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iz mirde 
Hava tehlikesini 

Bilen üyeler 
Avukat Nuri Fettah Esen 

100, Muhlis nalçacı İzmir dör
düncü mantaka tapu S. Muha
fızı 20, Şemıeddin sönmez 
••cak dördündi mıntaka tapu 
memuru 20, Ziya 0r2'an Tür-

kofis Direktörü 30, Nejat Oy
taman Türkofis şubeıi rapor
törü 25, RUmi Erand Türko
fia ıuibesi yar direktörü 20, 
Ahu oilu Hüseyin Feyzi tu
hafiyeci 20 lira. 

Foçada 
Foça, 7 (Özel) - Foçada 

tayyaredea koruma için IJçebay
lığm başkanhnta toplanan heyet 
üye yazmaia ba~lamıılardır. 

Kazamız nüfuı memurluyuna 
tayin edilen bay Zeki vazifeye 
başlamış ve dün llçebayhğın 
bqkanlıiında toplanan heyet 
numarataj itlerine fazla eb••
miyet ve alika ıöstermiştir. 
Bay Zeki tehirde yaptığı bir 
kentrolda numaratajlarda bir 
çok noksanlıklar ıörmüt ve 
haıseten Arap barflerile el'an 
uılı bulunan numaraları ıök

türmüttür. İJçebay Nusret Er
türkün tepikile teıekkül eden 
gençler birliği, faaliyete geçmif 
Te denizcilik ıperculuğuna da 
baflamıılardır. 
Bqkanı bay Raşidin yeıil 

Feçanın iman için geceli pn
dOzlü çalııan muhitte iyi bir 
intiba bırakmaktadır. 

Akhisar da 
Hava kurumu için 

Yardım 
Akhisar, 6 (Özel) - Hava 

tehlikesine karıı korunma işle
ri üzerinde halkımızın derin 
duy~usu pndengüne artmak· 
tadır Uçak kurumuna büylik 
bir alika ila bağJaaaa Akhi
sarlılar iüçlerinin yettiği kadar 
tehlikeyi önleme vazifelerini 
yapacaklardır. B•ln uçak ku
rumunda ilçebayın baıkanlığın
da toplanan muhtelif kurum 
müme••illeri, balkın hiHiyabna 
tercüman olmutlar, üye yazımı
- bir çıj'lr açmıtfardır. HaYa
ahta yardım için memleketin 
her yanında baş gaıteren de
jerli kımıldaamalara derin he-
yecanlarla Akhisarlılar da iıti
rak eylemiı olduklanndan mu
hitte genel bir sevinç çalkan
bıı, kalplerde uyana11 hamiyet 
hislerini çoklattırmıı, kuruma 
ilye yazılmak suretile taahhüt 
miktan büyük bir hızla ilerile· 
meğe başlamıttır. 

Konferane 
Karııya 1<a C H. partisi mah

felinde Cumartesi akkıamı (bu 
aktam) saat 21 de çiftçi bay 
aecati tarafından bir konferans 
verilecektir. 

4••······································· 
Küçük HaherJer: 

Posta Telgraf dairesi 
Borsa aarayının poıta ve tel

graf idaresinde bulunan kıs
mının kiralık müddeti bitmiştir. 
idare daha bir yıl için bu bi
nayı kiralamıtbr. 

Esrar satıyormuf 
Uzerinde satmak üzere esrar 

bu unduran İkiçeşmelikte otu
ran İkiçeımelikte oturan Osman 
oglu Sabri 10 ay hapiı Ye 166 
lira para cezasına çarpbrılllllJ-
tır. 

Dalandırıcıhk 
(emiş çarşısında Vasıf hoca 

sokagında Ali oğlu bay Mus
tafayı kadınp 30 liraıını do
landtran Ye kaçan eski 
mcmwlanadaabayNeca .. 
•ak.-

Yenı .... 

ŞEUi:R B.&DERLBR.İ 

il baylık 
11 

Genel nüfus sayımı Istariye 
• 111. 

Sağlık meclisi 
ilbay • a ••r•Hn ••kan

•••a toplandı 

Düıı bir talimatname ilbaylığa geldi 
• •t4e. 

Müddet meselesi 
Alakadarları te
laşa düşürdü 

Dün hbaylak sailık meclisi 
sağlık ve sosyal yardım di
rektörlüj-ünde f !bay general 
K. Dirikin batkanlığanda top
lanmıştır. 

Sayımdan evvel ne yapılacak? 
20 Biriaicitctrin Pazar günü 

yurdun dört köşesinde genel 
nüfus aayımı yap.lacaktır. Buna 
dair ilbaylaga gelen talimatna
mede sayımın birinci günü ya
Pılacak işler şu stıretle izah 
edilmektedir. 

- Sayım mE"mur!arı o günün 
sabaiı en geç saat sekize ka
dar vazifeleri başında buluna· 
caldardır. Sayım memurlannın 
muayyen saatta vazife başında 
olup olmadıklarını kontrol me-

lü hareketlerde bulun•aları 
yasaktır. 

Liman iıleri gcael direktör
lüğünün ekonomi bakanlığınca 
tasvip edilip gönderilen yeni 
tarifeıine göre ihracat malla
rının tartlara tahmili sırasında 
geçecek 24 saat ıçın 

liman genel direktörlüiüuce 

llbaylıj'ın en uzak köylerine 
kadar her yerde bulunan oa
taklıklar hakkında gelen ra
porlar okunmuştur, Bu yıl ba
taklıldarı kurutmak için genel 
bir savaş yapılacaktır. Bazı 

yerlerde işe başlanmıJ bulunul
maktadır. Fakat daha ziyade 
mahsul faaliyeti bittikten sonra 
bataklıklann kurutumu tamam
lanmı, olacaktır. Gelecek yıle 
ktJrutnlmamış hiç bataklık bı
rakılmıyacaktır. 

ilbay, ilçebay, nahiye direktör 
feri kendilerinin vazifelendire
cekleri memurlar veya kontrol 
memurlarının ihban üzerine bu 
gibi halleri haber alırlarsa bu 
gibi yolsuzlukları yapanlar 
hakkında sayım kanunuDun 6-
cı maddesine göre para cezası 
tert'b edeceklerdir. Sayım me
mur1arının ziyaret edecekleri 
binalarda oturmayıb da köprü 

mcmurlnrı kontrol etmekle be- altı, cami avlusu gibi açık yer
lerde veya taşım vasıtaları 
içinde veyahud yollar üzerinde 
oturanlar varsa bunların da sa
yıma dahil edilmeleri lazımdır. 
Sayım 2ünü bu gibiler z.!bıta 
marifetile meydana çıkanlarak 
sayıma dahil edilecklerdir. Sa
yım gününden önce yola çık
mıt olub da sayım ıünü sa
bahleyin veya daha sonrası 
,ebirlere ve kasabalara at, ara
ba, kamyon, otomobil veya 

istariye ücreti alınmamaktadır. 
Evvelce İzmir limanının bir 
hmusiyeti olarak kabul edilen 
dört günlük istariye müddeti
nin 24 saate indirilme.si ihra
cat tacirledle gümrük komis
yoncularını telaşa d~ürmüı
tür. Bu husus hakkında şarı
mız tecim ve endüstri odasına 
tacirlerden bazıları müracaat 
etmişlerdir. Ayrıca dün eko
nomi ~akanlığına da teJi'rafJa 
müracaatta bulunularak ilk 24 
saatten sonrası için istenmek
te olan 12 buçuk kuruşluk is
tariye ücretinin en az üç gün
lük bir müddete çıkarılması 

nı ve bu müddet sonraaı için 
ücret ödenmesi iıtenmiıtir. 
Oda tetkikat yapmaktadır. 

Yaii3nlar 
Kampı çok ya
kında açılacaktır 

Verem mücadele cemiyetinin 
Yamanlar yaylasında kuracaiı 
kamp için hazırlıklar tamam

lanmak üzeredir. İfk zaman
larda çadır temini güç bir du
rum göstermişti. Fakat Şimdi 

çadır temin edilmiştir. Bunun 
için fehrimizdeki alakadarlara 
emir gelmiştir. Bir çok kimse
ler bu yıl çadır temin edilemi
yeceği ıayiası üzerine açılmiya
cağını zannediyorlardı. Bu ,üp
heye yer kahnamııhr. Bugün 
ilbay general Kazım Dirik oto
mobille Yamanlara kadar çı
kacak ve yolu göreceklerdir. 
Cemiyetin başkanı bay Mithat 
ta yakında cemiyet memurları 
ile kampın yerine çıkacak ve 
ourada lazım gelen haznlıklara 
baılanacaktır. 

Kampta radyo, elektrik ten
•irab, jandarma karakolu ve 
telefon bulunacakhr. 

ram 111111 

Memurlann 
Maaşları 
Şimdiye kadar kadrolanmn 

heniz a•lmemui yizWen ay
laldan verilmemit olu daireler 
memurlan- kadrolarda liive
dilen memurluklar maaıları ha
riç bırakılmak üzere Haziran 
pqin aaaılannın verilme.i için . 
finanı bakanlığından şehrimiz 
defterdarlığına bir telırraf gel
miştir. .......... 
Bir kızı 
Kandırl!lışlar 

Basmahane istasyonu karşı
sında '1rket bulvarında kereste 
deposunda Kemal kızı on üç 
yaşında Selviyi kandırıp Mevlüt 
oğlu Ne,'ete kaçıran Genç 
oğlu Gül Mehmet ve Mevlüt 
oğlu Tevfik tutulmuşlardır. Kı
zın kirletildiği yapılan muaye
neden aulqılmıtbr. 

raber ayrıca ilbay, iiçcoay ve
nahiye direktörleri de bulun
dukları mevkilerdeki bütün 
bölgelerde sayıD\ işinin ne vaz
iyette olduğunu teftiş edecek
lerdir. 

İlbay, İlçebay ve Nahiye di
rektörleri ve kontrol memur
larının teftişleri ıırasında va
zife başına gelmemit olan ıa· 
yım memurları bulunduğu gö
rülecek olursa bunların yerine 
ihtiyat sayını memurları 2'Ön· 
derilecektir. Ayrıca nüfusun 
çokluğu seb!biyle yardımcı sa

yım memuru icap eden bölge
ler için tahsis edilecektir. Sa· 
yım başladıiı sırada her nüfus 
hakkında sayım defterlerine 
fU malumat yazılacaktır. 

Bulunu'an yerin adı, binanın 
numarası, yazılanın adı ve soy
adı, oturduğu binanın cinsi, ta
biyeti, dini, aile içinde konuş
tuğu lisan, blldiği lisanlar, ne-

rede doğduju, görünür vücut 
sakatlığı varsa ne o!duiu, kadın 
veya erkek olduğu, ya~ı, evli mi 
bekir mı, dul mu veya boşan· 
mıt mı oldugu, yeni harf-
lerle okumak bilip bil-
mediğini, yeni harflerle 
yazmak bilip bilmediğini, mes
leki. vazifesi veya işi yazıla· 
caktır. 

Sayım ve kontrol memurları
nın ziyaret ettikleri binalarda 
oturup söbbet etmeleri, ye-
mek yeıreleri, meırubat ve 
Nİı' ikramlar kabul eylemeleri 
velhuıl vakit kaybettiren ve 
vazifelerini geciktiren her tür-

200 Muallim 
12 Haziranda şarımıza 

Geliyor 
Manisa ilinden 200 kitilik 

.bir öğretmen kafiJesinin şarı
mıza geleceğini yazmıştık. 
Ôjretmenlcr Çarıamba günü 
iıelerek lnektebleri ve diğer 
milesseseleri gezeceklerdir. 

Manisalı öğretmenlerin İzmir 
de gezdirilmeleri için bir prog
ram hazırlanmıştır. 

Sürek avı 
C. H. P. Avcıhtrı Derneği 

yarın Torbalı'nın Bozköy mın
takasına giderek bir sürek ya
pacaklardır. 

BUGÜN 

ELHAMRA İ. Milli Kütüphane sıneması 

2 Fillm Birden 

Çardaşfürstin 
MARTHA EGGERTH - H. SÖHNKER 

Stüdyo Eğlenceleri 
JACK OAKI - GiNGER ROGGERS 

sair kara taşım vasıtaları ile 
veya yaya olarak hariçten gr. 
Jerek giren yolcular da sayım 
defterlerine ilive edilecektir. 
Ancak bunların yazılacağı kı· 
sım "sayım bölgeleri haricin
de bulunanlar ,, deye ıerh ve
rilecektir. 

Sayımdan önce yola çıkanlar 
sayım günü uğrayacakları ilk 
istasyonda tescil edileceklerdir. 
Sayımdan evvelki gece}İ de

nizdeki bir taşım vasıtasında 
geçirenler ilk limanda sayıma 
tabi tutulurlar. Bunlar sayım 
günü veya daha sonra ilk ui
nyacakları limanda tekrar sa
yım defterlerine kaydedilmc
meleri için bir vesika uerilir. 

O gün her mevkide mevcut 
bütün mıntakalarda sayımın 
bittiği hakkında malumat alı· 
nınca bulunulan yerin en bü
yük mülkiye memurunun emrile 
top veya bomba atılmak veya 
dellal çağırtmak ve davul çal
mak suretile sayımın bittiği 
ilin edilecektir. Halk ancak 
bundan sonra aokaldua çıka
bilecek ve tatım vasıtaları da 
çalışabileceklerdir. 

Kültür müsteşarı 
·reftişlerine devam 

ediyor 
Şehrimizde bulunmakta olan 

kültür bakanlığı rr.üsteşan bay 

Rıdvan Nafiz dün de ıehrimiz

deki okulalarda teftiılerine de
vam etmittir. Yamada bakan-

lık mesleği ve teknik tedrisat 
genel direktörii bay Riiftü ol-

duğu halde Kartıyaka Kız Öğ- 1 
retmeıı okulasını ziyaret et-

mittir. Ondan sonra Kar.flya- ı 
kadaki ilk okuJalardan bazı-
larını gezmiş ve okulalardaki J 
sergileri ıörmüştür. 

·······-Bir ayda 
Uç mezbahada nekadar 

Et keslldl 
Mayıs ayında Bergama mez

bahasında 24 koyun, 2 keçi, 
712 kuzu, 917 oğlak, 17 öküz, 
46 inek ve 26 dana olmak 
üzere 1744 hayvan. 

Dikili mezbahasında 8 ko
yun, 399 kuzu, 50 oğlak, 2 
inek ve 7 dana olmak üzere 
485 hayYan, Karııyakanm Ör
nek köyü mezbahasında 21 
keyvo, 813 kuzu, 552 oj-Jak, 
12 buıa, 4 inek, 15 dana, ve 
31 malak olmak üzere 1448 
hayvan kc•ilmiıtir. 

• 1 ······-· 

Barselon panayırı 
1 Haziranda açılan Barslon 

arsıuluul örnek panayırına lz
m · r tecim ve endüstri odası da 
davet edilmiıtir. Panayır 16 
Hazirana kadar devam ede
cektir. 

&i9 •••••• 

ilk okulalarda 
Şarımızdaki ilk mektebler 

dün akşam ders sonu tatili 

yapmışlardır. Beıinci sınıfların 
mezuniyet imtihanlarına bugün 
başlanacaktır, 

' . 
Sarhofluk 

Dolmada sarhoş olarak gü
rültü yapan ve orada bulunaa
ları ralıauız eden çalaııcı Mus
tafa oğlu Ahmet tutulmuştur. 

Yankesiclllk 
Emlak ve Eytam bankasından 

61 lira para alan Hkeyin oi
lu Muradın Kemeralh cadde
sinden geçtiği • r da bir yan
kesici tarafından 55 lirası ça
hıunıthr. 

haziranın sekizinci 

akşamı saat 21 de 

Şehir gazinosunda 
Biiyiik bir gece eğlencesi hazırJanmı~tıı· 

Eğlencenin mükemmeliyeti için herşey yapılmıştır 
Şıkhk, zarafet ve dans mUsabakaları, birçok 

sürprizler ve emsalsiz bir gece •• 
+Iatta tatilini Pazara çeviren inkılap şerefine 

Önümüzdeki Cumartesi aecesi 
b 

ilk eilence gecesi otac.klır 
4 - 5 

e Haziran tea 

--
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Nuhun gemisi 
Büyük transatlantik " Nor· 

mandi ,, vapuruna Nuhum ge· 
misi dediler, çıktılar. Fakat 
gazetede basılı resmini gördüm 
de kılığına, kıyafetine bakılırsa 
pek te yabana atılmaz bu söz. 

Bir zaman Titanik te böyle 
Mli. A.ıet-ikanm göklere fer· 
man okuyan kocaman yapılarla 
fotografını karşılaştınp dünyaya 
parmak ısırtan büyükliiğüefi 
bildirmişlerdi. Amma felek yar 
olmadı. Bir uçtan bir uca gez
mesi saatlara bağb olan Yapuru 
bir buz kayası suiarın içiae 
gömmü1 adını, şanını kalcları
Yermişti ortadan .. 

Bu da ikinci Titanik... Sa
kın bu da onun uğradıiı aki
bete uğramasın. Bet yıl taka 
tuka emek çekip denize salı
verdikleri bu gezici şehri su
lar kendine çekerse öteki.ti 
gibi bu da kendini kurtara
maz, Nuhun gemisi içinde 
Nuh olmadığı için batar, ça
kar, gider. adam nemeli-
zım, varsın batmasın da 
Dünyaya şan olıun dur-
sun, Fransızlar benim düş· 
marum deiil, anama da söğ
mediler. O değil de, benim 
içimi çeken .şu oldu: 

Vapurun içinde şu varını,, 

bu vannıf, varmış vannıı t• 
80 bin kilo buz, 6 bin şişe 
eski şarap, yedi bin piliç var· 
mış. Ben olsaydım şu mübarek 
vapurda .. 

Ne mi yapardım? Ne yapa• 
caiımı saydı&"ım ve scvdiğiaa 
nesnelerden anlaaamz daha iri 
olur. 

Şöyle denize karfı, AtJas 
denizinin o temiz, tükt.nmeı: 

genişliği ortasında mehtaba 
karJI.. . 

Pufur, pufur, rüzgar, mavi 
önlüklerine kadar saydıkları 
yüksek konforlu bir vapur. 
Dokunma keyfime. Amerika 
değil ya; Dünyayı senelere• 
dört dolaşsalar vapvdan iner· 
sem yuf olsun bana .. 

Yine hayale daldık. Vaz 
geç tok dil vez ileç ulu doğ
ram boğazını alır sonra . . ne· 
ğe lazım senin elin beş ayak-
lı k .. 1 

eçısı ..•.. 
Tokdll 

Kükürt ve potas 
ihtiyaç tamamen 

Karşılanmış d~ meldir 
Kiikirt ve potas yüzünde.a 

daha fazla ııkıntı çekmek kor-
kusu hemen tamamen atla
lılnıışhr. 

Dün de F ederasyooı vapuru 
ile İtalyan doğrudan doiru· 

ya limanımıza sekiz yüz ton 
kükürt gelmiştir. 

Eaasen piyasada boUaımıf 
olan kükürt mevcudiyetine 
ilaveten gelen bu mallar sı
kıntı korkularını büabütün 
izale edecektir. 

Bağcılarımızın ihtiyacı bu
lunan miktar da potas ta 
tamamen sipariş edilmiıtir. 
Ve ilk parti \tugün gümrükten· 
çıkarılmıştır. Potas yüzünden 
asla sıkıntı çekilmiyeceği ay
nca temin olunuyor. 

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

~ Kim buldusa ~ 
~ Memnun edilecektir 

Şehir gazinosu ile Gazi 

~ konağı arasında kahve renkli 

bir tek eldiven dqürülmüş

tür. Tek eldiven olduğu için 

kimsenin işine yaramaz. Bu-
lan gazetemiz idarehanesine N 

bu eldiveni getirirse bır çift 
S eldivenin değeri nakden ken

disine verilecektir. 
s. 2 (1-3) 

11 u:e 



1 • 

Yenı Asır 

.... "l!Clf;fit••ıt;;·;.ıi(iiilii~················································ ~ 

Çapraşık Duraular 
...... Yazaı-ı. : :ı:=l.ebta ::Si1~n 

•• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .................................. ~ 
- 67 -

Özer beklemekten usandı salondan 
Çıkarken doktorla karşılaştı 

Vasıf Çinarnn cenazesi 
Matem topları ile karşılandı 

Bugün Ankarada gömülecektir 
İstanbul 7 ( Özel ) - Vasıf Çinarın cenazesi 

bugün Rusyadan geldi. Cenaze binlerce kişinin 
gün ) Ankarada resmıg cenaze töreni yapıla
caktır. Törende hükumet erkanı, saylavlar, dev-

gözyaşları ile fasılalı matem top!arı arasında 

Sovyet gemisinden alındı. Haydarpaşada hazır 
duran trenle Ankaraya gönderildi. Yarın ( bu-

rim ordusunu kuran gençlik hazır bulunacaktır. 

Bir çok söylevler verilecektir. Bunlarda Vasıfın 
bütün hayatı belirtilecektir. 

Sivas, 7 (A.A) - Halkevi 
köylüler kolu biri sekiz kişilik 
nıünevYer bir grup ile Kayadibi 
nahiyesine giderek dört köyde 
16 fakir çocuğu sünnet ettir-
lllittir. Bu çocuklara yemiş ve 
takım elbiseler vererek sevin
dirmiıtir. Bu ve diğer köy ço
cuklarına da kitap kalem ve 
ıaire dağıtmıştır. Yine bu köy
de üçyüz kişi üzerinde sıhhat 

bir f elik et en önce sevgili 
Kayayı çarpacak.. Zavallı ço-

çocuk yıldırımla vurulmuşa 
döndü .. Doktor da beni ~aşırttı. 

Her türlü zihin yorgunluğundan 
koruyacaksınız diyor. 

Kaya kalkınca yine işe ko
yulmak iıtiyecektir ne yapmalı?. 

- Bize geliniz. Halam onun 
sağlığını benim sağ:ıiımd.an 

üstün tutarak üzülmemesi dü-
şünıııemesi için herşeyi yapar. 

- Orası öyle ammaL 
·- amması ne? 
- Bakalım Kay ne diyecek? 

Erkulun ö ümü üzerine bir an 
evvel Amaya kavuımak isterse. 

Özer acı bir sesle: 
- Arna! Zavallı kadın! Di

ye tekrarladı .. 
- Evet zavallı kadın! Kaya

yı ne kadar sever bilsen!. 
Onunla her kederi, her tasayı 
dindirir ıanırsın ... 

- Fakat ben hali bay Er
le.ulun ölaüi\inc inanamiyorum 
nereden duydunuz?. 

Elile masa üstünde ıabah ga
zetelerini göstererek: 

- Yeni Asırı al oku... ilk 
sahifede Ajansın haberi .. 
çok yazık .. 

yoklaması yapılmıı icap eden 
tedbirler alınmıştır. 

Grup arasında bulunan Dr. 
Basri köy kadınlarına açık bir 
dille sailık bilgileri söylemiştir. 

Grup tuzun ucuzladı2'ını köy
lüye müjdelemiş ve bu müjde 
bütün köylüleri sevindirmiftir. 
Köycüler kolu çalışmalarına 
başka nahiyelerde de devam 
edeceklerdir. 

Başbakanın seyahat yapacağı 
Hakkında hiç bir haber yoktur 
ANKARA 6 (A.A) - Baıbakan ismet İnönünün memleket 

haricine yapacağı seyahatlara dair gazetelerde yazılan haberler 
hakkında hiç bir tarafta malümat yoktur. 

Moskova 7 ( A.A) - Vasıf 
Çınarın tabutu dün Sivastopola 
varmıştır. Türkiye işgüderi B. 
Pınar ile dış işleri komiserliği

nin birinci doğu şubesi direk
törü muavini B. Miller tabutla 
beraber gitmektedir.Tren Türk 
ve Sovyet matem bayraki<:n ve 
Vasıf Çınarın matem çerçeveli 
portreleriyle örtülü olan Perona 
matem havası içinde gayet ya
vaş girmiş ve Karadeniz filosu 
kamotanı B. Kojanofla mtrlcezi 
yürütüm komitesi başkanı mu
avini B. Caryi Krim halk ko 
miserleri başkanı muavini B. 
Milukof Sivastopol ıarbayı B. 
Harcenko şarbaylık üyeleri 
deniz oruntakları tarafından 

Kuraklık ...... 
Hertarafta yağ
mur bekleniyor 
Uşak, (A.A) - Havanın 

kuraklığı devam ediyor. Bu 
yüzden buğdayin ve arpanın 
fiatı yükselmiştir. Ekmeğin 
kilosu 9 kuruştur. ikinci ek
meğin kilosu aa 7 kuruştur. 

Bob 6 (A.A) - İl ve ilice
lerde yağmur bc;kleniyor. Za
hire satışı yükselmiştir. 

Çankrı, 6 (A.A) - Kurak
lık kendini göstermiştir. Dün-

kü gün alış veriş yerlerinde 
ürünün yüzde otuz kertesinde 
yükseldi. Hayvan değeri yil'z
de 20 düştU. Şu günlerde yağ· 
mur olmazsa zaire fiatları yiık
sdecektir. 

Ada nada 
Yeni UrUn pazara geldi 

Adana 6 ( A . A ) - Keni 
ürün şehir pazarına gelmekte 
ve bu geliş gittikçe artmakta
dır. Yeni arpanın kilosu 2,35 
Yulaf 2,05 kuruştan satılmak-. 
tadır. Buğdayın değeri biraz 
düşkündür. Ovalarda hasat ve 
pamuk iılerile uğraşma hız al
mıştır. Havalar düzgü• giderse 
bu yılda geçen yıl gibi bol pa
muk alınacağı umuluyor. Şim
di borsada hazır pamutun ki
losu 43 - 44 kuruıa satılmak
tadır. 
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3151 

SİNEMASI 
3HH 

B U G U N 
Mevsimin en büyük filmlerinden ikisi birden 

.. l ................. ml!ll!!!!~,_ ... . 

Aşkın Sesi :.:~.b;.1::!.; ~!!~~~rı 
Herbert Ernst Groh-llse Strobraua 

Gaşyedici taganniler, yüksek bir muzik Fransanın en yüksek komiginin oynadığı 
güzel bir aşk hikayesi iki saatlık bir kahkaha filmi 

Ayrıca FOKS dünya havadisleri 

Dl• kkat .. Sinemamız bu haftadan itibaren cumartesi ve pazar günleri 
müstesna hergün saat 16 da başlar 

Seans saatları : Hergün 16 - 17,40 - 19,30 - 21,15 cumartesi günü 12,30 - 14 - 16 ( tale
be seansıdır ) Pazar ıünü 14 de ilave seans. 

( Çarşamba, perşembe, cuma günleri son seansta " Atkın Sesi " diğer günler 0 Muhabbet 
Tellalları ,, gösterilir. ] . 

Serin bir salon - Ucuz fiyatlaz - lki büyük filim 

36 kuruştur 

selamlanmışhr. lsta'.!.yonda de
nizciler saygı töreni yapmış
lardır. 

B. Kojanaf ile Harrcenko 
Sovyetler birliği dos u olan 
büyük elçinin vakıtsıı 

ölümü dolayısıyıc donanma 

tayfasmm kırim hükamet 
~e Sivastopol şarbaylığmın 
başsağılarının Türk hükumetine 
bildirmesini B. Pınardan rica 
etmişlerdir. 

Tabut yeşil dal ve çiçeklerle 
örtülü bir top arabası üzerine 

koaulmu' ve arabanın en önün
de B. Pınar gitmiştir. B. Pınar 
bir yastık zerinde Vasıf Çınara 
ait istiklal madalyasını taşıyor-

Bütün 

du. Ölü deniz okulası öğren
cileri ölü af ayı ile birlikte 
gitmişlerdir. Sokaklar ma
tem bayraklariylc örtülü idi. 
Sokaklarda binlerce işçinin 
bulunması iki ulus arc:sındaki 
dostluğun içtenliğini göster
mektedir. 

Tabut Ccrnova Ukranya kru
natörüne matem bayraklariyle 
donanmış bir vapur ile taşın· 
mıştır. Vapurda B. Kojanof ile 
B. Harcenko karadeniz filosu 
Vt! Sivastopol şarbaylığı adına 
ölüye çelenkler koydular. Kru
vazör bayraiını matem işareti 
olarak yarıya indirdi. Ve tam 
öğle vakti bir uçak filosunun 
beraberinde kıyıdan uzaklaştı. 

Yurdda 
Hava tehlikesini bilen üye 

yaz1lmağa kuşuluyor 

Aydın - Bursa - Adan'da toplantılar 
Adana, 6 [ A.A J - Hava , Suraada bir topl•ntl 

tehlikesini bilen üye yazılmak Burıa, (A.A) - Bua-ün saat 
için yurdun her tarafında ol- 15 de Cumhuriyet alanındr ha
duğu gibi Adanada da büyük vadan korunmayi ulusça karşı
bir hareket vardır. ilbay başta lamak için onbinlerce Bursalı 
olmak üzere diğer ileri gelen- toplandı. 
ler ve doktorlar ve öğretmen- Toplanış istiklal marşı ile 

1 1 T.. ·ht" h.c:. arıldı, C. H. Partisin başkanı er e uze ceza ve ı ısas " r . 

k . 1 ·ı ı ·rmişer Bursa SayJavı doktor Sadı Ko
ım erı e savgan arı yı .. k r k h tehlikesini nuk ve ilbay Fazlı Guleç ço 

ıra verere 
1 
aval d B alkışlanan birer söylev verdi-

bilen üye yazı mış ar ır. un- hl.k . . 
J 910 1• • bulmuş- Jer. Böylece hava te ı esını 
arın tutarı ırayı . .. 

tur. Bu İf üzerinde bugün Hal- bılen uyeler kaydına ha,lan-

kevinde bir toplantı yapılmıştır. mıKthr. h . d" k 
A d d onservatuar eyetı un a -

Y ın a şam ilk konserini muvaffaki-
Aydın, 6 [ A.A ] - llbayın yetler ve alkışlar içinde verdi. 

başkanlığında büyük bir top· Klasik parçalarından başka 
Jantı yapıldı. Bu toplantıda ha- Mesud Cemil'in ammonize edi· 
va tehlikesini bilenler kurumu- len Egin ve Karadeniz hava
na üye yazılmak işi konutuldu. Jarile Reşid Cemal'in ve Hasan 
Pek unemli olan bu iş hakkın- Ferid'in diğer eserleri çok tak
da kararlar verildi. Ve bu işle dir topladı. İkinci konser bu 
sıkı bir surette uğraşmak üzere akşam verilecektir. 
14 kişilik bir heyet seçildi ve Safrauboluda 
toplantıda hazır bulunanlar he- Safranbolu, 6 [A.A] - Ge- \ 
men üye yazılmağa başladılar. neral İsmet İnönü'nün ulusa 
Ilbaylığın her bucağında bu ite haber verdiği hava tehlikesi 
karşı büyük bir uyanıklık göı- için bu tehlikeyi sezen üye ya-
terildiği hil•Urilmektedir. zıJmasına başlanmıştır. 

Yuda adlı musevi karısını 
Ve kaynanasını öldürdü 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Istanbul 7 (Özel) - Sabah Tepebaıında Yuda adlı musevı 

ayrı yapdığı genç karısı Kaloyu tabanca ile öldürdü. Silahın 

•eıine koprak feryada baılıyan kaynanasını ağır surette yara
ladı. Kendisi de boğuımada çıkan kurşundan öldü. 

Şişe fabrikasının ilk mamulatı 
Temmuzda satlığa çıkarılacak 

İstanbul 7 (Özel) - Paşabahçede yapılan şişe fabrikası, bu 
ayın yirmi beşinde provalarina başhyacaktır. Sümerbankla mü
teahhitler arasında yapılan mukavele mucibince fabrika dokuz 
ay Fransız mütehassısları tarafından işletilecektir. lık mamulat 
Temmuz içinde piyasaya çıkacaktır. 

Türkofis baş müşaviri öldü 
Ankara 6 ( A . A ) - Türkofiı baımüşavirlerinden B. 

Muhtdr uzun müddetten beri tedavi edilmekte oldup kan-

Ayvalık 
Halkevind 

Tuz 
Ankara 7 ( Özel ) - _awııı.-.. 

kanunu resmiğ gazete.le 
15 Hazirandan sonra ....ıe. 
ketin her tarafında üç k 

....... ®-1~ .. ----

l~partada 
Isparta 7 ( A.A ) - Ulusa 

bank:ılarımızın ele aldığı ve İf• 

letmeye başlattığı Keçiborlu 
kükürt madeninde yapılmakta 

olan kükürt fabrika!lının yapı 

işleri tamamen bitmiş ve fabri• 
ka işlemcğe başlamıştır. F • 

ka kısa bir zamanda inemll' 
tutarda kükürt üreterek ban· 

ları lzmir ve hinterlandına gh• 
der111iıtir. Fabrika çab..,...ı 
günden güne ilerlemektecliri 

muştur. 
_ ....... ..-.c:81-c:8:>-ı-411f41•~-

(~ö~ nı en akını 
Dt,.vaıu t,.diyor 

Edirne, 6 (Özel) - Ardı 
arası keıilmeksi:ıin devam edip 
duran göçmen akınının henlil 
ıonu ıelmit değildir. Son iç 
gün içinde 600-700 göçmea 
daha 2elmiş ve Karaağaçtaki 
konukevinde reımi muamele
leri bitirilerek iskin mın~ 
larına gönderilmiıtir. 

Bunlardan maada dün aJı.
şam bir vagon daha geWiM 
gibi, bu sabah ta 45 araballl 
bir kafilenin Kapıkule yerine 
2elmiş oldukları öğrenilmiftit. 

Dün akşam gclenlealv 
Razgradın Adıköyü halaa· 
dandırlar. Evvelce gelmit olan· 
lar da Y enipazarda Kozana. 
Ahadlar, Doyran ve Am•~ 
med köyleriyle Ruscuk 
amaa Beyalaa v 



T 

ce ve onraki Arnavutluk vak'aları 
Yaza~:ı Sii.1e:vmaxı s~:rrı 
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!\rnavutluğu en kanlı ve e mer lla etsiz bir ısyanında 
(aybedilmek üzere olan ha hı evz · beyi sou kan 1 ığı 
Ve ka raman ığı ur ardı. us - apon ar ı s ras1nda 

Vaziyet büsbütün baş ir safhaya g· mişti 
Şemsi paşa bir kaç müsade

meden sonra toplanan arı 
dağıtmış ve arkalarını bırak
mıyarak M lisyad henüz as
keı in ayağı basmamış olan 
Kre nige kad r asileri takip 
f'tmiştir. Bu suretle halk hiris
tiyan jandarma kabul edecek
lerine teminat vermişlerdir. 
Bundan sonra de Abdülhamit 
kıtatı geri çekerek Manasbr 
lıavalisinde gemi azıya alan 
çeteler üzerine sevkctmiştir. 

Hüküınetin Arnavutluktan bu 
kuvveti çekerek .. üratle Make
donya v<! ha va1isindeki çeteler 
üzerine sevk etmesi yerinde 
idi. Mamafih rnavutlukta tat- . 
bik edil ek istenilen ıslahatın 
bu yüzden yarım kalması üz.e
rine ahali şımarmı ve buraya 
90 tabur geldi de birşey yapa-
adı demelerin1! bais olmuştur. 
Hükümet bu aralık Arnavut

lukta ehli hayvanlar rüsumunu 
tatbika kalkıştı. Tetbir üzeririe 
isyan başladı. Y akova mevki 
kumandanı Emin bey Peka 
ve İpek cihetindeki köylerin 
isyan ettiğini bildirdiğinden 
Şemşi paşa o ·havaliye git
mek için 4, 5 taburla Yako
vaya ve oradan Yünık köyü· 
ne doğru yürüdü. Halbuki 
isyan eden yalmz Reka ve 
ipek cihetinde köyler değil, 
Malisyalilar da bu harekete 
iştirak ettiğinden paşanın kuv
vetini çukur bir çamlık içinde 
sıkıştırmışlardı. 

Tehlike büyüktü h r iki taraf 
kdiğerinin kanına susama,-

1..a ına vuruşm ğa başlamıştı. 

Denilebilir ki bu defa Arna
vutluğun en kanlı ve en mer
hametsizce vaki olmuş bir 
harbidir. 

Burada yine p k çok kan
lar dökülmüş, ocaklar söndü
rülmüş, ökıüzler bırakılmışbr. 
Kumandan, zabitan, asker ken
di başlannı kurtarmak ıçın 
düşmanla boğaz boğaza gel
mişlerdir. Bu mukatele bir 
dakika durmamak şartiyle 
üç gün üç gece de-
vam etmiştir. , 
Yukarıda bir münasebetle 

nrzettiğim veçhile nihayet 
Şemsi paşanın cesareti kırıl

mış, iimidi kesilmiş, şeref ve 
namusunu kurtar ak için inti
hara teşebbüs etmişti. 

Vnk'ada bulunanlar bu ümit
siz müsademede nihay<"'t kaza
nılan muvaffakıyetin "41tın anah
tarını ftrka erkamharbı binbaşt 
Fevzi beyin (Şimdiki mareşalı
mız) kıymetli eline verirler. 

Yalnız Şemsi paşa değil, bu
rada bulunanların hepsi Fevzi 
beyin bu b rpta gösterdiğı so
ğukkanlılık ve kahramanlığı 

dillerine destan etmişlerdi. 
Fevzi beyin sükünet ve kah

ramanlığı olmasa idi bu müsa
demenin neticesinde bir ferdin 
sağ olarak kurtulması imkansız 
olacağını ve bununla beraber 
mevcut top ve cephane ve!llair 
malzemenin de Arnavutlar eli
ne geçeceği muhakkaktı. 

Mctroviça kon olosunun öl
dürülmesi üzorine şiddetlenen 

çarlık ihtırasınm teklif ettiği 
Makedonya ıslahatı hakkındaki 
<) maddelik proje on derece 
haizi ehemmiyettir. Okuyucu
larım sıkmamak için kısaca 

söyliyeyim ki bu proje Ajan 
Sivillerin müddetinin temdidi 
ve m:ılıalli idaralerine yerli Hı
ristiyanlann tayini gibi m&dde
lerdcn ibarettir· 

Ru apon ar ı 

319 senesi gayesine doğru 
Rus - Japon harbı zuhur elti. 
Bu suretle Rusların gözü Ak
sayı Şarka çevrildi. Rumelide 
çarpışan Avusturya v Rusya 
rekabeti arbk aksi bir safhaya 
girdi. 

Avusturyahlar meyd nı boş 
bularak teşvikata gcrmi ver
mişlerdi. Fakat itilaf devletleri 
Avusturyanın bu serbestisini 
tnhdit ihtiyacını hissettiklerin
den sureta Makedonyanın muh
tariyeti lehine ve hakikatta ise 
Avustury ile teşriki mesai 
ederek müstakbel hır menfaat 
temin etmeğe çalışmağa baş
lamışlardı. Bu vaziyet n ziyade 
Bulgarları çıldırttı. Çünkü on
lar Makedonyanın Avrupaya 
şikar olacağına kanaat etmf"ğe 
başlamışlardı. Bulgar komite
leri arasında d ihtilaf başgös
termişti. Merkez komitesi li
deri Sandancski, Sofya komi-

tesi reisi Sarafof, ve bunlardan 
başka Santiralist ve Viroho
vistler Türkiye toprağı dahilin-

de ve Türkiye toprağını tak
sim emellerile yekdiierile mu
kateleye başladılar .. Makedon
ya meselesi bütün bütün Arap 
açma benzedi 
Şimali Arnavutluk ise hala 

eski maksatsız ve Kof ihtilal
lerine devam diyordu. Nete
kim 320 senesinde Lumahlar 
Ramazan Zazkok ve sair bazı 
rüesa idaresinde Pizrene gir
mek teşebbüsünde bulundular. 
Derviş paşa zamanında kaza 
haline ifrağ edilen Luma'nın 

La Repüblikt'e Piyer Broso
bet yazıyor : 

Uluslar cemiyeti konseyi cu
martesi günü toplantısını ka
padı. Fakat büyük bir işi ba
şarmak üzere iş başında bir 
komite bıraktı. 

Bu komite, on üçler komite
sidir. Ve ödevi de Cenevre 
kons •yi ta~af ından 17 nisanda 
aJınmı olan karara uygun ola
• ak, " arsıulusal yükümlerini 
tek tarafh olarak inkar ederek 
barışı tehlikeye koyacak ,, bir 
devlete karşı ne gibi ekono
mik ve finansal tedbirler alı
nabileceğini araşhracakbr. 

T ezgahn konmuş olan bu 
işin kapsamını açıklamak lü· 
zumlu mudur ? 

Almanya, 16 Martta, mem
leketinde yükümsel askerlik 
hizmetini yeniden kurarak Ver
say audlaşmasmın süel hüküm
lerini bozdu. Ve böylece, ken
disine ne topu, ne tangı, ne 
de uçağı eksik olmıyacık olan 
500,000 kişilik bir ordu ver
mekle barı~ işini sağlamlaftır
dığı kolaylıkla iddia edilemez. 

Öteyandan, bu kadar tehli
keli bir şekilde bir ndlaşma
nm bo?.ulmasına karşı ulu lar 
cemiyetinin eli bailı kaldtğı 
2örüldü. 

askeri kışla d hilinde oturan 
kaymakam, hakim ve müstnn
tikini Pizrenc koğmuş!ardı. Bu 
hadise manen büyük bir eh.em
miyeti haizC:i. Zira bu zevat 
bükfımetin mümessili idi. Hü
kümeti temsil ediyordu. Bunla
rın kovu!ması şahıslarından mü
teveUit b r hoşnutsm:lum mu, 
yoksa hukfırneti teruEil ettikle
rinden miydi ? Eğer maksat 
ikinci şık ise buna bit istiklal 
ihti!ili demek Jilzımgelccekti. 
Şemsi paşa 7 tabu asker ve 
bir kaç topla Luma hükfımefini 
temsil eden bu ze\'atı mrıkam
Jarma iadeye ko'>'tu. 

T cşrinievvejin 20 inci günü 
Lumalıların pizren ve Biçan 
yolu üzerindeki köprü kurbun
daki ormnnlıka yerleşerek ge
çit vermeyen Gora dere~ini 

tuttuklarından müsademe baş
laınışh. 

Vaziyet müsküldü. ihtilalciler 

hem çok hem de sarp bir mev

kie sahipti. Ba.ıusus geçilmesi 
zor bir derenin arkasında çok 
çetin b!r yeri tutmuşlardı. 

- 1'IOH 1l 17fl I' ------
Bucada is~asyon cad

de & 24 numarada ay 
ust~f a H z;fe : 
1 - Şemsi paşanın yaverJi 

ğini 23 senesi bidayetinde der -
uhte ettim. 

2 - Umum crl<anı harbiye 
reisi mareş l Fevzi benim fır
ka yaverliğine tayinimde lrny
maknm rütbesini haiz: ve Şemsi 
pa kumandası altında bulu
nan 18 nci nizamiye fırkası 
erkamharbiye reisi idi. 

3 - Erkanı harbiye reisi 
şimdiki mare al Fevzi idi. 

Dtifat ve alakanız.a teşekkür. 
SiUeyman !rr 

Gerçek, Fransamn bnş vur
ması üzerine, uluslar cemiyeti 
konseyi Almanyaya karşı bir 
kasınhk hükmü verdi. 

Fakat bu jest, sadece bir 
şekilden ibaret kaldı. Ve Al
manya 16 Martta kendisine ba
ğışladığı orduyu ğene muha
faza etti 

Her zaman böyle mi ola
caktır? Uluslar cemiyeti, bun
ları umursamıyan hükumetlere 
karşı boş hükümler vermekle 
mi kalacaktır? ve eğer, yaran, 
Almanya yadsüel Ren bölge
sini tekrar süelleştirirse, Ce
nevre konseyi Berline faydasız 
bildirimler göndermekle mi ka
lacaktır. 

Fransız hükumeti, biç olıı az
sa bu derde çare bulmak iı
tedi. Ve onun istediği üzeri
nedir ki, konsey, Almanyayı 
kasndıktan sonra, arsıulusal yü
kümlerini tek taraflı bozarak 
barışı tehlikeye düşürecek olan 
bir hükumeti zararı dokunaını
yacak bir hale getirmek ve 
baysallığa çağırmak için ne gi-
bi tedbirlere başvurulabileceği
ni araştırmak işini bir komit -
ye verdi. 

Bu tedbirler en çok ekono
mik ve finansal alacaktır: Böy
le bir halde, paktın 16 ıocı 

....... 
Goering Yugoslav}a ile ancak 

ir andlaşma yapacağız de 
dar Kabinası da is · -
• 
1 

Goeı·iılg ı·e kral B01·i 

Belgrat, 7(A.A)-Goering ve lanmışbr. 
karısı ve maiyeti dün akşam Goering verdiği bir söylevde 
Mostardan gelıı::rek uçak mey- Yugoslavya il ancak dar bir 
danına inmişlerdir. Söylendi- andJaşma yapacağız.Bizim ger· 
ğine göre Goering cumartesi çek dostluğumuz her zaman 
günü Berline gidecektir. Ken- Macaristan yönünde de oln-
disi resmi ve nezaketli karşı- caktır, demiştir. 

z 

Ji 
•• o o 

PARİS: 7 (Ö.D) - Saylavlar 
Mecisi ordu komisyonu B.Fab
tinin başkanlığında toplanarak 
önemli kararlar almıştır.Komis
yon ordu tutarını azaltacak lıiç 
bir önergenin onaylanmamasına 
iki yıl asl:erlik sisteminin 1939 
yılına kadar tutulmasına , yal
nız 1935 nisan sınıfının 18 ay 

ara 1 r alı dı 
silah altında tutulmaınna, mes
lek askerlerinin saytca ve bil
gice yükselmesine, hudutları 
koruy n kuvvetlerin motörlcşme 
sine karar vermiıtir. Bu suretle 
oyuk sınıflarm silah altına alı

nacağı bu devrede, Fransız mü
dafaası eski senelerden daha 
sağlam olacaktır. 

• s 1 

eni kabhıe hiç bir firkaya bağlı olııııyaıı 
Se ıato iiyesini içine alan üçüncü kabinedir 

Paris, 7 (A.A) - Yeni kabine daha bu geceden toplanmıı 
bakan! r hükumetin bildiriğ'i hakkında görüşmüşlerdir. Bugün 

yapılacak kabine toplantısında bildiriğin metni kararlaştmla
cakbr. 

Paris, 7 (A.A) - Laval kabine~i hiçbir fırkaya bağlı olmıyan 
Senato üyesini içine alan üçüncü kabinedir. İlk Laval kabinesi 

Steeı kabinesinin düşmesinden sonıa kurulmuş ve 1931 ilkka
nunundan hazirana kadar iş başında kalmıştı. Şimdiki kabine 

üçüncü c·umhuriyetin 99 uncu kabine!iİ ve parlamenter devrinin 

10 uncu kabinesidir. İçinde 4 ayan üyesi ve 16 saylav vardır. 
··········~·····································••••ı•••······························· maddesınde yazılı süel tedbir- Şimdilik, bu komite, 24 he-

leri harekete getirmek gözetil- zirana doğru çalışmalarını 
memektedir; yalnız suçlu dev- geçireceii iki askomite aytadı. 
Jetin elinde, silah ve cebe sü- O zamaa kadar hiç bir dev-

el fabrikalar için gerekli ham letin, andlaşmalarm hala bo-
maddeleri ve hatta finansal zulmamış olan seyrek hüküm-

krediler edinmek araçlarını al- lerinden birinin daha yükünU 

mak düşünülme tedir. omzundan atarak "barışı tehw 
Bu yolda faydalı bir oıe likeye,, koymıyacağma güvene-

ortaya konulabilecek midir; bilsek ne iyi oludu. 

girişimin çok güçlüklü oldu- Yüküm - Mükellefiyet; f!-
ğunu saklamak faydasızdır. nansal - Mali; Kapsam - Şü-
Bu i~. meyd na çıkardığı tü- mul; YüJ.rüm5el - Mecburi; 

zel ev siyasal güçlülclerend Süel - Askeri; Kasınhk -
başka, iki büyük ınesel~yi de Mahkumiyet; Yadsüel - Gay-

ortaya atmaktadır: NötürJük ri askeri; Bölge - Mıntaka; 
Kasamak - Mahkum dmek; 

ve özel ilah fabrikaları. 

Bunfnrı söylemek on üçler 

komitesinin daha n kadar 
uğratmak zorunda kalacağını 
anlatmağa yeteri 

Cebe - Mühimmaş: Araç -
vasıta; Girişim - teşebbüı; 
Tüzel - Adli; Nötiirlük - Bi
tarafhk; Aytamak - Tayin 
etmek. 

fasını verdi 
Yeni kahinayı Baldvin 

yapıyor 

Londra, 7 (A.A) - Makdo
nald kabinasının istifasını saat 
15 de verecektir. Baldvin ye-

j kabinayı teşkil edecek. 01ş 
iıleri bakanlığına Sir Samoel 
Hoare gelecektir. Sir Con S y
men iç işleri bakanıdır. 

1 
Kabineyi teşkile 

Baş ıy 
Paris, 6 ( A.A ) - Kabine 

buhranı henüz kotanlm~mışhr. 
Bay Pietri bu sabnh dögötleri-
n (temaslarına) devam ede
cektir. Radikal sosyalistler ke
sin olarak kabınaya girip 2'İr
miyeceklerini bildirdikleri vakıt 
görüıler devam edip etmiye
ceği karannı verecektir. 

Paris 6 (A.A - Yeni hüku
metin Laval tarafından kurul
masına engel olan şey R di
kal sosyalistlerin tutumudur. 
bu sebeple gazetelerin çoğu 
bay pictri hakkında ekimı;ar 
( "kbin) değildirler. 

Paris, 6 (A.A) - Bay Laval 
kabine teşkilini k bul etmişti. 

e 
Moskova seya a

tına çı tı 
Prag, 6 (A.A) - Dış İfleıı 

bakanı bay Benes saat 14,40 te 
Moskovaya doğru yola çıkmış· 
tır. Oraya 8 Haziranda saat 
11,45 te varacaktır. 

Bir çok zevat ve bunlar ara· 
sında Fransız sefiri bay Be
n esi uğurlamıştır. Sovyet Rus
yanın Prag sefiri daha evvel 
yola çıkmış olup bay Bencse 
Varşovada kavuşacak ve ken
disine Moskovaya kndar arka
daşlık edecektir. Bay Benesin 
gezisi 8 gün ürecektir. Çeko
slovakya ile Sovyct Ruf'ya ara
sında tecim anlaşması, bir kar· 
fılıkh yardım sözleşmesi ve bir 
mali krediler anlaşması akdin
den ıonra v yapılan bu gezi· 
nin iki memleketin barışı ko· 
rumak ve kuvvetlendirmek 
amacil aralarında vücuda ge· 
tirmeğe uğraştıkları yaklaşma 
alanında önemli bir merhnle 
teşkil etmekte olduğu önemle 
knydolunmaktadır. -
( trduevi bağçesindc 

;arde ıparti 
Denizli. 6 (Özel) - Denizli 

halkmın sıcaktan bunaldığı şu 
sırada açılan ve liva kur.ıanda· 
nının sürekli bakım v emri 
altında idare edilen orduevi 
bağçesi bu yıl dogrusu cennet
ten bir kapı olmuştur. Bağçede 
hertürlü istirahat temin edildi
ği gibi muziğ de vardır. Bu 
hafta içinde bir de gardenparti 
verilecektir. 

Bay Rüştü 
Ziraat bankası Yunan emvali 

isleri şefi bay Rüştü Adana 
Ziraat bankası bnş veznedarh
ğına tayin edilmiştir. Bay Rüştü 
Manisa Ziraat bankası muha
sebeciliğinde ve şehrimiz Ziraai 
bankası Yunn emvali işlerinde 
değerli hizmetlerle kendisini 
h rkese sevdirmiş kıymetli 
ankacılarımııdandır. Zeni va· 

zifesinde muvaffakiyctler di
leriz. 
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l ·n Ve Güzel Kızlar 

= 
Ban-Huey.Say 

GUmrUkçUsU 
Irmağın sol kıyısında, Fran-

sa tarafında bir köy belirdi. 
Bu, Laos kıralhğının ilk kö-
yüydü 

Tarn iskeleni:a üstünde, te
penin yakasında düz, taş kal
dırırnlı, her halde müstemleke 
askerleri tarafından yapılmış 
bir yolun kenarına sıralanmış 
Yirmi kadar tahta baraka. Te
pede, bir taç gibi, ak taşlı bir 
tabya. Bunun da bir hisarla 
rnüdafaa edilen tek lfapısmdan 
l.aska girimi yok. 

Bu, harp kokusunu, hiç ol
ınazsa harp korkusunun koku
sunu \eriyordu. Çöl ortasında 
kaybolmuş bu küçük istihkam 
üzerinde Fransız bayrağı dal
ga anıyordu. 
Kayığın ön tarafında ayak

ta durnn, vücudu eğilmiş, yü
zü gerilmiş duran Kam hır va
kıtki gemicilerin gemilerinin 
arkı ına diktikleri heykellere 
~enziyordu. Morga yakla,arak 

ostça omuzuna vurdu ; 
- Burası Ban - Huey - Say 

değil mi ? işte artık kendi 
nenılekctine geldin. 

8
. Kadın şaşkın gözlerle dôndü. 
ır ruyadan sanki yeni çıkı-

yordu. Delikanlı devam etti : 
.- Buradan evvelcede 2cç

mış miydin? 
Bir nefeıte "Evet,, diye ce

vap verdi. 

- Burada kimseyi tanır mı
ıın? 

- Bilmiyorum. iki yıl önce 
Paskal - sonra kendine gelerek 
tashıh etti - Batiıt•ı b . enı, ge-
ıerken Huey - Saya ti . ti. c·· ge rmış . 

umrükçünün yanında yemek 
yedik 

Kayık akıntıya karşı yanaş
mak için yavaıça dönlyordu. 
iskelede hlki ceketi altında 
yakasız bir ıömlek t•• . . _.ıyan flf'" 
manca bır adam, elleri cebinde 
kayıiın yanaşmasını ıabırla 
bekliyordu: 

- işte o, dedi Kam, güm
riikca budur. 

Ve acele, acele kamaraya 
rirdi. 

Y anatmıtlardı. Renuçi ilk 
olarak karaya abldı. Hiki ru
balı baya elini uzatarak: 

- Bonjur, dedi. insanın 
kendi bayrağı altında bulun
ması pek hoıa gidiyor. Iıte bir 
aya yakıadır. lngilizlerle sarı 
ıuratlılardan baıka kimseyi 
görmemiştik. 

Kendi adını söyledi Ye ar-
kadaşlarını da takdim etti. 
Öteki de kendini tanıttı: 

Gümrük memuru Bannot.Oh, 
fa.kat bayanı tanıyorum. Bon
jur Kam. Şu bizim Batisti ne 
oldu? 

Sıkıntılı bir sükül dakikası 
geçti. Morga, s:-azctcJerdc bu 
kadar gürültü uyandırmış olan 
Röy cinayetinin ırümrükçü ta
rafından nasıl olup ta hali ha
ber alınmadığını kendi kendine 
düşünüyordu. Laoslu kız cevap 
Vermediği için, Renuçi şen bir 
tavurJa devam etli: 

- Birbirinizi tanıyor musu
nuz? Bravo. Görüyorsunuz ya, 
Karn, bizimle birlik ıelmekle 
ne iyi ettiniz. 

Genç kadın boj-azım sıkan 
heyecanı yenmeğe muvaffak 
oJdu, Nihayet: 

- Paskal F ransada öl dil. 
Diyebildi. 

Gümrilkçü korkmuş ıribi 
2Özlerini açtı: 

- Hay kara talih bay. in
san bu domuz memlekette ca
~ını çıkartıın da sonra güze
lını F ransada gidip can veTSin. 
Fakat gideli pek o kadar çok 
de~·ı A '"• •cak altı ay oluvor. 

değil mi? Hem o sapsai-lamdı. 
Neden öldü zavallı? 

Kam cevap verecek halde 
olmadığından yüzünü çevirdi. 
Morga: 

- Sonra size anlatır, dedi, 
ğörüyouunuz ya, şimdi çok 
heyecanlıdır. 

Bonnat hak verdi: 
- Elbet. Zavallı kızcağız ... 

Hamu!eyi bir gözden geçire
yim de sonra bizim kulübede 
bir şeyler yeriz. 

Gümrükçü bütün balyalan 
ç.ıkarth ve kayığı dikkntlc mu
ayene etti: 

Çinliyi göstererek: 
Bu muşmulalarla insan 

gözünü hep açık tutmalı, de
di. Şunun içine kadar afyon 
saklarlar. 

Parmağıyla, geminin tehli
keli akıntılarda muvazenesini 
artırmak için kenarlarına asıl
mış bambuları gösteriyordu 

Bununla beraber muayene
den dışnomal birıey çıkmadı. 
Gayretli memur misafirlerine 
dönerek: 

- Şimdi sizin bagajlarmıza 
geçelim, baylar, dedi. 

Morga gülümsedi . 
- Lüzum var mı, dedi, bi

zim bavullarımızda elbise ve 
çamaşırdan başka bir şey yok 
Bir de şu silahlar ... 

- Size vakit kaybcttirdiği
me çok üzülüyorum, fakat ni
zam umumidir. Çinliler, çok 
defa yakaladığım kaçakcı yur-
ddaşlarının intikamını almak 
için benim bir usulsüzlüiümü 
bildirmek fırsatını ellerine ıe
çirseler, pek memnun olurlar. 

Morga kendi bavullarım açtı. 
Renuçi de öyle yaptı. Güm-
rükçü ilk önce Kamın eşyasını 
yerleştirdiği saz sepeti muayene 
etti: iki Avrupa robu, bazı 
yerli pamuklar ve ipekliler ve 
kıymetsiz bir iki mücevher ta
kılı idi. 

Mühendis sepetin içindekileri 
aümrükçüden belki daha çok 
ilgi ile gözden geçiriyordu, 
"Vesika,, bu kumaş karışıklığı 
içinde dciil midi acaba.? Her 
halde gözükmedi, zira Laoslu 
kadının eıyalan arasında ne 
bir kitab, ne tek bir kliıd 
yoktu .. 

Bannot timdi Avrupalıların 
çantalarını muayeneye baıladı. 
ilk açılan Morgamn bavulu idi. 

Gümrükçü iömlek istiflerini 
araştırdı, elbiseler arasına el 
soktu, ortaya kitaplar, aletler 
çıkardı: 

- Vay vay, dedi, siz de bu
rada altın aramağa mı geli
yorsunuz? 

Filhakika bavulun dibinde 
bir çok aletler vardı; bir şal
ümo, bir ispirto lambası, pens
ler, miknatisler, bir pertavsız, 
cam tüpler, tecrübe tüpleri, 
porselen kaplar, nihayet ecza 
şişeleri içinde de Boraks, Kar
bonat, sülfat, siyanür, dö po
tasyum gibi altın araştırması 

için ıüzumlu eczalar. 
Mühendis gülümsiyerck ce

v p verdi: 
- Altın deiil ya, fakat ben 

Maden mektebinin eski bir me
zunuyum, madenler beni her 
zaman ilgilendirir. 
Arkadafına bir ıöz attı. Rc

nuçi sararmışb. Neşeli görün
mek istiyen bir tavırla : 

- Doğrusu, azizim Morga, 
dedi, aynı zevklerimiz var•ış. 
Ben de madenci olmalıydım. 
Afrikadaki seyahatlerim esna
sında, her yerde altın aradım. 
Hiçbir şey bulmadım aına arama 
ğa devam ediyorum ve benim ba
vulumda da, aziz B. Bannot, 
arkadaşımınkinde bulduğunuz 
şeylerin aynını göreceksiniz. 

• 
Veni Asır sanıe s 

Hava 
Tehlikesini bilen 
Üye yazılanlar 

Ankara, 6 (A.A)-Hava tch
likcsiııi bilen üyeler: 

825 Bay Vehbi Erıene An
kara Yenişehir Kazımpa,a cad
desi No. 28 50 lira 

826 Bay Mitat Şükrü Bleda 
Sivas saylavı 50 lira 

827 Bay Nusret Metya C.M. 
bankası l. M. başkanı 250 lira 

828 Bay Şefik Basman C.M. 
bankası İ. M. üye 100 lira 

829 Bay Nusret Moray C.M. 
Bankası İ. M. üye 100 lira 

830 Bay Reşat erbeyli C. M. 
bankası İ. M. üye 100 lira 

831 Bay Mahmut Nedim C.M 
banka~n 1. l\ıi. üye 100 lira 

832 B:ıy l laltkı Saffet C.M. 
bankası 1. M. üye 100 lira 

833 Bay Ahmet Münür C.M. 
bankası i. r ı. üye l 00 lira 

834 Bay Nur.r t Öz,.,ören C. 
M. bankası I. ~il. üye 100 lira 

835 Bay Savni Seren C. M. 
bankaın İ. M. Kfitip 20 lira 

836 Bay Sclah Çam C. M. 
bankam İ. M. g~nel direktörü 
250 Jira 

837 Bay Hayrettin C. M. 
bankası 1. M. genci direktörü 
100 lira 

838 Bay Nedim Ersun C. M. 
bankası İ. M. muhasebe direk
törü 60 lira 

839 Bay Zekeriya C. M. 
bankası 1. M. katip 20 lira 

840 Bay Osman Nuri C. M. 
bankası f. M. Hukuk müşaviri 
60 lira 

841 Bay Abidin Erker C. M. 
bankası l. M. muamelat direk
törü 60 lira 

842 Bay Adnan Birgi C. M. 
bankası İ. M. direktör muavini 
20 lira 

843 Bay Cahir Selek C. M. 
bankası 1. M. direktör muavini 
20 lira 

844 Bay Sadi Bekter C. M. 
bankası 1. M. direktör muavini 
40 lira 

845 Bay Savber Tanyeri C. 
M.bankası l.M. kontrolör 20 lira 

846 Bay Fethi Aktan C. M. 
bankası 1. M. Emisyon ser. şefi 
40 lira 

847 Bay Süleyman Hikmet 
C. M. bankası 1. M. etüt servi
sinde 20 lira 

848 Bay Muzaffer Hulusi C. 
M. bankası 1. M. muhasebe M. 
mua. 20 lira 

849 Bay Fevzi Cökçe C. M. 
bankası 1. M. muhaberat şefi 
30 lira 

850 Bay İhsan Sunter C. M. 
bankası 1. M. başveznedar 20 
lira 

851 Bay Nurettin Tüzmen 
C. M. bankası hazine servis 
ıefi 20 Jira 

852 Bay Niyazi C. M. ban-' 
kası esham tahvi. 20 lira 

853 Bay Burhane'ttin' Selim 
C. M. bankası iptal komisyonu 
20 lira 

854 Bay Recai C.M. bankası 
iptal komisyonu 20 lira 

855 Haşim Rifat C. M. ban
kası iptal komisyonu 20 lira 

856 Bay Edip Kemal C. M. 
bankası emisyon ser. 20 lira 

857 Bay Muammer C. M. 
bankası tahvilat ser. 20 lira 

858 Bay Fuat Başarır C. M. 
bankası hisse senedi ser.20 lira 

859 Bay Vala C. M. bankası 
kambiyo ser. 40 lira 

860 Bay Turgut Bursa Nafia 
fen memuru 20 lira 

861 Bay Saul Bursada fab
rikatör 50 lira 

862 Bay Cahit Bursada yaz
macı 20 lira 

863 Bay Şahpaz Ahmet Bur-

--;;;:-

ıBüyük sahrada o aşanl..,... 
Bir oto altında iki adam yatıyordu 

Daha ötede de iki ceset •. 
Cezayir 2 Haziran 

Dört yol arkadatı idiler. B. 
Huebert ve Şovör adlı iki Fran
sız tecimeri ile fsviçrede otu
ran bir İnıiliz B. Peyton ve 
geçenlerde Londra - Melburn 
yolunda ölen uçak pilotlarından 
Knaytın genç karısı. Bu iki 
Fı ansızla iki İngiliz sahrada 
birlikte otomobille büyük bir 
gezine çıkmışlardı. Hoggara ı 
varmak niyetinde idi!er. Vak-

tile sahranın ortasında ölüm 
· 11 e"'ı· o 1 f.! k • u .c " .an .aoggar artı erı-

şi mez b~r yer değildir ve ora·· 
d . .m geçenler ço1üur. 

22 .1ayı snbauı Agadezden 

Tnmanrn ... sete doğru ayrıldılar 
ve gece baş'am· zdan evvel 

oraya varacaldnrını umuyorlar
dı. Yolun ortc!sında olan İnge
zama k:ıdar gezin hadisesiz 
geçli. 

KötU bir iz 

i 
1 

l 

1 

İki Fransız sahra ortasında, 
güneşin altmda, belirsiz bir iz 
üzerinde 40 kilometre yolun 
tecrübesiz gezginler için başa 
çıkarılamıyacak bir iş olduğunu 
ileri sürdüler. 

B. Peyton ve bayan Knayt 
bunları dinlemek istemediler. 
Genç kadın ancak 25 yaşında 

nulmasmı istiyorlardı. 
Biraz suyla kendilerine ge· 

tirilen iki Fransız tec1meri İn
giliz arkadaşlarının da birkaç 
gün önce, yiyeceksiz, içecek
siz yola çıktıklarını söyliyebil
diler. Koke bu iki zavallıDID 
akıbetinden şüphe etmiyordu. 
Bununla beraber başladıkları 

ı as lm:lan 

Fakat sahranın bu bölgesin
de yol yerini tutan izler bazen 
kararsızdır. Kolayca birbirine 
karışırlar, ve insanı şaşırtırlar. 
İnzuezzamdan çıkarken, kara
kol kumandanının öğütlerine 
aykırı olarak dört turist çok
tan beri bırakılmış olan fena 
bir iz Ü7erindc ilerlediler. Çok 
sıcaktı. Anlaşılan yolcular yan
lışlarını anlıyarak kendilerini 
Tamanrassete 2'etirecek bir 
yanyolu bulriular. Fakat tasu· 
ladıkları yol uzamıştı ve sıcak
tan benzin uçmustu. Konak
tan 40 kilometre uzakta ben 
zincıiz kaldılar ve otomobil dur
mağa mecbur oldu. 

"d" k d" ·· · t rmaya devam ettiler ve ı ı ve en ı gucune guvenı araş ı 

1 
vardı. Yola çıkblar. hedeften 7 kilometre mcs~~e: 
Cehennem güneşi albnda de bayan Knaytın cese ını 

iki lnglllz yol •rıyorlar 
Gece basmak üzere idi. Dört 

arkadaş danıştılar. İki Fransız 
tecimeri dediler ki: 

- Geceyi otomobilde geçi
relim. Tnmanras!ııette bizi na
sılsa bekliyorlar. İnzuczzamd~n 
çıktığımızı telefonla öğrenmiş 
olacaklardır. Gelmediğimizi gö
rünce merak edecekler ve bizi 
aramaia çıkacaklard1r. Elbet 
bizi bulurlar ve yaran otomo
bilimize yeniden hareket im
kanını veı irler. 

Fakat iki İngiliz bu oyda 
değildiler: 

- Biz şimdi kullanılmıyan 
bir iz üzerindeyiz. Burada bizi 
aramak kimin aklına ıelir. 
Günlerce ve ırünlerce burada 
kalabilir ve açlıkla susuzluktan 
ölürüz. Tamanruset ancak 40 ı 

1 

kilometre uzaktadır. Ayakla i 
oraya varmağa çalışmak daha l 
doi-ru olur. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

866 Bay Mümtaz Sukullu l 
Bursada T. H. K. Ş muhasibi 
20 lira 

866 Bay Şükrü Y a.,a Bursa
da T.H.K.Ş veznedan 20 lira 

868 Bay Hakkı Bursa İt ban
ka~ı direktörü 25 lira 

869 Bay Fazıl Güleç Bursa 
ilbayı 35 lira 

870 Bay Ahmet GuruP An
kara daimi encümen üyesinden 
50 lira 

otomObll gölgesinde buldular. 

T . v v z ı·kı" Korkunç bl.- can an yerı agarır agarın• • 
Fransız otomobilin altında bir çekl,me 
h d k k k Oraya yattılar Genç kadın en korkunç acı-en e azara · .. 
Hi olmazsa erada bir~z gölge lar içinde can vcr?1ıştı ... Kum 
bufabileceklerdi. Ellerindeki yi- üzerinde bıraktığı ızler, olmez-
ecek içeceği hesap ettiler. Az den evvel uzun zaman d_epen: 

~irıeydi, hele suları tükenmiş diğini gösteriyordu. ~l~ıselcrı 
gibi idi. parça parça ve _kanlı ~dı. Saç-

Tahmin ettikleri gibi Taman- ları yolunmuş, bıleklerı ve bal· 
rassette onlann gelmemesi en- dırları çakı ile yanlmııtı. Öyle 

diıe uyandınnıftı. Yardım ko- sanılıyor ki susuzluk işkence· 
lu şefi makinist Koke bu böl- sinden deli gibi olan zavallı 
ıeyi ve içindeki tehlükcleri kadın ölmezden evvel damar-
pek eyi bilirdi. Heman yolcu- Jarını kesmek sur~tile intihara 
ların başına felaket geldiiin- teşebbüs etmişti. iki kilometr~ 
den korktu ve bir arkadaşla daha ötede Peytonun cesedı 
birlikte sabah olur olmaz araş- de sırt üstü uzanmı' olarak 
tırmalara başladı. bulundu. Güneş vurmasından 

Bütün tanınmış izleri ıeçtik- ölmüştü. 
leri halde yolculardan eser B. Huebert ve Şovör taman 
bulamadılar. Ancak bir kaç rassete nakledildiler ve orada 
gün süren araştırmalardan son- bili tedavi altındadırlar. O 
radır ki Koke ve arkadaşı kadar sinirlidirler ki muttasıl 
kum üzerinde duran otomobili beklenti saatlarında gc. irdik-
iÖrdüler. leri serabdan bahsediyorlar. 
Sah.-anın sUkQ.u içinde B. Knayt Agadezde ., Uni· 

Otomobil bırakılmış gibidi. ted Afrika Kompani ) adlı ln-
Ve hiçbir ses gelmiyordu. Üzün giliz ~osyetesinin ajan~. i~i. 8~-
tü ile yaklaıtılar. Arabanın al- zı şüpheli emareler hu umetı.n 
tında kazılan hendekte iki dikkatini celbettiği için bu 

1
• 

adam yatıyordu. Bunlar korku- üzerinde tahkikat açılmasına 
lacak kadar zaiflemiş, gözleri ve gömülmüş olan iki cesed 
fırlamıs, abuk sabuk sözler söy üzerinde otopsi yapılmasına ka-
liyen iki kimse idi. Etrafta çai- rar verilmiştir. Ôlmek üzere 
lıyanlann fısıldadığı yeşillikler iken B. Knayt arkadaşlarından 

·· ·· · · d d ki bı"rı"ne bir mektup yazm:ık kuv· goruyor ve sesını uy u arı 

bu serin suyun kendilerine su- vetini bulmuştu. ....... 871 Bay Arif Çubukçu Mü
neccim yokuşu No. 8 1000 Jira 

872 Bay Barziyay ve Benja
mator vapur şirket uıerkcz rıh
tım han 1000 Jira '

Kız sana etnstitüs.ü Garden parti 
Şarbaylıkça kız sanat enstı- C. H. P. Göztepe ocağı ac!ı-

tüsü için ayrılmış olan on bin ııa 15 Haziran Cumartesi ak-
873 Karamürsel mensucat 

Türk anonim şirketi Sultam 
hamam İst. 600 lira 

874 Bay Ahmet Hamit Ge
sinalı yumurta tüccarı yağ is
kelesi numara 12 lst. 40 lira 

875 Bay Muiz Alca it ve oğul
ları Sultan hamam No.104 kaı
mirci İst. 200 lira 

876 Bay lzak Roditi ve Moiı 
Kohen 1st. arpuççular Kohen 

metre murabbalık sahada yeai famı Göztepedeki bahçede biı 
yaptırılacak olan enstitü binası sıarden parti verilecektir. 
için bu yıl kültür bakanhfıı -· 

bütçuinden tahsisat ayrılacak- Jlbaylığı 
tır. 

Yeni bina için Türkiye ve Bay ZUhtU temsil edece~ 
Avrupadaki bir çok enstitü bi- Tayyare kurumunda tefek-
nalarmın planları getirtilip tet- kül eden h\va tehlikesini bi 
kik edilmeğe başlanmıştır. lcnler üyesinin büyük işçen ku 

Kız sanat enstitüsü binası rulunda iıbayhiı Ziraat · 
ve her ıhtiyaca cevap 



a HllZfran ı ae 

rizantem kızları nasıl yaşarlar? 
Japon kızlarının 

olq.Uyım .. Faraklı v• be
ıaaclh Japon rarıonlanoın 

bir lzenle hizmet ettik-
hir lokutada, bana reh

eden lki Japon kw ile 
oturuyorum. Sağımda 

o, 10hamda Kikuko • Her 
.. Pariaten ıetirt ikleri 

....tel tuvaletlerini geymif 
,orlar. Fransızca ve la-

111e.,ı· çok iyi konuıtuklanna 

düklerinde tuvaletlerini veya 
tayy6rlerini çıkararak kimono
lanm ıiyerler. Japonyamn dıı 
16rlln8f6 ne olursa olsun iç 
ı&rlnltl daiaa ananaya baih 
kalmıfbr. Gakyaranlan, fabri
kalan, laboratu.arlan, lniver-
Iİteleri ve hatta binine bin oto
mobiller ytlzünden ıık ıık hka
nan blylk bulvarlan bir ciJf 
garllalftllr ki hakiki Japonya 

G~•llalar 

muhtelıf mev:r.ulardan, a- ı bunlann arkaımds ıaklanmıı-
dan, edebiyattan ve niba- br. O ne eıki ilahlarını reddet-
~tln en sıcak mevzulan m ttir. Ne de biz Avrupalılua 
nda yeralan Iİnemadu l çok ıarip g rünen ananalannı .. 
edıyoruz. Kah.elerimiz ı•- Bltün var gmı ecdadının an-

ce yoldaılan111a birer ıiıara analarından ve kahramanbkla-
m ettim. Kibriti yakarak nadan alan b"r çevre içinde 

dalrine uzatbm. İki se- yapmaktadar. Son nefeline ka-
Japon lua kahkahalarla dar Japon ka acaktır. 

ete başladılar. Gözlerin- Mogalar 
len yaı gelesiye gülüyorlardı. Burada Avrupa ıJaşmış ka-

Bu kadar coşkun bir kah- dan tiplerin Moga adı v ri-
ha ı icap ettirecek bir şey liyor. Şunu h,.men söyleme-

yordum liyim ki Mo arın sayısı faz-
- Ne var d ye sordu . la değild r. O iversiteler he-

ko yaşaran ıözlerini aldi nllz kadın ara kapılannı açma 
..a.ıra z ı la be ed jim iza- mıtbr. Kadının rey hakkı yok-

••b Yerdı: tur. Japon kadın an, Avrupalı 
- Affed miz bay .. Fakat kanunlann aküne olarak. ka· 

erket n b"r ka:bna lteı danlara erlreldennkmden h..-
,,diimı g6rm 1( o kadar tu· ka hak ar tanımııbt. Siyle 

ma a g ı ki .. B zi erkeğe iken Krizantem kızlannın ya-
etle mükellef o an kadın- pyışlarından memnun olma· 

Jeabnız, kadm elbisesi dddan iddia edilemez. Mea· 
erek yanımıza gelen bir er• utturlar. Hatti bazı Avrupah 

ek ıibi lti&e ıarip 16ribıdll mGdekkilderin .aderiae inan-
la defa tebeullm etmek ..- mak llamıeline ,.eryGzlnde 

bana ıelmifti. Bu Japon k•llllerilli en m-.t •ıaa ka· 
War habnın bitin ilimlerini clmlar Japon kacbnlanchr. ~ 

blylk ediplerini tamyorlar. kadını ment olmak içi .,.,. 
wr. Ditricla Yeya her h&lllİ cb11 ıevJi ve AYllJI failuıle 
iit• Wr artiat laakkında in- bulmuş, tımarblmıfbr. Kaclmda 
ııetu• İIK&Je fikirleriDi bildiri- aranan yalnız a7kbr. Vatana 

• Bir Anupala sibi giJi· ailuiae kal'fl qk ••• KBçllkk• 
, prbta koket lmlanm m babuını, bllylylllce koca· 

.. ..,-.k zarafetle ...,_. Dl, - olanca eYlldJm •••· 
~ ho7atıf0llar.BI- meyi btlir. 

ı..ı.ra kal'fl, bir erkek _.uen .. lrir kibrit matacd 
ilk vMllelerl 

blaküa ile ,almektea 
........... JOdar. 

J•,....,. hlylk llllu ola 
Amatarwnm otla 1• }ldeı 
inerek pla ltiriade Japaa 
miUetİllİ arata Wr _.,.. 
trarl~•' .................... 

karakterini gösteren bir tetkik 

zel Ye daha duyıulu yapmak
tan ıbaret olduju inanı veril
mittir. Japonlar, Hindulann 
yapbklan gibi, kadınlannı kö
leliğe mahkim edecekleri yer
de, aevilen, muhafaza etmek 
iatenilen bir oywıcak değerli 
bir bibelo ıekline koymuşlar
dır. Otarumi tepelerinden bü
ytlk bir zevkle seyrettikleri ki
raz çiçekleri hakkında ne duy
p bealeyorlarsa kadınlan için 
de o duypyu ta,ıyorlar. Ota
rumi de saatlarca kımıldama

dan, konuşmadan tabiatın gü
zellip ıeyre dalan, kiraz ç · -
çeklerinin elalhilltınce ıo an, 
da11lan g6 elliii ve o u u 
ile sar os o'an J on' r, k • 
dın rını da böyle seyre a ış· 
mı lardır. 

l'emes uı 

o 
ıoysal sınıflar 

Avrupahlardan Japonlarla ev
lenenler, umumiyetle kanların
dan hoşnut o duklanaı aöy
lerler. 

Naall evlenirler? 
Genç kızın baba doıtlanndan 

biri evlenme çağında olan 
ve evlenmek istiyen erkek evi-

lıunları çıkararak aııl gelin 
elbiaelİDİ ıiyer. Saman - Kude 
(yani Oç kerre &ç dokuz eder) 
adı Yerilen ba tlrende liç muh
telif bardakla içer defa pirinç 
rak11ından (aakedea)içilir.Hepıi 
bu kadar. Çok kunetli olan 
bu rakıdan genç eylileria cla
daklanna her defaııada aaeak 
birer İkifer damla akıcWır. Ba 
tedltire teveul\I edilmeue 
gllveyinin baıka bir genç luzla 
bala)"I seyahatına çıkmuı da 
muhtemeldir. 

Japon olsa d ayni feyı söyli
ye ·yecekti 

japonyad evlenen genç kız 
k y pederinin ailesi ara11na 
gi er ve b.. n hem firelerini, 
anasım. hatta bazen halalannı 
da kayınbabasanın nilfuzu altına 
koymuf olur. Bunun için ~azan 

mat Towıend HanUin muaiai 
aaleainde Japonya bly&k dev
letler aruıaa tirdi. KapıJaruu 
ıarp medeniyetine açb. Beyaz 
adam uiduyıuau aay..uacle 
Japon kadınını geıfetti. Fılha
kika Amerika bliytlk elçiainia 
bir japon metreıi varcb. Seae
lerce aenra madam But
terfl1 fitlrllatl yaratmata 
•odel ola bu HYİmli la
nn am Oldtl leli. Okifi, 
Towsend Haria çıldılUIJa -.k· 
tı, O basta oldafu ı .... 

ı t ı ba rnda 

kondu. ilkin f1111U kaydetmeli-
yiz ki japonyada Fuhut ve 
fahişelerin sayısı AY111pa ve 
Amerikanm her hanıi bir 
memleketinden fazla depclir. 
Yalnız Japoalar daha az riya
klrcbrlar. Yani açddatı •••er
ler. Bir Geiıba'ı ile Yoıhi•a
ra'ı (fahişe) arasındaki farkı 
bilmek lazımdır. Geiaha'alar 
dllnyamn her tarafmda IİDema 
Ye tiyatro fipanlaruu, lıliyik 
moda maiazaJarmda manken
lik eden kızlardar. Aylıklan 
70-100 ... ......... .. .... 
aır. 

uzun geceler g&zlerine uyku lnaanllk duyguları 
firmeden onu bakmıı, dostu japonyada sabahlan evlerin-
onu bırakarak vatÜıma din- den yedide çıkan, akpm yedi 
düğü zaman da günlerce at- oldu mu yuftl8nna danu, ko-
lamışh. Tokyonun her hana_i bir n8'malan kibar, merhametli, 
kütOphanesiaden Oldfi-Tow alicenab ku.ı.:ı:~f.~':u::!1b:'; 
aend Hanla aramdaki qk -- jarcbm için "•~ bapu
cerumm aalatelil aaflıalarmı nalclu mu hiçbir yardımdan çe-
anlatan romanları iki yen'e ala- kinmezler. Tokyo Polisinde 
bilirsiniz. Bu ro•aalann adlan hele gizli poliste birçok tanı~ 
Okiti Harrisin kansı .. Okişi dıklan vardır. Bualar yedi ... 
Harriıi kucaklıyor .. Okişi Har- kiz yaıında kimıesiz kınan 

satın alırlar. Onlann talim •• 
risi bakıyor.. Harriı Okifiyi terbiyelerine dei•r Yerirler. Bu 

terkediyor. · min;.,.iniler yeni -:...a:kleri ,.eY-
QL:-: yalnız ._ --~ T 

IU9& renin hayabna alııırlar. Piyano, 
kalıyor.,,AI- Harb çalmayi, ıarkı söylemeyi, 
b yedi cilt danıetmeyi 6jrenirler. Edehi-
tutan bu••- y~tla, cihan tarihile kaynqırlar. 
cerllDUI Ja- Hamilerin bu genç lozlarm ya-

rin harbani Wr •yİ idare .... 
pon lmlanna bilecek halta ı~ ~ 
ders olmuı lar. On sekiz yafına girip de 
iatenmiıtir. iş sahibi oldular mı vuilerinin 
Yel ... n keadilerine ıarfettiii per&JI 
..... amorti .....,i '*'ç bilirler. 
Oldti ld- Ekseriya bunu yabmata yete-

klyeıi Av· cek paraları değil bir metelik-
rupalı ve lıri bile olmadığından bu it te 
Amerikalı •asiye dlfv. Vui fenç kw 

altmıı hatta yetıaifla geçlda 
muharriri• - diplomatlar, zenıin fabrikatar-
rin laayal- ler weya banıerler nuc:line ge-
ı.w. •• tiıirler. KaJ yeni hampi•ia ••
.... Pi~ J=ı.1"MA:ı4-•.Pıar· Eluierip ••e 
....._.., ,_..... caıa1tılllllile ae • ve s•çllk 
•uı, fantezi dağıtmaktan ita iti ,aktar. 
almıt ylrl· ihtiyar vasi genç luza el llr-
müıtür. Bu mez bile... v zıyafetleri ida
hikayel• r 1 e re eder . H .. iainin dizleri 
kaf 1 d ucunda oturarak ona yetmitia· 

Mefhur Japmı arıt•Uerl Berlitıde bir Utkik 8ltlG8ttlda a ar • den ıonra dahi bayab •...U 
ae sWv. Kaz babuı ile erkek 1 iki bJDU••• aynı çatı altm- bqtaabap ıaUf Wr n bap lolmaja çahfar. İft• laakild 
baba- W.Wrlerine takdim u yqadıldan ılrOlilr. Hiç bi- yara~ çok W...a..., ' ............ Plalollik 

•· Ba ild elle ni9i arala· Aiwi1en bir ••-le ....... .].~ bir b,. ise- Wr =r'M..Mt ve MYJıic1ea 
nnda UJUfUrlana alpnlama den evleamek aYİlll1liM ellerin °t:n:t. A= C!: 10nra hayatlarını tanzim et.ek 
yapalmu uydır. Her iki taraf JW• ya"mak- Bltla bunları lar. Çok IOlll'a Ja~ le laklama bulur,~ Jlldbacl• 
nipa bedirelariai ıladumekte dlflDıe'tt •• tesirleriai izam vAztı belAıatla ortaya k-wl- brtalurlar. Geiaha... bir ibti· 

ı.. G ha y lai ' JU clommclaa ..._ ilk vuili 
ıecikmezlv. Nipa hediyem .tealere ıöre Japayada mu· mİfb· eiı • ve °' vara •· de doabular. Fakat 0 venqi 
balık, bir life Sak• (pirinç ra- at olm bir tek ailenin IHle lar hakkmcla kitaplar yazılllq- parayı b.tarmaktan ba.U 
ima) obi'dir. Ba hecliJeleria lazım pirdi. Ne kadJr 1anlat br. Japoayanm bir umumhıa• biqey dllfllauaez. Geiabaı ..ı 

oldatmaa dltlaen zaftlhlar bi· k b. pderilmaİllİ mlltealop im eYI 1aallt bir zehap ... japoa kalan le ftrda. Balar Od k-• ay- q ını genç ır lniveniteliye 
damatlarma Tanm adı v...U- ... maiyeti• kocaluma MYerler. nhmflardı. Bir ıa... .ı.....- verecektir. Ve • ne para ae 
b'r dolapla (itap Mop) yani Bir kaclma .... ,abek va- mi falat •emleketiad• aef. de aaltuat dltlamiyecek, ,.ı-
clbua ihtiva .... kua11 .... meyi .apmaktaa 8"İDç " ".tle... -=='~ ~ .. -- : :-~-:-· boJUB ... 
derirlv. ETienme~& ınç lrinç duyarlar. Bltla ~·.,._ ...- ...,. 11.1-.-1 a d &elahe ' I .- ba •-'-"•• __. ... _..... --'- ....... ın a _. 
1m .. a_m • si- len •• prtlara .,..,. bilen •;r- .,.- Bir de ikinci muf Geiıh•ıla 
llclllk ..._.. ppa baba japoa imlan keacli ..,.,_.. : -=:tiı:r-::a,:;; vardır. O ae clwebaeyi. • 

" bnel refaka· .m.11 ,....a1r Wr .._ ,.. .ıtmeJI dlflalyonla. Ba ay- ele prld ll=Jİ, •de mi-
....,. Gehh ramaene ... der a..a laar.feler clalaa çok dk ça1maa,. eı. Herbaasi 

....._ S.. ._ ••* Nilaa,.t Wr yerde .1aw ... •· etelaiJe 
y ...... ..,. lr•ıieecıJ& • 
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BORJIY A 
iDi 

-84-
Bahçe hakikaten müstesna 

bir güzelliği ihtiva ediyordu. 
Ragastanın kafasında yerle,miş 
hedefler olmasaydı, bu güzel 
bahçenin zevkini daha iyi an
l·yacakh. Hasta şeftali ağaçlan 
bakıldı, Ragastan olup bitecek 
işlerin yerlerini gözden geçirdi. 
Bahçevaa elde edeceii kıy
metli reçete ile bahçedeki has
talıkları gidereceğini düşüne
rek içi sevinçten hop hop ab
vordu. Yeni tanışan iki arka
daş ııeceyi iyi geçirdiler. Ertesi 
Kiinü akıama kadar Ragastan 
bağçıvan, odasında gizli kala
rak Bonifaçinin getirdiii ilaç 
ları ezmek ve döğmekle uğ
raıtı. ihtiyar bahçivan. ise onun 
Y•phklannı gözden kaçırma
ınağa çahııyor, not alıyordu. 
Ragastan iki paket ile çama
şırlardan iki ağır: bkaanı da 
bir tarafa gizlice aaklamışdı. 
Birini usta Bonifaçiye, diğeri
ni Kudsal Papaya ayırmıştı. 
Yalnız eline geçiremediği, bah
çivanın gizli kapısımn anabta
n idi. Gün çok ağır geçiyor
du · · Bir tU...lü akşam olmıyor
du. Zavallı Şovalye bir yön
den giceyi beklerken diğer 
yönden de bahçıvanın ağaçla
ra ve çiçeklere dair sorduj-u 
binbir suale cevab vermeğe 
çalışıyordu. 

Bir a:r. tizUntülü olmakla be
raber nihayet gece oldu .. Bah
çavan pancurları kapadıktan 

soara şamdanı yaktı ve misa
firine dedi ki: 

- Umarım ki bu akşam pa
pa gece gezintisine bahçeye 
ineceklerdir. 

- Her akflD kaçta inerler? 
- Saat tloku&a doica... ya-

rım saat kadar gezerler, ıonra 
1

<öşke dönerler. 

Ragastan sinirli ıinirli ye
rinde duramıyor, pancurun ar
kasından dakikalann aaatleri. 
2eçmesini bekliyordu. Bir ara
hk bahçevan sesleadi: 

malı ki gece yarısında kampa• 
nalan vurmaia koyuldular.Öle
nin kadın olduğu da anlaşılı· 
yor, çünki çanlar fasılalı vu-
ruyor. 
Rağastan olduğu yerde kor

kudan ve aklına gelen korkunç 
düşüncelerden titredi.Heyecan
la sordu : 

- Bir kadm mı?. 
- Evet, bir kadındır!. Eğer 

ölen erkek olsaydı, çan iki 
defa vuracaktı. Bakınız ve 

· Çalınıfa dikkat ediniz. 
Bunları söyliyen bahçevan 

ağzmdan "A .. a .. a .. ,,diye hayret 
ve şaşkınlık sadalım çıknrdı. 
"Ne oldunuz!,, sorgusuna karşı 
da parmağile bağçeyi göstere
rek: Papanın vakıtsız bağçeye 
çıkbgını söyledi ve umulmıyan 
saatta gösterilen bu telaşın çok 
manalı olduğunu ilave etti.Ra
gastan hemen yerinden sıçnya
rak bağçevanın ağzına tıkacı 
soktu ve bir saniye içinde bağ
çevanı kıskıvrak bağlad k Mo· 
nifaçının kımıldayacak, bağıra
cak hali kaJmamıftı. Şövalye 
kendisine şu buyuruğu verdi: 

- Yerinden kımıldamak is
tersen öldüğün ve gcberdiğin 
gündür! Bağçcnin kiiçük k~pı
sını anahtarı nerede? Hemen 
gözlerinle işeret et. 

Bahçivan cevab vermiyece
ğini anlatarak gözlerini kapadı, 
fakat Ragastan hançerini çe
kerek omuzun dayayınca ihti
tiyar adam gözlerile göğsüne 
baktı. Ragastan vaziyf'ti anla
mıştı. Bahçivanın göğsünden 
anahtarı aldı, cebine koydu. 
İkinci tıkaçln ipi kapıb bah
çeye fırladı. 

Gökyiidnde parlayaa yıldız
lara ragmen bahçe karanlıkb. 
Ağaçtan ağaca yerlere sürüne

rek, gizlenerek Şövalye papa
nın girdiği yola vardı. iki sıra 

ıhlamur ağaçları hu yolu göl
sreye boğmuştu. 

Rağastan, elleri arkasında 

başı önüne eğilmiş, kendi ken· 
dine bir şeyler mırıldanarak 

- Saat onu çaldı. Anlaşılı
yor ki Papa bu akıam de bah
çeya inmiyecekler .. Yarın be-
hemehal bahçeye çıkarlar. İki yavaş yavaş adımlarını atan 
gün birbiri üstüne bahçeye çık- papayı tanımakta güçlük çek-
madıklan vaki değildir. iki ar- medi. Yıldırım gibi üzerine 
kadaı yine çiçeklere ve ağaç- atıldı, onu yere devirdi. ihtiyar 
lara dair konuşmalanna dön- Borjiya şaıırmıf, neye ui-radı-
düler.. Saatlar hayli iler)edi. iını anlıyamamııtı. Bağırmak 
Saat on buçukta ansızın kilise istedi, nefesinde o kuvveti bu· 
çam ağır ağır gecenin sessiz- lamadı. Çünkü ağzı tıkaçla b-

liiini yararak iniltiler çıkar- kanmıftı. Bir kaç saniye içinde 
mağa batladı. Benifaçi hemen dünyanın hakimi sayılan papa 
ppkamnı çıkardı. iplerle bağlı, .şövalyenin omu-

Ragastan sordu: zunda bahçevanın dairesine 
- Bu nedir? i'etirilmiş, bir yatajın üstüne 
- Köşkteki kilisenin çanı yatınlmıftı. Papa ırözlerinden 

çalıyor, birisi ölmüş olacak! atq saçıyordu. 
Hem ölen dej'erli birisi ol- Somt H•r -
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Bulgarlcır Devlet O. yollarında 
Vldln ısyanının es inci lstanbul - Devlet demiryol-
YıldönUmUnU yt:ptllar ları lımir yedinci işletmesinden 
Istanbul - Bulgarlar 1850 Haydapaşa meslek kursuna 

senesinde Vidin kasabasına devam etmek üzere dört ay 
bağlı olan Rakovin Manastınn- evvel gelen h:u ekct ve katar 
da Türklere karşı yapılen ihti- memurlarından mürekkep 56 
!al tarihinin rastladığı 5 Haziran kişilik grubun dersleri bitmiş-
çarşamba günü büyük bir kut tir. 
!uluma merasimi yapmışlardır. Katar kısmının imtihanları 

Bulgaristanm her tarafında yapılmış ve diplomaları bugün 
binlerce davetli, şenlikler yap- da~ıhlmıştır. . _ . 
maşlar, müsamere vererek a- Memurlar eskı odevlerıne 
rışlar tertip etmek suretile !i- başlamak üzere Cuma günü 
Jenmişlerdir. Izmir ha.-eke edeceklerdir. 

.. _ • • · • • Hareket kısmı memurlarının 8 çak ta,ıranlar imtihanları yarın başlıyacak ve 
Karata,ta sahil park gazino- av sonuna kadar bitmiş ola-

sunda Riza otlu Muammerle 
gümrük önünde Rifat oğlu mu-
zafferde birer biçak bulunarak 
alınmııtır. 

Y ankealclllk 
Türkler çarşısında Zeynel 

oğlu Mehmedin cebinden bir 
liraaaaı çalan Mehmet oğlu Rı
fat tut•uttur. 

olacaktır. -- . _ ..... 
Katar te kmelemı, 

Çukur çeımcdc Hacı Ali 
efendi caddesinde Ömer eğlu 
Muammer adh çocuk bir süt
çü Mustaf a111n Katırmın tek
mesile yaralanmıt •• hutaha
aeye kaldmlmııtır. 

Deniz sporları 
Denizlerde egemenlik gibi yüzme 
Egem~nliğini paylaşanııyan uluslar 

Denizin cazibesine mukavemet edilebiiir mi? 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ııı•ııııııııııııııtı•ısıııaıııııaıııııııaııaııı•• 

Sıcaklar, lımirin hatırı sayı- 1 ğunu elinde tutmakta idi. ja- Avrupa da tehlikeli rakipler 
lır sıcakları şiddetini arttırdıkça ponlar sessizce çalışıyorlardı. arasında yer almıştı. \!/ eissmul-
deuiz insana çekiyor. Onun se- ' Crawle sırt üstü yüzmelerde Jerin profesyoneller arasına çe-
rinlik veren, okşıyan cazibesine birincilik Amerikalıların elinde kilmesi sehayı aç k bırakmııtı. 
dayanalamıyor. işte deniz spor
lan ba~ladı. Bu akr.am deniz· 
cilik kulübünün aÇ1hşı ile be
raber c:arpi ve yüzme yarısları 
mevsimi de açılmış bn'ur,.ace.k
tır. Bütün dünya genç'i ·: yü
zücülüğe, deniz spo:runn büyük 
değer verir. Şimdiye kadar 
yapılan bütün yarışhada en 
çok rekor kıran u!uslar Japon
lar ve AmerikalıJar başta ol
mak üzer Holandahlar, lsveç
liler, lngilizler, Almanlar ve 
Fransızlardır. 

Dünyanın en güzel 
YüzUcuıerl 

Dünyanın en meşhur, en eyi 
yüzücüleri kimlerdir? İlk olim
piyatlara başlanmadan önce bu 
ieref Jngilizler ve Avusturalya
Jılarındı. Fakat ilk olimpiyat bu 
iki mamlekct için bir hayal su
kutu oldu. Zira birinciliği ne 
lngilizler ne de A vusturalyalılar 
kazanamadılar. 100 metrelik 
serbest yüınıe gibi en tipik bir 
denemede bile birinciliği alan 
Zoltan de Holmay adlı bir Ma · 
cardı. 1,05 8/10 dakikada 100 
metreyi katetmiştL . 

Az sonra AmerikaLJann de
ğerli yOz:mc şampiyonu OsnieJs 

bu 100 metreli c yüz:ce reko
runu 1,02 8/10 d~kikayla kırdı. 

Baetting adlı bir Alman dn 
bu rekoru da kırmalda gecik· 
medi. Nihayet Havayi adala
rından çıkan Düke Kahana
meku adlı bir yiizücü bu rekoru 
da kırmakla kalmadı. Senelerce 
dünyanın en eyi yüzücüsü ol
mak sıfatını taşıdı. 

1920 de Anvers olimpiyat
lannda Amerika Yankeele.ı i 
parlak bir muvaffakıyet ka
zandılar. 

Avusturalyahlar ve Avrupalı
lar hezimetlerini çabuk kabul 
etmezler. 1920 hezimetinin öcl:.

nü almak için harekete geçti
ler. 1920 galiplerin yakından 
sararak waterpolo da bile birin
rinciliği aldılar. 100 metrelik 
serbest yüzmeye gelince Ka
hamoku 1920 olimpiyadındaki 
muvaffakıyetini bile elde ede-

idi. Kolaçlama yüzmede ( iki 
kolu açarak ) Aademacher bi
rinciliği kazanmıştı. Avrupa 
eaki bikimiyefni elde etmek 
üzere bulunuyordu. 1928 Ams
terdam olimpiyatlarında ft.me
rikalılar zafer kazandılar.Fakat 
bu ıeferki mücadele 1924 ten 

ı dahe ağırdı. Weissmullerin ar-

fm·is ıreismulle;· /lelew• l!odi.-um 

miyerek geride bırakılmıştı. kasında Berany ve Japo•yalı 
Bu rekoru bir dakikadan az Takhıshy geliyordu. 400 111et-
bir müddete kıran Şikagolu rede Arjantinli Zorifla birinci 
jhny Weissmuller'di. 400 met- gelmiş, İsveçli Bori 1924 te 
relik yüzme yarışında Weeiss- kendisini geçen Şaritonu ar-
muller kazanmıştı. 1500 met- kada bırakarak ikinci elmuştu . 
relik-yarışta Avusturalyah Şarl· Kolaçlamada Japonyalı Çuruda 

ton ve lsveçli Borg, Şikazolu bütün rekorları kırılı. Böylece 
yüzücüye galebe çaldılar. Şarl- denizcilikte Japonyaya ilk mu 
ton dünya rekorunu kırdı. d 

19'24 ve 1928 arasında Av- vaffakıyetini kazan 1rdı. 
rupa - Amerika arasında reka- 1928-1932 araımda Ameri-
betin tidclet bulduğunu ye Al- kalılarm gayretleri artb. Fakat 
manların da yarışlarda görün- Japonlar her husuıta olduğu gibi 
meğe bafladıklarını görüyoruz. ıporda ela Y ankclerin ea blan-
Arne Borı 400 den 1500 met- ıız rakipleri gödiaüyonlu. Öte 
reye bclar olaa rckorlana ~ yandaa .ı- Tu• a. 

1932 senesi Japonların par
lak zafer senesidir. Los Angc
Jos olimpiyatlarında tam bir za
fer kazanmış bulunuyorlardı. 

400 metrefilc yüzme ya.ışı is

tisna edilirse bütün yanıları 

Japonlar kazandılar. Görülü

yor ki: 1932 denberi denizcilik 

hakimiyeti gibi deniz sporuna 

hakimiyet savaşı da çok çetin

leşmiştir. 1936 Berlin olimpi

yatları ne netice verecektir. 

Bunu ş:mdiden lcestirmek zor 

o!makla beraber Amcrikamn 

J k ıı.11 d" F~ck, Van de ac n.e ıca, • 
W cgh~, Mcion;s, Chiristian, 

Lev;ngstone Higgine gibi yeni 

yıldızları ile üstünlük elde d

melc i:zere olduğundan korku· 

luyor. Avrupada Fischer ve 
Sictas'ta 1932 rekorlanndan bir 
çok:arını kırmışlardır. Willie 

d~n Ouden, Rita Mastenbrock 

kadın dünya yüzücülük reko
runu ellerinde tutuyorlar. 

işte Berfin yüzme yarışların

da va7.İyct böyle bulunacakhr. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tayin 
Ziraat Bankası Y unau emvali 

servisi mamurlanndan bay lb
rabim Tarsu• Ziraat Bankası 
auhasipliiiae bay Hulki Uşak 
Zinat 'w.kaa mubuipli;iae 

ecliİ · • 

/ Deni~~ilik 
Deniz sporları 
Yurdu kurultayı 
Toplandı . 

Dün deniz sporları yurdu ilk 
kurultayını yapmıştır. Yara 
kuran azadan mfibim bir ~ 
11nn111 iştiraki ile yapılan '
toplantıda evYe1A nizama_. 
okunmuş ve bazı eklemeler p• 
pıldıktan sonra ayne~ ka~ 
edilmiştir. Verilen bır taknre 
gör-e yurdun bu top!a11bıı mi· 
nasebetile Ulu Gazıye, 1..-t 
İnönüne ve C. H. P ıek~ter
liğine teJ yazılan gönderilme· 
sine karar verilmiştir. 

Samimi geçen bu toplanbcla 
açık reyle çevim korula ~ 
kaalığına general Kizım Dirik 
ikinci batkanlıi• S./;' 
Erim, muhasipliğe Abmetıın= 
girgin, murabba•• ıaesa u5• 

bayan Berika Bayraktar. 
Genel yazııua Adil Bop 

. dare memuru Niyazi. 
ı Genel kaptan: Mütekait yg. 
baylardan bay Mehmet C-' 

y elkea kaptanı: Bay Huar 

kaptan. G 
Yüzme kaptanı Cemal 1 

nriişayak. 
Kürek kaptanı: 

raktar. 
Mürakabe kurulu: 
Bay Ali Sabri BoıkurL 
Bay Recep Recai. 
Bay Nazım Balko. 
Divanı haysiyet: C. H. P bat 

kanı Bay AYni Doian, anb 
IMay Mustafa MOnir, ~ 
HO.eym Halk!. Kongre Dİ1la 
yeetinde azalara bir çay 
f eti verilmi,tir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Edirnede fırtına 
Edirne, 6 (ÔıeJ) - Edirne 

ıon iki hafta içinde ıiddetl 

sıcaklar aitında kalmışhr. Halis 
bir yandan bereket yağmurlaı 
beklerken öteyandan da apan 

ıız, şiddetli bir fırtınaya tu 
tulmuıtur. 

Üç gün önce saat 18 rad 

delerinde kabak meltemi ha 

Jinde başlıyan uzunca bir rtb 

gar az. zamanda hızını arlbra 

rak tiddetli bir fırtına lıaMIH 
gelmiş, tanmar.ı baflaaDaP. 
toza boğarak bağ Ye bahçe 

lere yayılmıı olan halkı •ir
denbire telaşa düşürmüftiir. 

Fırtıııa heryanda, zarar ver 
meden geçmiştir. 

-- ·-
Den izli ıailtür 
direktörliiğnde 

Denizti: 6 ( Özel )- Deaia 

merkez ilk okullarında dertle 

10 Haziraada kesilecek, mezu 

niyet imtihanlarına 11 Haziran 
da b..Saııarak 20 Haıiraa<L 
son verilecektir. Merkez okul 
lan 15 Ağustosta açılarak Ey 
Nilün birinci gönü derse baş 
lancaktır. 

Okutfar bir yıllık plana n-lc 
prensiplerine uydurduktan ~ 

lıtma izerlerini açılacak serrtfe 

röster~ce.klerdir. Sergiler imti• 
hanların Mirümü zamanına ka· 
dar açık buhKlurulacakbr. 

Vilayet dahilindeki okuUar 
dan mezon olan talebeye taıır 

zamninda fahahadetname v~· 

rilmesi için şahacletnamelerir 

nihayet Huıran sonuna 
daireye verilmesi 



'Sanfte a 

TAÇLI 
DELiLER 

Yeni Aaır 

BALKANLARDA 
TÜRK - BULGAR TECİMİ 

Belucistan -
da felaket 

••••• 

a Hazıren ı••• 

ltalya . ..,. .... __ 
Haheşi tana karşı 
Serbest o)acaknıış 

-
TariJıi Tefrika 

29 Mayıs tarihli La B~ari 
gazete1iain baş yazııındaa: 

Bir Ankara telgrafı dün bi:ıe 
Türkiye iie Bulgarııtan arasın
da yeni ber tecim anlaşma
sının imzalandıiını haber 
verdi. Bilidiii gibi bu anlaş
ma Türkiye hükumet merke
zinde görüşülmekteydi ve 11 
Hazirandan başlıyarak yürür 
olacaktır. Bunun anlamını 
sezmek için. şimdi bütün ulus
ları düşündüren dünyanın eko
nomik kalkınışında arsıulusal 

Bir zamanlar bu elbirliği çok 
önemli bir değiı Ye tecim oy
lumuna eritmiştir. latanbul ve 
Avrupadaki belli başlı Türk 
yogatım merkezlerinin yiyecek
lerini Bulgariıtandan aldıkları 
zamanlara kadar çıkmadan, 
daha bir kaç yıl önce Türk -
Buli'ar teciminin çok daha ıe-

Jla~tara/t 1 itıci sa ltifedc 
leri, erzak ve asker katarları 

son hızla gönderilmiştir. Fakat 
binlerce kimse tren dönerken 
ona binmek ümidile yol bo
yunca sıralandığından katarlar 
çok güçlükle ilerliyebilmişleı
dir. 

- Baştara/ı 1 ncı sahiıede -
Gazetelere göre Italya'ya kar
şı yapılan bu saldırmalar 
komisyonun işini kolaylaıbr
maktan çok uzaktır, hem 
bu saldırımlar bütün sınır bo
yunca yapılmaktadır. 

ikinci Kısım No. "2.5,, 

• Kraliça Elizabet bir alay aşıklarile 
Övündükçe övünüyordu. niş olduiunu habrJatalım. Ne 

yazık ki değişlerimiz bu dü
zeyde tutunamadı. Bunun se
bebi de ekonomik ayrıcılığın 
elbirl;ği prensibine üstün çık
masıdır. 

Dağlardaki ası aşiretlerin 
panikten istifade ederek yıkın
tıları ve zelzeleden yı anları 
aoymağa kalkışmalarından kor
kulduğu iı;in örfi idare ilan 
edilmiştir. 

( T evera ) gazeteıi Hane, 
ordusunu Belçikalılarla birlikte 
modern savaşa hazulıyan lsveç 
kurulu başkam Albay Virginin Sesi!, bu tarizlerinde daha 

ileri ~ittiği günler de olurdu. 
Bir gün Dudeleyin muhalefete 
karşı vaziyetini tenkit yolunda 
ıunları söylemişti: 

- Muhalefete karşı dikine 
gitmekle çok budalaca hareket 
etmişsiniz. Bu yaptığınızı ta
mire çalışmak gerektir . ., 

Elizabet sevdiği adam hak-
kında bu tariz:leri bir başkasın
dan dinliyemezdi. Yalnız Sesi
lin ıeniş bilgisine, dirayetine 
inandığı için ona tahammül 
gösteriyordu. Bununla beraber 
hazan hamallarla bile ka•ga 
ettikleri de olmaz deiildi. 

Sesil sert bir lisan kulla
narak: 

- Majeste hazan alelade 
bir kız ıibi davranıyorsınız. 

O zaman bu sözlerle duyıu
larına el uzablmasından içle
nen Elizftbet kızarır ve itidali
ni kaybederek fU cevabı ve
rirdi : 

- Abus ihtiyar ya kendi 
iılerinle uğraş yahut ta ıeni 
parça parça ettiririm. 

Çllgınhk sahneleri 
Robert Dudeley kraliçanın 

gözdesi olmakla istediii kadar 
övünebilirdi. Henüz nehir prens 
olabilmiş, ne de kraliçanıa biricik 
na•zeti olabilmek mevkiine 
reçebilmiıti. Yabancı seçiJere 
verilen cesaret meyvasını ver
mekten hali kalmıyordu. Saray 
aııklarla, kraliçenin hoşuna 
gitmeğe çalışan yabancı prens
lerle dolmuştu. Bunlardan her 
biri iyice karşılanıyor ve her 
gün yenileri geliyordu. İspan
ya kralı ile münasebet kesin 
olarak bozulduktan sonra 
Avusturya arşidükleri öne 
ırcçmişlerdi. Bu aşk yarışın
da iki kişi angaje edilmiş bu
lunuyordu. Bunlardan biri 
çehre ve vücutça zamanın en 
güzel adamları arasında yer 
alan Arşidük Ferdinanttı. Fa
kat Arşidük müteassıp bir 
Katolikti. Kraliçe onunla ıev

lenecek olsa mezhep kavgaları 
yeniden alevlenecekti. Kardeıi 
Şarl koca kafalı bir adamdı. 

Fakat inanları itibarı iıe daha 
emniyet edilerek bi ıahsiyetti: 
uBütün mezhepler, btitün din
ler iyidir.,. Derdi. 

Kraliçe ondan bahsederken: 
- Bu adam çirkin oldup 

kadar da iyi huyluya benziyor, 
dedi. Aylarca lngiliz sarayında 
misafir kaldı. İspanya ile iadei 
münasebat için bu çok pahalıya 
mal olmayan bir vasıta ıdi. 

Bir gün oldu ki namzetlerin 
başında lneçli prens Eriç gö
ründü. O denin en zenıin ada-
mı idi. Se"etinin haddı hesa
bı yoktu. Bu bakımdan bu ev
lenmeyi bilhassa himaye eden 
hazine lordu idi. Bu İsveçli 
namzedin tuhaf olan tarafı 
kraliçeye kur yaparken bir ih
racatçı davranması idi. Iskan
dina vya yarım adasının ürün
lerini darmadaiınık olarak 
kraliçenin ayakları dibine ser
piyordu. Zibelin kürkler, albn 
çubuklar, çeşit balıklar ... Bir 
ıün kraliçeye on ıekiz at 
gönderdi. Elizabet saray at-
larının cinslerini ıslah için 
bunlardan birisini alıkoydu. 
Diierlerini beı bin kuro
• uttı . Bu kadar ca....t 
bir namzet .W. oldaktan .,... 

ra yeise kapılmağa sebep yok
tu. Kraliçe prens Eric'i tam 
alb sene avuçları içinde tuttu. 
Prens günün birinde bu bek
lentilerden ve servetini hedi
yelerle israf etmekten usana
rak ıevimli ve prensler ailesine 
mensup olmıyan bir satıcı kızla 
evlendi. Bu macera da böylec~ 
kapandı. İngilterenin deniz 
komşusu olan Danimarka kralı 
da bir kerre Bakir kraliçe Eli
zabct nezdinde taliini tecrübe 
etmek istedi. Fakat servet 
kaynağı dardı. Bu talebi kra
liçeye bildirmek vazifesini üze
rine alan dük dö Holştayn ih
tiyar amcasından ziyade kendi 
Ramzetliiini kabul ettirmeğe 

çalışıyor, kraliçeye hoş görün
meğe çalıııyordu. Metreslerini 
kılıncının ucu ile çırıl çiplak 
ıoyunmağa mecbur etmeğe alış
mıf olan bu cürctkar prens bir 
müddet sarayın inkar kabul 
etmiycn ğözdeleri arasında yer 
almı§h. 

Bununla beraber lngiliz tah
tına tutunmaia ihtiyar amuca
ıından fazla muvaffak olama
mıştı. Kraliçe etrafında teşek

kül eden aşıklar alayından çok 
mairurdu. Bu övüncünü hay
kırmak isterdi. Kuvvetli olan
lara sürünüyor, çekingenleri 
teşci ediyor, geç kalanları ha-

rekete geçiriyordu. Hülasa 
kraliçe Elizabet tam manası ile 
fındıkçı bir kız gibi aşıklamll 
kendi etrafında döndürüyordu. 
Kardeşinin ölümü üzerine tah-
ta çıkan dokuzuncu Şarl 

kraliçenin nazarı dikkatini 
Çekmek tan kurtulamamıştı. 

lngiliz sefiri yeni Fransız Kralı 
nezdine gönderilerek Kraliçe
nin binbir teklifini ~etirmişti. 

Fakat bu boş bir teıebbüı ol
du. Zira Kraliçe çok 2eçme
den anladı ki, işılcları serisine 
bir Fransız Kralını katamıya
çaktır. 

DHl 

-Sonu var -
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Borsa Haherleri 
DUn Borsada 

Yapılan Sat.,ıar 
~ 

Uz Um 

değişlerin oynıyacağı bü-
yük rolü hatırlamak ge-
rektir. Tecimcl sürütler mes
elesi, normal gelişimi buh
ranın korkunç etkile durmuş 
olan bütün memleketlerde, git
gide artan bir kayguyla ortaya 
konmaktadır. Birçok ulusların 
üretim ve tecim şartlarını ar
tırmak için gösterdikleri büyük 
2'ayretler durumun yeniden dü-
zelmesi umudlarını gerçekleş
tirmedi, çünkü otarşı sistemiyle 
yükseltilmiş olan duvarlar, kü
çülmek şöyle dursun, tam ter-
S!nc buhran ağırlaştıkça daha 
fazlala§tılar. Bir kaç aydanberi 
bazı memleketlerde, yakında 
işlerin yeniden hız almasına 
doğru bazı beldekler belirse 
bile Balkanların ekonomik dü-
zenlenmesine karşı engelleri 
arttıran aşkın ulusçuluklar kar
şısında şiddetli kaygulara ka
pılmakta olan memleketleri
mizde buhran bütün hızi!e de
vam edib gitmektedir. Balkan 
yarımadasının ekonomik ve fi
nansal alanda arsıulusd mes
elelerin türlü evrelerini göste
ren istatistikleri gözden kaçır
mıyanlar, şüphesiz ki, burada, 
şu veyb bu bölge gözeti diğine 
göre, ekonomik gelişimlerin 

değiştiğini görmüşlerdirdir. Fa
kat, gene11ikle, devamlı bir dü
zelmenin izlerine rastlamak çok 
güçtür. 

Fakat bizi bu düzelmeğe gö
türecek yolu mutlak bulmamız 
lazım. Bu hedefe, en ge\•enli 
olarak, ilkönce değişlerin art
tırılmasiylc varılacakhr. Bu
günkü günde, iş oylumunun 
arttığım gören memleketler dı
şarıya pençerelerini açık bırak
mış ve bunun sonucu olarak 
da ulusal ekonomilerine daha 
sağlam bir temel vermiş olan
lardır. Coğrafiğ durumları ge-
rekliği olarak, Türkiye ve 
Bulgaristan ekonomik kalkın
ma alanında elbirliğiyapmak 
zorundadırlar. 

Şimdi ise çevenlerinde bu 
elbirliği prensipinin eski öne
mini alması R'ercklidir. Bu der 
neç yapılmıya değer. Türk -
Bulgar değişlerinde gelişlerinin 
gelişmesi her iki ulusun asığı 
bakımından rrerelidir. Çünki bu 

c. 

· gelişme Balkanlsrda ekonomik 
kınavları çanlandırırken bu 
da genel ekonominin ilerlemesi 
için faydalı olacaktır. 

Yeni Türk - Buliar anlaı
ması bu fikirden kuvvet almı§
tır. Yeni memleketler olan 
Türkiye ve Buliaristan, büt
çelerinin düzenmesi ve ekono
miçe kalkınmaları için örgütle
me işlerile uğraşmaktadırlar. 
Şu halde her şey, onlara, da
ha uzun zaman bütün dünyanın 
kötü etkileri altında kalacağı 
ekonomik fırtınaya karşı koya
bilmek ıçın çalışmalarında 
elbirliği yapmalarını tavsiye et
mektedir. Bugünkü şartlar için
de çok gUçleşmiş olan tecim el de
ğiılerin yoluna konulması işini 
bu kadar kısa bir süre içinde 
baıarmıı olan her iki tarafın 
delgclerini tebrik ederken An
karada imzalanmış olan anlaş
manın, en kısa zamanda, bütün 
çevenlerde uyandırdiğı ekono
mik denklik ve güvenlik umut
larmı ~erçekleştinnesini ve 
memlekeHerimizin sürütlcrinin 
artmasına yaramasını dileyelim. 

Tecim: Ticaret - Yürür: 
Meri - T ecimel: Ticari -
Sürüt: Mahreç - Noqnal: Ta
bii - Etki: Tesir Üretim: İs
tisal - Arıtmak: istihsal -
Arıtmak: Islah otmek- Bel
dek: Alamet - Evre: Safha 
- Bölge: Mıntaka - Oylum: 
Hacim - Y oğatım: İstihlak 
- Düz~y: Seviye - Çevreler 
Muhitler - Deneç: Tecrübe 
- Aıığ: Menfaat - Kınav: 
Faaliyet Örgütleme: Teşki
latlanma - Delge: Murahhas 
- Süre: Müdnet .......... 

Fransız buhranı bitti 
~------~----............. ,_. ______ ~---

Bay Lavel yeni kabineyi kurdu 
Çu. Alıcı Fiat • - Başteraıı bi11nc sıılmedt -:.. Radikal partisile hasıl olan 
214 S Süleymano 11 50 12 50 8 · Laval kabinasını kurmuş ve uzlaşmaya uygun olarak B.La-
104 Jiro ve Şü. 10 25 15 iş arkadatlarile birlikte Cum- val meclisten ancak frangın 
50 H Z Ahmet 8 10 50 hur baıkanını ziyaret etmişler korunması ve yurguaculuğun 

Alınan raporlara göre yerli 
köyler de sarsıntıyı duymuş ve 
en çoğu yıkılmıştır. Bazı veba 
vakaları çıktığından çok şid
detli sağlık tedbirleri emredil
miştir. Korkunç hastalığın ba-
rınacak yerleri ve ne giyecek, 
ne de yiyecekleri olmıyan za
vaUı ahali arasında salgın ver
mesinden korkulmaktadır. 

Askerler sokaklardan yıkın
tıları kaldırmağa başlamışlardır. 

Her an yeni cesetler bulunuy<>r. 
Yersiz yurtsuz kalan zelzele 
kurbanları için şar etrafında ça
dırlar kurulmuştur: Bunların ara
sında erzak çadırlarile bir de 
hastane çadırı vardır. Tanklarla 
ve toplarla takviye edilmiı 
25.000 İngiliz ve Hind askeri 
yıkıntıları korumakta ve ıarı 

gözetlemektedirler. 
Yerliler mahalle mahalle ay

rılmıştır. Kaçmaya veya yürü
meğe teşebbüs ederlerse hiç 
iıaret verilmeden Üzerlerine 
ateş açılacaiı kendilerine ha
ber verilmiştir. 

resmini bakarak Albayın ver
diği deierli derslerin j'eniş bir 
tarzda yeritildiiini görmekle 
hoşnud · olduğunu yazmaktadır. 

( Tribuna ) gazetesi de Ital
yan - Habeş anlaşmazlığının 

ancak iki kotarma yolu bulun
duğunu yazarak diyor ki : 

-
11 Ya Habeıistan'ın ltal-

yaya saldırmak arzusu kırıla
cak ve Habeşistan ltalyanın 
haklarını tanıyacak yahut da 
Italya Afrikada her tUrlü siya-
sal çalışmadan vaz geçecektir. 

Roma, 6 (A.A) - Gazeteler 
1928 Habeş - İtalyan andlaş
masının bozulacağını yazmak-
tadırlar. 

"Lavoro - Fasciata,, bu mea· 
ele hakkinda diyor ki: 

"Habeşistanın meydaa oku
yuşlan, iki ülke arasındaki 
dostluıa enıeldir. insan ıuau 
soruyor: 

" Habcıistan'ın, aldırmamaı
lıklarile reddetmekte bulundu-
ğu bir anlaımayı, ltalyanın da 
bozarak özgörlüğünü elde et-
mesi doğru olmaz mı? ,, 

Ciyornale D'Italya, Habeşis
tanı ltalyan sınırı Uzerinde as-
ker toplamakla suçlu görmek
ted:r. 

T. 1. C. 1. Eşya Piyango komisyonundan 
Satılmak üzere resmi, gayri resmi müessesat ile saygı de

ğer ıahıslara dağılmıı olan Türkiye idman cemiyetleri ittifakı 
eşya piyango biletlerinden aatılmıyanların en iCÇ on haz:iran 
935 tarihine kadar Iıtanbulda dördüncü Vakıf hanı birinci 
katmda onüç numarada bulunan piyango komiıyonumuza 
gönderilmesini ve bu tarihe kadar gönderilmiyen hiletlera 
aatılıpıı gözüle bakılacağını ilin eder ve biletlerimizi satmak 
suretile deierli yardımlarını esirgemiyen sporseverlere tetek
kürlerimizi sunarız. 

11 an 
lzmir n. uhasebei hususiye 
üdürlüğünden: 

Bedeli Verilen 
sabıkı bedel 
Lira Lira 
50 30 Bekir paıa han: içinde 3 nu-Ju maza 

195 120 Yol bedestanı 59 ,, ,, 
45 Balıkhane çarıısı 32128 ,, ,, 

200 Yol bedestanı 26 ., ,, 
8 Karşıyaka Nesimiye ıokağı 10 au - lu baraka 

15 Bakır bedesteni 29 au - lu dolap 
12 Kızlarağası hanı içinde 25/52 nu - )u oda 
Yukarıda numara ve mevkileri yazılı akarabn Uç yıl kiraya 

Yerilmek 5 - 6 - 935 Çarşamba ıünü artırmaları ilin edilmiıti. 
Ahiren tebliğ olunan 2739 numaralı kanunla Cuma tatilinin Pa
zara tahvili yiinünden artırmalar yapılamamııtır. 1ıteldilerin bu 
ayın 13 üncü Perıembe gllnü aaat 9 dan bire kadar Encilmene 
müracaat eylemeleri. 1665 (801) 

29 N Ali HaydarlO 50 11 ve ancak sabah saat 4,20 de ezilmesi için yetecek kadar 
18 S Emin 10 10 Elize sarayından çıkmıılardır. ' sünomal yetki iıtiyecelc ve bu ilan 
12 S Gomel 9 10 50 Yenikabina şöylece kurul- fevkalide salahiyeti de 31 ilk 

427 Yekün muştur: Teşrinde bitecektir. lzmir Muhasebei Hususiye Mü-
Zeytlnyajiı Baıbakan ve dıt bakanı: Rariı, 7 (A.A) - Laval d•• ı•• •• d 

Kilo Alıcı Fiat Laval, iç Bakanı: Paganon, aaat 20 de kabineyi kurmayı Ur UğUD en: 
25000 A Lafont 25 25 25 25 Tüze, bakanı : L, Berar, ordu Bedeli Verilen 

b k kabul etmiştir. LaYal gazete-Zahire Borsası a anı : Koloael F abri, Hava sabıkı bedel 
cilere tuaları söylemiştir: 

Çu. Alıcı Fiat bakanı : General Denen, Finans Durumun •iırlığı karıııında L. L. 
187 Buğday 3 45 4 40 Renye, Bayındırlık: Loran üzerime düıen ödevden kaç- 180 90 Karşıyaka Celil bey sokak 12 numaralı haııe 

1000 ton " Eynak, lı: Frosar, Sümürge: 35 O Boraova alckaş S. 24 numaralı hane 
132 A 3 3 R J T K t ı P T T maia hakkı• yoktu. Kabineyi 30 O " " 19 " ,. rpa o en, arı• : a a a, . • . 

M d S l k f bu gece kurmaya döneceg· im. f H 50 ton Bakla 4 62 4 62 an el, 11i ı : La on, Tecim 200 O kiçeımelik 202 numaralı alkevi 
160 balye pamuk47 48 filosu: Maryo Rustan, Baıba- Finans bakanlığını bir tekni- 50 Birinci Süleymaniye mahallesi 13 numaralı hane 
857 K Palamut 277 50 380 kan yardımcısı : Blczo. Herri- siyene vereceğim. Pietri ve 60 Karşıyaka bahariye S. 33 numaralı hane 

5320 kilo yapak 45 47 50 ot, Louia Maren ve Flanden kamutay radikal ıosyaliıt gu- Yukarıda yerleri gösterilen İdarei hususiyei "vilayete ait bina-
'"...... devlet bakanı olarak kabinede rubu başknnı lvon Delboı ka- lar 1-6-935 tarihinden 31-5-936 tarihine kadar bir sene müddet-

Nlşanhlar arasında yer almıılardır. bineyi kurmaktan vaz2'eçmİf· le kiraya verilmek üzere evvelce 20 gün mUddetle ilin edilmiı-
Kamilpaşa caddesinde Meh- Yeni kabine diyevini hazır- Jerdir. se de bir binaya verilen bedeı haddi layi.k görülmemiş ve di-

med kızı Fatma, zabıtaya mil- lamak üzere bugün saat 17 de Paris, 7 (A.A) - Lava) ka- ğerlerine de istekli çıkmadığından 7-6-935 tarihinden itibaren 10 
racaat ederek nişanlıaı Emia Elize sarayında B. Lebrunun binesiıai cumur başkanına ta- gün uzadılması onanmıttır. Artırma tartlarını görmek istiyenlcr 
oğlu Nurinin bir 2eımek mes- baıkanhğında toplanacaktır. nıtmıştır. Başbakan ve dış iı- hergün muhasebei hususiye müdürlüiüne ve pey sürmek isti-
•leıiıadea kendisine kızdığını Saat 18 de bu diyev Senato Jeri bakanı Lavaldır. Heryo, yenler de ihale günü olan 17 /6/935 Pazartesi saat 9 dan bire 
•• taltuca çektijini llyliyerek ile Saylavlar mediıinde ayaı Marin Flandin devlet •akan- kadar Encümeni vilayete yatıracakları depozito makbuzları v• 

... •••ada okunacaktır. ~,Nfll~...t·~tri~·~-t!·ı:..!ba~k~amcl!!!!!!U~ •.. LY•hut baaka mektupları ile birlikte •W:acaatları. 1664 (804) 





• F. H. an Der 
Zee &. Co. 

ARMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

:,~_, •. 
JbBNSONWARREN LineıLTD 

Liverpool 

QUERNMORE nparu 18 
ma,.sta bekleniyor. Uverpool 
cfu J1k _çıkaracak ve Burıas 
Varaa, Khtence, Galaç ve 
Bmı. _içi~ _yük aı.caktar. 
THE EXPORT STABM_RHIP 

CORPORATION 
EXARCH vapuru 2 hazirana 

~opa bekleniyor. Nevyork için 
rlk alacaklır. 
Vanıt tarilaleri Ye vaparlann 

iaimleri lzeriae meauliyet ka
bul eclllnaez. 

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

arabada 

ıa 

Oliver Ve Şü. 
UMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRtNd 

KORDON TEb. 240: 
DHE Ell..DMAN LINES L TD. 

ôY&ltTO vapuru S haziran
da Liverpool ve Syansea' dan 
'beklenmektedir. 

THURSO v•puru haziran 
ortasında HuU, Anver• ve 
Lonclradan gelip tahliyede bu· 
lunacak Ye aynı zamauda Lon
dl'a ve Hull için yllk alacakbr. 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurJann isimleri ilzerİQe meao' 
liyet kablıl edilmez. 

VAPURCULUK T0RK 
ANONiM ŞiRKETİ 

IZMIR ACENTELICt 

SAKARYA 
VapıltU Her PAZAR 

16nleri saat tanı ıe da 
lıareket ederek PAZAR· 
TE81 ı&nJeri -t tada 
latanbula vanr. GALATA 
RIHTIMINA YANAŞIR. 

Ayai vapur her perıembe 
fllDleri ralata nhtımından 
tam aut 16 da harek6t ede
rek CUMA pli saat 16 
da lzmire vanr. 

F azJa Tafsillt için : Bi
rinci Kordonda 92 numara• 
da lzmir acenteliğine mUra
caat. Telefon 3658 

················································--···················-: 

~ TAZE TEMiZ UCUZ ! 
§ iLAÇ E • • • • 
: HER TORLO TUVALE~ eEŞITl.ERı : : . 
: : 
5 Bamai l'ft6et : • • • • 

Sıhhat Eczanesi 
• • • • • • : • 

Batdurak Büy&k Salepçıoilu kanı karp11Dda J 
............................................ ~ .................. ... 

Eczacı başı 
Süleyman Ferit 

Sıhhi korsalar 
Barometre 
Tuvalet çqitle'fi L..-. eıya 
Ternıozlar 
Yerli, ecnebi mustahzarlar 
ender bulunan iliç çefitleri 

jajma birinci mal ve her yer
den çok ucuzchır. 

An•el•r 900ukhlrın1Z için Uk mam.,• 
A e 

LAKTI~ 
ile befleyınaz. 

Cocuk hastalıkları DUatelaauısı Dr. Bay Ali 
V alıit tarafından •ureti lmsuıiyede hazırlanan 

Likt• Çocukta hazmwzhk, 

in llllla, ishal ve ku~~ 
vana onları rıdenr. 

Kemikleri kuvvetlendirir. U.. aakıttınr. 
Aileyi inek dttl derdinden hrtarii-. 
Uaaami Depo : 

LUTFi KROM 
ECZA J>EPOSU 

Kınkhk, bq ••n•ı 
ve billıaıı~ 
ITMAYI 

karıılamak için 

Lutfi kinin 
Komprimelerini 

aluuz, 
_...u;-..;;•is,-~ ~illi 

Ye 

AMBALAJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli bulunmak 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden sonmaı veya IİZcle bir ıife ahnıJ 
Her "3~1} 


