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_ Habeş bo un eğmez$e harp var 
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IZMiRiN 
~ÖZE TİME 
lliTiY ACI VAR 

••••••• 
lı F.:.genin en büyük şarı olan 

nk1 ~<le, başka şar1arımııdan 
ço ' . l.a <AUyulan bır darlık vardır. 
" lllan.a büzülerek dinçhğini 
ıa: e .e~jisini kaybeden varlık
( f 1 "'•bı, o da, yoksullaşmıştır içt rleşmişf r) . Durgun'.uk 
•l nde ) uz.en çarşılarda bu göz 
iz.~' clarlik elle tutulur haldf!dir. 
ın ~c yaşayıp ta bunu duy
lk •nıa&a imkiin yoktur. Böyle 
Ja:n, İzmirli ağlaşmaktan hoş
.rin~ıaz. Onun yılmaz karakte
&akt"d ge'eceğc olan güveni 
ha 1 ıı·. Fak at, bu koca şarda 
il ;ttın. sönüşü, yalnız lzmirliyi 
8~~~ndıren bir durum değildir. 
lid un rnenılekct bunun~a ilgi
Yiı' r. Bu bakımdan Izmirin 
\'a~~ ek bir gözetime ihtiyacı 

ır. 

(iı~henif bir üretim bölgesine 
bu k m~ntakasına) dayanım 
dar~k at (ı~racat) iskelesinde 
d' E'- helkı anla .. ılmısı birşey-

ır. ier d 
bakıhrsa b~ruma int;elenrneden 
nıayıp ta 1 yl~~ir. Böyle yapıl
rında zeog' · 21~1.rı!' gen!ik yılJa-
J ın ıgını b 
er araştırıl.rı yapan se e~-
liğinden 1 a dkurum kendı-

a ana on 1 Herkes bilir ki 1 .mu! 0 ur. 
beri i İsi b l ' ırnır, otedcn-
b.ır'ıd" şç · • 0 olan Şarlardan 

ır lncır ·· ·· h tü · i • uzum anları tü-? ış eme depoları, ')>ala'mut 
:m~a.nkökü .kırk binden fazl~ 
Şçıyı çeker. Ekonomsal buh-

randan önce .. d l'kl . 
' saf si 150 k gun c 1 er~n 
d d" qruştan aşagı 
f ı .ez ı. BugUnse 50 _ 
hn ~ uruşn zorlukla varabilir 
Ju } üzden yoğaltman (müsteh: 
tk) olan işçinin İzmir pazarına 
ıral.tığı para üçte bire, belki 
on~~n da aza düşmüştür. 
11 

oylüJerirniz, çıkat malları
öın,dnıakas vurula vurula de-
• er en d- · • gü 1 . . uşmesınden ötürü alım 

ç "ermı kaybetmişlerd" 5-6 
Yıl onc k"' ır. e, oy pazarları için 
Pbazarcılar lzmire akın d ' 
Urad . 1· e er, 

lard aBn ç~şıt ı mallar kaldmr-
ı. ugunse köyı·· ·· "ht" Yaçl b" k unun ı ı-

rd arı ır aç kaleme sığdı-
hıı~r; ~zaldıkça azalmıştır. 

1 nurle ışleyen bir kısım şar-
ı~' d Ôkonomıal sebepler yü
cli o en Iıtanbula dönnıüşfer-

r. 

1 l~t~ belli başlı üç aebep ki 

11~rın çok _büyük olan öko
d sal varlıgmı küçültmeğe 

•raltma2'a yetmiştir. ' 

b ~~ durum önunde kolu bağlı 
~l.yemeyiz. İzmirin kalkın
ted 1!1• yardım edecek bazı 
't bırJere ba~vurmağa ihtiyaç 
'brdır. Bu tedbirlerin neden 
1 

•ret olacağını ancak bir uz
:: (mütehas ıs) gözüle. tarın 
ba n~msal makanizma!ı baıtan 
,,ı:.1~nce!endikten sonra anla
c I 1 ır. Şuraıı be1Ji ki bu in-

öe me,_ arattırma bugünün en 
hemb me ı l . 
ı ıe.ıc erı yanında yer 

~ mıtbr. 

İzınirin geleceği rıden kork
~~Yoruı. Biliyoruz ki, devlet 
~·ıne ı:eçen derniryollarımııın 
la .. ımj kolaylıkJnn ve ucuzluk-
arı · · k el zmmn allunmasına yar-
i ırn ede~ektir. Fakat bunların 
ıepsinin üstünde olarak 

'- ıl köyıümüziin kalkınma
sına, alım gücünii arttırma-
Ena ?.el~a~l~.mış bulunuyoruz. 

ge koylu .. unun kalkınması için 
alınan her tedbir, dogrudan 
doğruya İımiri yoksulJuktan 
k?rtarmak için alınmış bir ted
lnr sayılabilir. Bundan ötürü 
~ ' 
uretmenlerin Tarım Bankasına 
(Zirut Bankasına) borçJannın 

Mussolini Diyor ki: 
Habeşelindeki 

Kurtaracağım -
İstanbul, 5 (Özel) - Ro

madan bildiriliyor: 
İtalyan gazeteleri, Ha

beşistana karşı açıktan 

açığa meydan okuyan, teh
ditlerle dolu makaleler 
yazmağa başlamışlardır. 
Bu gazeteler Habeşistan 
başeğmezse, harb olaca
iını açıkca yazıyorlar. 

ltalyan Başvekili Bay 
Mussolini yeni bir söyle
vinde ltalyn, Habeşistan 
davasından uzun uzadıya 
bahsederek Habeşistan

daki on milyon esiri kur
taracağını (?), işsiz ltal
yanlara yeni iş a lanJarmda 
iş bulacağım söyledi. 

on nıilyon esiri 
Gizlileri kalmadı 

likki ediliyor. 
lstanbul, 5 [ Özel J -

Lon dr:ıdan ielen baber
lerc göre, lngili:r: ortaları 

ltalya - Habetistan aynı
masının bir barba müncer 
oimi!sı ihtimalini çok kuv
vetli gösteren habulerden 
cndişededir. 

Roma, 5 (A.A)- ltal
ya ile Habeşistan arasın
daki hadiseleri incelemek 
üzere ltalyan - Fransız -
Amerikan komisyonunun 
tophınmaya hazırlandığı bu 
sırada Somali sınınnda Ha
beşler ·yeninden ıtalyan 
jandarmalarına aaldırmıı
lardır. 

Bu söylev Italyanın kı

lıncını kınından çıkarmağa 
karar verdiği suretinde te-

Jfolıc:~c karşı 1ıru·bı idttı'c cclecel: olan 
Oene1·a ı Gnı -!Joa 

Roma gazeteleri bunda 
Habeşistanın ltalyaya kar-

- Sonu 7 :tıci say{ ada -

Cüretkar hırsız yakalandı 

Yüzlerce ev soyan Celal 
2 yıl hırsızlıkla geçinmiş 

~ 

Bu-sı~ı ele geçit-en. araşltrma 
Komiseri Bay Osmmı 

ızmir zabıtası çok cüretkl
rane hırsızhklar yapan ve ken
dini kimseye tamtmadan, hır· 
sızhk ıüphesi vermeden ıebri-

Jlıı·sı: ('ela/ 
mizin muhtelif semtlerinde yüz
lerce ev soyan bir hırsızı ele 
geçirmeie muvaffak olmuıtur. 
Böylece İzmir zabıtasının mu-

- Soım 7 hıci salıi[eclt -

Bergamada define aranıyor 

Ketta şarını yıkan zelzelede ellibin E~ki bir şakinin sakladığı 
kişi öldü ve üç şar yıkıldı Altınlar aranıyor 

Londra, 5 (Ö.D) Yer 1 
sarsıntısının bir tek mıntakada, 
Bülücüstanda olduğu kadar, 1 
kurban verdiği şimdiye kadnr 
belki hiç görülmemişti. 

Hindistanın şimal batı sını
rında, Bülücüıtapda büyük ln
~liz ordugahı olan Ketta ıeh
rı etrafında büt n bir balaeyi 
altüst eden zelzele, 20.000 i 
şarda olmak üzere 50.000 ki
şinin ölümime sebep olmuştur . 

Elli kilomt.trelik bir nısıf 
kuturlıı çizilen bir daire için-
de harebelerin enkaıından 
başka bir şey kalmamışhr. 
Sanki misli görülmemiş bir 
kasırga bütün evleri, en muh-
teşem saraylardan orman köy-

- Sonu ,..,, cı tıalıifede - Belucistcrncla l'aş kasabalardan biri 

Fransa buhran içinde 
Buisson istif asını verdi - Sollar 
Bir kabineyi yaşatabilirler mi ? 

Pariı, 5 [Ö. R.] - SaylaY
lar MecliHi ••at 15,30 da Bay 
Şamann başkanlığı altında top
landı. 8. F eman Buiuon, ya-
nında hemen biltla bakanlar 
olduğu halde hOkimet sırasın-
da idi. Mecliı reisi, B. F eman 
Buissonun meclis başkanlığın· 
dan çekilim mektubunu oku
duktan ve yıllarca bu başkan
lığı büyük bir otorite ile yap
mış olduğunu hatırlatbklan 
soüra, Başbakan Buiaaon'a ıöz 
verdi. 

~Ul""sonun tef&kkUrU 
Başbakan meclise alkışlarla 

gösterdikleri güvenden dolayı 
teşekkür ettikten sonra yeni 

Bfr/.oı' gandcıı /a::/a yas<ıyamıyan l!ratısu: Bm:ibnlwm ._ 011u 4 ımcıı sayfada 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
onbeş yıllık bölülere (taksitlere) ha geniş nefes alacak daha eyi günlere erişme yolumuz kı-
ayrılması için Bakanlar kuru- çabuk kalkınabilecektir. Hele salmış olacaktır. Şarlann baht 
lun~a y~_pılan incelmelerin bir bu ~etbir yanında olarak üret- yıldızları köylerdir. Onlarda 
dakı~a once .. so.?'"~a varmasını menı kurumlandırma (teşldlat- hayat başladığı gün, prlar 
beklıyoruz.Koylumuz,omuzlarını !andırma) işi de yeretim ala- böyle yoksul (Fakir) ka'mazlar. 
çöketen borç hafifleyince, da- nına (tatbikat Ahuına} sreçene ••-.ırk•" :a:ıısba 

Bergamadatı bir ma ıızara 
lıtanbul hapi•hanesinde p- lzmir hapiıhaneıine getirilmit 

kavetten 7 yıl hapse mabk(im Ye memurlardan miirekkep bir 
bulunan bir adam vaktile Ber- heyetle Beraaaıaya ,.and~ril· 
pma havali.uıde pkavette miıtir. _ Bersram.•. ~alelennia 
bulunduğu •ırada bir gaz te- b~undugu yere gıdılmış ~e mah-
nekesi içine 10 bin Os•anh k~m pa!a~ın sakh old.uıu.Y~ 
alt k k til B sroıtermııtir. Altı, yedı yıl ıçın-

ını oyma ıure e orga- d ki dı- .ı ı_ı 

d d l 
. . e paranın aa an gı yerae&1 

ma a kale ıyar an ıçıne sak· d l k ıdı- görillmL 
ı d 

v 'hb . . T ıvar ann yı ı I'' -. 
a ıgını ı ar atmışti, üze Ye mahküm paranın bu dıvarlu 
(adliye) bakanlığı bu adamın albnda bulunduğunu bildirm.i .. 
lmıir hapiıhaneıine nakli ile tir. M~zkur yer m'!bafaza alb-
parayı aakladıiı yeri sröater- na alınmıı Ye keyfi~e~~ ba• 
meıini emretmifti Mahkum kanlık haberdar edılmıtlir. 
......................... ~ ........................................................... . 

.... ...... 
ı , • ! , .... 

Bir afk havası 

Bay Goeringin Balkanlarda balayı ıeyahatı 
-Berlinskte Tidende-



sahife• 

Büyük ölü __ ....... . 
V astf Çinar için 
Yapı an tören 

Moskova büyük elçisi bay 
Vasıf Çınarın acıklı ö:ümü 
munasebetile dün ulus evinde 
' ua .:n!cr tarafından bir tö
ı _ ı J apıldı. Törende başda 

ı .:>av G cner::ıl K. Dirik Şarbr.y 
Do!üor Behçet Uz, kültür ba
kanl ığı müşteşan bay Rıd-
v.ın Nafiz, 'kültür direk-
törü bay Hikmet Törün 

ve İzmfrrn bütün muallimler 
ailesi ve Vasıh seven ve tak-

dir eden yüzlerce kişi hazır 
bulunmu'itur. Türene saat 18 de 

başlanmış ve öğretmenler 
tedrisat eııspektörleri tara
fındnn büyük devrimcinin 
çok ateşli geçen gençlik hayab 

ile muallimlik hayab, maarif 
müdürlüğü, maarif vekilliği za
manlarında ne kadar coşkun 
bir sevgi ile çalışbğı, hele 
büyük devrim itlerinde oy
nadığı roJ, en son siyasal 
lıayatta kazandığı muvaffakı
yetler bu söylevlerde uzun uza
dıya tebarüz ettirilmiıtir. 

Bay Asım ismet, Ferit Oğuz, 
Reşit, Rauf, İbrahim, Emia ve 
irfanın heyecanlı sözleri lzmir 
öğretmenlerinin derin acalanna 
hakkiyle tercüman olmuştur. 

Halk evi 
Bisiklet yarışı 
Bisiklet mevsiminin gelmiş 

olmasını nazarı dikknta alan 
mıntaka bisiklet heyeti muhte
lif vesilelerle bir kaç dane 
teşvik yarışı yapbrmıt ve genç-
leri çalışmağa sevk etıniştir. 

Önümüzde ki ay]ar zarfında 
yapılacak olan lzmir Bisiklet 
yarışlarına hazırlık olmak üze
re Halkevi spor şubesi de, 
bugün lzmir Bisikletlerinin gi
rebileceği bir yanı tertib 
etmıyc karar vermiştir. Mınta
bisiklet heyeti ve diğer bazı 
spor idarecilerinden teşekkül 
edecek bir komitenin idare
sinde ayın yirmi üçüncü günü 
yapılacak bu yanı Alsancaktan 
baflıyarak geçea yanıta ta
.lcibedilen yollann akai istika
metinden baılamak iizere yine 
sahada ikmal ediecektir. 

Bu yarJŞta netice alacak 
i'ençlerimize halkevi o gün 
sabada kıymetli madalyalar 
verecektir. 

Hazırlanan yarı, programını 
ileride bildireceğiz spor komi
teai kulüplere resmen tezkere 
ler yazmıştır. 

Deniz sporları 
Yurdu kurultayı 

Geçen hafta kurulan deniz 
sporları yurdunun ilk kurultayı 
yarın öğleyinden sonra saat 
16 da kulübün Birinci Kordon
da [ eski Kifre banyoları ] bi
nasında toplanacaktır. Yurdun 
korucu ve diğer üyeleri bu 
toplantıya çaiırılmışlardır. Bu 
toplantıdn yurdun işleri görüşü
lecek ve idare heyeti seçimi 
yapılacaktır. Deniz sporlan yur
duna varlıklar dileriz. Kurultay 
bittik-ten sonra üyelere bjr çay 
2iyafeti verilecektir. 

Bu yılın 
Tütün rekoltesi 

Şarımızda icrayı faaliyet et
mekte olan birçok ecnebi tü
tün kumpanyaları yeni yıl tü
tün rekoltesini tesbit için eks
per erini mülhakata göndermiş
lerdir. 

Bu yıl tütün rekoJteıi bütün 
Esıede 16 - 17 milyon kilo 
tahmın ediliyor. 

Ye az ç 

Kazanç veriısı yasasında 
bazı esaslı değişiklikler yapıl
mış ve değişen kısımlar 2729 
aayı1ı ek 'kanunda gösterilmiştir 
Şimdiye kadar beyanname usu
Iile kazanç vergisi öde} en mli
keJlefler, bu yeni kanunun tat

biki noktasından dörde ayrılır. 
Birinci kısım: Bankalar, ban

kacılıkla uğraşan şirketler, ta
sarruf ve taavün hizmetleri, 
bankerler ve bu muamelelerle 
uğraşan ıarraflar, borsa acen
teleri ve mübayaacılan ve sim
aarlan, ihracatçılar, sigorta şir
ketleri, itbalit ve ihracat arsı-

ulusal taşıma komisyoncuları, 

konsiyasyon üzerine iş yapan 
komisyoncular, ticaret ve fab
rika mümessilleri, toptan ecza 
tacirleri, noterler ve muavin
leri ve bu vazifeyi gören ad
liye mensupları .. 

ikinci kısım : Her nevi fabri
kalar ve matbaalar ... 

Üçüncü kısmı ; Her biri üç 
yüz ton ve daha ziyade vapur 
işletenler, transit depo:arı ve 
antrepolannı işletenler, sahih 

oldukları madenleri, dalyan ve 
voli mahallerini kiraya veren
ler, nufusu 10,000 ve daha yu
karı olan yerlerdeki hnnlarla 
şehir ve kasabahudaki apartı
manlnn toptan kiraladıkları hal
de doğrudan doğruya işle tme

yip parça parça kiraya \'eren
ler ve mültezimler ... 

Dördüncü kısım : Bina ver
gisi kanunca gayri safi iratlan 
2000 lira ve ondan fazla ma
hallerde ticaret ve sanat ya

panlar ve beyanname vcrmeği 
tercih edenler ... 

Birinci kısma dahil olanlar 
şöylece ·vergi öderler: 

1 - San'at ve ticaretin edil
diği yere göre değişen maktu 
vergı. 

2 - San' at ve ticaretin ic
rası için istihdam edilen me
mur ve müstahtem başına, yine 
bulunulan yere göre değişen 

mütehavvil vergi. 
3 - Snn'at ve ticare t n evine 

göre yalnız ticaretgahın gayri 
safi iradı veya hem ticartgah 
hcµı de ikametgah gayri safi 
iratlarının mecmuu üz.erinden 

u d al ıKur mey a 

tahakkuk ettirilecek nisbi ver
gi, ikinci kısmı teşkil eden fab
rika ve matbaacıların tabi ola
cakları asgari mükellefiyet te 
maktu mütehavvil ve nisbi ver
gilerden terekküp eder. Ancak 

2 ci kısma dahil olanlar için yer 

ve nüfus kaytları nazarı itibara 
alınmnz. Bunların azami moktu 
vergileri 100 lira, mütehavvil 
vergileri 3 lira, nisbi vergileri 
de yüzde beş nisbetinde olur. 
Asgari maktu vergisi 50 lira
dır. Az mi ve asgari miktarlar 
arasındaki finanse! yıl girme
den bir heyetçe tesbit edile
cektir. 

Üçüncü kısma dahil olanlar 
şu vergiyi öderler: 

Üçyüı. tondan fazla vapur 
işletenler işlettikleri vapurların 
beher rüsum tonilatosu için bir 
kuruı ve idare merkezleri ta
rafınd n işgal edilen binanın 
gayri safı iradının yüzde beşini 
öderler. Transit depo ve an
trepoları işletenler işletilen 
yerlerin gnyri safi iradJarının 
yüıde onunu öderler. Nüf su 
10 bin ve daha fazln olan 
yerlerdeki hanlarda şehir ve 
kasabalardaki apartmanları 

parçc.. parça kiray~ verenler 
(pansiyonculuk hariç) kiraya 
verdikleri gayri menkullerin 
gayri safi irad1arı mecmunun 
yüzde ikisini öderler. Maden 
ve dalyanları l<iraya verenler 
verginin hıa11ük ettiği finans
yıldan önceki yıla aid Leyan
name1erinde y<ızılı kira bedel
lerinin yüz.de be'iini öderler. 

ar 
Dördüncü kısma dahil olan

Jarın osgari mükellefiyetleri 
sanat nevilerine göre işgal 
ettikleri mahallerin gnyrı 
safi iradı üzerinden, 2395 
numaralı kanunun 34 üncü 

maddesinde yazılı nisbetle-
rin üçte biri olmak üzere 
tahakkuk ettirilir, Müstahdem
lerle amele bnşına alınacak 
mütehavvil vergilerin hesabına 
asgari mükellefiyetin taalluk 
ettiği finanscl yılından evvel 
gelen ve kazanç vergisi tara-
fından Tecimel · yılı itibarile 
itibar edilmiş olan yıl içinde 
istihdam edilen memur, müş
tabdem ve amelenin vasati 
miktarı nazarı dikkata alınır. 

Vasa i miktarlar }11 içinde 
mükelleflerin varidat idaı eleri
nc verdikleri bordrolarda ya
zılı yekunun yıllık gün adedi
ne taksimi surctile bulunur. 
Bu bordrularda memur, müs
tahdem ve amele adedinin 
noksan gösterildiği son-
radan tahakkuk ederse as-
gari mükellefiyetten noksan 
tahakkuk eden kısım beş kat 
olarak tahsil edilir. Sene için
de yeniden işe başlıyanlar içi11 
vasati miktar işe başladıkları 
ticaret yılı içinde her kaç ay 
çalışmışlarsa o aylar zarfında 
ıstihdam ettikleri memur, müs
tahdem ve am ... lenin gün sayı
sına taluimi ile bulunur.Toprak 
ürünlerinin manipilasyon yönün
de çalışan işçiler mztehavvil 
vergisi hesabında nazarı itiba
ra alınmazlar. 

1 
BUGÜN 

ELHAMRA İ. Milli Kütüphane sineması 

2 Fillm Birden 

Ça daşfürs i 
r_'!!' .. ~T~ A EGGERTH - H. SOl{NKER 

• c erı 
- GİNGER OGGERS 

Seanslar: 
ÇARDAŞ: 15 - 18 - 21,15; STÜDYO : 16,45 ve 20 

Cun.artesi ve pazar günleri 13,30 da başlar 
.. ~ 1 • ... • • • '- ••• :· ~~ • ~' .. • .: >~l<o~-- ' .. - , . .... ~ ..... 
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ihracat Birliği 
Alivre incir salış fiatleri

ni tesDit etti 
Kuru meyva ihracatçılar bir

liği toplanarak alivre incir fi· 
atlerini tespit eylemiştir. 

Kuru ıncyve ihracat birliği 
ünlerdenberi toplanarak bir 

türlü fiatleri tespit edemiyordu. 
Nihayet üçüncü toplanışta bu 
da mümkün olmuştur. Bu fiat
ler 14 hazirana kad r muteber 
olacak, o gün yeni fiatler tes
pit edilecektir. 

Alivre incir fiatleri şöyledir; 
Almanya için ekserisi cene

vin incirlerin yüz kilosu eylül 
teslimi 9 Türk lirası, birinci 
teşrin teslimi 8,75 Türk lira 
sıdır. Cenevinler lngiltere için 
eylul teslimi 16 buçuk şilin, 
birinci teşrin teslimi 16 şilindir. 
Tecimenler bu fiatlerin dünun-
da muamele yapmağı taahhüd 
etmişlerdir. 

Haber aldığımıza göre, Türk 
Ofis Izmir Şubesi bu fiatler 
üzerinden ihracat tüccarlannm 
komisyon adile yüz.de birden 
yüzde dörde kadar tenzilat 
yapıldığını tespit etmiştir. -..... 

Gümrük kadrosu 
Gümrük başmüdürlüğü kad

rosu henüz. ırelmemiştir. Kadro 
tebliğinin ırecikmesi yeni ve 
geniş teşkilatın yapılacağına 

hamledilmektedir. Y ılnız maaş 
havalesi dün gelmiş ve maaş
lar verilmiştir. 

_.' 

Zararlı heyannan1e 
Veren ınüe ·sescler 

2395 Numaralı lcanuna ek 
olarak yapılan 934 senei tica
riyesi zarfında zararlı beyanna
me veren müessesatın bu za· 
rnrları nazarı dikkate alınmı
yarak kendilerine, ( maktu mii
tehavvil vergi, mesken ve ti
carethane hasılatı gayri safi
yeleri üzerinden yapılacak bir 
hesapla o seneye ait vergi tarh 
olunacaktır. ) 

Bu kanun Finans bakanlığın
dan defterdarlığa gelmiş ve 
keyfiyet bütün maliye şubele
rine bildirilmiştir. 

Yakında alakadarJcre kazanç 
ihbarnam'eıeri tebliğ oluna-
caktır. 

öz Dil 
Sözlüğü 

Hergün beş kelime 
_._, ... -

On sekizinci llste 

1 - Sadık - Bayrı 
Sadakat - Bayrılık 

Örnekler; l - Biz dostluk· 
larımıza bayrı ve bağlıyız. 

2 - Bnynlık en yüksek in· 
sanlık vasıflarındandır. 

2 - Lehte, Lehinde - Yana 
Lehte olmak - Yana olmak 

Örnekler: 1 - Bu işte sizin 
fı kr:nizden yana değiliz. 
2 - Ben böyle önergelerden 
yana olnmam. 

3 - Lehinee söylemek - İyili
ğ~ni söylemek 

Örnek: O, her yerde sizin 
iyıliğinize söyler. 

4 - Lehdnr - Y anat 
Örnek: Ahmet sizin eo 
coşkun ynnntlarmızdandır. 

5 - A leyh ~ Karşı 
Alcyhde olmak - Kart• 
olmal' 
Aleyhde söylemek - Karşı 
söylemek 
Aleyhinde söylemek - K6-
tüJüğünc söylemek 
Aleyhdar - Karşın 

On dokuzuncu llste 
1 - Tefevvuk - Üsgelmek. 

Üstolmak 
Faik, Mütefevvik - Üst, 
Üstün 
Tefevvuk - Üsgelme, Üı· 
tolma, Üstünlük 

Örnekler: 1 - Düşmana yal
nız silahça değil, kafaca da 
üstünolanfordır ki harbı ka
zanırlar. 

2 - Bu işte Ahmet, Mebme
de üsgeldi. 
3 - Düşman üstün kuvvet· 
lerini dağıttık. 

4 - İstediğimiz Türk 2enç
liiinin yalnız zeki değil, 
ıra üstünlüğüdür. 

2 - T ekaddüm etO:ek - Ön· 
gelm<" k 

Mütekaddim - Önceki, ön· 
gelen 
Kıdım - Öncelik 

Örnekler: 1 - Niçin her işte 
benden öngelmek istiyorsu· 
nuz. 
2 - Mütekaddim arizemde 
bildirdiğim gibi - Önceki 

sunumda bildirdiiim gibi.. 
3 - Asker erecelerinde (rüt
belerinde) öncelik, başlıca 
esaslardandır. 

3 - İhtisas - Uzuj" 
Mütehassıs - Uzman 

Örnekler: 1 '- Asrımız, her 
şeyde uzuğ asrıdır. 
2 - Ekonomi bakanlığına 
yeni bir Alman uzmanı gel
miştir. 

4 - IVuhtelif - Türlü 
Örnek: Günün türlü haber
leri arasında en dikkat de
ğeri, İtalyan - Habeş anlaı
mazlığı hakkındaki son ka
rardır. 

5 - Miitefcrrik - Ayrık 
Örnek: Eskiden bir alimde 
ihtisas değil, malumatı mü
teferrika ve muhtelife da· 
ha çok hoşa giderdi - Es
kiden bir alimde uzuğ de
ğil, ayrık ve türlü bilgiler 
daha çok hoşa giderdi. 

Not: Gazetemize gönderile
cek yazılarda bu kelimelerin 
Osmanlıcalnn kullanılmamasını 
rica ederiz. 

Bay H. Ocakoğlu 
B~ Abdi Soku lu 
Basın kongresinde haz.ır bu

lunmak üzere Ankaraya gitmiı 
olan baş yazıcımız bay H.Oca
koğlu ile idare müdürümüz bay 
Abdi Sokullu dün akpmki eka
preıle ,ehrimize dönmü,lerdir. 
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Ça aşık Du ular 
Yazan.. : Fi.el:> ta :B ı J.,ı;-ı:o 
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Kaya Erkuldan haber alma-
dığı için üzülüyordu . • • • 

....................................... , ....... . 

Umumi nüfus sayımı 
Numarataj hazırl!klarını kontrol içjn 

sıkı tedbirler alındı 

Fransız buhranı 
Yeni kabineyi Janery'mi yoksa 

aval mı teşk· edecek ? . . 
Yo .ı çaldıkça geçer diye 

yerimden kımılda~ıyacak ora
da ka~katı kalacakbm. 

Kaya şimdi Kemal Şakiri 
daha iyi dinlemek ister gibi 
başını arkaya bıraktı gözle
rini kapadı düşünceleri uzak
larda uçarak onu kendinden 
geçirdi... Birden çöken sessiz-
likle gözlerini nçtı hayretle 
etrafına bakındı. Uyumuş 

nıuydu? Kemal Şakir elini ba
tına götfirer k: 

istemiyordu. Sabah gazetele
rine baktı, Yeni Asırı eline 
aldı... Hocasının başı kapıdan 
uzandı: 

Ankara, 4 (A.A) - Duydu
ğumuza göre yurdun her tara
fında umumi nüfus sayımı ve 
numar:ıtaj hazırlıklarının kon
trol ve arıbmı için çok sıln 

tedbirler alınmış ve sayım kat'i 
öğrenekleri her tarafa gönde
rilmiştir. 

Diğer tnraftan sayım hazır
lıklarım ve numarataj işlerini 

• 

yerlerinde ltontrol etmek üzere 
istatistik gencJ direktörü Ce
lal Aybar da yarın Çankın, 

Bo!u, lzmit itlerine gidecek ve 
oradan Edirneye geçerek ge
nel işpeldör ile bu işlu için 
görüşecektir. 

Sıvas, Kastamoni ve Çorum 
iUerinin kontrolleri de bugün
lerde yapılacaktır. 

a 
- Duruldun mu?,. 
- Siz· çalarken ben uyu-

nıuşum Hemen ayağa kalktı .. 
Geçiktik sanırım. Saate baka
rak: 

- A! Bu tcnbcllik sabahlık
larla!. Halbuki dostumuz Özer 
aşada bekliyor. Bizi almaga 
gelmiş, bu kağıdı da bayan 
Firdevs sana yazmış, bir hafta 
bizi bırakmıyorlennış.Bana kal
sa çoktan hazırım. Bornovanın 
dadını dostlarımızın ıamimi ne
zaketleri hele genç iştihalar 
uyandıran :zevklerini hiç red
dedemem. 

Kaya cevap vermedi. Elin
deki gazetenin üstünde mek
tubu tutuyor, karalanmış satır
lara göz gezdiriyor, fakat oku
duğundan birşey anlamıyordu. 

Göğsünün üstüne bir mengene 
konmuş, kalbi sıkışıyordu. 

Hava ur muna yarduı rı Şarbay
lira lık bütçesi 319 bin 

- Ol Ol Ne çabuk altıya 
ielnıiş!.. Güzel geçirilen bir 
gtinde vakit anlaşılmıyor .. 
Ô - Haydi bakalım bay şoför 

ne diişl.. 

Genç kız bayan Firdevain 
Yanından istemiye istemiye ay
rıldı .. 

Asil kadın onların arkasın
dzın kaybolana kad r baktı, 
haktı dudakları arasında bir 
eyler mm.dandı.. Yalnız. Özer 

ve Knya adlarını birbirine il
miklenmiş gibi bir iki defa 
t krar ctt' - . . 'd'ld. ıgı ışı 1 ı . 

İzmirde 'k' . k b . . l ıncı onser i-
nncıden çok .. t" b. 

ff 
us un ır mu-

va akiyet 
k Yapmışb. Cuma 

8 şann salonu dolduranlar 
artık ne bulacaklarını, nasıl 
'?.nsuz bir zevk kaynağında 
yuzeceklerini biliyorlardı. 

Halbuki Kaya b"t" b ' u un u 
heyecan ve san'at alanının dı-
şında yaşı!ormuş gibi Jakaytb. 
Çalıyor, soylUyor fak t 
. .. . ~ n ne mu-

zı k ne soz ıçlı tbu"ntü .. .. · sunu 
açamıyordu. Kurulmuş bir ma-
kine gibi işliyor eline verilen 
programla gözü kapalı yürü
yordu. 

Salondan ı:-elen . alkış sesleri 
on " 'f ~azı en budur, yapacak-
m,, dıyordu. 

y apm k ve yaratmak 1 Ah 
kadın vazı'fe b . . . ' ve mec urıyet 
bılmıyen basit bir kadın gibi 
yalnız kendi çevresi kendi ben
liğile başbaıa knlebilseydi. 

lzmire guya dinlenmek için 
g~l?1iştil Vücudu dayak yemiş 
gıbı kırık ve yorgundu. 

.. Bari geceleri uyuyabi1se!.Bü
tun gün tuşl r üstünde ekzer-

1.2 yapan pamakları gibi bey
nı de karanhk o!du mu yandan 
Yana koşuyordu. 

Erkul usuyor, Arna bir ıey 
Yazmıyor, bu iki başlı sükUt 
onu korkuduyordu ... 

Masa üstünde kağıtları top
ladı. Bugün bir tarafa gitmek 

- Neye cevap vermiyorsun 
Kaya? 

- Bu sabah çok canım sı
kılıyor. Erkulden yine bir ha
ber yok, telgraf vermeği dü 
şUnüyordum. 

Kemal Şakir ciddiyetini ta
kındı: 

- Doğrusunu ister misin 
Kaya ben senin halinden bir
şey anlamıyorum. Boş yere 
kendini üzüyor her zevki' ken
dine haram ediyorsun.. Evet, 
Erkulu ben de sever takdir 

1 ederim. Sayın bir dost, yüksek 
bir sanatkar, fedakar bir arka
daştır. Fakat her evginin bir 
hududu var canım. 

- Sonu :var -

a 
Panayır komites· 
Toplandı 

Arsıulusnl panayır komitesi 
dün şarbayhkld bir toplantı 
yaparak dahil ve genel tali
matnameler üzerinde görüşme· 
lerde bulunmuştur. 

Şimdiye kadar punayıra da
hil olmak üzere müracaat eden
lere cevaplar verilmiştir. 

Yugoslavya konsolosu geçen 
yıl İzmir panayırına iştirak 
edip te bu sene tekrar iştirak 
edeceklere ne gibi kolaylıklar 
gösterileceğini komiteden sor
muştur. Haber aldığımıza göre 
Yugoslavya hükumeti bu yıl 
panayıra resmen iştirak ede
cektir. • 

Urganlar hakkında 
Tire tecim odası, urganların 

evsafı ve ihraç şekli hakkında 
bir rapor hazırlıyarak Ekonomi 
bakanlığına yollamııtır. Bu ra· 
pora birde nizamname ilişti
rilmiştir. 

Mersin, 5 (A.A) - Hava 
kurumunda dün akşam ilbayın 
başkanlığında ikinci bir top
lantı yapılmış ve hazırlanan 
program üzerine ha•1a tehli
kesini bilenleri kayd için sıkı 
çalışmalara baulanmışhr. 

Bugün parti kurağında par
ti yönetim kurulu toplanarak 
yapılacak propaS?'anda ve ya
yım işlerini saptayacaklardır. 
Şirndiden birçok kimseJer 
üye kaydolunmuşlardır. 

Mersin, 5 (A.A) - Şarbay
hk kurulu şarlık bütçesini 
319,500 lir:ı olarak saptamış-
tır. Bu yılın geliri geçen yıl

dan -artık olduğu için bütçeye 
bayındırlık işleri için yeniden 

Demiryol ar 
Mütemadiyen ilerliyor 

ÇANKIRI 4 (A.A) - Ir
mak-Ereğli demiryolundan Çan-

kırı· Eskipazar arasındakı At
karacalar kamonu (istasyonu-

na) tren vardı. Bunun için bü

tün kamon halkı coşkunluklarla 

tören yaptı. Böylece Çankırı 

ilinin bnymdırlığı için bir adım 
daha atıldı. 

Bursada sanatkarlar 
Bursa 4 ( A.A ) - Konser

vatuvar muallim ve bilginlerin

den bir grub bugün İstanbul
dan şehrimize gelmişlerdir. De· 
ğerli san'atkarlarımız Türk mu

sikisinin yeni izerlerinden üç 
konser verecektir. 

Bilecik'te 
Bilecik, S (A.A) - Bugün 

ilbayın başkanlığında yapılan 

toplantıdan sonra hava teh
likesini bilen üyeler kaydına 
ba~lanmışbr. Bu büyük yurd 
işini daha kapsal bir hale 
koymak içia köylüyü bir ara
ya getirerek hava telikesi hak
kında konferanslar v ... rilecek 
ve halk bu tehlikenin önemi-
ne karşı seferber edilecektir. 

TAYYARE SİNEMASI 
3151 

B U G U N 
Mcvsin1in en büyük filmlerinden ikisi birden 
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Sesi Muhabbet Tellalla ı 
Herb rt Ern t Groh-1 e Strobrau Albert Prejean • Ralmu -

Gaşyedici taganniler, yüksek bir muzik Fransamn en yüksek komiginin oynadığı 
güzel bir aşk hikayesi iki saathk bir kahkaha filmi 

Ayrıca FOKS dünya avadisleri 

1 para konmuştur. Atatürk hey
keli için geçen yıl bütçeye 

konan ile bu yıl kabul edilen 

para yirmi bin lirayı bulmuı
tur. Şehir plani için ilk bölük 
takıit olar k üç bin mezarlık 
için 9500 su işleri için geçen 
yıldan devredilenlerle birlikte 
24 bin yeni bir çıkat iskelesi 
yapılmak üzere 17 bin genel 
halalar için 3800 yeni kaldı
rımlar için 20 bin bir onarma 
(tamir) işleri için 15 bin lira 
para .kabul olunmuştur. Şeh
rin temiz su ihtiyacını temin 
için 216 bin lira ha'rcanacak
t1r. Şehrin planı 1?. bin liraya 
Yansene y phrılacaktır. 

•• 
Ull)1anı n _:Jn 

Plajı Jnyo 
Istanbul, 5 [ Özel ] - Ata

tiirkün işareti üzerine, Yalova 
gibi, Florya plajının da asri 
şek.le sokulmasına belediyece 
başlanıyor. Plaj bir aya kadar 
dünyanın en mükemmel plajı 
haline gelecektir. Istanbula 
fazla miktarda turis çekebil
mek için bu kabil eylence yer-
lerine fazla itina gösterilecek
tir. 

l!tsnaf bankası 
Kurulacak 

İstanbul, 5 (Özel) - Eko-
nomi bakanlığı küçük esmıf 

ve sanatlar erbabı için bir 
hnlk bankası kurmağa karar 
verdi. Bu maksatla tetkikler 
yapılıyor. 

ayri ıııiibadiJ 

Bono]a ı 
letanbul, 5 (Özel) - Gayri 

mübadil bonolarının yakında 
yükseleceği, İzmir ve Mersinde 
büyük satışlara başlanacağı 
bildiriliyor. 

Yollar 
Siird, 5 (A.A) - Şehrin 

güzelleştirilmesi için yeni yol
lar açılmasına başlanmıştır. 

An arada 
Hava t hHkeslııi 

. Bilen r 
Ank&ra, 4 (A A) - Anka

rada hava tehlikesini bilen iiye 
yazılanlar 774 kişiyi buldu. 

Ankara, 4 (A.A) - Ankara 
elektrik sosyetesi 2000 lirası Dikka ! Sinemamız bu haftadan itibaren cumartesi ve pazar günleri 

müstesna hergün saat 16 da başlar 
Seans saatları : Hergün 16 - 17,40 - 19,30 - 21,15 cumartesi günü 12,30 - 14 - 16 ( tale

be seansıdır ) Pazar günü 14 de ilave seans. 

T 
[ Çarşamba:. per.ş~mbc, cuma günleri son seansta " Aşkın Sesi ,, diğer günler 11 Muhabbet 
ellalları ,, gosterılır. ] 

Serin bir salon - Ucuz fiyatlaz - İki büyük filim 

, sosyeteye 127 5 lirası so yete 
işyarJarına 480 lirası işçilerine 
419 lirası montörlerine ait ol
mak üzere Türk hava kurumuııa 
4174 liralık bir yardımda bu
lunmuştur. 

fi iyatlar kurt şt ır 

İST ANBUL 5 (Özel) - Pa- Buisson, Lavalı ve ötekı par~ı 
risten bilidriJiyor: Ayan reisi liderlerini kabul etmiş, !{endı-

. · '- b' · k · ın kur· Bay jancry, bugün risicumhur lenne yenı K<l ıneyı ım 
bay Löbrönlc uzun görüşme· ması gerek o1duğunu konuş· 
lerde bulundu. Bay Buissonun t mu" ur. . 
tav.siyesi üzerine reisicumhur Bu:sson kabineyi yemden 
kabinenin teşkili vazifesini bay kurmayı kesin olarak reddet· 
Janeriye tevdi etti. Mumaileyh tiğinden Löbrün Lavaldan ka· 
siyasal part lcrin başkanlarile bineyi kabineyi kurmasını is· 
görüştükten sonra cevap vere- a 
cektir. Mebusan meclisinin da-
ırıtılacağı muhakkak görünüyor . 

Paris 5 ( Ô;ıel ) - Ayan rei
si Jennry lcabineyi teşkilde zor
luklarla kar ılaştığından bny 
bay Lavalın yeni kabineyi teş
kil etmesi bekleniyor. 

Paris, 5 (A.A) - Parla-
mento tügel yetge pro1eşmı 

262 oya karşı 264 oyla red
deylediğinden Buisson kabine
sisaat 20/40 da cumur baş

kanına istifasını vermiştir. 
Cumur başkanı hemen da

nışmalara başhyarak sırasile 

•• ur 
T ec · m anlaşması 

Bir tebliğ 
Ankara, 4{A.A)- Türkiye -

Büyük Britanya tecim anlaş
ması bugün sad 6 da dış işleri 
bakanlığında imza edilmiştir. 
İmzadan sonra aşağıdaki resmi 
tebliğ neşrolunmuştur: 

Türkiye ile Büyük Britanya 
ve şimali İrlanda birleşik kral
lığı arasında bir tecim anlaş
masının bağstlanması için bir 
kaç :ıamandanberi Ankarada 
yapılmakta olan konuşmalar 
muvaffakıyetle bitirilmiş ve iki 
memleket arasında tecime] te
rafik ve tediye usulu hak
kında bir anlaşme 4 Haziran 
1934 de diş işleri bakanlığında 
birleşik krallık adına lngiltere 

temiş O da buna yanaşm -

mıştır. 

Buisson ve Laval cumur baş· 
kanına Ayan başkanı Jonnu
nennyi tavsiye eylemişlerdir. 

Löbrön uzun danışmalardan 
sonra Lavalı kabineyi kurmağa 
memur etmiş o da kabul et· 
miştir. 

Son dakikada alınan habere 
göre Bay Lavnl da ekseriyeti 
temin edemediğini görünce 

kabineyi teşkilinden szrfınazar 
ettiğini Reisicumhura arzet-

mi:ı: tir. 

a ya 
akk nda resmi 

neşrolundu 
büyük elçisi Sir Percy Bart 
Loraine Bart ile Türkiye adını 
dış işleri bakanlığı genel sek· 
reteri B. Numan Rifat Mene~ 
menci oğlu tarafındnn im:ıalan· 
mışhr. Dokuı. aylık müddeti 
olan bu anlaşma muvakkaten 
20 Haziranda ve nihai mırette 
tasdiknamelerin teatisinden son· 
ra merijet mevkiine girecektir. 
iki hükumet ynı zamanda 
1930 tarihli Turkiye - Büyük 
Brit nya tecim muahedesinde 
ufak bir tadil yapmak ve bu 
suretle bu muahedeyi tecime! 
anlaşmanın müddeti zarfında 
meriyet mevki inde tutmak hak
kında da mutabık kalmışlardır. 

e 
))eniz ıııüzakereJeri1ıden çıJ<an netice ... 

Berlin 5 ( A.A ) - Siyasal çevrelere göre Almanya ile de
niz konuşmalarına başlıyan İngiltere bu hareketi ile Versay mua
hedesinin üel hükümlerinin çiğnenmesinden çıkan durumu tanı
mamaktadır. 

Lehistönla yeni bir ticart anlaşması 
için müzakereleı·e başlanmak üzere 

lstanbul, 5 [Özel] - Lehistanla memleketimiz arasında tecim 
(ticaret) münasebetlerini genişletmek için yakında Varşova hü
kumetinin murahhasları ile hükumetimiz nras nda kliring esasına 
dayanan bir muk vele yapılacaktır. Bu maksatla ilk temaslar 
başlamııtır. İngiltere ile yapı) an ticaret mukavef esinin imzasından 
ıonra Lehistanla başlıyacak müzakereJerin de çabuk nctic elen
mesi takdirinde çıkatlarımız (ihracatımız) için daha elverişli bir 
durum hasıl olacaktır. 

Moskovada • ye 
··yük e çiliği e 

r asıf Çınar için bir ölü töreni )rapılıınştır 
MOSKOVA 4 (A.A) - Bü- 1 Zolotaref, elçiler heyeti ve Sov-

yük elçi Vasıf Çınarın ölümü yet kurumları oruntakları ha-
münasebetile lngiliz, Japon ve zır bulunmuştur. 

Alman biiJ ük elçileri; Bulgar Tabut Kalenin, Molotof, 
Norveç, lsveç, Danimarka, Fen- Voroşilof, Orconikidze, Litvi-
landiya ve Macar orta elçileri nof elçilikler, dış bal<anhğı, 
Türkiye bilyük elçiliğine gide- büyük tiyatro, Türkstroy v 
ek b v d bul l d diğerleri tarafından gönderil-

r aşsagı a unmuş ar ır. miş olan çiçek ve çelenklerle 
MOSKOVA 4 (A.A) - Dün örtülü idi. Büyük dev1et tiyat-

saat 18 de Türkiye 9>üyük el- roeu orkestrası tarafından halk 
~i~ği~de ~ as:f 

1 
Çınar için bir artisti Stnynbergin idar ınde 

olu torenı yapı.mıştır. ölü marşı çalınmış ve h 
1... d K 1 · • w azı r 

oren e a enının oruntagı bulunanlar bir aatt f l 
M. k' ·ı V ·ı f R an az a 

ıaz ı, ı e oroşı o , ezen- tam bir stikiit içinde ölü 
l K . k' S l ye son 

Türk hava kurumu ba~kan
Jığı Sosyetenin gösterdiği has
sasıyeti teşekkür) alkış~amlıtır. 

go ç, retms ı, tono:ıia rnf, sağlıcnmlarını veda yapmışlar-
- Uns iht;J Y kerof. Budyeni, dır. 



Meşrutiyetten önce ve sonraki Ar-navutluk vak'aları 
Yazon ; Si.i"le:vma:n. Sırrı. --11 -

Şemsi Paşa Selanikte ve .Hicazda eşkıya ta ~ibi de 
Bulunduktan sonra 313 te Izmire geldiğinde Yunan ı
larla harp başlamıştı - Paşa arba g·t ek istiyordu 
Hüseyin Feyzi paşa, Şeı.ı?s! 

pşamn bu münasebetle terfiını 
yazmışsada seraskerlik ancak 
dediğim gibi üçüncü rütbeden 
osmani n •şRm vermekle iktifa 
etmişti. Paşa Selanikte Alatini 
biraderler şürekasından birini 
dağ'a kaldıran çeteyi de sekiz 
sy takip neticesinde kamilen 
r.ıkalamış ve dağa kaldırılan 
ıdamı kurtnrmışb. 

Bu takibat esnasındaki müş 
kül~ttan ve paşanın eşkiyaya 
karşı yaptığı manavra ve hi
lelerden bahsederek sözü uzat-
mak istemiyorum. Bunu oku
yuculnnmın muhayyele kuvve
tine terk~diyorum. 

Bununla beraber o aralık 
eşk~ya tarafından zenginlerin l 
dağa kaldırılması modası de
vam etmekte bulunduğundan ! 
Selanik eşrafından Ibrahim 
efendiyi tehdit ve daj'a kal
dırmağa teşebbüs eden çete de 
8 aylık takipten sonra tenkil 
cdilır.işti. 

Müşir Feyzi paşa Şemsi pa
ıaya karşı vazifeten duyduğu 
tevecühü iz.hara muvaffak ola
madığından dolayı, yani ıeb
keden inhaJarmm bir neti
ce vermediğini görerek keyfi
yeti o aralık anadolu müfetti
ti olan müşir . Şakir paşaya 
yazmış ve onun inhasını iltimas 
etmişti. 

Şakir paşanın inhasile 307 
senesinde Şemsi paşa kayma
kamlığa terfi etti. 

Şemsi paşanın bu suretle 
seraskerlikçe de arhk tanınan 
faaliyetinden Hicaz kıtasında 
istifade edilmek istenmişti. 
Çünki Hicazda hacıları soymak 
golip geçenlere mümanaat et
mek suretilc bir isyan vaki ol· 
muştu, ve hatta bazı hacılar da 
öldürülmüştü. 

Mübarek addedilen bu yolun 
İslimlar arasında emniyetaiz.1i
ği hilafet makamı için bir le· 
ke idi. Ve İf büyük bir ehem
miyetle ser askerlikten mü~ür 

Huan Feyzi paşaya anlatılmıı 
ve onun mütaleaları sorul
muştu. 

Hüseyin paşa artık Sela-
nikte asayışan iade cdilmiı bu
lunmasından ester1i taburunun 
Hicar.a sevkinin faydalı olaca
ğı bildirilmişti. Keyfiyet Ab
dülhamide bildirilmiş ve müs
taceJ irada çıkmıı olduğundan 
tabur iki vapurla Hicaza gön
derilmişti. 
Şemsi Paşa Ciddeye çıkar 

çıkmaz derhal 3 böJüğülc as
keri harekata baş 1 mnıs ve iki 
~ün de\•am eden şiddetli bjr 
müsademeden sonra asiler da
ğılmıştı. Arapların bu ilk mü

sademede o derece gözleri yıl
mıştı ki bundan sonra bir es
terli neferinin gösterdiği nüfuz 
bir kıt'adan fazla idı.BöyJece 
}Ollar açılmış emniyet temin 
edilmişti. Taif - Mckke - Ara
fat yollarında karakollar t~is 
edılmiş, ve bunlar mütemadi 
teftiş altınn alınmıştı. 

Fakat bu sıcak memlekette
ki mütemadi faaliyeti ve bil
hassa suların fenalığından do
layı Şemsi bey böbrek hasta
lığma ve Şeyh Mahmut ta aç
tı;!-ı bir su kuyusunun başında 

ise güneş vurmasına tutulmuş
tu. Bundan başka Mekkede 
koleraya yakalanmıştı. Artık 

hastalık kendisini tamamen ı 
sarmıt olduğundan doktorları• 
~österditi_ lüzuma mebni 19 

mart 313 tarihinde tebdilhava 
için f zmire gelcii. 

İzmire vürudunda Yunan har
bı başlamıştı. Şemsi paşa 
harptan uzak kalmağa dayana
mamış Abdülhamide aynen şu 
telgrnfı yazmıştı: 

Atebei felekmertebei 
hazeti hilafetpenahiye 

Kulları Rus, Karadağ muha
rebatınde, Yunan hududunda 
Hicu urban ihtilallarinde bu
lunarak vatanım, milletim, pa
dişahım uğruna vücut sada
kabmı vakfetmiş asker idim. 
Tebdilba va i ç in mezun en 
lzmirde bulunmakta isem de 
dünyade en ali, en mukaddes 
emelim şevketmeap efendimi· 
zin mekasıdı hümayunları üzere 
vatan uğrunda vücudumu ifna 
etmek alauğundan ve Yunan 
hududunu tamamen bildiğim 
için oralarda hiımeti acizane-. 
min müfit olacağını ümit eyle
diğimden dinü devlet hizme-
tinde fedayı can edercesine 
çalışmak üzere rütbei haliyemle 
oraya azimete müsaadei kera
metadei hilafetpenahileri şeref
müteallik buyurulmak babında 

ve katibci ahv~lde ferman. 
6 nisan 313 Hicazda takıp 
eşkıyaya memur esterli 

tabur kumandanı Kaymakam 
Şemsi 

Paşa bu tel yazının tesiri 
görülmemesi ihtimaline karşı 
da aşağıdaki mnl!amlara şu 
telgrafı yazmışh. 

Müşür Hüseyin Feyzi Paş ~ya 
Müşür Recep paşaya 
Teftiş askeri riyaseti samı-
yesıne 

Tebdilhava ıçın Hicazdan 
gelip ızmirdeyim. Harpte bu
lunmak isterim. Vatan uğrun
da fedai can etmeni cana min
net bilirim. Bu defaki harpte 
cansiperane hizmet etmek üze· 
re rütbei haliyemle oraya ıza
mımı istirham eylerim. 

6 Nisan 313 Kaymakam 
Şemsi 

Bu tel~raflar üzeriac Yunan 
cephesine azimetine müsaade 
olunmu~tu. Tisalyaya varışında 
Piriştine redif alayı kumandan
lığına tayin olunmuştu. Bu ala
yın muharebede gösterdiği ya
rarlığa mebni kendisini müşür 
Etem paşanın inbasile 8 cema
ziülevd 315 taıilıindc miralay
lığa terfi etmişti. 

Yunan· hudut l<Umandanı 
Ncş'et paşayı yaralayan binba
şı Kazım beyin tutulmasından 
dolay, Neş'et Paşanın inhasile 
20 Temmus 315 tarihinde mir
livalığa terfi edildi ve niza
miye 9 ncu fırkanın 18 nci 
bturumca livası kumandanlığı
na tayin olundu. 

Yine müşir Ethem paşanıa 

gösterdiği lüzüm üzerine 316 
senesi Martında bekaya tahsili 
ve mücrimlerin tutulması için 
Jstrumcadan Seniça'ya gönde
rildi. İşte Şemsi paşanın Arna
vutlu~taki faaliyetinin başlan• 
gıcı bu tarihtedir. Bu tarihten 
ölümüne kadar Arnnvu\luktan 
ayrılmamıştır. 

8 sc:'le kadar devam eden 
Arnavutluk memuriyet hayab 
ayrıca bir hususiyeti haizdir. 
Hatta Arnnvutluk bu müddet 
zarfında başka bir Şemsi paşa 
ynrntmıstır. Şimdiye kadar dai
ma emir, kumanda altında 
çalapn pqa arbk resen hareket 
eta•ta; ve · ın 

direktifi dahilinde yijrüyerek 
onun amE-line ayak uydurmağa 
mecbur kalmıştır. 

Binaenaleyh Pa anın siyasi 
hayatı bilhı.ssa bu devrede baş
lamıştır. Şimdiye kadar takip
çi, yakıcı, yıkıcı o1an Paşa ar
tık birazda idarei maslahatçı 
olmak mecburiyetini h!s etmiş
tir. Öyle zaman olmuştur ki 
Şemsi Paşa ge iyor deye arna
vutlar sığın .. cıık yer ararmış 
ve fakat Paşa tarafından hiç 
beklemedilderi bir hüsnü mua
mele görmüşl~rdir. 

Öyle zaman olmuştur ki ok
şanacakları, taltif edilecekleri 
zehabmda bulunurken karşıla
rında Paşanın emri!e infilak 
eder top bataryalarır.a tesadüf 
etmişlerdir. 

Hassatan bu hercailik Arna
vutları daima şaşırtmıştır. Ya
pacakları bir hareketin evvela 
Şemsi paşaca o<!dchu mabe
yince nasıl teJakkı edileceğini 
düşünmek mecburiyetine kal
mış'ardır 
Şemsi paşa, Seniçada vazife

sini bitirir bitirmez Karadag 
hududunda Moykovaç rnevki
inde tehaddüs eden ihtilafın 
tesviyesinden dolayı Babialinin 
inhasile ikinci rütbeden mecidi 
nişanile teltif edilmiştir. 

Şems:. paşa vücudunda tnşı
dığı iki Karadağ kurşunundan 
dolayı bu milleti hiç sevmez, 
ve onlarla doya doya bir dögüş

mek iştiyakım saklamazdı. 
Buna teb'andirki küçük 

fırsatlardan daima istifade 
ettiği gibi Moykovaç mese
lesinde de İ~lim ahaliyi 
teslih ederek askerle beraber 
dağılarak harp etmiş ve onlan 
perişan bir vaziyete sokmuştu. 

Bu meslenin hallinden scnra 
yıne Ethem paşanın inhasile 
yukarıda bir nebze tafsil etti
ğimiz Priştine sanca2'ma me
mur edilmiştir. 28 Kanunusani 
316 tarihinde ferikliğe terfi 
etmiş, 317 senesı Eylulünde 
11 nci fırka kumandanh2"ına 
tayin olunmuştur. 

318 senesinde hacı Zeko'nun 
katli üzerine tekevvün eden 
ipek vak'asındaki yararlığına 
mükafaten muhassesatına 3500 
kuruş zam yapılmıştır. 22 sene
sinde Karadğ hududunda zu
hur eden diğer bir vak'anın 
hallinden dolayı 6 Temmuz 322 
tar .hinde murassa Osmani 
nişanı verilmişti. 

324 senesinde Pizren lsltm 
ahalisi ile hıristiyanları arasın
da hasıl olan ınüselJah müna
feretin izalesinden dolayı on 
sekiz nisan 324 ne birinci fe
rikli~e yükselmiş ve 24 haziran 
324 senesinde Manashrda ikin
ci mülazım Atıf bey tarafından 
öldürülmüştür. 

- Souu l'rff -. " ...... . 
Is i Jak vergisi 
İstihlak vergisi kanununa de

mir, çelik ve bakır ile mamu
latı da ilave edilmiştir. 

Haziranın birinden itibaren 
muteber olan bu kanunn göre 
kendilerinde demir, çelik, bakır 
ve mamulatı bulunan toptancı 

ve perakendecilere 15 gün zar
fında mevcutlarım bir beyan-

~ name ile bağlı oldukları maliye 

1 

şubelerine bildirmeğe mecbur
durlnr. BiJdirmiyenler istihlak 
vergisi kanunu mucibinbe ce
r.ala ver2iye tibi tutacaklardır. 

ansız amentos 
Bouisson ka inesi ilkgüvendensonra 

• 
Ustün yetkeler 

• j eri sürünce 264 oyla devrildi 
Paris 4 (A.A} - Laval bu

gün arsıulusal meseleleri ile 
başlıca Tuna doğu paktları pro
jeleri için bay Titulesko ile 
göriişmüştür. 

ltcmat rayı 
Paris 4 (A.A) - Kamutay 

hükumete 192 oya karşı 390 
oyla güvenini bildirmiştir. 

Himattan sonra 
Paris 4 (A.A) - Parlamento 

hükumete güvenildikten sonra 
başbakan B. Bouisson normal-

hükümetin istediği tam salahi
yetleri 262 ye kar§ı 264 oyla 

reddederek hükümcti devirmiş
tir. Hükumet istifa etmiştir. 

Maamafih bugünkü şartlar için
de cumur başkanının bu isti

fayı kabul edip etmiyeceği he

nüz. belli değildir. 

Kayo na diyor? 
Paris 4 (A.A) - Parlamen-

toda salahiyetler projesi müza

kere edilirken finans bakam 
den üstün yetkeler projesini B. Caillaux Fransa finansının 
parlamentoya vermiştir. Bundan başmda bulunduiu müddetçe 
sonrc: finans komisyonunun gö-

l frangın kıymetten düşürülmi-
rüşme ere başlaması için top-
lantı dağıtılmıştır. yeceğini ve bütün paraların is· 

OstUn aal hlyetler tikrarmı derpiı etmekle bcra-
İstenlnce devrlldl ber frank ile albn arasındaki 

Paris 4 (A.A} - Parlamento bugünkil nisbetin her halde 

muhafaza cdilece2'ini 
miştir. 

söyle-

Parla borsasında 
Paris 4 (A.A) -- Finans it

leri bakanlığı tarafından Paria 
borsasını yeniden tevilemek 
için kurulmasına karar verilen 
komite üyeleri bugün seçilecek
tir. Bu komite finans. işleri ba
kanına finansal piyasayı daha 
fazla inceliyecek rantların ve 

bütün gayri menkul esham ha
reketlerinin gelişmesine yara
yacak olan tedbirleri önerge
yecektir. 

Faris 4 (A.A) - Fransa ha
va kumpanyası geçen hafta 
içinde Jö Burjeden 1377 yolcu, 
19.410 kilogram bagaj, 37,025 
kilogram başka eşya ve 2684 
kilogram kolipostal taşımıştır. 
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r buhran içinde 
Buisso istifasını verdi - Sollar 

ir kabineyi yaşatabilirler mi ? 
- Baştcıaıı bir11ıc soJ/ITcde -

kabinenin diyevini okudu ve 
saö- merkez ile sol ve sağ tn
r~ ın an şiddetle alkışlandı. 

Meclis başkanı komünist 
meb'uslardan Torez ve Roma
tin istizah takrirlerini okuyarak 
hükümetin bunlara hangi ta
rihte cevap verebileceğini sor
du. Başbakan haylurdı : "Ülke 
iş istiyor.Bay Torez ise söylev.,, 
ve hemen oya geçilmesi için 
güven meselesini ilet'i sürdü. 
Meclis 192 oya karşı 390 oyla 
Buisson kabinesine güvenini 
bildirdi. 

B. Kayonuu projesi 
Bunun üzerine B. Jozef Kayo, 

hükumete finans işlerinde tam 
vetki veren kanun projesini 
verdi. Proje hemen komisyona 
gönderilerek celse tatil edildi. 

Yapdan dağl,lkllkler 
Saat 16 de celse tekrar açı

Jınca, finans komisyonu rapor· 
toru R Bareti Flanden kabi
nesi tarafından verilmiş olan 
met' nde yeni kabinenin yaptığı 
değişiklikleri anlattı ve bunun 
komisyon tarafmdan onaylan
dığını bildirerek meclis tara
fından da onanmasını istedi. 

Franga karşı vurgun 
B. Kayo hükumetin franga 

karşı vur~unculuğu durdurmak 
için gereken bütün tetbirJeri 
alacağını anlattJ. Kendisi finans 
bakanlığında kaldıkça frangın 
değerden düşürülmiyeceğini ve 
diğer paraların da istikrarını 
gaye bilmekle beraber frank 
ile altın arv~sı'!da!ci değer nis
betini degıştırmıyeceğini bil-
dirdi. 

Memlekete kın·•• 
Mesuliyet 

B. Buisson da söz alarak 
meclisten, acil bir vaziyeti emir
name ile halletmek hakkını is
tediğim ve sonra meclisin bu 
emirnameler üzerinde oyunu 
bildirebileceğini söyledi. Şunu 
ilave etti : " Hükumet meclise. 
karşı mesuliyetlerini almııştır. 
Şimdi ülkeye karşı mesuliyet
lerini nlmak ta meclise düşer." 

Oya geçildi. Hükumet güven 
meselesini ileri s6rmllttli. 262 

oya karşı 264 oyla hükllnıetin 
akalliyette kaldığı görüldü. 
Bulsson istifa- ını verdi 
Saat 21 de B. Buisson di

ğer bakanlarla birlikte Elize 
sarayına giderek cumur başka
nına kabinenin istifasını verdi. 

Vazifem bltmlftır 
Elizeden çıkarken, yeni buh

ranın halli için Senato ba~kanı 
B. janeniye başvurmasını cu· 
mur başkanına öğütlediğini 
bildirdi. B. Lebrun ikinci bir 
kabine daha kurmasını B. 
Buissondan istemiş ise de o 
bunu kabul etmemiş Ye şunlan 
söylemiştir: "Saylavlar meclisi
nin başkanlık kürsüsünden bir 
ödev için indim. Meclisin ver
diği oydan sonra benim ödevim 
bitmiştir.,, 

Konsoltasyonlar 
Cümur reiıi birbiri ardında 

Senato başkanı B. Janeni ile 
saylavlar mecliıi yarbaşkanı B. 
Şamari, B. La val ile parti baı
kanlarmı kabul etmiştir. G '!Ce 

yarısını bir çeyrek geçe B. Leb
run konuşmalarını kesmiştir. 

Bu sabah yeniden görüıme· 
lerine başlıyarak B. Lavalı ça
ğırmış ve o da, esas itibarile, 
yeni kabinenin kurumlarını üze
rine almıştır. 

Biricik çare 
Saraydan çıkarken B. Piyetri 

demiştir ki; " B. Buisson ayni 

Bakanlarla yeniden kabinesini 
kurarak meclis önüne gelseydi, 
bu defa 50 oyluk bir ekseriyet 
kazanabilecekti. ,, B. Piyctriye 
göre buhranın çözülmesi için 
biricik çare bir radikal iş ba
şma getirmektir. Fakat böyle 
bir kabinenin başarım umudu 
da çok azdır. 

l.aval kabinesi mi', 
Paris 5 ( Ö. R.) - B. La· 

valın geniş bir parlamento ek
seriyetine dayayanmak üzere 
vurgunculuğa ve buhrana karşı 
mücadele ve rejimle frangı ko-
rumak için birJik bir ' program 
etrafında birleşmiş bir kabine 
yapmak i!tediği sanılıyor. 

sollara tloyanau hükOmet 
Paris, S [Ô. R.] - Buisson 

kabiaaıı devrilir devrilmez soı-

yalist fırkası bir toplantı yap· 
mış ve söz alan hatibler sol· 
lara dayanan ve eski hükümel 
kurumlarile iliçiği of mıyan bir 
hükumet teşkilini istemişlerdir. 
Bu kabina halk özgürlüklerile 
işçi yığınlan aleyhindeki leh· 
lükcleri bertaraf etmeğe karar 
vermiş bir hükumet olmalıdır. 
Vurgunculukla çarpışmak, mec· 
lisi dağıtmak, toprak mesele· 
ferini kökünden halletmek, ta· 
nm maddelerini dcierlcndir· 
mek ve işçilerin sefaletini ha· 
fifJetmek için bu hükumet iş· 
çilere ve ülkenin demokratik 
kuvvetlerine dayanmalıdır. 

Sol cenah radikaller 1 
Sosyalist, komünist, cumurcu 

sosyalist ve diğer sol partiler 
tarafından yapılan toplantı uzun 
görüımelerde bulunmuşsa da 
bir karar verememiştir. Zira 
sol cenah radikaUeri toplanbya 
getirtilem emiştir. 
Vensan Veriol ne diyor? 

Sosyalistlerden bay Vensau 
Oriol sarih bir program yap-
mağa ve bunu tatbike gücü 
yetecek bir hükumet yapılma
sını ve meclisin feshini istemiş 
yeni seçimde sollann zafer ka-
zanacaklarını bildirmistir. 

KomUnlstlerln lstel)I 
Bay Torez de komünistler 

adına, vurgunculuğa ve vur· 
gunculara karşı çarpışma jçin 
açık programlı bir kabine iste· 
miştir. Toplantı saat l,15 de 
bitmişse de bir karar alınama· 
mıştır. Bu sabah saat onda 
tekrar edilecektir. 

Amerika ti} su 
Manevra 'arının uçuncü 

Hafta ırıda 
Paris, 2 Haziı-an (P .J)-Ame· 

rikan filosu kısa bir dinlenme· 
den 80nr pasifik okanındaki 
manevralarının iiçüncü yüzüne 
başlamak üzeredir. Bu talim
lerde kovalanacak olan taktik 
denizaltı gemilerinin barajını 
kırmak maksadile filonun Ha· 
vai limanından ç.ıkması olacak· 
tır. Bu manevra on gün süre· 
cek, sonra filö San Diyagoya 
döner.~ktir. 



oli • • 

Ve Güzel ızlar 
• ının 

n Geçenlerde ajans haberi ola· 
rak koyduğumuz B. Mussoli-

•~mam:••••--••Te:Crik.a N'"o 38 JJ ninin söylevini inceleyen 27 
- .............................. ---1tr• mayıs tarihli Tems gazetesi, bu 

Kiyang Sende bir kayık bul- Ve tavuğu kurtarmakla meş- söylevle başbakanın, şimdiki 
(~ular. Bunun sahibi olan Çin· pi oldu. Nihayet her iş bitince. büyük meseleler karşıtında 
h kafi yük bulunca, birkllÇ gn- iki Fransız iki metre uzunlu- Italyanın durumunu açıkça an· 
ne kadar Luanl' • Pralanga ha- ğunda ve bir buçuk metre ıe- latmıı olduğunu yazmaktadır: 
reket ümidinde idi. Tali açık ııişliğinde bir sahanlık üzerinde ... 7 ikinci kanun tarihli 
gidiyordu, zira vaktile bir Fran- birJe,miş bulundular. Fransız - Italyan anJaşmasından 
111 ormancısına aşçılık etmit Birbirine dikilmiş hasırlar bahseden B. Mussolini, bu :ın-
bir Siyamlı uıak ta buldular. baılan üzerinde bir nevi çatı laşmanın Londra paktının 13 ün-
Adı Tu idi. Kam bunun bütün kurmuılardı. Fakat bu çatı 0 cü maddesine ba~lı bazı me!le· 
ı:ncrnlekettc hırsız olarak tanın· kadar alçakh ki yolcular ayakta lelerin barıf yolu ile kotarıl-
dığını söyledi. Belli idi ki b~ biJe duramazdılar. ması demek olduğunu söylemiş 
Yeni arkadaşın yanlarına katıl- İki hafta, yatmış veya otur- ve bu maddenin fazla "şarta 
nıasını istemiyordu. Renuçi ka- muş olarak burada yaşamak bağlı,, bir çckilde yazı'mış o!-
rar verdii icap edecekti. Renuçi homur- duğunu da ilave etmiştir. B.Mus-
I - Zararı yok. Bizden ne ça• dandı: soJini bu a:ılasmayı genel bakım-
abilir ki ! - Çekeceğimiz var! "Kamı dan hosnutluk verici hulmal<ta; 

. Mühendis de ayni fikirde Nereye yerleştireceksiniz? böylelikle Fransa ile lt::ı 1 ya 
tdi : f Fakat kadın ön tarafta, iki arasında harptan sonraki .lg-i-

. - Başka bjrisi yok ki ter- kumaş balyası arasına çö· lerin bir sayfa~ının kapanmış 
cıh ed r T · · · ld belk· e ım. u ışımıze yarar melmişti ve Aramis göverte- o uğunu ve hunun iki mem'e-

ı. sinde imiş gibi 0 daracık yer- ket arasındaki etkin bir çalış-
. Böylece Siyamlıyı hizmetle- de kendini raht buluyordu. ma heraberli<kinin baş1angıcı 
~ne aldılar. Fakat Ksiyang - Karşısında ihtiyar bir Çinli oldu~unn söy emektedir. 
hende dah Uç gün kaldıkları hasırını sermişti. Anla,ılan ha- Başbakan: "Bir ka& zaman-

alde Kanı ona bir söz bile mulenin en büyük kısmı ona danberi iki ulus arar.mdaki 
•öyleın d" h c ı. aitti. Bütün sahil boyundaki avanın kuvvetle iyile~tit!ine 

Mekongda yolculuk köylerde onun mağazalan var- ve hiç bir yeni hadisenin bunu 
}( . Dördüncil giln Tu tekrar dı ve çok zengindi. yeniden karartamıyacaF-ına isa-
h s~eng - Sene gelerek iyi bir Bu milyoner, bir güverte yol- ret etmek isterim,, demiştir. 
pil er getirdi: Kayık Luang - cusu gibi seyahat ediyordu! Bu, bizim de iyiçe paylastıkı-

tobanga harekete hazırdı Tayfalara gelince, bir kıla· mız bir umdedir. Çünki Auru-
y Siyamh iyice bir &fÇl. idi. nııla iki gemiciden ibaretti. Avrupada Italya ile iş birliği 

olculara bir tecrübe yemeği Bunlar açıkta yabyorlardı. Şim- yapmak mesefe!line Fransa-
~?b ve onları memnun etti. diden bütün köy uykuya dal- nın layık oldu~u bütün öne-
& ÜŞarn kamyonet misafirhane mıştı. Birden bire gürültü- mı verdiği şiiphe götür-

s::ııg;:~~k b!olcuları .a~dı. ler. ve bunu müteakiben bir mez bir keyfiyettir. Londra-f I 
bi 1f ır sepet ıçıne silah sesi duyuldu. Morga daki Fransız-lngiliz konuşma-
. r nıangal, bir kaç torba pi· k lkt K lnrının, Romada ki Fransız-ltal t nnç, çay a ı ve ama doğru koştu. 

bir t k Patates ve muz ile O: yan anlaşmasının bir vansısı 
avu Yerleştirmişti. Yolda Köy etrafında bir kaplan oldu~unu !!Öylemekle B. foc:o- it :;\m

1 
.. ura saplandılar. Kam alayla .. lini ltalyanın 3 Subat ta.-ı'hlı" 

5 
... umseyordu M dola ıyor ıraliba, dedi. Oküzler 

etti. · orga sitem korkmuş olacaklar. KapJanı lngiliz-Fransız birge bildiriğiy-
- Yakınd daha korkutmak için ateş etmişler- le eyice oydaşık olduV.unu an-

r ceksinizl Dedi. nel r gö· dir. Bir şey değil. }atmıştır. Bu bildiriğin yarattı-
R · k ihtiyar Çinli de tasdık ettı'.· ğı yeni durumun normal bir 
enuçı ızdı: B" · - Her gece böyle olacak şekilde ğeli-,imi, Almanyanın 

- ızım ceıaretiıniz karıl- V nııvac k Kam B t• . arhk. ersay and!a m.asının beşinci 
• . . ' ' a ı h nasıl Morgo horlamakta olan ar- kısmını birdenbire tek tarafh 

gelçlt~ ıse elbet biz d geçeriz. k d 1 k b cı manalı olan b .. zl . a a~ının yanıJ'a dönüp uzandı. o ara ozması yüzünden geri 

d L 1 
u so en Nihayet h · kalmıştı. 

uyunca aoı u kız.ın ytizll sa- ne rın cereya-
rardı. Bangere tehditkar b' ntmı kapıhp beşik gibi salla- Böylece dünyanın bir o!ut 
göı attı. ır nan kayıkta uykuya daldı. karşısında bırakıldığını biliyo-

. - Ondan hiç. bah.s etmeyi· •••••• •••••••. -Sonu vm- ruz. B. Mussolini bu yüzden 

nıı, işidiyormusunuz 1 diye Küçiik·.-·~j;~~:j~~~:;···· ~~~;as~la~:.~ı:~~a~~nuğbuahgsiebti~ 
haykırdı. 1 

M 
menin de faydasız olıluğunu: 

. 
0.rga ilk defa olarak met- Bay Nazmi Topçu oğlu b b ütün u olan bitenlerden sonra 

res nı . bu halde görüyordu. Aydın saylavı bay Nazmi 'IAhl 1 Umumıyetle h'ıtdetlc • b'J T ın a 11nn sınırlanmasına yahut .1 
n C opçu o_ö-lu şehrimize aelmiştir. bazı ha p il · · k d' .. d ı P e r usu erının yasak 1 

R
en 1 ıçın e kalırdı. Mühendiı Ozel okullar edilmesine inanmanın çok g·u·ç 

1 
enuçinin halı'nede d h Ô 1 k il a a a... ze o u arın verai nı'sbet- ld w •• I kt L ı ıa d . .. • o uıunu soy eme e; uunun a 
fma ı. Zıra beliniz bir ho- leri hakkında defterdarlıkça beraber bu yolda bir şeyler 

nıurdanrna ile an,.•k mukabe- tetk'k ta bae.lanmı•tır t le etti - 1 8 " 'ti • yapılmak islenir!e talyanm 1 
G Bay Rizvan Nafiz buna karşı durmayacağını ilave 

k enç kadın ile Korsikahnın Kültür bakanlığı yönetgeri etmektedir. B. Mussolini'nin \ 
.~vga·~· birbirine dtişman ke· (müsteşarı) bay Rizvan Nafiz önemli gördüğ'ü bir nokta 
~ e~ ı i aşıkın koca karşısın- izinli olarak şehrimize gelmiştir. da, Stresa'da İtalya, Fran-
F akı kavgalarına bcnzeyordu. Askerfk dersleri sa ve Ingiltercnin, bazı 
a~at bu vaziyette koca bir Kültür bakanlığından gelen ezgin meseleler karşısında tek 

şeyın farkında olmaz. Morga bir emirde Lise ve orta mek- bir tavır almış olanlardır. 
da bu kaiden · d d k ı teblerde askerlik derslerinde B M ı· · '- l ın ışın a a - .... . usso ını 1JU söz eri 
rnadı. muvaffak olmayan talebelerin Fransa, İngiltere ve halyonın 
Şafakla beraber Ksiyeug-seue diğer derslerde kazansa bile birleşerek yapacakları çalışın -

yardılar. Köy henüz uykuda idi sınıfta kalacakları bildiri!mıştir. larm Avrupada düzenliğin ko-
d alnız ~ehir ~~yısındaki kısım~ Tayinler runması için bir garanti, barı-

b~ kfayı.gın yuklenmesi geçici Müstahkem mevki kuman- · .. · d ·· "ti w • ır aalıyet uyandırmıştı. Su- şın uzerın e urgu eııecegı en 
ların a'ç•ak ld • danhğı muhasebecili2'ine nak- sağlam bir temel olduğunu an-
idiler s·ah'J 0 hu~u mevsimde len tayin edilen lzmit Baht·iye latmak bakımından, çok önem~ 
k 

· ı , ne rın on metre l'd' B adar yu"'- • · d 'd' K kumandanlı~ı muhasebecisi bay 1 ır. ize ıelince' Fransa, in-
. Ksegın e ı ı ayıga 6 'it it J b k gınn 1 · • · C gı ere ve a ya arışı oru-

na konferansı, önceden düşü
nüldüğü gibi, haziran başlan
gıcında taplanamıyacakbr. Bu 
konferansı özenle hazırlamak 
önemli olduğu için, bunun ne 
zaman toplanacağını ıimdiden 
kestirmek bile mümkin deiil· 
ğildir. Bununla beraber Bay 
Musıolini bu iı üzerinde, rahat 
ettirici bir kaç fey ıfiylemİf, 
bu arada Avusturya ile Maca
ristanın isteklerinin, Tuna kon
feransının varmak istediği ga· 
yelere engel olabilecek durum• 
da olmadıklarım anlatmıştır. 
Almanyaya da bu konfe
ransın hazırlıklarının evrele
rinden haber vürildiği için 
o da buna girecektir. Bay 
Mossolini, önemli bir meselenin 
Almanya ile halya arasındaki 
ilgileri bozduğunu şakJamamış
tır. Avusturyanm erkinliği mes
elesi ... Başbakan: Başka yön
lerde ltımıldamaruızın onune 
geçmek içiş bizi Brenncr sını
rına sıkışıb kalmış görmek is· 
tiyenler için de birkaç söz şöy 
lemelc yerinde olur, demişti • 
Bu, İtalyan - Habeş anla~maı:· 
lığının doğurabileceği kompli
kasyonlar yüzünden yapılan 
bazı çalışmalara cevab vermek 
için olsa gerektis. İtalyan hüku
met başkam bundan sonra Avus
turyanın erkinliğinin hem bir 
Avusturya, hem de bir Avrupa 
meselesi olduğunu ve bir Av
rupa meselesi olmak bakımın
dan, büsbütün bir Italya mese
lesi olmamakla beraber ltal
ynyı da epiy ilgilendirdiği an
latın •şhr. Kapsamlarının yanlış 
anlaşılmasına imkan olmıyan 
kelimelerle, B. Mussolini Ital
yanın tarihiğ ödevini bir tek 
siyasal meseleye, bir tek sını
rın muhafazası gibi - bu sınır, 

Benner sınır gibi önemli de 
oısa - bir tek süel çevreye 
lıasretmiyeceğini, "çünkü ana 
yurdun da. sömürgelerin de 
sınırlarının ayırtsız olarak 
kutsal olduklarını ve erk bakı-

rnından olan hötleme!ere karş 
oldulu gibi, her türlü hötleme 
karşı korunmaları gerektiğini 

söylemiştir. 

Bu sözler herhalde Habeşis· 
tan için söylemiştir B. Mussoli
ni doğu Afrikasmdaki Italyan 
sınırlarında yapılan bötlemin 
yalnız erk bakımından dej'il, 
fakat bakil<i olduğunu ber-
kitm e k t e n çekinmemiştir : 
"O kadar ki, demiştir, 
bu hötlem ltalya - Hebeş mes-
elesini açık ve köknel bir 
tarzda ortaya çıkormaktadır. 

B. Mussoliniye göre bu iş 
1925 te başlamiştır. 1928 de 
y41pılan andlaşma hükümsüz 
kalmıştır. 1929 clanberi Habe
şistan Avrupalı öğretmen su
bayler getirterek ordusunu 
tevilemiye başlamıştır ve 1930 
danberi de modern harp ge
reçleri ile cihazlanmaktn-
dır. Bay Mussolini İtalyanın 
~.ar.~~ma ve yargıçlık usu
lunu kabul ettiğini hatırla-

tarak, hele İtalyada kimsenin 
bu nokta üzerinde hayale ka
pılmamasını söylemiı ve şu 

önemli sözleri ilave ctmistir : 
" Herkes iyice kafaıına yer
lettirsin ki, topraklarımızın gü-e c ıçın yolcular kaya! rd evdct c~hrimize gelerek va-k a a ..,.... mak için iyice anlaşmış olarak 

d•.1:tılmış bir merd'ıvenden 'ın- zı'fesı'ne ba•l t ı· "t bah ı er. "" amış ır. zmı - horeket ettikçe, banşm tchli-

H 
riye kumandanlığı muhasebe- keye girmiycceğine biz herva -

amallar, uşag~ a e•y ·ı· . • kı· . . 'ti anın cı ıi"ıne tayin olunan müstakem kıt inandık. 
a ı ıçın yardım ettiler K yıg · · a- mevki muhasebecisi bay Sami Başbakan B. Hitlerin söyle-
. a gırmelc için sallanan b'ı dırel< Ü • d r yeni vazifesine ba,lamak üze· vindeki 13 nıktanın ne top-

l venliği ve asketlerimiı:in ba
yatı ortada olunca bugün so
ravları - en ileri soravları bile
yüklenmeğe hazırız.,, Bu sözler 
açıktır ve Cenevrede ltalyan -

ba . ~e.nn en yavaıça cam- re bugün fstanbula hareket tan reddediJebiJeceaini, en ıyi 
l gıbı ıleriyorlardı. Sepetini · · a· ta- T etmıştır. usullcl"İn bunlan aydınlatmaia t 
yıyan u suya düştü ve kay- Al k d J bold y 1 tay ongresı· ve erinle~tirmiye çalıcmak 

u. a nıı. su yüzünde ka- 1 ,. ı o acağını söylemiştir. Zaten ~ 
an sepete tutunmuş olan ta- İzmir ıampiyonu Altay ı·d-an · d' L d ı· vıık göz'"k•· d .... ~ım 1 on ra. Pari~ ve Roma 

u uyor u. Nihayet uıak yurdunun anümüzdeki Cuma d. l ark d ıp oması çevenlerinin de bu-
asın an ıu yüzüne çıktı. günü ögy leden sonra fevkalade ld [ 

Orada bulunan Kam elinı' uzat- nu e e ctmeğe uğraştıklarını 

Habeş anlaşmazlığını kotarmak 
için bulunan yolu çabucak so
nuçlandırmak lbım oldupnu 
göstermektedir. 

Öğretmen okulu . 
imtihanları d kona-resinin toplanacağını ha- biliyoruz. 

nıa 1• Bir gemici yetiıerek ıa- b ld k B t 1 t d '- O • 
1 

er a ı . u op an ı a eKse· rta A ı va lı BiÇıyi ıömleğindea yaka- vrupa mese esinin Erkek öğretmen mekt binin 

l d 
riyet hasıl olmazsa kongre Pa- B Mus ı· · ·· ı 'd ' a ı ve çekti. · so ının soy.cvı e başlı- mezuniyet imtihanları bav.Ja-

T 
:ıar i'Unü ikinci defa toplana- ca · t t 1 "' u iftiharla: ._ yerı u masına şaşmamalı- mıştır. mtihanlar haziranın 14 
CAK ve idari işleri aöriittükten d ç- k f 1 

.. 
- Bir t•Y deg·il, dedi. Ben • lr. un Ü ta ya için bundan ünde bitecektir. Bu yıl mek-

ıonra yeni iş adamlarını ıeçe- .. ı· b' yuzmesini bı'lmem. onem ı · ır meeelc yoktur. tebten kırk kiıi mezun ola-
ceklerdir. S tresa,da kararlaştınlrn Tu · caktır. 

-- - Sahife s 

• 
1 ş a 

Çekoslovakyanın usyaya açtığı 
Kredi hükumetin inancasıdır 

Moskova, 4 (A.A) - f sves
tiya gazetesi Sovyet Rusya 
ile Çekoslovakya arasında ya· 
pılan kredi anlatması hakkın
da dıı tecim komiseri Rozen
goltz'ın bir makalesini neş· 
ret.mektedir. 

Bay Rozengolh: diyor ki: 
. S.ovyet Ruıyanın dış teci-

mının geniıliği göz önünde 
tutulursa bu 250 milyonluk 
kredi büyük bir şey değildir. 
Fakat şu noktadan manalıdır 
ki, Sovyet Rusyaya ihracata 
arttırmak için Rusyaya az çok 
uzun vac!eli krediler açmak 
lazımgeldiği prensibi son iki 
ay içinde ikinci defa olarak 

gerçekleşmektedir. 
Moskova, 4 (A.A) - SoY

yet Rusya ile Çekoslovakya 
arasında Sovyet Rusyaya kre
di açılması için yapılınakta 
olan konuşmalar bitmiı ve bir 
anla~ma imzalanmııtır. Bu an· 
Iaşmaya göre Sovyet Rusya 
yüzde 6 faizli beş . yılda öden
mek üzere 250 mılyon Çek 
kuronluk oblugasyonlar çıka
ı-arak Çekoslova'k bankalarına 
sat cak ve bu para Rusyanın 
ÇekosJovakyaya vereceği sipa
rişleri ödenmesinde kullanıla
nılacaktar. Bu obligasyonlar 
Çükoslovakya Cumhuriyet hu
kfımetinin inaocası altındad r. 

Göer a g gra 
Fakat bu ziyaret yüksek bir kişinin 
Seyahatı gjbi takip edilmektedir 

Belgrat: 5 ( A.A ) B Gö- \ dostlukları ve ittifakları ile 
ring yarın Dalmaçya kıyıla- belirtilmiştir. Bu politika d~ 
rından Belgrada gelecektir. ülkelerin haberdar edilmiye-
Resmi çevrenler Görini'in cekleri ba:ıı konuşmalarla de-
Yuroslavyada reımi bir iti ğiıtiriJemiyecektir. 
olduğu hakkındaki heberleri Gazeteler bu seyahatı her 
tekzip etmektedirler. hangi bir yliksek kişinin seya-

Yugoslavya tnın p o J it i k a s 1 hab gibi takib etmektedirler· 

DERBY KOŞULARI YAPILDI 

Ağa a n ehra 1 

a 
Londra 5 ( Özel ) - Bugün 

lngilterenin en mühim ve tarih-

sel koşusu olan Derby koşuları 
yapılmıştır. Sabah hava yağ-

murlu idi. Koşu vaktinde hava 
açınca yüzler güldü. On bin
lerce kişi muazzam koşu saha-

e 
sını doldurmuştu. Kral v kra
liçe ile prensler kendilerine 
mahsus olan yerde hazır bulu
nuyorlardı. 

Çok heyecanlı olan bu ko
şularda birinciliği Ağahnnm 
Behram adla Ah, ikinciliği ise 
bir Lordun Vudfcli kaznnmışhr. 

Mesleki tedri.sa genel 
Şerefine dün bir ziyafet 

müdürü 
veridi 

Kültür bakanlığı mesleki ted- b ftn kadar sürecek \•e b y 
Rüştü ondan sonra Aydına 
gidecektir. 

risat genel direktörü bay Rüş
tü tetkiklerine devam etmek
tedir. 

Göztepe Cumhuriyet kız ens
titüsünde enıtitünütt yeni ala
caiı şekil etrafmrla enstitü 
öğretmenleri ile görüşmeler 

yapmıştır. Bay Rüştünün ,ere
fine bir de çay ziyafeti veril
miıtir. Bay Rüştü ziyafet esna
sında; son yıllar iç.inde lstanbul 
Ankara ve fznairdcki enstitü
lere bayanlarımızın büyük rağ
bet gösterdiklerini ve enstitü
lere liselerden fazla tehacüm 
ölduğuna işaret etmiştir. 

Kültür bakanlığı İzmirde 
yeni bir enstitü binası inşası 
hakkında gösterilen arzuyu 
memnuniyetle karşılamı~tır. Bu
na yardım edilecektir. 

Bay Rii tü dün sabah saat 
yedide ilbay general Kazım 
DirikJe birlikte Örnek köyle
rini görmeğe 2'itm ş ve akşam 
tara dönmüştür.İzmirdeki mek
teplerin tetkiki işi daha bir 

Haber alındığına göre iz
mirdeki orta tecim okulu lise 
haline ifrağ edilecektir.Bu hu
susta da araştırmalar yapıl-
maktadır. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

31 lirası çahnmış 
lJbay general Kazım Dirik 

caddesinde Mustafa oğlu Sü
leyman bir iş için dükkfından 
ayrıldığında çekmecesinde bu-
lunan otuz bir lira parasının 
çahndığmı ve dükkanın üst 
katında yatan Mehmet oğlu 
Mevliit, Süleyman oğlu Ahmet 
ve Mustafa oğlu Mustafadan 
şüphe ettiğini iddia etmiş oldu· 
ğundan zabıtaca araştırmaya 
başlanmıştır. 

•••••••••••• 
Pıllan -Helsingfors yolu 

Oanzi~, 4 (A.A)-Pillan-Hel
singfors deniz yolunun açılması 
münascbetile doiu avrupasında 
bir gezi yapmakta olan Fen
landiyaJı işyar ve gazeteciler 
dün öğleden sonra Danzigi 
gezmi,lerdir. 

akşamı saat 21 de 

Şehir gazinosunda 
Büyük bir gt~ct~ eğlencesi hcızu .. Janınıştır 

Eğlencenin mükemmeliyeti için herşey yapılmıştır 
Şıklık, zarafet ve dans müsabakaları, birçok 

sUrprlzler ve emsalsiz bir gece .. 
Hatta tatilini Pazara çeviren inkılap şerefine 

Önümüzdeki Cumartesi gecesi 
ilk eğlence gecesi olacaktar 

4 - s 
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Dünyanın en yükşek 
Tepelerine çıkanlar 

Karakurum dağlarının cumudiyeleri 
Dünyanın eşsiz panoramasını taşır 

Denizalb kulübü 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Jan Penleve ve arkadaşları engin de· 
nizlerin dibinde nasıl yaşayacaklar? 

Genç Bilgin denizaltı hayahnın zevklerini 
anlahyor ve tehlükelerini - Hindusta ve Ladakta kadınlar şıktır 

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

Parls... Haziran 
Jan Penleve beni sevinçle 

karşıladı: Dünyanı• en y'1ksek tepesi 1 Düzabrüs ve Vinyi glasyelerine 1 Hindlzü dağları havzası ile 
1>lan Himalaya tepelerini feth- vardı. lngilizler buraya Kon· Ladak havzası birbirine ne ka-
etmck isteii alpinistlerin en 1 kordiya adını vermişlerdir. Bu dar zıttır. Birinde müslümanlar 
meraklı •eşgaleleri arasında 1 Konkordiya cumudiyesinin &rz- diğerinde Budistler vaziyet 
yeraladı. Birbiri ardınca İngi- ettiği manzara yeryüzünde bi- hakimdirler. Burada kadmlar 

- Gerçek bir haber! İlk 
denizaltı kulübünün nizamna
mesini hükumete verdim. 

Evinin a:nema haline getirdi
ği büyük salonunda eski Fran
sız başbakanaaın genç ve bil· 
~n oj'lu Jan Penleve beni kar· 
şı adı. Denizaltı mahluklan hak
kındaki filmleri onu ıimdiden 
bütün dünyaya tanıtmıştır. Çok 
neştli göz.üküyor. " denizaltı 
kulübü ,, şimdi gerçekleten eı
ki bir hulyasıdır onuq. Hemen 
bana bunun göz kamaştıracak 
görUnüm~rini anlatıyor : 

liz.ler, Amerika
blar, ltalyanlar, 
Almanlar, Avus
wryalılar, lsviç· 
reliJer, Holanda
lalar, Norveçliler 
ltuı dağJarına 

hücuma geçtiler. 
En son Fransız: 
alp· niatleri de bu 
yola dökülerek 
Himalayanın en 

Jiiksek tepesine 
çıkmağa ve bu 
maksatla bir hey
eti seferiye ha
ıırlamağa karar 
verdiler. Şimdiye 

kadar yapılan se
ferlerin en ve
rimli!ıi geçen sene 
bvi~rt- Alpinist
.lerinin b:ışında 

hareket eden pro 
feıör Dihren-
futh 'un seferi olmuştur. Bu 
heyet Çinle Hindi ayıran Ka
rakurum dağlar silsilesinin en 
yüksek tepesine çıkmıştır. Bu 
afer de apor bakımından azim 
neticeler abnmı,hr. Karaku
ramda 7000 metreyi geçen te
pelere ilk defa olarak insan 
ayağı değmiıtir. Ziirih üniYer· 

sitesi profesörlerinden Dyren
furth' un başkanlığındaki heye-

tin hedefleri lndugü dağlannın 
7000 ve 8000 metre yüksekli-

ğindeki tepelerine varmaktı. 
Heyete bet alpiniıtle bir dok
tor ve tamamen özel mahiyette 
olmak lizere sinemacılar ittirlk 
etmekte idi. Seferin ihtiyaçlan 
Bombayda hazırlandıktan ıonra 
7ukan Hindug\Jda 3530 metre 

Jllı:sekliğindeki zoji geçidinden 
pkılmağa başlanmıştır. llk mer

haleler çok cazip ve sevimli 
idi. Heyet yemyeşil yaylalardan 
ermanJardan geçerken derin 
bir zevk duymakta idi. Fakat 
bu glizellikler çok çabuk yerini 
eteklerine kadar karh dağlara 
terketti. Atlar her adımda ka
nnlarına kadar kara aaplanı

Jordn. Bundan sonra katedilt
cek olan buzlu tepelere çıkmak 

İçin yerlilerden 400 kişilik bir 

,ardımcı gurup toplandı. Bun-
lardan her biri arka:ınmda 

25-30 kilo'uk IJ:r yük!e 
clOnyanm en geç .. mez buz dağ-

lanna tırmaoıyorlardı. Üç gün
ilk yıpratıcı bir yürüyütlen 

aonra Zoji geçildi. Ondan sonra 
Baltoro cumudiyesine d ; lındı. 

Burada cumudiyeler içinde 
kaybolan bir köyde Avrupalı-

lara, miıyoner Bawington ve 
karısına rastgclindi. ŞiQar \'a-

disi çok kalabalık olmasına 
bur:ıda katıdar için 

yoktur. Yerlıler yol 
yapmayı akıllarına getiremiye
cek kadar tenbeH"r. 

Sefer heyeti Asko!cden sonra 
Wrdenbire mütküJit geçirdi. 
Nihayet BaJtore göründü. IJk 
mifahede bir hayal inkisarı 
Wdu. Ça•ur ve taşla kanşık 
elaa bu cumudiye lav !ellerini 

clmyordu. 60 kilometselik 
bir Jlr&Jiiften sonra M· 
,. GoWN~ ... 

Denlzaltoıdakller kulUbU 
- Düpedüz denizde yaşaya

catız, zira artık bunun için 
dalgıç takımına lilzum kalma
mıştır. Hatta başımıza migfer 
geçirmek bile gerekmiyecek. 
Binbaşı Lepriyörden bir mek
tup aldım. O inanılmaz bir cihaz 
keşfetti. Bu yüze takılan bir 
lastik peçeden ibarettir. Deniz 
suyunun tazyıkı onu yüzde 
tutar. Böylece deniz altında 
serbest olarak gezinmek müm-

Şı/.· ııe [Jli:el Ladak lıadrnları kün olacak. 
ricik sayılabilir. 5000 metre ir- inanılmıyacak kadar şık geyi- Denlzaltı sporları 
tifaındaki Dük dözabrilz tepe- nirler. Tuvalete, ı?"Üzellij-e iti· "Orada ne mi yapacağız? 
ıinden 8000 metreyi geçen te- nalan vardır. Yabancılardan Fakat su içinde spor yapılabil· 
pelerin haşmetli bir görünütü kaçmazlar. Onları çeşitli reçel· diğini bilmiyor musunuz? Ya· 
vardır. !eriyle izaz etmeyi bilirler. rışlar kuracağız. ilk önce ko· 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kadın ve a 
Bu yaz emprime kumaşlara rağbet 

Bayanlara birkaç sevimli mo
del takdim ediyoruz: 

Bunların üçü de emprime 
ipeklilerden yapılmı~tır. Busene 
emprimenin çok muda olduğu 
malümdur. Hepsinin kapları 
vardır. 

Yazlık elbıielerde ekose ku
maşlar da çok rağbet görmek
tedir. Yalnız ekoselerin siluheti 
şisman ğ6stermemeıine çok 

dikkat edılecek modeller se· 
çilmelidir. Çizgili kumaılar da 
61tl7. kumaşlara tercih edilmek

• ... 1 

kine tafta kama9lara ea fazla l 
raibet giSsteriliyor. 

Son kreasyonlarda elbiMler 
eok aaMdir. sa. yok ...-... 

Yakalar ve prpalar ayni lra
mqtu yapılmaktadır. Bu ~ 
modelde iç ,ezel ppka mo
tleli ele ......... 

ıular. Bu koıular da çok tuhaf 
olacak. Çünkü denizde ileri 
doğru her hareket mtisa'ri bir 
kunetle aizi arkaya atar. Ko9u 
için, 40 derece eğilerek, ayak
lan zemin tizerine hafifçe silrt
mek lizımdır. 

.. Kurıundan yapdmıı baloa
larla ruıbi oynıyacağız. Belki 
husu~i raketlerle tenis bilet oy
niyacağız. Fakat Tabüdir ki 
en çok yapacağımız ıey, hava 
tazyıkile itleyen tabancalarla 
av peşinde koımak olacak. 

Deniz içinde av 
"'Size temin ederim ki bu 

çok eğlencelidir. ln .. n yerin
den kımıldamamak prtile, de
niz bayvanlan yanınızdan size 
sürünerek geçerler de orada 
oldağunuzun farkına bile yar
mazlar. Kayalıklar içine, avı 
çok olan deniz diplerine dala
cağız. İhtiyatla yaklaşıp taban· 
cay• çekmek yeter. Bunun ne 
kadar harikala bir hayat ola
cağını bir düşllnünüz.,, 

Şüphesiz. Fakat kulüblia 
genç müeuisinin tahminlerine 
ve ıevkine rağmen, denizle 
pek havam hoı olmadığı için 
bana öyle geliyor ki birdenbire 
karanlık deniz içinde kalmak 
pek zevkli birıey o mıyacak. 
Jan Penlevenin çektiği filim
lerden de gördilk. SiYri kaya
larla dolu ayle deniz dipleri 
var ki orada yiiz kollu ahta
potlar insanın canını almıya 
her zaman hazırdırlar. 

Deniz gece•lnde 
Jan Penlev• giillhn1edi: 
- Gerçek, havada yaıan· 

dığı gibi denizde yqayacağı· 
mızı söyliyemem. Bir defa ıu 
içinde olmak kendine mahsus bir 
duygu verir. Artık adale kuv· 
velinin bOkmü kalmaz. İnsan 
hafiftir. Ne kadar derine iner
se o kadar kuvvetle yukan 
doğru fırlatılır. 

•• Sonra denizin içi kapka • 
ranhktır. İki metre derinlikten 
itibaren, en iyi prtlar içinde, 
yani denizin dibi parlak kum
aal bile olsa, ancak üç metre 
önünüıü görebilirsiniz. Kötü 
tartlar la iıe on santimetreden 
ötesi görülmez. Daha derine 
dalarsanız hakiki, hudut.uz bir 
karanlık hatlar. Projektörlerle, 
portatif laalbalarla bile ancak 
yolunuzu bulacak kadar aydın
lık yapabilirsiniz ..• İşte böylece 
ıürprizler çoktur ... 

Ahtapotlar ve dıl•r 
Ejderler 

Sir ini içinde hatıralanaı 
topladı ve gillümıeyerek : 

Bazen, inaan bir kayaya da· 
yanır. Bakaraanaz ki kaya an111-
DD aiai aanyer. Meter orada, 
tatlar i\zerine yulanmış bir 
ahtapot varmış da ona çarp
mıpmız 1 Bazen de Bir hay· 
-.an yakalamak için eliniz 
bir kaya oyuğuna aoktuğu-

nuz zaman, apansız yakalan
mış olursunuz. ltiniz bitmittir. 
Kayanın içine dayanan ahtapot 
fevkalade kuvvetlidir.Hele ötekı 
elinizle kendizi kurtannağa 
veya kolları bir biçakla kes
meye hiç kalkıımayın.. Biçak 
da, elinizde çarçabuk başka 
kol ar tarafından aarılmıı olur. 
Ahtapotu bir ipe ile, kendi· 
liğinden aizi bırakıncaya kadar 
tırmalamalıdır. Fakat, olur a, 
elinizi bir ahtapot yuyuına 
IOUHlf olmauız, Hemen imdat 
cajumak mlreccahbr. 

•Binle lılclk torpil bahklan 

var. Bunlann elektrik deıoyı 

havadan ancak bir irkihne ye• 
Yerirken au içinde adamı yer
lere serer; bir de müselleı ıek• 
linde balıklar var ki kocaman 
çeneleri, ayakkapsız yürüyen 
ihtiyatsızların avaklan üzerine 
kıskaç ıibi kapamr. Fakat 
Fransanın Atlantik sahilin• 
de hemen hepsi bundan 
ibarettir . Görüyorsunuz ya, 

çalışmak için heme:n heme• 
emniyet altında kulunuyoruz ... ,. 

Bu kelimeyi bekliyordum, 
zira jan Pealevenin araştır

melanna ne kadar aşkla bai· 
]andığını bilenler için, deniz• 
deki bütün tehlikeleri unuttu• 
ğu muhakkaktır. Genç bilgin. 
belirsiz bir münhani ile kulil• 
bü filmlerine bağlamıı oluyor· 
du. Şimdi bu iki iş birbirine 
dayanıyor, birbirini tamhyordu. 

Su içinde stüdyo 
- Biz, dedi. Deniz itıkları, 

denizaltında hayabn ırerçek· 
ten bir aşk olabileceğini ıöı· 

terdiğimiz zaman, filmlerim 
için tesbit edemiyeceğim teJ 
mi kalacak! Eier kulübiimll• 
zün yetiftirebileceğini umdu· 
ğum tecrilbeli bir ekip elim 
altında olursa denizaltında 
makineleri, dekorları, elektirik• 
çileri ile hakiki bir sttld· 
yö kurabilecek ve blltün de .. 
niz hayvanlarını, yaşadık· 

)arı gibi, filme çekebileceğim. 
En bOyllk mü9kil•t makineni• 
tecridi, ayan, denizin ıııklan .. 
muındaclır. Fakat istersek 
bunlann hakkından seleceğiz. 
Asıl mesele bu yeni gecenin 
içine güvenle dalmak ve dram· 
larını sabırla ıözetilebilmektir. 
Bu dramlann perdeleri oldukça 
büyük ve gizli olduğu için 
buhranlarını ve nasıl duruldu· 
ğunu gözden ıreçinnek zahme· 
tine değer.,, 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Temizliğe dikkat 

Edilmelidir 
Burnovadan altlığımız bir 

mektupta ııcaklann tiddetini 
artırması · hasebile belediyenin 
temizlik itlerine bir az fazla 
ehemmiyet vermesi isteniliyor. 
Bornovanm yukarı ve iç ma· 
halle ve ıokaklanntn bu mev· 
simde sık sık temizlettirilmeai 
ve kontrol edilmesi lazımdır. 
Mal ali belediyesinin ehemmi· 
yelle nazan dikkatini celbe· 
deriz. 

····-· Devlet demlryollanndan 
Hakh bir dllek 

Hafta tatilinin Pazara çev· 
rilmeai ve Cumartesi rünleri 
fabrikaların aaat -on ilçte tatil 
etmeleri sebebile Halkapınar
daki Uç fabrikada çalıtan ye 
Bornova ile Karşıyakada lotu· 
ran bir çok memur ve amele· 
lerin vaktile yerlerine gidebil
meleri için Cumartesi günleri 
saat 13 ü çeyrek geçe veya 13 
buçukta Bornova ve Karşıya• 
kaya birer tren ilAve edilmesi 
çok uygun olacaktır. Devlet 
Demiryolları yedinci iıletme 
müdüriyetinin bu mühim nok· 
taya bilhassa nazarı dikkatini 
celbe deriz. 

1 -·····-Uçar aylıklar 
Vatanı hizmet mukabele 

maaıların iiçer aylık ve peşin 
olarak mlltekait dul ve yetim 
maaılarile birlikte yeriJmeai 
llbumu Finaı bakanlığındu 

clefterdut.ta ~. 
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Heyecanlı b · r m ·· ikat 
-

Hastalarından birini kur armak için 
Bir doktor telsizle imdat istiyor •.. 

Karanlık odamızda yalnız 
radyo kadranının hafif ııığı 
var. Bir caz orkestrası şen par
çalar çalıyordu. Bu sürükleyici 
muziki gönderen Radvo - Pa
ris anteni, uzaklarda bizim için 
beliren biricik nokta idi. 

Birden bire hoparlor sustu. 
Belki stüdyoda plak değiştiri
liyordu. Fakat sükut devam 
etti. Sonra bir kağıt hışırtısı 
'• boğuk fısılblar. Ansızın Spi
kerin alışbjımız sesini duyduk: 

- Allo, allo! Burası Radyo 
.. Paris ulusal merkezi. Allo, 
•llo! Pariste Doktor Derek 
ilmek üzere olan bir adam 
İçin müatacelen " kalo-s:ıar " 
haataiı~ının ilAcı olan urea-sti
banıinden bir kaç doz istiyor. 

Camlardan bir sağnak geçti 
Ye •yni ses tekrar etti: 

- Allo, allo! Burası Radyo
Paria. Çok milstacel, çok müı
lacel! 

Sonra yine muzik devam etti. 
Şimdi, bir hastasının canını 

kurtarmak için, ilk defa telsize 
Dıüracaat eden doktorla, büro· 
sunda karşı kartıyayız. Gerçek 
Aoıerikada, Avusturalyada rad
~o ile hasta yanına doktor ça
ıırıldıiını duymuştuk amma, 
~oktor Derekin vaziyeti buna 
enıenıcı. O, bir hastayı kur-

tarmak · · . k d .. ıç.ın ınsanlı uygusuna 
murac•at ediyordu. Bu duv&'u· 
nun 20 n · im d v d cı asırda o a ıgını 

a netice isbat etti.. 
Doktor Bevk bana sütunlan 

anlattı : 

. Kala-ozar denilen hasta
hk bılhasaa Hindistanda görü-
len müthiş bir şeydir. Yumur
talarım insan uzviyeti içine bı
rakan birisinia Yasıtasile ge
çer. Bu yumurtalar bir defa 
açılınca, mifclcr inaan vllcudu 
için son derece tahlikeli ba
rastiler olub onu baıtan başa 

kemirirler. Keşf edilmesi güç 
b!r hastalıktır. Zira çok defa 
Yumurtalar kara ciğere, bağır
saklara, dalağa geçerek çıban· 
lar yaparlar. Karın fişer, ha
raret yükselir Ye köklü bir 
tedavi yapılmazsa ölüm mu· 
hakkaktır. Büyük bir Hint 
alimi, Bromhauşari buna karşı 
urea- stibaum adlı bir serum 
yapmağa muvaffak olmuştu·r. 
v~ bu •erwn hastalığı durdu
rur ve geçirir. 

Bu hastalık Avrupaya nasıl 
geçt? 

- Deniz münakalatiJe. Be
reket vers·n bu hastalığı veren 
sinek bizim iklimimizde pek 
dayanmaı. Bunun içfo buradaki 
tahribatı Hindistandakine ben
zemez. 

Geçenlerde ağır bir hasta
lığa tutulan ve müthiş İztirap 
çeken bir hastaya çağırıldım. 
Benden önce bakan doktorlar 
bir karaciğer hastalığı sanmış· 
39 ya~ında bir adamdı. Fakat 
bir kaç hafta içinde ihtiyarla
mıştı. ilk muayene bir porazi
ter hastalık fikrini verdi. Sor
dum. Hastalanmazden evvel 
lt_alya.da bir seyahat yapmış ve 
pıs bır ote!de gecelcmeae mec· 
b.ur olmuş. Yorgun old~ğu için 
cıbinliği indirmeyi düşünmemiş 
ve bütün gece sinekierden çok 
tahatsız olmuş. 

Hemen hustalığ'ın Kolz-ozan 
olması ihtimali düşündüm. Fa
kat Avrupada bu hastalık belli 
değildir. Hiç bir laboratuvarda 
serumu bulunmaz. Ancak bir 
meslektaşımda iki urca-stiba
ınin ampulü buldum. Hastaya 
:ırmga edince derhal iyilik baş 
Sl'Österdi. Fakat başkasını bu-

Gözleri nemleten bir hatıra 

lamadığımdan tedavi duracaktı. mış baz ampullar vardır. Size 
Bir tıp gazetesi müdürünü gönderiyorum. ,, 

ziyaret ettim. Meseleyi anlat- Diğer birisi : " Kocam Hin-
tım. Fransada bu ampul mu· distanda doktordur. Telhrafla 
hakkak bazı kimselerde vardı. istedim. Tayyare ile size U. eo -
Onları bulsak bir adamı kur• Sti banun gönderecek. 

tarmak mümkün olacak. Fakat Gece yarıl'ı, önumde onlarca 
nasıl bulmalı 1 Meyus olarak ampul toplanmıştı. Yeniden te-
evime dönmliştum.Radyo Paris lefon çalındı; " Doktor, ümit· 
direktörü bana telefon etti. sizliğe düştüm. Ben doktor 
Gazeteci ona isi açmış ve devlet olmamakla beraber iı1timdadı-
telsizi benim emrime amade imiş. nızı duyunca otomobilimle bü-

Titreyen bir sesle ilanımı ver· tün hastaneleri dolaşbm, yazik 
dim 1 " Çok müstacel, ölmek ki ampulden bulamadım. Ne 
üzere olan bir adam için ... ,, yapabiJirim? .. ,, 

Saat sekize on vardı. Yirmi Ve sabaha kadar Paristen, 
dakika sonra ilk cevabı ve az dışarıdan, hatta yabancı ülke-
aonra da gönderilen ampulJan lerden birbiri ardınca cevaplar 
almağa başladım. Bütün gece aldım. Karım heyecandan ağ-
telefonum durmadan işledi. f n- lıyordu. Ben de si be itiraf ede-
sanlık duygusu... Marsilyadan liıim ki kendimi sefalet kar-
bir telgraf bile geldi. İstirda- ıısında kaşerlenmiş bannerken, 
dım duyulmu~. Profesör Natan- evet ben de ağJadım. O vakıta 
da ampul varmı,ş. Diğer bir te- ~adar şüphe ettiğim ıeyin: 
lefon : Titrek sesli bir ihtiyar Insa,1 iyiliğinin mevcut oldu-
bayan söylüyor : 

11 

1928 de oğ- ğunu görmekle ne kadar se-
lum Hanoyda, kala • ozar has- vindiğimi nasıl anlatayım?., 
taJığına tutuldu. Hindistandan Doktorun bu hatıra iJe göz-
tayyare ile aerum getirtmiştik. leri nemlendi. 
Bugün iyidir ve elimizde kal- Ve benimkiler de. 

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

Mussolini Diyor ki: 
On milyon Esiri Kurtaracağım 

- 11a'! tarafı J illci s ılıifede 
şı yeni bir düşmanlığını ve 
Habeş hükiunetinin de sınırda 
güvenliği tutmaktan eskin ol
duğunu bir belgesini görmek
tedir. 

Ga:ıetelere göre ltalyaya 
karşı yapılan ba saldırımlar 
komisyonun işini kolaylaştır
maktun çok uzaktır. Hususile 
ki bu sald:rımlar bütiin sınır 
boyunca yapılmaktadır. 

T overa gazetesi Habeş or
dusunun Belçikalılarla birlikte 
modem savaşa hazırlıy;ın Isveç 
heyeti başkanı Albay Virginin 
resmini basarak Albayın ver· 
dıği değerli derslerin geniş bir 
tarzda tatbik cdildiiini gör
melde memnun olduğunu yaz
maktadır. 

Tribüna gazetesi de Italyan
Habeş anlaşmazlığında ancak 
iki hal sureti bulunduğunu ya
zarak diyor iti: 

Ya Habeşistanın ltalyaya 
saldırmak arzusu kmlacalc ve 
Habeşistan ltalyanın haklarını 
tanıyacak yahut da ltalya Afri
kada her türlü siyasal faaliyet
ten vaz geçecektir. 

Roma, 3 (P. J)- Şarki Afri
kava ~önderilcn bütün kıtala-

rm yerleri doldurulmaktadır. 

Geçende kralm sancaklarını 
verdiği on altı yeni a~ay te
şekkül etmiştir. Habeş sınırına 
gönderilecek olan kuvvetler 
özel kamplarda elli gün talim 
görmekte ve uzun yürüyüş ta
limleri yapmaktadırlar. İtalya
nın Aabeşistana karşı tam bir 
istiklal içinde hareket etmeğe 
karar verdiği anlaşılıyor. "Bre
nerde taş olmamıza müsaade 
etmiyeceğiz,, diyen ML•Ssolini 
yeni silah altına çağırıla sınıf
larla İtalyanın Avnıpada da 
emniyetini temine muktedir 
olduğunu anlatmak istemi~tir. 

Roma 5 (A.A) Gazeteler 
1928 Habeş - ItaJyan andJaşnıa
sımn bozulacağını yazmaktadır. 
Lavoro Faşcista diyor ki: 

Habeşistan meydan okuyuş
ları iki ülke arasındaki dost
luğa engeldir. 

Lojik şunu soruyor: 
Habeşisfanın a'dırmamak su

retiyle reddetmekte bulunduğu 
bir anlaşmayı ltalyanm da bo
zarak özgürlüğünü elde etmesi 
doğru olma:ı mı? 

jurna!a ltalya Habcşistanı 
ltalyan sınırı üzerinde asker 
to{llamakla itham etmektedir. 

-, 'T 

Normandi o 

ı ürat re oru 
24saat Önce 
"Akitanya ,, 

areket eden lngiliz 
vapuru yolda geçildi 

80,000 tonluk koca transatlantik 
Hiç duymıyor bile ... 

"Pariı Soir,, gazetesi adına le devam ediyor. arbk ya-

dalgaları 

Normnndinin ilk seyahatinde nş kazanılmışbr. Bu güver-
buiunan tanınmış Fransız aka- teden 80,000 tonluk ince uzun 
dcmisyeni Klod Farer intibala- te rnen'n ne r:ı- <i<t ne so!da hiç 
rını şöyle anhıhyo:-: 

Deı iz oldukça dalgalı, Sek:z 
on bin tonluk bir vopur oldukça 
ya'pa y;:ıpacaktı. Normandi hiç 
bir şey duymadan yoluna gidi
yor. Kış ık bahçedeki kuş'ar 
bir :;eyden l:Nhıniyorlar. Yol
cular d:ı öyle . 

t~~t:an rekca-
, , ' , b" d ? • t .. 
~ o C.3, !Z en -'~ saa once 

lozi tereder. kafümış olan (Kü
nard) kump.ınyasının 45,000 
ton!uk (Akit~nya) transatlanti
ğini zeçtilı:. Sabah saat bire 
doğru iki vapur selamlaştılar. 
Sonra büyük İngiliz gemisi ge
ride kalarak yavaş yava~ ufuk
ta kayboldu. 

Normandi rekor sür'atini 
muhafaza ediyor. Dün 744 mil 
katettik. Saatte 29,76 mil. Bu 
bütün rekorlardan, hatta Ital
yan " Reks ,, vapurunun bir 
dc:acık elde ettiği 29,46 mil 
rokorundan çok üstündür. 

f\01 moıulıf1 lt11111 i<l1JYme,(,len nhrmu.~ 1·e.smı 
dalga yapmadan yağ gibi de-

Saatte ao milden fazla 
Saat 18. Kaptan güverte

sindeyim. Kumandan son sis
tem bütiin makinelerini bana 
gösteriyor: Çifte ses apareyi, 
uzaktan kumandana, lombozları 
arzuya göre kapatan su geç
mez kapılar, otomobiUerde ol-
duğu gibi katedilen mesafeyi 
ve heran sürati gösteren yazıcı 
makine. Burada şimdi görüyo
rum ki sUratimiz otuz mili 
bulmuş ve dünden beri böy-

nizin üzerinde kaydığını gör-
mek göz kamaştmcı bir ıey. 

Yolda balıkçı gemicilerine 
rastladık iptida bizim muazzam 
yığmımızdan korkar gibi oldu
lar. F:-tkat on metre yakınların· 
dan geçtiğimizi görünce, izimiz 
üzerinde hiç yalpaya tutulma
malarından adeta hayrette kal
dılar. Ncv-Y orktan geJen tel
graflar şimdiden bizi selamla
dıklarını, bütün gazetelerin 
Fransız tekrik zaferini alkışla
yorlar. 

Gök gürlüyor gibi 
Saat 18,30: Dışarıdan gelen 

bir gürültü He, 40 bin ciltlik 
vapur kütüphanesinden çıkıyo
rum. 25,000 tonluk Şamp!en 

Franıı:r. Transatlantiğiyle bulu
şuyoruz. O Nevyorktan dönü 
yor. Yepyen~. o da, oldukça 
uzak geçiyor. Uç defa tekrar
lanan selim düdüğünü anca" 
duyuyoruz. Fakat bizim üç gök 
gükrememizi o muhakkak p
zelce işitmiştir. Şamplen, ol 
dukça dalgalı olan denizde ha
tırı sayılır yalpalar yapıyor 
Normandi ise hareketsiz gibi, 
kayıyor. 25,000 tona karşı 80 
bin ton, bu tabii hesaba girer. 

Deniz tutmasından korkanlar 
bu kadar büyük, büyük, büyük 
bir vapurun neye yaradığını 

arbk sormasalar gerek. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yüzlerce ev soyan Celal yakalandı 
- Uoştmatı 1 ncı ~ahi ede. -

vaffakıyetleri serisine bir !abife 
daha ilave edilmiştir. İki yıl· 
danberi hırsızlık yapan bu ada
mın adı Celal ve doğum tarihi 
314 tür. Edirnede bir müddet 
polislik yapmıştır. Evlidir, dört 
erkek ve bir kız çocuğu var
dır. famirde bulunduğu iki sn· 
nedenberi lkiçeşmelikte İzmirli 
sokağında 28 numaralı evde 
oturmaktadır. 

Hırsızhklarının sayı
sını hatırlayamıyor 

CeJii fzmirde iki yıldanberi 
birçok hırsızlık yapbğını fakat 
bunların sayısını hatırJayama
dığmı söylemekte ve yalnız İki 
çesmelikte yirmi, Karşıyakada 

üç, Karantinada üç ve Bucada 
bir ev soyduğunu itiraf etmek
tedir. 

Karantinada 
Celal Karantinada Kastamo

ni sayJayı bay Saminin evine 
üç defa girmiş, tabak takımları 
ve çay takımlan ile bir heykel 
ve daha bazı şeyler çalmış ve 
bunları Hisarönünde pastacı 
Hafıza ve Nesim adında bir 
museviye satmıştır. O vnkit 
tabaklar araşhrma memur-
larınca bulunmuş , fakat 
fail, tanınmış bir sabıkalı ol
madığı için bir türlü eJe geçi
rilememişti. 

Cür'etini rrittikçe artıran Ce
lal bir gece İkiçeşmelik mm
takasında beş eve girmi~ bir 
saat, bir miktar para, bir al
tın kordon ile daha bazı eşya 
çalmıştı. Zabıta bunlardan yal
nız bir makas bulabilmişti. Ce
lal bu sefer çaldıklannı Niani
sa, Tire ve Akhisarda satmıştır. 

Bir gece Mısırlı caddesinde 
icra memuru bay Ziyanın evi 
aoyulmus, iki afbn bilezik, bir 
alhn ~üzilk ve bir albn besi 

bir yerde çalınmıştı. Bu hırsız· 

lığın faili de Celil olduğu an
fatılmıştır. Bu ev faresi ıki ay 
evvel bunları satmak üzere 
Arastada sarraf Bencuyaya gö
türmüş ve o sırada o civarda 
vazife ile bulunan polis araştır
ma memuru B. Necati kendisini 

görerek hüviyetini sormuştur. 
Celal hiç istifini bozmadan 
gümrükte çalıştığım, gümrük 
müdürünün akrabası olduğunu 
ve ihtiyacı dolayisi!e ailesine 
ait bulunan bu mücevheratı 
satbğım söylemiştir. 

Polis buna itimat etmiyerek: 
- Bizim usulümüz böyledir. 

Siz bir kefil göstermek mec
buriyetindesiniz. Aksi takdirde 
buyuruu karakola, demiştir. 

Açık göz hırsız vaziyetin 
. fenalaşacai'tnı anlayınca derhal 
polise bir bileziği bırakmış ve 
diğer mücevheratı yanına ala
rak: 

- Siz tutun bu bileziği .. 
Ben şimdi si7.e kefil getiririm. 

Diyerek oradan savuşmuş

tur. Bir dnba da izi buluna
manuştır. Celal faaliyeti Kar
şıya rnda müte"ddid evleri 
soyduktan sonra park üstünde 
H:ı 'il Rifat pa~a caddesinde 

1 mühendis bay Orhanın evine 
de girmiştir. Burada bir saat
tan fazla kalmış, tedarik etti
ği bir burgu ile gardoropları 
delerek ba}•an Orhana ait 
mücevheratı kamilen çal-
mıştır. 

Fakat bundan sonra zabita 
daha esaslı bir iz üzerinde 
araştırmalara koyulmut bulu 
nuyordu. Polis bay Necati bir 
gün Celalci Karşıyakada te
sadüf etmİf ise de bu adamm 
iki ay evvel arastada ken· 
diıine bir bilezik bırakıD sa-

vuıan adam olduğunda tered· 
düt etmiş, keyfiyeti amiri ko· 
r.niser bay Osmana haber ver 
miştir. Celil bu tereddüt dev 
resinden istifade ederek yİn< 
yakayı sıyırmıştır. 

Geçen Pazar gUnU 
Nöbete gelmekte olan ha~ 

Necati Karşıyakada Celali ço· 
cuklari e birlikte gezcrker 
görmüş, Bu dafa yanma yak· 
laşarak kendisini müşkülitlr 
karakola götürmüştür. Kara
kolda her şeyi inkar eden hır· 
sız araştırma dairesine getiri· 

lince araştırma komiseri ba) 
Osman tarafından sorguya çe· 
kilmişti.BayOsman Cdalio söz-

lerindeki karı ıklıktan istifadt 
etmeyi bilmiştir. Bundan sonra 
çorap söküğü gibi hırsızın iti
rafları l-aşlamıştır. Böylece Ce· 
lalin çaldığı eşyalar satıldığı 
ve saklanıldığı yerlerden alma
rak araştırma dairesine geti
rilmit ve sahiplerine teslim 
olunmu~tur. 

CeUll nasal çahyormu• 
Celil demiştir ki: 
- iki senedir İzmirde otu 

ruyor ve mütemadiyen hır· 
sızlıkla geçiniyordum . Kimse 
bunu farkına varmadı var
masına da imkan yoktu. 
Çünkü ben oturduğüm evden 
sabah elimde yemek sepetim 
ve başımda şimendifer kasketim 
ile çıkar ve akşamları ayni su
rette eve dönerdim. Herkeı 
beni şimendifer memuru bilirdi, 
gece hırsızlığa çıkncağım vakıt 
elimdeki polis düdüğünü sağ• 

sola çalar ve polislerle bekçi
Jerin bulundukları yeri anlardırr 
bu suretle po1islcri ve bekçiler 
hırsız'ık yapncağtm yerin aka 
tarafına göndermi, olurdum 
Bundan baıka ben hıraızhk ~İll 



·TAÇLI 
~DELiLER 

Tarihi Tefrika 
ikinci Kısım No. ...._ 

tiyar diplomatla Elizabetin işvesine 
aldanarak sırlannı veriyorlardı 

Kraliçe Elizabetin taç giyme 
..m ikinci kinunun on yedin
tl pü yapıhyordu. İngiliz 
.Wetinin bllyBk ehemmiyet 
ftl'd:ği bu merasime iıtirak 
tela papaslar bOyOk formalanm 
liJIDİf bulunuyor, · ilihilerini 
tlrean&m ediyorlardı. Fakat 
Jaca kraliçenin hatm• geçirme 
·•••m ıeliace hareketsiz du
ftlJOrlardı. 

lleruimde bulunan on bin
llrce kiti ........... i. baı

Bu birkaç dakika 
......,et kadar U18l allrmei• 
$ıtlzm•fb. Nibayet Carliale 
,.,.. Kraliçeaia Adeta yaiva· 
'lilaaana bakaa nazarlarma d_. 
~Mlmyarak bu -wuifeJi g6r

yuifeaini llzerine aldı. 
GlllDç bir vaziyete ıon ver
-)c iater gibi bir eline mu
Wcla yait, lteki eline de 
- alarak, ıelifi ıtızel hir ... 
fttte Kraliçen.İD batın• koydu. 
'8iliz Krallanndan hiçbiri bu 
~-r kaba bir ıurette temç 
..tilmit dejildi. Bu hakaretten 
a.i ıelen laeyecan halka ka
..,. sirayet etti. Eski bir Adet 
-cibince yeni hllkümdarın meı 
•yetini mlbıakqaya cür'et 
eclecek olan ad•mm ıurabna 
pncUanm atarak oaa dtlelloya 
.. et etmek mevkiinde olu 
lkalye de bu vazifesini yap

,. unutmuştu. 
Büt&n bunlara rağmen Eliza· 
t lngilten kraliçesi idi. Er· 

t.i gilnil Londra bqpapuı 
vkif edildi. Kraliçe Marya 

.-manına ait ihtilAslar ve sui-
:n.ıu"mallerin hesabını vermeğe 

pddı. Ayni ıaatta adliye 
~"·"lııııı-••n olan Artevek Heath iı· 
~""'-- etmek için emir aldı.Ken· 
~m·, e bildirildi ki kendi ibti· 

• ile çeJdlmeaH tekme ile 
11onlacak. Birinci 111da tercih 
.tti. Yerine geçen Nikola Aa· 
COD bir layiktı ve ilk defa ola-

ln,utennin aiyasal haya· 
da layık bir adam adJiye 

Mımırbiıma ıeçiyordu. Mahep 
iltifiklipi iabar eden bu 
1illallbı halk aiik6netle k&rfl· 

Eliubet ve Vilyam SeaiJ par· 
~-lltoya toplamata daYet 
=ı&nnnı verdiler. 

Kraliçaya tarafclar bir ekle· 
iiJet temini maksadı ile bitin 

ıerifler mlimeuillerini katoHk· 
İen aleyhtar olanlar ara1ından 
1epaek emrini aldılar. 

Margi Vinceater Ali divanla 
abnatın haldannı glrllfmei• 
memur edilmitti, D6rt bOkilm· 
dara hizmet etmif olan Margi
.m lıoı fikirleri Yardı. 

- Bir kral diyordu. duasını 
Rrecle yapana yap11n kraldır. 

Onun için bu kadar yiiksek 
'YQİfe giren bir pbsiyetle mn
c:adele kadar biç bir ıey ona 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

hiç kimlenin 
çok dikkat 

1 
garip görünemezdi. Fakat bü
yük divandaki papaalar onun 
görilşlerine ittirak etmiyorlardı. 

Seail kasalannı dolduamanın 
yolunu bulmuştu. Lordlar ve 
ıebirlerden ıelen mOmuailler 
kraliçeye daha ıevimli görün
mek için evlenmesini ve varis
lerinin belirmesini istiyorlardı. 

Bu istek kraliçenin hiç te 
hoıuna fitmedi. ParJamentodaa 
bu vadideki pyretlerini kısa 
keımesini iltedi. Elizabet di
yordu ki: 

- Evlenmek iltenem par
lamentoaan mluadaini ara• 
7acak c1eii1m- Flikat ben &I· 
daktea aonra: •Burada bakir 
Elizabet yabyo•" c&mlesinin 
mezar taıına yazılmasını is
terim. 

Daha ilk gilnden memleketin 
milmeasillerini ademi tenezztille 
bakmağa bqlamııb. 

Onlara : .. Centilmenler, dev· 
let itlerine karıımamanızı rica 
ederim" diyordu. 

Ya a,kları 
Elizabet beklretiadea çok 

hararetle bahlederdi. Buauala 
beraber ıefirleri pee g&Dleti 
ile kabul ederek onlara teni• 
Din teshir edici ghellitini p• 
termekte mahzur g6rmiyordu. 
Eaki diplomatlar : 

- Kraliçe çok sevimlidir Ye 
miıafirpırverdir, diyorlardı. 

Taze, beyaz bir vücudu bol 
bol ıeyretmekten hOf)ancLklan 
mnhakkakb. Onlar ne kadar 
memnunsalar Elizabet t& o 
kadar memnundu. Zira bu it· 
veleri bOfll değildi. Kaıla g&z 
arumda diplomatların ağızla· 

randan ne SJrlar kopa
nyordu • 

Filhakika Flipin portreıi Eli· 
zabetin yatak oduında ud
mııb. Fakat bunu asan kraliçe 
Mariden bqka11 dejildi, Eliza. 
bet bu Taziyeti aiyasal bir mak
utla deiift rmek ilte•emifti. 

ihtiyar bir kurt olan ispanya 
aefiri dik dl Ferya bile diğer· 
leri fibi aldaDDHftı. 

B&ballDID ıaltanattan çe· 
kilmeai berine lıpanya kralı 
olan Filibı ıunlan yazıyordu: 
.. Kraliçe rumiııizi yata;mın 
bafUCUDa umııbr. Onu her 
dakika zeylde ve derin bir 
qld 1eyrecliyor. 

-= Sol&M ear -
.......................................... 

Takas komisyonu 
Taku heyeti dnn sabah ti

caret oda11Dda vali muavininin 
batkanhğıada toplanmıtbr. Bu 
toplaabda Cumhuriyet Merkez 

bankası tarafından ltalyan ala
caldıJannın bloka eclilen para· 
lan mukabilinde yapalacak ilı

racabn ıekil Ye kıymeti tetkik 
edilerek karara bağlannuıbr. 

Borsa komiseri 
Tayin edildi 

Epiy mllddettenberi münhal 
bulunan bona komaerliğine 
iki ytlz lira ncretle ehenomi 
bakanlığı mllraloplerinden bay 
Hidayet tayin edilmittir. 

Bıçak çakmlf 
Keçecilerde Şnkran 10ka-

ğmda berber kalfası Ali oğlu 
SIUeyman bili ıebep Y uin 

Meh•et tarafından ken· 

Bağlar Ne Halde? Kemalpaşa 
••••• 

Bağlanna Kükürt Atamıyan Bağcı- Belediye işleri 
lar Büyük Endişededir Yolunda gidiyor 
Kemalpap Bağlannda Hastalık Kemalpaf& S (Ôzel) -lzmirin 

L•alpaıa, S (Ôzel] - Şu ı beri beBmizi dotruıtamadık. çok verimli ve sevimli kazala-
flhllerile hatlarda kllkllrd at• Bu yıl maheullhı fazla olmama nndan biri olan kazamızda IOn 
mak llzımgelmektedir. Fakat, ye belki de iyi bir fiatla ubl· glbalerde pek büyiik defiıik-
hal •e vakb yerinde olmıyan ma11 tlmid edildiğine göre yii· likler göze çarpmaktadır. 
rençperler, bir tlirlil knkürt te- zimtlz ,Wecek ve borçlarımız- Son seçmede belediye bq-
darik edemedikleri için en il- dan bir lmmmı ödemek kabil kanbğına ıetirilen Erzincanlı 
zımlı olan bu ameliye maalesef oia.~~k ~e ~e, bağımızdan &mid Bay Abmedin Himmet ve ray-
yapılamamaktadır. ettigımız mıktarda mahalli ala- retile belediye etrafında göz 

Geçen ve daha evvelki yıl- catmızı zannetmiyoruz. Çüukn alıcı bir bahçe meydana reti-
lar, ktikürt için bazı müessese• kil ii: alamadık, bağlara ata- rilmiş ve yanı başına da fenni 
ler tarafından rençberlere ko- hkidı • bŞur~da, b~ada hasta• bir tavuk evi tesis edilmıttir. 
laylık g8sterildiği halde bu yıl Bizar bun aıı ıttie.rme.ı~ .~adı.. Kazanın şimdiye kadar mühmel 
h d b k 1 1 k l un ne ceaını ıyı gör- 1 k 1 • 

eme ense u o ayı yapı - miyoruz! ve muatta a an ve hıç te ba-
mamakta ve rençberi hakiki Diye derd yan ktadı 1 kılmıyan, ibtiyacab da bu ara· 
bir dllfllnce almaktadır. Şu aıralar rençberi:a en ~ da yoluna girmiş, mevcut fınn-
~ğa k~kiirt atılmazsa, o bağ blı bir zamanıdır.. Her~an • lar, memurlar tarafından her-

çeııd çetıd hastalıklarla karşı- b" ren d kilkOrt d • il ,_!1 gOn kontrola tabi tutulmuıtur 
la 

·b t · y d . ır çper e eı &u- • 
ıır ve nı aye o tlag an ıste- kil dün b t b al k Bu itibarla kazanın herhan-

nildiği derecede fayda bekle- b r odş . or atını aca gi bir fmnı~da aramı eksik 
nemez ef parası ahı yoktur. Enelce • 
Bun~n blyle olduğunu bilen yapılagelen kolayhldar da bu ha~ur ve yahut yanık bir ek 

rençberler, timdi büyük bir yıl ortadan kalclınlmııhr. Şimdi mege tesadnf e~enin imkinı 
endite içinde buluamaktaclırlar. rençber, ellerini kaVUflunDUf, ~afmaA~tır t B~edıye baıkaaı 
Klkllrt ablamıyan bazı bat- iti oluruna bırakmııbr. ııhtati il: ~:=ın oi:u:U~ 
larda balhk denilen haıtahjın KOkOrt meseleıi dllzeltilme• midik ba-uaunda da çok tiffz 
bqıanermesi de yazdıldan· diği ve rençbere kolayhldar da•ranmaktadır. Evvelce birer 
mızın bilyik bir delilidir. Han· 16aterilmediti tekdirde, birçok mezbeleliğe çevrilmiı olan ma-
li rençberle konuıursanıı ko· haıtahldann bağlara musallat hail~. aral~nnda bir küre~ silp· 

1 d·kı • laf d la .x..-.l-- k k .. b.lir rüntuye bıle teıadiif edıleme· 
auıunm; lly e ı en ıu ur: o ca& ... ut111r or a ı • mekt t ·znk bala e ve emı ara n 

- Pamu puruı yılından· O. O. akşamlara kadar çalııbnlarak 

Bir f elik et tafsilitı 
··--·-·· Ketta şarını yıkan zel~lede 50 bin 

öldü - 3 şar yıkıldı 
ıemaı:~/• 1 inci 11aht"fede- ~u~ç derecede meı'um bir ıes· 

• ça çırpı yapılmış kul· 11zbkten IOra • ki o ıırada rece 
belenne kadar bütün yapılan kutlan Ye 6lilye Qrüyen köpek-
yere 1ermiıtir. ler bile ıumuş.lardı • üzerimiz· 

Orta Asyanın en önemli pa· den llir elektrik ceryanı geçi• 
zarJanndan biri olan ve Afga· yor gibi bir py duyduk. Gak 
nistan Pencab anamda bqhca ıtırlem..W amhıaa. bir glrlltl 
tranalt mel'keaial tetldl ... .._tar ptbyarak hep 
den ketta ıar artık birden devrildi ... 
yoktur. Dünkü ıar bugün Yanık kokan bir toz yığını 
biçimıiz taı yığınlarından, bü- havayı kapladı. Etrafımda bir 
külmüı demirlerden. ezilmiı çok kimseler deliriyor ve ba-
direklerden ibarettir. Bu yıkın· jırarak kaçıyorlardı. Yerliler 
tılann içinden de iniltiler al- "Rama, Rama!,. diye bağırarak 
mek ilzere olanların bırıltılan tannnın merhametine sığınıyor
yaralıların çığlıkları yükseliyor. Jardı, Sonra, az sonra, her ta· 
Öte tarafta da artık evleri kal- rafı bir öliim slikqtu kapladı. 
mıyanlar Yeya familyalarının bir Korkunç hadise öğrenilir 
veya bir kaç kifilini kaybeden• ağrenilmez yeyecek ve ıu dolu 
ler ağlqıyorlar. vaıoıılarla doktorlar ve haata 

Kettaya yakın diğer iki bakıcılar g6nderildi. Demiryo· 
pr olan Ma ;tun ve Kalad da lunun bozulmadığı ve treplerin 

gecikmeden Kettaya varabile· 
hemen büıbiltlln 71kılmış· 
lardır. Blltiin ilkede haber celderi umuluyor. 

Yıkıntıların altından çıkan· 
Yerilen elli bin kurbanm yOz lu bir çok Avrupah ile 153 
kadarı Avrupahdıılar. yerli hamae1e kaldınlm11tır 
Kelt' rılunblerı ereeında •• kUrtanlmalan umuluyor. 

Sanuabmn merkezi anlqılan Staf kolleji ile k11la battan 
tayyare alanı ve Avrupa ma· bqa harap olmqtur. Tayyu.
haDeai idi. Topraitn içini alUlıt ler ~mıı olarak enku 
eden birbiri ardınca~ anın- altında duruyor. En çok kur-
bya bir tek kltk bile dayana· mnlar ahalinin daracık yerlerde 
mam•p. Kampın uçak filoti- otardaldan yerli maballuind .. 
lalanna ••• •P 4S 81lbay Ye clir. Merkez c:addeainin yıkın· 
-"•• • bir liYil Ye beı ço· tılan arumc:la 1anım da çık
cti.:Cklan altında açılan 1a- mat " tiddetJi bir rlzsılrm te
n • Ye yılunblar altmda Iİrİ altmcla pek çabuk yayıl• 
kaybolmutlardır. Otuz kadar Dllfbr· 
Avrupalı da e~Jerinin eakazı Polia ku••etleri mah•oldujıı 
altında ezilmi,Jerdir. Bu zavalh lpa kurtarma itlerini timdi 
ilin lngiliı ilbayı olan Sir Hor· ordu ilmektedir. Karaıiden 
man Kantor felAkıttın macin pnderilen bir trenin Kettaya 
gibi kurtulmuıtur. ftracajı ....ıu,or. Karatid•• 

ilk ..,..bJI takip eden bildirildijine gire, Afraniatan· 
çıilıldanlaa açrarcuma uya· da Kandalıar pn da zelaele· 
m ilbay keacll familyuı er- den zarar ,armlftlr. 
klmm uyaadll'llllf: •Çabuk, Ketta balı__.• aıfl idare 
kapılara 11ğımnız,, emrini Yer· illa edilmi..... Huust uçak
mİftİr. Bir aniye 10nra eY yı· lana ha mıatakadan geçmeıi 
kılıyordu. Ancak ilbayın 6ğtl· y-k edilmiıtir. Buraya git
dlbıll takip edenler kurtulmuı- mek iıtiyenler permi almağa 

lardır. Bir kurtulenın mecburdurlar. Delıfet ve açlık 
enlaHddarı içinde kalan ah.ıi aruında ka· 

nşıklıklar da çıkmııtır. 

bütün mhahrafat toplattınl· 
•aktadır. 

Belediyenin çabtkanlığı ara· 
aında en ziyade zikre ıayan 
olan kıa•ı de, halkın içtiti 
suyun, fenni ıekilde takai•a 
ta konmuı olmasındadır . 

Pınarlardan akan sular, mik
rop g&rmiyecek bir vaziyete 
ıetirilmit ve halka •hhl •e 
fenni ıu içtirmek prefini tim· 
diki beladiye heyeti elde et
mit bal1111111ıktadır .. 

Bu meyanda belt"diyenin 
ihtikar denilen belayada mey
dan vermemesi takdir ve ıit5· 
yııla yad edilmiye aezadır •• 

Cuma günleri, Kiraz bayra
mı için İzmirclen •• ci•ardaa 
gelen halka lahit fiatlia Kiru 
sablmaııaın da &ntıne g~l
mittir. Her k6fe llzerine Kira
zın ıimdiki fiah olan on ku
nqluk bir yafta kondurulmuş 
ve bu fiattan fazla satanlara 
atır cezalar tertib edilmiştir. 

Kaza kahvehane, ticaretha
nelerinde de 1emizliğe çok ria
yet edilmektedir· 

. Zirai aeayıf 
Zirai a.~ayış ta mnkemmel 

denecek ıurette takip edilmek-
tedir. Bu hususta mtlracutlar 
yok denecek derecededir. 

Kazanın bq belhı olan bir 
de ıu hiklyeai vardır ki kavga 
d6itlf Ye aihayet &inme kadar 
neticelenen bu beli da, bele· 
diyenin aıkı tedbirleri arumda 
tamamen dilzeltilmiftlr. Bat ve 
bahçelere alatbnlan bu nyun 
tenlab da bir uaule bağlanmıı 
•• ti•di tek bir tiklyet dahi 
kalmıyarak her rençbere icab 
eden ıuyua verilmai koatrola 
tabi tutalmafbu'. 

Belecliyeaba ba ~ 
takdir eclerken, gOnler geçtitf 
halde bazı yurddaıların bugOn 
gel, yarın ıel, kaidesinin tat-
bikatı karflllnda bir nüfuı cüz· 
dam almap mu•affak olama
dıldannı da kaydetmek zaru
retindeyiz .• 

Mlidclet bitmit dimektir. Sa
atlarca uzak ır esafeden gelen 
yurddqlırı J usa fU meYIİm 
zamanında oyalamak hiç te 
doiru olmasa gerektir .. 

Bu dairede biraz kıpırdama 
hareketi tlrdlljibnilz takdirde, 
tllkranlanaun yazacağımız baı
hca vazifelerimizdendir ..• 

o.o. 

Zabıta 

Yankeslclllk 
Allancakta Mea'udiye cadde

ıinde ıeyyar balıkçı Ali otlu 
Mehmet phlu g&ne tanıya· 
bileaği iki kiıi tarafından 150 
kuruı paraaının yaakuicilik 
ıuretile çalındığını iddia etmif · 
tir. 
Karde,ınl dllvmu, ve 

Yaralamı' 
Bayraklıda oturan Sadettfn 

oğlu Enver, zabıtaya mllracaatla 
ailevi bir meseleden dolayı 

aralannda çıkan ka•ga sonunda 
biraderi Halil tarafından tatlar 
ve sol kolundan bıçakla yara
landığıni iddia ve şiklyet et
miştir. Zabıtaca tahkikata baı
lanmııtır. 

&arhotluk 
Mezarlıkhqında Mehmet oğln 

Mustafa ve Nazif oğlu Abdullah 
urhoı olarak bağırdıklanndan 
yakalanmışlardır. 

Taarruz 
KızılçulJu dereainde Hamdi 

oğlu Muhtar Te Recep oğlu 
Nilzhet, yanlannda musevi E.
troma kızı Rena ile gezmekte
ler iken urarkeı TOma lbra
him ze, kardeşi Cemal tarafla
nndan kenclilerine taarrm edil
mit ve Renanın 15 liraıı a'ıa
mıfbı. Zabıtaca tahkinata bq
lanmıtbr. 

Bir iddia ve •lklJ•I 
Çorakkapıda lsmayiJ otlu 

10 yqlannda Nuri adındaki 
çocuk Murad otlu 13 yatla
nnda Sababiddin ve HBH,m 
oğlu 13 yaılannda Ahmet ta
rafından d6tnld0ğ0n0 iddia 
ve ıikiyet ettipdea zabıtaca 
tahkikata bq!anmııbr . 

ao llra çalmıt 
Karşıyakada Osman zade 

Reıadiye sokağında aziz ka
nıı bayan Hayriye zabıtaya 
müracaatla evine giren belir
ıiz bir hırsız tarafından kon· 
ıoluna anahtar uydurulmak 
ıuretile yirmi lira parasımn 
pJwkitm iddia etmiı Ye 
tahkikata baılanmlfbr. 

Borsa Haberleri 
DUn Boraada 

Yapılan 8a11,ıar 
~ 

Uz Om 
Çu. Alıcı 
162 Jiro ve Şn. 
132 M J Taranto 
115 H Alyoti 
64 H Z Ahmet 
25 Vitel 
ıs D Arditi 

6 J Kohen 
. SS9 Yelda 

Fiat 
8 so 12 so 
7 50 12 37 
9 25 11 6~ 
9 11 
9 12 9 12 

10 12 10 12 
11 59 11 50 

Zahire lloPsaaı 
Çu. Alıcı Faat 

8850 Butclay 4 
10 Akdan 3 31 

lSO ton Bakla 4 68 
46 balye pmnuk 48 

1• 868 K Palamut 180 
14705 kilo yapak 45 7S 

946 kilo çam fıı sı 

"' 

4 30 
s 31 
4 68 

48 
430 
46 50 
31 

Para Piyasası 
. s 6 1955 

Aht Sabf 
Mark 50 SO 51 25 
l.terlin 622 628 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 79 30 
Belga 21 25 21 75 
ltalyaa lireti 10 3S 10 42 
lsviçre Fnm. 40 75 41 25 
Florin 85 85 37 
Kr. Çekoslo. S 24 S 27 
Auatr. Silini 23 50 24 
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e. Yi: 'a · re ~: • n 
JJeratı 
da;relcıın mubabera. 

ı ' .ı o• el ~<lareleri para al
ı t 'd" 1) nam~ . a ı 1. "c mi nıuhabc-

1ıt~n para n ınacaiFına dair • C> 

k.ın kanun nl.:kadarlara teb-

liğ edilmiştir. l.:anuna nnaran 

her n· mi da:ı·e kendiı e ait 

o'an r.. lttup ve telgraf'arı ayn 

bir deftere yaz::cak ve sene 

sonunda posta idaresile hesap
laıacaktır. 

)oktor 

Deri ve tenasül has
lahkları m~tahar.sısı 
l<.erneraltı Şamlı sokak No. 19 
. Saat ondan on ikiye ve 
~ki buçuktan altıya kadar 
astalannı kabul eder. , 

~---~11ı1111!!!:•'!!-~ 

Kiralık Ev 
G·· 

oztcpede Tramvay caddesinde 
de · nıı kıyısında ( 846 )numaralı 
C\' tıcuz şartlarla kiralıktır. Ha

vadar 'Ve konforlü olan bu evi 

~örmek ve uz!aşmak istiyenlcr 
ıçcrdckilcre müracaat etmeli
dirıer 

Parı faku ksinden diplomnlı 
Oi . tabipleri ve 

l\t O eratörleri 
nzalter ~roğul 
t~ıtta) Çetindağ 

Hastalarını h .. b h 
saat doku er gun sa a 
B ı zdan baş!ıyarak 

ey,er - Nuınan ~ad S 21 
numralı mu h e · 
k ayene anelerinde 

abul ederler. 
T eleton : 3921 

Pazar ve sah 9 dan 11 e 
kadar memleket hastanesinde 

Devlet Deıniryol
larından : 
. 18 ile 28 yaş arası gençle

rın askerlikle alakası olmıyan 

ve bedenleri sağlam görülen
lerde · "h n ımti ala hareket şakirdi 
alınacakbr. 

Girmek istiyenler orta mek
tepten diplomalı olacaklardır. 
Lise diploması bulunanlar mü
sa bakasız alınırlar. 

1\1üsabakn imtihanı 20/6/935 
perşembe günü Ankarada umn-

!11İ • müdürlükte, Haydarpaşa, 
lzmır, Kayseri ve Adanada 

iıletme müfettişliklerinde yapı
lacaktır. 

O .AÇOGLU 
Memlef,el hastanesi 

Dahiliye Mütehassıs1 
Muaj er.ehanesini 2 nci Bey-

ler zo\a ~,mdn 65 numaraya 
nakietmi<:tir. Tel. 3956 

Evi Ka. ant:na tram· cad-
desi o. 590 Tel. 2~<t:i 

lzmır BP-ledlyeslnden: 
1 - 40,43 lira bedeli mu

hammenli ÇayırJıbahçede 95 
adanın 162,50 metre murab-

bamdaki 6 snyılı ar.sanm satışı.· @ 

Belediye Başkatibliğindaki şart 7./.: 
namesi veçhile 11-6-935 sah 

günü saat 16 da açık arttır

ma ile ihale edilecektir. İştirak 

için 4 lira muvakkat teminatla 
sövlenen gün ve saata kadar 
komisyona gelinir. 

27, 2, 6, 9 1531 [736J 
- 47, 75 lira bedeli mu

hammenli Kahramanlarda hah 

fabrikası önünde 95 adanm 

175 metre murabbaındaki 10 
sayılı arsasının satışı belediye 

başkatipliğindeki şartnamesi 

veçhle 8-6-935 cumartesi günü 
saat 16 da açık arttırma ile 
ihale edilecektir. fştirak için 
4 lira muvakkat teminatla söyle
nen gün ve saata kadar ko
misyona gelinir. 

22-26-30 6 (714) 1487 
1 - 1490,26 lira bedeli ke

şifli Karşıyaka suyu dağ tesi
satı bekçilerine iki baraka in
şası belediye başkitipliğindeki 
keşif, şartname ve planı daire
sinde 25-6-935 salı günü saat 
l O da aÇJk eksiltme ile ihale 
edilecektir. f ştirak için 112 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
gün ve saata kad'!r belediye 
komisyonuna gelinir. 

2 - 5619,35 lira bedeli ke
şifli Karşıyaka Yamanlar suyu 
dağ tesisatındaki menba top
lama havuzu ve yükkıranlan
nm memnu aaba içine almma · 
Iarı için 6490 metre murabbaı 
•aha etrafına dikenli tel örgil 
ve 1650 metre tulündc hendek 

açılması ve saire işi belediye 
başkatipliğindeki keşif ve şart
namesi dairesinde 25-6-935 salı 
g-ünü saat 1 O da açık eksiltme 
ile ihale cdilec~ktir. 

İştirak iç.in 422 Hra muvak
kat teminatla .söylenen gün ve 
saata kadar belediye :komisyo
nuna gelinir. 

1 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. Ambalaj ve komprime· 

lerin üzerinde halisliğini fekeffül 

eden E9 m a r kası n ı a rayını z. 

motörü 
Onaltı beygir kuvvetindedir. Pek az gaz sarfeder. Doyç 

fabrikasının en meşhur mo:felidir. Temiz bakılmışbr. En 
ufak bir kusur ve arızası yoktur. İşletip görmek şartile 
satılıktır. 

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

Çeşmede Rasimpalas 
15 Haziranda açılıyor 

Yaz mevsimini Çeşmenin eğlenceli plajında ve sağlık 
ılıcalannda geçirmek istiyen yurddaşlar Çeşmedeki 
Raslmpaıas oteline lnmelldlrler 

Konforu ve eğlenceyi orada bulacaklardır 
2-15 (769) b.3 

Fena Havanın Tesiratından 
Nasıl Muhafaza Etmeli? 

ı Her hnvada dışnn be rengindeki Toka-

l çıkmağa, rüzgarın ve fon kremini tatbik 

ı . 

S-an11e s 

Türiye Mensuca - Fabrikaları 
Türk Limitet ş·rl<eti 

Şehitler Caddesi r~akara Sokak 
Posta Kutusu 12& ızmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, lcaster
katlamr kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FİA TLARIMIZI f STEYf NİZ 

Zıd şeyler ir raya geiınezler, 
GRiPiN ile baş a~rı .. ı S?ihi ••• 

Bir tek 
kaçe 

f GRİPIN 

ı 
Bazan 
Baş, diş, 

sinir ve ada
le ağrılarını 
dindirerek 
günü nüzU 
kurtarır. 

Sazan da 
Nezle, bron

şit, gripi ge
çirerek bun
ların doğu
racağı bü
yük hasta
lıkları önler 
ve hayatını
zı kurtarır. 

s 

1 
l!!J 

1 
i tecrübe ediniz! 

Bütün eczanelerde bulunur. Fiatt 7 ,s kuruştur 

GR• p• N . Radyolin diş macunu fabrikasının ~utahas~ı~ 
1 1 • kimyagerleri tarafından imal edılmektedır 

Amatör Fotoğraf işleri 
ÇABUK 

ucuz 
TEMİZ 

YAPILIR 

Refi Lütfi Or Resimevi 

Daima Gen , Daima Güzel 

İsteklilerden orta mektep 
d~ploması ~.. ...tc.n .... r~n bu şe
hırlere imtıhan için gidip gel
rtıeleri parasız yapılır. İsti.dalar 
"e diploma suretleri bulunduk
ları yerin poJis vl..ya zabıta 
im!rinden alacakları iyi huy 
kagıdmı ve askerlik vesikala
rını yukarıdaki makamlara 
15-6-935 e kadar gönderilmİf 
ve nereden trene binecekleri 
biltr~lmiş olmalıdır. 

3 - 5318 lira bedeli keşifli 
Karşıyaka Bostanlı mevkiinde 
yapılacak rıhtım imalat ve adi 
döşeme işi belediye başkiitip
Jiğindeki keşif, ve şartnamesi 
veçhle 25-6-935 salı günü saat 
1 O da açık eksiltme ile ihale 
edılecektir. 

ynğ'murun tesir atına ediniz. Siz uyurken 1 
1 maruz lcalmağa mec- cildinizi besler ve 
' bur o!an bir kadın gençleştirir. Sabah-

1 
tanırım. Böyle iken NERMİN l/E ları da keza cildin 

.. mtihanda kazananlnra .şim
dılık otuz. bir lira kadar ücret 
verilecektir. Alb ay sonra tel
graf İmtihanı verenlerin aylık
ları 45 liraya arttırılacaktır. 

5 - 6 1631 (778) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Z AY ı· 
Osmanlı bankasının 1101 

sayılı ve 21/3/934 tarihli lzmir 
It~alfit gümrüğüne verdiği te
mınat mektubunun karşılığı 
olan Gümrük teminat makbuzu 
2'aip olmuştur. Hükmü kalma
dığı ilan olunur. 

Şark Sanayi Kumpanyası 
Türk Anonim Şirketi 

1635 '790) 

İştirak için 402 lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar belediyedeki ko
misyona gel;nir. 

4 - 595 lirn bedeli keşifli 

T epeciktc Y eğitlerdc Koca tepe 
sokağında adi döşeme yapıl
ması işi he'ediye başkiitip!iğin· 
deki şartname ve keşifnamesi 
veçhle 25-6-935 salı günü saat 

1 10 da açıl: eksiltme ile ihale 
I edilecektir. 

1 
İştirak için 45 lira muvakkat 

teminatla söylenen gün \'e sn

ata kadar bdediyedeki komis
yona gelinir. 

5 - 743 lira bedeli keşifli 
Değirmendağ şosesinin esaslı 
tamiri işi belediye başkitipli

ğindeki keşif ve şartnamesi 
veçhle 25-6-935 salı günü sa
at 10 da açık eksiltme ile iha
le edilecektir. 

iştirak için 56 lira muvak
kat teminatla söylenen gün ~e 
saata kadar belediyedeki ko
misyona gelinir. 

6-11-17-23 (788) 1641 

1 

teni şayam hayret BEYA ı~ı.t< BİR. cİL 1 bir unsuru olan be· 
bir derecede ter V"" yuNUrr R N yaz rengindeki (yağ-

' uAOıNLA !. ) T l 1 k • 
ı taze, cildi yumuşak "r-N aüYUI<_ sız ornon remı-
ı ~' ' ı R ni tatbik ediniz. Cild" , ve berrak idi. Şaş- CA z i BE S ı D 

1 tım ve sordum. Sen beyaz atıp, kuvvet
lendireceği gibi açık 

1 ki b~tün gün tesiratı ~~ , m~!lamatı ve siyah 
havaıycye nıuruz bu- ( ·· benekleri izale ve 
1unuyorsun. Na!llı) olu- : - gudedatın taharrü-
yor da be,erenin kır- şünü teskin eder. Bu 
mızılanmasmı ve sertleşmesini usul dairesinde To~a!on kremini 1 
mencdebiliyorsun ? işte verdiği kullanan her kadın, tenıne ver-1 
basit cevabı : diği mat ve yumuşak manzara-: 

Yatmaz.dan evvel cilt için pclc dan dolayı so, derce~ memnun 
mükemmel bir unsur o!an pem- ve mütehayyir kalır. 1 

ze bildirmeleri ilim olunur. 
Ruznamci müzakerat: 
1 - Idare ve mürakabe he

yeti raporlarının okunması. 

2 - 934 senesi muamelat ve 
hesabatının tetkik ve tasdıkile 
idare ve ınürakabe heyetinin 
ibrası. 

3 - Tahnkkuk eden temet
tuun tevziin~ karar verilmesi. 

4 - üddeti biten idare ve 
mürakabe heyetinin yeniden 
seçilmesi. 

5 - Mürakabe ve idare he
yeti ücretlerinin tayini. 

1640 (789) 

Balsaınin Kremi 
Elli senelik bir maziye malik ve dünyanın her tarafınd-. tak

dir kazanmış güzellik kremidir. Cildinizin daima güzellik ve ta
zeliğini muhafaza eder. Balsamin kremi memleketimiz.in kibar 
mahafilinde rağbet bulmuş ciddi bir martJdır. Çilleri ve buru
şukları izale ederek tene fevkalade bir cazibe b~hşeder .. Ru~
nü\•az lcokusile ayrıca şöhret kazanmıştır. Balsamın kremı kati-
yen kurumaz. Teninizin fatif tazeliğini cildinizin cazip taravetini 
ancak Balsamin ile meydana çıkarabilirsiniz. B r defa Balsamin 
kullanan başka krem kulJanamaz. Tanınmış ıtnyat mağazalariyle 
biıyük eczanelerde bulunur. 
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Fratelli Sperco 
Vaour Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
CERES vapuru 3 haziranda 

gelip 6 haziranda Anvers, Rot
tcrdam, 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
cakbr. 

UL YSSES vapuru 15 ha
ziranda gelip 23 mayısta An
Yers, Amslerdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA OR1ENT LıNıEN 

r.oRDLANDvapuru 4 haziranda 
' Rotterdam, Hamburg, K open

hage, Dantzig, Gdynia, Gotc
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük aJacaktar. 

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

NATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
lzmir - N evyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
TAMESIS vapuru 18 hazi-

randa lzmırdcn (doğru)Nevyork 
için yük alacaktır. 

.SERVlCE MARITİM RUUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

bir muntaz 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 temmuzda Malta,Mar
ıilya ve Barcelon JimanJarına 
hareket ededel<tir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes

uliyet kabul etmez. 
Fazfa tafsilat için İkinci kor-

donda T abmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLı 
SPERCO vapur acenteliğine 

müracaat edilmesi rica olunur. 

T eJefon: 2004-2050 

J •• ., ... ~ .• . . 

. v. 
\V. F. H. Van Der 

Ze~ & Co. 
DEUTSCH ELEVANTE LINIE 

AKKA \•apuru 19 mayısta 

bekleniyor. Hamburg ve An
versten 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 ha7.İranda 

bekleniyor. Budapeşte, Bratis
lava ve Viyana için yük ala
caktır. 

DUNA vapuru 30 haziranda 
bekleniyor. Budapeşte, Bratis
lava ve Viyana için yük ala
cakhr. 

JOBNSON W ARREN Lines L TD 
Liverpool 

QUERNMORE vapuru 18 
mayısta bekleniyor. Liverpool 

dan yük çıkaracak ve Burgas 
Varna, Köstencc, Galaç ve 

Braila için yü~ alacaktır. 

THE EXPORT STAEMRHJP 
CORPORATION 

EXARCH vapuru 2 hazirana 

doğru bekleniyor. Nevyork için 
yük alacakbr. 

Vurut tarihleri ve vapurların 

isimleri üzerine mesuliyet ka-
• bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

-c ::e 

Doktor 

A. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza lınlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALll{LARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 

cım ...... am .. Bm~Bl'JlllBi'.IE'S 

Zonguldak 
1':ider.& Kömürü 

0,10 y1kanmış kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakcndr. satış kilosu 1,5 kuruş 

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

F. Perpinvani 
Mai-aza.sında bulacaksınız 

T e!efon 3937 

·-, .,.., • • ~ • • __ ; :; ~~ ,' , ~ r • • ... - ·.;:. ~ " 4..$ 

PLATT 

En ufak yedek parça!airyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 834 IZMIR 

Oliver Ve Şii . • U.7.7..LZXZ/.Y..L7.7-7..0J.../.7.:7.J./-7..ZJ. ,AJ1 

ilk ve orta ınektep ,,--
LİMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRfNCi 

KORDON TEL. 2443 
Dl IE ELLERMAN LlNES L TD. 

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

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

THURSO vapuru haı.iran 
ortasında HuH, Anvers ve 
Londradan gelip tahliyede bu· 
lunacak ve aynı zamanda Lon-
dra ve Hull için yük alacaktır. 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapur!arın isimleri üzerine mesu' 

liyet kabul edilmez. 

" 'f alebe velilerine 
~ İlk ve orta mektep tale-

beleri yetiştirıneğe muktedir 
bir muallim hususi ders ver

~ mektedir. Arzu edenler(Yeni 
~ Asır ) da S. C. adresine 
~ müracaat etmelidirler. 
~ 1 - 5 
t-ir777 ////7o.l'VQ-'f{'''7777Y'AJ"Jti. 

Göz Hekimi 

MitatOrel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baa3ı yanında. 

Numara: 23 
T clefon: 3434 

24-26 (229) 
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TAZE TEMiZ UCUZ 
iLAÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞiTLERt 

Haımui Nüzhet 

Sıhhat Eczanesı 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karşısında 

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

Eczacı başı 
Süleyman Ferit 

Şifa 
Eczanesi 
İzmirin en temiz en ucuz ve 

en taze ilaç satan tıbbi lüks 
müessesesidir. 

Fenni Gözlük 

Sıhh korsalar 

Barometre 
Tuvalet ç~şitleri 

Lastik eşya 
Termozlar 
Yerli, ecnebi mustahzar?ar 
ender bulunan ilaç çeşitleri 

daima birinci mal ve her yer
den çok ucuzdur.' 

~----------------------, Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya 

Ll.KTİN 
ile baflayınız. 

Çocuk hastalıkları mutchassısı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından sureti hususiycde hazırlanan 

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

Kemikleri kuvvetlendirir. Elleri sıkıştırır. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtanr. 

Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
ECZA J>E/JO::> U , ...................................... ,, 

Kırıklık, baş a~rısı 
ve bilhassa 

SITMAYI 
karşılamak için 

Lııtfi kinin 
Komprimelerini 

alınız. 

MARKA 
ve 

AMBALAJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli hu] uıınıak · 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden sorunuz ~eya sizde bir ıişc alınız 
Her eczanede vardır 

~----------------------' 
lzmirde Gözlük için tek 

bir söz vardır 

ezacı Kemal A.ktaş 
Hilal Eczanesi 

Fenni gözlüklerin her ciı;ıs ve çeşidi güneş, spor, şoför göz
lükleri ile en nadide . her ~ı?.s opt.~ ~.şy~, baromctro, iırromctro 
altimetro padometro ıle bulun fennı olçulcr 

Son moda Pau os opik gözlükler 

,.. . ,.-ı r ~ ~+ r.. .,,,.,.,. . ..") -· . - ·~" .,. 'ıl .. 
ı '•·',_,., ..... , ... ,., - ... ~:·""'· ..... ~~· .. · ;.-< ı··.P,'.r,! ... ~ef.. •••• ,. 

OTEL BRISTOL 
--- --

Birinci Sınıf --
.... Lüks Otel 

Bütün lznıirliler burada buluşurlar 

-- T epeba~ı Beyoğlu ==== 
Müsteciri: BUtUn lzmlrlllerln teveccUhUnU 

kazanmış ÔMER LÜTFÜ'dür 

Umum Hastalarrn azarı Dikkatine 
~n s.on .. sistem .. mid~, ka1!n ,bağırsak, böbrek ve doğru

netıcesı luzun: gosterılen pılotlu, pilotsuz kauçuk korsalar 
ka~ık bağları, düztabanlar için taban korsalan gayri tabii 
dogan çocuklarm vücutlarındaki ' iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışına esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için kornalar. 

TuRKıYENtN YEGANE MuESSESESı VE ESERLER• 
ıLE RAGBET v\! ITıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEII. SSISI 

za 
Bey tarafından yapılır 

Kcıbul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

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

Toptan ve perakende deposu 
-

Em~ik ve Eytam bankasından: 
Kapalı zarf ~a satılık emlak 

Eıaı No. Mevkii ve nev'i Depozi1 o 
54 Hhmetaia mahallesi ikinci Kordon Dudu sokak 7,001 

yeni 10 - 13 eski 1 - 10 - 12 numaralı palamut hanı 
58 ikinci Kordon eski 4yeni13 numarala dört katlı mağza 5,000 
Yukarıda yazılı emlak peşin para ile satılmak üzere kapalı 

zarfla arbrmaya kon~Jmuştur. • 
1 - İhale birdir ve kat'idir ve 24-6-935 tarihine müsadif 

Pazartesi günü saat on birde Ankarada İdnre meclisimiz huzu
runda yapılacaktır. 

2 - Bu cınlak peşin para ile satılacaktır. Uhdesine ihale 
olunan zat bedelini hemen vererek teferruğ muamelesini yaptı
racaktır. 

~ ..:... Alıcı olanlar bankamızdan bir lira mukabilinde alacakları 
mufas~al şartnamemizi okuyarak ihaleye tesadüf eden 24-6-935 
Pazartesi günü şartnamede tarif edildiği veçhile teklif zarflarını 
saat ona kadar Ankara Umum müdürlüğümüze veyahut burada 
ıubemize vermeleri ve daha fazla tafsilat almak istiyenlerin her 

ubemize mQracaatJan. 6-15-23 1613 (787) 


