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Çtkat' Siya.si Gazeledir 

ltalyan şarlannda kanlı ayaklanm 
MIRLiLER 
~HA GENİŞ 
ÇALIŞMA 

TIYORLAR 

Coşkunlukları ne oldu? 
Halk Afrikaya öl uıe asker 
Gönderilmesini pro o ediyor 

Londra, 6 (0. D.] - Deyli 
Herald gazetesine ltalyadan 
ıelen teJsraflar birçok ltalyan 
ıarlanncla kanlı ayaklanmalar, 
nümayiıler ve hatti isyanlar 
çaktıiı hakkındak haberleri te· 
yid etmektedir. 

1.piz ıazetelerinin ttredi
ğine göre, Şarki Afrikaya ••· 
ker ıönderiJmeainden ileri ge· 
len bopudauzlak kanh hldi•e· 
Jere aebeb olmuıtur. Af~aya 
ıönderilen askerler arasında 
llilm saçan salgınların başgöster 
diiine dair alınan mektublar 
~'!ilan bu. ~oınutauzuzluğunu 
ıka kat etmı,tır. Somaliden bu-
talan ltalyaya ıctiren hastane 
gemilerinin gelmeai cİe bu va
:ıiyetin belli olmasına yer Yer
miştir. 

Ceno•a~ kadanlar biyük 
bir atlmaJlf yaparak ukeria 
Afrikaya. paderilmHİllİ pro
testo için kıtfaya dolcluklarm· 
dalı aralarm.... bır çetu t~ 
iM' · ecHlmittir. Bu kadiafar ço-
cuklannın ıevkiyatma mani ol-

ŞarJarda çok tevkifat 
....................... . .................................. ... 

lllak istiyorlardı. SaYinyanoda w o "" 
iae mahalli garnizon isyanın Dijer birçok tar... Ye rine takıakçıhk etmedikleri 
etmiı ve ıwiller 4e onunla lzel olarak Teılao n Milano- için yakalanmıflardır. "Kultura" 
bi~letmiftir. Aakerlere kartı ela da birçok tevkifler yapıl- mecmuasının baıbca yazmanla-
• .ı.r~k bu iayan j mıı ve ileri ırelen münevver- rile bir profeıar de tevkif 

•• 
__ .... Yuuolinin cenkçi emelle- • - Sonu 7 iHCi sall "fttde 

Uç şehir harap oldu 
Maddiğ zarar yirmi milyon Sterlini 
Geçiyor- dan unıut kalmamışhr 

..., hce Gaii obha hlndm 
ıeçiyordum. Otede, yeni açdaa 
bir bulvar Ozerine bir arazk 
au serpiyordu. Okula ıiden 
yol iae tam bir kanı tuz İçİll• 
deydi. Mini mbai ya•raı.r diı
lerine kadar toza batarak ge• 
çivorlardı. Bu bahtsızlıia bak
baa da içim acıdı. Fakat yahm 
haruı. ma?Şarm Hqi yam daha 
bakualıdır? Yazuı eok•lılv 111-

.lumaua halk 1.ı- acı ._,. ...... ~ .. , ... .-~ 

Ya 111 ••alh dat m•baU.· 
tımn halleri ne olacaktır? Y61-
auzluktan sızlanan bu yurttq
lann çok hakları vardır. Üze
rine dlfeıı &devleri yapmıı olan 
bir yurtta,, elbetteki verdik· 
lerinin karphiım prmek iater. 
Yol yok. lap yek.. Gerçi 
bnlar çok paraya ilatiyaç sla· 
teren itlenli • Fabl ~ ... 

Fransız ordusu 
Üç büyük şehri müdafaa için 

Manevralar 
Berlin S (0.D) - Frum 

ord118111lun manewalan Fraamz 
hatkmnandanı Geaeral Game
len'in kumandaa altuula ola
nk lı8fluutbr. Apa dobn
.. kUu clenm --.lr.tir. 
lu manewalarm hedefi Vaade 
Polto •e Aajaaua Rotel ile 
Roşfor arasanda Framız ulail-
lerinde deaanma lıimayeainda 
uker çıkaracak olan bir düı
mana kartı midafaaaıdar. ç.. 
koalovak orduu hqmllfettifi 
G~11eral SinJ ile Romanya •• 
Yugo.ı.vya erkbıbar'biye reia· 
leri bu maaeYralan takip e4e
celdenlir. 

lngiliz -
Görüşmeleri 

yapıyor 

Alman 
etrafınd 

Almanlar on altı krovazör ve elli 
Parça da destroyer yapacaklardıf 



gahlfe • 

öz Dil 
Sözlü~ü 

Hergün beş kelime ..... _ 
Yirminci Liste 

1 - Havali - Dolay 
2 - Banliyö - Yöre 

Örnekler 1 - lst..a..ı dala-
7111111 onnamlan riltikçe aza1-
mötad1r. 2 - Demiryo11aw 
yönetgeai (idaresi ) , Y&re 
trenleri tarifesini ucuzlattı. 

3 - Muhit - 1 - Çevre 2 - Çe-
ven 
Örnekler 1 - Eviniz, geç 
vakite kadar, yangın tehli· 
kesinin çevresi dışında gö
rünüyordu. 
2 - Ankara hükumet çeven
lerinde aöylendiiine göre. 

4 - Zelzele - Deprem 
Ömek : Bu kıt Türkiye sık 
sık deprem felaketleri gördü 

S - Zaruret - Zorağ, Kıstam 
Örnekler 1 - Haftllllzı 1000 
Tlirk kanadı ile aiWılamak, 
rahat nefes almarnız içi• 
bir zorai haline geldi, 
2 - lnsaa böyle bir hareket
te bulunmak için aasıl bir 
kıstam içiade kalmalı. 
Yirmi Birinci Liste 

1 • Matbuat - Buın 
Örnek : Basın kurumunun 
dördüncü kuvvet olduğunu 
söylemek, ona boş bir gu
rur vermek değil, tamtersi 
( bilakis ) onu derin adev 
ve soravJan karşısında dü
şündürmek demektir. 

2 - Vaz"fe - Ödev 
! - Mesu iyet - Sorav 
4 - Neşriyat - Yayın 

Ö, nek : Radyo, asrımızın 
en kuvvetli yayın araçlann
dan bniclir. 

1 - Vasıta - Araç 

Not: Gazetemize gönderile
cek yazılarda bu kelimelerin 
Osmanlıcalan kullanılmamuını 

rica ederiz. 

kolalarda 
Olgunluk imtihan
ları nasıl olacak? 

Din Ktıltnr bakanhğıadan 
orta okula •• lise mezuaiyet 
yoklamalarına pip te ba mra
da uker olanJarm tlbi tahıı-
lacaldan muamele llakkmda 
bir bildirim ıelmiıtir. Buada 
deniliyor ki : 

1 - Orta okula ve liaelerde 
:r••İ yoklama taliaatnuauine 
16re olıunluk yoklamasına gir
meğe bafhyanlar bu yoklama-
ları vermek için tayin edilen 
milddetJer zarfıada askere alın
IDlf bulunursa bu müddetin 
laesabında askerlikte geçen za-
man zarfında nazan itibare 
ahamaz. Aakerlikte geçen za-
man içinde yapılmıt olan yok· 
lama devrelerinin aayıaa terhis-
ten sonra gelen zamanda ya
pılacak yoklama devrelerinin 
sayısına katılır. 

2 - Lise ve orta mektep 
talimatnamesinin 158 inci mad
desinin değiıen hükümlerine 
ıöre orta oku1- veya lise me
zuniyet imtibanlanna girmeğe 
baıhyanlar üç buçuk yıl 
içinde askere ahnmıf bulu-
nurlarsa bu müddet içinde geçen 
yoklamalar hesap edilmez. Ter-
histen sonra geç'.cek imtihan 
devreleri hesap edileeektir. 

3 - Lise ve Orta okuJalar 
talimatnamesinin eski imtihan 
hiikümlerine göre orta okula 
veya Lise mezuniyet imtihan-
lanna girip te bupa arbk im
tihan müddetlerini doldurmut 
vaziyette olanlardan askere 
ahnmalan dolayısiyle bir kısım 
imtihanlara ıirmeğe imkan bu
lamamış olanlar askerlikleri 
içinde kullanaaadıkları hak
lar.im Haziran 935 devl'eainden 
-.ıamak &zere birbiri ardı 
•• ıelea kuU 

Çimento .•..... _.. 

26 liradan fazlaya 
Sahlamaz 

İııririlbaylığmdım tebliğ edıl
miştir: 

İktisat vekaletinden gelen 
emir üzerine çimento fiatları 
hakkında yapılan araştırma ne
ticesinde şarımıza çimento to
nunun en çok yirmi altı liradan 
sablabileceği tespit edilmiştir. 
Bu fiatten fazla satan olursa 
lzmir ilbay lığı ve Türkofisi f z
mir şubesi haberdar edilme
lidir. 

.. ·-·····--"" 
· Yaylada 
İstirahat evleri 
Yapılacaktır 
Bayındırlık bq mühendisi 

bay Nuri ile ilbaylık mimarı 
Bay N ecmiddin emre Tireye 
gitmişlerdir. Tire-Aydın yolu
nu gözden geçirib boz daia 
çıkacaklardır. Önümüzdeki kıı 
mevsiminde bozdağda çavdar 
yaylasında yapılacak olan ka
yak sporları için yaylanın üç 
yerinde yaptırılacak imdad ku
lübelerinin yerlerini tesbit ede
ceklerdir. Bu kulübeler hemen 
inşa ettirilecektir. 

Gölcük vaylasında ki otelin 
açılması için de icab eden 
tertibat alınmıştır. Bu yıl boz
dağ ve gölcüğe büyük rağbet 
aöaterilmİf tir. Bozdağda şım
didea 34 ev tutulmuştur. 

Ba yıl g6lciik otelinde gös
terilen rağbet önünde ihtiyaca 
cevab vermeyeceğinden kor
kuluyor. 

Resmi telgraflar 
Muvazenei umumiye ve hu

susiye ve mtılhak bütçelerle 
idare oluaan resmi makamla
nn açık Ye kopalı dille yazılı 
telgraflaruua tibi tutulacağı 
tarife hakkında kabul edilen 
yua ilbayhğa zelmiftir. Buna 
g6re her tllr)ll açık Ye kapalı 
dille yazıh telıraflar meYcut 
tarifenin içte biri derecesinde 
lcrete tabidir. 

Bu dairelerin telıraf ücret
leri geç•• yıllann telgraf ista
tistikleri göz önünde tutularak 
genel hesabı üzerinden maktu 
bir miktara bağlanabilecektir. 
Ancak bu miktar bir yıl ev-
Yelkindcn aıağı olamaz. 

Bunun için mukaveleler ya
pılmak ıerektir. Mukaveleler 
bakanlar kurulunca tasdik 
edilecektir. 

Reisicnmhurun te.ıraf muba-
berab ücretten mn.teanadır. 

1 
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Mısır Konsolusu f 
Mısır Hükumetinin Istanbul 

Ge11eral Konsolosu Bay Ahmed 
Hakkı dün lskeneriyeden iz
mir vapurile limanımıza gelmiş 
ve akpm üzeri lstanbula git
miftir. 

Oç •Jllldar ve,lllyor 
Mütekaitlerle yetimlerin ve 

dulların Haziran, T cmmu~, 
Ağustos aylarına ait üç aylık
lanmn verilmesine bugün baş
lanacakhr. 

Ziyaret 
ilbay general Kazım Dirik 

dtba Parti binuına giderek 
Parti batkanı Yozgat saylavı 
bay Avni Doğanı ziyaret et· 
miştir. 

B. Ruşen Eşref 
Atina büyük elçimiz bay 

Etrd Ankara vapurile 
'l'e Pireye 

. , . 
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Yine basın işi 

Panayır Hazırlıkları --Basın işinin nab'Zını bu kez 
doktorlar tutmıya başladı. Sap
sağlam, dim dirk ayakta duran 

Ekspozanlar Mali vergilerin bir 
Çoklarından istisna edilmişlerdir 

gazetecilik İstanbulun sinir 
doktorları dinde dur• dwur· 
bın basta olacalr samnm. 

Aldılar de kalemi .ire vire 

1 
,çekiştirip duiiijwlal'. Geçen 
günlerde doktor Mazhar Os

man•n raporunu okumuştuk. 

--
Geçen yıl panayıra iştirak 

edenlerden çoğu panayır ko
mitesine müracaatla bu yıl yine 
panayıra iştirake lrnrar verdik
lerini bildirmişler ve kendile
rine yer ayrılmasını istcm:ş
lerdir. 

Hu yıl panayır için Viyanaya 
çok şık roze"Jer ısmarlanmıştır. 
Rozetleri h mil o'anlar pana
yıra duhuliyesiz girebilecekler
dir. Rozeti o!mıyan :ıntre ile 

1 
gireceklerdir. 

Dün akşam Dr.B.Bebcct Uzun 
bqkanlığmda toplanan panayır 
komitesi hazır!anan panayır ta
limatnamesini beğenmiş ve tab-
ına karar vermiştir. 

Panayır yerine belediye ba~
kanlıkınca bir bahçevan veril-
miı ve işçilerin adedi arttırıl· 
mıtbr. 

Panayır gazinosu bu yıl da
ha mütekamil bir hale koyu-
lacaktır. Panayır gazinosunun 
alt kısmı geniı pencerelerle 
kapatılacak ve bu yıl getiri
lecek en mükemmel müziğin 
yeri sadanın g""zel ak edebil: 
mcsi içın ga} et iyi b"r kokı 
yapılmaktadır. Gazino un dans 
yeri de bu yıl daha mükemm ... 1 
bir şekle konu acakbr. 

Gaz"nonun dahili mukemmel 
surette 8Üslenecek ve büyük 
tarasda da bazı tadilat yapıla-

Yası • • 
ıçı ---

Genel sekreterirı 
Telyazısı 

C. H. Partisi CTenel sekreteri .. . 
bay Recep Pekerden lzmir 
parti başkanlığına ıu telyazı 
gelmiştir : 

"Vasıfın acıklı ölümü ile 
aramızda bırakbğı boşluk de
rindir. Pek çok hizmet baiları 
ile bağlı olduğu İzmirdeki par
tili arkadaşlanmıza ve hele 
kardeti Esada baısağlığımızm 
Ye acılarını paylaıtığımızın ta· 
rafınızdan söylenmesini dile
rim.,, 

Bqkan bay Avni Doian bu 
telyazı üzerine bay Esadı gö
rerek genel sekreterin başsağ
lığını bildirmiıtir. 

Bay Eaat, kardeşinin cenaze 
töreninde bulunmak üzere An
karaya gitmiştir. Ankarada 
yapılacak olan bu törende İz
mir C. H. P. ve Halkevi adına 
da çelenkler konacakt&r. 

Veed Çınar caddesi 
Belediye, Vasıf Çınar adına 

bir caddeye ad verilmesine 
karar vermittir. 

Bu teklifi başkanlık yap
mıştır. Encümen de ittifakla 
kabul ctmittir. Kız ve erkek 
liaeleri arasından geçen ve ya
pılacak kız enstitüsü binasma 
iltiaak peyda eden ve birinci 
kordona çakan güzel bir cad
denin adı "Vasıf Çınar" cad
desi olacaktır. 

cağı gibi gazinonun ön tarafın-
da da bahçede oturmak isti· 
yenler için hususi yerler ayn
lacaktır. 

Büyük havuzun kenarları, 
antreden gazinoya kadar gele
cek yolJar ve dış kapıya mün
tehi olan yol a falt olarak ya
pılacaktır. 

Panayır parkında dolaşıp yo
rul::ınların dinlenmeleri için ka
napeler ısmarlanmıştır. 

Bundan böyle panayır faal 
komitesi her çarşamba günü 
top'anacak başkanlığın hazır
ladığı işleri ıtörüşecektir. 

Ankarada ulus ve lstanbulda 
devlet matbaalarına ısmarlan
mış olan afiı ve broşürler ya
kında gelecektir. 

Brotürler geldikten ve pa
nayır talimatnamesi basıldıktan 
sonra panayır genel komiteıi 
toplanacakhr. 

Genel komite şimdiye ka
dar görülen işler hakkında iza
hat verecektir. 

Geçen yıl panayıra iştirak 
edenlerden kolaylık olmak 
üzere belediye vergisi alınma· 
ma ta idi. Başkan Ankarada 
iken ekspozanlann mali vergi
lerden bazılarından da istisnası 
için teşebbüste bulunduiu ma
hundur. 

ültür 
••• 

Müsteşarının , 

Teftişleri 
Şehrimizde bulunan kültür 

bakanhgı müsteşarı Bay Rıd-

van Nafız okulaları teftişe baı
lauııştır. Yanında kültür direk

törü bay Hikmet Türk bulun
duğu halde erkek ve kız lise· 

lerini gezmiı ve dün öğleden 
sonra kız ve erkek öğretmen 

okulalarını teftit etmifiir. Ôi
ledea sonraki teftişte mesleki 

ve teknik tedrisat sıenel direk
törü bay Rüıtü tle müstepr\ 
refakat etmiıtir. 

Bay Rıdvan Nanı şehrimiz
de daha bir hafta kadar kala

caktır. Olgunluk yoklamalafı
nın bir kısmında baluam•• 
muhtemeldir. --.. ..... __ 
Meriçte 
İdrolik tesisatı 
Türkiye ile Yunaniıtan ara

sında 20 Haıiren 934 tarihinde 
imzalanan Meriç - Ebros ırma-

ğının her iki kıyısında yapıla
cak idrolik tesisabn ta•zimin• 

dair olsn itiJAfnamenin kabulü
ne dair olan kanun ilbaylığa 
gelmiştir. 

BUGÜN 
ELHAMRA İ. Milli Kütüphane sineması 

2 Fitim Birden 

Çardaşfürstin 
MARTHA E6GERTH - H. SOHNKER 

Stüdyo Eğlenceleri 
JACK OAKI - GiNGER ROGGERS 

Dün başkanlığa Ankaradan 
gelen bir telgrafta bu hususta 
icap eden kanunun Kamutay 
ht"yeti umumiyesinden çıktığı 
bildirilmiştir. Bunda Panayıra 
iştirak eden ekspozanlann pa
nayır için yaptırıp pannyır içinde 
dafrıtacakJarı broşür, el ilanları 
ve saire gibi çeşitli matbualar 
damga pulundan, pavyon1ara 
reklam için yazdırılacak yazılarla 
isim ve firmalarını gösteren 
levhalann maktu resimden, pa
nayır duhuliye biletleri ile umu
mi methal levhalarile sabit 

levhaların damga maktu rc- ı 
sia ve damga pulundan, pa
nayırın raklamı için yapılan 
broşür, afiş vesaire gibi mat
buaların damga ve maktu pul

lardan, panayırın mctl al, cep
he ve meydanlıklarınm ve bü
tün pavyonlar tenviratından kilo-

vat baıına alınan istihlak resmin
den, panayıra iştirak eden 
ekspozanların ve müstahdemle

rinin bili kaydü şart lrnzanç 
vergisinden muafiyetleri lazım
geldiii gösterilmektedir. dıştan 
panayırc gelecek e,yamn döviz 
ve kontenjan müsaadeleri hak
kındaki icra vekiJJeri heyeti 
kararnamesi de panayır komi
tesine tebliğ olunumuştur. 

iz • r e 
• ••••••• 

Hava tehlikesini 
Bilen üyeler 

Dün İzmir hava kurumuna 
bava tehlikesini bilen üye ya
zılan yurttaşlar ıunlardır: 

Operatör Bahtiyar Anug 20 
Bay Remzi K6tek 20 
Bay Ali Galip fekerci 20 
Bay A. Gomel (sigorta 

acenteıi) 25 
. Bay Mehmet Tevfik fElek

tnk malze•e ticarethaneıi) 20 
Erkek lisesi beden terbiyesi 

öğretmeni bay Nuri Tozkopa
ran 20 

A. Ôzmirza uplik ve doku
macı 20 

Bay ilyaıar Roditi komi•
yoncu 20 

Bay Z. Bayaal lzmir ziraat 
direktlrll 20 

Fenala Bartu mıntaka ziraat 
mltehusısı 20 

Bay Celil Ôrbek Ziraat me
muru 20 
.. !'f amit Ergili z · raat müdür
la;tı ıekreteri 20 

&ay Turgut Algan ziraat 
müdllrJlijii sekreteri 20 

Bay Mehmet Tevfik Tagulga 
Aydın Demiryolu kontrol di
rektarü 20 liradır. 

Herman Spirer tütün kum
p~nyasında . çalııan 7 50 işçi 
bırer gündeliklerini hava ku
rumuna bırakmak suretile coı
k~n yurtseverliklerini göster
nııılerdir. 

dün de bir başka doktor el 
uzatmış nabzımıza.. Allah ha
yırlı ets~n. 

Hani nefsin cam vardır, kırk 
gün ne denirse o olur derler, 
korkarım bütün gazeteciler de: 

- Vay biz hasta imişiz de 
haberimiz yok! Ne duruyoruz. 

Diye telaşa düşüp, evhama 

kapılıp sahiden hasta olmasa
lar. 

Gazetecilik işi bu iki dok-

torun telaş ettiği kadar da sar' 

sak değildir. Yalnız ieçende 

doktor Mazhar Osmanın açık 

saçık resimler, yazılar bahsı 
sözümden dışarı ... 

Bu noktaya gelince benimle 

bir akan sular durur. Ağzına• 
açıp doktora itiraz edecek ya
nım yok.. 

Çünkü ~örüyoruz karde~iın. 
görüyoruz, okuyoruz: 

Eline herhangi bir mecmuayı 

al! Sürüm elsun diye basbfı 

çıplak resimlerle dolu .. Mekteb 
çocuklarından tut da bek~ t 

kalmış yaşlı adamlara kadar 

böyleleri müşteri buluyor, helll 

nasıl müşteri: Müvezzii bucak, 

bucak kovahyan, arayan.. Ra· 
halını, vaktini terkedib de 
uzak yerlere kadar mecmua• 
mn üç dört kat parasını vere· 
rek satıcı arayan .. 

Sonra o açık, saçık hikaye-
ler, onların yaptığı kötültık 
bcrikisinden daha berbat .. Sıh
hi, fenni, edebi, elhasıl ciddi 

yazılar romanlar ierek gazete· 

!erde, gerek kitapçı dükkanla· 

rında okuyucusuz boyun biiknp 

dururken öte tarafta gıdıkla· 
yıcı ve hiçte bir edip kalemin· 

den çıkmayan hikayeler, yazı· 

lar gözler önünde dura dura 

adeta yıprayor. Böyle gaıetc

Jcr, mecmualar kapış, kapıf 

satılıp bir çok müfteri, 
buluyor. 

Bunlann sonucu cyimi olu· 

yor, hayır, gözümüzün önünde 
gördüklerimiz kulağımızla işit
tiğimiz ne berb~t şeyler var 
.ki bunların iyiliğine, kötülü· 
ğüne canlı şahitlerdir. 

Bunun düzeltilmesi 
diyeceksiniz, itte ben de fİID• 
di kendi kendime bunu soru· 
yorum ya! 

Bir sinir doktoru iazetecile· 
rin nabzını ele almakla bu har 
talık ortadan kalkacaksa Al· 
Jah onların duyıularına, dü
ıüncelerine, kendilerine kuv· 
vet versin. Versin amma yal• 
nız bir doktor işi dejil bu İf··· 

TolHlll 

ÖnUmUzdekl haziranın· sekizinci 

ak,amı saat 21 de 

Şehir gazinosunda 
Büyük bir gece eğlencesi hazırlanmıştı 

Eğlencenin mükemmeliyeti için herşey yapılmışbr 
••Idık, zarafet ve dans müsabakaları, birçok 

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

Önümüzdeki Cumartesi gecesi 
ilk e lence 



...... 
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Ça;eraşık Duygular 
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Kaya Erkulun ölüm haberjni alınca 
Kamutayda bir münakaşa 1 Ce~~ze 

Bugün lstabul'da 
Düşüp bayılmıştı 

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

•• 
Ol •• t ı •k• J lstanbul 6 (Özel) - Mos· um cezasına çarp ırı an ı ı suç u-- kova büy~k elçimiz bay v~."ıf 

d 
Çınarın cenazesi yarın (bugun) Sağlığı ile uğraşan bir adam· 

dan ne kardaşı ne akrabası, 
ne de nişanlısı olmıyan bir 
kıza hergün mektup yazaca
iını düşünmek de dostluğun 
İltrisinde aşırı bir yük olur 
•anırım .. 

nın baygınlığı doktor gelene 
kadar uzadı .. 

Yüzii kül rengi idi bütün n Cezas} 24 sene hapse çevril i şehrimiıe .. getiriliyor .. Ccnaz~ 
Rus gemısınde:ı merasımle ah 

- Hocam, size saygım var 
fakat bugün ıısıl anlaıılmaz 
olan sizsiniz.. İki günlük bir 
dostluk benim yıllardır bütün 
'farlıiıma işliyen anlaşma ve 
kayııaşmayı unutturabiliyor mu? 
liayır biliyorum ki Erkula her 
li\n mektup yazmak bir yük 
değil, zevktir. Ancak yazma
lla.sı o zevki duyacıık halde 
c.lını1dığım gösterir. Bunun için 
Oblıyor korkuyorum. Siz bay 

tı•re mazeretimi bayan Fir
dev t· de saygılarımı söyleyiniz 
rahatsızım gidemiyeceğim. 

- Fakat aşağı inecek ka
dar hasta olduğunu söylersem 
0 asi) kadın hemen buraya 
seni ·· w k gormege oşar sanırım .. 

l"Kaya düşünceli bir tavır ile 
e 1!1deki gazeteye göz attı .. 

ilk sahifede büyük harflerle 
yazılmış " ~ı· b" . b I w .... ım ır zıya 11 aş-

ıgı sa~ki içinden bir şey ko-
pardı lk' U • bi · 1 ç satırlık bır yazıyı 

r .. solukta okudu: 

çok değerli lıeykeltraşları-
mızdan ba E . 
d . Y rkul, Parıste mi-
.esı~e yapılan bir ameliyat ne-
ticesınde kurtulıa k ··ı 

. t·· B mıyara o -
muş ur ·· ··k . uyu san' tk~ .. 1.. .. J n arımızın 

o us u ~ul san'at hayabmızda 
çok derın bir bo luk b k ... .1 h ıra mış-ur ı a .. 

Kaya yürekler tırnıalıyan b' 
çığlıkla arka üstü yere yuva;~ 
landı: K mal Şakir ne olduğu
nu bırden anhyamıyarak 

şaşır-

dı. Sonra genç kızın yanına 
ko tu. 

Kaya bayılmıştı. İki parma
ğı arasında tuttug .. u gazete ha
l~ ı· a e ınde duruyordu. 

d 
Kemal Şakir genç kızı kal
ırm w aga çalıştı. Kaya kımılda-

mıyordu. Zile dokundu 

. İçeri 2"elen kadının ~~rdımi
~~~ ~ayayı yatağına yatırdılar. 
ogıune kolonyalı bez koyarak 

~asaj yaptılar, Kemal Şakir 
11iara dumanını öfliyor ve 
rnuttaıil ne oldu? Ben de an· 
lıyamadım ki diyordu .. 

.. F~m dö şambr gazeteyi yatak 
onune düşürdüğü yerden 
aldı. Burda bir şey ğörmüş 
olacak. .. Aynı açık sahifedeki 
otuz altılık } azı onun da gö
züne çarptı.. Elleri titreyuek 
a-azete yi~e } ere düıtti .. 

Erkul olmüş! .. Yarap!. Ne 
felaket .. Zavallı Kaya!.. De-
rnek bu meşı.tm haberin sar

düşüp bayıldı .. Kaya-

kanı çekilmişti dudakları ha
fifçe l:ımıldıyordu. Ne dediğ"i 
ne istediği an!aşı!:.mıyordu. 

Ankara 6 (Özel) Kamu- !nvı bay Hasan Ferit suçlulara 
tayda Salihlili Halil ile m ... k .. ut verilen olüm cezası hükmünün 
ov lu Sadri hakkındal i ölüm yersiz olduğunu, kendilerine 

"' atfedilen cinayet hakkındaki 
cezaları 24 sene hnpse çcv· ikrarlnrmm yedikleri dayaktan 
rildi. Bu münasebetile ~iddetli ileri geldiğini söyledi. Adliye 
münakaşalar oldu. Kayseri say- encünıeni mazbata muharriri 

bay Salahiddinle bay Ha an 
Ferit arasında adli mahiyette 
münakaşalar oldu. Neticede 

ölüm ct:zasının hapse çevril
mesi için verilen takriri kabul 
edildi. 

Doktor elindeki kaşığı genç 
kızın dudakları arasından bo
şalttı. O bir çocuk gibi ne 
olduğunu anlamadan yuttu yü
zünü buruşturdu. 

~----~--------asızt21f;~~~~lilliıımıımm----------------

Doktor: Vaze o tehlikelidir - Çok ıyı... Şimdi biraz 
uyur dedi. Kayanın göz ka
pakları tekrar ağır ağır düştü. 
Kemal Şakir merakla: 

- Yine bayılıyor mu Dok
tor? 

StreztJ.. l nf e:r daki kararların 
- Hayır uyuyor, ve bu uy

kunun uzamasını isterim bugün 
bu gece ne kadar çok uyursa 
o kadar haytrlıdır. Çünki ani 
bir teessürle asabı sarsılmış 
hissi uyuşmuştu. Daimi bir 
dikkata ve mutlak bir istira
bata ihtiyacı var ... 

Suya d 0 

şn e iı den korku rlar 
Piyetri l<abineyi teşkil edebilecek mi? 
.......................... , ...............................•..........•........•........•.••..• 

Paris, 6 (Ö.D.) Londra- . Piyetri kah.nesi mesele yeni bükümetin çıka-
dan gelen haberlere göre İn- Parıs, 6 (Ö.R.) - Cumur racağı emirnamelerin kabulünü 
giliz umumi efkarı şimdiki Başkanı tarafından yeni ka- ve yalnız frangın müdafaası ile 
şartlnr içinde ortaya çıknn bin~yi ku~mağa memur edilen vuriunculukla mücadele için 

Düşünmiyecek, bol hava ala
cak ve hertürlü zihin yorgunlu-
2'undan uzak tutulacak. .• 

Fransız bakanlar buhranını te- eskı demı bakanı B. Piyetri ona tam salahiyet verilmesini 
essüfle karşılamaktadır. Habe- bu sabah dn danışmanlarına .. k"" k ı k b" f ··1 bul 

- Fakat doktor otel haya
tında bu havayı ve bu istirahatı 
veremiyeceğimizden korkarım. 

Daha iki konser verecektik 
hemen lzmiri tarkedip İstanbu
la dönelim ... 

mum un ı aca ır ormu 
şistan hakkında lngiltere ile mnktır. 

~ Hayır, evi kendi muhiti 
dostları ona daima bu teessü
rü duyurur. Biraz uzak, ya
bancı bir muhit. Fakat candan 
bir bakım ister .. 

Kemal Şakir şa kmlıktan kur
tulamıyarak: 

- Gitmeli, başka çnre yok 
burada ne yapar.m ben .. 

~oıııı tar -

Bulgar 

ltalya arasında başhyan müna
kaşada Fransanın h'lkem ro-
liinü oynıyabileceği ve böylece 
ltalya lie Almanya arasında be
liren yaklaşmanın da Rtreza 
konferan ı lmrnrlarını suya dü
şürmesinin önüne zeçecc.,. bir 
sırnda Fran.;:ı~nın hüku etsiz 
olması hoş gö .. m'yor . .alund" 
başka deniz sil:.hl ı. i · Le -
drnda A maı ya ve in" \..: 
aJasmdu mLhim konuşma a 
olurken Fransada ıncsul b" 
kabinen:n iş başında bulunm -
ması da durumu dah ço'· g r

leştirmektedir. 

Bulgar kabinesi 
Çankof aşve 

v• eg şece 
i olacak 

• 
iŞ. 

Istanbul, 6 (Özel) - Bulgar kabinesinin değişeceği, eski 
bakanlardan Çank<?~n başbakan olacağı Sofyadan bildiriliyor. 

Gece kral Borısın başkanlığında toplanan yüksek askeri 
meclis mühim kararlar ittihaz etti. 

Köylünün ekim ve çift hayvanlarıı1a 
karşılık ta borç para verilecek 
Ankara, 6 (Özel) - Ziraat Bankası şimdiye kadar köylünün 

toprai"ına karıılık olmak üzere borç para veriyordu. Bundan 
sonra Bankanın köylünün ekim, çift hayvanları ve makinalarma 
karşılık borç para verebilmesi için de araıtınnalar yapıldığı bil
diriliyor. 

ŞEKER FİA TININ İNDİRİLMESİ 
l~A YİHASI KAMUTAY A VERİLDİ 

Ankara, 6 (Özel) - Şeker fiatinin indirilmesine dair olan 
kanun layihası yarın (bugün) Kanıutaya verilecektir. 

) rıu /. ohı ı<'/Ji ~ 111 uıaaa (lflışcm 

llrııı J>ıy ,.; 

devam etmiştir. Birbiri ardınca 
B. Lava!, Tardiyö, Flanden, 
Senato başkanı, Jeannev, Say
laviar yar başkanı Şamar ve 
eski başbakan Buisson ile gö
ruşmüştür .. 

Ra lkalların lste~U 
Saat 10,15 te P. Piyetri de

niz bakanlığında B. Heryo, 
Şotan, Daladye ve İvon Del
bostan mürekkep bir radikal
sosyalist delegasyonunu kabul 
etmiştir. Radikal gurubu için 

Malvi ve Kayo 
Korsika meb'usunun yeni 

kabineyi kurması radikal - sos
yalist fırkasının alacağı karara 
bağlıdır. B, Piyetri saylavlar 
meclisi il.! senato finans ko
misyonları başkanları B. Malvi 
ve Kayo ile de görüşmüştür. 

Ayni z manda eski tekaüt 

b m B. Rivo J 'in idareci al
tındıı eski muhariplerin bir de
legasyonu u da kabul etmiştir. 

Sol Cumurcuları . ..,B. Bareti· 
nin başkanhğındn topl narak 
kendi partilerinden ohın B. 
Piyetri tarafından kab:nanın 

kurulması hchinde bir karar 
vermiş ve rndiknl-sosya1İst 
parlemento grubu ile bir an-

hı mnnın buhranın çabucak 
çözülme,ine yardım edeceği 
fikrinde bulunmuştur. 

B. Piyetrinin niyeti parlc-
mentoda mufrit sollar ile sol 

cumurcular arasında bütün 
partileri toplıyacak bir kabine 
yapmakhr. 

Radikal-sosyalist grubunun 
toplantısı bitmemiştir. Radikal· 
lcrin çoğu sosyalistlerin iş bir
liği teklifini kabule değerli 
bulunmamaktadır. 

B. Piyetri görüşmelerinin 
ıneticesini bildirmek üzere saat 
13-15 de Elize ıarayına gide
cektir. 

Muşta vergi vermek 
Istemiyen dağlılar 

TAYYARE S İN ·E MAS I Heyete hücum ederek kaymakam 
Vekilile iki jandarmamızı öldürdüler 

Mevsimin en 
B U G U N 

büyük filmlerinden 

31St 

ikisi birden 
m:l .. 1111!! ......................... .. 

Aşkın Sesi Muhabbet Tellalları 
Herbert Ernst Grdh-llse Strobraua Albert Prejean - Ralmu -

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

Ayrıca FOKS dUnya havadJslerl 

Dikkat: Sinemamız bu haftadan itibaren cumartesi ve pazar günleri 
müstesmı 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 2'linü 14 de ilave seans. 

T 
[ Çarşamba:. per.ş~mbe, cuma günleri son seansta " Aşkın Sesi diğ~r günler " M h bb t 

ellalları ,, gosterıhr. ] " u a e 

Serin bir salon - Ucuz f;yatlaz - iki büyük filim 

l~iyatlar 25, 35, kuruştur 

lstanbul, 6 (Özel) - Muş den yaralıyarak öldürüyorlar. 
vilayetinini Sason kazası kay- Hevetteki müftü de ağır su-
makam vekili bay Rıdvan bir rette yaralıdır. Heyete cefakat f ey et teıkil ederek ci.v•r dağ- eden iki jandarmamız da acıklı 
arda otur~ularm veri'• verme- k"ld .. 1d .. ··1 .. t•· H""k• 

lerini temin için gidiyor dailılar şc 1 ~ ~ uru ?'uş ur. u u-
buna kızıyorlar \"e heyete hücum met cıddı tedbırler almıştır. 
ederek Bay Rıdvanı 39 yerin- Katiller yakalanmak üzeredir. 

••••• 

Pençereden ateş açtılar 
Yunan dahiliye nazırını bu suretle 

Öldürmek istemişlerdi 
İstanbul, 6 (Özel) - Yunanistanda cumhuriyet ve kraliyet 

meselesi alıp yürümüştür. Atinada kral"yetçiler gece içişleri ba
kanı Ralisi öldürmek malrsadiyle pençerelerden evinin içeri.sine 
tab, a 11 ateı •ClllllJ&I*' 

narak Ankara ya nakli için Hay

dar paşa istasyonuna ııakle
dilecekt;r. -

C. H. P. 
Yönetiııı kurulunda 

Ankara 5 ( A.A ) - C. H. 
P. Yönetim kurulundan: 

1 _ Genel yönetim kurulu 
bua-Un toplanarak Ankara Ba
lıkesir illerinde açılan üyelik
lerle Kelkit ilcesinde açılaı 
başkanlığa yerlerinde bildirilen 
arkadaşların tayinlerini onayla
mıştır. 

2 - Parti kurumlarının he
aa p ve çalışış bakımlarından 
devamlı bir teftiş altında bu
lundurmak için bu işi planla-

mış ve Kamutayın bu yaz ta
tilinde bu yoldan çalışmaya baş

lamasını onaylamıştır. Bu suret· 
le bu azat sonunda illerin 
yarısı tefti~ edi!miş buluna

caktır. 

Deniz i'de 
Denizli, 6 l A.A ] - Hav .. 

tehlikesini bılcnlerden birçok 

kişi Halkevinde toplanmışlar

dır. ilbay Fuad Tuksol ate~lı 
bir r;ö lev söylem· lir. Or .da 

bu . an :ır hemen hav teh · -
ke'!;ini b"lcnler üye i yazı'mış

lı?.rdır. HaJkı.a:ı Lirçol kişi ü 
yaztlmakiad rlar. - • ers n e 

Mersin, 6 f A.A ] - Hava 
tehlikesini bikn üye taydm 
devam edi!mcl tedir. Dı.:n ak
Şilmn kadnr 1 nydedılen yekun 

miktarı 5000 lirayı geçmiştir 
Diin akşam p· rti kurağında 

parti yünrtim kuralları topla· 
narak bütün halk tabakalarını 

bu işle ilgilendirmek üzere pa

zartesi günü büyük bir mitini' 
yapılacaktır. 

Rlzede ilbayhk işyarları 
Rize, 5 (A.A) - Ubaylı1' 

orman direktörü ve işyarları 
birer aylıklarını hava kurumuna 

vermegı kararlaftırmışlardır. 

Ormancılar diğer arkadaşları

nın karışması suretile ormancı
lar adına bir uçak aJınmasını 

tarım bakanlığına bildirmiıler

dir. 

Çankırı da 
Çankırı: 6 ( A.A ) - ilbay 

Ôzgörenin bakanlığında bütün 
kurumlar devlet daireleri baş· 
kanları halkevinde toplanarak 
bava tehlikesini bilen üyeleri 
kaydelmek üzerer yirmi kişilik 
bir faal ve propaganda heyeti 
teşkil edildi. 

Şarkikarahisarda 
Şarkikarahisar, 6 ( A.A ) -

Mayıs ayı içinde yabancı mem
leketlere 9 bin geçi ve 75 adet 
av derisi ile 1500 kilo balınu
mu ve 475 sandık yumurta gön
derilmişfr. 

izmitte 
İZMİT 5 (A.A) - İlbayın 

baskanlığı altında C. H. P. vı 
diğer kurumlar başkanları dün 
ilbaylık konağında bir toplantı 
yaparak hava tehlikesi üze
rinde konuşmu~lardır. Buıü• 
bayanlarında ittirak ettiii ikia· 



-

Meşrutiyetten önce ve sonraki Ar-navutluk vak'aları 
Yazan ; Sii.l.eyn'.l.a:u.. s~::r:rı 

-------------------------------- 12 

ş, msi Paşanın Arnavutluktaki mem riyeti es asında 
Karşılaştığı vak' alar •. Mitroviça müsademesi .. Rus kon
~olt,su nasıl öldürüldü? 1316 isyan nı bast1rma ı, tetbirleri 

316 senesinde Şaban Kopri-
9'8 ve Isa Boletin Hıristiyanla
rın silahlarını toplamıya ve on
lara mezalim yapmıya teşebbüs 
etmişlerdi. 

1 

çok sahiç ve açık bir surette 
anlahr. 
Arnavutluk \'e Rumeli el

den çıkalı çok oldu. Fa
kat henüz Rusya ve Avus-

317 senesinde Y akovada 
bayram Çurun adamlarından 
Sait Mulenin katli münasebeti e 
Mürteza paşa ile Bayram Çu
run ara ı açılmıt ve mukatele 
olmuştu. Ayni sene zarfında 
Mehmet Zaimin oğlu Adem 
Zaim İpek kışlası önünde meş
hur Hacı Zckobu öldürmüştü. 

Bu münasebetle Şalse ve Kris 
niç kabileleri arasında bq2'ÖS
teren müsellah kavga büyüye
rek hükümetin müdahalesini 
icap ettirmiş v~ Şemsi paşa 
katili Akaya sürmüştü. 

Abdulhamit valinin inha.sile 
Hacı Zekonun yeğeni Yaşarı 
ve HaliJi paşalık rütbesine çı
karmıştır. Yine bu sene içinde 
Pırinika Leylar isyan etmişler
di. Metroviçeyc dört beş saat 
mesafede mühim bir müsademe 
olduktan sonra isiler dağıl-
mışlardı. 

3tB eneslnde 
Karadağ hududunun Berena 

mıntakasına ait Mokra istinat 
kulesi yakınındaki Çayırın Ka
radağlılar tarafından biçilmesi 
yüzünden hudut abaliaile dağ
lılar arasında zuhur eden 
müsedemede hudut muhafızları 
da işe müdahaleye mecbur 
kalmışb. Mahalline gönderilen 
&..iraz Hamdi paşanın palapcr· 
vazane hareketi işi büsbütün 
çığırından çıkarmışb. 

Nihayet bu işi düzeltmek 
vazifesi de Şemsi paşaya tevdi 
cdilmiıti. 318 senesinde Met
roviçede belediye reisi oğlunun 
kadınlara tasallut ettiğinden 
bir hidise baş göstermişti. Di
rinçalılar teşviklere kapılarak 
telgraf yol'arım kesmişler, şi
mendifer yollarana taarruz et
ınişlerdi. 
Şemsi paşa, Kopriva ve Bu

robanik köylerini yakmak su
retile eşkiyanın mühim bir 
kısmını tutmuş, hatta Tisalya 
muharebesinden kaçan üç yüz 
kadar Dirinçalıyı da esliha ve 
cepbanelerile tevk~f etmişti. 

Şemsi paianın Arnavutluk
taki ilk darbesi buradan baş
lar. İşin ehemmiyetini görmüş 
olan Rusya devleti Metroviçada 
bir tek tabası ,,fmadığı halele 
yalnız Şemsi paşanın hareka
tını kontrol etmek ve asırdide 
politikasına paşanın yapacağı 
muhalefetleri yakından görüp 

takip edebilmek için Metrovi
çada bir konsoloslu < ihdasına 
hükümetin muvafakatını istih
sal etmişti. 

Bu konsolosluğun Arnavut
luğun bağrında nçılınış bir kan
ser olduğunu söyJcmeğe bil
mem lüzum var mıdır? 

93 harbınm ihcfosında Ar
navutlugu ayaklandınlması için 
Çarlık Rusyasınca yapılan teş
vikat ve iğvaatın pek feci ol
duğu erbabınca malumdur. Bu 
baptaki vesaiki görmek isti
yenlere J. Jakomeni imzasını 
taşıyan ve 1294 tc İstanbulda 
tabcdilen mes'uliyet namındaki 
eseri okumalarmı tavsiye ede 
rim. Bu e er, Avusturyada 
teşekkül eden gizli bir komite- ı 
nin Arnavutluktaki teşkilatı l 
•aııtaaile neler yaptığını, ve 
bu \>aptaki tifreli muhabcratı 

turyanın gerek Arnavutlukta 
Ye gerekse komşularımız üze
rinde o vakitler yaptıkları te
siratı ve çalışma tarzlarını gös
ter' r (mesuliyet} gibi canlı ve 
kıymetli bir eser henüz neşre
dilmedi. Bu tarih için büyük 
bir noksandır. 

Evet 1 318 senesi l(anun ev
velinde Piuenin ileri gelenle
rinden Şerif efendinin meçhul 
bir şah,s tarafından yaralan
ması üzerine lsturozo ve ra
hofça ehafüıi carihi bulmak 
için mti!liman sancak merkezi 
olan Pizrene inmişler ve bazı 
galyan alaimi gö!trmişlerdi. 

10 Kanun evvel 318 tari
hinde büyük devletlerin tasdi
kile Hüseyin Hilmi Paşa Ru
meli müfettiş umumisi nam!le 
Selaniye gelmesi iizerine Baba
li asayiş temin için jandarma 
tensik ve islaha dair olan pro
jeyi tatbike başladı. 

Bu cümleden olarak lşkod
reya lstanbuldan istinaf muha· 
kemeıi azalarile bir ermenı 

ve bir müsevi tayin olunmuştu. 
Bu iki memur henüz vazifele
rine başladıklan sırada Mah-
rem ağanın oğlu tarafından ! 
hükumet yolu üz rinde öldü

l'üldüler. 
319 nesi 

Metruviç.aya gelen Rus kon
solosunun teşvikile olacak 17 
mart 319 tarihindeRus konsolosu 
aleyhinde Mitroviçada bir nü
mayiş istendi. Ve toplanan 
Arnavutlar Mitroviçaya girmek 
sevdasına dü~tüler. Fırka ku
mandanı vekili olan Sait bey 
bunları nasihatla ikna etmiye 
kalkışmış ve fakat söz anlata
mamıştı. Hatta birkaç el kuru 
sıkı top atmış ve buda Arna· 
vutların şımarmasını mucip 
olmuştu. 
Arnavutlar Mitroviçaya yürmeğe 
başlamışlardır. Bu vaviyet kar
şısında Sait bey hakiki en
daht emrini vermiş ve a ker 
ebaliyi Sitliça önündeki vası 

' ovada ateşe tutmuştu. 
Neye uiradığmı şaşıran 1 

ehali istimdada başlamı~a da t 
bu sefer de Sait bey söz din
lememiş ve pek fecii bir 
manzara husule g~tirmişti. 

Ova yaralı ve ölülerle do'
muştu. Hatta denebilir ki, fi
rarilerden hemen hiçbirisi 
sağJı:ım kurtulmamıştı. Asker
den tek bir yaralı vardı. Bu 
luzumsuz knn dökme ehali 
kadar askeri de müteessir et-
mişti. Bundan mütevellit te-
essür henüz pek taze iken, 
yani bir giin sonra Rus kon-
solosu Çirinn müsademe mabal
lerhıi gezmek hevesine düş
müştür. 

Kendisine bu kanların Rus 
konsolosluğunun ihdasından do
layı dökülmüş olduğu anlatıl
ma!· ve binaenaleyh meyusi
yetin c: iddetlc devam ettiği şu 
sırada kendisinin ölüler ara
sında dolaşup gezmesi iyi ne
tice vermiyeceği anlatmak is
tenild · ği halde bi az delişmen 
olan bu zat söz dinlememiş ve 
mahalJi vak'aya gitmişti. Rus 

konsolosu na aralarında gören 1 
Arnavut askerlerden Geylanlı 
bir nefer konaoloaua üzerine 

atılarak kendisini yaralamışbr. 
Konsolos derhnl kaldırılarak 

yaralan sarılmiş ve tednvi al
bna alınmış isede 9 giin sonra 
ölmüştür. 

Vak'ayı duyan Rus hükume
tinin babıali 'Jezdindelı:i teşeb
büsatı üzerine Konso!osa hüldi· 
met büyük ihtifaller yapmış ve 
Rusyayan tarziycler vermiştir. 

Hüseyin Hilmi paşanın mü
fettişliği Arnavutlukta da hı

ristiyan jandarma kaydımı se
bep olacağı rivayetleri de şu
yu bulmuş ve Yakovahlar ön 
ayak olarak isyan etmişler, 
hıristiyae jandarma kabul et
miyeceklerini Besaya bağla
mışlardı. 

Hükümet bu işe büyük ehem
miyet vermiş hem hükümet 
satvetini göstenmık ve hem de 
musasmmem olan ıslahatı tat
bik etmek için müşür Ömer 
Rüştü paşanın kumandası al
tında 2 redif ve bir nizamiye 
fırkasından müteşekkil bir kol
orduyu Firzovike göndermişti. 

Fırkalardan birine Şemsi paşa 

diğerine Kosva valisi Şakir Pş. 
ve lzruir redif fırkasına da Na· 
sır paşayı kumand.:.n tayin et· 
mişti. 

Nasır paşa ipeğe, Şakir ve 
Şemsi paşalar Y akovaya sev· 
kolunmuşl;lrdı.Her ne maksada 
mebni ise Abdülhamid kumaıı-
ların harekatını taras ut etmek 
için bufırkalarm içerisine bir 
çok hafiyeler de göndermişti. 

Bu hafiyeler yüzünden Ömer 
Rllştü ve Şakir paşalar ne ya
pacaklarım şaşırmışlardı. Ne 
bir emri knti verebiliyor, ve 
ne de şiddet taraftarı olan lm
mandanların fikir ve icraatını 
tasvib edebiliyorlardı. Bundan 
canı ısıkı1an Şemsi p şa bu ze
vatı dinlememeye ve hatta tah
kire baqlamıştı ve fırkasını 23 
nisan 319 da Balat tepesinde 
toplanan Arnavutlar üzerine 
sevketmi,ti. 

- Somt \' w· -
' .. 

a 
Ulusal takımı 

yenildi 
Atina, - Yunan ulusal 

(mılli) takımı, Peşte karışık 
(muhtelit) takımiyle ilk maçını 
yapmış ve 4-3 yenilmiştir. Peş
te takımı şu kadro ile oyna
mıştır : 

Vaç - Dandas, Dandas -
Mazkar, Kurusi, Lene' - Man
gar 11, Vnrga, Takaç, Habert 
Kelem en. 

Yunan milli takımı kadrosu 
şu idi: 

Riyas - Gasparis, Piyerra
kos - Korsiyanos, Kasimatis, 
Sidiropulos - Miyaki, Baltasi, 
Homis, Simuonidis, Hiristodolo. 

Oyunun beşinci dakikasında 
Yunanlılar orta akmcı!arile ilk 
golü yaphlar. Fakat Macarlar, 
yavaş, yavaş üstün oyııamağa 
başladılar. Peşte kansık takımı 
net cede maçı 4 - 3 kazanarak 
bitirdi. 

Yunan ulusal tnlumının oyunu 
seyircileri memnun etmiştir. 
Macarlar kuvvetli bir ta-
kım olnıamalda beraber topu 
durdurmak ve topu kontroldaki 
ustalıkln kendilerini göstermiş
lerdir. Yunan takımı ilk haf
taymda ıyı oynamıı ikinci 
haftaymda yorulmuttur. 

, . - -r-""""' _____ _ 

•• 
Uçüncü Cumhurlukta beri 
Fransa şimdiye kadar Geçirdiği 
Buhranl~rın en büyüğü ile karşılaştı 
Sollar Daladiyeyi istiyorlar - Bay Laval "Avrupa 

Asude değildir ve sulh kararsıdır ,, diyor 
Londra, 5 (A.A) - İngiliz Ters bir sonuçtan olduiu oydan ötürü acı duyu-

basını Fransadaki kabine buh- Korkuluyor yorum. Ben demokrasi orun-
ranını büyük bir ilgi ile güt- Pariı 5 ( A.A ) - Cumhur taklarına ve amme hiiriyetle-
mektedir. reisinin uzayacak olursa ekono- rine bağlıyım. Fakat bunları 

Deyli Telgraf gazetesi do- mik alanda ve frangın duruluk muhafaza etmek irin ulusal 
l'UZ a . ' d " k b• ' ~ Y ıçın e uç a ınenın bakımından pek tera sonuclar krediyi ve devlet otorite.sini 
düş~esi Fransadaki siyasal verme.i ihtimali olan kabine tehlikeye ilka etmek icap et-
parhler arasında sürmekte b h b le: olan o-" • •w• •• .. u ranına ça uca son ver- mez. Fransanın her hangi bir 

• <> u~ensızlıgın ve çozul- mege çalışacağı söylenmek- alandan ziyada dışarı siyasa 
menın bır tanıtı saymaktadır. t d' 

Deyli Meyi gazete:si üçüncü c ır. alanında kuvvetli olması Jizım-
Frnnsız cumurluğunun kuru· Dün siyasa alanında biraz: dır. Bu siyasayı idare edenler 
luşundan beri çıkan siyasal sürekli bir durum kazanacak kendilerine lizım olan otoriteyi 
buhranların en büyüğünün hükümcti kurmağa en çok ya- ulusal kredinin bozulması nis-
~imdiki buhran olduğunu yaz- rıyacak olan diplomatın bay betinde elde edebilirler. Avru-
maktadır Laval olacağı söylenmekte, cum- ;pa aıude değildir, ve sulh ka-

Niyuz Kronikıl gazetesi hur reisinin yeni kabineyi kur- raraız.dır. Bütün çalıımamız sul-
Fransız kamutaymın çıkarları mak için bay LaYab yanına ça- ha sağlam bir esas vermeyi 
ohm guruplar adına skz söy· ğıracağı sanılmakta idi. Bay istihdaf ediyor. Memleketimiz-
liyen bir kurum olarak çıka- Lavalın bunu kabul edip etmi- deki siyasal buhran Fransanm 
rılması ve şimdiki zamanın gi· yeceği belli değildir. Y almz. otoritesini zaafa uğrahr. Dos-
dişine uygun bir yir yola so- kendisinin cumhur rdsine bay tum Fernan Buissondan başka 
kulmaşı zamanın geldiğini ya- Buisonu bir kere daha dene- hiç kimse hükumetin zimamla-
zıyor. mesini önergediği söylenmek- nnı eline alınıya ehliyetli de-

tedir. Bay Buison da cumhur v 'ld. p 1 b f Sollar Daladlyeyl gı ır. ar amento u muzaa 
reisine bu i•in ayan mecliıi h h d t k istiyorlar Y u ran an sonra ar ı uzun 
başkanı bay Jeaanenyyt veril- .. dd t ·f 1 · · 'h } d 

Paris, S (A.A) - Anadolu mu e vazı e erım ı ma e e-

A 
mesini söylediğini gazetecilere miyeceğini anlamak mecburi-

jansının özel aytarı bildiriyor; bildirmi~tir. 
Parlamentoda geniş yetke UçUncU Cumhurluk- ydindedir. Reyden sonra ınec

Jisin bay Buh"sona karşı gös-
projesi iki rey fazl:ı ile redde- tanberı 
dilmezden önce finans komis- Pnris, S ( A.A ) - Buisson te~i~ oblduğu sempati, verilen 

reyın şa sa müteveccih olma-
yonu projeyi 8 oya karşı 19 kabinesi üçüncü Cumhurlugu" n 
oyla onamır.tı. Bu durum karşı- kuruluşundan beri parlamento dığını isbat eder. Bay Buisso-
smda başbakan bay Buisson karşısına çıkar çıkmaz devr·ılen nun tekrar kabineyi teşkile 

emur edilmesi için cumur 
hükumetin çekilimini verdi. beıinci kabinedir. başkanı yanında israrda bu-
Cumur baıkanı Löbrün yeni Birincisi Rochc Bout kabi- lundum. 
kabineyi kurmıya tekrar bay neıi olup Mayıs 1877 de dev- p 6 ( aria A.A) - Lava} dün 
Buisonu memur etmiş ise de rilmiştir. ikincisi Risbot kabi· 

Bul.son kabul etmemiştir. 'eli k" 1914 d d ·ı gece saat 20 de kabineyi kur-
n.eıı r ı e evrı miştir. maktan vazgeçtiğini bildirmit-

Bugünkü buhran karşısında Üçüncüsü 1926 da düııren Heryo 
Y tir. Saat 19 dan az önce Ra-

radilcal fırkasının çoğunluğu kabinesi, Dördüncüsü de 1930 dikal sosyalist bölüm 27 oya 
Heryoyu değil. Daladiye ve da düşen Chautembs kabine- k 31 ı 
Bonetiyi tutuyor. Bunlar sos- siciir. 

arşı oy a onayladıtı bir 
karan Lavala sunmuştur. Bu 

yalistlerle birlikte bir sol ka- Bay Lavahn sözlerl kararda Lavalın hükumetçe 
bine kurulmasına taraftar bu- Paris, 5 .A)- Bay Laval istenilen tam yetkelerin frangı 
Junuyorlar. Bu çoğunluğun ye- cumur başkanı ile görüştükten tutmak ve spekülaayenla sa· 
ni kabinenin kurulması işinde sonra aşağıdaki beyanatta bu- vaşmak hususlanna hasredil-
nazırıı bir rol oynıyacağı görül- lunmuştur: mcsini oyaylamamış bulunma-

.1!!~~!~~!~: .................................... ~~!.~~~!~~ .. ~urulunun vermit aıaa acırulmaktadır. 

Bir kalem SBV&Şi ....... varaır·· .. 
tal yan gazeteleri lngiliz gazetelerine 

Şiddetle hücum ediyorlar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Roma, 6 (A.A) - ltalyan - mcdenilepn~ye ihtiyaç. olmıyan tistanla birleştiğini açıkça söy-
Habeıır ihtilafı etrafında lngı'liz bir ulus olarak baktıgıw halde lı'y kt· B kd' d " ece ır. uta ır e ise ulus-
ve ltalyan gazeteleri arasındaki çok eski bir medeniyeti olan larm uyum içinde yaşamaları 
kalem savaşı gitgide şiddetlen- Hınt ulusu lngilterenin kontro- amacını değilfakat yalnız ke1tdi 

mektedir. . . lüne muhtaç oluyor. menfaatlarmı · güttü.:Tünü itiraf 
Lavaro Facısta dıyor ki: · . 

0 

İngilizlerin ıtalyaya karşı olan Gıornala D'ltalia lngiliz ga- etmelidir. Kendi dünya impara-
durumları ltalyanın Afrikada telerinin ltalyanın işlerine ka- torluğunu meşru ve gayri meşru 
beğenilmiyen bir komşu olabi- rı4maya hakkı olmadığını ya- bütün vasıtalarla kuran lngil-
leceği ve Hindııtan yolu üze- zarak diyor ki: tere şimdi müstemlikelerini idare 
rinde sıkıcı bir kontrol yapa- lngiltere ya normal arsıulu- edebilmek için rahata muhtaç 
bileceği korkusundan ileri gel- aal münasebetlerde ber devlete olduiunu görerek öteki dev-
mektedir. Şaşılacak şeydir ki tanınan haklarla iktifa edecek letleri hareketsiz bırakmak is-
lngiltere Habeşistana özgen ve yahut da ltalyaya karşı Habe- tiyor. ............. y·;~·~d~ ... ;,.s .... ~k~~;iy~ı···~ı~·az~~ ............. . 

. . Krallık kurubnıyacak 
ATIT A 6 ( Ö. D. ) - B. Kafandaris B. Kon

dilis tarafından yapılan bir diyeve göre Cum-
huriyet reJımı yerine krallık rejiminin kurulma
sı için krallık lehinde yüzde 75 derecesinde bir 
elaeriyet belirmesinin 2'erekli olacağı mütalea
sını başbakanın da teyit etmesi lb.ımgeldiğini, 
ancak böylece muhalefetin hükümetin bu 
noktadaki düşüncesine inanabileceğini söyle 
mittir. 

Muhafazakar Cumhuriyetçiler başkanı B. Mi
halakapulos ta demiştir ki : 

" Plebisitte rejim değiştirilnıes' için gerekli 
olan nispet hakkında B. Koadilis tarafından ya· 
pılan diyevi kaydediyorum. Bu diyev şüphesiı 
Başbakanın da rizasile yapılmıştır. Yoksa bu 
kadar mühim bir mesele üzerinde bir ayrrhk 
bar halde bir kabine buhranına yol açardı. " 

~~~~~-------------------~~~~~~~------------------------~ 
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Su akıntas·nda 
Kayıkta herkes souktan 

uyc.ndı. 

Sanmtrak ve buz gibi bir 
sis nehri kaplamıştı. O kadar 
kesifti ki bir kaç metre öte
deki kıyı bile 2'üç görülüyor
du. 

. T u mangalını kurdu, gcmi-
cılerin mangalından bir iki 
•teş alarak kömürünü yaktı 
ve çay hazırladı. Sıcak çay, 
Yapııınış gözkapaklarmı titre
Yerek ovuşturmakta olan yol
cular can verdi. 

Sise rağmen ~emiciler sabah 
banyolarını alıyorlardı. Kalça
~rınd , Mekong gemicilerinin 
ı,areti olan resimler vardı. 

Morga,kendisi de eyi yüzücü 
olduğu halde, Laosluların kuv
vet' · ını \'C kıvraklığını hayran-
tkla s yrediyordu. Bunlar hız 
oşuları yapıyor, kıı,yığın altın

:~n ieçmekle eğleniyor, ken
ıleri kadar hızlı olmıyan ör

dekleri yakaJıyarak sonra ço
~ukların kahkaha} rı gibi çın-
1Yan g-ülüşlerle bunları fırlatıp 
atıyorlardı. 
. Sis yükseldiği zaman m ki

~ı&t ınakinayı işletmağe başla-
1 'e bütün kayık hiç durmı

) an . bir titremeye tutuldu. 
b' Dı~kapaklarınn k dar çizmeli 
ır Sı) nm &ümrükçüsü ve ya-

lın ayak 'k· . h ı ı yamağı gelım a-
muleyi .. d F 
k b 

goz. en geçirdiler. a-
llt U güın. ••k - f '}Ah 

1 ru çu ya nız ı a -
ara ah .. kad , ar oluyordu ve on-
ları _dıkkatln kaydetti. t 

Nıhayet vapur yol almağa 
başladı. Siyamlıl ra 't ] 

v k aı o an 
sag ıyıda, Ksiycnsenin son 
evleri olan bir kaç le lb .. -.. k.. . u e go 
zu uyor, dıger kıyı ise ı sız 
görünüyordu. 

Renuçi sordu: 

- Orası Çin Hindistam, 
) a n· Fransa mı? 

K am kıvançla ccvnp verdi: 
- Orası Laos. 
Akıntı yav ştı, fakat kayık 

rnoförün y rdımıyla oldu'kça 
hızlı ıidiyordu. Hatta banker 
b' k' ır üvetc sv almak isterken 
üstünü başım ısllattı bile. 

Çinli tetiğini bozmadı:n gü
lümsiyordu. Loaslu k dm d : 

... - Siz. biz.im memlekctimiz
d.~ } aşıyacak kadar değilsi
ınız, dedi. 

Renuçi bir köpek gibi silki
nerek: 

- Snna tasa düşmesin de
di. Nasıl olsa alışacağız Ôyle 
değil mi Morga? ' 

D likanlıı Kamın n sebeple 
nıuttasıl arkadaşının aleyhinde 
b~lunduğunu dü üııüyordu. Ger 
çı Renuçi bayağı, bay:ıtta ba
zen terbiyesizdi. Fakat fana 
bir adam değildi. Her halde 
Ren kadma karşı çok ubırh 
gözüküyordu. ühendis, yalnız 
~alacakları zaman metresine 
ıhtarda buJunmağ"a karar verdi. 
Şimdi sis dağılmışh. ve ka

Y.•k cereyanın en kuvvetli ye-
tındc durmaksızın bir kıyı
dan ötekine saparak ilerli
Yordu. 

Şimdi akıntı hızlaşmışh. ve 
gerni muhakkak saatta en 
a~ğı 30 kılometre süratle gi
dıyordu. Mühendis: 

- Eyi g\diyoruz, dedi. 
l m:- Birazdan daha çabuk 

da gideceğiz, · diye teminat 
verdi. 

Gerçek, akıntı daha da hız
landı. İki kıyı birbirine yakl ş
rniştı. Ksiycng Sen karşısın
da iki yüz matre genişliğinde 
olan Mekong şimdi burada 
~ncak 50 metre genişliğinde 
1di. Nehir, az ileride, sanki 
b:r v gibi yüksek ve dıvar 
gibi dik kayalıkla yoldan ka
l cak 2'İbidi. 

Pilot bir söz söyledi ve Tu 
bunu şu suretle· tercüme etti: 

- ,. Sıkı tutunz ,. Uşak bir 
balya üzerine yüz üstü atılmış
tı. Kam, bir elile aşığını tuta
rak digerile bir halkaya tu
tundu. 

Kayık sol kıyıdan geçiyordu. 
Bir ok gibi fırlıyarak giderken 
karşı kıyıd yolu kesen kaya
lık üzerinden p rçnlanacak gibi 
uçuyordu. 

Fakat motör hızlı bir ne
fesle bütün kuvvetini sarfeder
ken, pilot hı ini bir dümen 
kmşiyle, gemiyi saphrıyordu. 

Eğer Kam tarafından tutul
muı olmnsaydı Morga muvaze
nesini kaybedecekti. Netekim 
Renuçinin başına gelen bu idi. 
Adamcağız Kamın ayak ucuna 
yuvarlandı. 

- Bir az fazla sarsılmasay
dım, güpcşteden suya fırlıya
caktım, dedi. 

Laoslu kı:ıın dudaklarında 
zalim bir tebessüm belirei. 

- Şelalelerden korunmahsı

nız, dedi. Bu onl rm birincisidir 
hem de en hızlısı def-il.. 

Geçidi iyi tanıyan Tu, neh
rin biraz sakin bu'unduğu bir 
sıradn yemeğin ha:ıır olmasına 
dikkat etmişti. Açık havadan 
ve heyecandan iştihalan ka
barmış olan patronları, Siyam
dan beraber alm k aktllılığını 
göterdiği t vuk kızartmasını 
pek beğendiler. 

Renuçi Mekong üzerindeki 
bu birinci yemegi kutlulamak 
için onu şampanya ile sulamak 
istedi ihtiyar Çinliyi de çağırdı. 
Adamcağız. nezaketen kabul 
etti iıe de şarap onu aksırttı. 

Kam el sürmedi. Morğa hay
retle: 

·- Fakat, dedi, Monparnasta 
içiyorduıı ya ... 

Lao~lu lnz cevap verdi: 
Burndn kendi memlekeHm

deyim. Bir zaman nasıl yaşı
yorsam, yine öyle yaşamak 

isterim. 
Aşıkına bakmadan bu ce

vabı vermişti. Gözleri uzak
lara dalmış, sanki Morgayı 
artık unutmuştu. 

-: onu t•ar -................. i .. ~~·~··············· 
Şarbayı ziyaret etti 
ılbay general Knzım Dirik 

dün öğleden evvel beraberinde 
bay Rıdvan Nafiz olduğu halda 
şarbayl.ğa giderek Şarbay Beh
cet Uzla iki .silnt kadar şehir 
işleri etrafında ~örüşmüştür. -Bir ltalyan azete inin 

Yazr ı 

Bay ~cıı ve lııgiliz 
,.raribiııe hücuııı 
Dcyli Hcrald gazetesinin ile· 

ri gelen organlarından birisi 
olan İl T evere gazetesi bugün 
bay Edene ve İngiltere devle
tine tuhaf bir şekilde çatan bir 
yazı yazmıştır. . 

Cenevrede Habe.şistan - Ital
yan anlaşnıazlığı üzerine alınan 
kararını diline dolayan bu l'a
zetc, Bay Eden'i bir saat ga-
lerisinden değerli bir tablo ça
lan yavuz bir htraıza benz.et
mektedir. · 

Bu yazıda bütün İngiliz im· 
paratorluğu tarihinin sinsice ve 
bayınca hareketlerin tarihi ol
duğu ve f ngiliz bayrağındaki 
kırmızı rengin bu yolda dö
külmüş olan insan kanından 
alındığı söylenmektedir. 

Yazdığı bu kötü ya-
zılar yetişmiyormuş gibi bu ga
zete ilk sayfasına koyduğu bü
yük bir karikatürde lngiliz as
kerini kadınlara Ye çocuklara 
saldırır şekilde ~östermektedir. 

'fent Asır _sahte s 

av u için Ankarada Z nginler 
pa 

9 
E 

• 
zıran 

i kos 
Pazar gün·· baş tyor 

ımı ın bir te ifi ta 
Hava kurumuna yardım ıçın 

lb takım arasında yapılacak 
olan tumova maçlarının saat
leri ga1etelerde yanlış çık
mışbr. 

9 Haziran pazar günü ya
pılacak karşılaşmaların sırası 
ve saatleri şöyledir: 

Saat 16 da lzmir por - Gös
tepe 

Saat 18 de Altay - K. S. K 

Jarm 15 ve 16 da yapılması 
için Bltay ulübü Et ikoı ku
lübüne telgraf! cevab vermiş
tir. Yunanblar bu tarihi kabul 
ederlerse haftaya iki güzel 
maç seyredeceğiz.. Misafirleri
miz Çeşme yolile geleceklerdir. 

Uşak futbol heyetinden eh
ri01iz futbol heyetine gelen bir 
teigrafta Uşak muhtelitinin 16 
Haıiranda fzmire gelerek muh-

Yunanistanın şampiyon nam- telitimizle bir maç yapmak is-
zcdi Etnisko takımı Altay lrn- tediğini ev\•elki görüşmelere 

istinaden b ldirilmiş ise da tur .. 
lubüne Y zdığı bir teJgraf a 8 nuva maçları dolayısıle bu tek-
ve 9 haziran tarihlerinde iki life de müspet bir cevap ve-
naç için iz.mire gdmek istedi- rilememiştir. Haber aldığımıza 
ğini bildirmıştir. f!Öre futbol heyeti bu temasın 

Teklifin mnli şeraiti müsaid 30 Haziran veya 7 Temmuzda 
olmasına rağmen turnova maç- yapılmasını mukabeleten tek-
ları dolayısile bu karşılaşma- lif edecektir. 

•• ••• uı •• 

a d 
Haveı kurumuna 
coşkun bir "laka 

Bayındırda yurddaşlan hava . 
tehlikesini bilenler üyeliğine 

yazmak için ilçebcym başkan
lığı altınd... kurulan l .. urul işe 

başfo.mış ve iki saat içinde 48 

üye yazarak (1100) lira taah
hüt altına almıştır. 

Halk ara ında bu yolda bü

yük bir kaynaşma, heyecan 
vardır. Üye ya7.lsı devanı et
mektedir. 

Bir ayda z ir 
Ne kadar et yenildi 
Mayıs ayında İzmir şarbay

lık mezbahasında 1395 koyun 
9719 kuzu 331 oğlak 3 manda 
223 öküz 602 inek 481 dana 
olmak üzere 12754 hayvan 

kesilmiştir. Bunlardan başkn 
kesilmiş olarak on üç kuzu 29 
oğlak ve bir inek mezbahaya 
götürülmüş ve etleri muayene 

edildikten sonra satışına mü-
11aade edilmiştir. 

Kar ıyakada bo tanlı köyün

de bahariye .cokağında oturan 
Ali kızı Fatma, İbrahim luzı 
Hafiza ve Şabnı1 karısı Hati
cenin evleri kapılarım maymun
cukla açarak içeriye giren ve 
bir şey nlmağa muvaffak ol-

madan kaçan Süleyman oğlu 
15 yaşında Yusuf Kenan za
bıt ca tutulmuştur. 

Bono hırsızlığı 
Tahkikata devam 

ediıiyor 
lskan mUdürlüğündeki kasa· 

dan çalınan mübadil bonoları 

tabkikabna üç.üncü karar hft. 
kimliğince devam edilmektedir. 

Bu i de alakası var zanne
dilerek evvelce tevkif ed.ilmiı 

olan muamele muakkibi Bay 
Mustafa tahliye edilmiştir. 

Araıbrmaya önemle devam 
dilmektedir. 

- 1 -IWM 

Konakda 
llbayd n belediyede Şarbay

dan başlayip tekmil reıımi da
irelerle bankalar ve imtiyazlı 
,irketler memurlarına tektek 
dağıtılan YETY-EXTRA bı
çaklarından herkesin m mnun 
olduğu besbellidir. 

Çünki arda bütun halk 
YETY-EXTRA bıçaklarının eı .. 
•İzliğ'inden bahsediyor. 

•• 
.... , .. 

Orta okuJaları 
gezdi 

Şehrimizde bulunmakta olan 
kültür b kanlığı mesleki ve 

teknik tedrisat genel direktörü 
bay Rüştü, yrnında kültür di
rektörü bay Hikmet Türk bu· 
lunduğu halde orta okulalan 
gezmiştir. Şehrimiz Ticaret or
ta okulası önümüzdeki ders 
yılı için eski Fransız Sakrekör 
binası yapısı kiralanacaktır. B. 
Rüştü dün bu yapıyı gezmiştir. 

Ilbaylığın yardımı ile ikınci 
kordonda 2rsası şarbaylıktan 
temin cdilmii olan yerde Kız 

Sanat enstitüsü yapısının inşa
sına bu yıl başlanacaldır. 

Şarbaylıkça 46 numaralı ada
dan enstitü yapısı için aynlan 
10 bin metre muı·abbahk yerin 
nz geleceği anl&şıbııştır. Daha 
beş bin metre murabbalık yer 
eklenmesi için şarbnylığQ mü
racaat edilecektir. 

or ova a 
Hava kurumuna yardım 

için çah m . lar 
Bornova C. H. Partisi nahi

ye ocağında Bay Cemal Ka
vukçu oğlunun başkanlığında 
dün gece bir toplantı yapıl
mıştır. 

Hava kurumuna yardım için 
yapılan bu toplantıda belediye 
başkanı bay Fehmi Yigin bir 
çok zevat bulunmuşlardır. 

Bay Cemal Kavukçu oğlunun 
başkanlığında alb kişiden mü· 
rekkep bir fani heyet te kil 
edilmiş v bu heyet ayrıca üçer 
kişiden birer kola aynlmışlar 
ve derhal faaliyete geçilmiştir. 
işin özünü anlatmak için Pazar 
günü bir konferans verilecektir. ........... 

Osman Dlncer 
Mardin saylavı Oaman Dincer 

Anknradan şehrimize gclmıftir. 

Dincer bir hafta kadar şehri· 
mizde kaldıktan sonra Anka· 
raya dönecektir. 

Eşya çalmış 
Aziziye mahalleıinin Kemer 

cadde•inde Ahmed oilu Bah
rinin evine giren Lırsız tarafın
dan 70 kuruş para ile bazı 
eşya çalınm1şbr. 

ngın 

Asansörde Yenidar sokağın
da Musevi Coyanı sahip ol-
duğu ve Sarinanın kira ile tut
tuğu iki sayılı vde yan21n 
çıkmıştır. Y ctişen ahali yangını 
ıöudürmüştür. Tahkikata göre 
yangın ocağın bozuk olmasın .. 
dan ve içinde bir ağaç direk 
bulunmasından çıkmıtfır. Ev 
ıigortasu:dı. Zarar pek aıdır. 

••••• 
''Hava tehlikesi 
Bilen,, üye 
Yazı anlar 

İ Bu coşk1ııı yurd seV' 
gisinden ()rnek alı 

Ankara, 5 ( A.A ) - Hava 
tehlikesini bilen üyeler: 

775 - B. Salih Eroğlu 50 
776 - B. Nusrat Evce B -

lediyeler Bankası üy 40, 
777 - B. H. Kadri Bel di

yeler Bankası üye 40, 
778 - B. Avni Aktolga Be

lediyeler Bankası üye 40, 
779 - B. S. Kepenek B~

lediyelcr Bankası genel direk
tör 40, 

780 - B. S. Sezginer Be-
lediyeler Bankası muhasebe 
direktörü. 30, 

781 - B. M. Arda Bel di-. 
yeler Bankası mu. şefi 21, 

782 - B. Abdi Dene) Be
lediyeler Bankası 21, 

783 - 8. Fazıl llgcn Bele
diyeler Bankası 21 

785 - B. Asım En o Be
lediyeler Bank sı 21, 

786 - B. Mitat Pekm n Be· 
lediyeler Bankası 21 

687 - B. Sait Baıak Ada
pazarı Ticaret Bankaıı direk
törü 150, 

788 - B. Hamdi Mutlu Ma
latya li esi direktör V. Türkçe 
ve edebiyat öiretmcni 60, 

789 - B. Seraceddin Gerer 
Malatya lisesi terbiye öğr t
meni 24, 

890 - General Refet Bele 
İstanbul saylavı 50, 

791 - B. Abdullah Ankar 
Şark pazarı sahibi 1100 

792 - Ankara Ziraat enstitü 
ziraat fakültesi birinci ıımfı 20 

793 - B. Avni Gücüycııer 
Koscan tüccarlarından 30, 

794 - B. Tayip Akalın Ke
ıan hükümet doktoru 20 

795 - B. Zati Yürüken Ke
şan belediye başkanı 30, 

796 - B. Muhlis Savaaal 
Keşanda bezzaz 21, 

797 - B. Halil İbrahim ve 
kansı hayvan tüccarı 108, 

798 - B. Hasan Kadri Ke
şan tüccarlarından 36, 

799 - B. Emin Keşan tüt· 
cnrlarından 36, 

800 - B. M. Ş rapçılı K -
şanda duici 30 

801 - B. Şarapçılı Hü eyin 
Ke anda bakkal 30 

802 - B. Ali Nuri K şanda 
bezzaz 60, 

803 - B. Bekir Sıtkı Ke
şanda bakkal 30, 

804 - B: Süleyman Sırn 
Kcşanda bezzaz 30, 

805 - B. Balcı Mustafa Kc
~nda bezzaz 30 

806 - B. İsmail Saraç Ke
ıan tüccarlanndan 20, 

807 - B. Ahmet Keıanda 
derici 60, 

808 - B. l mail K•f&Jlda 
bakkal 24, 

809 - B. Mehmet Y• aileıi 
K~anda fınncı 24, 

810 - B. Recep Bibu K•
pnda bakkal 20 

811 - B. İbrahim Tunca 
Ke,an mal direktörü 20 

812 - Bayan Emin• Keşan
da bezzaz A. Nuri kansı 20, 

81 _ B. Bekir Bursalı Es
kişehir köprübaşı bakkal 20, 

814 - B. Cemal Sencar H. 
Paşa O. Demiryollan kimyageri 
(Taksim Talimhane Sait) 20 

(Şakir apartman N.) 
815 - B. Oıman Gencer 

Mühendis D. D. Yollan müte
kait B. Oğlu Nuri Ziya S. 60 

816 - İbrahim Sentur Ga-
1 ta Bahtiyar han N. 25 tütün 
tüccarı 20, 

817 - Hikmet Atlamaz Eyip 
sultan cezacı İstanbul 20 

818 - B. Celilettin Germi-
yen oğlu Göztepe istasyon 
caddesi N. 36 20 

819 - B. Bar:ıiyal vı Bu· 

Hava tehlikesiai bilen iye
lik için hava kurumumu~ ..-
nede beşbin lira vermeıv..:ı 
ahhüt eden Ankaralı 
Koçun son bir resmi --·-

Tuz için -·-inhisarlar bakan· 
lığının bir 

T elönergesi 
Gümrük Inhisarlar~ ba~ad

ğından Jlbaylıia aşarıdakı te-
l 3nergcsi ıel nittir: 

1 _ 1516135 den itibana 
tuzlalarda tuz fiyatlan üç lm
ru~a indirilmiıtir. 

2 - Jwhisarlar tuz ambarla· 
rı da bu tarihten itibaren nld 
fiyattan üç kuruı eksiğine aa· 
tacaklardır. 

3 - inhisarlar idaresinde he· 
bı cariıi olan t?ptancı ~ 

tüccarlarına bu tarıhte ellenn• 
de bulunduğu tevsik edilecek 
tuzların fiyat farkı iade edile-
cektir. Tevsik işi inhisarlar 
memur ve müdürliiklerinde 
malmemurlarile birlikte yapı .. 
lacakbr. inhisarlar idaresince 
bu işer için mülhakat idarele• 
rinc gerekli vermiş ve Yillye-
tinizl temas etmeleri bilctiril· 
miştir. Mal memurlarımn ifde 
behemehal bulunmalan temia 
edilmelidir. 

4 - Devlet gelirinde kiloda 
üç kuruş fedakirlıia katlanıl
ması yurttaşların ucuz tuz ye• 
m~i ve hayvanlarına ucuz tuz 
vermesi içindir. Bu amaç daima 
göz önünde tutularak ucuzla· 
ğun müstchlike vaktinde duyu• 
rulması Ye ucuzluktan istifaele 
ederek yolsuzluk e~e~e~e Y~ 
verilmemesi hepimız ıçın bir 
vazifedir. Ucuzlujun puakea
de atıcılara kadar tam tesirini 
yupmnsını mürakab• ederek r 
ay sonunda göriifünllzil baaa 
bildirmenizi dilerim. 

Gümrük ve inhisarlar Vekil 1 

Rina Tarhan 

Tabanca tat•J•nlar 
Çorakkapıcla Giridli Almed 

oğlu Mebmedde bir tabaca 
ve Receb otlu Mehmedde ele 
bir bıçak bulunmuı ve ıa.bıta-
ca alınmıştır. 
..................................••••••• , 
jamcn Aramatör Yapar S. ı. 
tanbul Rıhbm ban N. 6-12 100 

820 - J. M. Sayah Dr. Be7-
oglu Meputiyet cad. Y emeaici 
ıo. Kefeli han N. 6 20 

821 - Bayan Hakkiye Ku
ral Şehir meclisi üyesi T. K. 
lıt. Ş. Bayanlar kolu baı. 20 

822 - Ereyli maden köm&r· 
leri Ş. 1500 

823 - Ankara inıaat mite· 
ahbidi mübendil B. Talma 
fbrahim ve kardeıi Türk laaft 
kurumuna bet bin liralık bir 
yardımda bulunmuşlardı. Ve 
gelecek yıllar için bin lira Jlk· 
lcnmişlerdir. 

Ulus gazete ve matbaaımda 
yazı ve baıkı iılerinde çahpn
lar her ay ayhklannın ,...._. 
ikisini Tiirk baYa k 



TAÇLI 
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Tarihi Tefrika 
ikinci Kısım No. .. • .,. 

Lord Robert Dudeley kraliçe 
Elizabe · aşıkı idi 

, hemşiresinin ko
d11pkin ispanya kralı 

e minı kendi yatak 
ııf erek mi bıra' -
sa b oda hizpıetçi
r ıbmal eHri m· di? 

....... n..nd F ranıa i e 
d b"r uzl ma 
apan ayı g n

medığine gore, e • 
a m bir derine kar ı 
o madığı duygusunu ver-
o unda itin• geliyordu. 
uydmma •••da masalı 

Filipin aldatıldığını 
yarak bir Frauaz preaa
eflenditi gtıa• kadar de
etti. 

Japanyol elçiai, bu ,nzel ha 
Kraliçe Elizabeta verirken .,,_inden ellerini owyordu. 

Bau rağmen Elizabet ro-
e devam etmek istemİf, 

ye ıunlan llylemifti. 
- Efendiniz beni çok ça-

Ve aha az biısi olmıyan 

dille fUD• illYe etti: 
- Franaa prenselİa çok 
el oldujuau söy · yorıunuz. 

ya? Az"z kainbira• 
deldka önce boy-

~·11•n tak•_._ 
Elti bu .... Ullll• 

e nakletti. F"ıBp 1Ma t.a-
lsareti llumatmek ittemi-

k: 
- Bo,...ı. laa.. Bo111uzlu 

)lecli iyi• .U ? dlyonlu. 
Elçi F".ıipia 10rusmaa ceTap 

,.- .... ·.,·ordu : 
- Ma•'••f majeste boynuz
decli. Baaa ı• kalaldanmla 
dua. f,....... tarafm... moda 

ppdan f>a kelim• .... ~ 

Kari olunca onun başını ko
partarak milletine hediye et
miıti. Oğlu dö Nothumberland 
oldu. Kraliçe Mary tarac: nc!an 
••tana ihanetle öl · m ceza 
mahkum ed'ldi. Erz betin " ı
kından bahsed rken duk o lu 
Kral ard ıi, bir 

fidi, b r oduncun h -
fid"nin oilu olduğunu öyr
yenler çokta. Bütnn bu dedi 
kodulara rağmen kraliçanın 

kurtizanlan onu eğilerek se
limlıyorlardı. Dudelay öyle bir 
pbaiyetti ki ta•ecclbünll ka
mmak 14.,.;J,. O da .afnu
n elence.lal sa-termek mak
Adile kra içanın yanına girer
ken kapıyı vurmağa bile lü-

! 
zum 1"6rmezdi. 

Wilyam Sesilin baıka ihti
ra5ları vardı. O Dudeleyin bu 
hareketini takbih etmekten hali 
kalmıyordu. Hatta Franses 
Braodo11un sayısı Adriyan Sto
kesle evlenme i m vzuubahs 
oldugu bir sırada · di, kraliçe 
ıunları söylem' ti: 

- Yej'enim hanedan iç"n~ 
deki şahsiyetini unutacak ka
dar kendinden geçm'f midir, 
demiıti. 

\Vilyam SuU tqı sediiiae 
k.,..ak • ....ıa u.. "'..eeftbı 
••nnitti: 

- Evet bayan, herkes sizin 
de işıkınıza kartı ayni vazi-
1ett• olduğunuzu zannediyor. 
Suilia Lord Robert hakkında 
alyledikleri bundan ibaret de
lildi. 

Konseyde Dudeleye hitaben: 
- Bilmedifiniz, anlamaclığı

DIZ teylerden bahsetmeyiniz, 
tlercli. 

...... 
Dünyanın en büyük gemisi 
Norınandi vapuruna Nuhun gemisi 

Demek hiç te yanlış olmaz 

ltalyan 
askeri Sevkiyati 

Roma, S (A.A) - Askerle~ 
rin ve işçilerin doğu Afrikaaı
na gCSnderilmek ilzere vapur
lea bindirilmesine de•am edil
mektedir. Pazartesi i'6nü Tri
esteden Satümiya ismindeki 
büyük vapur 4 000 ameleyi 
ve Cenovadan da Livorno va
puru 1.000 işçiyi alarak liman-

No man i y mod rn 11 Nu un 
gemi•i ,, d m k y nJı o 

313 Metre uzunluiunda, v 
36 metre enişJiğinde olan bu 
i'eminin yilksekliğ', a agt yu
karı on katlı b"r evinki ka
dardır . 

Gemi Penhoet tezO"ag'an ta
rafından be.ı yılda bitirilmiştir. 
25 mubend' ve 250 d n faz a 

ın et batı 1 7 
tan, 1 yardım ı 

kapt n, 1 ik·n i kaptan, 2 gü
verte subayı il bun'arın 2 
taleb i, 17 m k"ne suba ı 
ıle bunlann 19 tane ) ard m-
cısı, 292 tayfa, 1 7 a ı ve a ı 
yamagı, 9 kasap, 6 som 1 e, 10 
ekmekçi. 628 büfeci, 25 oda 
bizmetçısi, 108 gemici, 15mi o, 
20 garson, 3 doktor, 2 h 

, 7 ba ı ı -

ç' , 9 , 1 gıcı 
Vapur a b'r çok eşya da var 

d r: 2160 sürah·, 57.600 bardak 
v k '1, 56.8 O tabak, 28120 
fın an tabağı, 28.120 fincan. 
Gümüş takımları da çok 

zengindir . 7g0 kahve ibriği 
12.450 biçak, 15.340 kqık, 
14.100 çatal 2090 tepsi, 2.820 
gOmilş tabak, bin 160 silt ki
sesi, 600 çiçek vaposu. 

Sayı bpkımından, yatak ve 
sofra tak mları da ötekilerden 
aşağı degildir. 38 400 çar-
şaf, 19.200 yastık yüzü, 
14.570 ô tusu, 130 

·, 48,000 kah-

a b peçe e , 4 000 ay 
peçetesi, 6,000 banyo seccade
si, 30,000 tane tüylü havlu, 
150,000 tane tuvalet havlusu, 
40,000 tane mutfak peçetesi, 
30,000 tane büfe peçetesi, 
mutfak ve büfe için 16,000 
tane mavi önlük, 45,000 mut
fak bezi, 5,800 yün bataniye, 
9,000 tente. 

Kavlarla buzluklara 70,000 
yumurta, 7,000 piliç ve av 
hayvanlan, 16,000 kilo et, 
80,000 kilo bgz, 24 000 lıtre 
şarap, 6,950 ışe eski 
şarap ve pmpanya 2600 
••e likör 16000 litre b"ra 9500 
i e maden suyu. 

dan çıkmıılardır. Sepııbe 
edilmı~ olan Laduada llmeni
n "n bir kuama da alfllaride 
vepurlara bindir'lecelderdir. 

Berıin'de 
r1fında Saim 

rl el geldl 
5 [A - 3 

ki ata bır"nciliw i almıthr. 
Eyüb Öncü de kazananlar 

aramda derece almııtar. 

lnğiliz kabinesi 
Londra, 6 ( A.A ) - Y ~ifa 

hükumet listesi yarın bildirile
cektir. Loyd Corcun U.taye rir· 
mesi muhtemel görülmektedir. 

Karsta yağmurlaı 
KARS 5 (A.A) - Dünden 

beri bölienin her yönünde fay
dalı yağmurlar dtişmektedır. 
Y agııın en ziyade yeni geliı
mede bulunan buğday, arpa 
çavdar ve diğer örüolere çok 
yaramıştır. 

Habeşistanda bir rp 
abeş imparatorunun askeri müşa

viri • Virgi in beyanatı 
Budapefl•.. Haziran.. bn organizuyonu hlll orta )!rıktn..l1r. Sevkücceyf yolla-
Pesti Naplo ıazetelİ Habe- çağl laahrlabr. lmparatorua 15 nn olmamuı yllzlnden binter• 

ş'stan vakayii etrafında tualan bin kifiHk hana ordusundan landından uzaklaıan kıt'a1ann 
az yor: baıka Habati•tanda muntazam iaşesini temin etmek imkinsız-
İtalyan azeteleri Habeş im· ordu yoktur. dır. Yerlilerin en koytu köte· 

paratorunun süel (askeri) mü- Sayııı çok olan her kaza şe- lerine kadar iyiden iyiye bil-
şaviri olan lsvcçli General Vir- finin 10 - 50 bin aruında fena dikleri bu dağlık mıntıkada 
gin hakkında önemli makaleler techiz edilmiı ukerleri vardır. iate kolları 400 kilometrelik 
yazdılar. Hatta bu dirayetli Bunlar, bqlannda ehliyetli za- bir mesafeyi ancak llç haftada rmcla ba kadar fiddetle ...... ,..... .... 

Daha o ......... tllDaja 
pbnp •tbiı nazın 

Akatı celbetmifti. latifhamkir 
_. .... an tatmin için diyorda ldı 

- Nifaalanm kendilerine 
ettim. Kralbimm hlttba 

ppkmlarma dajatbp llir llİpaı 

Banşın direkleri 1 
teknisyen olmasaydı, İtalya - bitler olaaclıtmdan talim g6r- katedebilirler. 
Habeı ayrışmasının timdiye ka- memişlerdir. Taktikleri asker- Tayyareler lf gBremu 

1 
dar halledilmiş bulunacağını lik mealetinin en basit kaide- Habqiıtanda yapılacak bir 
iddia ettiler. General Virsrinin lerini uzan dikkate almadan harpte tayyarelerin rolü a.,ari 

•mu'yonm. Bu 10a .ederi 
rt Dutleley için llylemifti. 

F•ıkika bu genç Ye bari• 
...... aarayda oldukça ebem

kau•mıfh. 
ICraliçe Elizabetia yatak odası· 

lntitik bir odada oturuyordu. 
Eliubetia yanında olarak kon• 

fttllll.I .. bqkanhk ediyor, bat· 
eldl rellia8 ~a. Dude

hmunma kabul edilmeyi 
yenler aaatlarca ntizar ... 

da beklerlerdi. O kori
...,laftlan. geçerken hademeler: 

- Açılımı, açılmaz sayın 
batler diye bapırlarclı. 

O koridorlana boy aynala· 
mapurae bakarak , •• 
EUi i-h•h Jar bi-

ıflJtlılleY ıePJor cli,e ejilir 
~ri·-· .... ,. bldınrlardı. 

~leriladea ı.at.n eaclifelerini 
ileri~: 

Aı- Gareabi*; "-~.-.. kral obk ta kaW 
11teceli, diprlanb. 

p EHl•ı..tia ~JI• 
............ iltemiyerlarcb. Zira 
lllelııetili' - brp çok zaafa 

ı.Dakta idiler. 
o.dele,;. ... 
M•ta. Dade· 

Birleşik Amerika barışı korumak 
için en kuvvetli destektir 

ki: 
" Şuruı eıub bir noktaclır: 

lnpz devlet adamları Avrupa 
mİJop .... aa etkilerinden ya
blanat kwtann.a.dJrlar. Onla

ıllılrkea laltlia dln1ayı 
..... .......urmaluılRr 
lct9"Hta ... 

Bu srlsleriD aa41 Awupa 
meıelelerin• dikilmesi kısa ,a
riifltHüilne kartı Avuataralya
nın llylemif olduju bir alzdllr. 

llalde lteld clomiayoa-

Bu yoldaki kuıku ve ifkil 
yalnız domıll)onlarda duyulu• 
yor da dejildir. 

Dıtmda •nki bir lnsw -
Amerika• itbirliii çafnsı imif 
srilti kılık defiıtiren kiti bir 
propaganda, Amerika birletik 
deYletlerincle uluslar soıyetaiae 
ve bu sebeple yalnız Avrupa 
maeleleriae srömillmllt k.ı.aı 
olan lnsrillz h&ldimetinin Aı.-e
rikaya kartı bir Upislik sk
terdiği etki.mi uyaaclırmaia 

çıbımaktadar. 
'Hall&,, ha ,,.,.,..,. • b· 

i gazetemize vuku beyauah ba dlltman llıerine yalın kılınçla 
h hadde indirilaait bulanaeaktır. 

' bak mdan özel bir e emmiyet hiicumdur. Geçen gün yapdan Zira bu memlekette tayyare• 
tazanmaktadır: ilk modern manevrada impara-

Ben yalnız dellllm tor bile ~tm neden bu lerin kolaylıkla tahrip edabi-
H be e yer qea ve re• i kadar lH: oldaı..a J.rek d~am _..ffmet 

ek ul ed n biricık lıveç hayretle sormuştur. Moilern o ta fienade tesir yapabi-
d ı u'u . orum.Şehrın h d k h k lecekleri sanayi merkezleri 

v 1 an sinin dı- rpler c as eri are n 
0 

unun biricik mümkün oldugu kadar düş- veya buyük kıılalar ~r • 
· asyonu ıef mft· mandaa iizli tutulması iycap Bombalarla datmık Habeı 

he d"si ve a r okutanın bet ettiğini, hatta muvaffakıyetin köylerini tahrip etmek kabil 
pro S<'rü sveçlidır. ilk şarb bu olduj'unu ixzaha jse de bunlar çabucacık yapı-

odern • vkulce,9 mecbur kal.._ bibılir. Habqin tayyare kuv· 
Habe · stan modern sevkul- U. , ....... , ~aatm 6IWie imparatorun bir 

cey bi mez. Bununla beraber kaç tayva!'e91 Ye Jalıu. meı-
ink t edı emez kı aakert oku- Muhasematın rcvişini tayin 
lan n 107 ta'ebeıı iki yılda edecek olan Habeşistan yolla- lekten yetişme bir pilotu 
barıkalı mu affakıyetler göster- rının bugünkü durumudur. Bu- vardır. 
miflerdır. Bu memlekette kıtaa- rada modern bir harp yapmak - -Bay akdoııaldm 1929 ge• 
ıin4e koymuı olduğu esaslar-
d•n aclamalullı uukla~ ye 
bandan IOllra aeleeek 
biaelerin bütila. betin uzaklata· 
caldan bile' propaianda edil
mektedir. 

Halbuki b.em bay BalclYiain, 
hean de bay Edenin ııraaıaı 

dilflrlp aöyledikleri s6yleYler
cle ıCSyle deoilmifti: 

"Amerika birl.P deYletle
rile lngiltere ara ında aajlam 

ne de inamhr. 
laptve içia "baftf bllOn

mu bir b6tlndllr" ve lnaiJter• 
INa ltakımdan Blly8k Okyanu
lan Ren kıyalanndan ela u 
ön~mli bulmaz. 

Bundan dolayı lngiliz sıya
aumm iki b8>'0' direği, yal
nız Avrupanın değil, bütün 
dihayanm banfanı korumak için 
uluslar aoayetesine y,rdım et
mek ve Amerika birleşik dev
letlerile sajlam, geaiı bir dod
luk we it birlifi kurmakbr. 

Zor bir lf 
ltalyanlann hmp halinde ta-

kip edecekleri taktik ne olur

sa olaun riritecelderi ıtın 
kolay olmaclığı muhakkkakbr. 

Y erlil4r miikemmel •ilahtar· 
lardır. Hafif toplan ile dit-
....... pblk llalrlaach• 
i'elehilirler. e kadar ı.-
rııı koruyan iaparatordur. 
Onun n&fazu olma•Jdı mur· 
claki kobileler çoktan ltalyaa• 
larla laarba Pmif olacaklanh. 
Halaep.taat. muhaamata ti· 
recek olan her hanp bir de•-

1 

bir cloıtluk en ine•li mesele· 
dit." 

Uluslar ıosyetHinin yalaız 

Avrupa bantı ile ilp bir ku· 
rul olup eadan lteei1le lliç bir 
ilp,l .,.....,~ " 

Amerika her ne kadar bu
giha içia, ulular sosyetesinin 
dıf1Dda bulunuyorsa da her 
halde diinya barııının başanl
muı ve muhafaza edilmesi için 
• U...tli dutelderden bi-

let buna bir ceza seferi adm ı 
verece;inden bu Yanlflll& • 
muntazam bir harp obmyacak· 
tır. Verilecek ad ne elana 
oJaua bu barba lımp 
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Üç şehiı· 
harap oldu --.... -..-........... _ 

- Ba 1 ı ııı b111r c ı1/11 rt1e -

Sinema ve san~t sayfası 
Hoare Kuetta feliketi hakkın-
da ,u yeni izshati vermiştir: 

Klodet Kolberin zaferi AŞKIN SESi " - Kuetta şehrinde baştan
baıa enkaz yığınından baıka 
birıey kalmamı,tar. Hükumet 
.. rayı istisna ediJirsa bütün bi
nalar yılulmı,tır. Bu binanın 
da yalnız bir parçası ayakta 
durmaktadır. Enkaz altından 

------------------------------------------------------
Hollyvoodun en 

Ve en fazla 
ı ''Muhabbet ve selamları,, filmile 

çok ~aygı top ıyan I '!~~! ~~!~~İU:~vaffakıyet kazandı 
daha 4500 hindu çıkarılmış 
olup bunlardan başka y:rmi 

bin kiş"nin enkaz a tınsla kal
dıklarından korkuluyor. Bütün 
Yer arsıl\tısı mıntakasıncla 

öl n ve yara anan H ıı<lu arın 
tam aym b linmıyor. 

~----~--·~~~------~-----------~~---------
Sinema akademisinin altın heykelini kazandı 

Hukümet vaz:yete hakim 'scde 

&elze ede bir çok polis mcmur

lan da bldükleklerindt-n şeka
Yetin ve bir çok karışıklıkların 
laünü almak ma <sadı He yeni 

.. keri kuvvetler gönderilmiştir. 

Demıryolu münakalitı ile tele
fon mu 1 '3 r:ıtı iade edilmiştir. 
B!itün me ckette örfi idare 
ilan un .u-?tur. f ,fakettc 

ka n Avrupalıların liste-

Şarl Buvaye Klodet Kolber 
hakkında yazdığı bir makalede 
diyor ki: 

Klodet Kolber, senenin en 
ı büyük sanatklrına, Hollyvodun 

vcrebilec~ği en eyi mükafatı, 
sinema akademisinin alt111 hey
kelini kazandı. Bana gelince, 
ben onu yalnız unatı için de
ğil, sanatı kadar karakteri için 
de mil1Mfatland1nlmıı gi>rmek 

· isterim. Filhakika Klodet si
nema payıtabtının en sevimli 
ve en tabii kadınıdır. 

Buj(ünkft chırumuna naaıl 

le 

erişebilmiştir? Dünyanı• en 
meşhur kadını olıun da zehirli 
isnatlar, müfteriyat ile dolu 

,. a ' ': için de özel makaleler ona taarruzda bu-
,t dır. Kctta- lunmasın .. Bu şaşılacak şeydir. 

nın c uı.:urularaı< umut Bı.1 ınemlekc te insanın kendi 
/{ lod d Kol beı· 

1'c ') ettiii h .k ndaki etrafında bu kadar sakin ve 
hab saygılı bir hava yaratabilmesi şımda ince-, zarif ve esmer bir aıütevazi Klodetti. Studyoda 

ı -. nce vazıye~ çok d' kt .. d f ye·a ver c irin büyük bir kuvvet lazımdır. kadın buldum. Onda bir Parisli ıre or an en mütevazi i-
olmakla beraber ,. .. an kad h k ) dah Zira unutulmamalıdır ki Holly- kadın sevimliliğini ve bir yan- v.ur ar er es e aynı şe· 

• ba ı kimselerin enkaz al- k · k f b ld kilde görüşüyor. Evet bu de-
tından vood'ta yaşayan sanatkarı dün- enın sporcu a asını u um. 

• olarak kurtarılma- fa ıördüğüm Klodet sanat 
Iarı u udu k b d'I . . yanın en garip varlıkları, en O günlerdea sonra pek az bakımından baıka bir kadındL 
Binlerce aske;Y b c . m.e~ıştır. korkunç kombinezonlan sarar kadınların tahayyül edebilecek- Fakat karakteri hiç değifme• 
iltnıaktadır. u ı41 ıçın ça- Bu kadar mütecaviz bir alem- leri bir ,an ve şeref kazandı. mitti. Locanın büyük koltuk-

SIMLA 6 (AA) . de yapyabilmek için cesur Muvaffakiyetler içinde yüzdü. lanna gömülerek konuıtuk. 

d. · - Bınlerce olmalıdır. Klodet her ikisinde Onu ilk tanıdıgımda zarif genç FrAnsadan kentlisine aönder-
ceae ın gö•ülü bulu d v k d • kıntılar altından .. ıı.L n 

1
ugu dyı- muvaffak olmuıtur. Şahsına kJtdınlar rolünü görme te i i. diğim bütün romanları oku-

,,u"ae eo a- aayaıyı temin etmiş, karakte- Ondan sonra Pope, Kleopatra, muıtıa. Etrafıadakllerle allka· 
yanılmaz kokudan dolayı Güet- rini yapan cesareti ıöster- Nevyork - Miami ıibi şaheser• dar oluyor, dudaklarındaki 
tadaki yardım hareketleri dur- miştir. Ona ilk defa olarak ler yarattı. Son defa kendisi tatla tebeıeümü hiç kaybctmi-
muıtur. Artık içinde ki•ae Clive Broock ve onunla birlikte İlQ Private Vorldı filmini bir- yordu. Bununla beraber şimdi 
~ulutına an . ıe.bir süel bir oynadığımız The man from yeı- Jikte çevir•emiz istendi. Klodet daha olıun, kemale gelmit 

•• or 0
•
0 

a •• ~~~~~ttir. terday filminde rastladım. Kar- ile yine buluıtum. O hali eski bir kadın olduğu muhakkaktı. 
•••••••••••••••••••••••••·~••••••••••••••••••••••••w••••••••••••••••••••••••ıııııııııııııııı••ııııııı•••••••••••ıııı•ııııeııııaıııııııııııa•ıııııı•ııaıııı 

bir sinema yıldızı tanıd. Al
manyanm en iyi ve en be
ğeniler bir tenörü olan Her· 
bert Ernst Groh rejisör 
Cari Boe"e'nin idnre i al

ı tında "A.,kın se ·,. filmini 
çevird ği zam n, bütün AJ
m n gazete eri bu hadiseyi 
sinema alemi iç"n çok iyi 
bulduklarını yazmı lardı. On
ların fikirlerine göre filimler 

\ 

seslendirildikten sonra Her
bert Ernst Grohun çok gü-

\ 

zel olan sesinden sinemanın 
şımdiyc kadar istifade et

i memiş olması bir kabahattı. 

ı 
Rejiaör bu yüksek tenö

rün çevire~eği filme en gü
zel Alman kadın yıldızlarını 

tanınmış erkek san'atkarları 
da jştirik ettirdi ve ortaya 
bir ,aheser çıkardı. 

Aşkın sesi bir müddet 
evvel Beyoğfonda Sümer 
ainemasında gösterildij'i za
man çok büyük bir raibet 
kazanmıt ve lstanbul rad
yosu tarahndin bu filimdeki 
musiki gunlerce neşredil
mişti. İşte bu hafta Tayyare 
sinemasının proğramını süs
liyen filim bu yüksek filim
dir. Bir tenörün tanınmamış 
fakir bir delikanlının nasıl 

yükaeJdiğini ve bir milyonerin 
kızını sevdiği kııa değişmiyen 

bu gencin sergüzeştini göste
ren aşkın sesi eminiz ki bütün 

·,. lzmirlilerce ele beğenilecektir. 
Zaten çarşamba günündenberi 
i'Örenler, bu filmi methede ede 

l bitiremiyorlar. Tayyare sine
t 

1 
masının aıkın sesi ile beraber 
göstermekte olduğu "Muhab-

1 bet ve selamlara,, na gelince 
bu batlıbaıı•a bir şaheserdir. 
Bu filimde oyaıyan artistlerin 

mebni derhal me~ 
dana çıkarır.Bun
lardan biri büt&a 

İzmir halkının ta
nıdığı, sevdiği Al· 

bert Prejearı di
ğeri de Frusa
nın en tanınmlf 

artisti olan, ismi• 

nin bile söylea
meai insana ılil

dürm cie kifi ı•· 
len Ramadur. 

Bu iki yüksek .san'atkina 
kendilerine uyıun artistlerle 
elele vererek meydana getir
dikleri bu filim o kadar tuhaf 
tesadüflerle, o kadar gG)iinçll 
sahnelerle doludur ki, in ... 
iki saat mütemadiyen kabka• 
halarla gülmekten kendilİllİ 
zaptedemez. Biz okuyucuJan• 
mıza bu iki filmi de ıörmele
rini tavsiye ederken her halele 
gördükten aonra haklı oldup 
muzu teslim edecckleriae 

1 
isimlerini söylemek filmin kıy- eminiz . ........ , ............................................................................ .. 

ıVrwuı "oı·uı !/f'll i,, Çl·ı·u·d '!I' (1 ul ıc lJl•l'{/<'l'l , I "111111.lı• l fi.'~ l'ol ;; 

yore" • im \'fra) be!/<IZ pt>ı·dt>>1İtı 1''~ !f'ık111ıl11 

.. ı>arlıyacak ola1ı bir 1·ı1dızı ·""'/1111· 
••••••••••• • • 

1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' / · /'ıı/au'·ıı "ı"lıHı-Hı.bılı"rl" .._. · ı· ı lı fi•·· t • llJ~ • t r_ h f' I 1 .• -.f'l"IHf 1 111• tııl () HtHl'fl Uıôl!fP 1 

ngiliz -Alman görüşmeleri etrafında ................... !:::.:~·.'; ... ~': .. ~!:~::: .. ~:~:'~~: ... !'::.~~:;:: .................. j· 

Londra, 6 (A.A)-Sanıldığına tutannın ynzde otuz beti niı- c k 1 ki ld ? 
llr~ Alman hUkümeti latrilt~- betind~ o'acak bet zırhlı ~6 OŞ un U arı ne 0 Ü• 1 
renın bllyftk elçiai Sir Ene kruvazor 50 parça da dıa-
Fil" ta f d troyer yapl!acaktır. . Bal!lnratı 1 ;uri "11hif1 dt 91Din pek açınacak hale cliı-

ıp ra ın an Alman yanın l . edılenler araaandadar. Dtiay,aca . . t 
durumu hakkında yapılan sor- nıalter~ olsa olsa beı parça tanınmıt ltalyan e'konomiıti meıını • mvcıp olmv.-. 

l u k 1 ._ . . Bu k zırhlının yapılmasını kabul ede- lnıudi de t vkif ed'I . t• Berlın, 6 (Ô.D.) - Romaclaa 
ya arşı im; Yenaııtır ar· k d d h k"" .. k ·1 e ı.mıı ır. b·ıd· "td·;· ır. • ·ı it 1 

tıl k b" t idi . ce st e a a uçu gcmı e- lngiliz muhabirlerinin bildir- ı ırı ı ıne gvre 11wı a yaa 1 
ı ·~ ao ~ ~e. ade Lond- rin yapılması kuzey denizinde diklerine öre Habeşistaaa ahalinin t•rki Afrika miste•· 

.. ,. rondenlmlftir. l ·ı· .. t·· 1 •• v •• •• t hl'k k 1 g f b l"k .. lekelerinden uzaklaıhrılması · 
L d 6 (A A 

. . nıı ız uı un ugunu ~ ı eye arş• yapı an se er er ı yu- G 'k· l 
on ra, . ) - lngıJiz • dn. ü k "b" .. .. .. Al .. d h l k baflamııtır. azeteler ı ı tal-

&'-~ 1_ la d b uf rece gı ı gorunuyor. - zun en umumi Ofnutsuz u ü t l k · · k b" 
~an aenutma rın a azar ki f . 1 d . b 1 I k yan m • em e eaırun sı ı ır 
ı..ı A.lm d 1 1 . Al manyanıa te ! len onay ana- son ereceyı umut o up e o- askeri kontrol albnda oldukla· 

llDaa • an e ge 811 • • - cak oluraa yenı durumu kal'fl- nomik güçlükler de bunu art- nnı ve askeri harekita tam 
~n denız programım bıldır- lamak için lnıilterenin de ken- brmaktadır. Esasen açık olan serbeatlik Yer•ek için aıYil 
~ir. Alman gemilerinin di deniz programını arbnaaN batçe1e ba aeferbe~ jllk- allaliaia ll-

.,..,.11J1Rm,.. lapz tonilato erekecekti• 
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' LATINLIK 
~~~~--~~-~~----~~~~ 

Bay Mussolini Latinlik 
Hakkında ne düşünüyor 

Yazan; Ben 1 't- ıv.ı us sn li:n.1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yazan: Benlto Mussol nl Avusturya gibi, Almanya ve 
Bu yılın son Kanununda Ro- Lehistan gibi ısla•ı olup ta ka-

m:ıda F ranıa ile ltalya arasın- tolik olan devletler de vardır; 
da yapılmış ve ara sıra pek ancak İtalya, Fransa, l!panya, 

etin aykırılıklarla karşılaşmıı Portekiz ve güney Amerikası-
o'an devreyi sona erdirmiş nm ulusların en büyük katolik 

u unan anlaşma vebu anlaş- bloku oldukları da şüphe yok-
1anın arkasından gele• göste- tur. 

riler, bır sözün yeniden ortaya Yaşayıştaki birbirlerine eş 

rıkmasına sebep oldu: Latinlik, olan görenekleri de her 
yeniden Jitin kardeşlerin sözü 2'Ün ratslanılmakta olduğu 
geçmekte, Latin medeniyeti da apaçıktır. Fikir kuramına 

göklere çıkaatılmaktadır. An- gelince, litin zekasının mirası 
cak, bugün litin kavramına olan açıklık, denge ve gerçe-
gerçektea aua-un olan ne var- izm medeniyetlerine Roma' dan 
dır? Bu sözün arkasında han- aldıkları hızı vermekte olan 
lİ hakikat saklıdır? Bugünkü uluslar dn hila görülmektedir. 
dünyada litinllk bakikğ bir Arabların ispanyaya girdikleri 
fikir g~rçekliği midir? Yoksa gibi başka ırklann baskınları 
Yalnız hislii bir anı mıdır? Bu yahud başka uluslarla olan de-
ıorulara cevap vermezde ieleler, tabiatile, Latin ulusla-
önce Jitin denebilecek ulus- rımn fikir karekteristikleri üze-
ları saymak llzımdır. Bun- rinde değiştirici etkiler yapmış-
lar ltalyanlar, Franaızla, İspan- Jır. Ancak esaslar değişmemiş· 
yollar, Portekizler •e Roman- tir. Hayatın Latin esasların• 
yalılardır. Belçika ve lsviçre yabancı olan unsurların ıindi-
ıibi devletlerin litin halkı olan rilmesi bakımından ltalya tipik 
bazı yerleri vardır: Güney A- bir örnektir. Mesell bir Alma 
aıerikasının halkına da Jitindir ulusu olan Laf'gobard'lar dille-
deaebilir. Bu hakikatlar araşb- rini unutmuşlar ve Roma dev-
nldıktan sonra Jitinlik vardır Jetini öven yazı ve destanlarını 
ıavunda buluaulabilir. Bunu litince yazmışla..rdır. Bir kaç 
baıka türlü de ıöyliyebiliriz ve asır sonra Almanla, Napolide 
d~yebiliriz ki içlerinde şimdi epiyce sindirildikleri gibi mo-
bile Roma medeniyetinin etkisi dern İtalyancanın doğuşuna da 
yaf~Yan ülkeler vardır. Ve ltu çok yardımları dokundu. Latin 
etkıde b . d ı d k ı f "k u ülkeler e canlı ve u usları arasın a arşılıklı o a-
ıpı olarak devam etmektedir. rak edebiyat, filozofi ve ar et-

.. b ~ütün bu uluılarıa kendilerini kileri, hele rönesans zamanında 
0 ur uluslardaa temelli olarak çok derinlere varmışb. Dante 
ayıran sıfatJan •ardır. ile başlıyan ve MakyaYel ile 
Ayrım noktalan, ark, dil, din, biten bu devir, denebilir ki 

~nana, dftfllnllf tarz1 Ye tarihig- bu uluslar arasındaki karşı-
ıl ., d" 1 gı er ır. lmij bakımdan ırk lıklı fikir deiişmesinin en 
kavramı bir anlamda d - "ld" 
1 egı ır. işlek bir devridir: Latin ulus-•• d v __ ..,1_ 

L . 0~aMqD 7-8 asır önce ları arasındaki siyasal ilgiler on 
atıum da y ... 7.. b 

k .. 1 .. b" b , ço an ve 
oyu ır alk olaa uki litin 

ı rkının sayısı çok azdı. Bunla
rm yanıbaşmda da indoa-ermaa 
kökünden olan bütün öbür itali 
xoyları ve küçük Aıyadan gel-

nıiı olan svlı etrüık'ler yaşı
yorlardı, Roma, ilkönce ltali 
ulualannı kanlı harplarda ezdi; 
ondan sonra, fenikelilerin tle
nizdeki üstünlüğünü kaldırdı; 
hemen hemen bütün bab dün
~~s~nı ele geçirdi; egemenli
gının sınırlarını Kuzey deni
zinden Hint denizine ve 
Atlas denizinden Karadeniıe 
kadar genifletti. Romanın 
bu yayılışı bir kaç asır 
sürdü. Bu zaman içinde 
Galiya, ll:tariya, (İspanya), Do
çiye l(Romanya) baştan başa 

Romalılaştırıldı. Bir "Jatn soy,, 
undan bahsetmek güçtür. An
cak, ortalama olarak ele alına· 
cak olurlarsa, ltalyanlar, Por
tekizler, lspanyollar. Fransızlar 
ye Romanyalılar beden yapı
ları ve saçlarının renkleri ba
kımından fizik bir birlik gös
termektedirler. Bu fizik tip 
daha ilk bakışta Anglo - Sak-
1on, Alman ve lslav ulusların
dan ayrılmaktadır. 

Dil bakımından latin ulusla
rının yakınlıkları daha derin 
v.c kökleri ~irbirine bnğhdır. 
I· ransanm, ispanyanın Por
tekizin, ltalyanın ve Raman
yamn ulusal dilleri birbirle-
rine eştir ve süel karargah-
nrda lejiyonlarm dili olan 
' Costrense verbum,, da yani 
k:ıba litincede birge çıkağJar 
göstermektedirler. Din bakı
mından da lalin uluslarında 
birlik vardrr. Nitekim ortodoks 
olan Romanyalılardan maadası 
katoliktirler. Katolikliğin yal
:uı latinlere özgü bir din ol
madığı da doğrudur; çünkü, 

asırlık bir çerçeve içine gir
mekte ve büyük hükümdarlar. 
devlet adamları, ve komutan
lariyle kendini belli etmekte
dir. ltalya, Katarina de Medi
ci' den Gembeta'ya, Ren kıyı
larında iki asır hiç bozmadan 
barışı koruyan Mazarino'dan 
1914 te Parisi kurtaran Gali
yeni'ye vanncaya kadar Fran
sa tarihinin derinliklerine ka
dar girmiştir. Blltlin bunlann 
üstünde de, Fransız akademe
si üyelerinden Madelen'in ge 
çenlerde neşrettiği bir eserin
de tertemiz bir ltalyan olarak 
gösterdiği Napoleon bulun
maktadır. 

Biri biri üzerine böyle çarçabuk 
sıralenmış olan bu 1röriişlcrden 
da anlaşılır ki, aralannda asır
la rdaberi latinlik birgeliği olan 
ve arada bir - bazı yazmanların 

Roma etkisinin, temelli bir me· 
deniyetin kurulmasınaa engel 
olduğunu söylemeleriyle bera
ber, litin uluslarmdan bahset
mek boş bir şey değildir. Böy
le esef etmeğe lüzum yoktur. 
çünkü z;ıtten buS?iin ortadan 
kalkmış olan kültürlerin, Ro
m~nın getirdiklerinden daha 
aşağı ölçüde oldukları apaçık
tır. Bundan başka, latin ulus
lar Roma kanunları altında 
yaşamaktan kendilerinde bir 
gurur duyuyor ve tehlike anın
da da, kendilerine birçok im
paratorlar, komutanlar, filozof
lar, şairler yaratan imparator
luk birliğinin en cesur kcruyu
cuJarı oluyorlardı. 

Latinliğin varlığı besbelli 
olduğuna g öre, geriye, bu 
varlığın siyasal işlerde bir te
mel olup olamiyacağı sorusu 
kalıyor. Bu mesele çok önem
lidir. Ancak bunun da cevabı 
menfiğ olmaktan b•tka türlü 
olamaz. Latin uluslarının türlü 

Okuyanların 
Dilekleri 

Otobüslerde 
Bugün öğ~eden sonra Boca

dan otobüse bindim. Otobüs 
dolu hareket etti. Biraz ileride 

yer olmadıiı halde içeri birkaç 
kişi daha aldı. Daha biraz 

ilerledik. Karşıdan bir Bu
ca belediye çavuşuna rast
ladık, otobüse işaret etti 
otobüs durdu. Ben içerisini 

kontrol edecek diye scvir.iyor

dum. Ne gezer o otobüsteki 
fazlalığı görmediğ"j gibi kendi

si de içeri girdi, ve lzmire 

doğru yollandık . Tam Kançeş

mc yokuşunu çıktık. Orada iki 
b.mir belediye çavuşu bekliyor

du. Bari bunların gözüne çarpar. 
Dedim. Ne gezer. Onl;u oto
büsü durdurdular. Ve ya'l~arın-

da bulunan bir sivili bind:r
diler. Artık bu vaziyete siz 
ne dersin;z .... 

Otobüsten indiğimiz zaman 
Buca belediye çavuşunun 
yanına yaklaştım : V c ona ha
tırlattığım zaman ne dese be
ğenirsiniz. 

- Şik!yet et bakalım ... 
işte arbk, bu söz üzerine hiç 

bir şey diyemedim. 
Y. Erol 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
olan siyasal gelişimi, bunlann 
coğrafik ve demoirafik du
rumları dış siyasalannın çizgi
leri bir bütün içine girem~z

mezler. Latinlik belgelerinin 
durmadan ileri sürülmek yü
zünden edebiyattan doğan 
hisliğe rle yuvarlanmanın baş 
göstermesi tehlikesi ortaya 
çıkar. Fransa ile İtalya arasın
da bir anlaşmanın yapılmasına 

imkan 'bulundu. 
Yarın da Fransa, fta ya ve 

İspanya arasında olmak üzere 
Akdeniz"n batısında bun ben
zer bir anlaşma gerçekleştirile
bilir. Ancak latin uluşları ara
sınde siyasal bir blokun ger 
çakleştiri)me~i çok zordur; 
çünkü bunların aslğları ulusla
rın işlerinde birliiin ortay ko
nulması için lazım olan uygun
luğu güven altına alacak ölçü
de birbirlerile birleşmiyorlar. 
netekim bunu harpta da gör
dük. lspany nötür kaldı. Bu da 
harptan korktuğu için deyiJdir. 
lspanyollar yiğit askerdirler. 
Herba girmemelerinin sebebi 
bu harbın kendi asığlarına 
doğrudan doğruya dokunmuş 
olmamasındandır. 

Dünya kuruldu kurulali ulus
ların esaslı asığları, coğrafik 
ve halk durumlarının gerekli
ğine uyduruımuştur. Bazı harp
lar dinastik ve dinsel sebep
lerden ileri gelmiş olduğu sa
nısını eyandırıyorlar. Hakikatte 
ise, iki ulusun erkekleri ya 
kendilerine deniz yolunu aça
cak olan üir nehrin kıyılarına 
varmak veya ülkelerinin sınır
larını koruyacak olan herhangi 
bir sıra dağın tepelerini elle
rine geçirmek veyahut ta ve
rimli ve zengin ovalara erişmek 
için harbctmişlerdir. Devletle
rin asığl:ırı, ulusların sayı ve 
co~rafik şartlarından doğan di~ 
namiklcrindeki büy k kuvvet 
lerinden başka birşey değildir. 

Barışın asığı ve Avrupanın 

elbirli2'ile çalışabilmesi ıçın 
hiç şüphe yok ki, nüfusları 84 
milyonu bulan Fran5a ile İtal
anlaşması, bir denge ve dur
luk unsurudur. Böyle temiz ve 
silahlı bir Latinlik ise, batnın 
ölmemesi lazımolan ve baştan 
aşağıa destan dolu medeniye
tinin olduğu kadar, bugünkü 
Latidliğin de varlık ve atisinin 
savgasmı yapan tarihğ, fikrii 
ve siyasal kiymetlerin değer 
bicilmez bir tutarıdır. 

Noye Freye Preseden 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satl,lar 
~ r 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
345 Y ı Talat 9 11 50 
142 Vitel 9 
135 H Z Ahmet 8 50 
116 Jiro ve Şü. 8 75 
112 S Süleymano 7 

74 M J Taranto 9 75 
83 J Taranto M 9 so 
60 Ş Riza Halef 9 
42 K A Kazım 11 
35 Koo ittihat 10 25 
10 E Feher 11 25 

8 J Kohen 9 
1162 Yekfin 

Zahire Borsası 
Çu. Alıcı Fiat 
327 Buğday 4 

23 Arpa 3 
14 Bakla 4 50 
39 Börülce 4 

108 bal ye pamuk 48 50 
1 500 K Palamut 380 
9358 kilo yapak 42 

11 50 
8 75 

14 
12 50 
11 75 
11 
10 25 
11 15 
13 
11 25 

9 87 

4 
3 
4 50 .. 

48 50 
380 

46 
•• ' ı Para Piyasası 

6-6-1935 
Alıı Satış 

Mark 50 50 51 25 
lsterlin 621 626 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 79 30 
Be!ga 21 25 21 75 
ltaJyan lireti 10 35 10 42 
İsviçre Fran. 40 75 41 25 
Florin 84 90 85 25 
Kr. Çekoslo. S 24 S 27 
Austr. ilini 23 50 24 

lzmır Baledlyeslnden: 
1 - 11000 lira bedeli ke

şifli yüz bin adet Bandırma 

granit paket taşı alınması Be

lediye Başkatipliğındeki keşif 

ve ıartnamesi veçhile 25/6/935 
salı günu saat 10 da kapalı 

zarflı eksiltme ile alınacaktır. 

İştirak için (825) lira muvak

kat teminatla söylenen gün ve 

saata kadar belediyedeki ko

misyona gelinir. 
2 - 2052 lira bedeli mu

hammenli Birinci kordon tram

vay raylarından tramvay ahırı 
önünden Tayyare sinemasına 

kadar olan kısmın ıökülmüı 

olarak bir kısmının depodan 

ve bir kısmının yol kenarından 

teslim sahfı ve Tayyare sine· 
masından Pasaporta kadar 
olan kısmın Müteahhit tara
fından sökülOp satışı belediye 
baıkatipliğindeki keıif ve prt

nameıi veçhile 25/6/935 salı 

günü saat 10 da açık arthrma 

ile ihale edilecektir. 

İıtirak için (154) lira muvak

kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar belediyedeki ko-

misyona aelinir. 

3 - 300 lira bedeli muham
menli Mezarlıkbaıı Hayrettin 

paşa sokaiındaki han belediye 

başkatipliğindeki şartnamesi 

veçhile 25/6/935 salı günü saat 

onda açık auttnma ile bir se

nelik kiraya verilecektir. 

iştirak için (23) lira muvak

kat teminatla söylenen ~ün ve 

saata kadar belediyedeki ko

misyona gelinir. 
4 300 lira bedeli muham-

menli Dolmadaki tramvay bek

leme yeri belediye başkatipli

ğindeki şartnamesi veçhile 25/ 
6/935 salı günü saat l O da 

açı1te arttırma ile bir senelik 

kiraya vcrilecektirr. 

İştirak için (23) lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar belediyedeki ko
misyoaa ielinir. 

7-11-17-24 1160 (794) 

• ........ 
Berlinde 

Uçak ı,ıerl kurulu 

Şarki Atrikadan 
ıtalyan aneıerl ltalr•r• 

Nakledlllyor 
BerJin, 5 (A.A) - Uçak it

leri kurulunun yeni tüzüğü çık
mıştır. Bu kurul hava bakan
lıiına bağlıdır. Hava işlerinin 
başıaa general Göring retiril
miştir. Hava ordusu altı büyük 
bölgeye ayrılmıştır. Bunların 

merkezleri şunlardır: 

Berlin 5 ( Ô. D.) - . 
Ahika İtalyan müste~lek~ 
den sivil ahalinin ~ahlıyesı t., 
vam ediyor. Napolıye ~elen 
Somali ve Ereytredekı 
lerle memurların .k~dı~ '!e ÇO'": 
cuk olarak ailelerını gotürmlfl 
tür, Soırali ve Ereytr~de • 

Königsberg, Bertin, Dreden, 
Munster, Münib ve Kilher. Her 
büyük bölgenin başında bir 
4a: generalı bulunmaktadır. 

tek kumandanlık tesıs 
miştir. A~k~r~ . ha!~ki~ h: 
besti temını ıçm . aılel~nn _._ 
yaya gönderilmesıoe luzum a• 
rillmüştür. 

•WE 

Muvaffakıyetin 

RADYOLIN 
Laboratuvarlarda insan dişleri 
üzerinde yapılan binlerce tetkik ve 
tecrübenin mahsulü olduğu için : 

sırrı 

•: k" ı · · ale eder 

1 
Bir yandaa dişteri eyazlabp le e ve ır en ız • 
diılere tatlı bir parlaklık verir. ne~eıi tathlaşbnrken 
giğer taraftan dit etlerini de tedavı eder ve kuvvet
lendirir, diılerin en büyük düımanı hamızla~la müca-

1 dele eden tükrüiü çoj'albr, mikroplan öldürur. 

RADTOl~l:N 
a:::::::: 

Ticaret işleri umum müdürlü· 
ğünden: 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist ~ovyet Cum~uriy~tleri itti 
hadı hükumeti arasında aktolunan Tıcaret ve seyrısef aın muahe 
d~namesi hükümlerine göre evvelce tescil edilmiş . olan ve T~ 
kiycdeki şub~ıi "Soyuz neft eksport - Neft ıendıkat .. tesmıy 
olunan müessesenin Türkiye umuınt vekili haiz olduiu salahiy.at 
binaen bu kerre müracaatla ıirketin lzmir vekili Georgiy Zava 
dsky efendiye verilmiş o'an vekilet müddetinin 31 birinci Ki 
nun 1935 tarihine kadar temdit edildiğini bildirmiş ve liıımıe 
len vesikaları vermiştir. 

Keyfiyet kanuni hükümlere uygun görtilmüt olmakla ill 
olunur. 1659 (799) 

li 

lzmir Muhasebei Hususiye Mü
dürlü,ündeı1: 

Bedeli Verilen 
sabıkı bedel 
L. L. 
41 o 

140 o 
140 o 
140 o 
40 o 
40 o 
55 45 
60 45 
30 o 
24 o 

3250 o 
135 o 
110 60 

2600 1500 
1200 400 

40 o 
415 o 
225 o 
82 o 

650 o 
225 100 
:no 1so 
250 100 
35 20 
90 60 
40 25 

ilin 

ÇancıJarda 43 
T aıçılarda 46 

" 48 
" 50 

numaralı dükkan 
,. " 
" " 
" ., 

Çancılarda 17 " 
Ali Paşa kemeraltı camii 18 No. lu dükkin 

" " "20" .. 
" " " 14 " " 

Üçüncü Kara Osman sokajı 14 " 
" " " 16 " 

" 

Kemer caddesi 3 Ne. fu saman hanı 
Arasta başı 217 " dük kin 
AJi Paşa kemeraltı camii 16 nu. lu kabvehUa 
Yemiş çarşısı 48 nu. lu cczayir hanı 
Şadırvanalb 7. 9 " kahvehane 
Hisar camii arkası 9 nu. lu dükkan 
Birinci belediye caddesi 16 nu. lu mağaza 
ikinci " " 29 " " 
Keçeciler caddesi 95 nu. lu dükkin 
Tilkilikde 6. 8 numaralı kahvehane 
2 inci belediye caddesi 21 numaralı maiaza 
Keçeciler caddesi 85. 87 numaralı dükkan 
Birinci belediye caddesi 29 '' mağaza 
Ti lcilik sebeil yanında 3 " dükkan 

" " üstü 5 " oda 
Palancılar çarşısı acem hanı arkası 31. 33 au 

maralı dükklıı 
Yukarıda numara ve yerleri yazılı akaratın bir ay pazarlll 

ıuı etile kiraya verilmeleri için isteklilerin Pazar ve Çarıamb& 
günleri encümene müracaat eylemeleri evelce ilan edilmişse d( 
ahiren Cuma tatilinin Pazar olması yününden Vilayet encümen 
Pazartesi ve Perşembe gün eri toplanacaktır. Istt klilerin eneli 
meni viliyetın toplandıkları her Pazartesi ve Perşembe günler 
saat dokuzdan bire kadar enciamene müracaatl~rı. 1652 (7 



N .... ~.. 8elnNtzlıld• llelllenen bir r•dro m• ....... : 

Telsiz telefonun en yüksek zirvesi 

TV A. TER KENT 
Bir zarafet ve meziyet harikası 

Kararsızsınız ••. 
Hangi radyoyu 
almalı •. : 
Teknisyen olcna 
dıkça bir seçim 
y lpamıyacaksı -
DiZ 

Bunun içindir ki 
teknik kalibpine 
dayanarak her 
imtihandan mu -
vaf fakJyetle çık
mış bir marka 
alınız. 

4-5-6-8 lamba 
her cins 
celer 
Emsalsiz 
kinlik 

mev-

seç -

Ve güzel sesli
lik 
Mükemmel kav-
rayış 

Arzuya göre a
yar edilebilen 
ses hacmi 
Anti-fading -Dünyanın en birinci markası olan ATVATER KE T 

Radyosunn sabn alınız. 
Sarahat - GlzeJJik... Fiyat itidali M Atvater - Keat ,, radyosunu denemek 

_. kabal ~lde beraberdir. ...... ~. . ............................... . 
Daimi sergisi: GiORGiO P. KORSiNi 

Yeni Manlfaturacllar caddeal ( Eski Orosdi - Bak karııın) 
1 - 10 (800) 

Doktor 

emal Satir 
SARAÇOGLU 

lHICıWIC:a.et hastane i 
Dahı e Mltebassıaı 

~ıua~ren anesiai 2 nci Bey-
gında 65 numataya 

llltlletnıaittir. Tel. 3956 
antina tramt cad-

. 596 Tel 25 5 

Göz Hekimi 

itat Orel 
- Beyler Numan 

ı Ahenk mat
ı an oda. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

24-26 (229) 

Doktor 

ahrilşık 
Memleket Hutaneıi 

it.atken mtıtehaa111111 
Nevi RONTKEN 

Muarenelerl 
e Elektrik Tedeavileri 

emiyen ve bilba11a 
•-tw... çocuklara Ultra • 

tatbık ve Rontken 
KEL te clavileri yapıhr. 

• Beyler tokak fınn 
karfııı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 1-13 (281) 

EXTRA 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Yeni İzmir eczanesi T elcfon : 2067 

Çeş e belediye re· sliğinden: 
Ç.-ıe belediJuine ait ve ıhcanm Jl)m burnu meYkiinde 

bulaair.a 913 m.u. murabbamdaki ~ atıp 
ÇI~ 

ihale pi 15161915 C: .O ııt..ıdir. $eraiti ulamak iatiyealerin 
Çetme beledi1••• mlracaatlan ilin olunur. 5-7-9 1616 (784) 

Emlak ve Eytam Bankasın
dan: 
E.aa No. 

B. 2 

Ôdemifte aabhk ainema blaua 
Mevkii Ye nev'i Depozito 

Ur. 
5'50 Ôdemifte Camiicedid mahalle.de Aziziye 

sokağında 7 numarala IİDema biauı - için
deki makina Ye edevat ve mobilyalle beraber 

Y ukanda yazıh sinema binuı pefin para ile ıablmak h•r• 
kapah zarfla arttırmaya konulmuıtar: 

1 - bıaıe birdir ve kat'idir ve 24-6-1935 pazarteai ronı .... t 
oabirde AJıkara'cla idare meclisimiz huzurunda yapılacaktır, 

2 - UhdelİDe ihale olunu zlt bedelini derbl vererek tefer· 
ruj muamelelini yaphracakbr. 

3 - Ahcı olanlar ıubemize müracaatla bir lira mukabilinde 
alacaklan mufaual prtnamemizi okuyarak anda tarif edildlti 
veçbile teklif mektublarmı il..ıe r&nlbae tuacllf edea 24-6-1935 
puartai ,nao -t oaa kadar Anlrara'cla Umumi Mtkltlrl8ja
..aae Yeyahucl lzmirde pbemiM •ermeleri ye daha .fazla ta&i-
~ ~--.. ............. ~ 

~ 

E arengiz l~stik hastalığı 
Aranılırken meydana getirilen 

Harika ••• 
Yıprabcı yol tecrübeleri yüzde 43 daha uzun 
Atınma ömrü olan bir li'itik ortaya çıkardı 

BütUn marka ~tomobil lastiklerinde garip bir hastahk 
çıkmııtı. Listık kısımları Jistikler eskisine niıbetle 

daha takviyeli olmasıaa rağ~en, çok çabuk •tınıyordu. 
Good>:ear mühendisJerı bu baatahtın sebebini buldu

lar. Yeru fazla sür'atli, kuvvetli frenli otomobiller lis
tikleri fazla hırpalayordu. 

Bu anza~ın önüne ıeçmek için Goodyear liboratu
varla~ndaki muazzam tecriibe zımpara çarhlan üzerin
de yuzlerce yeni JUtik tecrübe edileli. 

Uboratuvar tecrllbesindea iyi netice ile çıkan llatik· 
ler, ~ec~be otomobillerinde hırpalanıyordu. Tecrilbe oto
mo~ıller~, ıece gündüz, yükaek sür'at ve aoi ~enler~e 
liıüklen yıprattılar. Bu ezici tecriibelerde bır liıtık 
cliierlerinden 43 % daha uzua 6m&rl8 çıkb . 

Bu IAatik, timdi Goodyear acentalarında görebiJece
jiniz Y•ni .. G - 3 " tipi Goodyear IAstiktir. 
, " G. • 3 " yelli yllkıek atir'atH, kuvvetli frenli otomo· 

bWer ı~ yapılan ilk llatiktir. Yalnız bu liıtik, yeni 
otomobillerin hırpalayıcı tesirine dayanabilir. 

Bu Yelli llatikte taban kısmı daha düz, daha genittlr. 
Yer! t._. sathı daha büyüktür. Üzerinde 1600 fazla 
~zaıll •Gtelıammil bloklar vardır. Liıtik kısmı takriben 
bır ~ do claba fazladır. Blok aralan daha dar, liıtiğin 
llzenn elci mütevazi bandlar daha ıeniştir. 

T1!'3-ak Yeya tel kısmı çok ilaha kuvvetli ve mukave
metlı .ır. Bez kısmı ağır itlere mahsus Go9dyear Su-
pert~t ipliklerile yapılmışhr. Listijin her kısmı 100 % 
emnıyetJidir. 

" G • 3" liatik ileminde hakiki bir harikadır. Go
odyear acentalarında bu llstiği bizzat tetkik ediniz. 

1 
Daha genit tabal\daha fazla 
çekme kuvveti, dau tam 
•nıreı 4 3 % OAHA 

• UZUN lşıMMA ÖMR0 VERiR 
K YEN 

GOODIEAB 
.. B - a • Bn lmall. fabrikaya çok da a pahahya mal olmu,tur. Fakat siz bu 
lla• 800DYEAR acentelarından fiyat farkı vermeksizin alablllrelnlz. 

... .......................................... . 
• ••••• ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 1 11 ••••••••••••••••••••••• 

Pertev şurubu memleketimizin doktor)a
mazhar olm··_..,._ 



fDlir :iiilic:i icra memurfo-
111ndan : 
Açık arttırma ile paraya 

~evrilecek ıayri menkulün ne 
o duğu: 

Karşıyaka donanuıacı ma
hallesi Çoraklı sokağında eski 
35 yeni 67 numaralı hane. 

Hududu : Ada 55 parsel 1 
de kayıthdır. 

İcra vaz•ı yedi : Hanenin alt 
alta demirden iki kapı~ı vardır. 
Alt katta bir koridor üzerinde 
iç oda ve alt katta merdivenle 
JUkarıya çıkıldıkta yine bir 
koridor üzeriade üç oda var
ıbr. Alt kattan bahçeye çıkılır 
laahçede bir mutbah bir de he
li Ve banyo mahalli vardır. 
"-tbahm üatü taraçadır. So
kaktan bahçeye girilir ayrıca 
bit- kapısı vardır. Bahçenin 
91rafı kısmen d.ınir parmak-
1.kııdır. Hane ~atmadır.Hanede 
~ik teaisatı vardır, su tu-

bası da vardır. Kıymeti 
~hammenesi iki bin beş yüz 
~dır. ltbu hane 350 lira 85 
~ mukabilinde hazineye 
::.ldidir. Ayrıca vaki borcu 

ZHDDU1da sabJığa çıka-
lllcL. 

Dirinci arttırması 11 temmuz 
935 tarihine müsadif pertembe 
ltiaü saat on birde dairemizde 

İcra edilecektir. Bu arttırma 
lletiFesia<fe satı, bedeli tahmin 
olu an •- t• - d . aıyme ın yuz e yetmıf 
~ 1'İ balursa en çok arttırana 
ıha e4ı ecektir. Aksi halde 

en ok arttıranın taahhüdü 1 
baki almak ·ı k . şartı e ı nc:ı art-

brınası 27 teınmuz 935 tarihine ı 
miisad· . . ... 

<:umartesı gunu saat 
ond·ıbirde Y ne dairemiz.de icra 
• ı ec tir. 

İtbu gayri ıneakul .. . d uzerm e 
harhangi bir ıelcilcle bak tale-
binde bulunanlar au . d k" ... erın e ı 

resmi vesailde birlikte 20 .. . gun 
ıçinde müracaatları lbımclu'. 
Aksi halde haklan tapu sici: 

l nce malum olmadıkça paylq. 

madan hariç kalacaklardır.Şart
n mc 1 temmuz 935 tarihinden 
tabaren herkesin rltref)Uaaeai 

iç n açıktır. Müzayedeye lttl
rak etmek istiyenltr şartname

yi obumuı ve lüzum malumata 

•1-ıt ve bunları tamamen ka
bul et•if ad •• itibar olunur
lar. Mltt.Wen yüzde ikibuçuk 
telliliye barca ahnır. Müzaye-
d .. k eye ışhra etmek istiyenler 
kıy~eti muhammiaenin yüzde 
Yedı buçuta niıbetiade pey 
akçası veya milli bir banka te-
11" atı ibraz etmeleri lizımdır. 
Daha fazla malümat almak is
tiyenlerin dalretmizin 935/21424 
dosyası ile münadiye müraca

atları lüzumu ilin olunur. 
1657 (798) 

Vapurculuk 1""ürk Anonin1 Şirketinin 
tMA YIS 935 TEN 31 AGUSTOS 935 T ARIHINE KADAR 

TAT BIK EDiLECEK HALK BILETLERILE 
SEYAHAT A MAHSUS T ARIFEDıR 

Mmtnka Biletin müddeti 1 inci 
kamara 

2 inci 
kamara 

Güverte 

1 inci 

2 inci 

3 üncü 

Bir aylık 2000 
nakliye vergisi 200 

2200 

1500 
113 

1613 

600 
30 

630 

İki aylık sooo 4200 1500 
nakliye vergisi 500 315 75 

5500 4515 1575 

iki aylık 6500 5700 2000 
nakliye verfisi 650 428 100 

7150 6128 2100 
1 - 1 inci mıntaka bir ayhk olmakla Marmara havzası 

dahilinde, Çanakkale dahil bilumum iskelelerdir. 
2 - 2 inci mıntaka Karadeoizde Samsun, Ege denizinde 

lzınir dahil birumum iskelelerdir. 
3 - 3 üncü mıntaka Karadenizde Hopa, Akdenizde Payas 

iskeleleri arasındaki bilümum iskelelerdir. 
4 - 3üncü mevki kamara için halk bile leri verilemez. 
Arzu edenlerin iki kıta fotografJa lzmir acenteliğine 

miiracaatlan. Telefon : 3658 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S Ayrıca. Gidip gelme biletlerde uas tarife- ~ 
: • miz üzerine yüzde yirmi tenzilat. : • • . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sablık gaz motörü 
Onalb beygir lmnetindedir. Pek ax gaz sarfeder. Doyç 

fal>rikasınan en meşhur modelidir. Temiz bakılmıştır. En 

ufak bir kusur ve arızası yoktar. işletip gCSrmek şartile 
sahbkbr. 

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

. Juvantiıı Saç Eoyaıarı 
INGİLIZ KANZUK eczanesi laboratuarlannda hazırlanan Ju

vantin saç boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bahfeder. . 

f)oktor 

1 
Juvantin saç boyalannı kumral ve siyah olarak iki tabii renk 

üzerine tertip eclilmiftir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıka•mak, terlemek batta deaıize sinnek suretiy!e de 
çıkmaz. En ciddi ve emQlyetJi markadır. il Eczanelerde ve ıtnyat mağazalannda arayınız. 

Rfza u··nıenı~ Doyçe Oriyantban!< 
ı I] 1 IJl~ESll El~ BAı. 'K ŞUBESi 
Kestel& caddesi No. 62 
~r Ali Riza lınlen 

UM VE CERRAHI 
kADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefoa : 2987 

Zayi 
Aydın Emniyet müdürlü-

iGnden aldıtım 16-10-34 ta
rih ve 17040 numarah ilraaet 
tezkeremi para cihd•••mla 

beraber dün Karııyakada Çi
yilJi yolu &zerinde kaybettim. 
Dir yenİ9İllİ almak içia 

rae•t edeceğimden ealôsinin 
laikmü kalmadığma illa ede
rim. 

lnünle Mak 
Forbes kumpanyumda 

Con Lorimer 
1654 (791) 

ızmıa 
~IEHl\l<.ZI : HKKJ~I .. 

Alnıamında /i/j Şubı1Bı Afevtuılur 

Amatör Fotoğraf işleri 
ÇABUK 

ucuz 
ThMİZ 

YAPILIR 
Refi Lütfi Or Resimevi 

30 mayıs 

Bahri baba 
perşembeden itibaren 

Park gazinosunda 

Büyük yenilikler ! ! ! 
izmirlilerin musikiye olan rağbetlerini bilen müessesemiz lstanbulun . 

(Bel ••) VE (Ç.fJ•k k) gazinolarının senelerden ben allat vu 1 1 par topbyan sazmı çok biyllc feclakarlalda 

şe.hri- ilk defa mıze olarak getirmeje muvaffak olmuştur 

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

banco, Cevdet, dünı>elek Hasan Tahsin, klarnet Şeref 

OKUYUCULAR : Sahibinin Sesi okuyucularından Mahmur.e Handaa 

Küçük Nezihe Suat, Siyansad~ ~ima, İzmir 
yıldızı Şükran. sahne er yıldızı Faıde ... 

Dikkat Aldanmayınız!. 
Keçiborlu kükürdü 50 kiloluk torba 320 kuruşa 

ltalyan kükürdü 50 kiloluk torba 345 kuruşa 
Memurlar koo ratifinde perakende sahlıyor 

"Vestinghouse,, Refrijatörleri 
(BUZ DOLAPLARI) 

Soutma 
Perfeksiyonu .•. 

Ekonomi 
Enıniyet 

Ve 
otomatik 

Bir elektrik buz dolabı satın almadan önce 
VESTINGHOUSE buz dolaplarını bir kere görünüz 

Şarl P. Baladur ve ıürekisı 

Birinci Kordonda • lzmir 

ıZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
~trk~tın 1\hrkflz Vf' Falmka.sı: 17.mırde HMlkapanardadır 

Yer" Pamu#undan Al, 1 G/JIJOre, KllpMbaf, o.//lrm•. 
Ge11ı1t ve Lfglalt Markalarını lın·ı her ne9t Kat.ot bezı 
ırual. t\Jl~nuıkle olup Wftlları A vrupa111D a111t Up ıneoıta 
oatnıa faıktır 

'l'elefoa Ro. aını Ye 308'7 
Telgraf adreai: Ba~..ak l•mlr 

(H 1) P ... r. -
p alive Vekiletinde'ı: 
1 - 2257 No. lu madeni ufaklık para kanununa tevfikan devlet 

alacakJanna 45 kuruştan alınmakta olan beher mecidiye, Gümüı 
fiabnın yükselmesi sebebile albnlf kuruşa çıkanlmış ve bu fiat 
üzerinden kabul edilmesi için malsandıklarına tebliğat yapıhnış
br. 

2 - Cumhuriyet Merkez hukası da heber oa rram safi 
mealdkk ve pyri _.. ıu,lia al lfl .30 .......... satın ala-

~i-~ .. ;~ 

aria a en dimılomıaali 
Dlf tablplerl ve 
Operatlrlerl 

Muzaffer Eroğol 
Kemal Çetindağ 
Hutalanm her gln sabah 

saat dokmdan bqbyarak 
Beyler - Numaa zade S. 21 
.......ıı maa~erinde 
bbal ederler. 

T eleton : 39'11 
Pazar Ye sah 9 elan 11 e 

kadar memleket hutaaeainde 

Doktor 

Osman Yu 



.... ta 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
CERES vapuru 3 haziranda 

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

SATURNUS vapuru 12 hazi
randa gelip y .. künü boşalttıktan 
ıonra Burgas, V ama ve Kös
teace Jimanlan için yük ala
caktır. 

UL YSSES vapuru 15 ha
ziranda gelip 23 mayısta An
Yen, Amsterdam ve Hamburı 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORıENT LıNıEN 

HORDLANDvapuru 4 haziranda 
Rotterdam, Hamburg, Kopen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oılo ve lskandinavya 
Jimanlan için yük alacaktır. 

ROLAND motörü 22 hazi-
randa Rotterdam, Hamburg, 
Copenba~e, Dantzig, Gdynia 
G6teburg, O.la ve İakandinav
J& limanlan için yük alacaktır. 

NATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
ızmir - Nevyork araaında 

ayda bir muntazam sefer 
T AMESIS vapuru 18 hazi-

randa İzmırden (doğru)Nevyork 
İçin yük alacaktır. 
SERVİCE MARİTİM ROUMAIN 

Garbi Akdeniz için ayda 
Mr muntaz am sefer. 

ALBA .JULY A vapuru 20 ha 
ziranda gelip 21 haziranda Malta 

Cenova Marsilya ,Barselon ve 
Cezaire hareket edecektir. 
PELEŞ vapuru 14 temmuzda 

ıelip 15 temmuzda Malta,Mar
lilya ve Barcelon limanlarıaa 
hareket ededekt.ir. 

ılindaki hareket tarihlerinde 
iri değişikliklerden acenta mes
aliyet kabuJ etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor-

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

Telefon: 2004-2050 

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

Zee & Co. 
ARMENT H .• SCHULDT 

HAMBURG 
TISZA vapuru 5 ha7.İranda 

bekleniyor. Budapette, Bratis
lava ve Viyana için yük ala

cakbr. 
DUNA vapuru 30 haziranda 

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

jOBNSON W ARREN Lines L TD 

Liverpool 
QUERNMORE vapuru 18 

mayısta bekleniyor. LiverpooJ 
dan yük çıkaracak ve Burgas 
V ama, Köstence, Galaç ve 
Braila için yük alacaktır. 

THE EXPORT STAEMRHIP 
CORPORATION 

EXARCH vapuru 2 hazirana 
doğru bekleniyor. Nevyork için 
yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurlann 
isimleri lizerine meauliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Yurdumuzun en güzel 
traş bıçağı 

KIRMIZI AY 
Tıraş bıçağıdır. 

Cildinin sıhhatını seYen
ler başka bıçak kullanma
malıdır. Den~mesi parasızdır. 

Umumi depo.su : Kuzuoğlu 

:~~ Antalyalı Sait 
maj'azaıı Numara 29 ' ., 

Zonguldak 
~iden Kömürü 

0,10 yıkanmıt kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakende satış kilosu 1,5 kuruı 

Siliadir ve her nevi feYkalide kömürü yalnız 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10 - 12 

F. Perpinvani 
Maj'azasında bulacaksınız 

Telefon 3937 

PLATT 
Makina F abrikasımn 

NAMDAR ÇIKRIGI 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres: 

G. D. GIRAS 
Y,,U Manifaturacılar çarşısı S.ffet sokağı No. 3 

P. K. No • ...- IZMIR 

Yanı Asır 

Oliver Ve Şii. 
LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRfNCI 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 

OPORTO vapuru 5 haziran

da Liverpool ve Sy ansea 'dan 
beklenmektedir. 

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

NOT: Vürut tarihleri ve 

vapurlann isimleri üzerine mesu' 
Jiyet kabul edilmez. 

1 

VAPURCULUK TÜRK 

ANONiM ŞiRKETİ 
1ZM1R ACENTELIGi 

SAKARYA 
Vapuru Her PAZAR 

günleri saat tam I& da 
hareket ederek PAZAR-
TESi günleri saat ıeda 
istanbula varır. GALATA 
RIHTIMINA YANAŞIR. 

Ayni vapur her perşembe 
iünleri ıalata r~htımından 

tam saat 16 da hareket ede
rek CUMA iünü saat 16 
da fzmire varır. 

Fazla Tafsilat için : Bi
rinci Kordonda 92 numara
da lzmir acenteliğine müra
caat. Telefon 3658 

f '''''TAZE"''TEr~·ız··"üCüZ""'-. . 
~ 11.JAÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞiTLERi 

Bamv.i Nüzhet • 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karşısında 

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

Eczacı baş~ 
Süleyman Ferit 

Şifa 
Eczanesi 
İzmirin en temiz en ucuz ve 

en taze ilaç satan tıbbi lüks 
müessesesidir. 

Fenni Gözlük 
Sıhhi korsalar 

Barometre 
Tuvalet çeıitleri 

Lastik eşya 
Termozlar 
Y ~rli, ecnebi mustahzarlar 
ender bulunah ilaç çeşitleri 

daima birinci mal ve her yer
den çok ucuzdur. 

OTEL BRISTOL -----
Birinci Sınıf--
--Lüks Otel 

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

ÔMER LÜTFÜ'dür 

Umum Haslalarm !11 azarı Dikkatine 
En son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum sa.terilen pilotlu, pilotauz kauçuk k~! 
kasık bağlan, düztabanlar için taban korsalan gayn tab~ı 
doğan çocuklann vilcutlannclaki iğrilikleri doğrultma cı
hazlan, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
lukları doğrultmak için konalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabüleımesine mani olmak 
içio korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve ITıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

MuTEHASSISI 

ta.brl Blza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ill 12,30 6ileden sonra 14 • 16 ya 
kadar. 

ADRES: bmir Kaymakam Mihat bey 

Anneler çoçuklarınız için ilk mamay• 

Ll.KTİlW 
ile batlayınız. 

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

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

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

Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
ECZA DEPOSU 

'--------------------' 
Kırıklık, baı •in•ı 

ve bilhassa 
SITMAYI 

karıılamak için 

Lutfi kinin 
Komprimelerini 

alınız. 

MARKA 
ve 

AMBALAJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli bulunmak 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden sorunuz veya sizde bir tite alınız 
Her eczanede vardır 

lzmirde Gözlük için tek 
bir söz vardır 

Eczacı Kemal Aktaş 
Hilal Eczanesi 

Fenni gözlüklerin her cinı Ye çeşidi güneş, ıpor, tof6r s6z
lükleri ile en nadide her cins optık eıya, barometro, isrometro 
altimetro padomctro ile bütün fenai ölçüler 

Son moda Pautoskopik gözlükler 

c 
·aı. 

Toptan ve perakende deposu 

lnşaatmı~ için atidekiihtiyaçlarınızı pek uouz f ıyatlarla 
temin etmek iateraeniz Halim a~a çarşııında 

Kavalah Hasan Nuri 
ticaretbaneıdnA müracaat ediniz 

Çl•ENTO 
Çubuk demi• ve her neı t ol9eldl 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden ldvhalar ve bunların 
te/ertüatı envaı banyolar ve teımosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanaUzasyon için demir dökme borular 
ve lngiUz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Ye•ll Çhnentol••• Batın •••k•I•• 

En •&•alt ••••itle 
•• •zamızda ••t•I•• 


