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lmtiyaz sahibi : .ŞEVKET BiLGİN • 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

HAKKI OCAKOGLU 

lttmlrnriyetin Ve <.Jum1wı·iJlet Eserinitı Bekçisi, Sabahları Çıkar Siya.si tla~ctedir 

Haraççı 
KARDEŞLER 

Mamulah Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 1 

Yeni Aıır matbaasında basılmışbr. a 

lt~lva Almanya ile uzlaşacakmış ... 
ŞEKER J • 1·15 . •f b 1 -
MEsELEsi zmır ı er vazı e aşına. vAsıF ÇINARIN öıümü 

HükA 
rı h 

1
umct, yoksun yurcldaşla-

y~ ~ t e köylüyü düşünerek 
orrıga 1trnanların (müstehliklerin) 
cckqzb~rınd~aki yükü hafiflete
lrola ı1' çıgır açme&ğa, hayatı 
edil y • .. tır~ağa çalışıyor.Şüphe 
•rnacrne(h kı, endüstrimizin ilk 
çar cı edefi), darlık ;çinde 
ıe~··~l: köylünün yaşayışında 
( İs~ hılik'yaratn:ak, yoğaltım! 
YUrdd ı ) çogaltarak, yanı 
Yük işın satın alma i'Ücünü 
ıoy sel hnesine imkin vererek 
Yol sa an 'anıı ile iJeri gidişe 

ıt"rnaktır. 
bizi c~lünün bugü•ltü durumu 
b' andırmaktan uzak olan 
.. ~~~urumdur. En elverişli du
lık . olan yerlerde bile gen
kb . ze~ı:. beklediğimiz ,eydir. 
a a .urnu~un yaşamadan tad 
fed "?e~ı, b~c-;in kalorisinden 
l a arhkta bulunmağa zor:? , \arak ırkımızın daima dinç, 
yu~ z kalrnası; geyinişinde, 
ıuUuk:ın temiz varlığında yok-
ba an_ kurtulması rejimin 
d ~~· ~çalıştığı büyük işler-
.: li'ıdır. Kuvveti i hakikat-

n an bugünk.. . . . b 
durun·u izi - u . re1ım.n u 
tu z· g ke••sre ıhtiyacı yok-

r. ra yo sulluğun .. 1 
aıesine ( m.. . l suregen eş

uzmın eşmesine) .. 
rummıyacak k'• ı- - goz k ' oy uyu genli· e 
a':uşturmak için g.creken h~r 

teyı yapacaktır. 

~· urk köyü, neden Jnedeni
Y.ctı kucaklıyan bilt6n ülkel -

l
nn köyleri kadar bayındır o:-
arın b 't f k ' ası , il at özenle yapıl-
nuş yuvaları kadar varlıklı ol
ın.~ sın ... Med~iyet dünyasına 
gozlerını çevıren Törkiyeni 
köyleri bu halde kalamaz. Dev~t 
~d~~Ia~ımız~n köylüyü ve köy-
~rı ılgılendaren meselelerdeki 

b"k••siyeti bu yüzdendir. Baş-
a an köylünUn hayatiğ ihti-

Jdaçl~rı. arasında yer alan tuz 
• •rının 1• d' 'ld' .. · . it k n ırı ıgını muştular-
ı:ı° :rıny~ düıünen ve gö
ta en dır ııyasanın sevincini 
fıyor u. Biz bu . . .. .. sevıncın 

c:;ı;k g.une sınırl~rını geniş-
ti k' iiretmenlerın hayatın 
dıa 1 denksizliği ortadan kal-

racaö-ı ·· (' . • m umuyoruz. Uretim 
lltihsal) ve yoialtım (istihlak) 
br:sdında ~omala (normale)yakm 
.. enklık kurmak hayat zorlu
e~u yenmektir; iç pazarda 

ıdenen hareketi uyandır
lllaktır. 

k M mlckctin ökonomik kal
b~nmaıında bu davanın kesin 
y ırk teıiri _olduğunu bilmiyen 

r
0

0 
.. tur. Yogaltmauı (müstehliki) 
zcten bı'r · · l h sıyasa, ış oy umuna 

İınk~mına ) gelişme ( inkişaf) 
bak anı veren b"r siyasadır. Bu 

J ırndan. bu davaya yardımı 
0 an h t db' · d · k er e ıtı erın sevinçle 
•rşılamak geı ektir. 

. Adntayışımıza göre bizim üze-
rın • 

e ısrarla durdug· um uz bu 
nıescle ya · ·· . -t ' Dl uretım ve yogal-
ıın arasındaki denksizlikle sa
~aş meselui ökonomsal varlı-
1r.11~ı~ın temelidir. Üzümünü in
hırını, ~~' sene. öncesine 'nis-

etle dortte bır ederine sa-
tan b -d 3 ta • - ug ayını - 4 l.uruşa, 

vu unun yumurtasını 20para
Yj, tercyağını 25 - 30 kuruşa 
c den çıkaran k~'-'lü yonaltım 
( . hl 1 J ' t• 1 ı a • ) m 1ddelerinin bir 
ço nal"' s <-cy'er gözüle bak
ırın a?ır. Yaşamak için çok 
g~re clı olan şekere bile el 
~rmiyen k.öylüler az değildir. 
k retmen kılosu 40 kuruıa şe-

er yeyemez. Netekim yemi
Yor da ... 

d Bu durum hükümetin gözün
en . kaçmıt değildir. Şeker 

fabnkalarımız memleketin ihti
Yacuu doyurduktan baska her 

Ilbaylıktaki toplantıda mühim 
Kararlar alındı-Faaliyet başlıyor 

llbayl ktal. i toplantıda lla~u- bulu-.1a ' o-. anlar 
Dlln hükümet daire buyur- esnaf ve işçi birlikleri ilbayhk Toplantı uat 11 e kadar 

manları (amirleri) tecim ve en- salonunda General Kazım Di- devam etti. 
düstri yönetim kurulu (idare rik, C. H. Partisi başkan ve- Toplantıya ba~kanlık eden 
heyeti), sağlık odası yönetim kili Hüseyin Hulki Çoranın ilbay Kazım Dirik bava 
kurulu, baro inzibat yönetimi, huzurlarile saat 9 da toplandı. - So>ııı 2 inci Salıife(lc -

~ _.;:;;.::=-======~=--=========== 

Habeşle harp için ... 
Almanyadan emin olmak istiyor 

İstanbul, 3 (Özel) - Paris
ten gelen haberlere göre, ıtal
ya hükumeti Habeşistana kartı 
askeri bir sefer yapmak ka
rarını ke&in olarak muhafaı:a 
etmektedir. Seferber}iji iiia 
edilen üç yeni fırka11ua tarlli 
Afrikaya gönderilmeıi batle
mıttır. İtalyan limanlannd. mi
hi..mat ve uker )'tWr.11 •.....
Jar lıa•eket .-.k -....e ..._ 
lunuyorl31'. 

lataabul, 3 (Özel) - Londra 
haberlerine göre, Italya H..0.
fistanla aavaşında serbut kal
mak için Almanya ite u,... 
mata çalıtmaktadır. 

Berlindeki ltalyan sefirinta 
bu maksatla Hitler nezdinde 
tefebltüslerde bulunduğu a.
nediliyor. Bu yeni ular•• 
hedefi bilbaua İtalya Mabetle 
laarp haliade iken Almaayaaıa 
Avuaturyaya kal'fl bir laue
keHe buluamıyaca;ı hm'r•taı 
almıya matuftur. 

Roma. 4 (Ô.D} - kalfa• 
hakiki INr seferberlik dwıumu 
vardır. Bası aaaıfta.la llislilsh 1 

lladt"o'-nn hanrhit ••••• 
41Mam e4iyor, Mu11allıai 6.-
••vrenin karunaa NjtM. W
,aaua Habefle İllt'İfiflDI MI~ 
Mrbe.tieiaıi asla keyee•eoltjilli 
s.tistermiştir. 

Napoli, 3 (A.A) - N~ 
yo Sauro vapuru elli subay bin 
elli topçu neferi top Ye har-p 
malzemesi alarak Eritra.,e. pt-

Jlalya ·ı:eliallf1 Rwnbaı·lo t'e l'rn·u~1 miştir. 
••••••••••••••••cıaııııııııı••ıııııııııııı•••••••••••••••••••ıaaaı•ıaıeıııııııeeaıı ııııııııııııııa,ııaııııııııaıııııııı .. a .. ıaa•••• 

yıl stoldar kabarıyor. Bu ka- tırm!ş'ardır. Bizim için bilin- daşların teker yeyebi&.eleri, 
barış Üretimin çokluğundan mı, mesı ferekfi oJan şudur : yoğafüman çoğalmMı \emin 
yoksa yoialtımın ( istihlikin ) Şeker stokları kabarmakta edilecek, ite yanda. a teker J 
azal~ası~d~n mı il~ri geliyor? ~}~uğuna göre. ~u birinci 8IDlf endüstrimizin ıelitmeei d.M 
Bu biisbutun ayrı bır koa~ur. ıhhyacan eder.nı mümkün ol- noma) hir aı..da dev .. ede-
y etkemanlar ( salahiyettarlar ) duğu kadar indirmelcle bir yan- oeldir. 
elbette bunun ıebebini arat- du lrl.rllala, J'Ob• J9d... .. .. ~ •·ı....-

lzmirde derin ve umumi 
Teessürle karşılandı 
Halkevinde ) arın bir tören 

yapılacakhr - Taziyetler 
MaıaeYa Wiyik elçiai Ny 

Va.d Çmann alimi l.mirde 
derin bir tee.eir uyaa8umıt
tu. GMe Anadolu ajan
sının geç vakıt g.-eklere 
v~rdiği hu kMa hebere iaea
mamak istiyenler pek 90kt• . 
Bir çok zevat ....eaam1za 
telefonla mirecaat ederek 
Vaııfın ölümi laald•mda .... 
Jumat i.tedıler. Maaleeef H 
haberi teyiddea bafka yept-

lacak hir tef yokw. 
IM.libuı itqli ,ocuğ•, 

•emleket ke.aıilldea daha 
çok, pek çok hizme .. er bek
lediii sırada g6zl.n.i lııa
yata ltapacll. Onu ~bft.. 
mekle yalnız lımirHı c<>fkwı 
btr evladını değil, ayıaı ı.a
- RoH ıı 2 iHci Sallif eik - V'aa1/ { wcıı· 

Almanyadan sonra 

Macaristan 160 bin ki
şilik ordu yapacak 

Budapeıt•, 3 (Ô.D) - Ma-
caristan iki yıllık mecburi as- *'P!i'l '"' *HfflYZMm !iiiij~ 
kerlik hizmetini tatbika butr· ~ ~ 
lanmaktad& Bu tefebbüı ta-

bakkuk edene Triyanon BKNl

ltedeıi mucibince 30 bin asker 
yerine 160 bin kitilik bir ordu 

YÜcuaa geürecektir.r.lacariarın 
küçiik it•iif hava k11n'etlaıİH 

•det (~ oWNLecek IJir 
Mff ord.ıı.a iıtia • haz.,.._ 
Ml•.&.11&.rı \elıı•in ediliyer. 

Be.la, 3 (Ô.~ - Götallli 
kaydı o ı.dar biyitk bir ,... 
..._ Nlıi' o1m..-r ili htliri
...t Wr Tema• ,..- 15 Ha
ııirancla gl•lll 11.hien.i INl
pameja kuar ver-.-. 

••••• MoelioV~ 
gldlyer 

Pıq, 3 (Ö.D) - Çoi.oele
••k .lit itleri bHw a. S..es 
S Huira.da Mo.U.Ma b.1.
ueaktu. Maral' başvekili Oömbof11 

-

Bayu [Koc•naJ - Ahmet şu mendebur karıya söyle, batka ... ,.... ........ 



aanlfe 2 

Vasıf ...... -
Çınarın ölümü 

Baştamf ı J inci so7ıifede
manda olgun bir devlet ada· 
mını kaybettik. Bundan ötürü 
teessürmüz iki kattır. Dün halle 
evi idare heyeti toplanarak 
Vasıfın ölümünden doğan içten 
bir teessür içinde iki merasim 
yapmağa karar verdi. Bu tö
renlerden biriai yann ak,am 
bütün muallimler ailesi tarafın
da• yapılacakhr. Vasıf siyasa 
hayatına atılmadan önce mual
lim olduğundan arkadaşları 
onun hatırasını olan söylevle
rinde Vasıf Çınarın muallim 
mesleğindeki yararlıklarını be
lirtecek,İzmir gençliğinin, mual
limler ordusunun cınları bildi
rilecektir. 

İkinci tören Vasıfm cenazesi 
Moskovadan Ankaraya nakl
edilerek defnedilirken gene 
lzmir Halkevinde yapılacaktır. 
Bu törene M.Mevki bandosunun 
marş fünberi çalması ile baş
lanaçaktır. Sonra bir kaç hatip 
Vasıfan ulusal savaıta, inkılap 

cephesinde, maarifçilikte, si
yasa hayatmdaki faaliyetini te
barüz ettireceklerdir. 

Yeni Asır aileıi, bu acıklı 
kayıp münasebetiyle, Vaııfın 

bütün devrim arkadaşlarına, 
muallim ordusuna ve bilhasaa 
kardeıi Lise edbiyat okutam 

bay Esat Çınara teessür ve 
taziyetlerini sunar. 

Not - Aldığımız son bir 
habere 2'öre bay Vasıf Çınarın 

acıklı ölümü apandiıitteodir. 
Ameliyat yapılmıısa da kurtu

lamamıştır. Çok HvgiJi iki ar

kadaş olan Vaııfla · Necatinin 
ölilmlerindeki aca benzerlik 

muallimler arasındaki teessürü 
bir kat daha arttırmıtbr. Bay 

V asıfm cenazesi on gün sonra 
Ankaraya getirilecektir. 

Lisede 
Dün İzmir erkek lisesinde 

de Vasıfın ölümü müaasebetile 
muallimler tarafından yapılan 
toplanbda edebiyat okutanı 
bay Esada muallimlerin tees
~ürü bildirilerek taziyet edilmit 
ve ölünün habras1na hürmeten 
iki dakika ıusul•uştur. 

Ilbaylık'ta 
Bu yıl bataklık 
Kalmıyacak 

Şaramız sajlık direktörlüğü 
bütün ilçebaylıklara, nahiye 
direktörlerine ve köy muhtar
larına bir bildirim göndererek 
bataklıklarm miktarını sor
muştur. 

Şimdi hasat zamanıdır. 
Ürünler kaldırıldıktan sonra 
küçük iş veya imece suretiyle 
bütün ilbaylık içindeki batak
Jıkların kurutulmasına ba~lıya

caktır. 
Bu yıl ilbaylıkta kurutuma

mış hiçbir bataklık bırakılmı
yacaktır. 

Köylere ebe 
Bu yıl bir çok köyler bütçe

lerine ebe tahsisatı koyulmuş
tur. Sıhhat müdürlüğünün te
şebbüsü ile örnek köylerine 
ebe tayinine baılanmışhr. 

Sahte nüfus 
Taşımak 

Karşıyakada oturan Hüıeyin 
oğlu İsmail istanbulda Unka
panında Yuıuf oğlu Ali kapta
nın nüfus cüzdanını çalarak 
kendi fotoğrafını yapııhrmak 
suretile kullandı'iı 2örülmüı ve 
tutulmuştur. 

Baıkasın ait cüzdanı kullan
ma suçundan hakkında takibat 
yapılacaktır. 

Kupamız 
Şılt maçlarından 

Sonraya kaldı 

Manisa 
bağ arn 

Yeni Asır 

ve 
ne 

Alaşehir 
haldedir? 

4 Haziran 1938 

. ihracatımız ...... 
Birlik iyi 
Kararlar verdi 

Şarımız kuru meyve ıhra-

catçılar birliği bir toplanb 
yaparak, memleket dışında 

ucuz fiyatla yapılan incir ve 
üzüm alivre satışlarına mani 
olacak bazı tedbirler aldı. 

Ha•a kurumuna yardım ol
mak üzere kulüpler tarafından 
vukubulan teklif üzerine altı 
takımımıza rasında yapılmasını 
kabul ettiğimiz ve kupa koy
duğumuz maçlar geriye bıra
kılmışbr. Sebebi de mıntaka 
merkez heyetinin daha evvel
den ayni şekilde bir turnuva 
yoptırmağa karar vermiş olma
sıdır. Kulüplerin böyle bir ha
rardan haberleri yoktu. Dün 
toplanan merkez heyeti kulüp
lere bir tamim göndererek bu 
gün saat 13 te mıntakada fut
bol heyetinin de iştirakile bir 
toplantı yapmağa ve heyetin 
kovacağı kupa maçlarının prog
ramını tesbit etmeğe davet et
miştir. 

Alaşehir bağcıları Ankara ve lstcln
bula ilk turfa da gönderiyorlar 

7 • 11 numaralı üz.üm fiyat· 
ları ·yüz kilo heıabile 13,S ili 
22 Türk lirası olarak tespit 
edilmiştir. 

İncir alivre satıı fiyatları da 
tespit edilerek bütün tecimcr
lei c bildirilmiştir. Hiç bir te
cimer bu fiyatların dununda 
alivre satışı yapamıyacaktır. 
İhracat birliği bazı tecimerJe 
rin bu fiyatlar üzerine satış 
yapmağa başladıklarını aynı 

zamanda Resturno adile yüzde 
ondan yüzde otuz beşe kadar 
tenzilnt yapıldığı haber alınmış 
ve ehemmiyetle tetkikata baş
lanmıştır. Bu fiyatlar, resturno 
meselesi ve diğer bazı noktalar 
telgrafla bakanlığa bildirilmiştir. 

Yeni Asır kupası şılt maçla
rından ve tayyare kupasmdan 
sonra yapılacakbr. 

'" ....... ..... 
Tarım işyarları 

Dün maaş aldılar 
İlbaylığın tarım direktörlüğü 

Kadrosu bakanlıktan tebliğ 
olunduğu için dün bu d;rek 
törlük memurlarına Haziran 
peşin maaşları verilmiştil'. .... _. __ 

Köylerde 
Yeni andaçlar yapılıyor 

Bir çok köylerimizde yeni 
andaçlar yaptınlmağa batlan
mıştır. llbayhk köy bürosu bu
nun için köylüye araçlık { vası
tahk) etmektedir. Bazı köyler
de de gençlik için .spor alan· 
ları meydana getirilmektedir. 

Manisa, Alaşehir ve bavalisi ' 
bağ!arınd:l müca<le!e is!eri et
rafında tetkikat yapan ır.i\ca
de!e müfettişi bay Nadir Şa ~

mıza ~elıni~tir. tay flad"r dü'1 
bir muharr~r:m.z.! :;u izalı.ıtı 

vermiştir: 

- Man'sa I bay'ıv nda1 içe
kirdeksiz üzüm yer -.rt:rme işi 

son yıllarda köy iilere kadar 
geçmiştir. Beş yıl önce alan
larda 12,000 dekar çekirdeksiz 
balı vardı. Bu sefer ba~!adığı
mız Ödemiş (Balgam) mücade
lesi münascbetıle bağları yok
la ttığımızda bu miktarın kırk 
beş bin dekara çıkmış oldu
ğunu gördük. 

Yeni bağlar o kadar güzel bir 
intizam ve fen dairesinde ye
tiştiriliyor ki örneklik denebi
lir. Yıldan yıJa baicıJann gör
gü ve bilgileri de artmaktadır. 
Burada bağcılığın çoğalmasının 
başlıca sebebi şudur: 

1 - Eskiden Alaşehir arazi
si zaif halde idi. Bugün bunlar 
taksime uğrayıp satılmaktadır. 
Hububat ekimi yarıcılıktan kur
tulmuştur. Toprağa sahip olan 
köylüler birer parça da bağ 
yapıyorlar ve amelelik yaparak 
bağlarda öğrendikleri malumatı 

noksansız, kendi yetiştirdiklari 

1 
bağlara tatbik ediyorlar. 
Aldıkları bağ yerlerinin değeri ......... 

Ü=ii mlel'i ııı i: 
10-20 lira arasındadır. Üç dırlığında kusur etmiycnler 
yaşına girmiş ve mahsul ahn- , 5-6 çuval da alabilirler. Bu-· 
mağa baılanmış bağlarda de- rada bağların artması masra-
kannı kırk elli liraya mal edi- fının azlığı ve verimin fazlalığı 
yorlar. yüzündendir. Biz baz.t tetbir-

Ala§ehir bağları sulandığın· lerle masrafı üçte bire kadar 
dau bağcılar Amerikan asması azaltmağa çalıştık ve kısmen 

de muvaffak o]duk. Mesela dikiyor ve üzerine aşı vurmak 
külfetinden kurtuluyorlar ve 

üçüncü yıl sonunda sergiye 
koyacak üzüme kavuşuyorlar. 

Burada su ve bakım sayesinde 
filoksıranın :zararıda dur duru-
labiliyor ve dekar başına üç 
dö çuval çekirdeksiz kuru 

üzüm alınabiliyor. 

köktaşı, kükürt, çapa masrafla-
rından üçte birini azaltmağa 
çalıştık ve muvaffak ta ol-
duk. Böylelikle frıümün ma-
liyet fiatını azaltmağa az 
kara kanaat ederek bağcı
lığı hırsızca ya~atmak esasları
na göstermeğe çalı~ıyoruz. 

Mesela göktaşının müessir 
Bağı küçük tutup ta bayın- olmak şartile yüzde nisbetini 

Izmirliler vazıf e baş na! 
azaltmak bir fıçı göktaşh su 
içine ağızhklı fıskiyelerle 2 - 3 
kat yere serpmek ve göktaşh 
ıuya çok gireç koyup badana 
yapar gibi boyadıktan sonra 
rüzgarla ve güneşle dondurmak 
ve yağmurlarla akmaktan ise 
kireci lüzumu kadar koyup 
yapışkanlıiını temin etmek ve 
bir iki sefer iÖktaşı atmakla. 
üç dört sefer atmanın tesirini 
gösterecek usulleri öğretmek, 
kükürdün tesir zamanlarını bil
direrek israf ettirmemek, clerin 
yapılan yaz çapalarının yüzde
ki köklerde ve toprağın ne
mini kaçırmaktaki mahzuzlarını 
isbat ederek bunun yerine ve 
toprağına göre yalnız toz ça
pasile onları kesmek, hızlıca 

Ilbaylıktaki toplantıda mü im 
Kararlar alındı-Faaliyet başlıyor 

-Baş taraft 1 inci sahi/ecfr -

tehlikesini bilenler üyeliği hak
kında uzun izahatta bulundu. 
Ve İzmirlilerin bu hava sefer
liğinde ön başta yiirümelerini 
temenni etti. 

llba, ın heyecanh 
Söz teri 

Topaltında bulunanlar ilba
yın heyecanh sözlerini alkışlar
la karşılayarak derhal faaliyete 
geçmek üzere memurlarının 
taahhütlerini tesbit için hazır

lanan taahhüt varakalarından 
istediler. Ve faaliyete ~eçtiler. 
Tecim, sağlık odası, baro inzi
bat, esnaf ve işçi kurumları da 
kendi kurumlarına bağlı uye
lerir1İn isimlerini gösterir def
terlen tanzim ve hemen hava 
tehlikesini bilenler üyeliğine 
kayt için hava kurumuna vere
ceklerini bildirdiler. 

Verilen kararlar 
Hava tehlikesini bilenler 

Tarım okulu 
Olgunluk imtihanları 
Bornova tarım okulunda of~ 

gunluk yokJamalarına 15 ha
ziranda baılanacak ve ay so
nunda bitirilecektir. Okullular 
bundan sonra kaça ç1kacak
lardır. Bu yıl Bornova tarım 
okulundan 1 O ı:enç mezun ola
ca kbr. 
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İlbay şarbaylıkta 
f lbay General K. Dirik, dün 

Şarbay doktor Behçet Uz'u 
ziyaret etmiı ve şar itleri hak
kında görütmü.ttür. 

üyelerini yazmak için faliyete 
geçmiş olan Hava kurumu İz
mir şubesi yönetim heyeti ile 
beraber çalışmak üzere : 

İlbaylıktan l 
C. H. Partisinden 1 
Tecim ve endüstri 

dan 1 
Sağlık odasından 1 

odasın-

Baro inı.ibat heyetinden 1 
Esnaf ve işçi birliklerinden 

birer 
Akar ve emlak sahiplerin

den 1 

Seçilecek birer murahhas 
gönderilme.si \ie bunların Türk 
hava kurumu hmir şubesile 
birlikte çahşarak hava tehlıke-
sjni bilen üye kaydına başla 
ması kararlaştırılmıştır. Ve bun
ların hava lmrumilc beraber 
top!antıJarını parti merkezinde 
veya hava kurumu merkezinde 
yapacaklardır. 

Kadınlardan 20 faal kol 
Ayrıca kadınlardan hava ku-

8 ...... 

Şaşal suyu 
Kooperatifte satılmağa 

Başladı 
Halkımıza hem ucuz ve hem 

de öz Şaşal suyu içi. mek için 
memurlar kooperatifi Şaşal su
yu şubesi işe baş!amıştır. 

Fiat1ar 60 kiloluk büyük da-
macanalar depoda 65 ev-
lere teslim 85 kuruştur. 
25 kiloluk küçiikler depomuz~ 

da 35 evlere teslim 45 kuruı
tur. Karşıyakaya büyükler 120 
küçükler 70 kuruştur. 

Damacanalar boıalmca geri 
çevrilmesi lazımdır. 

rumu emrinde çalışmak üzere 
20 faal koJ teşkil edilecektir. 
Hava kurumu bu kolların te
şekkülü için derhal faaliyete 
gcçmiı ve talimatlarını hazır
lamaktadır. Bir kaç güne ka· 
dar bu faal kadın kolları ku· 
rulacaktır. 

Mekteplerdeki faaliyet 
Bütün mekteplerdeki talebe

nin de Türk hava kurumumu-
• za yardımcı üye olmaları için 

her mektepte mevcud hava 

kurumu kollarının faaliyetleri
nın birkat· daha arttırılması 

için de Iazımgelen talimatna
meler hazırlanacak ve mektep· 
!ere gönder.ilccektir. 

Herman lspirer kumpanyası 
amelesi de bir günlük yevmi
yelerini hava kurumuna bıra
kacaklarını hava kurumu lzmir 
şubesine Herman İspire'i' Di
rektörlüğü tarafından bildiril
miştir. 

Bornova sularl 
Kat'iyyen mikropsuzdur 

Geçenlerde Bornovada bir 
tifo vak'ası görülmüştü. Şarı· 
mız sağlık direktörlüğü bu 
vak1aya büyük ehemnıiyet ver
miş ve Bornovadyki bütün ku
yu sularından nümuneler aldı
rarak tahlil ettirmiştir. Netice· 
de bu suların mikroptan tama
men ari olduğu anlaşılmıthr. 

Ayrıca yapılan araıtırmada l 
Bornovada tifo vak'as1nın sal-
gıd halinde olmadığl aalaşıl
mııtır. 

yağmuru müteakip toprağın 
yüzünü tırmaklayıp kayma-
ğım kırmakla çapa mas-
ralarından da biraz kazan-
dırmak çarelerini ~östermeic 
çalışıyor. Bağı bozmadan ve 

• 
kocatmadan her yıl muntazam 

üzüm almak tedbiri erim anlat
mak önem)i bir iştir. Bütün 
bunlar için yetişebildiğimiz ka ~ 
dar çalışıyoruz. 

Alaşehir bağcıları Istanbul, 
Ankaraya ilk turfanda çekir
deksiz taze üzüm vermek için
de hazırlık yapıyorlar. Üzüm-
lerin sarsılmadan sevki için 

(özel) vagonlar istemektedirler. 
Buyıl huna nıuvaffak olamazlarsa 
kendi hazırlıyacakları sepetleri 
vagonlarda yaylı çengellere 
asarak marşandiz vagonlarda 
bu ihtiyacı temini düşünmek
tedirler. 

Bu yıl üzüm mahsulü iyidir. 
Hastalıklardan da pek korku 
yoktur. Havalar müsait gitmek
tedir. 

Mayısın birinci ve ikinci iÜn
leri esen sam rüzgarları bağ-

' lara zarar yapmamıştır. bilakis 
onların hızlanmasın yardım et-
mistir. 

~ ...... . 
Ödemiş ve 
Bornovada 
Bir ayda ne kadar 
Et yenlldl 
Bornova şarbaylığı et kesinı 

yerinde Mayıs ayında 12 ko
yu11, 4 keçi, 573 kuzu, 654 oğ
lak, 4 öküz, 27 inek ve 80 da
na olmak üzere 1354 koyun 
kesilmiş tir. 
Ödemiş şarbayJık et kesim 

yerinde de 750 koyunt 7 keçi 
386 kuzu, 169 oilak, 77 ökUz, 
204 inek ve 12 dana kesil
miştir. ............. 

Menemen 
Köylerinde sıtma 

mücadelesi 
Menemen ve civarında uzun 

zamandanberi sist~nıatik bir 
ıekilde rıtma mücadelesi de
vam edegelmektedir. 54 köyfı 
ihtiva eden mücadele havza
sında on dokuz bin kişi mua
yeneden geçirilmiş ve dalakh 
çocuklara lüzımgelen tedbiri 
sıhhi derhal tatbik edilmekte
dir. Durgun aularla batak ara
zi cezri tedbirlerle kurutulmakta 
ve köylü azami titizlik göster
mektedir. 

Mücadele hekimi B. Hamdi 
tahammüsuz bir gayretle her 
gün on, onbeş köyü sıhhiye 
memurlarile birlikte i'ezmekte 
ve en ufak bir tedbir ihrnal 
edilmiyerek maraı yuvaları 
imha olunmakta ve halka ayrı 
ayrı sıhhi visayada bulunarak 
ıstırablarını teskin ve takdirle
rmı kazanmaktadır. 

.. ........ :4 

Hak yerleri 
Ahkamı şahsiya, sulh hukuk 

mahkemeleri F evzipaşa bulva
rındaki ihtısas mahkemesi bi
nasında yeni inşa edilen hustui 
daireye taşınmışlardır. 

Bir sarhoş 
Polisi hafif yaraladı 
Çorakkapıda Gaziler mahal

lesinde köşeli sokağında Süley
man oğlu Hasan sarho~ olmuş 
ve nare atmıştır. Bunu dllyan 
iki Polis memurları yanma yak
laı;dıkları vakit elinde birde 
bıçak görmütlerdir. Hasan bı
çakla Polislere hücüm etmit 
ve mücadelede Polis bay Hak
kı bıçakla parmaklarından ha
fifee yaralanmıtbr. 

Tutulan Hasan Adliyeye ve
rilaııiştir. 

Fitil ile kumar 
Gazi bulvarında İtfaiye ya

pısı yanında Abdi oilu Ahme
clin gelip geçen halka fitil çek
tirmek ıuretile paralaru:ı al-
dığı görülmüı ve kendiai tutul
muştur. 
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Genç kız böyle derken gene Erkulu 
Düşünn1üş, fikri gene ona gitmişti 

Moskovada derin acı 
1Bütün.Sovyet gazeteleri Vasıf Çınarın 

Belgratta 
Ayrışık partiler 
Konferansı 

Size bildiğim çeşit pastaları 

.sıraladım. Bay Şakir hepsinin 
ayrı ayn dadını tuıunu dene
yiniz. Bakalım görünüşü gibi 
yemesi de hoş mu? .. 

ölümünden teessürle bahsediyorlar ı 
V f " . . 1 1 

. Belgrat 3 ( A . A ) - Bel· 
gratta toplanan ayrışık partiler 
konfcrasında eski köylli de
mokrat birliği mümessillerinden 
Altmış kişi bulunmuştur. Bun
ların içinde Maceki Hırvat köy· 
lü partisine Pribiçeviçin baj'ın
sıı demokrat partisine mensup 
üyelerle s~çim için birleşmit 

zaten hepsi ye di- · 
ası a resmı cenaze merasımı yapı acaktır t 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t 
yor, ben hangisini alayım şa
şırdım! 

Moskova, 3 (A./\) - Türki- ı hakları o!duğunu gösterirdi. sabahı sancılar azalmakla be- ( 
~~. b~yük cl~i~~ Y_ asıf Çı?ar~n Son za~anlarda S~v!et Rus- raber hasta ağırlaştığı için 
olumu haberı uzerıne elçılerın yanın bırçok yerlerını gezerek Kramlin hastanesine kaldırıl· - u halde ben yardım ede

yim, en çok güvendiğimi en 
arkaya bırakayım. 

- Niçin? 
Gülerek 
- Doymağa başlayınca ku

sur bulmamak için !.. 
Kaya gülmeğe başladı .. 
- Aman şu usulü siz hoca

ma tatbik ediniz ona sondan 
ilcram edeceklerinizi bana ön
ceden veriniz !.. 

- Bir çay daha koyayım mı 
efendim. 

- Teşekkür ederim ... 
. Hep konuşarak gülüyorlardı 
Ôzcrin dediği gibi bu kırk ile 
elli arasındaki genç kadın !.. 
Cidden hiç ihtiyar1amıyan se· 
vimli, hoş halile hepsinin gön
lünü alıyor hepsini işgal edi
yordu. Yalnız Özer konuşmı
yor düşünceli tuhaf bir hali 
vardı. 

Firdevs hanımın hepsi ile 
meşgul olması Kemal Şakirin 
latif el eri, mevkiin güzelliği ile 
onun birden değişen bu dal
gınlığı pek anlaşılmıyordu. 

- Daha sona gelmedin mi 
bayan? Siz de beni bir ihtiyar 
obur yerine koydunuz gitti. 
Anlaşılan buranın baharı be
nim midemi de açb. Zevkli 
sanatınızla gençlik aşısını işti-
ham üzerinde denediniz teşek
kür ederim. 

en eskisi Italya büyük elçisi Sovyetlerde yaşayış ve kuruş masına karar verilmiştir. Ve o 
Batalico, Amerika biiyük elçisi i§lerini yakından öğrenmek is- gece akademisiyon krol profe-
Bullit, Lehistan büyük elçisi temişti. sör Frongelot Burd enko, Hert-
Lukesioviez' Afganistan büyük Sovyet genel oyu dost Tür- zan, Liuborg ile doktor Levin 
elçisi Abdül Hüseyin han Aziz kiyeyi vuran bu acı kaybı Türk ve Sokolof ve rontkenci pro-
Çin büyük elçisi B. yen, ve hükamet ve ulusu ile bera- fesör Frenkel arasında kon-
Romanya orta elçisi B. Giun- ber duymaktadır. sültasyonlar yapılmıştır. 
tu, Fransa, Iran, Yunanistan İstanbul 3 ( Özel) - Bay Kalbin birdenbire Z6lyıflaması 
ve Uruguay işgüderleri Tür· Vasıf Çinarın ölümü memleke- ve tansiyonun düşmesi idrarda 
kiye büyük elçiliğine giderek tin her tarafında olduğu gibi şeker bulunması ve nihayet 
~aşsağlığında bulunmaşlardır. burada da derin teessür uyan- hastanın şişmanlığı· doktorları 
Öte taraftan dış komiserliği dırdı. Hükumet cenazeyi res-
doğu şubesi şefi Kukcrman mi merasimle kaldıracaktır. konservatif bir tedaviye mec-
ve protokol şefi Barkof mer- Rusyada da bu maksatla ayrı bur bırakmıştır. Çiinki hasta· 
kez yütüm komitesi başkan- programlar yapılacaktır. mn ameltyat sırasında ölmesi 
lığı sekreterlik şefi Miağki Moskova 3 (A.A) _ Türkiye tehlikesi vardı. Ancak sabahın 
genel korumay asbakanı Me- biiyük elçisi Vasıf Çınarın saat üç buçuğunda hastayı kur-
ninof da dış komiserliği Kale- ölümü hakkında çıken bülten· tarmak için yapılan bütün te-
nin ve müdafaa komiserliği de deniliyor ki: davilerin boşa çıktığının görül· 
adına başsağlamışlardır. Vasıf Çınar 30 Mayıs akşamı mesi üzerine son tedbir olarak 

Moskova, 3 (A.A) - Bütün evinde birdenbire hastalanmış ameliyat yapılmıştır. 
So yet gazercleri Vasıf Çınar- ve karnında şiddetli sancılar Hastanın karm profesör Bur-
ın ölümünden dolayı duyduk- duymaya ve kusmaya başla- denko ve Linberg tarafından 
ları derin acıyı uzun uzadıya mıştır. Sabahleyin profesör açılmış Ye bağırsaklarda tam 
yazmaktadırlar. İzvestiya di- Frongolot hastayı muayene et- bir felç arazı görülmüştür. Ame-
yor ki: miş ve bağırsakların düğüm- liyattan sonra kalp yavaş ya-

Büyük Elçi Vasıf Çınarın za• Jendiğini ve ayni zamanda Pe- vaş ağırlaşmış ve nihayet saat 
mansız ölümü Sovyet genel rituand bir irritsiyon olduğunu 8, 40 da kalbi işletmek için 
öyünü derin acılara boğmuş· görmüştür. verilen bütün emeklere rağmen 
tur· Dost Cumhuriyetin siya- Profesör Hertıen ve Bur- ha!>ta kalb felcinden ve tenef-
sal mümessilliği işinde herke- deko da konsülatasyonda bu- füsün durmasından ölmüştür. 
ıin saygı ve sevgisini kazım- lunmuş onlarda a}ıni teşhisi Moskova, .3 (A.A} - Vasıf 
mıştır. Vasıf Çınarla görüşmek koymuşlardır. Barsakları işlet- Çinarm cesedi Türkiye büyük 
fırsatını bulmuş olanlar bu se- mek için verilen bütün emek- elçiliğine kaldırılmıştır. Saat 
\•imli ve neş' eli adamı her an ler boşa çıkmış ve 1 ha?:iran 18 de merasim yapılacaktır. 

e8ki Sırb ve Bosna partilerin· 
den gönderilmiş bir kaç mü

ıahid vardı. 

Romanyadan 100 
Bin muhacir 
gelecek 

lstanbul, 3 (Özel) - Ro-
manyanın Dobriça mıntakasm-
dan Türkiyeye gelecek olan 
ırkdaşlarımmn sayısı yüzbin 
kişi tahmin ediliyor. 

Sinop'ta 
Sinop, 3 (A.A) - Halke· 

vinde iki gündür üst üste ya
pılan toplantılardan sonra şeh· 
rimizde hava tehlikesini bi
lenlenler ve yardımcı olanlar 
koruınu yapılmıştır. Halk bü
yük bir ilgi ile ha\•a tehlike
sini bilen yazılmaktadır. Sehri
miz bu uğurda büyük bir 
canlılık göstermektedir. 

Hasan Fehmi öldü 
Ankara, 3 (Özel) - Çoruh 

sayla\•ı bay Hasan Fehmi öldu. 

Par i Grubu 
Ankara, 3 [ Özel ] - Cum· 

huriyet Halk Parti Grubnnun 
yarınki (bugünkü} toplantısında 
Dışişleri Bakanı Aras'ın son 

Kaya: 
- O halde haydi kalkalım. 
Kemal Şakir tamamladı: 

anacaklardır. Zamansız bir 
ölümün bu genç ve yüksek 
diplomah Sovyot Rusyanın sa
mimi dostları ve yeni Türkiye 
özgenliğinin yorulmaz savaşçı
lan aruından alıp a-ötürmüt 
olduğuna inanmak bile bize güç 

F 47 •ı ı k b• ıeyahh etrafında vereceği iza· 

ransa mı yar ı ır .?.~~! .~!~.1~?!~.~i .. ~~~:.~?:~1~!~~ .... 

Bütçeyedayanamıyacak Ka~~.~~yde - Ve bu ıınltılan damla
larla kötkün her bucağına da
jıtalım dcj'il mi? 

- · Evet, ben de kendilerin

de bugünün bir anımını bırak
mak isterim. 

Bayan Firdevs .. 
.- Y almz bugünkn gibi iz. 

mırde oldukça buna benziyen 
daha baıka günler geçireceği
mizi umarım. 

- Daha ne kadar kalacağı
mızı biz de bilmiyoruz ki, ba
karsınız birden kalkar ıı-ideriz. 

Genç kız böyle derken Er
kulu dütünmüı, fikri ona git
mişti. Aceba ameliyat yapıl
mış mıydı? Nasıldı? Yine uzun 
bir ıükiitf. Üzülmemek iste
dikçe üzüntüsü artıyordu. Sa

lona girdikleri vakıt Firdevsin 

sesiyle kendini topladı: 

geliyor. 
Vasıf Çınar Sovyet Rusya

nın ekonomik ve kültürel ku
ruluşunun her ıubesine yakın
dan bir ilıi gö11termekte idi. 
Sovyet siyasal adamları konuş
tuğu vakıtlar Moskovaya ilk 
gelişinin birinci beş ıenelek 
planın başına ve bu ikinci beş 
ıeneJik plana dayanan sreniş 
gelişmeye rastladığını sık sık 
ıöyler ve Türk - Sovyet dostlu
ğuna büyük bir değer Terirdi. 
Bu dostluğun iki devletin en 
çetin anlarında duyduğum ve 
bu dostluktan ve iki ulu.sun 
başardıklarından her iki mem• 
leketin de her zamandan ziya-
de öğünmeye kıvanç duymaya 

TAYYARE SİNEMASI .................................................. 3151 

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

TAL_~ KUŞU '·; KEDi AY AGI 
Gustav Frolıch - Maria Solveg Harold Lloyd - Una Merkel 

Şen şakrak ve şarkılı filim (Almanca) iki saat mütemadi kahkaha (Fransızca) 

Ayrıca FOKS dünya havad s eri 
f?ZJ!Y~.zz7...2QZZZZ'/..L7ZZX7.z7.zzz7JZ?.ZZV..:ZZZJ 

H DİKKAT : Günlerin uzaması dolayısile seans saatları da değişmiştir 
er ?"~" 17 - 19 - 21.15 perşembe 13 15 talebe seansı - cuma 13 - 15 ilave seansı 

Her ıkı f T d b ·· ·· k ld v • • b' • .
1 

• ı ım e uyu o ugu ıçın tam ır seans devam eder.Yalnız son seansta gelebilen 
seyır~ı crımizin iki filmi birden görebilmelerini temin için çarşamba, perşembe, cuma g iinleri 

1.1 S seansında "Kedi ayağı,, filmi diğer günlerde "Tali kuşu,, filmi gösterilecektir 
Ucuz fiyat - Serin bir salon - iki büyük filim 

Dl• kkat • H~fta. t~tili kanu~1unu~. tatbiki dolayısile seanslar şn şekilde tertip 
• İ~~ıştır. Pazar bugun,, .13 - 15-17-19-:-21.15 Diğer günler .. 

B .. d "t"b 19-21.15 Cumartesı 13-15 mekteplılere mahsus seans 
ugun en ı ı aren son seansta "Tali ku ·· t ·1· " şu,, gos en ır. 

llergüıı lu;.r ... eansta 25, 35, 50 kuruştur 

PARIS : 3 (A.A) - Fransa
nın para durumu ve kabine 
kırizinden bahseden B. Heryo 
demiştir ki: 

Fransanın kırk yedi milyar
lık bir bütçeye danamıyacağmı 
düşünenler arasındayım. Ver-
gileri azltmak lazımdır. Pa-

ranın değerden düşürülmesine 

açıktan açıia karşı bir par
lamento lizımdr. Spekülas
yonun cesaretini anca bu kı-

rabilir. Fraagı korumak için 
toplanalım. Çünkü frank Fran
ıadır. .......... 

Atatürk Ankaraya gitti 
Ayni Öz~·j"t;~·~·d~··d~·ş·ı;;·k;·~·~·da vardı 

Istanbul 3 ( Özel ) - Reisicumhur Atatürk bugün akşam 
( dün ) Özel trenle Ankaraya hareket etmiştir. Ayni trenle dış 
işleri bakanı bay Tevfik Rüştü Aras ta Ankara ya gitmiştir. 

Vasıf Çınarın cenazesi 
İıtanbul, 3 (Özel) - Moskova büyük elçimiz Bay Vasıf Çı

narın cenaze.si Haziranın sekizinde şehrimize gelmi' bulunacaktır. 

Baldvin başbakan olunca Dövalerayı 
Londraya çağıracak 1 

LONDRA 3 (A.A} - Deyli Herald gazetesinin haber verdi

ğine göre Baldvin başbakan olunca B. Dö Valerayı Londraya 

çağıracaktır. Kendisi İrlanda ile de ekonomik bir andlaşma 
yapmak umudunda bulunmaktadır. 

İstanbulun Balıkpazarında bir depo 
Çöktü. Beş yaralı vardır 

İsianbul, 3 (Özel) - Sabah Balıkpazarında depo ittihaz olunan 

bir bina çöktü. İki hammalla bir çırak ağır surette yaralandılar. 
İki de hafif y~ralı vardır. Adliyece tahkikat yapılıyor. Binanın 
yıkışı çarşıda büyük telaş uyandırdı. 

120 bin lirayı icap ederse 135 
Bin liraya çıkaracak 

lstanbu! 3 (Özel) - Mühendis bay Abdurrahman Naci hava 
kurumuna üç tayyare almak üzere verdiği 120 bin lirayı ıcap 
ederse 135 bin liraya çıkaraca.ill!:' ıöyledi. 

Yaylaya göçmen· 
lik başladı 

Kadıköy (Özel) - Nahiye· 
nin senelik ihracatı 3, ithalatı 
2 milyonu bulmaktadır. İhracat 
malları munhsıran dokumadır. 
Dakikada 96 mekik atan tez· 
gahlarda yatak ve şilte yüzleri, 
yatak ve yorgan çarşaflwı, 
gömlek ve pijamalık için tisör
ler, perd~likler ve sofra takım
ları, pamuktan elbiselik ku
maşlar, kaput ve astarlık 
bezler yapıldığından ihracatı• 
bugünkü duruma ulaşmasına 

çok faydah olmuştur. Üç mil
yor.luk ihracatın safi kazaa"ı 
senede nahiyeye beş yüz bin 
lira getirmcktetlir. ithalatın en 
fazla kısmını da dokuma için 
icap eden Jevazımat teşkil et
mektedir. 

Kooperatif 
T eşekküJ eden dekumacılat 

kooperatifinin reisliğine idare 
heyeti üyeleri arasından Bay 
Osman Akkaş, murahhas mü
dürlüğüne Bav lbrahim Başa
ran. muhasebcliğene de Bay 
Yekta Memmi seçilmiş olduk
larından kendilerini tebrik eder 

' vazifelerinde muuaffak olma-
lannı dileriz. 

Göçmenlik 
Kad\köyün yaylası meşhur

dur. N~hiye halkı her yıl yay· 
laya çekilir. Bu sene de göç· 
menlik başladı. Merkezde bir 
tek evde bile hiç kimseyi bul· 
mak mümkün olamaz. Yaylanın 
tatlı sularilcsaf havası yaz mev
simini en verimli hediyesidir. 
Bir haftadanberi devam eden 
taşınma i~i nihueı buJm111tu. 
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Şemi Paşa yezero toprağını Karadağa tes im e iı · ni 
Alınca: " Üzerimde üç kurşun yarası bu nan düşma a 

Kendi elimle toprağımızı tesli edemem,, dem·şti 
Şemsi paşa bir gün Y akova 

telgrafhanesinde doğrudan doğ-
ruya başkatip Tahsin paşa 

ile muhabere etmekte iken 
Tahsin paşanın idari masla
hattan başka hiçbir emir ve 
tedbir çıkmıyan tabasbuskar 
lisanından son derece hiddet 
ederek kendisine (karşımdan 
çekil... Senin yerine bir müs
lüman gelsin) dediği meş
hurdur. 

Meslek icabı olarak müsa

demelcrde 200 eşkayayı kendi 
eliyle öldürdüğünü ve bundan 
mütevellit sevaplarla ahrette 
mesut olacağını bana söyle
miştir. 

Bilhassa eşkıya takıplerinde 
iken öldürdüklerinin başlarını 
keser merkeze dönüşte kesik 
başları asker süngülerinin uç
larına takarıtk çarşılarda teş
hir ederdi. 

Karadağ hududunda 
Karadağ hududunda Y ezero 

meselesi namile bir meselenin 
halli sırasın padişah çok sı
kışmıı ve nihayet Şemsi pa
pya icabedenleri rütbe. maaş 
nişan vererek Karadağ tarafın
dan talep olunan toprağın 

kendilerine terkedilmesini tav
siye ettiği sırada Karadağ hu
dut komiseri Ali beyle fırka 
erkan ıh rp reisi Fevzi beye: 

-- Ben vatanıma alçaklık 
edip üzerinde üç kurşunu bu
lunan düıman kendi elimle 
toprağımızı vallahilazim teslim 
edemem. fJanıharp değil ne 
olursa olsun .. 

Diyerek kendilerine teminat 
verdiğini gördüm. 

Bu sözler o devrin yeis ve
rici günlerinde söylenmişti. Kı
zıl Sultan küçük Karadağın 
taşkınlığından korkarak vatan 
toprakJanndan bir parçanın bu 
haydutlar prensliğine verilme
sini emrediyordu. Bir kuman
dan için bundan daha acı bir 
emir mi olurdu ? Şemsi paşa 
Abdülhamide sadakati ile va
tan sevgisi arasında kalınca 
yurt sevgisi ı?alebe çalmış, Yıl
dızın emrine baş eğmekten 
çekinmişti. Şemsi paşa ihtiyar
lığına ve rütbesinin yüksekli
ğine bakmayarak· büyük bir faa
liyet içinde idi. 

Şem 1 pa anın 
t re ·mel hail 

Şemsi paşanın Kosova vila
ıetine tabi İpek sancağının 
Tırgovişta kaza mın şek::ıvetile 
mü tehir Bişova köyünde 1261 
tarihinde doğmuştur. Tırgovişta 
ka.uısı gerçi eski teşkilata na
zaran Bosnadan madut ise de 
ahalisi karışıktı. Y nni kısmen 
Boşnak. kısmen Amavuttu. 

Ahalinin çoğu her iki lisanla 
da konuşuyorlardı. Boşnaklarda 
kabile olmayıp aile ismi vardır. 
(Pizdarovik, Gürovik) gibi. Ar
navu larda kabile yani Fis mu
teberdir. 

Tırgovi tada yekdiğerine düş
man olan 1,.. oç ve Klement 
kabileleri bulunnp Şemsi paşa 
Koç kabilesine mensuptu. Koç 
kabilesi Arnavutluğun Beri a 
tabir olunan kabilenin şube
sidir ve silahşorluğife şöhret 
almıştır. Şu halde kendi ifadesi 
vechile esasen Arnavuttur. Bi
naenaleyh bo~naklaşmıştır. 
Şem i paşa 16 yaşında iken 

pederi Süleyman ağa ile bera
ber Karadağ h\ıdut müsadc-

demelerine iştirak ederek ya
ralanmışh. Amcası hacı Hüse
yin ağa sultan Mahmudun 
nizami cedit ihdnsında asker
de bulunmuş, cesareble tema
yüz ederek binbaşılığa kadar 
yükselmi ti. Şemsi paşa am
casının bu yükselişinden he
veslenerek Bosnada Cevdet 
paşanın ifasına memur olduğu 
teşkilatı askeriye esnasında 
daha on sekiz yaşında iken 
köyünü terkcderek Lostara 
gitmiş, askerlik mesleğine gö
nüllü kabulünü istida etmişti. 

Kabilelerle ahalinin asker
liğe teşviki için bazılarına rüt
be tevcihi usul ittihaz edildi
ğinden ferik Boşnak Mehmet 
Ali paşaya yeniden kolağası 
rütbesi verildiği gibi Şemsi 
paşayn baş çavuşluk rütbesi 
tevcih olunmuştu. 

Bir sene sonra, mülazimsani, 
üç sene sonra evvel ve üç 
sene sonra da nizamiye alay
larında Zravnik taburuna yüz
başı tayin olunmuştu. 

O zamanlarda alayda bir 
miinhal vukuunda zabitan ara
sında en ehliyetli olanın me
muriyetinin icrası alay heyet 
zabitan tarafından ba mazbata 
yazılır ve inha olunan zabitin 
terfiı icra edilirdi. Bu rütbeler 
o suretle alınmışb. 

Bir müddet sonra Karadağ 
isyanı ve muharebesi zuhur 
etti. Şemsi paşa bu muhare
batm bütün safahatında haı.ır 

bulundu. 
Ve bunlard--n birinde tekrar 

yaralandı. 
Hüseyin Pa,amn Trebin ci

varında harek~ta askeri}e icra 
eylediği zamanlarda Nikşige 
gayet yakın bir köye erzak ve 
mühimmat götürchild:ğ;nden 
sol kol ağalığa terfi eyledi. 

lki ay sonra dn Ahmet Ham
di Paşanın kumandasındaki as
keri kuvvetlere Stolçe civarın
daki karargahına Trebinden 
bir kafile erzak sevk v"' isal et
mek hususunda muvaff akıyeti 
görüldüğünden sağ kol ağalığa 
terfi etti. Şemsi Paşanın götür
düğü bu erzak askerin kuvvei 

maneviyesi üıerinde büyük bir 
nüfuz icra etmekle beraber eş
kıyanın f.ınliyetini genişletme

sine mani olmuştu. Şemsi Paşa 

meşhur Bilekc muharebesinde 
bulunduktan sonra 93 harbı 
zuhur ettiğinden kıt'a.sile bera
ber İşkodradan vapura irkab 
edilmiş ve Dedeağaç vasıtasilc 
Şipka muharebesine de iştirak 
etmişti. Burada çok yararlık 
göstermiş ve üçüncü defa ola
rak yaralanmıştı. 

Soıuı vm· -
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Londrada yeni Görüşme er 

Baldvin" ima y 
Aşağı kalamay y r 

Londra, 2 [Ö. D.} - Bald
vin son bir nutkunda şonları 
söyledi: 

Sazan Fransızların müş

külpesend oldukları zahnbına 

kapıhyoruı.. Fakat bir nesil 
içinde kom§usu tarafındnn iki 
defa istilaya uğramış olan bir 
miUet yerine kendinizi koyunuz, 
o 1.am.ın meseleyi bambaşka 

bir şekilde göreceksiniz. Uzun 
zamandanberi Avrupanıo ge
çirmekte bulunduğu gerginlik 
içinde gizliden gizliye bazı 
şeyler <:ereyan ettiği şüp-

hesi yapılanların tesirini 
bin kat arttıran bir gü
vensizlik yaratmaktadır. Av
rupa bu durumda iken mem
leketin teslihatmı azaltmayı 
düşünecek bir tek lngiliz bu
lunamaz. Halbuki bugün, emni
yetimizi yalnız denizde araya-
mayız. Fakat hem denizde hem 
de göklerde aramak mecburi
yetindeyiz. Tehdidine maruz 
kaldığımız bir devletin hava 
kuvvetinden daha aşağı bir 
hava kuvveti bulundurmağa 

~öz yumacak bir hükfımet bir 

e riot Liyo daki nutk da bu 
bulundu 

çok.o 

şiddetle eyhinde • r 
Fakat frangı 

Paris 3 ( Özel ) - Buisson 
kabinesinde portfoysüz bakan 
olan bay Herıfot bugün Liyone 
gelmit sıyasal vaziyet hakkında 
çok mühim bir nutuk ı;öyle
miştir. Herriot Fransanın mali 

\eni JırmuHz ba~bakmıı .. 
llay H1ti.sson 

bir uçuruma yuvarlanmaktan 
korunması için yeni hükümete 
inanılması lüzamundan bahs
ederlten Fran;?"ın değerden dü-
şürülmesi için yapılan propa
g udalara şiddetle hücı.ım et
miş, bu değerden düşürme is
teğinin büyük tehlikeler taşıdı
w ın izah etmiştir. 

E ki ir bakan ne diyor? 
Öte yandan devalüasyon tn-

ir Fransız 
Tayyaresi düştü 

Paris, 3 (Özel) - Dün Şer
burg üzerinde uçan bir ~ransız 
askert tayyaresi düştü. iki tay-

yareci öldü. 

öbrön emste 
Paris, 3 (Özel) - Fransız 

cumur baı:ıkanı bay Löbrön bu
gün Rems şehrini ziyaret ede
rek jan D rk için yapılan 
yurdsever törende (merasimde) 
hazır bulundu. 
···~································ ..... . 
gün bile yaşayamaz. Şu halde 
bana dönüpte deyebilirsiniz: ki 
ne diye hava ordumuzu Fran
sız hava kuv,·etlcri derecesine 
çıkarnııyoruz. Bir dakika dü
şünmek bu sualin cevabını 
bulmnğa yeter. İster hnva1 is
ter ağır topçu kuvvetleri sa-
hasında olsun biz Fransız.larla 
komşu ve dost olarak yaşamak 
mevkiindeyiz. Birbirile yanyana 
bulunan bu iki milletin, bir 
harp halinde birbirinden ayrı 
bulunacaklerını zannetmek im-
kansıznır, Bu duyguyu Avru· 
panın her tarafına yaymalıyız. 
Bu endişeler hasebiledir ki 
fikirler kollektif bir güvene 
mcyletmis bulunuyor. 

B.Baldvin Birleşik Amerika
nın Ulusl r kurumunda bulun
mamasına teessüf ederek demiş-

tir ki: " Tayyare lrnvvetimizi 
arttıracağız. Zira bize taarruz 
için çok yakın bulunan bir mil
letin faik bir tayyare kuvvetine 

h. 1 sa ıp o.mnsına meydan verme-
miz iml(ansız.dır. 

Ayni z manda kollektif bir 
güvenin ruhu müsavata daya
nır. Halbuki bir kollektif gü
ven var a aklı elim, iptidni 
bir doğruluk duygusu iycap 
ettirir ki herkes mü terek ka
saya payına düşeni ötekilerle
müsavi olarak koysun ..• ,. 

düşürmek isteyenle 
raftarJarı daha kuvvetle Frıın 
gın değerini düşürmek mak-
sadını güden bir savaşa 
girişmiş bulunuyorlar. Eski 
Finans bakanlarından Paul 
Reynaud diyor ki : " Frank 
yeryüzünün en teminath akça
sıdır. Kanuni olarak yüzde 
otuz beşten ibaret olması iy
cap eden Altın karşılığı bu
gün yüzde seksendir. Bununla 
beraber devalüasyon leyhinde 
hafiflikle yapılan mücadele 
umumi efkarı tedhiş ederek 
yarım panik uynndırmışbr. Zi
ra onun gözünce devalüasyon 
(değerden düşürme) işi hem 
ani ve hem de felaketli bir 
iş olarak gösterilmiştir. Bu 
endişeleri yaratmaktan mesul 
olanlar memlekete hizmet et-
tiklerini sanıyorlar. Teknik 
planda kalması iycap eden 
teknik bir davayı bir nevi 
Dreyfus meselesi şekline sok
tuklarından dolayı memlekete 
ne kndar zarar verdiklerini is
tikbal gösterecektir. 

Galile devrinde glba 
Galile devrinde arzın döndü

ğünü iddia edenlerin tevkif 
edildikleri gipi beş yıldan beri 
altının satın alma kuvvetinin 
haşin bir surette yükselişinden 
yer yüzünde bir felaket baş 
gözterdiğini şöyliyenleri de 
tevkif edecekler. Ve adalet 
yoluna sapanlan yakmak hele 
moda olsaydı belki de Uat 
par nın albn kartılığının azal
ması felaketli bir yol üzerinde 
bulunan memleketi bu yolda -

yeni felaketlere yuvarlanmak
tan koruyabilir deyenleri de 
yakacaklardı. 

ıstatistikler paralarının kıy
metini düşüren bütün memle
ketlerde, İngiltere, Arjantinde, 
Kanadada, Cenubi AfriEada, 

Porlf <J!lsuz lmlı rı 111 J: Jlerı-ıot 
Çekosloyakyada, Danimarkada, 
Japonyada işlerin ilerlediğini, 
açıldığını gösteriyor. Buna karşı 
biz istatistiğe inanmayın, di
yorlar. 

Devalüasyon meselesi ortaya 
konacak olursa bunun yalnız 
başına bir siyasa olmadığını, 

fakat başlıca hatlarım ortaya 
koyacağım bir siyasanın baş
langıcı olduğunu söyliycceğim." 

Frangın akıbetini çok ehem
miyetle alakadar eden bu me
selede yeni hükumetin nasıl 
bir yol takip cdece2'i yaran 
anlaşılacaktır. -

Ma çuriden 
Mo golistanı 

sonra 
yutacak 

Pekin, 3 (A.A) - Mongol oto
momistleri önderi prens Kuang 
iç Mongoli tanın siyasal duru
mu hakkında Çin hükumetile 
görüşmede bulunmak üzere bu
raya gelmi~tir. Prens gazete
cilere Japonyanm iç Mongolis
tanı Mançuri devletine kat
ma ya çalıştıklarını bildirmiş ve 
demiştir ki : 

Japonlar yalnız Mongolistan-

l a heyeti 
Londra, 3 (A.A) - Deniz 

meseleleri hakkında İngiliz hü
kumeti ile görüşmede buluna
cak olan Alman Salkuru mu
rahhas heyeti dün akşam Lon-
draya gelmiştir. Salkurun ya
uında bny Hitlerin silahınzlan
ma işleri için oruntağı mümes
sili olan büyük elçi Fon Ri
bentrob ile kurvet kaptanı Fon 
Çindenlcrn bulunmaktadır. Dış 

da bir etki {tesir) yapmak için 
süel tedbirler almakla kalma-
mıştır. Aynı umanda Mongo
lisbuıla Mançuri arasındaki 
ıwr bölgelerini de göçmen 
yerleştirilmekte devam ediyor-
lar. Prens Çin hükumetinde~ 
Mongolistanın Çin cumburiyetı 
içine alınmasını sa$?lamak için 
tekmil Mongolistan işleri hak
kmda Japonya ile anlaşma 
yapılmasını istemektedir. 

rı 

Londraya vardı 
bakanlık müsteşarı Y onetgcr 
bay Craigio ile birçok şahsi

yetler ve Alman elçiliği ileri 

gelenleri Salkury selamlamıştır. ---
lngi iz kralı iyileşti 

Londra, 3 (A.A) - Çok iyi
leşen kral dün saraydan çık

olarak bir gazinti 

ÖnUmUzdekl haziranın s klzlncl 

ak,amı sa t 21 de 

Şehir g zino u da 
IJiiy.ik bir gece eğlencesi lıazırJaıınııştır 

Eğlencenin mükemmeliyeti için herşey yapılmışhr 
Şıkhk, zaraf t ve dans mUssbakaları, blrço 

sUrprlzler ve em al iz bir gece .. 
Hatta tatilini Pazara çeviren inkılap şerefine 

Ö ümüzdekj Cumartesi gecesi 
İlk eölence gecesi olacakbr-

1 - 5 



--- 4 Hazrran 
Yenı Asn· 

Hava tehlikesjni 
Eyide eyiye bilelim 

Tarım bahisleri 

Yeni bir ormancılık 
Fakültesine muhtacız Başbakanın dediği gibi muvaffakı

yetimiz ulusun hava tehlikesini Bu betkimizde geçen öz okutmaktı. İstanbulda bulunan 
Türkçe karşılıkları şunlardır: yüksek orman okulu da şim-

olduğu gibi anlamasına bağlıdır Devrim: lnkılab - Saptamak, diye kadar bundan başka bir 
tesbit etmek - Isığ: suhunet şey yapmıı değildir. Orada 

B:r :;;elecek harbının en ka
·akteristik yüzü, sivil halkı cze
ek avaşı bitirmek gayesile 
"apı 1mac;ındadır. Bu yolda har
bctmc~e şimdi " Modern mu
harebe tarzı 11 deniyor. Art.ık 
cıivil halkın da harbeden ordu-
lar gibi, öldürülmesini, hücu-
ma uğramasını beklemek ve 
bunu doğru bulmak lazımgeli
Yor. 

r Ç~nkü genel savaş belirtmiş
~ kı kara ordularını ezerek bir 
. ntbı bitirmek, çok uzun süren 
ınsan ve paraca pahalıya mal 
olan bir iştir. Düşmanın kuv
•ct kayn&klarını harbı uzatmak 
Y01ile yıpratarak harbı bitir
~kde. de bellisizlik vardır. 

la hır umanda, zayıf düşe
~~ği ıanılan bir devletin, bin 
b ır türlü iç ve dış ıebeplerle, 
aıarım umarak saldıran ve 

üatü n olduğunu sanan devlet-
ten daha çok dayanıklı çıkma
sı ve düıünUldüğünün tersine 
olarak çabucak yıpranmam!ı 
ve ~öylelikle yenecek olanın 
~enıJmesi mümkündür. Bu yol, 
arbın beyhude yere uzaması

na b 11" • • e ısız bir ıonuç uğrunda 
say · ısız ınsanın kaybolmasına 
ıebep olur. 

Ba~ka bir söyleniş yoluyle 
:rene dencb"J' L· v 

" 1 ır ıu, topraga, ya-
hut betona göm-ı .. u muş.az sayıya 
dayanan kllçHk bir savga or-
dusu ile en büyUk kara ordu
larını durdurmakta güçlük yok
tur. Bunlar, kara harbında bü
yük ayıların, kapasite ile 
kar.ııla•:abileceğini •e kara or

duları arasında eninde sonunda 

bir denkleıme ele geçirilece
ğini ve bunlardan dolayı da 

savaş sonunun bcllisizliğe bo
ğulacağını ve başka bir savaş 
yolu aramanın gerekliiini an
latıyor. 

Güne ve dünyanın gidişine 
uyan en kısa ıöz ıudur : Kar 
ıavaşları ilo harbı bitirmek 
me~odu arbk ihtiyarlamı~ ve 
gerıde kalmı,tar. Bundan do-

layıdır ki, şimdi, orduların 
meddi ve manevi kuvvet kay
naklarım bcsliyen geridckileri, 
harbeden askerin çoluk çocu
g_ım u, anasını, babasını , yanı 

sıvıl halkı öldürerek har':>ı az 
bir zamanda bitirmek, gelecek 
savaşlara temel olmuştur. Bu 
da ancak hava yolu ile ve 
kuvvetli bir hava ordusu lcul
lanarak elrle crlileceY.tir.Bugün 
bütün ulus.an korkutan, yurd
daşın uykusunu kaçıran hava 
tehlikesi, işte bu zorağın ço
cuğudur. 

Havacılığın gelecek savaşla
rında en büyük rolleri oynaya
cağını ve yukarıda sayıp dök
tUğüm düşünüşlerin doğru ol
duğunu göstermek için, bura
da, bUyük harbın ileri gelen 
komutanlarından birkaçının bu 
yoldaki y.z.lerini kısaca hatır
latmakta fayda görüyorum: 

Mareşa! F oş şu fikiddedir : 
"Uçnk, ulusal kurumun da

ıanacağı baş siJah olacakbr.,, 
Genel savaşta Büyük Bri

.aoyada deniz birinci lordlu-

su yarının harblarını bitirmek -Y onetim:İdare _ Sağmak: te- öğretmen ve profesör adını 
kudretinde olacaktır.,, min etmek _ Kavram: mefhum taşıyan kimseler aynı esas 

Bütün bunlardan anlaşılabilir _ Öğretmen: muallim-Ödev: içinde yürümüşler ve talebeye 
ki, bir devletin kuv•etli sayıla- vazife _ Asığlanmk: istifade şu ve yahut bu profesörün yaz-
bilmesi için, herşeyden önce etmek _ Eşitim : terbiye _ dığı herhangi bir kitabı 
havada kuvvetli olması şarttır. Başarı: muvaffakiyet _ lçtem: okutmuşlardır. Buıünün gö· 

Ve gene bütün bunlardan . . rüşüne göre ilim çevir-
samımıyet· 

kendi kendi e meydana çıkı- Devrimin en büyk davala- me değildir. Biz yabancı 
yor ki, bir gelecek sava§ı ko- randan biri: Türkiyeyi ağaçlan- ilminden ynlnız teknik vo sis-
layca vurulan hedefler halinde dırmaktır. Bu dava günümüzün tem bakımından asığlamp o 
sivil halka hücumla başlıyacak davası değil, Tüı kiye Cumhu- sistem ve o ilim tekniği içinde 
ve sivil halkın başarım inanını d memleketimiz ... eki problemleri riyetinin öz amgasını taşıyan 
yok ederek bitecektir. Buna ulusal bir davadır. Devlet or- ilmiğ bakımlardan kotaracağız . 
karşı koyabilmek için havada manın gerek ferdiğ ve gerekse işte ormrncılık dazası ve onun 
kuvvetli olmak gerekiyor; düş- ekonomik hayatın gidişinde oy- içerisinde bir cüzü olan Tür-
manı aynı silahla karşılamak nadığı rolü sezmış ve ke:ıro i kiyenin ağaçlanması bRşlı ba-
gerekiyor. otoritesine dayanar k, bir şına bir problemdir. Bu prob-

T op ve tüfekle dü~man tay- 1 k lemi kotarmak için bize aere-ğaçlama eo iti asına progra- • 
"arelerini durdurmak imkansız k B ken e5asları hazırlıyacaktır. 
J mının içerisine so muştur. u 
denecek kadar güçtür. Bütün ormancılık tarihimize .reni bir Ormancılık fakültesindeki araş-
ıehir ve kasabaların dört bir ufuk ve yeni bir devir açıyor tarma enstitüleridir. Biz böyle 
yanını top ve tüfekle çevire- ve bu devrin formülü şudur: bir fakültede birbirinden ayn 
bilmek için, hiçbir devletin ye- o Memleket:ni ıeven aj'acı ve bağınsız çalııan Uç enstitü-
tecek kadar bol parası yoktur. nün olmasından yanayız. 

F k k 1 k k aever' ". 
a at buna arşı ı pe Türkiyenin ağaçlanması mes· 1) Orman yetiştirme eğitim 

hızlı olan uçaklarla, düt· elesinin rasyonel ve planlı bir enstitüsü kurumunun ödevi 
manın geldiği, gittiği bulun· şekilde olmaıı için her şeyden memleket ormancılığının orman 
duğu yeri ö~renerek tehlikeye önce memleketin içerisinde yetiıtirme eğitiminin tabiiğ 
düşen bölgelere yetişmek çok araşbrılacak ve toplanıp sap· ilimler karıııında ne tanda 
kolaydır. tanacak şeyler vardır: Orman· imkanlı olduğunu araıhrmak-

y er sillhlarının tesirsizliğin lann yetişmeleri ıçın gere· tır. ) 
karşı, gene uçaklar, uçuş alan- ken tabiii faktürler. iklim 2) Orman işletme enstitüsll 
lanru, uçak fabrikalannı bom- (b k umun ödevi meml k t toprak, su ve ısığ. Bunlarda u ur e e 
balıyarak dü•manın pava akın- ı nda •aman -" yetmez. Ne gibi yerlerde ne orman an .. ..e yer 
lannı durdurmak ve aerideki b k d n kurulacak t b" .. • gibi ağaç çeşitleri en tükel ve a ımın a a ııg 
sivil halkı bombalıyarak düş- verimli syrette yetişebiliyor. dU:ıenin hangi metodlar ve sis. 
mana pes dedirtmek iıten bile Bu meseleler saptanmadan or temlerle gayeye daha uyıun 
değildir. manı yetiştirme, ormanı yönet- ıonuç vereceğini araştırmaktır.) 

Hava tehlikesini bilmek, bü- me ve ormanın devamlılığını 3 Türkiyenin ormancılık aı· 
yük bir hava ordusu yapmak sağlama kolay bir şey deiildir. yasası ve ekonomisi enıtitüsll 
zorağını candan duymak ve Her memlekette olduğu gibi ( Bu kurumun ödevi 6teki iki 
bundaa başkaca, evinde ve bu işleri üzerine alacak ku· enıtitünün verdiği esaslar Ye 
kasabada korunma düzenleri rumlar araştırma istasyonlan dış pazarlanndaki odun endüs-
kurmak anlamına alınmalıdır. ve yüksek ormak okullannda trisinin hangi yönetlere doğru 
Y urddaş, ne kadar büyük bir veyahut ormaacılık fakültesin- yürüdüğünU gösteren istatistik· 
tehlike karşısında bulunduğunu deki araştırma, ilim enstitü· lerle ve memleketin kültürüne 
iyice öğrenmek zorundadır. leridir. uygun bir tarzda ıayeye gidi-

Baıbakan lımet İnöoü'nün, Memleketimizde ıimdiye ka· lecek en iyi ye en uygun yolu 
daha 1933 yılında TUrkiye ha- dar ilim altında anlatılan kav- araşbrmakbr. ) 
vacılık Kurumunun betinci Ku· ram bugünkü görüşümüze uyıun işte biz ormancılıtımı.zı ve ağaç 
rultayında haklı olarak dediği değildi. Biz şimdiye kadar bn lama politikasını planlı düzenli 
gibi: "Muvaffakiyetimiz buna tün okullanmıza ve battı surette kotarmak için bu enı· 
baj-lıdır.,, Ulusun tehlikeyi ol· llniversitede ilim adına yaptı- titülerin memleket içinde ç.a-
duğu gibi anlamasına bağlıdır. vımız ıey, yabancı kitaplannı lıımalanna muhtacız. Bu ihti· 

Şakir Hazım GÖKMEN dilimize çevirerek talebeye yacı gören bükümet lstanbul· 

········Kocam;· .. ··sıoner····•»··aardii········· 
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Bayan Rattenburi 3.şıkını suçlılayor 
K SKANÇ VE KOKAİNCİ ŞOF 

BİRÇOK KAVGALAR 
Londra 29 Mayıs 

Villa Madeyra cinayeti esra
rı, yeniden başka bir safhaya 
girmiştir. 

Kocasını kcnt:lisinin öldürdü-

ğüııü söylüyerek uzun zaman 
mes'uliyeti kendi üzer:ne almış 
olan bayan Rottenburi birden
bire söylediklerini geri almıştır. 

olan keser jüri üyelerinin 
ellerinde dolaştı. Broytor ha
pisancsi doktoru da, Stoneri 

muayene ederken şoförün, çok 
kokain kullanmak adetinde ol

duğunu kendisine itiraf etti
ğini söyledi. Suçlu, iki dilim 
ekmek arasında her defasında 
iki }{aşık dolusu kokain yu· 
tnrmış. 

B. Ro ten url intihardan 
bahsederdi 

METRESİLE, 
ETMİŞT. 

ışlerinden dolayı üzüntüleri 
vardı. Çok defa buhrandan 
şikayet eder ve intihardan bah
sederdi. 
Kocama ben öldUrmedlm 

Suçlu kadın ıözükür gözük
mez, hakim herkesin beklediği 
tiyatro sahnesini tahrik etti. 
Suçluya sordu; 

- Kocanızı siz mi öldürdü-

nüz? 
- Hayır. 
Bayan Rattenburi 24 mart 

akşamı olup biteni anlattı. 
Şimdi kat'iyctle suçlukıdı~ı 

Storenin ne sebeple patronunu 
vu!"duğunu izah etti. -

Bayan Rattenburiyı çok kıs-
ğunu yapan Amiral Fişer : ' 

Şoför Stoner ise daha çok 
sözünde durarak kendini suç
lulamaktan geri kalmamıştır. 
Bayanın -genç oda hizmetçisi 
mis Rigs tarafından dün mah
kemeye verilen ifadede, bayan 
Rattenburinin aştkını cinayete 
sürükleyen sebebi öğretmiştir. 

şoför Stoner patronunu kıs

kançlık saikasile öldürmüş. 

Celsenin sonundan az evvel 
Bayan Rot~enburi kocası 
ve aşıkile nasıl yaşadıiını nn
latmak üzere çağrıldı. Genç 
şoförünü deliceainc sevdiği
ni kızarmadan itiraf etti. Onun 
iddiasına bakılırsa kocası çok 
defa ona dermiş ki: 

kamm genç şoför metresinin 
bir iki gece için dostlarının 
nezdine giderken o akşam belki 
kocasile bir yatakta yatacağını 
düşünerek çok !linirlenmişti.Son 
günlerde bir çok kavgalar 
çıkarmıştı. Cinayet akşamı, ba
yan Rattenburi kendi odasında 
onunla uzun uzadıya görüştü. 

Şoför, zaat 9 sularında, ı:-örü
nüşta durulmuş olarak çıktı 

0

liava kuvvetleri, karada ve 
denizde harbın gidişine eğe
ınen olacaktır.,, ınanındadır. 

Alman ordularının dimağı 
adını alan, bugün Çin ordusu
nu düzeltmeğe savaşan G.,ne
ral Fon Sekt şöyle söylüyor : 

"Az sayıda, fakat yetiıkin 
bir kara ordusu ile ayni za
manda kuvvetli bir hava ordu-

Mahkeme kapısında bütün 
gece nöbet bekliyen halk biran 
önce içeri girip yer bulmak 
için itişip kakıştığından zabıta 
ıelcnleri bu sabah numara sı

rasına koymuş ve sıra ile içeri 
girmelerini ğözctlemiştir. 

Tüzel doktor B. Linç dinlen-
dikten sonra cinayet aleti 

- İstediğiniz gibi yaşamak
ta serbetsiniz. 

" B. Rottenburi duygularmı 
belli etmiyen bir kimse idi. 
Akşamlannı, ispirto jçmekle 
ve garıp kitaplar okumakla 
geçirirdi • Bir müddettenberi 
ıcrmayesını ba2ladı~ı emlak 

, 
oanne il . • 

ltalyan - Habeş 
Anlaşmazlığı ne halde? 

. -·-. 
T emp gazetesi, yaıısında \ ması gereke dostça anlaımayı 

İtalyan-Habeş anlaımazlığının güçleştirdiği de açıktır. Geçen 
son dorumunu şöyle anlatmak- defa B. Eden ve Laval Cenev-
tadır: rede bu işin İtalyanın Paoje-

Geçen birinci Kanunda So- sine 'pek de uygun olmıy~c~.k 
mali ile Habeşistan sınınnda bir şekilde konutulmasının onu-
patlak veren Valval badiıeıi ne geçmişlerdi. Cenevre kon-
üzerine ltalya ile Habeşiı;tan seyi açıktan açığa işe karış-
arasında çıkan anlaşmazlığın madan önce bu gibi anlaşmala-
çok nazik görünmelerini bir nnın ilgili hükumetler uasında 
kaç defa anlatmıştık. ıki mem- dogv rudan doğruya yapılacak 
leket arasındaki sınınn eyice ı 

konuşmalarla başarılması usu -
belli olmadığı bir yerde, Adis Ab b 
Ababa hükumetinin otorite- denbir. Roma ile Adis a 
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sini rrüçlükle tanıyan ve arasında yapılması kararla~tın-
çok d~falar oralardaki, kendi lan konuşmalar şimdiye kadar 
hesaplarına iş gören şdleri beklenen sonuçlar vermcmış-
sayan oymakların yaptıkları ı tir. Gerçi italyan ve Habeş 
Ş!!yler, nüphesiz, İtalyanın ilgi- J kuvvetleri arasında yeni badi
siz kalamıyacağı bir durum • seler cıkmaması için yeriude 
doğurmaktadır. Onun için Ro- tetbirler alınmışhr. v 
ma hükumeti, Eritre ve Soma- iki taraftan da anlaşmazlıgı 
lideki asığlarını korumak üze- gözden geçirecek yargaçlar 
re, lüzumlü gördüğü tedbirleri atanmıştJr, fakat yargıç ko-
almıştır. İtalyan Somalisindeki misyonun yetkisinin kapıamı 
ileri karakolları herhangi bir hakkında görüııı: uymazlıklan 
baskına karşı kuvvetlendirmiş " 
ve her ihtimale karşı Afrikaya çıkmıştır. Adis Ababa bükn-
büyük yardımcı kuvvetler gön- meti paktının 15 inci madde-
derilmiştir. Bununla beraber sinden bahiıle, İtalyanın Ha-
bu tedbirler, anlaşmazlığın ba- beşistan sınınndaki süel ba-
rış yolu ile ve diploması kana- zırlıklarını durdurmak üzere 
lı ile kotarılmasına engel de- konseyin jşe karışmasını is~e-
ğildir ; fakat, görünüşe göre mek için1 uluslat sosyetesın• 
İtalya, konuımaları kendi asığ- baş vurmuştur. . 
larına en uygun şekilde sev- Fakat, meselenin bu şekı-
ketmek imkanını bulabilmek de ortaya atılması dolay sıyle 
için orada ıüel araçlar bulun- hem İtalya ile Habeşistan ara-
durmak istemektedir. h d ıındaki barış için, em • 

ltalyanın aldığı bu tedbirler 
Adis Ababada Habeşistanın uluslar sosyetesinin kendis' 
erkinliii için bir tehdit olarak için çıkacak aiır sakınc~l~ı 
görülmilş ve süel tedbirler alın- görülüyor. Uluslar sosyetcsınııı 
mıştır. Bu da Italyayı daha uya- otoritesi bakımından, konseyi 
nık bulunmai• sevketmiştir. ancak, bütün öteki banş yo· 
Bilindiği üzere, B. Mussoli~i ile uyuşma yolları sonuç-

s E · d it }yaya la vermedigv ı zamam hare-omali ve rıtre e a • 
zım olan bütün kuvvetleri sağ- kete geçmek önemli olur. 
lamakla beraber, onun Avru- Fakat Roma ile Adis Ababa 
padaki durumunu hiç ~ayıflat- arasındaki anlaşmuldt için hal 
mıyacak bir takım tedbırler al- böyle değildir. t .. iya arabulma 
mıştır. Bu sonuncu nokta ise, v '! yargıçlık usulünü reddet-
ltalyanın Fransa ve lniiltere memektedir. Ancak bu usulün 
ile iyice uyuşmuş olarak barışı belli bir takım şartlar alımda 
koruyabilecek halde olması ba- yeritilmesini ve yargiç komis-
kımından, çok önemlidir. yonunun yalnız, anlaşmazlıim 

Fakat, bu durumun Rama başlangıcı olan Valval hadise-
ilc Adis Ababa arasında yapıl- sindeki soravları saptamasını 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
daki yüksek orman okulunu istemektedir. Habeşistan ise 
kaldınp yerine onnancılık fa· 1928 de yapılan İtalyan - Ha-
killtesini meydana getirmiştir. bet andlaşmasının beıinci mad-
Bu fakültelerin genel ormancı- desine dayanarak bu komisyo· 
hk ciavasmın, gerekse ağaçla- nun sınır •eselesile beraber. 
ma politikasının ilmiğ esas.- iki hükumet arasındaki bütün 
lannı hazırhyacak olan bir meseleleri i'özden geçirmesiai 
unsur halinde görülebili- istemektedir. 
yor. Fakat bunun için de, Bu işin raportörn olan B 
yani araştırmalanna kısa za- Edenle B. Laval iki günden· 
manda yapılması için çeşidli beri Cenevrede, iki hükumet 
bir orman çevenine taşınması tarafından kabul edilebilecel< 
~erektir. Çünkü ulusal devri- bir formül bulmak için uğraı-
min gittiği yol en kısa zaman- maktadırlar. Konuşmalar güç 
da çok randıman almak yolu- olacağa benzemektedir: fakat 
dur. Ormancılık fakültesi ıse, dün akşam (23 mayıs) Italyan -
bunu ancak çeşidli bir orman Habeş do tluk andlaşm~ının 
çeveninde yapabilir. Yoksa Is- beşinci maddesinin geniş bir 
tanbuldaki gibi pasif bir du- yorası yapılara~ . uyu~ul~~a~ı 
rumda kalıb gider. duygusu edinilmıştır· Ikı huku-

Gayemiz başarılı ve verimli met arasında yapılacak her 
iş yaratmaktır. Tersini iddia hangi bir uyuşmanın üç 
edenlerin içtemliğinden şuphe yüğrümü olarak doğrudan 
edilir. doğruya yapılacak konuşma· 

Dr. Şeref Nuri lar uyuşma ve yargıçlık, b1.ı 
..... • ••••••••••• ••••••• ••••• ••••• ••• •••" madde gözönünde bulun durul· 
gitti. muştur. Eğer, umulduğu gibi, 
Yarım saat sonra, metresinin Roma ve Adis-Ababa hüku-

odasına deli gibi girdi ve ar- metleri bu görüşü kabul eder-
tık görmeğe dayanamadığını lerse ·son günlerde ortaya çıkan 
B. Rattenburiyi vurduğunu it - güçlükler yenilmiş olacak ve 
raf etti. uluslar sosyetesi de dostluk. 

Bayan Rııttenburi aşağı kata andla,masını içtem bir şekilde 
koşunca kocasını, koltuk iç.inde yeritmelerini, doğrudan doğru-
beyni patlamış olarak buldu. ya konuşmalar yapmalarını ve 

- İşte o vak1t, diyor, sinir- normal bir zaman içinde hoı-
lerimi yatıştırmak için viski nutluk verici bir uyuşmaya 
içmeğe başladım. Sonra öyle varabilmek için çalışmalarım 
bir sinir müvaıenesizliğine düş- iki hükumete bildirerek kendi 
tüm ki ne yaphğımı ve ne rolünde kalmıı olacaktır. Eğer 
söylediğimi hiç hatırlıyamıyo- bu usul beklenen sonuçlan 
rum vermez ve doğrudan doğruya 

"Hatırımda kalan biricik ha- anlaşmak imkanı bulunmaua, 
yal, küçük çocuğum Y ohnun 1 mesele yeniden konseye gele· 
örkek tavrıdır ve bu çehre cel{ ve- o dn o zaman karar 
hila beni takip etmektedir... verecektir. 





cHazlrell •••• 

BORJIY A 
-a1 -

- Parça parça keailip üze
rine Şeker tozu serpildikten 
sonra Bordo şarabına bahnlırsa 
pek enfes olur. Bu Sinyora 
Lükresin tertibidir. Şeftaliler 
eyi olmuş bulunmalı ve çürük 
oJmamahdır. Bu iki şeyi bir 
aray:ı getiremiyorum. Çürüme
den toplarsam bam oluyor. Ol
masını beklersem çürüyor. Hele 
~u ~ene çok fena oldu. Şefta
lileran hepsi çürüdü. Az bir 
Parç~nı kurtarabildim. Eğer 
aa2lam Şeftali yetiıtiremezsem 
başıma gelecek felaketi dütü· 
niyorum. 

- Ne oluyor hecam? 
- Beni asarlar. 
- Aman! Şeftali için adam 

aaılır mı? 
- işin doğrusunu aöyliyo

runı. Geçen yıl Şeftalilerden 
birinin çürüdüiünü Papaya söy
l~iğinı zaman "ben iıtediğim 
•ak.t Şeftali bulamauam seni 
çürüyen Şeftalinin dabaa asa-

şcağım. Belki bu auretle ağaç 
eftali çürütmez., dedi. 
-:- Papa cenaplarınıa alay 

etmıyece\derini bilirim. Fakat 
ben. seni kurtaracağım hocam. 
Benım gizli bir bildiğim Yar. 
Şeftalileri hiç kurutmu. 
. _ihtiyar bahçevaıa Ragutanın 
!~ elini tutarak yalvarmağa 
Koyuldu: 

- Aman delikanlı! Tann 
•8~ni. ~. bana acıyarak yollamıf. 
ddıgınizi baaa a6yleyiniz. 
. - Bu s6ylemekle olmu.Be

aua Y•pmakbğım lizımdır. 
- ~ •bii yapmak için bah

çeye a-ırecekainiz dej'il mi1 
- Tabii .. Fakat 

F . 
akat 0 •akıt ta yine ası

Jacaiım. 

- Bu neden? 

. - Çünkü Papanın bahçe-
nne 'benci• L--'- W • 

~-~••ga-
remez. O ladsal adamın dit· 
manian pek çoktur. Şimdi u
ı.dınu mı? 

- Hayır laip.a. feJ anla
madım. 

- O kadar kattı adamlar 
vardır ki Papa cenaplannıa yi
yeceği Şeftalilerle diğer mey· 
Telere zehir koyarlar diye zi· 
Jaretçilerin ballçeye girmesi 
Jasak edümiıtir. Hitta baaa 
yabancı bir kiaaae bahçeye gi· 
re.rse diri diri derini yüzdüri· 
rüm demiştir. 

- Ne canavarlık bu.. Şeftali 
çürüdü diye adam asılır mı? 
Şeftalileri çtirlbnekten kurtara
cak bir adamı bahçeye koy
dum diye .adam a11lar mı? 

- Ne Japahm, bu ~yledir. 
- Ee... Bu ifi geçelim ho-

cam. Belki sakladıklarınızı be
nim yardımım olmadan çürü
ınekten kot uyabilirsiniz. 

- Pek ümidim yok. 

- Benim bahçeye girdiğimi 
aizdca başka kimse hilmiyect.k. 
Ben ke.ııdimi saklıyacağım. 
Aziz Papa bu küç.ük isten asla 
h&ber alamıyacaktır. 

- Delikanli bana bfıyuruğa 
aykırı davranışa sürükliyorsu
nuz!. 

- Benim amacım çürümek 
korkusu albnda bulunan Şefta
lileri kurtarmak icat ettiğim 
&pyı yapmak v.e sizi aııJmak
tu korumaktır. latemeueniz 
çok ali, bu sözü bir daha ağ
zımıza almayız. 

- Hayır delikanlı! Ben llİzi 
bahçeye sokacağım. 

-- Fakat sizi aaılmak gibi 
bir korku .aJttada bırakmak is
temem. 

- Madam ki kimıe duymı
y.acak ae zaran var. 

- Bu da doğr.u! O kadar eyi 
aaldanacaj'un ki beni sizden 
baıka kimse görmiyecek. 

llıtiyar bahçevan hoılandığı 
bu delikanh ile ileri geri bir 
•z daha konuştuktan sonra 

bahçeye nasıl a-ireceğini şöy
lece anlatb: 

- Ben bahçenin ufak bir 
dairesinde oturuyorum. Akşam 
saat 8 de yardımctlanm gider
ler. Bunların da ayn ayn yer
leri vardır. O vakıt bahçenin 
kapılarım kaparım. Arasıra çi
çekler arasına Papa cenapJa
nndau baıka kimse giremez. 
Bu akşam aaat 10 da aşağıda 
gördüğünüz şu 'küçük kapıya 
geliniz. Sizi içeri alının, gece 
çalıfınınız. Gündüzleri benim 
odamda gizlenir:ıiniz. 

- Peki hocam! Sizi kurtar
mak için her 9eye katlanaca
ğım. Ba çalışmamın bir karşı
lığı olarak siz de bahçenin her 
yerini bana gösterir ve belki de 
gizli bir yerden aziz Papamızı 
iÖrmek şerefine 'kavuşurum. 

Birbirlerinüı ellerini sıkarak 
aynldılar. Ragastan sevinç 
içinde arkadaşlarının yanına 
koştu ve müjdeledi: 

- Borjiyayı ele geçiriyoruz. 
Planımız bu akşam başlıyor. 
Dikkatli olunuz arkadaşlar, 
dedi. 

Anıyo uçurumu 
Sibil mabec!i denilen yıktk

lıkların yakınında Anıyo adını 
taşıyan ve bugün bile şiddetli 
gürültüler ile geniş bir ovaya 
doğru inen bir çay vardır. Su
lann yönleri gayet sarp ve dik 
olan yarlann arasından gelir ve 
yarlar yabani ağaçlann yetq
tiği granit taşından bir duvar 
manzrası arzederdi. işte buna 
Anıyo uçurumu derler. 

Vadinin yukarısında ve çayın 
üıtünde tabii mağaralar, inler 
vardır. Buralar için memlekette 
garip garip aöxler söylenir. Her 
keı harasının bir ee1ıewncm 
kapııı olduğuna inanmıştır. Bu 
yerlerin tekin olmadığı inanile 
geceleri de buradan kimse ge
çemezdi. 
Mağarama nihayetinde ya

kıl-. bir 91'8 bwa.. aydm
labyordu. K3tenin Mrisincle de 
bir koca karıya yatak vazifesi 
gören kuru ot yığını duruyordu. 
Bu koca kan Maga denilen ve 
kendi adiyle anılmak lizımge
iine Roza V anouo ismini ta
flyan bir kadındı. Mağaranın 
sonunda hellftz oyulmağa bat· 
lanan bir de!ij-i de bir granit 
taşı kapadıktan sonra söyJendi: 

- Çok güz.dl Gerisi artık 
emindir. Şimdi ka~ak i~in de 
kendime bir de1ik hazırlamış 
oldum. 

Kayanın üstüne toprak, ot 
ve ağaç yaprakları yığdı. Gör
düğü işin muTaffakıye6ne se
vinerek mağaradan Ç1k.h. Ma
ğaranın giriş yerinden uçurumu 
ayıran keçi yo!una baktı. Ci
vardaki yaylayı, karanlık içinde 
uyuyan etrafı gözden geçirdik
ten sonra heklemeğe baş.tadı, 
kendi kendine mınldanıyordu: 

- Gc!ecek, her halde 2e
lecektir, bc1ki de yoldadır. Bir 
bç dakika ıonr.a da yüreğimi 
yal{an zalim, Anıyo sulamam 
gr.mit )'Jğmhmnda süriiktiye
ceği bir le~ o1acalcbr. Geliyor, 
kendismi bekliyenin ben oldu
ğumu bilmiyor! Bana Romada 
söylediği gibi buraya sevgi der
dine bir çare aramak için ge
liyor. Fakat kendisine yakışan 
intikamı bulacaktır. Oh! Bu 
defa irademe sahip olacağım, 
artık her şey bitmiştir. Beni 
kendisine bağlıyan Rozita git
tikten sonra..: Her şeyi gözüme 
aldım. Onlarm her ilcisi de Flo
ranuya varmışlardır. Bu bu
luşma son olacak .. Bugün Rod
rik ... Yarın Sezar ... Soara ben .. 
Bu meı'um iiknin soau, yaşa
yış soeaau :IMiJ•yor. 

- $t}nu Jaı-

Yapma kalp işliyor ! 
~----------------------------------Bir Rus bilgini ölüleri diriltiyor 

KÖPEKLER ÜZERİNDE YAPILAN DENEMELER 
MUVAKKAT DİRİLİŞLER BAŞARDI 

Bir gün gelecek insanlar üzerinde 
Kat'i sonuçlar elde edilecek 

Mo kova.. Mayıs •. 
Moskovada denensel fizyofoji 

enstitbsünde profesör Bruko
menko tarafından kuru~an ve 
iş~etilen tuhaf bir makine gör
düm. Bu makine, sun'i bir 
kalptir ve birçok ince bornfor
da normal bir deveran hızı ve 
tazyikile kan devretmektedir. 
Bu kan, yeni öldürülmfüı hir 
hayvandan çıkarılan ve iç.inde 
sun'i olarak hava tazeteleoen 
ciğerlere geçiyor. 

DlrUlşJer 
Profesör Brukomenko ~a

ğıdaki üç sıra tecrübeyi yap
mıştır: 

ilk önce bir köpeğin kafası
nı kesmiş, kanını toplamış ve 
makinesine doldurmuştur. Ma· 
kinesinin gİrİ§ ve çıkış tüblc
rini, köpeğin kesik boynunda
ki verid ~e ıeryana bağlamıs 
ve sun 'i olarak kan devranın 
yeniden temin etmiştir. ı\.faki
nenin işlediği miiddet zarfında 
kafası kesilm:s olan köpek ya
tamıştır. Köpeğin boyuna an
cak ili~ik olan kafasında gözler 
açık duruyor ve hayvan hav· 
lanıağa çalışıyor, tabii muvaf
fak olamıyordu. Fakat her hali 
tamamen kendini bilen, yn
şıyan bir hayvan hali idi. Ni
hayet ona ölümün istirahatı ve
rildi. Öyle sanıyorum ki pro

fesör ile yardımcılarda bu kor 
kunç diriliş karşısında sarar
mı~larclır. 

Şimdi bilginler kalp hastalığı 
olan ikiDci bir Köpek seç.tiler. 
Kalbe giren ve oradan {Jk,an 
firyaa ve vuidi kestiler ve 
baaJann içinde kendi makine
Jeri vasıtaN..le daimi bir kan 
deveranı muhafaza ettiler. 

il_ Jf11ye teın 'f NIHi: 

8öy4ece •erbest kalan katbi 
ta....Uyle .açttlar ~ içinde 
ameliyat yaptılar ve tekrar 
dikditer 1Ve ana şıryan ile weside 
bağttyarak beld~diJer. Köpek 
bu ameliyattan eonra ~tamağa 
devam ettiii gibi hala d.ı y.aşa-
yor ve kalp hastalığından kur
tulmut bu1unuyor. 

Bu mayaffakıyetten gözleri 
kamaşan bilginler, ilçiindi bir 
köpeği daha kurban ederek bir 
damanna kesmek suretile onu 
öldiil'dülcr. 

Köpej'in damadarmda hiç 
bir damla kan kalmayınca, si
nir ölümü yerme zahiri .ölü
mün g~çmcıi için daha yirmi 
dakika bekdiler Buuua üze
rine suni kan denaaını iade 
ettiler Ye makinanm işlediği 
müddet zarfında köpek mü
kemmelen yapdı. Halli kalbi 
ıbile ~17ordu. Fakat awıi 
kalp abmmı yayqlattıklan va-

1 

Rus kalJifleı·imletı 08:1ipooiç na,ll r.uiuµyM 
kıt, kalbin alıfl da ya1.'aşlı1or- dakika ölüm içinde unutu!ao, 
du. Makinayı durdurdukları \ ' C ~onra bildiğimiz usulle yeni-
\•.akıt ise hayvan hiç ha- den canlandırılan bir köpek 
yat eseri göstermiyordn. fakat maki na durdurulduktan ıonra 
tecrübe de~am ettikçe bayağı dahi, daha yirmi dakika 
yq,yordu. Anc: k .JU var ki yaşayabiliyor . Yir.111i dak.i-
bu hayat mütemadi değildi, lu ikinci bir laayat süı-aük
yani kendi kend;ni devam et-
tiremiyordu. Hayatın seyri bo- ten sonra. yava~ .!htiyarlıktan 
zu1muştu, bunu kendiliğio<Jen ölüyor. 

Bir .aavdlğ1nlz 
Sönerken ••• 

F~kat Profesör Brukomcnko 

ilô iiç seneye varmadan dirili
ifİn kat'ıi olacağını umuyor. 

Diyeceksiai~ iki zavallı kö
pek eri böylece işkence atlına 

almak pek vlcdansızhk. .. Bel
)ü Fakat düşününüz ! Sev
dij-miz Oir kim.se. her han
zi bir l<azada. kaa kayıp 
etmekten öliir.!erse, yabud bir 

ickJJa ~·mda of,,,, ıtuı 

kaJb bozukluğandan yavaşça 
sönecek olurs:ı , umz .kaian ~ıti
niıde yalnız knlır ve ne acıklı 
bir sürbünlüğe mahkiım oldu

ğur.uw .aniars~z.. aruk mah· 
ıvofan serim Ye hikmeh hir dü

fünürscniz, ve buna rağmen 

profe ör BrukoneUkoun •e onun 
gibi diğet" prefe-6rlerin, ea.lı 
hiçbir unv ltanp 1'ıitnedtğı 

:işliyecek .. rette jade etmek 
mümkün oJamıyordu. 

Hayat ve özbUlm 
Adamlar curada .. hayat .a!a· 

nınd~ özbilimden ( vicdan, 
corıseienc.c ) den başka bir şey 
elde ettiler. Özlibini yeniden 
kurabiliyorlar, fakat hayatm 

seyrini - bir defa kesildikten 
aonra - yeniden harekete geti
remiyorlar~ 

İnsan kudre.tiM şimdiye ka
dar yasak olu bu alanlara 
dalmaktan biraz sarhotlaşarak, 
o v.a.kitte.nberi tecrübe Ye tet
kiklerini çogaltmışlard.ır. Niha-
yet l:ir gün, bir köpek kalbi
nin lütfen daha bir kaç darbe 
fulaçaıpmaıını elde etmişlerdir. 
Filat y:ne hayat sf'yri bir kaç 
~niye içinde tiik•aiyorciu. Ya
VAf yavac, binlerce dcneme-
JuJe. .bu mii.ddeti .uzaltabiJ-
.m.iflerdir. Bugün vücudu• 
bütün kanı boşalblaa, acmra 20 

takdirde, hayatı iade etmcii 
öğrenmek iÇin bugün köpek
leri böylece doiramalarını iyi 
bulmaze.anız, onların hayvanları 
diri diri parçalamalar111ı boş 
görmezseniz, sokak kapeklcf'ile 
bir insan ~icdanırun hazineleri 
arasında m'üşterek bir mikyas 
'kurarsımır., <insan o~m1ya lay!k 
mısmtz? 

Taşla yaralamış 
Turanda Menemen caddesin

de Recep karısı Meryem; On
man oilu Mebmetle kavg.a eden 
bir çocuiu kurtarmak i~n kot· 
muj, o sırada Mehmet bir taı
la Meryemi b.a ından vıe vücu
dunun bir kaç yerindca yara
Jamııtır. 

Ekonomik ::::::::: 
............ Haberler ............ ~ 

AvusturalJ• 
Avuaturalya kuluçkalık ,... 

murtaların ithalini menetmiflit· 
Bel9'1111 

Belçika Tiuaal hankua __. 
to fiatını yüzde 2,5 dan ,azda 
2 ye indirecektir. . • 

Belçikanın Mart ayındaki it• 
hafit f aduı 28 milyon frak 
tutmuttur. Ülkenin ekonomik 
ve tecime1 kalkınma11111 t_. 
nen Belçika istikraz kon•enıİ
yonJara yapmaktadır. 

Artantln 
Ikinci resmi reko1te tahmi· 

natı şöyledir: (Rakkamlar bi-
ner tondur) Buğday 6.4M 
(6.860 birinci tahmin), ketem 
tohumu 1.958 (1.830), yalaf 
970 (1.130), arpa 886 (930} 
çavdaa 401 (4SO). 

Bulgaristan 

Bulgaristan 1934 yılındı 
14,534 ton, 1933 te de 18.SCM 

ton yumurta ihrac etmiştir. 
Yeni bir kanua mucibince 

gülyağı ticareti eskisi gibi ulu· 
sal bankanın elinde bulunacak· 

tır. Bütün rekolteyi maktu fi. 
atlarla .satın .almak ve bu 
rekoJteyi kilo başına 0,30 
Jcva .zam iJe •anayie satmak 
hakkı münhaıı.ran Ulusal Baa
kaya aittir. Rekolte fazlua 

doğrud11n d~ruya Banka ta
nafmdan i9'er1ec:dctir. HUIUll 
milesseselerdeki gülyağı istih
saU Banka tarafından kontrol 
edilecektir. Gütyağı ihraç ede
cek müessese1er bankanın imal 
ettiği gülyağ'lndan muayyen biT 
miktar satın a1mağa mecbur• 
durlar. 

Arnavullull 
Arnavutluk 1935 İn iJk döıt 

ayı içinde 91,462 kental motrik 

mısır ihraç ebniştic. Bu miktar 

- ayni devl'e içirı - 19.34 te 
31,425, 19J3 te 99, 1932 de 
3'J0,672, J 931 de 2'4:oc>O Ye 
1930 elada 83 ketltal hlt!auştur 

BNtzHr• 
Brezilya biikilmeti, ıimdiyı 

kadar döviz bedellerinin yüzde 
35 i Uimal bankaya yabnlma
• lizımgden mallann ibnau 
anca ıtediyabn arhitraja sa1ila 
peşin pan ile yapıldtj1 tak• 
d"l'de m&saade etm~ktedir. 

Manganez ç'in'ko, nıke1, bal ve 

Hindyağı müstes\la olmak üze
re bü:ün ihracat malları me•· 
ıuubalıs olduğundan bu karaa 
büyük bir ehemmiyeti haizdir 

Filistin de 
TGtün ilzerlnden alınaa 

Duhuliye resmi 
16 Nisan t9.35 goolem.eçi: 

'Filistin resaıi gazetesi, tüttir. 
baklfcmda i4 !ayılı bir müzey
yel karar ihtiva etmektedir. 

Bu kanra göre Filistin
de imal ve satılan ecnebi 
tütünfer de dahil olmak üıcre 
eskiden kilo başına altnan 350 
millik duhuliye ftsmi 250 mi\'c 
indirilmi,tir. 

ispirtolu içki 
ithali serbest 
Birle.ıik Amerika devletleri 

federal alkol kontro1 idaTeıi 
Bir1eşlk Amerika dev!eHerine 

\ıangi i.i1keden ulur:Ja olaun 
jspirto1u içkılerin serbest gir-

mesine dair olan müddeti ı-ayri 
muayy.en bir zaman için uza• 
mıştır. 

Dört Pröf esörlü1. 
Fen faki'ıltesinde miinhai bu 

Junan dört Profesörlük 

ve Almanya ile muha· 





4 Haziran, ... 
~ 

~~~~t;ı~:ri:! 
haldiyi 2-1 sayı i 

ile yendi 
Buca, 3 ( Özel ) - Paz.ar 

lÜnü Buca top meydanında 
Bucanın takviy.: edilmiş jkinci 
takımı ile Garibaldi takımı 
arasında bir maç yapılmıştır. 
Oyun hemen hemen Bncalaların 
hakimiyeti altında geçti. Oyu
na saat 5 te başlandı. Daha 
'llt 1 akınlarda epeyce sıkııan 
Garibaldi oyunun ortalarına 
doğru ilk golü yedi. Bunu Nev
zat attı. Çok geçmeden ikinci 
._Yıyı rla yapb. Bucadan Ha
~~ çok güzel oyun oynuyordu. 
uıcf akınlarıyla Bucalılara eyi 

fıraatıar verdi. Birinci haftayım 
2 - o b'tt' • 1 ı. 

ikinci haftaymda Garibaldi
dea Cibatın attığı top kale 
;:!'••ından geçtiği halde bunu 

kedenıiyen hakem gol saydı. 
G•ribaldi epeyce tehlikeler 

::ttıktan sonra oyun Bucamn 
anrnasiyle 2 - 1 bitti. 

Bucada konser 
Bu ·· ca, 2 (Ozel) - Buca orta 

lllektcp musiki kolu bir konser 
Yermek · · B" _ açın hazırlanmaktadır. 
B utuıı hazırlığı bitmiş olan 
~C• belediye bahçesi birkaç 

runc kadar herkese açılacaktır. 
////_,.///Z/J/~~ 

Borsa 1 lahPrleri 
Do';. Borsada 

Yapdan Satuflar 
~ 

Uzum 
Çu. Alıcı 

Fiat 
339 H Z Ahmet 

241 Ş Riza Halef 

201,5 Jiro ve Şü. 
110 Y ı Talit 

7 50 11 50 
8 75 12 
9 15 

98 Vitel 
8 75 10 
9 10 

92 S Süleymano 9 50 
97 K A Kazım 10 
72 H Alyoti 10 25 
50 J Taranto M 9 50 

26 N Ali Haydar 10 50 
12 H Arditi 9 50 

5 T Debas 8 50 
393,S Yekün 

Zahire Borsası 
Çu. Alıcı Fiat 

9 50 
10 75 
9 50 

8 50 
1 

47 Buğday 3 80 
55 Arpa 2 87 

125 ton Bale la 4 68 
~ 751 
4 68t 

1 

788 K Palamut 170 
0247 kilo yapak 45 

405 1 
1 

47 50 
._,,_ _____ , 1 

Para Piyasası ı' 
3-6-1935 

Alış Satıı 
Mark 50 37 50 87 
lstcrlin 611 6?0 
Fr. Frangı 2ö v 30 
Do!ar ov 20 79 55 
Belga 21 20 21 50 
ltalyan lireti 10 30 10 37 
İsviçre Fran. 40 50 40 75 
Florin 84 55 84 87 

1 

Kr. Çekos'o. 5 24 5 27 
Austr. ilini 23 50 24 

Zal.uhı llaherleri: 
Ay1rmak iste k r en ... 
Keçecilerde yeni mezad be

Jestcninde sabıkalılardan Esat 

Oilu Ahmet, Edip oğlu Meb

lllet, Riza oğlu Enver ara
sında kavga çıkmıı, Ahmet 
bıçakla Enverj ayaiından ve 

dizinden hafıfce yaralamıştır. 
Kavga edenleri ayırmak iıtiyen 
lllehmet de sol ayaiı ile g6ğ
wlinden yaralanmııtır. 

Mantarcılar yaka' andı 
F ranıız kilisesi yanında Ha

._ oğlu Bayramın 95 lirasını 

cloiandıran parlak Ali ile Tireli 
A4il tutulmutlardır. 

Dr. C E M S'in 

NASIR iLACI 

En eski nasırları bile pek kısa bir zamnnda tamamen ve 
kökünden çıkarır. 

Umumi deposu : İngiliz Kanzuk eczanesi, her eczanede bulu
nur. Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. 

Yaz mevsimini Çeşmenin eğlenceli plajında ve sailık 
veren ılıcalannda 2eçirmek iatiyen yurddaşlar Çeımedeki 

RaslmpalAs oteline lnmelldlrler 
Konforu ve eğlenceyi orada bulacaklardır 

2-15 (769) h.3 
~ ........ . 

lzmir linıan işleri alımsatım 
komis vonundan: 

Alsancak iskelesine rampa etmiı olanlarla Limana gelen ge
milerden boıaltılacak ve bu 2emilere yllklenecek maden k~mUr
lerinin yükleme ve boşaltma işi ton ilzerinden açık eluiltmeğe 

konulmuıtur. 
Açık eluiltme Haziranın onuncu Pazartelİ glinll ut onda ya• 

pılacakbr. isteklilerin alb yllz lira d~pozito ~··• .. vey~hut b~ 
miktarda banka kefalet mektubu 2etirerek eksıltmeie iıırmelen 
bildirilir. 1610 (774) 

ıZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 

Sahife• 

mayıs perşembeden itibaren 30 

Bahri baba Park gazinosunda 
' . .. . . .. 

~"' \ ' 

yenilikler ! ! ' • Büyük 
İzmirJilerin musikiye olan rağbetlerini bilen müessesemiz 1stanbulun. al 

(B l ••) VE (Ç.fJ•k k) gazinolarının senelerden ben ~ kıt e vu 1 1 par . toplıy,an sazını çok büyük fedakirbkla 

::~- ilk defa olarak gctirmeğe muvaffak olmuştur 

SAZ : Meşhur bestekar, Kemençe, Aleko, piyanist Yorgi, kemani Necati 

banco, Cevdet, dünbelek Hasan Tahsin, klarnet Şeref 

OKUYUCULAR • Sahibinin Sesi okuyucularından Mahmure Handan • 
Küçük Nezihe Suat, Siyansad~ ~elma, İzmir 
yıldızı Şükran, sahneler yıldızı Faıde ... 

Dikkat Aldanmayınız!. 
Keçiborlu kükürdü 50 kiloluk torba 320 kuruşa 

ltalyan kükürdü 50 kiloluk torba 345 kuruşa 
Memurlar koo eratifinde erakende satılıyor 

• 

Doktor 

Kemal Şatir 
Zıd şeyler bir araya gelmezler, 

GRiPiN ile baş ağrısı ~ibi ... 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey· 

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Kai antina traml"ay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Doktor 

Osman Yunus 
Deri ve tenaaUI ha•

tahkları m11tahasaısı 

Kemeralb Şamh •okak No. 19 
Saat ondan on ikiye ve 

iki buçuktan albya kadar 
hastalarını kabul eder. 

Bir lak 
kat• 

GRIPIN 
Sazan 
Baş, diş, 

sinir ve ada
le ağnlarını 
dindirerek 
gününüztı 

kurtanr. 

Bazen da 
Nezle, bron

ıit, gripi ge
çirerek bun
ların doğu
racağı bil· 
yük hasta
hkl..-ı önler 
ve hayatını
zı kurtarır. 

Sirketin Merkez ve ]fabrikası: lzmır<le Jhlkapınardadır 
'Yerli Pamulundan At, 1 aggare, KIJpeltbaf, Dtf11rmen, 

Geyik ve Legl.ak Markalarını haYi her oevı Katıot bezı 
ımal eylNuekte olup malları Avrapamo ayni tip meoıuı 
cntnıa faiktir. 

iM 
':":::::;:;:;;:::::;:::;::::;~:::;: .. :;~ 

aria a tiltcsinden diplomalı ~ li!J 

Telefon •o. aau ve 30W7 
Telgraf adresi: Ba7rak :l•mir ı 

( H l) Pı•r. 1 
~~ 1 . ', ' • • ' 1 '" 

!,!:~:İ~•d•~~~~~(h?r!~in ~ ~:;;a~~!~·ı 
şamba günü saat 12 de Londrada OJt Brod Sıtrıtte Vınçester : 
H2vzda kain Şirket idarehanesinde fevkalade bir içtimaı akte
dileceği ilan olunur. 

Bu ç:lirr ada 1 -haziran- 1935 tarihinde Türkiyede mevcut 
Aydın demiryolu işletme ve şirketin bilumum menkul ve gayri 
menkul m~J'nnyla her tür!ü hukuk ve menafiinin (aşağıda ba~se
dilen satıı mukave!esinde yazılı kasa mevcutları, banka mevduatı, 
esham ve tahvilat ve üçüncü şahıslardan şirketin alacakları ha
riç) l ·haziran 1935 tarihinden itibaran 40 sene içinde tediye 
veya kura ke~idesi suretiyle itfa oulunacak ve 1 -haziran- 943 
tarihinden evv~i erken ödeme veya konversiyona tabi tutulma
yacak olan itibari resülmali (1,825.840) İngiliz Jiaalak (yüzde 
yedi buçuk faizli Türk borcu tahvill~ri) . n~.miyle ç!karılacak. tah
viller mukabilinde Türkiye Cumhurıyetı hukumetine devır ve 
temliki hakkında, Türkiye Cumhuriyeti hüumeti ile şirket a.ra: 
sında tasdika muallak olarak akteclil~n 1 -mayıs· 1935 tanhlı 
mukavele müzakere edilecek ve, muvafık g6rUldiiğü takdirde, 
tasdiki için karar verilecektir. 

lçtimaa iştirak edecek hissedarlann içtima tarihinden liakal 
oa dört g~n evvel hısse senetlerini, ıirketin Londrada Olt 
Brod Sitritte Vinçester Havzda 100 numarada kain şirket ida
rehanesine veya İzmirde Alsancakta kain şirket idarehane~inc 
veya lstanbul osmanlı hankasma tevdi etmeleri lazımdır. 

Gerek Türkiye Büyük Millet Meclisince ve gerekse Şirketin 
hisse ve tahvilat sahipleri umumi heyetince tasdik edilmesi 
meırut bulunan bu mukavelenamenin suretleri, hisse senetlerinin 
tevdi mahalli olar ak yukarıda yazılı yerlerin her hangi biı inde 
g&rülebilir. 

25 -Mayıı- 1935 

İdare meclisi emrile genel sekreter 
R. P. W. Adeaae 

1-2 (772) 

oı, tablplerl ve 
Operatörlerl 

Muzatf er Eroğul 
Kenıal Çetindağ 
Hastalarını her gün aabah 

saat dokuzdan baıhyarak 

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

T eleton : 3921 
Pazar ve salı 9 dan 11 e 

kadar memleket hastanesinde 

lzmir bele iyeslnden: 
1- Ulusal Bayram ve Ge

nel tatiller hakkında büyük 
millet n.edisince onaylanan 
2739 sayılı kanun. 

2 - 1453 numaralı kanunun 
bazı maddelerile bir numaralı 
cetveli ve mezkur kanunun 6 
ncı maddesini tadil eden 2617 
numaralı kanunun 1 nci mad
desini tadil eden kanun. 

3 - Aske:-i ve mülki teka
ut kanununun 4 nci maddeaine 
müıeyyel kanun. 

4 - 1931 mali yılında as
kerliie hazırlık deni muallim-
liklerinde istihtam olunanların 
ücretleri hakkında kanun. 

5 - 1499 numaralı gümrük 
tarife kanununun 7 nci madde
sine ait tefsir. 

Yukarıda yazılı ilanlar bele
diyedeki ilin tahtasına asılmıt
tır. Herkeı okuıun. (773) 

-1922.29 lira bedeli maham .. 
menli 8 - 10 eb' adında 14902 
adet, 10 - 12 eb'adında 2437 

1 1 
i tecrübe ediniz! 

BIHCln eczanelerde bulunur. Flatı 7 ,s kuruttur 

GR•p•N • Radyolin dit macunu fabı:ikasının ~utahas~~ 
1 1 • kimyagerleri tarafından ımal edılmektedır 

Satılık gaz •• •• motoru 
Onaltı beygir kuvvetindedir. Pek aı gaz sarfeder. Doyç 

fabrikasının en meşhur modelidir. Temiz bakılmıştır. En 
ufak bir kusur ve arızası yoktur. İşletip görmek şartile 
satılıktır. 

Zinet mobilye fabrikasına müracaat ediniz. 
s.ıo 11-26 

Milli e.t.. lak müdürlüğüııden: 
Karantina vapur iskelesi 60 
Köpril ,. ,. 30 
Salhane ,. ,. 30 
Karataş ,, ,, 60 
Darağaç altındağ 31 numaralı ev ile yanında 96, 33 eıki 27 

taj ııumaralı dükkin 36 
Yukarıda yazalı emvalin bir senelik ican 15/6/935 pazar Pııli 

saat 11 de ihale edilmek ü:ıcre mll:ıaycdeye konul11nqtur. Ta
liplerin o saatta milli emlak müdürlüğilne müracaatları. 

1553 (775) 

adet, 5 - 6 eb'adında 12770 
adet olmak üzere ceman 30109 
adet şehirdeki binalare takıl
mak ilzere numara levhası be
lediye bqkltipliiindeki şart
aameıi vec:hilc 11/61935 Salı 

:s 

günü saat 16 da açık ekıiltme 
ile alınacaktır. 

lttirak için 145 lira muvak
kat teminatla aöylenen gün Yt 

saata kadar komisyona geliair 
21-30-4-9 1530 rnn 



Fratelli 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. 

SATURNUS vapuru 12 hazi
randa gelip y künü boşalttıktan 
sonra Burgas, Varna ve Kös
tence limanları için yük ala
caktır. 

UL YSSES vapuru 15 ha
ziranda gelip 23 mayısta An
vers, Amsterdam \'e Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORıENT LıNJEN 

NORDLANDvapuru 4 haziranda 
Rotterdam, Hamburg, K open
hage, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktir. 

ROLAND motörü 22 hazi-
randa Rotterdam, Hamburg, 
Copenha~e. Dantzig, Gdynia 
Göteburg, Osla ve İskandinav
ya limanları için yük alacaktır. 

NATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
Izmir - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
T AMESIS vapuru 18 hazi-

randa lzmırden (doğru)Nevyork l 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

bir mun az am sefer. 
ALBA JUL YA vapuru 20 ha 

ziranda gelip 21 haziranda Malta 

Cenova Marsilya ,Barselon ve 

Cezaire hareket edecektir. 
PELEŞ vapuru 14 temmuzda 

gelip 15 t mmuzdn Malta,Mar
silya \•e Barcelon f manlarına 
hareket ededektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes

uliyet kabul etmez. 
• Faz n tafsilat için Jkincİ kor-

donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenteliğine 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2050 

. v. ''r· F. il. Van Der 
Zee & Co. 

DEUTSCH ELEV ANTE LINIE 
AKKA vapuru 19 mayısta 

bekleniyor. Hamburg ve An
v~rsten yük çıkaracaktır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

ARTA vapuru 27 mayısta 

bekleniyor. 30 mayısa kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 

ve Bremen için yük alacaktır. 

TROYBURG vapuru 21 Ma
yısta bekleniyor. Hamburg ve 

Anversten yük çıkaracaktır. 

TISZA vapuru 5 hu.iranda 
bekleniyor. Budapeştc, Bratis
lava ve Viyana için yük ala
caktır. 

DUNA vapuru 30 haziranda 
bekleniyor. Budapeşte, Bratis
lava ve Viyana için yük ala- ı 
caktır. 

JOBNSONWARREN LinesLTD 
Liverpool 

QUERNMORE vapuru 18 
mayısta bekleniyor. Liverpool 
dan yük çıkaracak ve Burgas 
Varna, Köstence, Galaç ve 
Brailn için yük alacakbr. 
THE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORATION 
EXARCH vapuru 2 hazirana 

doğru bekleniyor. Nevyork için 
yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimler üzerıne mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Bir nci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

f)oktor \ 

A. Hiza · · nlen 
Kestelli caddesı I o. 62 

Doktor Ali Riza unlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 Dl------·· 

Zongu·ıdak 

IV:ideı~ Kömürü 
0,10 yıkanmış kömür beher to:ıu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakend~ satış kilosu 1,5 kuruş 

Silindir ve her nevi fevkalade kömürü yalnız 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10 - 12 

F. Perpinvani 
Mağazasında bulacaksınız 

Telefon 3937 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

\J 

NAl\11>AR ÇIKRIGI 

En ufal. yedek parçalairyle beraber a ağıdaki Türkiye 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

Telefon No. 24ta P. K. No. aa4 IZMIR 

Oliver Ve Şii. 
LlMlTET 

Vapur Acentesi 
~ CENDELI HAN BİRtNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 

POLO vapuru 30 mayısta 
Anvers ve Londradan gelip 
tahliyede bulunacak ve aynı 
zamanda Londra ve Hull için 
yük alacaktır. 

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

THURSO vapuru haziran 
ortasında Hul!, Anvers ve 
Londradan gelip tahliyede bu· 
lunacak ve aynı zamanda Lon-
dra ve Hull için yük alacaktır. 

~""'{7J_/J./27.L7...Z7..7.Z77.777..ZZ7..7../::. 

ilk ve orta nıektep 
R T.alehe ve]ilerine 
~ IJk ve orta mektep tale
~ beleri yetiştirmeğe muktedir 
~ bir muallim hususi ders ver
~ mektedir. Arzu edenler(Y eni 
N Asır ) da S. C. adresine 

müracaat etmelidirler. 
~ 1 - 5 
~r7777777Y77777777777777nu.T.I, ---· --·----·· Göz Hekimi 

Mitat Orel 

NOT: Vürut ta .. ih'eri ve 
vapurların isimleri üzer:ne mesu' " 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
T eJefon: 3434 

24-26 (229) liyet kabul edilmez. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . . .. .. EıVllZ ucuz .. . .. 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞiTLER! 
-: ~ zhet .. .. 

. s h t Ecz nesı 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karşısında 

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

• .. er 

İzmirin en temiz en ucuz ve 
en taze i'aç satan tıbbi lüks 
müessesesidir. 

Fenni Gözlük 

Sıhhi korsalar 

Barometre 
Tuvalet ç~şitlcri 

Lastik eşya 
Termozfar 
Yerli, ecnebi mustahzarlar 
ender bulunan ilaç çeşitleri 

daima birinci mal ve her yer-

l»M*' 

lliitiin lzınirliler burada buluşurlar 

-- T epebaşı Beyoğlu === 
Müsteciri: BUtUn lzmlrillerln teveccUhUnU 

kazanmış ÖMER LÜTFÜ'dür 
•§ı'. - . . . ... ~· . . . ~:""-: ....:. 'lf·"• ~.,.. • <' • •• .,,> '' .it - • • ,.t.:: ı~. (•,", ,,v. • .ı., ,""'• .,.• • I 
~ ~ t • • • - -·" • •• .;J ... : • .. • ,/' • 

Umum Hastaların azan Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,baüırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, '""pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban lcorsalan gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
huzlan, kemik hastnlıldan neticesi husule gelen kambur
luklan doğrultmak için korsafor ve kendi ihtiraımız olan 
mütehaı·rik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında 'ır
Jayan kürek kemiklerinin gayri tab"ileşmesine mani olmak 
için kor.,.alar. 

TuRKı YENıN YEGANE MuESSEs~sı VE ESERLERi 
LE RAGBET ve lTı" AT KAZA, AN SuN'ı AZA AMıL 

ve r.'luTEHASSISI 

Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ilfı 12,30 öğleden sonra 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Mihat bey caddesi No. 20 
(355) S.7 

~---------------------!~ Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya 

LAK Tİ~ 
ile başlayınız. 

Çocuk hastalıkları mutehassısı Dr~ Bay Ali 
Vahit tarafından sureti hususiyede hazırlanan 

LA kt • Çocukta hazımsızlık, a in sancı, ishal ve ku~mal~r 
varsa onları gıderır. 

Kemikleri kuvvetlendirir. ElJeri sıkıştınr. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 
Umumi Depo: 

LUTFi KRO~I 
EC,i>j.tl JJEP() U , 

Kırıklık, baş aırııı 

ve bilhassa 

SITMAYI 
karşılamak için 

Lutfi kinin 
Komprimelcrini 

alınız. 

MARKA 
ve 

AMBALAJA 
Dikkat 

,lff'# M m 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli hulunıııak · 

Kiııa Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden sorunuz veya sizde bir şişe alınız 
Her eczanede vardır 

Eczacı emal Aktaş 
o onya ve esansları 

Koku, zevk, merak, uğraşma işidir 

Eczacı Kemal Aktaş diyorki : Çocuklu
gumda, gençliğimde kokuya merakım bü
yüktü ( 30 ) senelik eczacılık hayatımda 
hep koku ile uğraştım. 

İşte eserlerim : İddia ediyorum benim 
kokularımdan daha üstün bir koku bulup 
göstermek imkanını vermiyorum. 

. ıZMıRLİLER 
Şahidimsiniz değilmi ? 

Gönül, Baharçiçeği, Altınruya, Yasemin, 
Fulya, Leylak, Akşamgüneşi, Sonbatıra , 
Menekşe, Amber. 

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

Dikkat edeceğiniz iki nokta 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Aktaş 
markası. 

İkincisi 

Hilal eczanesi 
Takliti yoktur, çünkü yapı

lamamakdadır. 

İsimlerini benzetenler asıl
larının kıymetini ııöstermeye 
yarıyorlar o kadar ... 

K vala ı asan Nuri 
tıcarotlıano. inA müracaat edinı;ı; 

Ç i N T O 
Çubuk d mir ve her ne 1 çiç 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden lfıvhalar ve bun'arm 
te/eı ıüatı envaı banyolaı ve· ter mosıtonlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon içın demtt dökme borulaı 
ve lngiliz künkleri ve bunların tefeffuatı vesaire ... 

Fıyatlar rekabet kabul etmez 
Yerli ,Çimentolar, Bütan Markalar 

En MUeait Şeraitla 

••i•zamızda Satıh• 


