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Haraççı 
KARDEŞLER 

Mamulatı Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. _f 

·~' __ iöiiiiiiii ________ ...................................... ~ • 

.Cunı1ıuriyeUn 

Atatürk Flo a inşaatını gezdiler .. 
Bir siyasanın 
Psikolojisi 

lniiltcreain Alma•yaya kartı 
durumu•da, .likkatle kar,ılan
•ağa değer bir deii~iklik war
d1r. Almanyanın Veraay and
latmasını parçalayarak açıktan 
a~ıi:t siJihlanmaaa başJadtğı 
gialcrdc, lnfiliz kama) unda 
(umumi efkarında) beliren si
airfi cofkunluk, lnıiliı deYİet 
•damlan111a sert aizleri, } eni 
bir anlaşma ile etkinliğ•ni (te
ıirini) kay betmiş gibidir. Şimdi 
lagilızler, Almanların usluluğu
na İn.!nmış olacaklar ki stm
pa · .C'rini gizlemİ} orlar. Bu dc
iitikııiin, Alman dıptomasiıi 
bcsa 1nna, iki başlı bir kazanç 
oıdu~u besbelhdir. 

Bo,Jece, Almanlar, silahlan
Cla projelerinin her ) üzünü 
tükel bir şelıcilde genişletmiye 
imkan buldukları gibi, ilk kez 
olarak Veraay and!aşmasınm 

hükümsüzlüğünü, hu andlaş
mada imzası olan devletlerden 
lı.iri•e de kabul ettirmiş bulunu
yorlar. Öte yandan A1manyaya 
meydaa okuyabiltcck olan bir 
lngiliz - Franaız vt ltalyaa e!
ı,irliiini ıuya tlütürmüf, ya•İ 
Strna konferanııada ı.arluk • 
la aJanan sonuçlan- hük .. msuz 
bırakmışlardır. 

Almanlar, bu adiuyi, keadi 
hanşçıl (Sulhperver) Sİ) asala
naa bir iÜven ıöıterimi (ip
rcti) olarak ka11ılıyor, Hitlerin 
dış siyasadaki bapbnı (muvaf· 
f ki •etini) aellmlıyorlar. 

Gerçektir ki, bu ıonuç, Al
aan} ayı sevindirecek bir ba· 
prımdar. Terai•e olarak Fran· 
aa ve ltalya, Londra dtaiz and
laıması•ı hoşnutsuzlukla karşı· 
lamıtlardır. Franıa bu olutu 
( emri •akii ) kendi güYenini 
ı,oz.acak bir hitliae saydıiındaa 
deniz ıillblarında özjürlüiünü 
( serbcıtiıini ) almağa karar 
ver•i,tir. Japonyadan sonra 
Fransa da Vatington deai:ı 
aadla 111aıından ayrılmı, de
mektır. ltalyaya gelince, F ran
sanm ıörUtlerini kabul etmek
le beraber, Ha bet• kartı iSzgür 
( aerbtıt ) olmak şartı ile ln
giliz.-Alman andla,masını ona..
mai• etgin ( mütemayil ) bu
lunuyor. 

lagilterenin deniz silahları 
itinde Alman) a ile uzJaıması 
6tedenberi iÜttüiü siyasanın 

l.ir devamıdır. Büyük Biritan
yanm iki kaygusu '1ardtr : 

1 - lniİlterenin deniz.lerdeki 
t-gemealiği aaraılmamıt bulun· 
mabdır. 

2 - logilit. adaları havadan 
tthdit edilmemelidir. 

Bunları• dışmda kalan dan
lar Jnıiliı siyasasının gösteri4i 
korumak için ilgili a-öründüğü 
davalardır. Batı andlatması bir 
hava andlaşmasından baıka 
b '''Y değildi. Aıırlardawberi 
devam edegelen bu ıiyuayı 
anlamak için onun piıikolojik 
etkilerini (tesirlerini) röıden 
uzak tutmamak gerektir: 

Bir lnıili:ı için sempati ••· 
ya a•tipati, l•l[iliz a.&alannı 
••ya koloaiJerini tehdit ede• 
telalikelerİD yakı•Jıiı Yeya 

_ Sotl• 2 '' llGW/ede 
.. Tk-~ -·:ı-•:a 

Habeşistana girebilirler mi y Tüİk-YuBsıav~tti:!· 
ugos av aş a anının 

ltalya~la~? ço~ tehli~~li sergii~eşt- Başbakanımıza telyazısı 
lerı JÇJD hır lngılız askerı A•kara 28 ( A.A) - Yem 

Yupala•.J• INafbakua B. Sto-

h . . d. ? J8dİlloYiç'ha it bqına selmni mu amrı ne ıyor. •lnaae.,etiyle baıbaku lamet 
lalaiiDe ... tıdaki telgrafı gla· 

Habeş seferi bir orduyu y1llarca uğraştıracak bir 
Londra 28 (A.A) - Daily 

T elgrafm Adiaabahadan öğrcn
dif;inc göre Habeş bükümetı
nin yaptığı bir bildirij', ltat
yan askerlerinin gönderilmesine 
devam edildiğini Ye genel ku•
vetlerin ltalyan sömiirıeJcrinin 

sav~asına guek miktarı çok 
ıcçtiğini bildirmekte, Habeıiı
tanın seferberliğe dair hiç bir 
hareket yapmadığmı sağla
makta ve eğer şimdi çalışmakta 
olan yargıç (bakem) komisyonu 
Roma hükumetine hak verecek 
olursa Habeşistanın ltalyayı 

mcmnün cdccciini ulamakta
dır. imparator uluslar sosyete
sinden durumu incelememi için 
nötr gözcüler sıönet:rmcsini is
temitdir. 1Sildiri2, Habeşistanda 
eıirJiiia b\\lunduxu yadısma
makln (inkar et cm k!c) bera
ber bunların özgürlüğü yolunda 
ve öteki itlerde rld~ edilen 
ilerlemeler üzerinde ısrar et
mektedir. 

• • denaifdir. 
ıştir Son ekaelanı B. lamet la6ati 

Bqbakan 
ANKARA 

Yuioılav baıbaka•hğı lde
Yİni üstüme aldıiım fU anda 
iki uluıumuz araaıada teyem
müaen teeıda etmit •e Baal
kan parhna dahil memleketle
rin vapıcı uğratmalan•a tam 
müeueriyet •ermeie yarıyaca.k 
olan mllsalcmetpcnerane elbir
Jiji aiyaNaına olaa bağhhtımı 
ekselanılarına anetmelrle mut
luyum. 

Slto1adlnovlç 
Baıbakan ismet l.&aii bu tel

grafa apj'ıdaki ceyabı YenDİf
tir~ 

Son ek.elanı B. Stoyacliaoviç 
BELGAD 

Dost aemleket ı.eıMkaah· 
ğıru deruhte ettikleri fU anda 
ha•a lütft• ıonderclikleri nazik 
teJs•afla.--a•daa ~.....-.~ 
Jarıaa h•raretle tepkkar ede-
rim. 

Ekıelanalurı tarahadan izhar 

JJaffJ<.ıA a u rn11' 1 .~ ım.f 1Ho~ı '. 
edile• duyguya ta•amn ~·~
rilc eder ye Cumhurluk huku· 

etiaia iki memleketimiz ara· 
ıında te~11bı etmi' ola• blven 
verici çalışma bcraberlijinin 

... (1 il 4 il il ıı ı. uı/11 -MussoUntnln aözlerl 
Littorya 28 ( A.A ) - Pon· 

tia bahklıkları üı:erin~ kuru
lan yeni köylere bir gorct ya
pan Mu110Jini koyluJcre d•
mittir ki: 

Bugln iyi çiftçilcriı. Yarın 
da iyi askerler olacağız. 

Sonu 7 hm tta.hifed" 

ş;şılacak işlerden 

Hırsız Celil Balıkesirde 
Yakalandı ve kaçırıldı 

B. Lavalın önemli diyevi 
Fransız ve lngiliz metödlarını Bir

birine eklemek kabil olmadı 
için Almanya ile lngiltero Avrupa meseleleri 

Ayrıca anlaşmak niyetinde 
Pariı 28 (Ö.R) - Düa İn

ıiliz devlet bakanı ve uluslar 
kurumu itleri direktörü B. 
Edenle yapdığı görllpaecleo 
ıoara ba,bakan B. Lava!, 
Fransız gaıetelerinin siyasal 
muharrirlerine tngiliı bakanı-

na• huzurunda fU bcyanatda 
bulunmuıtur : 

'' A nupa meadelcriain umu
mi keyctini gözden ıeçirerckRo
madan dönmÜf ola11ı B.Edcn ltal
} •n bükümet başkanile yaptığı 
koauımalar ba~kıada da ha 
na maJümat yerdı. llundan bat· 
ka 3 şubat tarihli Londra di
y~viniıı çe"·rcsi içiııde, orada 
ııö&etilen meselelerin hallini 
çabuklafttrmak için ~gödülecek 
en iyi yolun ne olacağıaı ta
yine çalıştık. 

Görütmemiı.in l< llalıiJ iki 
hükumet tarafından ayn ayrı 
kullanılan metodlan birbirine 
ckle•ek imkinıaı biı.e ver· 
•edi. Bu it mutad diplo
aaAll yoliyle bitirilecektiı. 
O ••kıt Avrupa me..W.riaiD 

B Lacal 
~ondra cliycYİDcle 16:ı iaüae 
aWaia sibi, haW.. ıirifmek 

değilmiş 
vakti ıelecektir. ltalyan-Habıı 
ibtilifı meselesi üıeri•de d• 
fikir teatisinde bulunduk.,, 

MWAkata bay Edenle büy&k 
Britanyanın Pariı sefiri •• la· 
ıiliı. dıt itleri baka•lığıaın iki 
yükack memuru iştirak etmit· 
tir. Fransa tarafından da bay 
LavaJdan bafka dıt itleri lta-
kaalığı umumi kltibi, büyük 
elçi bay Alekıi Le ja va dıı 
itleri bakanına• kale•i mahsua 
tefi bay Rota hazır bulun•Uf
Jardır. 

Paris. 28 (Ö.R) - Gaı.etelc-
ria bildirdiğine göre B. Laval'le 
son görütmesi sırasında B. Eden 
r ıgiliı hükumetinin Avrupa 
uıeseleleriain h311i için Alman-
ya ile ayrı olarak müzakereye 
girişmek niyetinde olmadığını 
Franııı baıbakanma temia et· 
miş ve güven aadlatmala~I~ 
FraaNDIB çok önem Yerdıii 
doiu aad1apnaıınıa yapılma11 
için el••rifli bir yol çizil•eaiDİ 

1 
teklif e1lemiftir. 

-S...4•---Gdo-

lzmirde Gç buçuk yıldanberi 

faaliyette buluaaa •• 27 e" 
aoyan Mudanyalı Celi.lettin 
talıkikat ııraaantla ~abıtaaıa 

eli•clen kaçmaya •u• affak ol

•ut Ye Ay•alıkta da bir eYden 

birçok mllee•berat çaldıkta• 

ao•ra il.İDİ ortatlu kaybetm
miıti. Celilettiain Babkesirde 
fipbc izerine, tutuldup dün 
.. brimiı e•niyet direkt6rlü;ti

nc bildirilmit ise de az. ao11ra 
ıcle• ikinci bir ha .. erdc CelA
letti•İn Babkeair zabıtaıı elia

dıa ele kaçbiı aolaıılmıtbr. 

Fen ne 

Jln·sız t eltiuttw -



Sahife 2 

Bir siyasanın 
Psikolojisi 

t'aş/ •ıııı blrırıa ~allı eııe -
uzaklığı ile ölçülür. Bu tehli
keler yaklaştı mı, İngiliz ka
muyunda (umuai efkinnda) 
antipatiyi anlatan 1eıler yükse
lir. Tehlike uzaklaştı mı yerini 
sempatiye bırakır. Nasıl ki 
Almaıılaı:Ja da böyle. olmuştur. 
Hitler, · erı:n • b assa.
si yetini eyi cıı eyiy kavr.amı

yarak deniz ıiliıhlan itinde de 
kara ıiliıhlarında olduğu gibi 
denkleşme (müsavat) isteğinde 
bulunsaydı buiÜ• durum çok 
başka olurdu. Yüzde otuz beş 
ni.ıbeti, lngiltereye ~üven ver
•eie yeblıiştir. Fakat lngiltere 
yalnız kendi assıjlarını düşün
düiü için uzlaımadan önce, 
Fransanıa oydaşını (muvafa
katını) ahaaia ihtiyaç fÖrme
mİJtir. 

la,ıiltere, oranlanııda (takdir 
lerinde) özgür olmak istiyen, 
iıu alandaki hürriyetini bir and
lqma çevresiade bile olu da
raltmağa kolay kolay yanqmı
yan me•lekettir. Buauo ör
neiiai son yıllarda Anupayı il
ıilendireo bir çok büyük dava
larda ıördük.Bugün de b6yle ol· 
auştur Ye böyle olmakta devam 
edecektir.Zira bu siyasa Iiıiliz 
bencillijindea (bodbinlijinden) 
doimuştur. O bencillik lci ln

iİlterenin oportünist aiyasuını 
yaratmııtır. Gene bu siyasanın 
gösterişleri olarak Ingiltere 
kendi hayatiğ varhğına dokaıı
mıyaa meselelerde moralist iÖ

rllıımeyi, bol bol öğütler •er
meyi sever. Almaal r, ilk kez 
olarak siyaaalannıa lngiltereye 
dokanan kısmında realist ol
mayı bildiler. Eğer amiral Tir
piçin büyük harpten önceki 
fikirlerine uysalardı lniİltereyi 
karşılarıııda en büyük düşman 
göreceklerdi. Böyle yapmadık
lan içindir ki lııgiliz siyasasını 
kısmen kazandılar. 

Hayvan 
İhracatında tahmil 

Ücreti 
Şarımızdan ihraç edilen bil

yük hayvanlardan eski tahmil 
tahliye tarifesinde 35 kuruş 

yükletme .,.. boıaltma ücreti 
alınmakta idi. Yeni gelen tari
fede bu ücret 50 kuruş gilıte
rildiğindea bu yolda tatbika 
ba~laoılmqb. 

Hayvan ihraç eden tüccar· 
!arın ıikiyeti üzerine İşe el 
koyaa tahmil ve tahliye müdür 
vekili bay Haıınet, yine eski 
tarife üzeriaden bu ücretin 
alınmasını teıaia etmi,tir. Ba
dema büyük hayvaalardan 35 
kuruı küçüklerden 7,5 kuruş 
yükletme ve boşaltma Ucreti 
alınacaktır. -Tire Kaymakamı 

Tire Kaymakamı bay Gafur 
ıebriınize ielmiştir. 

Şevk.e1. .Bilgin. 

Buğday ----
Banka satış 
E • tr a anı 

Ziraat ankasının ye · en 
Buğday •atışma başlaması eıa
rinin verıldiği dün şehirde şa
yıa olmupu, bunun Ü7.erine 
gerek ilbaylık ve gerek şar

baylıkda tahkikatda bulunduk 
bin verilen cevablarda henüz 
böyle bir carin verilmediği 

aalaşıldı. 
Mamafih dün borsada · buğ

day sabfl evvelki günlere nis
betle oldukça fazla olmuş ve 

düa öğleye kadar 5-6 kuruş 
üzeriaden 682 çuval buğday 

satılmıştır. Bu fiata göre buğ
day fiatı pek cüzi olarak düı
müş sayılabilir. 

Bir kaç gün e.veline aisbetle 
borsaya buiday gelmeie baş

lamıştır. Bunun için şarbaylıkça 
ekmek narhını• yükseltilmesine 
kimdilik katiyea lüzum görül· 
memektedir. 
Buğday gelmere devam etti

ği takdirde narh indirilecek
tir de. Bazı uncuların fınncı-

lara birinci nevi ua yerine 

ikinci nevi un verdikleri şar
bay lıkça fırınlarda yapılan tef

tişlerce anlaşılmış ve bu uncu

lar 25 şer lira para cezasıaa 
· çarptırılmışlardır. 

Yeni bütçelerle 
Yapılacak işler 
iç iıler bakanlıiından ilbay 

lığa gelen bir telgrafta bu yıl 
genel bütçe ile özel ve şar• 

baylık bütçelerinde yapılmak 
istenen büyük işlerin neler ol

duiu sorulmuştur. Ilbaylıkça 

bütçelar tetkik edilerek bakan
lığa cevap verilecektir. 

Bağda yangın 
Karşı yakanın So - ukkı.ıyu mev

ki inde Salepçiojılu Lay Reşadın 

oa dö üınlük bağında dün yan
gın çıkmış ise de söndürülmü~
tür. -·--Ruhsat ve unvan 

Tezkeresi 
30 H ziran 935 paznr günü 

1935 yılı ruhsat ve unvan tez
kerelerinin almmuı gününün 

sonudur. 29 haziran cumartesi 
öileye kadar açık ola maliye 

şubelerine alakadarların mü
racaat den mezkür tezkueyi 
almaları icabetmektedir. Gü
nünü ieçiren alakadarların 
bu resmi be1 misli olarak öde
meleri kanun iktizasından ol
duğunu al!kadar okurlarımıza 

hatırlatırız. 

:;{#~ •'- . "' ,,_ ' .. - -· .. _, .,.;. ••. ' 

ELHAMRA J. Milli Kütüphane Sineması 
BUBUN 2 büyük fllim birden 

1 - 1934 - 35 mevsiminin ea dejıerli eseri : 

Kraliçe 
Tamamen FRANSIZCA sözlü 

GRETA GARBO ve 

Kristin 
büyük film. Başrollerde : 

JOHN GILBERT 

2 - Türk elile yapılmıt TÜRKÇE sözlü ve şarkılı komedi 

Söz Bir Allah Bir 
Hazım - Vasfi - İ. Galib - Melek - Cahide 

Mahmud ... V. s. 

SEANS 
K. Kristin: 16 ve 19,30 
Söz bir: 17,45 ve 21,15 

Cumartesi ve pazar günleri 
saat 14 de başlar. 

Yeni ASIP 

-L RI 
Ekonomsal tedkikler ~ miz utuluk 

!Alivre satışlarımız Kreste meselesi 
l 

ur ......... ""'ad r 
11 Almanların sipari;ıeri azalmış ise de 

bu çok sürmiyecektir .. 

Yeril keresi ler 
İhtiyaca k6 dlr 

Şehrimizdeki kutu fabrika
ları sahipleri bu yıl yerli ke
restelerden ihtiyaca yetmiye
cek derecede az istok bulun
duğunu iddia ederek ihracat 
zamanında zorluk çekileceğin-

- İznıiri11 tanınmış ihracat
çılarından biri, kuru meyva 
ihracatımız ha!tkındaki sualle· 
rımıze şu cceaplıtrı verm:ştir: 

- Üzümlerin a~ivre vaziyet
leri nedir. Müsait midir? 

- Alivre satışları wormal 
gidiyor. Yalnız son zamanlarda 
belki rekabet dolayısile Alınan· 
luın siparişleri azalmıştır. 

Bunun çok sürmiyeceği ve 
Almanyanın gerek döviz vazi
yeti ve gerekse Kleriag vazi
yeti dolayısile kendisine lizııa 

olaa üzümleri memleketimizden 
alacağı kuvvetle ümit ediliyor. 

Almanya rakiplerimize döYiz 
vermek mecburiyetindedir. Bil
hassa Amerika üzümleri için ... 

han üzümlerine gelince; bun
lar dojırudaa doğruya veya 
Rusya yolile Hamburga ublı
yor. Onun için mütalaa ser
detmek lizııngelirse deaebilir 
ki tüccarımız biraz sabrederse 
muhakkak ki her sene oldujıu 
gibi bu ıene de Almanyadan 
bol sipariş alaçaktır. 

Tüccarımız serbest pıyua-
larda da rekabet yolunu 
aramalıdır . Birliğin tesbit 
ettiı?'i fiatlar hakkında da 
diyebilirirnki esasen birliğin 
teşebbUs ettiği asgari fiallar 
nornıaldır. 

Tüccarlann atz ve talebe 
ı:-öre bu fiatlan indirip çıkar
maları hem kendi ve hem de 
memleketin menfaatıdır. 

- Birliğin teşebbüs ettiği 

asgari fiatlardan daha aşağı 
ı fiatla alivre yapan firma var 
mıdır? 

- Birlik harici satış yapan
lar vardır fakat bunları• fir
ma ve adetlerİllİ ancak resmi 
ve alakadar makamlar bilebilir. 

Resmi makamların bualara 
töz yumacağım ümid etmem. 

- Bu seneki rekolteyi nasıl 
tahmin edersiniz? 

- Bu seneki incir ve üzüm 
rekoltesi normaldir. Bu sene bu 

mahsullerimizin her seneki ııibi 
kolaylıkla satılacafıru da kuv
vetle ümid etmekteyim. 

- Rakiplerimizin fiatları bize 
nazaran nedir? 

- Soa zamanlarda rakiple
rimizin fiatları biraz indirdikleri 

haber alınmıştır. Birliğin de 
bunu nazarı dikkate alacağı 
tabiidir. 

- fstandıır dizuyon işi hak
kındaki mutalaanız ! 

- İstandardizasyon işi ti· 
caret edalan konıresinde ltil· 
zat tüccar tarafından memle
ket ve müstahsilia menfaatı ik
tizası olduğu söylenmiş ve bu 
ihtiyaç kat'i suretde tespit 
edilmiştir. 

Dünya piyasalarında istan• 
dardize edilmemiş mallar için 
rekabet imkanı pek ıalmışbr 
binaenaleyh güzel fiyatlarla 
mahsullerimizi dünya piyasala
rında satabilmek için istandar 
dizasyona ihtiyaç kat'idir. 

i den bahisle ekonomi bakan
lığına müracaat etmişlerdir. 

Dün bakanlıktan i!baylığa bir 
telgraf gelmiş ve kutuluk ke-
reste durumu hakkında ma
llümat istenmiştir. 

Yaptığımız tetkikata göre 
yerli kerestelerle kutuluk ihti
yaç temin edilebilir. Şikayette 

bulunanların bazı maksatlarla 
ha.reket ettikleri ve ormaJ1 iş

letip istihsal edecekleri keres· 
tel eri bu işe tahsis ettirmek 
istedikleri zanni kuvvetlidir. 

Kızılay 
Hafta yarın bitiyor 

Cumhuriyet alanında 
Tören yapılacak 

Kızılay haftası yarın akşam 
ıona erecektir. Yarın sabab 
saat onda Cumhuriyet alanımla 
Kızılay gençlik dernekleri üye
leri toplanarak tezahürat yapa
cak Ye bazı üyeler söylevler 
vereceklerdir. 

Gece de Kordonda deniz 
sporları yurdunda bir garden
parti verilecektir. 

* •• 
Karşıyakada Kızılay haftası 

Sekreter kommersiyallikler 

tezahüratı ınuvaffakıyctle deva· 
mediyor.Muallim ve talebe kol
ları üye yazmaktadırlar. Kar· 
ııyakanın soukkuyu mevkiinde 
Karşıyaka Kızılay kurumu aza
sından Dr. Fikret Paydan ta
rafından Kızılay haftası müna
ıebetile bir konferans veril· 
miştir. Konferansta bir çok 
dinleyiciler bulunmuştur. y "" a ___ .... 

e • 
o 

Ve ıy a a Adliyeciler 
Hava tehlikesini bilen 

Ôye oldular 
Türkofis yeni yaptığı bir 

kııdro ile dış memleketlerde 
birer !ekreter kommersiyallik 
tesisini karar altına almıştı. 

Bu kadro mucibince Bükreş· 
te. Bombayda, Hanyada, Vi
yanada sekreter kommersiyal
likler tesis edilmiştir. Ayrıca 

Tokyoda da bir konseyye kom
merçiyallik ihdas ec:\ilmiştir. 

Bükreşte ihdas edilen sek
reter kommersiyallii:e şarıcıız 
Türlcofis raportörü B. Nejad 
Aytaman tayin edilmiştir. Bay 
(Nejad Aytaman) İzmirden ay
rılmadaa evvel Balkan devlet
lerile iş yapan ihracatçılarımızı 
toplıyarak bir konuşma yap
mağı muvafık görıaüş paıarteıi 
ıünü saat on beşde lzmir 'ti
caret odasında toplanbya ihra
catçılanmızı çağırmıştır. Bu gö· 
rüşmeyi müteakıp Ankaraya 
gidecek bakanlıktan alacağı 
direktif dairesinde vazifesine 
başlamak üzere Bükreşe ha-

İlbaylıkda 
Dün bir toplanh yapıldı 

Hava tehlikesinden korun
ma. işi için dün llbaylıkta Ubay 
General Kizıaı Dirik'in baş
kanlıiında uzman!ar bir top
lantı yapmışlardır. Yapılacak 
iıler için tedbir ve kararlar 
alınmıştır. Çalışacak encümen· 
ler seçilmiş ve komisyonun 
buadan sonra her hafta cuma 
günleri toplanmasıJkararlaıtınl
mı,tır. 

Tüze bakanlığından şehrimiz 
müddeiumumiliğin" gelen bir 
emir üzerine dünden itibaren 
ıehrimizdeki bütün adliyeciler 
ve memurlar hava tehlikesini 
bilen üye yazılmıılar ve teah
hütnamelerini de tanzim ederek 

1 
imzalamışlardır. Temmuz aylık

ı )arından yüzde iki aispetinde 

1 
üye hissesi verecekle~dir. 

1 ..... -· 

. Dikili aşım durağı 

flıiJ.;ı·es sek•·eter kmıııııeni

!lallığiııl' tayiıı edilen 
11, 1Ye1mt Ayta.mım 

reket edecektir. lzairie ikea 
vazifesiai muvaffakıyetle başa

ran bu genç iktisatcıınıza yeni 
vazifesinde de muvaffakıyetler 
dileriz. 

Kuraklıktan zarar 
('.,-Oren hayvan yok 
Tarım bakanlığından ilbay· 

lığa gelen bir bildirimd• l:r:mir 
elinde bu yıl kuraklıktan zarar 
gören hayvan olup olmadığı ve 
buaların miktarı sorulmuştur. 

lımir ilinde kuraklık olmamış• 
tır ve kuraklıktan zarar gör
müş hayvan da yoktur. Balcan- ı 
lığa bu ıekilde cevap veril
ıniftir. 

Dikili ilçesinde yaptırılmakta 
olaa atım dura2"ı bitirilmiştir. 
Köylerde bulunan birçok boia
lar ve ayiırlar bundan soara 
bu aşım durağında bakılacaktır. 

'... _.,.. 
Memura hakaret 

Karşıyaka iskele gazinosuada 
Kızılay adına verile gardea 
partiyi dışarıcan seyretmek is
tiyen Mustafa oğlu Cevat, ken
disini menntdea şarbaylık me
muru Bay Şükrüye hakaret 
ettiğinden tutulmuştur. 

Tenezzüh 
Başka güne kaldı 

iki gündür havaları• pek 
faz.la sıcak oluşur.dan yarın ya
pılaca2'1 yazılan Tilkilik C. H. 
parti mahfelinin Tire te· 
nezzühünüa başka bir haf
taya bırakıldıiı haber alınmıı
tır. 

29 Haziran t'9..:a 

Dediler ki 
Dedim ki 

Dediler ki : - Lavrens sağ
m~ş, ölmemiş, Habetistana iit
mış. 

Dediıu ki : - Allahtan olmuş 
ölm diği ; Lavrcns ölecek de 
ızı f ada sokacak diye 

ruhlar emınde ka.yıı uyan-
mıftı. Rıı at etsi !er ruhlar 
alemı, dayansın sai olanlar •• 

Dediler ki: - Makdoaaldın 
oilu babasile bir kabinede 
yer almış. 

Dedim ki: - Şaşaam. Siya
sa ışının kaşarlanmıı kurdu 
olan bu herifin oğlu de2-il ya. 
onun :ohbetile birlik yaşıyan 
kedisi, köpeği bile siyasa ada
mı olur. 

Dediler ki: - Mussolini et• 
rafa saldırmağa, olur olmaz 
teklifler, densizlikler yapmağa 
başlamış. 

Dedim ki : - Sonradaa ha
mamcı ola11 kurna yıkar tası

lan, sonradan adam olan iÖnül 
yıkar sesilen. Mussoliai dedi
ğ:n adamdan da baılca birfer 
beklenmez. 

Dediler l<i: - Yunanistan 
krallık olacakmıf. 

Dedim ki: - Venizelosun 
kulakları çınlasın. Eğer kaçma
sına sebep olan isyaa çıkaa
saydı, şimdi çıkardı. Yani çı

kartırdı bu yllzdea .. Yazık ei ... 
krallık oluna kaldırsın, Mareil
yadan denin atsın keadini .•• 

Hıım aeıne lazı• benim alemin 
krallıtı, CumhuriyetçiliK"i. Çu
lunu değiştirse de yine o Tau, 
yine o Tazı .. 

Dediler ki: - Beyaz Rahibe 
filmi artistlerindea Lilyan Git 
ltardaşile İıtanbula gelmit. 
sesli sinemaların aleyhin.le at
mıı, tutmuş. 

Deci.im: - Tilki yetitemediği 
üzüme koruk der iş, varsaa, 
baksan aeılui çatlak zurna 
gibidir. 

Dediler ki - Y eai moda ede· 
bıyattan haberia var mı? Bir 
yazıyı ortaklaına iki üç kiti 
yauyor, imzalıyor. 

Dedim ki - Edebiyat cedi
deci:er !tir zaman bunu tecrü
be etmişlerdi. Ne olacak tarih 
tekerrürden ibarettir. O zaman 
iki imz.alı yazıyorlarsa §İmdi de 
i te terakki gösterip on kişi 
birden yaur, imza eder. Lakin 
ortaklık iyi olsaydı dü y ya bir 
kadın yeterdi derler. 

Dediler ki - Köşenden yaza 
} aza usanmaılın mı? Tatsız ol
madı mı? 

Dedim ki - Oldu oldu amma 
revgili ve kıymetli muharririmiz 
bay Şevket yazılanmı yırtıp 
atıncaya kadar usanmam. 

Tokdll 
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BAY DR . 
HULÜSİ 
lzınirde uzun zamanlardan 

beri doktorluk yapan, iç hasta• 
lıkları mütehassısı, hbbiye mek
tebinin eaki direktörü, lstik!Al 
harbının ıarp cephesi sağlık 
baıkanı muallim doktor ,bay 
Ahmet Huhisinİıl bir kaç güne 
kadar tekrar hekimliğe başlı
yacağıaı haber alıyoruz. Mual
lim doktorumuzun bir rivayete 
göre gene eskisi fibi Şamlı M

kağıada şimdiki kulak, boğu 
mütehassısı bay Hüseyin Hul
kinin bulunduğu eski muayene
hanesinde hastalarını kabul 
edecektir. Aziz doktorumuzu 
beyaz gömleiill' hastalarını ka· 
bul et eye başladığını görmek
te• çok memnu• oldıığnmuzu 
tekrar eder, değerli doktoru
muzua İzmirde hekimlik alemi 
içinde bulunmasını memleketi
miz sağlığı içia büyük bır zea
ginlik addederiz. 



_ ........................ . 
Ko''ylerde ........... . •••••••••••• 

............ Tetkı"kler •••••••••••• 

NALDÖKENDE 
Köy işleri ve Bağlar 

Bornova ( Özel ) - Nahiye
ıııizin göze çarpan köyleriaden 
bi{isi d" üç çeyrek uzaklıkda 
bı lur.:ın ( N":döken ) ki;yüdür. 

116 Evden ibaret olan bu 
köyde 478 erkek 483 kadın 
adedi kayden görünmektedir. 

Naldökende, halkın birbirine 
olan bağlantısı takdirle karşı

lanabilir. Herkes işile, gü
cüle meşı;:-ul bu:un:naktadır. 

Halk, amele ve arabacılıkla 
uğraşmaktadır. Etrafta kısmen 
bağ, kısmen de zeytin varsa da, 
lııunlar da ancak köy:ünün ia
ıesine kafi gelmektedir .. 

Vakia, biraz fazla bağı olan
lar varsa da, bunlar da bağ
lanndan fayda ı;:-örmediklerini 
ıöylemektedirlerZ ten bu adaki 
bağlar iri karadır. Daha ziya· 
de şarapçılığa ıtlverişlidir .. 

Fakat mahsul meyd•na gel
diği zaman, şarapçılarda çok 
düşük fiat vermektedir.. Yüz 
para, üç kuruş üzerinden veri
len fiat rençperi hoşnud et· 
memektedir. 

BağlarındaR fayda ı;:-örmiyen 
halk ta, iıi oluruna terketmiş
tir .. Halk arasında bağ lakır· 
dısı bile geçmemektedir .. 

Kendiltr ne sordum: 
Bağ r ne haldedir? 

- Bı d. ısin gibi. 
e gıbi? 

- Ne gibi olacak. Ben ça-
lışıp ta ötekini berikinin 
ensesiri şış recegime araba· 
cılık • pa , ke)'fmc baka
nın. B' ı; üzümcülükten bir şey 
anlamadı:<- Fiat kırıklığı, kan
tar dıı!~veraları ve saireler 
karşısıoda bağcılık bize ıura· 
boı çcv;rmiştir. 

Köylüler şimdi İfi tütüncülüğe 
...ılökmiiş ve bu yıl tüt~n ekimi 
daha bol olmuştur. 

Köylin ıau!ıtarı bay Feyzi, 
çok çalışkandır, köy yasasına 
göre verdiği emirler dakika· 
ıında yapılmaktadır. Köydeki 
temizlık hiç te gözd:en kaçma· 
maktadır. Andac yapılmıştır. 
Çocuk oyuncak yeri tamam· 
lanmıştır. Büyük bir mektep de 
halkın gayretile açılmıştır. Fa
kat bu mektep şimdi iki ders· 
hanelidir. Bundan çıkan çocuk· 
lar bir fayda göremiyecekler· 
dir. Naldöken halkı mektebin 
hiç olmazsa üç dershaneli olma· 
sını istemektedir ve taleplerin· 
de de haklıdır. 

KahYelerde kağıt oyaamak 
yasaktır. Domina, dama, tavla 
müstesnadır.Bu köy halkı biraz 
da kireç yakmaktadır. Bu iti
barla Naldöken köyü baştan 
başa başa beyazlara sıvanmış· 
br. Bu köyün badana için sar
fettiği kireci bazı büyücek ka
sabalarımız smfedemez, dersem 
yalan söy.em"ş olmam. 

O· O· 
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Ka ·ap!naYda 
Hava tehlikesini bllen 

Uyeler 
Karııpınar 25 (Özel) - Ka

rapınu 239 sayılı zirai kredi 
kooperatifi hava tehlikesiai bi
lenler kurumuna üye olmuş ve 
şahsiyeti maneviycsi için her 
sene yirmişer lira vermeği taah
hüt etmiş ynı zamanda bir 
defaya mahsus ı;'ma:. üzere 
kuruma otuz J,ra teberru et
rneği kararlaştırmıştır. 

Kooperatifin güzel hareketi 
yurdumuzda yüzlere yükselen 
diğer kooperatifler için bir 
odev çıiırı açmı~ bulunmakta
dır. Nahiyenin halkı arasında 
da genel l,ir hamiyet sezil
mekte, ileri gelenlerin eyi taah
hütler yapmakta olduğu görül
mektedir. Buna halkın ruhua· 
daki ulusal heyecan kadar ka
munbayla ,arbayın da gayret
leri müessir olmaktadır. Çalı- , 
ıanları Kamunbavla kutlularız. 

Yeni Asır 

Atatürkün tedkikleri 
- wa -

Floryadakj inşaatı gözden geçirdiler 
lIALK PARTISJNIN öZ TiiRKÇE J(URUL ADLARI 

lstanbul, 28 ( Özel) - Atatürk Ankaradan 
geldi. Ilbaylık sınırında Ilb.y, yarilbay, kuman
dan taraf ndan karşılandı. Haydarpaşada t.-en
den İnerken halk tarafın, an sevinç ve sevgi ile 
alkışlandı. Doğruc, bekleyen 111uşa binerek 
llolmabağçeye indi. Atatürk bir müddet istira· 
hattan sonra floryaya gidere orada yapılmakta 

limeleri kabul etmiş ve bu kelimeler örgütlue 
parti genel sekreterliıi"ince bildirilmiştir. 

olan inşaatı ğözden ı;:-eçirdi. 
Ankara 28 (A.A) - Cumhuriyet halk partisi 

genel başkanlar divanı yalnız kendi özgötleri iç:n 
aşağıda yazılı kurul adlarını kısaca anlatan ke-

Büyük kurultay - Büyük kongre 
Genbaşkur - Umumi reislik divanı 
Genyönkurul - Umumi idare beydi 
Ilyönkurul - Vilayet idare heyeti 
Ilçeyönkurul - Nahiye idare heyeti 
Ocakyönkurul - Ocak idare ht:yeti 
Onurkur - Haysiyet divanı 
P•rtikur - Parti divanı 
Genkurul - Heyeti umumi 

an b ra de 
Hakikiğ rejim meselesi nerede? 

Partiler iktidar mevkiinin esiri 
Parlemento usulünün işlemesi imkansız 

Atına, 28 ( Ö. D ) - " Ka
timerini .. gazetesi rejim me
ıelesi hakkmc'.a yazdığı maka· 
lede diyor ki : 

Atiıırıdrrıı J!iı' ııuııı:aı·o 

na göre, artık parlemanter reji· 
min nor al bir şekilde işlemesini 
kimse hatırına bile ıı-etiremez. 
Şu halde işin aslına bakalım. 

Krallık mı, Cumhuriyet mi? ve 
Krallık diye cevab verelim. Ya
hud da hasımlarımız, ister· 
!ersel Cumhuriyet! diye ce· 
vab versinler. Bundan ötesi 
ne? Yani bu iki söz ile 
mesele halledilmiş oluyor ınu? 
Biri diı;:-erine galebe çalınca 
rejim durumu temelleşmiş mi 
olacak? Fakat hakiki rejim 

Mosele şudur: Diktatörlük yap
mak lazımırdirken yapılmadı
iına ve şiıadi de · yapılması 

için artık manevi oir sebep 
kalmadığına göre bu mem· 
leket serbest bir parlamenter 
rejimde nasıl yaşayabilir? Yani 
iktidar mevkiine geçen her 
fırka, nasıl olur da iktidar 
mevkiinin esiri kalmaz ? 

Fakat mühim olan, esaslı 

olan bu meseleye, havadan söz 
kaldırmadığı ve gerçekten 
alevli bir iş olduğu için, kimse 

" 1916 yılınd:ınberi olmuş 
bir şey vardır. Bu 1920 yılın
da o:muştur. O vakit Venize
los ya seçimi kaybetmesine im
kan tasav\•ur etmediği için, 
yahutta Anado:u macerasından 
kendi yakasını kurtarmak 
üzere seçimi kaybetmeği ter· 
cih ettiıi"i için hükumeti 
bırakmıştır. O vakıttanberi bu 
bir daha olmamıştır. 1921 de 
Kamutay hükumeti devirdi. Fa
kat kral Kostantin hükumetten 
sonra en büyük parti olan Ji. 
beralleri saraya çağırmadı. Zira 
1 T eşrinisanid.,n soara V enize· 
!istin hükumete gelselerdi ih
tilal çıkacaktı. 1923 te de olma
dı, zira anti venizelistler sürıı-ün
de idi. 1926 de olmadı ve o za
manki başbakan, ekseriyet Halk 
partisiııe oy verse de hükumeti 
asla bu partiye devretmiyece· 
ğiai açıkça söyledi. 1928 de 
olmadı, zira olmasına lüzum da 
yoktu. 1933 te olmadı, zira 
hükümetin halk tarafından iş
ı;:-al edilmesi için yollarda cenk 
edildi. Ve şimdi de olamaz. Zira 
bugünkü hükumetin yerine an
cak bir intikam hükumetinin 
ıeçebileceği muhakkak olduğu- meselesi bundan başkadır. yanaşmıyor . ., 

~~~=--.;__~~~=-

Viyana da ki Be} nelmilel Müsabaka
da B. Saim ikinciliği Kazandı 

lstanbul, 28 ( Özel ) - Viyaııada yapılan beynelmilel müsa· 
bakalarda da süvarileriıaiz mühim muvaffakiyetler kazandılar. 
1,80 metreye yükselen sırıklı kudret müsabakasında süvari za
bitlerimizden Bay Saim ikinciliği kazandı. 

Çank1rıda 
Deprenme 

Çankırı, 27 (A.A) - Bu sa
bah bir buçuktan Kuzeyden 
Güneye doğru oldukça şiddetli 
bir yer depı enmesi oldu. Dep
remi uyku arasında işidenler 
heyecana kapılmışlardır. 

Bu sıralarda depremeler ek
sik o mıyor. 

:-Tlr?ı...-..... _ 

Çek cumhur 
Başkanı 

Bir Fransız kardlnallnl 
Kabul etti 

Paris, 28 ( Ö. R. ) - Prag
dan bildirildii'ine göre cumhur 
başkanı B. Masarik Paris ar· 
şeveki olup katolik kongresi 
dolayısile Pragda bulunan kar· 
dinal Verdiyeyi kabul etmiştir. 

TAYYARE SİNEMASI 
TELEFON 3151 TELEFON 3151 

B U G U N 
iki büyük filim birden 

S(•nin gibi bir kadııı'~Kılfhnlar avukatı 
. "Almanca operet., "Fransızca komedi., 

Lıan Hayd • Szöke Szakall Jeanne Boikal - P.Richard 
Georg Aleksander Willm - Lucien Baraux 

' Ayrıca FOKS dünya havadisleri 
Seanslar her gün saat 16 da başlar 

Cumartes! günleri 12.30 - 14 - 18 talebe seanslarıdır 
Pazar günleri saat} 4 te başlar 

Ankara gücü 
İzmitte 

IZMIT 28 (A.A) - lki ı;:-füı 
önce Ankııradan bisikletle yo
la çıkan Ankara gücü bısiklet
çileri saat 13/30-da şehrimize 
geldiler. Bölge bisikletçileri 
tarafından karşılanarak misafir 
edildiler. 

Bısikletç ler havanın fırtınalı 
ve yağmurlu olması yüzünden 

yollarda çok zorluk çekmişler· 
sede proğramlarını aksatma
mışlardır. 

Mersinde 
v 

yagmur 
Mersin, 27 (A.A) - Mersin 

çl'vresine bir buçuk saat devam 
eden sürekli ve bereketli yağ· 
mur dü~muştür. Y a(murd:m 
paır.uk kozaları çok faydalan
m•ş ve kuraklık tehiikesi orta
dan kalkmıştır. 

Uçuşlar 
Peridian ( Mi.sari ) 28 (A.A) 

Uçman Fred Key Vt"O Al uçma 
müddet acun rekorunu 554 sa
at 41 dakika uçarak kırmış· 
!ardır. Bandan önceki rekor 
1930 da Kenneti ve John Bun· 
ter kardeşler tarafından 553 
saat uçmak a kırılmı,tı. 

ı _Bir teblig 
Türk - Jngiliz 

Anlaşnı~ sı ctl'afınila 
Ankara, 27 (A.A) - Türk

ofisten teblig o.unmuştur: 
4 haziran 1935 de Ankarada 

İmzalanan ve haziran 1935 de 
mer'iyete ı;:-iren Türkiye - İn
giltere ticaret anlaşmasının 7 
ve 8 inci maddeleri hükümle
rine göre büyük Britanya ve 
Şimali lrlanda arazisine bilfiil 
idhal olunmak üzere mal göa
deren tecimenlerin lngilteredeki 
borçlularına borçluların lngil
tere bankası nezdinde Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası 

namına açılan sterling hesabına 
yetiştirilmesi İle ödenmiş bulu
nacağını bildirme!eri lazımgel
mektedir. Tecimenlerimizin bu 
şekilde hareket etmeleri rica 
olunur. 

ilk okulalar 
İçin öz Türkçe kitaplar 

Ankara, 28 ( Özel ) - ilk 
okulalar için hazırlanan öz 
Türkçe kitaplar basılmak üzere 
Devlet matbaasına verildi. 

Dikmerıdeki 
Petrol 

Ankara 28 (Özel) - Dik· 
mende bulunan petrolun istihsal 
kabiliyetinin geniş olmadığı an
laşılmıştır. 

Buğday fiatı 
Düşüyor 

1 tanbul, 26 (Özel - Piya· 
saya fazla buğday arzedildi
ğinden fiatlar düımektedir. 

Gemlik 
Mudanyada 
Şiddetli yağmurlar 
İstanbul, 28 (Öze!) - Şid

detli yağmurlar Gemlik - Tril
ya - Mudanya köyl~rinde mııh
sulü büyük hasara uğratmıştır. 

ihracatta 
Temizlik şarttır 

Ankara, 27 (A.A)-Türkofiı
ten bildirilmiştir ; 

İstanbul Karaaiaç mezbaha
sında bağırsak tecimeni ile 
uğraşan Surmeyeniıı Nevyorkta 
bir Amerikan firmasına ı;:-ön· 

derdiği bağırsakların örneğine 
uygun çıkmadığı ve çürük ol
duğu Nevyork konsolosluğu

muzun veıdiii bilgeden anla
şılmış, meselenin iç yüzü ince
lenmek üzere ekonomi bakan
lığınca Surmeyen adliyeye ve· 
rilmiştir. 

Bakanlık bu gibi işlerde çok 
duygulu hassas davranmakta
dır. Buna benzer mümasil daha 
bir çok işler gerçinlenmcktedir. 

:Fransız 

Parlaınentosuııda -
Paris 28 ( A.A ) - Parla

mento finans komisyonu Nus
nomal harp harçları ( masraf· 
lan ) hakkındaki liıyihayı 7 oya 
karşı 14 oyla kabul etmiştir. 

ltalyan elçiliV.inde 
Kondilisc zlyaf t 

Atina, 2d (A.A) - ltı!ya 

e1çisi Y ıınan Sü bakanı gene· 
ral Kandili! ile Roma göretin· 
de kendısie beraber bulunacak 
olanlara elçilik konağında bir 
şölen vermiştir. 

Kelebek ilacı 
Hayvanlara ait kelebek ila· 

cının altmış kuruştan ~atılaca· 

ğı Tarım bakanlığından baytar 
direktörlüğüııe bi!dirilmiıtir. 

şahlfa a 

Okurların 
ı-ıam· Düşünceleri 

l.-ıaamm:ıım:111_. __ ., 

Hava tehlikesi 
Karşısında 
Ulusal birlik 
Baş bakanımız ismet lnö· 

ni!niin görüşleriyle bu aian 
(saha) iizerinde bildirim •e 
söylevleriie hava tehlikesinin 
bulunduğunu bütün ulusa an
lattılar. 

Bu sezin ve görüş karşı"n
da ulusal bir kımıldanış baş 
gösterdi. Hergün gazetelerde 
görüldüğü gibi hava telikesine 
koymak içia yardımlarda bu
lunuluyor. Fakat tr.hlikenin 
büyüklüğü karşısında bu yar· 
dım ve propagandaın daha ge
nişletilmesi fikrindeyim. 
Yakın bir zamanda büyük 

Türk milleti bu tehlike karşı· 
sında bir vücut ıibi davrana
cak ve ulusal bir dayanışma 
(tesanüt) ile bu alanda da u~· 
kaa (muzaffer) çıkacaktır. Hıç 
unutmam babam Muğlada alay 
kumandanı idi. Ben de ( 8-9 ) 
yaşlarında idim. O zaman .Mü: 
tasarrif Bay Münirdi. Şımdı 
Izmir saylavıdır. Donanma ia· 
nesi toplanıyordu. Mutasarrılın 
heyecanlı sözluile halk varı.~ı 
yoğunu verirken k~~ınl~r mu· 
cevher atını tepsıler uzer.ne ko
·.rak }ardıma koşuyorlardı: 
> • • k-ı 1 'b Osmanlı devletının o cer gı ı 

ezdii'i halk donanma için yar· 
dımı: koşmujsa, istikl;il ha•
bindeıı doğan hürriyete, hayata 
kavuşan büyük Türk milleti bu 
yürüyü~te hiç ~;iphesiz, . daha 
eaiş ve daha şuurlu bır ş 

kilde ileri gidecektir. 
Daha şuurlu diyorum. Evet. 

dün hali. s.rf sarayı doyurmak 
için kazanıyordu. Onun bil i
sWiği, ihaneti yüzünden ölü
yordu. Erkiolık savaşı bize şu
urlu bir Türk ulusu doiurmuş· 
tur. Her a aRda ilerliyen Türk 
milleti, kendi teııı.iz havasının 
daima temiz kalması içiu hiç 
şüphesiz çalışacaktır. Bu konu
yu ( mevzuu ) burada kestik 
ten sonra hava tehlikesiai bil· 
dirmek ve bunu yapmak ıçı• 
geceli ı;:-ündüzlü çalışmak za
manı ı;:-eldiğini bilmeliyiz. 

Fransa' da 
Seçim sistemi 
Nlsbi usulün tatbiki 

isteniliyor 
Paris 28 (Ö.R) - Öğledeıı 

sonraki celsesinde saylavlar 
meclisi, geneloy komisyonunun 
s~kiz gün içinde seçİm siste
mini ıslah için bir pro jc hazır· 
lama•ını istiyen B.Brok tara· 
fından veri.miş bir takriri 155 
oya kar~ı 445 oyla kabul et· 
miştir. Bu proje adilane ve 
hakkaniyetli bir nısbi temsil 
esasına da)ranacak ve ~e--. 
yete hiç bir prim veya üstün· 
lük vernıiy.,cektir. Bu takrir 
reye kooufmıızdan öııce başkan 
B.Buison komisyona kat'i bir 
vazife yıik'enildiifi ve onun ya 
bunu muayyen zamanda yap· 
mak, yahut redde•mekle mii· 
ke.lef buhınduğunu ı 1d m: ır. 

Yugoslc:tvyada 
Siyasi a 

B '"r:ıd 28 (A.A) - Saıul 
dığına

0 

göre iç işleri bakanı 
Koreseç son seçimde siyasal 
propaganda ile suçlu olanlan 
affetmek kararını verecektir. 

Köftaclyl dövmü,ıer 
Çayırlıbahçede Kalfa oğlu 

bay Abdullahın yanında ara
bacı Mümin, Hasan ve Hakkı 
ekmek meselesinden çıkan kav-
gada köfteci Mehmetli dövmiiı
lerdir. 
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Vakia bizim pirincimiz pek 
bereketli değildir ve Koşen
fİD pirincilo rekabete giriş~ 
mez. Fakat zaten Lauslular 
baaa satmağa kalkışmazlar. 
Ailelerini gelecek mAbsula ka
dar geçindirecek miktan yetit
tirdiler mi mem•undorlar. 

Ben de bunun böyle olma-
81111 iyi buluyorum. Oğlum bel
ki baıka türlü dü,ünecek, zira 
o Pamte tahsil etmektedir. 
Şimdiki halde şimalde seyahat 
ediyor. OnUJ1la karştlaşmıf ol
mamamza çok mütessifim. Ben
den daha zevkli onunla koau
şabilirdi•İz. 

Mora-a Kralm sarayından bir 
az hayal sukutile aynldı. Kra
ba derbederliği, alçak göaül• 
Hl16iü gerçi ho,una ~tmişti. 
Fakat Batiatinin madenini ile· 
ri•e işletmek için Sa Majeskti
ye dayanamıyacağım anbyordu. 

Sunanla beraber mühe11dia, 
Fnmızlar nezdinde, meafaat 
mukabili de olsa daha faal bir 
1ardım bulaeaiını umayorda. 
la yolda da çok ıeçmedea 
aldandığını anladı. 
Luauı - Drabaygde otum 

•emudarın en çeiu burada 
kendilerini aiirgünde Ayıyor• 
lard1. Laos okaw fakirdir ki, 
Çiai Hindi Hlkemetiain bütün 
pyretleri, batla .an ka)'llaklart 
pirinç, çay, kauçuk yetqtirea 
Toakia gibi, Annam gibi, Ko
fltllfİ• gibi memleketlere tab
Iİa edilmiftir. Banu• içia La
o.ta münakale ftaduı olarak 
lulkabn bahpttiji Mekoag 
Mluüulea bqka birşey yoktur. 

Ne bir demiryoha, ne bir 
..... Ancak korak me•aiaıde 
lll'hnda reçmek imkl•ı ola• 
birkaç keçi yohmclaa bqka 
bİrfeJ yok. 

Sahilde yerlepaif ticaret••· 
lerinin miimeaili olaa tek ttik 
kemiıyoacalar, bmalardaa da
ha tek tak olu turistler, me
murlar bu nehir •Onalaılaile 
iktifaya mecburdurlar. Erzak 
" pnta da ba yoldan plir. 

Şalftayak diyordu ki: 
- BGtla balar, flpbesiz, 

yavq aon derece ya•qbr. Ben 
ve arkadaflana Saygondan bu
raya -cak iç buçuk ayda ıe
lebiliyoruz. Adam sen de ! Ah
t•J•ruz. Nelair &zerinde lıayat 
pek 11kınbh dejildir. Yalnız 
kayıklar yok. Mesell sallar çok 
ejlencelidir. Orada inaanıa kü
çlk kalilbui, llfAİ'• aşçm, yerli 
kanla olur ... 

Bir cliieri de ilave etti: 
- Ve bu m&ddet zarfında 

mezuniyet zamam yaklaşır. 
Mlhendia şimdi bu kabulmuı 

kıt.ya dütea Fransıdann fel
nfelini anlıyordu. 

Bazılan, silah altına alın•ış 
askerlerin terhisi bel-led!ği ~ibi, 
•emniyeti bekliyor ve yalnız bu
au düşunerek idareye memur 
oldukları müstcmlike iıe pek az 
ilgileaiyordu . Diğerleri iıe 
Laosu gerçekten sevmişlerdi. 
Fakat onlar "koloaize,, olmuş-
lardı. 

Yerli teabellik bunlara da 
ulaımıfh. Bırakıyorlardı, hayat 
keadi kendiae aksı•. Ondan, 
parlak bir paeşten, lezzetli 
meyvelerden, aopk içkilerdea 
ve kendini kolayca veren kız
lardan başka bir ıey anyor· 
lardı. 

Biriacilu, yakahlduile, F ran
aa itiyatlanai muhafaza ediyor
lardı. Ötekiler ise çankla, ev
lerinde ise yab• ayak dolatar· 
lar, idari polta geciktiği zaman 
daha çok aeYİllİrler, babçele· 
riadeki çileklerİll •• yerli ka-

~·--· klçlk im kardqlerin-

Bazdan, aıkmhyı kovmak 
için, itidalle afyon çekerler ve 
en kötüleri iıe, :sıyrılmak iste-
•edikleri bir şehvet uyuşu\c
Juğuna dahp giderlerdi. Böy-
lece bazıları, tekaüt zamanı 1 
gelince Laosda kalıyor ve Baa 
Huveylayda öteye beriye ser
pilmiş arkadaşlarla konuşmak 
zevki için, nehirde seyrüsefere 
devam ediyorlardı. Bunlar, 
tenbel bir kral gibi, sallan 
Dzerinde bir şarap şişesile La
oılu bir kızın sıcak vücudu 
aruında uza•arak ömür aürü
yorlardL 

MUstemlekede 
g~amotonun roıu 

Luaag Prabangdaki Fransız
ların belki en dikkate değerliııi 
Morianın C>telaeri aldığı tile· 
cardı. 

Onu11 tezglhında herşey bu
lu11urdu; konservelerle elbiseler, 
kartpostallarla ıarap, arada da 
- mfihendiain .alikkabnı çeken -
bazı aletler. Bunlardan bazıla
rının altın arayıcllarana yaradı
ğına dikkat etti ve tllccardan 
malümat istedi. O şu cevabı 
verdi: 

- Eğer yalnız bunlan sata· 
cak olsam ıeçinemezdim. B•tiski 
buradan ıideli beri bunlvdaa 
biç bir şey satmadım. Zavallı t 
O bir altın madeni bulacaiı•a 
adamakıllı İ•anmıştı. Bütün bi
riktirdiği para ile, l:ıu aletleri 
ve onun için Saygondan ge
tirtliiim kimyevi maddeleri 
sabn almağa aarfediJirdi. 

Gezintileri esnasında müte
madiyen elekleri 6zerine su 
attıklarım gördüğil altın ara
yıcılar onun akhm almıştı. 

Bu acaip fikre düşenlerin 
birincisi deği di, o yalnız, 

burada - kütüphanemde - bir 
...,. enrelki tarihi tappa reemi 
bir Aanom raporm Laos albn-
cılannın memleretteki zengin
liği ltir ruya içinde imiş gibi 
aramalarına hayret ediyor. 

1905 te adını unuttuğum bir 
ıirket, SoYannaket ile Viyen
tiyaa arasında Mekong neh-
rine bir dragor makinası re
tirtmişti. Onu çok yukanya çı
karacaklardı. Zira sözde iıle· 
nilecek olan zenfİ• made11 bu
radaa çok uzak olmıyan Ksi
yeng - Kuang ilindeki Naa -
Sah nehrinde idi. 

Anyıcılardaa biri Bo - Sa -
Nam mevkiinde, metre mik'a
bında iki tiç ~ram altın bulu
nan üç metre kalınlığında bir 
çakıl tabakası bulduğunu iddia 
ediyordu. 

Mühendia sordu: 
- Batiati Acaba Bo - Sa -

Nama gitti mi? 
- Tabii ya, fakat eli boı 

döndü. Bu onun yapacağı b"r 
İf değildi. Drag (kazma) 
makinesi lazımdı. Bu Drag 
makinası ise, nehirden inerken 
ıörebilininiz, hala ayni yerde 
metrük duruyor. Hiç bir za
man kullanılmamışbr. Şirket 
bir kava çakıl bile çıkarmadan 
ifJ;s etmiştir. Bizim zavallı 
Poskalın aradığı kayalıklar 
içine-hendek dıbine serpilmiş 

bıldırcıalar ıibi-daiıl•ış yu•
ruk bliytikll\pnde maden da
marları idi. Bir deli dedimya 1 

Ben bunu düşiinmeyerek 
malJarı ı tmaiı tercih ederiıa 
şarab, benim Altın mağdenim .• 

- Hiç bir ihracat yapmı
yormusunuz ? Bu şübbeli Al
t.adan ba,ka Laoıta ihraç edi
lecek hiç bir servet yokmu ? 

- Gramafon pliklaram yap
mağa yanyan Stik-Lak denilen 
maddeyi ihraç ederim. 

Zannedildiiinden daha derin 
malümath oldutu anlatılan bu 
açık göz tüccar ili•e etti: 

Bu söylediğim maddenin bir 
.ağacın hastalıimdaa haul ol
duiunu bilir misiniz? 

Koküa-Laka denilen ltu ağa· 
ca kurdlar aataıbj'ı zaman bir 
yara baal olur ve en ıüzel 
havaları • dinleben itte bu,.,....._._ 

'f'8nt ASIP 

B. Politisin mektubu 

''Herkese ihanet 
Etmiş bir diplomat .• ,, 
Atina, 28 (Ô.R) - Yunaa 

gazeteleri, Yunanistanın Paris 
e!çisi B. Pofüisin isyandan 
önce, o zaman muhalefet par
tisi başkanı olan 8. V cnizelosa 
ıöaderdiği mektupla çok uğ
raşıyor:ar. Bu hususi mektu
bun ifşa edilmesinin B. Veni
zelos tarafından B. Politise 
karşı bir int kam hareketi ol-

duğunda bütün gazeteler bir
liktirlcr. Zira B. Politis isyan 

hareketini ve onun başkanı 
olan V t'nizclosu, yani eski 

"Efendisini,, şiddetle hırpala-

mektup Könderen ve zamanki 
muhalefet başkanını hüklımete 
karşı tahrik eyliyen, sonra 
tekrar Venizelosa yere YUran 
B. Politisin Paris elçiliğinde 
tutulup tutulmıyacağuıı soru
yor. 

Hü' iımetçi "Katimerini" ise 
diyor ki: "B. Politiain isyandan 
ıonra eski efendisine karıı 
gösterdiği muhalefette samimi 
olup olmadıiı bizi alakadar 
etmiyor. Vakıa bu adam hak
kıoda Skuludia tarafmdaa vak
tilc yazılmı, olan bazı acı ha
kikatler daima habnmwladır. 

mıştır. Fakat bizi alakadar eden aok-
Cumburiyetçi "Aaeksartito!" ta Veni:ı:elistlerin memleketin 

razetesi Vecizc:osa ihanet yiiksek menfaatlerine kartı 
ederek hükümet tarafma l:'e- takındılclan haince taft'U hare• 
çeo ve böylece Pari• elçiliğin· kettir. Zira ancak gizli diplo-
de kaldıktan sonra hükumete masi dosy~.erinde durması ge• 
de ihanet ederek Venizelosa reken yazılan, şahsi ihbnslan 
devletin dış siyasası aleyhinde uğruna, ortaya yayıyorlar." 

-~ e••• .... 

Türk - Yugoslav 1 Bay Lavalın 
ittifakı Önemli diyevi 

Başlara!• 1 inci aa1ıift dc
rel~imini bütün kalbile arzu 
ettiiiai kendilerine aajlarun. 
(temia ederim) 

iki memleketin kendilerini 
birbirine Ye Balkan bağla~lan· 
nın (müttefiklerinin) verimli 
müsmir birli~ine bağbyaa sıkı 
ve sağlam bağlar içinde ken
dileri için aziz olan barıı da
yaaına hizmette c\evam ede
ceklerine kaniim. Bu münase
betle hararetli tebriklerimi Ye 
tam bı.şan dileklerimi arzede· 
nm. 

Ankara, 28 (A.A) - Yu· 
goalayya baıbakau ve dıt lta-
kanJığını üzerine alan B. Sto
ya.linoviç işe baılaması müaa· 
se~etile dış bakanımız Tevfik 
Rüştü Arasa gönderdiği tel
grafla Tevfik Rüşttı Arasın 

verdiği cevap telgrafı aş•ğı
dadır: 

Son Ekaelaaa B. Tevfik Rüt
tD Aras Dıı bakanı, Ankara 

Yugoslavya dış siyasasının 

yönetimini üzerime aldığı• 
ıu anda memleketimizi dost· 
lukla bağhyan pakt ile 
teyemmtinen ihdas edilmiı 
olan kurumun berkitil•esine 
(tahkimine) ve bu pakbn ba
yırkir etkilerinin (tesirlerinin) 
genişlemesine her hal ve k!r-

da iıtirik hakkındaki arzumu 
aon ekselanslarına sağlamakla 
(temin etmekle) •utluyum. 

Stoyadlnovlç 
Son Ekselans B. Stoyadino

viç baıbakan ve dış bal;anı 
Belgrad 

Dost Ye batlqık (müttefik) 
memleket siyasasının yönctkesi 
ödeYini deruhte ettiiiniz fU 
anda bana irsal buyurduğmluz 
nazik telıı aftan pek duygula
narak en hararetli tebriklerimi 
ye bizim için bu kadar aziz 
olan güvenlik ve bant alanında 
etkileri (tesirleri) pek ziyade 
verimli olmuı bulunan Tiirk
Yugoslav aıkı çalıı•a lteraber
liğ'ine olan aarsalmaz bağlılığıma 
dair inancımın (teminabn) ka
bulünü rica ederim. 

Tevfik RUftU Aras 

-Ra~ tarafı 1 inoi sahifede
Paris, 28 (Ô.R) - Dnn öğ

leden aonra B. Eden diplomat
lar locanndan B. LaYalle bir
likte saylavlar kurumu milza· 
kerelerini takip etmiftir. Ak-
ı•m lngiliz bakaD uçakla Lon
draya fitmiştir. 

Londra, 28(Ô.R)- B. Edea 
ıaat 21 de Kroydan uçak 

alanına varmıı ve hemen B. 
Balvinin yanma pierek m•· 
mıriyetiain neticeleri bakkıada 
maldmat •ermiftir. 

Paris 28 ( A.A ) - B. La
... .ı B. Ed..a. IJlrilltll)den aon
ra fU diyeyde balanmuftur : 

B. Edea 8. Muuolini ile 
yapbğı ıCSrtıımeler hakkında 

bilre vermiştir. 3 Şubat proğ
ramının gerçekletmeai için iki 
bllkftmet tarafından gld6len 
kuralları bağdamak içi• B. Eden 

ye lteı &)'l'ı arzuda bulunuJ.oruz. 
B. Eden aynı zamanda İtalyan, 
Haboş aniaımazhğı hakkıada 

B. Muuoliai ile yapbjı gZSrtıı
meler hakkında ela bilge ver

miılerdir. Edenin bugün Paria

ten aynlma81 ihtimali vardu. 
Paris 28 (A.A) - Gazeteler 

B.Eden ile Laval anamda ya-

pılan a-örüımelerin ilk konuı
mada gözönilnde tutulan meH· 
lelerin kotanlmaaına doiru hiç 

bir ilerleme ıağlamadıiını yaz· 

maktadır. Bunlana ketanlması 

için Londra ve Paris arasında 

uzun danıımala.r gerek ıörül· 
mektedir. ·-·····-·. Narlıdere cinayeti 

Narlıdere köyü yakininde 
kasap Mustafayı gece bıhçe· 

sine dönerken yolunu keserek 

çifte tüfengi ile öldürmekle 

suçlu Bektaş oila Huaa ve 
oğlu lltrahimin duruşmalarına 
dün ajırcezada devam edile· 
cekti. Fakat auçlularm avukab 
müdafaaamı bazırbyamac' ı ve 
butalandıit için •uhakeme 
başka bir gllae bırakımııbr. 

•• 
---ehir Gazinosunda 

5 Temmuz 935 ten itibaren 
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Burhaniye sulama kooperatifi 

Büyük bir kanal açarak 
Araziyi sulayacak . ·-·. -

Bürhaniye, 28 (Özel) - Bu- çiftçilerinden kalabalık bir kütla 
rada bir (Sulama kooperatif)i haDr bulunmuşlardır. 
vardır. Muhite çok faydalı ola- Kanahn baıı Buldan kazası 
cağına şüphe edilmiyen ba aımrlan içindedir. Mecra Sa-
kooperatif ehemmiyetini gün· nyköy kazasınm poyraz ba-
den güne arttırmaktadır. Kırk dudundan geçmektedir. Sa 
iki ortakb olan mllesseseaia aer- alınan kısuada timdiden pa•ak· 
mayeıi (4450), tahıillb bin y1& lar sulanmağa ve mısır dan eki-
on iki lira idi Bugünkü finau l!Iİ bqlamlfbr. Bir tarafta• ku-
durumu ıudur: ma ameliyeai devam etmekte, 

7855 lira taabhüdat, 7313 ilk altı metrelik lmon bir çok 
lira tabailit ortak adedi de mecburi kazım işlerini icap 
yllz yirmi dokuz sayıya ytik• ettirmektedir. Bu zorluk gide-
aelmiıtir. rildikten aonra başka bir •ani 

Bu ~ooperatifin gayesi, b_ll· kalmıyor demektir. Ziraat baa-
ytik bır kanal açarak anwyl kam müesseseye yardua kucatı 
aulamakbr. Açılacak kanalın ....... Glind ....n rtu 
uzunluiu 31 kilometre olacak, açın,...... • en. 5 .. ne a 
bununla sulanacak arazi bia ortak adedi aayesınde serma1• 
iki ytız hektarı bulacakbr. durumu kabarmaktadır. 

Kanalın açılmasına baılan· Burhaniye kooperatifiıaİll at-
mııllr. Bugllnkll açılan kısım bit adımda elde edeceji mu-
(580 ) metredir. •affakıyet bu civana birçok 

Açılan kaaına geçen hafta yerleriade 8mhaniyeliler pbi 
merasimle ıu ahnmıı, bilyük Menderes aehrinden faydalan-
şenlik yapılmıfbr. Mensimde ma dilşiinceleri doğuracaktır. 
Nazilli ilçebayı lhaan, Ziraat Kanal, ber İf bittikten ıonra 
bank erkim, Halken lle keat aaaiyede Menderesten hir 
başkanlan,işyarlar ve Barha11iye m•tre miklbı au çekecektir. 

Bulgarya 
Göçmen akını 
Devam ediyor 

Edirne, 27 (Ôzel) - G&ç-
mcn akını pnden all•• 
artmaktadır. Hergtln yllz• 
)erce göçmen karadaıı araba-
laarla •• trenle etY• •• bay• 
Tanlariyle ıannııza gelerek 
Karaataçtaki konuk eTin•• 
konuldamalda ve muameleri 
biter bitmez Trakyanıa malı· 
telif yerlerine ye bilhaua LI· 
leburgaza ıanderil erek iakla 
edilmektedirler. 

Bu ayın b&flndan bu rtlne 
kadar Balgaristanın Niibolu, 
Rugrad, Ke•aller •• Eski Ca
ma kasaba Ye kaylerindea 
1629 ~iSçmen daha ıelmiftir. 
Öğrendiğimize glSre g3çmen1er 
Bulıariltanda Balrar memur• 
lan tarafıadan bir çok haksız· 
Jıklara maruz kalmakta, elle
rinden paralan abnmakta •• 
kendilerine binbir aiiçlilkler 
göaterU.ektedir. Romanyadaa 
ıelea gllçmenler de h&kimet
tea fevkallde kolaylık ıard6k· 
!erini kıYançla anlatmaktadırlar. 

Evvelki gün ıelenler araaın• 
da köylli bir kadın tam 11nın 
ıeçmek llıere iken bir çocuk 
cloj'UrmUf •• ba çocuia Sı•ır 
Gül adı verilmiıtir. 

Sı•ırgil aıhbath Ye sevimli 
bir yavrudur. Karaataç koauk 
evinde doktor tarafından mu
ayene edilmiş, anasına Ye ken· 
d sine ça•aıır •eaaire veril
miıtir. 

Bu yıl Tnkyaaı• muhtelif 
yerlerinde g6çmealer içİll 1 O 
bin kadar eY yapılacağulı n
Yelce bildirmitfun. Duyu)da
inna ğöre Lüleburgaz ye Mu
radlı da intaata bqlumlf •• 
evlerin bir çoiunua temelleri 
bit.iıtir, BufGnlerde Çorlu •• 
T ekirdaimda da illf&ata bq
lanacaktır. 

R. YAMANLI 
•••••• il 

Bereketli 
Yağmurlar 
Edirne, 27 (Ôzel) - Oçp 

önce şarımau çoktanberi bek· 
lediiimiz bueketli ,ağmurlar 
dütmiitfür. Bu Pimurlar bil
ha... Hana Ye Lalapaıa'da 
pek slreldi oba .. tur. Edirne 
ye ciYan ekialerile Uzwaköprl 
.ıc.1r, PeWlı ı k*.r .... q,. 

Suriyede 
••••• 

Vataniler Parise 
Bir heyet 
Gönderecekler 

Halep - Ahnan habert.. 
ıöre ademi merkeziyet aley
hinde Vatani kiltle tanfından 
bir muhbra bazırlanmıtfır. 
MUtıra Fran91zcaya tercümı 

edilmektedir. Yakında Milletler 
Cuüretinı •• Franııı dıtitleri 
bakanlıima glnderilecektir. 

Diier taraftan eski Maliye 
veziri Cemil Merdum bir •u
tak ıayliyerek Yilcc komise
ria aoa cliyeviae k.,...ı.k ver 
•it 11bittba bu ıeyler iatikW 
•• harriyet fikirlerimizi lor
•ata matuf hareketlerdir. Ba
•un karşı11nda bir kat daha 
81hbat olarak mllcadelemize 
devam etmeliyiz,, demiı Ye 
ıunlan ilive etmiştir: 

• Millet kendi •ecliainden 
mahrum barakddı. Fakat biz 
bitin bu içtimalan birer 
meclis addedebiliriz. O•un içm 
vatani ldUJe haricinde bulanan 
her yurddaı bizimle beraber 
çalıtmak isterse onu memnu
niyetle kabul ederiz. ,, 

Bupn duyulan bir habere 
~ere, Vezirler .Reiıin Franu 
seyahatine kar11hk olmak 
llzere Vatani Partisi FranAya 
Suphi Berekit, Cemil Merdum 
Ye Ed•on Ralıtattan mBrek
kep bir heyet ~öndermeyi ka
rarlaıtıraqbr. 

Fakat geçen yılki seyahatte 
olda;u gibi heyet maaraham 
nasıl ödeneceii iti iizeriac:le 
dllf&nW..ektedir. O zaman 
blyle bir •eyalu.t !Çin balktu 
birer metelik toplan•••• diltll· 
aülmüftil. Şimdi neticeaİD ae
deu ibaret olduğunu daba ya
kındaa gören halkın bu seya· 
hate daha metelik vermi1eceti 
Hlllhyor. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
puz. kavun ve pa11car •alıau
lliae çok faydası dokuomuıtur. 

Bu yıl geçen yıldan iki misli 
fazla zahire istihsal olunacatı 
kuvuetlı ümit edilmektetlir. 
Karpuz ve kavun ·ekimi de çok 
fazladır. Yalnız Uzunk6prl Te 
cinnndan 3000 yagoa tahmin 
cdi'aektedir. 



ae Haziran t93S 

Me!rutiyetten önce ve sonraki Arnavutluk vak'aları 
Ya.zan ; Sii.leyıııa.11 Sırrı -- '29 

Muhtelif kasabalardan Yıldıza çekilen telgraflar l{ızıl 
Sultanı korkutmuştu. Apdülhamit bütün bu tazyikler 

Karşısında kanunu esasiyi ilana mecbur c!du 
Atebei felekNertebei cenabı 
şehriyarı azamiye takdim 

olunmak üzere huzuru 
samii sadaretpenahiye 

ve makamı alii 
meşibatpenahiye 

Cenabı rabbülilemiyn teba
reke ve tekaddes hazretleri 
ziııeti arayı mansıbı celili 
İmameti kübra, ,evketi ev-
ıaı hilafeti uzma, halifei 
ruyi zemm velinimeti bi-

ıninneti azam efendimiz haz
retlerini heınişe zaman kemali 
~uefü şan ve adlü ıhsan ile 
ıayesaz lslamiyan ve Osmani
yan buyursun ve meYki ye 
makamı satveti iptisam tacidar 
i.zamıleriııi yarı ağyara karşı 

aliyülaH ve livayı feYket ihti
vayı cenabı cihandarilerini bili 
buyursun amin .. 

Pek yakın görmekte oldu
ğumuz felaket ve mahvının 
esbabı men ve izalesi dü,ıı
nülmek üzer• Kosova vilayeti 
ehalisi kulları namına olarak 
burada vukubulaa içtimaımız 
neticesinde dn·letimizin muha· 
lazai ıan mekaeti ve ilayı şaa 
Ye bakay namını ve ahali kul
lannın refah ve saadetini te
min için sünneti nebeviyeden 
bulu11an ve 7 zilhicce se•• 
1293 tarihli ferman hüma
yunu mesadeti makrun cenabı 
Padişahı azamilerila tasdik ve 
ilin huyurulan kanunu esasi 
Teçhile meşveret husul meş

ruasının yeniden iade ve ika
mesinden başka çare olmadığını 
teyakl·un ederek Deraaadette 
bir millet meclisini• celp Ye cem· 
i!le müsaadei seniyei cenahı §• 

hinşahilerini istirham ve istidaya 
müttehiden ve müttefikan karar 
yerdik. Binaenaleyh talep Ye 
istidayı meşruumu:r. kabul ve iı
af buyurulacaiından Umitvar 
olmakla beraber kemali hali
ıiyetle vukubulan Ye sadakat 
ve emniyet ve hüsnü niyetimizi 
teyid ve takviye edecek olan 
işbu istirhamabaızı• cevab 
kabul ve is'afı.aa dair iradei 
se•iyei cenabı ıehriyarı azami• 
)erini kemali ıuzeıle arzu ve 
intizar eyleriz. Olbapta va ka
bbei ahvalde emrüferman haz• 
reti l'eliyyülemriadir. 

7 Temmuz sene 324 
Metayıhdan eddai : Mehmet 

Sait, Eşraftan : Hacı Aiuı, 
Meşayıhdan eddai : Sadiddin, 
Üsküp müftüsü: Hasan Fehmi, 
eşraftan: Salih, eşraftan: Hacı 

lbrahim, müderris eddai: Hacı 
Şaban, eşraftan : Memduh, 
müderris eddai : Adem Sırrı, 
müderris eddai: Nabi, müder
ris edd.ııi: Abdülahad, ınüder· 
ris eddai: Mahmud Kamil, mü
derris eddai : Abdülbaki, ef· 
raftan Yaşar ve rayrihim 180 
imza. 

Üç ıı-ü• bu telğ'rafın ceYabını 
beklendiii halde •abeyaden lair 
cevap çıkaıamı,br. Buaun ize
ı ine Temmu:r.ua oaııncu Per
şembe ıı-ünü atideki ikinci tel
a-raf gelmiştir. 
Huzuru samii ıadaretpeaahiy• 
Makamı muallayı 11tetihat

penahiy• 
Y eıateti aliyelerile arzı atebel 

felekmertebei ceaabı veliyülni
amı azami olunan 7 Temmuz 
324 tarihiadeki telirafaamei 
icizanemize eJyevm cevap zuhur 
etmedi. Teskini heyecan kabil 
olamıyor. Halk müıellehan aşa
iıya doi{ru akın ediyor. Ve 

muvafık cevabın istihsal ve tep
şirini rica ederiz. Muvafık ce
vap gelmezse mutlak reddolu
nursa vehamet muhakkaktır 

ferman. 10 Temmuz 324 
~Fiuovik telgrafhanesinde umum 

Kosva vilayeti ülema ve 
eıraf ve rüesası ııamına 
Priştine belediye reisi 

SUDİ 
Yine yevmi mezkürde Pre u

vadaa Paditaha 'u telgraf çe
kilmiştir: 

7 Zilhicce 1293 tarihinde 
bafermanı ili neşir va ilan olu

naa ve tatbikatına başlanmıt 
ike• düçar tehir olaa kanuni 
esasiain tekrar takibatına ip

tidar edilerek meclisi mebusa
nın küşadını ve iatihabatın 
şimdiden icrasını talep etmiye 
bilumum akvam ve millet itti
fak ve ittihad ettik, ve bu su-

retin kabul ve isaf buyurul-
duğuna dair iradei ~eneiyei 
tahanelerinin tebliğ ve ferman 
buyurulmasını istirhama karar 
Yerdik. Ümid ederiz ki önü
müzdeki pazar gününe kadar 
mecliıi mebusanı• kµşadına 
dair fermanı humayunleri şe-
refsudur buyurulacak. Aksi 
halde rizayi alii tehriyarilerine 
muhalifi ahvalin vukuu müs-

iebat olmadığına ve ;:1aksadı 

istihsal için Kosovada içtima 
eden ve refte refte Üskübe 
takarrup etmekle o!ar. lrnvvei 
azimenin buraılan claha ileriye 
geçmesi cevazıa 1 i olamıyaea

ğına nazaran bu bapta!<i istir
hamatımızı tekrar eder ve da
irei emiriyeye bugün keşide 

olunan sancakları bir kat da
ha takdis ve tebcil edecek 
olan İradei seneiyei mülükane
lerine teli'rafbanede intizar 
eyleriz. 

PrefOVa umum menrnrını 

•ülkiye ve askeriye ve bil
cümle efradı millet namına 

kaymakam Hüsnü 
ve gayrihim 30 bin nefer 

Bu telgrafla beraber ayni 
günde Serezden çekilen bir 
telgrafname ile meşrutiyet iade 
edilmediği takdirde veliahad 

saltanata biyat edileceği yazıl-

mıştı. Aynı ıı-ünde etraftan 
Manastır, Kumanova vesair 
mahallerden çekilen telgraflar 
kızıl ıultanı arlık ümitsiz bir 
hale getirmiş ve meşrutiyetin 

ilanından başka çare kalma
dığına ikna etmişti. 10 tem
muz 324 inkılabı böylece ha
kikat olmuştu. 

SON 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Polonyalı Bir Gazeteci 

lzmir çevre e 
Tedkiklerde bulundu 

Memleketimiz hakkında derin hay
ranlıklarını anlata anlata bitiremiyor 
Polonyanın meşhur gazetele- bu kadar güzel ve moden bula-

rindea Kuryen Poranninin mu- bileceğimi tahmin etmiyordum. 
barrirlerinden bay jozef Ra· Türkiyedeıı çok müsait ıntıba-
zimski Türkiyede bir tetkik !arla ayrılacağım. Kayseride 
gezintisi yapmaktadır. Bir çok biryıl gibi kısa bir zamanda 
şarlarımızı gezerek İzmir• ıı-el· kurulan büyük ve müstesna 
miı olan meslekdaşıınız şarı- fabrikayı gördüm. Milletiniz 
mızdaki kültür tecim kurum- büyüktür. ve çok işler başara-
larını örnek köylerimizi ve bili~. Bu kudret onun benliğinde-
gümrük depolarını gezerek dir.Izmirde Halkcvi, milli kütüp-
tetkikat yapmıştır. Dün bir hane ve kız sanat enstitüsü ile 
ıauharririmiz kendisile görüş- diğer bazı mektepleri ve kül-
müş ve tetkik seyahatıııın in- tür müesseselerinizi gördüm 
tibalarını sormuştur. Meslek- örnek köylerinizi gezdim. Size 
ılaıımız şu beyanatta buluu- küçük bir hikaye anlatayım : 
muıtur ; Do(anlar köyüne gitmiştim. 

- Yirmi gündenberi Türki- Otomobilden ınınce köylüler 
yede bulunuyorum. Ankara, etrafımızı çevirdiler. Çocuklar 
Kayseri, Adana, Mersin ve Af- da vardı. 12 Yaşında bir kıza 
yon illerini dolaştım. Şimdi adını ve lzmiri tanıyıp tanııaa-
güzel lzmirinizde bulunuyorum. dıiını sordum. Sorularıma sı-
Banıı Türkiye hakkındaki ihti- kılmadan cevaplar verdi. 
tiıaslarımı soruyorsunuz. Bu- - Sinemayı gördün mü,der-
rada herıey fevkaladedir. dedim. Gördüğünü söyledi. 

Polonyada Türkiye hakkın- - Filim yıldızları arasında 
daki malümat azdır. Mcnsub hana-isini tercih -:dersiniz, de-
bulunduğum gazeteye yaza- dim. 
cağıoı seri makaleler ile Lilyan Harveyi cevabını 
Türk inkılibıaın büyüklilgünü, verdi. 
hayret verici yüksekliğini itil- Ve o sırada Piyer Lotiyi dü-
tün vadandaşlarııaa anlatmıya şündü111. İkinci defa hayata ge-
ç•lıtağım. Kemalist rejiminin !ipte şimdiki Türkiye ve böyle 
gü:r.el "• müstesna eserlerini 12 yaıuıda Lilyan Harveyden 
&'ördlim ve yakından tetkik bahıeden kızları görseydi kim 
ettim. Bu kadar kısa bir za- bilir ne yapardı ve aasıl düşü-
ıaaada başarılan büyük itleri nürdü? 
her millet yapamaz kaıı.aatin- Türkiye ve Türkler çok yük-
deyim. aelmişlerdir. Atatürkün verdiği 

Polonyanın en geniı teşki- hızla herkes çalı,ıyor ve ıau-
litlı ve •• iyi iazetesinıle vaffak ta oluyor. 
çalışıyorum. Bütün ıördük- Size: llltay general Kiı:ı111 
!erimi gazete•• yazarak Diriktea de bahsetmek isterim. 
Türkiyeyi ve Türkleri Polonya- Çok sempatik bir adanı .. Bıı-
lı~ara tanıtacaıım, Memleketi- tün hallı: yollarda kentliaiai 
nızc l{elıııeden ev,.ı:l yurdunuzu ıayırı ile ıelimlıyor. Gaz;ıtemde 

ı Elli MSIF 

enizci ik yra 
Bir temmuz pazartesi günü büyük 
Şenlik yapılacaktır ... Deniz yarışları 
Sahillerimiz arasında (Kabo

taj) hakkının Türk bayrağını 
taşıyan gemilere tahsis edil
diği günün "Denizcilik Bayra
mı,, sayılarak kutlulanacağını 

yazmıştık. 

llbay!ığm h r.ıayesi ve C. H. 
P. başkanlığının reisliği ıı.ltında ' 
bir temm,ız pazartegj günü yz.
pı!acak olan denizcilik bayra
mına a'<l programı aynen ya
zıyoruz. 

1 1 Tem muz 935 Pazar-
tesi r-aat 9 da ihtifale iqtirak 
edecek bilumum bahriye mün
tesipleri (yürüyüş cetvelinde 
gösterilen sıra) ile Alsancak 
denizcilik yurdunda toplanacak 
ve kendilerine deniz bayramı 

hatırasını gösterir rozetler tvzi 
olunacaktır. 

2 - İhtifal heyeti tarafın
dan yürüyüş sırası alayın inti
zamı teftiş olunduktan sonra 
öade bando olduğu halde alay 
harekete ieçecek saat onda 
Atatürk heykeli önüne gelecek 
aynı sırayı bozmaksızın tertip 
komitesi tarafından gösterile· 
cek mahallerdeki mevkilerini 
itgal eqeceklerdir. 

3 - Mera5ime istiklal marşı 
çalınarak başlanacak, marşın 

hitamında Atatürkün heykeline 
deniz müntesipleri namına çe
lenk konacaktır. 

Ve denizciliğin tarihçesi ge
çirdiği edvar ile bu iünkü te· 
kemmülü temin eden inkilaptan 
bü~üklerimizin bu kudretli var
lıklarından bahis bir söylev 
verilecektir. 

4 - Zafer alayı saat 11 de 
heykelin önündea hareketle 
ellerindeki bayraklariyle birin
ci kordonu takıben saat kule
si önüne giderek Vilayet, Ku
m:ındanlık, Parti başkanlıkla

rını ziyaret edecek bunu mü
teakkip alay dağılacaktır. Bu 
günkü zaferin banisi hakkında 
bir söylev verilecektir. 

5 - Atatürk heykeli önün
de bu toplantıya havadan da 
uçkaçlarımız sevimli uçı.ışlarile 
iştirak edeceklerdir. 
Oğleden sonraki program 

6 - Alaya iştirak edecek 
heyetlerle hariçten iştirak ar
zusunda bulunaalar öğleden 
sonra Karşıyakada iskele ya
nındaki mıtydanda saat 15 de 
seyirciler için ihzar olunan şat
lar üzerindeki mahallerde top
lanarak yapılacak deni:ı: yarış

larile yüzme müsabakalarını 

seyredeçeklerdir. 
Bando muhtelif havalarla bu 

müsabakayı teşci edecektir. 
7 - Saat 15.30 da bahriye 

kumandanlıi'ının ve deniz ya· 
rıf lıeyetinin aezareti altında 

deniz spor kulüplerinin yel
kenli, yelkensiz kayık yarışları 
yüzme ve yaıi'lı direk müsab•
kasına başlanacak, saat 19.30 
da yarıt ve eylencelere niha
yet verilecektir. (Y arıfa ait 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kendisinden uzun uzadıya bahs
edecek duygularım vardır. Tür
kiyedea fevkalade ve müshet 
intibalarla ayrılacaiım. Bugü• 
Eıkişehirc, oradan Burıaya 
ve lstaabula ı;:ideceğiıa ve 
ondan sonra da Polonyaya 
döneceğ·im. Makalelerimi yaz· 
dıktan sonra kışın da Ameri
kaya ıiderek Nevyork veya 
Şikagoda bazı tetkiklerde bu
lunacağım. 

Bay Jozef razımınskı henüz 
27 yaşında, zeki, sempatik, 
kuvvetli görü~lü bir meslektla· 
şımızdır. Dün şehri ve gümrük 
depolarıaı iezıaittir. Bugünkü ı 
Afyon trenile Eskifehire gide· 
cektir. 

• 

. 

lzmil" li111rııııııdcııı bir ıııcııı:ara 

proğram ayrıca tanzim olun- zintiye bahriye kumandanlıiile 
muştur.) Yarıtı müteakip her tayyare alayı muhafaza alayı, 
müsabakanın birinci ıı-elenleriıie sahil sıhhiye motorları da do· 

·· · h )'f d d b' · tte iştirak munasıp mu te ı ma alya a- nanmı' ır vazıye . 
ğıtılmak suretile öyleden ıoa- edeceklerdir. (Ayni ıece den!1 
raki merasime da nihayet ve- spor kulübUnde de bu ıı-ecenın 
rilmiı olacaktır. tes'idi için ayrıca bir ııardea· 

Akfam eğlencesi parti yapılacaktır.) . 
Programı 9 _ Jzınir pasaport ıskele-

8 - Gündiizkü ihtifale iş- sindeki bilfımuın sandallar do-
tirıik eden mliesseselerden nannııf vaziyeti• bir romor-
Karşıyakada oturaalar ıçın körle bu şatların etrafın~a 
saat 21 de bir vapur Karşı- cerrettirilmek suretile merasım 
yakadaki vapur iskelesinden tesit olunacak, gezinti ve şe~-
Alsaııcağa doiru İzmirden iş- Jiklere saat 24 d• nihayet. ver'.-
tirak edecekler için de aynı leektir. Bilfıılluın ~ceatelı~ hı· 
saatte diier bir vapur Konak sıalarile, ıahil •ıhhıyc, . lıma• 
iskelesinde11 hareketle Pasa- riyaseti binaları vapur ıs~el~ 
port, Alsancak iskelelerine leri elektrikleri• tenvir edılmı' 
ı.ııi'ramak ıartiyle her iki va- olacağı gibi Kor.don üzerin~e 
pur Alsancalı: Kar,ıyaka yolu Alsancak iskelesıa• kadar . • 
arasında yekdiğerine mülaki meş'alelerle ıebir tcavir edil-
olarak körfez dahilinde bir miş .olacaktır. 
gezinti yapacaklardır. 10 - Saat 13,30 da Karıı-

Vapurlara biniş tertip komi- yakada yapılacak deniz yanı-
tesi tarafından verilecek bilet- ları11da tatbik olunacak pro-

lerle temin olunacaktır. Bu ge- ı;:ranı. 
Saat D. Metre 

1200 
500 

3 30 A. - Karfıyaka kulub futaları 
B. - İkiçifte kaba sandallar 3 50 
S. - Beşçifte harb gemisi filikaları 4 15 

1200 
500 
400 
500 
500 
500 
500 

C. - İlciçifte Göztepe kulub futaları 4 30 
H. - Birçifte balık sandalları 4 45 
G. - İkiçifte Görfez ·ıapur sandalları 4 55 
Ş. - İki harb gemisi atalyaları 5 10 
K. - İki narin sandallar 5 25 
N. - İki balık sandalları 5 45 
M. - Tekkürekli Pasaport kayıkları 6 00 
T. - Üççifte Pasaport botları 6 15 

1000 
1000 

]. - Şarpiler havanın ve ruzgarın müsaicl zamanında koıturu· 
lacakbr. Şarpiler için mesafe üç ınilibahridir. 

Yüzmeler • 
l()(i 

100 
400 

O. - Yüzmetre kurbalama 6 30 
L. - Sür'at yüzmesi 6 45 
P. - Serbest yüzme 7 00 

Yailı direk 7 30 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 

Karşıyakanın su ihtiyacı 

Yamanlar suyu Pazar 
Günü akıtılıyor 

Yamanlardan Karşıyakaya 
getirilen kaynak suları tesisa
tının muvakkkat kabul keşfi 
bitirilmiştir. Bütün kaynaklar
lardak• sular ana hatta bağ
lanmış ve muvakkat kabul ko
miıyonunuıı verdiği rapeula 
dünkü şarbaylık daimi kuru
lunca tasdik edilmiştir. 

Bu suretle Karşıyakda tesi
satını ikmal ettirmiş ve saatla
nnı taktırmış olanların evleri11e 
suyun verilmesi için hiç bir 
noksan kalmamıştır. Şarbaylık
ça yaptırılan son tahlillerde su· 
yun teıni:ı o'.duğu görülmüt Y• 

Bir öğretmen 
Almanyaya kimya 
tahsiline gidiyor 

Bornova Ziraat mektebi as 

direktörü Ye kimya grubu öğ

retaeni laay Reşit Akbay Zi

raat bakanlıiının emrile 6 ay 

kimya tahsil ve etüdü için Al

manyayı iİdeceltir. 

1 

en sağlık verici Yamanlar su
yunun medihlerle dolu olan tahlil 
raporları şarbaylıkça sağlık ve 
soysal yardıın ve b~yıa.dı~lık 
bakaalıklarına gö11derılaıştir. 

Ya111anlar suyu en temiz v• 
İç•eğ• çok yarıyan .~ir sudur. 
Pa:ı:arteai ıününden ıtıbarea ıu 
akıtılacaktır. Şiıadiye kadar ta· 
ıiaatını yaptırmış olaaların mık
tarı ( 80 ) dir. Fakat ııı akmajıa 
baılayınca ahun• adediai• çok 
artacaiı •uhakkaktır. 

Şarbay Dr. Behcet U:r.u ba
tarıiığı bu çok önemli eserin
den dolayı canda• kutlulanL 

İki çocuk arasında 
Şadırvanaltı camii yakınında 

Giritli Mustafanın sandalya 
atelytsinde Ali oilu on iki ya
şında Naci, Hasan oğlu 13 ya
fında Mehmetle şakalaşırken 
Naci bir bıçalcla kendiıini ko
rumak istemiş ve bu auretle 
Mehmet bileiinden yaralan
-;ıı,tır. 



Sehlte• 
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B. sözleri !.Öyliyen Ja:n Ma- il~ ağa 'kalktı ~ c K.aramu bil-
letestaı pek heyecanlı idi. Sa- dirdi. 
!ondaki bır.:z:ı genç üyeler onun - Sc\•gili ve !ayın baylar!.. 
.liişunceleri.ni anlamışlar 2'ibi Madamki seçmeği bana bıra-
f:Öz!crini ona diktiler. Primve- kıyorsunuz, hepimize başkan 

\'& bana koca olarak acçeceğim 
rin korkusu o kadar açıkta :z.at sizin saygı \!C sevginizi he-
idi ki prens Manhctli yanana piniz.in ina.nuu icaz.anmış olan 
koşarak eRu avutmıya çalışı- kahraman Prens Manfredidir. 
yordu. Bu ııra.da Jan Maletuta. Bütün ağızlardan fırlayan 
Beatrise clönutlc dedi ki: sözler aynı oldu. "Yaşa! Yaşa!,, 

- SeYıili Beatriı! Sayın Toplanhda hazır bulunanların. 
korıtH!. Siz biz.im ruhumuz: bi- hepıi prens Maafru!inin yük-
ricik başkanımızsınıı. Bizi ayak- aek ahlikını, yiiitliğini taaıyor 
laadıra• yüreklerimiıc yiğitlik ve biliyorlardı. Yalnız iki üç 
ve bir de sizia tok ve do2'ru kişi ıöyleme&-t ceıaret edeme· 
ıibleriniıdir. Eier sizin kal iti- mckle beraber bu seçime. ay-
•ızı kıracak, ıiıin yürciiaizi kırı bulunuyorlardı. Bu•lardan 
yaralıyacak bir aöz iÖ} f emiş biri de Jan Maletiıta idi. Pnas 
iu-111 dilimi köpekler kapsın. Manfredi ilk önu bir az ŞR-

şaladı. Fakat ıonradan Prim·· 
Beatris cc:\'ap vudi: 

v~rin keadiıiai seçmcıinden 
- Benim yaralıyacak, boy- dolayı duyduğu sevinci gizliye-

1\Umu bükecek hiç bir şey :söy- medi. Bcatriıe doğru ilerJiye-
lemediaiz Ja• Malebta.. re\c önüade eğildi ve nişanlısı-

- Burada. nepimiz .rizin ur- nın c:föıi öptü. Bu öpücük Prim-
runuzda canvermcye kuar ''er- veri tirtir titretti. Kafasında 
miş adamla.nz. Kont Alma bizi kara bir bulut l:telirdi. Ne umu-
bır&ktı. Fakat aynı zamanda yordu nclu dinliyordu. Karşı-
aiıi de bıraktı, Beatriı .. K~Rdi- smdaki ihtiyar kondisine a.nla.-
•İnin medeni haklarından ıska.- tıyordu~ 
bnı iıtedığim va.kıt bu haklar - Tanrım! Sizı nvain ve ko-
••a!!mda analık babalık hakkı- rusun Beatris ... Be•İ bu ihti

om da düşürülmesini ileri ıür

mü~tüm. Ptkila! Bu kararın 

gr.ri bırakılmasına ben de bo
yun eieceiim. Fakat iirişec~
iimiz büyük itdc her halde bize 
bir ha,kan liıı•dır. Biıi savaş
tan da çcYirecelc, idare edecek 
l.ir adama ihtiyacımız vardır. 
Kont Al•anm yerine başkuı
nın ieçmcıi ıerektir. Sinyer
lar! Ve ıiz Beatriı telclifimi 
iyi dinleyiaiıf Oç gün daha 
beldenilaeaini iıtiyoru•. Eğer 
bu üç srün içinde Kont Alma 
alana (aaydaaa) çıkmaua 

medeni hakları düşürülmeli ve 
tahttan indirildiği ilin olun
malıdır. Kabul ediyor rnuıunuz? 

Baııta Preaı Maafredi el
mzk üzere hepıi 11 enay,, dcdi
h..r. Jan aözleri•e devam etti: 

- Öyle iae üç ıün baıkan• 
tız kalaca;ız. Kontes etrafı 
düıman u\cerleriyle çcvril•ek 
l:elalikeıi karşısında bulunan 
bir t•hirde yalnız kalın11 ola
caklardır. Bizim itlcrimiu baı
ka&Jık edecelc v• Btatrisi ke-
nl} ı.cak bir adama ihtiyacımı:r. 

,;ardır. B. baıkanı bu koruyu-
cuyu Kontu Bealriı ,imdi 
ac:çmclidirler. Tını üç gün 
içinde Kont Alma araaJZa 
dönmeuc bu kadar üalü 
(naadar) kumımdanla.r arasında. 
scçilecelc. olan bu ut ihtilali· 
•İıİ• ltaşka.•ı ve Beatriaia ko
cası olacaktır. 

yarlık haliade büyük bir ıe
Tince boğdunuz. 

Size koca oJmaklığımı isti
yonulluz.. Bu benim için ac.un 
(dünya) d~ğu bir cvinçtir.Hcr 
ne kadar saçl&rım ak İ!e de 
Muyemin üzerine yemin ede
rim ki buadan aonra ben yalnız 
ıizin se''ii atetiniıle yanıp tu
tuşacağım. Ba•at verdiğiniz; iki 
onurlu işi de kabul ediyorum. 
Yalnız Vala atin Rikardoyu su-
Yari .kumandanbğına, Trivaliçc 
dö Jiyon bino'yu piyade 
kumandanlığına, Radriğo di
sola, Jan Maldista ve Kiyolo 
doniniyi aava.ş kurult&yı üye
liklerine seçtim. 

Bu ıcçimi bütün kumandan
lar ayakta uzun aılkışladılar. V ~
rilcn üç gün mühJd geçiyordu. 
Prens Manfreda her tarafa at
lılar 2önderdi. Montefortcye 
bir buçuk aaatlık yerleri tamı.
mile arattırdı. Fakat hiç bir iz: 
ele ııeçirilemcdi. Koat Almaaın 
yurda hiyanet ettiği anlaşıl-
mııh. Dördüncü 2iia çanlar 
olanca kuvvc.Hlc çalınmağa bat-
ladı. Sa.ra.ynıı ı.lanmda: boru ıes.
leri ortalıiı çınlattı. Bir çok halk 
seviaç içiadc alaaları, ıolcak
ları doldurmuştu. Öile Yakb 
kontes Btatri! Alma yanında 
suay ıinyorları \'e yakınları 
oldağu halde merdivenin üst 
başıada sıöründü. Pren& Man
fredi onun elinden tutuyordu. 
Sonsuz. bir alkıt 2ürültüıü bun
ları ıelimlaclı. Pnnsle, Beatriı 
deierli hahlarla örtül•ü' mu

Binlerce diiıüncclcrin f"tı- divenlcri aa-ır atır indiler. Koa-
nalan uasında kalın tesin arkaıında ıırmah beyaı 
kız., bitkin bir halde , .• f :~; ipek elbiHltr, başında elmas 
ltir aesle dedi ki: bir taç Yardı. Fakat çelareai 

- Sayın Sinyorlarl.,. jan 
Ma.lteıta•ı• 5Özleri beni. kor
\:ut..akla beraber ,a,ırtıyer da. 

~ . Bir çok sesler: 
.. Konte.s hak.kı teslim r.der-

lcr., aötlerini tekrarladılar. 

r Prim•erin bu teklifi onayla· 
ma•asının baılıca sebebi için 
gelea bir düşüncenin tesıri al
tında icli. Bu sırada kirpikleri

nin arasındaa 9ir damla ya, 
belirdi. Gözleriain önünden yıl
dınm aibi bir hayal rcçti. Bir 
dereain kenarında güzel kokulu 

ormanda, geaç bir atlıaın eliae 
kondurduğu bir sayiı öpücüj'i 
koad•rmak için sıçradığını ııö
rür gilti olmuştu. Heme• ken
ditini topladı "pelcili! Ben de 
bu teklifi kabul ediyorunı ., 
dedi. 

Kanıltay (meclia) ıon keli .. 
••ler &nhde titrtdi. Ve derita 
bir H11izlik ortahfı kapla~ı. 
Pn. • ...m kimi aeçeceii me
rakla h.ldenlyorclu. Gene kıs 

aapsarı idi. Bugün e•leaiyordu. 
Halkın toplantısı, eileaceei hep 
bu düğün içindi. 

Yanrlmamıflardr 
Ja11 MaJetiata düıünceleriade 

aldanmam1fb. Kont Alma ile 
ırörüşürlerken yakaladığı iki 
gezgincinin alhncı Alcluandna 
caauıları elduiuada kotku 
yoktu. Bunlardan biri baroa 
Astor& dijeri papaı Garkoayo 
idi. 

Bu aıralartla kont Alma SO 
yaflanada bulunuyor. Derman-
ıızhk bastahğnıdan, ı.aiflikten. 
ııtırap çekiyordu. Kafa bakı-
mından da kararsız, inanıı% idi. 
Her kesten kaçar, dinlenmeii 
her ıeyin üıtüade ıayardı. Kızı 
Beatriıi• girittiği yiiitçe itleri 
görilncc tir tir titriyordu. Beat
riı avdan, ıpor iılerind•• ıO.~l 
(askeri) talimlerde• hoılanırdı. 
Bab&1ı111n papa tarafmdaa fÖD· 
derilea adamları ıayıı ile ka
bul etmeai{le de çok kısar, ıi
nirlenirdi. Hatta bir fUn ya
aında: 

...................... Egenin ötesinde 

Cumhuriyet lehınde Gür bir 
------.....;------------------------------------------·---

ses 
D r agu mis krallığın geri gelmesini istemiyor: Yunanistan 

için şeref en mükemmel rejim olan Cumhu· 
riyet kendini layık göstermektir 

Atlna 2.7 Haziran ·"! 1 •• Kralcılar Cumhuriyeti• 
Yuaaaistanı daimi bir kuar- J akaradinden ~babı ediyorlar 

111lık içinde tutan parti kav· Fakat on bir ıeaelik Cumbu-
gaları bitecek gibi benzemiyor. riyet rejiminde yapıl•ak iıtea-
1 Mart isyanından sonra. çok- miş bir fCY oldumu ki Cum- (' 
luı, lsu ayaklanmanın hiç ol~ huriyet akim kalıın? v~nin-
maı.aa bir faydı.sı olkcağmı ve Jistler •e anti •eniı:eliıtler, 
Yunanistanda kötü fırkacılık tahıi particilik ve iktidar 
an 'aaeferinir.ı likide ediJeccjini hırsı Cumhuriyet r&Jımının ••-
umuyorlardı. Şimdi bu umutlar ~ aimi olarak tatbikine biran 
boşa çıkmıı bulunuyor. müaaad~ ettiler mi? iç aynlalc 

Yeni uçim yapıhrken, hü- ilk olarak krallık zamanında 
kumet mes'uliydi üzerin~ ala- açılmıf detil midir? Ulualar re-
rak, gerçi ana. ) asa hükümle- jimleri ihtiyaçlarına göre ya-
rini kısmen değiştirdi. Fakat parlar, yokıa bu rejimlera gö-
parlamcnter rejimi - Yumrnis- re ihtiyaç yaratamazlar. Re-
tanda anlaşıldığı şekilde- filen jim meselesi z.çılırken ay-
muhafaza etti. Bu!:"ünkü parti r ıwılı..m..-ei~i Xafot.iı rıhlda.r yeniden a.teşlenm•kte-
kavıaları ne metotça, ne de selim sahiplerin• . de tuad;,il dir. Yirmi yıldaa beri devam 
şiddetçe isyandan öncekilerden olunuyor. eden kötü partizanlık uluıa 
biç geri kalmıyor. Bilakis ! "Eski cumhuriyetçi,. diye böylece tamir edilmez yaralar 
Parti başkanları öyle şeyler kendi kendilerine ad ıeren açmaktadır. Ulusu• İç "• dıı 
ıöyliyorlar, gazeteler öyle yazı- parti başkanlarından bahntıni- düşmanları bundan memnun 
lar yazıyorlar ki daha birka çay yoruz. Bunların düşüncelerinde oluyorlar. 

· önce Yunanistanan 'bir iç sa,•aş- de baıımlarınınki gibi, parti Harpten aoara yetifea ı••ç· 
ta boğulmak tehlikesini atlat- menfaatleri herşcydta çok yer ler ncali ıimdi ne yapacak? On-
bğına insamııı inanacağı gelmi- tutuyor. Fakat Yunan gençli- Jarın vazifeıi Yuna• •luıua11 
Yor. ğinin, cumhuriyet• sürülmek tenYİr etmektir. Yunaniıtam 

Bu parti gürültülcrinift içine istene• lekeyi kabul etmedi&"i Krallıkla, Cu•huriyetle Ye daha 
şimdi de bütün hırsları körük- birçok tn.ahürlerle meydana her tiirll diğer rejimlerle bir-
liyen bir rejim meselesi karış- çıkmaktadır. Koadiliı •ibi eaki lik kJ 

b · · k k • · te uç_uruma aürU iyea parti .. 
mıştır. Cum urıydı oruma bir cumhuri.vetçi krallık tara.-
• · · b k Jd - lere mi kapılacak, yokıa g•ç-
ıçıa ısyana mec ur · & ıgını fJna kaçarken, eski kralcı parti 
söyleyen V cni2closu,yalancılıkla mişin kötülülderiai ortada• kal-
ittiham ettikten sonra hükumet reislerinin oğulları - a:cnçler - dıran yeni bir yol m• açacak-
filen ona. lııak Yeriyor! Zira cumhuriyd bayrağını ele ah· )ardır? 
- bugün bupnc - Yunanistanm yorlar. Biz kendi beaabımııa Cu•· 
meş.ru rejimi olan cumhuriyet 
her taraftan aerbestçe hücum-
lara uğradıjp halde devletin 
rejimini korumak için büküme
tin küçük parmağım bile oynat
madığı görülüyo=-. 

Daha doirusu bu hucumlar 
açıkça hükumete dayanmakta
dır. 1928 yıhnda cumhuriyet 
rejiminin meşruluğunu tanımı, 
olan halk partisi saylu•ları 

o zar.nandan beri cumhuriyete 
verdikleri sadakat yeminlerini 
unuttular. Cumhuriyeti hüku
met içinde koruyacak ea sağ
lam unsur sayılan ''e jsyan ha
reketini ba!ıırken cumhuriye
tin aıla tehlikede olmadığmı 
tekrar tekratr temin etmiş bu
lunan general Kondilis tı., eski 
rakibi geaual Metaksastan 
geri kalmamak için akıntıya 

kapılmış \Tt> - maruf tahirire -
kraldan dahaı kralcı olmuştur. 

Seçim sırasında kralcılık fik· 
riai istismar ıçın kralcılann 

başına ge~u. General Metak
aaı •e birkaç arkadaşı, yeni 
ulusal •ediıi açılınca, cumhu
riyete ana ya.saya sadakat ye
mini •ermiyecclderinif. Ga::ıe
telerdea biri haklı olarak di~ 
yor ki: 

" 8. Metakıaı neden çeki
aiyor? Varsı•, yine sadakat 
yeminini venin. Onun giriştiği 
bir taahhüt \'ar mıdırki •onra· 
daa ayaklar altına alm&ıın ?On 
bir ac.ae •ütemadiycn cumhu
riyete yemin verdi ve ıonunda 
ihanet etti. Bu yeminlere bir 
taaeıiain daha kahlma1ı bay 
Metaktaa için büyük bir it 
olabilir mi? Vaı geçıin bu gl
rtiltüden ! ,. 

lıin tuhafı şu ki Yuaanhlar. 
Papasa kızıp kiliseyi yakmak 
istediklerinin farkında değiller. 
Cumhuriyeti cumhuriyet sıibi 
idare etmeıi11i bilmediler Yeya 
iıt•mediler. Şimdi kahabab re
jimde huluyorlar. Sanki cum
lauriyetten aba ileri, her hu
ıuata daha t .. inath ltir rejim 
akala ıelebiJirmiı sllti! Bereket 
~u ~ereeelı ka.tu aldı · 

Halk pıırtisinin uki bakanı, 
Makedonya umumi •alisi Filip 
Draıumiı seçime müstakil ola· 
rak, daha doğruıu:ı Mzkedo•ya 
partisi adıaa. girdi ve: &arbi 
Makidonya_.a ki SaylaYlıkJ.art 

kazandı. Bu ııün Dragumiı ye· 
di Saylavlık bir Makidonya 
gurubunun baıındad1r. Öteden 
beri kralcılıi'm en iltri taraf
darlarmdanı olan Makidonyah· 
ları etrafında birleştiren bu 
21.nç devlet adamı bir maka4 

lesinde şöyle diyor 1 

Bir katil ...... 
Hakkındaki 
hakeme dün 

mu-
bitti 

Geri tütün kumpanyaıı ima
lathanesinde Recep ustayı bı· 

çak)a öldüren soiancı Mebme 
din muhakemesine dün Aiır
ceuda de.a.nı edilmiştir. Suç
lu evvelce ke•diıinin deli ol
duğunu iddia etmif -.e amh
kemede göğıiillü ve bağnnı 
yırtaııtı. 

Müıahede albha alınıp hal
leri uz.un uzadiy• tetkik edil
dikten 10nra. deli olmadıiJ 
aalaıılmıt ve tekrar uk yeri-
ae ıönderilmiıti. Şimdiye ka
.ıar ıahitlcr de dinlcnmif el-
duğu için dünkü duruımada 
ıuçlu •Udafaaaını yapacakb. 
Müdcleumumi auçlunua TOrk 
ceza kanununun 448 İKi ma4'· 
cleıiıae sıöre ceıalaadmlma•ını 
iıtemiıtir. 

Son ıözü kendııina ıorulu•ca 
ıuçlu: 

- Ben burada muhakem• 
edilmek iıtemiyorum. Bani An-
karaya ıönderin, orada durwt· 
•am yapılsıa, demiştir. 

Bunua üuriae hakyeri bat· 
kanı bay Süreyya: 

- Böyle hiç bir aebelıt yok
ken muhakemeain baıka yere 
nakliae imkln bulunmadıtım 
bir tiklyeti Yaraa ı6ylemHİ•İ 
~iJdirmit n b•nu• lıerine 
ıaçla ~ 

- Şiklyetim yok, fakat 
bea .Allkarada mut.alı ... ela-. 

huriyetten yana oluyoruz. Ha
kikatta demokrasiye dUtm•• 

olan Veniz.eliat irticaı ortada• 
kalkbğıaa glSre artık Cumhuri-

yeti tam manaailc tatbik etmek 
biıim vazifemizdir. Yunanistan 

her OJL aenede bir reji• tleiiı
tiremez. Cumhuriyet hiç fÜphe-

ıiı.dir ki kralhktan claha mü· 
kemmel bir rejimdir. Yuaaniı
tan için, kencliai en •likemmel 
rejime llyık göstermek bir ıe
ref meselesidir.Ne kadar doirul 

-
Bekçiyi ... , .... 

Y aralıyanların 
Muhakemesi 

Tilkilikte bıraıdık ettikleri 
ıırada kendileriai yakalamak 
iatiyen bekçi Bay Jltralıimi ya
ralamak •e birçok e•leri ıoy
makla ıuçlu Muıtafa otlu Ha
nn Ali ile Etref oilu Fedai· 
•İ• duruımalanaa dün Aiır
ceuda devam edilecekti. 

Suçlulardu Huan Ali Ôde
miıte ltirçok hıraızhklar yap
tığmdan we orada keadiıiai 
yakalamak iatiyen iki bekçiyi 
yarala•ıt ol4ujıaadaıı Ôdcmiı 
•iırceza hakyerİ•• göttirUlmllı
tür. Haaan Ali henüz Ôdemiı
tea r•tirilmediii için dün d·
ruı•• yapılamamııtır. 

Şi•diye kadar yapılan clu
ruıma ııralarıada auçlular bir 
çok e•ltri naı.ı ıoyduklanaı YI 
ne iibi eıyalar aldıklarını anlat 
mıılardır. 

Son vak'a ea.aıında bekçiyi 
yaralamak kaıtile değil, kea-
dilcrini takib eden ev · aahibiai 
yaralamak içi• tabaaca attık-
lar1nı, bekçi yaralamak kaatile 
laareket etmediklerini ıöyle-
miılerdir. 
Haıan Ali Ö.le•it'ten reti

riJiac• duruı•alarına devam 
edilecektir. 

•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
caiım, 4emiıtir. Son a8ıU ao-
ruluaca •iç hir .CSzUm yok, 
tleaiftir. 

Karar bildirilaek here llu· j 
,..... 9 T•mua.lta.raıaı.,lbr. 

a-.- Hazıran 1ea•· ----==-
Okurların~= 
~~Dilekleri 

Buca Şarbaylığın· 
dan üç dilek 
Birinci dileğimiz: 

Son günlerde Buc.adaki çı
kan ekmeklerin hemen hemen 
hepsi, fena, yenemiy•cek bir 
teki~ girmiştir. 

Birinci diye satıla.n ekmeğin 

ikinci mi, üçüncü mü olduğunu 
ayırt etmek imkinıız:dır. 

Haydi unların lcarııık olma
ıula göz yumalım. Fakat ha· 
lllur veya daha açık bir tabir]e 
çamur teklinde olmasına ve 
böylelikle hatır icin midc•i
Zİ• vaktinden önce yıpranma
ıına. asi& göz yumulamaz.!.. Ek
mekler hem bu vaziyette oı .. 
makla. beraber lzmir ve Kar
fıyaka &kmnklerinden de üı

tün bir parayla aatılmaktadır. 

ikinci dHeğlmlz: 
En işlek zamanları olan sa

bah Ye bilhassa aktam üstleri 
lstasyon cadd~sinin hiç o)maz
aa ikişer kere boka sulanma· 
ardır. 

Bütün a:ün evinde veya va.· 
zifesi başında kafuııu şİ§İl'Cllı 
bir kimse iyi, te•iz bir hava 
almak için ıezmeğc çıkıyor. 
Fakat zavallı iyi, temiz hav• 
değil "Toz,, toprak yani Mik· 
rop yutuyor. Hele bir da oto• 
büs veya otomobil geç.timi if 

büsbütüa katmerleıiyor. f ıtaı ··ı 
yoa caddHi hiç ıulanmıyori 
deailmımesi için, bazı akıam

lar, koşarcaıına giden bir ara-~ 
banm taşıdıiı süz.ıüleri bozuk 
bir depo su ile serpiştirme ka..I 
bilinden sulanaaktadır. Fakat~ 
bunun hiç bir kıymeti 0Jı4adı· 

ğım tarbayımıza aöylemeğe hiç. 
)üzüm yoktur zannederiz. 

OçUncU dHe§lmlz : .l 
Y eUarın temizlikleri ihmal 

edilmektedir.. Bilhassa iç kı
sımlar büsbiltün ltakımsu:dır. 

Sıhatım12.ia alakadar ola& · 
bu üç dileğimizin yerine geti-~ 
rilmeıini caatlan dileriz. ~ 

Bir Bucah !'J 

Mısırlı caddesi 
Halkı susuz 

Mısırla caddui İkinci Süley
maniyt mahallesi h&lkında111

1 

aldığımız bir mektupta bir ka
dının bu çeşmeden aldığı suyu 
bahçesine aarfettiği ve israf 
eyledij'i görülerek kapattınldığJ 
bildirilmekte \'e bu bayanı• 
yaptiğı ~u israfın ceıunu, şimdi~ 
bütün maball~ haJkının susus 
kalaakla çektiii ilave olunarak' 
ıarbaylıjın ehemmiyetle naıznJ 
dilrkatı celp edilmektedir. 

Zabıta Haberleri: ~ 
Kayga etmlfler 

Kahramanlarda Bahçe soka. .. 
;ında Oımu oğlu d~kuz ya

tında F eyz.i ve Y uıuf kavga 

etlerlerkea Feyzi, Yuıufuo aaa· 
ıı F atmaya küfrettiğinden F at• 

•ada kavgaya karışması Y• 
Feyzivi kolundan bıçakla yarı
laaı,tır. 

Sarhotıu.aun sonu 
İldçeşmclikte Halil ef eadi so· 

kafrında aarhot olan İbrahim 
oğlu Tevfik keodiıini •end
mek istiyen poliı memuruauıı 

kolunu yırthimdan yakalan· 
••flır. 

Hırsızhk 

Keçecilnde urgancı ıokainı~ 

da iki ıayıh yemiı mağazası•· 
da yatan hammal Muatafaaın 
odasın& sıiren giren bir hır111 
tarafından birinci def aamda 18 
lira, ikinci def asıada 11 lin 
para il~ 18 liralık bir ıaati ça
lın•ıştır. Hırııdıiı• Muataf a 
oğlu Ali tarafından· yapıldı· 
ınöaa Q he etlilmeldedir. 



aeHazt .... ıeaa , Yeni A81r 

Casuslar kralı 

Lavransın 

Sergüzeştleri 
sayı: 10 -----·': 

Albn tepside Bir ke
sik kafa vardı 

Habeşistana girebilirler mi, 
talyanların çok tehlikeli sergüzeşt

leri için bir lngiliz askerA 

Takdir ediler 
Memurlar 

Merkez Posta Ye Telgraf bat· 
memuru Bay Şerif, Posta ye 
telgraf kontroloru bay HiiH· 
yin Arif, Denizli Poata v• tel• 
graf müdürü bay Vehbiain ida
re qlerdeki değerli hiı.metle 
rinden dolayı Posta •e Telgraf diyor? mu ne • • 

arnrı 

Habeş seferi bir orduyu y1llaı·ca uğraştıracak bir 
- Bostaıa•ı llııır;ci sah11rde -

iştir 

genel direktörlü~ce .bir.er 
takdinıame ile taltif edilmif
lerdir. 

Bu çalıtkan memurları bi:ı: .. 

Şebler bunu görünce Nasıriddinin 
.. t\yaklanna kapanarak af dilediler 

Londıra, :ıs haziran 
"Macbestcc Guarôian" gaze

tesinin askeri mı•habirı ita' yan -
Habeşistan arasında çıkacak 

için bunu bekliyorlardı. Sadık 5 harbııı muhtemel neticeleri 

kutlulanz. 
•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mek imkiıısı:ı:dır, b1111unla be 
rabcr Eritre' da bir fırka ııilih 
altına çağınlmıfbr. ) Nibaye 
hepsi ukerlik ettiğine jitt 
ihtiyaç haliude uker olaca 
iniler war4ır ki, bıuılardan d 
ikiaci kinua bqaada 20,00l 
kiti gönderilmittir· 86ylece 
ilk t.eşrine kadar, ara yw 
de yenidea uker ırladerm~ 
bile, ltalya Eritre ye Somalüle 
165000 kişilik bir kuvvete da· 

iki cuu. Nuıriddin şah\ 
aygçlan içiM alclıktan aoara, 
çöllerdeki kıJEllln de.amııaa 
ihtiyaç kalma•ıftı. Bilikis ba 
ilyama bir d•lrik• hce basb
nlmua icap ed.iyorda. 

LaYnDS bitin kabiliyetini 
~ıs.terdi. Şi reialerini tasımiıır 
edemiyecekleri Hr tazağa di
flrdl. İqan at9fi tah•in edi· 
luaiyec:ek bir lllr'atle 8hdiirii.1-
dn. O :ı:aman l>cmıing Streette 
llnemli bir yer İfstal eden ami
ral Reginald Hail Laftan- ba 
Pflrhcı muvaffaldyetleriai me•
mııbaha edvek onun içia ıun
Jan s6ylemifti : 

- Lawua, aynı zamanda 
bir Napolyon •e Pitt'tir. Her 
ikisinin ruhu bir fahsiyette 
toplanmıtbr. 

Alhn tepsideki kafa 
Asilerin lafahaaı ı.aptederek 

genel k~ orada kur
cluklannı ı6ylemiıtik. Nabnıc -
Emir adlı bir ıehin idaresiade 
yirmi bin kitillk ıuvari ku•
Yeti teşkil etmif bulunuyorlar
dı. Hepsinde fngili:ı: silihlan 
Yardı. Youıar- bol bul dairt
bjı aililıJar... Şimdi Tahr .. 
üzerine yirlrerek Nuırid4iain 
salt.auatıu ııon yermekten baı
ka birıt•Y diişiinmiyorlardı. Na
sırlddlaia kunetleri iıe ancalı: 
on bin kifiden ibaretti. Şah 
Lanan- taYıiyeleri üzerine 
T ahrandalci aarayını terkede· 
rek bÜyük Tu çili içiadeki 
, ' um ıtebrine çekilmeğe karar 
verdi. Bu ç61 tm kayaları ile 
sanlı idi. Ot bit.iyen berbat 
bir yerdi. Nuniddilli takip 
edea cuaılar, Nabruk Emire 
bu bidiııeyi bildirdiler. Şehler 
bir feykaJlde toplanb yapblar. 
Gene Youagua taYsirui lize
rine kunetJeriai iki parçaya 
ayıı ... aja, bir k-ı•ı Tahrana 
göndermeğe, diier lmmı ile 
de Kuma çekilen Nallriddini 
kovalamağa karar verdiler. 
Böylece sillh bile atmağa lli
:ı:um g6rmedea Tahraı11 ala
caklaruu -uyorlardı. Nabruk 
Emir .U olmalı hulyasına dü,
ıaüştil. Baıka bir uına.da ol· 
saydı bu proje harfiyen tatbik 
edilir ve bu çöl şehi İran mil
letinin başına beli kesilebilirdi. 
Fakat Nabruk emirin kartısm
da çok tehlükeli bir adam 
vardı. O da Lavr;ı,nstı. 

Hile ve cesareti ayni za
manda aefsindoe top ıyan Ingiliz 
casusu projesini hesaplı olarak 
hazırlamıştı. Şahın uraJJnda 
.!D umulmaz aflar kurubrıuştu. 
Çöl haydutları aerdeyse o ağ· 
!arın içıne düteceklerdi. Asi 
!er bir silih bile atmadan Tah
ranın :ı:apbnı kutluyorlardı. 
Her ıeyi olmuı bitmiş mak
satlarına ermit olduklarını 

.anıyorlardı. Sokaklarda çöl 
Jaaıılan oynandı. Çöl tarkıJan 
söylendi. Birkaç ı.avalbnın başı 
koparıldı. Tacik kadınlarından 
coğu pnimet olarak toplandı. 
Haydutlar de herbiri kendi ho
;Jna gideai IMalmuıttu. lbbruk 
Emire gelince o da aıllan pa
yını kendine ayırmıfb. Nabnık 
~mir Kaçanlarıa saltanat sür· 
dükleri saraya pdi. Ôpden 
sonra da Naaıriddinin f&tak 
oda11nda, oeu• napıetli yata
• ma mudL Lanııula Y"~ 

kitile birlikte Nabruk Emirin hakkında şu görü~leri ortaya 
yattıjı odaya hücüm ederek koyor: 
ODU ratak örtüleri ile birlikte Efer uluslar kuru~u and!aş· 

masına ve bütün J\rsıu'usal eyice bağladılar. Sonra bir <le-
Yeye bindirerek Tahran dışarı- andlaşmalara aykırı o:arak, 

11ııa çıkardılar. A:ı: ıonra şe- mknhkın ve l la1yan sücl ı;ev· 
birde Nabruk Emirin Şah ta- renleri tarafından yapı'an tav-
rafıadan elİr edildiği, N asıri- fiyelerin sesini d:n!em:yere!c 
ddinia büyük bir kuvvetle 'B. Mussolini Habeşistaua kar· 
Tahran tızerine yürüdüğü ha- fi kcvvet kul!anmağa karar 
beri pJİ oldu. Bu çok çılgın- verirse, görmemek inıkanı 
ce bir teıebhiistü. Ve böyle olmıyaıoı güçliik!erle karşı-
olduğu içi• de muvaffak oldu. la~acaktır. Habeşistan Fran· 
Nabrakaa Tahrandaki bet bin sa ve Almanyamn ikisi Bu çöllerdemi harp cıleeekltt 
ıüYarisi emirlerinin uir edil- kadar büyük bir memlekettir, olan mesafe 400 mildir ye hü- mekte iseler de, bir çok 
diğine inanmıyorlardı. Nası rid- yakıcı çöller!e ve geçilmez dağ- cum edecek kunetler biıyük istikametle •enitlemek fay· 
din Şaha relince o da dü,- !arla sarılıdır. Bu susuz çevre- Semyen sıra dağlanaı geçmeğe dalı olmıyacakbr. Eritre ti· 
manlannı• Kama relmesiai nin ortasında, denizden 6000 mecburdurlar. Bu dağlana yük- mendüferinin ilerilediği isti· 
beldemif değildi. Çölün bir 9000 ayak yüksekte, bahçeye sekliği iıe ba:ı:ı noktalarda kamette olan Hsbeşi.tanm 
noktasında Lavransla buluştu. benı.er gü:ı:el ve elverifli bir 15000 aya&'ı bular. şimali garbi iatikametiae doğru 

Deveyle getirilen Neburk
0 

balge Yardır. Bıırası ıarki Af· Bu bal.enin toprak Ye mü- açılmak ihtimali de Yardır. Ba-
Emiriıı kafasıaı kendi elile kes- rikanın en yüksek yeridir. Bu nakalit gGçllklerine çok par- rada Italyaaın ekonomik nüfm: 
ti. Yanı•daki askerlerile Tah- yaylanın merkezi ve payiabtı lak cengiverler yetiştiren hal· mıntalı:a11 1906 liç tarafb ..d· 
rana döndü. Ayni günde Yo- olan Addis Abeba şannın de· kın husuaeü de iJlye .dilirse ı.,ması ile de 1tabul edilmiıtir. 
Ullg, Nabruk Emir adına ola- n z kıyısına en yakın mesafesi orta yaylaya varmak için bü- Her ihtimale göre, Eritreden 
rak bütün isi ıebleri ıarayın Cibuti Fransız demiryolu boyun· yük bir ordunun yıllarca nğ· ba11lıyacak olan bir aeferia ne· 
hüyük t6ren salonunda Yerilen ca, 3oo ıailclen fa:ı:'aılır.Habf'şis· raşması gereği jlÖze çarpar. ticeleri kart1bkb kuYYetlerin 
bir ziyafete davet etmifti. Şeb- tana yol veren bu biricik demir· Oç lhUmal sayısına, cinsiııe •e kurulutuna 
lerburada zaferlerinin ıonuC11Du yo'.unu ise lta!yan kıtalan kulla· ltalyanlana ukeri harek~Ue· bağlıdır. Her iki müstemlike-
alacaklannı umuyorlardı. Hiç namıyacaklardır. ltalyan Soma· rinde Oç ihtimal Yardır: de şimdiki halde bulunan 
beklemedikleri bir man:ı:ara tisinin biricik ve elviripiıı: !ima- 1 - Hudattaıı baflıyarak, •eya oralara pderDınesi --
ile karplaşblar. Büyük kabul 'lıı olaa Mugadiç'den Adls Abe- Habeşlerle herhangi bir harpta redilen ltalyaa kuvvetleriain 
ulonuada biraz dinlendikten ba'ya kadu ola• muaf.e ise, k ı.. • 1 k t,ir cetvelini aug· ıda göıteri-açalda .ndiJ..ek prtile 700 arşı. .. ~maga ça ı,ma sızın ,mu· ı r-
ıonra ansızın yemek salonunua •· •'1• b'*' mesafeye kadar iler- yerus. ( tam bir lbıJyp fulraaa 
kapılan açıldı. Masa göz ka- mildir. Müsteııılekenin en yakın leyebilirler. on ıekiz bin neferdea Ye bir 
maşbracak suretti'! ılislenmitti. noktasının uı.aklıiı 400 mildir ve 2 - Mevkilerini sağlamlaş· fatist fırkası ile on iki bin 
Her davetlinin yerinde, tabak- tek bir demiryolu yoktur. Faza tırarak Hebeşleri taYiıı:ata mec· aeferden ibarettir. Buaua içia 
lar içinde altınlar, mücevherat, olarak askerler dağlara nr• bu edecek bir sefer yapabi- Italyan fırkalannın Yuati mey-
değerli luımatlar ve daha bazı mak için 25~.ı mlil çölden geç- lirler. cudunu on bet bin uyabili-
hediyeler vardı. Sofranın orta- meğe mecburuur ar. 3 - Nihayet fngifi:ı:lerin Irak riz. Alaylar biıt aefer olarak 
atada, ıona albadan yapılmış ltcilyanlar harellete ve Kürdiatanda yapbldan gibi aayıbyor.) 

· tepıi içiade İle Nebruk Emirin Geçince taryare h&cumlarile yerlileri Muntazam ordu 1 
rözleri fıriamıt kesik bafı d•- Eritremüstemlekeııiadea bq- sıkıfbnıbilirler. Peloritaao fırka11 
ruyordu. Şah bir yanında ki- lıyarak harekete geçecek ltal- Üçüncü ihtimal hatıra gele· Gavinano " 
tibi, bir ya .. ada Lanau ol- yan kıtaları ela daha elrerişli mez. Zaten tatbik edilebilse Sahanda " 
dağa halde davetlileri tebeı- şartlar içinde bul1111J11ıyacak- mesafelerin büyüklüğü ve ara- Graa Saao " 
simle klll'fıladı. On iki bia !ardır. Burada Maaua adlı mü- zinin güçlüğ-ü dolayısile, bir Seferberlik halinde 
isiııia eliııde bulunan bu p- kemmel bir limanla müıtenıle· netice vermesi şüphelidir. En DPimi garvizon 

15,000 
15,000 
15,000 
15,000 

8,000 
birde şah va taraftarlan en kenin merkezi olan Asma- pratik görünen !,irinci ihtimal· Faşist kıtaları : 
iki ki9iyi geçmezlerdi. raya ve daha ileri ıriden dir, zira dağda yaşamağa alış- 23 Maıt fırkası 12,000 

Bu müthiı darbeye kim ina- bir demir yolu vardır ve sa· mış olan Habeşler çölden, be· 28 2 inci Tepi. fırkaaı 12.000 
aabilirdi? Şehler kendi adam· bilden ileride bir çok tepeler yazlardan çok korkarlar. Her 21 Nisaa fırka11 12,000 
!arı tarafından Şaha .abldık- bulunur. Burada 6000 kadem halde hudutta büy6k kuv•etler 3 2 inci Kanun fırkası 7,000 
lan kanaatına düşerek kor- yüksekliğinde olan tepelerde bulundurmak :ı:arureti olacaktır. Hepsi. 123,000 
kularından titriyorlardı. Nui- kıtaların birleşmeleri ve çöldeki Pamuk ekimi için Buaa hava kuvvetlerini, 4000 
riddin Şala asilerin her birine müthiş sıcaklığa maruz olma- Fazla olarak ta, ltalyaalar nefer kadar olan yardımcı veya 
ayrı ayrr bu kesik başı göste- malan mümkindir. Fakat bu· çoktanberi ltalyan Semalisinde 6zel kıtalan, 12000 neferlik 
rerek tebessüm ediyor ve ken- rida da en yakın demiryofu is- . pamuk ekimini ilerilelmek için kuvvetleri ilive etmelidir. ( bu 
dilerini affettiginiıı lıir nişaneıi ·tuyonundan Adil Abebaya yeni at-aı.i ilhak etmek iafe- 1011unculann tam miktarını bil-
i k ................................................................................................................................... . 

0 ma iizere verdiği hediyeleri mas Edvard Lana• biraı. rendi. Kaldredeıi uzaklatm~11 - MareıJal, Harp mektebi· 
alabileceklerini . söylüyordu. ayaklanmak, harekete geçmek, lazımgeliyordu. Enakıaı yaktı. nin nazariyeleri çölde sökmez. 
Şehler hepsi birden N'sİri ddi· gürültü yapmak ihtiyacım duy- . Piposunu tellendirdi. Fr:ınsıı. Topların ııraplara karşı bir 
niıı ayaklarına k~panarak af . mustu. Zaten oaun işe baılama· cepheainde nasıl bir vazife ile tesiri olacağını sanmayınız.Ge· 
dilediler. Artık parti kazanı!- madan önce etı çok ehemmiyet kar~ılıyacağ-ını düşünme~~ ko- neral Tavseadin yapabilecej-i 
mıftı. Lavran• daha bir kaç ay verdiği ..,. bu gGrliltil ·pabrdı- yuldu. Filhakika orası ıçm ~~ fey kendini muhasara ettirmek · 
Nasiriddinin yanında kalarak !ardı. Kabirede yerlqeli bir ay dütündiikleri vardı. Projelenaı olacaktır. Türkler Irakta mu-
lran ordusunu mümkün mertebe b" d ı kar d olınu•tu ki kapan_dığı evden dı- ıraz •• a A. haan ara fı e- zaffer olurlarsa Süveyf kana· 
Avrupa orduları ,eklinde or- ' ._ fi _., ki d O 

şarı çıkm~mış, bu münzevi ha- ueyeuı rw. lıaı da s:eçece er ir. zamaa 

ga~~~ e~~~!~aç:!~lbince in- yattan bunalmıştı, Bu odada 1916 S .Al•ytmı dSol~~ b~ııe Mıskınal bopltmkaktan ba9ka 
~ bir yezı makini11, bir yığın enesı 111&1' a ••~ ırşey mıyaca tır. 

.nıtere Naanddine istedim ka- rdula batkunıand Sir n.-

... -" h •· ka·at, bı"r tabanca, lıir ya- 0 n anı "''"". llilecliste bulunanlar bu ı6z-dar .Ui , mühimmat ye top la H · "''- d a ''---1 
tak Ye bu. . port mantodan 1 aıır o>ea a, ,..._. ara lere güldüler. İçlerinden biri : ır&ıdf'riyordu. Bir yanda petrol •- b ..ak -dd b 
ba•ka b"ır •ey de yoktu Odama aal'fl Üru tecaYU azır- Lavrans kendı'nı· hlla· kuyuları itletilirken Ö1e yandan ., ., Jı rd L kum d 

ı Perdeleri 11kı sıkıya iadirilmif yo u. aYrauın an a et- Tahranda sanıyor, dedi. 
ngifiz bakanlan Tahranda yer· tiğ'i alay da ilk hatta bnluna-
leşerek lranııı ekonomaal ha- bulunuyordn. Lavrans buraya: caktı. Fakat Lanaas Kahire- Kahkahalarda a 1aylı bir uıana 
yatını ellerine ıreçiriyorlardL " kendi mahpeaim .. diyordu. den ayrılmamı4 bulınnıyordu. •ardı. Lanam perdelerde• bi-
Lanaııs belki daha çok :zaman Arzusu · ile kapandığı bu dai· O burada çalıtınak istiyordu. rini çekti: 
burada kalacakb. Harp bınıa rede binbir ı•ytanet düşiln· Bir gün Martipl Alleııbiye ta· - Dıtarda yağmur yajı-
mani oldu.Dovaiııır Street tara- mekte idi. Lavranı burada, bin NYVWUDU anlattı. Fakat Ma· yordu. 
fından daYet edilen Casuılar bir eczalı kiiatlar içinde çah· reıal, General Tauend !rakta - Bunlana hepsi ten insan-
kralını daha önemli va:ı:ifeler ıırken, arkadıaıları olan zabit- askeri barekitı için aajılam bir !ar, dedi, Bu kad:ır ditlilere 

yaııacaktır. 
Hab .. ln ordueu 

Habetiıtaııa ıreliace, . kijlc 
üzeriade 1 ıailyon asken •ana 
da tophyabileceği500uk= Z, 
ynkaek hudadu • • 
fakat 300,000 saymak ct.lıa 
doğru elar. Adaa AY .... 
Habefler 100,000 ile l20,• 
araaında asker ıokmıqlarcb ~ 
0 u•an ba ummnl aeferberlilı 
sayılmıfb. Bwılana ocak ~ 
çiik bir kıaıaı muata:ı:am lı!' 
kUY•ettir. imparatorun •e &fi" 
ret reis.lemin husa orduları 
ba cümledendir. 

imparatorun Belçik-!1 •U! 
!imler tarafından terbıye edi
lea bassa ord11S11 ltet bin ae
ferdir. Silih bakımındu 1taJ. 
ya tank, tayyare, ıahra ba 
taryeleri, mitralyo:ı: •e tlifel 
itibarile 1st1ntlllr. Habefiataaı 
fulirett• olu allı açajl ....,. 
da taaldan ye topt.n rolds 
y alnı:ı: bazı mitralyö:ı:leri •ar 
dır. llüJııimm•tlaD çok liWıı 
..&ktir. 

Aıkerleri• kabiliyeti belli ol· 
aıyan bir wuurdur. Mabetle 
cengiYer •e ablı:aadırlar. Mı 
ıırWara Ye ltalyanlara kut 
zaferler kuanmıılardır. Faka 
Aduada Italyalann kumandı 
heyeti ve meYkilui elverifı 
deiiJdi. 

TacavUz 1ıarf1Sında 
imparatorun da, ltalyanlarıı 

da dayaııdıklan batka bir U11S11 

daha vardır. Habefler tecat'I: 
karııaında birleıecekler ııııU 
cinainden olaa Habqler idan 
ettikleri aüfusun nçte biri in· 
ler de idareleri altındaki atiret· 
!erin bir çojıı, Gala afireti gibi 
hükümete itaatlıdır. Diierler 
ise o kadar vahlidir ki her hıng 
bir taraf için kullanılaıınyacalı 
bir kunettir. Şimali prkl ç61· 
!erindeki Dona killer ~bi. Fa 
kat Habefi.tan bir derebe} 
memlektidir ve Roı adını tat1 
yan dere beyleri otta çağlar· 
Avrupada barolar gibi, 'bel bai· 
lanılamıyacak kimselerdir. 

Hiile Slllalenin taht li:ı:erİll 
.&eki hakları inkılr edilemez 
imparatoriçe Zaoclilunua u 
ibi olduktan sonra tahta çık· 
mıfhr. Bu imparatoriçe İlf 
oğhı ve bllyik Meııe6kin toru 
nu imparator Ley Yasa taht· 
tan indirildikten aonra yeniden 
hiikümdarlığa çıkmışb. Y •· 
ıu'nun bAIA yqadığı ve Galo 
Loulato dağlanacla esir tutul· 
duğu söyleniyor. Eğer ya,ayo · 
sa, fimdi 39 yatında ol•caktır 

Baadan ba9ka Habefistaaır 
anahtan aayılabilecek iki il 
Eritre baduduadaki Tirre ili 
ile Somali bııdaduadaki Huw 
ili pek emin değildir. Tigrey 
genç n pna haris Ras Siywr 
iclare ediyor ki Menelikin bi· 
ricik hamı olan kral Joaaır. beklirerdu. fer Savua otelinin mükellef sa· eau kurmayınca bu projeleri karşı ben ne yapabilirim? 

Lavrans Kahlrede loıtlarıada koteylerini alıyor, dialemek bile iıtemiyordu. Mareşalın yanından çıkınca 
K~birede General Allenbi güzel, ıe•;mli çiftlerle ; gön&I La nanı fikirlerinia hafiflikle . odasına döndli. Diltll•meğe 

ne~diıııde yerli i er bUro.su di- . , •yleacliriyorlardı. Birfiln Garb ahndı;ıa. ıriirilMe flPllan IÖy· claldL 

· torunudur. Şimdiki imparato
. nın iıtemiye istemiye kabltt 

mecbur olduğ ilbaşlarmdan 
•• 



Bu a kşaın gelecek olan 
Yarın ınulıtelitimizle 

maçı 

Uşak muhteJiti 
karşılaşıyor 

-------·-----·----·.__.·--~-Uşak mubtcliti İzmir muh- vantajdaki mevkiini muhafa-
teJiti İ 1 c karşılaşmak için bu zaya \'.alışacaktır. Geçen hafta 
akşam şehrimize gelecektir. Sakaryaya karşı canlı bir oy11n 
Uşak mıııtakasmm ve futbol gösteren Yıldırım defansı b• 
heyetinin bu temasın olması defa for hattına da iyi bir iki 
hususunda gösterdiği çalışma elaman almak surctiJe takımını 
ve f edakarhğı cidden takdir kuvvetlendirmiştir. Rahatsızlığı 
ederiz. hasebile Sakaayaya karşı 

Esasen Uşakta mıntakamn oyu11unu gösteremiyen merkez 
başında bulunanlar ve Uşak muhacim bay Hüsnü bu defa 
sporunu idare edenler müte- iyileşmi şolduğundan tam formu 
ıebbis ve azımkar inc;anlardır. nu bulmuştur. 
Bunu biliyoruz ve bunu bildi- Salihli ıpor ise iki hafta 
ğimiz için Uşaktaki terekkiyi evvelki neticeyi gidermek için 
de her zaman için pek tabii çok çalışmış ve hazırlanmış 
olarak karşılıyoruz. vaziyette gelecektir. Oldukça 
Uşnk muhteliti lzmir muhtc- tehlikeli elemanlara malik olan 

litinin karşıcına ilk defa ola- Salihlinin bu maçta Tevfik, 
rak çıkmıyor. Bundan üç sene Muharrem ve Cevat gibi yeni 
evvel Garbi Anadolu turnova- ve kuvvetli oyuncularla kad-
ıın-a kur'a bu iki takımı kar- rosu kuvvetlendirilmiş bulun-
ft karşıya getirmişti. O zaman maktadır. Bu noktadan Yıldı-
•iır bir mağlubiyete uiramak
la beraber Uşağın 2'enç ve tec-
rübesiz muhteliti ezilmeden J 
oynamıştı. 

Şimdi ise vaziyet değişmiş · 
tir. Uşak Futbolu eski halin
de değaldir. Ve muhakkak ki 
ileridir. Muhtclitin icinde Naz
mi j;!ibi Türkiye Futbolunda 

tanınmı~ Elemanlar vardır. 
Uıak Futbolu ise o temastan 
aonra boş durmamış ve civar 
mıntakalarla daimi temas ha
linde bulunmuştur. 

Sonra Uşak muhtelitinin bu 
karşılar.ma için hazırlandığını 

da biliyoruz. Oradan yazılan 

bir mektupta deniliyor ki: 

Ege bölgesinde lzmirin en 
fiiçlü rakibi kuşkusuz söylemek 

gerektir lci Uşaktır. lzmire gi
decek olan karışık takımda çok 

f 

rım - Salihli maçı bu haftanın 
en mühim karşılaşması olacak
tır. 

BugUnkil maç 
Bugün akşa.m üzeri saat 

17,30 da hava turno\•asıyın dömi 
finel m::ıçlarmdan Altınordu
Buca maçı tekrar edilecektir. 
Bu maç Bucanın itirazı üze-

rine olmamış sayılaarak futbol 
heyetince yeniden oynatılmağa 
karar verilmiştir. 

Altayın seyahati 
Manisa Sakarya kulübünün 

vaki dı&veti üzerine Aytayın 

birinci ve ikinciden karışık bir 
takımı Pazar günü Manisaya 
2"idecek ve Sakc:ırya ile karşı
laşacaktır. Altay takımı maçı 

yapar yapmaz otobüsle hemen 
şehrimize dönecektir. ,l20'.JEW i 3 l I El IC!lillallilm11Kv.Jlllb. 

değerli elemanlar vardır. lzmir 
maçı için futbol kurulumuzca 
düz nlenen bir pro2'ram içinde I 
çalışmalara devam oluna gel- ~ 
miştir. 

Borsa I-Iaberleri 
Dün Borsada 

Yapll~n Sall,lar 
~ 

Uz Um 
Bize 2'elince: 
lzmir muhteliti bu karşılaşma 

tçia hiç hazırlanmamıştır. Yal-
nız lstanbul muhtelitinin şeh· 
rimize çağırıldığı biray evve ki 
haftalarda bir iki ekzer·iz yap
mıştır. Ve şimdi ise o karşı
laşmaların verdiği tecrübe ve 
oyuncuların azçok forumlarına 
güv~njlerek Uşak muhtelitinin 
karşısıne çıkılacaktır. O za
manki muhtelitin son kadrosu 
anlaşılmıştı. 

Yarın çıkacak ıauhteliti de 
çağırılan oyunculardan anlamak 
mümkündür. Fakat bunu yaz
'Eağı yarına bırakıyoruz. 

lzmir muhteliti ~erçi formun
~en biraz kaybetmiştir. Fakat 

yarın çıkacak olan takım da 
kuvvetlidir. ve muh;ıkkak ki üç 
ıene evci Uşak muhtelitini 
farkla yenen lzmir mutelitin
~en çok daha kuvvetli, tecrü
beli ve tekniktir.Uşakla kardeş
lerimiz bu defa da çok çalışmak 
mecburiyetinde kalacaklar ve 
terakkilerinin derecesini anla
mak için fırsat bulacaklardır. . 

MANiSA 
Lik l\'1açları 

Manisada iki haftadır devam 
eden lik maçları hararetli bir 
safhaya girmiştir. Bu hafta 
Salihli - Yıldmmspor takımları 
karşılaşacaklardır. Manisanın 

Sakarya ve Yıldırım takımları 
bu ikisi de aynı ve müsavi 
puvanda beraber yürümekte
dirler. Salihli ile yapacağı ınaç 
çok mühimdir. Bu maçta Yıl
dırım da Salihliye galib gel-

_aek için çok u.araıacak ve pu -

Çu. Alıcı Fiat 

255 M j Taranto 10 11 25 
31 Ş Riza Halef 10 25 11 
27 Alyoti bi. 9 50 10 
10 Y İ Talat 9 50 9 50 

Zeytinyağı 

Kilo Alıcı Fiat 

15000 Turan fabri 25 50 25 50. 
Zahire Borsası 

Çu. Alıcı Fiat 
682 Buğday 
85 Bakla 

225 ton " 

5 
4 25 

6 
4 31 

25 Susam 11 11 
425 kilo yapak 49 49 

,, A ' 

Para Piyasası 
28-6-1935 

Alış 

Mark 50 25 
İsterlin 615 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 60 
Belga 21 12 
İtalyan lireti 10 32 
İsviçre Fran. 40 92 
Florin 85 15 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Austr. Şilini 23 50 

Satış 
50 75 

620 
8 30 

80 
21 62 
10 40 
41 17 
85 50 

5 27 
24 

Tayinler 
Manisa mektupculuğuna De

nizli mektupçusu Bay Şevki 

tayin edilmiştir. 
Bay Şevki vılayetimiz mek

tupçuluğunda senelerce bulun
muş güzide 2"ençlerimizdendir. 
Yeni vazifesinde muvaffak.iyet
Jer dileriz. 

§ Manisa mektupçusu Bay 
Talat Denizli •ektupçuluiun• 
tayin_ edihnit~ ' 

YENi ASIR 

Bir tavzih ' . 
27-6-1935 günlemeçli gaze

tenizin Nrllofluk başlığı altın
daki yazınızda ocağımızı all
ltadar eden mes'elenin şu su
retle tavzilıini yalvarır Ye aay
gılarmu sunarım: 

AdıRın Yusuf oğlu Baha 
olduğunu söyliyea ve ocağı•ız 
ile hiçbir ltqlantun bululllDl
yan bir genç 25-6-1935 gecesi 
saat 22 de ocağımıza sarhoı 
ve yüzünden yaralı bir halde 
sıı?"ınmıı olduğlHldan ocağımı 

:zın " İlk yardım s.ğhk ko!u " 
nda tedavisi yapılarak ifad~si 

alınmak üzere lkiç~şmelik Pglis 
merkez karakokına gönderil
miştir. 

Dedikoduya yolaçmamak için 
~e~en hali olduğu fibi bildi
rırız. 

Başkan 
Bahll 

tf'CT..7Y77777.TL7//ZZ/L/Z/L.7 .. ":1 

~Müjde t11iijdeve 
~ Yine ınü ·de 

Bayanlar yeni gcien son 
fil ilaçlar ile makine altında ~ 

11-.: hiç vücut !il aklık duymadan !'\ 

~ dokuz ay garanti LÜL~ ~ 
~ BÜKLE ve YOLLU ün- t\ 

t\ dülasyonlar fen ve san'atın ~ 
~ en son model alat ve yeni- ~ 
~ liklcrini görmek için diplo- K 
~ malı kadın berberi Minik 

SITKININ salonuna uğra
:\ yınız. Ündüle yapmak isti
~ yen bayanlar bir gün evve

linden randevü nisanlar. 
Keçeciler caddesi 122 nu

~ maralı üç katlı binasında 
Telefon 3101 
1-15 (880) 

'>.:.'J-2'ZZZZY77..7..z7/JJ /Z7ZZZZh~ 

'' hiç 
aşe 

bir şeyi 
ıya-

l!!J 

1 

Saat çalmış 
Tahafiyecikrde Kohen lti

raderleıin maaz.asında Mehmet 
oğlu HaliJin ~nısekiz lira kıy
metindeki saatı çalınmı~ır. .......................................... 
Bu yani pullra g saat 
MUddaUe eablt kahr 

Bu 
tecrübeyi 
yapınız" 

~1 

Artık burnum parlamıyor ve 
eminim ki tenim biitün gün 
tazeliğ ni ve kadife ~ibi yu
mu~aklığını muhafaza edecek
tir. Sabahları benim "9 saatlik 
pudra,, tabir ettiğim (krema 
köpüklü) T okalon pudrasını 

kullanınız. Şimdiye kadar kul
landığım bütün pudralardan 
fazla olarak uzun müddet ~a
hit kalan bir pudradır. Terle
meden katiyen müteessir ol
maz. Rüzgardan veya yağmur
dan bozulmaz. Bu pudra cildi 

kuvvetlendirir ve münbesit me
samatı 2iderir. Siz de 9 ssat
Jik tecrübesini yapınız. Yeni 
scvimliliğinize hayran olacak-

~RiPi alırsa 

[!!] 

1 
Üşütmekten mütevellit bütün ıstırapları dindi

rir. En şiddetli baş ve diş ağrılarını keser. Nez
leye, gripe ve emsali hastalıklara karşı bilhassa 
tavsiye edilmektedir. 

Her eczanede bulunur. Fiati 7,5 kuruştur. 

Bir üfürükçü yakalandı 
Gaziler mahallesinin kemer 

sokağında 3 numaralı evde otu
ran Trablus garplı Said oylu 

29 Haziran 1935 

Saçları döiilenler 
Koınojen l{anzuk 

Saç Eksiri 
Saçların dölcülmesine ve kepeklenmcsinc mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvetleadirir ve besler. Korno jen saçların 

gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. Ko

mojen Kanzuk saç esksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazalarında 

bulunur. 

Sağır Dilsiz ve Kör er •• • esses _ ı 
ürlüğünden: 

Aşağıda cins ve miktarile muhammenatı gösterilen bir genelik 

yiyecek yakacak ve sair gerekenleri 5 Temmuz Cuma günü saat 

15 te Izmir sıhhat müdürlüğü dairesinde toplanacak komi yon 

önünde verilen bedeller haddi layık görüldüğü takdirde açık 

eksiltme ile isteklisine ihale edilecektir. İsteklilerin hususi şart
larını görmek üzere her gün müessese idaresine ve ihale günün

de komisyona başvurmaları Han olunur. 

Cinsi azami aıgari 

kilo kilo 

Ekmek 1 inci nevi 9000 12000 
Koyun ze kuzu eti 2000 2500 
Dana eti 1500 1700 
Sadeyağı "Urfa Birecik malı,, 700 1000 
Zeytinyağı "Ayvalık azami 2,5 asitlik 400 600 
Şeker "toz,, 600 
Pirinç "Tosya l inci nevi,, 1300 1700 
Şehriye Ekstra nevi irmikli 150 200 
Makarna Ekstra nevi irmikli 250 350 
Kuru fasulya "Çalı Karadeniz,, 500 700 
Nohut Karabiga '1iri taneli,, 300 400 
Mercımek iri taneli 150 300 
ince tuz 

Salça 

Süt 

Yoğurt 

Sabun "l inci çamaıır sabunu,, 

Soda 

Odun kömürü "meşe., 

Kok kömürü 

Yumurta 
Patates 
Kuru soğan 
Domates 
Patlıcan 
Taze fasulya 
Limon 

B 

300 400 
70 100 

800 1000 
800 1000 
600 700 
300 300 

3000 4000 
10000 14000 

8000 10000 
1500 2000 
1000 1500 
1250 1500 
4500 5500 
600 700 

3500 4000 
16-20-25-29 

kilo ve adedin 

muhammenatı 

kuru, santim 

8 50 
35 
20 
80 
32 
inhisar fiab 

24 
25 
25 
14 
10 
15 
3 inhisar fiatı 

25 yeni mahsul 

10 
15 
25 
7 50 
3 

devlet rayicine 
göre 

1 kuruıtan 
6 
6 
5 
1 50 
8 
2 

1750 (840) 

s 
Ömerin üfürükçiilük ettiği gö
rülerek tutulmuştur. Evinde ya
pılan araştırmada muska yaz-
mağa mahsus dört kitap, hazır 
nushalıır, bir şişe içinde safran 
ve bazı tohumlar bulunmuştur. 

fabrikanın mahsu üdür 
Evde bulunan Hüseyin kızı Zi
ba Melahat, Hamza kızı Hani
fe, Ali kızı Hayriye ve Hasan 
kızı Mürüvvet isticvab edilmiş
ler ve muska yazdırmak içi• 
~eldilderini ıöylemiflerdir Ömer 
hakkında tahkikata devam 
••lilpektedw. 

Eşlerinin çok üstündedir. Hele son yapıkları beğenilmeğe değer 

Türkiyenin her tarafında 
..A.N9~.A.RA.. Birası içilir 

•• k•• içilecek biricik ulusai bira budur un u Her yerde arayınız kolaylıkla bula-:aksınız (865) 
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a ır 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehanesini 2 nci Bey
ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tc1• 3956 

Evi Ka. antina tramt • cad
desi No. 596 Tel. 25ıı:i .... =='&"': 

l}oktor 

A. Hiza Uneln 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza lınlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 =======- ........ 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Raatken mütebaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edeavileri 
Ylirüyenıiyen ve bilhassa 

RAŞiTİK çocuklara Ultra -
Vio:e tatbık ve Rontken 
ile l"EL tedavileri yapılır. 
İkiaci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
Telefon; 2542 

H 3. 1281) 

2 

lzmir ve civan için 

l'enı Atıur Sahife• 

Bayıltmaz 

ÖLDÜRÜR! 

umumi deposu: Kardiçalı han No. 71-75 
Telefon : 2802 

... 
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il 
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~ 

~ 
Xıwaue~~i 

. -t 
ancak H iV EA ile duyulur. Gune~ ~ 
banyosundan evel vucudunu bol Nıvea ~ 

kremi veya N İVEA .el' ıle ıyice ,& 
~ 

uv ! Boylece guneşten yanmak ıehlikesi e 

~· 

ek aın detil h kikai 
Yeni çıkan, 

Fabrikası 

Alırsaııız Bir daha t .. vrupa kumaşı 
aramazsınız. Katiyen kırışn.az. Sizi sık sık 
elbise ütületmek zahmetinden kurtarır. 

Halis yün 
1 

Cazip renkler 
1 
1 Zengin çeşit 

Terzinizden bu fabrikanın 
• • • 

kunıaşlarını ısteymız. 

Umumi satış • 
yerı : 

zade halı 

Birinci 
limited 

Kordon 
şirketi 

Azimet 
ace e 

dolayisile ' 
satılık 

{/ /./ kalkar, citdıne gıpta uyandıran bır guzellik i 
!ff'iR...--"'..,, ~_gelir, Falıat hiçbir zaman ıslak vucutle -4 

güneş banyosu yapma ve kwvetli • 

ıı:u"eş altında N İVEA masajını 

Çolak 
'l'ELEFON: .2360 

Alman markalı, çelik plaka 
kort kruvıı,ze güzel b:r p;yano 
ve Phileo mrkalı 7 lambalı 
radyo, i~tiyenler 2-ci Kordon 
191 num~raya saat 10 dan 5 .. 
kadar müracaatları ılan olunur. 

2 • 3 (860) 

Paris fakült~sinden diplomalı 
Diş tabipleri 

Juzalfer Eroğnl 

Keınal Çt'tindağ 
Hastalarını her gü'l sabah 

saat dokuzdan bıış!ıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 ıı 

kadar memleket hastanesinde 

.~ ........ , ....... m;:;ıııı 

Göz Hekimi 

Mitat rel 
Adres • Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baası yanın , . 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(292) 
~JXZ//..L////////////"""/J 

Satılı evJer 
Bucada istasyona yakın 

kllçük bahçesi, tatlı akar suyu 
ve kuyusu ve elektriği olan 
birer katı. kullanışlı iyi halde 
i\c:i ev birlikte sahbktır. iste· 
yenler Bucada Tevfik Fikret 

"\ ıokak 6 numarada Rük evin
den sorıunlar. 4-5 (858) 

'XT/~/!/.l'f/!J"2'}1ti'/'.//7T.Jl!TYJJ' 

·Göz He~imi 
Bürhan Bengu 
Memleket hastanesi ıtöz 

mütahassısı 

Muayeneha•eıi ikinci 
Be]lcı sok~l; mımara 80 

r ele! on: 382!1 
(r-26 

- · ~ icap ettıkçe tekr .ırla ! 

lzmlr el diye in n: 
1-2631,65 lira bedelimuham

meneli Çocuk yuvasının bir yıl
lık erzak ihtiyacıBelediyeBaşka
tibliğ'indeki liste ve şartnamesi 
veçlıile 2 7-935 salı günü saat 
10 da açık eksiltine ile ihale 
edilecektir. iştirak için [ 198 ] 
lira muvakkat teminatla söyle· 
nen gün ve saata kadar Bele· 
diyedeki Komisyona gelinir, 

2 - 770,55 lira bedeli mu· 
hammenli Darülacezenin bir 
yıUık erzak ihtiyacı Belediye 
Başkitipliğindeki lfate ve şart• 
namesi veçhile 2- 7-93 5 salı 
günü saat onda açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. iştirak için 
(58) lira muvakkat teminatla 
söylenen gün ve s:ıata kadar 
Belediyedeki komisyona gelinir. 

3 - 300 lira bedeli muham
mineli mıntaka 1arda yoksul has
talara verilecek bir yıll!k ilaç 
Be'ediye başkiıtipliğindeki liste 

1 ve şartnamesi veçhile 2171935 
Salı günü uat 10 da açık ek
siltme ile ihale edilecektir. 

İştirak için 23 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve saata 
kadar Belediyedeki komisyona 
gelinir. 
4-4922,40 lira bedeli muham

menli 1240()() Hfo,u merkez hn 
zifat lıayvau~ıırı ve on altı bin 
altı yüz kırk kilosu karşıyaka 
tanzifat hayvanları için bir 
yıllık ihtiyaç o!an ceınanl40640 
kilo arpa belediye başkatipli· 
ğindeki şartnamesi veçhile 2/ 
7/93S Salı günü sart 10 da açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 

lttirak için (370) lira muvak
kat teminatla ~öylenen gün ve 
saata kadar belediyedeki ko
misyona gelinir. 

S - 1262, 17 lira bedeli mu· 
hammenli Karşıy:!ka tramvay 
hayvanlan içın bir yıllık ihti
yaç olan 36062 kilo arpa be
lediye başkatipligindeki şatt· 
namesi veçhilc 2-7-935 sıılı 
?'ünü saat onda açık eksiltme 
ıle ıhale ediieccktir. 

lıtirak i in doksan be lira 

muvakkat teminatla allylenen 
gün ve saııta kadar belediye 
komisyonuna gelinir. 

6 - 2212,80 lira bedeli mu
hammenli 94000 kilosu merkez 
tanzifat hayvnnlan ve 16640 
kilosu Karşıyaka tanzifat hay· 
vanları için bir yıllık ihtiyaç 
olan ceman 110640 kilo kalın 
buğday kepeği belediye baş· 
katiplijtindeki şartnamesi veç· 
hile 217/935 salı günü saat 
10 da açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. 

iştirak için (166) lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
saate kadar belediyedeki ko· 
misyona gelinir. 

7 - 812,50 lira bedeli mu
hammenli Karşıyaka tramvay 
hayvanları için bir yıllık ihti
yaç olan 40625 kilo kalın buğ
day kepeği belediye bıışkntip
liğindeki şartnamesi vechile 
2-7-935 salı günü saat 10 da 
açık eksiltme ile ihale edile
cek tir. 

İştirak için 61 lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar belediyedeki ko
misyona ge.inir. 

8 - 251 lira 60 kuruş bedeli 
ke,ifli 526 adet süve taiı be
lediye batkitipliğindeki keşif 
ve şartnameşi veçbile 2 - 7 935 
Salı ctünü s>ıat 10 da açık ar· 

Q 

tırma ile satılacaktır. 
İştirak için (19) lira muvak

kat temiııatJa söylenen gün ve 
saata kadar belediyedeki ko
misyona gelinir. 

9 ·- 541,25 lira bedeli mu
hammenli Gündoğduda elli se
kiz adanın 433 metre murab· 
baındaki yirmi yedi sayılı ar· 
aasının taksitle satışı Belediye 
ba,katipliğindeki ~artnamesi 
vechile 2-7-935 Salı günü sa
at 10 dıı açık artırma ile iha· 
le edilecektir. 

İştirak için (41) lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
sanla kadar belediyedeki ko
misyona gelinir. 

1 O - 742,81 lira bedeli mu-
hammenli Giindoğduda eW 

Açık havada 

Bırakılmış 

l(lLVINATOROA 
' saklaıımış bir gıdamn 

• 

Daimi Sıhhat Sigortanız 

SICAK, yedığiaiı bütün yemrklerdr mik· 
roplar doğurur. SO~UK, bn mikropları 61düriir. Banan için bir 
elektrik soğuk hava dolabl satın almalmnız ~c bunu alırkrn "' 
(}i<ini srçmtlisiai1. 

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

Satı, yeri : ARTÜR VETTER [ SAHİBiNİN SESİ ] Samaniıkelesi 
······•····•··••···••··••········•·········•·•······•••···•·••·········· .......................................................... .. 
dört atlanın 594,25 metre mu· hammenli Eşrefpaşada 603 sa- ı s t J k 
rabbaın~aki dört sayılı .arsası- yılı kahve yanındaki 15 metre a ı 1 
nın taksıtle satışı heledıye bat mırabbaı yol fazlası belediye 
katipli~indeki şartnamesi veç- ba,katiplii'indeki şartnamesi ı Demirci ve maran 
hile 2-7-935 salı ıüna sııat veçhile 2-7-935 salı günG saat ! goz aletleri 
onda açık arttırma ile ihale 10 da açık artırma ile bir se· 
edilecektir. ne kiraya verilecektir. Karataı tramvay caddesinde 

Iştirik için S6 lira muvak- iştirak için (2) lira muvak- Asansör c varında 408 numa-
kat teminatla ıöylenen gün kat teminatla söylen n gün ve rada de•irci ve marango:ı: dük· 
va saata kadar belediyedeki saata kadar b lediyedeki ko- kanına ait bilcümle takımlar 
komisyona i•linir. misyona geliııir. satılıktır. Talipleri• maha\lia., 

11 - 25 lira hedeli •• ~u; ••• 15-. 19:-25-29 (833) 1746 •firacaatları.. 3-3 (869} 



ahlte 10 

F ra telli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPA. 'YASI 
ORESTES va;>uru 26 hazi· 

randa ı:elip yükünü boşalttık· 
san sonra Burga• Varıl.il. \'C 

Kös.tence için yük alacakbr. 
SATUR, 'US vapuru 29 hıı

ziranda gelip 4 temmuza kadar 
Anwer•, Rotterdam, Am•ter· 
dam "" Hamburr limanları 
içia yük alacaktır. 

ORESTES vapuru 13 tem· 
muzdan 18 temmuza kadar 
Anwer•, Rotterdam Amsterdam 
-.e Hamburg limanları iç İn 
yük alacakbr. 
SVENSKA ORıENT LıNıE 

• v. 
an Der 

Zec & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

MOREA apurn 24 hazi-
randa beklcniyr.r. ~7 hazirana 
kadar Anvus. Rottrr.l.am,Hıım· 
burg ve Breme:- !imanlarına 

yük alacıı.)dır. 
AVOLA vapuru 8 lemı.ıuzda 

bekleniyor. 11 •emm\lza kadar 
Am·eu, Rotterdam, Hamburg 

ve Brcmen limanlanna yük 
alacaktır. 

SERÜICE DIRECT DANUBIE ' 
Tuna hattı 

DUNA vapuru 30 haziranda 

bekleniyor. Budapeşte, Bratis-

ROLAND motörü 25 hazi· lava ve Viyanaya yük alacaktır 
randa Rotıerdam, Hamburg, 
Copenhage, Danh:ig, Gdynia 
G6teburg, Osla ve İskandin8\·· 
ya limanları iı;in yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri ü:ı.erine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birincı Kordon Telefon No. 
2007 2008 

SAr.TLAND motörü 8 tem
muzda Haınburg Copenhagc, 
Danzig, Gdynia, Goteburg 
Oılo ve Iskandinavya liman· 
hırına hareket edecekti•. 

, 
NATlO 'AL STEAM NAVIGA 

TION Co. OF GRECCE 
lzmir • Nevyork arasında 

ayda b;r muntazam sefer 
RI 'OS vapuru 21 temmuzda 

lzmirden (doğru) Nevyok için 
yük alacaktır. 

Yo'cu , . ., yük kabul eder 1 

SERV.CE MARITİM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda 

bir muntaz am sefer. 
PELEŞ vapuru 14 temmuzda 

elip 15 temmuzda Malta,Mar
ıilya ve Barcclon limanlarına 

hareket .. dedektır. 
ılandaki hareket tarihlerınde 

ki değışikliklerdf;'n acenta mes

uliyet kabul etrnez. 
Fazla tafsilat için İkincı kor

donda Tahmil Tablıye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO ,·apur acente! ğıne 
mllracaat edilmes: rica olunur. / 

1 elefon 2004-2005 

f)oktor 

Osman 
Deri ve tenasül has

talıkları mutahassısı 

Kemeraltı Şamlı sokak No. 19 
Saat o~dan on ikiye ve 

iki buçuktan altıya kadar 
hastalarını kabul eder. 

Tal ebe velilerine 
llk H orta mektep tale· 

bc!erinden ikmale kalan c;o· 
cuk!ar yeni bir metod ile 

çok çabuk zamı:nca imtihana 
hazırlanırlar. Taliplerin ida
hanemi:ı.e .ı - Z rumuzile 
müracaa ları. 4 - 10 

:·················································~··················· 

= TAZE TEMİZ UCUZ 
ILA\~ 

HER TÜRLÜ TU 'ALET ÇEŞİTLERı 

Hamdi Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karşı~ında 

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

' Cl 
-

Sınıf--
t~·ks tel 

Biit !in lzıuir l ilt>r burada hulıısırı·lar ·• === T epebaş1 Beyoğ u === 
MUsteclrl: BUtUn lzmlrlllerln teveccUhUnU 

ÖMER 

1 

'teni Asır 

Oliver Ve Şii. 
LiMiTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BtRİNCİ 

KORDO ' TEL. 2443 

THURSO , apuru 25 hazi

randa Hull, AnHrs ve Lon

d ıı.dan gelip tahliye<lc Lcı'.u

n:ıcak ve ıı.;-ni ıamanda Londra 

\'C Hııll için yU.r alacaktır. 

ROU\1ELIA~' vapuru hazi

ran sonunda Liverpool ve Svan

sea'dan beklenn1ektedir. 

NOT: Vürut tarihleri ve 

~apurlann isim 1eri üzer: ne mesu' 
liyet kabul edilrn e:ı:. 

VAPURCULUK TÜRK 
ANONiM ŞiRKETİ 

IZMIR ACENTELICi 

Sı\KAR ' A 
Vapuru Her PAZAR 

günleri saat tam tG da 
hareket ederek PAZAR
TESl günleri saat t&da 
İstanbu!a wanr. GALATA 
RIHTIMINA YANAŞIR. 

Ayni vapur her perşembe 
iünleri galata nhtımındaa 
tam saat 16 da hareket ede
rek CUMA günii saat 16 
da İz.mire uır. 

Fazla. Tafsilat için : Bi
rinci Kordonda 92 numara
da lzmir acenteligine müra
caat. Telefon 3658 

Zttıı~ ldak 
~ac'eı_ Kömürü 

0,10 yıkanmış ,kömür beher tonu 2rabada teslim 

Lira: 13 
Perakend.,, satış kilosu 1,5 kuruş 

Silindır \'e her ne,·ı fevkal5de kömürü yalnız 
Kestane pıııarında Bardakçılar sokak No. 10 - 12 

F. Perpinvani 
Mağazasıuda bulacaksınız 

Telefon 3937 

ATT 
Makina Fabrikasının 

Nı\ı JDAR ÇIKRIGJ 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıda k i 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet nokagı No. 3 

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMIR 

EDKAL iNA 
=·· 

iZ Mi R " 

o ı Pamuk ensuca ı r··rk 
: 1iibaclil 'e gayriıniibadH 

bonoları alır '<· satar 

..A..1 >:ı:=t:ES 
lzmir K &"meraltı caddesi 

Hacı Hasan ottlinde 60 numarada 

BAY CAViDE 
Müracaat 

8-156 
Telefon 3903 

(844) 

Anonim Şrr et· 
"' ı k• t.lı \ \ I· >Z ,_ J ıl o ı ı l,.,, ı : f,.• ı , rıl ~ lfol~ıtfll!lllfdldır 

l'ı>rtı Ponıuiiıındarı Al, 7 ay1ıııu. Köpekbaş. Dt?f1lrmen, 
Gl'ylk ııe L"ylak Markalarını """ her ıı~vı J{ııboı hezı 
ınıa l l\h·'t :1t • l,ıe olııp llJttf J :ırı ... \,· r u p JJ llJ .,.nı tip uıon~u 

""''" a ltııH t r 
Telefon No. 2 211 ve 3 06'7 
Telgraf adresi: Ba.y r a.k Izm.i r 

(H 1) Per. 
!ll!:R~ ........... .. 

AR 
BU SUTUNDA HEPİN·
Zİ ALAKADAR EDEN 
YENİ BİR HABER OKU
y ACAKSINIZ. 

'-. .. ocuğunuz zayıflıyor 
Zira aaauiain siidü kin değildir 

Yardımcı bir gıda lazımdır 
Bay doktor Ali Vahit biu.at hazırladıiJ • litlli 

unu talı dim ediyor 

LA.KTilW 
Sütlü ua 

Çocukta aaacı, iıhal, haıı•sızlık ,.e kuamalar 
varu onları fiderir. 

Ke•ikleri kuvvetlendirir 
Elleri ııkışhnr 
Ail&"yİ inek ıütü derdinde• kurtarır 

İnkıbaz olmıyan çocuklu İçin 

D T STln 
Sütsüz un 

Çok şayanı tavsiyedir 

Bay Dr. Ali Vahit tarahndan ~ureti husuıiyed" hazırl ... -
nan et ıulu mercimek, beze)y, ve digu hububat unları 

yakında piyasaya çıkarılacaktır. 

• Umumi depo: 

Lütfi Krom ecza de osu 
Po ta l.:utıısıı 215. İzmir 

DiKKAT : Fiatlerde tenzilat yapılmıtlır. 

Beher kutusu 50 kuruştur 

Eczacı Kemal Aktaş 

Kolonya ve esanslar 
Koku, ıevk, merak, uğraşma işidir 
Eczacı Kemal Aktaş diyorki : Çocuklıı

gumda, gençliğimde kokuya ,merakım bü
yüktü ( 30 ) senelik eczacılık liayatımd;ı. 
hep koku ile uiraştım. 

İşte eserlerim : iddia ediyorum benim 
kokularımdan daha üstün bir· koku bulup 
göstermek imkanını wermi}·orum. · 

ıZMıRLİLER 
Şahidimsiniz degilmi ? 

Gönül, Babarçiçeği, Albnruya, Y 11.sem.in, 
Fulya, Leylak, Akşamgüneşi, Sonh:ıtıra, 
Menekşe, Amber. 

25 - 35 - 50- 15 - 100 
200 kuruşluk şişeler. 

Dikkat edeceginiz iki nokta 
vardır. 

Birisı Ecıacı K~.mal Aktııı 
markaoı. 

İkincisi 

Hilal eczanesi 
Takliti yoktur, ~iinkü yapı· 

lımamakdadır. 

lıimlerini bcn2etenler a. ıi
lannın kıymetini ıı;österme,•e 
yarıyorlar Jıadar. . . · 


