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Mamulab Sandal-ı 

yelerini Her Yerde 
Arayınız. 1 

Cwulııır i yet ilı._ Ve ()ıon1ıuri !l!i Eseı· iJı i ıı Belı·çis i, Sabahları Çt kar Siya st Gcızeted iT Yeni Asır matbaasında basılmışhr. 

iz 1 ir bir 
Turist şarı 
Olabilir 
(Ş.ar - Şehir), ( Ödev-Vazife ), 
( f zer - Eser ), (Öntük - Asarı 
lltika), (Arsıulusal - Beynelmi
lel), (ilişkin - Müteallik), (ılgi
~İzlik - Alakasızlık ), ( Evren
Alem), (Konu - Mevzu), (Ulu
şan değrelcr - Resmi daire- · 
:~r), (Gezmen - Seyyah), (Ge-
ışme - inkişaf) 

--......-. . 
. Turistik bakımdan büylık 
ılı:i uyandırabilecek durumda 
tlan ş<ırlarımızın, bu işi, ciddi-
ı~lc ele almamış bulunmaları 
Yuzünden, geniş bir zenginlik 
k_~Ynağından yoksun kaldıkları 
fuphesizdir. Bunlardan her biri, 
•endi payına düşen ödevi ya
P:ırak, göğsünde yatan tnrihsel 
ta!1.sıkları meydana çıkarmağa, 
0rı JinaliteJerini işlem eğe değer 
"~trniş olmasaydı, her yıl, yüz 
bırılcrce turisti çeken memle
ketler arasmda, bizimkiier de 
~er alacaktı. lzmire bakınız: 

Urada, Avrupalıların görmeğe 
can attıkları bir çok izerler 
"~rdır. Böyle iken, lzmir, ön
:ukleri kalmamış bir şar sayı
ır. Arsıulusal boroşürlerde. Ar-

lteolojiya ile ilişkin izerltrde iz. 
llıirin Mont Pagüs'ü (Kadife ka
lesi ile) Pont de Caravane'nın
dan ( Kemer köprüsünden ) 
ba ka hiç bir şeye rastgeJin
rtıez. Bizim ilgisizliğimiz d.e bu 
bilgisizliği devam ettirmekte
dir. Şarımıza arasıra uğrıyan 
İuristler, Mont Pagüs'ü ve 
Kemer köprüsünü görmeğe ko-
f ar.hır. Biliyoruz ki, Kadife ka-
(!sınde görülecek büyük bir 
Şey. yoktur. Kemer köprüsüne 
~elınce, burası, bir zamanlar 
ilgi uyandırabilirdi: Zira bin-
erce dl!velik karvanların top
:~ndığı yerdi. Yalnız. bu orijina
ıte bile, Avrupalılarda merak 
h~andırmağa yeterdi. Bugün 

oylc bir şey yoktur. Fakat, 
bu iki yerin kat l..at üstünde 
0 1an eşsiz bir izer vardır ki 
İ Uristler için yepyeni bir konu-
dur. lzmirin Agorası, eski İzmir 
t~~ yıl on binlerce turisti çeke-
ılır. Yeter ki, bu varlığın ta-

fıdığı değeri bilelim. Koca İz
lnir Şarbaylığı, bugüne kadar, 
~arın gelecefrini ilgilendiren bu 
1ıerlerin bir gün önce mey
dana çıkarılması için ne yap
lnıştır? Büyük çalışmalarla an
~ak bir parç:ısı alana çıkarılan 
lırnir Agorr..sını, İzmirde yaşa
Yanlardan haç kişi görmüştür? 

.~.?zan yangın yerlerinde gö
lnulu hazne1er arandığını duya
tıt. Bir hayal arkasında koşan 
rıuşnn değerler, baş arını eski 
ırnire çevirip te, burada ger
~~kten saklı bulunan hazneleri 
,Uşünmezler bıle.. Yangın yc
tınde bir avuc altını aramak, 
a~_ırlarca memleketin yuzunu 
Fu!dürecek olan tarihsel izer
krı alana çıkarmaktan daha 
b~laydır elbette... Ve biz hep 

oyle kolay kazançlnhn arka
~1.nda koşn.ağa alıştığımız için
ır ki, gelir kaynaklarını nncak 

jile tutulan, gözle görülen alan-
arda ararız. Bir gelir kaynağı 
Yaratmayı aklımıza getirmeyiz. 

k İzmir, belli başlı Turizm mer
b eıleri ara.sında yer alsa, şar
t aylık bundan az mı kazanır? 
b~sizlikten kıvranan yurttaşlara 
ır az soluk almak imkanı mı 

Ve 'f ? s· d rı mez ınek avlıyan oteller 
ola~. Eyl~.~ce. yerJ~ri çoğalır, 

tehrın orı1ınalıtelerıni i lemek 
0laylaşır. Böylece Çeşme gibi 
dünyanın en güzel bir plajı, 
Gölcük ''c Bozdağan gibi dağ 

1 
• • esn 
aç n 

Başbakan söylevinde ava tehlikesirıjn büyüklüğünü 
anlatmak ödevini • gaze e erın Üzerlerine 

söy edi a acaklarına inan o duğ u 
Ankara, 25 (Başyazıcımızdan 

telefonla) - Matbuat kongresi 
yüzden fazla murahlıasın işti
rakile bugünkü yeni iç işleri 
bakanlığının konferans salonun
da açılmıştır. 

Başbakan İsmet İnönü, 
parh genel sekreteri Recep 
Peker toplantıya ün verdiler. 
Birçok saylavlar ve seçme kim
seleri bir araya top!ıyan din
leyiciler de pek ka!abahktı. 

fçişl~ri bakannun 
ı;öyievi 

İçişleri bakanı Şükrü Kaya, 
kongreyi parlak bir söylevle 
açtı. Türkiyedc devrime yara
şır bir basın { matbuat ) yara
tılacağım ve bunun için hükü
metin gereken her şeyını ya
pacağını söyledi. 

Sonra gazetelerin teknik iş-
lerinden söz açarak yap-

22 Ağustosta 
açılarak 11 Ey
lülde kapana
cak olan eırsı

ulusal lzmir pa
nayırı dolayısi

le bazı vapor 
kumpanyaları 

tenzilat yapmn
ğı kabul etmiş
lerdir. Bu me
y<mda bulunau 
İtalyan Adriya
tika kumpanya-
sı yolculara yüz. 
de otuz ve ge-
tirilecek eşya

dan da yiizde 
elli ten2ilat ka-
bul etmiştir. 

Mesajeri Mar
lim yolculardan 

uz 

JJay Ntl.ı·u J\a!Jft 

' 

1 rak sayıl rının hesapsızca ço
ğalması yüzünden gazetelerin 
zayiflediğini anlattı. Gazetelerin 
yayım noktasından içinde bu
lundnkları durumu göz önüne 
getiren hakan, yayım işinin 

yoluna konması gerektiğini 
uzun boylu anlattı. 

a~eın ge el 
dl~ k örün n raporu 
Basın genel direktörü Ve

dat Nedim raporunu okuduk
tan sonra, Başbakan İsmet 
İnönü bu fırsattan istifade ede
rek gazetecilerle görüşmek 
zevkinden mahrum kalmak iı
temediğini söyledi ve söz aldı. 
Başbakan çok alkışlandı 

Butün gazetecilerin sıcnk ve 
heyecanlı alkışlarile karşılanan 
İsmet İnönü, Türk basınının 
rolünden inceden inceye söz 

• 
çın 

l 

yüzde on, eş- Doku:: Hyl M pamı.ııu·ı 

yadan yüıde elli, Yugoslavya yüzde elli tenz.ilat yapmağı ka- de bütün hatlara şamil olmak 
vapurları yolculardan yüzde 35 bul eylediklerini panayır komi- üzere tenzilatl.ı bir tarife ka-
eşyadan yü2de elli, Alman Doy- lesine resmen bildirmişlerdir. bul ettiğini panayır komitesi 
çe Levant Lin yalnız yükten Devlet demiryolları idaresi ne bildirmiştir. Sonu S. 2 dtı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
köyleri, gez.menleri çekerek lirse, İzmire, her mevsimde Kültür bakanlığının bu işe ver-
gelişme yolunu tutarlar. Bugün gezmenlerin akın ettiklerini diği para ise yılda 500 lirayı 
için hayal sayılan bu şeyleri göreceğiz. Bu amaca varmak geçmez. Bu gidişle, Agora, an-
gerçek yapmak elimizdedir. için,,her şeyden önce.' başlana.n cak yüz yılda alana çıkab\lir. 
Bu memlekette ne kadar çok hafrıyatı sonuna erdırmek, bır Bu yavaşlık acınacak bir du-
şcyler vardır ki düne kadar çok izcrleri de kabil oldu~u rumdur. Bakanlık yardımını ge-
hayaldi. BuE'ün hakikat olmuş- kadar restore etmek gerektır. nişletse, Şarbaylık ta bugüne 
tur. Tarihsel değeri olan şar- Bu i , sadece bilim ve tarih kadar devam eden görmemez-
ların öntüklcre verdikleri de- i~i olmakl~ ~almaz. Onlarla bir- liğini bırakarak bu işe değer 
v h. b. b · · lıkte şar ışı olmuştur. 1 . k ger, ıç ır zaman oşa gıtmış verse zmır hazneye ·avuşur. 
degv ildir. Arkeologların söyle- Bir yönden kültür bakanlığı, O 1 · d bk go-rü ••t .. d b 1 k d zaman zmır e ar -
diklerine göre, İzmir Agorası- 0 e yon en şar ayı yar ım ı ı b. k l b d' 

ellerini uzatırlarsa eski lzmiri, ecel { ı~. ~c! .. 8 .~amış r ı-
nın tamamen açıldığı gün, şa- . I il k . 

1 
. 

1 
.
1 

yen ere, gogsumuzu gere ger · 
rımızm evrensel olan değeri b~~ er~e .yı ~ ~arıhse ~zere~~ e ' 1Buyurunuz baylar. Yepyeni 
bir kat daha artacaktır. Sonra gozlerı~ız. onunde gorecegız. bir varlık göreceksiniz. lzmirin 
lzmirin yanı başında Efez ve Yalnız lzmır Agorasının. ?aştan binlerce yıllık tarihi ile karşı-
Bergama vardır. Bütün bu var- başa alana çıkarılması ıçın alt- laşacaksınız.., diyebiliriz. 
lık, toplu olarak organize edi· mış bin liraya ihtiyaç vardır. tiji -v 1. :eıı ·i:n 

1 
Şarbay Dr. Behçet Uz 

Ankaradan d ·· ndü ... 
Şarbay şarımız hesabına çok 

Önemli işler gördü 
İstikraz yUkU haflfllyecek - Belediye 

OtobUslerl bizzat işletecek 

JJelediye şa,.bayı Bchçe1 l u 
Üç hafta evel şarbaylığm karye vapurile şarımıza dön-

alakadar buluaduğu iılerle pa- müttür. 
nayıra ait bazı itleri alakadar . Dün bidr mukhaArrikiz Şdarbhaylı 

.. :zıyaret e ere n ara a a • 
bakanlarla halletmek uxere An- Iettiği işler hakkında şu iza-
karaya gitmiş olan şarbay dok~ batı almıthr : 
tor Behçet Uz cuma günü Sa- - Soıııı 2 ci scıh.ife<le -

eş is tan 
•• •• • 

ın o u ege ı 

Jlomadmı 

Cenevre 25 (A.A) - İtalya 
hükumeti İt lyan - Habeş uzlaı
mazlığının halline aid uzlaşı.oa 
formülünü kabul etmiştir. 

Paris, 25 (A.A) - Gazete
ler İtalyan - Habeş uzlasamaz
lığından elde edilen uyuşmayı 

ln )' Ul(I 1140 i'fl 

sevinçle karşılamaktadır. 
Londra 24 (A.A) - it lyan

Habeş uymazlığından bahseden 
Niyuz Kronikıl ve Deyli Hc
rald gazeteleri bir sava~ çılrnr
mak tehlikesini gösteren bu 

•'-oırn 4 üncü Sa1ıifada -

:••••••www R uz llWe••• ıs?•••• .. •••••••••••• .. •••••••••••••••~ 

i Şemsi paşa ve Meşrutiyet ~ 
• • ı ........... ~................. _... .................................. . 

eşrutiyetteu önceki ve ·ouraki 
Arna·vutlul vakayH 

Ba tan başa ya,anElmış bir tarlhEn en 
merakh ve heyec nh sahifeleri 

bugünkü sa ımızda başhyor 

Çok değerli olan bu eser bazı İstanbul gazetelerinin hn
kikattan uzaklaşarak roman şekline soktukları hadiselerle 
değil, o günkü vakayiin içinde bulunmus bir kalemden çık
mışbr. Eserin muharriri Şemsi paşanın yaverliğini ve özel 
katipliğini yapan Bay Süleyman Sırrıdır. 
Şemsi paşanın son nefesine kadar yanından ayrılmamış 

. resmi mubaberatı kayd etmiştir. 



Sahife a 

•• oz Dil 
Sözlüğü 

1 

Hergün beş kelime 
•••••• il 

Dokuzuncu llste 
1: 
Halletmek - 1 - Eritmek, 

2 - Açmak, Çözmek, 3 - Ko
tarmak 

ÖrnekJer; 1 - Su şekeri eritir. 
2 - Bilmece açmasına (çöz

mesine) merak ettiniz mi? 
3 - Aramızda bütün anlaş

maz.lıkları kotardık. 
2: 
Çarei hal - Çözge, Kotar

ma yolu 
Örnekler: 1 - Bu iıte nasıl 

bir çözge bulacağımızı bilemi
yourm. 

2 - Bu işin kotarma yolu 
nedir? 

3: 
Tarzı hol, sureti tesviye -

Anlaşıt 

Örnek: İki taraf ta bua-fuıe 
kadar hiçbir anlaşıt bwama
dılar. 

4: 
Beyanat - DiyeY 
S: 
Nutuk - Söyle• 
Örnek: f smet lnönil dün ye-

ni bir ıöylev verdi. 
Onuncu llste 

1: 
Tahlil etmek - Çözelemek 
Tahlil - Çöze 
Tahlili - Çöı.el 
Örnekler: 1 - Bu yazıyı dik

katle çözelemek lizımdır. 
2 - Bu mesele hakkındaki 

ç6nnizi akla yakut bulmıyo• 
rum. 

2~ 
ia\ulip - De-wrim 
Örnek: Bb heaUz denim 

~indeyiz. 
3: 
Tecrübe - Deneç 
4: 
Tecrübe etmek - Denem•k 
5: 
Anlam - Mlnl 
Örnek: Bu kelimeain ne an

lama geldijini bana söyler 
misiniz? 

·········~·············· Nöt: Gazetemize göaderile-
celc yazılarda bu kelimelerin 
Oamaalıcalan kullaaılmamasın1 
rica ederiz. -·-Yugoslavya 
Göçmenlerine 
Yugoılavyada emlaki olan

lara dağıblacak para bırakbk
ları malın kıymetine göre yüzde 
yarım nisbetinde olacağı haber 
alınmıştır. .. _ .. __ , .... __ _ 
Bağları kontrol 
Haşarat enstitüsü müdüru 

bay Nihat İriboz Menemen. 
Dikili, Beriama, Foça, Soma, 
Kırkağaç ve Akhisar bağlannı 
kontrol etmek üz.ere dün sabah 
Dikiliye gitmiıtir. 

Enstitü şefi bay Kadri Ah
met Tomur da Manisadan baı· 
Jıyarak Kasaba, Salihli, Alaşe
hir ve bavaliıindeki baıları tet
kik etmek ü:ıere Manisaya 
gitmiştir. 

Maden reslmlerl 
Maden resimlerini indiren 

iki yıllık kararname kabul edil
miş ve alakadarlara bildirilmiş
tir. Yakında tatbik edilmeğe 

başlanacak olan kararnamenin 
madencileri sevindirdiği haber 
alınm1şhr. ---Spor ittifakı 
Kongresi 
Haziranın altısında Ankarada 

toplanaca\c olan spor ittifakı 
kongresinde nizamnamede bü
yük değiıiklikler yapılacaiı 
söylenmektedir. 

Kongrenin baılıca çalııması 
spor klilüblerine verilecek ye
ni yol • zerinde olacaktır. 

Bay Lem'j • 
ncırc erın -. -

Ölçüler başmü
fettişi oldu 

____________________________________________ .;;.. ______ __ 

Uzun müddettenberi Ekono
mi bakanlığı Ege mıntakası öl
çüler müfettişliği vazifesini gö
ren Lem'i Aksoy, Ege mmta
kası başmüfettişliğine tayin 
edilmiş ve emri gelmiştir. 

1 racatçı a kilosu beş buçuk kur ş 
Üze inde ofertolar mı yap ş ? .. 

Çalışkan ve güzide gençle
rimizden olan Lem 'i Aksoyun 
yeai vazifesindede muvaffakı

yetler göstermesini c!:ler, de
ğerli hemşerimizi kutlularız. 

tnı .r:ı 

Yamanlar kampı 
15 Haziranda açılacak 

V crem mücadele cemiyetinin 
Yamalar kampı 15 Haziranda 
açılacaktır. Kampta şimdiden 
hazırlıklara başlanmışbr.Bayın
dırlık başmühendisliği Yaman
lar yelunu tamir ettirmektedir. 
Cemiyet kampına yakın bir 
yerde esnaf ve işçi birlikleri 
üyeleri için 200 ki§ilik bir kamp 
kurulacaktır. Bunun için de 
hazırlıklara başlanmıştır. ........... 

Muhacirlere 
Urlada ev ve arazi 

Verilecektir 
iskan işleri için Urlaya giden 

iskan direktörü bay Münir şa
nmıza dönmüştür. Şimdiye ka
dar kendilerine İzmirde ev ve
rilememiş olan bazı muhacir 
ve mübadillere Urladan arazi 
verilecektir. 

• • • ' • 1 11"" 

Yamanlarda 
Himaye mıntakası 

İnşasına ba lanryor 
Yamanlarda suyun sıhhi bir 

ıekilde muhafaza edilebilmesi 
için vücuda getirilecek himaye 
mıntakası ve iki bekçi kulbesi 
için icap eden 14 bin liranın 
müsaadesi Şarbay Behcet Uz 
tarafından ahnmııtır. Yakında 
Yamanlarcla bu inıaata başla
nacakhr. · 

' ....... . 
Gediz köprüsü 
Büyük Gediz köprüsüsünün 

Varyant yolunun 15 hazirana 
kadar bitirilmesi için lıbaylik
ten bayındırlık baş mühen
disliğina emir verilmiştir. 

Yabani Zeytinler 
Muhtelif mmtakalarda yabani 

zeytin ağaçlarının aşılanmasına 
devam edilmektedir. Zeytin ba
kım memurlan halka rehberlik 
etmekte ve fenni bir şekilde 
zeytin bakımını öiretmekte
dirler. 

Tütün kaçakçıları 
Eşmenin Yel eğen köyünden 

Memiş oğlu İbrahim ve Ömer 
Hasan tütün kaçakçılığı yaptığı 
ve evinde kaçak tütün bulun
durdukları için ırevkufen ihtı
sas mahkemesine verilmişlerdir. 

Ödemiş incir müstahsillerin
den bazılarının imzası ile Baş-
bakan İsmet İnönüne aşağıda
ki telgraf sonulmuştur. 
ismet lnönü Ba akan 

Ankara 
f şidiyoruz. ki İzmir de incir 

ihracatçıları kilosu beş buçuk 
kuruştan başlamak üzere mah· 
sullerimizi satmağa başlamış
lardır. Sabşlarm şimdiden böy
le olması yarın bin bir em{::kle 

Devle ...... -
Demiryollatı 
-Başlarafı 1 incı scı lı ift dc 

Ziy ret ve eşya teşhiri için 
devlet demiryollarımn her 
hangi istasyondan 12 ağıs~o~-
935 ten 6 eyliil 935 tarJhı-
ne kadar İzmire gide· 
cek yolcuların gidiş, dönüş 
bilet ücretlerinden yüzde elJi 
ve panayırda teşhir için gön-
derilecek eşyanın iki yüz em 
kilosunun nakliye ücretinden 
yüzde 70 nisbetinde tenzilat 
yapılacaktır. 

Panayırda satılmayıp geri gö
türülecek eşya da 27 Ağustos-
tan 16 Eylule kadar yüzde 70 
tenzilatla naklolunacakhr. Bu 
tenzilattan istifade edecek 
olanların yolculuk için birer 
vesika fotografını istasyonlara 
vermeleri, dönüşte biletlerini 
İzmir istasyonuna v17c ettir
meleri lazımdır. 

16 Ağustosla 6 Eylfıl ara
sında birleşik şebekenin İzmir 
Manisa kısmı haricindeki bü
tün istasyonlardan lzmire ge
lecek olanlar halk tecim (Ti-
caret) biletlerini 15 günlük
lerini yüzde elli tenzilatla ala-
bileceklerdir. 

iz.mir Panayırını ve 9 Eylül 
Kurtuluş merasimini görmelc 
istiyenler için bundan başka 
genel tarifeye nazaran yüzde 
80-86 tenzilatlı gidib gelme 
biletleri tedarikini Devlet De
miryolları idaresi kabul etmiş-
tir. İlk seyahat 20 Ağustos 
935 de Ankara, Eskişehir, Gaz-
lıgöl, Kütahya. Çandır, Konyn, 
Büyükçobanlar kısımlarındaki 

istasyonlardan yolcu ve muhtelit 
tr~nlerile 21 Ağustosta Afyon, 
Monemen ve Bandırma, Mani
sa kısımlarındaki istasyonlardan 
ızmire, 22 Ağustost~ Alaşehir 
Menemen kısmından lzmire ya
pılacaldır. 

ikinci seyahat 7 Eyliil tari· 
hinde Ankara Eskişehir, Gazlı 
göl, Kütahya, Çandır, Konya 
ve Büyükçobanlardan İz.mire, 
yedi ve sekiz Eylül tarihlerinde 
Afyon - Menemen, Bandırma -
Manisadan İzmire, 9 Eylül ta
rihinde Alaşehir - Menemenden 
t~mire, ıııeyahatlar tertip edi
leceklerdir. ilk seyahata iştirak 
edenlere 6 gün içinde ayni bi
letler ile dönebileceklerdir. ----.. ELHAMRA İ. Mi}}j Kütüphane sineması 

ıı-östermeğe başlamıştır.Tertip ettiği zengin proğramda 

GiZLi SEVDA 
Başrolde (HAYA TiM SENf NDlR) filminin unutulmaz Y ldııı 

IRENE DUNNE ve PIJJLIBS HOLMES 
İlave olarak Türk temaşa tarihinin ölmez eseri 

LEBLEBİCİ HORHOR AGA 
Şehir Tiyatrosu sanatkarlarının temsil ettiği büyük operet 
Fiyatlar ; Salon ve balkon 25 husui 45 kuruştur 

ID~Sl!:ZZ;ız;Cliil .. B';ıı:il.Za:llB!D'al!~Z7.'Jlfi'J~~ r7./C~~ 
Seanslar: Gizli Sevda 13.30 - 18.30- 21.30 
Leblebici : 17 ve 20 cuma ünü 14 de başlar 

meydana getirdiğimiz malın 
arkasından yaş dolu gözlerle 
bakıp kalmamız sonucunu ve
recektir. 

Her sene başka bir biçimde 
fakat daima toprakla uğra
şanların çalışmasını hiçe sayan 
her şeyi kendi menfaatlerinin 
köşesinden bakarak yürütmeğe 
çalışan fertlerin ulusu menfaa
tine uygun olmıyan hareketle
rine kurban oluyoruz. Niçin ve 
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ne hakla başı boş adamlar 
bizim hakkımızı hiç saymadan 
akıllarına geleni yapmakta ser
best oluyorlar. 
Ulus hakkına ve yurdun yük· 
sek menfaatlerine uymıyanlara 
karşı alınacak yüksek tedbir
lerinizden başka yerimiz yok
tur. Değerli tanınmıyan halkı

mızın çiğnetilmemesini gök
lerden bekliyoruz. 

ar ay Dr. Behçet Uz 
aradan döndü ... 

Şarbay şarımız hesabına 

Önemli işler gördü 
çok 

- 1Jaşta10fı 1 ncı sahbecte -
- Son günlerde İzmirimiz 

önemli ergilere kavuştu : Ay
dın hatbnın alınması, Şarlar 
arası telefonu, göze batan atlı 
tramvayın şarbayhğa verilmesi 
ile bu çirkin ve iptidai taşıma 
vasıtasının kaldırılması, arsıulu

sal İzmir panayirinin birinci 
başkanlığının f smet İnönü, ikin
ci başkanlığının ekonomi baka
nı bay Celal Bayar taraf
lanndan kabul buyurulması 
gibi İzmirlileri çok sevindiren 
alakalandıran işlerimizin hem 
şlikran borçlarını ödevini yap
mak , h em de bitirilmesi gere-

ken diğer işlerimizi gütmek 
ve sonuçlandırmak için Anka
raya gittim. 

Hükumet merkezimizi daha 
güzel, daha enerjik ve daha 
ateşli çalışır buldum. Ankara 
her yıl, her ay değil her gün 
değişiyor ve güzelleşiyor. 
Umut ve istikbal dolu mü
rncaatm her türlü zorluklarını 
hiçe indiren Türkiye Cumuri
yetinin bu modern merkezi yal
nız içindekilere enerji aşıla
malda kalmıyor, dışarıdan ge
lenlenlere de yeni hız ve yeni 
güven veriyor, daha çok ça· 
Jışma ve başarma yollarım öğ
retiyor. 

Bakanlıklarla olan bir çok 
işlerimizi sonuçlandırdıktan 

sonra Şarın bugünkü en büyük 
derdi olan ve dört yıldanberi 

şarın bir çok önemli işlerini 
geri bırakan borç işi üzerinde 
bu kerre d" ha önemli durul

du. Dileğimiz iç bakanlıgını et
raflı bir izahı ve Finans bakan
lığının uygun mütaleasile baş
bakanlığa sunuldu. 

dediiimiz şudur : Şarbaylık 
bütçesinin iki buçuk milyon 
liradan bir milyona inmesi ile 

senede 300 bin lira ı:-ibi ağır 
taksidi vermek lazım geliyordu. 
939 yılı içinde bitecek bu 
istikraz borcu için her 
yıl şarbaylığımıı.ın verccegı 
yüz elli bin liraya finans ba
kanlığının da 150 bin lira ek
lemesi istenildi. 939 da böyle
ce borç bitince finans bakan
lığının ödediği 150 şer bin lira 
şarbaylığımızca ödenmeğe baş
lanarak 944 yılında da bakan
lığa bu borcun ödenmesi ve 
yalnız bunun için şatbaylığı
mızdan faiz. aranılmaması teklif 
edilmiştir. 

Sayın başbakan İsmet İnönü 
İzmir şannın bu önemli dileği
nin ba~arılmaıu ile önemle ala
kadardır. 

Kanaabm şudur ki bu İş 

artık yakında koparılıp atıla
cak bir ol2unluğa gelmiştir. 

Otobüs ı,ı 
lzmir işleri üzerinde başba

kanımıza izahaf verirken ge-

niş ve da2'ınık İzmirin taşıma 
vatıtaları üzerinde de durdum. 

otobüs işletilmesi hakkındaki 
fikirlerimizi anlattım. 

Genel hizmetlerin bu önemli 
işinden de paramızın yokluğu 

yüz.ünden şarbaylıiımızın ken .. 
di başına işletemediğiaden 

acı ile bahsettim. Ankarada 
olduğu gibi lzmire de hükü-

met kredisinden bir miktar 

lütf buyurulmasını yalvardım. 

Kabul buyurdular ve emirleri 
üzerine iç bakanlığı kanalıy-
le bu da Baı bakanlığa 
sunuldu. Bu da tahakkuk 
edince İz.mir çevresinin 
her kö~esi en iyi bir taşıma 

vasıtaıile ve ıarbaylık ile sayın 

halkımız.ın hizmetine sunula

caktır. Otobüslerin parası da 
faizsiz. yirmi yılda ödenecektir. 

lzmlr panayırı 
İzmir arsıulusal panayırı her 

yıl geçtikçe daha önemli ve 
kuvvetli bir yer aJıyor. 22 A-

ğustosta açılacak olan pana
yıra bu yıl da başbakanımı-

zın açmaiı kabul buyurmaları 

İzmir ve İzmirliler iç.in büyük 

bir mazhariyettir. Bu müjdeyi 
sevinçle karşılıyan İzmirimizin 
bahtiyarlıiını ölçmek zordur. 
Panaymmızın değerli başkanına 

ıimdiki ve gelecek yıllardaki 
panayır yerleri hakkında izahat 
verdim. 

Y akınde hazırlığına başlana· 

cak ve 360 bin metre murab
balık kültür park alanında bol 

ve iÜz.el yer alacnk olan gelecek 
yıllar panayır ve yerleri İzmirimi
zi eski zamanlardaki önemli 
yerinden daha üstün bir hale 

getirme~e yarayacak çok önemli 
bir iştir. 

Hükumetimiz izmir panayırı 
için §Ükran ve minnde değer 
kolaylıklar göstermiştir. Döviz, 

kontenjan ve gümriik işleri 

başarıldığı gibi panayıra gele
cek ekspozanlar için bazı müsa
edeler verilmesı işi de bakanlar 
kurulundan çıkarak Kamutay 
ecümenlerine gitmiştir. 

Her giin değer ve önemini 
daha çok sezdiren, anlatan ve 
halka kendini sevdiren devlet 
demiryo11arımız bu yıl daha ge
niı bir tarzda yapacağı tenzi
latlı panayır biletleri ile yurdu
muzun her köşesinden lzmiri-
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Cuma glinü çok sevdiğimiz 
arkadnşımız "Mesud,, u yeşil

lere bürünmüş bir bağın sını
rm~a toprağın karanlığına göm
dük, döndük Şahap .. Yani ba
na öyle ı:-eliyor ki aadctimiz· 
den bir parçasını kaybettik, 
gözümüz göre göre .. 

Biliyor musun Şahap o gün 
benim çenemi biçaklar bile 
açamazdı, hoş hangimiz öyle 
d~ğildik. Teselliye muhtaç olan 
babasını tesellide bile acizdik 
\'e zannediyorum ki babası bize 
teseHi veriyordu. 

Ölüm çok kötü bir şey. 
Hele böyle 20 yaşında bir genç 
uğrarsa. 

Ben bu muammayı anfıyamıyo· 
rum, g erçe sevgili bir arka-
daşımız insanların fiziği bir 
vücud olmasına rağmen meta· 
fizikle uğraşmasının gülün~ 
olduğunu söyJemişti o gün 
amma, fakat bu ne kadar ye
rinde ve m kul düşünce olur-
sa olsun, insanlar ölümün 
arkasında saklı olan v~ ka
pısı mezardan açılmış bu 
esrarlı alemi anlamak için za
ten esrarlı olan kafalarile uğ
raşmaktan vazgeçmiyorlar.Aca· 
ba bunun ilerisi var mı? Acaba 
hareketten kalan şu vücut eski· 
lerin tabiriyle ölmez bir kuşun 
kemikten, deriden bir kafesi 
mi? 

Yoksa bir ağaç devrilir gibi 
kurur gibi hepsi de bu hare· 
ketsizliiin içinde devrilip ku· 
ruyor ve şuur dediğimiz şey 

kaybolur mu? Öyle ya ruh varsa 
şuurun da ona ekli olınası ve 
yahut ikisinin de bir şey olması 
lazım. 

Ben anlayamadım kardaşım 
şu dünyayı . . Ne garib ker
van saray bu yer, .ne berbat 
ne karışık bir kalabalık, ne 
intizamsıdık, ne gülünç ve ne 
feci şeyler ... 

Galiba arkasıda önü gibi 
karışlk ve berbat bir şey olsa 
gerek .. Ruh var diyorlar isbatı 
güç oluyor, yahut ben inana
mayorum, yok diyorlar onada 
göynüm razı olmayor, is}an 
edesim geliyor, kime ? onuda 
bilmeyorum. 

Eğer şuurla yaşadıiımız şu 
ömrün sonu parçalanub parça· 
lanub da kesilecek bir ağaç, 

çinenecek bir ot, kesilecek 
bir kuzu baca~ı, öldürülecek 
bir tahta kurusu, bir sivri sinek, 
bir pire ve yahut böyle bir şey
lerse hepimize yazık.. Dünyaya 
yuf olduğu gibi zavallı Mcsu· 
dumuza da çok yazık!. Eğer 
bunun aksi bir şeyse, eğer 

şimdi bizi söylendiren, ağlatan 

sevindiren, gördüren, duyduran 
varlık bundan ayrı bir şeyse 
çürümüş ve yahut kopmuş bir 
tdden gcçemiyen bir elektrik 

cereyanı gibi ve başlı başına 
fakat şuurlu bir kuvvet se o za
man ölüm çok hoş ve kaybet
tiğimiz Mesudumuz, hakikaten 
mesuttur. Bir tuhaf oldum Şa-

hap bu çocuğun ölumü beni 

bir çok düşüncelere soktu 
saçma sapan şeyler düşündüm 

ve hala düşünüyorum. Tanrı 

onun ruhunu şadetsin. 
TOKDiL 
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mize yurddaş akınlarını hazır· 

Jıyacakbr. 
Denizyollarımız da vapurla

rında yüzde elli nispetinde ten· 
zilat yapacaklardır. Yabancı 

vapur ve şimendiferlerinde ya
pılacak kolaylıklarla İzmirde Uç 
hafta yalnız alış veriş değil, 
büyük e2'lenceler ve bayramlar 
yapacağız. 

İzmir, mes'ud ve varlıklı Türk 
ulusunun en neş'eli bir şart 

olacaktır. 
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rada göz eı ini bana ikm · ş o a 
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Ön e ay l ... tım h ... }di 
gidelim hoc .. rn ! .. 

- Gidelim .. 

a -
eri kalı 

azeteciler 
Ankarayı ziyaret 
Edecekler 
İstanbul 2J Ozel ) - An· 

karayı zi}ar içi 1 Cenubi Ame 

Suata baktı sekiz buçuk ! 
Sinemanın önünde hı lcahu~c 
bir kalabalık ,·ardı. 

cnümd ... n geçiyoı 1 p·yanonun 
on Line o uru or... Bekliyorum 
yava~ yavaş bana yabancı ol
mıyan bu ~e .e, bu çalışa karı 
şıyor kendimden geçiyorum!.. 

Bu hayalden, bu rüyadan 
ay arasında 

ikesi karşısındadır,, 

enerji ava fi on1uza 
kazandırdı 

' rika gazetecilerindtn bir grup 
geldi. Gazeteciler camileri, m~
zeleri gezdiler. Ankaraya gı

dcccklerdir. 

Biz yandan gidiyoruz .. Kurul
muş bir makine gibi heyecan
ıız duygusz yürüyor, gördük
lerimden bir şey anlıyamıyor
dum. 

da alkışlarla sılkiniyorum ho
cam yorgun ayağa kalkıyor: 

3 ça " 

Bu sabırsızlanan halk biraz
dan beni dinliyecek, ümitlerimi, 
•lemlerimi, rüyalarımı, onların 
yabancı kulaklarına dökece
ğim ! Beni anlıyan, beni duyan 
bir baş olsa diyorum. 

Of.. Galiba ateşim var, ilk 
konserim kafamda yerleşmişti. 
Tanıdık yüzler ifrattan boşalır 
gibi karşımdan geçiyorlardı. 
Baba dediğim amcamın unu
dulmuş hayali mi bu ? lakayt 
bakışlarında bana kimliğimi 
gösteren bir yakınlık var gibi. 
Yanında sevimli yüzüle ruha 
sokulmasını bilen Ama ! . Beni 
çekiyor, ah sevgili kadın on
dan uzak olunca, onu nasıl 

anıyorum ben . . Ogün byenimi 
alt fü;t eden Hasan yılmazı bi-

le arayorum. Kalbimin kaska\ı 
donukluğunu harekete getire
cek heyecanı versin deye. Hep· 
sinin ilerisinde de siz varsınız 
Erkul . . Hani başımı çevirince 
yeşil kaynaklarında kalbime 
sonsuz heycanlar veren yüksek 
ıahsiyetler ver.. San'at ilahi
nin kutretJi eli beni başka bir 
alimin yükseklerinden bu bo~
luğa yuvarlıyor başım dönüyor 
fakat sesim, ve kalbim, sizin 
için çırpınıyor. Yalnız, yapa
yalnız' beni tanımıyan bir hal
km içinde kuvvetli bir ha le 
ile yine kendi zaafımıza karşı 
koymak lizım.. İşte hocam, 

aersinde 
Bir onuşma 

Mersin, 24 (A.A) - C. H. 
Partisinin dördüncü büyük ku-
rultayınd ilimiz delegesi ola
rak bulunan doktor Muhtar 
Berker dün gece Mersin Halke-
\linde bir konuşma yapmış ve 
kurultay hakkındaki duyuşla
rını içten ve heyecanlı bir de
yimle anlatmış ve sonra yeni 
parti programım u un uzadıya 
iz etmiş ve i · z ilsili di
lekler üzer· ae ku u tayca alı-
nan önem'i bildir
nıiştir. 

Bu to i v... halk 
başkam \ e iıye er ile birçok 
bayan ve bay h,.zır bulun
lardır. 

Halk bis bis diye çırpınıyor .. 
O vakit hocamın söylediği kı
sa bir söylevde adımı işittim .. 
Talebem Kaya şimdi kendi 
bestelediği morsoları çalacak 
diyordu .. 

Şaşaladım, ne diyebilirdim? 
Bu program harici teklifi sev
gili hocam yaptığ için başımı 
eğdim. 

O, ayakta idi. Taboreye ben 
oturmuştum. Yine onun sesi: 

- Başla! Dedi'. 
Ne çalacaktım? Yüzüne bak

tım ... 
O, son bestelediğim şarkı

ları önüme açtı... "Gençlik,, 
"Ümidin sesi,, "Son damla,,. 

Hatırlarmısınız Erkul bunları 
o günbirlik kitapçıdan almış 
kompozc etmek için siz bana 
vermiştiniz. Fakat ben sıze 
çaldmmı bilmiyorum. 

Vücudumu bir titreme aldı. 
Parmaklarım tuşları tuttu, he
yecan, gençlik heyecanı. Beste
lediğim ( İlk gençlik ) zevkile 
birlikte benliğime yayıldı. 

(Ümidin sesi) ni size kadar 
duyurmak istercesine yüksel
dim, sonra ( son damla ) gam-
lara çarparak karıştı, birbirine 
girdi, billur bir şırıltı ile düş
meğc b şladı ... 

Bu akışla ben de akacağımı 
sandım. Başımı çevirdim, yine 
sizi yerinizde ~radım, ta kar
şımdaki koltuğa baktım .. 

Fakat hayret! Orada gözle
rini bana dikmiş olan adamı 
tanıyorum gibi geliyor ... 

" il it t'(ll' -

Ankara, 24 (A:A) - Tfü·k 
Hava kurumu altıncı kurultayı 
bugün saat 13 te Kamutay ku
rağmdan başbakan İsmet İn
önün çok önemli bir söyle\'İ 

ile açılmıştır. 
Kurultayda bakanlnr heyeti 

bakanlar ileri gclenJeri ve ha
va kurumu genel merkez yöne
tim üyeleri ile delegeler hazır 
bulunmuşlardır. 

Başbakan söylevinde büyük 
uluslar tarafından son zün
lerde havacılığa verilen bü
yük önemi kaydetmiş, Tür
kiyenin bir hava tehlikesi 
karşısında bulunduğunu söy
lemiştir. İsmet İnönü Tür
kiyenin hava durumunu e 
büyük hava tehlikesine kar
şı koyabilmek için bı1 uğurda 
nasıl çalışması Hizım geldiğini 
ve bütün yurttaşlara düşen 
ödevleri nnlatınıştır. 

İsmet İnönünden sonra Türk 
hava kurulu başkam Fuat Bulca 
havacılığın bir tarihçesini yapa
rak otuz yıl iç;nde geçirdiği 
devrimi ve şimdi bütün acunda 
bu silaha verilmiş büyük değeri 
ve bu yolda hızla ilerlemek için 
ulusların nasıl çahstıgın
dan ve negibi conuçular 
dıklarmı rakkamlarJa izah et
miştir. 

Bundan sonra günlemenin 
diğer maddelerine geçilmiştir. 
Başbakan ismet İnönüaün öner
gesi üzerine K~rnutay ba~kanı 
Abdülhalik Rende ile grup 
başkanı Saffet Arıkan b<!"'kan 
seçilmişlerdir. Abdülhahk Rcn-

A 
s 

a pazar a de bnskan yerine geçmiş ve 
• ikisi yedek o'ınak üzere dört 

or yerı sekreter seçilmecine r;eçilmiş 
ve yapılan önerge üzeri e, Adapazar, 24 (A.A) - Şar-

baylık kurulu sunomal topla- sekreterliklere İzmir saylavı 
narak gençli~e spor yeri olarak bayan Benal Nevzet İster, 
ayrılan ve sonradan Cnmuriyet Elaziz delegesi bay Sürur Gü-
alanı yapılan şarbaylık arsa- revin, yedek sekreterliklere de 
sından 10 bin metre yerin İdman cemiyetleri genel s k-
2500 liraya kültür b.:kanlığınrn reteri Hüsnü Naili, lstanbul 
yapılacak orta 0 1.ul kurayı iç·n basın kurumundan Zelri Cem l 
«atılma mı ve alırıacak paranın seçilmişlerdir. 
da C. H. P. İlçe yönetim ku- Genel merl~ez kurul rapoı u-
rulunun istcd· v i okuma kur - nu okuduktan ~onra k ıruı 
yan yardım olmak üzer~ par- hes plarmı ve r·zül·te yapıla-
tiye verilmesini kararlaştır-

t cak degv işiklilderi ve kuru ta} ın 
mı~ ır. 

'ızllay haf -c.ı dileklerini gözden geçirmek 

Eskişehir, 24 (A.A) - Kı- üz re iki komisyon teşkil edil-
zilay h r ası dün binlerce hal- miş ve yarın saat 14 te hava 
kın önünde söylevler verilerek kurağundeı toplanmak üzere 

n • r' ~sından açılmıştır. Okullarımız bir geçit toplantıya ... on verilmiştir. 
o u bi .. konser yaphlar ve alkışlandılar. Gece ANKARA 24 ( A.A ) - Bu-

Vermiş, top'anb çok iyi bir ha- sübay yurdunda bir balo ve- gün taplannn Türk hava kuru-
va içinde bi m · rildi. munun altıncı kurultayında oku-

JiE:~~~==~~~~~~~~ 

AYYARE SİNEMASI 
3t5t 

B u G u N 
" Demirhane müdürü ,, filminin çok alkışlanan büyük yıldızı Gaby 

Morlay'm en büyük eseri 

OD ZAM 
Meşhur Fransız muharrirlerinden M. Groisset tarafından yazılan 

ve bütün dünya dillerine çevrilen piyesten alınarak Gaby Morlay 
Andre Luguet - Jean Max ve küçük Jcan Bara tarafından temsil 

edilen mevsimin en büyük filmlerinden biri. 
Ayrıca FOKS dünya avadi leri 

FİYATLAR 

25, 35, 50 kuruştur 
Seans saatları 

nan raporda Tü k hava kuru
l munun bir yandan bugün al

tıncı kurultayına verimli bir ça
lışma ile eriştiği bir yandan 
onuncuyılını bitirmek ergisine 
kvuştuğu için sonsuz bir kı-

1Jm:un1,·aıı J:;wct Jııuıı1t 

vanç i~inde bulunduğu ve bu
gün Türk vatanının uçmak ve 

uça · meselesi üzerinde bir tek 

y"' rek gibi çarpmakta, bir tek 
nabız gibi vurmakta ve on yıl 
içinde toprak nrımızdan geçen 
ekonomik esinlerin hiç birinin 
kurumu kaygıya düşürecek ka
dar sarsmamış ve Türk hava 
kurumunun böyle her zaman 
diri ve ayal ta kalmasına öz 
veren ulusumuzun ~öklerin ko
runmasına vermi o~duğu öne
me borçlu olduğu yazıldıktan 
sonra, başta Turk tarihinin en 
erişilmez doruğu önderimiz 
Atatür "le kurumun on yıllık 
başkanı İ met fnönü olmak 
üzere bil ün Dcv'et yönetme
Ierin ve C. H. Partisi örgüt
lerinin ö tcrmi olduldarı il
gin i i minnet duyarak anmayı 
bir clü rge v ödev saydığı 
kaydedilmekte ve şu izahat 
veril~e tedir. 

Gelh· 
İki l u nltay a ıııd ki iki 

bt çut y 1. ~ r 3,14 ,591 li
rası piyangodan o ma :: üzere 
8,418,377 Iir~dır. 

Tür 1 u iki buçuk yıl için
de ba arı.an en önemli giriş·m
dir. A kara subesinin bugün
kü üyı.; yekunu 20ü dür. Türk 
gençler arasında coıkunluk de
recesinde bir heyeı;an uyan
dırmış, yurdun dört tarafından 
üye yazılmak istekleri başla
mıştır. 

Yeni uçaklarımız 
İki kurultay arasında ulusal 

enerji hava filomuza 31 uçak 
daha kazandırmıştır. Bu uçak
ları veren vatan parçaları şun
lardır: 
Akdağmadeni, Alpullu pan

car üretmenleri, Amasya, Ayan
cık, Bakırköy, Beşiktaş, Bey
koz, Bolvadin, Bozoyük, Çar
şamba, Eskişehir, Geyve, Gi
reson, Hope, Kadıköy, Kartal, 
Kavak, Küçükpazar, Manisa, 
Midyat, Orhangazi, Ödemiş, 
Samsun 3, Sarnyköy, Sürmene, 
Trabzon 3. 

Bundan başka işçi ve işyar 
kümeleri arasında orduya bi
rer uçak vermek için çalışma
lar başlamış ve Gümrük muha
faza ızenel kumandanlıiıaın on 

ayak olduğu bu gırgı son ay
larda bir yarış halini almıştır. 
Bugün Polislerimiz, Diyanent 
işlerinde çalışanlar, Kültürcü
ler, Eczacılar her ay aylıkla
rından, kazandıklarından birer 
parça ayırarak kurumumuza 
vermektedirler. Sporcuhlrı
mız da özel maçlar yaparak 
bunların üretiy!e bir uçak al
mağa karar vermişlerdir. 1zmir 
köylüleri, İzmirin dirik ilbayı 
eeneral Kazım'm yönemesiylc 
köy bütçelerinden ayıracakla
rı bir para ile iki yıl içinde 
bir "lzmir köyHUerl uça
ğı,, almak için sözleşmişlerdir. 

Avrupadaki talebemiz : Ku
rumun şimdiye ki!dar yetiştir
miş olduğu talebenin sayısı 
13-ü mühendis, 6-sı öğretici, 
olmak üzere 19-u bulmuştur. 
Arsıulusal hava federasyonu
nun 35-ci üyesi arasında yedi 
yıldanberi bulunmakta olan 
kurum bu federasyonun 933 
ve 934-de Kahirede Vaşing
tonda yapını olduğu iki top
lantıya iştira etmiştir. 

ÖnemU sözler 
İstanbul 26 {uzeJ) - Baş

bakan İsmet İnonü tarafından 
hava Jrnrultoıyında verilen söy
levde hava tehlikesinin açıkça 
ortaya konulmasını gazeteler 
önemle ( ehemmiyetle ) karşı
layorlar. 

a 

Bay Benes 
Çekoslovakya reisicum

huru mu olacaktır ? 
İstadbul 26 ( Özel ) - Çe

koslovakya cumhur reisi Maza
rikin cumhur reisliğınden çeki
leceği ve dış işleri bakanı bu
lunan bay Benesin cumhur 
reisi seçileceği Paristcn bildi
riliyor. 

Jzınit kağıt fabrikası· 
yliilde işleıneye 
Başlayacaktır 

Ankara 26 (Özel) - İzmid 
kagıt fabrikası Eyliıl ortalarına 
doğru işleyecektir. Memleket

te sene 19,000 ton kağıt sarf 

edildiği ~nlaşılmışdır. Fabrika 
şimdilik yazı ve ambalaj kağı-
dı, mukavva yapacaktır. kağıt 
fabrikası memlekette alh 
milyon Jira'ık bir iş sahası da
ha açacaktır. 

' 111 t 
Esra re 

Panayır arkasında sabıkal.

lardan keçe külah Ahrned·n 

esrar sattığı haber alınmış ve 
Ahmed, ve Emin Samiye e rur 
satarken suçüstü yakdanmı tır 

e Ö ı G 

Mutasarrıtla · halkın ek~~riyetinin kı"alhk 
Lehinde olduğunu hiikihnett~ h · dirnı i~ler 

Ltanbul, 25 (Özel) - Yunanistanda kı allıl lehine nüm ) iş u 
yapılmamasına dair hükiimetin verdiği cmı in, halLın büyük 
ekseriyeti krallık lehinde olduğunu be} an ederek muta rrıflar 
emrin tatbik imk Anını bulamadıklarım cevaben bi!dirmişlcı dir. 

a t 
Ankara, 2S(Özel) - Büyük Kamutay n bugü (dü ' u) 

toplantı .. ında ma raf bütçesi kabul adıl i f r. Bu ::1rada sılılı.ye, 
ekonomi. bayındırlık, kültür, tarim v sü ha rnnl .. rı ... ırasılc be
yanatta bulunmuşlardır Yarın (bugün) varid t bbtçesi g<:rü -
lecektir. 
=========~=========~=-====~~~, 
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açtı ve gazcteler·mize Ö\Ünç 

veren sözler söyledi. Baş
bakan sözlerini bitirince, beş 
dakika kadar nrlrnsı kesil
meksizin alkışlandı. Bundan 
çok duygulandı. Mütemadiyen 
geliyor, teşekkür ediyordu. 

Hava te ilkesi 
Başbal<an ülkenin durumun

dan bahsederken hava tehlike
sine de dokundu. Gazetecilerin 
ulusal işlerde kendisi kadar 
bilgili davrandıklarını ve hpkı 
devlet adamları gibi konuştuk
larını anlatarak bu hava tehli
kesi karfısmda da ulusa teh
likenin büyüklüğünü anlatmak 
ödevini Üzerlerine alacaklarına 
inam olduğunu söyledi. 

Komi yonlarda 
Kongre bundan sonra ko

misyonlarını seçti. Kültür ve iş 

birliği komisyonlarını kurdu. 
Bütün gazeteci murahhaslar, 

öğleden sonra saat 13 buçuk 
da Atatürk heykeline giderek 
koydukları büketlerle Türk 
gazeteciliğinin büyük öndere 
olan candan bailıhklarını ve 
~erin seyaılarını bildirdiler. 

o 

l 

P ı:· G ncı ekr k i R 
Pe a zekcil ri ~a ı 
nü Keç·o e d~ yemeğe 
ğırdı. Gazetccileı:le parti ra
sında çalışma bir!iği kurm nm 
parti proğramı gere.ği ol-
du v unu, partinin yenı pro-
gramı hakkında gazete-
cilerin fikirlerini öğrenmek 
isteniğini ve Salı güniı bu mü
nal~aşa yapılmak üzere gaze
tecilerin proğramı okuyarak 
hazırlanmalarını dilediğini bil
dirdi. 

Refik Ahmet bütün gaze~e
ciler adına genel sekretere te
şekkürlerimizi bildirdi. 

K~mutay başkanını 
Ziyaret 

Kamutay başkanı Aabdülha
lik Renda gazetecileri kabul 
etti Bundan sonra murahhas
lar Merkez bankasını, Ziraat 
bankasını, İsmet paşa ens
titüsünü, nümun..: hastanesini 
Atatürk sarayını gezdiler ve 
ıç işleri bakanı Şükrü Kayaya 
kartlarını bıraktılar. 
Pazartesi genel toplantı 
Yarın komisyonlar çalışacak 

ve Pazartesi günü genel heyet 
toplanarak görüşmelerde bulu
aacak~ 



. 
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Şemsi paşa ve 
ncekl ve sonrak Arnavutluk vakayll 
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Yazo.n : Sii.1e:v:nın:n. Sırrı -Şeınsi Pş. için haşiıı, kahhar, asabi bir adaındır, eliyorlardı 
Karşısına çıkan her adaının l acakları titrer, dudağı patlarnıış .. 

-1-

Bir iki ay evvel münevver 
bir c~miyette sohbet esnasında 
Şemsi paşadan bahsedilirken 
ben: 

- Evet hayatının son dev· 
resinde paşanın katipliğini ve 
yaverliğini yapmıştım1 demiş 
bulundum. 

Muhataplarımdan pek hür
met ettiğim bir zat sol kaşına 
manalı bir inhina vererek: 

- Ya!... Heyymm. 
Diye cevap vermişti. 
Tam rubu asırdanberi ekse· 

riyetle maruz kaldığım bu gibi 
cevapların manalarında bilse
niz ben neler sezmedim .. 

Binaenaleyh Şemsi paşa sözü 
anıldığı z.aman yalnız arbk tarih 
olmuş bir bayatın 2üzeranını 

aeğil, ayni zamanda bir za
manlar taliimi kendisine bağ
adığım bir mevcudiy.etin ben
deki tesirlerini ve benım onunla 
olan resmi münasebetlerimin 
neticelerini hatırlarım. 

Bilirsiniz. ya! Meşrutiyetin 
başlangıdında hafiyeler, müste
bitler, meşrutiyetin ortalarında 
tilafçılar milletin menfuru ol
muşlardı. Sonra... Sonra itti
hatçılar da ayni akıbete uğra
dılar. Ve bu gayet tabii idi. 
Fakat bu zamanlar geçince 
yani bugun isabımıza sükunet, 
muhakememize hakikati arama 
iştiyakı gelince i' değiımiştir. 

Cümhuriyet devrinin bize 
bahşettiği nimetlerin en büyük
lerinden biri de budur. Çok 
lükür artık in.san bildiğini, dü
şundüğünü serbestçe yazacak 
bir devreyi idarak etmiı bulu
nuyor. 

Ben yalnız tarihe hizmet olur 
ümüdile Şemsi Paşa ve Meşru
tiyet hakkındaki malumatımı 

yaıacaiım : 
•••••••••••••••••••••••• 

324 Senesi Temmuzunda met· 
'Utiyetin ikinci defa ilanı tari
himizin çok mühim bir dönüm 
noktasıdır. Bunu iyi tesbit et
mek lazımdır. 

Şimdiye kadar bu bapta ya· 
zılmış eser yok değildir. Fakat 
ilk coıkunluk devirlerine te
sadüf eden bu ya-ıılar şamil ve 
etraflı olmamakla beraber bi
raz da muhitin tesirlerine bağ
lıdır. Bunlardan en mühimmi 
olması lizımgelcn ve kol ağası 
Niyazi beyin ismini taşıyan 
( babrat Niyazi ) nam eserdir. 

Meşrutiyetin ilanında büyük 
amil olan bu zabn yazdığı bu 
kitapta da maateesüf pek bü
yük yanlışlıklar vardır. Bahu
sus gayri şahsi ve orijinal ol
maması tarihi kıymetini eksilt-

miştir. 
Ben gerek meşrutiyetten ev-

vel, gerek meşrutiyetten senra 
hasbelvazife Arnavutlukta bu
Jundum. Meşrutiyetin ılanına 
muvaffak olan cemiyetin bir 
azası sıfatile çalıştığım gibi, 
ayni zamanda Manastırda öl
dürülen Şemsi Paşanın hem hu
susi katibi, hem de yaveri ol
mak sıfatile iki bakımdan va
ziyete agah idim. 

Arnavutluğu, padişahı, Şemsi 

paşayı, ittihat ve terakkıyı çok 
yakından tanıdım. 

Tam rubu asır evvel yaşadı-
ım bugünlerin tarihini ahfadın 

benden bekli7eceğini daha o 
zaman takdir ederek notlar 
aldım. Hatıralar kaydettim. Ve 
bunlann her halde istikbalde 
bir kıymeti olacağını takdir 
ederek .lebuını tepcil ettiğim 
Fevzi beye ~uainka Mataf&) 

Fevzi ) daha o va kıt notlarımı 
gösterdim. Müşarünileyh neca
bet \'e hatırnüvnzlığmı esirge
miyerck bu notJan kamilen 
okudular ve hattı dest1erile 
tashih buyurdular. Bunların 

hepsi bugün elimdedir. Bir müd
det evvel Son Posta gazetesi 
ittihat ve terakki idaresini an
anlatb. Bu tefrikada bir çok 
hakikata uymıyan kısımlar var
dı. 

1 

Telgrafta fırka yaver ve ka
tipliğine tayin ohmduğumdan 
alelacele Geylann gelmekliğim 
ve yeni vazifeme gitmekliğim 
emrediliyordu. 

Bu kerede Akşam gaz.etesin
de Mustafa Rağıp imzalı ve 
(Manasbrda patlıynn tabanca) 
başlığı albnda müselsel yazılar 
intişare başladı. Ne yalan söy
Jeyim halkımızın yakın tarih 
hakkında gösterdiii büyük ala
kanın bu derece yanlış malu
mat ile suiistimal edilmesine 
tehammül edemedim. 

Hayretler içinde ka!dım. Fır
ka kim, ben kim ... 

Şemsi paşaya yakın olmak, 
:ateşe yakın olmak demek ol· 
duğunu h<!rkes gibi ben de bi
liyordum. Adeta beynimden 
vurulmuşa dôndüm. Meyustum. 
Nereye ve nasıl gidecektim. 
Bölüğümde bu haber şuyu 

bulunc:! efrada da bir matem 
sirayet etti. Naçar ayrıldım. 

Tabur merkezine geldim. 72 
inci alayın ikinci tabur kum&n
danı olan binbaşı Hilmi bey 
beni tebrik mi veya taziye mi 
edeceğinden mütehayyir oldu
ğunu söyledi. Ve bana bu ta
yinin nereden neşet ettiğini 
şöylece anlattı: 

-Sonu Var-
•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bay Mustafa Rağıp eğer bir 
roman yazıyorsa diyeceğim 

yoktur. Fakat tarih yazıyorsa 
hemen söyleyivereyim ki bu 
yazılar tnrihi hiç andırmıyor. 
Çünkü mukuddcme kısmı bitip 
te vekayia intikal ettikten 
sonra yazdıklan adeta, serapa l 
yanlıştır. 

Tarih taglit ediıiyor. Evet 
anlıyorum, yazdıklannın mühim 
bir kısmını habratı Niyaz.iden 
ve bir kısmını da o aralık Mit
roviçada bulunmuş olan bir ec
zac nın notlanndan alınmışbr. 

Fakat bunlar sıhhatı tetkik 
edilmedikçe gazetelere ve bi
naenaleyh tetebbu erbabının 

istifade onune konulamaz. 
Çünkü bunda hem eslafın hem 
de gelecek nesillerin bir hakkı 
v.:ardır. Bu hakkı müdafaa et
mek te o devri yaşamış ve 
mukadderatını o cereyana kap
tırmış şahıslara düşer. 

Tecim ve Endüstr· 
Kur tayında 

ANKARA 24 (A.A) - Te
cim ve endüstri kurultayi genel 
sekreterliğinden : 

Ana vatanın her tarafına ya· 
yılmış muhacirler arasında o 
günleri görmüş, yaşamış olanlar 
bulunduğu gibi diğer halkımız 
arasında da Şemsi paşanın ma
iyetiadc askerlik etmiş Arna
vutluğu, hudutları gezmiş 
hatta kan dökmüş kahraman
lar vardır. İşte ben bu yazı
ları yazarken bir taraftan ta
riha hizmet ettiğime diğer ta
raftan da bu muazzez yiğitlerin 
batıra ve kahramanlıklarını 

tebcil ettiğim kailim. 
Evet, '1en roman değil yakm 

tarihin bir sayfasım yazacağım. 
Kat'iyyen hakikatten ayrılmı
yacagım. Kara bildiğim şeye 

kara, ak bildiğim şeye ak di
yeceğim işte bu kadar .. 

Başlangıç 
Pek genç bir zabıttim. Gey

Jan Sırbiya hududunda Hogoşta 
merkezinde bölüğümle bulu
nuyorum. Ayağımda çarık be
limde silah karnkoldan kara
kola koşuyor, pusu bekliyor. 
Ve vazifemi yapmaktan müte
zellit derin bir inşirah duyu
yordum. Sanki başka bir alem
de yasıyor, hududun mahdut 
bir kısmını bekliyordum, yalnız 
askerimi tabur kumandanımı 

tanıyor ve şu dar muhit içinde 
çabalayıp duruyordum. 

He!c Şemsi paşayı hiç ta
namıyor, hiç bilmiyordum. Ceb· 
bar, haşin, kahhar, asabi bir 
adamdır diyorlardı. 

Karşısma çıkan herkesin 
bacakları titrer, korkudan du
dağı çatlarmış.. İşte bu kadar .. 
Bütün bildiklerim buna mün
hasırdı. Hiç bir mensubiyetim 
yoktu. O da beni katiyen ta- ı 
nımaı.d... Bir gün tabur kuman
danınd n bar telaraf aldan. 

1 - Tecim ve endüstri ko
misyon' an bügün de çalışmala
rına devam etmişlerdir. Bun· 
lardan tecim borsaları genel 
işini bitirerek raporlannı heye
ti umumiyeye sunulmak üzere 
genel se u eteri' ge vermiştir. 

2 - Tecim odaları kanun ve 

nizamname komisyonu bu sa
bah çalışmalarına devam etmiş 
ve raporlanni hazırlamıya baş
lamıştır. 

3 - Dilek ve standardizas
yon encümenleri akşam geç 
vakta kadar çalışmalarına de
vam efmişlerdir. Standardizas
yon encümenine tarım işleri 
umuın müdürü bay Abidin iş
trak etmiş ve encümen üyele
rinin suallerine çok kıymetli 
izahatta bulunmuştur. Bu encü
menler raporlarını yarın dilek 
encümenine vereceklerdir. 

4 - Y ann saat onda heye
ti umumiye toplanarak encü
menlerden gelen raporların tet
kikine başhyacaktır. -···· Fransada 

Paris, 25 (A.A) - B. Buis
son Herrio ve Germen Marten 
ile konuşan Başbakan Flanden 

finans bakımından tam yetke 
istiyen bir kanun projesi tek-

lif etmeği kararlaştırmışlardır. 

Sah günkü toplantıda beyan

nameyi Finans Bakanı okuya· 

caktır, Tam yetke projesi fi
nans komisyonuna yolianaca-

~ından konuşmalara ancak cu
ma günü baılaııabilecektir. B. 
Flaodenio de kurultaya gelebi
leceği umuluyor. Hükumetin 

pariıler arasındaki barışı uzat-

mak dileğinde bulunduğunu 
bildiren proje finans, tecimi 
için ekonomik ve yönetime aid 
tedbirler alınması için tam yet
ke istiyecektir. 

••••• 
Rakı beynine vurmuş 

Bulvarda tiyatro içinde sar
hoı olduğu halde halka karşı 
küfreden ve bu hareketini 

mennetmek istiyen polis ve 

bekçilere de hakarette bulunan 
bedestende koltukçu Mehmet 
oilu Salih tutulmuıtur. 

Uluslar Kurumun 
Büyük değerde iki karar alındı 
On üçler komitesinin raporu •. 

Cenevre, (Ö.D.) - Fransız 
dış işleri bakanı Bay Laval 
onüçler komitesinin raporunu 
uluslar kurumu konseyine ver
miştir. Bu rapor, andlaşma
ları bir taraflı olarak boz
maya teşebbüs edecek ve 
barışı tehlikeye koyacak olan 
devlete karşı uluslar kuru
munca alınacak olan eko-, 
nomik ve mali ceza tedbirle-

Hitlerin 

rine müteallıktır. 
Cenevre, (Ö. D.) - Sabahın 

Bölat birine kadar süren bir 
gece toplantısında uluslar ku
rumu, İtalyan - Habeı ihtilafına 
taalluk eden uzlaıma formiilünll 
tespit etmiştir. 

Bay Litvinofun başkanlıiın
da olan bu toplantıda tespit 
edilen förmül İtalyan Ye Ha· 
beşistan delegeleri tarafından 

söylevi 
ngiliz me?rıafiline göre yeni bir 

Konferansta görüşülmelidi.1 
LONDRA, 24 (A.A) - İn

gili mahafiline göre bay hitle
rin ııöylevi, en kuııa bir zaman
da bütün ilgili devletlerin girc
bilece2-i bir konferansta görü
şülmelidir. Hangi meselelerin 
kotarılıp kotarılmıyacağını an
lamak için bu en iyi bir yol
dur. Böyle bir konferansın bir 
Hollanda şehrinde toplanması 
duşünülüyor. lngiltere ilkönce 
BerJinden halk beraberliği ve 
diğer beraberlik sözleril)in ay
dınlatılmasını istiyecek ve barış 
andlaşmasının hangi maddele
rinin uzlaşma yoluyla dğiştiril
mesini istediğini soracaktır. 

l.ONDRA: 24 (A.A) - İn-
giliz hava bakanı Lodonderi 
radyoda yeni hava programını 

anlatarak, bu proiramın Hit· 
lerin söylevine bir karşılık ola
rak anlaşılmamasını ve İngiliz 
siyasetinde her haniİ bir dii
şikliğe de bir beldek olmıya
cagını söylemiş ve proğram 

1923 te kararlaştırılan savga 
siyasasının yeritilmesinden baş· 
ka bir şey değildir demiştir. 

lnglltere izahat istedi 
Londra (Ö.D) - lngiliz hü

kumeti Berlin büyük elçisi va
sıtasi yle Alman hükümeti nez· 
dinde bir tetebbüste bulunarak 
bay Hitlerin son nutkunun bazı 
noktalan hakkından izahat 
istemittir. Maamafi bu istek 
iki hükumet beyninde yeni gö
rüşmelerin başlaması mabiy~
tinde değildir. . ........... 

Amerika -Rusya 
Ticari münasebetlerde anlaşmağa 

muvaffak olabilecekler mi? 
Vaşington, 25 (A.A) - Sov

yet elçisi ile dış işleri bakan
lığı Rusya ile Amerika arasın-

daki ticaret ilgilerinin gelişme
sini güden konuşmalara batla· 
mışlardır. Bu konuşmalar Ame-

rika ile başka ülkeler arasında 
tatbik edilen iki taraflı tecim 

andlaşmalanndan Sovyet Rus
yanın ne dereceye kadar isti-

fade edebileceii bakımından 
yapılacaktır. Sovyet Rusya ile 

Amerika arasında konuşmala
nn tekrar başlaması Sovyet 
borcu hakkındaki ıörüımelerin 

durmasına pek az önem veren 
Amerikalıların dış ticaretin ie· 
Jiımesi ihmal etmemek lazım 
geldi~ini anladıklarını göster
mektedir. 

1 Yerine 7 yapacaklar 
Rus hava fi osu yaman bir kuvvettir 

Paris: ( Ô. D. ) - Moskovadan bildiriliyor : Sovyetler hükü
meti Maksim Gorki büyük tayyaresi tipinde yedi tayyare yap
mağa karar yermiştir. Kazanın vukubulduğu gün üç büyük tay
yare yapılması düşünülüyordu. Şimdi bu kararla Sovyet Rusya 
ha•.:a filosunun yedi dev tayyare ile takviyesi için icab eden 
tedbirler de alınmış bulunuyor. 

Italya - Habeşistan 
Savaşının önüne geçildi 

••••• 
- Başta1011 Bumci sahi/ede - Deyli Meyl gazetesi, İtalyan 

uymazlık ile uluslar sosyetesi Somalisindenki aytanndan al-
kurulunun uğraşması lizımgcl- dığı bir haberde 2eneral Cra· 
diğini yazıyorlar. ziyanımn İtalyan kuvvetlerinin 

Taymi.s gazetesi başyazısında eksiklerini tamamlamıya uiraı-
diyor ki: tıiını yazmaktadır. İtalyanın 

İtalyan gazeteleri İngilterenin henüz savaıa tamamile hazır 
Habeşistana silah verilmesine olmadıiı anlaşılıyor. İtalyan 
taraftar. bulunduğunu yazı- Somalisine yıiın yıtın yiyecek 
yorfnr. Stanhop bunun doğru ve savaş kere~leri gelmektedir. 
olmadığım bildirdi. Bu diyev Napoli 25 ( A . A ) - 2200 
İtalyan gazetelerini yatıştıra· asker vo zabit ile malzeme ta-
cak yerde tam tersi olarak şıyan Genge vapuru dün ak-
daha bir takım şeyler uydurup şam doğu Afrikaaına doğru 
yumıya körlk.lecli. yola çata.p,. 

kabul edilmiştir. Bu uzlaşma 
formülilne göre her iki hüku
met, aralarındaki ihtilafın hal
Jini bir hakem komitesine tev
di etmeği kabul eylemekde 
dir. İhtilaf devam ederae 25 
Temmuz ve en çok 25 Agoı
tosa kadar her iki hükfunet 
uluslar kurumunun müdabelesi
ni ve vereceği kararı ıimdidea 
onaylamaktadır. 

Muazzam bir 
Nümayiş 
Vaşington, (Ô. O.) - Ev· 

velki gün 250 bin grevcinin 
iştirikiJe Nevyorkta yapılan 

muazzam bir nümayişte gün
deliklerin kifayebizJiğinden ıi
kiyet edilmiıti. Grevcileri idare 
den Groen'le Ruzvelt arasında 
bir anlaşma olmuıtur • 

Fransız kabinesi 
Paris, 25 (A.A) - Gazete

lere göre, Heryo'nun muvafa
katile kabinede çıkması muh
temel fikir ayrılıkları ortadan 
kalktığından kabinenin kamu· 
taydan istediği tam yetkeler 
kolaylıkla kabul edilecektir. 

Göring geziyor 
Budapeşte, 25 (A.A) - B 

Göring kral naibi Amiral Horti 
ile görüşmüştür. B. Göring'in 
önce Belgrada gitmesi karar
laştınlmıştı. Fakat seyahat 
programı deiiştirilm.iş oldu
iundan 8. Göring Sofyada bir 
az durduktan sonra 10 Hazi
randa Belgrada gidecektir. 

İspanyada 
Madrit 25 (A.A)- 6/10/934 

tarihinda Katalonyada çıkan 
ayaklanma hareketi i e Kam
panis tarfından Katalonydada 

ilin edilen erkinlik hareketinin 
muhakemesine başlanmak üze
redir. 

Müddeiumuml, Kompanis ile 
müşavirleri için otuz yıl hapis 
istemektedir. Kompani.s mes
ul olduğunu söylemektedir. 

Madrit 25 (B.A) - Sü ba
kanlığı Asturi eyaletinde özel 
süel ,yöntem kurmayı karulaş
hrmııtır. 

lngiliz kabinesi 
Londra (Ô.D)- Kral bu 

hafta ikinci defa olarak Mak
donaldı kabul etmiştir. Bu mü
lil<atlarda lngiliz kabin~inde 
yapılması beklenen deiişiklik

Jer görüşülmüttür. 

2000 tayyare 
Loadra- Rodor ajansı bildi

riyor: 
Alman hükumeti 1936 ikinci 

kinununa kadar Almanyaoın 
birinci hattaki tayyare kuvvet
lerinin iki bine baliğ olacağını 
lngiliz hükumetine resmen bil
dirmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Küçiik Haberler: 
Koyunlarda çiçek 

Sökenin Hanımazmağı kö· 
yündeki koyunlarda çiçek has· 
talığı çıktığı vilayete haber 
verilmi"tir. 

Kuşadasında 
Kuıadası bahçelerinde şefta

lı, badem ve armutlarda ballık 
hastalığı görülmüş ve şarımız 
tarım direktörlüğüne haber ve-._ 
rilmitlir. 
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La,tik ti.ıccarı Baretin oto· 

llıol.ıi .. ndc ~ orga, Renııçi ve 
Kam şehirde do'aşıyorlardı. 
laos!u kız onla a kendi yurd
daşlar.nı gösterıyordu. Bunlar 
lıknaz ve kı~a boylu Siyam 
kadınlarından daha narin idiler 

_Mercan renkli ipekliler gey
rııı~ Birsuanlara, halk arasına 
Yılan kıvraklığıle sokulan ince 
~zun Cadalılara, ve bilha!sa 
Çinlilere rast geldiler. Baret 
tu İzahatı verdi: 

- Aangkokun üç yüz bin 
~~fusunun iki yüz bini Çinli
~ır. Sam payitahtının ticareti 
btnıen münhasıran bunların 
elindedir. lnı:iliz p:ımukluların
dan Japon bisikletlerine kadar 
Yinen, içilen, kullanılan her şeyi 
~tarlar. Lokantalar, Afyon 
ı~iıı içim yerleri, otel ve dan
•ıgler bunların elindedir. Gece 
illndliz dükkanları açıktır. 

Renuçi şaştı: 
- Nasıl, hiç uyunıazlar mı? 
- Belki sabahları iki üç 

ıaat! Yahut, iki müşteri ara
sında, ayaküstü uyuklarlar. 

Otomobil Borot denilen bü
liiıı uluslar caddesinden ıeçc
rek sonunda çelikten ve beton
dan son derece modern bir köp
rü olan bir şoseye girdi. Bunun 
•onra da sivri çatılar, renkli 
Pa2odlar, karmakarışık yapılar 
2Öze çarpıyordu. Tüccar: 

- Bütün mabedleri size gez
direcek değilim, dedi. Bir ayda 
bunu yapamazsınız. Fakat bü
Yük Buda'yı bir görelim. 

Tanrı, Vatpo denilen kocaman 
bir pagad altına uzanmıştı. El
lerinden biri yastık vazifesini 
2Örüyordu. Bacakları birbirine 
Yapışmış olup kolosal bir sü
lün teşkil ediyor, ayakları mü
cevherlerle süslenmiş bulun
muyordu. 

Heykelin el eriıen parçaları, 
halkın dindarlığı sayesinde, 
altın yapraklarile bezenmişti. 
Baret dedi ki: 

- Başka dindarlar da var ki 
ou altın yaprakları koparıp 

•atarlar. Bunu için bekçi bizi 
i:Özünden ayırmıyor. 

Sevimli rehberleri, yolcuları 
Vat Prakev mebedine de getir
di. Uğrunda beş asırdanberi 
Üç Asya milletinin boğuştuğu 
tüınrütlü Buda buradadır. 

Bu heyhel, tiyatroda imiş 
gibi, elektrik lambaları ile 
1 ~ klanmıştır. Bir sürü rahip, 
~ Jnu soyup ı:eydirmekten 
başka bir iş bilmezler. Taki, 
heykel her an modaya uygun 
01arak geyinmiş olur. 

Bütün mabedler iç:nde 
tuğla'ar bulunan ve yüzü 
her biçim Çiniler!e süslenen 
bir nevi alçıdan yapılmıştır. 
Sağlam değillerdir. Dinda~•ar 

clurm!ldan, dinlenmeden bunları 
berkitmeğe veya yeniden yap
majia çabalar dururlar. Zira 
bu himmetlerinin öbür dünyada 
savaplarına yazılacağına inanır

lar. 
Uzaktan güneşin altında par-

ladıkları, için eyi görünüş-
leri vardır, Yakından ise 
tiyatro dekorlarını andırırlar. 

Daha doğrusu, Holivudda, filim
leri çekmek için birkaç saat 
durmak üzere kurulan yapılardı. 

Timsahlar mabedinin daha 
çok yerli rengi Yardı. Yıkılmıya 
mail dıvarlarla çevrilmiş olan 
küçük bir havuzun yosunlu su
yunun üzerine kadar timsah 
vardı. Bu hayvanlar, ziyaretçi
ler gelib geçerken yerlerinden 
bir yere oynamıyor, kuyrukları 
yosunlar içinde, ağızları çamu
ra gömülü olarak duruyorlardı. 

Bir dilenci, çıbanlar ile do
lu kolunu gezicilere uzatarak, 
çocuğunun havuza düştüğünü 
ve aukaedes timsahların onu 
yidiklerini anlatıyordu. 

Renuçi havuza bir tuğla par
çası attı. Hava habbeleri su 
yüzüne çıktı, fakat timsahlar 
göz açmadılar. Banker şu mü
taleada bulundu: 

- Bunlar ya ölü, yahut 
uyutulmuş. Bir sineğe bile za
rarları dokunamaz. 

Baret gülümsedi: 

- Bununla beraber bir ço
cuğu yidikleri doğrudur. Eski 
bir hikaye... Burada kurbanın 

babalııi:ını iddia eden hiç olma
mış üç dilenci var. Şimdi, eğer 

isteueniz, geçmiş içindeki bu 

gezintiden sonra, moder• Bang
kokuda görelim. 

Bir çeyrek aaat sonra oto
mobil şehrin ucunc,la durdu. 
Yol, tam tarlaların kenarında 

duruyordu. Baret dedi ki: 

- Seyamda bir tek yol yok. 
Yalnız şimendüferler. Kırk 
kilom•tre uzalctaki Don-Muaug 
tayyare alanına giden biricik 
yol bile bir demir yoludur. 
Tayyareden inince tireni bek
lemek lazım. O da, seksen sa
atta yalnız üç deşa kalkar! 

Mühendis şaşarak sordu. 
- Hiç yol yok mu? Ne-

den Acaba? Paramı yok? 
- ~·ouu \""nı· -

zillide spor ___ ...... ..-... 
Nazilliler Aydınsporu yendiler 

,\cızıl/ı, (;eııçleı 

Nazilli, (Hususi) - Geçen cu
tna günü burada Aydınspor ile 
Nazilli Gençler Birliği arasında 
hararetli bir maç yapıldı. Maç
ta o kadar seyirci vardı ki 

koca sahanın etrafı iki halk• 
halinde kadın erkek dolmuştu. 
?~n heyecanlar içinde ve her 
ılu tarafın dn mukavemetlerile ' 

/Jil'firıi lııi. //•il 

hayli safhalar geçirdi ise de 
nihayd sıfıra ko::rşı birle Na
zillilerin galibiyetile neticeleP di. 

Hafif yağmur 
Dinar, (Hususi) Sütlaç is-

tasyonundan itibaren Baladıza 
kadar bugün ıkindiye yakın 
hafif yağın ır serpintisi olmuş 
ve çiftçileri umutlandırmıştır. 
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Genel nüfus sayımı ne suretle ya
pılacaktır sayım ve kontrol işleri 
Genel nüfus sayımı öğreneği 

Bakanlar kurulunca onaylan
mıştır. Bugür.lcrde resmi gaze
tede çıkacaktır. 

18 Birinci teşr;n 1935 cuma 
günü yurdumuzda yerli, yaban
cı bütün İnoan'ar ayırtsız, sayı
lacaklardır. Numaralama işi, 
nüfus sayımı gününe kadar, İç 
bakanlığı ve İstatistik Genel 
Direktörlüğü tarafından her 
hafta, köylere varıncaya ka
dar, teftiş edilecektir. Bu 
işi tam yaptıklarını bildirdikleri 
hald.-ı tam yapmadıkları anla
~ılan işyarlar ceza görecekler
dir. Sayım işyarlığını kabul 
etmiyenlerle öareneğe uygun
suz hareket }apanlardan ve bu 
işi görmek istiyenlere karşı du
ranlardan para cezası alınacak
tır. Bu cezayı ödemiyenler her 
lira için bir gün hapis yatacak
lardır. Nüfus sayımının, yeni 
vergi ve yükümler konulmak 
için yapıldığı hakkında hal
kın şüphelenmesinin önüne geç 
mek için konferanslar, konuş
malar ve genelgeler yapıla
caktır. 

Elçiliklerdeki sayım, Dış 
Bakanlığnıca sayım defterleri 

elçiliklere gönderilmek ve 
defterler onlarca doldurulmak 
suretiyle yapılacaktır. 

Memleketteki bütün gazete
ler, İstatistik Genel direktör
lüğünü'l, halkı sayım hakkında 
aydınlatmak için göndereceği 
yezıları koymak yükümünde 
olacaklardır. Sinemalar da ken· 
dilerine verilen ilanları pro· 
jeksiyonla halka ıösterecektir. 

İstatistik genel direktörlüğü 
tarafından yaptırılacak ilanlar 
her tarafa yapıştırılacak ve sa
yım gününe kadar bunlar ol
dukları yerlerde kalacaklardır. 
Halka radyo ile de izahlar ve
rilecektir. Sayım günü, sayım 

bitinciye kadar memleketin her 
tarafında hiç bir taşıt araçı 

işlemiyecektir. Sayım sekizde 
başlıyacak, sayım işyarlarmın 
sorularına cevap vermiyenler• 
den c!e para cezası alınacaktır. 

Öğrenekte, nüfus sayımı ve 
kontrol işyarlığı yapmıyacak 

olanlar da gösterilmiştir. Başta 
saylavlar, bakanlar kurulu, yö
netgerler ve genel direktörler 
olmak üzere kamuğası hizmet• 
!erinde çalışanlarla güvenlik 
işyarları bu aradadır. 

Buca' da Şaşal gezintisi 

Y 
Çok neş' eli olarak 

apılan heyecanlı geçti 
Bir top oyunu Turing ve Otomobil Kulubü· 

Buca 25 (Hususi) - Cumıt nün cuma günü Şaşal'a tertib 
günü Buca spor meydanında ettiği gezinti güzel olmuıtur. 

Sabahleyin dört; oto.bü~le se~-
Buca birinci takımı oyunculan ıen kişi Şaşa! a gıtmışlerdir. 
ile takviye edilen Altınordu Kulub bir ıtün evvelden Cuma· 
ikinci takımı arasında heyecanlı ovasından halılar, sandalye ve 
bir ııyak topu oyunu oynamış- ınasalar getirterek iştrik eden· 
tır. !erin istirahatini temin etmiş-

Oyun hemen hemen Bucalı- tir. Yakın köylerclen de gelen· 
!arın hakimiyeti altında geç. !er çok olmuştu. Gezginciler 
miştir. Her zaman munta- iyi bir gün geçirmişler 'fe sağ-
zaman çalışan Bucalılar bu lık kaynağı Şaşal'dan kana, 
oyunda da kendilerini göster- kana içmişlerdir. 
mişlerdir. Akşam saat 18 de dönül-

Ilk golil A. O dan Adil milştür. 
Kulüb önümilzdeki cuma gü-

attı; kendini toplıyan Bucalılar nli için de iki gezinti ha:ı:ırla-
çok geçmeden Alini~ güzel lamıştır. Birisi otobüslerle Ber-
bir vuruşu ile beraberlık sa- gamanın Kozak yaylasına, di-
yısını yaptılar bundan sonra ğeri de özel trenle Tireye ve 
Haftayım sonuna kadar A. O. efsaneler diyarı Kaplan ve Pa-
kalesi sıkışık bir vaziyet aldı. şıt Çeşmelerine olacak olan bu 
Haftayim 1·1 berabere bitti. gezintilerin daha iyi olması için 

İkinci haftaya baılnngıcında şimdiye kadar yapılan gezinti 
Buca kalesi sıkışmağa başlamış- tecrübelerinden istifade edile-
tı. Kaleci Nejat epi tehlikeler cektir. Dün Turing ve Otomo-
atlattı. Oyun ortasına doru top bil Kulubü genel merkezinden 

İzmir komite başkanlığına ge
gine A. O. tarafında dolaşmıığa 
b len bir telgrafta lzmir komi-
aşladı. Çok geçmedon Ahmet tesi muvaffakiyetle tertib et-

ikinci golü attı. Bir kaç da- tiği ve başardığı seyahatlerden 
kika sonra üçüncü gol d~ dolayı kutlulanmıştır. • 
yapıldı ve oyun 1 - 3 Bu
calıların kazanmasile bitti. O
yunda B1;1cadan kaleci Nejat, 
bek Cahıt ve Badik çok iyi 
oynadılar. 

F. Y. Eral 
•••••••••••• 

Muhtarda esrar 
Ev:nde bir küp içinde 23 

gram esrar bulunan Salihlinin 
Sarı Mu~tafabey köyü muhtarı 
Arif oğlu Serdar iht•sas mah
ke:n~sine verilmiştir. 

Öğretmenler 
Yapı kooperatifi 

Yarın saat 16,30 da vilayet 
makamında öğretmenler yapı 
kooperatifi idare meclisi ilbay 
general Dirik'in başkanlığı al
tında toplanacaktır. 

17 ,30 da memurlar istihlak 
kooperatifi idare meclisi yine 
ilbaym başkıınlığında toplana
rak kooperatif işlerini konu
şacaktır. 

3 
ehir Gazinosunda 

• Sehir gazinosu, körfezin en gü?el manzaralı yeridir. De
nıze karşı, gül kokuları arasında, serin serin temiz, iyi ve 
ucu~ yemek yimek için öğle ve akşam behemehal Şehir 
gazınosuna gidiniz. 

lstanbuldan sureti mahsusada getirilen 
bir aşçı taratından en nefis 

yemekler hazırlanmaktadır 
'Yeni aşçı Türkiyenin en tanınmış ve 

sevilmiş bir aşçısıdır 

o·kk t• EGEPALAS otelinde kalanlar bahçe} a . den masrafsız istif ad~ edebilirler 
Dostlarınıza en güzel oteli EGEPALAS'ı tavsiye ediniz 

1-20 (S. 5, 6) 

IP==-ı=rn~z v. rY7T.:l%1"~ 1 
Borsa Ilaherleri :1 Komşu ·~ ............... . 

DUn Borsada · .................. illerde 
Yapılan Satışlar 

~ Manisa da uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
286 Y 1 Talat 8 50 10 
272 F Solari 8 75 11 25 
120 H Z Ahmet 7 50 11 
167 J Taranto M 8 50 10 75 
150,5 M J Taranto 7 50 9 25 
102 H Alyoti 8 75 11 
111 K A Kazım 9 50 11 75 

52 Hıfzı 8 75 9 50 
41 Ş Riza Halef 9 9 50 
38 T Debaa 9 25 9 25 
33 D Arditi 7 50 8 75 
16 S Em F Muh 9 11 
13 S Süleymano 10 50 12 
10 Ahmet Muh 7 8 50 
10 L Reciyo 8 50 10 
9 Muh Z Hulüsi 10 10 50 
4 Leblebici Is. 11 50 11 50 

5124,5 Yek ün 
Zahire Borsası 

Çu. Alıcı Fiat 
3485 Buiday 3 50 
550 ton Balda 4 25 
251 balye pamuk 46 60 

6669 kilo yapak 43 

4 12 
4 37 

49 
46 25 

Para Piyasası 
25-5-1935 

Alış 

Mark 50 25 
İsterlin 622 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 
Belga 21 07 
İtalyan lireti 10 42 
İsviçre Fran. 40 60 
Florin 84 95 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Austr. ilini 23 50 

Satış 

50 75 
628 

8 30 
79 40 
21 75 
10 47 
40 85 
85 20 

5 27 
24 

Köy değirmenlerinde 
Öğüdülen buğdaylar şar

larda sablabilir mi 
Köylünün ihtiyacı için değir

menlerde öğüdülen ve buğday 
koruma vergisi yasasına göre 
vergiye tabi bulunmıyan bui
da yların önemli bir kısmının 
şarlara götürülerek satıldığı 
görülmüştür. Finans bakanlı

ğından ilbaylığa gelen bir lbi· 
dirimde bazı yerlerde suiisti
male yol açaıı bu şeklin önüne 
geçmek ve köylü için değir

menlerde öğüdUlen buğday un
larının 4arlığa ait unlardan 
ayırt edilmesi mümkin olup 
olmadığının tetkik edilmesi ve 
bir mütalea hazırlanarak jl'Ön
derilmesi bildirilmiştir. 

Sıtma mücadelesi 
934 senesinde sıtma müca

dele teşkilatının yaptığı işlere 
ait çıkarılan bir raporda bir 
yıl içinde 413,685 sıtmalı te
davi edilmiş ve bunlara 5326 
kilo parasız kinin dağıtılmıştır. 

Evvelce halkın yüzde ellisin
den fazlası sıtmalı olan müca
dele mıntakalarında 934 de 
sıtmalı nisbeti vasati olarak 
yüzde 13 e düşmüştür. 

Yunan malları 
Ay sonunda defterdar

lığa devrolunacak 
Ziraat bankasıuca idare edil

mel<te olan Yunan emlakinin 
defterdarlığa devri takarrur 
ettiği malümdur. Bunun için 
mezkür malların bankaca bir 
cetvelinin hazırlanmasına ba~
lanmıştır. 

Bir maliye memurunun da 
iştirakiyle cetveller bir iki güne 
kadar bitecek ve ay sonunda 
devir muamelesi tamamlanmış 

olacaktır. 

İpotekleri 
Kaldırıldı 

lzmirde muhacir ailelerine 
temlik suretile verilmiş olan 25 
evin 1171 numaralı kanunun 
neşrinden evvel tahsis edilmiş 
oldukları anlaşılmış ve bunların 
ipotek kayıtları llbaylıkça re• 
fettirilmi tir. 

Belediye işleri 
Manisa, 25 (Hususi) - Ma

nisa belediyesinin çalışma tarzı, 
uzun yıllndanberi, hiç te uy
ıtun değildi, Başarmalar üze
rinde müsbet bir varlık ı:öste· 
rilemiyordu. Muvaffak adımlar 
atılamaması yüzünden koca 
şehir bugün sönük ve sev:msiz: 
bir manzara arzediyor. 
Yangından çıkan Manisa, 

güzel ve yeni bir şehir olabi
lirdi. Şimdi bilikis eski halile 
bile ölçülemiyecek durumda 
bulunuyor. 

Memleketin imarı yolunda 
bazı çalışmalar gösterilmemiş 
deiildir. Fakat her davranııta 
borç yapılmış, olıun bir iş ıö
rülememiıtir, 

İşte ou durumda olan bir 
belediyenin yeni başkanı ile 
konuşuyorum. Şarbay Anıi 
Gemicioğlu muhitinin sevgisini 
kazanmıı liyakatli bir zattır. 
şarın kalkınması işleri üzerinde 
sorduğum suale cevap veriyor: 

- Borclardan kurtulmafı, 
rahneyi küçültmeyi, idare sis
temine yepyeni bir yürüyüş 
vermeii ilk İf olarak kabul 
ettik. 

Şimdi el koyduğumuz ihtiyaç, 
suyumuzu islah meselesidir. 
F erşiyah dü:ı:elteceiiz. 

Işığı çoklaştırmak istiyoruz, 
cereyanı su kuvuetinden istih
sal etmek bu isteii bir parça 
kolaylaştıracaktır. Birde yeni 
salhane yapmalc niyetindeyir 

Elektrik ve salhanenin bütçey• 

yardımcılık bakımından biz'll 

faydalar temin edeceğini umu
yoruz. 

- Başka? 

- Başka ne yapılabilir ki?. 

Saydıklarımı bile başarmak bu 

şerait içinde kolay bir Şflr 

olmasa gerektir 
Bay Avninin sesinde bir ih· 

tizaz dolaşıyordu, bundan: "105 
bin liralık bir bütçe ile koca 

• 
açıiı karşılamak bakalım nasıl 

m~mkün olacak?.,. Demek is
tenilen bir acı seziliyordu. 

Gerçekten müessesenin ge· 

lirine karşılık çıkarı ve buna 
ilaveten bir de borcunu göz 
önüne alınca kim olsa ümitsiz

liğe duşer. Bu şerait içinde 
kent yine bir şeyler yapmaia 

uğraşıyor. Bunaltıyı anltmak 
için hazırlanan ekonomi ted
birlerine, başta başkan ölduğu 
halde, men.ur maaşlarının in

dirilmesile başlanmıştır. 
Şarın muamelatında mülkiye 

müfettişlerinden bay Nedim 
Nazmi tarafından günlerdenberi 

yapılan teftişlerde çevirme siste 

mini düzeltme itibarile arzu edi 
len neticeyi elde elmeğe imkin 
vermi~ olduğundan belediyenin 

bundan sonra hiç olmazsa mun
tazam bir faaliyet devr ıine 
ıtireceği umulabilir. 

H. Günay 

Dinar hattında 
Dinar hattı, (Hususi) - Bu

gün sabahleyin 8,15 de, Sütlaç 
İstasyom•na gitmek uzere Kak
lıktan hareket eden 15 numa
ralı motokar Kaklık - Bozkurt 
arasında bozulmuf oldujiundaıı 
Denizliden Eğirdire gitmekte 
olan po~ta treninin üç saata 
yakın Kaklık istasyonunda kal
masına sebebiyet vermiştir 
Üçüncü saat yaklaşacağı sırad• 
hareket eden tren, teehhürll 
.sür'atle kazanmak için" uiraş· 
mışsa da Baladız istasyorıuna 

kadar nncıık üç çeyrek saat 
hır çabukluk alınıstır. 
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" Polonyanın 
ve Hindenburg an Örnek a d il 

güveni ayrı ığın a dır ,, 
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Aşağıdaki satırlar, Leh ulu- savaş tehlikesini beraber taşır. ticaret alanından başka yerde 
sunun ölen şefi tarafından bı- Aklı başında bir hükumet rci- ilgi besliyemcz. 
rakılan son satırlardır. Mareşal si planlarını öyle yapmalıdır ki Fransanın bize dostça el bir-
Pilsudski, yakında hayata göz- ölüm birdenbire onn çarparsa, liği teklif eden son jesti mesut 
.lerini kapıyacağını anladığı za- yerine geçebilecek bir başkası bir kaynaşma uyandırmış olup 
man, yani ölümünden bir kaç olsun. Öyle bir başkası ki, karşılıks•z lıalmıyacaktır. Bir 
gün önce, bunları ycızmıştır.Bu kendinden öncekinin bütün ina- çok uluslar büyük buhranı çe-
ıiyasal "vasiyetnameyi,, okur- nına ve güvenine sahip olsun. kiyorlar; fakat bu çekiler eko-
Jarımızın gözü önüne koymak Öyle ki, başkanın değişmesi nomik gelişme için gereklidir. 
bize ilgili göründü. hiikumet makinesini şaşırtma- Savaş yakın değll 

"".. sın. Polonya için yaptığım plan- Avrupanın arsıulusal ticaret 
Geı çek askerlik sanatı harp lar, yalnız bu yıl veya gelecek el birliğinden ibaret olan 

yapmak değil, barış için çar- yıl için değildir. Bütün haya- gerçek demokrnsiye hazır oldu-
pışmaktır Militarizmin zarureti, tınıda on sene önceden plan- ğuna inanım olmamakla bera-
\endi ülkesinin korunmasında- Jarımı yaptım ve 1945 te Po- ber, Almanyanın yeniden silah-
dır. Ben bütün hayatımda bir Jonyanın Avrupa birliğinde en Janmasma ve bir çok Avrupa 
ihtilalci ve bir asker olarak ya- dayanılacak bir devlet ofması-

uluslarınm müdafaalarını harp-
ıadım. Benim için, Polunyaya na yer hazırladım. 

d. v • •• ı d. Polon yanin güveni tan evelki dereceye kadar art-özgürlük ver ıgım soy en ı. 
EğP.r Leh lejyonundaki arka· Her yandan harptan bahs- tırmalarma rağmen, savaşın 
daşlarımın ve Leh ulusunun edildiğini duyuyorum. Almanya yakın olmadığını duyuyorum. 
yardımı olmasaydi bunu başa- yeniden silahlandı. Fransa - Polonyanın geografik duru-
ramazdım. Rusya hava korumların arttır- munun güçlükleri beni yavaşça 

Guya Rusya'ya yırtıcı kin dılar. Yalnız lngiltere ve Ame- davranmağa mecbur etmiştir. 
beslediğimi, Almanya' dan kork· rika Versay andlaşmasının te- Fakat duyuyorum ki bir ihtiya-
tuğumu, Fransaya inanmadığı- meJ prensiplerine sadık kaldı- rın yavaşlığı souk kanlılığı 
mı söylerler. Vt:. sonumun yak- lar. Polonyayı bu savaş huma- şimdiki Leh hükumetinin gös-
laştığını duyduğum için, Polon- sından uzak tutmak için eko- terdiği sükunet üzerinke iyi 
yaya çok zaman muhtaç oldu- nomik politikamda da Mareşal tesir yapmıştır.Polonyanın finans 
ğu yardımı ve dostluğu göster- Hindenburgtan örnek aldım. bakımından yeniden kuruluşu 
miş olan bu uluslara karşı dü- Polonyanm barışı büyük dev- benim en güç işlerimden biri 
ıüncelerimi aydınlatmak iste- letlerin dostça yardımile sağ- oldu. Polonya yeniden doğdu-
rım. lamlanmıştır. Çekimli ittifak- ğu vakıt elimizde miras olarak 

Polonyanın geleceğl larla gözlerimi kamaştırrnağa değerden düşmüş bir para ile 
Yalnız barış ve çalışanlara rağmen şuna ina- sermaye ve kredi azlığı vardı. 

Esenllktir nım vardır ki Polonyanın Bu, bir ulusun ölümden yeni 
Polonyayı Rus boyunduruğun- güveni yalmzhğındadır. Tabii, hayata girişinin tabii neticesi 

dan kurtarmak çocukluğumdan Polonyaya dostlnk elini uzatmış idi. Benim prensibim, hastanın 
beri benim ülkümdu. Bu ülkü olan devletlerin devlet adam- ycniden ekonomik sa~hk bul-
gerçelince kılıncımı ülkem istila ları tarafından bana yapılan ması için, bankalara elden ge-
ile ka:-şıla~madıkça, bir daha şifahi teminata dayanmak şar- len her yardımı vermekti. Bu-
çekmemek üzere kanma soktum. tile. gün ı k · 

Gelecek 
mcm e etımin çok ileri 

Buna mecbur olmayışım ve harbm korkunç 
b b t. 1 · h k gittigw ini söy!emekle kıvanç du-

hayatımın son baharını ir a- ne ıce erı a kında bütün ulus-
d · · · l d d ki ''arım. Dı•arıda bulduaumuz fi-rış siyasası için e gcçırışım, arın uy u arı korkunun ha- " 't • 

kocasına en büyük gönenç ver- rışı temine yetecciini zanne- nans yardımı bu ilerleyişe çok 
diği inanile cvienme hayatının derim. Polonyanın mevkii ve yardım etti ve bu kredilerin 
sonuna varan bir karı gibi beni ırk ayrılıkları, her hangi bir iyi himaye edildiğini söyliyt!-
sevindirdi. Hiç bir koca karısını, devlete karşı sataşkan bir dav- bilirim. 
benim Polonyayı sevdiğimden ranışa bizi sürükliyecek hiç bir Polonya bugün barış ve ba-
çok sevmiş değildir. ittifaka girmemei'i bize buyur- yındırlık demektir. Gelecek 

Hiçbir kadın kocası için ca- maktadır. Bizim korum sistemi- arkadaşlarımın ve ulusun elleri 
· ı arasındadır. nını vermegw e, benim vatanım mız, sınır arımızı korumagw ayet-

için can vermeğe hazır oldu- kindir. Fakat ulusal güvenimiz 
ğum kadar, sevinçle hazır ol· yalnız silah kuvvetine değil, 
mamış~ır. Polonya ulusunun ve arsıulu-

Bu düşünceler, geçmişin ka- sal durumun hükümleri olan 
ranlık gölgelerini bile aydınlat- büyk devletlerin iyi isteğine de 
maktadır. Yaklaşan son solu- bağlıdır. 
Jium bana gönençli anıklarla Büyük devletlerle 
dolu gözüküyor. Polon yanın ge- Polon yanın mUnasbetleri 
leceğinde barış ve gönençten Büyük Britanya Lehistan 
baıka birşey olmadıiı inanile içjn en samimi müttefiktir. Al-
gidiyorum. manyanm da ekonomik csen-

1945 • kadar Jiiimiz hakkındaki duygu-
. pllnlarımı yaptım ları samımı olup siyasal 

Bu demek değildir ki uluslar realitelere dayanır. Rusya 
arasındaki baiJar, ıerektiği biiyük iç denenciler o kadar 
ıibidirler. Diktatörlük daima o{zra,maktadır ki Leh milletine 

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

Sarhoşluklar 
Kemer caddesind~ kendisini 

bilmiyecek derecede sarhoş 
olarak gelip geçenlere sataf
tığı görülen Faik paşa ma
hallesinde çukur hamam so
kağında 30 sayılı evde oturan 
Kemal o~lu Reşat bu hare
ketten ötürü karakola getiril
miş karakolda ücüncü komi-
ser bay Kadriye kötü sözler 
söylemek ve tekme vurmak 
suretiyle hakarette bulundu
ğundan hakkında ıerekenin 
yapllmaaına batlanmı4tır. 

Bulgarya haydutluk 
ar cıyan 

a a r 
afız a ola 

e dağa ç 

• a r-
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Kurba ları 
ad ndan 

y··z ercedir.. Şumnu 
tirtir titre di.. Nasıl 

Bu Kara.cıyaıı kim di? Nere
den gelmişti? Adından anlaşı
lacağı üzere Ermeni bozması 
olnn bu adam nasıl olmuştu da 
Bulgar çapulcuları arasında ön 
safa geçmişti? İlk defa olarak 
1910 senesinde ,Karacıyan'ı 
Burgaz mahkemesinde bir ci
nayet ve kaçakçı·ıktan suçlu 
0 !.arak muhakeme edilirl{en ıö
ruyoruz. 

Fakat asıl macera da burada 
başlıyor. Mahkeme reisi em
rediyor: 

- Suçluyu getiriniz! 
Bu emir boşyere verilmiş ·r. 

Zira suçlu yoktur. Ogün mu-
hakcmderi görülecek olan 
beş suçlu ~dliye tcvkif-
hanesine sokulmuşlardı. Jan
darrnalar tevkifhaneden Kara
cıyanı çağırıyorlar. Cevap ve

ren yok . • İçerisi aranınca mu
hafıı kumandanın hayreti bü
yüyor. Bir müfreze Burgaz ka
lesindeki tevkifhaneye koşuyor. 
Karaciyan orada da bulunmu
yor. Burgas hapishane müdii
~ü ve vali mahkemeye gelerek 
ızahat veriyorlar. Şaşkınlık 
a~Uılcça artıyor. Müdür diyor 
kı. 

- Karaciyan sebah dört 
muhafızın nezareti altında ad
liyeye gönderilmiştir. Elleri 
kelepçeli idi. Muhafızlardan 
biri önde oturmuş, iki muhafız 
da caninin yanında yer almış
lardı. Atlı dördüncü bir muha
fız arabayı takip ediyordu. 

Bu kadar sıkı tekayyüde rağ
men bu adam nasıl kaçmıştı? 

Polise haber verildi. Bütün 
,kasabalar ve köyler jandarma
sına Karacıyanın teksir edilmiş 
fotografları iönderildi, Bir ne. 
tice çıkmadı. Bedahet karşı
sında herkes caninin uçtuğuna 
inandı. 

Balkan harbı 
1912 de başgösteren Balkan 

harbi ile 1914 te batlıyan bü
yük harp herşeyi unutturdu. 
Karacı yandan bahsedilmez oldu. 

Mütarekeden sonra 
1918 de, mütarekeden sonra, 

Teınir adlı bir şahıs şakavetle 
suçlu olarak yakalandı. Hak
kında yapılan tahkikat 1910 
senesindeki şaıırtıcı firar hadi
sesini aydınlattı. Haydudun hü
viyeti tesbit edilince anlaşıldı 
ki T emir ad1 altında haydutluk 
eden adam 1910 da Karacıyan 
ile birlikte kaybolan dört mu
hafız jandarmadan Emanek'tir. 
Her şey meydana çıktı. Böy
lece öğrenildi lci Karacıyan 

nıuhafızları elde etmeğe mu
vaffak olarak kendisiyle bir
likte dağa çıkarılmıştır. Kara
cıyan çetesi, o günden sonra 
sayısız cinayetleri, soyiunları, 
baskınları ile Bulgaristanın en 
azılı yolkesicileri arasına gjr
miştir. 

Takibat sıkla,ınca 
Gün olmuştur ki Bulgarista

nın bellibatlı kasabalarından 
her biri Karacıyanı iı!ediği ci
nayetler den dolayi takibe baş
lamıştır. Yüzlerce tevkif mü
zekkeresi k~silmittir. Karacı
yan demir bir takip çenberi 
içine düşeceğini anlaytnca Yu
ıoslavvaya geçmiştir. Burada 
UzunofJa birle~cn haydut Şum
lanın şimalinde, Strajar yani 
jandarma ortaklığı adı ve
r!len yerde kurmuştur. İlkin 
çeteyi bu sarp tepelerden 
tenkil için yapılan gayretler 
pek :zaifti. Sumnu valiıi, um.a-

mi efkarın tazyıkı altında Var
na jandarmasına başvurmıya 

mecbur kalmış ve orada seç
me efrattan yapılan takik müf
rezeleri Karacıyanın arkaıına 
düşmüşlerdir. Bu müsademe
lerde Bulkar jandarması altmış
tan fazla maktul verince · taki-

battan vazgeçilmiştir. Takip 
müfrezesine kumanda eden 
Bul~ar zabiti esir edilerek Ka
racıyanın emrile kurşuna dizil
miştir. Akşam üstü askerler 
bir katıra bağlanmıf olan bir 
ceset bulmuşlardır. Cesedin 
üzerine şöyle bir kiat iliştiril
miıti: 

" Dailarda bir sergüze,te 
atılmak isteyeceklere karşı Ka
racıyanın ihtarı. ,, 

O günden sonra 
O günden soora Buliar hü

kumeti bir haydut çetesi kar
şısında aczını kabul ederek 
çok uzaktan yolları neıaret al
tında tutmakla iktifa etmittir. 
Bazan haydutları• kütle halin
de ovaya indikleri olurdu. Böy
le bir baskının neticesi ma
lfımd u: 

Yaima... Köylere tecavüz .. 
Haraç, güzel köylü kızlarını 
dağa kaldırmak gibi facialar 
birbiri11i takib ederdi. Şumnu 
halkı hükumetlerinde• çok Ka
racıyan çetesinden korkuyor, 
onun vahşi ve kan içici otori
teıine boyun eğiyorlardı. 

Bazan çetenin Romanya tep· 
rağına geçtiği de olurdu. O 
zaman Pazarcıkta Köstence 
arasında işlemedikleri cinayet 
kalmazdı. 

Bir ak,am 
Bir akşam yaralı olan Uzo

nof, yarasını tedavi ettirmek 
ve soluk almak için Strajara 
gelmişti. iki haydut, Uzonofun 
yarasından kurtulmasını kutlu
lamak için Şumnu hayvan pa
zarına bir baskın yapmağa ka
rar vemişlerdi. Bu baskın çete
nin yaptıği baskınlardan en 
kanlısı olmu,tur. Saatlarca sü
ren müsademede pazarcılardan 
ve a~kerden bir çoğu yaralaa

mış veya telef olmuştur . 
Karacıvan da bu mnsademc

de bir ıözünü kaybederek tek 
ıö:zlü kalmıshr. 

halkı Karacıyan 
gebertildi? 

Bu musademcden soanr kanlı 
çetenin faaliyeti sona ermit 
iibidir. Uzonof Yunanistanda 
cezasını bulurken Bulgar takib 
müfrezeleri de bir habercinin 
yardımı ile Strajara ayakbasa 
bilmişlerdir. Müfreze kuman
danı burada çok kanlı bir bo· 

1 

ğuşma olacağını zannediyordu. 
malbuki haydutla- inlerinde ya
kalanmışlardır. Tek iözlünüP 
ateşilc yalnız bir Bulğar kara
binyesi ölmüştür. Fakat müf .. 
reze kumandanının bir kurşu

nu da Karacıyanın canını al
mıştı. Çetenin azılılarındaıs 
dördü kaçmağa teşebbüs et
mişlerse de muvaffak olamıya
rak yakalanmışlar ve Strajarda 
muhakemeye lüzum görülme· 
den asılmı,lardır. 

I' aracıyan çct~ii 1 ilk cina
ye ~leriye başladığ'ı gün yüı: 
ki~i olduğu halde son seneler· 
de ~i sık sık müsademelerde 
zayifledikçe zayiflemişti. 

Strajar muvaffakiyeti Şnnı
nuda haydutlui-un sonu mu ol· 
du'? Bunu söylemeğc imkan 
yoktur. Zira Bulgaristan şe· 
kavcti besliycn memleketlerdeo 

biridir. Bulgaristan kadar hay· 
dutluk vakalarına raat gelinen 
bir memleket daha göstermek 
imkansızdır. Bugün bu haydut 

tecavüzlerinden en çok müte
essir olan Bulıar idaresi al· 
tındaki ırkdaşlarımızdır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta Haberleri: 

Esrarı atmı' 
Bahribaba Parkı yanında 

İzmirli mekansız takımmd n 

Osman oğlu Hayri nokta Pc • 
Jis memuru tarafından üzerin-

de aranacağını anlayınca dört 
gram esrarı bahçeye atıb kaç
mıf ve bilahara tutulmuştur. 

Karnından yaraladı 

Azi:ıiye karakolu çaddesinde 
oturan kahzeci Bekir oğlu Re· 
cep ile Lepecikte oturan ber
ber ahmet Remzinin dükkanın
da çırak Tevfik oilu Ahırı et 
arasında kavga çıkmış, Recep 
çakı ile Ahmedi karnındao 
yaralamıştır. Yaralı hastaneY' 
kaldmlmış diğeri tutulmuştur. 
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Asilerin reisi Hyde parlcta üstün 

karşısında bulundu Bir ordu 
Kraliçanın İspanya prensi 

Filiple evlenme haberinin res
llli olarak ilanı bu evlenmeye 
karıı olanların daha serbestçe 
harekete geçmelerini mucip 
oldu. Halkı herke.sten daha 
İyi heyecanlandırmak usullerini 
bilen Fransız elçisi Noay dört 
tarafa en idanılmaz haberler 
laçıyardu. Bazan kral Edvardın 
ölmediği şayiasını ortaya abyor 
•e bu şayiaya kuvvet vermek 
İçin de aekiziaci Hanrinin oğ
luna hayret edilecek kadar ben
li yen F etherston adında bir 
•erküzeştçiyi alet olarak kulla
nıyordu. Bazan da on beş bin 
kişilik bir ordunun Londra 
üıerine yürüdüğü, Prens Filipin 
kraliçaya sekiz yüz bin ekü 
göndererek parlamento ile mü
nasebahnı ke.smesini temin 
ettiğini, esrarıengiz bir şah
sın memleketteki bütün buğday 
depolarını eline geçirdiğini, Mad 
ritteki büyük engizisyoncunun 
londraya gelerek sarayda yer
leştigini memleketın dört ya
ıuna yayıyor, bu haberJerle 
Umumi efkarın endişesini art
tırarak kraliçe aleyhindeki ce
reyanı körükliyordu. Ffkar o 
&cadar galeyan içinde idi ki 
umumi meydanlarda halk top
lanblar yaparak hissiyatını iz
har ediyo:du. Önce Londraya 
münhasır benzeyen bu hareket 
vilayetlere de sirayet etti. Her 
çeşit ibtilil hareketlerine en 
nıüsait bir muhit olan Kent 
kontluğunda asiler çok cüret
karane davranıyorlardı. 

Memleketin centilmenlerin
den biri olan Sir Thomas Wyatt 
bir zamanlar koyun almak için 
Tolede gittiği cihetle lıpan
Yollar hakkmda salahiyetle söz 
töylüyordu. Tbomas Ispanyol 
lllilletinin ve ez:climle Eilipin 
•detlerinden o kadar korkunç 
"• iğrenç bir surette bahsedi
yordu ki canavarın İngiliz la
Yılarına ayak bumuına mani 
olnıak için bir tek adam gibi 
ailiha sarıldılar. 

Canavarı önlemek karan 
bir çok taraftarlar buldu. Bü
tün gözler bir kurtarıcı gibi 
Prenses Elizabetle Courtenaye 
Çevrilmişti. Yapılan toplanblar
da onların adı geçtikçe coş
kun alkı4Jar kopuyordu. Dıvnr· 
~a~a, ağaçlara, her yana E. C. 
•nısyalleri kazılmıştı. 

Bütün bu heyecanlı hadise
lerin sonucunu beklemek için 
Ashridge'ye çeki mış p!an 
Prenses EJiz.abet metingler 
tertip ettiriyordu. Fakat par
töneri Courtem .. y bu heyecanı 
Paylaımıyordu. Günün birinde 
senyör\i Bulunduğu Devanşir 

kontluğunun da ayaklanmak 
için bir sözünü beklediği ken
disine haber verilince ürktü. 
Hatta İngiltereden uzaklaşma
ğ-a hazırlandı. 

Elizabet ise bnu beklcmi· 
Yordu. Courtenaya haber 
gönderdi. Wyatta iltihak 
edecek olursa milletin arzu
suna inkıyat ederek ona elini 
verete~ini bildirdi. 

Bu v~ad korkak Courtena
ya biraz cesaret verdi. Fran
sız elçisi Noayın takdim etti
ği bir kaç kadeh şarap bu iıi 
tarnamladı. Courtenay, Pren
sese mektubunda savaşa hare
ket etmek üzere olduğunu 
bildirdi. Filhakika bir 2ece 

•nu başı çıplak olarak ve 
"Ben İngiliz krahyım. Ben in-

' giliz kralıyım.,, Şarkısını söy
liyerek giderken gördüler. 

Fakat çok uzaklara gitmedi. 
Metresi Ganmerin evinde du
rakladı. Ganmer dostunu 
içeri aldı. Onu haşladı. Prenses 
Elizabetin merbametsizliğiııden 
dem vurdu. Dostunu kaybet· 
memiye çalışlı. 

- O bir hiçtir, diyordu. 
Bütün maksadı seni öldür
mektir. 

Courtenay tam üç hafta gü
z.el metresinin yanında giz.li 
kaldı. 

Öte yandan Thomas W yatt 
ihtilfıl hareketine adam akıllı 
sarılmıştı. Karargahını kurduğu 
Rochester şatosunun mahzen
lerinde 5000 kişi siliihlanmı$ 

bulunuyordu. Daha altı bin kişi 
de York köyünün içinde bek· 
liyorlardı Bunlar hareket edince 
ana kuvvetle birleşeceklerdi. 
Taymise gelince orada da ken
di taraftarlarından birinin ku
mandasında bulunan altı gemi
den ibaret filo gizliden gizli
ye harekete hazırlanıyordu. 
ruuharipJer yola çıkınca çok 
alkışlandılar. Kraliçe korlttu. 
Parlamentoyu fevkalade olarak 
toplantıya çağırarak tedbirler 
ittihaz edilmesini istedi, Parti 
kazaaalmaı gibiydi.Fakat asıle
rin başında bulunan Wyatt iyi 
diplomat değildi. Kendilerile 
müzakereye gelen Vindsor 
sarayının elçilerine sert mua
mele etti. Maksadının kraliçeyi 
hapsetmek ve ona esaret ha
yatını tattırmak oldugunu söy· 
ledi. Bu hakaret ananaperest 
olan Londra halkınnı boşuna 

gitmedi. Bir voltfas başladı. 
Muntazam orduya 20 bin gö
nüllü iltihak etti. 7 Şubat sa
bahı Thomas Wyatt Hyde par
ka ielince kendi ordusuna kat 
kat üstün bir ordu karşısında 
bulundu. 

-Sonu ı•ar-
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nüfus 
Sayımı 
Talimatnamesi 
Nüfus sayımı genel talimat

namesi Bakanların tasdikinden 
geçmiştir. Talimatnamede, ge
nel sayımda kontrol memurlu
ğu mükellefiyetinden istisnası 
icap edenler - ki Reisicumhur, 
Bakanlar, saylavlar \'e buyük 
erkandan ibarettir - t~rih edil~ 

dikten srnr· sayım memurlğu
nu kabul etmiyenler ve talimat
name hükümletine uygunsuz 
davrananlardan 5 liradan 20 
liraya kadar, ve bu vazifenin 
alınmasına mani olacaklardan 
da 1 O liradan 50 liraya kadar 
ccı:a almacağı zikredilmektedir. 

18 birinci Teşrin Cuma günü 
yerli ve yabancı herkes sayıma 
sokulacaktır. 

Numaralama işi, nüfus sayım 
gününe kadar İç Bakanlığı ve 
istatistik umum müdürlüğü ta-
rafından -köylere varıncaya ka
dar teftiş edilecektir. Numara
lama işini tam olarak yaptığını 
bildiren memurlar teftiş ~ııra
sında tam yapmadıklaıı görül
düğü takdirde, sayım kanunu
nun hususi maddesine göre ce
zalan dırı laca \dardır. 

Sayım memuru bulunma an 

Okuyucuların 
·ıekleri ,~~ 

ayındırlık 
Bakanı 
Beşarıcı bay Ati Çetin
kayanın dikkat nazarını 

C 1 tmek Uzere 
Epi evvel gazetelerde çıkan 

bir habere göre imtiyaı.lı şir-

ketlerin hnlktan aldıkları pul 
damga kanununun bilmem ka
çıncı -zannederim yedinci- mad
desine istinaden şirketlere ait 
olması ve halktan badema pul 
parası alınmamasının bildi 
rildiği yazılmakta idi, hal
bul i şirketler henüz ken
dilerine tebligat )apılmndığın
dan bahisle el'an pul paraları
nı halktan almaktadırlar. Her 
hangi bir ticarethane bir mal 
sattığında müşterisine \•erdiği 

faturaya yapıştırdığı yedi ku
ruşluk pulu müşteriden alma
yup kendisi verir ve bunun 
acaba kendisinemi yoksa müş
terisinemi ait olduğunda tered
d.it etmez benim bildiğime 
göre bu imtiyazlı şirketler de 
bir tüccardan farklı deği'dir· 
ler, Şu halde kendilerine teb· 
Iignt yaP,ılmasını beklemek ne 
demektir. Senelerden beri ic
rayı muame!e eden Aydın de
miryolu lrnmpnnyası, İzmir 1 e
lefon şirketi, Sn şirketi ve sa
ire gibi müesseseler bu kadar 
z.1mandan beri pul paralarını 
halktan l·anunsuz oJarak al
mışlardır binaena!eyh k:ınun
HUZ olarak halkın keses'nden 
kendi keselerine geçen ve 
mühim bir y ekfme varacai',11na 
biç şüphem olmayan bu para
larıda istirdat etmek lmbil 
değil midir? Aydın Demiryolu 
kumpanyası naklettiği malla
rın ücreti nakliyesini 
ederk~n mO~teriye yerdiğ o

nişmentoya yapıştırdığı pulun 
parasını, Elektrik şirketi fotu
raya keza yapıştırdığı pulun 
parasını, Telefon şirketi fatu
rasına yapışbrdığı yedi ku
ruşluk pulun parasını ve diğer 
şirketler de ayni şekilde hare
ket ederek pul paralarını bu 
kadar seneden beri halktan 
almı§1ardır. Mademki damga 
kanunu ıarihtir, bu pul para
ları bu şirketlerden geri alın
malı, ya Hilaliabmer veya Hi
mayeietfal veya Tayyare Ce
miyetlerine verilmelidir. Bu di
leğimin gazetenizde neşrını 

ve bu işle uğraşmasını başa
rıcı Bayındırlık Bakanı B. Ali 
Çetinkayadan saygılarımla di
lerim. 

Okurlarınızdan 
t~uvatfak -·-ibrahim Derva 

J 

Kaptan beraet etti 
Zahireci Kasabalı Sabriden 

aldığı on çuval unu ve muka-

bilinde verdiği senedi ink:.r 
ettiği ve yalan yere yemin et

tiği iddiasile asliye ceza mah
kemesine scvkedilen İbrahım 

Derya kaptanın bu mahkeme
de görülen davası neticesinde 

yalan yere yemin iddiasının 

doğru olmadiğı anlaşılarak be~ 

raetine karar verilmiştir. 
•••••••aaeaa•aaaa8ae•aa1•aa11•1•W••• •••ııa 

yerlerde sayım işi mektep ta· 
lebeleri tarafından yapılacaktır. 
Memleket içinde herhangi bir 
dilde çıkan gazete ve risaleler 
istatistik umum müdürlüğünün 
halkı sayını hususunda tenvir 
için yollayacağı günü günlıne 
ve aynen kaymağa mecbur
durlar. 

Sinemalar da ilanları projek
siyonla lıaJka 2östcreceklerdir. 
Sayım 2ünü vapurlar da da

hil olduğ'u halde, bütün taşıma 
vasıtalan sayım bitinceye ka
dar işJemiyecektir. 

Yenı Asır 

Devlet Demiryol· 
!arından: 

31 mayıs 1935 cuma günün· 
den itibaren her hafta cuma 
günleri aşağıdaki bildirilen 2'İ-

diş - geliş saatlarına ve yolcu 
ücretlerine göre lzmirden 

31 mayıs 1935 cuma 2ünü 
Alaşehire 

7 haziran 1935 cuma g~nü 
Somaya 

14 haziran 1935 cuma günü 
Alaşehire 

21 haziran 1935 cuma günü 
Somaya 

28 haziran 1935 cuma günü 
Alaşehire 

Olm:\k üzere mevsim sonuna 
kadar bu şekilde bir cuma 
Ala ehire ve bir cuma da So
maya tenczzlih trf'nleri işliyc
cektir. 

Gidiş - geliş için: 
1. il. III. 

200 150 100 kuruştur 
Y almz. gitme! için: 

1. il. lll. 
160 120 80 kuruş 
Hareket saatları için istas

yon!ara müracaat edilmesi. 
1514 (727) -·------. .......... ~-

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

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

Evi Ka,antina tram'i.·;:- T cad
desi No. 596 T eJ. 25'45 

Deri ve tenasül ha~ 
tahkları mı.tahassısa 

Kemeraltı Şamh sokak No. 19 
Saat ondan on ikiye ve 

iki buçuktan altıya kadar 
hastalarını kabul eder. 

Sahife 7 

c. H. P. Tilkillk nahiyesine bağh 
Pazaryeri, Şeb, Mirali, SelatinoğJu, İsmetpaşa ve Cedit 

mahalle ocakları tarafından 

lzmir - Ayd n tenezzühü 
31 Mayıs 1935 Cuma günü 

İlkbaharın güzeJ bir gününden istifade etmek, eğlenmek 
ve temiz bir ha va almak isterseniz bu tenezzühe 

siz de iştirak ediniz 
Bilet Ucretlerl: 

1 inci mevki 175 kuruş 
2 " " 150 " 
3 " " 125 " 
Çocuklar 60 " 

B let satı~ yari rl: 
Tilkilikte Bay Faik eczanesi, Kemercılbnda Şifa eczanesi, 

Kemeraltında Sevim pastancsi, Kcmeraltında tayyare bilet 
bayii ısmail Hakkı, Karşıyaka Kemalpaşa caddesi Ahmet 
Mitat eczanesi, Keresteciler içinde Şehir Emtia Dairesi, 
Yol be destanı kadın ve erkek terzisi M. Asım, Basmaha-
nede Gaziler Zeybek rakı fabrikası, Alsancak şarap amili 
Edirneli Ziya, Tilki ik caddesinde yoğurtçu Fehmi, eski 
!3itpazarı snrraf Çikurel ~encuya, Selatinoğlu, Mirali, Cedit. 
ısmetpaşa, Pazaryeri, Şeb C. H. P. mahalle ocaklarında ve 
Alsancak kişesinde. 1 - 4 (721) h. 3 

Zıd şeyler bir .raya gelmez er, 
GRiPiN ile baş aÜ'rı .. ı ~ibi ••. 

B r te~" 
kaşe 

GRİP İN 
B~zcn 

Baş, diş, 

sinir ve ada
le ağrılarım 
dindi.re re k 
günü nü zü 
kurtarır. 

eazcın da 
Nezle, bron

şit, gripi ge
çirerek bun

ların dogu
ıacağı uü
yük ha ta
lıkları önler 
ve hayatını
zı kurtarır. 

~ 

1 
~ımıımaElilliil~E!1111CE:'!SE111H&Jm:r9 i tecrübe ediniz! 

G 
.. k• . Bütün eczanelerde bulunur. Fi ata 7 ,s kuruştur 
OZ e lffil ""a• . Radyolin diş macunu fabrikasının mutahassıs Mitat Orel . . :myagerleri tarafından imal edilmektedir. •• < .,.._.., ..... q -·~~· - • • .. .,.:-... . ..:..._,v· .'\ y ">.·°'i,•' · - : • • • · .·'.•.w - , ·- .... '·.\· ., ·, < .,, 

•. ı:. .... ._. •• """" •• r"' ' ,. , ·• . ,,. ~ ... ;.l- • 

za~~re:0k~ğ1Bex~:nkNu:::- ılKarahısar Maden Suyuı 
baası yanında. j 

Numara: 23 • • 
T elcfon: 3434 

12-26 (229) 

Vücudunuza en güzel, en 
zarif ve en şık elbiseler giy
mek isterseniz bit defa Kar
şıyakada Kemal Paşa cadde-
smde 103 numarada ZAMAN 
terzihanesi sahibi 

(Şükrü Sarç)ına 
uğramanız lazımdır. 

1 - 7 

Aydın demlryolu umum 
mUdUrlüğlindan: 

1113 Numarah zımpa.a ma
deni tarifesidir 

28 - 5 - 1935 tarihinden işan 
ahire kadar Söke kemeri istas
yonundan İzmire tam vagon 
dolusu olmak şartile taşınacak 
zımpara madeninin beher to
nundan 450 kuruş ücreti nak
liye alınacaktır. 

Böbrek, karaciğer ra atsızlıkları

na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 
şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tılkilık Yeni İzmir eczanesi T clefon : 2067 

Dikkat anmayınızi. 
Keçiborlu kükürdü 50 kiloluk torba 320 kuruşa 
İtalyan kükürdü 50 kiloluk torba 345 kuruşa 

Memurlar koo eratifinde perakende satılıyor 



Teni A91P 

Em li ,. ve F ytam Bankasın dan: 
laaa No. Mevkii No. Cinsi Depozitosu 

c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 

1 Gaziler mahallesi kemer sokağı 
3 Küçük tuhafiyeciler çarşısı 13 numaralı adada 

c. 

4 
5 
6 
7 
9 

c. 10 

c. 11 
c. 1~ 

" " tt 
İkinci Siıleymaniye mahallesı Hakkı B. Sokaiı 
Karşıyaka alaybey mahallesi Hayal sokağı 
Küçük tuhafiyeciler çarşısı 13 numaralı adada 
İkinci Süleymaniye mahahallesi Ruhi baba sokağı 
.. Sırrı bey,, So. 
Hasan hoca mahallesi büyük tuhafiyeciler 8 No. h 
adada 
Küçük tuhafıyeciler çarşısı 13 No. adada 
Karşıyaka alaybey mahallesi Han "Gün aydın,, 
sokağı 

C. 16 Memduhiye mahallesi kireçli kaya sokağı 
c. 17 
c. 18 
c. 20 

" " " " " 
" ,, il " ,, 

yeni-eski 
45-45-1 
12-46 
11-45 
6 

10 4 
18 

3-5 2-4 

82 
6 

19 21 

6 
8 

10 

Ev dükkan 
dükkan 

,, 
Ev 

,, 
dükkan 

Ev 

mağaza 

dükkan 
Ev 

" 
" 
" Hasan hoca mahallesi küçük tuhafiyeciler çarşısı 13 

No. adada 20 dükkan 
C. 22 Karşıyaka bostanlı köyü 40 Ev 
C. 24 Jkinci rüleymaniye mahallesi kimil paşa caddesi 148 138 ,. 
C. 25 ikinci süleymaniye mahallesi ilçiincti nezaket sokaiı 2,4,6,24, 24-1 24-2 üç ev 
C. 36 Büyük tuhafiyeciler çarşısı 8 No adada 43-43-1 dükkan 
C. 40 Üçünc6 karatat mahallesi ·Halil Rifat paşa caddesi 233-235 Ev 
C. 41 ikinci siileymaniye mahallesi Hüseyin efendi sokağı 12 12 ,, 
C. 47 Balık pazarı memduhiye caddesi büyük tuhafiy~ciler 

8 No. Jı adada 105 
C. 48 Balık pazan mahallesi memduhiye caddesi büyük 

tuhafiyeciler 8 No. adada 67 
c. 49 
c. 50 

" " ,, il 68 
Hamidiye mahallesi Tire kapısı sokağı S4 40-42 

c. 53 Memduhiye mahallesi küçük tuhafiyeciler çarşısı 13 
No. adada 42,27 61 

C. 63 Ahmet aia mahallesi yemiş çarşısı sağır sokağı 23-24 25 
C. 72 Kestellesi mahallesi başdurak ikinci kestelli çıkmazı 101-91-1 
c. 72,1 " " ,, il ,, 77 75 
C. 73 Karşıyaka alaybey mahallesi han "glin aydın,, sokağı 23,23-1 
C. 77 Karşıyaka Osman zade mahallesi reşadiye sokaiı 21 25 
C. 79 Memduhiye mahallesi küçük tuhafiyeciler çarşısı 51 
C. 82 Memduhiye mahallesi eski balık pazarı sokağı büyük 

tuhafiyeciler çarşısı 

C. 83 Kestelli mahallesi baıdurak 
C. 84 Ak deniz mahallesi büyük 

bulvan 

37 
ikinci kestelJi çıkmazı 99-79 97-77 
tuhafiyeciler çarşısı Gazi 9 

4,4-1 
c. 85 ,, " ,, " " tt 

mağaza 

mağaza 

" ,, 

dükkan 
mağaza 
Ev 

Ev 
iki ev 
Ev 
mağaza 

,, 
ev, ahır 
mağaza 

" 

400 
100 
100 
200 
300 
100 

700 

'300 
100 
300 

160 
160 
160 

100 
300 
140 
360 
200 
400 
360 

300 

200 
200 
240 

60 
500 
500 
300 
600 
520 
100 

400 
1100 

760 
800 

C. 86 Ahmet aga mahallesi yemiş çarşısı 3 5 it 600 
C. 87 11 ,, ,, meyveter 2ümrüğü sokağ'ı 36 16 
C. 89 Kadriye n ahallesi aşureci sokak 5 
C. 90 Hacı Mahmut mahallesi, hacı maltmut sokağı 52 42 
C. 91 Akdeniz mahallesi büyük tuhafiyeciler çarşısı. 90 
c. 91, 1 " ,, . ,, " 91 
C. 92 D&rd&nel\ sultaniye mahallesi hacı mevlut çukuru sokağı 14 
C. 93 Akdeniz mahallesi bilyük tuhafiyeciler çarşısı 81 83 
C. 94 Selimiye mahallesi Nuri bey ıokak 19 23 
C: 95 Büyük tuhafiyeciler çarşısı 8 No adada 111 

985 C. 96 Re adiye mahallesi tramvay cadddesi 1021 m 
277 Karşıyaka bahariye mahallesi hafız efendi sokağı 3 

" 240 
Ev 70 

,, 900 
mağaza 240 

,, 
Ev 

mat aza 
Ev 

iki mağaza 
Ev 
il 

240 
160 
300 
200 
600 
900 
140 

278 3-1 " ' " ,, " " 40 
641 Üçiıncü sultaniye mahallesi Yunus ikinci çıkmazı 18 8 133,50 No. arsa 16 
647 Dolaplı kuyu caddesi 62 Ev'n yarısı 60 
648 Memduhiye mahallesi mumcu zade sokaiı 128 126 Ev 160 
783 Salhane mahallesi duygu sokağı 53 63 Arsa 10 
846 Birinci karataş postacı Ali Ri:ıa sokağı 39 35 evin 35-80 sehmi 80 
878 İst kili mahallesi gündüz çıkmazı 23 27 Ev 120 
946 ikinci karataı mimar sinan sokağı 38 38-1 evin 6-24 sehmi 100 
972 Salhane mahallesi Mangaltepe sokağı 26 26 arsa 65 

1000 Selimiye mahallesi tramvay caddesi 210 184 184-1 evin27-1728 12 

c. 14 

15 

c. 27 

c. 29 
c. 32 
c. 33 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 

Bırinci karataş postacı Ali Rıza sokağı 
Karataş İrfan sokağı 

• an ısa 

sehmi 
29 25 evin 392-1344 sehmi 25 

4 Ev 200 

Man sa ç razı kebir z fer mahallesi balık pazarı 121 121-1 ev dükkan 500 
cadde. 
Manısada alaybey mahallesi Hendek kahve okağı Fırın 12 ev 500 
soka 
1 n "sa a aybe} maha esi tramvay caddesi Hüsrev ağa 56 ev 5 1-) 

k 
ada ray m e "nde üzüm pazarında 5 mağaza 400 
ada saray ma e bel d'ye sok gı 51 ev 800 

,. u u yo caddesi 3 38-1 ev, dukkin 1 o 
an r m bale r mızrak sokağı 25 25-1 " " o 

an mahallesi hastane caddesi 2 ev 800 

' 
,, ,, 2 1 ,, 800 

saray mahallesinde 1 e sokaiı 29 • 
" 800 

" " ' 31 ,, 800 
a D v cıyan mah lesi saraçhane - kurşunlu 4 dükkan 300 

cadd 

lzmlr Beledlyeslnden : 
1 - 150 lira bedeli mubam

menli Kemer caddesinde T e
mizlik hanı karşısındaki benzin 
satış binası belediye başkitip
liğindeki prtnamesi veçbiJe 
28-5-935 salı günü saat 16 da 
açık arttırma ile bir sene ki
raya verilecektir. 

İştirik için oniki lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar komisyona gelinir. 

2 - 60 lıra bedeli muham
menli Basmahane istasyonu 
civarında Gazi bulvarı ağzın-
daki benzin satış yeri belediye 
başkatipliiindeki şartnamesi 
veçhile 28-5-935 sah gün saat 
onalbda açık arttırma ile bir 
sene kiraya verilecektir. 

ıştirlk için beş lira muvak
kat teminatla söylenen ıün ve 
saata kadar komisyona gelinir. 

3 - 46 lira bedeli muham
nıenli kerestecilerde Vakıfhoca 
sokağında 15 numaralı dükka
nın içerisindeki 49 metre mu
rabbalık aralık mPhal belediye 
başkitipliğindeki şartnamesi 
veçhile 28-5-935 salı günü saat 
onalbda açık arttırma ile bir 
sene kiraya verilecektir. lştirlk 
için dört lira muvakkat temi
natla söylenen gün ve ıaata 
kadar komisyona 2elinir. 

4 - 43,75 lira bedeli mu
hammenli kahramanlarda dok
san beş adanın 175 metre mu
rabbaındaki on üç sayılı arsa
sının satışı belediye başkatip
liğindeki şartnamesi veçhile 
28-5-935 sah günü saat 16 da 
açık arttırma ile ihale edile-
cektir. İştirak için 4 lira mu
vakkat teminatla söylenen iÜn 
v_e. saata kad~r komisyona ge
hnır. 

10-15-21-26 1365 (643) 
1 - 222 lira bedeli muham

menli Mesudiye Y enigün sokak 
altmış beş adanın 74 metre 
murabbaındaki iki yüz on do
kuz sayılı arsasının satışı be
lediye başkitipliğindeki şart
namesi veçbile 28-5-935 Sah 
aWın aaat 16 da açık arttırma 
Be bale edilecektir. 

İştirak için 17 lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
saatta komisyona gelinir. 

2 - 43,75 lira bedeli mu
hammenli Kahramanlarda dok-
san beş adanın 175 metre mu
rc.bbaındaki on iki sayılı arsa
sının satışı belediye başkatip
lığindeki şartnamesi veçhile 
28-5-935 Salı günü saat 16 da 
açık arttırma ile ihale edile
cektir. İştirak iç"n 4 lira mu
vakkat temin la söylenen gün 
ve saata kadar komL..yo a ge
J" nir. 

12-16-21-26 1372 (654) 
1 1660 lira bedeli mu-

haı ıneneli Kahramanlar ma-
halles"nin Çayırlıbahçe civarın
da 94 ad , 37 arsa üzerine 
pi ango için yapılmış ev peşin 
para ile bel diye başkatipliğin-
de i şar n i veçhile28/5/935 
salı günü saat 16 da açık art
tırma ile sa ılacaktır. İştirak 
için 125 lira muvakkat temi
natla söylenen gün ve saate 
kadar komisyona gelinir. 

2 - 4850 lira bedeli mu
hamınenli Gündoğdu mevkiin
de Dr. Mustafa caddesinde 

60 3 " " 6 400 " 8 " 62 ada! ~ arsa üzerindeki pi-
60.4 ,, " " " ,, ,, 300 ıçm ya 1 • 

ae Mayıs ıeae 

n an·sa Emrazı Akliye ve Asa
biye hastanesi Baştabipli~inden: 
Cinsi Azami miktarı Fiatı mubammenesi 

Kilogram Lira Kuru• 
Pirinç 3000 900 
Tuz 1000 120 
Şeker 2300 1035 
Soda 1700 170 
Sabun 1700 595 
Gaz 4500 1350 
Zeytinyağı 500 250 
Sade " 2000 2000 
Salça 600 240 
Nohut 1000 150 
Makarna 2000 500 
Kuru fasulya 1000 180 
Bulgur 1000 100 
Kuru soğan 2000 200 
Patates 1000 150 
Börülce 1000 150 
Şehriye 600 180 
Ispanak 1000 150 
Prasa 1000 150 
Lahana 1000 150 
Bakla 1000 100 
Kabak 1300 130 
Pathcan 2000 200 
Taze bamya 500 100 
Ekmek 45000 4500 
Süt 1750 262 50 
Et 15000 5250 
Yoğurt 1750 262 
Arpa 7500 375 
Kepek 7500 375 
Kok kömürü 36000 1260 
Kriple kömürü 55000 1100 
Çam odunu 15000 225 
Domates 1000 100 
Taze fasulya 1000 150 
Dolmalık yeşil biber 500 100 
Un 1000 150 

Manisa Akliye ve asabiye hastanesi ıçın yukarıda cins ve 
miktarı ve muhammen fiatları yazılı 37 kalem erzak açık ekailt
me ile münakasaya konulmuştur. 

1- Eksiltme günü 3 Haziran 93S pazartesi saat 14 dedir. 
2- Eksiltme yeri Manisa Sıhhat ve içtimai muavenet müdü

riyetinde müteşekkil komisyondadır. 
3- Muhammen bedelin °o 7,5 yüzde yedi buçuk nisbetindeki 

muvakkat teminatlar ihaleden evvel Mal sandığına yatmlmıt 
bulunacaktır. 

4 - Şartnameyi görmek için hergün Manisa Akliye ve asa
biye hastanesi idare me'nurluğuna müracaat olunur. 

5- İsteklilerin belli gün ve saattan evvel sözü geçen komis-
yona müracaatları. 19-22-26-29 1443 (690) 

Amatör Fotoğraf işleri 
ÇABUK 

ucuz 
Tt:MİZ 

YAPILIR 

-Refik Lütfi Or Resimevi 

ı-AÇILIYOR 
Balçova Ağamemnun kaplıcaları 
saAlık,sağlamlık 'e dinçlik kaynağıdır 

Romatizma ve siyatik ağrılarına ve sinir ve cilt bastalık-
1 rma ve kum sancısına b rebir olan çamur çukurları ve 
mermer banyoları temizletildi. Yak nda açılacaktır. Çamur 
çukurlarının ve mermer banyoların kaynar suları bu sene 
şaşılacak kadar boldur. Ta iatın bu kaynağından herkes 
i tifade etmelidir. Haziranın birinden itibaren hergün saat 
başında Konaktan Ilıcalara kadar otobüsler devamlı ve mun
tazam servis yapacaklardır. 

Sağlık ve sağlamlığını korumak istiyenler mutlaka bu 
banyolara koşmalıdır. 

69 Manisa İsmetpaşa mahellesi çay ferah caddesi 7 ev 600 yango pı mış ev peşm 
70 ,, alaybey mahallesi Hendek kahve sokağı 21 240 para ile belediye başka- için 100 torba çimeuto, 6600 
71 " saray mahallesi banka sokağı 8 10 " 400 tipliğinde şartnamesi veçhile kilo kireç, 16000 dane. tuğla 

metre mik bı kum 1 O metre 
mikabı çakıl belediye :başki
tipliğindek şartnamesi veçhile 
28-5-935 sah günü saat 16 
da açık eksiltme ile alınacak
bn. ıştirik için 7 lira muvak
kat teminatla söylenen gün 
ve saate kadar komisyana ge
linir. 

78 ,, Hüsrev ağa mahallesi hamam sokağı s' " 400 28-5-935 sah günü saat 16 da belediye başkitipliğindeki şari:-

Avd.,D " açık arthnna ile sahlacakbr. namesi veçhile 28-5-935 salı 
ı iştirak için 364 lira muvakkat günü saat 16 da açık eksilt-

e. 23 Aydın Hisar mabalJ~si belediyenin 142 No. adasının 700 teminatla söylenen gün ve sa- me ile ahnacakbr. iştirak için 
838-839 No. lı arsası üzerine yapılmış ev ate kadar komisyona gelinir. 30 lira muvakkat teminatla 

C. 35 Aydın Balcılar mahallesi belediyeni 240 adanın 4437 -1 300 12-l6-21-26 1379 (652) söyelnen gün ve saate kadar 
No. h arsası iizerine yapılmış ev - 47, 75 lira bedeli mu- komisyona gelinir. 

C. 97 Aydın kurtuluş mahallesi gazi bulvarı üzerinde 158 236 taj No. h ev 200 bammenli Kahramanlarda halı 2 - SS,50 lira bedelle mu-
No. lı adada fabrikası önünde 95 adanın hammenli panayır gazinosu 

Ç. 98 
c. 99 
c. 100 

Aydın Huan efendi mahallesi Gazi bulvan üzerinde 89 taj No. h ev 200 175 metre murabbaıadaki 10 için 20 metre murabbı çını 
,, Ramazan eata mahallesi Mimar Sinan sokak 77 No. h dlkkin 180 sayılı arsasının sahtı belediye ve 7 metre murabbaı feyans 
,, mesudiye Balcılar mahallesi belediyenin 237 ev 100 baıkitipliğindeki ıartnamesi belediye başkitipliğindeki şart-

No.b adasında veçhle 8-6-935 cumartesi a-Unü namesi veçhile 28-5-935 salı 

Kasa ha saat 16 da açık arttırma ile güntı saat 16 da açık eksilt-
ihale edilecektir. lıtirak içia ile alınacaktır. iştirak için 4 

Turgutlu kasabası Yenice mahallesi eaki kilise yeni 94 94 A taj No. lı ey 500 4 lira muvakkat teminatla a&yle-
Cumhuriyet caddesinde •en gtln ve aaata kadar ko- lira muvakkat temmatla söy-

lılevki ve ll1llDUalı yakanda yazah emlikin peşin para ile sabılan 1-6-935 cumartelİ gtlnü saat miıyona ıelinir. lenen gün ve saı•te kadar ko-
lbale eclilmek &zere açık artbrmaya konulmUftur. ııteldi olanların her birinin hizuında ,.. 22-26-30 6 (714) 1487 mi•yona gelinir. 

aı.liJli Baaka YfflMtliD• yatararak artbrmuula p..leri lbamclar. 1 - 392,SO lira bedeli mu- 3 - 90 ira bedeli muham-

lll•ıiM~U~2'..;........_s __ ı ;..;..ı_G.;,;;;8~tL:~Jii~~~\!1~•~=~•.i.:..1.:.....l ..........:P•:a.•a::R~il.amalll::ı1ia·::~.:....•ciali~lili ••ziPolU iril 50 

4 - 278,98 lira bedeli mu
hammenli panayır gazinosu için 
8,094 metre miklbı muhtelif 
cinı kereste belediye başki· 
~ipliFndeki fartnamesi veçhile 
28-5-935 salı günü saat 16 
da açık eksiltme ile alına· 
caktır. 

Jştirik için 21 lir muvakkat 
teminatla söylenen pn ve 
aaate kadar komia1oaa seliair. 
12-1~ 1377 



Fratelli Sperco N. V. 
Vapur Acentesi W. F. H. Van Der 
Roy ALE NEERLANDAIS Zee & Co. 

KUMPANYASI DEUTSCH ELEVANTE LINIE 
CERES vapuru 10 mayıs AKKA vapuru 19 mayısta 

ta gelip yükt:nü boşalttıktan bekleniyor. Haıabmg Ye An· 
versten yük çıkaracaktır. 

&onfa Burgas, V arna ve Kös- ARMENT H. SCHULDT 
ieıace limanlan için yük ala- HAMBURG 
taktır. ARTA vapuru 27 mayısta 

GANYMEDES vapuru 18 bekleniyor. 3{) mayısa kadar 

-yıata ielip 23 mayısta An· Anvers, Rotterdam, Hamburg 
._,., Amıterdam ve Hamburi' ve Bremen için yik alacaktır. 
~an için yük alacaktır. TROYBURG vapuru 21 Ma-

CERES vapuru 1 haziranda yısta bekleniyor. Hamburg ve 

a.lip 6 haziranda Anvers, Rot· Anversten yük çıkaracaktır. 
'-dam, Amsterdam ve Ham· TISZA Yapuru 5 haıiranda 
~ Jimanlan için yük ala- bekleniyor. Budapeştc, Bratia-
..__ lava ve Viyana için yük ala-

IVENSKA ORİENT LİNİEN caktır. 
lf<>RDLANDvapuru 2 haziranda DUNA .aparu 30 haziranda 

1'-· · d H b bekleniyor. Buda peşte, Bratis-
~er am, am urg, Kopen-
t....=_0 • • Jpa ft Viyana için yük ala-
~· Dantzag, Gdynıa, Gote- kt 

~O~ ve Is.........,.. J~ıl~ONWARREN LlnesLTD 

Tıo~J:8s~a.;;!t;İGA Liverpool 
TloN Co. OF GRECCE QUERNMO~ vapuru 18 
1-ir • N..,ork aruuıda mayısta beklenıyor. liverpool 

bii ........ Hfer dan yük çıkaracak ve Burgas 
llINOS vapuru 14 mayısta Vama, K6stence, Galaç ve 

lirl~ru ) Nevyork için yük Braila için yük aJacakbr. 
~ktır. THE EXPORT STAEMRHIP 

'l'AMESIS vapuru 20 hazi- CORPORA TION 
~ İzmırden (dojru)Nevyork EXARCH vapuna 2 hama-
~ yük alacakbr. d .. b ki . N k • • llıtvı rrn• ogru e emyor. evyor ıçm 

CE MAR11ım ROUMAIN .. k alacaktı 
lİ. Carlti Akdeniz için ayda yuV rut t .rbl. • lann -... u an en ve vapur 

ID'1ntaz am sefer. • . . 
PEL~S 

16 
ısimleri üzenne mesuliyet ka-

- vapuru mayısta bal ediJm 
lelip 27 mayısta Malta. Bar- N V ;· F H . V D 
~·· Marsilya ve Cezaire Zee • & Co · · ann an er 

ket edecektir. • 
A. 

Birinci Kordon Telefon No. 
. LBA JUL YA vapuru 20 ha 2007 _ 2008 

-.nda gelip 21 haziranda Malta =---~!911!9----~ 
Cenova Manilya ,Banelon ve Doktor 
Ceaaire hareket edeeektir. 

alindaki hareket tarihlerinde A nı·za u· ·ol . \i deiifikliklerden acenta mes· 1 n 
tdiyet kabul etmez. 

Fazla tafaiW: içia · · 
•'L-•ndaTafüntf~;:.ı,;~~l'~tfl 

sı arkasında FRA TELLi DOGUM VE CERRAHI 
IPERCO vapur acenteliğine KADIN HASTALIKLARI 
ll&racaat edilmesi rica olunur. MUTEHASSISI 

Telefon: 2004-2050 Telefon : 2987 .................... 

e-.çınız dökülüyor mu? 
kEPEKLENl

YORMU? 
Öyle ise vakıt 
ıeçinneden 

F~rit 
~aç Losyonu 
kwlanınız 

çJan besler, Uzabr 
epe;i yokeclor 
abii pa .,, ık venr 

a~.nnzı F rit 
T11Valet sabunJarile 

yıkayıaız 
hor itı~le 

prantidir 

Şifa eczanesi" 
Hükt:unet sarası 

Za culdak 
l(ideL Kömürü 

0,10 yıkanm•t k6miir beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 

Oliver Ve Şü. 
LfMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BİRtNCI 

KORDON TEL. 2443 
DHE El.LER~AN LINES LTD. 

ALGERIAN vapuru 18 ma
yısta LiverpooJ Ye Svansea' dan 
beklenmektedir.Ve ayni zaman
da doiru Liverpool için yük 
a!acakbr. 

POLO vapuru mayıs niha
yetinde A11vers, Londra ve 
Holden gelip tahliyede bulu
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük aJacakbr. 

OPORTO vapuru mayıs ni
hayetinde Liverpool ve Svan
sea' dan beklenmektedir. 
THE GENERAL STEAM NA

VIGATION Co. LTD. 
Adjutant vapuru 7 mayısta 

Loadra içia yük alacakbr 
DEUTSCHE Le•ante LINIE 
ULM vapuru 15 mayısra 

Hamburg, Bremen ve Anvera
ten beklenmektedir. 

ANCORA vaparu halen li-

Ademi 

VAPURCULUK TÜRK 
ANONlM ŞiRKETi 

IZMIR ACENTELlt'it 

SAKARYA 
Vapuru Her PAZAR 

günleri saat tam te da 
hareket ederek PAZAR-
TESi galeri saat 1ada 
lstanbula vanr. GALATA 
RIHTIMINA YANAŞIR. 

Ayni vapur her perşembe 
~eri galata nhbmmdan 
tam saat 16 d• hareket ede
rek CUMA günti ıaat 16 
da lzmire Yanr. 

Fazla T afailit için : Bi
rinci Kordonda 92 numara• 
da iz.mir acenteliğine mtlra• 
caat. Telefon 3658 

rDaıumızda olup yik başalt
maktadır. 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurlann isimleri &zerine mesu' 
liyet kabul edilmez. 

iktidar 
-VE 

\,. ckitsiz ihtiyarlık 
HOBllODIIW 
Hormobin tabletleri : ~:t::r~~ 

tiyarhgm &ıüne geçer. Sinirleri kunetlenclirir. Bel ıevşek
liğini tedavi eder. Tafsilit için latanbul .. Galata posta 
kubua 12SS meracaat " 

Her eczanede bulunur. Flatı t•o kuruttur. 
Yaşamak neşesini iade eder. 

21 - 40 (376) ... _________________ .............. ..,, 
lzmi tramvay ~•elektrik şir

ketinden: 
cereyanın bu ayın 27 laci Pazartesi 

Ye Sah giinleri naat 8 den 18 e kadar Klatbane caddellİDde, 

Lile, Sürmeli sokakları ile mücavir sokaklarda kesileceii sayın 

Abonelerimizce bilinmek &zere ilin olunur. 

Satılık gaz motörü 
Onaltı beygir kunetindedir. Pek az gaz sarfeder. Doyç 

fabrikasmm ea meşhur uıo:lelidir. Temiz bakılmıştır. Ea 
ufak bir kasar ve arıZMI yoktur. işletip görmek ıartile 
tabhkbr. 

Zinet mobilye fabrikasına müracaat ediniz. 
S.10 1-26 636 

ıZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
t1•rketm M,nkeıc ~*' Fahrtka ı: f ıııım•rtle Haal•apaaerdadır 
· Yırll PaWl•/lflnda11 At. ft11111ore, K.iJpe/dlaf, Del11rmen, 
Gegllı ve Leglak Marltalarını h••• her nevı Kauot beaı 
mıal ,, ... ııekıe olup mallan A vropar11n a1aJ tip men.ta 
Ol\ ı tıı a ( a ık t ı r. 

........ Ro. :la:ll Ye 308'7 
Telrral a.dre•iı Ba~rak Jailltr 

(H 1) Per. .. -= 
Ml·ı ,..ı Emıa·ır Mu··d 1 .. v ··--:..1 r u,;ıuuueıı: 

Kar•ı maltaDe.min Terakki ve Yeni türkiye sobpclaia 5 
S-1, 2, 3, 2 kapı ve 3, 30, 32. 34 numaratajı alan " kadutroc& 
626 adama 19 panelini tetkil edea yanık bina ve mliftemillb 
3001 lira, 25 kurut. 

Şehitler Altındağ sokağında 11 taj numaralı ev 150' lira 
Morabane birinci yüksek sokağında 48 taj N. lı ev 120 " 
Göztepe Akköz ıokağuacla 4 taj numarah ev 200 " 

Tepecik sakızlar LileSo. da eskiS8 taj 67 No. h dOkkin 150 16 

Yukarıda yuah emvalin miilkiyetleri peşin para veya ikiaci 

tertip mübadil veıikasile adenmek üzere 30 51935 peıışembe 
ıthıl saat 14 te ihale edilmek here müzayedeye konulmuıtur. 

Taliplerin o ıaatt~ Milli emlik müdirlüjthle müracqtlan. 
~-- 14ıl (676) 

Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya 
A e 

LAK TIN 
la batlayınız. 

Çocuk lıastahklan aaatelıuaısı Dr. Bay Ai 
Vahit tarahndan ....-eti .. ırwiyecle hazırlanaa 

LA kt• Çonııld:a ı.zamszhk. a in sancı, ishal we L • •':'r 
vana oaları gac:lerir. 

Kemikleri kuvvetlendirir. Elleri sıkıştım. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 

Umumi Depo: 
LUTFi KROM 

ECZA DEPOSU , ............................. ,,,.,, 
Kınldlk, bat • .,_ 

ve bilhassa 
SITMAYI 
karşılamak için 

Lutfi kinin 
K . le .• o r aaııe nm •. , 
MARKA 

ve 
AMBALAJA 

Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli bulunmak 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden sorunuz yeya sizde bir fİP ..._ 
11eremne11e.-111r· 

r-;:ın--TEMızUCüZ1 
• • : : 
a iLAÇ i 
• • 
E HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞlTLERı i 
• • • • s ............ t i 
: ' i Sıhhat Eczanesi ! • • • • • • 
: Başdurak Büyük Salepçıoğlu ham karfmnda i . : ....................................................................... 

Eczacı emal Aktaş 

Kolonya ve esanslan 
Koku, zevk, merak, .,.._. itidir--
Eczacı Kemal Aktaş diyorki: Çocuklu

gumda, gençliğimde kokuya merakım bü· 
yüktü ( 30 ) senelik eczacılık hayatımda 
hep keka ile ainfbm. 

itte eserlerim : ldclia ediJOl'UID bewim 
kokularımdan daha 8tltlB bir koka ...... 
göstermek imld.. vermiyonmı. 

lZlllRLlLER 
Şahidimıiniz deii)mi ? 

Glnül, Babarçiçeii, AltmnıJ&, y.,..; •• 
Fulya, Leylak, ~ SoDludua, 
Meneqe, Amber. 

25 - 35 - so- 75 - 100 
200 kuruşluk tifeleı. 

Dikkat eclecefİDİZ iki a9'rta 
vardır. 

Hilil eczane~i 
Taklifr yoktur, çiiınkii ppı

lamamakdachr. 

l.imıerini l:temetenler ual-



Biraderler 

Paris Panayırını -
---Ziyaret Ediniz .. 
18 Mayıs 1935 ten 3 Haziran 

1935 e kadar 
Fnnmz ıeneral kouoloalutuna yahut lzmar Fransız bcaret 

odasına mliracaat edilmelidir •.. 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

er yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Telefon : 2067 

• FRiGiDAiRE Soğuk hava dolabını bir 
lüks eşya zannetmek hatadır. lık taksit 
olarak yalnız 10 LiR A ver•ek alacağı-
nız hakiki bir FRiGiDAiRE evinize ne
şe ve sıhhat getirecektir. 

FRiGiDAiRE, 40 mumluk alelade bir 
elektirik ampulü katlar cereyan aarfecler. 
Bundan dolayı, masrafı faydası ile mu. 
kayese edilmiyecek kadar ehemmiyet
sizdir. 

F R i G i DA i RE alırken markasına dikkat 
edjniz. Her hangi bir soğuk hava dolabı 

"f Ri GiDAiRE,, değildir 

Dünyada 4,000,000 F R i G i D A i R E kullamlmaktadır. 
F R i G i D A i R E'in kıymetini ifade etmek için 

bundan daha canlı bir misal bulunabilir mi? 

Daim1t 

\~ 

KANZUK Balsamin Kremi 
Elli senelik bir maziye malik Ye d&nyamn her tarafmcla tak· 

clir k•u~ kremidir. Cilcliııizin daima ıı&zeHik Ye ta-
aeliöd eder. Balumin kremi memleketimizin kibar ••lill'ln•• balmut ciddi bir markuclır. Çilleri ve buru· 
taldan izale ederek tene fevkalade bir cazibe baiıteder Rab
nnvaz kokusiJe aynca t6hret kazanmıtbr· ~ kremi kati· 
yen kurumaz. Teninizin latif tazeliiini cildinizin cazip taravetini 
ancak Balaamin ile meydana çıkarabilirainiz. B r defa Balsamin 
kuHanan başka krem kulJanamaz. Tanınmıt ıtnyat mağazalariyle 
bii ük eczanelerde bulunur. 

Türkiye Mensucat Fabrikalar 
Türk Limitet Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu ıae lzmlr 

Tek Ye müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaater
lenir, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çqitJeri. 

FIA TLARIMIZI iSTEYİNiZ 
H. 1 Ç. 
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Makina F abrikasınm 

NAMDAR ÇIKRIGI 

En afak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACEN!ASINDA mevcuttur. 

Aclre•: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar ÇU1l8I Saffet aokağı No. 3 

Telefon No. _.ıa P. K. No. aa• IZMIR 

lataatmuı i9ın atlcleklihtiy99laranı•ı pek uouz f ıyatlarla 
temin etmek ıetereenia Halim aıa çarşıırnda 

Kavalah Hasan Nuri 
tioarethaneRinA milraoaat edlaı• 

Çl•E•To 
Çallall demi• ve her nevi ol9ell:ll 

Çtni ve levazımı sıhhiyeden ldvhalar ve bunların 
tefe11üatı envaı banyolar ve teımosı/onlar ve heı cins 
mas/aklar ve kanaUzasyo11 için demir dMme boriılat 
ve lngiliz künkleri ve banlann te/enaatı vesaire ... 

fiyatlar rekabet kabul etmez 
Ye•ll Çhnantal••• Bitin •••ll•I•• 

IEn •l••ll Ş.11•ltle ............ , .... 


