
Sahih, Neıriyat Amiri " 
Baımubarriri 

SIRRI SANLI 
İdarehane: hmirde BiriDd 

Beyler Sokağında 

(Halkın Seıi) Matbaaımda 
Basılmışhr 

r,Geçmiyen yaz.ı geri verilmez 
------~----------------~----------~-----...::.:...:===========:;====.:.......--------_:_:=============--------------------------------------~----...;.__· .. 

Valilerin halkla yakından BOGAZLAR KONFERANSI 
·~~~~~~---~~~~~~-

Dün harb ihtimali ve tecavüz hali görüşüldü 

temas etmeleri kararlaştı Çanakkalenin ;skerleştirilme-
--------00 •• 00 si kabul edildi 

Dün intihabatın tam bir serbesti içinde geç-
mesi için valilere lazım~elen direktifle~ verildi 

))ün gece 100 kişilik bir ziyafet verildi ve bay belediye reisi sevdiği 
ve beğendiği bazı g azetecileri de bu ziyafete çağırdı 

Şehrimizde bulunan Dahi- 1 sabah vali Fazlı Güleç, be· 
liye Vekili ve Parti sekreteı i ' lediye reisi doktor Behcet 
bay Şükürü Kayanın reyase- Uz'u kabul etmişti. 
tinde dün ilk mühim taplantı Belediye reisi, belediye 
yapılmıştır. işleri , bilhassa Kültür park 

Saat 15,30 da başlayıb hakkında izahat vermiştir. 
saat 19 kadar devam eden Buı1dan sonra Şükrü Kaya 
bu toplantıya İzmir, Mani- otomobille Kültür parkı ve 
sa, Aydın, Burdur, Is- imar faaliyeti d ı:vam eden 
parta, Antalya valileri ve şehrin diğer kısımlarını ge-
genyönkurul üyele rinden olup zerek tetkik etmiştir. 
lzmire gelenlerden saylav Sa- İımirin aziz misafiri , bun· 
lah Cimcoz, Mümtaz Ökmen dan sonra belediyeye giderek 
Riza Frteo, Hüsnü Kaçır, ifa- ı orada biraz istirahat etmiş 
san Ali Yücel, lncedyı ile iz- ve ora;dan vilayete g elerek, 
mirde bulunan saylavlar ve vilayet makamında toplanan 
İzmir ilyöokurulu üyeleri hazır Ege valilerinin ve genyooku-
olduklaiı halde iç bal{ anı ve Yüz kişilik ziyafet veren rulu üyelerinin toplantısına 
parti genel sekreteri Şükrü sayın bay belediye reisi riyaset etmiştir. Bu toplantı 
Kaya İsmet İnönü'nün An- içap ve tatbikatına anlatmış- saat 14 te kadar sürmüştür. 
karada toplanan ilbaylara tır. ŞÜKRÜ KAY "'N iN 
yaptığı yeni değişiklik hak- ŞÜKRÜ KAVANIN EHEMMiYET VER-
kındaki beyanat esasına da- DÜNKÜ MAŞGALESI DIGI NOKTA 
yanarak gereken tevzihatta Şükrü Kaya, misafir bu- Dünkü görüşmalarda Şük-
bnlunmuş ve yeni durumun lunduğu Gazi konağmda dün - Arkası 4 üncüde -

oooooooooooooooooocoooocooooooooooooo oooooooooooooooooooooooaoooooooooooooooooo 

lzmirin iftihar ettiği Kız 
Enstitüsü yurda birçok ev 

ve hayat kadını daha 
yetistirmiştir 

Genç kızların11zı ve bayanlarımızı n1nvaf
f akiyetlerinden dolayı kut.Iularız 

-- 4 Temmuza-sraslayan Cu- : aslanca tavur venıı.hareketin

~martesi günü Q;-kaç renkli den memnun, müftehir ve 
ve çok zengin münderecatla -;nı;ğrur olacaklardır. Er) 
ızmir matbuat alanına Efece~ -
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I' 
bir baskın yapacakhr. emmuz u-

E Asırlardanberi Efeler diya- ~- - . •• - ;;--
~~~""11111 rı olan lzmir, Aydan ve kom- marteSI gUDU 
I."~· şu vilayetlerimiz "Efe,, nin • • . 
~·h) her mertçe, yiğitçe sözlerinden, Sa hırsızlıkla bekleyınız. 

1de c ~Yden evvel hakiki Efeliğin, medeni Efeliğin, asri Efeliğin nezih 
an andıracak ve yaşatacatır. 
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~lurahhasların çoğun-
da hüyiik hir fikir 
ınutabakatı var 

Montrö 25 (A.A) - [Ana· 
dolu ajansının sureti mahsu
sada giden muhabirinden ) 
Bugün aşağıdaki tebliğ neş
redilmiştir: 

Konferans beşinci toplan-
9 uncu maddenin müzakere
sine başlamıştır. 

Japon deleges , vermiş ol· 
duğu izahatta kendisinin koy
muş olduğu ihtiaya kaydinin 
Türkiyenin bir harb tehdidi 
altanda acil tetbirler almak 
hakkına aid bulunmakta fa
kat Türkiye tarafından bu 
hususta milletler cemiyetine 
yapılacak tepliğatı istihdaf 
eiylcmekte olduğunu bildir
miştir. Japon hükumetinin 
fıkrine göre mukavelenamayi 
imza edenlere haber veril· 
mesi kafidir. Mamafi bu key
fiyet Türk hükümetinio Mil
letler cemiyeti nezdid lüzum 
gördüğü her hanği bir müra· 
caab yapması hakkında hiç 
bir suretle dokunmamakta· 
dır. 

Fransız mur abhassı Pol 
- Sonu 4 üncüde -

Fi LOZOFUN KÖŞESi: 

ALCAK KARI 1 
Zavallı koca-
sını zehirli şa
rapla öldürdü 

~- jüri heyeti kocaıma 
taammüden ve zebirliyerek 
öldürmektan suçlu Margariti 
mücrim görmiiş, Margaritin 
idamına mtittef ikan karar 
vermiıtir. 

ihtiyar reis ı6ı6nü bitirdi. 
Ve mücrim kadın sandalye· 
siue yığıldı. Reisin sesi tek
rar duyuldu: 

- Margarit metin olunue 
- Sonu 4 üncüde -

HALK ARASINDA ••• ! 
Muharriri: Şark Filozofu HİDAYET KEŞFi 
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Hissolunur derecede vaziyet 
görünmeğe başladı 

Asambülevari yukarıdan 
ilmi bir görüşf e yani ( Alel-
merkez ) düşünüşle çeşid 
çeşid sebeb ve ilJetler göste· 
rerek size öyle mufassal 

kaziyeler kuracak değilim. 
Eski tabirce: 
Davanın minel evveli bo· 

zukf.. Bittabi batil bir kaziye 
- Sonu 4 üactide -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------·--------0000------~~~-----

Tayyare seferleri ve halkın 
• • 

sevıncı 
liTll ühümetimizin havacıhğa ve sivil tayyaredliğe verdiJi 
111.1.J büyük ebemmiyat bütün yurddaşlar tarafından dena 

bir alaka ve takdirle karşılanmaktadır. 
Bir kaç gün evvel başta başbakan İsuıet İnönü olduğu 

halde birçok vekillerimiz tayyare ile Ankaradan latanbolu 
gittile. İsmet İnönü tayyareden indikten sonra bu yolculu
ğun çok tatlı ve çok kolay olduğu hakkında teşvik edici 
sözler söyledi. 

Birkaç evvel, Başvekil İsmet İnönün refikaları Ankara 
Tayyare meydanına giderek çocuklariyle birlikte tayyareye 
bindiler ve Ankaraoın üstünde bir müddet uçtular. 

Başvekilin, Vekillerin, Bayan İsmet İnönüdün bu uçuşlar~· 
yeni tesis eden tayyare seferlerinin ne kadar rahat, korku .. 
suz ve itimad verici mahiyette olduğunu göstermesi ittbarile 
çok şayanı dikkattir. 

Daha yeni tesis eden bir hava seferlerine halkımız §imdi
den büyük bir rağbet göstermiştir. Bu teşviklerden sonra 
bu rağbetin bir kaç misli artacağı muhakkaktır. 

Halk, tayyare işine verilen ehemmiyeti büyük bir sevinçle 
takib ediyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
!& amc At il !$4 •• 
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ile 2 ( Hallua Sul ) 26H~ 

Aşk Gecesi Bartında bir Bu çalışkan 
genç öldürüldü· Memurlarımızı 

Voıe;b._o_l __ l f-..,.,n-1()()-'_Ö_N_Y_~ 

Müsah•ıkaları §1 t 
AltınorduıJun Müsa- LNeler ol~Y~ıdesİ' • • 

-- iki lzmirli Gencin Romanı --
- 2 - Yazan: EROL TEKiN 

Göztepede babadan kaln1a bir evleri vardır 
Acılarını anlatcµı anlarını Ne kadar değişmişsin 

haykırmak isteyen sözlerini anne?. 
tatlı bir keman sesi gibi o - Ya sen?. 
kad~r hoş bir şekilde insa- - Ben mi?. Yine bildi-
nın varlığına sindiriyordu ki.. ğin eski Esat 
okurken hiçbir şey hisset- - Hayır bak her halinle 
memek, kalbinin burkuldu- yalan söyliyorsun. O kadar 
ğunu duymamak .. Oh .. Böy- zayıflamışsınki. 

le şeyleri düşünmek bile ne - Doğrumu s&yliyorsun?. 
kadar çirkin.. - Evet gözlerinin altı 

O bir aşk çocuğu idi. gü- bile çukurlaşmış .. 
zel varlıkların ince duygu- Esat buna cevap vermedi. 
lariyle gülerek oynamak is- Daha doğrusu veremedi. 

tiyordu. İhtiyar ana da susmuştu. 
Göztepede babadan kal- Uzun bir sessizlik oldu. Esat 

ma denize bakan geniş bir koridorda bir aşağı bir yu-
bahçesi ve çiçeklerle çevre- karı gezindi. Sonra salonun 
lenmiş sevimli köşeleri olan pençeresinden bahçeye, de-
güzel bir evleri vardı. Esat nize baktı. 

Geriye dönerek seslendi: 
Anne?. 

annesine yazdığı mektuplar-

da burasını o kadar göre· 
, ceği geldiğini yazıyordu ki .. - Ne var .. 
\ Rüyalarını hep buraları dol- _ Benim ansızın geldi-

duruyor, küçüklük batıra- ğimde darılmadın değil mi?. 
!arını kalbinde doğan yeni _ Hayır yavrum neden 
bir istekle sıkmak ve ora-
larının kokusunu doya doya 
içine sindirmek istiyordu, 

*** 
Birden durdu. Ne kadar da 

çok dalmıştı. Üzerindeki 
uyuşuk uğu atmak isteyerek 
etrafına bakındı. Yolcuların 

liemcn hepsi gıtmiş ortalarda 
yalnız kendisi kalmışdı. Ar·· 
tık şehi~e kolayhkla enebil
mesı için hiç bir engel kal
mamışdı. 

Fakat gayri ihtiyari göz
leri boş, sakin deniz üzerin
de bir şey aradı, 

Biri sini mi bekliyordu?. 
Belki.. 
Hayır hayır .. Onu karşı

layacak hiçbir kimsesi yok
du. İhtiyar annesi mi?, O 
mu karşılayacaktı?. Hayır 
bu da olamazdı. Geliyorum 
diye ona bir mektup bile 
yazmamışdı. 

Öyleyse nede böyleydi?. 
Bir alışkanlık. 
Kendisi de buna gülerek 

gözlerini takıldığı yerlerden 
güçllikle ayırdı. Bavulunu 
alarak kayığa atladı. Rıh
tıma çıktığı zaman içinde 
anlayamadığı bir his vardı. 

*** 
- Anneciğim .. 
- Yavrum .. 
Esat bavulunu yere bırak

tı . Şapkasını çıkar arak an
nesinin sevinçten gerilen 

•. y~zünü okşadı: 

darılayım. Yalnız böyle an-

sızın gelişinden bir şeymi 

oldun diye korktum. Ne 
kadar olsa bır kadınım .. 

Esat eliyle annesinin ağ· 
zını kapadı: 

· - Sus anne sus.. Artık 
yeter .. 

Durdu. Ne söyliyeceğini 
kendisi de bilmiyor gibiydi. 
Mırıldandı: 

-Bahçe çok güzel.. Hele 
çiçekler .. 

- Beğ,endin mi?. 
- Pek çok. 

- Öyleyse biraz bahçe-
ye en.. İsteqiğin çiçekleri 
kopar. Eğer istersen kayı

ğımız da var. Biraz gezersin .. 

Esat annesinin kendisi 
için ayırdığı odasına çıktı. 

Çabucak soyundu. Spor 
elbiselerini giyerek kayığa 

atladı. Ayni zamanda güzel ' 
bir atlettide .. Küreklere bü
tün kuvvetiyle asıldı. 

O gün gece geldi. Ne yap
mıştı. Bu vakite kadar nere
deydi?. Kendisini bekliyen 
annesi sabırsızlıkla sordu: 

- Bu vakite kadar ne 
yapıyordun yavrum?. 

- Hiç anne .. 
Esat yemeğini çabucak 

yeyerck annesine: 
- Çok yorgunum, dedi. 

Biru erken yatacağım .. 
( Arkası var) 

Resmi Nişanlısı 
Muharriri: BERTA BUCK Mütercimi AKIL KOYUNCU 
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Sevgili yavrum çok acıknıadınız )7a? 
Fakat Cicelz bu bayağı dim edilmek kafidir. Ya-

mevzu üzerinde bulabildiği rabbi! .. 
her şeyi - Bazı kimselerin Patron devam etti : 
kitab resimleri koleksiyonu - Bundan sonra sizden 
yaptıkları gibi - toplar, bili- bir ricada daha buluna ... -
yordum o, patronla benim Nedir Mis Trant ? Tanıdık-
bu itilafımızı işliyecek ve bu larınız mı ? 
bir " gönül işi ,, yapacaktır. - Evet, diye mırıldandım. 
ıyisi mi ? Onu böyle bir Yanımdaki masaya gelen 
darbeden kurtarmak daha bayanı tanıyorum. 
muvafıktır ! Üç kişi için ayrılmış olan 

O halde, ancak Mister masa sahiplerinin ikisi gel-
Vaters'in dostlarına - eğer miş bulunuyordu. 
varsa - ni anlısı olarak tak- Biri mavi kadifeden olduk- , 

Bartın - Geçen hafta 
Serdar L öyünde bir kadın 
yüzünden iki genç birbirine 
girmifler, biri diğerini öldür

müştür, vak'a şöyle olmuş

tur: Mustafa ve Şükrü adın
da iki gençten Mustafa Şük-

rünün kızkardeşini sevmek
tedir ve kızı ailesinden iste
miştir. Fakat ret cevabı al

mıştır. İşe bilhassa Şükrü
nün mani olduğunu anlıyan 
Mustafa da Şükrüyü öldür
müştür. 

Hadise koy bekçisi tara
fındae hükumete haber ve
rilmiş Mustafamn ölüsü epey-

ce arandı~tan sonra bulun
muştur. Katil de ertesi gün 

saklandığı diğer bir köyde 
bulunmuş ve suçun itiraf et
miştir. 

Meşhedi gibi •• 
M. Hanri Dikson Amerika 

gazetelerinden birisinin mu
habirine kulladığı usturanın 
tam 146 :.enedenberi iş gö
ren bir tıraş alatı olduğunu • 
ve bundan eski bir tıraş aleti 
mevcud olmadığini söyle
miştir. 

Fakat Princeron üniversi
tesi profesörlerinden doktor 
Allan Jonston buna cevap 
olarak: 

- Ben çakmak taşından 
mamul bir ustura kullanmak
yım ki 4500 senelik hayata 
maliktir. Bunun için en eski 
ustura benim usturamdır. 
Demiş ve M. Dikson sus

mıya meçbur kalmıştir. 

Biz de üz vürekten _, 

tebrik ederiz 
935 Yılı haliye ve sabıka 

vergi tahsilatı diğer şube ve 
kazalar tahsilatına ve geçen 
senelere nazaran fazla tah
silat yapan ve tahsilat işlerini 
mükelleflerin ödeme kabili
yetlerine göre iyi bjr şekilde 
takib ederek vazifilerinde 
büyük ve parlak bir mevki 
gösteren yeni maliye şubesi 
tahsilbaş memuru bay Şevki 
Öztürk ve Mahmudiye mali
ye şubesi tahsil baş memuru 
bay Şevket Göney ile def
terdarlık hesab masası me
muru bay Aslan Naci Aksu
nun vazifelerinde görülen 
gayret ve muvaftakiyetleden 
dolayı vilayet makamı tara
fından birer takdirname ile 
taltif edildiklerini sevinç ve 
iftiharla öğrendik. 

Tahsilat işleri kadar mü
kelleflere hüsnü muamele ve 
tesbilat ğösterme meselesin-• 
de de hükumet ve milletin 
takdir ve tahsininı celbe 
muvaffak olan bu çalışkan 
memurlarımızı da biz de öz 
yürekten tebrik ederiz. 

-·~ 

Güneş 
Tutulması 

Hakkında bazı 

ınahimat 
Tam olarak güneş tutul

ması ender olan sema hadi
selerinden geçen asırda Fran
sada 1842 de tam nüsuf 
olmuş ve Marsilya, Tolon 

hakala:rı Başladı Çaldığı şeylerı n1 ı 
Altınordu kulübünün her • l il J ı -sı 

sene kendi ta.kımlan arasın- ne sa <: yan 
1
. 'i•IP' 

da yaptığı voleybol müsaba- Pavide Bruno ~usı otelde 
kalanna evvelki ak.,am baş- bir serseri yattıgı çall' 
!aşmıştır. Kulübün voley, ihtiyar bir kadınınf:~~)JIJlt 
basket sahasında yapılan bu tasile ufak bir saa ı. 1ıab" 
müsabakalar puan usuliyle Kadın vak'ayı poh;e bele~ 
yapılmakta olub iki devre verirken Brunodan ş p erte' 
devam edecektir. 4 takım diğini ilave edin~e.. sruaı' 
arasında icra edilen iki dev- gün iki memur gıdıp ıır fi 
relik karşılaşmaların netice- yu odasinda yakalaıP1~,r· 
sinde en fazla puan kazanan para çantasını bulınuŞ · ıf1 

Bruno, saatten adedi' f 1' 
takım 1936 - 1937 Altınordu d' ıJJUŞ• . 
şampiyonu çıkacaktır. lfımat beyan e ıyor. Jd ~·' 

Kulübün büyük fedakar- kat bir zaman geıJJJŞ o ~ 
lıklarla meydana getirdiği bu nında ağrılar artıı>IŞı ec.b; 
saha Tilkilik, Pazaryeri, Na- saati çaldığını itirafa ıı:ıbiUerl' 

1 [llÜS bf 
mazgalı sporcularımn spor olmuş. Doktor ar f k•t 
ihtiyaçlarını temin etmekle saati çıkarmışlar, .

8 
• ,tısı' 

kalmayup bütün bu muhit sefer de kadın sastıPI 
spor sverlerini geceleri sine- istememişti,. I si~li.tt 
sinde toplamaktadır. Rokfellerin ıa ~ fetl 

Evvelki akşam yapılan Rokfellerin golf d• t t 
. k k' jcabe. dört takım karş.ılaşmalarında: rıne artı ımse bebl 

Abdi takımı 10 - 15 - 15 - 4 - miyoıınuş. Bunun ~e 01 

15 - 8 sayı ile Nuri takımını kendisinin çok h8515 

yendi; İsmail takımı da 9 - imiş. yıı•"' 
15 - 10 • 15 - lOi- 15 - 8 sayı Rokfeller golf ~,vetl 
ile Mustafanm takımını yen- çok sevdiği halde . ı• 

tt'k)erı diler. ri topları kaybe 1 e 
Müsabakalara her hafta onlara ödetiyorınu~;ieto 

Çarşanba ve Cumartesi gün- riya kendi kaybe~tı fjrJe~r 
leri devam edecektir. inkar ediyor. nusa 

Galipleri tebrik ederiz. üzerine atıyorrnuŞ· · 
ders• 

civarından görülmüştür. 
Yirminci asırda Fransanın 

cenubundan tam görülmek 
şartile 1961 de 15 Şubatta 
ve 1890 da da 11 Ağustos
da Parisin şimalin<len tam 
görülmek şarile tam küsuf 
olacaktır. 

Bir boks ,ıe 
·ıyone 

Amerikalı ını ~ 
- nıne 

birisi boks ö~re bo1'9ar 
dersi de zene• ıı:ıif· 
Louisden alrnak jsteıı ol 

. ra t 
qir türlü bu ışe 'bllYe 
. · · de ıı• ro' ıstememış_ ıse dayan'. 

............................................................................. 
ranın yüzune . k ders' 

1 
ve milyonere ıl ğuıı" 
miş. Fakat . y~ınru tı1lebe~ 
edemediği ıçın pati~ IGözüMüZE CARPAN YAZILAR} . ' . • • 

•••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••O••••••••• .. ••••••••••••••••.-.•••••••• 
Maksim Gorki .. - Sefil hakikat, insan- insani inkılabın sıcak hamle-

ların rikkatine dokunmıyor, leri taşan bir memlekette 
lll:ıtll"Hl11 üzünlii reserlerindeki 
m JH..11 sefil kahramanların 

fırtınalı bir gecede Maksim 
Gorkinin etrafını kuşatarak 
soruyorlar: 

" - Bizi niçin yarattin?., 
Büyük san' atkir Gorki şu 

cevabı veriyor: 
•·-SefaletJeri ve ibtizarları 

tasvir tderken ben, bir baş
kasında rikkat ve insaniyet 
hisleri uyandırmaktan başka 
bir düşünce beslemedim. 
Ben, heyhat, ekseriya kuru 
ve kapalı olan yürekleri ra
kikleştirmeğe çalışırım.,, 

Gorki, öleceği güne kadar 
haşyetle anacağını söylediği 

Hayaletler hep birden gü-

ça bahalı geyinmiş, fakat 
mektep salonu çayında imiş 
gibi görünen bir genç kızdı. 
Öteki ... Onun yüzünün ine~, 
iyi muhafaza edilmiş hatla
rını, ihtimamla kıvamına ge
tirilmiş tazeliğini ne kadar 
iyi tanıyordum. 

Bu, Japonyada olduğunu 
tasavvur ettiğim Ladi Vande
lenedi. 

Sevimli bir kadındır o; 
fakat iki kusuru vardır: Bi
rincisi otuz üç yaşındaki oğ
luna rağmen, hali yirmi be
şinde görünmek isteemesi; 
ikincisi de, T rantların iflas 
etmiş olmalarından hiç mü
tee.sir olmamış bulunan sev
gili Sydney'in ak~ine olarak, 
iflastanberi beni cidden sev
mesidir. Bundan evvel onun 

rühlarını inciltmiyor da bu yaratır. 
adamların vicdanını senin Başta İnönü, devler adam-
kuruntuların senin hulyaların larımız, dost memleketin bü-
m1 tenvir edecek ? Şen ken- yük acısına katlanırken, balk-
dini buna muvaffak oldun çı Türkiyenin biiyük bir halk 
mu ~anıyorsun? !..ende bu dostunu kaybetmekten duy-
.. 'd . ? duğu teessürü de ifade etmiş 
umı mı var . ,, oldular. 
!üşüyorlar ve tekrar seru- Maksim Gorki hayatının 
yorlar : son yıllarında yalnız memle-
bn kabusu anlatırken bize ketinde değil kendi inkila-
itiraf etmiş oluyor ki; heye- bını yapan memleketlerd~ de 
canlarının asıl kaynağı insan halk saadetine içten çahşıl-
ise istırabıdır. Ve bu istıraba dığını gördü. Ve belki bu 
sanatın yüksek ifadesini ver- onun istirapla geçen ömrü-
mek için, ruhunu sonsuz bir nün son tesellisi oldu. Bu 
azab kavurmaktadır. teselli)i büyük ölü önünde 
· Ruhu insanlığın istırabiyle biz de duyarsak yerinde ol-

y nan bir adamın ölümü; maz mı? 
şüphesiz, en büyük acıyı, en Ulus Kemal ÜNAL 

için "daima,, sanki kızı imi
şim gibi olduğunu tekrar 
etmekte fırsat !<açırmazdı. 
Fakat işte iki yıldanberi ilk 
defadır ki Sydney'in annesi-
nin o haretlı muhabbet şive
sını yanındaki genç kıza 

olan hitablarından işidiyo-
rum. 

Sevgili yavrum, çok 
acıkmadınız ya? Biz başlıya
lım. O benim hain oğlum da 
ne kadar gecikti ! Sydneyi 
daha fazla bekliyemcyiz1 doğ 
rusu. 

Sydney'i mi! Yarabbi! de
mek şimdi Sydney onlarla 
birleşecek, bizim masamıza 
karşı gelen sandalyaya (an
nesi bize arkasını vermiştir) 
oturacak. Beni görecek ... 
Mutlaka gelecek ve konu-

şacak. 

Zihnim vaktile çok beğen
diği kızın Karlton da bu ko
caman, ciddi·yabancı ile haş
haşa yemek yemekte oldu
ğunu görünce Sydney'nin ne 
düşünebileceğini tasarlamak
la meşğuldu ki kendisi de 
çıka geldi. 

Bilhassa çok leziz bir Mel
la şeftalisinin yarısında idim. 
Ve kim olsa düşünebilirdi ki 
gözümü ondan çeviremezdim. 
Fakat, allaba çok şükür, kir-
piklerim - bir kıza bahşedil
melerindeki sebeb ve hikmet 
itibarile, vazifesini görebi
lecek kadar, yani kimse far-
kında olmadan arasından 
etrafını süzebiıecek kadar -
uzundur. Ve bir bakışta Syd
ney'in görülebilecek her 
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BUAKŞAM 

Profesör 
.~ ~ hastalıklar mütehassısı >+ S edecek reklanı sever pavyon salııp1erıne: 
,. fC Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başm· ~ ~ P~~yo?un~z~n B_oya, Yazı, R~sim, ~ekorasyon ve ri 
>f. 4K da 30 sayılı ev ve oıuayenehancsinde sabah saat 8 den )+ ~ Ele~tırık ışlerım temız, ve uc_uz bır ~e~ılde yaptırmak ti 

Zati Sungur >+ akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. ~ aynı zamanda menfaatınızı gozetmek ıstıyorsanıı: fi 
~ « Müracaat eden hastalara yapılması lfızımgclen sair 46( fi BALCILARDA N<?.: 121 de BOYA TIC4RET B 
•• ~ tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- .. ~ EViNDE CAViT '!UME~, NiYAZi ~~AN ve ll 

Progranıını tan1amile degvristirn1istir >+ = lara yapılın sına cevnz görülen Pnomotoraks muayene .. » ~ ~ ~ ar~~~aşlar~na lutfen ~uracaat edersmız.;. m 
1• ~ .) >+ · d t J T l f · 4115 U~ ~~~~~~~~~~~~o;u~;~ ~~~~~~~~~~,_.,..,..a ''ıany t' · t' f k' · .11-.. . .. • ,..._ sın e mun azaman yapı ır. e e on. " Nc:a\'"4~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ . e ızm, 1pno ızm, a ırızm, ı uzyonızm ustnne yep· n t( )+ · 

!e~ı tecrübeler yapacak ve bilhassa herkesin gözü ~ +(~'$ "$ )$)$ ~'1C~~~)$'$Jl:~)$~)1:JIC~~:.\C:\C)+ A l D l 
:~n.de bir kadıom başının etlerini ve saçlarını döke- )+ 1 ı . b· ı· 1 tın am ası 

~ ıskelet haline koyacaktır. ,. çen er ı ır er 
~ ı >+ Neş'enizi, hayatınızın zevkini. s1hhatınızın 
j( ldibama meydan vermemek için nu~lerinizi ·~ daimi surette korunnıasını ten1in edecek ancak -
~ eveıden aldırınız » y··ks I, b d 8 .11 Kolonya ve 
Akşamları 9 da başlar. Cumartesi ve Pazar gündüz » a a avı Ve l Ur ı 

~i•tıar: Hususi 100 bir~nc~e ~a:::n ve balkon 50 kuruş it 0::.'~'~·~!~!',.,.,,;l'~:.:~ ....... ,~~""'11·~·1';' ........ ~~=~ eEsacnzsAı 0c1
1 By aA Snlız 

~ Ma ~~bMll:llıodl!lıb,dlklOıcı:l ıuılm 1 , ıl ı dllbı.<ıı:•uu.ıillıı il ıudllı Uııl' ı !Jıid!l' '"' I•, ıllıbdlllrı..iıl 'ı.dlillıliiıl~.ı..;..lıiuıllb""11~ 

~~~~~~:w:,,::n:r::w::v:~ll=::w;~~~:>ı:'At~ oo ·Fen i sü etciler Ali ve f:~ Yapar 
Doktor (• .ı kk D r.•l B . . ı· ı ı· 1 . 7t "]. 1 arcan rtı enzer ISllll 1 ta { :ten 

M.. ~evkı· Ugl..J ur m 1.~~ ·::el:~~:.~:: m hiç lıir şeye yaramaz 
~I r·~l vilayetlerinde küçiik r·~ Altın Daml Si 

" k hl "'•~ l ' asa a ara \ arıncıya ~,~ isn1İne dikkat ,.c ~ ])ahili hastahklar ınütchassısı 
be:,. lınanyaoın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hastalarmı 
İlib sabah saat dokuza kadar ve öğleden sonra birden 

~"fj kadar yapmış olduğu (•} 
ağrısı z ve fenni sün· r.1 talditlcrini 
netle rde halkça şöh- r•j 

k ~ ~ten geceleri dahi muayene ve tedavi eder. 
t•t llayenehanesi : Beyler skağı bay Memduhun 

( 'Aka~şısında 36 numaralı muayenehanesinda. 

"'1, 11 r et • znnan me;:şhur sünnetçi üstad '''""' 
labrolu· •ıi!'~ bay Hakkı Darcan Kestelli caddesin- f!i 

v.~~ deki sünnet evini bu defa Emirler t;\~ 

re 

k•lb kcığer, karaciğer, kan hastalıkları kansızlı.k, Zdyiflik, 
hastalıkları, mide, barsak ve böbrek hastalıkları J 

~~~~ı~~~~~ 
lzmir Yüıı Mensucatı 1 

Türk A. Sirketinin ~ 

Halkapınat· Kun-faş Fabrikasının ~ 

Saiı;.::layısiyle yeni çıkardığı kumaşlar : ' 

1 Zarif i 
Ve Ucuzdur 1 

. Satış yerleri ~ 
Bıai . ~ 
J.1· ncı kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. ~ 

~~J;,:;-,~emaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu :; 
~~~~~~~w~ ~~ 

lf d;
1

~;r1~;,~J;;Lya 
!~hta Tandalya 

•a~111~ topraklarında yetişen Çavdar 
\te Sıt an Y~pılan ve yüzlerce ren~ber 
llıiUi ~a__rkarımızın yetiştirdiği yerli 
d•IYala Urk sanayi mamulatı hasır san 
\te l' .. kta rağbet etmek memleketine 
d Ut i . . k 

ıı:n Şçısme ve sanat arma yar-
ll Ve h' lltıun i . ızınet etmek demektir. 
>'abat Çın pantolon yırtmaz serbest 
•atıdaJ ve on seneye garanti hasır~ 
l' 

0 
Yelere rağbet ediniz. -

Plan ve perakende satış İsınetpaşa Bulvar Zinet garaj 
karşısında sandalyacı •. 1uiz. 

~------=--=--- - === 
0 1 •• Diplomalı Sünnetçi Ali 

.. iltı .. dokuz senedenberi sünnetçilikle iştiğal etmekte bulu
\eş~~f· sen~denberi de İzmirce tanınmış diplomalı sünnetçi 
'bınd 1 Alıyi arayanlar Kemeraltı ikinci Beyler sokağı 
Olı.ınu a .91 numaralı Selamet oteline müracaat etmeleri rica 
'-. r, 

........ ~ -~ • ....., ........ ___________ İİİiıııoİ __ iiliiiiiiii __ ...... liiıııi.iı __ 

Kahveci 
VE 

Gazinocu-
ların ihtiyaçları 

olan sandalyaları 1~~§§jJ1 
Taşçılarda 21 No. d 

Sandal ya 
yapımevinde çok ' \ 
ehven fiatle sabi- J 
maktadır. ' ~=- ~ • 

Perakente satış yapıldığı gibilsipariş kabul edilir 

f!J çarşısına nakletti. Bütün lzm1r ve mülhakatının muhte· ·.f!i M. Depo s. Ferit Sif a eczanesi 
~ rem ve sayın halkına çocuklarını fenni ve ağrısız sün-~-~ 

~,;;net ettirmek istiyenlerin Emirler çarşısında sünnet evi- ~ ,-----------------------fi ne sünnet ettirmeleri kendilerinin ve çocuklarının sela- r•i 
~·.! meti namına tavsiye olunur. Emirler çarşısı sünne•evi l\j 
[•] Bay Ali ve bay Hakkı Darcan [tJ 
•'"'" ~ ~ ~ 
~ı~..;_ıt. ~lft~P'!'ll~~~l "qll~fl":.'ll~~~~~~~l::c4t 
~lıhdıl ... ;.ıı ~ b~a·:- ~ı:ıı~ı:ıı~d~ıı:':ı ıı~ııu~~ı~ıı~~~ıı::ı:b~~b~ıllı~~~~ 

40 renk üzerine Kız markalı 

markalı "ARTİ,, kumaş bo
yası 15 kuruş 

Satış yeri DOKUZ EYLÜL 
Baharat deposu Telefon 3882 

Bir eenç kız 
• 
ış e1rıyor 

Kız Ticaret mektebinden 

mezun usul d eft eri muhabe· 

ra~ ticariye Türkçe Wransız

ca daktilorafiye vakıf bir 

genç kız iş arayor. İdareha-
nemize müracaat. 1-6 

Gül ve meyveli 
ağaçlar 

Gül ve her liirlü meyveli 
-;ğaçlarm aşı ve temizlik 
ihtiyacı olanlaraCvakit geçir· 
meden ( Elbamra ) sinema 
yanında kah'vecil;,ay Huluisye 
ve Karşıyakada ( Ankara 
pazarı ) nde Karamanlı bay 
Mustafaya baş vurarak (Nar
lıdereli Ali A rifi' aramalarını 
tavsiye ederizr. 

Bayraklı deniz 
banyoları 

İzmirio en güzel ve fer ahlı 
bir yerinde bulunan Bayrak
la deniz banyoları açılmıştır. 
Bnyocular kralı bay Hasan 
tarafıodan idare edilen bu 
banyolara koşunuz : 

Her saat otobüs ve t ren 
bulmak muhtemeldir. 1-5 

Kiralık hamam 
Kemeraltında Veysel çık

mazında Veysel hamamı ki
ralıktır, her şeyi mükemmel
dir. Duş yapmağada müsa
ittir Vezir suyu vardır talip· 
lerin matbaamıuiiiüricaat-;.-

Aydınlılar Okusun 
Reklam de.ğiJ bir hakikat 

Bakkaliye ve mısırcıbğa ait ibtiyaçlannııı en ucuz. 
pazarlıksız aldanmadan ala- cağını1. yer: 

Aydm: Gazi Bulvarı No. 20 Bakkal Hüsnü Tükel ve 

oglu Hilmi Tükel ticarethanesidir. 

Bir tecrübe bin şey öğretir bir tecrübe ediniz ... 

'T'ürk Ha,·a Kurun1u 

İ. Na On 
Zengin olm:ık istiyorsanız biç durmadan ( ZENGI N 

KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
ve hem de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
kolaylık olmak üzere günde on ve haftada elli kuruş tak
sitle bilet satalır. Zengin kişesi birçok vataodaşlari zengin 
etmeğe karar vermiştir. 

Adres: Hükumet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 
ZENGiN KIŞESI 

- , !2!2S 

TERZi 

Mehmet Zeki 
Kenıeraltt.nda Hükün1et ka..-ş.sında 

~~~~~~~~oo~~~~~ii~~~a.~fi, ..... ~~ 
~.:ıs ... ~ 

~TAYYARE: TELEFON 
3151 

ll 
~ Bu hafta iki enfes film bir arada 

~ 1 - Gönül istediiine qİder 8 
~ Villy Fritseh - Kate de Nagi tarafından temsil edi-
a len şaheser filim. 1 -Bırakın sevişelim 
~ Fransı~~a sözlü ve ... şarkılı, kahkahalı operet filmi. 

~ ~ ıya tlar 1 u. 20, ao kuruştur 
~ SEANSLAR 
~ Hergün 16 - 18,50 - 21,45 Gönül istediğine gider. 
E 17,30 - 20,30 Bırakın sevişelim, 
~ Cumartesi ve Pazar günleri Bırakin Sevişelim filmi 
E ile saat 14 de ba_şlar. 
E?i~~t;lE~fSEEl•rm·m~--
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Bugün mühim 
bir dava 
başlıyor 

Karaman mahallesinde 
KayseriJi Ali'yi kabadaylık 
yüzünden öldürmekle maznun 
Reşad ve Mustafanın muha
kemelerine bugün Ağırce
zada başlanacaktır. Bu cina
yet sarhoşluk ve: 

Almanya silahlanmak 
icin bir milyar sarf ediyor 
' 

- Buranın efesi senmisin? 
Sözünden olmuştu. Dava

nın 14 şahidi bu~ün dinlen~
cektır. 

Londra 25 (A.A) - Mor
ning Post gazetesi bugünkü 
nüshasında Almanyamn ye
niden silahlanmak için sarf
ettiği paraya dair şimdiye 

kadar bu hususta asla ~neş
redilmemiş Hl{ hakiki tafsi
lat kaydile bazı malumat ve 
rakamlar neşretmiştir. 

Bu gazeteye göre, 1935 50 milyon lngiliz lirası tuta-
yılı içinde ordu, donanma ve cağı ye yeniden silahlanma 
hava kuvvetleri için masarifi masraflarının 1935 yılının 
daimi olarak 240 milyon ve masarifi kadar olbcağı tah

tekrar silahlanma 

400 ili 500 milyon 

lirası sarfolunmuştur. 

için de 

İngiliz 

Bu yıl için daimi masrafın 

min edilmektedir. 
Boylece Almanya 1936 

yıh içinde takriben 900 mil
yon İngiliz lirası sarfetmiş 
olacaktar. 

Ar~:vu~ Şahin Müthiş tren kazasının °i>lançosu Inv,ilier~ neka-
1 am an . 20 ••f •• 40 l f dar kuvvetli 

kurtuldu mu!? O U yara l. . olursa 
Çeşme kazasının Alaçatı 

n~hiyesinde 16 yaşında Şa- Madrid 25 - Madrid - Fransız hududu hattı üzerind LJ b 
dıye adında sevdiği bir kızı vukua gelen kaza hakkında şu tafsılat gelmi~tir: n ~ar 
bıçakla on sekiz yerinden Enkaz altından 20 ölü ve kırk ağır yaralı çıkarılmıştır, 
yaralayarak öldüren?Arnavut Yaralılar içinde meb'uslardan Fernando Ramoz vardır. 
Şakinin ağırcezada devam Şim~ndifer munakalatı bir kaç gün kesik kalacaktır. 
etmekte olan muhakemesi Hadisenin mes'ulii işaret memurudur ve tevkif edilmiştir. 

••thiş bir 
ıııon safhaya gelmiştir. Dün
kü celsede iddia makamımı 
işgal eden müddeiumumi 
muavini Şevki Suner iddasını 
erdederek istintak kararna

ıesine göre, kanunun idam mad 
esi mucibince muhakeme edil
mek üzere mahkemeye sev
kedilen maznunun on beş 

otobüs azası 
İstanbul 25 - Şoför Ahi· 

dinin kullandığı otobüs, 29 
yolcu ile Çatalca'dan İstan
bul'a gelirken Topkapı köp
rüsünde şaftı kopup devril
miştir. Yolculardan 13 kişi 
ağır 9 kişi de hafif surette 
J aralıdır. 

ene ağır hapse mahkum 
edilmesini istemiştir. Mahke
mece, bugün karar tefhim 
edilecektir. 

Cesetin 
Hüviyeti 
Anlaşıldı 

Bundan bir müddet evvel 
:umaovasınm Gölcükler kö-
ü civarında bir hendek 

çinde ensesinden mavzer 
urşunile yaralanarak öldü
ülmüş bir adam bulunmuştu. 
( apılan esaslı tahkikat ne
ıcesinde ilk zamanda kim 
lduğu anlaşılmayan bu · ölü-
u Tepcköyden Ömer oğlu 

)uran Ali olduğu anlaşıl-
ııştır. Katil tesbit edildi-
inden zabıtaca aranıyor. 

Mahkô.111 o du 
Bir kız meselesinden çıkan 
dikodu yüzünden Eşref-

aşada çoban Hüseyin'i mav
r kurşunile yarahyan Gi

tli Hüseyin'in Ağırcezada 
uhakemesi neticelenmiş 

.. 7 ay tayin edilen hapis 
şının küçükliiğü nazari 
kkate alınarak üç ay 15 
.ıne indirilmiştir. Suçlu 
ahkumiyet ın\iddetini de 
ldurduğundan tahliye edil
tir. 

az r 
nemle et·ne 

döndü 
Beş Hazirandanberi mem
<etimizde hükumetimizin 
safiri olarak aulunan dost 
1goslavyanın kıymetli na
l Şevki Behmen Belgrada 
det etmiştir. 
Şevki Behmen memleke
ıizde bulunduğu müddet-
müzeleri ve cumileri gez-

t Ankarada ticalimizle 
usi temaslarda bulunmuş 
ısa Yalova ve İzmiri gez· 
tir. 

Alçak karı 
-Baştarafı 1 incide

ve hükmü temyiz ediniz !. 

*** 
Bu kadın neden idama 

mahl üm oldu: 
1935 senesinin bir Mart 

sabahı Margarit gözlerini aç
tığı zaman odasını yine her 
zamanki gibi loş duluyor. 
Kulakları uğulduyor, evlendi
ği tarihten beri yanı on se
nedir içinde yaşadığı bu ev 
onu sıkıyor. Yanında kendi 
karyolasının eşi olan karyo· 
lada kocasının dağınık elbi
selerini göriiyo, Jhon, onu 
çok seven kocası sabahleyin 
işine giderken karısını uyan
dırmaktan çekinerek yavaş 

yavaş kapıyı aralıyor, ve gi
diyor ... 

Margarit bu yeknasak ha
yattan bıkmıştır. Gençtir, 
Güzeldir, biraz çeşitli deği
şikli bir hayat sürmek isti~ 

yor, yatağından fırlıyor. En-
' dam aynasının karşısına ge

çiyor, vücuduna bakıyor. Ve 
kendi kendine söyleniyor : 

- Bu güzel vücud, bu 
beyaz ten jhon'a layık değil. 

Mışıl mışıl uyuyan yavru
sunu öpmeden sokağa fır
lıyor. 

Kadın yolda çaplun bir 
adama rastlıyor, onu seviyor, 
bu adamla birleşmek için 
kocasının ortadan kalkması 
lazım. 

M:ırgarit bir gün kocasını 
öldürmeğe kaı ar veriyor. 
Kocasının şarabına azar azar 
zehir katmağa başlıyor. Ko
cası zehirin tesirile sancılar 
içinde kıvranmağa başlıyor. 
Kadında karyolanın başucun
da hüğür hünğür ağlıyor. 

Ve zavallı koca bu suretle 
öldürülüyor. işte bu alçak 
kadın, hakimin karşısında 
sararıb solan ve olduğu yere 
yığılan idam mahkumudur. 

• • Akhi~arda 
Dolu n1ahsüle zarar 

verdi 
Akhisar 26 (Özel) - Ak

hisarda dolu tahribatı mü-
himdir. 10 bin dönüm tütün 
7 bin dönüm bağ ve mühim 
miktarda pamuk mahsulünü 
mahfetmiştir. Ziraat bakan
lığı bu hususta bir rapor 
istemiştir. __ ....... ll'Jli._ __ 

RUNSIMAN DiYOR Ki 

Türkiye borçla 
rına sadıktır 

Londra 25 (A.A) - Roy
ter ajansı bildiriyor: 

Avam kamarasıda bir mü-
zakere esnasında bir suale 
cevab veren M. Runsiman 
" Türkiye, Türk borçları 
hakkındaki anlaşmaya hür
met etmektedir. " Demiştir. 

Y ılbırımdan 
bir çocuk öldü 

Antalya - Geçen gün 
fırtına halinde çok lmvvetli 
yağmur yağdı, iki saat ka
pur devam etti. Mezruat ve 
harmanlara çok ziyau verdi. 
Antalyaya tabi Varsak kö
yüne de yıldırım düştü. On 
bir yaşında Memiş oğlu Sa
eığa isabet ederek ölmesine 
sebep oldu. Bir kadınla on 
beş davar, üç deve yaralandı. --·---·-·----

Valiler 
Toolantışı 

- Baştarafı 1 incide -
rü Kaya, vazife harici saat
lerde de valilerin halkla sık 
sık temas etmeleri, halkın 
di'ek ve arzularını dinleme
lerini istemiştir. 

Şükrü I\aya son söz ola
rak parti iş!erinin tanzimi ve 

intihap meselelerinin ta.ııı bir 
serbesti içinde temini husu
sunda vaJilere dirtktifler ver
miştir. 

100 KİŞİLİK ZİYAFET 
Gece Babribaba parkında 

Dahliye vekili şerefine bele
diye tarafından 100 kişilik 
bir ziyafet verilmiştir. 

Bay Şükrü Kaya bugün 
Aydına gidecak oradan Muğ
laya geçecektir. 

Okadar uzak
laşacaktır 

Londra 25 - Eski harci-
ye Dazm Sir Samuel Hoor 
beyanatta bulunarak ve Ha· 
beş-İtalyan harbini işaret 
eaerek demiştir ki: 

- ingiliz donanması kafi 
derecede kuvvetli kuvvetli 
olsaydı umumi harbın teker
rürü için biç bir sebeb mev
cut değildir. Bugünkü hale 
göre hava kuvvetleri her 
ihtimale hakim bir filo vücu-
da getirmeğe manidir. 

Akdenize gönderilen fiJo
muz, harbın genişlemesine 

\ 

mani olmuştur. Bu hususta 
vazılanlar ve İngiliz nufuzu
nun kırıldığı hakkındaki şa
yialar boş söüzlerden iba
rettir. lngiJiz filosu, harbın 
Ak denizden geçmesine mani 
oJan yegane kuvvettir. 

Bunun için asker kuvvetle
rimizi de donanmamızı, hava 
ku vvetlerıınizi kuvvetlendir
meliyiz. Bu üç kuvvet, ne 
kadar ı{lükemmd olursa, ci
han harbı o kadar geç çı
kacaktır, demişti . 

Kayseride 
Bir kadın üç çocuk 

Birden doğurdu 
Kayseri - Tavukçu ma

balleeinde oturan Kazımın 
refikası Behiye memleket 
hastanesinde ikisi erkek 
birisi kız olmak üzere üç 
çocuk doğurmuştur. Erkek 
çocuklara Yılmaz ve Ahmet 
isimJeri kız çocuğa da Tür
kan ismi verilmiştir. 

Yılmazla Ahmedin ve an
nelerinin sihhi vaziyetleri 
mükemmeldir. Türkanın te
neftüs cihazı iyi işlemediği 
için yavrucak arada sırada 

morarmaktadır. Türkan biin
yece de zayıflar. 

Matbuatın 
Bcşyüzüncü Senei 

J)evriyesi 
Gütemberg'in ilk matbaayı 

kurduğu Mayans rşehrinde, 
matbuatın beşyüzüncü devr 
senesi merasimi .... 1940 de 
yapılacaktır. 

Yapılan büyük tetkikler 
neticesinde malbaacılığın 
kat'i surette ve şimdiki esas
lar dahilinde tesisi tam 1440 
senesinde olmuştur. 

Boğazlar 
Kolıf er ansı 

- Baş tarafı 1 incide -

Bonkur, 9 uncu maddeyi ta
mamen tasvib eylemekte ol
mekıe olduğunu bildirmiştir. 
Romanya heyeti bir harb 
tehdidi halinde Türkiyenin 
kendi emniyetini siyanet ta
mamen ve büyük bir sempati 
ile takib eylemekte olduğunu 
bildirmiş ve ileri sürülmüş 
fikirler mahiyetinde bazı 
mülahazalardaı bulunmuştur. 

Türk delegesi, l]apon de
legesinin arzusunu nazarı 
dikkate almağa hazırlandı
ğını söylemiştir. Zira Türki· 
yenin Milletler cemiyeti azası 
sıfatiyle olan taahhüdleri ay
rıca tasrih edilmiş bulunmak
tadır. 

Yunan delegesi, bir harb 
tehdidi halinde Türkiye nasıl 
olsa Milletler cemiyetini ha
berdar etmeğe mecbur ola 
caktır. Fakat Japonya, Mil
letler cemiyeti azası olmadığı 
için kendi takdiri hususun
daki sebestisini tam olarak 
muhafaza edecektir 

Tevfik Rüştü Aras, Japon
yanın e~dişesini azaltacak 
ba1.1 tadil tekliflerinde buJun
muştur. 

Bulgar heyeti bir beyanatla 
bulunarak Bulgaristamn sulh 1 

muahedeleri ve Milletler ce
miyeti paktı ile elinde tut
tuğu emniyet garantilerinin 
idamesini istihdaf eden for
müller üzerinde kend. noktai 
nazarını bildireceği hakkıııda 
ihtiraz kaydı koymamıştır. 

Onuncu madde hakkında 
hiçbir ihtiraz kaydı honma
mışhr. 11 nci madde üzerin
de İngiliz, Türk, F. ansız 
heyetleri arasında bir fikir 
teatisi cereyan etmiş ve bu 
madde boğazların emniyeti 
ile hava seyrüseferinin men
faatlarım uzlaştırmak üzere 
teknik komiteye havale olun· 
muştur. 

12, 13 ncü maddelerde 
komiteye havale edilmiştir. 

Başbakan kongrenin mu
kavelena.ne projesinin ilk 
kraetini semereli bir surette 

bitirmiş olduğunu müşahede 
etmiş, işlere nihayet veril
mediğini ve komitelerin faa
liyetleri lüzumu kadar ilerler 
ilerlemez umumi içtimahrın 
yeniden başlıyacağını bildir
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Filozofun 
köşesi 

Baştarafı 1 incide -' 

üzerine hüküm bina oluo•• 
mazi.. 

Neden mi?. İşin içinde bit 
Arap saçı var da ond•D·· 

Biri diyor ki. 

- Ben (Habezaniıtaa) • 
hakim olacağım! .. 

Diğeı-i de: 

- Ben sana bu lokıa•Y' 
kolay, koley yutturmam. Ya· 
kandan, aşağıdan batlll• 

birini musallat ederİlll• 
onunla tutşurken, ben de 

sarar, sıkboğaz eder, elbet 
ve elbet sana bu lokıa•Y' 
kusturum ! .. 

. ·o 
İşte Akvam cemiyetıaı 

içinde ve dişınde geçen ba 
davanın daha doğrusu paY 
ka vgasıoın iç yüzü I!... . 

Şimdi sen gel de gazeteCI 
veya siyasi veya ilim tat• 
Jakları gibi bin deredeO 
sular getirerek okuyucuouD 
zihninde yer tutmıyacak, ne· 

ticeleri hep firari olduğu 
için sotistai bir takım müta· 

Jealar yürüt, yürüt bakalım!· 
Hülasaikelam filimeram, ıöY 
lece kısa yoldan kesdirİID 
bu davanın eni; boyu.. bu! 

Şimdiden söylüyorum bu 
iddiamm aksine düşünenler
le üç ay, beş ay, batti bit 
sene için mantıki bir (bahsi 

mütekabil) e girmege bazı· 
rım. 

Çünkü bütün gelit gidi!• 
lerin, oluş bitişlerin.. bepıı· 
nİP, hepsinin de farkıadayaJ• 
Bunun farkında olduğumuJll 
bundan bir hayli zaman ÖJI"' 

cede söylemiştik??. 

Şark Filozofu I 
HiDAYET KEŞF 

Tarsusta· 
Yumurta 

Büyüklüğünde dolu 
Yağdı 

Tarsus (Husus~) .. -:: .. 8~:· 
ya yumurta biıyukJuğilD 
dolu yağmış ve bu ıağıt t•.'° 
15 dakika devam et,...iıtır· 
Bahari köyünde pütün mab· 

A ,, deJik, suller tamamen gzı 
H 5a· Kocabucak, Kulak, a de 

nağa ve Debağlar köyilD 
de kısmen mahvolınuıtur• miştir. 

KABUL EDiLEN. 
•• ı Dolu esnasında tarlada ç .. 

1 
lışan amelelerden bir çoJll 
yaralanmışlardır. 

ESASLAR 
Konferansın Dünkü celse

sinde Çanakkale boğa:::mın 
askerleştirilmesi, Türkiyenin 
haklı emniyet :prensibi, mü
saadeli gemiler;n Boğazdan 
geçmeleri esasları kabul edil
miştir. 

İstanbul 25 (A.A) - Son 
gelen haberler nihayet İtal
yanın da Tezimize yaklaşa
cağını bildirmektedir. 

---oo---
Moskovada 
sıcak dalgası 

Moskova - Sıcak dalgası 
yüzünden otuz kadar adamı 
güneş çarpmış olduğu haber 
verilmektedir. 

Diğer taraftan Azarbay
caıcda feyezanlara sebebiyet 
vermiş olan bazı nehirler, 
yataklarına girmiş oldu1da
rından ahali her türlü zarar
lı hayvanlardan kurtulmuş 
olan mıntakalarda çiftçiliğe 
başlamışlardır. 

---oo---
Garip bir mod• 
~lavi. yeşil, turuncu 

cJdivcnler ! 
•• Her mevsimde çıkao gbll 

rip yeniliklerpen biri de ıdi
sene kellanılan ı enkli e 
venlerdir. ·yi• 

Emprime elbiselerle gı , 
· kler•0 

len bu eldivenler çıçe fİ 

rengindedir. Pembe, 111• ~ 
. b rell yeşıl, kırmızı, .sarı er pa· 

giyiliyor, bu eldivenler • r 

d.. .. tt• b ile aJll osue ır ve zım a 
yapılmıştır. I• 

Düz renk ipekli elbiıel;;.. 
ise krep satenden yapı dıt• 
parlak eldivenler ıaod• ..,. .. 
Zümrüt yeşili, yakut kıt ıı,1 
zısı, koyu mavi ve P~~ifİ 
rengi eldivenler gı fi 

zaman ayni kumqtaD 1 .. 
renkten enli bir keıaer JıO 
mak İcab etmektedir· 


