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Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

·zi onayladı =z 

, Üç dovlet reisi, Türkiyenin emniyeti için Boğazla
~'#~ ~ rının tahkiminin zaruri oldu~ unu tespit etti 

lstanbul, 8 ( Yeni Asır mu- Boğazlar meselesi mevzuu sine karar verilmiştir. l edilmiş Ye bu konferansta Ro-
habirinden) - Bükreşten bil- bahs"edilirken Romanya ve Yu- Bükreş 8 ( A.A) - Rodor manya başbakanı Tataresko, 
diriliyor: goslavya dış bakanları Türki· ajansı bildiriyor: dış işleri bakam Titülesko ve 

Bükreşte Romanya Kralı yenin talebi münasebetiyle ileri Üç devlet reisinin toplantı- Çekoslovakya dış işleri bakam 

K 1,.. d' d t I sürdüğü çok haklı nazar nok- !arından sonra aqagw ıdaki teb)igw B. Kroftata iştirak etmişlerdir. 
aro un nez 10 e op anan tasını izah etmişlerdir. Nef- ':t Günün bütün meseleri tet-

küçük antant devlet şefleriyle cede Türkiyenin ve Balkanların neşrolunmuştur: kikten geçirilmiş, bütün mese-
Uç devletin hariciye nazırları emniyeti bakımından boğazla- Bugün Scroviste şatosunda leleri üzerinde tam bir fikir 
konferansında boğazların tab- nnın tahkiminin zaruri oldu- kral Karo), Reisicumhur Beneı birliği müşahede edilmiş ve bu 
kimi mes' elesi de uzun uzadıya ğuna ve bu talebe Küçük ve prens Pol arasında dört saat sebebten müşterek bir faaliyet 

8 bakall Ankata istasmmında dış bakammızla f!Öriişiiror tedkik edilmiştir. Antantm da müzaheret etme- süren ikinci bir konferans akt- tesbit olunmuştur. 
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lus 
işlerinde 

•••••••• 
Disiplin köriikörüne 

itaat değildir 
Devletin çok mühim vazife

lerinin başına getirilmiş olan 
Yine çok değerli bazı memur
Jarımız arasında bir hastalık 
nı" h uşa ede etmekteyiz. Bu has-
talık 'lk 

• 
1 nazarda çok ehem· 

mı~etli görülmez; hatta bazı 
nmırler tarafından bir meziyet 
~l~r k da sicillere bile geçi· 
rıhr. Fakat bizim kanaatımıza 
göre bu durum bazı ahvalde 
ulus işlerine zarar verdiği için 
tedaviye muhtaç bir zihniyet 
hastalığıdır. Bu kabil memur
larda, hakim olan zihniyet, 
kaydsız ve şartsız verilen 
enıirlere itaat etmek ve amir
lerden korkarak şahsi kanaat 
ve düşünceleri giılemektir. 

Bu satırlarlardan memurla
rımızı itaatsız görmek iste
diğimiz manası çıkarılmamalı
dır. Herşeyden evvel disiplinli 
bir idarenin lüzumuna kani 
olanlardanız. Lakin disiplin hiç 
bir zaman şahsi kaanat ve dü· 
~ ""ııı celerin, görüş farklarının 
ortaya atılmasına mani değil
dir ve olmamalıdır. 

Bir memur üzerine aldığı 
vazifeyi görürken vehim dere· 
cesinde mes'uliyet endişesine 
kendisini asla kaptırmamalıdır. 
Bilhassa verilen emirlerin tat
bikatında rastlanan zorluklar 
etrafında, daha yüksek makam
lara malümat vermeği kendisine 
Verilmiş olan asıl vazifenin icab· 
la~ından saymalıdır. 
Muhakkaktır ki; merkezde 

oturan memurlar, fiilen iş ba
tında bulunanlar, verilen emir
leri tatbik edenler kadar işle
tin icaplarını göremezler. Ni
hayet merkezdeki salahiyetli 
nıakamların bir bakımdan göz
leri,, kararları tatbik edenlerin 
görüşleri ve tecrübeleridir. On· 
lar a.ncak bu vasıtalarla tenev
vür ede1'ek bir çok meselelerin 
iç yüzlerine vukuf peyda ede
bilirler. 
Eğer her hangi bir memur 

aldığı emrin tatbikatında rast
ladığı zorlukları daha yüksek 
nıaknmı gücendirmemek endi
Şesile gizler, onu salah=yettar
ların kulağına yetiştirmezse va· 
zifesini tam manasilc ifa et· 
ınemiş sayılır. 
Herşeyden önce düşünmek 

1~h:ınıdır ki; devlet kadrosunda 
Yer lmış en küçük bir me· 

- Sonu 3 üncü salıi/ede -
aakk.ı C>ca.k.o,::;ıu 

UDÜSTE KANLI HADiSELER 
.................................................................................... 

Es siperlerde mev i alan 
rab gençleri, ngiliz Polisinin 
itralyöz ateşine ~ ·· ğüs geriyor 

Londra, 8 (Ô.R) - Kudüs· 
ten Royter Ajansına bildiriliyor: 
Aralarında grev komitesi umumi 
sekreteri Avni Abdül ile bir-
likte 7 arap başkanı tevkif 
edilerek üsera karargahına gön-
derilmiştir. Y efa belediye reisi 
de belediye hizmetlerinin ya
pılmamasından doJayı tevkif 
edilmiştir • işten çıkarılan 

belediye memurları yerine ye
nileri konulmuştur. 

Londra, 8 (Ö.R)- Kudüsten 
Roytere bildirfüyor: Buradaki 
lngiliz garnizonunu takviye için 
Mısırdan yeni kuvvetler geJ .. 
miştir. Böylece garnizon mev
cudu altı tabur olmuştur. 
YAFA ŞARBA YI AZLEDiLDi 

Londra, 8 (Ô.R)- Kudüsten 
Reuter ajansına bildiriliyor : 

Yafa belediye reisi belediye 
hizmetlerinin yapılmasını red· 

Arablar bir hastane uçurdular 
emıııııı•ııaıııaııı•ııııııııııııııııeııııı•••••••ıııııııııııaııııııııııııııııı 

Arab emrleri, nümayişler es11asında ölenlaıin tab11tla11111 
başlan üzeıi11degezdirivoılar 

dettiğinden azledilmiştir.Yahu· bir otobüs kafilesine hücum 
d~ ajansının bildirdiğine göre eden araplar muhasara edil-
L.ıfa mıntakasında Rap köyü mişlerdir. Bu hücum dün ak-
cıva~ında mütemadi mitralyöz şam yapılmıştı. 
ateşı duyulmaktadır. Bu köyde - So11u 4 üııcıi sahi/ede -

Dostane bir ziyaret 

Yugoslav devlet nazırı 
bu akşam geliyor 

Nazır şerefine 
rada bir 

Pazar günü Anka
ziyafet verildi 

Birkaç gündenberi refikasi!e 
birlikte memleketimizde ve hü
kumetimizin misafiri olarak 
bulunan Yugoslavya devlet na
zırı Şevki Behmen bu akşam 
Aokaradan şehrimize gaJecek· 
tir. Nazır mütenekkiren seya
hat etmektedir. Şehrimizde bir 
kaç gün kalarak görülecek 
yerleri ve harabeleri gezecektir. 

Ankara, 7 (A.A) - Şehri
mizde bulunmakta olan Yugos
lavya devlet nazırlarından Şev
ki Behmen ve refikası bugün 
öğleden evel sureti hususiyede 

Orman çiftliğini gezmişlerdir. 
Saat 13/30 da Yugoslavya se
firi nazır ve refikası ıerefine 
Anadolu kulübünde bir öğ
le yemeği verilmiştir. Ziya
fette başbakan ismet lnönü, 
Dış işleri bakanı Tevfik Rüştü 

J 

Yugoslav devlet nazm Şevki Behmcn 

Aras ve Nafia bakanı Ali Çe
tinkaya, Yunan, Romanya ve 
Çekoslovakya elçileri, dış iş-
leri bakanlığı erkanı hazır bu
lunmuşlardır. 

Yugoslavya devlet nazırı B. 
- Liit/l'll (CVİl'İniz -

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

ine bolu faciası mes'ulleri 

ne ol suv arisi, ta liye 
talebi de ulund 

Denlzyolları işletme idaresi, ehll vukuf raporunun 
yanhşlarla dolu olduğunu Heri sUrdU 

7alıliı•e talebine iştiıôk efmiyen 
nuiddriumumi m11avi11i Şevki Swı'rr 

lnebolu vapur faciası dava
sına dün öğleden evvel Ağır 
ceza mahkemesinde devam edil-
miştir. Mahkeme solonu, ilk 
celsede olduğu gibi çok kala
balıktı. Adliye cfairesiuin üst 

kat koridorları bile dinleyci
lerle dolmuştu. Heyeti hakime 
saat tam 10,30 da salona gire· 
rek davaya başlandı. 

Bu celst:de gözleri çelen bir 
hususiyet, facia esnasında ölen· 
lerden birinin veresesinin, · ge
çen celsede boş olan bu mev· 
kii doldurmuş olmasıydı. Bu zat 
lshnbul emniyet direktörlüğü 
dördüncü şube, üçüncü kısım
da 1682 numarah polis memu· 
Necmettin'di. Facia esnasında 
zevcesiyle bir çocuğunu kurtar· 
mak isterken diğer çot:uğu Ali 
suların sinesine gömülerek ha
yata gözlerini yummuştu. 
Bu matemli baba şimdi meı· 
ullerden hesap istiyordu. 
. Mahkemeye başlanırken po

hs memuru Necmettin riyasete 
verdiği bir istida ile kaza es· 
nasıodabir çocuğundan başka 
bir çok esyasını ve hayattaki 
para varlığının tamamı olao300 
lirayı kuybettiğini . belirterek 
Denizyolları işletme idaresin· 
den 6800 lira tazminat isti· 
yordu. 

- Sonu allına say/ada -

ISTANBUL GAZETELERi 
TAKDiR EDiYORLAR 

• ••••••••••••••••••••••••••• 
Avni Sakman şehrimizde 

zmir ihracat tacirlerinin 
Istanbulun iştirikiyle .!?Plantı oldu 
Birkaç misli tevilinde 

bir oyun gösterdi 

Izmir kalerisi (..a!tit Viyanal!lawı 
bir şutunu tutuyor 

lstanbul, 8 (Yeni A&ır) -
lstiinhul gazeteleri lzmir muh
telitinin Ankara takımı karşı-

sında aldığı neticeyi tabiiğ bul-
,· maktadırlar. Gazeteler lzmir 
oyuncularının yorgun olarak 
sahaya çıktıklarını ve çok dur
gun oynadıklarını yaıılannda 
belirtiyorlar. 

- Sonu üçOntü sahijtde -

Berlln Ticaret mUmesslllmlz TUccarlarıra 
şlkAyetlerlyle yakından alAkadar oldu 

Berlin ticaret mümessilimiz 
1 Avni Sakman Pazar gunu 

Ege vapurile şehrimize gel
miştir. 

Avni Sakman geçen ayın 
sonlarma doğru Ankarada im
zalanan Türk - Alman klering 
anlaşması müzakerelerine işti
rak e1lemiş, bu anlaşmanın tat. 
bikatııiı teshil maksadile de 
yurdumuzun mühim iktısadi 
merkezlerinde tetkikat yapma
yı muvafık bulmuştur. lzmire 
seyahatı da etüdlerini geni~let
mek ve anlaşmanın ana nok
talarını ihracat tacirlerimize 
izah eylemek içindir. 

·Türk • Alman iktısadi mü· 
nasebetlerinin inkişafına canla, 
başla çalışan ve emsali arasın
da temayüz eden B. Avni Sak
man dün öğleden sonra şehri
mizdeki tüccarları ticaret oda· 
sına davet ederek kendi!erile 
geniş bir hasbibaJ yapmış ve 
yeni mukavelenin hükümlerini 
alakadarlara izah.eylemiştir. Mü
tekabilen tüccaaların Almanya 
ile yaptıkları işlerde rastladık-
ları bazı şekle ait engelleri 
dinlen.iş, icap eden notları 

almııtır. Bilhassa Ankara mü-

Beılin Ticaret mlimessilı Aı•ııi Sakma11 
zakereleri esnasında tebarüz 
eden mesail etrafında tüccar· 
larımızın takip etmesi gereken 
hareket tarzını anlatan ifade
leri çok faidefi olmuştur. 

BerJin ticaret mümessilimiz 
bir aralık vilayete giderek vali 
Fazlı Güleçi de ziyaret 
eylemi tir. 

Avni Sakman bir iki 
gün daha şehrimizde tetkikle
rine devam edecek müteakiben 
Ankaraya giderek orada bir 
hafta kaldıktan sonra vazifesi 
başına dönecektir. 



•••ne • Y'ENI ASIR 

Ulus 
işlerinde ŞBBİR BAIİBRLBRİ 

•••••••• 

Dis~plin körükörüne 6fm-------• 
itaat değildir t• ı·ı • 

- Baş latalı 1 ind sav/ada - ıse l er 
murdan, en biiyiik icra mev-
kiinde bulunan baıvekile 1m- Dün Vasıf Çınar 
kadar blltlin yurclda ... r ulus 
itlerinin dllzeniade gidip git .. 
memesinden mes'uldiirler, de-
rece derece olmakla beraber 
bu mes'uliyet zencirleme sure· 
tiyle birbirine bajhchr. e. zen-
circ!e yer almıt olanlara laepJIİ 
ulus ifleri etrafında ayni de-
recede allblldırlar. OüPnce-
lerini 'btitfin çıplakhğıyla orta· 
ya koymaya mecburdurlar. 

Bilhassa Cumuriyet rejimi 
umimiyet ve ulus işlerinde açık 
kalpliliğin ifadesi bulunduğuna 
JÖre memurların f11 veya bu 
mütalea ile kanaat ve dliıün· 
celerini ortaya koymaktan çe· 
kinmeleri biisbütün manasız bir 
hareket sayılabilir. 

Cumuriyet memurlannı ulus 
iflerinde tahıi enditelerden 
uzak görmek isteriz. Nihayet 
bir memurun mafevk diye tanı· 
dığı zat ta bir insandır.Ondan 
hata udır olamıyacağa asla 
akla getirilemez.Hatum derhal 
tashihi yollarına diifmemek bu 
hususta faaJiyet sarfeylememek, 
o hatinan mes'uliyetini de•am 
ettirmek ve ona iıtirik eyle
mek olur. Nitekim devletçe 
karar albna abnmıı bazı me
•elelerin yine devlet elile dll
zeltildiğiııe her zaman şahit 
olmaktayız. Kamutayda yapı
lan kanun tadilib bu iddianın 
en gilzel ömeğiclil'. 

Binaenaleyh alu iflerinde 
memurlarımızın hiçbir endİfeye 
kapıllMk•nn dllflace Ye gi
rltlerini yardda ... r tarafından 
kendilerine bildirilen meseleleri 
korkmadan ve çekinmeden sa· 
libiyettarlua ulaıbrmalan li
zunclar. 

Tenine hareket rejimia ru-
huna muhalefet olar. 

Cumhuriyet rejiminde devlet 
itlerinin ulustan gizli hiç bir 
tuafı yoktur. 

Kanaate bağlılık batta bu 
uğurda şahsi fedakirlık rejimi
mizin ablik diiaturlanndan birini 
teıkil eder. 
~-ILkı C>cak.oğıu. 

-

Ali Şevket 
DUn lstanbula gitti 

Gazetemiz ubiblerinden Ali 
Şevket Bilgin yaz tatilini ge· 
çirmek ilzere dün Ege vapu
ruyla maa aile Istanbula gitmiş· 
lerdir. iyi yolcululdal' dileriz. 

• 11. • • •• • 

Osman Dardalan 
lı bankası clil'ektöril Omıan 

nardağan dün Ege Yapariyle 
lstanbuJa gitmiftir. 

316-327 
; Doğumlular da-
: vet ediliyor 

Aakerlik tubeaiaden: 
Şimdiye kadar askere sevk 

edilmemif olan 316-327 dahil 
doğumla yerli ve yabancı 
gayri ialAm erat mlretteb 

1 oldaldan yere aeYk edilece
ğinden ayrıca bildiriJecek 

• 
olan günde gelmek here 
şimdiden hazırlıklaruu yap· 
malan ve İtifilderi olanların 
hemen şubeye mllracaat et-
meleri ilan olunur. 1·2 

.......... 11a11 .. a. .......... 
Şevki Bebmen ve refika11 iğ
leden sonra At yanılarında 
bulunmuşlar ve onu mftteakib 
Halkevini gezmiılerdil'. Burada 
miaafirlere halkevleri hakkında 
izahat verilmiş ve kendilerine 
halkwleri nqriyabndan birer 
kolieksiyon verilmi•tir. 

19 haziranda 
Güneş tutuluşu tetkik 

edilecek 
Mualllm ve talebeler 
arasında hazırhk 

Kız Enstitüsii tabiiye mual
limi Nevzad Dağemre 19 ha
ziranda günq tutulutunu tet
kik etmek ve ders tatbikatı 
yapmak üzere Nif dağına çı
kacaktır. Kız Enstitllslnlln aon 
sınıf talebui de bu tatbikat 
dersine iftirlk edeceklerclil'. 
Y apdacak tatbikatta günefin 
tutaluşana aicl fotografiler de 
çekilecektir. 

Londra ve lstanbal rasadba
nelerinden detay alınmııtır. Gil-
nq tutulmaıı 19 baz:randa 
ıaat 10 veya 15.30 da olacak-
tır. Hayatta imana bil' defa 
nuih •>lan bu tabiat hidisesini 
görmek için tehrimizden diğer 
mektebJer tabüye muallimle· 
rinin de tetkilder yapmağa ha· 
zulaadddan haber abnmlfbr. 
Ruad Aletleri de gltiiriUerek 
giuf tubalma11nın biitiin aaf· 
halan tetkik olunacaktır. -·····-·. Arabada ölen hasta 

Seydiköyden Alsancaktaki 
hutanelerden biri.aine gitiril· 
mekte olan Sami kızı 18 yq
lanada Fatma binmif olduğa 
arabada 6lm6ttlr. Yapılan 
tahkikatta Fatmanm Nifir baı· 
tahğman lldlğl anlafllmıt 
ve defaiae rahat nrUmiftir. 

ikinci defa olarak 

Komanyaya 
ithali serbest bırakılan 

maddeler 
Ankara Tilrkofis başkanh· 

~mdan şehrimizdeki alakadar
lara gelen bir yazıya göre Ro-
manya htik6metinin yeni bir 
karamamesi mucibince Roman-
ya gümrük tarifesinin 378 inci 
p~ziayonuna giren palamutlar, 
385 inci pozisyonuna giren de· 
baptta müstamel Tanenli mad
deler ve 500 zlindl pozisyonuna 
giren bam pamuk Romanya 
kontenjan listelerinden çıkanl-
DUf ve bundan blyle Roman• 
yaya ithalleri miktarla makay
yed olmaksızın serhat bırakıl
Dllfbr. 

Kafayı çekenler 
Kızın kapısına 

dayanmışlar 
Bayrakbda Muradiye cadde

sinde bir vak'a olmuştur. Gece 
saat 24 on beşte Ahmed Ce
mal kızı Seherin oturduğu evine 
sarhoş halde giden Selinikli 
Hayri, Fehmi ve Riza zorla 
eve girmek istemitler, kapıyı 
açamayınca dıvardan atlamağa 
teşebbüs etmişlerdir. Fakat 
Seher istimdat için iki el silih 
atbğından devriye ruemurJarı 
yetiıek miitearnzlan tutmuş· 
lardır. 

•••••••••••• 
Borsa idare heyeti 

Bona idare heyeti diln top
lanmıt ve bazı kararlar almışhr. 

.. 
Uzüm -·-

-
Talebe gezintileri 

lzmir ticaret mektebi mezun· 
lara derneği azasından kalaba
lık bir grup Pazar günü Ber
gama harabelerine giderek 
tetkikler yapmışlardır. Kız ens· 
titüsü ile muallim mektebi mu· 
allimlerinden yirmi kitil\k bir 
grup ta Kemalpaşanın Çaybaıı 
mevkiine giderek gizel bil' giln 
geçirmiılerdir. -Konferı ns mı veriyordu? 

Keçeciler caddeainden ur
hoı halde geçerken halkı ba· 
ıına toplayıp gtlrlllttl yapan 
Ahmed otla Mustafa yakalan
mııbr. 

TAYYARE Sineması TE~:.0" 
....................................... .-............................................................................... ~····· 

1 - Böyle Bir Kız Unutulur mu? 
( Bitmemiı Senfoni) filminin dib" rejisörü Willy Forat'un bizzat temsil ettiji yeni bir pheaer 

2 - Esrarengiz Hane 
Şöhreti bütün dünyayı tutmuı olan Fransızca s6zl6 büyllk eser 

Aynca Miki ( Canlı Karikatörler) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANS SAATLARI 
16 - 19,30 ESRARENGiZ HANE 
17,30 - 21,15 BÖYLE BİR KIZ UNUTULUR MU? 

Fiyatlar 15 - 20 - 30 kuruştur. 

•• 
KOŞEMDEN 

Sıkılmak elverdi 
- Dr. Faik Muhiddin• -

insanlar, öyle mabJüldal'cbt 
ki, çok zamanlar korkuda., 
utanmaktan, sıkılmaktan, haki• 
kah olduğu gibi açamadar• 
Hakikat gelir, gelir. bogaz bo
ğumuna dayamr da 6teai yut• 
kanmak olul'. 

Ben itio sıhhi tarafını dl• 
şünüyorum şimdi .•. 

Kazara biri bulaşık hasta• 
lıklardan her hangi bir men• 
deburuna tutulmuş olsa: 

Hastalığm ne imiş, nedir? 
Diye soracak dostuna, lafa 

ağzında geveliyerek : 
- Bugazıma bir kıl kaçmır 

ıa... Öksürük 0)1Duıum. 
- Belim ağrımıı, soğulat

mışım ... 
Berbad bir bastahğın zorua· 

dan apışanJara bile sorsalar, 
başmı eğerek : 

- Sorma birader, basit bit 
albomin eler ..• Yahut umunm•• 
şum bir meyveden ! Y abut bit 
böcek sokması ! 

Hastalığın aybnu ortaya at
maz. Fakat bir takımı da varld 
hakikaten geçici bir 6kalrlk. 
inatlaşmıf bir bel ağnsı, bit 
böcek !"okması yüzilnden .,.. .. 
zaya uğradı mı. etrafında: 

- Veremmiı! 
- Frengi imit, 
- Falanmış, filanmış! Diye 

bin çeşi~ k6tn diller uzandı
ğım duyar, duymasa da oolal 
söylerler .• 

Ben sana teşekkür edecek
tim, bani, bir evhamın tesiriyl• 
be ki bir saat seni mefPl 
ederken, senden nasihatJat, 
teselliler alırken; içimden be"' 
men o gün alenen tqekldlr 
etmeği kurdum. Fakat a ml
barek.. Sana "deliler doktorıltt 
diye bir ad talnnıtlar. 

Bu tqekkiiril açsaydım: 
- Baki Bak! Tokdilia 

damarlanndan birisi patlualf 
galiba! diye gilleceklercli. 

Öyle ise, ben bu teşekkaıf 
kalbimde saklayım da bil 
bilmiyen de o hükmil vende" 
sinler! Zira anlathm yal ôyl 
o!masa da olmuş diyecek ir 
sanlann dedikodusu ağızlannclt 
sakız olur. Beni zır deli eder 
ler çıkarlar, sen de Tokdilİ' 
bmarhaneci başısı .. 

TOKDIL 
- 11'01• 

Denizde 
Şiddetli lodostall 

bir kik battı 
Altı genç kurtuldu 

Evvelki gün esen şidde 
lodostan birinci Kordon sulat.. 
altında kalmıştır. Öğleye do;r' 
lodos şiddetini arttırdığı i~ 
birinci Kordonun Pasaport me~ 
kiioden Güze)yerdeki dal .. 
kırana kadar olan kısmını de ' 
dalgaları tamamen örtmüf 
otobüs ve otomobiller sulad: 
yararak geçmek mecburiyetin 
kalmışlardır. Zabıtadan yaptı-
ğımız tahkikata g6re denisdf 
mühim bir kaza olmamıflt': 
Yalnız Deniz sporlan yard 
dan altı azayı ta11yan bir 
batmıt ve gençler baıka 
kayığa aktarma yaparak k 
mutlardır • ..fi -··· 1 -·. ÖKÜZ 
Bafı bot bıraKıltr rrtJf 
Bornova nahiyesinin KOl'd 

lu sokağında Bir kaza olıD 
tur. Mihriban adında bir ka 
sokaktan geçerken, Çiç 
köyilnden Süleyman oğlu M 
tafaya ait ve başı bot bıralO 
lan öküzün hücumuna uğra 
ve boynuzlarla karnından • 
surette yaralanmıtbr. Ka 
hastaneye kaldırılmıı ve M 
tafa tutulmuttur. 
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Atatürk 
Bursadan ayrıldılar 

Bursa, 7 (A.A) - Atatürk 

akşam üzeri Çelikpalas bah

çesini şereflendirerek halk 
arasında uzun müddet otur· 

dular. Ve halkın sürekli al
kışları ve bir sevgi tufanı ı....: 
içinde ayrıldılar. • ... 
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Kundakçı 
Nevyorkta bir çok 
evleri at şe verdi 

Nevyork, 8 (Ö.R) - Yangın 
çıkarmak meraklısı bir kun
dakçı, üç gündenberi fakirlerin 
ikamet ettiği mahalleleri deh
şet içinde bırakmıştır. 

Henüz hüviyeti tespit edile
miyen bu kundakçı cumartes; 
ve pazar günleri çıkardığı 
4 yangından sonra bu saba~ 
tekrar faaliyete geçerek yedı 
evi ateşe vermiştir. Yangınlar 
bir tarafta söndiirülürken baş
ka mahallelerde ayni kundak
cının çıkardığı yangınlar bunu 
takip ediyordu. 

Bu yangınlarda 10 ölü 34 
yarala vardır. 70 polis bu kun
dakçının tevkifine memur edil
mişlerdir. 

Bir muharrir 
yaralandı 

Paris 8 (Ö.R)- Habeş harbı 
esnasında Lö Jurnal gazetesinin 
Adis-Abeba muhabirliğini ya
pan Edvard Henry, bir kamyon 
kazası neticesinde ağır yaralan
nııtt•r. 

Fransız 
parlamentosunda 

Paris 8 (Ô.R)- Cenevre iç
timalarmdan önce Framu meb'
uslar meclisinde harici siyaHt 

üzerinde büyük bir münaluışa 
açılacakbr. Sağ cenah lideri 
Louis Marin ile diğer birçok 
mebuslar tarafından harici me· 
seleler hakkında şimdiden isti
zah takrirleri verilmiştir. 

Arap kadınları 
inglllz kadmlarına hita

ben bir beyanname 
neşrettlier 

Kudüs 8 (Ö.R) - Arap ta
cirler, e~ash gıda maddelerinin 

satışı için aralarına bir m.erk.ez 
lıooperatifi vücuda getırmış

lerdir. 
Arap kadınları komitesi de, 

lngiliz kadınlarına hitaben bir 
beyanname neşrederek onlar
dan, Arap davasının haklı ol
duğunu tanımalarını talep et
miştir. 

Bir tekzip 
"Son posta gazetesinin 1 ~-1 · 

936 tarihli nusbasına (lzmırde 
doğum ve ölüm) başlığı altmda 
Yazıda görülen 1935 yılı içinde, 
lzmirdek doğum ve ölüm hak· 
kındak; rakamlar hakikate uy
gun olmadığı cihetle gazete
nizle tekzibini rica ederim.,, 

ızmir Vallllğl 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Evlenme 
Samsun tütün tüccarlarır.

dan Sabri Ermanın kızı Nesrin 
i e şehrimiz tütün tüccarların· 

" dan Sabri Şeker'in oğlu izze
tin nikah merasimi dün ev
lenme dairesinde bir çok ze· 
vatın huıuriyle yapılmıştır. 

Son Haberleri /Blum 
Kabinesinin 

Küçük Antant toplantısı 
Avrupa sulbünü koruyacak ciddi 

tedbirler alınmış bulunuyor 
Artık üç memleket arasında bütük pürüzler 
silinmiştir. Kültür münasebetleYİ genişliyecektir 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Prag, 8 (Ö.R) - Çekoslovak gazeteleri Pazar 

günü çıkmadığından Bükreşte Küçük itilaf dev
letleri başkanlarının mülakatı hakkında gelen 
haberleri Prag gazeteleri ancak bu sabah neşret
mişlerdir. Bu haberlerde bu mülakatm çok derin 
dostluk mahiyeti kaydedilmekte ve bu dostlu
ğun merkezi Avrupada sulhu korumak için birinci 

c-derecede ehemmiyeti olduğu belirtilmektedir. 
""' Kral Karo) tarafından üç küçük antant 

devlet başkanının bundan böyle her sene mun-

tazaman toplanmalara hakkında kral Karol tara
fmdan yapılan teklifi gazeteler memnuniyetle 
bildirmekte ve bunu Küçük itilaf devletlerini 
birleştiren sıkı baglann yeni bir delili olarak gös
termektedirler.Diğer taraftan Prens Pol ve Ben es 
şerefine Romen ahalisi tarafından yapılan ha
raretli tezahürat ta üç küçük antant memleketi 
birleştiren grubun yahıız siyasi ve diplomatik 
bir zaruret olmakla kalmayıb üç milletin derin 
hissiyatına tekabüf ettiğine delil sayılmaktadtr. 

Necaşi 
lsviçreye gidiyor 

Lonra, 7 (A.A) - Negüsün 
etrafmda bulunan zevatın bil· 
dirdiklerine göre, imparator 

Genevreye gitmiyecek ve Mil
letler Cemiyeti nezdinde ken
disini temsil etmek üzere bir 
heye.t yollıyacaktır. 

imparator bir iki haftaya 
kadar lngiltereyi terketmek ni
yetindedir. imparator lsviçre-

nin daha tesbit edilmemiş olan 
bir mahalline gidecek ve orada 
oturacaklar. 

•• 
Davis maçları 
Viyana, 8 (Ö.R) - Davis 

kupası maçlarında Avusturya 
4 - 1 Belçikayı mağlup etmiştir. 

• 
ıcraatı 
Baris, 8 (Ö.R) - "lnforma· 

tion,, Grev hareketinin Fransız 
ekonomik faaliyetinde rahneler 
açtığını yazarak bir an evvel 
bundan mütevellit endişelerin 
bitmesini ve yeni faaliyet dev· 
rine girilmesini istemektedir. 

"Pelit Provcnçal,, Blumun 
beyanatını takdir ederek di
yor ki: işte nihayet hükumet 
istediğini söyliyor. Onun iste
diği jse müntehiplerin iradesini 
tatbik etmekten ibarettir. Böy· 
lece aydmlanan yolda hüküme· 
te müzaheıet etmek lazımdır. 
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" Liyon Republicain ,, yeni 
Fransız kabinesine bir adamm, 
bir şefin hakim olduğunu ya
zarak Blumun cesaret ve az
mini takdir ediyor ve diyor 
ki: Hükümetin beyanatı bir 
vaad değil, filiyattır. Hükümet 
bütün güçlükleri cebheden kar
şıhyacaktır. Grev sükunet 
içinde cereyan etmiştir. işçi
lerin müddeiyah normal cere
yanını alacaktır. ,, 

Sovyet ana yasası 

Stalin yoldaşın bir nut
kuyla neşredilecek 

Moskova, 8 (Ö.R) - iyi haber alan mahfellerden bildirildi
ğine göre yeni ana yasa mdni ilan edilirken Stalin merkezi 
icra komitesinde ecnebi bulunanların huzurunde mühim bir nutuk 
söyleyecek, yapılan ıslahatın ideolojik esasını anlatacaktır. Sov
yet Rusya başkanı diplomatlar önünde ilk defa olarak alenen 
söz alacaktır. 

Moskova, 8 (Ö.R) - Yeni ana kanuna göre, Istikbalda Rus
yada yerleşmiş olan ecnebilerin seçmek ve seçilmek hakkı ol
mıyacakhr. Bu hak yalnız Sevyet vatandaşlarına ait bulunacak
tır. Şimdiye kadar Sovyet Rusyada çalışan işçiler milliyetleri ne 
olursa olsun, ecnebi oldukları halde seçmek ve seçilmek hak
kına malik olacaklardır, Bu yeni rejimi hazırlamak için olse ge
rektir ki iki senedenberi Sovyet ~usyadaki ecnebi işçiler ya 
Sovyet vatandaşlığıeı kabule, yahut memleketi terke icbar edi~
mektedir. 

ahas paşa 
Bir Türk - Mısır muahe
desi yapılmasını istiyor 

Ve .. Mısır istiklalini Türkiyenin mem· 
nuniyetle karşılıyacağın·ı söyliyor 
Kahire, 7 (A.A) - Başvekil Nahas paşa Anadolu Ajansının 

Kahire muhabirini kabul ederek aşağıdaki beyanatta bu1unmuştur: 
Kardeş Türkiye vekayiini pek yakından takib ederim. Bir 

aralık adeta haritadan silinmiş iken onu yalnız askeri değil her 
sabada kurtaran ve yükselten Atatürkün dehasmın takdirkarıyım. 
iki kardeş milleti birbirine daha sıkı bir surette bağlayacak olan 
bir muahedeyi adeta bir Mısır meselesi addediyorum. 

Ingiliz-MlSlr muahedesinin Londrada fevkalade komiser tara
fından yapılan temas arla iyi bir neticeye varmasını ümid ederim. 
V c eminim ki Mısırın istiklalinden en ziyade memnun olacak 
Türkiyedir. 

Bahkesirde Kızılay haftası münase-
betiyle büyük tören yapıldı 

Balıkesir 7 (A.A) - Bahkesirde Kızılay haftası dün eski Uray 
alanında büyük törenle açıldı. Kızılaym yaptığı büyük yardımlar 
ve bu kuruma üye olmanın değeri heyecanlı söylevlerle anlatıldı. 
Tören esnasında çok yakınlardan uçan ve vecizeler atan uçak
larımız halk tarafmdan büyük bir coşkunlukla alkışlanmışlardır. 
Balıkesirliler büyük bir istekle Kızılaya üye yazılmaktadırlar. 
Bir çok kimseler birer ikişer günlük kazançlarını Kızılaya teberru 
etmişlerdir. 

ilk kadın tayyarecimiz 

Sabiha 35 dakikada Is
tanbuldan Bursaya gitti 
Sabiha, Bursahların gösterdlklerl arzu üzerine 
Uludağ Uzerlnde bir cevelan daha yapmışhr 

Bursa 7 (A.A)- Hususi mu
habirimizden : 

Yeşil Bursa dün Türk tayya
reciliğinin göğüs kabartıcı bir 

muvaffakıvetine şahit olmuştur. 
Tayyarecilikteki kudret ve ka
biliyetini birçok muvaffakıyetli 

uçuşlariyle isbat etmiş olan ilk 
kadm tayyarecimiz bayan S. 
Gökçen dün saat 16 yı 20 geçe 
Y eşilköy tayyare karargahın-

heyeti. C. H. P. erkanı, bir 
çok mektepliler ve Türkkuşu 
talebesinin takdirkar nazarları 
önünde mahirane devirlerle ve 
hakikaten büyük muvaffakiyet
le yere inmiştir. 

Bursa belediye reisi ıehir 
namma Bayan Gökçene bir 
buket ve bir ipekli kumaş, 

Türkkuşu talebesi de bir buket 
takdim etmiştir. 

Reisicumur Hazretleri de mey
dand• bulunmuşlardır. 

Londrada bir 
• • 

mıtıng 
Londra, 8 (Ö.R) - Viktorya 

parkında yapılan bir miting 
esnasında bir polis memuru ya
ralanmış ve 9 faşist tevkif edll· 
miştir. Asayiş derha~ iade edil
miştir. 

ISTANBUL GAZETELERi 
TAKDiR EDiYORLAR 

• ••••••••••••••••••••••••••• 
-Baş tma/ı 1 11cı sa ı•Jada -
lstanbul muhtelitinin yanlış 

tertip edilmesinden Viyanayı 

yenemediği iddia edilmektedir. 
Iımirin Viyanaya karşı oyna
dığı oyun Istanbulun birkaç 

misli fevkindedir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

dan bir tayyare ile uçarak Ya
lova üstünde bir cevelan yaptık- Ravan S. C.nlcr.-n ••vv•••- ; .. _; • .;. 
um auuı.a ;>.:J \l .. ~.~ .. '1 .. uunuıye1 den inmeden evvel umumun Genç ve güzide tayyareci-
vasıl olmuş ve kendisini karşı- ricası ve G;rzusu üzerine tekrar mizin müstesna bir cesaret ve 
lamağa gelen Bursa valisi ve havalanarak çocukluğunun geç- kendi san'atını çok iyi bilmek-
viliyet erkanı, Or general tiği y eıil Bursa üstünde bir ten müvellit bir emniyetle yap-
F ahreddin, kolordu ve fırka cevelan daha yapmış ve Ulu- tığı bu uçuş meydanda hazır 
kumandanları ve karargah za- dağı dolaşarak ayni maharet bulunanlar tarafından tekrar 
batana, belediye reis ve belediye 1 ve muvaffakıyetle meydana tekrar alkışlanmıştır. 

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

Bükreşte bir facia 
3 devlet reisinin önünde şenlikler 

yapılırken bir balkon yıkıldı 
cesed enkaz altından çıka .. 

ağır surette yaralandt 
Şimdiye kadar on 

rıldı. iki yüz kişi 
Bükreş, 8 ( Ö.R ) - Küçük 

antant devlet bakanlarının 
Bükreş toplantısı dolayisiyle 
yapılan halk şenlikleri felaketli 
bir kaza ile mateme bürün
müştür. Felaket Bükreş ma
nevra alanında vukubulmuştur. 
Burada kral Karol, Yugoslavya 
krallık naibi prens Pol, Çekos
lovakya Cumurbaşkam Benes 
Romanya birliğinin kuruluşu· 
nun yıl dönümü münasebetiyle 
yapılan büyük geçit resminde 

hazır bulunuyorlardı. 
tribunlerde liıncahmç 

dolmuştu. Üzerinde 

Bir çok 1 
halk ile 

binlerce 

kişi toblanmış olan tribünler

den biri ha km ağırhğı altında 

çökmüş ve bir çok kimseler 

ankaz altında kalarak ezilmiş
tir. 

on cesed çıkarı lmı~tır. 200 ki· 
şiden fazla yaralı muhtelif has
tanelere kabul edilmiştir. Hafif 

yaralanan yüzlerce kişi de te· 
davi edilmişlerdir. Şehirde çok 
acı tesir yapan bu feci kaza-

dan az evvel bir küçük tahta 
tribün yıkılmış ve bir kaç kiti 
hafifçe yaralanmıştı. 

Yıldönümü bayramı şerefine 
Manevra sahasında bulunan 

seyyar hastaneler ile ıehirde 
serbest bulunup acele getirti- bugün intişar etmiyecek olan 
len hastane otomobilleri kaza gaz.eteler felakat haberini ver-

1sa._ımm: .. _..._.. ... ~ .............. _._._.._._ ....... 1m1 ..... m1ı~ 

KATIR.CI OGLU 
kurbanlarını hastanelere nak- mek için hususi nüshalar çı-
letmişlerdir. Hastanelerin önün- karmışlar, fakat kaza hakkında 

;11mmr.a __ ..... 111m ..................... _. .. ~ ........... _. ... mm 
Osmanlı imparülorları arasında bir çok çllöm padişah9ar saltanat sür

müşlerdir. Bunların arasmda deli ıbrahim çılgmhkları arasmda millete 
zulüm etmehte rekor kırmı;;t.r. 
Osmanlı tarihinin en kanlı sahifelerinden biri bu devreye isabet eder -KAT R cı OGLU Namındaki Türk çocuğu 2ulme isyan etmiş yıllarca dağ-

larda saltanat sürmüş zulüm edenlerin başlarım uçurmuştur 
Kabi'CI oğlunun hayati baştan başa heyacandn·. "Tok Dil ,, tarihin 

bu c&dhasını ~ksn üslüblle çok gUzel yazmı,tır. . . 

Yarından ı"tibaren bu güzel tefrikayı behemehal kaçırmıyarak takıp edı
niz. Sultanların çılgınlık!arına nefret edecek kahra

manca dövüşmelerden heyecan duyacaksınız. 

de aileleri efradının akibetini verilen yarl resmi tebliği neş-
öğrenmek istiyen halk arasında retmekle iktifa etmişlerdir. 

acıklı sahneler olmuştur. Enkaz Yaralılıır arasında bir Fransız 
altından şimdiye kadar en az albayı da vardır. ........ 
Maraş müstahsili, hava kurumu 
aidatını yüzde ikiye çıkardı 

•••• 1 

Genç evliler şerefine ?.e 
dün akşam Sabri Şeker. m 
birinct Kordondakı l öşklerın
de bir suvare ver:Jmiştir. Ku
rulan yeni yuva büyük bir 
neş'e içinde kut'ulanmıştır. 
Tebrik eder sonsuz saadetler 
dit . 

... erız. •••••••······, •••••••••••••••••••••••••••• '"" • t ' -

Maraş 7 ( A.A ) - Belediye, Ticaret ve ziraat odaları üyelerı 

ile çiftçilerin ileri gelenleri dün partide toplandılar. Toplantada 

her ulusal işte öncül olan Maraş, hava kuvvetlerimize yardım 

hususunda emsalinden geri kalmıyacağından yer ürünlerinden 

yüzde ikisinin hava kurumu i&ı verilme.üne karar verildi. 
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Şehir tiyatrosu 
Tiyatrodan hoşlanan, musi

sikiden anhyan, edebiyattan 
zevk duyan yüzlerce hassas 
münevveri koynunda besliyen 
lzmirin; nizam ve disiplin al
tında çalışacak bir Şehir tiyat
rosuna çok ihtiyacı vardır. 

Esaslı bir teşkilattan, de
vamla bir himayeden mahrum 
kalmak yüzünden şurada bu
rada perakende bir surette 
genç Türk san'atkirlarını bir 
araya topbyacak olan böyle bir 
tiyatro her halde memleketin 
mühim bir eksiğini tamamlamış 
olacaktır. 

[Kültür parklı memleket] ol
makta birinciliği alacak olan 
lzmir tiyatro işinde hiç olmazsa 
ikinci olsun. 

Her dilekte olduğu gibi bun 
da da [para; bütçe) müşküla-

lından behsetmek bence hiç 
yerinde bir cevap olmaz. 
Yangın harabelerinde bir 

park yaratmak için bir çok 

para ve külfet sarfı fedakar
lığında bulunan belediyenin, 

memleketin nihayet bir kültür 
şubesine karşı lakayt kalaca
ğının tahmin etmiyorum. 

Gerçi ben; herişde olduğu 
gibi belediye işlerinde de (büt· 

çe darlığı karşısında) daima 
ehemmin mühimme; elzemin de 

lazıma tercih edilmesi tarafta
rıyım. 

Fakat ne yapayım? 
Kültürparkın 26000 liralık 

muazzam gazinosunu; Birinci 
Kordonun her sokak başında· 

ki bahçelerini, nakli eşcar kül· 
fetlerini gördükten sonra (oldu 
olacak bari bu arada bir de 
şehir tiyatrosu kazansak ) 

divorum. 
l.v.a. 1LL.&"a a; ~ın.a.r 
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Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapdan Satışlar 
~ 

UzUm 
Çu. Alıcı Fi at 
108 Jiro ve Şü. 8 25 8 50 
20 S Gomel 8 25 8 25 

128 Yekün 
514899 Eski satış 
515027 uumi satış 

Zahire 
Çu. Cinsi 

81 Buğday 5 75 
378 balye pamuk42 
426 K palamut 650 
51 yapak 62 25 
52 " " 

Fiat 
5 75 

45 50 
670 
65 25 

Bugün şube kitabetine not 
ettirilen ve henüz vizita edil
memiş olan pamuk satışlan: 
995 balye pamuk46 75 47 

nkaraya yen ·ıdik 
cuklar, 

stanbu 
d ..,,maça yorg{i'~-Çı tılar 

berabere kaldı ••• 
Buğün 
iz mir 

yapılacak lstanbul - lzmir maçında 
çocuk : rından galibiyet bekliyoruz 

Istanbnl 8 (Yeni Asır Mu
habirinden ) - Pazar günü ya
pılan maçlar, hiç beklenmiyen 
bir şekilde cereyan etmiştir. 
lzmir muMelitinin Viyana ta
kımı karşısında yorulmasmdan 
sonra azami fena şartlar için-

de ikinci maçı yapmasına im· 
kan yoktu. Esasen bu ikinci 
maçın bir elczersiz mahiyetini 
aşamıyacağı temin edildiği için 
lzmir takımı seve seve sahaya 
çıkmıştır. Fust Viycnna takımırıa kaışı 4 - 1 galip B'ilcn Jzmir mulıteliti 

hücumu seyrediyoruz. Top Jz- vaziyetler oldu. Oyun esnasında ilk oyun Ankara - lzmir muh
teJitleri arasında yapıldı. Daha 
ilk dakikada hücuma geçen 
Ankara muhteliti oyuncuları 

sol açık vasıtasıyle lzmir kale
sine kadar indiler. lzmir sol 
müdafii topu kornere atarak 
bu hücumu bertaraf etmiştir. 

Bu korner iyi .kullanılamamıştır. 

mir kalesi önlerinde.. Bu tek- takım kadrolarının değişmiye-
lüke kolayca uzaklaştı. Vahabın ceği tekarrür ettiği halde Anka-
yaptığı şahsi bir hücum esna- ralılar bir oyuncu değiştirdiler. 
sında Vahap iki Ankaralı lzmir takımıda oyuncu değiştir-

• 1 t ç kt' v • • nıek isteyince Ankaralılar buna oyuncu ı e çarpış ı. e ıgımız . . . .• 
f l ti t. 1 d. B. ıtıraz ettıler. lzmırın oyuncusu avu avu a ne ıce en ı. ır v• • • 

' k 1 · k 1 • lr d bu suretle degışmedı. Bır ara-
ara ı zmır a esme a ar 1 k V h h f'f k ti k 

ı a ap a ı çe sa a anara 
muvaffakıyetle ilerliyen Ank~- oyundan çıktı. Neticede Anka· 

Şimdi lzmir muhtelitinin sık 
sık hücumlar yaptığı nazarı 

ralılar, j!eriden başlıyan hır ralılar iki gol yaparak t . 2 
lzmir akınını durdurmak için galip geldiler. 

~-.-.,....,.,-- IST AN BUL - FIST VIYENNA 

Çok muvaffak olan iiç oıtamız ve orta halımız 
dikkati celbetmeye başlamıştır. 

1 

müdafaa vaziyeti aldılar. Fakat 
Saitle Vahap, güzel bir pas- Said'in bir hücumunu favulle 
laşma ile Ankara kalesine durdurdular. 
inince lzmir oyuncularına bel- Bununla beraber lzmirliler 
ki de kasdi olmıyarak bir fa- yorgun oldukları için bir gün 
"uı J"'t'.&l.u•i""• ı .. ""ı. ..... g ba- "'" • ... 11 .. 1 ..,, ,..... a....LL.:L ... .ı ....... : 
fımn sağ açığa verdiği bir pas yorlar. Ht!nÜz oyun üzerinde 
Ankara kalesi için teblüke ol- faikiyet yoktur. Bundan başka 
madan kurtarılmışbr. Ankaralıların İzmire karşı sert 

Oyunun yedinci dakikasında oynıyarak bazan favul yaptık-
soldan inkişaf eden bir Anka- ları bile nazara çarpıyordu. 
ra hücumu sağ bafımızın mü· işte lzmirin enteresan bir 
dahalesiyle bertaraf edilmiştir. hücumu.. Said müdafaadan al-
Bugün bütün yük müdafaamız- dığı topu ileriye verdi. Yine 
da.. iki bekimiz ve nisbeten Saide geçen top kale önünde 
haf hattımız iyi işliyorlar. Mu- müsaid vaziyette olan Vahaba 
hacim hattımız adeta yorgun .. 
Yine sağ hafm bir pasını alan verildi. Ankaralılar Vahabın 
Vahap Saide verdi. Sait sağ şut çekeceklerini zannederler-
açığa doğru kaçarak topu or- ken o yüksek bir görüşle da-
taladı. Ankaralı müdafi bunu ha müsaid bir vaziyete geçen 
kornere çıkardı. Saide verdi ve lzmir demir 

Biz şimdi hücumdayız ve gibi bir şutla ve Saidin ayağı 
Ankaradan daha iyi oyniyoruz. ile Hk ve son golünü yaptılar. 
Fuad'ın ortaladığı topu ayağı- llk haftaymın bundan sonraki 
na geçiren Ankara sağ hafı kısmında gerek Ankaralılar ve 
ilerlerken Vahab kaptı. Top gerek lzmirliler birkaç gol fır· 
Saidin ayağında .. Fakat avut sah kaçırmışlardır. Devre 1·0 

'd lzmirin lehine bitti. o. u. 
Bu sırada ivi bir Ankara İkinci devrede bazı müessif 

Hakem Sadinin hakemliği 
altında başlıyan lstanbul - Vi
yana maçı, bir gün evvelki 
oyun kadar zevkli cereyan 
etmedi. Viyanalılar yorgun ol
dukları için çok durgundular. 
Tıpkı lzmir takımı gibi .• 

lstanbul - Viyana maçı heyeti 
umumiyesi itibariyle Türk fut
bolünde bir ilerleme olduğunu 
anlatacak mahiyette cereyan 
etmiştir. Her ne kadar Viyana
lılar topla daha ziyade meşgul 
oluyorlarsa da bizim akınlarımız 
daha müessir oluyordu. lstan
uuı mulıı:~IIU vyuuuu ilk d11:v-

resinde Viyanalıları bir haylı 
terleterek onlara müşkül daki· 
kalar geçirtmiş tir. Bunun le be· 
raber sırf şanssızlağımız yüzün
den ilk devrede gol çıkaramadık. 

ikinci devrede takımımız de
ğişti. Niyazinin yerine Haşim 
geçti. ilk on dakikalık müdet 
zarfında müdafaamız hakika
ten güzel oynadı • Bilhassa 
Yaşar çok ıyı oynuyor • 
Halk güzel kurtarışlar yapan 
Y aşarı uzun uzun alkışlı
yor. Bu on dakikalık müddet
ten sonra bizim muhacimler 
Viyana kalesini abloka ettiler. 
Mütemadiyen şutlar çekiyoruz 
ve Viyana kalecisi mütemadi
yen bunları kurtarıyor. Viyana 
müdafaası çorbaya döndü. Eğer 
böyle giderse Türk futbolü 
ikinci bir zafer daha kazana
cak. 

19 uncu dakikada Viyanalı-

Ormanı bekliyen kız 
.............................................. 

larımı kapıyamazdım. Derhal 
ağzını aradım. 

Hasan öyle temiz bir çocuk 
ki Somru.. Hiç bir şeyi gizle
meden her şeyi anlaltl. Sana 
karşı hissettiği derin zaafı 
bana anlabrken ne kadar he
yecana kapıldığını tasavvur 
edemezsin. Hasan bütün bun· 
ları anlattıktan sonra en so
nunda da: 

dan derhal soğurlar. Eğer 
Somru hunlardan haberdar 
olursa belki de bir daha yü
züme bakmaz. Bu takdirde 
ben lzmirde oturamam bile ..• -23- Yazan : A. Btlget 

~-------= t?Mff''WEH MM Gece, ruzgar ve deniz •• UçU bir araya geldlkten 
sonra insan, yanındaklle konuşmak için taş olmah •• 

- Bilakis Somru, dedi. Eğer 
böyle bir harekette bulunsay
dın, beni üzmekten başka bir 
şey yapmazdın. Ben hatırımdan 
geçirmediğim ihtimalleri bana 
hakikat olarak kabul ettirmek 
isteyişine hayret ediyorum. Bu
nunla beraber hazırladığın ve
sileden istifade etmek isterim. 

Ancak söyliyeceğim sözler
den alınmamam ve buna gü
cenmiyeceğini vadetmeni iste
rım. 

- Neden güceneyim kuman
d.rn bey, buna ne hakkım var? 

- Öyle değil Somru . Bun
lar tamamen senin hususiyetine 
taallük eder. Bu itibarla temi
natına ihtivacım var. 

- Vadediyorum, paşam .. 
- Somru, dün gecedenberi 

düşünceli olduğumu görüyorsun 
düşünmeğe de hakkım var .. Ne 
de olsa kızım sayılırsın. Senin 
istikbalini alakalandıran bir 
hadise önünde ben düşünme
sem kimler düşünecek. 

Hatırlıyorsun tabii kızım.Da
ha iki gün önce seninle görü
şürken ben yakın zamanlarda 
istikbaline taalluk eden bir 
vaziyetle karşılaşmam ihti-
malini ileri sürmüştüm. Bu 
vaziyete kend mi alıştırmağa 

sıra kalmadan mülazim Hasan
da sana karşı bir zaaf ve ya
kın olmak arzusu sezdim. Sen 
kızım oldu~un icin buna kulak-

- Paşam, dedi. Ben bütün 
bunlan amirim ve büyüğüm 
İncila paşadan ziyade, beni 
seven bir baba sıfatiyle size 
anlattım. Bu itibarla daha vaktı 
gelmeden Somru~ya ihsas et
memenizi yalvarırım. 

Hasanın bu hareketini tuhaf 
buldum, Somru .. Derhal filcrimi 
kendisine söyledim. O zaman 
böyle hareket etmek istedi
ğini izah etti: 

- Cesaretimi affediniz pa· 
şam, dedi. Ben kızları belki de 
uzak bir görüşle tanırım. Eğer 
yanılmıyorsam, Somru tipindeki 
inA.11nlar bövle cabuk aşklar-

Güzel Som'rum.. Ben Ha
sana bir müddet için bunu sana 
açmıyacağımı vadetmiştim. Ha
kikaten de açmıyacakbm. Fakat 
senin böyle bir neticeye ken• 
dini hazırlaman için herşeyi 
olduğu gibi anlatmayı faydalı 
buldum. 

Somru hiç beklemediği bu 
vaziyet karşısında adeta şaşır-
mış kalmıştı. Şimdi ne yapa
caktı Hasan hakkında hiçbir 
fikri yoktu. Hatta onu uzun 
uzadıya tetkika bile vakıt bu-
lamamıştı. Yalnız kalmak ve 
düşünmek için paşanın yanın
dan ayrıldı. 

* • • 
Çevresi sık ağaçlarla örtülü 

ince bir yoldan ağır ağır yürü
yerek deııize kavuşmuşlardı. 
Sahil boyunca sıralanan tahta 
kanapelerin dört tarafını ha
melleri cevirmişti. Somru ilk 

e Razıran ıe:se 

Kudüste 
• '1. -

Kanlı hadiseler 
l•Hergün 
ı--- Bir fıkra 

- Baş tarafı 1 inci sayfada -
Londra, 8 (Ö.R) - Kudüs

ten Reuter Ajansına bildirili
vor: Kudüse beş kilometre me
safede bir otobüs kafilesine 
hücum eden Araplarla hakiki 
bir muharebe açılmışhr. lskoç
ya askerleri Arapların yerleş· 
tikleri mevkileri keşfiçin tay
yare kullanmıslardır. Araplar 
eski siperlerde mevzi almış

lardır. Bunlara karşı hare
ket eden lskoçya asker· 
leri iki mitralyöz ve bir 
çok zırhlı otomopiller kul
lanmaktadırlar. Araplar hay
ret verici bir mukavemet gös
teriyorlar. Bir lskoçya askeri 
yaralanm•ştır. Otobüs kafilesine 
hücum eden araplar on kişi idi. 
Bunlar mitralyöz ateşiyle oto
büslerin lastiklerini patlatarak 
yolcuları yaralamıştır. Kudüste 
bir hastane yakılmıştır. 

Kudüs 8 ( Ö. R ) - Eski 
şehirde meçhul bir şahıs tara
fından atılan bir bomba neti
cesinde ekserisi arap köylüleri 
olmak üzere 15 kişi yaralan• 
mıştır. 

Kudüs, 8 ( A. A ) - Arap 
gençliği Mandater devlete ve 
yahudilere karşı silahlı müca
delenin devamını arzu etmekte 
ve hareketin komşu memle-
ketlere ve bilhassa Suriyeye 
sirayetinin kendilerine büyük 
yardımı dokunacağı fikrinde 
bulunmaktadır. 

Emir Abdullahıo tavassutu
- ... ı1 muvaffakıyetsizliğinden 
sonra daha ziyade sarahat 
kesbetmiştir ki Arap şefleri 
mutavaat etmek niyetinde de
ğiller bilakis istekleri bütün 
kuvvetleriyle greve devam ey
lemektir. 

Kudüs 7 ( A. A ) - Çok 
ehemmiyetli olmamakla berber 
arapların şiddet hareketleri 
devam etmektedir. 50 günden
berl d!!:'WGU& cJeu Vcu,iycte ya• 
kında bir nihayet verileceği 
ümidi yoktur. Bilakis arap grev 
komitesi memleketin ekonomik 
hayatını durdurmak maksadiyle 
grevi genişletmek için bütün 
kuvvetiyle çalışmaktadır. Her 
gün atılan bomba ve açılan 

kurşun ateşlerine dün yeni bir 
unsur daha ilave edilmiş ve 
Lidda ile Hayfa arasında bir 
şimendifer köprüsünün berhava 
edilmesine teşebbüs olunmuş
tur. Yalnız trenin makinisti 
şüpheye düştüğünden bu teşeb
büs öğrenilebilmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lar ani bir hücumla kalemize 
kadar indiler. Sanki bu hücum 
bizim oyuncuları teşvik içinmiş. 
Cevadın kurtardığı top Fikrete 
geçti. Çok güzel akan Fikret 
şahaser bir gol yaptı. Viyana
Jılar buna kırk birinci dakikada 
mukabele ettiler. Bu suretle 
maç beraberlikle bitti. 

defa olarak bir yabancı insanın 
ve bir erkeğin yanı başında, 

tenha bir yol üzerinde yürür
ken ruhunu saran heyecanın 
nev'ini seçmekte müşkülat çe
kiyordu. O, yanınc!a yürüyen, 
baıan içli bakışlariyle kendisini 
süzen zabitin merd bir çobuk 
olduğunu daha ilk görüşme
lerde anlamıştı. 

Bir kana peye ilişmişlerdi. Mü· 
lizim Hasan denizden gelen 
rüzgarı adeta içerek büsbütün 
hayale kapılıyor ve bazı şeyler 
söylemiye hazırlanıyordu. Fakat 
nedense buna cesaret edemi· 
yordu. 

Somru da bu vaziyeti anla
mıştı, Üzü!mek sırası ondaydı 
Hasan neden bir şeyler söyle· 
miyordu. Bu çekinme nedendi. 
Kendisini .sevdiğine göre ne
den düşündüklerini açmıyordu. 
Bu şekilde hareket etmesi 
daha samimi olmaz mıydı? 

Genç mülazim bütün cesare
tini toplayarak konuştu: 

- Ne güzel değil mi Somru 
hanım... Gece rüz2ir ve deniz. 

Ynzan: Eczacı Kemal Aktas 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

Tayyare postası 
lzmir ile lstanbul arasında 

tayyare postası pek yakında 
başlıyor, bir saat kırk dakikada 
lstanbul ufuklarına dolaşarak 
Yeşil köye inilecek. Gidip gel· 
me bilet otuz iki lira.. Sudan 
ucuz. bir bardak Şaşal suyu 
bir kuruş olduğuna göre 3199 
kuruş daha verince Istanbula 
gitmek ve gelmek mümkün 
olacak. 

Tayyareye binmiş· adam deği· 
lim, fakat bu ilk postada yer bul· 

mak için can abyorum.Pervane 
dönmeğe başlayıp ta tanrı yolu· 

muzu açık etsin d'!dik mı, şöyle 
kadifekalesi derken Yamanlar, 

orası Manisa mı demeye var• 
madan, Balikesire bak yahu, 
Marmara mı orası yok canım, 
Bandırmaya bak birader der• 
ken, Marmara, Yeşil köyün 
kırmızı kiremitli köşkleri ver 
.?lini lstanbul. . 

Öğle remeğini lstanbulda ye· 
mek üzere yola çıkmak fena 
bir şey mi 1 Sabahleyin kah· 
vealtıyı lstanbulda yapıp, öğle 
topuyle lzmire varmak pek 
zevkli olacağını tahmin edi· 
yorum. 

~~----..-..--------~ 

Cezayirli 
Müslümanlar 
Fransız parlamentosun
da sandalye istiyorlar. 

Cezayir, 8 (Ö.R) - Müslü· 
man kongresinde 6000 Ceza· 
yirli Müslüman bir takrir vere· 
rek Fransa hükumetinden bazı 
metaliblerde bulunmağa karar 
vermişlerdir. Kabul edilen bu 
takrirde şunlar vardır: 

1 - Cezayir Müslümanla· 
rma vatandaşlık haklarınuı 

kaffesinin verilmesi. 
2 - Arap Müslümanlarınuı 

Fransız parlamentosunun mü• 
messilleri bulunması .• 

3 - Mektep ve okuma ser· 
bestisi •. 

Kongre dileklerini hükumete 
bildirecektir. 

Bir haftahk dostlukl 
Namazgahta Dündar soka· 

ğında Denizlili fırıncı Emin oğlu 

Ferhad, bir haftadanberi bera· 
her yaşadıkları Sökeli Mehmed 

kızı 18 yaşlarında Şehbalin bit 
takım elbise ve bir kıymetli 
yüzüğü çalıb kaçtığını zabıtaya 

şikayet etmiş ve Şehbal tutul
muştur. 

Jilet bıçakları 
Şiridciler çarşısında hurda" 

vatçı Mustafanın dükkamndall 
60 paket jilet bıçağı çalın· 

mıştır. 

Bunların üçü bir araya geldik: 
ten sonra insan, ne kadar cebr• 
nefsetse susmıya kendi kendİ" 
sini kandıramıyor. 

- Öyle efendim. HakikateO 
müstesna bir gece .. 

- Denizi sever misiniz? 
- Antalyada senesini bar: 

cıyan bir Türk kızının deoiı• 
sevmemesi imkanı var mı? De" 

nizi sevmiyen bir Türk çocui'11 

bulunacağına inanmak tJil' 
elimden gelmez. .. 

Susmuşlardı.. Yine ayni diJ' 
şündürücü ve tereddüde se\'~ 
edici sükut başlamışb. Bu def• 
Somru cesaret etti: 1' 

- Siz birşeyler söylertle 
istiyorsunuz galiba? 

- Hayır, şey evet .. Birşe{; 
hem de bir sırrımı size açrt19 

istiyorum. Kumandan m~hıı:; 
kak ki çok zeki ve temı:ı 1 

insan.. Salonda bizim sıkı~ 1 : 
ğımızı görünce birdenbire et 
nim hesabıma öyle mukadde t 
bir yalan uydurdu ki hayre 
ettim. Size : 

- Sollu vat -



• • • 
Dl za erı Blum kabine üy··k 
b#•---ıı:aac::z11 _________ _ 

Yeni hÜkii~~t Fransız kadınlarına seçmek ve 
seçilmek hakkını derhal vereceğini vadetti 

işçiler hükumete inanarak greve son vermeği 'kabul etti 
p · Ö G' h _ çalışmaktadır. Talepleri kabul 
arıs, 8 ( .R) - . rev . ~ edilen işçiler tekrar işe başla-

reketini nihayete erdırmek ıçın kt d ı "P ı · 
başbakan B. Blum tarafından ma ~ ır· ar. opu aıre,, gaze-

b- ··k b" 1 t' sar- tesi grev hakkında şunlara y.ı-uyu ır uz aşma gayre ı 
fedilmektedir. iç işJeri bakanı 
Salengro ve iş bakanı Lebas 
başbakan Leon Blumun deire
sinde isçileri temsil eden umu· 
mi mesai konfederasyonu de
legelerile patronlar namına 
Fransız müstahsilleri konfede
rasyonu ve demir fabrikaları 
komitesi mümessilleri arasında 
bir konferans toplamışlardır. 
Müzakere mevzuu grevcilerin 
umumi talebleri idi. Bunlar da: 
Sindika hakkı, gündeliklerin 
yüzde 7-15 arasınde arttırıl· 
ması kolJektif mukavele, ücretli 
tatil vesairedir. Başbakan hü· 
kümetin 40 saatlık mesai haf
tası, ücretli tatil ve kollektif 
iş mukavelesi kanunlannı he
men meclise vermeğe karar 
vermiş bulunduğunu bildir

Pariste, Fransız parlamentosu 

miştir. 

Parisin büyük mağazalannda 
grev ilan eden müstahdemlerin 
talebleri de öğleden sonra mü
zakere mevzuu olmuştur. Pa
risin iaşesi şimdi normal şe
kilde yapılmaktadır. Finans ba
kanlığının bir tebliği bankala 
rın bu gün normal şekiJde 
açık olduklarını ve mllstahdem
Ierin mümessillerile direksiyon
lar arasında memurların taleb
leri hakkında müzakereye j{İ

rişileceğini bildirmektedir. 

Maden amelesi grevini sona 
erdirmek için işçi federasyonu 
müdahelede bulunmuştur. Bu
nunla beraber grev bil'akis ge
nişlemektedir. Şimal ve Padö
kale vilayetleri madencileri sa
bah grev kararını ilan etmiş
lerdir. Klermon Ferau şehrin
de amele işi bırakbğından 
Mişles fabrikaları kapılarını ka-
pamışhr. 

BiR MiTiNG 
Paris, 8 ( Ö. R) - Nasyon 

meydanında yapılan bir mi
tingte sosyalist bakanlar 
Paris halkı ile temas et
mişlerdir . ilk önce sömürge· 
ler bakanı Marius Moutet söz 

alarak müstemlekeler ahalisini 
selamlamış ve demiştir ki : 

Biz dün nasıl sosyalist idiy
ıek bugün de öyle sosyalistiz 
ve yarın da sosyalist kalacağız. 
Müstemleke milletleri Fransa
dan esarete nihayet verilmesi
ni ve hürriyet ve müsavatın 
iadesini bekliyor. Müstemleke· 
lerde adamlık hakları ve ha
yat hakları temin edilecektir. 
Artık başkanı olduğum müstem
leke memurlarından cumhuriyet 
prensiblerini tatbik etmelerini 
isterim. Cumuriyet adamların 

ve ırkların müsavatmı tanır. 
Bundan sonra başbakan 

Blum aöz alarak ilk önce ka
dınlara bitap etmiş ve sosya-
list devlet adamlarının birinci 
olarak Fransada kadın ve er
kekler arasında siyasi müsavatı 
tesis ederek hükumete kadm 
bakanlar aldıklarım hatırlatmış 
ve demiştir ki: 

KADINLARA HAK 
VERiLECEK 

"Siz kadınlar, komünistlerle 
elele vererek herkese iş temin 
edecek olan partimiz saflanna 
giriniz!,, 

Bundan sonra Blum umumi 
harp başlamnk üzere iken 
öldürülen sosyalist lideri Jau
renin babrasını anmış ve de
miştir ki: 

"Biz sosyalist bakanlar ~imdi 
sizin önünüzdeyiz. Meclis ek
seriyetinin itimadmı istedik ve 
kazandık. Şimdi de sizin iti
madınızı istiyoruz.,, 
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T emoçinin Rüyası 
Türk tarihinden şanJı sahifeler ~ 
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Canbey bu sözleri söylerken Etine bir değnek alır, onu asa-
koynundan Reymondanın bile- Jetinden vazgeçinceye kadar 
ı.iğini çıkardı. Etyen Hag Çeo döverdin. Ne beguınJuğu kalırdı 
ıındanmda bu bileziği vereli- ne de yüceliği.. Anlaşılan en 
denberi koynundan çJkarma- ufak güçlükler seni yarıda bı-
nnşh. Bir aralık kederini ye- rakıyor. 
tıemiyerek bileziğe bakarak Cebe o cins insanlardandı ki 
ığladı. nazarında herkes asker gibi 

Cebe burnunu kaşımaga başbuğunun emrini dinlemeğe 
başladı. Kurd Noyauın teessü- mecburdur. Onun yanında ka-
rü burnunu kaşımasından belJi dan lafları yapılamaz. Yaloız 
olurdu. cenkten bayraktan bahsedile-

- Oğlum dedi sen bu acıklı bilir. 
maceranla her vakıt benim Akşam üstü Etyen kavga 
dertlerimi kaldınrsın. Madam aletlerini hazırlamış bulunuyor-
ki Karagözlü Begumu bu ka- du. Canbey ile muhaveresini 
dar seviyordun ne diye onunla. hatırlattı. Etyen: 
evlenmedin? - Siz Temir Melikle karşı 

- Nasıl evlenirdim. O bir karşıya gelirseniz Reymonda 

" " 
Sekiz sonra Hoçend gün 

prens kızı, bir ülkenin kraliçesi yine sizin üstün gelmenizi isti-
oluyordu. Bense bayağı bir yecektir de-di. " 
göcebeden başka bir şey de
ğildim. 

Başbakan, radikal sosyalist· 
lerin hükumete hulus ile iştirak
lerinden bahsettikten sonra şu
nu ilave ermiştir: "Komünist
lerde ilk def'a olara" bir 
hükumet lehinde rey vermiş 
bulunuyorlar. Bu da tarihi bir 
hadisedir. Önünüzdeki bakan
lar, memlekete verdikleri söze 
sadık kalacaklardır. Biz istedi
ğiniz hükiimetiz. Faşizm artık 
amele sınıfını ezemiyecektir. 
Faknt vaz"femizde muvaffak 
olmak için daima sizin yardı
mınıza ihtiyacımız vardır. Bu 
vazife güçtür. Eğer lazımgelen 
birlik olmazsa, onu başarmak 
imkansız olur. Bunun için Paris 
helkına müracaat ediyoruz. 

"Patronlarla umumi mesai 
konfederasyonu arasında müza
kere açtık. Patronların da bu 
işde gösterdikleri uzlaşma fik
rini tanımamak fena bir hare
ket olur. Sizin itimadınıza emi
nim. Paris halkı teahhüdünü 
yerine getirec~ktir.,, 

Blum son söz olarak Jauresin 
adını anmış: "Eğer bu işe ce
saretimiz olmasa burada olmı
yacaktık. Sosyalizmin bu defaki 
mevkiinde jaures daima bizim 
aramızda olacaktır.,, demiştir. 

Bu nutuk üzerine halk ya
vaş yayaş dağılmış ve Leon 
Blum mühim müzal erelerin ya
pıldığı bnşbnkanhk konağına 
dönmilştür. 

Paris, 8 (Ö.R) - Hükumet 
Q"revin halli için muvaffakıyetle 

Derya nehiri üzerinde korkunç 
kuleleriyle Jnsanın içine ürkek
lik veren bir şehirdi bu. Etyen 
bu yüce kaleleri, bu coşkun 
suyu, bu korkunç kayalıkları 
görünce .şaşırdı : 

- Ben böyle kale hiç gör· 
medim. Burası nasıl alınır dedi. 

Ordu şehre yaklaşınca Se
bektaym bir baskında yara· 
landığı öğrenildi. Muhasaranın 
ilk iki ayında kavgasız geçen 
gün olmıyordu. T emir Melik 
her yere yıldırım gibi yetişiyor 
her yerde yararlık gösteriyor-
du. Bazan zırhlı kayıklar içinde 
askerlerini bindirerek nehirden 
gece baskınları yapmakta idi. 
Harp aletleri kale üzerine o ka· 
dar çok taş atmışlardı ki etrafta 
taş kaJmamıştı. Muhacim ordu 
büyük dut ağaçlarının kütük
leriyle kaleyi yıkmağa çalışı-
yordu. Artık sıra hücumlara 
gelmişti. T emir Melik her hu-
ruç hareketinde T emoçin ordu
sun~~n yüzlerce l~işiyi kılınçta~ 
geçırıyordu. Alak civardakı 
köylüleri elde ederek nehrin 
cereyanını çevirmek istedi. 

zıyor: 

"Patron ve işçi mümessill~ri 
arasında gece resmen temas 
tesis edilmiştir. Patron dele· 
geleri grevle ortaya atılan 
meseleyi müzakere için ilk 
defa olarak toplanmağı ka-
bul etmişlerdir. Patronlar 
ilk defa olarak işçi taleplerini 
ciddi bir müzakere mevzuu 
yapıyorlar. Bu parlak bir za
ferdir. Bunu elde etmek için 
iki sene gayret ve mücadele 
Jbımgelmiştir. Grevin süku
netle cereyan etmesi ve etra
fında bir sempati hava:on uyan
ması takdire değer. Grevi hal-
ledecek tedbirleri süratle alan 
halk cephesi hükumeti için 
büyük bir muvaffakiyettir.,, 

"Humanite,, gazetesinde ko
münist senatörlerden Marcel 
Cachin işçilerin taleblerinin 
kabul edilmesini istiyor ve grev
den kurtulmak için başka çare 
olmadığını kaydediyor. Grev 
çok emsalsiz yapılmıştır. Büyük 
mağazalara sirayet etmiştir. 

Belki yakında büyük konakla
rın hizmetçilerine de şamil 

olacaktır. Zira bunlar da bize 
yazdıkları mektuplarda vaziyet
lerinden şikayet ediyorJar. 

Evvelce greve muhalif olan 
esnaf da greve iştirak etmiş· 

)erdir. Ziraat ameleleri utanı• 
lacak bir gündelik kazandıkla
rı tarlaları bırakıyorlar. ,, Mu
harrir, grevin halli için hayat 
hakkı ve insanca yaşamak hak· 
kı gihi esasların gözönünde 
tutulmasını istiyor. 

Paris, 8 (Ö.R) - Başbaka
nın şahsi enerjisi ve hükumetin 
gayreti sayesinde iş buhranı 

halledilmek yoluna girmiştir. 
Başbakanın cumartesi günü 
mecliste yaptığı beyanat, amele 
tarafından istenilen noktaların 

yarın heman kanun projesi 
şekJinde meclise teklif edil~

ceğini bildirmekle gerginliğin 
azalmasına yardım etmiştir. 

P ARTILERIN V AZIYETI 
Paris, 8 (Ö.R) - "Depecbe 

köylüleri d::ırmadağm etti. Ala
kın kuvvetleri zırhlı gemilerin 
nehirde gezmesini önlemek için 
demirden zincirlerle yolu tıka
dılar. Ve yavaş yavaş dört çev
reden Hoçendin muhasarasını 
sıklaştırdılar. Cebe ordusu 
Semerkandı ve Otreri aldığı 
halde işte Temir Melikin bir 
avuç askeri koskoça bir orduyu 
yerinde mıhlamış gibiydi. 

Bir gün Alak bu muhasara· 
nm uzamasmdan sinirlenerek 
dedi ki: 

- Artık ne olacaksa olmctlı .. 
Ya Hoçendi hemen almalıyız. 
Ya hep birlikte ölmeliyiz. 

Hücum çok müthiş olmuştu. 
Canbey kumandasındaki kuv
vetlerle kullelerden birini zapt-
ederek T emoçinin bayrağını 

dikmişti. Tam bu sırada önünde 
on silabşör belirdi. En önde 
başı açık bir silahşör vardı. 
Canbey Tcmir Meliki tanımakta 
gecikmedi. Temir Melikin yü
zünde hırs yoktu. Yaklaşarak 
sordu: 

- Çoktanbcri seni görme
medim Canbey... Bu müddet 
zarfında nice büyük hadiseler 
oldu. Nice kahramanlar öldü. 

Belç ·k a ı a e s-
leri seçimini kazandı 

Vandervelde kabineyi kurmakta acza 
uğradığını krala bildirdi 

Brüksel 8 (Ô.R) - Kabine meclisl~ri intihabahnm uyan-
buhram devam etmektedir. dırdığı büyük alaka bilhassa 
Sosyalist lideri Vandervelde faşist (Reks) partisinin son 24 
kabineyi teşkil vazifesinden M yıs intihabatında kazandığı 
feragat etmiştir. Öğleden az muvaffakıyeti teyid ctmiyeceği 
evvel Vandervelde'in kabineyi noktasındandı. 
t~kil edemiycceği kanaatı sa- Reks partisinin muvaffakıyeti 
rahat kesbetmişti. Öğleden şimdi daha ziyade kendini 
sonra sosyalist liderinin saraya hissettiriyor. Bu parti vilayet 
giderek milli birlik kabinesini meclislerinde 55 mevki kazan-
yapmak hususunda imkansız- mış ve geçen intihabata nisbetle 
hkJa karşılaştığını bildirdiği 9 bin fazla rey toplamıştır. Bir 
öğrenildi. Söylenildiğine göre tok merkezlerde Reksist iJeri-
eski başbakan Vnn Zeeland leyişi çok mahsüstür. Eski ka-
yakında saraya çağırıhırak ye- tolik - liberal veya sosyalist -
niden kabineyi teşki!e memur Jiberal birleşik ekseriyetleri 
edilecektir. 

Brüksel, 8 (Ö.R) _ Van- nzalmaktadır. Reksistler bir çok 

d ld h f merkezlerde namzet göster• 
erve e mu teli şahsiyetleri medikleri halde kazandıktan 

ve bu arada Brüksel belediye re- muvaffakıyet bir kat daha 
isi ve devlet balrnnı Maksı kabul 
etmiştir. Saat 14.50 de Maks göze çarpmaktadır. Görülüyor 
gazetecilere demiştir ki: ki Reksit hareketi kuvvetini 

- Vandervelde saraya gidi· kaybetmemiştir. Buna da hay· 
yor. Krala vereceği cevabdan ret edilemez. Zira birçok gayri 
şüphe edilemez:. memnunlar vaziyet almak için 

- Milli birlik kabinesi ye· bundan istifade etmişlerdir. 
niden Van Zeelanda mı teklif Reksist başkam demiştir ki: 
edilecek? "Eski partiler parçala.nmak-

- Şübhesii. tadır. Yakında bunlar arbk 
Van Zeelandm müzakereleri· mevcud olmıyacaklardır. Millet 

ni sür'atle neticelendireceğini o vakıt kendisini daha mes'ud 
zanneder misiniz? bir akıbete sevketmek için 

- Şimdiki vaziyet sebebile bize salahiyet verecektir. Rek· 
herkes bunun böyle olması için sist hareketi olmasaydı, millet 
mutabıktır. Filhakika Maks ile komünizme rey verecekti. Reks 
görüştükten sonra Sosyalist Belçikayı bolşevizme düşmek-
lideri saraya giderek kralın ten kurtarmıştır. Halbuki Reks 
verdiği vazifeyi terkettiğini partisinin muvaffakıycti komü· 
bildirmiştir. nistleri mühim bir ilerileyiş 

Brüksel 8 (Ö.R) - Vilayet kaydetmekten menetmemiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
de Toulouse., yazıyor: Hükii- bur olduğunu söylemiştir. 
metin eseri, sosyalist ve Ifo· f "Petit Troyen,, guetesi de 
münistlerle birlikte bütün cu- · yeni varidatı hükümetin ancak 
muriyet partilerinin iştirakile kazanılmış servetlerden, vergi 
devam edecektir. Fakat bu hilelerinin önüne gçilmesinden 
iştirak içinde hiçbir parti kendi ve bilhassa umumi faaliyetin 
idealini terketmemiştir. Blum artma~ından bekliyeceği hak-
bunu kuvvetle bildirmiştir. kmda Blum tarafından söylenen 

"Başında bir sosyalist ol· sözlere iştirak etmiyecek kimse 
makla berabe:r hükümet bir olamıyacağını kaydediyor. 
sosyalist zaferini temsil etmez KADINLARIN liAKKI 
ve bununla sosyalist ihtilali Paris 8 ( Ô. R ) - " Prog-
başladı deoömez. Kabine hem re de Lyon ,, bUyük meziyetli 
sosyalistlerin, hem de radikal- üç kadının yeni Fransız kabi-
Jerin istedikleri ıslahatı yapa- nesinde yer bulduğunu yaza-
caktır. Blum bu ıslahatın rak diyor ki: " Artık Fransa-

da da kadınlarm intihap hak-
rndikalJer ıçın bir gaye, kı yol almış sayılabilir. Gerçi 
sosyalist!er ıçın ancak bir icra mevkii başka, teşrii sala· 
merhale olduğunu, ancak hiyet başkadır. Bir bakan ni· 
sosyalizmin kendi gayelerine hayet bir idare başkanıdır va 
varmak için Radikallerle daha Fransada parlamento haricin-. 
senelerce iş birliği yapmağa, den, hatta intihap hakkı olmı-
cumuriyeti tahkim etmeğe mec- yan orc!udan b ile seçilebilir. 

Reymondayı selamete çıkardın 
mı? 

- Etıet onu kendi yakınla
rına teslim ettim. Şimdi rahat
ta olduğunu zannederim. 

- Ey şimdi sen buralara ne 
yapmağa geldin? 

- Önce Hoçendi alacağım. 
Sonra seni düşmanlarının elin
den kurtaracağım. 

- Hoçendi almak güç de
ğildir. Yanımda kala kala yüz 
kişi kaldı. Sizse en az kırk bin 
kişisiniz. Beni kurtarmağa ge· 
lince onun için meraklanma .. 
Ben kendimi kurtarırım. inan
mazsan bak diyerek eliyle neh
ri gösterdi. 

Suyun üstüne iki zırhlı ka
yık indirilmi,ti. içine askerler 
biniyorlardı. 

Canbey de karşıdan karşıya 
suyu geçmek için gerilen zen
ciri gösterdi : 

- Sen bu zenciri kırıb ge
çemezsin T emir melik •.. 

T emir güldü: 
- Tanrıya emanet ol Can

bey .. Siz Hoçcndi aldınız. Fa-
kat T emir mehki elde edemez
sınız. 

den aşağıya koştu. Gözden 
kayboldu gitti. Az sonrı.t onu 
kayıkta görmüştük. T emirin iri 
baltası demir zinciri parçalaya
rak kayıklara yol açmıştı. O 
altındaki kayıkla suyun üze· 
rinden kayarak dumanlara ka· 
rıştı f{İtti. 

Temoçin ordusunun bir kolu 
Hoçende artık hakim bulunu
yordu. Temoçin oğlu Toloyla 
Horasmı almıştı. Örkenç şehri 
c\e alındıktan sonra bUtün Har~ 
zem toprakları Temoçinin bay
rağı altına girdi. Artık bu or
dunun önünde kimse duramaı 
olmuştu. 

Kafkasın zaptı da gecikmedi. 
Fakat Tangutlara karşı bir 
seferde Temoçin öldü. 

Ülkenin başına Oktay ve 
ondan sonra da Gayok geçti. 
Canbey Batuhanm yanında 
kaldı . Daha sonraları Avrupaya 
karşı baskınlar devnm etti. 
Moskova baskını, Macar kav· 
gaları çıktı. Almanlarla vuru
şuldu. Tcmoçinin rüyası haki· 
kat olmuştu. Fakat ondan son
rakiler o büyük eseri yaşata· 
madılar. 

Bu iş bayii ilerlemeğe yüz tu.t
muştu ki bir gün Temir Mehk 
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Avrupa 
Gübrelerinin bağları
mızda kullanılması 

Ya.za:n.;Ae1'et; ~- a:'.\rean. 

Asmanın topraktan araclığı 
başlrca gıdalar; azot, hamızı 
fosfor, potas, kireç, mağnezi 
ve sairedir. Asmanın normal 
olarak yaşaması ve mahsul 
vermesi için bunların toprakta 
mevcudiyeti elzemdir. Fakat 
bunlardan her yıl tükendikleri 
için gübre vererek telafisi 
lazım gelen üç esaslı ıııaddt! 
vardır ki, bu da azot, hamızı 
fosfor ve potastır. Diğerleri 

bazı topraklar müstesna olmak 
~zere nebahn ihtiyacım karşı

layacak mıktar her zaman 
bu'.unur. 

Hiç kireç Lulunmayan top
,.aklarda, nebatın diğer gıda 

madd ~lerinden istifade edebil
mesi için kireç verilmesi elzem 
bir iştir. Kireç diğer madde· 
lerin nebat tarafından temes
sül edilmesinde vasıta oldu
ğundan asmayı beslemeye ya
rayan bir eleman olarak göz 
önünde tutulmalıdır. 

Ayrıca kireç toprağın hike
mi ve kimyevi evsafının ıslahı 
için de kuJJanılır. Şöyle ki, 
kireç toprağın gevşemesine, 

uzvi toprak unsurlarının işe 
yarayacak bir hale gelmesine, 
topraktaki faideli bakterilerin 
faaliyetine, toprağın bamıziye
tinin azalmasına çok yarar. 

Kireççe fakir bulunan toprak
ların bolca kireçlenmesi, bağlar 
yenilenirken her halde kireç
lenmesi de ihmal edilmemesi 
lizımdır. Kireç bağ kurulacak 
topraklara önceden yayalmalı 

ve hafriyat ile derince gömül
melidir. Hektara (50-70) kental 
kireç kulJanıhr. Beş ila altı yıl

d bir tekrar (15-40) kental 
kireç verilmelidir. 

Kireçleme için en uygun za
man sonbahar ~·eya kış ayları
dır. 

Bir toprağa kireç verild1kten 
ısonra ayni zamanda hayvan 
gübresi. amonyakh Avrupa 
gübreleri asla verilmemelidir. 

Kireç bağlarımız için büyük 
bir kıymeti haizdi. Kuvvetli 
olarak söylemek isterim ki, 
bütün toprak nevilerini hatta 
(yüzde 1 O - 12) nispetinde ki
rekçli topraklan bile kireçle
mekle bağın verimli ve göste
rişli olması temin edilir.Mektep 
bağlarında bundan üç yıl evvel 
yapılan bir kireçlemeden sonra 
bağların gösteriş ve verimi, 
üzümlerin ballanması, çürüklüğe 
karşı mukavemetlerinin haki
katen arttığı görülmüştür. 

POT AS: Asmanın topraktan 
en çok istediği bir gıda mad
desidir. Potas, toprakta kabili 
istifade bir şekilde çok olursa 
üzüm hasılatı çoğalır. Potasın 

· en mühim rolü; nişasta ve şe
ker teşekkülüne ve üzüm da
nelerinin daha fazla ballanma
sıoa yardım eder. 

Potasla beslenen bir asma· 
nın en mühim alameti çok yap
rakJanması ve teşekkül eden 
yapraklarla diğer aksamın da 
kuvvetlenmesidir. Potasca zen
gin bağların üzümleri er
ken kemale ererler. Şira
ları şekerC'e zengin olub 
en kolay ibtimar ederler. Şa

rapları erken olgunlaşır. Potas 
asmanın daHarının erken piş
kinleşmesinde ve ertesi yıl için 
daha mahsuldar filiz gözleri 
doğmasında da amildir. Yalnız 
asmalar potastan tam istifade 
edebilmek için diğer gıda mad
deleri olan azot ve hamm fos
forun da ihtiyaç nisbetinde 
toprakta mevcudiyeti şarttır. 
Hamızı fosfor : Asmaların ha

mızı fosfora ihtiyacı azdır. Azot 
ve potasa nispetle üçte biri 

.. sO"'Llt:I 

Zabıta lıa ler1eri: 
Otobüs Göztepede bir 

adama çarptı 

dalga ar arasında kayb de bir hah Çoc "u u 
denizy Harın an 6800 lira taz inat istedi 

, Güzelyahdan konağa doğru 
gelmekte olan 416 numaralı 
otobüs Göztepedc Mehmed 
oğlu Kadire çarpmış, yere dü· 
şürmüş, sol ayağı He başından 
yaralamıştır. Şoför bzet oğlu 
Hüseyin tutulmuştur. 

Mülazim kahtan Bedri stikbal vapurunun çarpt!ğını hissetmemiş Evi soyan hırsız 
- Baştarajı 0111mcıı sahijedr -

BiR RAPOR 
Bu sırada Denizyolları işlet

me idaresi adına mahkemede 
bulunan lstanbul avukatların

dan Sinan mahkeme heye'tine 
bir rapor takd;m elti. Sinan bu 
raporu verirken demiştir ki: 

- Raporumuz hem fenni 
bem de kanuni bakımdan İne
bolu hadisesini aydınlatmak 
için hazırlanmıştır. lnebolu ha
disesi ya:nız adliyeyi alakadar 
eden bir hadise değildir. Ef
karı umumiye de bununla ala
kadardar. Biı hakiykah olduğu 
gibi tesbit için memleketin en 
tanınmış denizcilerinin mütalna
larına müracaat ettik. 

Hadise hakkınd~ lzmirde 
tayin edilen ehli vukufun hazır
ladığı rapor yanlıştır. Ehli vu
kuf, bilmesi ve tespit etmesi 
lazım gelen bir çok vaziyetleri 
tespit etmemiştir. Raporumuzda 
vapurun tertibatı hakkında bir 
de plan vardır. Raporumuzun 
tetkikinden sonra, deniz işle

rinde ihtisası olan zevattan 
mürekkep bir heyetin tetkikler 
yapmasam rica ediyoruz. 

İSTiN A BELER : 
Mahkeme reisinin bir işareti 

üzerine katip, bc.zı şahitlerin 
istinabe suretiyle alınan ifade
lerini okumağa başlamıştır. 

Arada tenakuzlara rastlandığı 
için makinist Halidin evvelce 
tespit edilmiş olan ifadesinin 
okunmasına lüzum görülmüştür. 
ilk ifadeye göre : 

HaJit hadise esnasında kama
rasının içinin sularla doldugunu 
görmüş. Kaptan Mehmed Alinin 
yanına çıkmış. On beş tenek~ 
au boşaltıldığını söyledikten 
sonra : 

- Bu vaziyet, fazla yük al
manm neticesidir, demiş .. 

Suvari Mehmed Ali Halid'e 
verdiği cevapta fazla yük al
mağa mecbur olduğunu söyle
miş .. Sonra makinist ikinci kap
tan Besime onun da bu vazi
yetten mes·uı olacağanı işaret 
edince: 

- Ben mes'ul olmam. Suvari 
halletmiş. 

Cevabiyle karşılaşmış .. Hatta 
birinci ve ikinci kaptanın en 
yakın bir limana sığanmaları 
hususunda mutabık kaldıklarmı 

Antalya Liman Reisi kat'iyen 
vapurumuza gelmemiştir. Liman 
Reisi hiçbir zaman vapurumuza 
gelmedi. 

Yalnız bir defasında Deniz 
Ticaret müdürünü teşyi için 
gelmişti. 

T AHLIYE T ALEBJ 

Karataşta Bahariye sokağın
da aile evinde oturan Bohor 
oğlu Avram ve Moşe oğlu lsak, 
Mayer kızı Ester, Davi oğlu 

Simon ve lsakın oturdukları 
eve giren Hasan oğlu Mustafa, 
bunlara aid çamaşır ve sair 
eşya ile 17 lira çalmıştır. Mus· 
tafa tutulmuştur. 

Kabadayı ta lakları 
Sinekli caddesinde Şakir oğ

lu Iskender, Habip oğlu Ab
dullah, Mehmet oğlu Demir 
ve Vasıf oğlu Cenap gezinti 
yaparlarken Demir, AbdulJah 
ve lskender kolla Cenaba çarp· 
mışlardır. Aralarında bu yüz· 
den kavga çıl(mış, Cenap dö

' ğülmüş ve biçakla ynralanmış
:ır. Hepsi tutulmuşlardar. 

ara yüzünden kavga 
Peştemalcılarda Bayburtlu 

kahveci N:itat oğlu Mahmut ile 
lzmirli Hamit ve kardeşi Ke· 
mal Mer'aş'ı Hilmi para meAğırceza mahkemesi heyeti 

muhtelif iskelelerden fazlaca kendi canlarını kurtarmak için .selesinden kavga etmişlerdir. 
yük aldık. Aldığımız yükler çabalıyorlardı. Hamit, kahveci Mahmuda hü-
belki de fazla değildi. Fakat Bedri ifadesine devam ede- cum etmiş, Kemal ve Hilmi de 
gayri tabiiğ bir şekil yaratı- rek dedi ki: dövmüşlerdir. Hilminin tabanca 
yordu. istikbal vapuru yakınımıza çektiği de iddia edilmiştir. 

gelmişti. Attıg· ı halatı, kalkın Bir kadın yUzUnden Güverteye yllk alınmaması 
hususunda tenbihler vardı. Biz heyecan ve tehacüm gösterme· T f:pecikte umumhane soka-

sinden tutamadık. Eg· er yaka- g-ı da amele H"se · og· lu yine aldık. Bu yükler geminin n u yın 
lamış olsaydık herkes kurtu- Sami ile Enver ve Ahmed ara-

Süvari Mehmed Alinin mü- muvazenesizliği üzerinde tesir lurdu. sında kadın meselesinden kav-
k A k B h N yapmıştır. Antalyadan bu şart-

dafaa ve ili vu at a a a· Reis - istikbal vapuru ine- ga çıkmı•, Sami bıçak çek-
k d lar altında hareket etmiştik. b l ? Y suh riyaset ma amm an milsa· o u vapuruna çarptı mı miştir. · 

Kaledonyada gemi bir arıza ge-
ade talebinde bulunarak şun- Bedri - Halat atıldığı za- Kahvede kumar 
1 1 • • çirdi. Fakat bu vaziyet sonra- man aramızda altı, yedi metre ı arı söy emıştır: dan bertaraf edildi. oynıyan ar 

- Müekkilim yedi aydan açıklık vardı. iki vapurun te- Gaziler mahallesinde Tahir Kara buruna geldig· imiz za· ki · · b h. t 
beri. mevkuf bulunmaktadır. mas etti erını en ısse me- sokag· ında 7 numaralı Vahidio man şiddetli rlizgar çıkmıştı. d' 
Hadise hakkında bilgilerine Bu vaziyet içinde vol almak •m. kahvesinde kumar oynıyao 

Süvari Mehmet Ali. reisin Ah d S b · t ) ı d müracaat edilen şahitlerin mem- teblükeli idi. Kaptan tedbir al- me ve a rı utu muş ar ır. 
ne dersiniz, sualine şu cevabı iki kard ' d leketin muhtelif yerlerine da- dı. Vapur iskele tarafından su e arasın a 
vermiştir: B h d gw ılmış olmaları bu davanın faz- alıyordu. asma ane önün ~ oturan 

- istikbal vapuru bize tos- y - ı S" I k d · laca uzamasını intaç edecektir. Reis - Geminin baş tarafı aşar og u u eyman, ar eşı 
d? lamıştır. Bunu bir çok kimseler z k · ·ı J k b Evvelce tayin edilen ehli vu- hangi istikamette i i e erıya ı e ara arı açı u-

B d · ş 1 d l hissettiler. lunmasından korkarak Zeke-
kufun bilgisizlik ve noksan e rı - ima e oğru yo Istanbul avukatlanndan Si· 

1 O du riyamn kendisini tabanca ile delillere istinaden hazırladığı a ıy r • nanın, riyaset makamının izniyle hd • 
d b k Reis - Karayı tutabilir mi te it ettiğini zabıtaya şikayet 

bir rapor yüzün en u mev u- idi? sorduğu bir suale de Bedri etmiş ve Zekeriyanın üzerinde 
fiyetin uzaması çok üzücü bir Bedri_ Sular fazla idi, gi- şunları söylemiştir. bir tabanca bulunmuştur. 
vaziyettir. Biz mevkufiyeti yedi demezdi. - Ben hatta iki vapur ara- Yakayı ele vermek 
a da b · • h k ere çekı· sında bir sıyırma vaziyeti de Y 

0 erı na a Y • Reis - Yolcuların kurtul- istememiş 
yoruz. Bu itibarladır ki müek- ması için ne gibi tedbirler hissetmedim. Böyle bir ıey Kalafat mahallesinin kalafat 
k·ı· · t hl' · · t 1 d' ? olsaydı, görmesem bile hisse-

ı ımın a •yesım 8 ep e 1
• afmışh derdim. sokağında oturan Hüseyin oğlu 

yorum. Bedri - Yük atmıya başla- ANBARCI AHMET Mustafa hakkında tevkif mü-
Bu ta'ep üzerine iddia ma- mışhk. Filikaların içindeki tah· zekkeresi mevcud olduğundan 

kamı hadisenin şümul ve ehem· lisiye simidleri halka dağıdı- Bu şahitten sonra anbarcı kendisini tutmak istiyen polis 
miyetine işaret ederek suçlu- hyordu. Ahmedin şahadetine müracaat memuruna küfretmiş ve evine 
nun hareketine uyan maddenin Reis - Filikalar indirHmiş edilmiştir. Ahmet bilhassa şunu kaçmışsa da bilahara yaka-
Türk ceza kanununun 455 inci denize? söylemiştir: Janmışbr. 
maddesinin ikinci fıkrası oldu- Bedri - Hayır indirilmesi - Ben bu kadar fazla yük SllAh atmak yasak 

· · · ·ı · t' N d aldıg"' ımızı ilk defa görüyordum. ğunu gözönünde tutarak bu ıçın emır verı memış 1• e en Namazgahta çavdar soka-
bile söylemişti. d emir verilmedig· ini bı'lmı'yorum. ikinci an barda idim. Oradaki ... d t H . -1 isteğe iştirak e emiyeceğini . t' b'l' B. d b ... gın a o uran üseyın og u Bundan soura Antalya Ji. Mülazim kaptan ifade verir- vazıye ı ı ıyorum. ız e ug-

söylemiş ve tahliyeye razı o]- d b. 'kd Mustafa sarhoşlukla havaya üç man reislig· inin bir tezkeresi ken bazı fenni vaziyetler hak- ay, arpa ve ır mı ar pa-
mamışhr k d A ı k d el silah attığından tutulmuştur. okunmuştur. Antalya liman reis- · kında da şahsi kanaatlf:rini mu var ı. nta yaya a ar 

(Müddeiumumi muavini Şevki b d ı tu B d Bedava kiraz lstiyenler lig· i bu tezkerede ine bolu va- d 2 söyliyordu. Buna süvari Meh- an ar o muş · un an sonra 
Sunerin işaret ettiği ma de . k J k b · lkiçeşmelik caddesinde Ma-purunun muayene ve kontrol med Ali cevap vererek, mili!- güverteye yu a ma mec urı-
seneden 8 seneye kadar hapis . k t . . h . yeti hasıl oldu. Bize hadise nav Mustafa oğlu Osmanın edildiğini ve tahlisiye vasıtala- cezasını ve 200 liradan aşağı zım f ap anın gemının angı d · kt dükkanından kiraz alan ve sar-

nnın yolcu sayasından fazla ol- 1 k tara a yattığını seçemiyecek esnasın a emır veren yo u. 
o mama üzere para cezasını k d 1 E- fil' k ı d h 1 hoş halde bulunan Ramazan ve doğunu, gemideki yükün, to- amirdir.) a ar müptedi o doğunu iddia ger ın a arı a a evve 

etml.ştir indirseydik, Yolcular kurtu- lbrahim para vermiyerek gü• najdan daha fazla olmadıg· ım BEDRiNiN IF ADESI . 
Bir hadise: lurdu. rültü çıkarmışlar ve küfür et· 

ve belki de istif işinde hata . Suçlu müdafaa vekillerinin Bu sırada polis memuru Nec- Bundan başka dinlenecek mişlerdir. 
yapıldığını bildirmekte idi. talepleri üzerine lnebolu vapu- · "t · şahid bulunmadıg· ından mah- Evı·nı kumarhane yapmış mettıo, mu eessır vaziyette bir 

Bu sırada Reis süvari Meh· runda mülazim kaptanlık eden noktayı işaret etti. keme, süvari Mehmed Ali'nin Çorakkapıda debag Ahmet 
med Aliye: Bedrinin ifadesine müracaat - Biz dedi, k:ıza esnasında tahliye talebi hakkında karar sokağında Mahmut oğlu Ahmet 

- Ne dersiniz? edilmiştir. Bedri hadiseyi şöyle tamamen yalnızdık. Ne filika- vermek ve istinabe suretiyle menfaat mukabilinde evine top· 
Demiştir. Mehmed Alinin anlatmıştır: lan denize indiren, ne de tah- bazı şahidlerin ifadelerini tes- fadığı Sabri, Mehmet Ali ve 

cevabı şudur: - lnebolu vapuruyle Mersin Jisiye simidi dağıtan vardı. Va- bit etmek üzere 13 temmuz 
Osmana kumar oynatırken - Evvelce de arzetmiştim. seferine çıkm1şhk. Dönüşte pur kaptan ve mürettebatı tarihine talik edilmiştir. 

••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• hepsi birJikte tutulmuşlardır. 
kadardır. Topraktakı hamızı forJu gübrelerle gübreleme so- silker,ma1'sulü kaybeder Asma- ğımız hayvan gübresini ve Av- Kafasına esmiş 
fosfor her yıl asmanın üzüm, nuncu olarak üzümlerin kemale far toprakta potas ve hamızı rupa gübrelerini hesaplı yarak en Tepecikte Sürmeli sokağında 
yaprak ve dalları tarafından sarf ermeleri t:ıcil edilmiş olur ki, fosfor nisbetinde azot da bula- uygun bir tarzda verirsek ha- lzmirli Mustafa oğİ•J Nuri sar· 
olunarak tükenir. Hamızı fosfor bu adı geçen gübrelerin zaten cak olursa inkişaf ve verimi sılatın kalite ve miktarı itiba- hoş olarak tütün ve rakı bayii 
asmada mevaddı albümiyenin bağcılıkta en mühim faydalan normal şeraitte cereyan eder. rile daha yüksek olaC'ağı şüp- Mustafannı yanında çırak Ha· 
teşekkülüne, dalların pişkin da budur. Fakat gübrelerle bu üç mad- hesizdir. Hesaplanmadan ve san oğlu Sabite tokatla vurmu~ 
olmasına, yapraklarında haı.•a- Azot: Azot asmalarda yaprak de toprağa verilirken toprağın terkibi bilinmeden verilen güb- ve görültü yapmıştır. . 
nan karbonunu tesbit eden ve filizlerin inkişafım kamçılar. tabiatı, asma cinslerine göre reler ise bilakis hem asmala- Demek hırsız sansarmışl 
} eşil (klorofil) m~ddesinin ço- Asma fazla miktarda filiz ve alakaları tecrübe edilerek rasi- rımıza hem de mahsulüne za· Salhanede kasapbaşı Üı:;küplii 
ğalmasına, bu suretle sağlam yaprak verir Azotlu gübre ve- yonel bir gübreleme yapılırsa rarhdır. Bilal oğlu Ahmed ahırda bulu· 
dal ve yaprak aksamı büyüye- rilen bağların durumundan inkişafm daha iyi ve hasılatın Gelecek pazar piyasada mev- nan tavuklarına müsellat olan 
rek üzüm hasılatının ve şira- derhal anlaşılır. Lüzumundan da fazla olması itibarile daha cut Avrupa gübreleri ve bun- hırsızı beklerken bir sansar ge· 
nan tabiatının iyi evsafta olma- fazla azot zararlıdır. Asmalar öneınh sonuçlar elde edilir. ların en istifadeli bir tarzda lip tevukları boğma~a başlamış, 
sına yardım eder. büsbütün şahlanarak kuvvete Demek istiyorum ki bağlarımıZI kullamlması mevzuumuz ola- bunu gören Ahmed sansara 

Bolca potas ve ha mızı fos- kaçar, salkımlar (İçeklerini kurar ve yetiştirirken kaHanaca- caktır. üç el silah atmıştır. 
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Dedi. 
Jillo ise bir sürü kmk boş 

sişeleri göstererek: 
- Boş şişeler! 
Cevabmı verdi: 
- Sefil beriff Gebermeden 

evel iyice yiyip içmiş. 
Biçağını sa llıyan jillo: 
- intikam! 
Diye haykırıyordu. 
Daha şiddetle araştınnağa 

başladılar. iki saat içinde mah
zenin en gizli köşelerine varın
caya kadar aradılar. Nihayet 
Pardayanm cesedini orada ol
madığı anlaşılmıştı. Jil : 

- Amma tuhaf şeyi 
Diye mırıldandı. Jillo: 
- Yine bPnim dediğim gi

bidir. Onu fareler yemişlerdir. 
Fakat kemiklerini bile bırak
mamışlar. 

Dedi. Amcası onu her za-
manki gibi: 

Ahmak! 
Diye azarladı. Fakat yavaş 

yavaş o da Jillonun sözüne ge
liyordu. Çünkü yeni bir araş
tırma da boşa gitmişti. Hal
buki Pardayanm kaçmadığı mu
hakkaktı. Kapı dışarıdan ve 
içeriden adamakıllı kapatılmış 
idi. Mahzenin biricik penceresi 
olduğu gibi duruyordu. Bun
larda kavgacı herifin kaçma
dığını gösteriyordu. 

Jil: 
- Ne ise, artık Sen nehrine 

kadar gitıneğe lüzum kalmadı. 
Dedi. jillo da: 
- Ne yazık ki herifin ku

laklarını kesemedim. 
Artik mahzende yapılacak 

bir iş kalmadığı iç.in amca ile 
yeğen merdivene doğru gitti
ler. Daima önde yürüyen Jil, 
ayağını merdivenin ilk basama
ğına basar basmaz gözlerini, 
aşağıya inerken ardına kadar 
açık bırakmış oldukları kapıya 
dikb. Dehşetli bir sesle hay
kırdı. Çünkü kapı kapalı idi. 
Acele ile kendisi tarafından 
kapanmış olması ümidile birkaç 
sıçrayışta kapıya vardı. Fakat 
yalnız kapanmış değil, kilitlen
miş olduğunu anladı. 

Kendileri içeride cesedi arar
larken kapı kilitlenmişti. Mer
divene çıkan J!llo : 

- Ne oldu? 
Diye sordu. 
- Ne mi oldu? Arbk bura· 

ya kapandık. Bir hırsız, bir 
serseri, bir şeytan konağa gi
rerek bizi buraya kapadı. Bu
rada şimdi biz de öteki gibi 
öleceğiz. 

Jilloyu bir ürperme aldı. Alık 
alık etrafına bakındı. Bu sırada 
kapının arkasından bir kahkaha 
yükseldi. Alayla bir sesle : 

-y AZAN : Mlşel Zevako 

- jillo,kulaklarını muhakkak 
keseceğim! 

Dive bağırdı. 
jillonun saçları dimdik olmuş

du. Çünkü bu sesi tanımıştı. Bu 
ölü sanılan Pardayanıo sesiydı. 

Amuca ile yeğen bitkin, 
müthiş bir korkuya kapılarak 
merdivenin alt başına kadar 
yuvarlanıp baygın bir halde , 
birbirlerinin üıerlerine düştü
ler. 
Kahkahayı salıveren, zavallı 

Jilloyu korkutan Pardayandı. 
Kendisi gıda namına bir domuz 
pastırması kaldığı sırada bırakıl-

mıştı. Kıtlığa uğrayarak açlıktan 
öleceğini düşündükçe kıv
ranıp duruyordu. Son pasbr· 
mayı yedikten sonra birçok 
kereler mahzeni aradı ise de 
birşey bulamıyarak ölmekten 
başka bir çare kalmadığını gö
rünce nihayet şu kararı verdi. 

Mümkün olduğu kadar şa
rapla yaşıyacak, açlık ıztırabı 
son dereceyi bulunca ve hiç 
bir kurtuluş ümidi kalmayınca 
hançerini kalbine saplayıp öl
meği tercih ediyordu. 

Pardayan bu düşünce ile 
bekledi. Şişe yığınının yanına 
uzanmış olduğu halde uzun 
zamandır ağzına hiç birşey 
koymamışb. Hayatını sona er
dirmek keyfiyetinin iyi olup 
olmıyacağını düşünüyordu. Bir
denbire kapının arkasından bir 
ğürültü duyar gibi oldu. 

Bir sıçrayışta ayağ;l kalktı. 
Heyecanla merdivene yaklaşa
rak dinledi. Duyduğu şey onu 
son derece sevindirdi. 

Jil ile Jillonun konuştukla
nnı duymuştu. 

Pardayan, hançerini çeke
:rck tahtalardpn yapmış olduğu 
siperin arkasına gizlendi. Bu 
sırada dışarıdan, yığılan şeyle.-i 
yıkmağa uğraşıyorlardı. 

ihtiyar kurd, düşüncesi-
ni değiştirdi. Merdivenin yanı 
başındaki bir köşeye saklandı. 

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

Yeni adam 
127 inci sayısı çıkb. içinde

kiler: lsmail Hakkı, Hayalim-
, deki Çamlıca. Kısa tetkikler. 

Comte de Gabineau, Baltacı, 

Maymun iştahlılar. lsmail Hakk,, 
Gençler için. Dr. lzzeddin Şa
dan Tehlikeli bir tabip. Henry 
de Verigny, Groenland. Büyük 
lhtiralar, Emil Ludwig iki pey
gamber. ihtiyarlık. Farelerde 
bilgi, Kerim Sadi, Devlet ve 
ihtifal tercümesi. H. Cırıtlı, on 
bin eğitmen bir arada. Fiati 
10 kuruş. . -

BOGAZLAR meselesi 
Tarihine Bir Bakış 

-21 -

Nihayet Babıali lngiliz do
nanması Çanakkale boğazından 
dışarıya çıkmadıkça mü~zaker~
ye devam olunamıyacagını bıl-
direrek İngiliz tekliflerini red 
t!yledi. 

Ingiliz Amiralı Istanbula ta· 
arruz edemediği gibi Çanak
kale Bo~azı istihkamlarının 
takviye edilmekte olduğunu bil 
diğinden az bir zaman sonra bo 
ğazdan geçib Akdenize çıkmak 
mümkün olamıyacağını anladı. 
1 Mart 1807 de Çanakkale bo
ğazına doğru Istanbuldan ay
raldı. 

lngiliz donanması Çanakkale 
boğazı yakınında Ekinlik deni-

len yerde iki gün kaldıktan ve 
lstanbula gelirken Osmanlı 
donanmasından :ıaptelmiş ol-
duğu iki gemıyı orada 
bıraktıktan sonra Çanak -
kale boğazından geçerek 
Bozcaada önünde demirledi. 
Boğaz istihkamları tamir ve 
takviye edilmiş olduğundan 
Ingiliz donanması boğazdan 
geçerken küçlüğe uğradı. 

Kalelerden atılan güllelerden 
iki gemisi battı ve bir kaçı 
zedelendi. 

Artık Fransanm nüfuzu ls
tanbulde rakipsiz kalmış, pek 
ziyade artmışbr. 

O sıralarda Akdenizde do-

Nevi Depozitosu 
T.L. rl 1 Urcu ~ Sgpüİ:~didüyP~i~s Taksitle eski yeni 

242 Karşıyaka AlaybeyM.Celal bey S.76.76/1 82--84 ev 240 
Bay A. LALA idaresinde ı 330 Bayraklı Kanarya sokak 4 4 ,~v 40 

Merkez Hastanesi Operatörü N 

Hastalarını pazardan başka 
her gün ikinci Beyler l'IOkağı 
Müzayede salonu karşısında 
78 numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 
TELEFON:Muayenı!hane 3393 

Evi 4042 
H .. 3 (979) 

r.zzzrJ.Z/'.LZZz;t'/..Z.11,J';;!J.T..Q.z;r-LZZ) 

Paris fakültesinden diplı,'ı:aJı8 

Diş tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalannı her gün sabah 

saat dokuzdan başlayarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

Zayi 
20·9-934 tarihinde limanı

mıza vflrud eden Serez vapuru 
ile namıma gelen J. N./ A. A. 
marka ve 1-7061-67 numaralı 
7 sandık ipekli pamu1du peluşa 
aid 4-3 numaralı ordinoyu kay· 
bettim. Yenisini çıkaracağım
dan kaybolanın bir kıymeti 
kalmadığını ilan eylerim. 

Alber Ancel 
1553 [1070) iz mir 

Yaz mevsimi için açılmıştır. 325 Karşıyaka Donanmacı M. Muradiye S 23 ev 1100 
Mümtaz bir şef idaresinde 
birinci sınıf mutbah, fiyatlar 1349 Hnsan hoca M.Kızlarağası hanı içinde 25-52 oda 75 
mutedildir. T'elefon: 15622 350 Hasan hoca M.Kızlarağası hanı içinde 12-25 oda 40 

Cu. Pa. Sa. 3-3 (1045) 
1
353 Hasan hoca mah. Osmaniye caddesi 29 taj mağaza 125 

________ İlllll_. .. , 355 Karşıyaka Alaybey M.Hengiğ sokak 36 11 ev 700 
CZZT/ZZX/JJ,Z)'ZZZZZZZZZT-LT:~ 

Doktor. ()peratör 404 Karataş Mahmut Hayatı sokak 4 4 ev 160 
SSı Üçüncü karataş lslahaoe arkası 8 No. ev 160 

Yusuf Zl'ya 653 Üçüncü karalaş Asansör sokak 19-2 taj arsa ıs 
658 Bornova Yaka M. ikinci Yaka S. 50 50 ev 60 

660 Burnova Civan yolu 12 8· 1 O " 300 

U.. s T u·· N 731 Birinci karataş Mansuri zade yokuşu 43 7 taj 1 ev 200 
785 Karataş irfan sokak 26-1 26 taj 30 ev 80 

Merkez hastanesi doğum 
ve kadın hastalıkları 

cerrahi mütehassısı 

Hastalarım pazardan başka 
her gün ikinci Beyler sokağı 
Beyler hamamı karşısında 41 
numaralı muayenehanesinde 
kabul eder.Ameliyatlannı Al
sancak SIHHAT evinde yapar 

'\1uayenehane 3686 
TELEFHN Evi 3909 

Sıhhat Evi 2974 
H. 3 (978) 

rzzzT..LZV"-LZ.7-'ZZ'.LZJU/.T.LZ7-2ZZZZJ 

Zayi 
lzmir Darülirfan mektebinden 

1928 senesinde almış olduğum 
şehadetnameyi kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Mehmet Tevfik 
Şehzade başı a~a yokuşu 

No. 16 lstanbul. 1546 (1069) 

ZU:K: 

970 Karataş Postacı Ali ef. sokak 39 39 ev 80 
872 Birinci Karataş lcadiye sokak 15 taj 17 ev 220 

1 hisseli 56-35 
1 Pazarlıkla 
860 Mersinli Bornova caddesi 14 kahvehane 81 

Mevkii ve numaralan yukarıda yazıla em lakın hizalarında işaret 
edildiği veçhile bedelleri peşin veya taksitle ödenmek üıere 
25-6-936 perşembe günü saat onda ihale edilmek kaydile açık 
artırmaya konulmuştur. 

istekli olanların hizalarında yazılı depozitoları veznemize yatıı
rarak artırmaya girmeleri ve yanlarında Uçer fotoğraf getirmeleri 
ilan olunur. 9-16 1559 (1071) 

lzmirliler lstanhulda nerede huluşurlaı· 

~irkecide Osmaniye otelinde 

Ö K S ÜRÜ K Ş UR U B U 

' 
1 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
.evlerindeki rahab bulacaklardır. 

En muannid öksürüklerle bronşit, astm, ve boğmaca öksüril
ğünün kat'i ilacıdır. Göğüsleri zayıf olanlara vikaye edici 

tesiri şayanı dikkathr 
INGILIZ KANZUK ECZA.NESi Beyoj!lu - lstanbul 

)aşan Rus donanması .amirelı 
Siniavin Bozcaadaya gelerek {: 
lngiliz amirah (Duck Wortht a 
beraberce tekrar Çanakkale 
boğazını geçib lstanbulu vur
mağı teklif eylediyse de lngili:ı 
amiralı muvafakat etmedi. ln
giliıler boğazın tahkimine de
vam edildiğini biliyorlardı. Geç
mekte uğrayacakları güçlükleri 
ve geçebilseler bile bunun ken· 
dılerine pahalıya mal olacağını 
hesab etmekle beraber Rus
ların lstanbula gelmesini de 
menfaatlarına uygun görmiyor
lardı. Yalnız lngiltereye yara
mıyacak ve belki Rusların öte
denberi besledikleri haris eınel
Jere uygun gelecek olan böyle 
bir teşebbüs için Ruslara yar
dım etmek istemiyorlardı. lngi
lizlcrin bu hareketi Ruslarla 
aralarına bir soğukluk verdi. 

Rus amiralı Boıcaadadan 
Selanik önlerine gittiyse de 
taarruza cesaret edemiyerek 
tekrar Boıcaadaya döndü. 
Adayı üç gün topa tuttuktan 

sonra karaya iki hin asker çı· 
kararak zapteyledi ve Çanak· 
kale boğazını abluka etti. 

lngiJiz donanması jse Bozca
adadan ayrılarak Mısıra doğru 

. gitti. 
· 17 Mart 1807 de amiral 

1 
( Levis ) in kumandasında bir 
lngiliz filosu lskenderiye önüne 
geldi. Bu d1>nanmada general 
Fraser kumandasiyle beş bin 
kişilik bir küçük ordu vardı. 
lngilizler güçlüğe uğramaksızın 
lskenderiyeyi işgal eylediler. 
lskenderiyeden sonra Reşidi 
dahi işgal eden lngiJizler niha
yet burada bozgunluğa uğradılar 
Amiral Levis vefat etmişti, ye
rine gelen amiral Halovel 14 
Ey:ul 1807 de lskenderiyeden 
askerlerini aldı ve eN:esi gün 
Ingiliz donanması Mısır sahil
lerinden uzaklaşdı. 

logilizlerin lskenderiyeyi iş· 

gal eyledikleri haberi Is
tanbula vardığı zaman İngil
tereye harb ilan olundu. Lakin 
logilizler lstanbul ve Mısır 
muvaffakıyetsizlikleri ilzerine 

1 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Numarası 33. H. Daimon 
DAIMON 

Velespit, motosiklet otomobil fenerleri 
Hem pille hem dinamo ile yanan bu fenerler 1936 sene

sinin en son icadıdır. Uzak ve yakın mesafeleri göstermek 
için iki ampullüdür tek ve çift yanar istenildiği zaman pille 
ve dinamo ile yanar. Sureti mahsusada imal edilmiş dina
moları da tavsiye ederiz. 

Deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 28-9 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesidir 

ısrar ehLİyerek münasib bir 
fırsat beklemek üzere Akde
nizin şarkındaki donanmalarını 
geriye aldılar. 

* • • Napolyon Bonapart Prusya-
ya galebe ederek Prusya üze
rine yürüyebileceği sırada ls
taobul Fransız elçisi Sebastiani 
Osmanlı hükumetinin Fransa 
ile ittifakım teklif eyledi. Fa
kat vaktın darlığını bahane 
ederek ittifak müzakerelerinin 
lstanbulda yapılmasına r2zı ol-· 
madı, bunun için Napolyon Bo 
napart nezdine bir murahhas 
gönderilmesini istedi. Padişah 
tarafından Napolyon Bonaparta 
yazılan mt!ktupta (müttefikimiz) 
diye hitab edilmiş ise de mu· 
rahhas gönderilmesi geriye bı
rakılmıştı. Rusyaya harb ilan 
olunduğu sırada Sebastiani tek
rar Babıaliyi Fransa ile itti-
faka teşvik eyledi. Eflak ve 
Buğdan doğrudan doğruya Os
manlı jdaresine girmedikçe Na
polyoo Bonaparhn Rusya ile 
barışmıyacağma sened verebi-
leceğini de söyledi. O sıradıa 

Berlinde bulunan Napolyon Bo
napart nezdine hemen bir mu• 
rahhas gönderilmesini istedi. 
Bunun üzerine Vahid efendi 
ittifak muahedesini müzakere 
ve aktetmek için Napolyon Bo 
napart nezdinc gönderildi. 

Lakin Napolyon Bonapart 
o sıralarda lngiltereye karşı 
Rusya ile ittifakı düşünüyordu. 
Osmanlı devleti ile ittifak için 
murahhas istemesi bir gösteriş
ten ibaret olub bununla Rus
yayı tebdid ile kendi meramına 
uygun surette harekete mecbur 
etmek gayesini takib eyliyordu. 
Bunun için Vahid efendinin 
gönderilmesinden bir netice 
hasıl olmadı. 

* •• 
Rusya ile Tuna boyunda harb 

devam ediyordu. fngiliz donan
ması Istanbuldan çekildikten 
sonra :adrıazam ağa lbrahim 
paşa ordu ile Tunaya git· 
ti. Sadrıazam Selestre cihe
tinde ve alemdar Mustafa Paşa 
da Rusçuk taraflarında muha
rebeye devam ettiler. 



fl!NI ASIR 

KULA 
Mensllcat Fabrikasının 

Yeni çıkardığı mevsimlik kumaşları görmeden 

Elbise yaptırmamanız menfaatınızdır. 

Birinci Kordon Çolakzade Halı Ltd. Şirketi 

vitrinlerini ziyaret ediniz 

PERAKENDE SATILIR 
'"relefon - 2360 

w 

Her tip ve sistemde biçer ve biçerbağlar 

ORAK MAKiNELERi 
VE 

YEDEK PARÇALARI 
Garbi Anadolu umumi acenteliği 

HACIDAVUTZADERAHMIKARADAVUT 

ve 
güzellik 
Sağlam ve 

güzel 
Dişlerle 

Sağlam ve gü
zel dişler de 

Ba~yolin 
ile temin edilir 

Cezair Han - Yemiş çarşısı - lzmir 
(690) Sala - cuma - Pazar 

Dişlerinize çok dikkat ediniz 
Bazen en ilstat doktorların bile ıebeb ve menşeini 
bulamadıklan bir hastalığın, diş iltihabmdan ileri 
geldiği pek çok tecıllbelerle anlatılmıştır. 

Günde iki defa dişlerinizi fırçalıyarak ve daima 

BA.DIOI~tN 
kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz 

lzmir inhisarlar Başmüdürlüğünden : 
Darağaç müskirat deposunda mevcud çubuk halinde 695 kilo 

kurşun 22 kilo bakır 400 boş içki sandığı ve 37 tane bidon yan 
kapağı pazarlıkla satılacakbr. Bunların bedeli muhammeni 172,55 
teminatı 25,88 liradır. isteklilerin pazarlığa girmek üzt:re 12-6-
936 günü saat 15 de ve ve şartnamelerini görmek için pazarlık 
gününden evvel başmüdürlüğümüze uğramaları. 

4-9 1415 (1036) 

Tire Şarbaylığından: 
1 - Urayımız müessesesi Elektrik santralı ile mezbahasının 

1936 Finansal yılı ihtiyaçlarından bulunan ve aşağıda 
muhammen bedel ve mikdarlarile nevileri yazılı 7 kalem 
malzemeden yalnız motorin kapalı zarf uıulile diğer 

altı kalemi de açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Ayrı ayrı eksiltmeye konulan malzemenin: 

Muhammen Muhammen Nevileri % 7,5 muvakkat 
Bedeli Mıktarları teminat parası 

Lira K. Kilo Aded Lira K. 
5400 00 60000 Motorin 405 00 
375 00 3500 3 ve 4 sıfır makine yağı 55 13 

62 50 250 Gaz 4 69 
620 00 2000 Benzin 46 50 

32 50 50 Stopi 2 44 
2290 00 1 Müceddet 2 tonluk kamyon şasesi 165 00 
300 00 1 Müceddet 2 tonluk kamyon şasesi 22 50 

üzerine demirden mamul et nakliye kasası 
3 - Şartnameler bedelsiz olarak Şarbayhğımızdan veri

lecektir. 
4 - isteklilerin Ticaret ve Sanayi odası sicilinde kayıtlı 

bulundukları hakkında en son tarihli vesika ibraz 
etmeleri şarttır. 

5 - Ayrı ayrı yapılacak eksiltmeler 19 Haziran 936 günle
mecine rastlıyan Cuma günü saat 14 de 'fire Şarbay
lığmda ve Diimi encümen huzuruyla olacaktır. 

6 - isteklilerin Motorin hakkındaki kapalı zarf teklifoame
Jerini 19 - 6 - 36 günü ztvaline kadar Şarbaylığa tevdi 
etmeleri ve açık eksiltmeye gireceklerin de muayyen 
olan gün ve saatte teminat mektup veya mekbuzlarile 
Encllmene müracaatlan lüzumu ilin olunur. 

5-8--11 - 1449 (1037) 

lzmlr Beledlyeslnden: 
Cinsi Miktar Tutarı 

Kormül 
Asidfinik 

kristalize 
Siyah 
asidfinik 
Kükürt 
Kuton 
hidrofil 

Oksijen 

Eter sülfrik 
Gaz bezi 
Bant (5 lik) 
Bant (7 lik) 

kilo 
300 

250 

200 
100 

30 
10 
6 
6 top 

25 paket 

25 paket 
Bant(lOluk) 50 paket 

420 

337,50 

64,00 

22,00 

52,50 

6,SO 
9,00 
69.00 
15 
20 

55 
1070.50 

1070,50 lira bedeli mu ham-
men yekünu 

Belediye Başhekimliğinin bir 

senelik doğum ve tebhir işleri 
ihtiyacı olan yukarıda cinsi ve 

miktarı ve hizalarında mubam• 
men bedelleri yaulı 11 kalem 

ecza ve malzeme Batkatiblik
deki şartname veçhile 19/6/935 

cuma günii saat 16 da açık 

ehsiltme iJe ihale edilecektir. 

lştirik etmek İQİB 81 liralık 
muvakkat teminat makbuzu 

veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatta en· 
~ümene S{elinir. 
2---5-9---12 1144 [1013) 

-·;; -o ~ ..a -~ G) -
.. 

"'O ..:ıd cu ca u ca S .tl .... 
G) ::ı -Demir potrel 25 8X16 322,20 

" " 20 6X16 193,32 
il " 80 6X16 620, 78 
il " 20 8X14 206,93 
"hers kö· 

şe bend ile 32 8X70 32, 00 
il " 150 5X60 75 

Kensel 300 525 
" 100 150 
Bedeli keşif yekünu 2125, 23 

Belediye elektrik tesisatı için 
yukanda cins mıktar ve tutarı 
yazılı sekiz kalem demir mal

zeme başkatiplikteki keşif ve 
şartname veçhile 23 - 6 - 936 
sah günü saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
iştirak için 160 liralık muvak
kat teminat makbuzu veya 
Banka teminat mektubu ile 
söylenen giin ve saatte encü
mene gelinir. 
6-9-13-17 1514 (1047) 
- Güzelyah ve Tepecik pa· 

zar yerlerinde, Kazım Özalp 
bulvarı civarındıt olmak üzere 
üç umumi hali ve Gazi bulvarı 
ağzmda bir mebal yaphnlacak
tır. Bu işin heyeti umumiyesi
nin bedeli keşfi 2659,67 lira
dır. Açık eksiltme ile ihalesi 
23-6-936 Sah günü saat 16da
dır. iştirak için iki yüz liralık 
muvakkat teminat makbuzu ve
ya banka teminat mektubu ile 
söylenen giin ve saatte encü
mene gelinir. Rlin, kqif ve 
sartnameleri 14 kurut · muka-

s - _:z:::s;u • 

Son 20 sene zarfında di
ğer bütün meraklılardan 
daha fazla Goodyer IA!
tikleri kullanıldığı her 
kesce maliim bir hakikat
hr. Bütün dünyada kaza
nılmış olan bu itibar ancak 
malın emsalsiz mükemme-
liyeti ile ifade olunabilir. 

ALL · WEA THER 

HARAÇÇI Kfl .. RDAŞLAR 

Lüks ve modern mobilya evidir 
• 

bilinde başmühendislikten te-
min olunur. 1513 (1048) 

6---9---1~17 
Adet Vatı Kuruş Lira 
13.000 28 27 3.510 

500 58 38 190 
15.00 97 55 825 
15000 4525 
Belediyenin bir senelik ihti

yacı için yukanda miktarı, vat 
kuvveti ve muhammen bedeli 
yazılı on beş bin adet elektrik 
ampulü Başkitiblikteki şartna
me veçbile 19-6-936 cuma gü
nü saat 16 da açık eksiltme 
ile ihale . edilecektir. iştirak 
için 340 lıralık muvakkat te-
minat makbuzu veya banka 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatta encilmene ge· 
linir. 

3-6-9-13 (1024) 

--
BALÇOVADA 
Ağamemnun Ilıcaları açıldı 

Sağlık ve sağlamlığını gençlik ve dinçliğini korumak istı· 
yenler her halde tabiatın bu güzel kaynağına koşmalıdırl& · 

Romatizma, siyatik, kum ve böbrek sancılarından kıvran ,an 
ve mide ve bağırsak ve kadın hastahklarma tutulanlar vakıt 
geçirmeden banyo almalıdır. iki büklüm ve kütük gibi d.eğ· 
neklerle gelenlerin banyolarını aldıktan sonra koşa ko~a ve 
sevine sevine avdetlerini görenler pek çoktur. Bu yıl husus! 
hesaplar direktörlüğü kaynakları temizlettirdi. Su ~özler• 
açıldı. Sularımız boldur. Kışı çelik gibi çalışarak g~çirmek 
ve yorgunluklarını dinlendirmek isteyenlere tavsiyt: olunur. 
Her türlü kolaylık gösterilecektir. Otobüsler işlemeye başla· 
mıştır. Şimdiden odalarınızı kiralaymız. SAIT 

1-10 (1051) 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYl\LE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru 30 mayısta 

bek lenmekte olup y·ükünü tah
liyeden sonra Burgas - Var na 
ve Köstence limanlarına hare
ket edecektir. 

ORESTES vapuru 31 ma
yısta beklenmekte olup yükiı· 
nü tahliyeden s-a 6-6-36 da 
Anvers, Rotenb., AınsteTd 
ve Hamburg -...ırn için yük: 
alacaktır. 

HERMES vapuru 15-6 36 da 
gelip 20 . 6 • 36 da Anvers • 
Rotterdam-Amsterdam ve Ham 
burg limanları için yük ala
caktır. 

SVENSKA ORIENT Linien 
VIKINGLAND motörü 29 

mayıs 36 da gelip Rotter· 
dam - Hamburg - Brenıe~ • 
(doğru) Copenbang - Dantzıg • 
Gdynia - Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

NORDLAND mötörü 15 
haziran 36 da gelip Rotter
dam - Hamburg • Bremen - Co
penhage • Dantziğ - Gdynia . -
Goteburg - Oslo ve lskandı· 
navya J:manları için yük ala
caktır. 

BlRKALAND motörü 29 
haziran 36 da gelip Rotter· 
dam - Hanıburg - Bremen - Co
panbage - Dantzig - Gdynia • 
Goteburg - Oslo ve lskandi
navya limanları için yük ala
caktır. 

SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
ALBA JULIA vapuru 7-6-36 

da gelip 8-6-36 tarihinde Pire
Malta - Marsilya ve Barselone 
hareket edecektir. 

yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tariblerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
ıı.centa mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci 

, 
1 

ŞiFA 
Eczanesi 
Fenni gözlük 

Sıhhi korse 
Baroaıetıe. dereceler, Lastik 
eşya, Tuvalet çeşitleri 

Ender bulunan ilaç çeşitleri 
Her yerden daima taze ve 

ucuzdur 

S. Ferit 
ECZACIBAŞI 

ŞiFA 
ECZANESi 

Hükumet sırası 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zt't' & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
SAMOS vapuru 8 haziranda 

bekleniyor. 13 hazirana kadar 1 
Anvers, Rotterdam,hamburg ve 
Bremen limanları için yük 
liyecektir. 

GALILEA vapuru 22 hazi· 
randa bekleniyor. 27 hazirana 
IPGar Aavers, Rotterdam,Ham

g ve Breme Jimaalan için 
yük: a acakt•. 

TINOS vapuru 7 haziranda 
bekleniyor. Hamburg ve An
versten yük alacaktır. 
Amerikan Export Steamship 

Co:poration Nevyork 
EXCHANGE vapuru 16 ha

ziranda beklen" yor. N evyork 
için yük alacaktır. 

Service Maritim Roumain 
B:ıgarest 

DUROSTOR vapuru 10 ha
ziranda bekleniyor. Köstence. 
Sulina, Galatz ve Galatz ak· 
tarması Belgrad, Budapest, 
Bratislava ve Viyana için yük 
kabul edecektir. 
Den Norske Middelhaslinje 
( D.S A.S Spanskelinjen ) 

SAN ANDRES vapuru 19 hazi
randa bekleniyor. lskenderiye, 
Hayfa, Dieppe ve Norveç li
manları için yük kabul ede· 
cektir. 

Vapurların isimleri, ş-elm~ 
tarihleri ve navlun tarıfelen 
hakkında biç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon; 2004-2005-2663 

-

- --- --~- -~ _ __.;.-:-::..:. 
~----~ 

YıENı ASIR 

Ha,aratı öldilrmekden emin 

olmak için yalnız ve yeglne olan 

isteyiniz. Ve taklldlerlnl reddediniz. 

Fena ve tesirsiz. haşarat öldürücü maviler 
almakla paranızı Ceyh yere israf etmeyi
niz. ve FLlT'ln sahtel•rir\den sakınınız. Al
danmamak tçin yaln•z btr FLiT oldufunu ve 
styah. kusaktı asker reaimli sarı tenekeler 
lçeri~nde 8 tıldıtın1- rıatırın1zd a tutun uz. Bu 
tene.keler mUhli:r'lu olduğıundan her tUrH.r hıy. 
lede.n ii.r1dlrfer. Hakiki FLiT kullanıloıkda 
butun haşaratı oldürebillrsinlz. 

neliklerı w yarıklara FLiT lozu korun11ı Ha
şarat, to,u ltınas ot/.er e/nıe:; dn-hal cJ/ıirlw, 

Umıımr deptı.ı ı J. CKESPUt, lsıınlfwl, Gaıaıa, V•r•odı Hını. 

FLiT 

cr:e:ııım:ııaı:~~·· ~ı...illCl=:::m~i'CM~~:ıeırıı:ı-==--ı.w.:ı===----=-mı:ım:zıı:smııı:s::s:ııııc:ı::ııııa:ıııı:ı:::::m=ı:ıı:::a:=ıııım::::m::s:m-.. 

Oliver Ve Şü. 
LİMİTET 

Vapur Acentası 
CENDEL' HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

GRODNO vapuru on hazi
randa Londra, Hull ve An
versteu gelip yük çıkaracaktır. 
Ve 25 haziranda avdet edip 
Londra, Hull için yük alacaktır. 

MARDINIAN vapuru 20 ha
ziranda Liverpool ve Svansea
dan gelip yük çıkaracaL.tır. 

DRAGO vapuru temmuz ip
tidasında Londra, Hull ve An
versten gelip yük çıkaracakbr. 

,.-----· D. operatör 

M. Nuri Ar~an 
İzmir memleket hastanesi 

hariciye şefi 

Hastalarını her gün öğle
den sonra 3 - 6 ya kadar 
ikinci Beyler sokağında ve 
Beyler hamamı karşısındaki 
43 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

10-26 (591) 
LESBIAN vapuru on tem

muzda Liverpool ve Svansea· 
dan gelip yük çıkaracaktır. 

• · ~ 
Deutsche Levante - Linie 
TOFIA vapuru haziranın so

nunda Hamburg, Bremen ve 
Anversten gelip yük çıkara
caktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Kat'ı alaka 
Mağazamız müstahdemlerin

den Bay Yusuf Avimele kendi 
arzusu ile çekildiğindeo tica
rethanemizle alakasını katetmiş 
olduğunu ilan ederiz. • 

Şık ipek mağazası 
7 9 10 1517 (1053) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - . 
§ TAZE TEMı·z § . ucuz . . . . . 
. llAC . 

HAMDİ NÜZl-IET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

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

. 5 dakika. E vve/ .. 

Hir Oıini11 n/,,ıaılan ı vvtı 

Istırabın ve ağn11m en şid
detlisini en kolay, en ça
buk ve en ucu:ı geçirme
nin çaresi bir k&Je GRiPiN 
almaktır. Mideyi bozmaz, 
böbrekleri ve a ı yormaz AldtldtPI. .ııg dakika solf•• 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GB p l N • 1 

1 

l 

~de ... 
···· -· "PERLOOENT.. dıf m&cununu • tercih edeceksiniz, 

ıira ajjızın bilcümle şeraiti sıhhiyesini 

haiz olan bu macun dişleri çOrOmekten 
'korur, diş ellerini kuvvetlendlrır, nefesi 
'serlnfetir, ve insanın gOrOnOs efesini 
1artırır. 

-·-~ .... ~~-?d>ıt..<.. .. i·4m~.,.:... ~. 
.... a.rs ""~~ "'--"'t.r- A>oal...t. ....:;..;..olJl . 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik em
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan lift" 
tışlar için lzmirde Salihağa hanında umum acentelik Nef1 
Naci ve J. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 34&5 

Fenni. Gözlükcülük 

ECZANESi 

HİLAL ECZANESİ 
>~ 
KEMAL 

HER NEVİ FENNi GÖZLÜ 
Altın, nikel, elektroyalviz, aclloloit, has baga her türlü çer-

çevelerle pantoskop" , silindirlik, siferik, iki mihraklı, uzaktan 
veya yalnndu lıer tür .. gözliikler, tayyare ve şoför gözlüklerile 
gineş ve to:ı gözl-k!eri, ile biitün opkatmin bütün icabatı. GISz 
hekimleri için muayene kutuları, alat ve edevat depoıu 

TOPTAN ve PERAKENDE 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

YIL 
BAŞ AGRISI VE MİDE BULANTISI YAPMAZ BOL ANASONLU 45 DERECELİK RAKIDIR 

lzmlr umum acentesi : Emirler çarşısı karşısında Mıbçılar HÜSEYİN BAHRİ, ŞEKİP müskirat deposu. 
T E L E F o N ~ aasa 



,~nne 10 YENi ASIM 9 Haziran ıs3& 
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Dün Pariste sefirler· konferansı toplandı 

ca 
Leon Blum hiç bir milleti düşman tanımadığını, 

silihsızlanma yolunda gayret sarf edeceğini söyliyor 
Pais, 8 ( Ö.R ) - Kedor- Hitlerin henüz etmiştir. 

seyde yerleşen Yvon Delbos buna cevap ver· Saat 18 da 
Fransız dış siyasetini bir taraf- mediği hatır- dışiş 'eri bakanı 

tan, cumartesi günü başkanı- !ardadır. Kedorseye dö-
nm vadettiği gibi, Cenevre Berlinde Fran nerek Leget ve 
toplantısından evvel parlamen- sa ile Almanya Corbin ile mü-
toda ve diğer taraftan Cenev· mevcut bütün z a k ere le ri ne 
rede Milletler Cemiyeti kon- meseleler ve yeniden başla-
seyi asamblesinde anahatlarile bilhassa 7 mart mışbr. Bu mü-
tasrih etmek imkanını verecek kuvvet darbe· z a 1:: ere 1 erin 
olan geniş bir haber toplama sinden ileri ge· mevzuu şimdi-
faaliyetine girişmişti ... Dün )enler vardır. ki umumi siya-
başkanla birlikte Fransanın Romada bif- si vaziyettir. Bu 
Londra sefirile görüştükten hassa ltalyan .. sabah Parise 
sonra Delbos bu gün de sırası Habeş ihtilafı gel ne Fransa-
ile Fransanın Roma sefiri ve bundan ileri nın Berlin se-
Kont de Chambrun, Prag sefiri gelen mesele- firi Andre, Fran 
Delakroi ve Berlin sefiri Pon- lerle merkezi çois Poncet ile 
cet ile görüşmüstür. Böylece Avrupa mese- dün akşam gel· 
bir kaç saat içinde yeni dışiş· leleri görüşül· miş olan Roma 
leri bakanı bir kaç saat içinde mektedir. Ni- sefiri de Cham-

brun Blum ve 
beynelmilel vaziyetin Londra, hayet, küçük Delbos ile ayni 
Berlin, Roma ve Prag'da na- antant devlet- mevzu üzerin-
ııl görülmüş olduğunu öğren- Jeri başkanları· de görüşec~k-
miş oluyor ki bu devletlerin nın tam görüş lerdir. 
dıı bakanlıkları şimdiki mese- ve gaye birli· Dışişleri ba-
lelerle en yakından alakadar ğini teyid et· kanı Von Del-

nunda içtimaa çağmlmış olan 
milletler cemiyeti konseyi ve 
umumi heyetin mesaisini hazır• 
lamak olacaktır. 

BARIŞ YOLUNDA 
Par;s 8 (Ô.R) -"Petit Meri· 

dional., Fransanın yeni harict 
siyaseti münasebetiyle şunları 
yazıyor: 

Hükumetin beyanatında ha· 
rici siyasete aid olan fıkralar, 

F ransanın mevkiini umumun 
arzusuna uygun bir şekilde ta• 
yin etmektedir. Fransız mille .. 
tinin vazifesi bütün dünyaya 
sulh ilanıdır. Blum, hiç bir mil· 
leti düşman bilmediğini ve şim· 
diki vaziyetin lüzum gösterdiği 
basireti ve F ransanın emniyeti 
için elzem olan tedbirleri ihmal 
etmeksizin silahsızlanma yolun· 
da hulus ile gayret sarfına 

Fransanın hazır bulunduğunu 
bildirmiştir. Hitler gibi yirmi 
beş sene . için sulhcu olmağa 

hazır görünen bir devlet ada· 
mı karşısında bundan daha iyi 
bir siyaset olabilir :ni ? 

olanlardır. tikleri bu sıra· bos bugün, her 
Londrada sıkı Ingiliz - Fran- da Prağdan ge· ~ yeni dış işleri Cemal Hüsnü 

ıız iş birliğini alakadar eden len haberler, -- bakanının ilk 
bütün nazik meseleler, yani Küçük Antan· Ftilırer Nasyonal sosyalist merkezinde hir enıimame inızrı ediror olarak ecnebi Saylav oldu 
bir taraftan Italyan - Habeş tın Almanya, Avusturya ve sonra başbakanlık konağında ve dıı işleri bakanlığı umumi ıefaretarine yapmağa mecbur Ankara 7 ( A.A) _ C. H. 
ifi, diğer taraftan Fransa - Al· ltalyaya karşı vaziyeti hakkın- başbakan Leon Blum tarafından sekreteri Aleksis Leger iştirak olduğu ziyaretleri yapmıştır. P. Genel sekreterliğinden : 
manya meseleleri müzakere daki istihbaratı salahiyetli bir saat 15.40 da bir konferans etmişlerdir. Bu görüşmeler saat Bundan sonra muhtelif hükfı- Boş olan Bolu saylavlığına 
mevzuudur. Bu son mesele şekilde tamamlamaktadır. toplanmıştır. Konferansa dıı 17.30 a kadar devam etmiş, metlerin milletleri ile siyasi is· partimizce aday gösterilen et" 
hakkında Londranın Berline DIŞ iŞLER KONFERANSI işleri bakanı lvon Delbos ile bunu başb1lkan ile Delbos ara- tişarelere girişecektir. Bu gö- ki Bern elçisi Cemal Hil.sntl 
bir muhtıra gönderdiği, fakat Paris 8 (Ö.R) - Öileden Fransamn Londra sefiri Corbin sında hususi bir 2örüşme takib rüşmelerin gayesi bu ay so- oy birliği ile seçilmiştir • 

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

·*' 
lsmir muhtelitinin cumartesi günü Avusturya likinin ikincisi olan First Viyana takı::nıyle yaptığı 

maç, lzmirin zafer denecek kadar üstün bir tefevvukuyle neticelenmişti.YukarJdaki iki enstantane 

' 

lzmir-Viyenna maçından iki heyecanlı intibadır.Birinde Viyana kalecisini, Vahabın çektiği bir şuttl 
tutarken görüyorsunuz.Diğerinde lzmir milhacimleri Avustu/ya kalesi öoiinde gol peşinde g3rüliiY°' 

Türkiyenin en birinci birasıdır. Fennin en son terakkiyatına istinaden 
İnıil edilmiştir. En sıhhi ve en temiz biricik Ulusal biradır 

lzınir ve havalisi acentesi : Emirler çarşısı kar ısında Mıhcılarda HÜSEYİN BAHRİ VE ŞEKİP TELEFON 3256 
1-26 


