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Piliç 

- Yumurtalar neden küçük?. 
- Tavuğun pilicini," Yumurtanın irisini istersiniz, size mal 

beğendirmek gllç ... 

er iğ. iz projeyi bütün mu
ahhaslar müzakere esası 

larak k bul ettiler 

onf eransta sa
· mı hava esiyor 

Italyanın da konfeı·ansa girnıesi bekleniyor 

Genç kızlarımız her saha
da çalışıyorlar ve güzel eser "i 
)er meydana getiriyorlar.'i 
Bu faaliyet yurdumuzun her 
bucağında kendini gösteri
yor. Bilhassa son neslin genç 
kızları tam bir ev kadını 
olarak yetişmek için çalışı

yorlar. Onlar için olbise ve 
tuv Jetlerini kendi ellerile 

Sonu 4 fincüde 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------------0000 

Üç· Tane Kuvvetli Radyo 
· stasyonu Kuruluyor 

'' Lu'f!I] ükümet radyo işlerini esaslı surette .!sl~ha ~arar 
. vermiştir. llk iş olarak Anrada Turkıyenın en 

büyük is;asyonu kurulacakhr. Bu istasyon 100 kilovat kud
retinde olacak ve yurdun her tarafından duyulacaktır. Ay· 
rıca bütün dünyaya hitab etmek için Ankarada bir de kısa 
dalgalı istasyon kurulacaktır. 

İstanbulda da çok kuvvetli bir radyo istasyanu yapsla· 
caktır. 

Bütün bu işler gelecek sene tamamlanacaktır. O vakte 
kadar şimdiki istasyon daha ziyade canlandırılacantır. İstan
bul telsiz telefon şirketinin imtiyazı üç ay sonra niyayet bu
lacak ve radyo işleri Nafia vekaletine iııtikal edecektir. Bu 
maksatla büdçeye 60 bin lira tahsisat kanulacaktır. Ayrıca 
halk için 40 liralık makineler getirilecektir.,, . 

Halkın Sesi, memleketin gerek :dahilinde gerek harıcde 
radyoya karşı duyduğu derin ihtiyacı bu sütunda çok ! hay
kırdı .. 

Yukarıdaki haberi okuyunca bütün memleket ve bütün 
yurd namına çok derin bir seviç duyduk. · 

Demek halk artık, radyosunda Türkün sesini de duya· 
caktır. Yaluız gönül bu işlerde çok fazla sabırsızladığı için 
bir . ay, bir hafta, bir saat, bir sanıye evvel yapılmasını 
istiyor. 

Bu istek helkın isteğidir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Bu zehir sayesinde benim dördüncü yat sahibi 
bayım saltanat sürn1ekte idi 

Mühendis aşağıya indikten 
az sonra, karısı ile aşıkı olan 
Yat sahibide aşağıya indiler. 

Yat sahibi, dişarıdan gel
diği vakit kibar ve güzel bir 
Empermeabl geymekte idi. 
Aşağıyn inerken bu Emper
meablı bıraktığı sandalya 
üzerinde unuttu. Ben, h ç 
bir hisse tabi olmadan, sa
dece kurüması için asmak 
üzere bu Empermealb elime 
alınca, ceplerinde bir takım 
ağır şeyler olduğunu anla· 
dım. 

Ceplere bakmca herbiri 
üç kilo ağırlıkta iki paket 
buldum. Paketler içinde yu
muşak toz şeker gibi bir 
madde olduğunu hissettim. 
Paketin birisini açınca, be
yaz toz ile karşılaştım, ve ... 
Bunun kokain olduğunu he
men anladım. 

Bir zamanlar bir arkada
şım zana tecrübe için biraz 
kokain vermişti; bu tozun da 
kokain olduğunu kokusundan 
f arkedebildim. 

Birden aklımdan müthiş 
bir zan geçti: Çok zengın, 
yat sahibi, mevki sahibi 
olan bizim bayın namuzsuz 
hilekar bir uyuşturucu madde 
kaçakçılığından birisi oldu· 
ğuna hükmettim. 

Demek ki memleketimizde 
yüksek fi tlarla ve gram, 
gram satılan, kokain, heroin 
denilen zehır, bu kibar, bu 
zengin, bu muteber zat ta
rafından satılmakta idi. Bin
lerce gencin hayat ve namu· 
sunu ""mahveden bu hain ze
hir sayesinde benim dördün
cü, yat sahibi bayım salta
nat sürmekte idi. 

Ne idi benim bu taksira-
tı.o ? . Birinci bayım, bay 
direktör fena bir adam de
ğildi; tek kabahatı, yaşlı 
elmasına rağmen çok genç 
bir kızı sevmek, bu kız tara
fından soyulmaktı. Acınacak 
bir gönül hastasından başka 
birşey değildir. ikinci bayım, 
bay diplomat ahlaksız idi; 
istiyerek veya istemiyerek 
çir çocuk düşürme hadisesine 
ve zavallı genç annesının 

ölümüne sebeb olmuştu; bı

rinciden bir derece daha 
fena idi. 

Üçüncü bayım, bay mimar 
fena adam değildi, fakat 

ailesi ahlaksızlığın timsali idi. 
Derece derece artan bu 

ahlaksızlık ve rezalet yüzün-
den bu hizmetlerden nefret 
etmiştim. Fakat dördüncü 
hizmetim hepsinden berbad 
idi. Kaounudao ve nizamlar 
aleyhine, insanlık ve ahlak 
aleyhine çalışanlarla birlik 
oluyor demektim! 

Yok... Buna kelemezdim, 
bunun için de bu hizmeti 
heman terke karar verdim. 

Ertesi sabah kararımı yat 
sahibine söyledim. Herif hay· 
retler içinde kaldı ve: 

- Birdenbire böyle kat'i 
harekete sebeb ne olabilir? 
Dedi. 

- Sıhhatım deniz hava
sına müsaid değildir ! 

Dedim. Herif sözüme inan
dı. Bana ücretimi ve avdet 
masrafımı verdi. Ben de ilk 
vapurla Marsilyaya oradan 
da memleketime döndüm. 

Herif hovarda idi. Çok az 
süren hizmetime mukabil 
bana oldukça mühim bir de 
bahşiş vermişti ! 
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Son Hizınetinı 
Memleketime vardığım za

man, boş durmak istemedim. 
Banka ve yazıhanelerde gene 
bir iş, bir kapıcılık aramağa 
başladım. 

Talihim bu defa tam ola-
rak imdadıma yetişti; arka
daşlarımdan birisi beni ihti
yar bir baya tavsiye ettiler. 
Bu bay, Cenubi Amerikada 
zengin olmuş ve memleke
tinde ölmek için buray:- gel
mişti Çok ihtiyardı. iyi bir 
adamdı, bunun yanmda tam 
iki sene sadakatla ve namus
karane yaşadım. Bayım bir 
gün beni yanına çağırdı ve : 

- Oğlum dedi. Ben ha
yatın sonuna erdiğine emin 
oluyorum artık. Vasiyetna-
mem birinci noterdedir. Ser
vetimin hepsini de hayra 
veriyoı u "D. Senden çok mem
nunum, sana da yaşayacak 
kadar bi( şey bırakıyorum. 

*** 
Hakikaten bizim ihtiyar 

bay bir kaç sonra öldü ve 
hiç bir akrabası yoktu. 

Çok müteessir oldum; ve 
bana bıraktığı ev, bir iki• 
dükkan ve bir miktar para 
ile şimdi bir aile kurdum, 
namuskarane yaşamaktayım. 

SON 

Muharriri: BERTA BUCK Mütercimi AKIL KOYUNCU 
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Bir nıasa için telefon etn1iştin1 
Buraya son defa, bir ma

tinadan sonra, kardeşim Syd
ney Vandeleur ve Jakla ça
ya •gelmiştim . Sydney, üs
tümdek tuvalttin, çok hususi 
olan rengine uyacak güller 

buldurmuş ve orkestreye de 
benim sevdiğim valslerden 
birinin çalması emrini ver
mişti. 

Evet, Jak'ın dediği gibi, 
Sydney, daima, benim için 

narım ki, şimdi Jak, ismını 
şeref ızlikten kurtaran yüz 
Jiranın da, aendi telkini vec
hile, ondan geldiğini düşün
mektedir... Kız kardeşinin, 

o yüz lirayı kazanmak için 
kabul etti gayri tabii vazi
yeti onlatmak kabil miydi? 

Bereket versin Vadeleur' 
]er dünyanın öteki ucunda 
bulunuyorlar. Ve bir seneden 
evvel döoemiyeceklerdir. O 
vakite kadar da benim müd

cak ve o uMcfru2 11 

C llallua S..l t 24 Hazirall 

v~:~ı-,-~-l_l_i_s_e_n_e_e_v_v_e_l __ ; r-~-~-5-;-~-i-~~~ 
Y-az-an--..1: ERlir""'O_L_T-EKIN -------00-- ----- ı lNeler oluyor 

o sırtında yüzlerce kilo- Badiranın deli kralı ölmüştü 00 ·ık 
luk zencirlerle Sibiryanın 1886 Senesinin 13 Hazi- Haziranda kralı yakalanmış 1 Dünyada yapılan 1 

nihayetsiz tunduralarına kal- ranında, bundan yarım asır ve 12 Haziranda deli dok- Grev 
binde doğan güneşe hayat evvel u Son zamanın Ham- · toru Bernar Fok Güdden F d 15 ·· def•ısı 
vermek için ebedi kürek ransa a gun tatıll 

Jeti ,, tesmiye olunan Badi- nezaretinde Berg şatosuna eden ve nihayet patron t• 
mahkumu olarak gidiyordu. ranın krah ikinci Loi öl· kapanmıştı. amele metalibini kabul ~~ 
Arkasmda kamburu çıkmış, müştü. Kral, esir vaziyetine düş- melerile nihayete eren g re· 
gözleri çukur yüzlerce kişi Bu Kralın hayatı ve ölümü mesine rağmen 13 de çok münasebetiyle akbaııı ~bte 
yanan dudaklarıyla onunla çok garibtir: Münih hükumeti sakin görünmüş ve doktorla vio ilk defa hangi tarı Jdİ· 
beraber "Volga .. Volga,, şar- Kralın dileklerine bir niha- göllere doğru bir gezinti yapıldığını aramak g~Jall 
kısım söyliyordu. Sert, soğuk, yet vermek için ikinci Loinin y~pmış fakat yağmur yağma- Eransad 1864 de y•P ~"1 
bir rüzgar yüzleri ka .ı. çı- vesaet alınmasına karar ver- sına rağmen dönmemişti. Ya- bir kanun ameleye bu b• d• 
layor, her soluk verişde su- pılan araştırmada doktorun vermemiş bir sene sonr•b•' 

mişr ve bu kararı tebliğ et- d b · ara 
buharı uzayan sakallarda bogv azından kuvvetli ellerle yani 1865 e ütiın. - et· 

mek üzere de saraya on beş 1 p · t ılan 
birer buz parçası halı'nde b v ld v ·· t • l cı ar arıs e grev kişilik bir heyet göndermişti. ogu ugunu gos eren ız er . 1 d. 
sallaillyordu. olduğu halde cesedi dere mış er ır. 

Fakat deli Kral bu vaziye- N · · 'k n1t 
Gardiyan sert kırbacını içinde, az ötede göl içinde ecaşının ı ra ... 

ti evvelden haber aldığı için · fr•" 
yırtık elbiseler içinde görü- 8 de kralın cesedi bulunmuştn. Bir alman şairinin fret 

saraya Haziranda gelen K ı ld 41 e 
nen vücudlara vurarak şak- h · h k f ra ö üğü zaman sızlar Almanlardan n r'' 

eyetı emen tev i ettitmiş yaşında idi. Alkolik, cınsı l şa 1 
]atıyordu: ve şatonun bir mahzenine ederler, fakat A mail b i~ 

_ Biraz daha hızlı.. attırmış idi. temayülleri meşevveş, had- bma bayılırlar! sözü adet• 
Ard arda zencire vurul- diyle ve zalim, deli bir memleket arasında 

Kral, azami dereceye va- adamdı. Süs ve bedia me· d b J 1 tur d' 
muş bu yüzlerce mustarip ran bı·r delı.lı'k ı·ıe ·. ki 'd. Ö l ar ı mesc o muşd 'ke'1 ı• ra ısı ı ır. rtündüg~ ü a tın Ha' le SelAsiye e ı insan sürüsü fersiz gözleriyle 1 u tec.' 
insafsız göz bebeklerden - Bu Kral hainlerinin işlemeli ağır yorğanıo altında sini :ıiyarete gelen gaı~kr•"' 

·· ı · l k d'll kendisinden başkası için ı "İt ı utu ı yardım dileyordu. yarın goz erı oyu aca , ı e- ere a yan verm ,, 
· il · k ·1 k d · yatmak mümkün degy ildir. Bu etmı·ş · Ebedi kürek mahkumları rı ve e erı esı ece , en- ·•· ioJ 

Sibiryanın sonsuz karJarına leri yüzülecek ve böylece bir yorğan değil bir baskı Acaba. bu Habeşista_."kte5İ 
ölüme bırakılacaktır. Emrini altı idi! paratorunun acı bir pU 

bata çıka uzaktan gorunu- Kral s rayında sun'i bir 
Yor ve yine uzaklarda bir vermişdi. mi?... 1 ... 

göl yaptırmış idi. ' ' ı l les e• 
silik hayal gibi kayboluyor- Heyet ğeceyi aç ve büyük Kral hizmetkarlarını yanına 1 aoışı " {a ;( "). i ~ı' 
du. Fakat yine o başda, bir korku içinde geçirmekte bir köpek gibi dört ayaklı 1811 de Siyamda r:ı\,,t• 
kamburu çıkmış, gözleri çu- iken aralarından firara mu- bir vaziyette yürüderek ve doğdu. Bu kızlar sı P•~se 
kur yüzlerce kişiyle beraber vaffak olan Rümpler vasita- yüzlevine maske taktırarak yapışıktılar. 1836 ~~ b•'"' 
kalbinde doğan güneşe ha- siyle Münihde hükumet va- kabul ederdi ! Vekilleri de • geldiler, kendilerını rıJ'' 

ziyetten haber almış ve 11 b ı k b ı k teşhir ettiler, sonra dt01.,,tı' yat vermek için "Volga .. Vol- öy e a u etme adeti idi. .., 
ga,, şarkısını söyleyordu. ........., ............, .......... k··--- · 

1 
....... u- Hayatın sonlarında mem- ye çıktılar, dünyayı ,~ .,,,~· 

ayan ve a la ge meyen zu- k b. t ~• ..... leketine karşı o kadar bü- lar, büyü ır serve 
lumlar eden çarlığın mülev- ı.ı' 

Bir hayaldi onlar. Mek-
tepten daha yeni çıkmıştı. 
Her gün yeni yeni heyecan
larla sarsılan başını dinlen
dirmek için müşfik bir ka
dın kucağı arayordu. Niha
yet onu, Anuşkayı Rusyanın 
nihayetsiz bozkırlarının hiç 
bir kuş ötmeyen dar tayga
larında görmüş ve se·ımişdi. 
Her a şam haşhaşa verirler, 
çamların kendilerine söyle
diği efsanevi nenoilerle Aya 
bakarak uyurlardı. 

O Anuşkayı seviyordu 
Anuşka da onu seviyordu. 
Fakat bir gün nasıl oldu 

, o da bılmiyordu. Anuşkayı 
görmiyeli bir sene olmuş 

hatta geçmişdi bile.. Geldi
ginin ilk gecesi hemen tay· 
galara koşarak onu bulma-

' ğa bağrında bastırıp göz 
yaşları içinde sevmeğe gitti. 

Fakat.,. 
Fakat o akşam Anuşka 

başkasının kollarında uyu
yordu. Hemde masum kim-

' selerin yüzünde görülen kor· 
kunç derin bin ve intikam 
çizgileriyle .. , Anuşkayı sa
ran vücud hiç tereddüd et
mede insan öldüren, kamçı-

nişanı, ancak, bozulduğu 

zaman öğreneceklerdir. Ace
lecı ve kalabalık insanlarm 
iş sitesini bırakıbda Haymar
ket de otomobilden çıkınca ... 
Sıcak, muattar, küşük masalar 
etrafında tebessüm eden şık 
tuvaletler ve güzel çehrelerJe 
parlıyan lokantaya !!'irerrek, 
pardon: 

- Bir masa için telefon 
etmiştim, dedi. 

Bizimkisi güzel ve rahat 
bir köşede, iiç kişi ıçın ay
rılmış bekliyen bir masanın 

yakınında idi. Bu masa li-
. monluk güllerile -tıpkı Syd

oey gülleri gibi- süslenmişti. 

Mis Robinson, Smithie ve 
küçük Holtun etrafında top
lanarak ihtimal bu defa da 
hadise hakkında heyecanla 

y~k bir nefret besJemeğe dılar, bır P 

ves kanlarıyle beslemiş bi- başlamıs idi ki, nihayet mem- 1866 da dünyaya ,def' 
risiydi. Arzu edilen her şey leketini satılığa çıkarmış ve ber yayıldı: yapışık k:iri"i~ 
onlar için mevcuddu. Aşk profesör Franç Fok Höhneri ler evlenmişler ve be~ oV 
kadın ve para... Nihayetsiz Bavyerayı satmağa ve yerine dokuz tane çocu~u 0 :e,~ef 
karlar arasından kıpkızıl yenı bir hükümet satm al- Bu haber üzerıne . 

k 1 l ettı· d ~ yü se en çarın zu m ve iş- mağa da memur etmişti. kardelerden nefret. sulJ ıı. 
kence sarayı adaletsizliğin lsraflnrı yüzünden hazine- Şımdi Fransızlar. btlb' 

b .. ük ·~ 
müsavatsızlığın tam bir mi- de para kalmayınca memle- yüz sene evvel uy d ~ıet1~ 
salini teşkil ediyordu. İşte ketin bankalarını soymak ve larımız yapışık kar e,pıf 
Anuşka böyla bir yer tara- dolandırmak üzere mükem- den zevk duydular .. '1 f'lı~ 
fmdan istenildiği zaman elde mel bir de plan hazırlamıştı. kardeşlerin vüıünC~ 011•1' 
edilen sanki bir maldı. bİ1. kutlulamahyız! chY 

Bir tabanca patladı. Anuş- Moskova - Vol- Pars tarik~ıt~ t'' 
k d Y d k. k k d. e b1' ıte' a uy:m ı. anın a ı er e k ) Pars tarikatı ıy 011 11 ~ 
ölüm acıları içinde kıvranı- v,a ana 1 rikat varmış, bunu ~ ıerd'i· 
'-'Or, nzaktan hayata isyan M k V 1 k l ·· ı F ı11aze e aelÇ 
J os ova- o ga ana ı u· en ransızca •.k t v ~· 
eden bir kahkaha işidiliyor- zerindeki inşaat birçok yer- öğrendik. Bu tarı : s çı 
du. O kahkaha ki yalnız lerde nihayete ermek üzere- ka kogosunda meY ~1\i~11~. 
bir canavarı öldürmüş değil dir. mış ve maks-edı da. 1Ü t•'P 
attığı kurşunla Rus ihtilali- Bu kanalla alakadar inşa- yaşatmakmış. Bu gıı f~, 
nin ilk işaretini vermişdi. atın en mükemmel ve en kata mensup oJrnlar JJ~ 

O sırtında yüzlerce kiloluk 
zendrlerle Sibiryanın niha
yetsiz tundralarına kalbinde 
doğan güneşe hayat vermek 
için ebedi kürek mahkıimü 
olarak gidiyordu. Arkasında 
kamburu çıkmış, gözleri çu
kur yüzlerce kişi yanan du
daklarıyle onunla beraber 
"Volga .. Volga 11 şarkısını söy-
Jiyordu. EROL TEKİN 

konuşdukları "Aslan ini., nin 
mermer masasile bu masa 
arasındaki fark ne büyüktü! 
Fakat ben, şimdi, gene on
larla orada olmayı ne kadar 
istiyordum. 

- Şimdi mis Trant; ye
mek için ne emir ediyorsu
nuz? 

( Son senede öğle yemek-
lerinde, benim için yeğane 
de.ğişiklik, bir parça sığır eti 
ve bir pişmiş elma, yahud 
bir yumurtaya batırılarak 
kızarmış ekmekle bir bardak 
sıcak sütten ibaretti. ) 

- Hiç fikrim yok, dedim. 
- Şu halde bana müsaa-

de edin. 
Ve ısmarladığı şeyler cid

den nefisti. 
Cicely'yi - zavallı çocuk, 

k 1 w b.. .. ·· yortst· ,ıı' 
güzellerinden biri olan 160 ı ıgına ur~n~. . .. 0 rlll ~ 
metrelik demirden ve beton- manlarını olduruY d• .1 
dan tnuelin inşaası bitmiş, Sonra kızdiğı insanı 0e ~~ 
Şimdi döşenmesine ve tez- dürtmek isteyenlere 10ııı 1

t 
. k b katar ~ 

yinine başlanmıştır. Tünel met edere aş rıısı;· t 
renkli granit ve mermerlerle tikamını da ahyorl~ ~'.:• 

1 ~ ncı8 ~İV 
örtülecek ve elektrikle ay- kfımel Pars in ıgı st '~-
dınlatılacaktır. leri yakalamış y~ de aıat 6( 

Kanal üzerindeki kapalı . ipe çekmiş heksı . · 5 ı ' l rııı ı ıı' 
bend üstünden geçecek 120 cennete gidecek e irıti~' 
metrelik demir yolu köprü- )emişler ve "aşasıtı 
sü de bitirilmiştir. diye baçırmıslar· . fl 

1'5efl ıe~ 
güzel yemeklere ne kadar Konuşulabilece" .e 1ef' , ~ 

' )(I CJ ıJY 
düşkündür - bunları yimek leri erkeklere 1 ·ıı 0tıı" ~ıl 
için bana yardım etseydi, rarlayınız ve eıı>• "''' 

lsfl'1' • diye atdım. Evet çok ister- yine birşey an t' 
d 1•11Ce',JI' 

dim ki bu yemeği, beraberce ar... ' ge 1 o'~. 
gevezenelerek, yimiş olalım. Durgun Su ya }ıiÇ 't~'( 
Hafiften, fakat çiğneyemez- bii o -daktiloların fıJ b\~.e~ 
dim görmeden, gördüğümüz se günde dör! d\i# e ~~~ 
herşey hakkında koduşmak rine dedikl.er.ı g~jr Jl'~,ıJ 
serbestsiniz keyfi içinde bu deyebileceğınız tıer' ,;ır. 

değildir. Onun jı: ,. ~' 
lüksten nasıl istifade ede- ve .. o'v ~ 
cektik ! 11 Kadınlar, hatta yazıhanesinde ldoğ0" ıışl'~ 

sokaklarında o y• f 1 ,ı~~ 
kadından ziyade erkekle ko- dd. lrt11 11 jı) ha az ci 1 o r j( 

· t d'kl · b ııde sı" ,-nuşmayı ıs e ı erı zaman bu muhitte, e diğj bit 
bile, kadınla konnşmayı ter- korkusunun ver tt' ıı'' ~ 
cih ederler it diye birşey unutuyordum· ~:rıı~ o'~ 
işitmiştim. Ben kendi cinsi· için karşımda Ô'fıe ~-V 
min cidden neş' eli bir uzvu· unuta bildim. .. rı.Jsıl .. o~ 

d k. vog ') na tercihan koouşmek isti- nıyor u ı... ı;olıJ ,,, 
ye bileceğim bir :erkeğe rast- eski günlerde, ıc•~ı 
ladığımı hatırlıyamıyorum. ( /V 



Kahveci ..... _ ... 
VE 

Gazinocu-
ıarın ihtiyaçları 
olan sandalyaları 
Taşçılarda 21 No. 

~. Sandalya 
' yapımevinde çok "\ . _ 
~, , ı ehven fiatle satıl- 1/ 

.. ~p -~ maktadır ·~' • tr 1c-- · rc:..':d!. 1 ente ıatış yapıldığı~gibi-s-ip-a-ri-ş bb~ edilir 

, ~fıalkm Seı•"t 24 Haziran 

40 renk üzerine Kız markalı 

markalı "ARTİ,, kumaş bo
yası 15 kuruş 

Satış yeri DOKUZ EYLÜL 
Baharat deposu Telefon 3882 

Bir 2"enç kız 
• 
ış arıyor 

Kız Ticaret mektebinden 

mezun usul def teri muhabe· 

ra! ticariye Türkçe ~Fransız · 

ca daktilorafiye vakıf . bir 

genç kız iş arayor. idareha· 
nemize müracaat~ 1-6 

Altın Damlası 

:Gül ve meyveli 
ağaçlar 

isn1İne dikkat ,.c 
·taklitJcrini 

reddediniz 

SADIK 

___ ==:ı --

~TERZİ 

___ :s 

Gül ve her türlü meyveli 
ağaçların aşı ve temizlik 
ihtiyacı olanlara vakit geçir· 
meden ( .Elhnnıra ) sinema 
yanında kall\•cci bay Hu!iiisye 
ve Karşıyakada ( Ankara 
pazarı ) nde Karamanlı bay 
Mustafoya baş vurarak (Nar· 
lıdereli Ali Arifi) aramalarını 
tavsiye ederizr. 

Mehmet Zeki 
J(etnera)tında Mfıkiirnet karş.sında 

Bayraklı deniz ~~~~~~~~~~~~~a~n~~~m~ ·~ • ru • 
banyoları ~ TA yy ARE: rE')~;?NI • 

İzmirin en güzel ve ferahlı C!J 
bir yerinde bulunan Bayrak- ~ 

Bu hafta iki enfes film bir arada 

1ı deniz banyoları açılmıştır. m 1 _ PARIS KRALI ta 
Bnyocular kralı bay Hasan ~ = 
tarafından idare edilen bu ~ fvan Petrovich ve Marie Glorienin beraber çevirdikleril~ 
banyolara koşunuz : ~

1
: çok gi1zel bir aşk macerası 

Her saat otobüs. ve tren • 2 - SPOR ve GENÇLiK 
bulmak muhtemeldır. 1-5 • . 

~ Her sporcunun, her mekteplinin, genç, ihtıyar, ~ad~n 

K• J k h ~ erkek herkesin görmesi icabeden büyük Rus fılmı ~ 
ıra 1 amam ~ .. ~ J .. iyatlar ı.::;. 2t), ;~o kuruştur [ı[••l 
Kemeraltmda Veysel çık- ~ 

mazmda Veysel hamamı ki- ~ SEANSLAR . 
ralıktır, lier şeyi mükemmel- ~ Her gün 16 - 17,10 - 19,~5 - 21,3? CumartesıJe " 
dir Duş yapınağada müsa- 1 Pazar günleri 14 te ılave seansı vardır 
ittir Vezir suyu vardır talip· 
ferin matbaamıza müracaatı. BEmtiteJ~~fSEEB~ 
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400 liraralık 
Pırlanta nasıl 
. kaybolmuş 

Tüccardan Cemal adında 
bırinin karısı evvelki gece 
Elhamra sinemasında 400 
lira kıymeainde bir pırlanta 
iğnesinin kaybolduğunu za
bıtaya haber vermiştirr 

Yerinde bir 
taltif 

Vilayetimiz defterdarlığı 

umum tahsilat şefi bay Kadri 
Gökçe merkez ve kazalar 
tahsilatının takibinde göster
diği son derece gayret ve 
faaliyetten ve bu i~te büyük 
muvaffakiyetten dolayı vila
yetimiz tarafından bir taktir
name ile taltif edildiğini 
memnuniyetle haber aldık 

bu genç ve gayyur maliye
cımızı biz de zö yürekten 
tebrik ederiz. 

Kara oğlan 
Zadeler rfiitün 

J)eposunda 
Bu imalathanede çalışan 

işçilerimize imalathane şefi 
bay Hasan ve yardımcısı 
Seliminin büyük bir şefkat 
ve hüsnü mümamele göster
diklerini memnuniyetle haber 
aldık. 

İkinci komi
serliğe terfi 

Edenler-
Taharri komiseri Osman 

ikiçeşmelikten Recep Ferdi. 
Kemerden Hicabi ve kahra
manlardan Hamdi ikinci ko
miserliğe terfi etm' şlerdir. 
Çorakkapıdan Cemeal ikin
ci •komiserlik namzetliğine 
tayin edilmiştir. Kutlularız. 

Öksüzlere Zivaf et 
fzmir Öksüzlere"' Yardım 

Cemiyeti kreşlerinde bakılan 
yavrulara dün Şehir gazino
sunda bir ziyafet verilmiştir. 

,..ruz Fabrikası 
Çamaltı tuzlasında inşa 

edilen fabrikanın küşad res
mi bu arın 29 ünda yapıla
caktır. 

İktisadi tetkikler 
Şehrimizde bulunan iktisad 

vekaleti baş müşaviri iktısadi 
tedkiklerine ve tüccarlarımı
zın dileklerini tesbit etmek
tedir. 

Hakkı Balcıo,ğhı 
Ticaret odası reisi Hakin 

Balcıoğlu Nise gitmiştir. Ora 
da bir ay kalacaktır. 

Esrarengiz 
Dakikalar 

Bu başlığı bir romanın adı 
sanmayınız. Bu, öyle bir eser
dir ki onu yalnız okumak 
değil. görmek, yaşamak im· 
kan dahilındedir. 

Bu kitabın kahramanı, 
muharriri hep Zati Sungur
dur. Hayle, masala benzemi
yen esrarengiz şeyler gör
mek, esrarengiz dakikalar 
yaşamak istiyorsanız profe
sör Zati Sungurun yeni pro
gramında gösterdığı akla 
sığmıyan san'at ve fen hari
kalarını görmeğe koşunuz ... 

Necaşi toprak • • 
tıyor l 

--~~-~~~~~~~~~ .... ••oo••••••~~~~~~~~~~~~~ 
Habeşistanda bana tamamiyeti tanınmış biraz 
toprak verin her davadan vazgeçtim! diyormuş 
Londra 23 - Necaşinin Ha
beşistanda kendisine müte
vazi bir arazi parçası veril
mek ve bu arazinin İngilte
re ve Fransa tarafından 

tamamiyetinin tanınması ve 
tekeffül edilmesi şartile di
ğer haklarından satf ınazar 
edeceği hakkında bir haber 

dolaşmaktadır. 1 
Resmi mahfiller bu habe

re itimat etmektedirler. Ne
caşinin bundan Garbi Ha
beşistanı kasdettiği zanne
dilmektedir ki bu suretle 

göstermektedir. 
Necasi milletler cemiyeti 

konseyinin içtimaı sırasında 

Ceneyrede bulunacaktır. Di
ğer cihetten Ras Makonen 
ltalyan işkali altında olmı

yan bir vilayetin valiJiğini 

üzerine almak üzere Gore 
şehrine gidecektir. 

Necaşinin ilk arzularından 

tamamen feragat etıiğini 

Avam kamarasında hükii 
met tenkit edildi 

İstanbul 24 (Özel) -Avam 
kamarasının dünkü içtimaı 
çok hararetli olmuştur. Ka
marada memleketin hariçt 
siyaseti gene tenkid edilmiş
tir. Sosyalist muhalifen par
tisinin başkanı Attle, mem
lekete karşı itimatsızlık tak
riri vermiştir. Bu takrirde: 

" Harici siyasetteki karar
sızlığiyle İngiliz nufuzunu 
azaltan, fngilterenin kudre
tini zryıflatan ve sulhu teh
likeye kuyan hükümete karşı 
harlamentonnun itimadı kal
madığı ,, bildirilmektedir. 

Attle kürside demiştir ki: 
- Başbakan Baldvin ya

pılan tenkitlerin hiç birine 
özlü bir cevap vermemiştir. 

Bu tenkitler yalnız bir baka
nı değil, bütünlüğile kabine· 
yi itham etmektedir. Bu 
defa artık dış işleri bakanı

nın denize atılmasıle iş ka
panmış olmıyacaktır. 

"Eden iş başına geçtiği 
zaman büyLk ümitler uyan
dırmıştı. Bu ümidleri tahak
kuk ettirmedi. Dışişleri ba
kanı ve hükümet Habeş 

milletine ihanet ettiler. Bu 
kararsızlığı her vesile ile 
gösterdiler. 

.. Başbakan zecri tedbirler
deki gevşekliği haklı göster
mek üzere kabah~tı Ameri
kaya yükledi ve Amerika 
hükumetine haksız bir hü
cumda bulundu. Halbuki 

Başbakanımız Ankara'dan 
İstanbula gidiyor 

Ankara 23 Başbakanımız İsmet İnönt;;. iki güne kadar 
İstanbula gidecek ve boğazlar meselesinin halline kadar 
orada kalacaktır. 

İsmet İnönü bu arada da İzmit'teki kağıt fabrikasını aça
caklardır. 

--------- ••OO••--------
Rusyada vahşi hayvan avı 

Seferleri yapılıyor 
Bu yıl Moskova Hayvanat 

Hayvanat Bahçesi vahşi hay
van ye kuşların diri diri av
lanması için müteaddit sefer 

1 
heyetleri tertip etmiştir. 

.l Bu sefer heyetlerinden 
birisi nadir kuşlar yakala
mak üzere Aazer denizi sa
hiJlerine, ikincisi, o mınta

kada bulunan büyük hayvan
lar için Kazakistana, üçüncü
sü de Tacikistanın dağlık 
arazisine şimdiden hareket 
etmiştir. Bu üçüncü heyet 
Tacikistandan büyük parslar 
nadir kuflar, zehirli yılanlar 

ve Orta Asya vahşı haevan
ları getirecektir. 
Yakında Uzak Şarka ha-

reket edecek olan heyet ise 
deniz ayıları, oralarda bulu
nan kaplanlar ve saire hav
vanlar avlıyacakhr. Sovyet 
kutup arazisinde kışlamakta 
olan avcıvar ise · Moskova 
Hayvanat Bahçesine beyaz 
ayılar ve sair kutup harvan
ları gönderecektir. 

Elde edilecek olan bu 
hayvanlar. Moskova Hayva
nat Bahçesi kolleksiyonunu 
tamamlıyacağı ve zenginleş 
tireceği gibi ayni yamanda 
yabancı memleketler haova-

1 nat bahçelerile yapılacak 

hayvan mübadelesine de 
yardım edecektir. Bilhassa 
Paris, Prağ ve Londra Hay
vanat babçeri ile yapılacak 

olan bu mubadelelerle Mos
kovanın Sovyetler Birliğinde 
bulunmıyan hayvanlar kol
leksiyonu da tamamlanacak
tır. 

ihracatı müra
kabe kanun 
tebli,? edildi 
İhracatın mürakabesi hak

kındaki kanun tebliğ edil
miştir. Kanuna göre ihracat-
la meşgul bütün müessesele
re vekaletten ruhsatn me al
maları için altı ay mühlet 
verilmiştir. Ruhsatnamrler 
üç senelik olacak her ihra-
catçı hangi maddeler üzerin
dd iş yapacağını bir beyan-
name ıle Ticaret odasına 

bildirecektir. 
Oda bunları tetkik edecek 

ve tasdik için vskaletc gon
ddrecektir. Bazı tacirlerin 
bu tedbirler dolayısile ileri 
sürdüğü endişeler varid gö
rülmemekte ve kanun hü-
kümlerinin ihracat ticareti
mize karşı emniyetini arttı
racağı temin edilmektedir. 

birleşik devletlerin petrol 
amba•gosunun tatbike ne 
meydanda iştirak edebile-

' ceklerini öğrenmek için hiç 
bir gayret yapılmamıştır. 

"Lavnl-Hoare müzakere
leri esnasınca İngilterenin 
İtalya tarafından bir hücum 
tehlikesine maruz kaldığı 
bildirilmiştir. Şu halde bu 
dakikada da bu tehilkenin 
mevcud olup olmadığını öğ
renmek isteriz. 

Şimdiki halde zecri ted
birlerin bırakılmasını haklı 
gösterecek hiçbirşey yoktur. 
Hükumete soruyorum: Hü-
kumet ltalyanın Londra ba
kanlarının yardımına dayana
rak Stresa cephesine dön
mesini mi istemektedir? 

Boğazlar 
Konferansı 
- Baş tarafı 1 incide -

nin bahtiyar olacağını söyle
miştir. 

Konferans, Türkiyenin ver
diği mukavele projesini mü
zakereye esas olarak kabul 
edildikten sonra Nuğman 
Menemenci oğlu bu muka-
veleyi vermemizin sebcbeni 
anlatmıştır. 

Lond Stanhop İngilterenin 
Boğazların tekrar a~kerleş
tirilmesini kabul ettiğini söy-
lemiştir. " 

Rus murahhası Litvinof, 
Karadenizin hususi mahiye
tinden ve bu deniz sahille-
rinde bulunan devletlerin 
menfaatlerine talik bazı mü-
talaalar kaydi ihtiraziyesile 
Türk hükfımdinin projesini 
kabul ettiğini söylemiştiı. 

Utvinof projenin kat'i şe
kilde yazılması esasında Sov
yet Rusyanın hususi vaziye
tinin göz önünde tutulmasır.ı 
ümidini izhar etmiştir. Ve : 

- Sovyet Rusya bir deniz
den diğer denizlere deniz 
kuvvetlerini nakletmeğe me-
zun kalınmalıdırlar demiştir. 

Fransız murahhassı ve di
ğer murahhaslarda projemizi 
müzakere esası olarak kabul 
etmiştir. -·-ZIRAA·r TETKiKLERi 

AJakadar- Sovyet makam
ları, Amerikadan, Hinistan
dan, Fransadan, lsveçten 
ve dünyanın diğer bütün 
mamleketlerinden 7 bin cins 
kadar nümunelik buğday 

tohumu getirtmiştir. Bu to
humlar, tecrübe için Oren
bur k civarındaki bir sovk· 
bozda ekilecektir. 

24 Ha~ 

Dikili İhtilas Davası SoO 
Safhaya Girdi 

İdarei Hukukiyenin lH,000 Lirası 
Dikili Muahasebei Husu- rek demiştir ki: of' 

siye suiistimal davası Agır - Memur Naci bu ~,. 
ceza mahkemesinde son saf- yaloız işlememiştir. Ve dıt 
haya gelmiştir. Suiistimal mezdi. diğer suçluları0 , 

mevzuu (16) bin liradır. iştirakları vardır ve sab~: 
Evvelk günkü duruşmada, Onların da cezalanoı•ll 

iatinabe suretile alınan ifa- zımdır. 
dele.ıl okunduktan sonra, B d ki b.t un an sonra es k•t 
Muddeiumumi muavini bay katip Hi!minin vekili ·~~ ... :.. 
:Şevki, eski iddiasını tekrar kkıli..,. Süleyman Faik müe .:ıııİ 
ederek, memur Nacinin ce- beraetine karar veriJoıeY 
zalandırılmasını, diğer s&.1çlu- uJlll'' 
Jaı ın beraetine hüküm veril- istemiş ve müdafaada b ~ 
mesini istemiştir. muştur. Maliye memurJarıfd" 

Muhasebei hususiye avu- vekili avukat Hulüsi de, ;. -
katı Şeref Kazım, bu talebe kat Şeref Kazimin id 

11 oı 
iştirak etmiş, ancak diğer i!zerine tetkikler yapac•S,t 
maznunların da suçlarının söyJiyerek kısa bir oıO ~ır 
sabit olduğunu, onlarında talabinde bulunmuştur. ~· 
cezalandırılması lazım geldi- hakeme müdafaa için b•f 
ğini uzun uzadıya izah ede-

00 
bir güne bırakılmışt~ 

Zehra Hasan Biçki Yurdll , 
- Baştarafı 1 incide - Atatürk'ün açtığı yolda b,r, 
hazırlamak, sofranın yeme- gün taze· bir kuvvet .•!•1 f 
ğini ve tatlısını kendi elle- hergün bir yeni ve •Y1 ~-

tOr•· 
rile meydana getirmek bir yaratıyor. Varolsun Ata ı• 
ideal haline gelmiştir. Pazar Bu sene JO genç kıı•i:,, 
günü Tilkilikteki Zehra Ha- yurdu muvaffakiyetle b b•' 
san Biçki ve Dikiş evinde miştir. Bunların 13 Ü şal-' 
genç kızlar tarafmdan hazır- detname \•e 9 u da aJkıt r 
lanan eserleri memnuniyet arasında diplomcılarını allllde 
ve ift ı harla seyrettik. lardır. Yurdu iyi dere.c~ cİ 

Dokuz senedenberi memle- bitirenlerden başta bırı0,11 
kette pürüssüz çalışarak genç şubeden birinciliği kaı•0 ,~ 
kızlarımızı mesleksa bibi ye- bayan Leman Şazi ol~.,d' 
liştirmek gayesile didinen üzere Halime Hasan, Mz.1, bu ışıklı müessesenin sergisi Bilal, Hayriye Şükrü, 1

1' 
Pazar günü merasimle açıldı. Mustafa. Makbule Ali 
Davetlilerini büyük bir ne- Hatice Alidir. ) 0• 

zaketle karşılıyan bu mües- Fevkalade diploma ~;~, 
sesemiz onlara bir çay ziya- lar: Fıtnat Hamza, sİ' 
feti verdi. Bu esnada yurdu Abidin, Pakize ismet, fe"f•• 
birincilikle bitiren bayan Le· ye Rıza, Hayriye Mu5t~dlı 
man Şazi tarafından bir de Zeynep Zeki, Belkis Beti 
veda nutku söylendi. Genç Zehra Hamdidir. 1,b 
Leman; eserlerini görmeğe Genç kızlarımıza caod•; b• 
gelenlere ve Yurda karşı rik eder ve onlardan ; 0, 

duyduğu şükran hislerini güzel eserlerile bayatta 
0
.,i 

anlattı: vaffak olmalarını teoıe 
Sayın bayanlar, baylar; 
Senelerden beri sıcak ku

cağında ve mütevazi çatısı 
altında sau'at önrendiğimiz 
bu güzel yurdu, bu temiz 
yuvayı · artık terkediyoruz. 
Yarın biz de hayatta bu 
yurdun bize verdiği altın bi
lezikle çalışan kızlar ve ka
dınlar arasına karışacağız. 
Biz de Türk milleti içinde 
meslek sahibi bir yurttaş 
olmak saadetine ereceğiz. 
Bu ayrılık elbette ki bizim 
için çok hazindir. Çünkü 
biz buraya en temiz, en sa
mimi sevgilerle bağlı idik. 
Sekiz yıl içinde yediyüz ta
lebe yetiştiren bu yurd, bize 
yalnız bir san'at öğretmekle 
kalmadı. ayni zamanda şef
kat ve insanlığa en güzel 
nümunelerini de gösterdi. 
Şimdiye kadar kucağında 
hiçbir ücret almadan yetiş
tirdiği kimsesiz, fakir kız
lar arasında bana da bu yu
muşak ve sıcak elini uzattı. 

Ayrılığın şu son dakikala
rında müdiremiz bayan Zehra 
Hasan'ın bize karşı şefkatle, 
hassasiyetle titreyen sesini 
kulaklarımızda işitiyoruz. Bu 
sesi içimizin şükranı ile her 
zaman duyacağız. Onun ve 
müessesesinjn bizdeki hakkı 
bir ana südli kadar kuvvet
lidir. Bize aile ve cemiyet 
içinde y aşatup uçabilmek 
için kanat vermiştir. K~ndi
lerine bütün arkadaşlarım· ve 
şehsım namına ebedi saygı 
ve şükranlarımı sunarım. 
Türk kadını ve Türk kızı, 

ederiz. LJfl 
LÜTFÜ AKSUNG ____ _,,,_ --
Kıskançlı1' 

Baştarafı 1 incide -:_, 
d.~ · ııov: 

kız çıldırasıya sev ıgı k• bt' 
sı ayni kasabadan bat ıf' 
k 1 •• •• •• k akal•O' .... 
ız a goruşur en Y JılY 

tır. Kocasının bu gerıÇ I•~' 
i anı aşk ettiğini de kU 
lariyle duymuştur. fer' 

Genç kız aldataoıaoıo ,eı 
diği büyük ıztırab vr, "' 
zehirle akşamı zor etoı ~--

ld
. ~. ı•P" 

akşam kocası ge ıgı ~ ç'' 
çiçbir şey sezdirmeoıege 
çalışmıştır. Jıdr' 

Genç kız gramofonu.. "' 
muş, bir tango çalın:!: et· 
kocasına sarılarek d 
meğe başlamıştır. le eO 

Tangonun en kıvr• •1,o~ can alacak bir yerio .. de b,rttt 
kız kocasının yüıünU 1ştıt• . k paro> e' dıye ısırmış ve 0 kJeııll' 
Kocası bu ani ve be b yret' 
cik taruz karşısında :,o~' 
ler içinde karısının Y b•' r ., 
bakarken, kadın çı ·~i,: 
halde şunları söyleııı•ftır .,sı' 

- Nasıl beni alda ~ 
sın? ,....,~~ 

1. . s· ·1· Tı'caret 
zmır ıcı ı 

murluçundan : et d~, r· ar , 
Kenan değerli 1

'. tı•"p 
vanile İzmirde Eskı d• Is~ 
larda 9-1 !. numara ell'' 
türlü peynir yağ ye 

11 
d'' 

ticaretini yapan J<en• .,.,f~ 
ğerlinin işbu ticaret ıer•-' 

.. kil"' . • IJ' 
ticaret kanunu hu OJ'~Iİ 
göre sicilin 1678. p\1 e~. 
na kayit ve teıcıl (l~ 
ilin olunur. 


