitllal'b. ............. I•• içia •••"•yelan ..._, 
cant we Seyn..faia •m•e- •t. Hapnıtl Mılk •·•ep, iclan9i tarU...a.a ..... 
deli ·, 16ma • ..Wılinb W. h._.. "Dıri=hr Mı+•ıW _,__ 
" '9 wa aatld..-. ilk iM lasila Dı ' yırkn Kıall. .._ 

h L• ! ....._ 74drı ~ t.1- clilılM ..,....._._ •· 
ki 1ıria Uı... _.... ta.lil yeti EMtw,.ti Caı•V?t ata). 
etlileceldir. ıu..,- ..,a •smk· • 1k ...... " - ....... h.... ba' sn ............ --
ta.ilk ••ak " Mz'M ılll' .. 
ler •••• .. .._ ea k.- Wr 2 • t.M aah..,••• .... ,, .. 
...wet ...... ArWacla b..la: 
teati ımt.c.... T_.hnc•e- a) •Eılt··= 

-aLa .. ..,a_L.19 91'=-·•" --....... ' ...... ·-- ...... ,.. ---- _.. 
de ..... mer'iJet• ıire- ,. ......... flnnbp ...... 
cek ff Yllmek akit ~ IWJ ın2an ....... 
daa Wri YeJa ......... .... la) ~ -thPu ,..., .. 
..- ,....,._ ild •J enel p- tlı Wın' ra ._. ••• 
pacaiı felİlt ilabarma .._ ..tiaJI ifade etler. 
mer'i1ctte baacakbr. Aacalr c) •11ıtteldt ballk ı_.sa,. 
.,. ... .... ..... 1955 llltteW Kralakta ......... 
tarilaiMe Ambr ... im•IM• ,. iFlal ._ amlillJI ... 
Tacant " teeliJata ~- •:ı:r ...... 
maam .. r'iyett ka ... .-r- lla4• 14 - I"* aehP'Z 
det .. .-.. tuiıW len .... twlik etlileak " tMMmn .. 
miyeeelltir. • ..... ,..., ........... 
2- .._. .... 

... , ••• ilsi.ekbl ... ,...... .. .. ,,.. ............. . 
taat ..W.a 11.=ık U,Aıe iJ• YU'ı ......._ ..,._ ..... ••?'••··---- ............ , ... ..... 
•• 1 " ·-···· .... 'uiM .. ,, .. htı••·· ...... ,... ... ..... .. .. .,.. .......... ... 
- b\ F ••••••• ••• ....aMM 

,.,. ....... .......... 
Tuhibta ... ,.. ........ ._ . ........................................ . 
tenae-'•ra• ,_ .._ 
edY...tili takdWe blJI Mr 
iltbana yaplacaia tarilateD ... 
...... iki .,.. -
ieldıa ... lıadar .ı ........ 
iyete kalacalıbr 

YukanUIU aWıbtı ı.. .... • 
Tuillimu aalllaiyettar ·-··· 
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Senin gibi bir kadın 
Ve kadınlar avukatı 

Biri Alınaa

ların iftihara 
değer artistle
riain çevirdik
leri, diğeri de 
en yiik.ek 
Fransız aanat
kirharuun tem
ıil ettikleri iki 
film, "Senin a-i
bi bir kadıa,, 
ile "Kadınlar 
AYUkata,, bu 
hafta lzmir ıaal
kının çok be
ieneceği ve 
ıeve seve gö
receği büyUk ltir eHreir. 

Çar,aabadan beri Tayyare 
ıiaemasında gösterilmekte oJaa 
hu fil•Jer, bugüne kadar 
ıörenlerin diliaden düımemek
tedir. Onlar iki filmi de 
•eth edeede bitire•İyorlar. Za
ten bualar Iıtaabulda g'Österil
diği zamanda çok lteğnilmiş ve 
çok sevil•işlerdi. 

Seni• gibi bir kadın Lian 
Haid ile Geori Alexander •• 

büyük Alman ko•iği Szöke 
Szakall tarafındaa çevrilmiı 

ıarlulı Y4 •uıikili bir operettir. 
Seyirciye iki saat i'Üzel bir 
muzik dinleten, •tfeli sahneler 
gösteren bu filimde aşkın 
hayat üzeriade oymyacaiı rol 
blitin çıplaklıit ile te,rih 
edilmiıtir. 

Liaa Haid'i• iıminin olması 
bir filme kıymet Yermek içi• 
kifülir. Fakat bu ismin yanın-
da Georg Alexander ile Szöke 
Szakall'rle olursa o filim için 
uzun 11zadıya kırıtik yazmağa 
bile ltizum kalmaz. Bu üç ismi 
okumak "seni• gibi bir kadıa,, 
filimi mutlaka g'Örülmeğe 
değer bir filimdir demek için 
insana salahiyet verir, 

"Kadıalar avukatı,, na ge-

lince bu filmde de Lucicn Ba
rovx ile "Moskova geçe!eri,, ve 
''Büyük oyun,. filmlerinin kah
ramanı olı-.n P .Richard Willm 
ıilti iki yüksek yıldızla bunlara 
iltihak eden Fransız sinemacı

lığının göz bebeği olan Andre 
Bcrley ve Jenne Boitel rol al
mışlardır. 

Çapraşık ve dolambaçlı vak'
alarla do!nn bu filimde dolam
baçlar seyirci için de(il tem
silde karakterler göster~n eş

has içindir. Seyircisini kahka
halara boğan bu filim Fran
ıızlamı en ıen bir vodvilinden 
iktibas edilmiştir. Karısına sa
dık olan bir kocaaın fena zaa 
nedilmesi, kocasma iha•et et
mek istiye• bir kadının bir 
tesadüf eseri k urtuJması, bu 
arada diğer bazı kimselerin 
bu karıtık vak'ac:la rol sahibi 
olarak işi büsbütün çatallaştır-
maları o kadar güzel tertip 
edilmiştir ki insan filmin saat
larca devam etmesini istemek
tedir. 

Her hafta e!duğu gibi bu 
hafta ela Tayyare sineması İz
mir sinemaları içinde her iki 
filmin güzelliği ile temayüz et
miştir. 

....................................................................................... 
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Sehiı- Gazinosunda 

5 Temmuz 935 ten itibaren 

MUHTEŞEM 
ORKESTRA 

YENi ASIR ._, 

Lilyan Harvey Berlinde 
Greta Garbo yazı geçirmek için 

Iskandinavyaya hareket etti 
. 
lngilterede büyük bir hava filmi hazırlanıyor 

Berlin (Haziran) - Lilian 
Harvey uzun bir gaybubetten 
sonra buraya ırelmiştir. Sevimli 
yıldız Ad!on oteline ir.miş, ga
zctcci~ere şl.ın:arı söylemi~tir: 

- Hk zafer çiçekL~rimi top-
' ladığırn bu şeh"rde yen"d.,.n 

bu!unmak'a büyü1• b;r S""\l:nç 

baht;yarJ '~ duymal·t.ı nı. 

- Ya llo!I ıood, }a Lm
drn ne o!llyor"? 

- Ha <m'aJın, ···z büt"i'l 
lıayahwı <: r nmek i~'"·yo . u
nuz. Bir 19 l :.nu ~ ni rr"' -

nü idi Lo .. d ada d · } :ı ,~ı
dim. Pek ge '"' • U!r' -ıc 
geldim. r ar z·rn .1er -ın ta:- -
fından iik defo dan•öz o r ak 
sahneye çıkarıldım. Tah il"me 
Viyannda dev<ım ettim: Ora :la 
sahne vazii Ri~ar Ayşberr,in 

yardımı ile b ynz perdede ilk 
defa görünm~k ımk~nını elde 
ettim. Yani sinemaya girişim 
bir şubat 1924 te başladı. İlk 
filmim halk tarafından ıshkla 
karşılandı. 

Bu elim b:ı1lanv,ıca aldırmı
yan biri vardı. O da, bende 
san'at kapa~ıte:si gören Ayş

bcrgti. Bana başka roller verdi. 
Nihayet Ufa sludyolarına bir 
angajman yaparak orada çalış
mağa başladım. Ufo studyosu 
hesabına ilk çevirdiğim f;Jm 

J/af' r,.,~, "J.acl i.. ofıll(I/, 

takib etti. Artık yolum açılmış-
i~lerim filminde 

Vlnston Çorçll 
Sinema artisti 

{İhr Dunkler Punckt) filmidir. 
Muvaffakiyetim de bu filmile 
başlar. 

Bunu " Cennet yolu ,. ve 
" Kongre eyleniyor ,, filimleri 

tı. Bir aralık Ingiltereye gide-
rek orada da lngilizce iki film 
çevirdim. Şimdilik bu kadarla 
iktifa edin. Bir gün vaktiniz 
olursa Studyoya geliniz. Size 
Amerika intıbalarımı verece2'i
mi vaad ederim. 

Londra ( Haziran ) - Şimdi 
herkez ıinemacılık yapıyor. Hat
ta Vinston Çorçil bile... Vins
toıı Çorçilin hıgiliz :siyasasında 
ne kadar önemli bir sima oldu
ğu düşünülürse bu eski kurdun 
sinemada ne aradığma merak 
edilebilir? London film yeni ha
zırlamakta olduğu " Havaların 
zaptı ,, filmi için Vimıton Çor
çilin yardımını temin etmiştir. 
Bu sadece edebi bir yardımdan 
ibaret lcalmıyacaktır. Zira İRgiliz 
nazırı İngiliz tayyareciliğinin in
ki,afıaa ait bazı sahneleri biz
zat idare edecektir. Bu filim 
havaların zaptı için yapılan in
szmlığm fevkindeki gayreti 
~öıterecektir. London filimle 
rnukavel si olan bütüa yıldız
lar bu filme i'tirak edecek
lerdir. 

Greta Garbonun 
projeleri 

Nevyork (Haziran) - Her 
alb ayda bir ortaya bir hı:ı.ber 
atılır. Büyük sanatların mem
leketi olan isveçe döncceğin
deıı bahsedilir. Son günlerde 
de höylf! oldu. Buna rağ"men 

Greta Garbo Metro Goldvinle 
iki film için mukavele yaptı. 
Bu filimlerin her birinden 250 
bin dolar alacaktır. Garbo bu 
aralık Anna Karenin filmini 
bitir•İt olup her yıl olduğu 

gibi İskandinavya ya hareket et
mişt r. Yaz aylarını İstokhelm
da geçirdikten :::onra son ba· 
harda Hollvvooda. avdet ede· 
cektir. 

··············~~~···~~~·~~i···~~~'ii~~~i·~~····························~·~m·······a············· 

!Ja.laratı I iı ri .wı1ufalr l yıtsız görüşebilecektir. 
rnektedir. Öğleden sonra iki Bununla beraber, ltalyan hü- G •• •• } 
devlet adamının yine konu,ma- kumetinin lnıiliz - Alman de- OfUŞme erİ 
larına devam edecekleri mu- niz andlaşmasına karşı uysal Roma, 27 ( A.A ) _ lna-iliı 
hakkaktlr. ltir durum takınmıf oJma-

BUyUk ehemmiyet sına rağmen, lngiliz 9akanı•t11 
Veriyorlar Fransa devlet adztmları yaaın-

Londra, 27 (Ô.R) _ lıagiliz da ilk dcfadaa daha fazla 
muvaff akiyct kazanacağı pek 

gazeteleri B. Edeain, Fransa ümid edilmcyer. Zira Frawsız 
baıbakanı ile giriştiği ycai 

parlamentosUllUn dıı iıler ko-
ıörüşmiyc Ro•• ıcyahatınclan misyonu, itifaka yakıa bir ek-
öacc yaptığı ilk konuşmadan seriyetle, Fransanm deniz ıi-
dah11 büyük bir ehem•iyet ]ahları itinde •erltcıtisini a-eri 
veriyorlar. almasına karar vermiş bulunmak 

Zira Romada yaptığı teıeb- tadır. İngiliz gazeteleri bugün-
büslerin senuclarını telgrafla kü mülakatları• bütün devlet-
hlikumetine bildirmiı olan B. ferin vaziyetlariai karşılıklı 
Edea ıimdi - ltalyan hükume- olarak aydınlatmak noktaıın-
tinia ıörüılcrin• de vakıf ola- daa çok mühim olacaiını kay-
rak • Frauız Baıbakanı ile ka- dediyorlar. 

Bakanı B. Eden Remulan Pa-
riıe hareket etmiştir. B. Eden 
istasyoada dışarı işleri mü•te
şarı B. Suviç lngiliz ve Japon 
büyük elçileri ve dış bakanlığı 
ve Ina-iliz büyük elçilikleri 
yüksek iıyarları tarafındaa 
uiurlanmııtır. 

Pariı, 27 (A.A) - B. Edea 
Mussolini konuşmalarının mu
vaffakiyetsizliğe ujramasınıa 
arsıulusal durum üzerindeki 
önemli tesirlerinden bahsttmek 
tedir. Pötit Pariıiyen 25 ağuı
tosda uluılar kurumuada Yapı-

za Haziran 1935 

lngiliz - Alınan 
))eniz an lasınasının 

~ 

Yanluları 
Fransız gazetelerin;) göre, 

Partinaks, Eko dö Pari gazete
sinde diyor ki: 

... 18 Haziran tarihli lngiliz · 
Alman deniz andlaşması, 3 Şu
bat tarihli Fransız - lng'iliz bil
diriğindc anlatıla• ve 17Nisan
da İtalyanın da katılmasile pe
kiştirilen lngiliz - Fraasız siya
sasının sonuna erdiiioi göster
mektedir. 

Dün Londrada alınıp verilen 
mektuplar Adolf Hit1eri ~pey 
yüreklendirecektir Hitler İnıziliz 
ve Fransız bakanları tarafıadan 
ilan edilen " barış bölünmez " 
prensipini yenmiştir. Şimdıye 

kadar, bölün1Rez barı§ dediği
miz zaman, batmıa 2üvenliği-
nin c!oğunun zararnıa olarak 
elde edilmiyeceğini düşünüyor-
duk. Ingiltere ise, ayni zamanda 
Avrupa barışı sağlanmaksızın 

denizde ve havada barışın elde 
edileceğini sanıyor. Bu, tuhaf 
bir görüş ayrılığıdır. 

Temps gazetesi da 20 hazi· 
ran tarihli sa Hsında şöyle 
diyor: 

Jniiliz dostlarımız, öteki 
ulusların bu hadiseyi büsbü-
tün bıııka türl•i a-örmelerine 
ıaşmasınlar; çünkü Iniiliı-Al
man deniz andlaşması Raybşın 
deniz kuvvetlerinin iyice buca-
landmlacaiıaı garanti altına 
alıyorsa da, İngiltere harp do
nanmasını pekiftirmek zorunda 
l·alırsa Alman donanmasının 
da aynı niıbette kuvvet
lendirilmesi iibi bir tehlikeyi 
de ortaya atıyor. Bunda 
deniz silahlanma yarıııaa 
doğru hakiki bir fevklen

dirme bulundurmasından kor
kulur. Morning Post iazetesi, 
büsbütün de haksız olmıyarak, 
lngiliz hükumeti Alınanyanı11 
tek tarafla olarak Versay and
laşmasını bozmasından dolayı 

18 martta Berline enerjik bir 
protesto yapmıt iken şimdi 
aynı Almanyayı, barıı andlaş
masınm deniz şartlarını açık
tan açığa bezmağa şevklendir· 
mesine şaşmaktadır. Taymis 
gazetesi de Fransız denİJ 

kuvvetlerini arttırmak ıçııı 
ısrnr ederse İngiliz ve Alman 
hükumetlet inin ee buna uygun 
şekilde kuvvetlerini artırmayı 
düşünmeleri gerekeceğinj yaz
makta ve anlaşmayı imzalıyan
ların gay,.leri deniz silahlanma 
sı yarışını durdurmak iken, bu 
anlaşmanın deniz ıilahl;ıııması

nı artırmasının kötü l:>ir şey 
olacağım ilave etmektedir Ya
kından anlaşmış bütün bjr çalıı 
ma beraberliği sıyasasının Üzer
lerinde geliştiği prensipler 
bir tarafa bırak ılı verirse 
hcrtürU ihtimaller karşısında 
kalınır ve bunlara üstünkörü 
mcto<llar ve c!oktrinlcrlc karşı 
konamaz. Silahlanma işlerinin 
birbirlerine bağlı oluşu, ulusal 
kuvvetlerin buclandırılması ve 
güvenlik meselelerinin bölün
mezliği, Avrupada geniş Hr 
çalışıma beraberliği siyasaıı için 
sağlam bir temeldir. B. Eden 
B. Lavalla konuştuiu zamaa 
Ingilterenin, her zaman bailı 
kalmak istediiini söylediii bu 
siyasa ile Ingiliz - Alman de
niz anlaşmasıaın ortaya koy· 
duğu yeni metodu nasıl ltağ
damayı tlüşündüğünii aala•alc 
belki mümkün olacaktır. 

Entransijan gazetesiade iıe 
Gallüs, ltalyanıa, Frama'nın 
bakikia dostu olduiuau ıöy· 
IUyor: 
__ ""'"'801111 8 imi <'>alıifede 

········································~ lacak konuımalarıa Italyanın 
Ceaevreden ayrılması ile ıo
nuçlaamaaı için lnırilterenin 
yeniden araya a-irmek. teıeb
büıünde bulunacainn yazıyor. 
Ayaı gazete Edea'in Paria

tea ı:-eçerken Laval ile yapa-
caiı koauşmalaraa bu mesele
ain b'6yle bir durumla çarpı
t•c•iıaı keıtirmektedir. 
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- Ben! Adı sanı dünyayı 
tutan, hürriyet yolunda can 
veren Kidomaletistanın oğlu 
Janmalcti•ta'yim. ltalyanın yüz 
kızartıcı bir kölelik altında bu
lunduğunu biliyoruz. Biz Bor
jiyaların elinden çalınmıı hak
larımızı kurtannak için ayak
laamı~ adamlarız. Yalnız Mon
tefortcyi kurtarmak yeter sa
nılaaaz. Borjiya ordularını 
Montefortc önünde yendı!.ten 
ve kevaladıktan sonra bfitün 
ltalyayı kurtarmak yolunu tut 
ınalıyız. Kudul cemiyetimizin 
bu büyük ulküyü gıidece,iini 
oy (rey) birli' i ile onaylaması 
gerektir. Arkadaşlar' .. soruyo
rum, Monteforteden sonra bü
tiin ltalyayı kurtarma_ia koşa
cak aıyız? 

Batkanımız birliğimiziıı ku
tııandanı Kont Alma idi. Fa!.:at 
o timdi ortada yoktur. Nereye 
ıritti, ae oldu. Onu biliyor mu- ı 
•uauz? Siz bilmiyorsanız ben 
bıliyorurn. \ 

Perimverin çehrHin.!e dü-
fÜllcelı çizgıler beliriyordu. ı 
Ate 'ı genç hiçbirieye bakmak
sızın d.ı.v;ısını müdafaad.ı de
v.ım etti: 

- Ark daşlarım. !::vet ben 
biliy'Jrum. Birkaç gim öne 
iki adam iki l:'ezginci (seyvah) 
Monte Forteye ::elmişti.Bunlara 
İcim•e dikkat etmedi. Kont 
Almanın bu adamlarla bir çok 
defalar saı ay bahçesind~ gizli 
köşelerde görüttüklerini ben 
ırördiim. Ne konuştuklarını di11-
lemek ve bu adamların kim 
olduğunu tanımak için yanla
rıaa yaklajmak fırsatını elime 
ıreçirdim. Gördüm, kim olduk
larını da gördıim. Siz de bun
ların kim olduklarını öğrenmek 
ister rn• iniz ? 

Kont Almanın gizli gizli ko
n·ıştu ,u bu adam Sezar Bor-
'· ~n.n n yakın adamlarıadan 

ı> 1.:1 Alck~andrın en çalı,kan 
c.ı u ılarından Roma da Don 
Garkonyo adıle anılan bir 
papastı. 

Primver sapsarı kes l işti.01-
dugu yerde "Don Garkonya ha. 
O korkunç papu ha ! .... söz
lerini mırıldanabildi. Jan Ma
letistanın sözleri kurultayda 
korkunç bir fırtına kopar ıştı. 

Her ağızdan " yurda hiyanet .. 
~özlerı yükseliyordu. Bu defa 
kur,. tayın egemeni ( hakimi ) 
'N' a tista olmuştu. Elini kaldı
rarak herkui susturdu. Ve 
ilave etti : 

- Artık haki ntları öğren
miş bu.unuyorsunuı. Papa ile 
Stzarıa casusları bu iki seyyah 
kont Almayı bizim "<ar rımıza 

olarak ~.ıv.ı,. :ız ,j •Ç rmış

lercliı·. Kont b1.ır;ıda olmadığına 
göre memleketi satmış demek· 
tir. Eier onu en büyük bir 
cezaya çarptırmazsak Papanın 
ve oğlunun bu yolla üzerimize 
ırlSndereccği silahlardan hepi
mizin korkması gerckleşir. Ha
ia başı ile cezasını ödeaelidir

ki başka bir kimse bu lıiyaaet 
yoluna sapmak kudretini ııef· 
siade bulamasın. 

Bir çok sesler Merye• ana 
üzerine yemin ederek Jana hak 
veriyor " kontu öldürmeli ,. 
sesleri yükseliyordu. 

Jan Maletta kurultayı üye 
( aza ) ferini istedi&"i olgu• du
ruma getirdiğine inanarak tek
rar bağırdı : 

Baylar !.. Yurda ul11sa hi· 
ya1tet edea Keat Almaaıa ulus 
( millet ) önüade egemenlik 
( hakimiyet ) tea, saltanat bak
!anaıb•, soysal ( içtimai ) hak
larıadan, ıne.leai haklarından 
uzak tutulmasını ve bu hakla
rın iskatıaı karara bailamanızı 
isterim. Siz ne dersiaiz ? 
Kuşkusuz ( ıüphcsiz ) yük· 

selen sesler ... " Hay ! ... Hay !.. 
Muvafıktır onay .... " Se~leri ol
du. 

Primvor bembeyaz kcsilmi,ti: 
- Sınyodar ! .. Sayın sinyor

lar ! .. Diye bağırdı. Faka! se
sini gürleye:ı ·esler ve kılınç 

şakırdıları arasında duydura
madı. Bitkin bir halde tahtın 

üzerine düşüp bayıldı. 
- Babasını nasıl müdafaa 

edcbilırdi ? 
Bu sırada Jan Maletista ın 

yaaında oturan adam Prens : 
Manfredi ayağa kalktı. Bu ada
mın bir çok savatlarda kum n
dası albnda bulunmuş onun 
yüksek deierini dantn:ı., as
kerler ve ku andanlar üzerİll· 
deki kuvveti büyliktü. Ayağa 
kalkınca bu saygıma tesiri al
tında bulunanlar hemen salon
dakileri• hepsi sustular. 72 Se
nenin zaytflatamadıılı gür sesi 
ile Prens baiırdı : 

- Baylar !.. Ben yurdumun 
baştan bata düşman eline geç
tiğini gördüm. Bu yerlerde 
rnes'ud yuvalarda uyuyanların 
r:ı tgcle boğ'aıla1tıp öldüruldü
ı.; üne şahid olduıa. Y •ima edi
len mallarındım ayaklar altında 
çıırnenen hak ve namusumdan 
bahaetmiyeceğim. Gerçi ihti
yarladım. Fakat İtalyanın kur
tuluşu için caaıını vermekte as
la i'Özümü kırpmam. İhtiyar 
emuzlarım daha zırhlı elbiseyi 
taşıyacak kadar kuvyetli ve 
sağlamdır. İtalyanın kurtulu,u
nu can ve ylirektea dilerim. 
Siz beni birçok kurultaylarda 
dinlediğiaiz ıribi savat alanla
nnda da ırördünüz. izin verir
seniz düşüncelerimi açıkca söy
liyeyim. ( Söyleyiniz, söyleyiniz 
sesleri ) yiğit Jan Maletistanın 
damarlarında dönen vatanse
verlik kanı onu sözlerinde pek 
fazla ileri götürdüğünü sanırım. 

Kont Alma hakkında böyla 
çarçabuk ağır bir karar alın
masını doğru bulmam. Baylar!. 
Kont Almanın kızı sayıu Beat
risirnizin ıu tahta onör (şeref) 
verdiğini unutuyermısınız? Ar
lrnrdaşlarım! .. Bir çok deneme
lerde savaş alanlarında bu 
ırenç kızın ne kadar yiğitlik 
örnekleri yar;.ttığını unutuyor
sunuz. Bir onları hatırlayınız 
bir de oaun sararan benzine 
bakınız. 

rlütun gözl~r Prımv r:n üze
rine çevrildi. Kuruıtay üyele
rinin yürekleri acı ile titredi. 
Hf'psi çok felaket görmüş bu 
genç kızın yalnız kaldığını dü
ş>indüler. An sı öldürülmüştü. 

Babası ortadan kayboldu. 
Prens Manfredi bağırdı: 
- Sinyorlar Beatrisin babası 

hakkında verilecek kararın şim
dilik i'•ri bırakılmasını teklif 
ediyorum. 

Salonda yükselen alkış tu
fanı etrafı çınlattı. Jan 
Malatista da Primvere şöyle 

bir bakmıştı. Onun sarı benzi 
kendisini de sarartmıya yetti. 
Kalbi s zladı. O da kurultay 
kararilc birliğini 'bildirerek: 

- Baylar!. Sayın Maııfredi
nin düşüacelerine ben de bo

yıon e&"iyorum. Karar geri bı
rakılsın. Fakat bu :lcri bırak
mak ne kadar uzun sürecektir. 

Üyeler birltirlerine bakar
larkea Jan Malati•ta yiae •Öze 
!taşladı: 

- Baylar! Ben de prenı 
Manfredi ıribi ve sizler ıribi 
ıenç kontesin durumu11dan acı 
duymaktayım. Bununla beraber 
düşüncelerini açıktan açıia 
~öyl~~e~ten çekinmiyeceğira. 
r eklıfıını ikinci bir teklif takip 
edecektir. 

';o:.! oıııt ı 2r -

!Jcwltl'Şrıh •. ııluııııı şiıırnliııdcıı 
Hint demiryollarına bailan
maktadır. 

Projeler .. 
Bu koca ülkede bir çok de

miryolfarı yapmak icin projeler 
hazırlanmıştı. 

Bunların gerçekleşmesi İn<ri
liz - Rus rekabeti yüzünden 
miimkiin ol:ınııyor, projeler hep 
suya düşüyordu. ını:ilizler ka
radan Hindistanın müdaf.ıasına 
taalluk eden sevkücceyş sebep
ler yüzü1tden Şimalde demiryol
ları yapılmasına engel oluyor
lardı. Öte yandan Ruslar da nü
fuzlarını muhafaza etmek, lranla 
ticaretlerinin gelişmesini emni
yette tu • mak için cenuptan ge· 
len demiryollarının yapılmasına 
her vasıtaya başvurarak müma
naat ediyorlardı. 

1872 de 
1872 de bir İngiliz konsor

siyomu geniş bir dcmiryolu im
tiyazı almıştı. Rusların protes
toları karşısında bu imtiyaz 
feshedildi. Baiclat şimendiferi 
inşa edildiği zaman Ruslar Tif
lis şimendifer hatlarıaı Cufa -
Tabriz - Tahran - Isfahan üze
rinden Belucistan ıınırlarına ka
dar uzatmak istediler. Fakat 
lngilizler de Muhaınaradan Bru
cirde kadar uzanan bir hattın 
imtiyazını alarak bu Rus teşeb
büsüne kar~ı geldiler. 
Büyük harp arefesinde 

Büyük harp arefesinde bey
nelmilel bir konsorsiyum, Cufa
dan başlı yarak T ahraadan ıı-e
çea ve Hint ıimendifer hatları 

• 
' 
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ile iltisak edecek olan büyük 
bir demir yolunun inşası pro
ıcsını teklif etmişlerdi. Bir 
şube hattı bu ana yolu Basra 
körfezine bağlıyacaktı Hattın u
zunlugu 4000 kilometre olacaktır 
Bıı in,:ıat için 700 milyon frank 
sarfı icabediyordu. Harp bu 
proj yi de uyumağa mahkum 
etti. 

Harptan "'Onr• 
Huptan sonra, 1920 de Irak 

demir yollarını, Hazer denizi 
sahillerindeki demir yolları ile 
birleştirerek Hanikin - Ker· 
manşah - Tahran ve Pehle
vidcn geçmek üzere Baku pet
rol mıntakasına bağlamak is
tiyen yeni bir lngiliz projesi 
belirdi. Fransızlar da İran hü· 
kümetine daha korkakça bir 
proje tevdi etmiılerdi. Bunda 
Hazer denizinin Reşt - Tah
randan i'eçerek Buşir' t: bai
lanması vardı. Bütü ı bu pro
jelerin akibeti muvaffakiyet
sizliğ'e uğramaktan ibaret kal
dı. Bunlar içinde yalRı:t birisi, 
Rusların Cufa' dası Tabriıe ıri
den demiryolu projeleri kıa

ınen hakikat oldu. 
İran lnkılab• 

başgösterlnce 

İraııın buırü1tkü transirani
ye11 demiryolunun hakikat ol
ması için 1921 şubatında 
başlıyan ihti iılia 1925 de 
Şahinşalı Pehlevi hanın sal
ta•ata geçerek büyiik bir 
devrim yaratması ve kapi
tüliıvenlar ,l,.vriain ebediyen 

deıı ıı·!fnllarıııı !flıstet·eıı luın'rı 

neme hattının yapılmasıaı 

üzerine aldı. Cenuphki demir 
yolu şimalde Cizfula kadar 
ilerledi. Şimalde Bcnderşahi 
ile Şahi arasıadaki 121 kilo
metrelik kısım da ikmal edil
di. Fakat bu sendika ile hattın 
inşaatında devam için muka
vele yenilenmedi. Şimdi Kamp
saks adını taşıya• bir I.veç -
Danimarka koasorsıyumu itin 
teknik, idari, ticari ve sıhhi 

hususatını temin etmektedir. 
Planı• muhtelif kısımlarının tat
biki lraalı veya ecnebi özel şir
ketler tarafından deruhte edil
miş bulunuyor. Hat muhte
lif parçalara taksim olunara!.: 
münakasa ile ihale olunmakta
dır. Bu tatbik edilen sistem 
yeai bir tey dei'ildir. Ayai lı
veç gurubu Türkiyede 800 ki
lometrelik demir yolu inta et
mittir. 

Çalışma ıartları çok ağır.!ır. 
Bazı yerlerde, ırölgede 55 de
rece sıcak altında çalıımak la
zım gelmektedir. Bu sebeple 
ifçiler ıabah çok erkendell it• 
başlamakta, güaeşin bastıi'o sa
atlarda iş tatil edilerek tekrar 
aktamları iıe deva• edilmek
tedir. Gece iti büyük projek
törlerin kHkin ıııği altında 
yapılmaktadır. Kışta da, bazı 

noktalarda havalar yumuşayın
caya kadar iş tatil olunmak
tadır. 

Translranlyen 
lra ı bir baştan bir başa kat 

edecek olan :: h;.tt.il uzunluıZu 

12 
10 75 
11 
15 
12 
12 
9 so 

11 
9 50 

12 
11 

6 
3 25 
6 50 

48 75 

Para Piyasası 
27-6-1935 

Alış Satış 

Mark 50 25 50 75 
fsterlin 615 620 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Delar 80 50 79 95 
Belga 21 07 21 57 
ltalyan lireti 10 35 10 42 
lsviçre fran. 40 95 •ı 20 

Flori• 85 12 85 50 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Austr. Şilini 23 50 24 

Doktor bay Cevdet 
Şehrimiz sazlık ye soysal 

yardım direktörü doktor bay 
Cevdet Saraç oiluna bakan
lıkça iki ay izin verilmiştir. Bay 
Cevdet dün Jstanbula gitmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1450 kilometre olup fU ıuretle 
tesbit edil•iştir 

Şimalde Bender Şah-Tahran 
hattı ( 460 kiloıııetre) tutmak-

tadır . Bu hattın Beaderşah 
_ Şa i kısmı J 50 kilometre 

olup i~lemeye ba§I mifbr. Bu· 

radan demiryolıı Hazer d izi 

salııllenni takip ederek Maya 

geçmektedir. 
Şahiden sonra ce uba vn

lan hat dar bir vadiden geç rck 

Elburz sıra dailarına kadar 
gidecek, ve lran yaylasından 
geçmek sııretılc Tahrana va
racaktır. Yine Şahide• uza 
naa 75 kilometrelik ltir kı
sım yapılmak üzeredir. Bu da 
çok arızalı araziden geçınekte
dir. Şahi.len 2112 metre irtifa

ındaki noktaya kadar elli ka
dar tünel ve bir çok büylik 

köprü yapılması icap ediyor. 
Muazzam bir it olan Paru viya

dükü 'bitirildiği gibi üç kilomet
relık tüael de açılmııtır. Bu kı
ıı• Tahranı Hazer •eniııae 
bailamak isteyen Trans lrani

yen hattının birinci kısmının 

en önemli konağı sayılıyor. 
Bu parçalar da 20 bin iıçi 

çalışıyor . Cenupta Bura 
körfezinde Beaderıapurdan Sa· 

lahabada giden 250kilomctrelik 
kısım itletmeyc açılmııtır. ikin· 
ci kısım Sallaad' dan Burucir
dc ıridea 250 kilometrelik 

hattır. Bunun da 125 kilo
metresi yapılmakta olup yarıaı 

bitmiıtir. Bu hatlar iki lranlı 
bir Italyan, Bir Fransız tirke

ti tarafından yapılmakta, on 

beş itçi kullanılmaktadır. Di
ier iki yeni parçadan birini 

bir Belçikalı, dığerini bir la

giliz şirketi deruhte etmiıtir, 

Hülisa 1450 kilometredir. 

Demiryolundan tim4Üy• ka· 
dar 500 kilometresi yapıl-

mıştır. Bütün bu hatlar alb 
sene içinde bitirilecektir. Y o-

lun e• zor kısmı olup Tahranı 
Hazer denizine baglıyacak olaa 
hat iki sene sonra i~lenmiye 

1 açılacaktır. 
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e nasu. vü-

ln~iliz - Alınan 
Deniz anlaşma ~uun 
) an lulaiı ı j 

IJ t ,, .nr d 

B. Eden Pzıri e. ge:lıyor. O, 
hem Ingihz - Alman deniz an
la~ma. ının bıı.de uyandırdığı 

•• nazıran 1eaa 

1111!1111111 

Tarihi Tefrika 
ikinci Kısım No. "40,, Paşa Manastır telgrafhanesi onün 

önünde silahlar pa ~ayınca Kapı 
Oturan halkın 

Şemsi 
ruldu? i\:ahveler,-:le 

heyecanı ) dıştıraca hem dt 
biz.e lta.l;a.n - Habeş z.n!<işmu.
lığından bahsedecektir. Birinci 
nokta üzerinde onun ~z çok 
soğuk kıırşıl ... nacağı, ikinci 
nolcta ıçin c Ö} le olııcaiı 
düsfüıülüyor. 

·~------------------------·----E ks ses kont Portekizden dönünce 

Bu telı:raf Resn~ye hareket 
edilmezden a\cdem tclrrafha.
n~de,n } u slmı~ !On telgraftır. 

Paşa bir i'Ün e\ Yel Manutıra 
geJmi.ıti. Ertui i'ÜnÜ tclgrafha.
My• gitmiş 'e telgrafha.ncdc 
hir çok muhabuadc bu unmalda. 
beraber biJha.ssa ş.u )'llkarıcla 

7a1.dıiımız telgrafı da kc~idc 
et.ittir. 

birçoğu kaçışmağa başlamıştI 
- Beni bir ulb!t 'urdu. kat öldürwmcsın;n de l~am 

o duğu mui akkaktı. Binaen
& e h f~rih bu badi eyi tabili.
lm 'c ifca2lm bir neticesi tc-

Çünki eskıden ltalya ile ~ra
nızda bulunmu, olaa anla~mu.-

lngiliz siyasası değişmişti .. 
Korkma ve beni } alnız bın.k
ma. Dedi. V c ba~mı Hüseyin 
ağa.nın göğsü11« d2yayı.rak 10 
dakika sonra son nefsini te~fim 
etti. 

hklar, hiç olmau~ r.çık « 
bellı ~cylcrdı . B. MussoJini a
zan çok ıcrt ulduiumuz söy
Jevlerind c bunlara İfaret edi
yordu. Falıeat biç olm:u:~a bu 

Emperyallzma batkaldırma~a batlamıtb •• 

Alaturka altı buçukta pa-
pnın bineceiJ araba Ma-
nastır telırafhancsi onunc 
ıelmiıti.Araba•ı etrafı paşa.nın 
•iatakbel damadı ka}makam 
Rifat bey memurini •ülkiyc YC 

asker· l c i e ı&rılmıtlı. Bu ht.
yeti de pa.~ama Pi:ı:rcnden rc
tirdii!'i ba ı bozuk '+ e asker ~r 
ihata dmitti. 

Paşa telgrafhane •crdi,-c
aiatlen inmit e araıbanın içe
rısinc girdiği bir sırada tel· 
grafhanctle unuttup eldiven
lerini ahıa11 için mülizim Hü-
uyin a~a; a emir vcraiş ve 
Hunyin asra paşanın nez.dinden 
ayrılır a nlrnaz ilç e! silik 
atılmıştır. Çıkan mermilerden 
itin paşanın ug omzuna iaa
IMt: etmi tir. 

Silah s.esleriai i~iclcn muha.
fıı.lar t.lrafa •illh agdırnıata 
ba,Jaıu şiar •• bOyük bir pa
aike sebebi et ••rmi lerdir. 

Yaralanan pap araba.dan in
d rilm" ş. tc ıcrafha•• \c,pıs•m• 
ıç ndcki a•dık a uıerine otur
tulmuştur. Mu • ıim Hliseyin .r.ğa 
papıun ; aoıııa galmiıtir. 

Pa ., J.Iiscvm a.ga}a: 

Kapı öaü•de ablan .!ilibla
rın ardı arası k.uilmediğind~n 

kahvelerd~ oturan ba.llun bir 
çoğu kendilerini Drı.hor de~ 
resine atmış v~ diier kıs!llı 

alabildii'inc kaçtfm•i'a başla
mı tır. 

Pa,anın ölüsü kıt!dınlarak 
da•adı Rifat beyin hanesine 
ı:ötürülmüş ve utc•i 2üniı biç 
b·r ck ... iğ'i o.maksıwı müke -
mel bir surette teçhiz ve tek
fm edilerek rufahi dergahı 

b çc inde iÖ ü'miııtür. 

P ann; 'efatı } rzdıın ı.İ) a
c!e kan za aıhndandır. 

Muha.fızların tc a,ı Tc silah 
atma.farından ha ıl olan beyc
a.n l üzün den kendi J arası sa
rılamamış ve ıptidai tedabiri11ı 

geç k~lmas dan ölmü tür. Di· 
ier iki merm" u:.abet dmem·~
tir. 

Bilith.ara \~ki olu istihbarat 
dan &nlaş.ıldıgıaa. i~re Semai 
pa~a)i Çanakkaleli genç bir 
kahraman m · l:um Atıf vur
mu tur. 

Atif atbi'.ı bu lab&n ile 
iatıpdadı s adırrıu, c c•dden 
tarıht ve unutulmaz. bır iğit
lik ö t crmı tır. 

44 unc mem e. ef ne hizmet 
ıönn, kan d-kcn bU"kumanda
n n bu akibcti a.cı~hdır. Fa-

lc t\lri dı:u"yc mecburdur. 
Çünkü Şemst Paşa) a in· 
ı ılap f. kir erin. \i e uiihass~ 

pa.diphm n. n aitdut sa'ahi3 et
lerim tahd t c en m~şruf yet 
idnc i ~ ıJbu etf rrnek imkanı 
l o tu: Her '~cife ile "'cm u
i:unu güksunc O)'ar;ak ( b•n 
pad şah lo'unda cı mtyi bıJ tu 

lab buz. runda yemin elmiş bır 
adamım ) dı.) en paşa muradı
na da ermi,ti. O itti had \! e ta
nı kioın v~ b naen~leyh m -
rub)cbn bayab n us.. ı~ ol
ması aebcbilc de bır inkilap 
d"" m ı id 

Ferizovik içtimaına gcliacc : 
T oplanaa halk doldurulmu~ ol
duiu bir sırada Manasbrda 
Şemsi Papıun ölüm haberini 
almııtsr. 

Bu haberden feaa halde kor
k • ve rbk Şemsi Pa,anın 
müstakbel tehlikcsian de ka
busunun da kalkmış olduğuna 
kaai olunca mücessem birer 
hürriyetp~rvcr kesilaiıfcrdir. 
Manasbrdan kaçan Şemai Pap 
muhafızlannm birkaç ıı:ün son-
r bu içti 2: iltihak eder k 

zına brd gördüklerini ani t
mış ar Üskupten gelen heyeti• 
e•elleriDe yardım etmişlcrd"r. 

' ib y t 16 gün müte adi m--
% relerden onra 7 T emmuı 
324 tarihinde Abdülbamide ,u 
te ırnfı çel m" !erdir : 

Çok önemli bir 
' - . ......::ı.ı;..-;:;.. &.ı·---U'C ____ ;a...._.__ 

P olitis Yunan siyasasının temeli 
olan Türk dostluğunu nasıl görüyor 

söylevlefin c..çık c: doğru ıöı:
lü olmak gıbi bir meziyeti 
._-ardı. O z.amrn!ar bizim Sİ) a;

samız Alma yaya fz}·dasız) c· 
re gü'ümsc.mekle 'akit g«çiri
} or ,,: e becer· •izcesinc İtal
) a} ı . bilmezlikten geliyordu. 
Ha bu ki Jt.. zihniyet '\ e çı-
kai birliti ba.lumındzn olduğu 
k8dt.r coğrahk durum bakımın-
dan d3 b"tlm b:.bii2 bağlaşıiı
mızdır. B. ussolini bu yüzden 
lıakh olaral \azıyor bunu 
söylemekten çekinmiyordu. 

Bugün duyumzu JC'n"den 
elde ettik v , değeri Avrupa 
banıı için ço büyük olanı ltml
yan do•tJu... nu yeniden kaı:ıın· 
dık. İngilter ile de anlaşbğı
m111 aamyorQiuk.Böyle bir anlaş-• 
ma bizim için her zamaakinden 
çok lüzu•ludur; fakııt görüyoruz 
ki bu anl ~m yı elde ettiğimizi 
sandıiımı2 «;&•an o orhıdM 
kayboluveriyor. 

Oaua içi• B. Eden. ülke
sinin her :uıman dej'İfCD sem
patisini kau.anmalc: için B. Muı
aoliainia Habeıiatımda elde ct
mdr iıtcdiği ıeyl« karşı koy
mamız gere tiğine bi~e inandı .. 
ra 1yac11khr Bu s aluda. 
d n i ye ego· t e i 

İ} s ııüd n, nin fj ini 
sormadan 6zel anlaımalar ya
pan Jngiltcreoiııı, kendisi•in de 
aldırış dmediğı anl21malara 
dayanara başkanlığının hur-
riyetinc n~el ol ak i tc-
mefüni görmek tuhaf olur. 
Biı, aiyasasıatla hiçbir a
ranlık nokta bulunma} a• 
ltal1 a ile ber bcrız, doğrulugu 
ve meden )Ctİ aevdi ... imiz jçin 
onunla berAberu.. 

•••s•ı ••••••••~~•~•••••ı•••••••••••••••••• 

Easekı kontu z.lbn yaldıılı 
le.af uinde caa ııkınbııadan lto
iuluyol"du. Owua bir kut rilti 
daldan d la ko•mak iıtiyt.n, 
bin bir çiçekten bal almak ın
dasında olan genç ruhunu bir 
ihti} ar kadın doyurabilir miydi? 
IJk fırsatta. kafute• uçtu gitti. 

Y t.nilmcz. Armadanıa ıalibi 
oRu 1.vaçluı içinde tutamaz 
olmuştu. Bu gcaçliğc bir heye
can lbımdı.yahut ta onun coı
kun hcyecanla.rını dul masına 
yer bıraknuyacak bir •etgale .. 

Esseks Kontu, o güne kadar 
İspan} aya btbi bulunan Portc
kize gitmeğ• lu~rı:r verdi. Do• 
Antorıio lehinde olarak bir hii
kümet darbtsine giriıilecckti. 
Kraliçamn arı.usunu hiç~ ayan 
Kont d' Esseks da ltu aef«re 
iltihak etmiş bulunuyordu. Bir 
gece W utmiaster sarayından 
kaçarak Plimutta, Draclcenia 
gemiıine biadi. Kraliçan111. emri 
ü:ı.criat firatriyi ~eri götür•ek 
için Plimut~ i!idcn Ke•t Hut
tington, ora.ya vudığında, a-•
mileri kalkmış buldu. 

Bu Portekiz. seferi ptlc. par
la olmadı. Bir geçit rcsmiat 
inhisar etti. Portekiı şehirle
rinde bol bo ~&rap içildi. Por 
tekiz kız an ile cyleaildi. ls

nya kra.h i "ncı Filipin endi
~cl r içinde olduğu, Frans\z. el
çisinin krallı. konuşurken: 

"De•iz.Jcrin hakimiyeti el d~
ğiftirdi.,. Demui bu cndişeleı i 
l>ir kıd daha arbrdıiı öğreaildi. 
1 :ı kal b urr.da faz.la durmak 
tthlik !i o abilirdi. Oaun için 
tekrar gemilere binilerek fngil
terc) e dönüldü. 

Donü~, Armada ı.aferi gün
lerini antlır~cak kadar heyc
caınh e parlaktı. Pılmut halkı 

Ru~J anın ho nutluzluiuna biz Eaaeks kontunu zaferden dö· 
lc.a.rıı olıcı:iı:ı. Yiae eier Tür- nen bir kumandan gibi karıı-

t ma 13 ı cı sah ıeae - Bu devlerler baglaabsıaı in- şimdiden buna yer haıniama:· kiJ c, biıden ayrı olara.k yalaız ladı. Gcaç k•ntun arkasında 
tabıi temayülü 5tedeaberi Bal- gilte.re boş ıorüyor Vt} a biç i• cabala•aktadır. Dostumur. başına Frauaya bağlanırsa, dubaJ bir harp taraftarlan 
kan a•dlaımasını 'küçüle ••d- olmazsa müsamaha edi~or ol- B. Bolukçiçio geçen iÜJI Türk - Yunan doatlup da bel- partisi teıekkül etti. 
Jaımanın Balkanlarda temadisi mahdtr. Zira fngiltercn:n b .. ki "Politika.. gaHtcsinde çıkan ki de kapııamaz bir yaraya O S[line kadar loıiliı ıiyaaa-
•• hatti z.ey1i balina sokmaktı. diğer har devletten faı:la i$tc- mat a esi bu İ•til.::mıeti gö ter- düçar olaC'l&.tır. Yuaanist&D bu· uaın rengini tayia •dan kraliçe 
Türkiye lt.alyaya kartı bizi.- diği sulhun sağla.mJanmasma; l!:l"' l:: itibuilc dıkk&la değer. nu iıttmedt.n , « hatta ac ol- idi. Onu• aaltanab mutlak bir 
kile.re benzer duygular be.sle- hizmet ~dectk. ıcibi gözüküyor. Bu haıı.ır!:inao ka}nl.imalar duğunu anla•adan, yalnıı kal- ıaltanat tekli idi. Parlamentoya 
diiindc• ikimi:ı birlcıerek bu ltalya tla, bu grub& karfı ko- d~ Yunııni! ... ~nm hiç ~dı geç- mış olacakbr. hlkimdi. Fakat timdi ltütüa 
temayülü t~sra&z: bıraloyorduk )&cak me,kide o!madığmdın, meyor. Bizim n~ dü,ündüğü- HUhOmetimln heamın• ltualar d•iitmiı buluayyordu. 
Diier tarafta• geçca •art ona zahir olı.ağ'a mecbur La- müzü kimıe sormayor. Bııia Pohpohlar lnıciltercain mukadderabllda 
ayanda 8. ~1 ussolini tarafından byor. rumi ıiv .. asamız. bir müıııahid Buaun ku1ısında ıereken yeni bir ıiyau.aın yıldw par .. 

T karar aacak bükü•etle m•ha- •---k ·d· B L J sô"le•c• mahud ıöylel yüı:ün- ltalvanın emnarvallzml roliine iuhiıar ediyor. ô .. rfe ...- ta ı •. unua Huep erı 
ı r• ı ~ lef et partiler araS1nda ltir u-

de ltaly• ln.t'i elarak Tilr- Fra.nsa ltalyayı, m"·terek ı:aa ediyoruaı lci Yunaniatanın ele •ardı . 
..., lafma aeticeai olursa cMldi •e el 

kiyenİ• itimadını kayltetti •• mellfaatlarıaıa. yalnlz ke•diaile naul elu. her auretJe Türki- tle,·amb bir •İyaaa yarataltilir. Bir aafer ••li ot-ufba. 
Tilrkiyt ) uıo! a\ •a)a sıkı 9ir değil, fakat ayai ıı:.amanda bü- ye) e u •caiı unnediJdiiindcn Böyle h•r aalaımaaıD bup E•erjileri arttıran. cHaretlera 
surette hatlanarak Saikan and- tün müttefik ve dostlzrile umu- onun tt.mayilllcrini arattırmak ac derece •imkia oldujuu cesaretler kataa bir safer ..... 
...... ,.," hedef ..-e S•JUİ •İ bir aalaıma akdıat ıercldi uid aanabyor. Eier bu nokta bilmiyorum. Aa<:ak mü•kin Artık ln,Uiı emp•ryalbmua 
laakkıada onun rörüılerine itti- lnldıpa kaadarmai• çabfıyor. tloiru İK, o valnt biç kim .. •ldutu kadar hızla buaa ça- yeni •fuklar pefİDde .toa..-ak 
ralı eyledi. Orta Avrupa met- Bu muut netice bekleairlcea biı:e tavizı{ h•ldn tan1•,y&- h•m•k JAzımreldifiae anİ•İ•, 18tiyordu. 
eleluine kantmakta meafaatı- de, Rusya Ye Sürkiycye daha c•ktır. Zir~ Anupa yanyeti uzua Bu aOtecariı. neeil .. Via •c-
••z ohaadıiJ hakkında biUmle ııkı baj-larla b.ilanmağa te Yunanl•l•n yeni btr- belıJentiye aaüteham•il Je- tlia .. ıiyaaa11na uymaYJ redele-
a.cak göriinliıtc ulapk dun- tebbUı edi}Or. Şimdiye lcadar aıy ... mı •ramah? Eildit. diyor, yalnıı hup, yeni istila 
yer. Bu S ilkklnun protokolile Her aaldt aziyet lıaldunda- luarpları dliıl\nilyordu. Ôsel 

lo L· ·---• . bi 1.... L-ı· · henüz fqiımin e.eperyaliıt Bu11d&n tlolayı bapnkü .,... ki düıiinceltrini%i h&ldimete 
sı vır 11.J--.. Jf r •11 aa ını rh d • ..:ı fk -L.ıılar L-rut Y- top .. bil 
ala F R ._ nh,._ d projelcriadcn sa naıar • e- xiyd1• oe\ı._ edemiye.ceai e ve ical.ıada u•a•t • Ara r-• !U& .. 

bir rol oy•a•akta idi. Robcrt 
Scsil kanbur, çirkia bir adam
dı. Bundan ötürü i'ÜHI yapıh 
Eueln koatuna güultiii Jçi n 
de kin bealiyordu. 

Sesilin on yıl önce yünü 
yolunacak koyua iibi tarif et
ti{li millet ulan ıibi ı-ükrcmcğ• 
başlamıştı. Dülıc D'Esseks •• 
Lort Buri'ley, na:ı.ırlar macli
aındc fırkaları adına olara" 
ltoiuşmaiı başladılar. 

Eıki diplemat: 
- Aıkcrlcr tehfüceli oyun

caklar, elmaslardır diyordu. 
Geaç Esıekı bu tarize f\l' 

cevabı •eriyordu: 
- Diplomatlar tattn•as 

x•r olan katlavralardır. 
Mü•ka &lar o kıc\ar tiddtt 

ve hararet pe} da ediyordu 'u 
kraliça her ikiıi•i de $ıra ile 
ilimaye thnek buıusllnda bü
yük ı.orluldarla karfıla~ıyordu. 
Bu iki yü:ılli bir oyundu. Harp 
yapmak mcnuubahs oldui'u 
%aman Sesille beraberdi. Fakat 
'' Pr•vateers-özcl., bir 
lcrallık ma•tos\I ile 

at fert 
örtnack 

mcnuubıhs olduğu ıamao ka"
l'acılara taraf darlık ~diyorda. 

Fakat bu sonuftcu vaı.İ} ~tt• 

de uferia faydaları deYlete 
,.it olması iycab edecesıini ıler 

ilrü ordu. Elizab t htr""eyd n 
ştipbc etmcge başlamı,tı. Yat 
ilerledikçe Tthmi de artmıttı 
Hayatından bile korkuyordu. 

S•neler tıhribahaı yapmıştı 
Bakir lıcraliça artık makiyu.laı 

çehresini• hatlarına güzelfik 
~erebilecek kuelreti kaybetmi•
ti. O hiç bir za•an a-üzel de· 
jiltl i. 

- o t \,ar 
... 00 t• 

Donanma -· -Fransız deniz 
Kuvveti 

Almanyadan Ustun olacak 

• r••91ı - ue yas:ı &" a • · alarak Ô•el m"ılı"ı Lu-,,etleriai 
b · "•--L- · L: k .ı.. miyeo Bay MuNoliai bö le Yunaniıtan için en iyi uya.aa.- bildirnıenis iyi olacağını zaa • .... 

• ınl!U9aım yau .. r 
0
-•· ederim. Arııuluaal itler 6.1.erin· tecbiz edı"yor, barp aeaileri .'1.-anıu baJu-iye baka~u Ptjjelr. Ol-·•·· Bu .,,,.,, • ..:ıea Moako•a yülnck maksatlı bir •i"•AJ a nın n~ olau<nnın tetkiki lt- • ~- .7.... ' • J - •· deki •a1&1aiz tecrüL-niw dO· fi Le d 27 (AA) Lord ile olan buauıi bailaatılan H- kırşı koymuıtur. ı:ımgeJdiii ndicUİllt T&nyo- • lff--. yapıyordu. Biitün b..Iar tu- D ra, · - • 

hel.ile Tnrkiye Fransa ile de Yeni lttffak •istemi rum. Ruay• Türkiyeyi çabucak tünütleriniıi• ı•aitliii •• an· hat iıtenditiain bir delili idi. lar lıamaruı•da bir ıerpyı 
layışınıu• nadir a•dınhı" ı, ltu- L dıt L t afı Lo el L d b- lteu:er yakınla-• •e it Eüer en aonunda F raasa f raaıa ile \tar" lanmak i.ri11. taı- f ' lft• un yanın aer ar •• c•••P ••ren r on oaerl'J 

y- • -~ rün uluıal men ut &.re en uy- -.L_ı__ 
1 birJlti kurmut oJayor. bu tarafdan Omidini keıerat yik ediyor. TUrkiycni11 buna run olacak ıiyuayı berkt1t•• yayılaa •• 405 milyon DlUllmU ~ir ı•n• andlatm• •••ucu .ı •. 

Ttlrldye- Fr.,. .. - Ruaı• Ruıya taratfından Rusya. •e itirau yoktur. Sadece. biz.imle daha iyi ıixin. ulama1U% Ye 36 •İlyon kilometre murabbaı rak laıilteH keadi filoıuau 
Blrlfll Fraaaa ile küçük andfaıma anlaımadaa her hangi bir ka- ortaya atmaaız. imkAaını vr- araziyi ihti•a eden lnıiliz •il- ıualtbtı takdinle At.an file-

Cenenede cereyan Men de•letleri •e Türkiye aruıada rar vere•İyeceğini bildinaelde mektedir. t•mlekeleri l.u ı••ç •• k••ı•a ıunua da azaltılacaiJ•• ılyle-
llacar - Yupelayya illtilih yapılmuı teklif edilea tedafii iktifa ediyor. Eier biu .le Türkiyede ortaya çıkanJu ruhtan tlopn11tur. •İf Ye tlemipir ki: 
F,..... R11aya, k&çlk .UJq- ittifak ıiate•i her haDfİ ltir ılh'Olde•İJ~ •uYaff alc ohua kilise meaelui laakloatlalü Harp partisi tabmia Mile- Şimdiki F raaaaz deniı; n•· 
• •• Tlrldye UU1acla ti-- tekilde kabala ••cbar elacak- l.u ıiyaum• H•ereleria••• aütaleaam .la b1J1k bir İll- c•ji ıibi, Suil partilinin tW.. vetleriae lapb kuYwetlerilüa 
.... anad olan Ye ittifak br. Zira abl taktirde bu UY- yalau: l>qaaa iatifade ede- ıirahla ljraıdiiimi llA•• etle- ••tli •uhalefetia• -trada. Arbk yGacle 50 aiabetiai ••rea I._;-
-.-.-. l...... pieWleak letluia Aı...,. ile yalunhk celdir. Ejv imim i8tiaklfıaua 1im. Sis ftJllyeti bt'I olarak Sail Lert ..... bley a4haa ta- llıı - Alma• ........ Fraa-

it · ...... ,. lr•J- Janaaia ~ tla1...U teklf Hile el turilt ..... sH a ... ~ta Wi. <>il- Rol.ut S.- .,. AlluaJ• 1un.. -..wb 
__ .1...k4a.re........:~L........ÜJll-mt..__l_.Mı1 ........... ~-....1:-.......-....ı_ ________ La.-..--ı~ ................ L.Jm ... ıla...A--.1L..La.-----.a....a.-.a..--i..__.._ ____ ~ 
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enizde ölen kız 
Çeviren : Fethi Yıldırım Eralp 

Üç ,,\ evveldi. Yaz çağının 
mevs:ıni:ı) l.ıir kaç yidgünlinü 1 
,haftasını) geçirmek üzere de
niz kıyısında kurulmuş köyler
den b:rine gitmiştim. Sessiz ı 
fakat l:oş bir yerdi: En çok 
beş on ! adar loüçük vapur sı
gındırab .. ecek çekmecesi (kü
çük lir· ırn) ve huraya inen çay 
yatağı g.bi, dik taşlık bir yolu, 
ören (harap) bir kilisesi, deni
ze ayık (hikiıa) bir yerde bir 
ölülüğü ( ezarlığı) vardır. 
Şansıma olacsık ki havalar 

çok güzel ıidiyordu. Çal1'Ulam 
içi• buıası en iyi bir :ı.erdi. 
Orta b!iyüklükte bir ote1de 
oturuyordum. Odam kireçle 
aklatılmış sempl eıyalı ve 
paktı. 

E• çok denize bakan pea
çere önünde oturur, dalgalann 
ıürülti.isünden ve göreğin(man
umı•) laoşluğunda• 'ltulgu (il
ham) kaparak ıiirler yaratır

dım!.. 
Her an odada kapa•mak ta 

olmaz yalGü•ümün belli zaman
lannda ayak gezintileri d• ya
pardım. En çok dolaştığım yer 
deniz !cıyısı idi. Hemen hemea. 
her ırün bir düz:llye ( muntaz:a
•an) sekiz, oa' kilometreye ya
lua yürürdüm. Otele döner
ke• ceplerimde, kumlar ara• 
ıında bulduğum çeıit, çeşit de• 
aiz hayvanlan lı:abuklarila dola 
bulunuyordu. 

Fırtınalı rüalarda ise kıyıdan 
~uklara, kırlara gider, veya 
ıimll yelleriadan korunan ölü
lllkteki apçlar albnda kitap 
okurdum. Burası ae kadar gll
•Ül darlıiı ( HUzlin) verici bir 
yerdi!. Soabahar güıılerinda 
~ökyüzü, delicesine ko4uşaa 
korkunç bulutlarla kaplanırdı. 
Göze canlı olarak çarpan yal
mz ka:a Ya iri kaaatlı karııa
lard ... 

İtte bugünlerden birinde idi •• 
Ôlülükler araslllda dola~ıyor ve 
tatlar üıtilne kazılmıı yazılan 
okayordum. Ba•lar içinde glS
:dime yeni dikilmit bir taı iliı
ti... En llatliııda iri harflerle 'u 
yazılar Yardı : 

" Denizde ölen kız ,, 
Merak adarak alt taraftakl

crini da okudum : 
Bur•da Yatan 

NOVA Le MAGUET 
aa ikinci kanun t9 ••• 

da 
On dokuz yatında 
denizde ölmUttUr 

0.nizde ölmüf ?... Genç bir 
kı:ı ? .. Burada kızlar hiç deni
J:a ç.ıkıaa&!ar. Acaba bu nasıl 
oldu? Diye kendikenndime mı
rıldaoıyorduıa. 

Birdenbire arkamdan : 
- Bay!.. NOVA nın meza

rına mı bakıyorsun? Diye yarı 
kısık bir ses ipttim. 

Bu sorıruyu soran bir baca
i'• tahta, ihtiyar fakat oldukça 

diRç esiri bir deniz kurdu idi • 
- EYet, dedİlll; öyle zao•e

diyorU111 ki; ıiz deııizciler biç 
kayığa bindirmiyouunuz! Böyle 
elduiu halde bu genç kız na
!ıl oldu da öldü? Yoksa berin
di mi? (intihar mı etti?) 

- Hayır, lııarinm•k detill 
Durun da size sebebini anla
tayım, dedi •e sözüne de.,am 
etti: 

- Babaıı Pierra Le Maruet 
~ski bir gemici idi. Onunla 
çok iyi arkadaştık. Bourgel 
P;üsyalılarla yapılan bir sa
vafta amiral La Ro•ciere elle
rimizdalci baltalarla bizi ileri 
sürmüştü. Pie•rela baralııer dir-
sek din•İİ'• ilt liyordu.k. Tam 

bu sırada karşıdan, Prüsyalı
lnrdan baldırıma bir kur~un 
yemiştim. lıte bacaiımı kay
betmeme ıebep ola• bu yara

dan sonra Pierre beni kucak
ladı ... Bütün iece baş ucumda 

bekledi.. 
Fakat savaşta Prüsyalılar ka

J:aıımışlardı. Baıış oldu. Ve 
bizleri de memleket1erimize 
yolladılar. Bana artık bu 
tahta bacağımla bir köşede 
oturmaktaa ba~ka bir şey 

kalma•ıştı. Her yuı tam 
o)!ln Peierre bir balıkçı 

gemisi aldı ve balıkçılıkla uğ
raşmağa başladı. Bu zamanlar
da karısı soi\lk almadan 
ötiirü hastalandı ve öltlü arka

ııadan da henüz on yaşına 
giren Nonayı ydiıu bıraktı ... 

Beraber oturdumu:ı: için, 
Pierre denizde didinirken ben 

de evde Nonaya dadılık edi
yordum. Çok sevimli, akıllı 

ltir kızdı. Arasıra Nona ile 
cleni:ı kıyılarına ırider hazan 
kayalar ü~tüne oturur clalgalı 
denizi, brrtan züaeşi aeyretler, 
baEanda karides Ycya ıstakoz 

toplardık. Candan ilı:i arka
daştık!.. 

Böylelikle iki yıl geçti ... 
N ona gittikçe irileyor ve irel
dikçe güzelleşiyordu. Fırtanalı 

bir günde denize açılan Pirra 
bir daha geri dönmedi.. Bir 

lı:aç ıüa soua ölüsünü deniz 
kıyııında bulduk. Arbk Nona 

anasız va babasız kalınışb. Oaa 
eliıallen geldij'i kadar ıyı 

bakıyor Ye acısını unutturmak 
iıtiyordum. O kadar zaman 
geçmeıine raimen N ona o iki 

bliyük acıyı zorla unutabildi.. 
Nona artık köylia, eşine rast

lanmaz, ılizel bir kızı ol1111uşt11. 
Berabere• oldukça iyi yaşıyor

d•lı:. Zeagia değildik bunun ne 

lüzumu var. Saadetin ze•fin· 
Jikle olması tart değil ya!.. 

Oaunla eılı:isi ıibi deniz kı
yı11•da istalı:oJ: Ye karidiı top
luyorduk, lısylelikle alimize ya· 
pmak içia, bir kaç para geçi
yordu. Bu lı:o!ay bir işti. Yalnız 
bazen sular kabardığı an teh

like verir. İtte Nonayı da kara 
topra(a l'Ömen bu dcnİE ka
barması idi ... 

Bir gün : 
İhtiyarıa sesi kısılmış ve ıröz

lerinde bir kaç damla yaf be-
lirmişti. · 

- Evet Romatizmaıııa şid
detlendi;1i bir güa ben odada 

kıvr;;ınırken Nana yalnız deniz 
kıyısına gitti ... 

Hava çolı: güzıeldi. .. 
Noaayı çok bekledim... Gel

medi .. Büyük bir merak!a ıor
la yataktan kalktım.. Sürüne 
ıilrüııe deRiz kıyısına yanaıtım. 

Ne görsem beğenirsiniz bayım .. 
Zavallı kız sular üstünde ha

reketsiz yüzüp duruyor... Se
petini doldurmuf tam llöneceği 
sırada deniz birden lııire ka-
barmıf ve onu !Uları araıına 
alarak boiınuş.. O kadar ba
ğırıp çağırmasına rağmen onua 
sesini kimse duymamıf... ,, 

Artık ıhtiyar daha fazla söy-
1iyemadi; aiıtı tıkanm11, gözle
rinclen yapkıyordu. İkimiz da 
suımuftuk. Burada daha fazla 
kalamadım. İlı.tiyara teşekkür 
e~er~ sulanma&'• ba,lıyaa 
gozlerıml• otele doğru yollan
dım. 

Çeviren 
Fethi Yıldırım 

l:'anlfa e 
renı Asır 

Tatarların Muhtariyeti 
azanda büyük bir şenlik yapıldı 

1 Kondilisi 
ralcılığı 

Arkadaşları tarafuı
dan ho~ görülrniyor Gazeteler bu münasebetle Tatar Cumhuriyetinin 

Elde ettiği büyük başarımı kaydetmektedir 
diploma vermişken ~o• on beş 
yılda yüksek okula!ardan 2350 
Tatar diploma almı~tir. Sayııı 
on beş yirmiyi bulan yüksek 
oku!a!ar ile tekn:k okula!arıia 
10,000 Tatar okun aktadır.Dev
rim ı.rıklıklı (ist'c! t'ı) Tatar 
yazıcı, be~tekar, artist ve hey
keltraş!ar yetiştirmi7tir. 

Uoskova, 27 - ( A.A ) - tedir. Devrimden önce Tatar 
Tu Ajansında•: u!usu tıımamen cahildi ve kor-

Tatar Muhtariyet Sovyet \tunç hastalıklar Tatar ülkesin-
Soıyalist Cumhuriyetlerinin on de hüküm sürüyordu. Şimdi 
beşinci yı.ldönümü n:ıünase!:ıe· cumuriyet bayındır b!r ülkedir 
tile Kazan' d:ı büyük bir şen:ik lık ve ikinci beş yıllık p!anla 
yapılmı,lır. Şenlikte birlif!in bü bu ülkede 26 yeni büyük fab-
til!ı cumhuriyetlerinden ı;elen rika kurulmuştur. Çarlık za-
binden faz!a delege bızır bu- manında yaloız 35 tatar okulası 
lunmuştur. vardı. Şimdi ilk okulalarda üç 

Gazeteler bıı münaecbet!e yüz bin Tatar okuyor. Kazan 
Tatar cumhuriyetinin e!d~ et- üniversitesi Çarlık zamaaında 
tiği büyük ekonomik ve kül- G!ı beş yıl iç;nde seçkin sınıf-
türel başarım !an kaydetl'lek- !ardan yalnız 6 Tatar talebeye 

Bu ;,!dönümü mün ~ebetiyle 
bir çe>!. l:ut!:ı.ma ve •e'.::m tel• 

f ' l • •. d gra :arı :;e.rr.ı,.•r. ~u ara a 
t' a!en'.n'de bir te',.rd "Önder-

~ . 
mişlir. 

a aşma ıı. Koııılılı.• 

Atina 27 (Ö.D) - "Aack 

Y unan_i_s_t __ a_n_ı_n __ Ö_0 _ ne_m __ i_n_e_d __ e_n __ azalmış·&ı ~~:~t;ire g:~:te:~:an~i\::~: 
Cumhuriyetiçi geçinirke• bıı 

B. Politisin mektubu dolayısiyle bir hükumet cteubire 1ı:ra1lık ıehinde vaziye 
alan B.Kondilis bu değişiklijiı 

Gazetesinin yazdığı yazılar sebeplerini anlatmak ü:ıe.r~ ba, 

Atina, 27 (Ö.R) - Yuna- Yunaaistanıa hadiseleri bir 

1 

sında, bilhas1& Türkiye ve Yu- kanlık ettiii Radikal - millıyet• 
nistanın Parls orta elçisi B. müşahit gibi takip etmekten nistamn ilfü:am ettikleri şu ırörtş parti sayia•larıoı bir toplantıy 
Politi tarafından Yunanistanın başka bir şey yapması imkalll hakim ol uştur ki Balkan and- çaiırmıfsa da ikisinden başk 
Türk dostluğuna dayan;ı.n dış yoktu. Muhalefetin Balkan and- !aşması, kendi hududu dışında hiçltirisi gitmemiştir. Bu daşef 
siyasası hakkında B. Venize- !aşmasına karşı açtığı 'iddetli bile olsa, sulhu korumak için !erinin harelı:etiai kızgınlık! 
lo"a gönderdiği mektup Yunan hücumların müttefikleri arasın- yapılacak hayretlere manevi kar~ıladıklarını göstermektedi 
gazete eri brafından ilgi ile da uyandırdığı inansızlık dola- yardımını e~irırememckle be- Bu ııaylavlardan ba:ı:ıları, fırlc 
tefsir ediliyor. Katimerini ga- yısile bundan başka bir şey rabu, fili hareketlerinde aıtd- arkadaşlarının reyini sormai 
zetesi diyor ki: yapılamazdı. laımanın ilk imza edildiği uı- lüzum rörmeksizin B.Kandiliııi 

B. Venizelo" tarafından si- Fakat bütün ıiyaıal koynaş- manki çevreyi a~.mamaaı mu- böylece hareketini ke•dileria 
yasal saygıya ı:ıykırı o!arak malara ye•İ bir ceryan veren vafık o!acaktır. B.Politis tara- karşı büyük bir saygısızlık sa 
ifşa edilen bu mektup, B. Po- yukarıda bahs ettiğinıiz iki fından dış bakaıılığına gö1tde- yıyorlu. Bunlar sen seçinıd 
litisin son isyan hareletile protokol Yaziyeti kökilıııden rilen raporların da memleketin Cumhuriyetçi olarak ortay 
ltaşkanını takbih eden son deiiştirmiş, ıırf balkanlarda birtün diplomasi faaliyetine hi- çıktıklanna göre seçmenleri al 
diyevi dolaywle ondan in- ki rollenle iktifa etmeie karar kim o!an ruha nyırua olduğunu datmaksızın B.Koadilisle bir 
tikaın almak ııibi bir kü- verrriş olan balkan andlaşma- ilave etmek te lüzumsuz olmasa likte krallıktan yana olamıya 
çüldüktea baıka ~ir ıey de- ları ara .. nda ki lııağları sağ- gerektir. caklarını bi!diriyoriar. _ _ _ 
ğildir mektubun muhteviyatına lamlaştırmışdır. Yapılan FranıııJ: •• :.:.--=.,..._..-... -........................... ....,,.__,__..=.._._....._..-...;.;;_,_...--..."'"".'-:""°"":-. 
gelince B. Elçinin hükumete Rus andla~ması da buna }'ardım 20 Jlkteşrİn 1935 Pazar S!'Ün Ü 
mensup olmıyan bir toıbı-1 a etmiı ve fakat, Soviyetierle 
dıı bak•nınıa izni•i almaksızın sıkı oağlarına rağmen, rfiemieketİD her tarafında gene 
diplomatik muhabereye giriı- Türkiye :ıaruri olarak Fransa 
mekle ıröıterdiği nezaketsizlik ile ittifak baıi-ları kurmağa sü- nüfuc sayımı yapılacaktır 
bertaraf edilirse, şunlar söyle- rüklenmemiştir. Şunu ola ilave 1 - Nüfus sayımına esas olmak ü:ıere Belediyelerce bütii' 
ncltilirl edelim lci küçük andlaşına ta-

Her nekadar ııı ektubuıı ta
rihi izahatı lüzumıuz kı-
lıyorsa da liberıl partisi 
ıefinin memleketi• ea na-
:ıik bir ııı olaa diplamaai 
meseleleriai aleni mü1takaşa 
111evmu yapması dolayısila ıu
nu söylemek lazımdır ki mek
tubun yaııldıiı sıralarda arsı 
ulusal vaziyetin kararsızlıjp 
hasabile Balkan andlatmasının 
kurduğıa bailar gevıemit gö
züktüğü halde buırün daha 
kuvvetli olarak Balkan de•let
lerini birle tirmektedir. O va-
kıtki gevtekliiin sebebi, mu-
halefet tarafından yapılan 
hücumlar hasa.bile, Yuna-
nistanın Balkan andlqmasın
daki ehemmiyetinin azalması Ye 
bu sebeple diğer Balkan and
laşması akitlerinin Balkan hu
dutlarını apn ba,ka diploma
tik andla,malar aramak znru
retinde kalmasıdır. 

Fakat o vakıttan beri vazı
yeti değiştiren çok mühim iki 
hadise ola tur. Bunlardan biri, 
7 Kanu11usa•i tarillli Roma pro
tokolu (Fransız - ltalyan anlaş· 
ıaası), diğıri 3 şubat tarihli 
Londra tebliiiıiir. Bu belıeler 
orta Avrupada harptan evYel
ki tipte ittifaklar yapılaıasmıa 
önüne geçmiştir. B. Politiıin 
mektubııau yazdığı tarihte, Yu
g~lavya •• Romanya ile bir 
dereceye kadar, Anadolu sa
hillerine kar,, bir Italyan te
cavüzünde• endite edetl Tür
kiyenia, akalliyetlerini koru
mak için Balkaa a•dlaşmasma 
daha büyük ve daha ıenit bir 
şümui vermek istedikleri do(
rudur. O .vakıt ya:ı:ıl~wı aibi, 

rafından bir çok şartlar koşul- binalara numara konulmaktadır. 
muı hasebile Orta Avru- 2 - Numarasız binalarda otarular Hükiı•ele haber verme;, 
pa andlaşmasınıa neticesi:ı: kal- mecburdurlar. OturduK-u lıina numaruı:ı: elcluiu balda habe 
masıl küçük and!aşınaya men- vermiyenlerle bu numaraları bo:ı:an ve silenler için para cezu 
sup olan Romanya ve Yugo~- vardır. 8afvekalet 
lavyayı da ~vvelden daha kuv-
vetli o!arak Ballcan andlaşma- İıtatiıtik Umum Müdlirliiğ 
sına dayanmağ'a mecbur etmif- 29-6-13-20-27 Ye 3-10-17-24-31 

lir. 
Şurası da hatırlatılmalıdır ki, 

bu anlaımalar görüıülürken 
Balkan andla,masının daha 
umumi Avrupa m.ıselelerine 
doğru genişlemeaiııiıı iyi olmı 
yacağı açıkça anlafılmııtır. Bu
•un için son Bükreş konfcran-

•••••• •••••• •••••••••••••••••••••••• 1 ••••• 

İtalya-Yunan 
Ticaret anlaşması 

Roma, 27 (A.A) - Mus
ıolini ile Yunan elçisi iki dev
let ararında tecimsel ilırilerle 
yine tecimsel ödemleri düzene 
koyan bir uzlaşma imzalamıı
lardır. Bu uzlaşma iki devlet 
arasındaki tecimıel alış yerişte 
crtaya çıkan •engelleri kaldır
makta ve Italya ile Yunanis
tan araaıadaki tecim ilgilerinin 
bir ayak evvel yenilenmesini 
kolaylaştırmaktadır. 

lzmir Yün ensucat 
00 rk Anonim Şirketi 

Posta Kutusu 127 
Telgraf adresi : İzmir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 

İki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
Dİ ORYENTAL KARPET MANUFAÇÖRER LİMİTET 
(Şark Halı şirketine ait İzmirde Halkapınardaki kumaı fab
rikasını satın almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
müstahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından işletilecek her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiı olan fabrika mamu
latı Peştemalcılar başında eski Orozdibak ittisalindeki 
sergide teshir edilmekte ve ;;atış fabrika derununda yapıl-
maktadır &8 R2 43 

ANKARA BİRASI 
Ulusal fabrikanın mahsulüdür 

son yapıkları beğenilmeğe değer Eşlerinin çok üstündedir. Hele 

Türkiyenin her tarafında 
.A...r-l:EC.A.Ft.A.. Bira~ı içilir 

ünkü • içilecek biricik ulusal bira budur 
• Her yerde arayınız kola 1ık1a bulacaksını:ı: (865 



-.anıta to 

lzmir Emlak ve Eytam Baııkasından: 

Eau No. 
c. 1 
c. 3 
c. 4 
c. 5 
c. 6 
c. 7 
c. 9 
c. 10 
c. 11 
c. 12 
c. 16 
c. 17 
c. 18 
c. 20 
c. 22 
c. 24 
c. 25 
c. 36 
c. 40 
c. 41 
c. 47 

c. 48 

c. 49 

c. 50 
c. 53 
c. 63 
c. 72 
c. 72/1 
c. 73 
c. 77 
c. 79 
c. 82 

c. 83 
c. 84 
c. 85 
c. 86 
c. 87 
c. sq 
c. 90 
c. 91 
c. 91/l 
c. 92 
c. 93 
c. 94 
c. 95 
c. 9 

Esas 
c. 1 

c. 15 
c. 27 

o 

c. 29 
c. 32 
c. 33 
c. 46 
c. 59 
c. 5911 
c. 60 
c. 60/1 
c. 60/2 

c. 60/3 

c. 60 4 

c. 69 
c. 70 
c. 71 
c. 78 

IZ1Vı:IFt 
Mevkii 

Gaziler mahallesi Ke•cr sokak 
Küçük tuhafiyeciler çarşı 13 numaralı adada 

" " " 11 " " 
ikinci Süleyaaniye mahallesi Hakkı bey sokak 
Karııyaka A lay bey mahallesi Hayal sokaiı 
Küçük tuhafiyeciler çarfııı 13 numaralı ada 
ikinci Süleymaniye ma. Ruhi baba so. Sırrı bey sokağa 
Hasanhoca mahal. büyük tuhafiyecHer so. 8 No.lı adada 
Küçük tuhafiyeciler çarşısı 13 numaralı adada 
Karşıyaka Alaybey mahallesi Han "Günaydın sokaiı ,, 
Mahmudiye mahallesi Kireçlikaya sokak 
Mahmudiye mahallesi Kireçlikaya sokak 
Mahmudiye mahallesi Kireçlikaya sokak 
Hasan hoca mah. Küçük tuhafiyeciler çarşısı 13. N.lı adada 
Karşıyaka Bostanlı köyü 
ikinci Süleymaniye mahallesi Kamilpaşa caddesi 
İkinci Süleymaniye ma. üçüncü Nezaket so. 2, 4, 6, 
Büyük tuhafiyeciler çarşısı 8 numaralı adada 
Üçüncü Karataş mahallesi Halil Rifatpaşa caddesi 
İkinci Süleymaniye mahallesi H üseyia efendi sokağı 
Balkpazarı mahallesi Memduhiye cadesi Büyük tuha
fiyeciler 8 numaralı adada 
Balıkpazarı mahallesi Memduhiye caddesi Büyük tu
hafiyeciler 8 numaralı adada 
Bahkpazarı mahalJesi Memduhiye caddesi Büyük tu
hafiyeciler 8 numaralı adada 
Hamidiye mahallesi Tire kapısı sokağı 

Mahmudiye ma. Küçük tuhafiyeciler çarşısı 14 No.lı adada 
Ahmet ağa mahallesi yemiş çarşısı Sağır sokak 
Ke~tclli mahallesi Başturak ikinci Kestelli çıkmazı 
Ke!helli mahallesi Başturak ikinci Kestelli çık.mazı 
Karşıyaka Alaybey mahallesi han "Giinaydm sokağı,, 
Karşıyaka Osmanzade mahallesi Reşadiye sokağı 
Mahmudi}e mahallesi Küçük tuhafiyeciler çarşısı 
Mahmudiye mahallesi eski Bahkpazarı sokağı büyük 
tuhafiyeciler çarşısı 
Kestelli ma'1 'lesi Başturak ikinci Kestelli çıkmazı 
Akdeniz malı. B. tuhafiyeciler çarşısı Gazi bulvarı 
Akdeniz mah. B. tuhafiyeciler çarşısı Gazi bulvarı 
Ahmet nö-a mahallesi Y emis çarşısı 
Ahmet .. mahallesi Meyveter gümrüğü 
Kadriye mahallesi Aşureci sokağı 
Hacı Mahmud mahallesi Hacı Mahmut sokak 
.\kdeniz mahallesi Büyük Tuh. fıyeciler çarşısı 
Akdeniz mahallesi Büyük Tuhafiyeciler çarşısı 
Dôrdüncü Süleymaniye mahaJJesi Hacı Mevlıit çukuru s. 
Akdeniz mahallesi Büyük Tuhafiyeciler çarşısı 
Selinaiye mal•3llesi Nuri bey sokaiı 
Buyuk Tuhafiyeciler çarşısı 8 nomaralı adada 
Reşadiye mahallesi tramvay caddesi 

:ı.M:.A..N9IS.A.. 
Mevkii 

Manisa Çaprazıkebir "Zafer,, mah. Balık pazarı caddesi 
Manisa Alaybey mahallesi Hendek kahve s. fırın sokak 
Manisa Al1'ybey mahalJesi tramvay caddesi Hüsrev 
a a camii karşısı 
l\ anisa saray mahallesi üzüm pazarı 
Manisa saray mahallesi Belediye sokak 
Manisa saray mahalJesi Uzun yol caddesi 
Yarhasanlar mahallesi Karamızrak sokağı 
Mimar Sinan mzhallesi Hastane caddesı 
Mimar Sinan mahallesi Hastane caddesı 
Manisa Saray mahallesi Lise sokağı 
Mani a Saray mahallesi Lise soka ı 

Manisa Dcvcciyan mahallesi Saraçhan " Kurşunlu 
mektep sokağı ., 
Manisa Deveciyan mahaJlesi Saraçhane " Kurşunlu 
mektep sokağı ,, 
Manisa Deveci} an mahallesi Saraçhane "Kurşunlu 
mektep sokağı ,, 
Manisa lsmetpaşa mahallesi Çay Ferah sokağı 

Alaybey mshaJles~ Hendek kahve sokağı 
• Sa ay ır.a ilaJlesi Bankn sokağı 

1ar ı a Hüsı ev ağa mahallesi Hamam sokak 

.A.. l"lIN9 

Yeni No. Eski Ciaıi Depozito 
45, 4511 eT, dükkin 400 
12 46 dükkan 100 
11 45 dükkia 100 
6 eY • 2()() 

10 4 ev 300 
18 dükkan 100 
3/5 2/4 ev 700 
82 mağaza 300 
6 dükki n 100 

19 21 ev 300 
6 ev 160 
8 ev 160 

10 ev 160 
20 dükkfn 100 
40 ev 300 

148 138 ev 140 
24 24/1 24/2 ÜÇ OV 360 
43 43/1 - dükkan 200 

233, 235 - ev 400 
12 12 ev 360 

105 mağaza 300 

67 

68 

54 
42, 27 
23, 24 

201 
77 
23,2311 
21 
51 
37 

99179 
9 
4, 114 
3 

36 
5 

52 
90 
91 
14 
81 
19 

111 
1021 

40/42 
61 
25 
91/1 
75 

25 

97177 

5 
16 

42 

23 

985 

Yeni No Eski 
121,121/l 

12 
56 

5 
57 

mağaza 

mnğaza 

ev 
dükkan 
mıığaza 

ev 
ev 

iki ev 
ev 
mağazn 

mağaza 

ev, ahır 
mağaza 

magaza 
mağaza 

mağaza 

ev 
ev 
mağaza 

mağaza 

ev 
mai aza 

ev 

iki mağaza 

ev 

200 

200 

240 
60 

500 
500 
300 
600 
520 
100 
400 

1100 
760 
800 
600 
240 

70 
900 
240 
240 
160 
300 
200 
600 
900 

Cinsi Depozito~u 
ev dükkan 500 
ev 500 
ev 500 

mağaza 

v 

400 
800 

38 38/1 
25. 25/1 

ev ve dükkan 1000 

2 
2/1 
29 
31 
4 

6 

8 

7 
21 

8, 10 
8 

- ev ve dükkan 300 
ev 800 
ev 800 
ev 800 
ev 800 

dükkfin 400 

dükknn 

" 

ev 
ev 
ev 
ev 

300 

300 

600 
240 
400 
400 

c. 23 t} dın Hisar mahallesi Belediyenin 142 numaralı adasının 838 ve 839 numaralı 700 

c. 35 

C, 97 

c. s 

c. 99 

c. 100 

Aydın Balcılar mahallesi 

Aydın Kurtuluş mahallesi 
Gazi bulvarı üzerinde 
Aydın Hasan efendi mahallesi 
Gazi bulvarı üzerinde 

arsası üzerine yapılmış ev 
Belediyenin 240 adasının 4437/1 numara'ı arsası 

üzerin yapılmış ev 
158 numaralı adada 236 taj numaralı ev 

89 taj numaralı ev 

Aydın Ramazan paşa mahallesi 77 numaralı dükkrn 
Mimar Sinan sokağı 
Aydın Mes'udiye mahallesi Belediyenin 237 No. lı adasıada ev 

~.A.S.A.B.A.. 
C. 38 Turgutlu kasabası Yenice mahallesi Eski 94, 94/A taj numaralı ev 

kilise yeni Cumhuriyet caddesi 

300 

200 

200 

180 

100 

500 

Yukarıda izahatı yazılı emlak ihale bedelinin dörtte biri peşin ve gerisi üç senelik taksitte 

ödenmek ve yüz4le 9 1/2 faize tabi olmak ıartile ıatılaak üzere açık arttırmaya koaulmuştur. 

ihale 11 - 7 - 1935 perıeabe ıüaü saat enda yapılacaktır. istekli olanların hizalarıada yazılı 
pey akçelerini veznemize yatırarak artbrmasıaa ıinaeleri lazımdır. 28-6-10 ( ) 1884 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lzmlr beledlyealnden: içinde idare •••urluğuna ıel

aia. Ataiıda cina ve aiktan 

JuW etya f&lbayhğımız idare 
Gaaterilen m64ldet içiade 

ahamadıtı takdirde Ablacajı 
... arluj-unda Aldıcbr. Sahip- Ula el•ur. 
~ •• •• •'mak ..... Wr laafta~-- YUM Mıl'llı .... ır 

1 Kutu Elite ıekeri 
1 Eaki niıan tüfenıi 
1 Kllçllk kuılan aYı..ak için 

Fllber tlfenai 
6 Şip koleaya 

1919 (879) 

Yeni Asır ... az ran teae 

Sizde hu cazibeye 'malik olmak isterseniz 
( KREM PERTEV ) kullanınız .. 

ıııııııııaıııııı•c••••••••• • • •• • • •••• • ••• • ••••••• ••••••• • ••••••• ••••••••• •• •••••• • • • • • ••ı aııı ı e ı ıı ıııaııııı ııı ııı ııııııa ıaııııııııı• 

E ıa ve Eyta anltasın aıı: 
Esas No. Yeri Sayısı Cinsi Pey akçesi 

Eski 
277 Karşıya~"cı Bahariye mah. Hafızefendi sokak 

Yeni 
3 Ev 140 

40 
120 
110 

278 
" " " " " 

3-1 
6 
9 
6 

" 
409 Karataş Duygu sokak 6 

" 526 Karşıyaka Donanmacı malı. Aydın ,, 7 540 m. • · arsa 
552 ,, Qsmanzade mah. Rahmibey ,, 2 208 ,, 

" 
45 

130 
200 
180 
200 
300 

573 ,, ,, malı. İkinci Aydın ,, 19 18 
60 
36 

813 " " 575 ,, ,, Reşadiye ,, 58 930 " 
877,50" 
1257 " 

,, 
576 " ti " " 36 " 
577 " " " " 39 
583 Karataş lslihane caddesi 17 

31-2 
111 
18 

" ev 
641 3 üncü Sultaniye mah. Yunus ikinci çıkmazı 18 arsa 16 

60 
7 

60 
160 

7 
40 
10 

645 Dolaphkuyu mah. Dolaplı K. ca idesi 113 127 
16-1 
. 62 

ev 
646 ,, 11 İsmailefendi sokak 13-1 53 m. m. arsa 

evin 8 - 16 sehmi 
ev 

647 ,, Dolaplıkuyu caddesi 
648 Memduhiye malı. Mumcuzada sokağı 126 

16 
128 

686 Mecidiye ,, Molln Ahmed ,, 
747 İkinci Süleymaniye mah. Kamilpaşn caddesi 

22 
120 

53 
38-40 

evin 28 - 128 hisse 
ev 

783 Salhane Duygu sokağı arsa 
820 Güzelyurd malı. Azizler sokağı 32-30-3 

30-4 
ev, diikkin ve avlunun yarı 

846 Birinci Karataş postacı Ali Riza .sokağı 
858 Bornova Yıkık minare sokağı 
859 Bornova Hamitli yolu 

24 
39 
26 

hissesi 400 
evin 80 - 35 hissesi 80 
ev bahçesinin 9 - 48 hissesi 60 
içinde. kuyusu bulunan 
16335 m. m. tarla 150 

868 Orhaniye mah. Kamilefendi sokağı 7 11 ev 200 
878 İstiklal mah. Gündüz çıkmazı 27 23 ~v 120 
892 KarşıyakaOsmaıızade mahallesi Reşadiye C. 39 31-1 5075 m. m. arsa 610 
946 İl·inci Karataş Mimarsinnn ıokağı 38, 38-1 evin 6 - 24 sehmi 100 
963 Bornova Ba1ıkçıbaşı çiftliği bir hektar 8380 m. m. tarla 200 
972 Salhane Maııgaltepo sokağı 26 26 arsa 65 
986 Tuzcu mah. Molla sokağı 16 38 evin yarı hissesi 60 

1002 Selimiye mnh. Karataş tramvay caddesi 184 184-1 210 evin 27 - 1728 sehmi 12 
1004 Birinci Karataş postacı Ali Riza 25 29 evin 392 - 1341 ,, 22 
1005 Karataş irfan sokağı 4 4 ev 200 
1010 Kasaphızır mah. Şerbetciler çarşısı 10-12 6 dükkan 400 

Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin sekiz senelik taksitle satışları 13-7-935 Cumartesi 
günü s01at onda i~a.le edılm~k üzere açık artırmaya konulmuştur. istekli olanların hizalarında 
yazılı pey alcçelerını veznemıze yatırarak artırma~ına girmeleri lazımdır. 28-6-12 1871 ( ) 
...........................................•...••..•.............•....................................................•.........•.. , 

Göz He~iıni f 

Bürhan Bengu 
Memleket hastanesi göz 

miitahassısı 

Muayenehanesi ikinci 

Beyler sokak numara 80 

Telefon: 3828 
5-26 

Bugüne kadar piyasaya çı-

karılan traf bıçaklarının 
en eyısı 

KIRMIZI AY 
bıçağı olduğu herkesin tec
rübesile aalaşılmııbr. Rahat 
ye ferahlıkla traı olmak is
tiyenler 

lzmir Kuzu oilu An 
Ç&rflll 29 numarada -

talyalı Sait hır~avat 
maraza· 

... •lncaat et.inler. 

• 
erı "'an 

Pos~ Kutu 
ız Ko e ·i 

111 
lzmir 

Mektebe talebe kaydükabulüne Eylülün ( 18 ) inde başhma

caktır. Kayd zamanı Pazardan başka her rün saat 9 - 12 -
3 - 6 ya kadardır. 

Okutma ücreti ( 1 ) nci ( 60 ) , (2) inci ihzari .sınıflar için (80) 
diğer sınıflar için ( 100 ) liradır. Leyli ücret ( 350) liradır. Mek
tep ücreti umumiyetle üç taksitte alınır . 

İkmal imtihanları Eylülün 25 - 26 - 27 - 28 inci günlerinde (9) da 
yapılacaktır. 

Eski talebenin kayıtlarım yenileme zamanı 111 Sub Frcsh

men'ler için EyJlllün 23 ünde. yüksek sınıflar için 24 ünde saat 

9 - 12 - 3 - 6 ya kadi\rdır. Bu müddet zarfında eski talebe iki 

adet kartonsuz fotografla mektep ücretinin ilk taksitini müdür
lüğe vermesi lazııadır. 

Mektep, iptidai tahsillerini bitirmiş olan talebeyi kabul eder. 

6 ita 11 inci sınıf Türkçe derslerinden ecnebi mektepleriade o1m

tu!r.1ası meşrut olan dersler Lise programına göre Türkçe ola

rak verilir. Mütebaki dersler Lise programlarına muadil olarak 

İngilizce lisanı ile öi retilir. Bu tedrisatın ecnebi bir lisanla f U

urlu bir surette takip edilmesi için evvela talebenin lisan öğren

mesi lazımıdı r . Bunun içia tle altıacı sınıf derslerini lagilizce ola

rak alabilecek kadar lniilizce tedriıi için ihzari larilizce kurs
ları v.trdır. 

Leyll Kısmı : 
Talebe muhtaç olduğu kitap ve defterleri kendiıi tedarik eder. 

Leyli taleltenin aıağıda yazıla olall etyayı da beraberinde •ek
tcbe getirmesi lizımdır. 

( Muhtaç oldup elbiıe, yerıan, iç çamaıırı, yatak ıilteai, hat

taaiye ve bir yastık, üç adet çarpf, iki yaıbk kılafı, üç yüz 

havlusu, iki banyo lıaTluıu Taya bornez ve d6rt peçete ) • 
( 877) 



Doktor 

Kemal Şakir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehanesini 2 nci Bey-
ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Kai antina tram\·~n cad
desi No. 596 Tel. 2545 

~ ....... ~~-;,eiüliDS .... lllilF 

Ooktor 1 

A. Hiza Uneln 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza l.Jnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 -

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Roatken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
V c Elektrik T edeavileri 

Yiirüyemiyen ve bilhassa 
RA ~ TİK çocuklara Ultra -
Vio" tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
T clefon: 2542 

H 3. '281) 

-------acı:ll-· Azimet dolayisile 
acele satılık 

Alman markalı, çelik plaka 
kort kruvaze güzel bir piyano 
ve Pbileo mrkalı 7 lambalı 
radyo, istiyenlcr 2-ci Kordon 
191 numaraya saat 10 dan 5 • 
ı,adar müracaatları Wn olunur. 

1 - 3 {860) 

Pari~ fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

luzaUer Eroğul 

Keınal (:etindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Tele fon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Göz Hekimi 

Mitat Orel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanın 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(292) 
-~/AX/.ZZ.ZZ~.i'.7.. 'jı(ıJ!,./;/._L'//. 

Satılık evleı· 

lzmir Esnaf ve Ahali ban
kuı Alaşehir şubesinde• sahn 
aldığım 7454 defter •ıra nu
marasında kayıtlı 11-1-931 ta-
rihli 169-9 aqmaralı 25 lirayı 
muhtevi bir adet hisse makbu-
zumu zayi etti•. Zi~aındaa ye: 
Jtiıini alacaiım. Gaıp olan eski 
makbuzun hükümsüz olduğunu 
ilin eylerim. " . 

Alatehiria san gol nahıye-
sinden Şerif ai• zade 

Ali Ulri 
26 27 28 18% ( 864 ) 

TE~ 

PUDRAS\ 

Katiyen zarar vermeden teri keser. Kokuyu tamamen izale 
eder. Elbise ve çoraplannııı uzun müddet yeni olarak saklar. 

lstanbul 'l23 numaralı poıta kutusuna Y. A rumuzile ve 6 
kuruşluk posta pulu ile bu kliıeyi kesip muvazzah adresini 
yazıp gönderenler• Bedava bir kutu BOROSALİNA aümune 
loara\c gönderilir. 

l1mir . Defterdarlığından; 
luunnın vcrgı borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre, 

haczedilen Hasanboca mahallesinde Yolbedesteninde kiin 61-63 
sayılı dükkan tarihi ilandan itiharen yirmi bir gün müddetle sa
tılığa çıkarıldığından pey sürmek iıtiyenlerin defterdarlık tahsi-
lat kalemine gelmeleri. 23-28-3-7 (847) 1858 

l7.mir Defterdarlığından; 
lssiiarmın vergi borçlarından ötürti tahsili emval yasasına göre 

haczedilen Birinci Kordonda kain 78 sayılı tntüa deposu tarihi 
ilandaa itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarıldığından 
almak ve pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat kalemine 
gelmeleri. r 20, 24, 28, 2 ] r 825 ] 

Umum Hastalarm azarı Dikkatine 
En son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsalan gayri tabii 
doğan çocuklann vücutlanndaki iğrilikleri doğrultma ci
bazlan, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır-
layan kürek kemiklerinin gayri tabiiletmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
tLE RAGBET ve ıTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

Fa,hri Hiza 
Bey tarafmdan yapılır 

Kabul saatleri : 1 O ila 12,30 öğleden sonra 

kadar. 
ADRES: İzmir Kaymakam Mihat bey caddesi No. 20 

(355) S.7 

Amatör Fotoğraf işleri 
ÇABUK 

ucuz 
Tt.MİZ 

YAPILIR 
Refik Lütfi Or Resimevi 

Kavalah Hasan Nuri 
ııcaretlıancRİnA ıniiracaat ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her neı•i çlçakll 

Çtni ve levazımı sıhhiyeden liivhalar ve bunlarm 
teferrüatı envaı banyolar ve teımosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borulaı 
ve lngiliz künkleri ve bunların tefeTTuatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerll Çimentolar, BütDn Markalar 

En Mliaalt Şareitle 
••i•zamızda Satılıp 

ileklam detıı hak.ikaı 
Yeni çıkan, 

linla<1Densueat-ı111 
Fabrikası kunıaşlarını 

Alırsaııız Bir daha .P. vrupa kumaşı 
aramazsınız. Katiyen kırışnıaz. Sizi sık sık 
elbise ütületmek zahmetinden kurtarır. 

Halis yün 
1 

Cazip renkler 
1 1 Zengin çeşit 

• • • 
Terziııizden bu fabrikanın kumaşlarını ısteyınız. 

Umumi satış 
Çolak zade 

• 
yerı : 
halı 

Birinci 
limited şirketi 

Açık havada 

Bırakılmı, 

2360 

Daimi Sıhhat Sigortanız 

SICAK,yediginiı bütün )emeklerde mik
roplar doğurur. SOGUK, bu mikropları öldürür. Bunun için bit 
elel.trik soğuk hava dolabi satın almalısınız \C bunu alırken "' 
eylsini seçmelisinil. 

Bu sigortayı tenıiıı eder. 
Fiyat - 180 liradan itibaren tediyat - 18 ay vade 

••••...•••••.••••• ~.~!!! •• >:~~.; •... ~~~.(}:~.~.~.~.~.~~ ... l .. ~~.~!~!~!~ ... ~~~.l ... ~~~.~!'}~.~~~~~! .................• 
Satılık Emlik ve Eytam Bankasın-

dan: 
Demirci ve maran 

goz aletleri 
Karataf tramYay caddesinde 

Asansör c·varında 408 numa
rada de•irci ve marangoz dük
kanına ait bilcümle takımlar 
satılıktır. T alipleria mahalli11-e 
aüracaatları. 2-3 (869) 

Esas No. Mevkii No. Cinsi Peyakçesi 
C. 54 ikinci kordon 1-10 Mağaza "Palamut hanı,, 400 

Yukarıda yaıılı mağazanın 1/8/935 tarihinden itibareD bir 
senelik kirası 29/6/935 Cumartesi günü saat onda ihale edilmek 
üzere kapalı zarfla arttırmıya konulmuıtur. İstekli olanlann 400 
lira pey akçesini veznemize yahrarak alacaklı makbuzları teklif 
mektuplarına ilithrmeleri lazımdır. 

Daha fazla malumat almak istiyınlerin Emlak servisimize 
müracaatları. 16-22-28 1723 (836) 



antre 12 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLA ·oAİS 

KUMPA YASI 
ORESTES vapu:u 26 hazi

randa fehp } ükünu boşalltak-
gan 1>onra Burgıı.s 'arna 'e 
Kö~tence için .) ük alacaktır. 

SATUR 'US ,·apuru 29 ha
ı:iranda. gelip 4 t mmuz.a kadar 
An ers. Rottcrdaın, Am!ter
dam n Hamburı limımluı 

içia )Ük a.lacakhr. 
ORESTES , apuru 13 tcm

aıuz;dan 18 tcmmuıa kadar 
AnYers, Rotterdam Amstcrd~m 
•e Hamburg Hmanları için 
Jiik a:lı.caktır. 

SVENSKA ORıENT LıNıE 

ROLANO motörü 25 hu:i
randa Rotterdam, Hamburg, 
Copenhaie, Dantxig, Gdynia 

~ Cöteburg, O.sla ve İakandinu·-
yaı Jimanları i.;in yük alacakhr. 

SA 1LAND motörü 8 t~m
•uıda Hamburg, Copcnhaıe, 

• Danzi~. Gdynia, Goteburg 
Oılo n lskandinaY} a liman
lanna hareket ed~ccktir. 

liATIONAL STEAM AVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
lzmir - Ncvyork arasındz 

a da bir muntaıoam sefer 
RINOS 'apuru 21 tcmmuz.d-. 

)amirden {doğru) ~cvyok için 
yuk alacaktır. 

'\ o!cu ,; c } ük kabul eder. 
SERViCE MARITİM ROUMAİN 

Garbi Akdeniz için ayda'. 
l>ir muntaz. am sefer. 

PELEŞ u.puru 14 temmuz.da 
ıelip 15 temmuzda Malta,Mar
aılJa: 'c Barcelon limanlarına 
laııreket ededektir. 

ıJand~ ki hareket tarihlerinde 

ki deği'jikliklerden acenta mes

uliyet l a bul etmez. 
Fa:ıl<J; tafsilat için ikinci kor-

onda T c:.hmil Tabliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLL 
SPERCO \apur acenteliğine 

mfirzcaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 2004-2005 

T 

• 

. F. IH. Deır 
z ., 

DEUTSCHE LEVA 'TE LlNIIE 
~OREA , aıpuru 24 bar.i

randaı bc:klcniyo:-. 27 haz:iranıt 
kadar Am crı., Rotterdam,H3oi
burg 'e Bre men lim~rilann.= 

~ ü ~ ı.laca.khr. 
A VOLA vıı.puru 8 temmuzda 

beldeai)•or. 11 temmuz.a .kadar 
Am.•ers, Rottcrdam, Ha.mburg 

\'e Bremen limz.nlarına. yük 
mcaktır. 1 

SERÜICE DIRECT DA 1UBIE 1 

Tuna: hatb 
DU A n.puru 30 haziranda 

bekleniyor. Budapeşle, Brati~

laı~ a: 'c: Viyanayaı yük a:laca.kttr 

Vurut tarihleri ,.e \rapurlann 

isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez.. 

. V. . F. Hanri Van Der 
Zec & Co. 

Birinci Kordon Telefon o. 
100i - 2008 

,----------~--~ 1 o.ktor 

Osman Yunu 

I k \ e orta mektep tale

belerinden ikmale k;:lan ço.
cu lu } eni bir mctod j e 

çok çtıbu z.amzmdıı imtihancı. 
ha.:urlamrlaı-. Taliplerin ida-

h2Ilemizc ~ - Z rumuzıle 

müraıcaatl n. 4 - 10 

Eczacıbaşı S. • erıt 

A ULYA 1 
Bu ı:ündeo itibaren saygı

lı İımirliluin emirlerine ha-

MA lUL YA pt. · latif '• 
tlcllzmlı ince kokuıu ile en 
müş;kül müfterilerini bile ha} -
n:aı ede.cck kıymettedir. 

MA JUL YA taklit adile
miyccektir. Formülü gir.lidir. 

Ec:uıcı'2a,ının diğer koku
lan kadar sncc•lc takdir 
edeceksiniz. 

M. Depo: 

S. Ferit Şifa 
Eczanesi 

Arsıu.usal lzmir panayırı 
Başkanlığından : 
PaRa) ır gazinosu 3/7 /935 Çarp•m'oa güaü n.at 17 ele. Bclcdi;ı t: 

daireıinde içtima edecek Panayır omiteaincc 4llÇtk ı:rttırmırı ile 
iraya , crilc:cektir. Şart•a•HİDİ görmek iı .. e} enler bele diy«' 

dziresindeki Panayır bürosuna müraı atla.rı. il2ın oJurıur. 
d-1 (878) 

••llttl&•••••t•••t••··········~····~··~•llllllt•Llr•t~•&•atı•t•ltlf~f• 

TAZE TEMiZ UCUZ 
lLA(: 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERı 

Hamdi Nuzbet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salt;pçJoğlu haıru karşı oda 

•••••••••••••t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r•••••••••rıtıı••• 

OJiver, Ve Şii. VAPURCULUK TÜRK 
ANO İ ~ ŞiRKETİ 

IZMiR ACE ~TELf~İ 
LİM TET 

Vapur Acentesi 
CE DELl HA BıR{NCf 

R 
Vapuru Her PAZAR' 

KORDOJ\ 1I'El. 2443 günleri u.at tam 116 da 
THURSO ... ~pv.:ru 25 ha.ı.i- hareket ederek PAZAR-

randa HuH, Am e:rs ve Lon- TESf günleri saıd 116idaı 
d 1.da~ gelip t Mıyede buLu- İstanbula. varır. GALATA 

nacak 'e ayni ummıda Londra RIHTIMINA YANAŞIR. 
\"C HuU için }Ük! ı.-.lacaktır. Ayni nıpur her perşembe 

ıünleri ııralata rlhbmındaa 
ROUMEUA , apuru haz.i: tam sa.at 16 d• \ıart:k.t:t ~d~-

rc:.n tonunda Lhrerpool ve Svoıın- rek CUMA ilinü uaıt 16 
seaı 'dan beklenmektedir. da tt:mirc Yarır. 

OT~ Vüru! •arihleri ve Fu..lıt. Tafsilat için ; Bi-

' apurların isimler; fücr:ne mesu' 1 rind Kordonda: 92 numıını
da İı.mir a.ccntcliğint müra.-

li yet kabul edilre u. caaL Telefon 3658 ...................... 
ı 

Zonguldak 
l(ideı~ Kömürü 

0,10 ıHrımı.uş kömür beher tonu ilrııbad2 leıılim 

Lira: 13 
Pcr4'1kcnde sc;:bş kilosu 1,5 kurut 

Silindir , her ne~i f~vkalade kömürü yıılıııu 
Kuta ne p· zıınnda Bardai.ı:çslar a:ok h 'o. 10 - 12 

F. Perpinyani 
~ i'au!ında. bulacakaımı: 

Telefon 3937 
.. • -!. -; \ ~ • • • 

Kar gibi bembeyaz dişler 
Bütün dün

yac2 m~ruf 

birdi~ do·
toru .. dişle
rimize göz
lerimiz ka
d r chcm
miy t ''eı -
memiı. li
ıımdır dr-

Or-

Her Jüıum
lu ve faydalı 
şey gibi diş
lerin de k.3 • 
meti kaybe-

dildiktcn !.Onr:ı: bıılinir. Fakat utık iş iştcııı geçmi~ olur. 
Egcr dişlerinize bakm~l • ;imdiye kaıdar ihmal ctmipcoiı., ve

}a kullandığınız: di~ macununun di~leriniı.i kafi derecede temi:c-
lc:}İp p;ıcfotru:ıd {;md<!n r:kf ~ elı,:i iscni:ı bugünden itibtJren en 
rnükemmc. H eııı müessir d•ş m•cunu oic.ın " RADYOLN i 
tu!lanma)a bEş aJımr. J "' 

dis etlerini kuvv~tlendirir, diıleri beya.dabr. 
;;,\; 

PLATT 
A IJ)AI{ 

En ufak l edek parçalairyle beraber aşağıdaki_ Tür!~e 
UMUM ACENTASINDA me,cuttur. 

Adres : 

G. D. GIRAS 
Yeni ~anifaturacıl;ır çarşısı Saffet sokağı No. 3 

Te&efon No. ac.ta P. K. No. aac IZMIR 

ocuğunuz zayıflıyor 
Zirıı onuiain üdü kafi egildir 

Yardımcı bir gıda lazımdır 
Bııy doktor Ali Vahit biı.ıat h~ı.•rlachin •iitlü 

unu takdim t eliyor 

LAKTI 
Sütlü ua 

Çocukta aaıwa, iıhal, haı11.uız.bk T't lnu.111aıla:r 
..-ana onlan ıiderir. 

Ke•ikleri kuvvetlendirir 
Elleri sıkışbrır 
Aileyi iaek •ütü d.,diade• kw-taınr 

Jnkıı,u. ol•ıyaın çoc:u lu içiaı 

Süt.üz; ua 
Çok pyanı hı•ai} edir 

Bıı)' Dr. Ali Vahit t1ıraıhm1dın urcti buıuıİ)t:Ôe haı;ırla.
naa et sulu mercimek, bexelye '• diğu lııubu1'a.t ual11n 
yakında piyaı.ııyıı çıkarılacaıldu. 

Uaumi depo: 

Lütfi Krom ecza deposu 
Posd utwıu 215. İ1.mir 

DİKKAT : Fiatlerdt: h nıilai yaıpılmıtbr. 

Beher kutusu S kuruştur 

Eczacı Kemal Aktaş 

Kolonya ve esansları 
Ko u, zevk, merak, uğraşmaı i~idir 

Ec:ı.ac:ı Kemal Aktaş diyor~ i : Çocuklu
gumda, gençliğimde kokuya merakım bu
viıktü ( 30 ) senelik eczacılık bay~tımda 
hep koku i!c uiraştım. 

İsle eserlerim : İddia ediyorum benim 
kokularımdan daha. üstül'l bir koku buh;p 
1.rö tcrmek imkanını vermiyorum. 

ıZMlRLİLER 
Şahidimainiı değilmi 1 

Gönül, Baharçiçeği, Albnru)a, Ya emin. 
F ı: lya, Leylak, Akşamgüneşi, Sonhtı~ r;; 
Menekşe, Amber. 

25 - 35 - 50- 75 - 100 
200 kuruşlu şişeler. 

Dikkat ed~ufriniz iki nokta 
vavdır. 

Birisi Eczacı Kemal Aktaş 
markası. 

ikincisi 

,· Hilil eczanesi 
Takliti yoktur, çünk6 yapı

Jamamakdadır. 

lıimlerini benıetcnlcr uıl
lannm kıymetini röste.rmeye 

yanyorlar o kadar ... 

OTEL BRISTOL 
Birinci Sınıf --

--Lüks Otel 
Biitün lznıirliler burada buluşurlar 

==== T epebaşı Beyoğlu --
Mosıecırı: BUtün lzmırmerln feveccOhUnU 

ÔMER LÜTFÜtdür 


