
it ~ ~N~o~·~8~9;S;B~~K~l;R~K~IN;;;C~l~S~E~N~E~!!!!!!!!~~~!!'"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!İ!P~A~Z~A~-~R~~-~,~"~~~az~•~r~a!!!!!!!!!n•~·~·!!!!!!!!! 
44 -Gazi Bulvarı - IZMIR - 44 -

- "'\ 

Haraççı 
KARDEŞLER 

İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGİN 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

HAKKI OCAKOGLU 

Mamulatı Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 1 

Yeni Asır matbaasında basılmıştır. Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkaf" Siya,ri Gaute<ıir 
5 -

Frank 
Tehlikeyi 
Atlatacak mı? 

••••••• 
Fransız frangı incelmiş bir 

durumda bulunuyor. Altın blo
kuna bağlı olan devletleri de 
endişeye düşüren bu durum 
yüzünden, Flanden kabinesi 
aarsıldı, buhranın önünü almak 
için sarfedilen gayretlere rağ-
men kabine istifa etti. Bu buh
ranın ıebeplerini anlamak için, 
lfrangm nası.~ b~: .~urgunl"': kar
plaştığını goz onune getırıne-

liyiz: Son haftalarda İsviç
re frangına, Florine saldıran 
vurguncular, hele Belganın al
tm blokundan ayrılmasından 
sonra, manevralarını genişlet
mişlerdi. Florinle lsviçre frangı 
etrafındaki t!ndişeler dağılma
dan, spekülasyoncuların )'Öney-
lcrini derinleştirerek franga 
saldırdıkları görüldü. "Banque 
de France) bir hafta içinde, 
bu saldırışları önlemek erge
sile, üç milyar frank kaybetti. 
Öte yandan, Birleşik Ameri
kaya altın akını devam etti
ğinden, :ıltın saknısının gittikçe 
ekGilmesi de frangı tehlikeye 
düşürecek sebepler arasında 
yer aldı. 

Bu durum, Fransız bütçe5İ
nin ulusal koruma işlerine ay
nlan büyük krediler yüzünden 
pek fazla kabardığı, bütçede 
denkleştirme işinin güçlf'ştiği 
bir sırada başgöstermiştir. 

Pnrtilerin bu konu üzerinde
ki dilekleri başka başkadır. 

Bir kısım,bütçe masraflarının 
kısaltılmamasını, Frangın düşü
rülmemesini, buna karşı yoğal
manların (müstehliklerin)yükünü 
hafifletmek için vergilerin eksil
tilmesi suretile ekonomik kalkın· 
maya yardım edilmesini istiyor, 
böylece bütçedeki açğın geçici 
olacağını ileri sürüyor. Bu ideyi 
besliyen!erin çoğu Radikal 
Sosyalistlerdir. 

Bunlar karşısında, bu~üne 
kadar güdülen finasal siyasayı 
bir deflasyon siyasası sayarak 
hayatın bundan ötürü pahalaş
tığ ını, işsizliğin arttığını, yoial
man!ara yükletilen yükün ağır-
lığı ekonomik kalkınmayı güç
leştirdiğini iddia edenler, Ster
lin ve doların yuvarlanışından 
sonra altın blokunun zaif-
lediğini ileTİ sürüyor, bugünkü 
gidişi kötüle\ orlar. Alhn blo
kundan ayrılan devletler, eko
mik kalkınma yo!una girerken, 
buhranı en geç duyan Fransa
da sıkıntıların alev!enmektt'! ol-
duğunu söylüyorlar.Birbirilc ça
t.şan bu ideler, spekülasyoncu-
larm vurgunlarını önlemiş de
ğildir. Onlar da kendi alanla-
rmda hücuma geçmişlerdir. 
Fransanın 1926 da geçirdiği bü
yük buhranı andıran bu durum, 
Flanden kabinesini fevkalade 
tedbirlere başvurmak zorluğun
da bırakmıştır. Kabine, vurgun-
cularla savaşarak ulusal parayı 
korumak, bütçede denklik kur
mak, ekonomik kalkınmayı ko
laylaftıracak tedbirleri almak 
için parlamentodan tükel yet
ke ( tam salahiyet ) istemiştir. 
Hükumetce hazırlanan yasa 
projesinin Finans komisyonunda 
Qnaylanmamış bulunması Finans 
bakanlığının kabineden çekil
mesine sebep oldu. 

Hükfunet görüşlerinde ısrar 
eder-ek sünomal yetikler ( f ev
kaladc salahiyetler ) projesinin 

•• 
Uç ita yan fırkası 

Afrika ya gönderiliyor - Italya 
Habeş baskınından korkuyormuş 

Son k sım se .. e her iğİıi neticeleri 
•••1a1111111111111a111111111•11ra1111-•1Wll&l••llG•••Wl l•IDllalS8llllll8188DDll••• 

İstanbul, 1 ( Hususi) - ltal
ya - Habeşistan arasında duru
mun son bahardan önce bir 
harbin önüne geçHmcz hale ko
yacak kadar karışık ve tehli
keli olduğu londradan hildir•
liyor. Cenevrede bulunan an
l:ışma formülüne rağmen İtalyan 
tahşidatmm devamı, İtalyan tay
yalerinin Habeş askeri mevkileri 
ve tahaşşüt noktaları üzerinde 
dolaşmalarl, hatta hudut bo
yu11da bazı kabilelerin arazisi 
üzerine bomba yağdırılmış 

bulunması Adis Ababadaki 
ıı-aleyanı körüklemektedir. 

İtalya hükumeti Habeşistana 
gönderilmek üzere daha üç 
fırka askeri seferber ~tmeğe 
karar vermiştir. İngiliz siyasal 
mahafi!i bu hazırlıkları derin 
bir endişe ile karşılamaktadır. D'ltalia yo:zıyor: 

J;u/(lu askerleri 
kestirilmektcdir. Bunların hepsi 

Habeş ordusu Habeş Sü~l kuvvetleri , ... ağı birden harekete geçmezse de 
Roma, 1 (A.A) - Curnala yukarı bir mıly•h· füfokii ot ü'. 

------------------------------- --==:::::====="'===~---------=====::==!~ 

B. Buisson kabineyi kurdu • 
yenı 

partilerle dosttur. Kayo Yeni başbakan 
ve Mareşal 

bütün 
Paten de .kabineye girdiler 

Dccrileu 1• /(l 11cleu kabiHcsi 
Paris 1 (Ö.R.) - Flandin üzerine dayamış bulunmakla tır. B. Herriot kabinenin işini 

kabinasının sünomal etkiler beraber başbakan bu söylev kolaylaştırmak üzere finans ha· 
(fevkalade salahiyetler) sorgu- için yaptığı iayretten çok yo- kanı B. Germain-Maartinin is-
su üzerinde düşmesi sonucuna rulmuştur. Oturumun bir kesi- tifasını vermiş olduiunu teyid 
varan saylavlar kurulu toplan- lişi sırasında başbakan bir çok etmiştir. 

tısı şöyle geçmiştir : defalar bayılmış ve başbakan - Kabinaya saldıran saylavların 
B. FJandin saat 19 da hüku- lık konağına kaldırılması lazım- başında B. Jan Reno, Mar-

met sırasmda yeralmıştır. Fi- gelmıştir. •el Dea, Jorj Bone vardı. Oya 
nans işlerinde neden dolayı Saat 21,30 da oturuma yeni- geçilmeden önce daha, kabi-
sünomal etkiler ist~diğini baş- den başlanınca B. Herriot B. nanın devrilmi~ oldugu anla-
bakan açıkça anlatmış ve fran- Flandin yerine söz almış ve ka- şılıyordu. Saylavlar kurulu, 
gı korumak lüzumu üzerinde bineyi ısı ile müdaffa etmiştir. 202 reye karşı 353 oyla kabi-
durmuştur. 0Vurı?Un<;uluk yüzünden Dev- naya gü,·enini esirgedi. 

Yaralı kolu özel bir cihaz leti yenmelidir,, diye bağırmış· - Sonıı H ürıcii Sayfrulcı -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
say!avlar kurumunda onaylan- salahiyet ) me.selesinde ayn bulunan yeni kabinenin de 
masını istedi. Proje 202 oya ayrı görüşler beslediğini ala- buna meydan vermesi beklene-
( reye ) karşı 353 oyla ( reyle ) na koymuştur. Şimdi buhra- mez. 
reddedildi. Bay F1anden bu nın alacağı sonuç franğın da 
güvensizlik karşısında hükii- akıbetini tayin edecektir. Yeni 
metin çekilimini verdi. kabine frangın düşmesini önle-

Flanden kabinesi hükfunet mek için gereken sünomal (fev-
çokluğunu yapan iki kanad~, kalade) tedbirlere baş vurmaz-
yani sağda Louis Marin, solda sa frank devrilecek ve bu çö-
Herriot grubuna dayanmakta küntüyü belki de liret ve flori· 
idi. Bu iki ırubun gözetimi de- nin de çöküntülerini kovalıyacak 
vam ettiği müddetçe yaşaya br. Zira frangın devrilmesi 
bilirdi. Kabinenin abnlıkta alhn blokunun daj'ılmuma en-
( akalliyette ) kalması bu iki deş (muadil) sayılabilir. 
kanadın tükel yetikler ( tam B. Buitonun bqkanh;mda 

•••••••••••••••••• 
horçlanmıya 

verileınez mi? 
•••••••••••• 

Buhran ve muvazene 
vergllerl •• 

Yaean: MÜNÜR EVREN 
- l' a.ft8t 6 inei aayf ada -

İlbaylıkta önemli bir toplantı 

işçiler adına olarak 
Bir uçak alınacak 

Bugün İlbayhk
ta önemli bir top
lanb yapılarak iz
mir şarının " ha
va tehlikesini se-
zenler üyesi " ya
zılması hususun-
da kararlar ala
caktır. Polisler, 
eczacılar, öğret

menler ve işçiler 
kendi adlarına bi-
rer Türk kuşu aa
bn alınmasına te-
şebbüs edecek
lerdir. 

C. H. P. İtçi- ;~ 
ler bürosu büro
ya bağlı 35,000 
işçinin, kazançla
rından bir kısmı
nı bu ite bıraka
caklarını İlbaylığa 
bildirmiştir. İlbay 
General her ıey
den önce birer 
temiz yurt çocu-
ğu olan işçileri
mizin bu istekle
rini önemle kar
şdamış ve bu hu-
Somı sahife 9 da 

Hava tehllkeslnl bllen ~ye 
Yazllmak için cofkun dgl 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cl"~ e +iC4J""'Qlli rrqeıı""'~..,. 

ı enı Asır ~upası 
~ Alb KuliiP ·~~;ahhasİanm 

Matbaamıza davet ediyoruz 
Maçlar turnuva fekllnde ve Tayyare 

Kurumu menfaatine olacaktır 
Hava kurumuna yardım kabul ettik, ve gençlerin 

olmak üzere bef ileri takı- iıtediği kupayı ortaya koyu-
mımızm yapacaklarını yazdığı yoruz. Bunun için bu. maç-
mız iki muhtelit takım maçı !arın programını tanzım ve 
üzerine dün Matbaamıza ge- kur'a.um çekmek üzere Altay 
len kulüb mürahbasları hem Altınordu,Göztepe K. S. K., 
maçlarm daha heycanlı, en- İzmirspor ve Buca kulüble-
terasan ve hem daha devam- rinin birer murahhaslarını 
lı olması için bu karıılaşma- yarınki pazartesi günü ida-
lann Iik şampiyonasında rehanemizde ve saat 19 da 
ileri gelen altı takım arasın- toplanmağa davet ediyoruz. 
da Turnova usulile yapılma- Maçları futbol heyetinin 
sı için gazetemizin tavassu- nezareti altına bırakhiımız 
tunu ve bu iş için de için heyetten ve tayyare ku· 
ortaya bir kupa koymamızı rurumundan birer üyenin de 
teklif ettiler. bu toplantıda hazır bulun-

Bu teklifi memnuniyetle malarını rica ediyoruz. 
&il aa ~$7/7'77Y//YYZT/7AIJ"l'iZFA/~T/~X~~~JilUUmr!-18• 

- Karıcığım insaf et artık .. 
- 35 saat tatilin var.. Boş a-ezip göbek ıişireceğine tahta 

lilerek incelm•i• ahtırıın. 



öz Dil 
Sözlü"ü 

Hergün beş kelime 
- .... 

On be,ıncl llste 
1: 
Muvafık - 1 - Oydaşık 2 -

Onay, 3 - Yerinde, uyaun 
Muvafakat tmelc - Oydaı· 

mak 
Örn~k: 1 - Bu meselede si

zinle oydaşak cleğilim. 
2 - Bu önergeyi onay bu

lanlar ellerini kaldırsınlar. 
3 - Bu hareketiniz benim 

ahlak anlayıııma uygun değil
dir. 

4 - Oydatmak her zaman 
gönülden olmaz. 

2: 
Muhalif - Aynıık 
Muhalefet etmek - Ayrıı-

mak 
Ômekler: l • Bizde ayn~ık 

partiler yoktur. 
2 - Niçin her İfle ayn§Dlak 

ileYesine kapıhyoraunuz? 
3: 
Zıt - Karpt 
Tezat - Karfıtlık 
Örnekler: 1 - Bu iki fikir 

birbiriae karııt değildir. 
2 - Ekonomik ririfimlerle 

Kamuğuığ araıında kal'fltlık 
olmamahdır. 

4: 
Telif etmek - Bağdamak 
Örnek: Bu iki fikri birbirile 

nasıl bağdayabilirainiı? 
5: 
Tasnb etmek - Oaamak 
Taıdiketmek- ~~l~ 
Tasdik - Oı t /' I 
Ö 

, . JD&y ama 
rr.> t("r- · 1 B h k t" • • ı.: .ıeKıer: - u are e ınm 

11r.yC. " 
L. ~ te onamıyonam. 

2 - Cumur bafltanJ son ka
auau onayl•••pv. 

Not: Gu•temiu ghderile
cek yazılarda bu kelimeleriD 
Oımanlıcalan lcuUanılmamasım 
rica ederiz. 
.......................................... 

Bu Gün 
Hafta Tatilidir 
Hafta tatili ye 'Ulusal bayram• 

lar hakkındaki yeni yasanın 
dün resmi gazetede neıredil-
miı olduğu İçişleri Bakanlığın
dan lıbaylığa bildirilmiştit. Ya
sa dünden ibôaren tatbika bq
lanmıştır. 

Yasaya ıöre yiyecek, içecek 
Ye giyecek eşya satan mağaza 
Ye dükkanlardan baıkası dün 
saat on üçte kapatılmıştır. Şar• 
baylık zabıta memurlara düa 
ıann her yerini dolaşarak ka
panması geregen dükkan ve 
mağaza sahiblerine bildirikler
de ( tebliılerde ) bulunmuşlar
dır. Hafta tatili bundan •onra 
pazar günleridir. Bugün berta
raf papalı bulunacakhr. Okul
lara da dün bildirikte bulunul
muş ve öileden sonra okul
lar da kapanmı~br. 

Bay Yusuf Mazhar 
MüddeiumumiJik baş muavin

liğine tayin edilen Bay Ynsuf 
Mazhar dün yeni vazifesine 
başlamıştır. Muvaffak olmasını 
dileriz. 

Teşekkür 
Sökedeki doğumundan sonra 

ateşi yükselerek hastalanan 
ailemi Izmire i'etirdim. Yapılan 
tetkikte septisemi püeperal ol
duiu anlaşıldı. Dünya ista
tistikinin nadiren şifa kaydet
tiği çok ağır bir haataliktan 
kıymetli mesailerile bayanımın 
hayatını kurtaran askeri mer
kez hastanui niıaiye mutahas· 
1111 doktor Ziya Yüsuf Ostün'e 
alenen teşekkür eder, tıp ile
mide kazandığı muyaff~kıyet
ten de ayrıca tebrikler ederim. 

Rontken mutahassııı doktor 
H. Korgun 

ilbay ı 
llçebaylıkları ve l 
Köyleri dolaşıyor 

bbayhğıa her tarafında eko· 
nomsal ve tanmsa:l bakımdan 
tetkikJer yapmakta oJun ilbay 
general Kazım Dirik Cuma 

" ' gunü ve dün küçük Menderes 
bölgesindeki Ilçebaylıklan do
lq1111fbr. 

ilbay, bütnn köyleri dolaşmış 
bu yıl ürünün çok verimli ol-
duğunu görmüştür. Tire, Öde
miı, Torbala Bayındır ve Kuş
adası k6ylerinde Ub~y, köylü
müze söylevler vermiş, ürünü 
çabuk kaldırmak için imece 
usulünü tavsiye etmiştir. ilbay 
general dün akşam şanmıza 
dönmüıtür. 

Bayındır 
Ve Dikilide 

lstihlik vergisi 
Yeni kanun dün Finans bakanlı
ğından defterdarlığa bildirildi 

Muhtelif maddelerden alınan kağıd ve mukavvadan 5 kuruş, imal olunan eıyadan tekrar 
istihlak vergisi lıalckındaki 2731 deriden 10-30 kuruş, pamuk istihlak resmi alınmıyacakhr. 
numaralı ve 2715/935 tarihli ipliğinden 24 İngiliz numara.sına Yalnız listik ayak kapları 
kanunun dün resmi gazete kadar olanlardan 13,5 kuruş kauçuğu ithal sırasında resme 
neşre -ı ildiği ve hemen tatbikine ve 24 İngiliz numarasından yu- tabi tutulmuş olmasına rağmen 
geçilmesi Finans bakanlığından kan olanlardan 22 kuruş, ha- yine imalden dolayı 150 kuruı 
telgrafla de~erdarlığa bi!diril- riçten ithal olunan veya içer- resme tabi tutulacaktır. Çimen-
miştir. del<i fabrikalarda kendi imal to istihlak resmi kaldınlmıştır. 

Yen iden vikucla getirilmiş ottilderi ipliklerle dokunan pa- Y olcularm beraberlerinde ge-
ve kaır.utayca onanmış olan muk mensucattan metre mu- tirecekleri kullanılmış veya 
kanun muc~bince önceden is- r~bbaı başına 150 "rama kadar kuUamlmamış zati eşya iıtih-
tihlak resmme tabi bazı mad- olanlardan 25 kuruaş 150 gram· lak :-esminden muaftır. 
delerin res mleri arttırılmış, dan yukarı olanlardan 15 ku- Muamele vergisine tabi ol-
Demir, Çelik, Bakır ve mamu- ruş, pamuklu şampiyon 55 ku- mıyan müesseseler istihlak res-
lah da yeniden resim mevzu- ruş, yün ve kıl ipliğinden 35 mine de tabi olmıyacaktır. Ver-
una alınmıştır. Bakanlı tan ge- kuruş, yün ve kıl mensucat- ıinin tarh, tehakkuk ve tah-

Hükumet konakları len bir bildirimde yeni kanun tan nıetre murabbaı 600 gram silinde Muamele Yergisi kanu-
Y apı amıyacak mucibince istihlak resmine tabi kadar olanlardan 45 ku- nundaki usuller tatbik oluna-

maddelerin gümrük tarifesinde ruş, 600 ~ramdan yukarı olan- caktır. Muharrck kuvveti 5 
Bayındır ve Dikili kazalann- k" ı numaralarile alınacak istih- lardan 25 kuruş, yün ve kıl ç~- , bcygırden yukarı ve amele 

da birer yeni hükumet konaa. •~k · ı b d '5' 
yaptınlması için finanı baka;~ aa resmı şu suret e ildiril- ya an 55 kur-ı.ır, şapka taslak- sayısı ondan fazla olmasından 
lığından tahsisat istenmişti. miştir: lann .. n her birinden 25 kuruş muamele Yergisinden müstesna 
Dün gelen cevapta bütçe dar- Kahvenin kilosundan 30, ça.)"! 'demir ve çelikten beher lOOki- tutulan müesseıeler t.stiblak 
hj'ı ıebebile bu yıl bütçesine dan 60, kakaod ~··-. f..'?,, "kakao losundan 45-30 kuruf, bakırla- vergisinidc vermezler. İdhalit 
tahsisat konamıyac%• ı.~:·~· ll . ;,.aİtücıan t2ô, kauçuktan 100, nn beher 100 kiloiramından yapmağa mezun laulunan güm-
miftir. !''"'"" ır - listik ayak kabılardan da· 150 kuruş, muhtelif tarife rüklerin bulundugu yerlerde 

,.-r _ _ hilde imal olunanlardan 150, numııralarındaki demirlerden idhalat yapan Tecimenlerle id-

\{öy)ere hildı· rı·m dışardan getirilenlerden 196, elli beş • yüz elUi kuruş alı- halat yapanlardan sabo ahb 
lastik çizme, potin ve mest nacaktır . Kaunnda gümrük bunları ayni yerlerde top-

fJbaylık köy bürosundan bü- Uzerine giyilen lastik ka- tarifelerinden birçok numara- tan veya perakende aatan-
tUn köy muhtarlıklarına bir lo~ ve şaşondan 50 kuruş, lar daha sayılmakta, bunlardan lar Cllerinde bulunan de-
bir bildirim gönderilmiş' tarla- llstik boru ve lastikten yapıl- alınacak resimler hakkında mir, çelik, bakır ve mamulltı 
!ardaki llrünün kaldınlması için mıı hernevi elektrik levazımın· izahat verilmektedir. için bu kanunun meriycti tari· 
ldSylümllzük imece usulünü tat- don 20 kurus, kavuçbk mamii- Bu resim eskisi gibi gerek hinden itibaren onbeş ıünde 
bik etmea~ birbirine yardımda lattan 46 kuruş, tababette kul- ithalattan, gerek memleket da- beyanname vereceklerdir. M.u: 
bulunmuı ve ürünün maliyet lanılan ıırınga ve sondalar ha- bilinde istihsal •e imalden alı- vakkat ikinci maddeye göre 
fiabnı yUkaeltecek ıekilde i~çi riç ve pencere camından dört nacaktır. İthalde veya imal ve yalnı:ıt demir, çelik, bakır ve 
aramaktan vaz geçmesi bil- kuruş, matbaa ve kesilmiş yazı istihsalde vergisi verilmiş olan mamulatı için beyanname ve-
dirilmiıtir. kağıdından 3 kuruş, bernevi iptidai maddelerden dahilde rilecektir. 
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Ulus okullarında 
Bir yılda kaç yurtdaş okuma öğrendi 

Sevimli bir rapor 
1934 - 1935 ders yılı ulus 

okullan (millet mektepler ) ve
rimi hakkında ilbaylıkça hazır
lanan bir rapor kültür bakan· 
lığına gönderilmiştir. 

Bu rapora göre ilimizde er
kekler tçin 312 u.us okulu 
dershanesi açılmıştı. devre so
nuna kadar A kurslarına 10773 
erkek ve 702 kadın, B. kurs
larına 307 erkek ve 58 kadın 
olmak üzere (11,841) kişi kayt 
ve kabu) edimiştir. Devre sonu 
yoklamalarında A kurslarından 
4319 erkek , 240 kadın, B kurs 
lanndan 141 erkek 46 kadın 
olmak üzere 4746 kişi belge 
almıştır. 

Dışarıdan yoklamalara giren
lerden A kursundan 821 erkek 
9 kadın, B kursundan 33 er
kek kazanmış belge almıştır. 

1 Haziran 934 ten 30 Mayıs 
935 tarihine kadar kültür direk 
törlüğüne dilekçe ile gelerek -Dairelerde yaz 

Çalışması 
Dünden itibaren resmi daire

lerde yaz çalışma saatleri üze
rinden çahşılmağa başlanmıştır. 
Bütün memurlar saat sekizde 
ödevleri (vazifeleri) başında 
idi. Yar hbay (vali muavini) 
bay Sedad Erin Saat sekizde 
hükumetteki daireleri teftiş 
ebniş, memurlann ödevleri ba
ıında olap olmadıldanm bak
mıtbr. 

•••••••••••• 
Bir tayin 

Muğla İlbaylığı bayındırlık 
fen memuru bay Duriut, 35 
Jira asli maa,Ja İzmir bayın
dırlık fen memurluj'una tayin 
edilmiıtir. 

yoklamaları yapılan ve belğe 
al~nların sayısı 47 kadın ve 
1038 erkektir. Öğretmenler 
önünde süel kıtalarda yapılan 
yoklamalarda da A kursundan 
977, B kursundan 121 kişiye 
belge verilmiştir. 934-935 yılı
nın toptan verimi 7592 dir. Ö
zel bütçeye konulnn para bin 
liradır. Köy bütçelerine koydu
rulan paralarla bir çok dersa
neler açmak imkaanı hasıl ol-
muştur. Özel bütçeden 17, 
özel müesseselerden 14, köy 
sandıklarının yardımıle 232, 
parasız çalışan oğrctmcnlerle 
dersane açılmışbr. 

Parasız çalışan öğretmenle
rin adları kültür direktörlü . 
ğünce hazırlanan bir liste ile 
kültür bakanhğma bildirilmiş-
tir. Köylümüzün köy sandılda
rma para koymak suretile bilgi· 
sizliği gidermek yolunda gös
terdikleri yüksek ilgiden de 
raporda sevinçl behsedilmiştir. 

Yunanlı emlaki 
Bir hattaya kadar Def
terdarllğa devrolunacak 

Gayri mübadillerin hükumet· 
ten olan alacaklara karşılıj'ı 

olarak şimdiye kadar Ziraat 
bankası tarafından satılan Yu
nanlı emlaki Defterdarlığa 
devredilmeğe başlanmıştır. Ma
yıs sonuna kadar devir mua
melesinin tamamlanmasına ça
lışılmış ise de bu muamele ta
mamlanamamışbr. Bir hafta 
içinde devir bitmiş olacaktır. 

•••••••••••• 
Bay Kenan 

Kahta Jandarma bölük ka
mutanı yüzbaıı bay Kenan Er
kut bir ay izinle prımıza gel
mııtir. 

Tarihsel altınlar 
Müzeden çalınan altınlar hakkında 

Tahkikat devam ediyor 
Şarımız önlükler müzesindeki 

hırsızlık · tahkikatına adliyece 
devam edilmektedir. Çalınan 

150 Bizans, Venedik ve eski 
Osmanlı altın parasmın değeri 
750 lira tutarında idi. Bunlan 
çalan müze ambar memuru bay 
Esatın 330 liraya satbğı anla
şılmıştır. Paralarm şimdi hangi 
ellerde bulunduğu bilinemiyor, 
Bununla beraber araşhrmaya 
devam edilmektedir. Müze di
rektörü bay Salahattin Kantar, 
evvelki ay içinde yaplıiJ kon
trolda bu eserlerin mevcu ol-

Muhtar kursları 
Şarımızda olduğu gibi İlçe

lerimiıde de açılmıf olan köy 
muhtarları kurslara bitmiştir. Bu 
kurslardan köy muhtarları ile 
köy katipleri önemli bilgiler 
edinmişlerdir. 

duğunu görmüştü. Geçen ay 
yaptığı teftişte paraların ye
rinde olmadığını görmüş ve 
keyfiyetten kültür direktörlü
ğünü haberdar etmiıtir. 
Yapılan tahkikatta paraların 

yerinde olmadığı görülmUş idi. 
Bay Esat, ihtiyacı olduğundan 
bunlan alıp sattığım itiraf et
mektedir. 

Müzede baıka çalınmış bir 
şey olup olmadığı anlaşılmak 

üzere bir komisyon, defter 
üzerinde müzede çalışmaktadır. 
Araştırmalar bugünlerde ta
mamlanacaktır. 

Gedizde boğuldu 
Gediz nehrine yüzmek için 

ıiren nalbant Demircili Meh
mcd adında biri yüzme bilme
diiinden boğulmuştur. Adliye-
ce araştırmağa devam edil
mektedir. 

ELHAMRA İ. Milli Kütüphane smeması 

Yalnız; büyük eserlerde rol alan üç büyük yıldız 
FREDERIK MARCH-MIRYAM HOPKINS-PHILIPS HOLMES 

tarafından eşsiz bir muvaffakıyetle oynanılan 

Yaşamak korkusu 
Hakiki hayattan mevzu alan aşk ve his fiJmi 

İlave oJarak Türk sinemacılığının ilk operet filmi 

Karım Beni Aldatırsa 
Üzerinizde hoş bir hatıra bırakan şarkıları 

tekrar dinliyeceksiniz 
Fiyatlar : Salon ve balkon : 25 hususi 45 kuruş 
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Yaşamak korkusu 
15.30 - 18.30 - 21.30 

Seanslar 
Karım beni aldatırsa 

17 - 20 
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Doktorun dediği 
Olursa 

Basın kurultayına Profesör 
Doktor Mazhar Osmanın ver
diği raporu okudum. Okudum 
amma yazı yazmaktan da işti
ham kesiliverdi. Sevgili doktor 
basın ifiai; sonradan belki ken
disinin de abatttığma ( müba
iağa ettiğine ] inandığı bir yo
la sokmak istemiş. 

Alemin siniri bo%ukmuş, bun
Jarı daha beter bozmak neye 
yararmış .. 

- Hen yazının özünü alıyo
rum - mış, mıı ta, gar:eteler, 
mecmua!ar ne için böyle yapı
yormuş.. Vay) AlmaRya barba 
hazırlanmı,, öte yanda bomba· 
tar patlamıı, beri yanda dün
yaya heyecan yeren iıler ol
muş, şu olmuş, bu olmuş, bi· 
risi ötekisini öldürüvermiş,oto
mobil altında parçalanmışlar, 
kanlı iş1er tutulmaş .. Gazete1er 
büyük başlıklarla her birini 
bin türlü çeşitlendirip, merak 
uyandırmışlar. Okuyanlar da 
evham içinde !inirleriai boz
muşlar. 

Sevgili doktorun raporunu 
okurken birkaç fikir uyandı 
bende.. Sorarım bu ıaygılıya ? 
Gaı:eteler baıka ne yazabilir, 
havadis dediğimiz feyt olanı, 
biteni, olacağı, biteceği anlat
maua ehemmiyeti deiil de 
kendisi nerede kalır ? 

Ej-er bu yazılar, bu havadis
ler dejenere kalemlerden akı
yor dejenere kafalarda boı.uk
luk yapıyorsa doktorun dedi
ğine S?"Öre.. o zaman dünya ba -
sını, dünya basıncılan, yazıe1-
ları, okuyucuları da bu hükmün 
kara çerçivesinc girer. Çünki 
aevgili doktorun sevmediği ba
sın işleri dünyanın bütün çev
ı esinde aynı şeydir ve hatta 
bir kaç deYleti ele alırsak; biz· 
den çok aşırıdır. 

Almanya bunu yapıyormuş .. 
ltalya şöyle imiş, İngilizler böy
le imiş, Amerikalılar ainsi imiş, 
Bolşeviklik cereyan almış, fa· 
lanmış fesliğenmiş,ufff bana ne, 
yani Türke ne ! ? Yapmışlar, 
etmişler, kılmışlar, yalancının 
mumu yatsıya kadar yanar it 
örer, karvnn yürür. Kamus;J 
düşün dünyada, ülkede ve şa:r
da olanı biteni anlamak ihtiya
cile kıvranır. Gazeteleri eğer 
doktorun dediği gibi böyle he
yecanlı havadislerden tertemiz 
edip te başka şeylerle doldu
rursak ne bu gazete gazete 
olur, ne alınır, ne satılır, sudan 
pelte, yas yavan bir nesne olur, 
çıkar. 

Doktor karısını öldürenlerin 
Adlan, yaphkları kanlılık ya
zılacağına karı kabahatlı ise 
hak yerlerinde boşayıvermesini 
öğüt halinde yazmanın doğra 
olacağını söylüyor. 

Durun Allah aşkına, benim 
buna aklım ermedi. Yani bu
nu okuyanlar imrenip te tan! 
tan! Karılarını öldürmeye mi 
yeltenecek sanılıyor. Vah yazık 
vah bu düşünceye.. . Acaba 
devlet ve hak yerle.ri kamusal 
düşüncede sayğı yaratacak ka 
dar kudret göteremedi mi ? 
Acaba biz bu öz kudretin sev
gi ve saygısını gönlümüzde ya
şatmıyor muyuz? 

Cinayet yapanlar Doktoru• 
dejernere dediği dü.tkün ruhlu 

· insanlardır ki bu da her ulusta 
eksik değildir. Her gün böyle 
öğütlerle çıkacak gazeteler pa
pasların inciline benzer. 

Sözün topu: Sevgili Dokto
run yorulduiu yere ban ko
ruvermezler. Bu iş tabii akın· 
bsmda gider. Yalnız Doktorun, 
açık, saçık resimler açık, saçık, 
kotü hikayeler hakkındaki fi
kirlerine tamamen uyarım ve 
belki de daha fazla kızı
yorum. Bundan geri veyahut 
başka bir gün köşemden bu 
öfkemin hıncını alacağım. 

TOK Dil 

AÇIK TEŞEKKÜR: 
Yüksek insaniyeti, büyük 

ihtıaasına ~ahid olduğum kıy
metli Doktorumuz bay Faik 
Muhittine beni rahat ve sükü· 
na kovuşturduğu için hararetle 
teıekkür ederim. 

T. D. 



• Haziran ~935 

~!.:'":!f··~··,,·ı·k························································· ·····1:.ueu ıeır amız 

Ça~~~l!~n, J?!li,~J~r 
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Erkulun yaptığı ağlayan haşla bu gtilt~n 
Bas arasındaki farkı anlaınak istiyordu . -

Özerin otomobilinde üç kişi- • 
idiler. Özer makineyi idaıc 
ediyor, Knmal Şakir, Kayanın 
elini avucu içinde tutarak bir 
genç adama birde . genç kıza 
bakarak içinden bın düşünce 
reç.iriyordu. Bu hızlı gidişin 
ıonu ıevgili Kayaya mes'ut bir 
durak hazırlamayacak mıydı? .. 

Ôzerin yalnız eski samimi

yete güven~r~k o~u. sık sık 
ziyarete g~ld~g.ıne hıç ınanamı
yordu: "lkımı~ın arasında Ka
yanın cazi~~sı e~ müessir rolü 
oynuyor gıbı gelıyor,, diyordu. 

- Çook!. 
Öyle candan bir çok deyiş 

ki genç kız Özerin maneviye
tında yaşıyan bu taşkın varlığa 
imrenerek baktı . Erkula yaz
dığı g ibi bu genç mühendis 
harekatı, sözleri, ve her ha!ile 
merakını arttırıyor Erkulun 
yaptığı ağlıyan başla bu gülen 
baş arasındaki farkı anlamak 
iıstiyordu. Otomobil, yavaşladı, 
soldaki virajı döndü geniş bir 
meydan .. Akasya ve çam ağaç
larile örtülmüş bP.hçenin orta
sında kaybolmuş bir köşk.. 

Genç kız sükut ediyordu. 
Otomobilin ~eçtiği yolların gü
zelliği iğinde kaybolmuş gibiydi. 
Özer arasıra başını çeviriyor 
Kıvılcımlar fışkıran göz bebek
lerinde bu sevimli konuğun bir 
kaç saatini kendisine vermekle 
duyduru sevinci. taşıyordu. 

Genç nıühendıs her gün ölç
tüğü İzmir - Bornova yolunda 
bugün, hiç. gör~~~iği . bir ye
nilik, hiç bılmedı.gı bır güzel
likle ölçüsüz bır zevk bulu

yordn. 
Kalbinin aşırı heyecanına 

kendi de hayret ediyordu. için
den kendi kendine alay eder-

cesine : 
- Ne oluyorsun Özer? Yok

•• bu genç kıza tutuluyor mu
ıun !.. Diyordu. 

Freni çevirdi, otonun ıür'atı 
arttı, yollar, ağaçlar taklak 
atarcasına birbirinin üstünde 
dlSnmeğe kaybolmağa başldı, 

Kayanın başı Kemal irin 
omuzuna çarpb .. 

Kemal Şakir gülerek takıldı : 
- Ö zer muvazeneyi bozu

yor, b zi kasırgaya tutuyorsun!. 
Birden yavaşlayarak : 
- Af edersiniz. Gerçek ka

famda saat kasırgası esiyor. 
Kıymetli saatJarınızı bize verdi
iiaizi düşündükçe Burnovaya 
kanatlanmak istiyorum .. 

Kemal merakla sordu : 
- Sen yalnız değilmisin yok

aa evlimisin Üzer? .. 
- Hayır.. Sevgili halamla 

birlik yaşıyorum bilseniz bayan 
Kaya balam sizi şimdiden ne 
kadar seviyor görmek için çıl
dmyor .. 

Kaya bu hale sözile irgildi, 
onun da bir Nedime halası 
vardıki.. Bir an duyduğu zevki 
yalnız bu söz bir anda silmeğe 
yetmişti! 

Biraz souk : 
- Halanız beni tanımıyorlar, 

tanımadıkları bir kızı görmek 
İstemelerinde sevgiden ziyade 
basit bir tecessüsün yeri olması 
daha doiru olabili r. 

Özer sa~gı ve segile; 

- Siz onu tanıyınca böyle 
demiyeccğinize eminim .. O ne 

ince bir kadındır bilseniz. Ben 
hayatımı, zevkimi, yaşayışımı, 

bütün insanlığımı halama borç
luyum. Annemi hiç bilmedim. 
Onu annemden üstün sevdim .. 
O bu sevgiyi hergün, her yıl 

biraz daha derinleştirmeği bil
di. Evet sizi şahsen tanımıyor, 

fakat benim sözüme inanı var. 
Gazeteleri hergün takip eder, 
adınız etrafında dolaşan yazı

ları ben okumadan bana anla
tım odur. Ne içli ~ir keman 
çalışı var, hele sese bayılır. 
Ses ecemizin k endisini teshir 
edeceği ise şüphesizdir. , 

- Çok naziksiniz bay Özer. 
Halanızı çok seviyorsunuz 

demek?. 
Kaya gayri ihtiyari bu sor

guyu ağzınd n kaçırmı'I. tı. 
Özer lı m n cc'lfap verdi: 

- İşte burası dedi.. Derde
mez de araba durdu. 

Özer yere at ladı sol elile 
kapıyı açtı sağ elini Kayaya 
uzattı . 

Kaya bahçe kapısından ayak 
atınca bu ıık a2'açlar arasında 
birini arar i?ibi bakındı. Yüre
ği çarpmağa baş!adı şimdi bir 
hamlede sevgili Arnanın kolla
rını açarak kendine arılacağı· 
nı, ağaçlar arasında Erkulun 
varlığilc karşılaşacağını sandi. 

Garip bir boşluk ve hüzünle 
içini çekti .. 

Özerin sesi : 
- İşte halamda kornayı du

yunca bizi karşılamağa geliyor 
dedi .. 
.. - s onu ı·ar -
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Üç İtalyan 
Fırkası 

- Baştara/ı 1 nci sahi/ede -
üç dört yüz bin kadarının he· 
men ortaya çıkabilmeleri müm
kündür. İtalya Habeşistanın 
hötlemelerini silahla karşılama
ya ve bu hötlemeleri ağırlaş
tıran her türlü harekete karşı 
ceğin davranmaya karar ver
mittir. 

İtalyan seferberllğl 
Roma, 1 (A.A) - Yeni İtal

yan seferberliği kara ordusunu 
45 bin şişi artırmış ve donan
mada terhisi lazım gelen 1913 
sınıfı silah altında alıkonulmuş
tur. 

Hava Lokarnosu 
Ve memel meselesi 
Paris, 31 (A.A) - Gazeteler 

bay Laval ile İngiliz ve Leh 
elçileri arasındaki görüşmelerin 
bir hava Lokarnosu yapılması 
ve Mcmel statüsünün zamini 
o1an devletlerin Litvanyaya 
karşı bir nota göndermeleri 
hakkında gelmiş olduğunu yaz
maktadırlar. 

Bu notada zamin devletler 
Meme! statüsünün noktası nok
tasına istiyeceklerdir. - -·---

Tan muhabiri 
Aleyhine dava 
Aydın-Yanlış \'e memuriyet 

haysiyetine dokunur yazıların
dan dolayı Tan gazetesi muhabiri 
aleyhine dava açtığımın sayın 
gazetenizle neşrini saygılarımla 
dilerim. 

Aydın mektupçusu 
Ag.h 

Aydın demiryolu 
Aydın demir yollarının da 

d evletçe satın alındığı malum
dur. 

Hat, halihazır teşkilatla dün 
gece yarısından sonra hükumet 
hesabına işlemeğe başlamıştır. 
Ayın sonlarına doğru satış mu
k avelesinin iki tarafça tasdik 
edilmesine kadar hat bu vazi
yette rahşncak, mukavelename 
tasdik edi 'dik!cn sonra adecek 

ö 

olan bir heyet t arafından devr-
~ ınacaktır ._ 

ilk kurş n 
Yıllık tören _______ .__.. ........ --~~ 
İlbay General 

Önemli bir 

Kazım 

söylev 

Ojrik 
verdi 

///.' k1trşmc at1111 mdcı7d 'för e11 
ÖDEMiŞ: 31 ( A.A ) - İlk konuştu. Butün halkın, sevgili 

kurşun tepesinde bugün yıllık köylülerin bu işi de benimse-
törcm büyük bir kalabalıkla mesini istedi. 
yapıldı. Ödemiş, Tire ve Bayın- :~rk havasın~n, .. ~-ürk gök-
dırdan binlerce halk gelmişti lerının namus ortusu olan bu 

ılb 1 K A o· 'k T" O büyük işi en kolay bir yoldan ay genera azım ırı . ı- .. 
d · 1 . başaracak olan halkımızın, koy-

re en arkadaşlarıle ge mı 1.. .. .. d · b v ı l k · . . umuzun evırme ag ı ı ı nan-
kısa ve çok önemh hır söylev d b ki d' v • • .. ı · . . .. . cm an e e ıgını raoz enne 
vermıştır. ilbay, bu guniın en katb. Ve çok alkışlanarak, ge-
seçkin ve önemli iş!eri arasın- cevi Bozdağ örnek köyünde 
da Atatürkün, ismet Inö- ge.çirmek ve Çavdar yaylasın-
nünün bütün ulusa karşı açhğı daki yol ve hazırlık işlerini 
Türkkuşu ve uçak hava tehli- görmek Uzere Ödemişten B}-

keıini bilmek davası üzerinde rıldı. 

Fransız buhranı bitti 
. Buisson ye i 

Jlaş tarafı 1 lud so1tifc<le 

Yeni kabine kuruldu 
Paris, 1 (Ö.D.) - Cumhur 

başkanı tarafından yeni kabi
neyi kurmağa memur edilen 
saylavlar Kurulu başkam B. 
F ernand Bouisson 24 saat için
de iş arkadaşlarmı seçmiştir. 
Böylece kamusal düşünü be
ğendirecek biçimde, buhran 
çabucak kotarılmıştır. Yeni 
bakanların listesi şudur: 
Başbakan ve iç bakanı, B. 

F ernaud Buisson, Devlet ban
kaları: B. Mareşal Peten, Her
ye, jozef Kayyo ve Lui Maren; 
diğer bakanlar; B. Perno 
(Tüze), Laval (Dış işleri), Ge
neral Moren (Sü), General De-

nen (Hava), Pietri (Deniz), Lau
rent Eynak (Tecim ve endüstri}, 

Pamade tFinans), Mario Rustan 
(Kültür), Raganon (Bayındırlık), 
Rolen (Müstemleke), Frosar (İş), 
Mandel (P. T. T. ), Jakye 
(Tarım), Katala (İçişleri danış
manı) erpeti (Tekaüd). 

• 
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Paris, 1 (A.A) - B. Buisson 
saat on birde EJize sarayına 

giderek kabinenin listesini 

cumhur başkanına verm iştir. 

Hükümet sah günü parlamen
tonun önüne çıkacaktır. 

Bay Buisson saylav bay 
Franklin Bouillona devlet ba
kanlığını teklif etmişse de bay 

Franklin ulusal birlik yolun
daki savaşına devam edeceğini 
söyliyerek bunu kabul etme
miştir. 

Bulssonun hayata 
Paris, 31 (A.A) - Yeni ka

bineyi kuran bay Buisson Mar
silya saylavıd,r. Kendisi endüs-

triel olup 61 yaşındadır. ilk 
defa 1909 da saylav seçilmiş
tir. 1924 senesinde tekrar se
çildiği vakıt sosyalist fırkasına 

2irmiştir. 1927 yılında saylav
hır kurulunun başkanlığına se
çilmiş ve bu yüksek ödevinde 

çok sempati kazanmıştır. Bay 
Buison 1933 senesinde sebebini 

bildirmeksizin sosyalist fırkasın
dan çekilmiş ve siyasal parti
lerin dışında kalmıştır. 

Sahff• a 

Bulgaristan komünistleri 
Hiikumet komünistJerle ıuücadele 

için yeni tedbirler alı)10r 
lstanbul 1 ( Özel) - Bulgaristanda içsel ( dahili ) işlerin ka

raşık olduğu, bir ihtilale do~ru gidildiği, komilnist!~r!n faaliyeti.e
rini günden güne artbrdıkları, mekteplerde komunıst talebe} I_e 
diier talebeler arasında mücadele bnşladığı, komünist höcr.eler~
ne dahil bulunan yüzlerce talebenin tardedildiği, hükümetın bır 
ihtilale karşı gelmek için fevkalade tedbir ittihazına Jüzum gör
düğü Sofyadan bildiriliyor. 

••i••= 
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lııgiftere ile 
Anlaşacak ını1 

LONDRA, 31 (A.A) - Bay 
Valeranın İrlandnnın İngiltere 
ile yeni anlaşmalar bağıtlama- , 
sına eğin olduğu suretindeki 
diycv burada iyi karşılanmıştır. 

İngiltere hükumeti hayvan 
ve maden kömürüne kait In
giltere - İrlanda takas uzlaşma
sını genişletmey e hazırdır. 

Dominyonlar bakanı bir diye
vinde İrlanda delegesinin aşa
ğıdaki sözlerini seyJemi§ oldu
ğunu bildirmiştir: 

İngiliz ıiyasasını sağlıyoruz. 
Şiyaıal anlaşmazlıklarına rağ
men ve yabancı memleketlerde 

lrlandanın lgiltereye karşı kul

lanılacak bir alet olduiu anla

şılmış ise bunun yanlı4 oldu
ğunu ağıkça bildiririz. f rJanda 
bu gibi creğJerc alet olmıya
caktır, 

Isparta da 
1stanbul l ( Ö zel ) - Ispar

ta gülyağı fabrikası bir hafta

dan l>eri çalışıyor. Bu yıl 80 
kilo gülyağı çıkaracaktır. 

Hafta tatili 
Istanbul 1 ( Özel ) - Daire

lerde ve müesseselerde hafta 

tatiline bugün ~aat 13 te baş
Jandı. 

Silivride yangın 
İstanbul, 1 (Özel) - Siliv-

rının Çanta köyünde 

yangında altı ev yandı. 

Türkofis 
Başkanl1ğı 

çıkan 

Ankara 1 (A.A) - Türkofis 
başkanlığına maadin bankası 
direktörü Necdet Alp tayin 
edilmiştir. 

Yunan· stan 'da 
Kralcılar 
Atina, 1 (A.A) - Metaksa

sın krallık partisi toplanmıştır. 
Aykaçlar Kamoya başvurmak
sızın krallığın hemen yeniden 
kurlmasını dilemişlerdir. 

....... 
E ki ispanya kralı 
karısını boşadı 

lstanbul, l (Özel) - Paris
ten bildiriliyor: Eski İspanya 
kralı Alfonsun karısı kraliçe 
Viktoryadan mahkeme kararı 
ile ayrıldığı, Alfonsun kraliçeye 
ayda 7000 sterlin vereceği 

Madritten bildiriliyor. 

Japonya 
Çln-f nçuku ınırlarınd« 

Londra 1 (A.A) - Japon 
hükümetinin Çin-1\fapçuku sı
nırındaki askersiz mıntakanın 
genişletilmesi isteği henüz res-

men bildirilmemiştir. Ancak bu 
mıutakanın geniıletilmesi i!!lte

ği henüz resmen bildirilmemiş
tir. Ancak bu mıntakanın Pe
kinden öteye genişletilmesi ar-

sıulusal bir meseledir. Çünkü 
Pekinde ve Ticntsinde yabancı 
devletlerin askerleri vardır. 

Biiliicüstaııda ıııütlıis 

Z lzele1er oldu 
Simla, 1 (A.A} - Dün Bü

lücüstanda yaman bir yer dep-

renmesi olmştur. Küettada 
ölenlerin sayısı bin kadar oran-

lanıyor a da altmış bin nüfus 
barındıran bu şehir baştan 

aşağı yıkıldığı için herhalde 
ölenler daha çok olmak la
zımdır. Keiat şehri de harap 
olmuştur. Mastung şehriyle et

raftaki köyler ahalisinin beşte 
dördü ölmüştür. Keracı henüz 

sağlanmıyan haberlere göre 
bir yandan Küttanın başlıca 

çarşılarından biri yanmakta 
olduğu gibi öbir yandan ya
man bir bora esmektedir. 

Kücttanm kozey babsmda 
yüz kilometre kadar ötesinde 
önemli bir sınır karakolunun 
bulunduğu Samon şehri büs
bütün harap olmuştur. 

1 ava telıJikesini 

Bilenler 
Ankara, 31 (A.A) - lstnn

bul tccimenlerinden Burla kar
deşler Türk Hava kurumuna 
1000 lira vererek hava tehli-

üye yazılmıştır. 

Son dakikada bildirildiğine 
B. Palmad finans bakanlığını 
reddettiiinden bu bakanlık 
B. Kayyoya önergenlenmiş ve 
onun tarafından onanmıştır. 
Tecim donanmışhr. Bunun için 
eski kabinede bu bakanlığı 
yapmakta olan B. Bertrandın 

Nev-Yorktan dönmesi bekle
nıyor. 

3tSt 
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Gazetelerin mUtaleaları 
Paris, 1 (A.A) - Gazete

ler Buisson kabinesini iyi kar
şılamakta ve başbakanın bü
tün partileı·de dostları oldu
ğunu yazmaktadırlar. 

Pöti Parizicn gazetesi çabuk, 
açık ve iyi iş gören Buissonu 
tebrik clmektedir. B.u gazete 
yeni kabinenin frangı koruma 
kabinesi olduğunu ve bütün 
ülkenin onu müdafaa edec_
ğini yazmaktadır. 

Jurnal yeni kabinede para
nın kıymetten düşüriilmesini 
istiyen h~ç bir üye bulunmadı

ğını hatırlatmaktadır. 

B u G U N 
Senenin en şen ve en güzel iki büyük filmi birden 

TALI KUŞU : ! KEDi AY A.GI 
Gustav Frölich - Maria SoJvcg Harold Lloyd - Una Merkel 

Şen şakrak ve şarkılı filim (AJınanca) : İki ssıat mütemadi kahkaha (Fransızca} 
~~&~1;~;1~ 

Ayrıca FOKS dUnya havadisleri 
rz:ZZ7..7..ZZ71727-.7.7./Z7J:z7...7.Z7.Z'Z7...zz:zzT"J7J....7.:z7:7.:ö 

DİKKAT : Günlerin uzaması dolayısilc seans saatları da değişmiştir 
Her g ün 17 - 19 - 21.15 perşembe 13 15 t alebe seansı - cuma 13 - 15 ilave seansı 
He!· iki fil; m de büyük olduğu için tam bir seans devam eder.Yalnız son seansta gelebilen 

seyircilerimizin iki filmi birden görebilmelerini temin için çarşamba, perşembe, cuma günleri 
21.15 secınsında "Kedi ayağı,, filmi diğer günlerde "Tnli kuşu ,, filmi gösterilecektir 

Ucuz fiyat - Serin bir salon - iki büy'jk filim 

a 
Hafta tatili kanununun tatbiki dolayısile seanslar Şll şekilde tertip 
edilmiştir. Pazar .. bugün,, 13 - 15-17-19-21.15 Dıger gün er .. 
17-19-21.15 Cun:artesi 13-15 mekteplilere mahsus seans 

itibaren son seansta .. Tali l·u u,, rröslerilir 
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Meşrutiyetten ör.t:e ve sonraki Ar-navutlut· vak'aları 
w 

Yazaır:a ; Sü.ley:o:ıa::n. S•:r:rı --7 

Ş msi paşanın karakterine biı· nazar - Paşa kızd mı, 
Düşünemez, deli gibi olurdu. Hayatında 

En çok sevdiği kitap Battal Gazi idi 
- Türklerin umuıu dahiliye 

ve hariciyede kendilerine ml!b
sus metin ve ıuuayyen siyaset
leri yoktur. Bazen Türkiye 
umurunu müneccimbaşı!ar ve
yahut Afrilradan ğelme siyah 
kızlar ağalarının istedikleri ta
rafa sevkettikleri vardır. 
Şu halde bu söz !erazi~in 

bir gözüne, Arnavutlugun şım-
diye kadar izah edilen perica
niyeti diğer bir gözüne konul-
duğu zaman vazifenin azame
ti bütün beybetile tebarüz eder. 

Malum olduğu vcçhile yıldız 
azgın amavutları, korkusundan 
himaye ederdi. 

Mazlumların abu figanına bü
tün makamat kulaklannı tıkar
sa ve hatta azılılar terfi ve tal
tif ile teşvik edilirse orada 
asayiş, orada hikmeti hükumet 
tecelli eder miydi? 

Bununla beraber bırstiyan

ların hami ve sahibi olan Av
rupanın müslümanlar hakkıuda 
zerrece rahmü şefkatta bulun
maması cihetinden namuskar 
halkın çektikleri anlaşılabilirdi. 
Buna rağmen Alman hariciye
ıinden Ankel Hart "Balkan 
akvamının isyanları daima ya 
vera-i tahsilindeki suiistimallerin 
ya umumı tekilifin adaletsiz 
taksiminde• ıreya Yergi baha
nesile zulüm ve itiaaftan neıet 
etmiştir,, demişti. Bilmem bu 
nazariyeye gülmek mi, yoksa 
aglamak mı lazımdır. 

İşte Şemsi paşanın 316 se
!lesinde memuriyeti mahsusa 
tle Arnavutluğa tayinindeki 
v:ıziyet bundan ibaretti. 
Şu halde bütün bu fenalık

larla mücadele etmek için 
Şemsi paşada bulunması lazım 

gelca karakterler ne olabilirdi? 
Yani bu kumaadanda gerek 
fitri ve gerekse kesbi ne gibi 
bassalar aramak Jizımdı. Biz 
bunu tetkik edecek değiliz. 
Bunu tarih tetkik etsin. Biz 
yalnız Şemsi paşanın bu giri
veye düştüğü zamandaki hususi 
ahvalinden bahsedeceğiz. Me
reklılar paıanın bu mufassal 
hususi abYaliaden evYeli şah
siyetini ve sonra da resmi 
icraatını anlamıf olacaklardır. 
Şemel pa,anın mizacı, 

malumatı ve 
hususlyetlerl 

Şemsi paşa uzun boylu. dinç, 
sağlam, beyaz tenli ve güzel 
bir tenasüp sahibi idi. Genit 
omuzlu, kahn kernikli idi. Ça
bk kaşları hırsıcah ve arzuyu 
fan ile cebbarlığının manidar 
birer şahidi idi. Dinç vücuduna 
ihtiyarlık süsü vereceği için 
Mekkede saldığı beyaz sakalını 
birinci numara makine ile traı 
eder ve çok muntazam giyinir
di. Türkçeyi Boşnak şivesi an

laşılacak tnrzda ~öylerdi. Ma
lumdur ki kendisi Arnavutların 
Koç kabilesine mensuptur. Ken 
di ifadesine nazart:n esasen 
Arnavut olup diğer kabileler 
gibi Boşnaklaşmıştır. Netekim 
Boşnakçayı güzel söylediği hal
de Arnavutçayı pek anlamazdı. 

Debdebe ve alayışa teb'an 
baheşker değildi. Yalnızca otur 
duğu evin mefruşat ve terti
batı vasat bir aile hayatı de
recesinde idi. 

Kendisine ifası zaruri olan 
ıhtiramı göremeyince duçar 
hakaret olacağını zan ederdi 
Tabasbus sevmez.di ama müna
tebet düşürl\lerek icra atan-

Bu izahattan maksadım bir 
çok kimseler tarafından Şemsi 
Paşanın daha sağ iken bile 
eli çubuklu, poturlu. bir köy 
ai'ası zan edilmesidir. Hatta 
323 senesi bida etinde İstan
bulda gosunyada bir hudut 
ihtilafının ve teşkilatının ya-
pılmasına memur edilen bir 
miralay Paşayı görmezden 
evci bana bu yolda sualler 
sormuştu. her halde Paşa bir 
tepedelenli Ali Paşa değil, 
15 yaşında askerlik disiblilini 
kabul etmiş ve 44 sene bu 
zabb ve rabtı albnda yaşamış
tır. 

Paşanın ruhi ahvali halle
dilmez bir muamma idi. Hil
katın ııt şeyleri bir araya top
Jamakta en büyük bir numu
nesi sayılabilir. 

Meseli müteasııp, asabi ve 
müıkülpcaentti. Taassubu -çok 
ileriye vardırmıştı. Kendisinin 

itimat ettiği bir hoca bir defa 
ona fotograf çıkarmanın günah 
olduğunu söylemiş paşa bütün 
fotograflarını onun önünde so
baya atarak yakmıştı. Maama
fib paşa hocalann da şeyhlerin 
de düşmanı idi. Yalnız bunla
rın içerisinde kendi karakte
rine uygun bulduklarına }ıür
metten geri durmazdı. Nitekim 
Pizrende vaktile bir devrialem 
gezintisi yaparak çok büyük 
tecrübeler görmüş olan Bektaşi 
şeyhi Adem babanın sohbe
tinden memnun olurdu. Namaz 
kılardı, hatta bir yere giderken 
yollarda bile.. Hıristiyan köy
lerinde ne kadar büyük ihti
yaç karşısında bulunursa bu
lunsun onlarm ekmek, yoğurt 
ve sair ev mc.hsullerini yemezdi. 
Bıyıklarını Vilhemkarı uzatan 
zabitleri görünce adeta çileden 
çıkar, sebepsiz ve hikmetsiz 
olarak kendilerine hakaret 
eder hapsederdi. 

Asabiyete gelince 
Şemsi paşaya karşı beslenen 

nefretin en büyük sebebi bu
dur. Kendisi öldürüldiiğü za· 
man şenlikler yapan ve namı
na cehennemden mektuplar 
geldiğini ifade edenler hep bu 
asabiyetin kurbanı olanlardı. 
Pap kızdı mı diışünemez, deli 
gibi olurdu. Kalpler kırar, gö
nüller parçalardı. Sesi çıktığı 

kadar bağırır. Kim olursa ol
sun üzerine yürür, ağzına geleni 
söylemekt~n ve hiddeti geçin· 
ce~ e kadar muhatabını berbat 
etmekten çkinmezdi. 

Buna binaendir ki kendisine 
yanaşmak istiyenler ya korku
dan veya külah kapmal: için 
riyakarlıldarda bulunurlardı. 

MalOmab 

fız ehmct efendinden nifa
bayı öğrenerek eski inşa ki
ta"plannda öteleri ka a!amQlar 
yazmıştır. 

Manmafih birçok muame· 
lelerle meşgul o~a, o1a tah:-ir 
usullerinin o zamanki e!~-;ti

kiyetini kavramı~h. Karşısına 
katibini alarak yaz emr:yle 
başlıyan ihtarı mü~c.:k ıp bir 
çok ı;özleri durmas121 ·1 !i3y~e
miye başlardı. Her hr.!tle bu 
ifadeler arasında bir rnnks&t 
ve ruh vardı. İşte k:.tibin 
vazifesi o maksat ve rahu ih
lal etmemek fail ve mefulleri 
yerli yerine koymaktan ibaret
ti, Kaba lisanını an'ıyamıyan 
katibi, defaten vaziyeti kavra
yıp tahrir kabiliyetini göstere-

! 
mezse paşa nazarında hiç mcn
zelesine sukut ederdi. 

Bu ifadatımı teyit eder kü
r çük bir vak'a <:.nlatayım. 
\ Karadag hududunda Çakor 

kulesinde Y ezero meselesinin 
halli sırasında Şemsi paşa, hı
tar müşir Osman paşaya bir 
telgraf yazılmasını istemişti. 
Şimdiki -Maraşal F cvzi- o vakıt 
crkanıharbiye reisi miralay F ev 
zi bey huzurunda beni yanına 
çağırarnk bermutat yaz demişti. 
Osman paşaya çekilecek tel
i'raf aşağı yukarı şu mealde 
idi. 

"Karadag hududunda çok 
berzah mevkideyim. Yiyecek 

içecek yoktur sıkıntıda
yım. ,, Ben bir çok ifadat ara
sındaki bu hülasayı tespit ede
rek yazarken berzah kelime
sinin yerine hicra kelimesi 
kullanmışım. Mutadı veçbHe 
derhal oku dedi. Ve okudum. 
Hicra kelimesini görünce kı
yametler koptu. Kendisine 
yabancı bulduğu bu kelimeyi 
niçin yazdığımı ve bu salfihi 
yeti nereden aldığımı söyleme
ğe başladı. Düşündüm paşa 
haklı idi. Çünki berzah başka 
hicra başka idi. Netekim Fevzi 
bey de paşaya iltihakla bu 
sözün tashihini bana söyledi. 

Yıldıza yazdığı veyahut üze
rinde işlen esi IGzımgelen 
layiha veya yazılan yine 

not ettirir ve odama çe-
kileı-ak orada dağınık ifadeyi 
yerli yerine getirmek (ruhuna 
halel getirmemek şartile) mU
ıısaade ederdi. 

Bunun içindir ki Mustafa 
Rağıbm Akşamdaki tefrika
s1nda Şemsi paşanın yazılarını 
öteki beriki mektepli zabitle
rin yazdıkları yolundaki ifade
leri yanlıştır. 

Paşa cehalet ve taassubun 
imtizacından hasıl olmuş garip 
fakat saf bir varlıktı. Yirmi 
otuz sene mütemadiyen Battal 
Gazinin acem düzmesi kitabını 
binlerce defa dinlemiş, içindeki 
acem mübalağalnnnı ve hurn
felerini şayanı hayret bir teldk
ki ile kabul ederdi. 

15 teşrinievvel 323 tarihinde 
Berenada vakit öldürmek için 
vesile aranırken epeyce zaman
d:mberi okuyamadığı bu kitabı 
Berenada aratmış bulnmayınca 
Akovadan getirtmiş ve evvela 
bana okutmak istemişti. Şcmşi Paşa 1299 da Serfiçe 

ve havaJisinde cşkiya taki- J Ben o taş basması ve ken-
bine memur ve kolağası rüt
besini haiz iken merhum mü-
şür Matlı Recep paşanın ib· 
ramına dayanamıyarak okuma 
öğrenme hevesine düşmüştü. 
Taburunun bafÇ&vusu olan Ha-

dine has şiveli yazıları o za
mana kadar okumamış oldu
ğumdan okuyuşum beğenilme
di. Kitap doktor Mustafa Asım 
beye okutturuldu. Bu kitap 
akunurken saygı il~ dinlenirdi. 

...... _.... -

ahi esi d .. ş 
Bu düşüm gazetelerde hayret uyan

dırmadı Paris borsası kapalıdır 
Bir kaç bankanın kasaları mühürlenmiştir 

Pm·istea bfr 11wuz'lra 
Paris, 31 (A.A) - Flanden 

kabinesi ıünomal yetkiler pro
jesinin naylavlar kurulu tara
fından oya konulmasında 151 
rey ile atınhkta kalmış ve çe
kiliınini vermiştir. Proje 202 
oya karşı 353 ile reddedilmiş
tir. Kabine buhranının süratle 
kotarılaceğ'ı bekleniyor. Baş
bakanlık için saylavlar kurulu 
başkanı bay Buisonun adı ileri 
sürülmektedir. 

GrUfmeler 
Paris, 31 (A.A) - Saylavlar 

kurulu başkanı bay Buison sa
bahın dördüne kadar türlü gu· 
rupların başkanlarile görüş
müştür. 

Bay Buison ıaat 9 da Elize 
snrayına gidecektir. Söylendi
ğme göre Cumliur1uk başkanı 

bay Buisonu yeni kabineyi kur
maya memur edecektir. Bay 
Buisonun birleşik sosyalistler
den Lui Marenin Cumhuriyetçi 
birliğine kadar bütün grup!arı 
bir araya getirecek bir kabine 
kurmak isteğinde bulunduğu 
sanılmaktadır. • . 

Bay Buison; bay Pietri, bay 
Mandel bay Heryo ve sosya
listlerin bir heyetile görüşmüş· 
tür. Sosyalist saylnvlardan bay 
F osardın iş bakanlığına getiri
leceği söylenmektedir. Y eoi 
hükumetin bugün kurulacaiı 

umulmaktadır. 
Bay Heryonun rıcası 

Paris, 31 (A.A)- Saylavlar 
grubunun gece toplantısında 
bakanlardan bay Heryo finan-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
Bahadırlıklar, dev muharebe-
leri paşanın göz yaşlarile kar
şılaşırdı. Kitap bitince Battal 
Gaziye fatihalar ol::unurdu Paşa 
sonra bu gibi kahramanlıklann 

mefkudiyeti esbabı aranır, va
tanın perişanlığı bu gibi kah
ramanlıkların artık görülmez 
olmasından neşetettiğini söyledi. 

Bu mantıktaki isabetsizliğini 
gören Fevzi bey bir gün bu 
kitabın düzme olduğunu zım
nen söylemek isteyince paia 
hu sözden gücenmişti. Doktor 
Mustafa Asım bir gün Çakarda 
raf üzerinde bir zabitin ''teeh
hül aleminde,, nanı milli roma
nile Simon ve Mnri romanını 
bulmuştu. Bunları okumak ar
zusunu izhar etti. Paşa kabul 
etti. 

Ramazan gecesi hudutta bun
lar uzun uzun okundu. 
Fakat keşke okunmaz olaydı. 

Çünkü bunların kahramanlaı ı 
paşa tarafından uzun uzun ten· 
kit edildi ve hazırı bilmeclis 
imişler gibi onların hayallerine 
suratlarına gıyaben bağırmağn 
başladı. 

Samiin bu şekil tenkidi hay
retle dinlemişti. 

-Sonu Vaı-

sal baıı kontrollere işaret et
miştir. Heryo her şeyden önce 
spekülasyona karşı savaşmanın 
bir :zorag olduğundan babset- ı J(k unca çekilimiıı. venm ıcıbıl.: 
miş ve saylavlardan genel oyu lıinans bakanı 
dinezlemek (tatmin etmek) Ye Bny Y rmmı Mm·tcn 
projeyi kabul etmeleri ricasın• ve doğru lisanı bulmamış ol-
da bulunmuştur. duğunu yazmaktadırlar. Say· 

Parls bankalarından lavlar finans bakanının bay 
Bir kaçının kasaları Flandene kartı içten bir surette 
MUhUrlendl hareket etmit olmasına rağmen 

Paris, 31 (A.A)-Cumhuriyet başbakanın kendisini feda et-
müddeiumumisinin Paris ban- mit olmasına çıkışmaktadırlar. 
kalarından bir veya birkaçının Jcrmen Marten çekilmesini ta-
kasalarını mühür altına almıt mamile öıgUr olarak vermiş 
olduğu haber verilmektedir. olduğunu söylemektedir. 

Pöli Parizien gazetesi bu Pöti Jurnal Flanden kabine-
bankalar arasında Tuminetcls sinin düşmesini şahsi başarım 
bankasının adını vermektedir. saymaktadır. Bay Flanden ile 
Birçok telgrafhanelcrde borsa Jermen Martenin frank kıyme-
fiyatlarım bildiren telgraflar tinin indirilmesine karşı olma-
tutulrnuştur. ları anlaşılabilir bir iştir. Fakat 

Kabinenin düşmesi hiç onların görtişUnfi duygu yoluna 
hayret uyandırmadı ğötürmek istemelerini anlamak 
Paris, 31 (A.A)-Bu sabahki güçtür. 

gazdeler Flandcn kabinesinin Parls bor - ası kapah 
düşmesini hiç bir hayret bel- Paris, 31 (A.A) - Eko dö 
deği ve hatta en ufek bir Pari gazeiesi Parıs Borsasının 
acınb bile ıöstermeksizin kay- bugün açılmıyacaiı yaı.makta-
detmektedirler. dır. Borsa cumartesi ıünleri 

Bazı gündelik gazeteler bay hiçbir zaman çalışmamakta 
Flandenin görüşüler arasında olduğundan ancak pazarteQi 
kullanılması gereken en uygun günü açılacak demektir. 

•••••••••••••••••ııııııııııııııaıııııııı•ı•ııııııııııııııııııııııııııeııı•aııııııııııııı 

Hitlerin projesinde 
Silahları azaltmak için bir plan 

Varmış - Banş plebisiti 
Londra. 11 ( A.A ) - Bazı 

1 

Özel silah tecimeninin yasak 
gazetelere göre B. Hitlerin Si- edilmeı hakkında toplanan oy-
lihsızlanma projesinde silahla ların 487,636 sı bu yasaktan 
rın tahdidi hakkında bir plan yana ve 37,364 ü da yasağa 
vardır. Bu silahların seviyesi karşı çıkmıştır. 
Fransa, İngiltere, Almnnya ve Diğer taraftan sal~ırgan bir 
İtalya arasında bir anlaşma ıle ulusa kariı süel tetbırler alın-
t~ıb!t ol?nncakbr. Bu iş İngiliz malı mı, alınmamalı mı? Sure-
hukumetıne bırakılacaktır. B. tinee sorulan bir sorguya 86 
Hitler sivil halkın tayyare bom- bin 664 kişi hayır ve 888,875 
bardumanlarmdan korunması kişi de evet demiştir. Bundan 
için de bir mukavele yapılma- başka 375,061 kişi yadsül ber-
sını isiemektedir. kitelere taraftar o!duklarını bil· 

Londra, 31 (A.A) - Uluslar dirmişlerdir. 
kurumu İngiliz birliği tarafın- Lord Robert Sesil bu plebist 
d~n düzgülencn barıı plebis- sosuçunun parlamento üyelerine 
tine Londra ahalisinden bir ve genel oya blidirilc~eğini 
milyon 500 bin kişi g•rmiştir. söylemiştir. 

kşamı snilt 21 de 

ehir • 
gazı .os a 

Büyf k bir gece eğlencesi hazırJanunıştır 
Eğlencenin mükemmeliyeti için herşey yapılmışbr 

Şıklık, zarafet ve dans mUsabakalarr, b:rçok 
sUrprlzhıır ve emsalsi b"r ece .. 

Hatta tatilini Pazara çeviren inkılap şerefine 

Önümüz el<i Cumartesi gecesi 
ilk eğlence gecesi oli1cC!!~tlr 

1-5 ~~~git! 
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GUnUn mevzuları 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Bazı vergiler iç borç· 
lanmıya e mez j? 

~<C>·-· 

Buhran ve m ·· vazene vergileri .. 
----------------~ 

• f , •• .......... 
1000 uçak ve 10000 
Uçmanımız olmalıdır 

_., ., .. ,., .. ., . , ' • • 1 ....... ~ 
Nüfus sayımı 
Talimatnamesi geldi 

-·-·-·· Numaralama bitince 
mıntakaları tesbit 

genel sayım 
edilecektir 

edilecektir. Numaralama işinin 

l tam olarak yapıldığı bildirilen 
yerlerde yapılan teftişler so
nucunda hatalı görülen yerle
rin alakalı memurları (Beledi
yesi olan yerlerin şarbaylar ve 
köylerde muhtarlar) Sayım 
yasasının 6 ncı maddesi hük· 
müne göre ceza göreceklerdir. 
Muvaffakiyeti ırörülenlerde tal· 
tif edilecektir. 

Sayım memurluğu va:ıifesini 
makul bir mazerete mllstenit 
olmıyarak kabul etmiyenlerle 
talimatname bilkmtine mugayir 
bulunanlardan beş liradan 25 
liraya kadar ve sayım memar
lupna tayin olunanlann bu va• 
zifeyi kabul etmelerine mani 
olan kimselerden 10 liradanSO 
liraya kadar hafif para cezuı 
alınacaktır. Bu cezayı llbayhk
larda İlbaylar, llçebayhklarda' 
Uçebaylar, Nahiyelerde Nahiye 
direktörleri tayin ederler. Ce
zaların itiraz ve temyizi yoktur. 

Nüfus ıayımının bazı vergi 
ve ınükellefiyetler konulmak 
gayeıile yapıldığı hakkında 
halkta bazı ılipheler uyanmaıı 
muhtemeldir. Böyle bir şOphe 
sayımın doğru yapıl•asına ma
ni olabilir. Binaenaleyh, ıayı
mın hiç bir verıi ihdası gaye• 
sile yapılmadığı, htikumetin bu 
itte buna benzer hiç bir ınak
ıadı bulunmadıj'ını halka iyice 
anlatmak lazımdır. Halkın 
vercceii izahabn hiçbir zaman 
kendi menfaabna dokunacak 
şekilde kullanılması varit de
ğildir. Bunun içindir ki birçok 
para sarfedilerek birçok va· 
tandaşlann emeği ile yapıla· 
cak olan sayımın gayet doğru 
olması ve bu suretle nüfusu 
hakkile tanıyarak devlet ve 
milletin ona göre çalışabilmeıi 
için sorulacak sorgulara doj'ru 
cevap verilmesini lemin etmek 
bütün vatandaşların menfaatı 
iktizası dır. 

Numaralama bittikten sonra 
sayım mıntakaları teşkil edile
cektir. Bir sayım mıntakası, 
sayım günü bir memurun ıa• 

bahın saat sekizinden ve en 
geç akşam ortalık karanncaya 
kadar dolaşabileceği ve en çok 
200 nüfus ihtiva eden bina 
adedinden mürekkep olacaktır. 
İzmir, Ankara ve İıianbulda 
sayım mmtnkaımın kaçar nti-
fusluk olacaiı sonradan bildi
rilecektir. Belediye tcıkilib 
olan ve o!mıyan yerlerde teı· 
kil edilecek her sayım mıata
kası içinden bir (Mıntaka bina· 
lar cetveli) vücuda getiril•· 
cektir. 

Odaları 
Kurultayca odaların 
Sallhlyetlerl artırlldı 
Ankara ya giden Tecim ve 

endftıtri odalan delegeleri iz
mire dönmüşlerdir. Oda genel 
sekreteri bay Mebmedali bir 
hafta aonra İ•tanbul yoluyla iz
mire dönecektir. Odalar kurul
tayında çok önemli kararlar 
alınmıştır. 

Kurultay kararı gereğince 
evvelce mıntaka ticaret müdür-
lükleri tarafından görülen işler 
tamamen tecim odalarına bıra-
kılmış ve odaların salahiyeti 
artmlmışhr. Bundan sonra Te
cim ve endüstri odaları bir iti 
araşbnrken yalnız Tecimenle
rin ( tüccarlann ) değil; ayni 
zamanda umumi bakımdan 
memleket ihtiyaçlannı da gözö
nünde bulundurarak kararlar 
alacak ve önemli işleri bu ba-
kımdan ela tetkik ederek ona 

mütalea 
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merika karalarının başşarı: Harlem 
Zenciler aşk içinde yaşamaktan büyük zevk duyuyorlar 

Harlemde kumarhane ve kiliseler en çok olan binalardır 
Karalar her fırsatta geçit resimleri yapıyorlar .•. 

Harlem, karalama lllkeaidir. 
.. radıa ıülilmHYİfler, çabklık
lar ağJayıılar, bağanılar, tepre
aftler, danılar, kıvranışlar ve 
umutsuzluklar, berşey son had
cla çıkmıtbr. Herteyden ziyade 
tahribat yapan aıktır. 

Eski bir Holanda kelimeıi 

ı>la ı Harlemia " SeYgi fan ,. 
manasına gelmemesi ne yazık! 
Mahattan yarım adasının ucun
daki bu kçük arsa adacığı o 
Yakıt tam yaratan adı hulmut 
elurdu. 

Medeni karalar araaında ba
aa rehberlik eden Betai Con
ton bana sordu: 

- Dikkat ettiniz mi: Har
Aem bir rübab ıeklind•dir. Bu 
•İr •emboldilr, zira burada iki 
Jllz bin insan yar ki, en duy
plu muzik Aleti gibi titriyor
lar, ıütümıiyorlar. Siz tiyatro
da göaterilenlere, yahud ayak
kablarınız parlatan luıtracıla
n bakarak Amerika Karala
nnı tanıdıaız mı sanıyorsunuz? 

- Yok camm; Oblan Ce
aubda çiftliklerde de gördüm. 
Oradaki eski f amilyalann sadık 
emektarları. 

- Okadar sadık ki, ne gfi· 
linç! Onların adanı bile almıı · 
lar! Bunlar çok hoı olabilir, 
fakat burada baıka şey var. 
Benim tercih ettiğim bir me
deniyet! 

- Neye tercih ettiniz? 
- Ötekine - Benimkilerin 

medeniyetine! 
- Nasıl .sizde mi? 
- Evet, ben de onlardanım. 

Pek eski bir ıey. Kanım çok 
karatmış, içinde Fransız kanı 
bile var. Bilhusa lnriliz kanı. 
Fakat damarlanmda yalnız bir 
damla kora kanı bile olaa, dtız 
uçlarıma, mavi giSzlerime rağ
men yi~e onlarla beraberim. 
Bundan üzüldüğilmü sanmayı

aız. Onlan tercih ederim Ye 
Betoy, açık mati ıözlerinde 
bir an alet parlatarak başını 
kaldırdı. Oaunki akpm bana 
Hanemi gezdirecek. Betainin 
parmağında Dlf&n yldjii yok. 
tam kapaacbp yerde bir er-
kek üniv X 

hk ipreti, vaadlar taati ettiği
tini söıteriyor. Kiminle oldu
juna anlamap merak ediyo
rum. Onun sanıın ve gül renkli 
bir delikanlımı, yoksa ıssız bir 
rece ribi kara mı? 

Kara Bohemya 
Ne sanıın, ne kara ıaçlan 

Betai ıibi düz ve koyu, çok 
pzel bir delikanlı. Nevyork 
için biraz eamerce. Bir melez, 
o kadar beyaz bir melez ki 
"Karalar kabul edilmez,, lev
baaıaı taııyan otellerde bile 
güzelce bir oda arayabilir. 

- Harlemde, diyor, metre 
murabbaı beaebile Afrikanın 
her hangi bir yerinden daha 
çok kara var. 

Oldukça pejmürde göriinüşltı 
bir lokanta önünde otomobil
den endik. Betsi bana baktı: 

- Pek hoılanmış gorünmi
yorsunuz. Halbuki tarihi bir 
yerdeyiz. 

- Tarihi bir şey göremiyo
rum beni 

Delikanlı arkadaşımız söze 
kanştı! 

- Julya Annamn büyücülü-
iü çok methurdur. 

Julya Ana! Diye çağırdı. 
Bir ses duyduk! 
- Bir <!akikial Geliyorum 

oğlum. 

Julya Ana hakiki bir Zenci. 
Yüz kiloluk titriyen lop etler. 
Ellerini kalçalarına bayayarak 

iptida "Gizli ,eyler bildiğini,, 
itiraf etmek istemedi. 

- Yok canım, sadece ye
mek yapmasını bilirim. 

Betsinin ni,anlısı EUington 
onu yalışbrdı: 

- Amma yemeklerinize öyJe 
şeyler sokuyorsunuz ki aşkA 
niyeti olmıyanlar bile aşık 

oluyor. 
Kadının maddi çiçekli göğsü 

memnuniyetli bir kahkaha ile 
dalralandı. Betai ısrar etti: 

- Meseli, ,u kaçük Kleo· 
patra! 

Julya Ana eline kalbini da
yayarak: 

- Ne yapayım, o kızcaiızl 
qktan 61.tin mü bırakmalıydım? 

•kı a-dilice HYdiji hir 

receğini söyleyince saat ikiden 
başlıyarak çalışmağa koyul-
dum. O, içeri girdiği vakit 
suratını ekşitmişti. Ben de, 
kendi kendime iyi ekşit su
ratım! Diyorum, göreceğini 
g5rürsün ... ,, Ertesi gün ... bel
sin hikayeyi bitirdi: 

- Ertesi gün Kleopatra 
kemanciaiyle evlenmişti. İşte 
bizim Jubyanın beeeadifri it
ler •.• 

EIJiegton gülümsedi! 
İşin en güç tarafı aşka so· 

ğuk duran erkeii veya kızı 
bir lokantaya sokmaktır ... 

Mükemmel bir yemek yedik. 
Şimdi mahzen kahnı ziyarete 
gidiyoruz. Gizli bir merdiven· 
den iniyoruz. Ağır bir kapı 
açılıyor sonra bir diğeri 

şimdi aydınlık bir yerde-
yiz. Yüz kadar ba, titri
yen dudaklarla oyun ma
sası üzerine eiilmişler ... birden 
haykırmıılar: Kahve renkli iki 
pehlevan birbirine yumruk 8a· 
vuruyorlar. Birisi yere yuvar
lanıyor. Bir 1 adan üze İne atı
lıyor .. Meleğimi öldürdt•!,, diye 
inliyerek "melek ölmemi,, sa
dece bir iki dişi eksilmiştir. 

Ellingtona sordum: 
Bu kumarhaneye ne biçim 

insanlar geliyor? 
- Her biçimi! Zencilerin çok 

oyuncu olduklarını bilirsiniz. 
Onlar kadar kamarcı olan 
birde Çinliler var belki. Bahsa 
giritmek, heyecanlanmak için 
her vesileden istifade eder. 
Böyle kumarhaneltr çoktur. 
Burası 17 nci asır sonundan 
beri karalarıu bir toplantı yeri 
olduğu için burasım gösterme· 
ği tercih ettim. 

Fakat bunun yan nda san'at 
da ihmal edilmez. Otello gibi 
piyesler çok gösterilir. Harlem 
Şekispire atıktır. Shokespvov 
yara bırakmaz. Bütçeyi düzelt
mek için tiyatrolar hemen 
.,Tom Omcanın Evi,. ni gös
terirler. Ozaman yer kalmaz. 
Bütün Zencilerin ailadıiını 
görmek iı.terseniz yakında 
böyle bir temsile gitmeJisini. 
Şimdi küçük bir kabaraya 

ıiriyoruz. Başlamış olan açıklı 
şarkıyı dinleyoruz. 

,.Bütün gün üzülüyorum 
,,Bütün gün yaslanmm 
,,Ôyle yalnızım ki ben 
"Ümitsizim, ne yapacağımı 

bilmem ! 
daha çok 

1 

ıarkılar deki bu hllzün aşkın 
kardaııdır. 

Bizi sonra göğsüne basan 
"Cotton Club,, aklann en çok 
ıittikleri gece kutulanndan bi
ridir. Burada ııörünmek ııkbr. 
Burada gösterilen numaralar, 
çalınan örkestereler emsalsiz
dir. Dansözler hareketin tam 
timsalidirler. Harlenin aristok
rasisi olan zenci zenginleri bu
raya gelirler .. 

Şimdi sabahın üçünde takip 

ettiiimiz cadde çok geliı gi
dişlidir. Gün ıibi aydmlık. Bu
rada yalnız relip geçenlere 
da n bakı ar atan bayanlar 
piyasa ederler. 

Bir berber dükkAnı önünde 
ıu ibareyi görüyorum: 

" Üç seansda saçlannız düz
leştirilir. Garantili yüz beyaz· 
lanması. ,, 

Betsi bana anlatıyor: 
- Burada bütün berberler· 

de bu ilanlar vardır. 
Beyazlar permanont ile saç· 

larını kıvırcıklaştırır ki zenci
ler de kıvırcık saçlarını düz 
yapıyorlar. Siz esmerlemeğe ça
lışıyorsunuz, burada aklaşmağa. 

Daima kalabalık ıokaklar
dan geçerken bol bir nevi pan
ta 'on giyinmiş kadınlarla he
men çıplak crkekleriü bir bi
nadan çıkıp otomobillerine dal
dıklarını gördük. Betsi dedi ki 1 

- Tesadüf sizi bir " düse} 
ayin " karşısında bulundurdu. 
Harlende böyle yan deliler 
çoktur. Bunların çoiu d n mas
kesi altında sefahat fnsatı arı
yan kimselerdir. 

Doktorun heyecanı 
Burada tamştıiım bir dok

tor da bana şu hiklyeyi an
lath: 

Hastanede o ~ece nöbetçi 
idim. Beni doğurmak üzere 
olan g !be bir kadın yanına gö
türdüler. Pis bir yer. Tüten 
petrol lambalar altında iş gö
receğiz. Bir de kadının tavai· 
yesi beni nasıl karfılasa beğe

nirsiniz. Kocaman bir tabanca 
çıkardı: 

- Eğer karıma veya çocuğa 
birşey olursa bunu üzerinize 
boşaltacaiım! Ona göre iı gö
rünüz,., 

Dedi. Hastabakıcile beraber 
nekadar heyecan.a itimizi ıör
düğümüzü taşavvur edersiniz. 
Çocuiu salimen aldık. Amma 
hastaneye döndüğümüzde biz 
bitmiştik. 

Pazar Eilenceleri 
Betsi koluma ıirdi! 
- Şimdi bir ıeçit resmine 

gideceğiz. 

- Ne reçidi. 

her fırsaztaa iftif ade ederek 
geçit yaparlar fakat bugünkü
sO çok iyilik yapbktan sonra 
&len bir adamın habrasına 
olduğundan çok muyaffakı-
yetli olacak. Boru ıesleri, bin· 
lerce halkın alkışı altında sar
maşıklarla süslenmit bir oto
mobil içinde hasta 
bakıcılar geçiyor. 
Kollannda küçük 
ço cuklar var. 

Birçok do-
ium evleri 

pan bu zatın hatırasını kut
lulamak · İfİn ... 

Diğer bir otomobilde siyah
lar giyinmiı kadınıar ağlıyor, 

saçlarını yoluyorlar Sonra bir 
çok ıık hususi otomobiller ve 
önlerindeki çelenkler. 

Her kesin evi 
Ellinrton beni .. Hakikat di

reği ve alanı,, denilen yere 
götürürken: 

- Kliseleri olmazsa zenciler 
bilmem ne olurlardı, dedi. Zenci 
ruhunda e~lence ve oyalanma 
için öyle bir ihtiyaç var ki 
mabetleri olmasa o büsbütün 
öksüz kalacak. Din duy~usu 
da çok derindir. 

- Yani klise burada bir ta-
pıncak olmaktan zıyade bir 
toplantı yeridir. 

-· Öyledir. Hatta daha bile 

Çocuıu çllneml• 
Bayraklıda Menemen cadde

sinden ~eçmekte olan 444 nu
maralı ve lımailin idaresinde 
bulunan kamyonun önüne ani 
olarak ablan Mehmed kızı Şe
riE: adındaki çocuk hafifce ya
ralat11nııtır. 

Ç•kı ile faka 
Alaancakla Mukaddesmezar 

ıolcağında oturan Mehmet ojfo 
13 yaşlarında Aziz, Yusuş oğlu 
13 yaılannda Sadettin ile şa· 
kalaşırken elinde tuttuğu çakıyı 
atarak Sadettini aağ •)'.ağından 
y ralamışbr. Aziz tutulmu,tur. 
Banyo almak isterken 
Şehitlerde taı iskelede ban

yo almak isteyen Ali oğlu 
Hamza ayağı kayarak düşmüı 
ve iskelede bulunan şata batı
nı vurarak yaralanmıştır. 

Mantarcıhk 

Tefennili Hasan oğlu Bay
ram adında birisi zabitaya 
müracaatla ismet paşa Bu!-
varında Fransız klisesi yanında 
(95) lirasının mantarcılık su
retiyle alandıjı şikayet et
miftir. 

Baram fotoğraflarından ken
disini dolandıranların sabıkalı
lardan Tireli Adil ve parlak 
Ali olduğunu teşhis etmişlerdir. 

Zabitaca mantarcılar aran-

fazla. Pazar günü aabah saat 
sekizde celse açılır ve ıelea
ler akşama kadar kilise açılır 
ve gelenlu akıama kadar du
rabilirler. 

- Yemek yemedin mi ? 
- Hususi bir komisyon oa· 

lara hususi souk yemek dağı-

tır. Bir delikanlı veya bir renç 
kız için Pazar gününü kili1ede 
geçirmekten istifadeli şey ol
maz. Hem eğlenecek, hem re· 
zel tesadüfler kazanacakbr. 

" Hakikat direği ,, mabedi 
karanhkbr. Fakat &keatrayı 
teşkil edan aletler ıpklı olup 
Kara yüzlü, beyaz saçlı bir 
rahibin kitabını okuduğu kür
süyü ışıklandırır. 

Bn merasim bitince tayan· 
dan bir duvar inerek salonu 
ikiye ayırır! Işıklar yanar, içe-
rıdekiıer kucaklaşırlar. Herbiri 
elindeki kavrulmuı mısır ko-
banlarını geçirmeye başlarlar. 
Sonra muhtelif eelenceler, dans 
ve saıre ... 

Ellin~ton, şu son malümatı 
da veriyor: "Harlem'de 160 
kilise var. Bunların bir çeğu 
iÖçebe ve bir günlük kiliseler· 
d. 1 

ır.,, 

Erkekek kadını 
y ralamı' 

Karataşta irfan sokağında 
oturan Niyazi karısı Şükriye, 
Lütfi kızı Hafıza ve Cemal 
aralarında çıkan kavgada Ce
mal, Hafızayı başından taıla 
yaraladığından yakalanmııtır. 

Yanke•lclllk 
Rıza kızı bayan Münevver 

Karşıyakaya geçmek üzere 
Basmahane istasyonunda tren 
beklerken kendisi•e gelea hJr 
baygınlık esnasında entar!.tinin 
c~binde bu'unan 270 kuruş pa
rasının çalındığını iddia ve şi
kiyet etmiıtir. 

. Sarho,ıuıun sonu 
lkiçeımeJikte birinci Sakarya 

sokağında Emin oğlu Salihitin 
sarhoş olarak kardeşi F eridin 
furununa giderek bir alacak 
meselesinden cam kırmıı ve 
bıçak çekmiıtir. Ar-.ya girmek 
istiyen Feridin kansı Fatmayı 
da bıçakla hafif surette kolun
dan yaraladığından yaka
lanmııbr. 

Hırsızlık iddiası 
Halil Rifatpaıa caddesinde 

yüz numaralı evde oturan Naz· 
mi kızı Naime, evine giren be
lirsiz bir hırsız tarafında Hkiz 
parça etyaıının çalındığını 

iddia eyledijinden tahkikata 
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Zengini öldüren kim? 
Karısn mı, şof ö~ü mü? 

Kanadalı kadın şoförün metresi idi 
Ve onu delicesine seviyordu 

İngilterede çok. hüfiik merakla bekle.;~;gi; d~lu bir dava 
Londra, 26 mryıs 

Şimdiye kadar duyulmuş ci-

yet davalarının en heyecan-
na . . O 
larmdan birısı yarın ld Ba-

~~ey mahkemesi önünde ba~lı
yacaktır. 30 yaşlarında güzel 
bir kanadalı kadan, Bn. Rat
tenburi ile 20 yaşlarındaki şo
förü Persi Stoner, bayanm ko
cası olan 67 yaşındaki B. Rat
tenburiyi suç ortaklığile ölclür
dukleri için hesap _ve?"ecekl~rd!r. 

Kibar hır Ctö9ktc 
Rattenburi ve karısı, Bornes

novt'ta Madeyra adlı köşkle
. rinde durgun ve rahat bir öml.ir 

ıürüyorlardı_. . 
Burası, Jnglıterenin cenup 

L larındaki köşklerin en şık· 
Kıyı .. . "d" B R 
!arından bırısı ı ı . atten-
buri Kanadada_ çok zengin ol
duktan sonra ışten çekilmişti 
ve vaktini bilhassa kitap oku
makla geçiriyordu. 

Durgun ve kapalı bir adamdı. 
Genç ve güzel karısı Lozan 

ödünÇ adı a ltında müzik bes
tecisi olarak şöhret kazanmışh. 
Villada iki de hizmetçi vardı: 
Bir oda hizmetçisi kızla bayanı 
yalnız başına uzun gezintilere 

ötüren şoför Stoner .. 
g 24 Mart gecesi, saat 11,30 
sularında, bayan Rattenburi 
oda hizmetçisini çağırarak he
men salona inmesini istedi. 
Söylediğine göre bir feliket 
başgöstermişti. 

Gerçek, B. Rattenburi oca-
ğa karşı duran koltukta kan 
içinde duruyor ve başının ar
kasında kocaman bir yara 
taşıyordu. Bayanın emri üze· 
rine genç kadın B. Ra-
tenburiyi birlikte yatağına 
kaldırmak için şoförü ça
judı ve sonra bir doktor 
aramağa gitti. Gelen Dr. Brukt 
hastanın durumu karşısında, 
onun hastahaneye kaldırılması· 
nı istedi ve hemen polise ha· 
ber verdi. 

Abık sabık sözler 
Sabahın saat ikisinde, ens

pektör villaya geldiği zaman 
ba · ~ u Rattenburiyi Pijama ile 
kö r ki.ittik sarhoş buldu.Kad ın o 
kadar kızışmış idi ki abık sa· 
buk söıler söyliiyordu : 

- istediğimi söyleueniz si
ze 20 lira vereceğim ... Hayır .. 
Affınızı dilerim. size para tek
Jif etn.ek is .. n (rm .. . Işi kimin 
yaptıgını biliyorum. Bunu yapan 
benim aşıkımdır ... Hayır, o de
ğil, bir ba,kasıdır ve kaçmış
tır. O beni öldürmek istedi, 
ben de vurdum. Eğer bir ta
bancam olsaydı onu öldüre

cektim. 
Enspektör Milles hastahane-

den dönüp kocasının ümütsüz 
halini bayan Rattenburiye bil
dirince, kadın kendine gelir 
gibi oldu ve sordu: 

- Bu benim ba,ıma iş çıka
rır mı, dersiniz? Geliniz size 
hakikatı söyliyeyim. 

Enspektör onu yatağına gön
derdi ve ertesi sabah yazdı 
ifadesini almak üzere tekrar 
S?"eldi. Kadın, imulac:lığı ifade 
de, kocasının kendisine o ak
şam yerine getireceği bir inti
har projesi açtığını şöylece 
anlatıyordu: 

- O bana dedi ki: İptida 
Hni öldürecek, sonra intihar 
edeceiim.Korkumdan deli gibi 
idim. Elim altında bulunan bir 
cismi yakaladım. Bu, şoförü
mün çivileri çakmak için bir 

];011d radrm 
yer.den aldığı ve nasılsa orada 
unuttuğu bir keserdi. Kendimi 
korumak için bütün kuvvetimle 
bunu kocamın başına indirdim. 

Bfr marnm ra 

Kaduı derhal tevkif edilerek 
Hollovay hapishanesine ka
patıldı. 

Tiyatro vuruşu 
Hapishaneden kadın hergün 

aşıkına tapınırcasına me tuplar 
yozıyordu. İşte bunlardan bir 
kaç fıkra! 

"Sevgilim, sizi görmeliyim •• 
Size tapımyorum.. Bana yazı
nız.. Yalnız düşünüyorum •• Son 
soluguma kadar sizi sevece
iim! ,, 

Dört gün sonra B. Ratten~ 
huri öldü. Bu bir değişme~ine 
yol a,Çb ve o vakte kadar 
metresinin büti1a dediklerini 
teyit etmiş olan genç şoför 

patronunu kendisinin öldürdü· 
ğünü ve yalnız kendisinin ıuç· 
lu olduğunu söyledi. 

- Beni tevkif ediniz! dedi. 
Dediği gibi yapıldı. İlk ifa

desinde olub biteni şöyle anla
tıyordu: 

- Ben bu işi j'ördüğüm va
kıt, B. Ratteuberi uyuyor sa
nıyordum. Pencereden içerisini 
gözetlemiş, Bayan Ratenberi~ 
nin kocasını kocaklıyarak yukarı 
yatmağa çıktığını görmüştüm. 
o anda, yarı açık olan pence
reden ıirdim ve elimdeki ke
seri arkadan şiddetle kafacıına 
indirdim. Biricik suçluyum. 
Metresimin hiçbirşeyden haberi . 
yoktu. Eğer benim tevkif edil· 
diğimi ona bildirecek iseniz 
doktor da orada bulunsun, 
çünkü o hasta bir kadındır ve 
aklını kaçırabilir. Beni had
dınden çok sever. Beni kur
tarmak için kendisini suç!ula

mıştır. Bu özverenliii kabul 
edemem. 

Gfzli bir hash:hk 
Şahit oJaı uk çağırı!an bayan 

Ratenberirıin doktoru, müşteri
sini hangi hastalıktan dolayı 
tedavi ettiğini söylemekten 

çekinerek müstantıkliğe şid
detli bir ha<lise çıkardı. Bu· 
nunla berabe , roüşterisinin Ko
kain kullanmakta ileri gelen 
bazı rahatsızlıklara mübtela 
olan şoförünü bir defa kendi
sıne muayene ettirdiğini söy
ledi. 

Büyü1< bir otel direktörü de 
bayan Ratenberi ile Stovrin 
sık sık geldi ki erini, kendile-

rine iki kardeş süsünü verdik
lerini ve h er vakıt birb!rinc 
ulaşık iki oda tult ıklarım an
lattı. Bir çok tecimerler, bayan 
Ratt:enberinin a~ıkına kostüm. 
Gömlek, şapka hatta mücev
herat gibi bir çok şeyler satın 
aldığını bildirdiler. Bütün bu 
şahitler en az sekiz gün süre-

cek olan rnubalceme sıra3ında 

da söz söyJiyeceklerdir. 
Avukat;ar: " Geri bırakılan 

hüküm ,, adlı bir kitabın ge
tirtilmesini istiyerek yeniden 
bir hadise çıkaracaklardır. Bu 
kitap, belli o'an bir sayfada 
açık olarak B.Ratenberinin ya· 
nıbaşındaki masada bulunu
yordu. lngiliz barosunun en ta
nınmış iki üyesi olan avukatlar 
bu kitaba başla başına bir önem 
verdiklerini söy!emişlerdir. 

Londra, 2""' Mayıs 
Bu muhakemenin ilk meraklı 

noktası, bayan Rattenburinin 
suçsuzluk müdafaası yapaca
ğını söylemesidir Bu, meşru 

müdafaa durumunda oldu~nu 
söylemektir. Stoııer de ayni 
yolu tutmuştur. 

Stonerin avukatı Bn. Ratten
burinin son bir mektubuna göre 
düşüncesini değiştirip şimdi 
aşıkına suçlulamak niyetinde 
olduğunu söyliyerek iki dava
nm ayrılmasını istemiştir. Bu 
istem abaylanmıştır. 

Müddeiumumi kadın ve aşı
kının el birliğile B. Rattenbu
riyi öldürdüklerini ve sonra 
dışarıdan birisinin kirdiği sanı
sını uyandırmak için pençereyi 
açık bıraktıklarını söyliyerek 
juri üyelerini oda hizmetçisi 
İren Besin ifadesine inanmağa 
davet etmiştir. Zira bu kız, 
bayanile "çok muhabbetli,, mü
nasebetlerde bulunduğundan şu 
davada doğruyu söyleyemiye
cektir. 

Oda kadınuun ifadesi 
Bunun üzerine dinlenilen 

oda kadım Bn. Besim Stoner 
ile evin bayanı arasındaki mü
nasebetlerin farkında olduğunu 
söylemiştir. İki suçlunun avu
katları şahidi bir soru yağmu
ru altında tutmuşlardır. 

Genç kız bayanile son de· 
rece muhabbetli münasebetler
de bulunduğunu itiraf etmiştir. 
O, ona umumiyetle " dorling,, 
Sevgili-diye hitab eder ve baş 
başa yaptıkları ~eyahatta onun
la bir odada yatardr. 

·•••••············ ........ , .......••...•.. 

O. Bankası 
Sahtel<arlığı 
Tahkikatı 

Şarımız Osmanlı bankasında 
yapılmış olan 5000 JiralJk sah· 
tekarhk tahkikatı üçüncü sor
gu hakimliğince bitirilmiştir. 
Suçlu Naci ile Hasan suçlarını 
tamamen itiraf etmişler, sahte 
senedi nasıl haZlrladıklarını an
latmışlardır. Yalnız Nc: ci ta,a
fından İstanbulda Kadıköyünde 
satın alınmış olan evin muamc· 
lesi hakkında İstanbul miidde· 
iumumiliğinden istenen bazı 
ma1ümat henüz gelmemiştir. 

Bu malümat gelince suçlular 
hakkında istintak kararı veri· 
lecektir. 

pt--

Bay Şusing diyor ki: 
-

"Akıl ve vicdan kazanacaktır,, 
Göklerinde korkunç gölgeler beliren bugünkü Avrupa 

üzerine söz söylemek bü) ük bir cesaret olur 

"Dirlik ve düzenlik yaşamalıdır,, 

n !Jmtadan uii" m a11zu1 u 
Viyana, 29 ( Ua Press ) - ay:ıhklar ortadan kalksın. İşte 

Avusturya başbakanı Bay Schu· bu, bu~ünün en güç soysal ve 
schnigg (Şusnig) aşağıdaki di- kültür siyasasıdır. 
yevde bulunmuştur. Dlrllk ve dUzenllk 

HGöklerinde korkunç gölge- va,am. hdır 
ler beliren bugünkü Avrupa Dirlik ve düzenliği yaşatmak, 
üzerine ~öz söylemek biiyük her siyasal adamımn ilk işi ve 
bir cesaret olur. L kin ilk dileği olmaldır. 1918 den 
işte böyle güç ve karışık gün· 17 sene sonra insanlığın bu en 
lerde de birleşmek, aynlıkları büyük ve en yüksek prensibi-
ortadan kaldırmak, ve el ele ni haykıran sesin sağır kulak-
dirlik ve düzenlik yolunda bu larda kaybolması yazıktır. Bu 
ruhu istiyen insanlar da var sesi dinlemek ve onun dileğini 
olduğu görülüyor. Uluslar ay- yerine getirmek için elden ge-
rılıkları unutarak el birliği iJe leni yapmak bir vazifedir. Av-
insanlığı yükseltmek ve dirlik rupa düzenlik ve birliğini isti-
ve düzenlik içerisinde ilerlet- yenler, askerlik ve silahlanma· 
mek yofunda yürümesi yüz da memleket ve ulusu keruya-
yıllardan beri insanların istek cak ve yalnız koruyacak dere-
ruyası olmuştur. Avrupanın bu ceyi aşmamalıdır. Bazı hususi 
günkü kanşık karanlık ve kor• menfaatlar ve haris düşüncele-
kuaç günlerinde bile bu sonsuz rin tesiri altında silahlanmak 
ruyaya inanla bağlananlar ol- ve yine silahlanmak Avrupa 
duğunu görmek, elbet bir gün kültürünü ve insanlığı tekrar 
bu düşüncenin var olacağı üıni- ateşlerde yakmak mahvetmek 
di ile bizi sevindiriyor. Avus• 1918 de başladığımız yere ye-
turyanm uzun ve dolaşık re geri götürmek belki de on-
tarihini sarstaranlar onun dan daha fena bir hale koymak-
yıllarca bir çök ulusların yaşa- tir. Bunu bilmek ve anlamak 
yış ve kültürlerini düşünüş ve ve bunun bize verdigi kuvvetle 
duyuşlarının kaynadığı bir pota iş görmek, bütün paktlar ve 
olduğunu söylüyorlar. Bugünkü munbedelerden daha yüksek 
küçük Avusturyayı dolaşanlar ve inal yollardan dirlik ve dü-
omm kültür, güzel sanatlar zenlik Avrupasına doğru yol 
şehir, koy ve yuvalarında bile almak demektir. 
bu ulusların izlerini görüyor- Herkesin kendi ulusuuu ve 
!ar.sa da, onun yüzündeki açık keudi vatanını sevmek kendi 
ve keskin almanlığı da inkar devletine hizmet etmekten 
edilemiyecek kada tarnıyorlar- zevk ve gurur duymasını pek 
dır. İnsanları kavgaya davet doğru buluyorum. Lakin bu 
eden de~il, dirlik ve düzenlik hiçbir zaman biriik ve düıen-
içerisinde birlik dileyen bir lik Avrupası düşüncesine kartı 
AJmanlıktır. bir duyuş değildir. Dirlik ve 

Bay ::;>usiug 
düzenliii yaşatmak için hak
lar önünde hepimizin bütün 
devletlerin boyun eğmesi la
zımdır. Bütfüı uluslara ayni 
hakkı vermeliyiz. Büyüklerle 
küçükler, zayıflarla kuvvetliler 
arasında hak farkı olmadığı 
pirensibini yaşatmalıyız öyleki 
bir ulusun yüzünü ağartan, an
lını yükselten, yumruğunun ku· 
vetli değil; vicdanının temizliği 
kafasının çalışması olmalıdır. 

Biz buna inanmah v~ bu dü
ıünceye kerkesi inandırmağa 
oğraşmalıyız Mucizeler yaratan 
insanlar istemiyelim; temiz vic
danlı açık düşünceli doğru söz
lü kuvvetli iradesi olan insan
lar soysal eyilik ve güzellikle
rin ılık zevki ile çarpan kalp
ler bize yeter. Ancak bu kim· 
seler kendi uluslarına hizmet 
ederken bütün acun dirlik ve 
düzenliie kültür ve insanlığa 
hizmet edebilirler. 

Akli ve vicdan 
kazanacakllr 

Zaman ve mesafe mefhum
larını ortadan kaldıran bu gü
nü• acununda hangi ıeye im
kan yoktur? Insanhk yüz ytl
larca oğraşarak elde ettiği bu 
günkü yüksek kültür, teknik, 
keıif ve bilgi kuvvetlerini yık
mak ve ezmek için mi; yoksa 
yaratmak yaşatmak ve yük
seltmek için mi kullanacaktır? 
Bize kalırsa bunun tek bir ce· 
vahı vardır. Bu günün kültürü
ne eren insanhra inanabiliriz. 
Akıl ve vicdan muhakkak ıa
Jip gelecek ve karışıklar içinde 
son sözü yine o söyliyecektir. 

A v r u p anın yeni yolu ~------------------'9-4 ...... ------------
Eski Avusturya parçalandığı 

zaman Avrupa da dağılmıştı. 

Şimdi, yeni ve modern bir dü· 
şünce ile Avrupayı birleştire

cek yeni yollardan yürüyerek 
bu bütün Avrupalılarm dileği 
olan dirlik ve düzenJik Avrupası
nı aramağa vebulmağa doiru ile
rilemeliyiz. Bu Avrupa düşünce· 
sine inan ve güvende bağlanan 
lar iİbi,başka lisan ve başka dü· 
şüncc ile yaşayanlatın da çok 
çok eyi bildikleri kriz-buhran 
kelimeciii ile bu günün bütün 
ulusların dert ortağı olduğu 

her keı;in bildiği bir şeydir. 
Bilmem hangi lisan konuşulan 

heı· hangi bir diyarda olursa 
olsun bir tarafta fazla mahsul, 
gıda, ve sanayı eşyası bir ta· 
rafta aç, çiplak ve evsizler 
bulunması; ve hatta bazı yer
lerde fazla mahsullerin iktisa
diyata hizmet için yakilması 
gibi hallerin devamı doğru ol
madığı en aşağı bir düşünce 

bile anlar. İşte ayrılık ve ay
kirlik bu ihtiyacın istihsaldan 
istifade edememesindedir. Bu 
iki birbirjni arayan kuvct ara· 
sına köprüler kurulmalıdırki 

Ankara bir hirikadır ... 
Amerikalı gazeteciler Ankaradan döndüler 

Ankaraya gitmiş olan Cenu· dır. Fakat sizinki ondan da 
bi Amerika ve Ispanyol gaze- sonra v~ daha ilmi şartlar 
tecileri ıstadbula dönmüşlerdir. altında yapılmış:hr.u 
Hepsi de, 11 Hükumet merkezi~ İspanyol gazeteleri . ~ele-
ııi görmekten çok haz duyduk, gesi ise, şunları s~~lemıştır. 
Ankarayı görmeden Türkiyeyi - '' Ankara bızı. modern 
görmüş sayılamazdık ., demek- bir hükumet mer~e~ı . ~l~a~ 
tedirler. bakımından çok ılgıledı lkmcı 

Ayrıca Arjantin gazeteleri FiHp zamanında Madridı hü-
muharriri bay F arini Fin de- kümet mcr~~ıi y~pmıştık. ~ a-
mi tir ki: kat bugünku halıne gebre- ' 

~Cenubi Amerika gazeteci- bilmek için iki yüz yıl geçti. 
l · T'" k" · b .. kadar Sizinki ise on yılda ortaya 
erı, ur ıyemn ugune . 'k 
harcadığı em~kleri ancak şimdi konmu' bır harı adır. Bu, 
ere~ i ibi anlıyorlar. Genç Türk ulusunun çalışkanlık ve 

g g g t l kt k' b .. "'k - .... Türki e için duyduğumuz sıcak yara ıcı ı a ı uyu g-ucunun 
takdi: duygularımızdan emın Örneğidir. 
olabilirsiniz.. Ankarada çok Bakan olan gazeteci 
şeyler gördük.Aldığımız notlart Yolda gelirken bakan o~n 
memleketimize Türkiyeyi tanıt- Cenubi Amerika gazetecisi 8. 
mak için doğru ve değerli ve- Braş ta demiştir ki: 
sikalardır. Ben gazeteci olma- " Hele Çubuklu barajı An-
dan önce doktor olduium içi~ karada en çok ilgi duyduğum 
Ankaradaki örnek hastahanesı şeydir. Bu barajı ortaya koy-
bende çok ilgi uyandırdı. Bu- mağa girişerek şimdiye kadar 
nun gibi modern bir hastahane insanlan yenen Türkler tabiate 
Avrupada bile pek az bulunur. karşı da zafer kazanmış olu-
Nctekim Pariste bu kadar yorlar. Bir şehir için en önemli 
~ükemnıcl bir hastahane var- iş, su ifidir ..• 11 
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Siz kocana eyi tanırsınız! mak gerekleştiğini kavrıyarak 
Hakkında büyük sevgilerin.zi ı kızın yanından ayrılmak yolunu 
söylem;ştiniz. Meryemin tablo- tuttu: 
sunu be ~ıcndif;iniz zaman o tak- ı -Tanrıya ısmarladık! Ya-
dirden bı..yük b;r sevinç içinde kında görüşürüz dedi. 
kalmı~t . Çektiğim ıztırabın de- Kız yalnız kalınca hıçlura 
reces:ni b'lemezsiniz papa ce- hıçkıra ağladı ve meçin ucunu 
napları! Madamki kutsal buzu- bir kaç parmak kırarak onu 
runuzd:ı bulunuyorum, artık sivri bir kama haline koydu. 
kendimi kurtu lmuş sanıyorum. Papa kendi odasına çekilir-

Rozita sözleri hıçkırıklar ken mınldandı. 
içinde ~üçlükle söyliyebilmiş, - Artık ihtiyarlamışım, ça-
ağlıya aglıya yerlere yıkılmıştı. buk iş bitirmek için k~ndimi 
Fakat Papa gözlerini genç kıza korkulu yol üzerinde tutamam. 
dikerek onu kafasında bütün Adam sen de ... Geç olur, güç 
elbiselerinden ayırıyor bu ha- olmasın.. Erieç o benim ola-
yal ile alnından terler dökü- caktır .. 
yordu. Rozitanın elinden tuttu. Bu ıırada Rahip Anjelo kar-

- Kalkınız! Kalkınız! Sizi şısına çıktı. Ona şu buyuruiu 
ayaklarıma kapanmış görmek verdi: 
istemem dedi: - Artık bana kendi ismimle 

Fırıncı kıza uzatılan el bir- hitap edebilirsin. Uçurumun 
denbire sarsıldı, titredi. Rozita keııannda bir in vardır. Onu 
Papanın durumundan hiç birşey biliyorsun. Şimdi oraya git!. 
anlamıyor. Muhtemel teklifler Mağa adiyle anılan bir ka-

y 1 dana rastlarsan kendisine bu onu ürkütüyordu. avaşça e ini gece biri tarafından ziyaret 
Papadan çekti ve ıaşkın bir olunacağını söylersin. 

halde: • Bahçevanın 9aşkınhğı 
- Beni affediniz Papa! He- Ragastan ile iki arkadaşı Ti-

yecandan boğuluyorum. Gün- volinin kenarında bir yere yer-
lerce çektiğim ıztırabımı bilini- leşmişlerdi. Bu yerin adı çi-
yorsunuz dedi. çekli sepet diye anılırdı. Dışa-

- Bundan sonra ızbrap çek- rıdan görünüşü de çok eski 
memek elinizdedir evladım. idi. Sade ve tenhalığı Ragas-

- Öyle ise hemen beni bı- tanın iÖzünden kaçmadığı için 
rakınız, döğru Rafailin yanına buraya inmişlerdi. lspaıla Kap-
koşayım. pa hayvanları ahıra bağladı. 

- Çok güzeli .. Bunun için Üç arkadaş dinlenmeie çeki-
de söz veriyorum. lirken Ragastan yalnız başına 

Bu kelimeler Rozitayı çıl- yaya olarak dolaşmağa çıkh. 
Bir saat sonra koltuğunda bir 

gınca bir ıaevinç içinde bırak- paket elbise olduğu halde 
mıştı. Papanın elini tut\u ve döndü ve odasına kapandı. 
dudaklarına götürdü. lıittiği Makiyavel bir kağıt üzerine 
mözü tekrarlattırmak için de- Papanın köşkünün iç planını 
di ki: çiziyordu. G eçen sene bir gö-

- uh! Ne kadar yüksek rüşte köşkün içini kafasına yer-
kalplisiniz! Sizi gördüğüm da- leştirmişti. Ragastan tekı ar 
kikada kurtulacağıma inanmış- alana çıktıi'ı vakıt kıyafetini 
\ım. Hemen çıkıp gidebilirim baştan başa d~ğiştirmişti.Ken-
değil mi? disi eski fenni eserleri aramak 

- Hayır! Hemen değiL iki üzere İtalyaya göre Alman oku-
üç gün burada kalmanız Ji- larına benzemişti: Arkadaşla-
zımdır. rına dedi ki: 

Rozita birdenbire irkildi. Yine - Artık Monsenyor Sezar 
benzi soldu.ilk önce aklına ge- hile beni tanıyamaz. Korkusuz 

dolaşabilirim. Rafail sordu: 
len korkunç düşüncenin hakikat - Biz de beraber geleceğiz 
olduğunu görmeğe baılayınca değil mi? 
aarsıJdı ve dedi ki: - Hayır dostum! Şimdilik 

- Oh! Demek beni kaçırtan bana lazım degw ilsiniz. Ben gi· · · · s· p ı •ızsınız.. ız apa.... dip olup bitenleri öğrenmeğe 
Tir tir titriyen Borjiya deli çalışacağım. Eğer savaş olursa 

olacak bir hale gelmişti. Kızın siz de gelirsiniz. 
iki bileğinden yakalıyarak ya- - Hemen yardımımzda bu-
vaş bir ses)e cevap verdi: lunmak eyi olmaz mı? 

- Evet benim, seni ben ka- Makiyavel söze karışarak: 
çırttım. Bildiğin gibi ben Papa- - Şövalyeyi dilediiini yap-
yım. Sen!.. Papanın buyuruk- makta serbest bırakalım dedi: 
lanna karşı duracak kuvveti Şövalye arkadaşlarından ay· 
aereden buluyorsun. Söyle ha- rılırken bunlara oldukça güç 
kalım. Seni korkuttuğumdan bir savaş için hazırlıklı bulun-
dolayı benden tiksinmediğini malarını söyledi ve i ave etti: 
ıöyle .. Beni bırak! Dudaldanmı - Şimdi kaçırılmak sırası 
uçlarının içine sokayım. Seni ha :kasınındır. 
kucaklıyayım!. - Bu başkası kim olabilir. 

Papa heyecan içinde kızın - Kim olacak Papa cenap-
üzerine atıhrken Rozita "sefil!,, ları. 
diye, "alçak!., diye baiınyor. Ragastan bu sözlerile arka-
Uzaklaşmağa savaşıyordu. Bu daşlarını şaşkınlık içinde bırak-
1&Ya1ta ne olduğunu şaşıran mışti. Fakat Makiyavel Şöval-
ibtiyar nefes nefese gelmiş, yeye hak veriyordu ve di-
dudaklarıoı sarkıtmıf, ıözleri yordu ki: 
dönmüştü. Söyleniyordu. - Bu canavar, bu zehirli 

- Döşes, Prenses olmak is- yıJan ortada oldukça Rozita 
temiyor musun? Ben bunların kurtulamaz... Papayı elimize 
hepsini yapabilirim. Artık elim- geçirirsek Rozita kendiliğinden 
den kurtulam~zsın. Yabana kurtulmuş olur. 
beni uğraştırıyorsun. Ragastan adımlarını sık sık 

Rozita artık her şeyi göze atarak arkadaşlarının yanından 
alarak buradan kurtulmanın ı ayrıldı ve Papanın köşküne 
yolunu ararken iÖZÜ Papanın doğru ilerledi. Bir taraftan da 
bel.ndeki meçe ilişti ve son bir Tivoli Monteforte yolu üzerin-
ümitle s~çrıyarak onu ihtiyar ı de bulunduğundan Sezar Bor
canavann belinden kaptı: jiyanın ordusunun da buradan 

- Az.iz Papa! Bir adım iler- 1 ieçeceğini düşünüyordu. Gü-
liyecek olurıanız ıizi öldürü- nün büyük kısmını Papanın 
rlm, bana ağır ıuç itl•ttirmit köşkü etrafında dolaımakla 
olununuL geçirdi. Akşam yattığı yere 

Borjiya itin Ubiı tavırda dönlince arkadatlanna dedi ki: 
_ toJ! karuıhlıiı eldea_JMıllıliil~ -=--~ Hr -
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Ce lat ölünde Zabıta Haberleri: 
Fuhfa teşvik ediyormuş 

ork nç bataklığı 
Muva akıyetle 

kurutma işi . 

il erli r 

Bazı g enç kadınları menfaat 
mukabilindt! fuhşa teşvik et 
mekle suçlu Zehra hakkında 
üçüncü kar-ar kakimliğince ya
pılan tahkikat bitmiş ve asliye 
cezaya verilmesine karar ve
rilmiştir. 

Selçuk, 1 (Özel ) - Meşhur Araba kaza ı 
CelJad gölü ile Menderes~ ci- Alsancaktn Mızraklı soka-
var olan sair göllerin kurulu!- ğıuda Saip oğlu Abidin, ida-
mnsr ve bu meyanda küçük resinde bulunan arabasını Ha-
menderes nehrinin, Tire - Hüse- mit oğlu dört yaşlarında Ya-
yinaga köprününden başlamak şara çarptırarak başından ya-
suretiyle, Selçuk limanına ka- ralanmasına sebebiyet verdi-
dar muntazam bir kanal hali- ğinden yakalanmıştır. 
ne ge::.irilcrek denize akttı!ması Kumarcllar 
için bilfiil iş bnşına geçildiği '" Alsancakda Zambak soka-

.' habrlardadır. ğında Hüseyin oğlu Osman 
Bütün bir muhiti çok yakın- ve Ahmet oğlu Mustafa kumar 

dan alakadar eden bu islah oynarlarken ıuç üstü yakalan-
ameliyesine Selçuk yakınında mışlardır. 
denize beş kilometre bir mesa- Aşırıyordu 

fedea başlanmış olduğundan Peıtemalcılar başında Çu-
orayı bir çok meıaklılar ziya- Cellat gölünden bfr gö>·ünii§ kurbanda Mehmet karısı Şir-
ret ediyor. Bu meraklılardan Bu zat mühendistir. Müdü- 1 radan Selçuk demir köprüsüne vani, Rasim oilu Cevdedin 

rünün arzusu üzerine makinalar kadar açacağımız kanal kıımen biri de bendim. Ne eyi ki um- cebindin cüzdanını aşırırken 
hllkkında izahat vermegv e baı- nehire müvazi olmakla beraber 

madığım bir tesadüf beni, is· ladı: ıuç üstü yakalanmıştır. 
lahat işini üzerine alan Abdür- yepyeni bir boğaz olacak, on- Ruhsatsız tabanca 

- Şimdilik dört makina ile dan sonra da Mendresin kendi 
rahman Naci şirketinin müdür- ta,ımak 
1 . d h çalışıyonız. Geceleri de işle- mecrası takip edilecektir. Bu İkiçeşmelikte Şakir ogv lu Ce-
erın en mü endis bay Osman diğimizden her makinada üç meyanda icap eden bazı inhi-

ile karş k t" d" f t mal adında birinin tabanca ı arşıya ge ır ı. s e- makinist kullanıyoruz.. İşimizi nalan bittabi kıracaitz. Koca 
diğimi ona söylemekliğim üze- sür'atle ileriletmek için daha cellad ve mümasil aöUeri de taşıdığı görülerek alınmışbr. 
n·ne ·ı b b · t b' • Zorla götürmek lstemltler 

mumaı ey enı 0 omo ı- dört makine getireceğiz. Eksi- işte bu söyledigv im esaslı mec-
li 1 k · · .. ·· d'" Peştimalcılarda Selim kızı ne a ara ış yerme gotur u. kavetörlerin her biri 48 ton raya akıtacagıw z. 
M k. ı t k Lemanı eski dostu Mustafa 

a ına ar ve "ir ço işçiler ağırlığındadır, kasalann her Bu izahab, islah yerini tek-
lı d oğlu Eminin lsmail oğlu Cavit 

ça şıyor u. seferde kaldırdıgıv siklet 3,5 rar gezmemiz takıbetti. Mü-
y .. 11" t ·ı 'd h f • ve Hasip olu Mehmet adında 

uz e 1 me re 1 en e a rı- ton oluyor, manivela kolunun hendis bay Barakoviç, aetiri-
tl w d .. t b" "k k · • iki arkadaşı ile birlikte zorla 

ya a ugraşan or uyu e sı- 12 ton siklete tahammülü ol- lecek olan yeni makinalar için 
k t .. k" bul d w götürmek istedikleri şikayet 

ave or ma ınasmın un ugu dugv u gibi makinalanmız arka- be• altı makinist lazım oldu-
y edildiğinden üçü de yakalana-

yere vardık. Burası kolmataj dan çekme suretiyle 151 ton ğunu söylüyor, yazınızda bu rak tahkikata başlanmııtır. 
sahasının mebdei bulanduğun- yük taşıyabilirler. Mötör, Di- noktava temas etseniz iyi ola- 14 Lira uçmuş 
dan ejder gibi makinalar en namo, her şey içindedir. Gece- cak, diyordu .. Gezine gezine Kömürcüler içinde Manav 
güç şerait içinde çalışıyorlardı. leri projektörlerimiz burayı ışık Barakov için barakasına gittik. Ali oğlu Halil ve arkadaşı Se-
Bunun sebebi de bu kısmıu içinde bıra '<1r. Yeşillikler arasında güzel bir lim oğlu Hüseyin sattıkları 
bataklıklar içinde kalmış mün- Burada sözü bay Osman öile yemeği yedikten sonra ıebze parası olan 14 liranın 
hat bir erazi olmasındandır. aldı : trene yetişmek üzere otomobi- çekmeceden çalındığını iddia 

Uzun müddet makinaların iş- f şe başladığımız günden beri le bindiğim zaman bay Osman etmişlerdir. Zabıtaca tahkikata 
leme tar:r.ını seyrettim. Manive- 600 metreyi aşkın uzunlukta ve arkadaşlan: başlanmıştır. 
la koluna bağlı olan kasa her bir kanal hazır adık. Bu kısmın - Bir daha nasip olur da Kadın yUzUnden 
dalışında bir buçuk metre mik- genişliğini gördünüz. Esas ana buraya yolun düşerse böyle Alsancakta yangın yerinde 
abı kadar toprağı alarak yirmi kanalın normal genişliği 18-25 bir bataklık değil, güzel bir Halil oğlu Nurettin hır kadın 
metre geriye atıyor. Bir aralık arasında olacak, bazı yerlerde kanal, islah edilmiş bir ova yüzünden Mustafa oğlu Yusufu 
bay Osman seslendi: yapılacak daraltmaların da de- göreceksiniz, diyorlardı.. yumauk ve ta,Ja dövdüğünden 

- Bay Barakoviçç!. rinlikleri çoklaştırılacakhr. Bu- HulOsl Günay yakalanmıştır. 
···································•··········•····························································· ···················································· ················~ 

Mersinli ile Bayraklı . 
Arasında feci bir kaza 
İki kamyon çarpıştı - iki kişi 

Öldü, 3 kişi yaralandı 
Cuma günü saat dokuzda 

Mersinli ile Bayraklı arasında 
çok feci bir kamyon çarpış

ması olmuş ve iki kişi ölmüş 
iki kişi ağır ve bir kişi de 
hafif surette yaralanmıştır. 
Hadise hakkında aldığımız 

tafsilatı aşağıya yazıyoruz. 

Sabah saat dokuz sıra!arın
da gazozcu İsmail Hakkıya 
ait gazoz yüklii ve şoför Sü
leymanın idaresinde bulunan 
145 numaralı kamyon Al-
sancaktan Karşıyakaya git-
mekte idi. 

Şiddetli çarpışma sonunda 
kamyonda bulunan şoför Sü
leymanın kardeşi Cemal ile 
işçilerden Lebip oilu Konyalı 
Mehmedin beyinleri p:ırçalan

mış ve kendileri derhal öl
müşlerdir. 

Yine kamyonda bulunan 

işçilerden Şerif Ali oğlu Mus

tafa ile Nazif oğlu Mehmet 
Ali ağır ıurette ve ıoför Sü
leyman da hafif surette yara

lanmışlardır. 
Cenazelerle ağır yaralılar 

memleket hastahanesine kaldı-Şoför Süleyman, AJsancakta 
Çeşmeli Hasana ait aynı isti

rılmışlar yapılan muayeneden 
kamete giden ve şo ör Alinin 

sonra ölenlerin def nine izi• 
idare ettiği gazoz yüklü kam-
yona teıadüf etmiı ve yoluna verilmit ve tahkikata zabita 
devam etmiştir. Hasana ait ve Adliye el koymuştur. 
kamyon bunların yanından .. • • 
ıüratle geçip Mersinli cihetine Menemen' de 
ilerilemiştir. Bunlarda yoUanna 
devam etmişlerdir. Bir maç 

Mersinli ile Salhane arasın- Menemen 31 Altın ordu 
da lsmail Hakkının kamyo· ikinci takımı ile Menemen ta-
nu Hasana ait ve şoför Alinin kımı arasında yapılan maçta 
idare ettiği kamyonun önüne 
geçmek istemiş ve fakat ön- Menemenliler 2-1 gal:p gel· 

mişlerc!ir dekinin sağa sola mütemadi-
yen zikzak yapmösından mak- Bornovad.a kl maçlar 
sadma ııaiJ olamamış ve var Cu~a günü Bornovada genç-
kuvvetiyle öndeki kamyona ler birliği ıporcuları ile ziraat 
çarpmıştır. mektebi sporcuları arasında 

Çarpan İsmail Hakkının yapılan maçta sıfıra kartı iki 
kamyonu olduğu halde yine golle ziraat mektebi ıporcuları 
bu sademe neticesinde yuvar- galip gelmiftir. Maç çok he-
lammt__!! ıenle takla a~br. _:yc~nh-oliDUf!ur. 

Tire tenezzühü 
e A Çok samımı ve neşeli geçti 

T uring ve otomobil kulübünün 
Cuma günü Tireye tertip ey
lediği gezinti emsalsiz surette 
bol ne,'e içinde geçti ve bu 
gezinti birinci tertip gezinti 
programının faheseri oldu. 

Gezginler ıabah saat yediyi 
kırk geçe Alsancaktan oto-
karla hareket ederek saat 1 lde 
yeşil Tireye vardılar. 

istasyonda konuklan Tire 
kaymakamı bay Gafur, şarbay 

Ali, C.H.P. idare heyeti baş
kanı hay Hikmet, alay kamu
tanı bay Nizami, Tire viliyet 
umumi meclis üyeleri ve kadınl~ 
erkekli binlerce halk ile spor 
teşekkülleri ile Tire Bando 
Muzikası sonsuz şenlikle kar
şıladılar. 
ve iki tarafı baştan bqa halk 
ile dolu caddeden ıreçerek ken
dilerini karıılayan bilyüklerle 

birlikte ve önde muzika oldu
ğu halde Şarbaylık bahçe· 
sine gittiler. Orada kedilerine 
ayran ikram edildi ve bir müd· 
det hasbihalden sonra Kaplan 
yaylasında bulunan ilbay gene· 
ral K. Dirik de gelerek herke· 
sin neşesini bir kat daha art· 
brdı. 

Belediye bahçesinde yanm 
saat kadar istirahatı müteakip 
hazırlanan kamyon ve kaptıkaç
blarla konuklar yeni açılan mü-
kemmel bir yoldan Kaplan yay
lasına gittiler. Orada misafirler 
ıerefine Tireliler tarafından mii
kellef bir ziyafet verildi. Davul 
zurna çalındı ve akşama kadar 
çok samimi bir bava içinde eğ
lenildi. 

Ak,am saat 18 de konuklar 
yine konuk sever Tirelilerin ya
ıa yaşa seıleri ile tetyi olun
dular. 

Otobüsçüler 1 Öğretmen 
Benzin ~ahşını .ta~are Tayinleri 
Kurumu ıdare etsın dıyor Akşam Tecim okulu büru 

Şarımızdaki otobüsçüler bir komersiyal öğretmenliğine ayni 
' okulun tarih - c w f - v t tröst halinde çalışan benzin, . .. ogra ıya ogre • 
. . mcnı Bay Nuzhet, erkek öğ-

p~tro~ ve. mazot ıosyP.t~lerının retmen okulu Fransızca ö w ret-
bırleşık fıyatlarından şıkiyet- l' v ·ne Bay f'eyy gt · "d" 1 men ıgı az ayın 
çı ır er. edilmişlerdir. 

Benzinler beş litrelik ıişe ile ..... ~ ................................... . 
125 t k ·ı 455 k rını ortaya atmaktadırlar. Bu 

tı 'ı eknte de ı e uruşa takdirde tayyare kurumunun 
sa mda 2a25ır.b. . b . mühim bir varidat membaı 

Ay a 10 şışe enzın eld edecew · k t h~k· d" 
t . . . e gı anaa ı a ım ır. 

ıa.rfeden zm~rdekı nak~ vası- iddiaya göre 455 kuruşa aa-
fa,arının bu fıy~ta be .. nzın ala- tılan benzinlerin her türlü mas-
rak ıarfetmeler.ı ?tobus, ~am- raf ta dahil olarak İzmirde 
yon v~ ?tomobıl ış_l~tenlerı za- teslim sermayesi 26'l kuruştur. 
rara aürüklemektedır. Alakadarların bu işi önemle 

Otobiiıçliler, bu itin tayyare aratbrmalan lazımdır kanaa-
kurumu tarafmdu idareai fik- blMJayız. -



Tarihi efrika 
ikinci Kısım Ne. 

Filip. Prenses Elizabete öyle 
tutulmuştu ki birbirlerinden 
ayrılamaz olmuşlardı. Hamp
tonda bergün bulu$uyorlardı. 
Meşhur sözdilr; 

_ Sevimli bir çehre görüdü 
mü kral uzakta olamaz. 

Filip, kocalık, vazifesini y;.

pıyordu: .Kraliça. ~ary ana 
olmak ıştıyakındaıdı. Elizabet 
hemşiresinin analık hayallerini~ 
sukut etmesinden aeviniyordu. 
1551 eylülünde büyük bir kor
ku geçirdi. Bir ay sonra da 
güzel haber müjdelendi. Krali
ça Mary gebe idi. Elizabet ar
bk gülıniyordu. 

Sesile diyordu ki: 
_ Bu çocuk doğacak oluasa 

siz de bqvekiUiğinize veda 
edin. 

Fakat Bu üzüntüler çok sür-
medi. Mary aldanmıştı. Yaşının 
tabii neticesi olan bir hali ge
belik şeklinde karşılamıştı. 

filip, artık Londrada ken
dini tutacak bir t•Y kalmadı 
ğını açıktan açığa söylemiştir. 

Bir takım muharrikleri el al
tından teşvik ederek kraliçe· 
nin hayatına suikast için Fran
san1n kendilerini teıvik ettiği 
dedikodusunu yaratb. Ve bir 
gün konsey huzurunda şöylece 
bağırdı: 

- İngiltere bu hakaretlere 
tahammiil edecek midir? Fran
sanm her fırsattan istifade 
ederek yapbğı hakaretlere 
mukabele etmek zamanı gel
memiş midir ? Kraliça Mary, 
her zaman olduğu gibi, koca
sının fikrinde idi. 

- On be~ bin İngiliz aske
rini İspanyanın emrine hazır 
bulunduruyorum dedi. Fransa 
aleyhiade harp açıldı. 

lugilterenin mali vaziyeti 
büyük aıkınblar i'eçirmekte 
idi. Mary bu ilk seferin mas· 
rafını karşılamak için istikra· 

za, para, dilenmeğe, her kapı
ya başvurmağa mecbur olmuş
tu. İngiliz tahtının elmaslan 
Flett Yarddadki bir bankaya 

kocasına vaad ettiği kuvveti 
techiz edince Flandrde harba 
başlayan Filibe gönderdi. 

Sesil askerlerin Fransaya 
sevkini görünce : 

- Başkalarının işine karış· 
mak fena bir siyasadır diyordu. 
Bu iş ancak felaketle i~etice

lenecek •• 
Maruf devlet adamının bu 

tahminleri a-ecikmeden tahak
kuk etti. 7 ikinci kanunda Dük 
dö Giz kaleyi zaptetti. Kale 
lngilterenin incisi id'. O devrin 
CebelJüttarıkı sayılıyordu. Ko
casından ayn düşmekle çok 
zaifleyen Mary bu hezimet ha· 
berine tahammül edemedi. 

Öleceği gün; 1558 senttsi 
ikinci te§rinin on yedinci günü, 
gözlerini hayata kapamadan 
önce şunu söylemişti: 

- Kalbimi açmak kabil ol
sa orada kale kelimesinin ya
zılı olduğu görülecektir. Mary 
öldü. Prenses Elizabet, yıllarca 
geciken ruyasına kavuştu. 

Kraliçe Marynin ölümünden 
bir kaç gün sonra kraliçe Eii
zabet, kalemi eline almış, İn
giliz milletine hitaben şu be
yannameyi neşrediyordu : 

" Milletimın -ve allahın yar
dımı ile bugün lngilterenin mu
kaddeı atını ellerim arasına al
mağa çağnldığımı düşününce 
hayranlığımı saklıy:smıyorum. ,, 

ilk defa olarak İngilterede 

yenı bir sesin kuvvetli 
ahengi duyuluyerdu. Elizabet 
lngiliz milletine, onun ıçın 

çalışacağını, ihbrassız hareket 
edeceğini bütün mezheplere 
karşı müsamahakar olacağını 
temin ederken Sesil boş kasa
lar önunde düşünçeye dalmıştı. 
Zira kraliçe millete bir çok ver
giler ve resimlerin kaldırılma
sını da vadediyordu. 

Bu kadar coşkun ve gönül 
alıcı vaadlardan sonra Elizabet 
Londraya bir halaskar gibi 
girdi. Onu alkışlamak içini 
caddelerde yüzbin kişi toplan
mıştı. O güne kadar bu kadar 
co,kun bir sevinç, bu kadar 

rehin edilerek istikraz yapılı- parlak bir şenlik görülmemişti. 
yordu. Müstahsilin hububat Bütün kiliselerin çanlan tedbi-
anbarları zaptedildi. Deptford- . şin neticelendiğini ilan cdi-
daki yabancı vapurlara keyfi yordu. 
olarak ambargo konuldu Mary = Smm 't'llr -

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

ilk okullarln 
imtihanları 

ilk okullar talimatnamesinin 
67 inci maddesinin birinci fık
rası değişmiştir. Kültür bakan
lığından şarımız Kü tiir direk-
törlüğüne gelen bir bildirimde 
imtihanlarda okulun bütün öğ
retmenlerinin bulunması mec
ouri olduğu, ancak öğretmen
lerinin sayısı beşten fazla olan 
okulların imtihanla mda sınıf 
öğretmeni ile birlikte en çok 
dört öğretmenin bulunacağı 
biJdırilmiştir. 

Bu öğretmenler baş öğret-

eşmede 

Zeki Dündarın 
• 

resmı 
Şeyh Said isyanında asiler 

tarafmdan şehid edilen öğret
men Bay Zeki Dündarı'ın ilk 
okullu iken alınmış olan bir 
resmi Kültür bakanlığınca ço
j?'alblmıştır. Ağrandisman ola
rak bu resim her okulda sa
lonlara asılacak ve küçükleri
miz için bir ibret levhası ola
caktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
men tarafından s~çilecektir. 
Beşinci sınıfları şubeli olan 
okullarda birden artık ımtihan 
heyeti teşkil olunabilir. Bu 
maddenin öteki hükümleri ba· 
kidir. 

• mp as 
15 Haziranda açı ıyor 

Yaz mevsimini Çeşmenin eğlenceii plajında ve sağlık 
veren ılıcaları~da ıreçirmck is~iyen yuıddaşfo.r Çe~mcdeki 

Rasımpa!as oteline lnmelldirler 
Konto?"u ve eğlenceyi 

., ...... 

Ok.urganların 
Fikirleri 

• uz m 
üsta hsillerinin 

Endişeleri ve 
Bir teklif 

Üzüm müstahsilleri, geçen 
!!eneden k~ma üzüm fiatinrı
fazla düşüldüğü hasebile ş:m
diderı endişe izhar e'mektedir 
le"'. Işıklar m\•htarı Bay Şem
settin Uzatlı bu endişelere rna
kes olmak istiyen bir mektu
bunda şun]arı yazıyor: 

Bu sene üzüm ürünü çok gü
zel ve geçen seneden il:i midi 
fa:ı!a o!ac<ığı şimdiden anla~ıl
miıkia beraber dış p:yasa~ına 
gönderi.mesi ve sablma~t bizi 
çok düşündüıme te ve büyük 
endişeler uyandırmaktadır. 

Her sene bu mevsimde .ılivre 
satışlar başlar. İhracatçı!ar ge
çen yıldan elde mevcı.;t üziim
leri değerini yükselterek aliv· 
relerin bir az daha fazla bir 
füı la satı!m~sma çahşırlardı. 
Bu sene aksine olarak üzlim 
fiatlan 6 kuruşa kadar düş
müştür. Demek oluyor ki önü
müzdeki üzüm mahsulü satış

ları çokluğundan güç olacağı 
gibi geriye kalacak olan iizüm
lerin de belki yok bahasına 

gideceği ihtimali kuvvetlidir. 
Benim fikrimce, dcv!etçe hiç 
bir kimseye bir zarar getirme
mek suretile alınacak Lir çok 
tedbirler vardır. 

Mesela : Devlet ve bütün 
resmi ve nim resmi müessese
s.-lerde maaşlı olanlara her ay 
alac ğı aylık nisbetinde bir ki
lodan üç kiloya kadar İ}<İ bir 
fiatla üzüm almaları bir kanun-
la bağlanırsa asgari 'Senede 
150 bin çuval üzüm sarfedil
miş olur, Fakat devletin alma
sı icab eden bu üzüm erin her 
halde Ağustos ve Eylw ni
hayetine tamamife satm alın
ması şarttır. Çünkü piyasa
ya en evvel ulaşan üzümlerin 
kır toprakların üzümleri -oldu
ğu ve bu bağların verimi oz ve 
piyasada üzüm bolluğu olma
dığındun iyi bir fiatle sahla
caktır. Bu gibi zaif bağcıların 
yaşamaları için desteklemeğe 
ihtiyaçlan bulunduğu aşikardır. 

Bu mevsimde bağcıların sa
tacakları üzümlerden az çol
para eline geçecek ve bu su· 
retle bir dereceye kadar hi
maye görmüş bulunacaktır. 

Diğer cepheden alıcı tüccar
lar ister istemez bir az yüksek 
fiatlarla alacaklarından piya
sayı birden kıramazlar. Ağus
tos ve Eylül ayları içerisinde 
Devlet mübnyası sonuna erdi
ği zaman fiatlan tabii düşecek 

İse de toprakları kuvvetli ve 
verimi fazla olan bağcılar bu 
yüzden çok müteessir olmazlar. 

Ülkemizin en değerli olan 
ve vitaminı ve glikozu bol olan 
bu mahsulün memleket içeri
sinde bir miktar sarf edilece
ğinden üzümlerin çok olması 
yüzünden satılmamak tehlike
sinin önüne geçileceği ve mem
leket dahilinde halkımızın da 
üı.üm yemeğe alışmış olacak
fikrindeyim. 

Yetiştirmesi pek çok mas
raflara ve emeklere ve her 
türlü tehlikelere her zaman 
maruz kalan üzüm ürümü ve bu 
işle geçinen bağcıların dertle
rine bir çare bulunacağı gibi 
ihracat lüccar!rrına da bir za
rar vermiyecektir. Çünki ken
dileri için de bidayette biraz 
pahalı ise de Birincitcşrindcn 
sonra satacakları üzümlerin pi
yasası o vakıt düşmüş buluna
cağından düşkünlük nisbetinde 
kar temin edecektir. Çünki sa
tışları ekseriya alivredir. 

Bu yazıları yazmaktan mak-

- Tenı A9tr 

•• a u 
' Levy~t;~::· .. ·;~ .......... ~ ......................... ;ş .. ·~ geç ili 

a at ve .. ölümü.. end·ne sahip 
Olanları i las et İren bir gemi 

Dünyanın en büyük vapuru 
"Normandi,, nin ilk seyahati, 

Sonteşrin 1857 de vapurun in· den ötürü teknesinde delikler 
dirilişini seyretmek üzere bin- açıldı. 

ir.giliz gururunun 1853-1857 lerce kimse çağrılmıştı. Bu, 1865 yılına kadar tekrar uy-
kocaman tekne iki su prcsası kuya yath bu sefer İngiltere 
ile kımıldatılacakb. Bunlar pat- ve Fransayı Amerikaya bağlı-

tıyor.. lamadılar, fakat gemi kendi- yacak telgraf kablolarını koy-

yılları arasında yarattığı 

ilk deniz canavarını hatırla-

B · · • magw a onu memur ettiler: Kab-
u, o zamen ıçın ınanııamı· sini denizden ayıran sabunlan· 

yacak bir vapurdu. Zaten o d lolar konunca, tekrar işsizliğe 
mı~ 60 metrelik yol üzerin en 

büyüklükte diğer bir vapurun daldı. Hcsabsız kömür yakan 
doğması için 1904 yılında de- kaymamakta inat etti.Seyirciler şu makinaları kime ciro etmek 

d 1 
birşey görmeden geri döndüler. mümkün olacag· 1 bilinemiyordu. 

nize in iri en "Baltik" vapu· 
runu beklemek icabetti. Bru· 31 Son Kanunda, bir pazar Nihayet, Cebelüttarıkta büyük 

günü, merasim 
0

yeniden yapıldı. • b. k- .. d k r ncl isminde bir mühendisin yuzer ır ·omur eposu u • 
haya!haneı;inde doğmuştu bu Bu sefer tekne kaymıya razı mak isteyen bir kömür tecıni-
vapur. Avastura'yaya bir defa oldu ve "God sove the keen,, eri bunu salın aldı. Berbad iş. 

b h 
mnrşı ile denize daldı. Kraliçe Adamcağız tekneyi cambaz gibi 

da birden on in seyya ta- bı"r adama satb. Bunun düşün-
k h. b" d Viktoryanın zamanı idi de onun şıyaca ve ıç ır yer e cesi de liman liman dolaşıb 

• w 1 k için. Fakat gemi denize inince aurmıyacagı ıçın tona sıı bu devleri andıran tekneyi para 
gidip ge~miye yetecek kadar asıl güçlük başladı. Bu vapurun ile ziyaretçilere göstermek 
kömür taşıyacakh. 211 metre yapılması kumpanyanın seı-ma- idi. Fakat bu devir pelı 
uzunluğu vardı, ki o zamanın yesini tüketmişti. Bundan baş- uzun sürmedi. Girim pa-
en büyük vapuru olan 11 Persi- ka, hacmi de yolcu taşımı için rası, demir atma masrafını bile 
ya,, nın iki katına yakındı çün- l h . k d karşılamıyordu. o an i tıyaçtan ço üstün ü. 
ki "Persiya,, nın uzunluğu 112 İşte Viktor Hügonun kutlu-

Bu filmden nasıl istifade edi· metroyu geçmiyordu. 17 metre ladığı dev yıldan yıla eldcnele 
kutrunda iki çarkı ve 7,30 met- lebileceğini kimse bilemiyordu. geçerek iflas üstüne iflas yığdı. 
relik bir pervanesi vardı. Ka- Nihayet 18 milyon Altın Franga Bunu son sahn alan adam 655 
zanları ısıtan 112 fırını, yük- (bugünkü para ile hiç olmamı§ bin altın frank verdi. Fakat 
sek beş bacası ve ilk vapur- 10 milyon liraya) mal olan(Gre- onun bir düşüncesi vardı Bu 
larda adet olduğu üzere, beşi at • Eastern., 4 milyon Alhn vapur üzerinde kurulan düşün-
demir olmak üzere altı direği franga başka bir kumpanyaya ceJerin biricik pratik olanı bu 

Vardı. Bu direklere 5430 metre 
idi ve hemen onunla işe baı-

satıldı. Mühendisi Bruuel bir 
murabbaı yelken çekilirdi. l3mak yaraşırdı. Gemiyi kilo 

kaç gün sonra, belki de ta.sa- besabile sattı. Bu kocaman va 
Bu devlere yaraşır pro1· e bü- d ··ıd·· sın an o u. kalın bir tekne idi. Açık göı 

tün şairleri heyecana sürükledi. Nihayet 1860Haziranında de- satıcı bundan 1,075,000 frank 
Viktor Hügo, ilk oıdı "Levya- nizc atılışından iki buçuk yıl alarak 420,000 frank kar etti. 
tan,, olan bu vapur için methi-
beler yazdı. Fakat her nedense sonra Great Eastern Avustral- 1888 de Great-Eastem, Liver-
Tevrattan alınan bu ad yerine yaya değil, Nevyorka hareket pol yırtıcıları tarafından par-

. O b' \ ·ı d ça\anmışb. Bu vapurun romanı 
sonrada "Gret - Eastern,, adı ettı. n ın yo cu 1 e eğil, yazılsa bir insan hayahndan 
konuldu. Zira vapuru yaptıran bir kaç yüz yolcu ile. Üç yıl daha heycanlı olur. Bu ömür-
Eastem vapur kumpanyası idi. içinde, on kadar seyahat yaph lerini meyhane kapıcısı olarak 

Bu vapurun hayatı şaşılacak çarklarını kaybetti, pervanesini bitiren Kral çocuklarını andır-
bir baştan geçti romanıdır. 3 bozciu, makinenin titremelerin- mıyormu? 
aıııaıııc••••••••ıııııııaıaıı••••ııııaıı••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

sal yılbaşı 
Kadro arı bildirilen daireler memur
ları bugün maaşlarını alacaklardır 

Finans bakan;ıiından şanınız 
defterdarlığına gelen bir bildi
rimde yeni Fmansal yıl için, 

kadrolanndıi değişiklik olma
d ğı bağlı bulundukları bakan-

lıklar tarafındaa bildirilmiş 
olan daireler memurlannın Ha

ziran peşin maaşlannın veril
mesi bildirilmittir. 

Tüze (adliye) ve finans (ma
liye) kadrolarında bazı değişik
likler yapılacağı evvelceden bu 
dairelerin bağlı bulundukları 

bakanlıklar tarafından bildiril· 
diği için bunlardnn başlca. dai· 
reler memurlarınan maaşları 

yarın vcrilecel .. tir. Finans dai
relerinde yeni yıl için teşkila

tın ienişletilmcsi düşünülüyor

du. Tüze ve finans daireleri 

memurlarının maaşlan verüebil
mek için yeni teşkilat kadro-

sunun gelmesi lazımdır. Yeni 
kadroların bir iki gün içinde 

geleceği tahmin ediliyor. Mü· 
tekait1er1e yetim ve dnlların 

üç aylık peşin maaşları ile 

jandarma iaşe paralannın ve
rilmesi emri de dün gelmiştir. 
Mütekait, yetim ve dulların 

maaşları yarın verilmeğe baş

lanacaktır. ............ 
Esrar satiyormuşl iki ~

1

ransız 11ıektehi 

kapanıyor Kemerde Sürmeli sokağında 
Şükri.i Huriye namına kayıtlı 
ve Şamlı Melek tarafından iş
letilmekte oian altı sayllı ge· 
ncl eve eroin ve esrar gibi 
uyuşturucu maddeler s:!tı1dığı 
ve içirildiği haber alınmış ve 
yapılım aramada yatak altında 
bir D\İktar esrar bulunmuş ve 
kanuni muamele ifasına baş-

lanmıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
sadım sızın bu busasta 
dah:ı alakadar ve daha yük
sek düşünce ve bilgileriniz 
karşısmda fikirlerimizin nede
receye kndar yerinde olup ol
madığını anlamak istediğimden 
bu düşünceler üzerinde ce
vabınızı aldığım takdirde çok 
sevinç duyacağım. Sonsuz sev
gi ve saygılanmı sunarım de
ğerli ıaylavım. 

Işıklar Eşmeni 

SEMSETTiN UZA TLI 

Kançeşmedeki Fransız mek-
tebindcn sonra Sen Polikarp 

ve Karşıyakadaki D m Düs

yon bu yıl talebesizlik yüz.ün

den kapılarını kapatacaklarını 

İlbaylığa bildirmişlerdir. Bu 
okulla a devam eden okullular, 
civardaki resmi ilk okullara 
gideceklerdir. Bunun için Kül

tür direktörlüğünce tertibat 
ahnmıştır. 

Bir Tam·m 
Finans bak:mlığından vilayet 

defterdar!ığına ge!en bir ta
mimde itiraz komisyonlarınca 

temyizin nakzı dairesinde ve
rilen katprlarından dolayı tem
yiz yoluna gidilmiyeceğinden 
bu gibi hallerde devlet şurası
na müracaat edilmesi Jazımge
lece2-i bildirilmiştir. 

1 Ilbaylıkta -. -•• 
()nemli bir top1an1 

-ııa~fcırafı J i11c1 salıifcde

susta görüşmeler yapılmıştır. 
lzmir şarı bu alanda da ön sa
fı alacakhr. Tayyare kuruluna 
üye yazJlmak üzere müracaat 
edenler pek çoktur. 

Nahiye ocaklarından 
Başbakan ismet Inönünüıı 

Hava tehlikesini gösteren nutln 
yurdun her köşesinde derin 
akisler yapmıştır. Büyük, küçüle 
şarlarımızda yurddaşlar havı 
tehlıkcsini bilen i.ye yazılma(;; 
Ye hava kurumuna ellerinder. 
geldiği kadar yardım etmek 
ıçın coşkun bir ilgi i!Öste· 
riyorlar .. lzmirde, Hava lmru· 
lunun bu amaçla genişliyen 
çalışmalanndan başka partide 
halkın büyOk isteklerine koJ
lzınnı -çarak hazırlıklara bat· 
Jan:ışhr. Bütün nahiye ocak· 
larında bugünden itibaren par· 
tiye yazılı ve yazısız yurddat· 
lar toplanacak hava kuvvetle-
rimize en geniş ölçüde yardım 
imkanlarını görüşeceklerdir 
Bu toplnntılarda hava tehlike 
s'oi bilen üye yazılmak içiı 
gösterilen tehalükün birka 
daha artacağı muhakkaktır. 

lşçi!er arasında 

Devlet inhisarı yaprak tütür 
anbarında çalışan bin işçi ha 
ziranın ilk paz rtesi günkl 
gündeliklerini hava kurumunc. 
bırakmağa karar vermişlerdiı 
Bu karar alınırken işçileı 
uçaklarımJzın çoğalarak gökle· 
rimizi geçilemez ağlar1a örme· 
lerini temenni etmişler, biz( 
gerçek güvenlik yolunu göste 
ren şeflerimize karşı saygı v• 
inanlarını bir kez daha teyi 
etmişlerdir. lşçiler arasmdak 
coşkun havacılık sevgisi pel 
yakında .zmir işçilerinin adın 
taşıyacak bir tayyare alınma 
sını temin edecektir. 
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Borsa Haberleri 
Din ao .... c1a 

Yapılan Sabflar 
C)'**; + 5 Al -C:S 

uzum 
Çu. Ahcı Fiat 

1 
Bol bol Kokain 

Yapan bir fabrika 
Pariste keşfedildi 

348 Jiro ve şn. 89 7s ı121 7s Bütün bir Kokainci çetesi yakalan-m s Snleymano k B 1 
111 H z. Ahmet s s 75 dı-başlannda i i u gar : 
77 Ş Rıza Halef 8 12 p . b" hafta enel bir ağır yaralanan Anam y&zilnde 
44 Vitel 1 O 1 O ariate ır • • k 

9 9 fabrikanın makınelen patlamış ve vtıcudundaki derin yanı -
41 Y 1 TaJit k · · 
IS K A Kizım 11 50 11 50 ve ~apılan ara.thrma or~da lara rağmen kaçma cesaretim 
10 Koo ittihat 8 75 8 75 heroın ve kokaın yapıldıgını ıöstermiıti. Karduı lzak da 

7 H Alyoti 9 50 11 meydana çıkarmııt.. beraberdi. Bu o kadar ağır 
887 y ek\in F ranıız poliıi bu iti koYa- yarah değildi. lzak kaçabil-

Zehlre Borsası hyarak çetenin elebeılanm ele mek üzere 80,000 franklık 
Ça. Alıcı Fiat l'eçirmiıtir. bir çek te imzaladı. Fakat 
100 ton Balda 4 68 1 68 Bu eınada Pariı üzerine bunlara para yetiştiren kapita-

.. kokain" kan diltmüıtür. li•t gazeteleri okuyarak korku-

Para Piyasası 
1-6-1935 

Alıt Sabş 

Mark so 37 50 87 
l.terlin 617 623 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 10 79 40 
Belga 21 37 21 75 
ltaıyan lireti 10 30 10 37 
inİçre Fran. 40 57 40 82 
Florin 84 62 85 
Kr. Çekoslo. 5 24 s 27 
Austr. Silini 23 50 24 

ı.. 

Yeni yıl 
•• 
Uzüm rekoltesi 

Ne olacak? 
Batı Anadoluau bağ mınta

blannda Ekonomi bakanlığı
... göstercliji JOzum üzerine 
ıenel bir arqbrma yapılmak-
tadır. Bu araşbrma 934 - 935 
lllalısul yıh ilztim rekoltesini 
teapit içindir. . 

Haber aldı~ _ _göre re
hlte tımdillll 75 • 80 bin ton 
tahmin eclillliekteclir. Diier 
1Dte1er nztım rekolteleri de 
Jl!de 40 derecesinde taıkındır. 

Bakanhk, rekolteye göre, 
ayıl Ozüm lrtlnllnlln dıt mem
leketlere glnderilmeaini temin 
için tedbir alacaktır. 

Dün piyaaada iztimlln de 
takas maddelerine ithal edile-
ceji hakkında ıayia çıkmışbr. 
Bunun hakkında ıanmızdaki 
.ıakadarJara hiç l.ir malUmat 
ıeJmemiftir. 

Polon yada 
Yumurta ihracab hak
kında bir beyanname 

Polonya hükiimeti, yumurta 
.... cabnın kontrolüne dair bir 
:'.9umname netretmiflir. Soa 
jlllar içinde Avrupa yumurta 
piyasalanna hlkim olu Po
lonyan,n yumurta ihracahnı 
arttırmak hususunda g6ıterdiği 
nrhk nazan dikkatı celbet
.. ldedir. 

Polonya hükumeti tarafından 
nepedilen nizamnamenin bir 
eareti ekonomi bakanhiı tara
fmdan ıanmız Tecim ve ea
dlltri odasına g6nderilmiştir. 

Oda bu nizamnameyi tetkik 
eclecek, memleketimizin genel 
tlmumuna gare alınması uygun 
ılrillen kısımları ve tatbiki 
mlmklln olmıyan noktalan ayn 
Wr raporla tespit edecek ve 
ekonomi bakanlığına röndere
caldir. Bakanhk yumurta ihra· 
cabmızı artbrmak hususunda 
bam yeni tedbirler alacaktır: 
la arada yeni bir nizamna· 
menin hazırlanması da mubte · 
•eldir. 

Çocuklaıa 
Sağlık öğütleri 

Kllltür bakanlıgından tanmız 
klltGr direktörlüğüne gelen bir 
hilclirimde Ordu saylavı Bay 
Selim Sım tarafından iJk okul-
lar talebeıi için yazılan (Çocuk

•ihk aJtlltleri) eserin ilk 
ilbllar klltüphaneleri için alın
~llimım muvafık prilldüiü bil-

Montmortr' den Sent Huor ma-
hallesine kadar bu beyaz toz ya dllşdüğtınden macırayı da-

ha ileri sürmekten sakındı. yağmuru o halde idi ki bazı-
~ı· '- k Anavis bu yeni darbeye bo-Jan •inemacılann n ım çeKme 

için ıun'i kar yağdırdıklannı yun eğdi. Hususi bir hastane· 
ıanmışlardı. ye gitti. Fakat kendini kabul 

Bilhassa Monmartr'de yarım ettiremedi. Bunun üzerine Bo-
ıaat kadar gökten beyaz toz· jon hastanesine gitmeğe karar 
Jar düştü~ü için ge1ip ~eçenler verdi ve kardaşına : 
ceketlerini silkivorlardı. - Sen kaçıver. beni yaka· 

KUcUk akmekel )ayacaklar. Bu kadan yeter! 
ve fena mu,terlsl Dedi. 

Btıttın bu iıler bir fena müş
teri yüzünden oluyordu. Kokain 

Fabrikada görülen 
Fransız mühendislerini şaşırtasatarak bol para kazanan Mat-
cak kadar mükemmeldi. Bunyö isminde birisi son zaman-

larda ya~lı bir mütteriye rast 
gelmi,ti. Hiç te fena adama 
benzemiyordu bu mllşteri. Çok 
11k giyinmi,, çok kibar tavırlı 
olduğu için sefahat alemlerinde 
yafıyan bir zengin çocuiuna 
benziyordu. 

- Ne fivata olursa olıun 
kokain isterim, demi,ti. 

Rene Matyo gllJOmsedi: 
- Gramı 32 franktan ıize 

llzım olan ıey bende vardır. 
- Bana hiçalmzıa bir kilo 

lhım. 
32,000 frank yabana abla-

cak birşey değil. Matyo böy
lece düıünerek yeni dostuna 
randeYu verdi Ye bir faksiyc 
atladığı ıibi kaçakçılann top· 
lanb yerine kostu. Burad• "Kü 
çük ha•urkir" denilen V ernot 
ile buluttu. Bu adam çetenin 
ikinci batı idi. işi tetkik etti. 
Elveritli buldu ve sağ kolu 
Roje Sfolu da ihtiyat olarak 
beraber gönderdi. 

Bu ıırada zengin miras yedi 
ıiparitinin getirilmesini bekli
yordu.Matyo hakkında randevu 
yerine geldi. Elinde bir paket 
tutuyordu; fakat her ihtimale 
kartı Hrdu: 

- 32000 frank yanınızda mı? 
Kibar poliı m6fettişi Redler

den ba,kaaı olmıyan küçük de
likanlı ıu cevabı verdı: 

- Polis eller yukari! 
Matyo biraz düşündü. Can 

sıkıcı paketi elden çıkarmak. 
Bunu hayaya fırlattı. Fakat 
paket açılarak mubteviyah, 
ıeçenlerin tlzerine beyaz toz 
yap.uru halinde yayıldı. 

Kabadayı olan Venet arka
dqım korumap iıtedi. Fakat 
diğer poliı enspektarleri orta
ya çıkarak uzun bir yadaşma
dan sonra bunlan yakaladılar. 

Yalmz Sfol otomobille kaçh. 
Klmy•ger - mUhendls 

Bulunuyor 
Diter iki polia enapektlril 

bu 11rada .. kar" ın hangi 
fabrikadan çıkbğını anyorlardı. 
F abrikaaın idare tefi olan Şe-
boyı yakaladılar. Bu adam iti 
iyi tarafından aldı: 

- Ne yapalım, dedi, bir 
pu oyunudur yaptım kaybet
tim. 

Enıpektörler bununla kan
madılar. Nihayet Von Ebel 
adlı dizme bir kimyaker mü
hendisi tle yakaladılar. Belçi
kalı diye ıeçinen bu adam 
hakikatte Anavis adlı bir Bul
gar Y ahudisi idi. 

)ardan biri gazetecilere demiı
tir ki: 

- Bu herifler kokain yap
mak için muhakkak yeni bir 
formül bulmuılardı. Çünki bu
nun için bizim tamdıjımız mal
zemeden fabrikada eıer bula
madık. 

Doktor 

sman Yunu 
Deri ve tenasül has

tallkları m11tahass1S1 
Kemeraltı Şamlı sokak No. 19 

Saat ondan on ikiye ve 
iki buçuktan albya kadar 
baıtalannı kabul eder. 

Doktor 

Kemal Şatir 
SARAÇOBLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

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

Evi Kaıantina tramvey cad
desi N o. 596 Tel. 2545 

lzmlr beladlyaslndan: 
1 - 40,63 lira bedeli mu

hammenl Çayırhbahçede 95 
adama 162,50 metre murabba 
ındaki 6 sayıb arsanın •bfı 
belediye bqkltipliğindeki f&rt

namesi veçbile 11/6/935 Salı 
günü saat 16 da açık artbrma 
ile ihale edil,cektir. lıtirak için 
4 lira muvakkat teminatla 111-
lenen llln Ye aaata kadar ko
miayo- aelinlr. 

'El, 2. 6, 9 1531 (736) 
- Belediyemiz muhasebesine 

altmıpr lira aylıkla Ye mlaa
baka imtihanile iki memur ah
nacakhr. 

imtihan, Haziranın 6 ncı Per
şembe gllnii saat ondörtte açı
lacakbr. 

Bulgar mühendisinin 
•on özgUrlUk saaUerl 
.Fabrikam • · • 11ruanda 

~~~~·~i: 

isteklerin askerlik hizmetle
rini yapmış ve liakal orta mek
tep mezunu olmaları şarttır. 
Daha yiiksek tahsil görmüt 
olanlar tercih olunacakbr. im
tihana gireceklerin nüfus tez
kerelerini ve t~rcümei bal ki
iıtlarını yanlannda buJundur
malan lhuadır. 1599 (16i} 

30 mayıs perşembeden itibaren 

Bahri baba Park gazinosunda 

Büyük yenilikler ! ! ! 
İzmirlilerin musikiye olan rağbetlerini bilen mlleuesemiz latanbuJan 

(Beıvu••) VE (Çı•f ıı• k k) gazinolannın senelerden beri alkıt par toplıyan sazını çok bUyGk fedaklrbkla 

::· IJk defa olarak getirmeğe muvaffak olmuştur 

SAZ : Meşhur beıtekir, Kemençe, Aleko, piyanİlt Yorgi, kemani Necati 

banco, Cevdet, dün belek Hasan T ahıin, klarnet Şeref 

OKUYUCULAR : Sahibinin Sesi okuyucuJanndan Mahmure Handan 

Küçük Nezihe Suat, Siyansade Belma, İzmir 
yıldızı Şükran, sahneler yıldızı Faide ... 

Dikkat Aldanmayınız!. 
Keçiborlu kükürdü 50 kiloluk torba 320 kuruşa 
İtalyan kükürdü 50 kiloluk torba 345 kuruşa 
Memurlar koo eratifinde erakende satılıyor 

Doktor 

Fahri Işık 
lznür Memleket Hastanesi 

Re•tken mlltehaauısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayenelarl 
Ve Elektrik Tedeavileri 
Y~yemiyen ve bilhassa 

l\AŞmK çocuklara Ultra -
Vtole tatbık ye Rontken 
ile KEL tedavileri yapıhr. 
ikinci Beyler aokak fınn 

karıısı No. 25 
T defon: 2542 

H 3. 1-13 (281) 

öz Hekimi 

MitatOrel 
Adres - Beyler Nunian 

Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

24-26 (229 

Pariı f akfutesin en iplomab 
oı, tablplarl va 
Oparaltirlarl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
HaıtaJannı her glln sabah 

saat dokuzdan baıhyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

T eleton : 3921 
Pazar ve salı 9 dan 11 e 

kadar memleket hutaneıinde 

Kemalpqa icra memurla-
bıjmıdu: 

Sabık jandarma kumandanı 
Fuat beye borçlu Kemalpaşa
dan Sellnikli Şeb Ramızın Kl
nunuevvel 930 tarih ve 88 
No. tapu ile sahibi buluadup 
l:.ağ birinci derece Fuat be>:• 
ve ikinci derecede Şeb Ramiz 
zevcen A11eye •e A~K 
ttlccar Osman beye ve e-
malpqa hazineıine mahcuz 
bulunan Kemalpaıanın Yağlıca 
batı yerinde doğusu Mariya 
timdi ıeh Ramiz babıı sahibi 
senet timdi Giritli Mustafa 
poyrazı Mariya şimdi şeh Ra
miz lodosu paraşku şimdi Gi
ritli Mustafa ile çevrili 900 li· 
ra değerinde 5514 M. M. bağ 
birinci ve ikinci arttırmıya 
IC. F. K. 2004 numaralı ka
nun ile çıkanlmıştı. Birinci 
30-6-935 pazar saat 11 de ve 
ikinci arttırması 17-7-935 çar-
9amba saat 11 de Kemalpaşa 
icra odasında yapılacaktır. Bu 
yerele ldtz6. olulana yi\zcle 

lzmlr •lclll ticaret m•
murıuıund•n: 

lzmirde 1 nci Kordonda mu
amele yapan müseccel { Doyçe 
Oryent bank Dreıdner şubesi 
lzmir)in ödünç para verme iıleri
le uğrapcağına mütedair beyan
namesi 2279 numaralı kanun 
htlk6mlerine tevfikan sicilin 
1411 numarasıaa kayd Ye teı
cil edildiği ilin olunur. 
lzmir sicili ticaret memurluğu 

resmi mllhür ve F. Tenik 
1 - Beyanname 
2 - 'Vesika 

f zmir ill:Jaylığına 
2279 sayılı ödünç para ver

me işleri kanununun ikinci mad
desi mucibince bu beyannameyi 
dlrt na.ha olarak veriyoruz: 

1935 •enesi içinde aıaiıdaki 
tartlar dairesinde borç para 
verecejimizi bildiririz. 

1) 2279 sayılı knaunun do-

kuzuncu maddeıi mucibince, 
borçlulardan faiz ve komisyon 
dahil olmak tizere azami y6zde 
on iki faiz alınacakbr. 

2) Açık kl'edi ve rehin üze
rine yapılacak ikraz muamele-
leri ile açılacak her türlü borç
lu hesabı cariler, ticaı:et kanu
nunun maddei mahıusaıı mu
cibince her üç ayda bir faiz
leri hesap edilerek reıOlmale 
zam yapılacaktır. 

3) Müşteriler adına depo
lanmızda mal mu!ıafazuı mu
amellb -ile iştigal etmek Ye 
bu yüzaen ıigorta, ardiye, ekı
per ücretleri ile bekçilik, ham
maliye, posta lcretleri de ay
nca mlfterilerden alanacakbr. 

Derin saygılanmızla 
Doyça Orientbank Dresclner 

bank ıubesi lzmir 
M. Politi Osman Ziya yazmacı 

imzası 
. 
ımzası 

iZIN VESiKASI 
.!!!im ............................ ~ .. , .......... . 
Adı: Doyçe Oryent Bank 

Kanuni ikametgahı: Izmir Jkinci kordon 

Ticari ikametgahı: " " " 

Tabiiyeti: Ecnebi 

Sermayesi: 165.ooo.ooo mark 
8.332.SOO Türk lirası 

Abnacak faizin en yüksek 
haddi: Yüzde 12 

Yapılacak muamelenin 
nevileri: Baaka muamelatı .... ............ ...; ...................... . 

11-6-934 tarih ve 2279 numaralı Un1Ul& tevfikan verilaesi 
lbuaıael- beyaa•ameler Doyçe Baakdan almarak kendi· 
8İnin adtlnç para verme iflerile utratmasma mil•aade edilmittir. 

29-5-935 lzmir Valiıi n. 

S. Erin imzası 
1-6-935 Aslı ıibidir 

1605 (764) 
lzmir sicili ticaret 

resmi mübür ve F. T enik imzuı 

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

fabrikasının en meşhur modelidir. Temiz bakılmıftır. En 
ufak bir kusur ve anzası yoktur. işletip girmek ıartile 
satılıktır. 

Zinet mobilye fabrikasına müracaat ediniz. 
S.10 17-26 636) 

yedi buçuk satışa girme parası 
ile beraber veyahut bankanın 
vereceği mektup ile satış gü-

nünde icra dairesine gelmeleri 
bu yerde hak iddia tarihi 
ilandan başlıyarak 20 iÜn 
içinde resmi kiğıtlarile müra
caat etmeleri ve bu ıahıın 

şartnamesi bOtün ahalinin gör· 
mesi için icra meydanlığında 

açıktır. Bu yerin vergi borcu 
satış bedelinden tutulacaktır. 
Ve daha fazla anlamak isti
yenler K. P. icrasının 932/503 
sayılı dosyasına gelmeleri ilin 
olupur. 1598 (766} 



F rateDi SpercO 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
CERES vapuru 3 haziranda 

gelip 6 haziranda Anvers, Rot
terdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala-

cakbr. 
SA TURNUS vapuru 12 hazi-

randa g.elip y. künü boşalttıktan 
10Dr• Burıu. V arna ve Kös
teace lim•nlan için yük ala-
caktır. 

ULYSSES vapuru 15 ha-
ziranda ıdip 23 mayısta An
wen, Amsterdam ve Hambura 
Jimanlan için yiik alacaktır. 
SVENSKA ORıENT lıNIEN 

NORDLANDvapuru 4 haziranda 
Rotterdam, Hamburg, Kopen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote- · 
burg, Oılo ve lskandinavya 
limanları için Y ilk alacaktır 

ROLAND motörii 22 h~-
randa Rotterdam, Hamburg, 
Copenbaıe, Dantzig, Gdynia 
Glteburg, Oala ve lakandinav
p lim•nlan için yük alacakbr. 

NATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
ızmir - N evyork aruında 

ayda bir muntazam sefer 
T AMESIS vapuru 18 hazi-

ruda lxmırden ( doğru)N evyork 
için yük alacaktır. 

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

Zee & Co. 
DEUTSCH ELEVANTE LINIE 

AKKA vapuru 19 mayısta 
heldetÜ)'or. Ha.burs •• An
venten y8k çıkaracaktır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

ARTA vapuru 27 mayısta 

bekleniyor. 30 mayısa kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük alacakbr. 

TROYBURG •apura 21 Ma
yısta bekleniyor. Hamburg ve 
Anversten yük çıkaracakbr. 

TISZA \'apuru S haziranda 
bekleniyor. Badapeşte, Bratia
lna •• Viy- için yilk ala
caktır. 

DUNA vapuru !O haziranda 
bekleniyor. Budapeşte, Bratis
lava •e Viyana için yük ala• 
cakbr. 

JOBNSONWARREN LinesLTDI 
Li•erpooJ 

QUERNMORE vapuru 18 
mayısta bekleniyor. Liverpool 
dan yük çıkaracak Ye Burgaı 

Varna, K6stence, Galaç ve 
Braila için yilk aJacakbr. 
THE EXPORT .STAEMRHIB 

CORPORATION 
EXARCH vapura 2 lıuinna 

Oliver Ve Şü. 
LIMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BİRİNCi 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN UNES LTD. 

POLO Y&puru 30 m&J19ta 
Anvera ve Londradan plip 
tahliyede bnl•acak ve aym 
zamanda Londra ve Hull için 
yük alacaktır. 

OPORTO vapuru 5 haziran
da LiYerpool ve Syansea'dan 
beklenmektedir. 

THURSO vapuru haziran 
ortasında Hail, Anvers ve 
Londradaa gelip tahliyede bu· 
lunacak ve aynı zamanda Lon-
dra \.o Hull için yük alacakbr. 

NOT: Vlrut tarilaJeri ve 
vapurlaruı isimleri üzerine meaa• 
liyet kabul edilmez. 

VAPURCULUK T0RK 
ANONiM ŞiRKETi 
IZMİR ACENTELICI 

SAKARYA 
Vapuru Her PAZAR 

günl.i saat tam te de 
hareket ederek PAZAR-
TESi ,nn1eri .saat tada 
lstanbula nnr. GALATA 
RIHTIMINA YANAŞIR. 

Ayni vapur her perşembe 
rünleri galata nhbmından 
tam saat 16 da hareket ede
rek CUMA pntl aaat 16 
da tzmire Yuır. 

Fazla T afaillt için : Bi· 
riaci Kordonda 92 numara· 
da İzmir acenteliğine müra
caat. Telefon 3658 

.......... , .......................................................... .. 
• • • . . 
• • • • • • • 

TAZE TE~AIZ ucuz 
iLAÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERt 

Sıhhat Eczanesi 

• 

• 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karıısında 5 

• ...................................................................... : 

SERV. CE MARITIM ROUMAiN 
Garbi Akdeniz için ayda 

bir muntaz am sefer. 
ALBA lUL YA vapuru 20 lıa 

zir anda ge.: p 21 hazi.t anda Malta 

Cenova Marsilya ,Barselon ve 

Cezaire hareket edecektir. 

doğru bekleniyor. Nevyork için 
yük alacakbr. 

Vurut tarihleri ve vapurlann 
iaimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Eczacı baş 

!Süleyman Ferit 

PELEŞ vapuru 14 temmuzda 
gelip lS temmuzda Malta,Mar
ailya ve Barcelon JimanJuına 
hareket ededektir. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Doktor • 
ılindaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes

aliyet kabul etmez. . 
Fazla tafsilat için ikinci kor

donda Tahmil Tahliye şirketi 
binaSı arkasında FRA TELLı 
SPERCO vapur acenteliğine 
müracaat edilmesi rica olunur. 

A. Hiza · Unlen ı 

Telefon: 2004-2050 

Zon;-nldak 
"iden Kömürü 

0,10 yık&IUIUf kömür beher tonu arabada tulim 

Lira: 13 
Perakende sabı kilosu l,S kul'Uf 

Silindir ve her nevi fe•kalide kömürü yalmz 
Kestane pazannda Bardakçılar sokak No. 10 - 12 

F. Perpinvani 
Matazasında bulacaksınız 

Telefon 3937 

Umum ııaslalano ., azan Dikkatine 
En son aiatem mide, kano ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gasterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk koraalar, 
kuık bağlan, diztabanlar için taban korsa!arı gayri tabii 
dopa çocuklann vücutlanndaki iğrililderi doğrultma ci
hazlan, kemik hastahklan neticesi husule b'elen kambur
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız o!an 
mllteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalu:ma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
içiD konalar. 

ruRKı YENiN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
LE RAGBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
e MuTEHASSISI 

ı~ahrl Hiza 
Bey tarafından yapıhr 

Kabul saatleri : 1 O ili 12,30 öileden sonra 
kadar. 

ADRES: lzmir Kaymakam Mihat bey caddesi No. 20 
22-20 (355) S.7 

lzmir Pfıilli Emlak {\i;.üdürlü-· 
ğvnden: 

2 ye 16-6-935 tarilıinde sablacatı iJb edilen Milli Emlikin 
3 ve tS-6-955 amarte9İ ~il Mat 11 de ublacafl ilb olunur. 

1600 (767) 

Si fa 
Eczanesi 
İzmirin en temiz ea ucmr ,,. 

en taze iJaç satan tıbbi lüks 
müessesesidir. · 

F..- G8alGk 
Sıhhi korsalar 

Barometre 

Tuvalet ç~ıitleri 

Lastik eşya 
Termozlar 
Yerli, ecnebi mustahzarlar 
ender bulunan iliç çeşitleri 

daima birinci mal ve her yer
den çok ucuzdur. 

. . . . ' ~ " 

lzmirde Gözlük icin tek 
bir söz vardır 

Eczacı Kemal Aktaş 
HiJil F. czane~i 

Fenni ,gCSzlüklerin her cins ve çeşidi günef, spor, toför a-öz
lükleri ile en nadide her cins opt k eşya, barometro, iırometro 
altimetro padomctro ile bütün fenni ölçüler 

Son moda Pautoskopik gözlükler 

Bucad2 
Satılık ev 

Bucada lataayon caddesinde 
39 lllllDaralı ev -.bhkbr. şeJa .. 

rin en mutena yerinde çok gü

zel, hava alan bir evdir. Bütün 
konforu vardır. Arzu edenler 
hergtin evi ziyaret ederek g6· 
rebilirler. 6-6 (728) 

Anneler pçuklarınız için ilk mem•J• 
A e 

LA.KTIN 
Ue baflayınaz. 

Cocuk hutahldua mut9 .. ısı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından sunıli ...._,..e hazırlaan 

LA kt • ç.c.kta hazımmlık, a in saa, illaal ve b•alar 
varsa onlan slderir. 

Kemikleri kuvvetlendirir. Elleri aıkllıbnr'· 
Aileyi inek sütü 'derdinden kumanr. 

Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
ECZA DEPOSU , 

Kınkhk, bq aır
•• bilhaasa 

SITMAYI 
karıılamak için 

Lutfi kinin 
Komprimt;lerini 

almaz. 

MARKA 
Ye 

AMBALAJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli bulunmak 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden sorunuz veya sizde bir tife alum 
Her ecz.,.ede vardır 

., 
Zıd şeyler bir araya gelmezler, 

GRiPiN ile baş airısı S(İbi ... 

Bir .tek 
k••• 

GRIPIN 
Bazen 
Baı, diş, 

sinir ve ada
le ağnlarım 
dindirerek 
giinünüzil 
kurtanr. 

Bazen da 
Nezle, bron

ıit, gripi ge
çirerek bun
lann dop
racağı bü
yük hasta· 
hklan önler 
ve hayatını
zı kurtanr. 

f!i) 

1 
l!!1 

1 
i tecrübe ediniz! 

BUIUn eczanelerde bulunur. Flatl 7,• kuruflur 

GR•p•N . ~dyolin diı macunu fabrikuuun mutaba~ 
1 1 • kımyagerleri tarafından imal edilmekteclir-

ı OTEL BRISTOL 
' ~.:=::::::=;::~:::::::=::~~-==========,---

Birinci Sınıf --
---Lüks Otel 

Bütün lzmirliler burada buluşurlar === T epeba~ı Beyoğlu ==:::: 
MUeteclrl: BUtUn lzmlrlllerln teveccUhUnU 

ÔMER LÜTFO'dür 
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FRiGiDAiRE Soğuk hava dolabını bir 
lüks eşya zannetmek hatadır. İlk taksit 
olarak yalnız 10 LiRA vererek alacağı-
nız hakiki bir FRiGiDAiRE evinize ne
şe ve sıhhat getirecektir. 

mı R*&eegapg:gs-.µ fD"Ki W'iiPSfifi!l!'afi • 

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

••-----.m-------------------
f R i G i DA i RE alırken markasına dikkat 

edjniz. Her hangi bir soğuk hava dolabı 
"FRi GiDAiRE,, değildir 

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

bundan daha canlı bir misal bulunabilir mi? 

B O U R L A Biraderler ve Şsi. l Z MI R Bulvarı Kardiçalı HüseyinBey Han 2 . 4 

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

19 3 5 e kadar 
Franıız general konsoloslu2"una yahut lzmir Fransız tıcarct 

odasına müracaat edilmelidir •.. 
(3SS) 

Karahisar Maden Suy_IM:ıll 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 

aima. Genç, Daima Güzel 

Balsamin Kremi 
Elli senelik bir maziye malik ve dünyanın her tarafında tak

dir kazanmış güzeJlik kremidir. Cildinizin daima güzellik ve ta
zeliğini muhafaza eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar 
mahafilinde rağbet bulmuş ciddi bir markudır. Çilleri ve buru
şukları izale ederek tene fevkalade bir cazibe bahşeder. Ruh
nüvaz kokusile ayrıca şöhret kazanmıştır. Balsamin kremi kati
yen kurumaz. Teninizin latif tazeliğini cildinizin cazip taravetini 
ancak Balsamin ile meydana çıkarabilirsiniz. B r defa Ba1samin 
kullanan başka krem kullanamaz. Tanınmış ıtnyat mağazalariyle 
büyük eczanelerde bulunur . 

. . ·" .· .. ·.:. ··,· ... ;·:_-:··~ı-. :· ·-ı;ı:+ i• ._,, __ ;• • . 

Türkiye Mensucat Fabrikalar 
Türk Limitet Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12& lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster
lenir, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FİA TLARIMIZI İSTEYiNiZ 
H. 1 Ç. 

·}. -·.. ' ' ' . . -

PLATT 
Makina F abrikasııun 

NAMDAR ÇIKRIGl 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres: 

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

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

ln~aatıoı~ için atidekiihtiyaçlarınızı pek ucuz f ıy.ıtlarla 
temin etmek ister~eniz Halim ajta çarş•sında 

Kavalah Hasan Nuri 
tioarethane~in~ miiracaat ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demiP ve her nevi çiçekli 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden lôvhalar ve bunların 
te/errüatı envaı banyolar ve teımosı/onlaı ve heı cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borulaı 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, Bütün Markalar 

En Müsait Şar•itle 
••i•zamızda S•tılır 


