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ŞBBiR B.& 

eh 
tma alıamil .._... bu dira
yetli arkadapn böyle bulaşık 
iflere elini ıokmıyacağından 
katiyen emin id k. Zira oaun 
vazifeye bafladığı günden be
ri clumaclQ dUa en.eden aal
llkab teftit etmeai, bir çok 
~ meydana çıkaran 

dtfkllnleri adaletin pençeıine 
teslim eylemeıı onma karekteri 
M~- kauat v ... e kifi 

yanlıı clu ncenın 

bam olan ı,ay Hasan Feh
mi aşağı yukarı bir yıl va-

zifeaiudea mak kafaHJr. -.1.u!aP 
çakmiı f-at il• ,.. fe ş 

ghteno.e.,..ti. O adale •• 19-.,.._1111• em ·n ola-rak neti· 
ceyi beklemiftir. N eticecle onun 
temiz naaiyesini adalet elile 
ortaya koyma~. Bu dirayetli, 
z-eki, çidıfbn memurumuza 
gepjf ollun derke11 ~ektiği 
ilt1iraptan yılmamasım, esimi 
gibi 'Y&tu •• ıDillete yararlı 
ifler ı&taetmi dlliriz . ... ,. 

Bqt raıı bul c s hı ede -
fai e lier an vapunm bir
de~ patlayıp uçma11 teh· 
likeailae brp vazıfesini canla 
baş .. yapmlf ve btiyük bir fe· 
lilcetia lnthıe ge~erek yanpu 
hem n 16ndiirmilttilr. 

y_..,_n eğer vapurun benzin 
d9bı depolarına sirayet etseydi 
fe~ önünil almak kat'iyen 
mibslclha OlanPyactkb.. i}tfl8ıiIWll4flk ' 

Vak'a. 
T._.-...ı 
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Özer, Kayanın hayaline dalmış 
Otomobilini uçuruyordu 

~ ........................ erg• 

Kıymetli bir san'atldir kayb- bir şeyi kalmıyaca2'ına emın 
ettik. Yüksek f~raga ı ile bu- olabiliriz iıstad!.. 
lunmaz bir dosttu o! · - orası öyl~, Allah verede 

Ö:ıerin de gözleri önünde Kaya razı olsa ... 
eski hocasının sevim!i yüzü can- Özer meyus ve çök düşün-
landı. Yanaklarından iki damla ce!i bir h;\lde otelden çıktı. 
yaş süzüldü. Gençliğin en tatlı Hemen otomobiline atladı. 
anımilc en zehirli mahrumiyet- Bornovanın yolunu tuttu. 
)erini birbirine karıştırarak onun Düne kadar hiç tanımadığı 
yanında ieçen za~anı düşündü. bir kızın fikrini darma daiınık 
Genç ve güzel hır kadın olan ederek kendisine bu kadar he-
Arnanm ruhunda açtığı boş- yecan vermesini, bir daha gö-
luğa bir çılgın gibi göz yaşlar• rememek ihtimalile kalbinin 
dökeı ken bile yanında onun çarpıntısını hiç tahlil etmek is-
okşıyan, tesellikar dost elini, temiyordu. O, yalnız bu sem-
anlayışlı bakışlarını bulmuştu. patinin uzamasını, ona yakın 
Erkul ruhları araştırmağı ve olmak zevkinin kaybolmama-
affetmeği ne güzel bilirdi.. sını istiyordu. 

Onun adını daima say~ıle Yakın olmak... Bu kabil 
anacaktı ya Arna ? · · Kalb miydi? 
e\•inde tüten bir duman gibi Kemal Şakiri tanımasaydı, 
genç Mühendb~in bakışlarını ona hiç sokulamıyacaktı. Kaya 
karattı . . Bir müddet ikiside için bir yabancı, büsbütün ya-
austular sonra Özer kesik ke- hancı değil miydi?. İzmirde bü-
aik sordu : tün tanıdıklarından fazla bir 

_ Arna.nın heman dönece- hususiyeti varsa hocasının ta-
ğini zan edermisiniz ? nıdığı bir adam olmasaydı. Fa-

- Eğer Kaya " İstanbula kat bu adam ... 
Makinayı idare eden elinin 

ıeliyorum ,, diye yazarsa biç 
durmadan döner . . . yanlış bir manevra ile az kal-

Özer titredi ihtiyara sın bir saman arabası ile çar

yalvarırcasına baktı : 
- Siz bu sözü yazdırmaya

cak bize gelmeğe onu kandı
racaksınız değilmi ? 

- Kemal Şakir genç ada
nun elinde olmayarak göster
diği heycana gülümsedi. 

- Yazdırmamak. . . Elim
de olsa peki ... Fakat Kayayı 
aorlamağa gelrııez. O tehakküm 
dinlemeyen kızdır.Hatta benim 
tabakkümümü çekemez.Mutlak 
dediğini yapar ... 

Üzer heyecanla .. 
- Böyle rahatsızken gitme

leri hiç doğru deiildir. Bea 
sabah halamla ıelirim. O, size 
olmaz der, beni reddeder, fa
kat halamı kıramaz sanırım. 

Halem çok samimi çok yüksek 
ruhlu bir kadındır, Onun bakı-

pışacaktı. 
Hızla freni çevirdi arabayı 

geçti. 
Kafası kendi kendine sordu

ğu sorgunun cevabını yürüttU. 
Evet bu adam onu seviyor .• 
Özer onu, yalnız onu dü

ıünüyordu. 
Eğer köşke gelirse.. Sevdi-

ğim kadar sevilmek çareleri 
de bulanacak sanıyorum ... 

Ya. Kemal Şakirin dediği 
gibi latanbula gider Arna ile 
birleşirse... Bu düşünce ba-
tında fırtınalar koparıyor, oto
mobil alabildiğine uçuyor, her 
an bir yana çarpıp yuvarlan
mak tehlikesi çoğalıyordu. 

O muttasıl tekrar ediyordu; 
- Arna, Arna .. 
Bu kadının yanında Kaya

nın çehresi açılıyor, Özer yor
gun bir soluk alıyordu. 

1111 ile sevgili sanat ecemizin -Sonu vaı-

UTA YD A KA 
Be ediyeler kanununa ek 

Olarak ir yasa onaylandı • • mm•.... • 
San'at okuJları Kültür bakanlığına bağlı kalacak 

Ankora, 7 ( A.A ) - Bugün 
Fikret Si'ayın ba kanlığında 
toplanan kamutayda Ankara 
Aydın • Bursa - Di~ arıbekir -
Edirne - Istanbul - İzmir - Kas· 
tamonu - Konya bölge san'at 
okullarının ku nJ!nnndan başka 
bütün eşya avadanlık makine 
'Ye ö~retim koyarları ile bir-
likte kültür bakanlıiına devir 
ve mal edilerek bu okulların 

'-ilgi yönetim ve para itlerinin 
kültür bakanlığınca görülmesi 
•iıllar kanununun birinci aad
desinde yazılmış olan müdde
tin be, yıl da\ıa uzatılması, 
cumur baıkanhğı dairesi teş

kilatı hakkındaki kanunun be
şinci maddesinin değiştirilme
sine ait kanun layihaları onan
rnıştır. 

Belediye kanununa ek olarak 
tasvip edilen bir kanun liyi
haaına göre, belediye kanunu 
tatbik olunan ve nüfusu on 
binclen yukarı olan yerleri• 
harita ve müstakbel imar plin
larmı ve içme suları ile liiım 
ve spor alanları işlerin arttırma 
'Ye eksiltme ve ihale kaıauıt 
hükümleri çerçevesinde yaptır
nıak huıuıunda içişleri baka-

nına izin verilmekte ve bunun 
için de bir belediye imar he· 
yeti teşkil olunmaktadır. 

Kamutay bundan sonra dang 
hastalığından memleketleri kar
şılıklı korumak için yapılmış 
olan arsıulusal sözleşmenin 
onaylanmasına tababet ve şu
beleri aan'atlarının yapılması 
tarzına dair olan kanunun dör-
düncü maddesinin değiştiril
m~sine ait kanunlarla sıtma ve 
frengi hakkındaki kanununu da 
tanip etmiştir. Bu sonuncusu 
ile kinin ve mustakaları ile 
milhlerini ve başka sepesifik 
ve sentetik sıtma ilalarını ve 
bunların hazırlanmıı tekilde 
olanlarına ve N eosalYarsaa ile 
ayni veya benzeri terkipleri 
olan arsenobanzol mürekkep· 
lerini ve bunların her türlü 
ispenciyarı şekillerini ve frengi 
tedavisinde kullanılan bizmut 
Ye civa milhlerini ve bunların 
mürckkeplerile hazırlanmış ıe
kilde olanlarını memlkete sok-
mak veya memleket içinde 
yapmak ve yapbrmak Türkiye 
Kızılay cemiyetinin monopolu 
altına alınmaktadır. 

Kamutay pazartesi günü 
toplanacaktır. 

in kıl ip ~ çocugu 
"'t''A#& -

B. Vasıf Çınar dün acınlı bir törenle 
Cebecide karatoprağa- gömüldü ...,..... ____________ __ 

Ankara, 8 (A.A) - Mosko· 
va büy.ık elçisi Vasıf Çınara 

dün ölü töreni şu suretle ya
pıldı: 

1 - Ölü törenine davetli 
bulunanlar Haziranın 8 nci Cu-

Başbakan bir söylev söyledi . ....•........•..••.......•.•••.... , ............................. . 
tokol işyarlarının gösterecek- Atatürk heykeli önünde bir 
leri yerleri almışlardı. dakika durarak bankalar yolu-

Bundan sonra başbakan İs- nu geçerek dış işleri bakanlığı 
met İnönü ~a~af~.?an bir söy- önüne 2elmiştir. Burada ölü 
lev söylenmıştır . ..:.>?~levden son- top arabasından indirilerek has-
ra herkes yerlerını almış ve t dd · d C b · ane ca esın en e ecı me-
istoısyoo alanının ortasında bu-

martesi günü öğleden sonra lunan ve dört süngülü asker zarına götürülmek için ölü oto-
tam saat 15145 de istasyon ala- tarafından beklenen tabut top mobilinekonulmuş ve tören da-
nında yer almışlardır. arabasına konularak orada bu- ğılmıştır. Ölü otomobillerin 

2 - Kamutay başkanı, baş- Junan ve törene gelen kıt'alar arkasından otomobiller ~itmiş-
bakan, genel kurumay başka- tarafından sclamlanmışbr. lerdir. 
nı, bakanlar, Cumhur başkan.- Ölü töreni s~at 16 da istas- Ölü töreninde bulunanlar ja-

• lığı sekreter vekili, ba~yaver, yon alanından kalkarak istas- ketatay siyah kıravat ve ailin-

Vehippaşa 
-·-Jlabes ordusuna geçti 

·• Ek. İ:.tanbul 8 (Ö.D.) - 5 1 

osmanlı subaylarından, Arna-

vudluğun ordu bak~n!ığın~a 
bulunmuş general V ehıbı~ H -
beş ordusunda mühim bır va
zife aldığı haber alınmışbr. 
Şimdiye kadar burada otur
makta olan generalın bu 50

•
11 

ifÜnlerdc H~beşis~~na ieçmış 
olduğu tahmın edılıyor. 
Balıkesirde at yarışları 

Balıkesir, 8 (A.A)-Yarış ve 
ıslah encümeninin bazırladıiı 
at ko"uları dün koşu alanıada 
yapıld~. Azat günü olmadığı 
halde alan hayli kalabalıktı. 
Birinci tay koşusunda Ka.r3:ca: 
beyli Kemalin Uralı, ık~n~ı 
koşud~ Balıkesirli Dervıfın 
Tavyarı, Üçüncü koşuda ~u!.: 
temin Nonası ve dördunc~ 
koşuda Yusufun Ceylanı biriacı kamutay asbaşkanları kordip- yon yolu ile Kamutay C. H. P. dir şapka askerler gündelik 

lomatik tabutun etrafında pro- ve Hakimiyeti Milliye alanında üniforma taşıyorlardı. oldular. .. ........ ........ M~~-k~;~ ..... ~IÇil"iği~·i~· ............ R.~;·~~y~~i'~ ... bi; .. tö;~n 
B. Nu~~~-·Rif~t···M~~;;·~~~ioğlu Türk askerinin büyük vasıfları 

Moskova elçisi olacak Saygı ile anıldı 
İstanbul, 8 (Ö.D.) - Vasıf 

Çınarın beklenilmeyen acıklı 
ölümüle boş kalan Moskova bü
yük elçiliğimize memur edile
cek diplomatın tayini meselesi 
Dış bakanlığını bugünlerde 
meşıul etmiştir. Dış bakrınlığı 
müsteşarlığını başarımla yapa
rak dış sıyasamızın ve Sovyet 
Rusya ile dosluğumuzun belli 
başlı işçil~inden olan B. l)lu
man Rifotm Moskova elçir~'ne 
tayin edıleceği söylenmektedir. 
Butıa dair olan karar bugün· 
)erde alınmıı bulunacakbr. .Yummı lUıat 

Vasıf inarın öl·· mü 
Münasebetile başsağlığı 

Bükreş, 8 (A.A) - Ana-
dolu Ajansının özel aytarın-
dan: 

Her yıl olduğu gibi dün 
Romanyanın yerli ve yabancı 

bütün şehidliklerinde büyük 
tören yapılmıştır. Bükreşte 
yeni yapılan Türk şehidliğinde 
bir Romanya süel kıtasının 

iftirakile ayni tören yapılmış 
ve törene iştirak için Silistra, 
Tutrakan, Pazarcık, Köstence, 
Mecidiye, Tulça, Macin ve 
Bükreşten kadın ve erkek 
murahhas heyetler gelmiştir. 
Tütlf çe bir duadan sonra kıt
nın kumandanı Türk askerinin 
büyük vasıflarını sayiı ile 
anan bir söylev söylemiş ve 
elçimiz buna frllnsızca ve 
Türk heyetlerine hitaben de 

BiCJ,TC§ elçisi lfamdullalı .Sııplı• 
Türkçe bir söylevle kar,ıhk ver-
miştir. .. 

Uükreş 8 (O,D) - Roman· 
ya bug-ün kral Karolun tahta 
çıkışının beşinci yıldönümünü 
kutlulamaktadır. 

Ankara, 7 (A.A} - Mos-
kova büyük elçimiz Vasıf Çı-
narın ölümü dolayısile cumur 
başkanı Kamal Atatürk ile 
Sosyalist Sovyet cumhuriyet
leri birliği merkezi icra ko
mitesi başkanı B. Kalenin 
arasında çekilen telgraflar. 

Vasıf Çınarın vakıtsız ölü
mü dolayısile uğradığımız yası 
paylaştığınızdan dolayı ken
djm ve Tür!c ulusu adına te
şekkür ederim. 

KAMAL ATATÜRK 
Ankara, 7 (A.A) - Mos

kova büyük elçimiz Vasıf Çına
rın ölümü dolayısile Sovyet Rus
ya komiserler kurulu başkanı 
B. Moletof He Sü komiser ge
neral VoroşiJoftan başbakan 

general İsmet lnönüne ve İtal
yan başbakanı Mussolini ile 
B. Aloizi ve B. Suviçten ve 
Sovyctlerin Paris büyük elçisi 
B. Potemkin ile Ramanyanın 

.Moskova elçisi B. Attolikodan 
dış işleri bakanı B. Tevfik 
Rüştü Arasa başsağı telgraf
ları gelmiştir. 

Vasıf Çınarın ce azesi 
Elli kadar çelenk kon l · u 
İzmirden giden heyet ulundu 

Ankara, 8 (Özel) - Moskova büyük elçisi Vasıf Çinarır. 
cenazesi Ankara.da büyük merasimle kaldı~ıldı. Tab.utu.na .e!h 
kadar çelenk konmuştu. Bunlar arasında lzmir lisesı, lzmırın 
muhtelif teşekkülleri namına gönderilen çelenkler de vardı. Ce
nazeyi takibeden binlerce kişi arasında İzmirdcn gelen heyet te 

Türkiye cumur başkanı Son
ekselans Kamili Atatürk 

Ankara 
Tiirkiye cumhuriyetinin pelt 

kıymetli büyük elçisi V nsıf 
Çınarın vakıtsız ölümü dola
yısilc duyduğumuz acı derin· 
dir. Size ve bütün Türk ulu
suna en içten gelen başsağımı 
sunarım. 

KALENİN 
Sosyalist Sovyet cumhuri-

yetleri birliği merkezi icra ko
mitesi başkanı Sonekselans 
Kalenine 

Moskova 

3U5t 
TAYYARE 

Mevsimin en 
B U 

büyük 

bulunuyordu. 

ı a y n 
lçı 

Ankara, 7 (A.A)-Almzmya

nın Ankara büyük elçisi doktor 
Frederik Hans Fon Roseoberg 

SİNEMASI 
G U N 
filmlerinden ikisi 

3t!H 

birden 

Aşkın 
......................... ~ .. 
Sesi. Muhabbet Tellalları 

Herbert Ernst Groh-llse Strobraua 
Gaşyedici taganniler, yüksek bir muzik 

güzel bir aşk hikayesi 

Albert Prejean - Ralmu -

Franaanın en yüksek komiginin oynadığı 
iki saathk bir kahkaha filmi 

Dikkat: 
-Ayrıca FOKS dünya havadlslerl 

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 2ünü 14 de ilave seans. 

[ Çarşamba, perşembe, cuma günleri son seansta " Aşkın Sesi ,, diğer günler " Muhabbet 
T cllalları ,, gösterilir. ] 

Serin bir salon - Ucuz fiyatlaz - iki büyük filim 

25, 36, 50 kuruştur 

o • 
ıyor 

memleketine dönmek üz.ere 
bugün şehrimizden ayrılmıştır. 

Bay Rosenberg ist.asy~nda 
dış işlt:ri bakanı, dış ıl~rı ba
kanlığı genci, sekr~t~rı, ba
kanlık erkanı, şehrıınızde bu
lunan bütün elçiler, elçilikler 
erkanı büyük elçinin dostları 
ve Alman kolonisi tarafından 
uğurlanmıştır. 

Bay Fon Roscnberi sıhhi 
ahvalinin istirahatı istilzam et-
mesi yüzünden bir müddet için 
hariciye mesleğinden çekilmesi 
arzusunu göstermiş ve hüku
meti bu istirhamı kabul etmiş
tir. Bu suretle dri ni olarak 
memleketimizden ayrılmakta 
olan Alman büyük elçisi dün 
Çankayada reisicumhur Ata
türk tarafından kabul edilerek 
vcdanamesini takdim ctmittir. 

Memleketimizde bulunduiu 
müddet zarfında yiıksek neza
keti ve büyük meziyetlerile 
kendisini herkese scvdirmiı 
olan bay Fon Rosenberiin bu 
suretle ayrılııı bütün Ankara 
mahafilinde derin bir tceu6rle 
karaılanmııtır. 
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Mefrutlyalten önce va sonraki Arnavutluk vak'aları 

Bir giin harp deTam etti. 
Fakat hiç bir netice elde edil-
mai ihtimali yoktu. Amavut
Jal- yaziyetlerindea emin gi>rü
nlyorlardı. Paşa meyusiyete 
•lfmlf, bu sefer çok kan 
dikilmek lizımıeleceğine inan-

allfb. 
Hiç majl6biyet aCUll ıörme-

-.it alan bu kuaudan için 
YUiyeti kurtarmak lazımdı. 

elweriai çekerek 62 nci 
.,.. birinci tabur kumandam 
W.hqa HıZll' ajama ıöpüne 
~ Aaabiyetle: 

- Şimdi tabunmla suyu ge
pceksin. Suyun o bir tarafıaa 
taburun bir neferi bile aai ola
rak geçse makaadım hud ola
cak.. ı.teneniz bepiniz 6lün. 
Fakat geriye dündOğünlizil 
,ılrlnem ben de sizi topa tu· 
tacağıma emin olun demifti. 

Kahraman Hızır •i•: 
- Paşa .. Pap ben göğaü

ae rüvelver clayablarak emir 
almasına ahımadım. Ne telif 
ediyorsun... Emret 61elim demit 
•• tabarile •uyu yarmai• yü• 
rlallftfi. 

Topların ve piyadelerin tid· 
defli bimayuinde yapılan bu 
taama şayam hayret bir mu· 
Uffalriyet ,a.termif, tab~ an• 
cak iç teWt ~ iki ,.... 
•enaifti· AraaTUtlar aeye at· 
_.klar nı ptırarak dağlara 

daidmıtlardı. 
321 seneaiacle bir hıristiyaıi 

jandarmanın bir müsliimuı 

tarafından Kalkandelen Ç&lll• 

amda öldftrtllmealadea de hll
ldimet telit• dtitmiif, Seyful
lah pqayı Osküptea Kalkan· 
dele• giadermiftir. 

SeYfullah pa.. Kallwadele-
M gelerek orada toplu balu· 
m ahali üzerine süvari kıtua 
-*etmit Y• ahaliyi atlara çiğ· 
lletmek suretile dldmeti iade 
etmifti. 

Keza 1321 senesinde qar 
~· çoialması üzerine 
l,.k&ler bir kaç defa şikiyet· 
t- bulUDmQflana da dinlete .. 
lııaecliklerinden bir cemi gafir 
lualiııade mlaellebu ipek milte-
:amfı erkinı harbiye miralayı 

la~t beyi siyaret etmek iste
~i119rdi.0 Cavit Bey hiikime-

laaysiyeti namına buna 
rwldetmiıti. 

Ahali fikrinde ve isteğinde 
ISl"ar edince biç beklemedik-
leri bir Anda atete 1DU11Z ka
larak birkaç kişinin yere ıeril· 
dijiai g&rmlitlerdi. Vak'a der
hal bOyilmilf, ahali hükumet 
baaiı ve kıtlayi ateı altına ....... 

Klfla, kuabaya pek yakın 
olduğundan askerin mllfkül bir 
Ya&İyete dlfmüı oldupnu g&
ıea CaTid bey tehirin bambar
damanmı emretmifti. 

Bunu işiden Abdülhamid, 
Ş... pa14yi ipek' e göndermif 
idi. Pqa ArnavucUar aruıadan 
;f~k kıflaya gİrmİf Ye ta• 
Mlllmae ateşi keıtirmeje mu· 

k OlmQflu. 
leDUÜKle Debre ve 1ua .. 

• • mutuamf aleyhine ""'llll ., ... ., .. 1cu ıel
.de, bu iıyanlar Şemsi 
••lab11 haricinde bu· 

yazmaktan sarfı .. 

teklife muhalefet edilec~ği hak· ne de bizde mayetinde hudud-
kmdaki iatibban üzerine baira- larda gezerken üst baş kalma· 
de Pirittineye sevkolundu. mıştı.O kiyafette gidildiği fark 

1f hen&z kuvvede iken bas· edilse idi Avusturyalılarca bu 
bnldı Ye 4 Mayıs 323 tarihinde hal belki bir gaf telekki edi-
Podyovadan bqlamak şartile lecekti. 
Sırbiya hududunun teftitbıe Bunlara b&cet kalmadı. 11 
baflandı. Mayıs 323 de Abdülhamid baş-

Patanın makıa•lı bu havali- kitibi Tahsin Paşa vastasile 
deki hudut münazaalannı ma• bir irade tebJig ediyordu bun-
hali•de tetkik etmek idi. Bu da Elbaıanda abalii mahliye, 
arazi pek taıhk ve pek fena mutaaarnf ve Jandarma ku-
idi. TauvYUr edilmez mnşkü- mandanım kaıahadan tardeyle· 
litla yolauz mmtakada günlerce diklerinden İcab eden tabkika-
At 1lzerinde yol katedildi. Çok bn ifaıı zımnında Paıanın der· 
yorgun dlıtHdfljil bir ıırada hal Elbasana azimeti biJdirili-
y enipazar buclat mmtakua da yordu. Hiç beklenmeyen bu 
teftit edilerek Seniçaya muva- emir Şemsi Paıayı çileden çı· 
salat edildL Paşa Seniçada kardı. Fena halde hiddet indi 
yaptırmakta olduğu pavyonları ve yumruklanm sıkarak çırpın-
görecek ve iki giln istirahat mağa bafladı : 
ettikten sonra Taılıcaya gide- Dünyada adam mı kalmadı. 
cekti. Yorgua olmaıma rağmen Mabeynde adam mı yok... Se· 
Tatlıca kumandanı birinci Ferik •İça ile Elbesan arasındaki 
Stlleyman paşayı göreceğinden mesafeyi takdir edecek, anJı .. 
dolayı memnundu. Çilnkti Sli· yacak adam da mı yok ? di-
leyman paşayı ıeverdi. yordu. 

Taşlıca Avusturya hududunda Yalnız emir yeı ine getiril· 
Ye Avuıturya askeriyle Türk mek lhımdı: " Belki itde bir 
••kerinin ltir arada buladcluju yanhthk var. Belki Elbeun de· 
bir awıtaka oldup için Semli tildir de ıifre yanlıı yazılmıt· 
Pqa ihtiyaten SGleyman l>af&• br. Yahut belki şifre doirudur 
ya ziyaretiae gelmek üzere ol.. amma istizah kıhklı çekilecek 
dumınu -='-e ile bildiidi. 
•- paa bir telgraf paditah ile yakınla· 
SOleJID&D Pqa (mevkiin ne.. nnı ikaza klfi gelir. Bapa bi· 

zaketini taktir buyunılarak riai s&adelıilir.w Zelaabll. tel-
oniforma ve nişanJanmzJa be· grafın pek muhtasar olmasından 
raber gelmenizi bekleyeceğim) anlatılamamış olduğu mielinde 
Tamnda bir ikazda bulundu. mabeyne b'.r telgraf yazıldı. 
Çlnki hakikaten ne Pqada - 8omı Var -
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mavi kordela 
Şimal Atlantiğinde va
purların hız koşusu 

Nevrork 7Hazlran: yılma kadar elinde tutmuıtur. 
Dibıyamn en üüyük vapuru 1929 da Alman Bremen ve 

:lan_ 80,000 t°'!1uk Norman~ Ôropo vapurlan kordelayı 
urun NeyYork dan Haver li· kazaomıılar •e timdiye ka

manma diiniyor. Bu vapur ilk d 
- ah ti d · k d la · ar tutmuşlardır. Bremen -Y a n e mavı or e yı 27 38 . , . 
•---- k .. •- k tu ' mıl vaıati sür at temm 
~ama onvruue avuş . . . 
" Mavi kordela " yanıı sade.. etm~ştir: . 
ce bir biz yanıı deiildir. ş _ Şımdı Normandı hesalJa ka· 

Atlantiğinde en bilyük hız ita· tılmazsa, en bazlı vapunm. ltal: 
retiai kazanmak için hem ka.. yanJann Rekı ve Korıte eli 
tedilen mil sayaıı hesaba Lavaya aclJı nefis vapurlandır. 

suretile bir hız Fakat IMmlar Cebelitanktan 
rel•Rlmrmak, hem de Nev· geç .... k cenubi atlantik hat

a91ari bir milddet tmda iıledilderi i~n maTİ kor-
._,etiyle Nevyorktan dela yanıına girmiı sayılmaz-

ıidif, geliı devrini yapmak Jar Bakalım Fransız vapurunun 
llzımdar. onurunu elindep kapmak içia 

Ani 11lrat reltoN da Pli- denizcilikte daha neler yara-
mut burununun ucundaki Ec:li9'-

blacakf toa feneriyle Nevyork , lima-
nıaın ~eriıintleki ıpklı duba 
aruında hesaba kabhr. 

Şimdi Normandiain kazan
cLjı hız rekorunun o geceki 
taşıyıcılarım ela hatırlatalım: 

Şimal atlantlp geçmek 
müddetini ilk defa olarak bir 
aydan on beı glae ineli· 
ren çarkla Gret - Eatern 
Ye npurunclu soara Ş..pan· 
1• adlı bir vapur rekoru lor· 
911 ve ~ aoara 1900 da 
mavi kordela DoJÇlaad acUt 
Alman •• ,......., ...... 
Krovprinz Vilhelm aclh dipr 
iki Alman Yapunma ieçmiftir. 
Fakat çok geçmeden Cunard 
k•puya11 Luitaaya •• Mo-

Makclonald istifasını 
verdi 

Lonclra, 6 (A..A) - Makclo
nald bbineıi saat 15,45 de 
istif asını vermiftir. Yeni hftk6-
metin listesi bu alqam aefN• 
dilecektir. 

Lord Londonderrynin miih· 
rllhu Lordu olcluju alyleail· 
mekteclir. B. eden'in tle neıa· 
retaiz DUU'hk deruhte edeceği 
.a,leniyor. 

Atinada hadise olmadı 
ATINA 7 (A.A) - Bir 

Atiaa te~ itleri -.. 
~ 

-.... . •···· Belgratta B. Y ev- Biiyük muhalefetle 
tiçle görüştü karşılaşmıyacak 

Belp:ad, 7 (A.A) - Dün Paria, 7 (A.A) - HlkO.et 
Belpda relmiı olan Prusya aaat 18 de Wlclirip ekacluk-
batbakam Geaeral Göriaı tan sonra genel siyasa içia 
~ba.hleyin bafhakan ve d11 morgu clilergelerinin konupl-
11len bakanı baJ Y e\'tiç ile m&llDI geçiktirmek İşinde gi-
d ft ._is hakanı •eaeral J • • il · · 
Giv~oTiçi liyaret etaütfu.. ••. meae uını e~ siırece~r • 

Ôgle vakti saltanat nailP Bundan 10111'11 fiaan komia--
Prenı Pol general Görinıi yoaunun ıpeküliıyona karp 
kabul etmiş ve kencliaini at- laYAf ve franran korunmuı 
le )'emejine ahko;A1uttur. için d"'8atlen usnomal yetke-
Bu zi1~ette general . ~lring ler projesbai koDnıahilmeıi içia 
ve .nflkaaa, bay "':evtıg_ •ve kı-..Y daiaJacaktır. 
refikası pneral Gıvko~ • • 
Pruya bqbakamma maiyeti Pin., 7 (A.A) - Meb'au11 
bulunm'Ufblr. mee.lili koridorlannda nzlapta 

. ~~radclalô Almu aefareti ile azmi ıebab telif etmelİDİ 
bd

8
diriliyor: el d al hilen Ye bu uyede muvaffak 
a:ı gaıet er e Geaer olan 8 L 

Görinı He Deyli telgraf ıaze· · avalın tahaıaa ka111 
teliıain muhabiri ara11nda lteılemekte olduiu sempati 
Badapettede bir görüıme ol· dolayisile biitün mebafılde ha· 
duğunu yaı......,cbr. Genera- 111 olan ıiikflnetten ban.edil· 
lin clileji üzerin• beyp ederiz kt d' r t 1ım· ol d i 
k. k d' . B d d me e a • a ın un u uaa 

ı en 111 ne u apqte e ne ara B. Laval fe kalld li· 
Sofyada ve ne de Dalmaçyeda ı. . . ' e •., 
matbuat müaeailleri ile ,O· laiyetler proıeaı oya konuldap 
r&tmlt tlej!lclir. Şa ltale na· .... n biiylk bir enıelle kar-
zaru Deyli ta11r.*fta intifar fdatmıyacakbr. Yalnız ~ 
etmif olan mükileme uydur- korumak için teıkil edillail 
madar. Zira bqbakan Göriag olu kemisyonda lılkümete İf• 
Peştede meaktr l'•zetenia tiraktea çekiamif olu IOlff• 
ne aaaMbiri •• de ... wii IR ~ ...... t alepm4• 



eHaztnn twae 

BORJIY A 
-as-

Fakat buna alındıran olmadı. 
'{ ükünü omuzundan indiren 
ılagastan tekrar bahçeye fırh
yuak küçllk kapıyı açb. Ra
fail ile Makiyavel orada bek
liyorlardı. Ragutan bağırdı: 

- Haydi, çabuk olunuz, Pa-
pa ele ıeçti! 

Her ilçü de içeri girdiler. 
Rafailin heyecandan kalbi çar
pıyor ye o kadar şiddetle çar
pıyordu iri kopacak aam
yordu. Makiyavel her vakıtki 
sibi aotukkanhhğı elden bırak
mıyordu. Raıaıtan ise acuna 
hllrim elan birini avuçları al
bada tutmanın kıvancını duyu
yordu. Bahçey~ girdikleri va
kıt pn ıeslen hAll etrafı in
letiyordu. 

Sevgi lllcı 
AniJo uçurumuada Maga ile 

ıörlfea Roclrik Borjiya köıke 
dhd&ii zaman kendisinin se
yahabndan hiç bir kimsenin 
haberdar olmadtğıadan emindi. 
Odasına çekildi, sihirbaz kadı
nın kendisine verdiği tiıeyi 
deria bir sevinç içinde okşadı 
Ye mınJdandı: 

- Yarın.. Evet, yarın o be
nim olacakhr. Şimdiye kadar 
bu derece kuvvetli bir isteğin 
k&lesi olmamış hiç bir t•J• 
boyun eğmemİftİm. Eğer genç 
kız yine ayak dikerse deli ola
cağ1m, fakat dayanamıyacak, 
ifte f11 elimdeki iliçla onu elde 
edeceğim. 

Geceyi blylece sinirli bir 
halde ıeçiren Papa, iliçla kı-
ııa kalbine ıeviİ &flbyacağma 
inanarak limitle erteıi ~ 
yeni yeni plinlar kurmağa baı
ladı. AJqama dojru zavaUı kı
_.,... ...... *" .a.. .ı.acie· pjuttı 
ve sordu: 

- Doapiyerina, çocuk ne
rede? 

-Yakında odama çıbr mı? 
- Bir az soma çıkar. 
- Söyle bakalım, kız gece· 

;eri bir şey içer mi? 
- Pek çok içer. BilhH1& 

bitüa gece yatağuwı başı ucun· 
daki drahideki suyu bitirir. 
Kadın bu cevaplan verirkea 

dikkath dikkath Papaya bakı
yordu. ihtiyar yine dalmıştı. 

Gözlerini kapadı. B'r kaç da
kika aonra i'ÖZ kapaklarını 
açınca Dampiyerinayı kupam· 
da bulmadı. Papa ayajuıı yere 
vurmak ve zi:i çalmak ister
ken Piyeriaa elinde bir sürahi 
ile içeri g1rdi. ihtiyar Borjiya 
gilliimaedi, duyduğu memnuni
yet, hi:r:metçilerin söylemeden 
ıstediğini an amalann4ian idi. 

Kadın bir ıey s&yf emeden 
rahiyı m anın üstüne bıraktı. 

Papadan şu buyuruğu aldı: 

Piyerina, haydi git, rahip 
Anjeloya sC>yle, bu akşam uy
kum Yar, kitap okutmak iste
miyorum. Sonra sen yine ha
raya gel! 

Ka&lm dışarı çikarkea Papa 
yerinden fırladı. Eli titremek
ıizin siirahininin içine küçük 
şitedeki ilaçtan iç damla dam
lattı. Su ne ren~ini değiştir
mİ.f, ne de bir koku vermiıti. 
Kadın dönünce ilk İfİ sürahiye 
bir de Papanın yüzüne bakmak 
oldu. Papa ona dedi ki: 

- Artık çekilebilirsiziz. Size 
ıimdilik ihtiyacım yok. Sürahi
yi de aldığınız y.re i'Ötiirünüz. 
Hem onu buraya niçin getir
diniz.. Bana ne llzumu nrdı. 

Bekçi kadın sürahiyi kapıp 
atkısının albna gizliyerek dışan 
çıktı. Koltuk ıandalyaıına p· 
miiJmü.t olan Papa amacına ka
vuşmak heyecanile çarpınıyor, 

dakikaların i'eçmeaini bekli
yordu. Beklediği dakika ge
lince, yani saat dokuz buçuğa 
doiru oduıadan çıkıp genç 
kızın yatak edasana yöneldi. 
Kapıya yaldqmca 6aüne Piye
rina çıkb: 

- Suyu içti, hemen ayucla. 
Ben de kapıya kapadım. 

lcte anahtar, aaderini mınl
dandı. Borjiya anahtan aldı, 
kadın da ortalıktan çekilip 
kayboldu. Papa genç kızm oda
sına açb. Sararmq hemi. titri
yen elleri, kunlmUf boğuı, kı
sılmış nefesiyle yavaş yanı 
içeri girdi. Söniik bir 1flk odayı 
hafif aydmJabyordu. Borjiya, 
karyo)umda ipeklere hlrlnmlit 
dağıaık aaçlariyle uyuyan b
._. w&kce ~lz&nln &nlblcle 
onun Ylc1idmri61 jllnllUderi 
belirdi. lkiaci bir tibeme ile 
sanıldı. Ayaklannın ucuna ba
sarak karyolaya yaldqtı.Şiındi 
kızcağw nual ..,..dancaiaa 
dltliniiyordu. lçtiii lllcm tıe
MJI• kalbini sevgi kapladığına 
•••it lnzcatm &tetli bir 6pü
cükle sıçratmağı düfündü.Sonra 
elini kızcaiızın beyaz kollanna 
deidirdi. Dudaklannı dudak
larma aötilrlrk• -tB terler 
akıtarak •nlaphaaz bir korku 
içinde irkildi. Eliyle tuttuğu 
kol adeta buz kesileli. lbt:irumı 
ıandürmek için arad!tw ata 
nefes alamıyordu. Birdenbire 
taşırdı, geri çekildi. Zangır 

zaniır titriyordu. Nihayet bü
tün cesaretini toplıyarak ayak 

uamclaki --u kapb, kızın 
Jklne •ftk gltürdü. Gördüğil 
manzara çok fecicli. O kadar 
ki boiuı bkaaayor, Borjiya bo
ğulacağını 1a11ıyordu. ÇünkO 
genç kız ölmüştü. 

~OJl/l t'm' -

C::. ~- 1 •. Tilkilik hiyesi 

lzmirödemiş tenezzühü 
16 Haziran 1935 Pazar günü 

Gölcük - 1 ozdağ - Adagide - Adagüme 
Birgiye gidecek yo'cu!ar~ lnzumu kadar otobüs ye oto

mobıl t m
0

ni iç'n ÖdEml' şarbaylığı şimdiden haarlaja 
ba amış ve as0 ari fiyatJarı tesbit etmiştir. 

Gölcü denizden yükıekDti 848, Budagıa 10'l7 met-
redir. Şe · rde hararet en ytlbek derecede iken buralarda 
bir ba r hava ı vardır. Temiz hava, bol su, m6kemmel 
bir ya:vl , GIJlcU te kayık geztntllerl 

'r - Ôdeıoif bilet fiyatları. 
1 od mevki bile• 150 kuru$ 
2 in mev · bilet 125 kuruş 
3 li c- vk" bilet 100 kuruş r 
Tren"a hnek t saatla ı biletler üzerinde yazrlıdı. Biletsiz 

yo cular trene b' emezler. 
Bilet satıt yerleri 

demiryo u ~bir kalem· (Kerestecilerde) Allancak 
oalan, ltlldlik bay Faik 

v ....... 
• • 
ıçın Vasıf Çınar 

Göz yaşlan döktük .. 
Dün devrimin bu değerli çocuğu için 
Halkevinde yaslı bir tören yapıldı 

- Baştara/ı J ncr sahifede - pn 11tırabımzı kendi içimde 
müstqarı bay RıdYan Nafiz, de ıörüyorum. Onun mechlte-
knltlir direkt&rü B.Hikmet Türk ki pr, erkek sesi, i'eriliğe, 
lzmir lise, orta ve ilk okuJalv zulmete karta anlan sibi knk-
6ğretmenleri, doktorlar, avu- rerdi. Davasına inanmıı ola•
katlar ıazeteciler, kadın erkek, Jann &nlhtde arslan sibi yll-
l:r:mirin bir çok münevver ~enç- rürdn. 
leri salonu doldurmuşlardı. Tö· Arkadaflar; 
rene askeri bandonun ölilm Bu 611imdea ne kadar azbrab 
marıile baılandı. Parti başkam ve acı duyarsak duyalım, fakat 
bay Avni Doğan söz aldı. Nemli bundan den alalım. timdi Size 
gözlerile Vasıf Çınarın hayatı, hitab ediyorum. 
devrimsel ve siyasal başank- Bugiln V asıfı, ıahıen taaıyan, 
ları hakkında uzun bir söylev tanımayan bütün T6rkiye ızb-
verdi Ve e:r:cümle dedi ki: rab içindedir. Ona RYfİ, ona 

Arkadaşlanm, saygı gösteriliyor. 
Şu dakikada memleketin T&rk çocuklan; bepinİH HY• 

temiz Ye deierli evladı Vasıf, gi ve saygı taşıyan lıtir &lam 
Ankarada Türk ülküsünOn temeDDİ ederim. 
tam yüreğinde topraöa gö- Refet Tok kUrslde 
müliiyor. Bu haber Moskova- Teeaür içinde dinlenen bu 
dan memleketimize yayılınca söylevden sonra Vasıfın eski 
yurdumuzun battan a••i- tek meslek arkadaşlan onun am

mını birer birer yaşattılar. bir ~6ğ6ı hıçkırıldanyl~ inle-
di. Onun •ahsında ulus, de- Erkek atretmen okulaıı di-

., rektöril bay Refet TokVuıfm 
ğerli bir evlôdmı kaybetmiştir Klilttlr bakanlığındaki hizmet-
toprak, kendi yetittirdiği hu }erini, demm için nasıl çahf-
genç çinan en olgun en dinç bğını anlatb. 
ve hiç umulmadık bir zaman- Klmıranın temiz 
ela aldı, g6türdll fimdi gözle- durguları 
rimde, onun mezara indirilişini Doktor bay Kimll'aD Kenu 
g&rliyor gibiyim. Vaııf Çınann da bu büyük ölüden duyduğu 

acıyı temiz duyi'ulanm ulatb. 
inkdip arkadaşlanmn yqh göz· Doktor bay Kimraa, ken-
lerini seziyor, bıçkınklannı du- disinden evvel candan ve iç-
yuyor gibiyim Ye ıözümün ten söz alan arkadqlanndan 
ininde büyük batvekilin ak sonra söz s5ylemek cesaretini 
uçh, temiz bqa ve yaşlı g3z- kayib ettiiüıi alyledikten aon-
leri doiuyor. ra : 

Arkadqlanm: hepinizi o bli- .. Ne çareki ltu ödevi yap-
b d kiik maldığım lazımdır ç&nki size 

ytik llBye uyga için ir a a Necati ve Reşid Galibdenberi 
lik6ta davet ediyorum. (Sük6t) yanık içimi dökaezsem Bu 

Halkevi bana Vasıf ÇlW Türk gençli~ ak nalan. 
için .az s6ylemek &devini ver- ara11ncla.Jl:at1• ekllk ~ 
diği zaman bwaun yOknnii, za..a deci" 
abrabmı 61çememİftİm. Oau _..... ı. 

Vasıf Çınarın iki m6him •e 
seven bir muallim arkad•• büyük meziyetini kısaca tahlil 
itte mueret ....... ._., ._.. ederek: Pek gözlü, tok sözlü 
._ 1••1 mtfl ~••• olacağımı bir adamd1. Zaman zaman ca-
• ı nal•. Fakat şimdi o kuv- nımızı sıkan bir memleket işi 
veti kendimde bulamıyorum, karşısında hepimizin dadakla-
Bo itibarla sözlerim kısa ola- rına kadar gelip te bir t&rltl 
caktır. ıöyliyemedi;imiz bir fikri, o, 

Bir memlekette inkılip. uluş- çok açık bir kalp ve vicclanla 
söyler haykırırdı. 

ça bir ıerinme, bir atlama, bir y aı, Sf!net konfor bazı fa-
lllP••adır. Bu gerinme bu nilere gevşeklik getirir. Viaıf 
aaçrama Ye atlama ulusun ve Çınann. devletin şerefli •e m&-
ulus çocuklannm içindeki •n bim nzifeleri batında olgn-
biiyük, ıizli kuvvetleri bir anda luiana kimilliğ ne rağmen 
ortaya atar. V auf Çınar da ruhunun kötesi•de atak ve he-
T6rk demminin gerilmesinden yecanh Visınn izleri kaJaıştır. 
dotan hir kanettir. İmıirin bu Menemen isyanında kUfWnda 
yigit gencinden,bu olgun diplo- dalga dalga kabaran halka 
mat bayle fırlamıştı. ayni atak V aaıfın ruhile hitab 

ediyorda. (Menemenliler ne 
Bazı inkıllplar Yerimli olar duruyorsunu? Hareket lhım-

arkadqlarl. Bu, ona yapanlann dır. Kanımz mı uyufhı? diye 
davalanna inandıklanndaadır bağırdı aamrsınız ki Tlrk ih
ye bunun içindir ki, kendilerin- tililinin bir jakoben)i taauubu 
de her yeri itfal eden kuffet boğmak için kütleyi kıyama 
doğar. Bazı devrimler ise bu tetrik ediyordu. 
kuvvetten mahrumdurlar. Meı- Fikirler mecmuasında Dr. Re-
rutiyet inkıWnı yapanlann ıit Galibin ölümll için 

(Onun aramızdan aynhfı, asır-
kendileri•e Yerdiği en ytık- dide bir çmarm yıkıhp ıibidir, 
aek if Ye paye ocak ne JQlk!) .......... 
Oeldlclw mutuamflıjı ol Yalan değil, yanhı alyle-
muştur • W.W W,e auın mifim. Nadir bir çınar timdi 
Cemal pqaya mqnıtiyet inla- devrildi. Ve değerli iki arka-

dapmn JllDIDa aımlld&. Fakat 
lipçılan ba yeri mişldll&tla arkadaflanm kendhııizi kay-
vermiflerdL Onlar, kendilerine betmiyelim. Ulusu kendi tllke-
lbımolan hunetleri emniyetli ainde muhafaza ederek ona 
veyahud kifi derecede bala- hayat Teren daha bly&k çınar· 
madıklanndan eski auura ela- lann acısını Allah bize 1öı-
1•am•lanla. termeain." 

88,ak Atatlrl&: İH Tlirk dev- Klmran a&z yerini bırakır· 
rimine blyle bqladı. Bqbaka- ken ona dinliyenler sk 1•1· 
nımız lllnet lnönlinla dediği lanm siliyor, hıçkınklanm tut
ıibi. il• k~e Wr lamet la- mağa çalıpyorlardı. 
ana bUmdaju kabul edildi Ye f stiklll marıı ayakta dinlendı. 
divalanna inanan millet çocuk- Çok hazin olan meruimd. bu .. 
ları en büyiik va:r:if elere kadar lunanlar birlerine bq aağbğın 
getirildi. da bulunarak halke\'indea ay· 

Vaııfın değerini fÖyle aydıa- nJdılar. 
latabiliriz. Büyük başbakan 
onun için; 

1 Yerine Moıkovaya bu 
ayarda elçi bulmakta 11kınb 
çekiJorum. 

Uçaklarımız 
Namus örtüsüdür 

Gant.leri okuyorum, acu- zamanlar oldu!. bu dajlan. 
nun hızla ...n..nyen hava duru- Türkün fedakirhit, yılmuhlaf ,....... li ........ 
munu bakıyorum, yığın yıjın sınmadığı ve pven ça 
a&zlere. söyleYlere kulak veri- yendi-. Hiç bir zaman me,. 
yonaa da bir harb kopana olaadık!. Yiae ~ ~ 
havadan yag" acak belalarla nlmak yok. •• Fakat tehlike W-

• -ek.. C!leki telllk• bilinm•· acunun, aedeniyetia, klltnriin, - ~ ha 
insanlığın , binlerce yıllık sa karşı konacak nsıtalar • 
ilerleme ve ~- zırlaoamaı. _uı. ti .. 

D •• .-n.-lri hakiki faaa8 • birdenbire kopan kuvvetli bir uuxuaaa ı. 
kasırga albnda ya daman, ya- Yadan .-dui-U& ,are 
but bir yaCinn çöküntü veya tehlikeyi de yine havalan _. 

e- • et ..... almakla ~ 
acana doldvacak kara Ye yağh nca1~11 t.abüdir. Zira bu W.. 
bir daman oluvereceğini dişi\- •- d 

fedakardır, bunu a yaper-
nerek titreyoruml. Ve diyo- Yapm·-·· Hıımdır. c.:e·kl rum ki: Belki dinlerin akide- - ,. ___ _ 

d .n.-ya pya h&kimİJetİ ~-~= )erinden olan (aam bonl.ua) wm ...,.. 

bad h'ıyor yanaki celaeım-ar ' . • • • lalr: 
Eve~ Orkiyorum ye yen.de neleri girmemek billl8 ıçm 

olarak titreyeruml. Çhkl haft ~lr~ ..... m• ..hc.aıd 
daima yl)raeldenle, teprap ft um ha~ 
teprak &sthcleldlere epmen- g&rmeaek içinde 
dir. Bu tabii egemenlik kaha! emniyet altına ~a~ :: .. 
edildiği takdirde, o ıu....... Bu emuiyet &aeali bir • • • 

d b"ır L-vat borcadur. su;.isill. beşluğunu saranlar ayine top- ... ,,_ ltalaa n111 
rağa ve toprak &stiiadekilere bir yerİll danunu ': ,.. 

olamaz. Yurclca. ....... • 
laakim değil midir kı"?.. Ba re- ferberliie pita•k ye ıa.ten· 
alite bilh•ıa b1J1k kaYpda le• •=- korka111ıca 

0

k0f'D•• 
anlafıhmlbrl. erilea adeYi •eki ıldlm 

Acun boiufmaaı ılrdtıkçe, Ye .. aanhaak. TDrk uluauaı 
fen ilerleyecek, fen y&rBdtıkçe :: ~::yurdu•• yarm kepa· 
tehlikeler çoialacak ayni za- cak cehennemlerden koruyarak 
manda yine fennin yllrbleaile ıerin ye yeşil bir cennetin te
tehlikelere ka111 koymalar ela laavua 
aiı.kiln olacaktır ... Bagln bl- miz ve bayat ~-::mizi el-
tiin i .. ••nheinn ve acnnnn bak içinde yapbr... edam 

..... e- -- bet d8'1nlrlz, ym ~ ye 
•erdiği ve kabul ettiji ,.rmkl urchm koclaal emaaetlerini Ye 
mutlak korkular, ,erci• de- ~- izer.eriai elbet caa
nizlerden detil glklerden da- dan istin tutuas. Şu halde 
knl~cektir • İfte bu korka ulusal olaa bu •ftfB ela hep 
iledir ki acan Ye iwnbk binlea sarılmak Ye bu •.,__ 
kafası fea Alemi ... _... lterliğe yazılmak bir öcleYdirl 
dinlenaedea ylrtiyor Ye laer Dı•hE 
adımda almlara .......... çe- 'r0_.11 =r ToJK.-. 

• ~•~nır~t~e-r ... ·e···n····;·n·····d .... e ... 
imi ••• , ..... neden bubdar u n· 
b8ylk payda ( hava ) tahaiub 
koyuyorlar?. Niçin iuanhk ha
ya tehlikesinden bakadar yu· 
cunyor? Pek hakh?. Çbktl 
yüzlerce yıldır olgmıla.-lf olan 
izerler, bet•r zeklll, hallaa 
acun ldlltllrü bir Anda topraia 
kalHlabilir. 
Bu beli ne mtma, ne taun, ne 
JUgJD Ye Hyllp, ne tafaa ft 
zelzele ne de vebaya tepail 
edilebilir? Bu ayle bir fellket 
olur ki acunun buıftn]dl sevimli 
yüzli; gilneıi gizliyen binlerce 
uçaklann atacaiJ bombalar, 
alevler, zehirler, hastalık mik
roplan Fbi bin bir çeıit: eze•, 
lldGrea, eriten, yakan ve yok 
eden nlıınlan bir anda 
aoldudur ve a&ıdernr... Arbk 
o zaman arz ıeniı bir ••zar 
olur ıanınm ... 

Pekili ne oluyor? Ne ola
cak?. lnıanhk tabii teklmlll 
karşısında eli bağlı duracak 

dej'ildir. Tekimülii tekimillle; 
eıemenliği eıemenlikle kutı· 
layacak.. TOrk bupae bu ça· 
fa kadar binbir badire atlatb, 
binbir hadise iördü ve binbir 
ders aldı. 

Neticede anladı ki ulusal 
egemenlik kadar tath hiçbir 
ıey yoktur. Ve bunun için 
de çahşb ve kazandı.. 
Bqta &ntlerleri olduğu hal-
de bir tek kalp aibi ifliye
rek denimler yapb Ye yapı-

yor, yapacak biç bir .. yde 
geri kalmadı; ileritle daima 
ande yüridl. 

Bupnde ulusların giSzü 
6nilnde ulusal ve kliltürel ege
menlijini bir glinet gibi par· 
IAtmai, çalıpyor. 

Yalnız bu ilerleyifin devamı 
için yurdun giYen havası için· 
de balanmua gerektir. Çin· 
ki .... ,. ......... ,,. 

P'-

• •••• 
Birkaç vazife toplıyanlaı 

Uhtesinde birkaç vazife ba
lunanlann maat .eya tıcretleri 
hakkında Finans Bakanlıp
dan Ilbayhta bir bildirim gel
miştir. T eadill kanuaunan be
tinci maddesi mucibince ulıte• 
Jerinde birkaç Yazife buhmaa 
doktor, öğretmen ve mühen· 
dislerin bu vazifelerinden do
layı aldıklan maaş, Gcret •• 
den saati l\cretlerinin tabak• 
kokunda kanunsal bazı 4eği• 
şikliklerle vergi teTkifatı hl· 
knmJeriniıı tatbikinde ve haf· 
tada okutulan ders ıaati mık 
tannın kontrolinda kolaylık 
olmak için apğulalri noktalan 
dikkat edilecektir: 

1 - Asalet veya vekilet 
suretile uhtelerinde mltead61 
&ğretmenlik bulunanlarla me
mur veya miitebid olub ot· 
retmenlik yapanlann almakta 
bulunduklan maq, ücret YI 

den aaab llcretleri nuandDP 
kate ahnarak borm.larm t.
zimi lizımclır. 

2 - Uhtelerinde asaleten 
yeya vekileten birkaç doktor
luk veya mlhenm.nk baluan
lara tediye olunan maaı "Veya 
lcret miktarları g6z6ntlnde ta• 
talmak auretile bunlann yazih 
almıı olduklan her daire ta• 
hakkak memurluklarınca ber
drolan hazırlanacaktır. 

3 - Muhaaibler bu cecl 
aramak, kontrol etmek, nok
san)annı ikmal etbrmek ve .,_ 
drolardaki istihkakın tabak 
muameleme ftljİ tevkifatl 
cetveldeki malimabna uygm 
olarak yapılmasını temin • 
mek vazifeıile m6kelleftir. -idare lleJeU 

Vill,.t idare heyeti elin A8111'J'1Zt 

,Wlll,.., enet ftli · 



t 

ayvanların ome yaları taklitçiliği 
abiat içinde en inanılmıyacak mukallitler vardır 

·· nya bir tiyatroya benzer ... Nekadar doğru... Her yaşayanın hayatı bir 
temsildir... Hem de ne temsil... ister komedi olsun.. ister trajedi 

SlyJenmit bir .Ozdlr: Dllnya 
tiyatroya benzer. Ne kadar 

~lra; her yaflyanın bayab bir 
ıilclir, hem de ne temsil; 

komedi olsua, ister tra
' bu hakiki bir karnaval 

Ahlakçılar bu yaradıht kuru
!llwm.... katlanıınlar: Tabiat biç 

:tabii detildir. Ne de sade 
açık. Kıhk de;iıimi hemen 

_.aen umumi bir kaidedir, al
~--ak itiyatbr, riya ve ya

inine seçilmu bir za-

Fakat tabiaba hakin vardır, 
kurnazhk, k6çtlkllk ve ha
ıertlikle llriidilik. ka-

k ve ağırhtın karphtıdır. 
mahluk her •aaıta ile kea
korur ve hücum eder. Bi· 
her .. yi adama irca etmek 

hakikatta yaşamak 
*lliyakıından başka bir şey 

insiyaklara yırbcı 
eya muzır insiyak 

amıza sebep o u-

er yaşayanlarda yaıamak 
usıau o aaaydı, artık ne vah

, ne bılekirlık ka mazdı. 
Ü at ta kalmazdı. lati-

u u mlreccah sayabilir. 
He e oluna olsun, etrafı 
~ nler lm 9Dk pan• 

o duklanndu laathtwll 
~ldık•e • çahştıklarını 

qayan bir mahlii un 
bir .. yi taklit veya 

ml"-Yll etmeli taklitçilikte bat· 
y delildir. Bunu tef· 

m •klad•. Damncilere 
c1D8İ uz.atmaja • elve-

o a lan müıaid olan tabii 
aıyonun bir neticelidir. 
aları iH taldidcilik İDii .. _.imal müstakil aayarl. ve 

dua•ı iakir ederler. Fakat 
-llCll· er mtemleriai kura-
-...... w.. .. laitani 

eje çalaımak yeter. Bu 
pek o kadat kolay degıl

lir Bıyoloji, eade aonda, çek 
•uollu bir reportaj (haber

) dejil midir? 
i!l'!Mllftgm v ye mUdatae 

için 
Hllcu• ••Y• müdafaa için, 

aklar mukelenirler. Bii· 
ciaimleadıre11 sahhlann 

batka renkte IHSlgelere 
ası umumi b ç mi gözt\en 

-. .... rak aldatmaga e veritl -
Kaplanın tnylerindeki yo -

gıbı zebr denilen zarar· 
eteklerin ttıy yollan da bu 
a b r kamuf J (goz ,. ar
) d r. 

lf mok omı de uı r"nde bu
u mesned0 n veya zemı

ren • ni almak sureti le b -
en bir taklitciliktir. Bu iti .. 

ya• bahklar Ç6k iyi kop
ardır. Kalk1tn bah~ı üze· 

bahmduju ıu dıbinın 

M~Dnll taklid ed r. D"bi 
e karataı arla 6riHm\lf 

havuza sokulunca ikiıi or
bulmakla iktifa eder. 
e aatrançh bir tuvalet 
adıiı için homokromi· 

bir !fiae yuamadı· 
iddia etmek mllbalaja 

1t m belki de ba ltalık 

rerler yerleştirir ve kurbanla- rilerinin rengini seçme.Jeri ge- Mukallit örUmcekler 
1 nn. aldatmak için böylece giz- rekiyor. Bu körü körüne bir Ôr~ceklerin taklitçiliii da-

Jenirler. Havuzda iae sırtlanna insiyak sayılabiJir mi? ha az ıcat kabiliyeti ıröster-

kiğıt, saman veya her ne bu- · Ortopter denilen ve en ta- mez. Bunlarm bazı nevileri bir 
lurlana onu yapışhnrlar. Bu nınmış tipleri bizim küçük çe- ağaç kabuğu üzerinde yllrllyen 
da r&terir ki onlar için me- kirgelerle dua böcekleri olan karıncaların duruş v~ yüryü-
sele bir sün re benzemek b&cekler arasında herkesi, her- s··rı- öyle kendilerine malet· 

( 

degiJ, bir 
mektir. 

ler için b. e 
giltercde ot rı 
yanı batı ekı iş 

bunun mıaar or mll 

ütun c"nse 

zemin üze-rınde çekir kara 
idi. Fakat bir me re il rde 
e ılmiı kısımdaki arkadaıı 

zümrut l-ibi yeşıldı. iki bölge 
arasında bu1unan üçünctl bir 
çekirıe iae iki renk bir kı· 
hta girmiıtı. HuJisa b r biri 
avlanchtı aabanıa rengine uyu
yordu 

8 nelkar çekirgeler 
Şimali Afrib.nm •q\ur çe

karıeleri bu itılıarla çok .... t
kirdı ar. Fakat bu otomatik 
bir renk deiifimi zennetmeyi
llİL zn bqaQ -~k ,!.eri de-. 

şeyı taklidde 
n ahir komedya
c ar ve taldid
cı er vardır. Kar
nının alaca le
ke erini goze 

sterüp bacak
la ·ıe l nadl -

a ~ n 
havuzlar nda ' Fi 
l , ve " Fazın ,, 
denilen b .. cek
ler herke i ha -
ran bırakır. Zira 
b n r kuru uş 

yeş l yaprakları, 
ağaç kabukları
nı veya filizleri 
ö e mükemmel 

m · ferdir ki sivrisi
nekler, zararsız san
dıkları bu konşuluk· 
an zarar go lirler. 
~ d i>ldatırlar? 
Orümceğin başka 

b r cinsi avını gözet-
leme' için, ağaç yap· 
rak1a ı uzer"ne düşen 
kuş p "ıliği biçimine 

girer. Bu gibi maddelere pek 
meraklı olan bazı kelebekler 

bu piıboiazlıklarının cezasını 
çekerler. 

Kelebekler 
Fakat kelebekler de yaman 

taklidciler ha. Hind standaki 

ag ya ve a yapr k ke ebek 
ka ati rının iç ta af nda, haki
ki yapr klar üzerınde bazı pa
ra i ler·n b rakbkl n lekeler 
ka r yapragın h r halini tak· 
lid ed rJer. o· w r ... ri normal 
yapra(1' ü ... ~ de küçük kele .. 
be kur n yapt klan çı· 

endi kanad annda 

yaııyan nefis Kaligos kelebek
leri ise, kanatlar nın altında 
çifte bebekli kocaman gözler 
gösterirler. Kanatlar yayılı ve 
batatağı olarak tersinden gö
rününce, bu hakikt bir baykut 
çehresidir. 

Halbuki, istirahat halinde, bu 
kelebekler kanadlarını şakuli 
olarak vllcudlarmın altına al
tına aldıklannclaa b · ç te bu 
g3rünümu göstermezler. Bu· 
nunla beraber bu garib ırözler 
b:rçok küçük kuşları korkut
mağa kafi gelmektedir. Bunla
rın karıısına kaligo kelebeği 
konuldufu zaman kuşlar ilk 
6nce gerilemişler, fakat kanat
lan kesildikten St'nra kelebe
ği korkmadan yemişl~rdir. 

KavakJ.arda 
Bizim ıkbmlanmızda yaıa

yan ve kurdu kavak ağacında 

büyüyen bir kelebek tekendi
ni lıorumak için çok tuhaf bir 
taklitcilik yapar: Bir ağaç kabuğu 
tızerind• bu kelebek yarı ku
rumuş bir yaprağa benzer. 
Fakat bi~ tehlikenin yakınbğı
m biasedınce, bilytik mavi göz· 
lll apiı kanadlannı açar, an• 
tenlerini kaldınr, sırhnı yu
varlaklaşbrır ve kamın ucunu 
kıvınr. O vakıt ltu srhel mah-
luk hakikaten gar p ve kor
kunç bir kıhta rirer. Natü· 
rar st Standfuss bu tebdil kı
yafetin aynşık ku~ tzerın
deki teıiriai kcılıııftol etmiştir: 
Eaket• kufu (kırmızı-bo az) 
ve 1.qtankara kuşu, böcekleri 
pek sevdikleri halde, bu düz-
me ucube karşısında gerile
mivlerdir. Fakat hilelerinin 
aonu gelmiyen kurnaz b'r avcı 
olan btılbUI kelebeğin etrafın· 
da bir defa dOnüp dolattık
tan sonra, hiç tereddilt tme
den onu yemiştir. 

Kelebek kurtları ise kabuk, 
JOIUD çıçek, ıronce, kuru filiz 
sıibi laer çefit nebat şe illerini 
kopya ederler. H tta bir Hint 
kelebeğinm kur arı b'r d ... 
tepe inde bir ço n b" r araya 
gelm k curetiJe bır çıçek go· 
rilnüşü yapar ar. itte o dukça 
uzak görllılü bir insıyaka de
li et eden b" canlı tablo. 
Bunların Amer da yaııyan 
bazı kardeşleri de en zehirli 
Jılanlama gCSrUn" nü m "kem
melen tak t ederler. llçlik 
boyda olmasına rağmen, bu 
taklit kuşlara kar ı on arı ko· 
rumak için çok miıe r ol
maktadır. 

Korku v rlcl ••kllle .. 
Diler b r ço an da ganp, 

korku verıci v a şa ırf cı şe
killer alırlar. D · manlarmı bny
lelikle korkutamadıklarını mı 
zzannedersiniz ? Yanılırsınız , 
lira dqnomal, ırizli ve ya 

vanJar da in•aolar kadar 
tereddiitle mukabele ederler. 
Lafonten ne güzel demişti: 
"Deveyi ilk gören adam bu 
yeni mahluktan kaçmııtır., ln
aanlar ıribi hayvanlar da AJ1cak 
bilgisizlik veya lireniş yüzüa-
den cesur olurlar. 

Hayvanlarda 
komedyacıhk 

Doirusunu söylemek gerek
se böyle mükemmel olan bazı 
taklitlerin sebebi ne kadar 
ataasa yıne hahıaamaz. Sanki 
bu komedyacıların, bu mahir 
tak itçileri bir çoğn arbk 11e
bebi kalmamış olan bir kana· 
val kılık değifimine sırf kendi 
zevk ve eğlenceleri için de· 
vam ediyorlar denilebilir. 

Çok muhteı»eldir ki bir lüb 
taklitciliği de olsun. Şu halde 
ıanat insiyakı bntlhı mahluk· 
lar arasına yayılmış demektir. 
Tabiat, çok iıtidadlı ban 
artistler gibi, bazen çok cö· 
mert davranır ve kudretini et• 
rafa yayar. Fakat önüne arka
sına bakması bilenler için 
dünyada güzel ık uğuruna sar• 
fedilen bu emekler daha çok 
heyecan verici birtey tasavvur 
Hilemes ve bu rtızellik el bir
lllblde en ıyi i ham sahibi olan, 
el<seriya adam değildir. 

Onun hayal ev0 nden veya 
yenilik isteğinden doian ıeyler 
ne ad r tuhaf görDnOrse fÖ
r ün un, tuh flık alanında da 
bazı hayvanlar hiç_ iiphe•iz 
b nda daha iy mı ha....-. .. 
!ardır. Oy denebilir ki bu 
•ı•kJar ~\:. hudutludu-
n ıon no llDa kadar 
yükselmekten zeyk •lmıt-
lardır. Meseli dünyanın her 
taraf ndn bulunan Hompter 
( mütevanüsetün cenha ) cin
cin inden zarlı böcekler vardır 
ki aklın alamıyacaiı kadar 
mantıksızdirlar. Ba zılan, hiç gtll 
yetiııpiyen yerlerde rül dike
nini taklit ederler, Bazıları da 
hububat, meyva ve va çiçek 
ıörlltine·fakat bunların kari
katörtı denecek derecede kopya 
cı kta il ri ıriderek girmi,ler· 
dir. Öyle W "-ae.. iıte
diklen teY• ıre k•clar benze 
medikleri göze çarpmaktadır. 
Göğüslerinin ön tarafının aıın 
d rece«le elişimı aayeıinde 
usun kta ' ıkınhlar, kanbur· 
lar ve birbirinden paha garir 
süsler kazandıktan sonra bu 
böceklerin göze çarpmadan bir 
yerd n geçm lerlne makin kal• 
mamı tar. Bunlar artık taklitçi 
değil, htzelci sayılabilirler. 
Hayv n organlzmaeının 

,ar#lılt• kudreti 
Bu ann zekAveönden ıüphe 

ed Is bile, organi&malan· 
nın yaratış kudreti ınkir 
edilmez. Kenni anatomile 
rile oynamışlardır Ye hiç 
bir yapma dilenci kanbur tak· 
makta, surat ~ta veya 
topall.-makta bunlar kadar me-

rısterememiıtir. Eğer 
l>u bocekler vücutlanndalri ba 
değişimleri kendilerine hiç fay• 
daıı dokunmakıızın yapmııtlar
aa, gerçekten artiatmifler. Fa· 
kat kim bilir, belki de. tabiat, 
kendi ya taP& çok kurulan 
adama, hcrglba yeni sllrprizler 
çıkararak guzel hakkındaki te
lakkimizi diima değiştirmek 
istememit midir? 

Din bir kıllklt bllc9' 
Bop boıuna vtıcuduna bia 

bir kılık veren bir bacek kar
şısında " Bu neye yarar ? • 
diye sorulabilir. Fakat MilO 
adasında bulunan VenOz hey-. 
keli kar'flunda da •yni aorup 
kendi kendilerine sordaldan 
uı~tiW~~ 



Hergün beş kelime ---Yirmi ikinci liste 
1 - Nakliyat - Taşın 

Nakliyat - Taşıma 
2 - Ve.,aiti nakliye - Taşıt 

(taşıma araçlan) 
Örnekler: 1 - Bir memle
kette taşın işleri, ekonomik 
ı.relişimle sıkı sıkıya ilgilidir. 
2 _ Deniz ta151tları arasında 
en ucuıu yelkcnlilerdir. 

S _ Emvali menkule - Taşılı 
mallar 
Emvali gayri menkule 
Taşıtsız mallar 
Örnek: Bay · · · bütün ta
şıtlı ve taşıtsız mallarım 

karısı üzerine çevirdi. 
4 - Tedvin ~tmck - Dergim ek 

ıylüdevven - Dergin 
Örnekler: 1 - Türkçe Ka-
musu, Şemsettin Sami'nin 
dergimiş olduğu eserlerin 
en iyisidir. 
2 - A . · · nm derginleri. 
arasında bu isimde bir eser 
hatırlamıyorum. 

3 - Kavanini müddevven -
miz - Dergin kanunlarımız. 

6 - Hayal Hayal (T. Kö.) 
Muhayyile - Sanay 
Örnek: Siz bu haberi sa
naymızda icad etmi~ olma-

lıc;ı ız. 

No : Ga t1.:mi1e gönderile
c } ı arda bu kelimelerin 
Os an ıc rı kullanıl:namac-ını 

•cı' 

rkes·n· bilen 
e yaz1 anlar 

Ank ra, 7 (A.A) - Hava 
tehli esini bilen yeni üyeler: 

- B. oller Ankara 
hıfzı h n ı ucssesesi kimya 

şe · ?.O lira, 
8 - B. Kutluay İnebolu 

tel t müfeitişi 20 lir&, 
8 - B. Ersoy İnebolu ha· 

, e ,nemuru 20 lira, 
fl 1 B. Mustafa Gedik 

po a memuru 20 lira, 
882 - B. Şevket Uğur mu-

habere memaru 20 lira, 
883 _ B. Fikri Maral tc

1
e-

fon memuru 20 lira, 
884 B. Soriano ve Hana-

nel Ankara rehberi ticaret tu
hafiye mağazcsı 100 lira, 

885 - Türkiye genel kim
yakerler cemiyeti An. 50 lira, 

886- Eski ehir ismini bildir
mek istenıiyen bir bnyan 52 
lir?. 

887- Korgenaral Naci Tı-
naz Eskişehir 4 üncü kolordu 
komutam 90 lira 

888- B. 1\ ust a Beypazar-
lı Eskişehir Pirinç hanı 40 lira. 

889- B. Ahmcrl Sefili zade 
50 lıra 

890 
lira. 

tacı 20 

891- l3. Mehmed Akşehirli 
yazıcı znde 80 Jira 

892 - B. l.Viurnd Fahri Gü-
mülcineli 100 llra 

893- B. Bahaeddin Sakar-
ya g. zetesi muhabiri 20 lira 

894 ~. Mehmed Ahmed bi
raderler Gümülcineli fabrika
tör Eskişer 1000 lira 

895 B. Durmuş Mihalic-
cildi Eskişehir 50 lira 

896 1 B. Mestan kabzımal 
Eski ehir 50 lira. 

8 7 - B. Derviş keresteci 
Eskişehir 40 lira. 

898 - B. lsmail Küflü zade 
100 lira. 

899 - B. Rüstem Feyzi 
doğrama fabrikası Eskişehir 

:)0 lira. 
00 - B. Aziz zeytin zade 

Eski ehir 25 lira. 
901 - B. Dr. Ihsan Eski-

ıehi 25 lira. 
902 - B. Kadri mütekait 

miralay Eskişehir 30 lira. 
903 - B. Enver borsacı 

oğlu simsar lzmir 20 lira. 
904 - B. Naci Berlas T. H. 

K. lzmir S. başkatibi 20 lira. 

Di.in deniz sporları yurdunda deniz mevsımı
nin ilk şarpi yarışı yapıldı. Ku!übiin güzel bir 
şekilde süs ennıesi bütün gelenlerin memnuniye
tini mucip oLnuştu. Saat 17 de başlaması ka
rarla1tırılan deniz yarışına havanın mür,ait o!ma
ması yüzünden bir s::ıat geç boş'anabi m:ştir. 
Tam vaktmda kulübün birinci başkanı General 
Kazım Dirik ve belediye başkam, mıntaka spor 
ikinci başkam Bay Reşat Leblebicioğlu kulübü 
şerf'flendirdiler. Yarışa mevcut şarpilerden an~ 
cak üçü girebilmiştir. 

Kulübün tam karşısında Uyanık gemisi de 
demir atmıştı. Hakem heyetinin işareti ile yarışa 
18 de başlandı. Refik, Tahir ve Hasan l aptan 
derhal faaliyete geçtiler. Bunlnrdan Hasan kap
tan en önde bulunuyor. Halbuki Refik kuvvetli 
esen inbatı nazarı dikkata a arak rüzgara doğru 
tentesini sürükliyordu.Hasan kaptanın mentlerek 
içine düşm si Refik'in birinciliğin katileştiriyordu. 

Netekim de böyle oldu. Refik digerlerinden 
evvel mendirek kenarından dolanarak feneri 
dönmüş ve mendirek içerisinden geçerek kulüb 
istikametine doğru bütün sür'atile gclmeğe mu-
vaffak olmuştur. Refik'in geli i Uyanık gemisi 
tarafından düdükle selamlanmıştır. Refik bu su-
retle birinciliği 55 dakikada kazanmıştır. Tahir 
bir saat 7 dakikada ikinci gelmiştir. 

Yarıştan oonra Vali General Kazım Dirik lrn
lüb azasına güzel bir söylev yaparak bugün 
toprağa gömülen Izmirin kıymetli evlidı Vası
fın ruhunun taziz edilmesi ve bu meyanda iz
mir denizciliğine büyük hizmetleri dokun~n 
merhum Bay Rıfatin ölümünU hatırlanı k için 
kulübün denize bir çelenk atılacağını söyleruis 
ve bu çelenk hnzırun huzurunda denize atıl
mıştır. 

ku 
Hava < ru 
Yapı aca 

Bugün Tayyare kurumu için yapılacak maç
lara başlanacaktır. llk maç saat 16 da Göztepe
lzmirspor ikinci maçta Eaaf 18 de Altay-K.S.K. 
takımları arssında olaccaktır. Hava tehlihesine 
yardım maksadile tertip edilen bu mUhim maç
lara halkımızın büyük alak gösterece wrini ümit 
ediyoruz.Gençlerimize şimdiden muvaffakıyetler 

ı 

dileriz. I ı ı 1. ıell.euli bfr , a1·z1ı 
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a 1 i ' 
ehi esini 

·ıe ler 
Burdur, 7 (A.A) - Halke

vindc ilbnym başkanlığında 
yapılan bir toplanbda ilbay 
hava tehlikesini anlattı ve İs
met İnönünün söyleAinden bazı 
parçalar okudu. Bundan sonra 
hava tehlikesini bilen üye yaz
mak için ırruplar yazıldı ve 
ilk anda 130 kişi üyeliğe ya
zıldı. Bunların kaydettirdikleri 
yiik~nler üç bin lirayı bulmuş
tur. Üye sııyısı yakında g-eniş 
ölçüde artacaktır. 

Uşak, 7 (A.A) - Hava teh
likesini bilen üye yazmak için 
{ehrimizde hazırlıklar yapıl
maktn.dır. Hucrün balkevinde 

CJ 

büyük bir toplantı yapılmıştır. 
iş B nkası işyarları aylıkların

dan yüzde ikisini hava l.uru
ruuna v rmeyi kararlaştırmış

lardır. .. , .••.....•..•.........•.•.•........•.••• 
905 - B. Saim Kö'>en T. 

H. K. lzmir Ş. tahsildarı 20 
lira. 

906 - B. Abdullah Özkent 

İzmir Piyun~o S. 20 lira .. 
907 - B Emin Tecer .zmir 

Piyango S. 20 lira. 
908 - r nyan Nimet Derbi 

İzmir Piyan~o S. 20 lirn. 
909 - B. D. Fransez Y etu

salmi lzmir 30 lirn. 
910 - B. Sah•ator Barki 

Herman , prcr İzmir direlctörü 
20 lira. 

911 B. Nafiz Mustafa 
lzmir kağıt tüccarı 30 lira. 

912 - B. Mustafa Delen 
lzmir kağ;t tüccarı 20 lira. 

913 - B. Davit M. Z. S:di 
deri tüccarı 30 lira. 

914 - B. S. Y. Nahum 
Danüb sigorta Türk :-ncnım 
Ş. lzmir acentesi 20 lira. 

915 - B. Alabay T. H. K. 
Muğla Ş. Muhasibi 20 lira. 

916 - Ankaı·a Akt r oğul
ları tccim2:esi 500 lira. 

ay 
o 

a 
it om ş ıan arma r 

Ankara, 7 (A.A) - Haber lerine davet edilmiştir. Kay-
gazetesinin 6/6/935 nushasında makam vekili bu davette jan-
neşredilen Sason vak'asının darına müfrezesini çok geride 
oluş şekli şöyledir: bırakarak arkadaşlarile bern-

Sason kaymakam vekili Rid- her gitmiş ve geceyi Harbatta 
van Sayım ve gizli nüfus yazı- geçirmiştir. 
mı işleri için 25/5/935 de ya- Ertesi gün köyden ayrılış 

akabinde yerli mem\.ırlarla bazı 
nına Sason müftüsü, belediye 
katibi, maliye tahsildarı ve köylüler arasında şahsi bir mü-

naza vµkuu sırasında kayma
Jandarma kumandanile bir müf- kam vekili de bilinmeksizin ya-
reze alarak Goy lcöyüne it- ralanmış ve ölmiişti.ır. Şehit 
miş ve bu köyde iken l Iaı b:ıt o!mt. ve i ~kencc görmüş jan-
köylüleri tarafından lcendi l:öy- darma yoktur. 

~<>--

Ü ·· n şehit ie ~~ e 
oş u ulc vai· 

Malntyn, 8 (A.A) - Halkc
vin~e yapılan toplantıda hava 
tch!ı esi mevzuu üzerinde rre
r<."gi kndnr söylev1cr soylendik- 1 
ten soma üç kom:te teşkil 
edilmiş ve üye kaydına baş
lanmıştır. Halk bu top'.anbda 
ço heyecanlı idi. Kayd işi 
ateşli ve içten istekli gi~iyor. 
Tecim işlerilc uğraşan lsmail 
Sonuğlu S'JO lira vermiştir. 

Sivas: 8 ( A.A ) - Vilayet 
j?enel kurult y sa!onunda i!bay 
vekili Baselin başkan'ığı altın
da biiro şefleri toplantısı ol
muş bütün ilb::ıylık işyarlarını 
ay!ıldarıom yüzde ıkisini vere
rek bava tehlike~ini bilenler 
kurumuna yardımcı uye olma
ları onaylanmıstır. 

-e-Ql'P----~~~~ 

.. e ., .. şa 
tay11 a"t 

Trhran, 7 (A.A) - Hususi 
muhn' 'rimiıden: 6 Haziran 
1935 İran kamutayınm onuncu 
devresi Sa Majeste Şehinşah 
tarafından 4lçılmıştıı-. Açış söy
levlerin· n siyasa kısmında en 
basta Türkiye İran ilgilerini 
a ılatarak heçmiş zamanlarda 
hu iki devlet ilgilerinin tam 
hır do uk yaratm·ş olduğun
cl n uz ,un bu'.unduklarını her 
i~ i tarafın gösterdiği iyi niyet 
ve geniş çalı"ma sonucu olarak 
n ada iyi bir dostluk ba ·tadı
ğm•, Tür},' yeye olan gezileri 
ve cumur ba<;kanımızla gö üş
melcrin" n k1ymelli ve bu ko
nu ma nrın bütün nnlaşınaınaz
l:k arı ortadan 1.aldır rak ye
rine dostluk ve l.ardeslik iz-

Bnlıkesir: 8 ( A.A ) - Hava 
tehlikeı;ine karşı durmak ıçin 
burada da çalışmalnr başlan
mıştır. Bu maksat C. B. P. ku
rağında ilbay ve parti başka
mmızııı da iştirakile bir toplantı 
yapılarak hava tehlikesini bilen 
üye kaydına başlanmış~ır. Bil
lıkcsir hail ı bu büyük yurd 
işine büyük bir ili"i gk~termek
+-dir. 

1 !erinin y ... r tuttuğunu ifade bu
yurmus ard•r. 

Bu y1!•n yc:ıi kararlarından 
o!arnk bundan sonra saylnvla-

l
nn kaınutayda başı açık bu
lunmnlnrını ve } arından başlı
yarak şapka giyilmesinin karara 
alınmasını cmrctmislerdir. 

n 
,, rz.7LJ'/ '///7/77//7///////'/. "//. 

Te:fri1~a .N"o 40'gm!IC:l!lfl, 
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Şimdi sararmak sırası 
Mor- _ Renuçi neden bana kötü-

lük istesin? Senin gibi 0 da, 
öyle sanırım ki, benim mühen· 
dis olduğumu bilmiyordu. fa
kat o kimdi? söyle, haydi söyle, 

gaya gelmişti. 
Demek ki bu sözde banker 

de onunla aym maksadı güdü
yordu. Batistinin keşfinden de 
haberi var mıydı. Acaba hırsız 
ve katil o muydu? 

Korkunç bir endişe kaibini 
burktu. Fakat şu .halde Kam 
işi biliyordu. Kt'ndisine yalan 
söylemişti. Nasıl ki Marsilyadan 
beri zaten her üçü de birbirine 
yalan söylüyorlardı. 

Laoslu kadın hıç tavrını de
ğiştirmeden bu erkeklerin ko
nuşmalarını dinliyordu. 

Morga bu akşama varmaz 
sırrım ağzından koparmnğa 

kendi kendine yemin etti. 
Gümrükçünün evinde yemek 

pek neşeli geçti. Adamcağız, 

Fransadan gelen yurddaşlarile 
Fransızca konuşabildiğine sevi
niyordu. 

Yukarı Laosda teftişte olan 
hep ayni birkaç memurdan 
başka, deniz kıyısından bu ka
dar içerilere kadar sokulan 
gezginler pek azdı. 

Zavallı Batistin·n başına ge
lenler hakkında istediği izaha-
tı Banot Laüslu kızla yalnız 
l a1acağı dakikaya bırakdı. 
Bu ilk karşıl şmada, ana vata
nın şanına bir kaç şişeyi kay· 
gu uzca boşaltma. • mürnlcahdı. 
Gıcc yarı ı olmu tu. Hala sof
rada idiler. Renuçi ill:: olar k 
ayrılma w a ınü ad istedi. Güm
rt lcü yolcuları. kendileri için 
ikı oda hazırlan ış olan tab

yeye çıkardı. 
_ Eğer Kam ben'm ev·mde 

}Ct i 'k r mi ya k i ter e, 
onun için de b'r .ır v r. 

Loac u kız ',abu) ctm k 
üzere ·di. Faknt ~ orga gum
rükçüyü bir kenara çekerek 
aralarındaki durumu anlattı. 
Baba adam: 

- Anladım, dedi, ve tebrik
ler .. Herkese Allah rahatlık versin 

istiyorum. 
Farkında olmaksızın ellerini• 

sert mengenesi şimdi genç 
kadının narie etlerini eziyoı du. 

D. .. tu·· d:ictü Az kalsın 
iZ US "" • 

bayılacaktı. Zayif bir sesle: . . 
- Paskalın bir dostu ıdı. 

dedi, Batistinin orada albn 
bulduğunu biliyordu .. 
Şimdiden perde açılıyo:du 

Morga sert sert devam ett~: 
- Nasıl biliyordu? Parıste 

.. 'd'? 
aşı kını görmüş mu J ı. 
Kamın çehresi bozuldu: 
_ Hayır... Hayır... Mektup. 

laşıyorlardı... Ah, birak benı. 
acı bana! .. 

Morg ellerini açtı. ~en9 
kadın döşeme üzerine duştiL 
Onu kaldırdı, yatağa uzatb, 
yavaşça, muhabbetle söz sö!
liyer k ona emniyet vermcge 

çalışb. 
Fakat takatsız düşen La• 

1 delicesine bir korku 
osu b'l 
içinde idi. Bütü~ öğr~ne 1 

-

diği şey şundan ıbaretti: 
Her ikisi de Korsikalı olan 

Batisti ve Rcnuçi müstemleke 
· nda yazıl· ordusuna aynı zama · 

mı lardı. Afrikada, Çin Hindiı• 
tanında ayni alayda bulunmuş• 
lardı. Tatilleri bitine ay~lm .ş· 
hırdı. Rcmiçi Fran aya gıtmı~, 
Batisti ir:c; yerli alayına girmit 

idi. 
ki ndar:ı mektuplaşıyorlardı( 

B tisti Laosta bir altın madeni 
ke fcdince, e,. ·nci içinde bu 

nsı ark d ınn da bildirmi ti. 
Kamın d oI...uduğu bir mek .. 
tupta keşiften nnsıl istif dt 
edebileceği hakkında ondu 
ögüt istiyordu. Zira Rcnuçi biı 
bankada memurdu. 

> ı tcır -

Renuçi hemen ayrıldı.Delikanlı 
çarşaflı bir tek l·arup y tağı • 
olan geniş odada ınetresilc 

B sın kurultayının 
saygı ını c vapl dı 

Ankara, 7 [A.A] - Birinci 
Basın Kurultayı çalışmasına so'
verirken kendisine göstermiş 
oldugu ba21ılık duygularına 
karsılık olarak Başbakan ismet 

yalnız kaldı. 
Fakat Morga ) atmağı aklına 

getirmiyordu. 
Kama doğru ilerledi, bilek-

lerini yakaladı, gözlerini Laoslu 

kadının gözlerine dikti. O, kor
karak, geriledi. 

- Rer.uçi kimdir? Dedi, sen 
onu tanıyorsun ve bana yalan 

'I: 

lnönü kurultay Başkanı Şükrll 
Kayaya şu tezkcyeyi gönder· 

miştir: 
Şükrü Kaya sayın lçbakanı 

ve birinci basın kurultayı bai-
söyledin. 

S I . kanı; 
- Ya sen? en ya an söy- Basın kurultaınnın değerli ve 

lemedin mi? J• 

B k d 1 d b·ı· önemli ödevini bitirirken de 
irisi en i rini uya ı ır 

korkusile kısık sesle konuşu- bana karşı göstermiş olduğu 
yorlardı: bildirilen içten duygulannı kı 

-Ben ileride tasarlarımı sana .vanç ve teşekkürle karşılar 
kurultayc O!hnnn . değerli ka

açacaktım. Memleketinde ynpa-
rarların taptanmasına d~ başa

cağım işin aşkımızla ne ilişiği var! 
rıklar dilerim. 

Fnkat sen Renuçinin kim ol-
~ ı·ı· ."»···ık aheı·ler·. dnğunu biliyorsun, niçin geldi-

ğini de biliyordun? · Teklrdağda ilk Arpa 
- Ah, diye inledi genç ka- TEK.RDAG 7 (A.A) - Bu-

dın, ben sana ondan snkınm - gün borsada ilk Arpa satıl-
yı tavsiye etmemim·ş idim! mıştır. 

Kendisine aşkın bütün Zar~ h hayvanlarla avar, 
taşkın zevkini tanıtmış TEKİRDAG 7 (A.A) - Za-
olan bu sevgili vücuda rarlı hayvanlarn nçılan savaı 
acıdı. Gerçekti, ötekine sonunda ilimizde 12 bin 165 
karşı onu korumuştu. karga, 7220 knrga yumurtası 

Delikanlı eHerini biraz gev- 20 karga yavrusu, 524 domuz 
şetti. yok edilmiştir. 

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

"' ra 
120 bin rayı d··ıı verdi 

Ankara, 7 (A.A) - Hava kurum başkanı B. Fuat Bulca 
tehlikesini oıılemek için Türk kurumun murassa madalyasını 
hava kurumuna 120 bin liralık B. Adurrahmanın göğsüne ta-
bir yardımdn bulunmaiı yük- karnk kendisini kutlulamısbr. 
lenen inşnat müteahhidi B. Ab- B. Abdurr hman Naci bu yar-
durrahman Naci Demirağ bu- dımda hiç bir usnomallık olma-
gün Türk hava kurumu mcr- dığını söyliycrek büyük bir 
kezin vDken · ni teılim etmis ve alcak srönüllülük .sıösterJD.i ti..r. 



Hava kurumu için 
Denizli' de savaş 

-·-·-· llhry l~ uat Tuksaluı ıılus evindeki öyJevi 
De;'z.li, (Özel) - Arka-
aş nr! Bu önemli ödev~ Her 
· rl o..,acaktır! Biz Denizli-

er de ön safta buJunacaiız. 
u illerden geri kalmıya-

a ız. . . Başbakan İsmet lnö
· ıı •ı önemli ve deierli hita
esi hepimizi İfe, ödeve çağı
ıyor. Bu iş ve bu ödev bir 

yurd işi, bir hayat iıi, bir dev
rim işidir ... 

4 Haziranda Ilbaylıkta yapı· 
lan toplantıda bütün daire 
buyurmanları. kurumlar baş
kanları, büro heyeti . . Ve da
ha bir çok zevat hazır bulun
muşlardır. Bu toplantıda ismet 
lnönünün önemli işareti üze
rinde durulmuş ve alınması 
lazım gelen tetbirlerin nasıl 

olacağı konuşulmuşıur. 

Toplantıya başkanlık eden 
ilbay Fuat Tuksal başta ol
mak üzere daha bu ilk kurul
tayda elliden fazla aza yazıl
mıştır. 

Bu özel konuşma nihayet 
5 Haziran ıaat 18 de ulusevi 
salonunda gene ilbayın başkan-
hğı altında yapılan genel top
lantıda bir kerre dada tekrar 
edildi ve bu ödevin değ-er ve 
onemi üzerinde ilbay Fuat Tuk
sa ın veciz söylevi dinlendi ... 
Salonda bay, bayan \...öylü, şarla, 
memur ve serbest i~ adamın

dan ibaret büyük bir kalabalık 
vardı. . Ulusevi bandosu daha 
enelce ulusal marşlar çaldı. 

Nihayet Ilbaym değerJi ve 
öaemli söylevile hava tehlikesi 
birkat daha gözlerimizin önüne 
.erildi. ilbay Fuad Tuksal söy
levinde dedi ki: 

- Sayın arkadaşlar: Ba,ba
kan ismet InönimCn büyük hi· 
tabesine, degerli ve önemli ola
rak yurtdaılara gösterdiği ulusal 
amacı işaret eden söylevlerine 
ve bu savaşın hepimize düşen 
öaem ı ödevin kuts:tl durumu 
ha kındaki buyuruklarma bir 
tek söz katacak değilim. Yal-

mz büyük tehlikeyi anlatan 
Başbakanın işaretlerine ve 
gösterdiii kutsal amaca vakıt 
iCÇİrmeden koşmanın hepimize 
düşen bir memleket ve ulus 
borcu olduğnnu bir kez daha 
söylemek isterim. 

Buıün hava tehlikesi açık 
bir hakikat olmuştur. Ayak
lanmış ve yürümekte olan teh
likeye karşı ne yapmak la:ı.ım
se yapacağız.. Tehlike karşı

lanırsa durdurulur, bertaraf 
edilir. Yarınki ml.tlak ve feci 
tehlikeleri havadan beklediği
mize göre biz de acun gibi 
kuvvetli olarak havamızı namus 
perdesi olan ocaklarla kapa
mak zorundayız... Bu savaşta 
hepimiz ayni kaPaatteyiz sanı
rım. Türk ulusu her şeyi ba
şarmıştır. Bunu da yine başa
racak yalnız bu kutsal işte yi
ne Başbakanın işaret ettiği gi
bi sürekli ve önemli yardım 
gerektir. Bu iş için açılan se
ferberliğe bütün iller gibi ili
mizin de. girmesi gayet tabii· 
dir. ( Alkışlar ... ) 

Sözü uzatmak boştur. Çünkü 
büyük başbakan bütün baki
katı ve hepimize düşen kdevi 
söylevlerinde i arct buyurmuş
lardır. İsterseniz bu değerli 
sözleri bir kez daha tekrarlıya
Jım dedikten sonra ismet lnö
nünün hitabelerinden bazı par
çalar okudular; ve sürekli al
hşlarla sözlerine son verdiler. 

Arkadan encümcnikatib bay 
Abbas aza kaydolmak için ne 
yönde hareket etmek icap et· 
tigini anlattıktan sonra kısaca 
hava teklikesinin önemli bir 
ödev ol41uiunn anlattı. sonra 
halk çoşkun bir akış uçak 
kurumuna oğrayarek '"za yazıl
mağa başladılar. Aza kaydı 
2'Ün geçtikçe artmaktadır. De· 
nizlıler bu işi bütün değerile 

anlamışlardır. Ve bu seferber
liğe candan koşmaktadırlar. 

Tarhan Toker 

Hava tehlikesini bi en 
Uye yazmak • • 

ıçın 

Pazartesi 
lantı 

•• •• gunu 
daha 

büyük bir top
yapılacakt!r 

l Bay Mazlum Işçile 

srkreteri 
Esnaf birliği u 

enci 

-

Hava tehlikesini bilen üye
leri yazmak ve bu işler üze
rin e çalışmak üzere hava 
kurumu lzmir şubesi yönetim 
kuru una lkbaylıktan: Ilbaylık 
tarım Direktörii Bay Zuhdu 

Baysal C.H. Partisinden: Es
naf ve al a i bankası girektörü 

Bay Galip bakkal ~r 
başkanı üye olarn.k 
lerdir. 

Hav, kurumu Izm ubesi ı 
yönetim kurulundan bu 

bay Akif 
Tcc·m \.. cndü ri oda m· 

dan: Bay ükrü Cevahirci 
Baro t kurulundan: 

Avuka b a Nnıuh 
Sağlık odası 1 uru undan: 

doktor bay Rıfat Pala 
lıçiler b · rliği kurulundan: 

iı e!erden teşekkiıl c en bü- l 
yuk ;şçen kurul önü üze!ek' 10 l 
-6- 935 pazartesi "ünü ~aat l 
15 te havı:ı kurumunda izmir- ı 
deki banka direktörlerinin de 
iştirflkile büyük bir top'antı 
yaparak derh 1 harekete ge
çecektir. -· ....... . 

Vasıf Çınar 
Caddesi 

Şarbayın teklıfi üzerine en· 
cümene iki Lise arasındaki 

caddenin Vasıf Çınar adile ad

Janma .. ı kabul edilmiştir. 

Şarın sağlık işleri 
Belediye hekimleri dün bele

diye başkanı doktor bay Beh

et Uz'un ba kanlığı altında 

oplanarak iıç saat ka

dar şehrjn sağlık işleri hak

nda gonişmiışlerdir. Hekim-
er yapbkları işler hakkında 
aıkana izahat vermişler ve 
buı yeni direktifler almışlu

dar. 

Yeni mülkF• 
Taksimat 

Türkiye lıudutl .. rı iç.nde 

muhtelif bütçe.erde yapılan 

miılki yeni taksimat a't bir bil

dirim iç işleri bal n ı w ndan 

Ilba} lsğa gelmiştir. --yazlık eki.~ ş 
Ba akanlık istatistik genel 

direktörlı.iğünden İlb ylı w a ge-

en bir bildirimde yazlık ekiliş 

hakk nda tutulucak istatisfk 

iç"n ı·zımgelen ma ğmatın za

manında gönderilme · · iril

mi,tir. 

-Y'enl Asır 9 Haziran 1935 

Yet~~!~~neğil Son Dakika 
. ... . .arıı f 

• .• • - i 

• • 
Burnava Tarım okulasında 

zeytin mütehassısı Bay F eru
hun nezaretinde zeytin çekir
değinden fidan yetiştirmek 
için yapılan deneme muvaffa. 
kiyetle sonuçlanmışbr. 

Tiirk'yede çekirdekten zey .. 
tin fid nı yetiştirmek için ilk 
defa deneme yapılmış ve üç 
ayda fı kırtma temin edilmiş
tir. Ha buki daha geç zaman· 
da fıskırması lazımgelirdi. 

Erken fışkırmasmın sebebi 
gösterilen bakımdandır. 

İlk okularda 
Şehrimizdeki ilk okulalarda 

dünden itibaren beşinci sınıf 
talebe .. inın mezuniyet imtihan
fo.rm bcşlanmıştır. lmtHıanlar 
saat on üçe kadar sürmüştür. 

10 Haziranda liselerle orta 
okulalarea o'gunluk yoklema
ların basları caktır. 

Geçen yıl ardım rne. uniyet 
imtihanlarında birkaç dersten 
kalmı~ olanların mezuniyet im
tihanları c!a 15 Haziranda baş· 
lıyacakhr. Olgunluk ve mezu· 
niyet imtihanları 25 Haziranda 
bitmiş olacaktır. 

T uring kulüp 
Pek yakında Çeşmeye 

Seyahat yapacak 
Turing ve otomobil kulübü 

yakında çeşme plajlarına bir 
gezinti tertip edecektir. Ge
zinti otobüslerle yapılacaktır. 

Evkaf idaresinin Çeşmedeki 
bir çok evleri onarılmış ve ılı-

caları modern bir tekle sokul
muştur. 

Kulübün ııezintisi münase
bctile bu ılıcalarla plajın açıl
ma şenliği de yapılacakbr. Ge
zinti tarihi henüz tespit edil
memiştir. 

Ceza gören 
oför er 

iki otobüs, bir taksi ve üç 
kamyon şoförü sür'atle gittik
lerinden onar lira para ceza· 
oına çarptırılmıştır. 

Sivrisinek 
üca elesi 

Belediye mevsimin gelmiş 
olması hasebiyle Sivrisinek mü-
cadelesine büyük ehemmiyet 
vermeğe başlamış ve şehrin her 
tarafında memurlarını faaliyete 
geçirmiştir. Memurlar Yahlar, 
Karşıyaka ve sair semtlerde 
ev ev dolaşmakta ve kuyulara 
Mnzot dö iı.üp dökülmediğini 
tetk'k eyi m l~tedir. Dökme
m~ o an ardan b "er J: ra c za 

d r. 

m 

P yır iç"n h:ııiçte•ı el ce · 
e ) a n ~ ta ed.l ce 1t ko. y
lık lnr iizeıinde gurü ülmüşhir. 
Panayır yeri transit yeri olarak 
J;abul cdiJmişf r. 
Panayı da nabş yapmak is

tiycn ler çok müsait ıart!ar da-
hilinde satışlurını yapabilecek
lerdir. Ecnebilerden geçen sene 
ıs miş o an banka teminat 
m ktupla ı bu yıl aranmıyacak
tır. 

/' ömürcüler 
Cumarte~i açmak istediler 

Ş\;hrim · zde d kömürcülerden 1 
beş kişilik bır grup dün sabah 
vah n uavinr ·'ne müracaat ede-
rek hafta tatili kanunu muci
biııce belediyenin dün sP.at 
13 ten son a dü ·n r m ka
pay ca - ını ve 1 o
m'" r ·n zaruri ihtiyaçtan oldu-
- nu uyliycrek d . kkanlarının 
kap t nı is · rd"r. 
Var mu v'ni kanun mucıbi ce 
saat 13 ten sonra dükk-nla
rını kapatın arı lazımgeldiğini 

kend'lerine bildirmittir. 

Baldvin kabinesi hakkında lngiliz 
Gazeteleri neler yazıyorlar 

Londra, 8 (Ö.D.) - ( Tay
mis )ı?azetcsi eski başbakanla
rın bir şefin idaresi altında ayni 

kabinede iş birliği yapmalarına 
inıkiin veren Fransız parlamen-

to rejimine beienini biMirmek· 
tedir. 

Londra, 8 (Ö.D.) - lngiliz 

gazeteleri Baldvin kabinesinin 
kuruluşunu tefsir ediyorlar. B. 

Eden Portfoysüz bakan sıfatile 
uluslar kurumu baş delgeliğine 

tayın edilmiştir. B. Baldvin Dış 
bakanlığına daha tecrübeli bir 

zah ~eç.irerek onu yalnız F o
reyn Ofiste hıtmak ve uluslar 

kurumu işlerile uğraştırmamak 
maksadını takip etmiştir 

Yeni kabine büyük bir ilgi 
uyandırmamııtır. Zira çoktan 

bekleniyordu. B. Baldvin epi 
zamandanberi hükümeti filen 
idare ediyordu. Şimdi mes'uli
yet gibi şerefin de ona ait ol
ması doğrudur. 

u Morning Post ,, B. Makdo· 
naldın en nazik bir devrede 
İngiliz politikası üzerine kendi 
nı markası vurduğunu ve kentli 
arkadaşlarına karşı ülkeyi kur
duiunu yazıyor. 

Hava Tehlikesine Karşı 
Ulus ödevlerini heyecanla karşıla-

maktadır - Uçak günleri 
lıtanbuJ 8 (Ö. D.)- Hava teh ikesine karşı ulusun il2iıi her tarafta gittikçe daha cotkunlan

maktadır. 

Halkın alakasına bir karşılık olmak üzere hava kurumy her iki ayda bir tayyare günü yapacak 
ve o gün ulusa hava işleri hakkında en geniş izahat verilmekle beraber candan yaphğı yardımın 
ne kadar yerine sarfolunduğunu ırösterir açık hesaplar da ortaya konulacaktır. 

Bundan başka Aiustos ayı iç.inde bir tayyare haftası yapılacak ve hava tehlikesine karşı 
alınan ve alınacak müdafaa tedbirleri üzerinde durulacaktır. 

Kabine buhranları yüzünden 
Korkulu durum artık geçmiştir 

Londra, 8 (Ö.R) - Fransa 
ve lngilterede kabine bubran
lan yüzilnden büyük Avrupa 
meselelelerinin geçirdiği du
nım de•nesi bitmiıtir. Pariste 
La a "abinesinin kurulması, 
Londrada B. B ldwinin yeni 
bir kabine yapması büyük bir 
siyasal faaliyetin başlan-

gıcı olacaktır. 
Londra ve Paris hükumet-

leri Avrupanın genel duru-

mundaki gerginliği gevşetmek 
için doğu hava andlaşması, 
Alman deniz teslihah i'i ve 
dikenli Italyan-Habeş anlaş
mazhğı gibi pnün meselelerini 
ele alacaklardır. 

Londra gazeteleri Fransız 
dış bakanlığında B. La•alin 
bulunmasını hoınutlukla karşı
lıyor ve Fransız dıı siyasasının 
aynı yolda yürümesini müm
kün kılacağı gibi Londrada 

B. Briyanm yerini dolduran biı 
diplomat gibi görülen B. La· 
valın barış, anlaşma ve uzlaş· 
ma siyasasına devam edeceği
ni ileri sürüyorlar. Bununla be
raber bazı İngiliz gazeteleri B. 
Lavalin dış ıciyaıanm ezici yü
kiinden başka iç işleri ve va
him finans meselelerile de baş
bakan sıfatile uğraşmağa mcc
bu kalacağını göz önüne geti
rerek buna t~essüf ediyorlar. 
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istedikleri 
Fr ns inden üstün bir 

Bu filo lngiltere için bile 
tehlike sayılıyor • 

l 

Jııail". .. lo i11 
Londra, 8 [O. D.] - Başla

mış olan lngiliz - Alman deniz 
konferansı çok büyük ilgi ile 
takıbedilmcktedir. Ingiliz ami
ralJığı, lngiliz filosunun yüzde 
35 i derect:sinde bir Alman fi. 
losnnun, nispeten dar bir böl
gede tahşid edilmiş olacağı 
için, büyük bir tehlike olacağı 
fikrindedir. Şimal denizindeki 
400,000 tonluk Alman filo~u
nun karşı~mda lngilterenin yal
nız Annyurd filosu bulunacak
tır ki, Alman gemileri kadar 
yeni olmıyan 350,000 tondan 
ibarettir. 

İngiliz deniz uzmanlarının 
s"yledil .. lerine bakılırsa Almlln
l r tarafında i tenilen tonaj, 
Fransa ile eş'tlikten fazladır. 
Gerçe Fr.ınC'anm da 400,000 
tonluk harp gc i eri vardır. 
F kat bunl r Almanlarınkiler 
gibi pek yeni gemilerdeğillerdir. 
Fazla olarak Fransız filosu 
birbirinde• uıak bir çok de-

Vılson zu·hlısı 
nizlere dağılmak mecburiye
tindedir. 

İngilizlerin en çok merakla 
bekledikleri bir noktada Al
man Amiralının aradığı tonajı 
ayrışık muhtelif cins a-emiler 

arasında nasıl üleştirmek iste
diğidir. 

Alman den!z teıgahli:ırma 
şimdiden sipariş edildiği bildi
rilen 500 tonluk denizaltı ge
mileri bilhassa üzüntü uyan
dırmaktadır. 

Amirallığın fikrince bugün-

kü durum 11 Londra andlaşma· 
smdnki acele hareket madde
sinin yer bulduğu tipik bir 
durumdur. 

Bu maddeye göre, andlaş

ruadn yer almamı ülkelerden 
h • nngi biricıi apansız inşaata 

ı!İri irse andlaşmayı imza etmiş 
olanlar hiçbir formaliteye lü
zum olmadan kendi tonajlarını 
arttırabilirler. A ln aıılc11·11 

fil odur 

Do. la c ırl 
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Kraliçe Elizahet Dokuzuncu Şarl'ı da 
namzetleri arasına katmayi düşündü 

Fransada dokuzuncu Şarl 
tahta geçince Kral.içe Elizabet, 
aşıklar a ayına bir Fransız kra
lını da katmak hevesine düştü. 
Fransanın Londra büyük elçi
sini nezdine çığırarak tahrik 
edici, gıcıklayıcı binbir şey l 
ıöyledi. Oynak halleri, dekol- ı 
tesindcn taşan göğüslerinin 
kabanklarına ,ekiller veren 
iç çekişlerile ıavallı sefiri am
bale etmiş gibiydi. Maksat, 
dokuzuncu Şarllıa da kraliçe 
Elizabete talip olmasına zemin 
hazırlamakb. Eliıabet bu yeni 
namzedin henüz bir çocuk ol
duğunu biliyordu ama Katerin 
de Medicinin duyiulan Ye dü
şünceleri üzerinde tesir yap
mak emelindeydi. 

Dokuzuncu Şarl on yaşın
daydı. O ise bütün başdöndü
rücü sevimliliğine, kadınbiına 
karşı ne de olsa 25 yaıındaydı. 
Yirmi beş yaşın olgunluğunu 
taşıyordu. Bunula beraber tah
mininde aldanmamıfb. Katerin 
de Medici lngilir. sarayından bir 
tohum olarak ortaya ablan bu 
fikri dddilikle karşılamıştı. 

" Sevgili bir hemşireyi ken
dime öı evlid edebilirsem sa• 
adetim iki kat olacaktır. ,, di
yordu. Bu karııhklı aYanslar, 
flörtler cazib olmaktan uzak 
sayılmazdı. Zira iki büyük ulu
sun mukadderab keriade oy
namyordu.Paris Ye Londra ara

~;ında posta çantaları gidib ge
liyor, birbirinden hararetli mek
tublar teati olunuyordu. 

lsveçli Prens Eric'in ensekir. 
atına tefenuk etmek içia 
Katerin De Medici Kra
liçeye dört tuvana at tara
fından çekilen bir araba göa
demıiJti. Londı ahlar çok za
manlar Londr:a sokaklarında 
heybetle dolaşa• bu arabayı 
hayretle aeyntmiflerdir. Kır· 
mızı kadifelerle alba yaldızları 
ile ~özalcı olan bu ısaltanat 
arabasıaa gömülen kraliçe et
rafına mağrur ilakıılar atarak 
ilerlerken ay köpekleri arabayı 
takip ederlerdi. 

Elizabetin iyiden iyiye tab
ının ettiği sribi bu İngiliz -
Fransız ittifakı bütün dünyayı 
korkutmuıtu. Sarayda misafir 
bulunan yabancı prenslerin hoş
'lUt~uz.luğu barizdi. Arşidükler 

'curlannı arttırdılar. Eriç zengin 
ıediyeler takdim ediyor, İspan
ıa kralı jkinci Filipin elçisi 
olan Guzman ise bir podö süed 
gand kadar yumuşamış bulunu
yordu. Kale hakkındaki bazı 
meselelerin halli ve bir uz
laşma yapmak için Londra
Y" gelen Montoransiye fevkal-
ade bir kabul resmi yapıl-
mıştı. Montmoranıi bilhassa 
kraliçe tarafındaa o kadar 
ıyı ve hararetli olarak kabul 
edilmişti ki Windsor sarayında 
ikametini uzattıkça uzattı. 
:raliçe ile çok sevişmiılerdi Eli
zabet Montmoransıyı avuçları 
içine almayı bilmişti. Ba~ba
ş:ı konuştukları zaman ona o 
hndar vaatkir görünürdü ki ... 
~1ontmoransi nihayet Katerin 
dö Mediciden aldıgı emir üzeri-

e Parise dönmeie mecbur 
·almışb. O giderken kraliçe 

.• udretii bir artist gibi göz" 
•aşları döktü. Fakat üzülmesi 

çok sürmedi. Bir diğeri ona 1 
beklediği tesellileri fazlası i!e ' 
bahsetti. 

Bir sargUze,tçl 
Bu teselliyi veren de kimdi 

bilir misiniz? Kanı asil bir prens 
değil.. Sadece Pickering adlı 
bir sergüzeşt5i... Bir çapkın ... 

Sesil, · bu görüşümler karşı· 
sında çok defa titrer de şöy
lece kendi kendine söylenirdi: 

- Ulu tanrım ben ne suç 
işledim de büyle bir kraliçeye 
düştüm. 

Kraliçenın resmi dostu olan 
Dundeleye ielince o galiba 
daha kuma%dı ki bütün bunlara 
aldırıt etmiyordu. Metresi onun 
kendi arzusu ile ı-eyahata çık
tığı günleri bilirdi. Dönüşte 
kaybubetinin mükafatım fazla
sı ile alırdı. 

Sir Vilyam Pickeringe ge-
ge!ince çok güzel bir delikanlı 
idi. 

Uzun boylu, ınce, zarif, cü
retkir, kadınların hoşuna gı
den, hatta Londramn bir çok 
kadınlarını baştan ç1karan bir 
çapkındı. ikinci bir Don Juan
dı. İşte Kraliçe Eliza bet te 
onun ağına düımüş, yahut ta 
ı-önlünü taze bir aşk ile eylcn
dirmek isteyince İngilterenin 
·en meşhur ve en kurnaz kur-
tiıanını kendine layık ·gör-
müştü. Bilhassa geçmi-
şınm çok karanlık ol-
ması kadınların merakını ar· 
brıyordu. Kraliçe Mari tarafın
dan protestan olduğu için nef
yedUiace Pariae kaçmıı orada 
hermesleği yapmışb. Londra-
dan çıplak ayakla kaçmLJb. 
Dönüşünde yanında Parisin bir 
çok minyon kıı:ları yardı. Ve 
asıl · muvaffak olduğu iş te 
bundan ibaret sayılabilirdi. 
Kalp avcıın. aşk tellah en son
da Vindor sarayının gözdesi 
olmuştur. 

- ~onu tıar -...... 
Mersinde 

Liman sosyetesi 
Kapitalini artt1rdı 

Mersin, 8 (A.A)- Toplantı
ya çağrılmış olan liman sosye
tesi genel kuralı kapitalini bir 
kat daha arttırmıştır. Bu top
lantıya başkanlık eden yöne
tim kuru u başkanı Dr. Muhtar 
Berker aylarımıza şu izahatı 
vermiştir: 

Liman sosyetesi kurulduğu 

zaman kapitali 200 bin lira idi. 
Limanın 1934 yılına kadar olan 
altı yıllık ortalama işçenliği 
160 bin tonu buluyordu. Geçen 
yıJ hükümetimizin çıkar işlerini 
korumak ve ürünlerimizin ya" 
bancı pazarlara gönderilmesini 
kolaylaştırmak için aldığı ted
birler yüzünden çıkatımız bir
denbire önemli bir surette 

artmıştır. 

Bundan başka demiryolları

mızın günden güne geliıen du
rumu Mersin limanı hinterlan
dını çok genişletmiş olduğun
dan giren mallarla çoia1mışbr. 
1934 yılanda iş genişliği 265 
bin tona çıkmıştır. İçinde bu
lunduğumuz yıl bunun 400 bin 
tonu bulacağını umuyoruz. Bu 
yılın ölü mevsımı olan daha 
ilk beş ay içinde 130 bin ton-
luk iş yapılmıştır. Bu yeni du
rum karşısında sosyete yeniden 
bir çok mavuna ğetirmeie 
başlamış ve boy bay romörkör
ler satın almıfhr. Bunun zorağ 
sonuncu olarak da kapitalini 
400 bia liraya tıkarmııbr. 

Yeni Astr 

lsviçre 
İdareli ekonomi 
İstemiyor 

Cenevre 4 Haziran 
İav :ç.re milleti dün, refcran

randum yoluyl~ oy verdi. Onun 
cevap ••ereceği nokta şu idi: 
"Buhran tedbiri,, adı altında 
geniş bir idareyi ekonomi 
sistemi kurarak kantonların 
özgürlüğü zararına hükumete 
diktatörlüğe yakın ~alahiyet ver
mek istiyen sosyalist projesini 
kabul ediyor mu, etmiyor mu? 
Ayni zamanda sosyalist kurum-
ların istedikleri - Ergeç lsviçre 
krallığının değersizleşmesine 

yol açacak - para tedbirlerini 
isteyip i!temediğioi de bildi-
recekti. · 

424,528 oya karşı 566.119 
oyla, yani büyükçe bir ekse
riyetle, İsviçre milleti şimdiki 
durumun bozulmamasına karar 
vermiıtir. 

Çok büyük ehemmi) eti olan 
ve bugünkü şartlar içinde İs
viçre hudutlarını aşan bir önem 
ıösteren bu karar b::şhca İs· 
viçre gaıeteleri tarafından ho:}
nutsuzlukla karşılanmıştır. 

"jurnal dö Jenev 11 diyor ki: 
"Sosyalistlerin açtıkları üçüncü 
büyük hücum d:ı neticesiz kal 
mıştır. Oyların sonucu idareli 
ekonomi ile devletçiliğin ber-
kitilmesini reddetmiştir.,, 

"Gazet dö Logan,, da şöyle 
diyor : Bir kaç haftadan beri 
ülkemizin üzerine basan kabus 
nihayet dağılmı~tır. Akıl sesine 
kulak veren İsviçre milleti. 
"Buhran tctbiri,, denilen teşeb-
büsün görünüşte çok insanca 
olan teklifleri altında g izlenen 
siyHaJ ve so5ycl talılikelerin 

farkına varmıştır.,. 
••• 

Bir mesafe 
Maçka - Torol ilçeleri ara

sındaki uzaklığ'm 64 ki 'Qmetre 
olarak düzeltild1ği Fina11 ı:: ba
kanlığından şehrimizdeki ala
kadarlara bildir~lmiştir. Memur 
harcrahları bu esas üzerinden 
verilecektir. 

Tabii edilecek 
Sular 

Sağlık ve sosyal yardım 
bakanlığından İlbaylığa gelen 
bir bildirimde tııhlil ettirilmek 
için su nümunesi alınırken ba
zı yerlerde yalnız bir şekilde 
yoldan su alındığı ve kaynak
tan alınmadığı bildirilmiştir. 

Bu ıekilde yapılacak tah
lilin kaynak hakkında kesim 
(kat'i) hükfım veriimesini te-
min cdemiyeceği için bu gibi 
nümunelerin dnima kaynak 
tan alınması emredilmiştir. 

Sen Jozef 
Mektebinde 
Sen Jo:ef Fransız mektebin

de fen dersi imtihanında bir 
ihtilaf çıkmiştir. Bu yüzden 
o güngü imtihanın sayılmaması 
kültür direktörlüğünce karar
laştırılmıştır. Bk imtihan tekrar 
editecektir. 
•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Perşembe 
Onuncu sayısı da güzel ya

:ıılar ve resimlerle çıkb. Bu 
sayıda son sadrazam Tevfik 
paşa hatıralarını anlatmakta 
devam ediyor. ikdam sahibi 
Ahmet Cevdet ölümünden ev
vel neler söylemiıti? Paris ya
nıyor, Trablus yolundo neler 
çektiklerimiz, Nurettin hoca 
İstanbulda; Aynca Ercüment 
Ekrem, İbrAhim Alaettin, M. 
Turhan Tan, Nacı Şadullah 
Mahmut Yesari, Selami İzıctin 
en güzel yaıılarını da bu sa
yıda bulacaksınız. 

Renkli resimler, çok cazip 
bilmece ve müsabakalar, oyun
lar, karikatörlc, sinema ve düe
ya haberlerile çıkan Perşembe
yi okuyuculanmıza hararetle 
tavsiye ederiz. 

Soyadı I' ı . Borsa Haber eı·ı 

• •••• 
Soyadlarını tescil 

Ettirenler 
Soyadlarını nüfusa tescil et

terenlerin ismlerini yazmakta 
devam ediyoruz. 

Pazaryeri han bey sokak 11 
numarada Zehra Akocak, pa
zaryeri mahallesinde Mehmed 
Emin Ayaz, müftü sokak 12 
numarada Ali Altılar, Bayraklı 
şeref sokak 5 numarad~ Meh
met Rifat Atam er, Işıklar kö
yünde 72 numarada Mustafa ala 
geyik 1 nci Aziziye topcu sokak 
26 numarada Süleyman Alaşa
hin, Kuyu sokak 15 numarada 
Hüseyin Hüsnü Akgün, Mes· 
udiye Tuz sokak 20 numarada 
Burhan Bilkay, Aliağa mahal
lesinde Feride Balli, Kılcı mes
cit sokak 76 numarada Rıza 
Bertamer, Tabak Ahmet sokak 
92 numarada Osman Bataklı, 
Noterzade sokak 11 numarada 
İbrahim Bülbüloğlu, Mecidiye 
mahallesi Necip oğlu Sabri 
Beşkök, Tepecik Beşaret so
kak 4 ' numarada Sait Ergeç, 
BalJıkuyu F erhatağa sokak 26 
numarada Mustafa Erişen, 
Foça mahkeme başkatibi Salih 
Eygi, Reşadiye Erik sokakta 
Osman Eraral, Kılcı mescit ma
hallesi 57 numarada Mehdiye 
Eş, Osman zade Reşadiye so
kak Nezir Erkaraman, Albndağ 
köyünde lsmail oğlu Yusuf 
Erkunt, 2 nci Süleymaniye 336 
numarar!a Kamil Ergenç, Çiçek 
mahallesi 61 numarada Y a~ar 
Ertetik, Kahraman Mescit ma
hallesi 42 numarada Fehmi Ek
mekçi, Donanmacı maha!Jesi 
Nuhbey sokak 4 numarada 
Ömer Güldemir, Bornova Ke
malpaşa caddesi 13 numarada 
Ahmet oğlu Asım Kermanh, 
Ballıkuyu 23 numarade .Mustafa 
Gülbey, Karaman sokak 11 
numara<'a Ömer Kavrakoğ!u, 
ikinci Dolaplı kuyu mahal
lesi 63 numarada Talip 
Karagök Bostanhköyde 157 
numarada Veli Kara öz 
Paıaryeri mahallesi 60 numa

rada Rifat Keçeli Ballıkuyu 

Çetirliler solmkta Cemal Kar
sal, Askeri kıraathanesinde 
Şerif Kesova Dolaplıkuyu 33 
numarada mukim Kızıl kay, 
Reşadiye Hasan efendi sokak 
üç numarada Ahmet Raif 
Karpat, Tenezzüh sokak yirmi 
beş numarada Kemal Kocakuı 
Tevfik paşa otelinde Kadri 
Kaşsal, Selatinoğlu mahallesi 
142 numarada İsmail Konukoj
Iu, Alaybey 19 numarada Hüs
nü Korkunç., İstanköy hamamı 
7 numarada Fatma Ôzçim, 
Yapıcıoğlu caddesi 13 numa
rada Nuri Özbecerikli, Eıref
paşa caddesi 5 numarada Şev
ki Ôzalpak, Birinci Sultaniye 
mahallesi 16 numarada İbrahim 
Özüölmez, Ahmulağa mahalle· 
si 22 numarada Murat Ördu
varcı, ikinci Aziziye mahallesi 
Afi Öncele, kasap Hıdır ma-

ç 

DUn Borsada 
Yapılan Sallşlaır 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
365 Ş Riza Halef 8 50 12 
265,S M J Taranto 9 50 12 
197 T Debbas 9 75 11 
169 Jiro ve Şü. 9 50 17 
133 K A Kazım 10 50 13 
102 H Z Ahmet 9 9 50 
90 Y ı Talat 7 50 11 25 
70 Vitel 8 10 75 
42 S Gomel 7 8 50 
4 S Süleymano 13 13 

1533,5 Yekun 
Zahh·e Borsası 

Çu. Alıcı Fi at 
340 Buğday 4 95 4 50 

4 50 
3 

4 Bakla 4 50 
2 Arpa 3 

90000 P. çekirdeği 2 30 
27 batye pamuk 48 51 

650 kilo yapak 45 50 
175 K Pafamut 420 

2 30 
48 so 
45 So 

430 

Para Piyasası 
8-6-1935 

Alıı 
Mark 50 37 
İsterlin 624 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 50 
Beıga 21 20 
İtalyan lireti 10 35 
İsviçre Fran. 40 87 
Florin 84 85 
Kr. Çekoslo. 5 23 
Austr. ilini 23 50 

Satıı 
57 

619 
8 30 

79 75 
21 50 
10 42 
41 12 
85 20 

5 27 
24 

hallesindc Snlib Zeki Özoğul, 
Mısıth caddesi 360 numarada 
Şerefeddın Özerman, ~öztepe 
231 numnrada İsmail Özilgen, 
Turan Menemen caddesi 8 nu
marada Necat Sarısu, Karşı
yaka Donanmacı mahallesi 174 
numarada Safite Sönmez.er, 
Donanmacı mahallesi Ahmet 
kıZl Nazife Sarı elli, Tepecik 
caddesi 37 numarada Cemile 
Şeplin, Tepecik muhacir sok.a~ 
6 numarada Mehmet Seııcı, 
Kestelli caddesi 3 numarada 
Emine Hasna Saicı, Kahrama'? 
sokak 8 numarada Hasrn Vasfı 
Toltaş, Gaziler mahaHesi Rana 
solcak 13 numarada Ahmet Ata 
Tekün, Güzelyalı 10 numarada 
Ahmet Tardu, Hacı Mahmut 
mahallesi 14 numarda Hakkı 
Tekçe, Şekiller sepetçi sokak 
11 numarada Ahmet Tatarlı, 
Kahramanlar Şeref sokak 7 
numarada Osman T orolu, Kah
raman mnhallcsi salepçi sokak 
Bekir Taşan. Üçüncü Karataı 
nebabat okak 41 numarada 
Hüseyin Toraman oğlu, Borno
va Altındağ köyü 11 numarada 
Mehmet Tırpancı, Ali ağama
hallesi cami sokak 42 numara
de Mehmet NecatiTa~ar, Do
nanmacı mahallesi Çakıroğlu 
sokak 20 numaıada Hüseyin 
Tortul, Hacı Mahmut mahallesi 
25 numarada Mehmet Ragıp 
Türen, KesteJli mahallesi Kah
raman sokak 2 numarada Ali 
Yurttaş, İkiçeşmelik Hacı İbra--
him mahaUesi 15 numarada 
Atıye Yalnız, Kahramanlarda 
Hüseyin çavuş Yalçın Tug, · 
Eşrefpaşada Ahmet Yaç.in, Ya
çim, Yapıcı oğlu 2 numarada 
Hüsnü Y ertutan, Morahane 
gokak 182numarada Mehmet 
Yo!ay, Üçkuyularda 15 numa
rada Hamide Yalı soyadını 
almışlardır. 

Emlak ve Eytam bakasından: 
Esas Mevkii No. Cinsi Depozito 
707 Osmaniye cnddesi Kara Oaoıan 

708 
285 
286 
205 
597 
701/2 
311 
309 

oğlu hanında 26-28 

" " " " 26-29 
Yol bedestanı 47 

,, " 41,43 
Göztepe tramvay caddesi 602 
lsmetpaşa ınaha1lesi Bodur Ali S. 12 
A. Karataş 9 Eylôl sokağı 122 
Bayındırlı çarşısı 4 
Osmaniye caddesi kara Osmr..n 
oğlu hanında 26-12 

875/2 Halkapınar kağıthane çaddesi 278 
304 Yol bedcstanı ıtlvili handa 55-4 
321 Yol bedestanında 65 
C. 5212 ikinci Süleymaniye mahal esi 

oda 
,. 

dük kin 
,, 

ev 

" 
" 

dükkan 

ev 
dükkan 

" 

5 
5 

20 
30 

100 
25 
10 

7 

5 
·4 
5 

25 

Neıaket sokağı 23,2 ev 7 
Yukarıda yaıılı emlakin bir senelik kiraları 17/6/935 Pazartesi 

iÜnÜ saat onda ihale edilmek üzere açık arttırmaya konulmuıtur. 
İstekli olanların hizalarında yazılı pey akçesini veznemize yatı-

'" rarak artbr•asma ıirmeleri lizamclır 10-15 1685 (806) 

........ 
lzmır Beledlyeslnden: 
Belediye kanunun 15 inci 

maddcıinin 3 üncü hkrasında 
yazıb gaıino ve sair müesse
selerin beledice tasdik edilen 
tarife haricinde yenecek ve 
içecek sattıkları takdirde oİI· 
bi para cezasile cezalandın· 
laca ları hakkında tenbihname 
ye madde konmuştur herkes· 

b·ı· . 1978 (809) çe ı ınsın. 

1 _ 40 63 lira bedeli mu-
, 9S 

hammenli Çayırhbahçedc 
adanın 162,50 metre ınurab-
baındaki 6 sayılı arsanın sat• 

Belediye Başkatibliğindeki şart 
namesi veçhile 11-6-935 sala 

günü saat 16 da açık _ar~ır
ma ile ihale edilecektir. lştırlk 
için 4 lira muvakkat teminatla 
sövlenen gün ve saata kadar 
komisyona gelinir. 

27, 2, 6, 9 1531 [7~1 
-1922.29 lira bedeli muhaaa· 

menli 8 - 10 eb'adında 14902 
adet, 10 - 12 eb'adında 2431 

adet, 5 - 6 eb'adında 12770 
adet olmak üzere ceman 30109 

adet şehirdeki binalare takıl
mak üıere numara levhası be· 

lediye başkitipliğindeki şart
namesi veçhile 1116/935 Sal 
günü saat 16 da açık ekıiltıM 
ile alınacaktır. 

iştirak için 145 lira muvak· 

kat teminatla söylenen gün ,., 

saata kadar komisyona gelio7ir) 
27-30-4-9 1530 (73 

Yurdumuzun en 
traş bıçağı 

2üzel 

KIR iZi AY 
Tıra~ bıçağıdır. 

Cildinin sıbhatını seven
ler başka bıçak kullanma
malıdır. Den~esi parasızdır. 

Umumi deposu : Kuzuoğlu 

çar Antalyalı Sait 
şısı 

mağazası Numara 29 '--------·,·· Üç\incü mıntaka tapu sici 

muhafızlığından: 

Selitin oğlu mahalleıiniı 

Burç sokaimda 7711 kapı nu 

marah bir ev eskiden beri H6 
seyinin senetsiz olarak tasarru 

funda olduğu anlaşıldığındar 

bu evin tasarruf sebeplerinir 

tetkiki için memurumuz tara 

fmdan Haziranın 17 inci Pa 
zartesi günü saat 18 de ma 

hallinde tetkikat yapılacağın 
dan bu evde bir bak iddiasın· 

da bulunanlar vesikalarile be· 
raber tahkikat zünü mahallin· 

deki memura veya bir hafta 

içinde mıntakarrıza fclmelerı 
bildirilir. 1679 (808) 

Bergama Asliye mahkeme
sinden: 

Turanlı uahiyesinin Kadıkö· 
yünden Arif oğlu Salih Ye 

Kahya ojlu Ahmet ve Kınık 
müdürü Şükrü taraflarından 
Kadıköyünde mukim iken ba
len ikametgahı meçhul Mauual 
oiullarmdan Arif oğlu Mahmut 

aleyhine açılan kefaletten mü
tüvellit 171 lira alacak dava
sının icra kılınan muhakeme
sinde: 

Müddeabih yüz yetmiş bir 
lira müddeialeyhin borcu olda
iu usulen sabit olduğuadM 
mamasraf kendisinden talaai
line 13- 5 - 1935 tarihinde ka
rar verilmiştir. lşbu ilin tari
hinden itibaren bir hafta zar
fında müddeialeyhin itirazı 
varsa kanuni yollara müracaat 
etmesi aksi halde kararın kesin 
katiyet eyliyeceji teblii maka· 
mına kaim olmak üzere illa 

8 3 



Büyük 

Mefhar beateldr, Kemeap, Alelco, piyaaiat Yorgi, kemani Necati 
banco, Cevdet, d6nbelek Haua Tahshı. klarnet Şeref 

OtetJYUWLAR 

bir ( ha,arat ötdUrücU ~ayı) nln ~~~
rislnekleri öldürebilecegini ·.ıan ettıgı. 
niz vakıt maruz kalacağınız tehlikeyi 
düşilnünDz. Huzur ve emnlyeti,rtlz için 
FLiT kullanmaz. FLiT, hakikaten V4t 
ebediyen öldürür. L.eke yapmu. ~ 
ve ltilf kok\dudur. _.. ltu~": 
«eker re.tMR •• ~ d l 
Mıftts .. n.ıw 11ııı. 

•umi depoau : Kardiçah han No. 71-75 
Telefon : 2882 

uvaffakıyetin sırrı 



F ratelli Sperco 
Van ur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
CERES vapuru 3 haziranda 

"elip 6 haziranda Anvers, Rot· 
crdam, Ams erdam ve Ham

burg liman.arı için yük ala
caktır. 

SA TURNUS vapuru 12 hazi-
randa elip y kunü boşalttıktan 
sonra Burgas, V arna ve Kös
tence limanları için yük ala
caktır. 

UL YSSES vapuru 15 ha-
ziranda gelip 23 mayısta An
vers, Amsterdam ve Hamburi! 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORıENT LıNJEN 

NORDLANDvapuru 4 haziranda 
Rotterdam, Hamburg, Kopen
hagc, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, OsJo ve lskandinavya 
limanları için vük alacakbr. 

ROLAND motörü 22 hazi-
randa Rotterdam, Hambur<Y o• 
Copenbaie, Dantzig, Gdynia 
Göteburıı, Oala ve İskandinav
J& limanlan için yük alacaktır. 

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

ayda bir muntazam sefer 
T AMESIS vupuru 18 hazi-

randa lzmırden (doğru)Nevyork 
için yük alacaktır. 

SERV CE MARtTfM ROUMAİN 
G bi Akd niz için a}da 

• bir muntaz am se er. 
A A UL YA vapuru 20 ha 

r.ir 'a ge ıp 21 haziıanda Malta 

Cen va Mars lya ,Bars 011 ve 
Ceza re areket edecektir. 
PELEŞ vapuru 14 temmuzda 

gelip 15 temmuzda Malta,Mar· 
silya ve Barcelon limanlarına 
hareket ededektir. 

alandaki hareket tarihlerinde 
ki degi ikliklerden acenta mes
aliyet kabul etmez. 

N. V. 
\~". F. Ff. Van Der 

Zee & <:o. 
ARMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 
TIS7 A vapuru 5 ha7.iranda 

bek en:yor. Budapeşte, Bratis
lava ve Viyana için yük ala
caktır. 

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

JOBNSON W ARREN Lines L TD 
Liverpool 

QUERNMORE vapuru 18 
mayısta bekleniyor. Liverpool 
dan yük çıkaracak ve Burıaı 
V arna, Köıtence, Galaç ve 
Braila için yllk aJacakhr. 
THE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORATION 
EXARCH vapuru 2 hazirana 

doğru bekleniyor. Nevyork için 
yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurlann 

isimleri lizerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

N· V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

Yety EXTRA 

Faza tafsilat için ikinci kor
donda Tabın 1 TahByer'flrli!tf'<.ı·ıa'l,~Dflart Cşsizdir ftl- epon: hı a arkasında FRA TELLt M. V • R Aklı•I••· 
SPERCO vapur acenteliğine ŞERfDÇiLER No. 1 
mllra at ediJmeai rica olunur. (1164) 38 - 78 ( H 3 ) 

Telefon: ···-------~--

Zona-odak 
l\:ider" Kömürü 

0,10 yıkanmıf kömür beher toa• arabada tealim 

Lira: 13 
crakend~ satış kilosu 1,5 kunlf 

Siliaclir ve her nevı fevkalade kömürü yalmz 
Kestane pazannda Bardakçılar sokak No. 10 - 12 

F. Perı;İnvani 
Maiuasında bulacaksımz 

Tele on 3937 

tt üdüriyetinden: 
Burnav u ...,t:o n evkıinde se < z de ar 946 metre mu-

rabbaı dahi nde 62 adedi aıılanmış ve 74 adedi delice 
.. ılanmaga ha ırd r. 

14 badem, 7 incir, 1 çam •iacı 168 lira 3 
Burnava Taksim sokağında 37 eaki 39 t J numara& 

50 lira 
Karşıyaka Alay bey Hayal çıkmazı Hakikn okağınd.ı 1 O eski 

18 taj numaralı ev 30 lira 
Kart1yaka Alaybey mekteb Kaıım Yenim" mar Kasım sokağın

da 13-13-1 numaralı numaralı dükkan 30 l'ra 
Yukarıda azılı emva in mülkiyetleri peşi pa a v ya mübad'l 

al inci tertıb mübadil vesikasile ödenmek üzere 15-6-935 cumar

tesi günU ıaat 11 de ihale edilmek üzere m-zayecleye konul
muştur. talibleran o saatta Milli Em16k Madilr n-nne mOraca-
atları. 1601 [805] 

lzmir liman işleri ge el IJ irelt
lÖrlüiünden: 

HukUınet dairelerinde i9yarlana devam s 'erindeki değişik
likler göz önüne ahnarak saat 12,35 den sonra a .. t 17 ye ka· 
dar Konak iskelesinden ve 12,40 elan sonra 16 55 e kadar 
Karşıyaka iskelesinden kalkan vapurların kalklf saatları ile ara · 
İlkelelerindtn kalkıt saatleri defiftirilerek tahtalara yazdırılmıt 
•• bu yeai propmm 10 Haziran 1935 Pa artesi gününden 
~*ld-~· 

Oliver Ve Şü. 
LIMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRiNCI 

KORDON TEL. 2443 
Dl iE ELLERMAN LINES L TD. 

OPORTO vapuru 5 haziran· 

da Liverpool ve Syansea'dan 

beklenmektedir. 

THURSO vapuru haziran 
ortasında Hu!!, Anvers ve 

Londradan ııelip tahliyede ba· 
lunacak ve aynı zamanda Lon

dra ve Hull için yük alacakhr. 
NOT: Vürut tarihleri ve 

vapurlann isimleri üzerine meau' 
liyet kabul edilmez. 

VAPURCULUK TÜRK 
ANONiM ŞİRKETİ 

IZMlR ACENTELİGİ 

SAKARYA 
Vapuru Her PAZAR 

günleri saat tam te d• 
hareket ederek PAZAR-
TESi günleri saat 1&da 
lıtanhula vanr. GALATA 
RIHTIMINA YANAŞIR. 

Ayni vapur her perşembe 
g-ünleri ııalata r~hbmından 

tam saat 16 da hareket ede
rek CUMA pnü saat 16 
da lzmire Yanr. 

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

...................................................................... 

TAZE TEMiZ UCUZ 
iLAÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERı 

Bamai Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçıoilu hanı karşısında 

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

Eczacı başı 
Süleyman Ferit 

Şifa 
Eczanesi 
İzmirin en temiz en ucuz ve 

en taze iliç .satan bbbi lfiks 
müessesesidir. 

Fenni Gözlük 
Sddit ........ 
Barometre 

Tuvalet çeşitleri 

Lastik eşya 
Termozlar 
Yerli, ecnebi muıtahzarlar 
ender bulunan iliç çeşitleri 

daima birinci mal ve her yer
den çok ucuzdur. 

OTEL BRISTOL 
Birinci Sınıf - -

-'1 .. BGm.:·- Lüks Otel 
Bütün iz u·rliler burada buluşurlar 

::::=:= T epeba~ı Beyoğlu ==::= 
l'i1Usteclrl: B tün lzmlrlllerin teveccUhUnU 

ÔM~R LÜTF0'dür 

Umum Hastaların azarı Dikk tine 
~n s~n M sistem. mid~, k~n ,bağırsak, böbrek ve doğru

net cesı luzum gosterilen pılotlu, pilotsuz kaucuk korsalar 
kasıl. ba ~lan, d" zuıbanlar için taban ko al.Üı gayri tabii 
doğan çocuk' arın vücutlarandak: i- ri 'kleri doğrultma ci
hazlan, kemik hastalıkları net" c husule ge•en kambur
laklan doğnıltmak için korıa ar ve kendi ibtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çabsma esnasında fır
!aran kürek kemiklerinin gayri tabiileşmeı'ne mani olmak 
ıçıD konalar. 

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

ve MuTEHASSISI 

t aıhri llıza 
Bey tarafından yapılar 

K bul saatleri : 10 ı!i 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
had ar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Mıhat bey 

' 

Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya 

ı"'l.KTİl\i 
ile batlayınız. 

Çocuk bastahklan mutebaısısı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından sureti husuıiyede hazırlanan 

LA k • Çocukta hazım11zhk, 

a tin saacı, iabal ve ku~mal~r 
varsa onları rıderır. 

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

Umumi Depo: 
LUTFi KROl\1 

1 l'Z t l>f.JJO~l , 
Kmkhk, bq aıma 

ve bilhassa 

SITMAYI 
karşılamak içİll 

Lutfi kinin 
KomprimelerİDİ 

alınız. 

MARKA 
ve 

AMBALAJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli bulunmak 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden sorunuz •eya sizde bir fite alınız 
Her eczanede vardır 

. . .. ~. i:;. ·-' .. ,. : . . :: 

Izmirde Gözlük için tek 
ir .... öz vardır 

Kemal Aktaş Eczac 
Hilal Eczanesi 

F cnni gözlüklerin her cins ve çeıidi güneş, spor, tof6r tiz• 

lükleri ile en nadide her cins opt k eşya, barometro, iırom•tro 
altimetro padometro ile bütün fenai ölçüler 

Son moda Pautoskopik gözlükler 

Cl 
rail 

Toptan ve perakende deposu 

Fmlalc ve Evtam bankasından: 
KAPALI ZARFLA SATILlk EMLAK 

Eıaı No. Mevkü Depozito 
C. 8 Haaan Hoca mahalleai bGyftk tuhafiyeciler çar11• 2400 

Gazi bulvarmda 12. 12/1 yeni No. üç katlı mağaza 
C. 88 Akdeniz mahallesi Gazi bulYarı •e 4, 8 numarah 

sokaklarda S eski 20 taj aumaralı 3 katlı mağaza 2200 
Yukanda izahatı yaZJlı emllk peşin para ıle sablmak &zere 

kapalı zarfla artt~rmıya konulmuştur. 
1 - İhale birdir vz kati'dir Ye 29/6/935 tarihine mliaadif 

Cumartesi günü saat onda şubemizde yapıl(lcaktır. 
2 - Bu emlak peşin para ile satılacaktır. Uhdesine ilıale 

edilen z •t bedelini hemen vererek teferruğ muamel~ 
yaptıracaktır. 

3 - Alıcı olanlar bankamızdan bir lira mukabilinde alacaklan 
muf asıal şartnamemizi okuyarak ihaleye tesadüf edea 
29/61935 Cumartai fiini saat üçe kadar şubemize 
Yenaeleıi ve clalaa fula tafailit almak iatiyenleria ıa. 

·•••. mliwaadan. 



Panayınnı -
r----Ziyaret Ediniz •. 

18 Mayıs 1935 ten 3 Haziran 
1935 e kadar 

nmız ıeneral konaol09lufuna yahut lzmir Fransız bcaret 
oduma müracaat edilmelidir ••• 

brek, karaciğer rahatsızlıklan
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

er yemekte bir iki 
Bardak içinız 

Teleftm·2067 

• FRiGiDA ·aE So~uk hava dolabını bir 
lüks eşya zannetmek hdtadır. ilk taksit 
olarak yalnız 10 LiRA vererek alacafı-
nız hakiki bir FRiGiDAiRE evinize ne-

ve sıhhat getirecektir· 

FRiGiDAiRE, 40 mumlıdf bir 
elektirik ampUlü kadar cereyan sarfeder. 
Bundan dolayı, masrafı faydası ile mu-
kayese edilmiyecek kadar ehemmiyet
sizdir. 

F R i G i DA i RE alırken markasına dikkat 
edjniz. Her hangi bir soğuk bava dolabı 

"FRi GiDAiRE,, değildir 

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

bundan daha canh bir misal bulunabilir mi? 

Daima 

M•kina Fabrikıunm 

NAMDAR ÇIKRIGI 

En ufak yedek parçaJaiıyle beraber qatıdaki TMdye 
UMUM ACENTASJNDA me•cattur. 

Adres ı 

G.D S 
Yeni Alaaifaturaalar ÇU1UI Saffet IOkafı No. J 

Telefon No. ••ta P. K. No. aa4 IZMlll 

DW pek onnz f ıya&larla 
.---. .. :Halim •Ra ça11ııında 

Hasan_ Nu · 
üoareC1taD•ln11 IDiiraoaat .. laia 

tl•E•TD 
•••I• ve her n•l vlt .. 11 

Çini H IİWİZUlll sıhhqldln lblıalat re bflllllJPl'dR 
te/mllatı envaı banyolat ,_ t1111111Si/onla1 " htt 
1flaslllklar ve kanaUzauıııc-·'llln dllTllt dikme boralOI 
w lnglliz künltlen .,..,,,,.,. te/enaatı """''-

F"4fll!I nlOIJd kabul etmez 
Ye•ll ............. . , Blltll• .. 

En ..... . 


