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1 Arayıl)ız. 

&;;;;;---= lwnhw·iyeiitı Ve Cum1ııtriyct Eseri11itı Bekçisi, Sabaltları Çıkm· Siyasi Ga:eleclir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. _ 

Vunanistanda Caldarisciler kazandı 
euzluk sa' aşı 

Genel leştirilmel id: r 
Altı kuruşa satılmakta olan 

~zun değeri üç ~ur~şa indirildi. 
uz deyip geçmıyeJım. Bu mad-

:~nin hayat üzerinde önemli 
il' deieri vardır. Hele köy)ü 
~ hayvancıhk ile ıeçinen 
..!kuaız. içi.n tu: h~r ihtiyacın 
•. nde gchr. Koylu yiyecek 
IÇın 11kıntı çek•ez. O çoluk 
Çocuğunun buğazmı damın et
••fında beslediği hayvanlarm
ı:n,a ın terite t;kip biçtiği tarla-

kndan e'de eder. Onun biricik 
11 ıntısı paraya dayanan tuz, 
gaz, kibr t, şeker gibi ihtiyaçlar 
"e Y • • 1 d" B d • ecegı ,ey er ır. unJar-
t jd birıncisi yani tuz ucuzla-

'ı ı. Şeker için hazırlanmış 
o an y 1 • k v d" asa tas agı amutaya 
ğ~r d 1• Devletin büdce darlı-

n ban baylı sıkıldığı günlerde 
Ye -k 
İçin cyu .. ~avaJarı başarmak 
ki il kononıık p'anların tatbi-
bu ucc lugkraştığı dakikalarda, uzu l . . . 
Y

it Yo una gırmesı yı-
ce atılm14 b' d d B nu böyJ ır a ım ır. u-

b ece onaylamakla bera-
er söylem ~ . 

girilen b ege borçluyuz kı 
letmek ut 'ı olu daha geniş-pe ro a . •e ıeyım eş-
yasına da uzatmak . 

Bi . .. gerektir. 
zım otedenlteri au"tt" ;;..." .. b' ..ı~ • U5umuz 

ır aava vardır. TOrk' k 
no 'k bu ıye e o-
,.ek~ _._ ~~odan en az sıkıntı 
T ll:K .. -.aemı. • • 
bir duzenle bu 1ı1nb ı 
ları ulusa duydurulmaz bile .• 
Bundan baıka ulusumuz tok 
fôzlüdür. Büyü~ konfor dava-
sının arkasındaa kotm' B b k ıyor. u 

a ·ımdan da soysal yaıayııta 
büyük dilekleri yoktur. istediği 
kazanç ile ademe arasında bir 
denklik kurulr.ıasıdır. 

Bizim ekonomik buhran diye 
çektiğimiz sıkıntıların dayandıiı 
noL.talar alandadır. Halkımız 
Yetiştirdiii hertürlü toprak 
Grünlerini eski değerlerinden 
~.irkat aıağı sattı. Acunda biç 
. ır ekicinin ödemediği ağır fa
ı~lerlc çahıtı. Bunlara karşılık 
h bak birkaç kat hayatın ba-

a latmasma boyun eğdi. 
Devrimin dileklerini yerine 

retumek asırların omuzlanmıza 
~klediği geriligi yıkmak sava
tale uğraşılırken bu densizlik 
fenci buhranın bir serpintisi 2'ibi 
oaaylandı. Gerçi genel sıkınh
cla b' . n ıze pay ayırmamak yer-
liz b' · ır soz o ur. Bunun!a be-
raber ileri sürülebilir ki bizde 
lir&nlerin deterden diifdüğü 
•)'artla hayat ucuzluğu ela elde 
tdilebilaeydi acunda en az sı
kıntı çeken uluı deye Türkiye 
Parmakla &"6sterilebilirdi. De
.. ek iıtiyoruz ki çekilen sıkın
!ıların büyüğü ürün değerleri 
~~ Y•tama arasındaki denksiz-

ge dayanıyor. Buau gören ve 
•ezen devlet önce devlet inhi
•anndaki ihtiyaçları ucuzlatmak 
Yolule işe başlamıştır. 

Bu ucuzluğun değerli fayda!a
~ az vakıtta görülecektir. Dev
.:: demir!.o.~Jarı denemesi An-
. raya buyuk cesaret vermit· 

tır. Tuz ve şeker üıerinde ki 
Ucuzluğun da aynı amaca da
Y•nacağında kuşkumuz yok
tur. Yalnız. bu ucuzluk savaşı
nın d 1 t · h' eve ın ısarında bulunan 
tlj • . rv maddelere de uzahlmasım 
~ıtemekle beraber özel kapital 
de çabıan sosyetelerinde göz 
~ibaden uzak tutulmamasını 
latcmekteyiz Genel bakımdan 

lul kapital iıletenlere 

Yunan • • 
seçımı bifti 

Metaksasın Kralcılar birliği yalnız 
Yedi mebus çıkarabilmiş 
Seçime girmiyenler yüzde kırkmış .. 

Paris, 10 (Ö.D) Yunan 
seçimi hakkında alınan haber
lere ıöre Çaldaris-Kondilis 
hükümetinin zaferi tamdır. Bu· 
nunla beraber, V enizelist mu
haliflerin iddıalarına bakılırsa 
seçmenlerin yüzde kırkı seçi
me ıirmemişlcrdir. Birçok me
murlar ıeçime girmedikleri 
takdirde memuriyerlerini kay
betmek korkusuyla tesir altın
da kalmasa idıler bu nisbet 
daha da büyük olacaktı. Se-
çim pusulalarının birçoğu harp 
divanları tarafından isyan
dan dolayı mahküm edilip 
kurşuna dizilen General Papulas Sl'' imm galipteı·i { aldaritı ve Koudılis 
Linis ve Volonisin adlarını ta- h şımakta idi. Atina 15 (Ö.D) - Son 1'C· tirilmesi için -:,skeri bi~ are-

ticeler hükumetin 'ı87 mavki ket hazırlaadıl'ını tekzıp et-
Atlna 15 (Ö.D) - Seçim ne· kazandığını göstermektedir. mişti~. Ô 

ticeıiade hükumet namzetleri Kralcılar birliği ve Dragonis A~ına, .10 (A.A) .- .. nce 
270 ıaylavlık elde etmişlerdir. partisi 25 yer kazanmış _ t. tasnıf cdılen 124 seçım bolge· 
Kralcılar birliğinin kazandığı General Kondili se ye- s'nin oylan hükumet listesinin 

r=~===·=~===ta:::::2=5=d=i~r·~====~~ri;n;d;en~ç;ı;k;ar~k;e:n:..:~ın geri ge- onu 4 .... $Ol/fada-

ıtalyan A kerlerine 
Süveyş Geçidi Yasak Edilmelidir 

.. 
lngiliz Sosyalistleri Bunu Hükumetten İstediler. 

İmparatoruna Suikast Yapıldığı Yalandır Habeş 

llabe11 Jmpc11olor" Sclasiye Avnıpn tm·istlerifo bir arada 

Büyük Britanyaya karşı ya
pılan ithamlara cevap vererek 
demiştir ki: 

- iki ülke arasında var olan 
çok iyi ilgileri bozabilecek bu 
gibi yanlışlıkların yazılmış ol· 
ması acınacak şeydir. 

B. Eden fazla olarak ltal
yan - Habeş komiayonunua 
çalışmalarının muvaffaki -
yetle neticeleneceii. tımidini 
l'iiatermİf, aksi taktirde alına
cak tetbir eri karar altına aJ .. 
mak üzere uluslar kurumu 

1 konseyinin toplanacağını bildir
miıtir. 

Milaaodan bildirildiğine g&-
Pari• 10 (Ô.D) - Loaclra· Sosyali•t ı6zmene göre Ha- re de Italya-Hab.. koaü.yo-

dan bildiriliyor: ltçi muhalefet bet •eraüzeıti iç gl\çliiklerden nunun çalıımaıı yollu yolunda 
partisinin tetebbüsü üzerine ltalyan uluaunan dikkatini baş- ilerlemektedir . 
ltalyan - Habeş anlaımaz.hiı ka akınblara değru çevirmek Londra 10 ( A.A) - Deyli 
Avam kamarasında ıiddetli için hükiimet tarahndan icat Telıraf gazete•İ Habeş impa· 
münakaşaların mevzuu olmuş- edilmiftir. B. Edli hOkiimetin ratoruna kartı bir suikast ya· 
tur. Binbaşı Etli ltalyanm as- uluslar kurumu andlaımuını pıldığının yalan olduğunu yaz-
keri hazırhklarından doğan korumasını istemit ve ltalyan- makta ve trenin imparatorun 
enditeleri kamulaya anlatmıı ları yola getirmek iizere Sü- avı bol olan bu yerlerde avla-
ve lngil:z hükl)metiae ltalyan - ven kanabndan asker ve mü· nabilmeai için durduruldujunu 
Habeş anlaf1Jlazhğını gidermek himmat dolu gemilerin ıeçme- ve ıeçenlerde haber yeriJea 
için her vaaıta ile çalıımasmı sinin yasak edilmesini iste- ıınır hadiseleri hakkında yeni 
tavsiye etmiştir. Çüaki bu it •İttir. hiç bir ıey duymadığını bildir-
uluslar kurumu için bir imtihan Diier taraftan, B. Eden mittir. Habeş h0k6meti de bu 
olacaktır. de ltalyan &"•zetelerinde hab · ı ı maktadır. 
....................... ,,1111111111111111111111111111• 111111111111111111 ............. erı ya an a 

k 1 d b'li F k t b' k k l 1 ki •••••• • • ••• .... • ..... •••••••••••••••••••••••••• 
ne arışır ene ı r. a a ır ço o ay ı ar da gös- mazsa bu ünku ekonomik gi-
bu doğru değildir. Memleke- termektedir. Elbette hal- ditin s ~ 1 ı'çı"nde adevini 

1 ı . . d l k d mır ar 
tın rene assıg arı ıçın ev et ı soy urmamak ıçın bazı yerine &"•tirmemif olur. Bunun 
bazı düzenler onaylamakta düzenler kurmaia da borçlu- içindir ki ucuzluk ıavaıını ıe-
pmrllk dıvarlarını ıağlamlq- dur. Yaai özel kapital iıleten • 11 tir w • d nkli,ll." 
hrmakta ve bundan da 6zel adamlara devlet "ıizi koatrol k• •t mbaekııı ydapyıf baek •

1 

k · ı f d 1 ak d G urumu ımın an, ça ya· 
apıta ay a anm ta ır. tım- edeceğim" dediği vakit yerdea ıı.u k bir · 

rük kapılarını kapayan tlevlet ıöie kadar bakh olacaktır. p akta ı gere • 11 •J· 
yerli ıanayü ileriletmek içia Hatta bmaa ..,.._.. " yap- • .-~-.. Ooako*1• 

Alman yanın ilk hatta alt 
Bin tayyaresi nıi vardır? 

Londra 10 ( Ö. t:,:,:;.;;:,.: .... ,.: .. ,. 

D) - Daily Tel
iraph gazeteıine 
gore, devletler 
Almanyanm hava 
teslihah prol'ra
mına biiyük 6nem 
lik ( ehemmiyet ) 
vermektedirler. 

ltalyan dış iı-
1,leri müıteıarı 

bay Suviçin tah
minlerine göre 
Almanyaaın bi· 
rinci batta bulu- FH:t:Eb\, ,:;\{(::'@~@@ 

nabilecek 6000 
tayyarai vardır. 
Daha mutediline L·::::,:::.:::":::.;:::::::::<::·,·:,:: 

tahminler bile Al
manyanın hava 
kuvvetleri Fran· 
ıaya endet(mua
dil ) olduğunu 
onaylamaktadır • 
Bütün bunlara 
rağmen general 
Goering Alman
yanın büyük ha va 
programında hiç 
bir tahdidat yap
mak aiyetiacle 
dejildir. Bunun 
&mı 4 Qtteü sayfada Trıyym·eleı·e ıarşı nıudafaa topları -

HA v A TEHLİKESİ İÇİN 

Dünkü toplantıda çok 
önemli kararlar alındı 

llcwa korıwııom bileıı üyelik icin 
21) biu lira tıtre1ı 

NurkalMn di,.klQrii bay 
Nıo·i Dağdelen 

Sabır il 

1 - Hava tehlikesi itleri 
üzerinde çahımak üz.ere İlbay
lıktan C. H. Partisiaden, Te
cim ve endll•trİ, Hihk odau, 
baro inzıbat esnaf birlikleri 
yönetim kurulundan seçilea 
üyelerle hava kurumu lzmir 
şubesi yönetim kurulundan te
ıekkül eden ( büyük iıçen ku
rul ) dün aaat iiçte hava ~ 
rumu merhezinde ilk toplaab
sını yaptı. 

Toplantıda lzmirdeki \lanka· 
farın direkt6rleri de hazır b.
lunduğuadan umum banka me· 
murlarının ha•a tehlikeaiae 
kartı maqlanndan ylzde 
vermeleri kararlaıbnldı. 

(Hava tehlikesi bOyiik İK• 
kurula ) geç Yakte kadar ..... 

Sotıtc 4 ii..ctı SaAifada-

r••••m 

Ev sahibi - Mayıa aylığuu ödemek için benim, haziran ayh
iuu Wemek için de kanmın re .. İDİ yapbn. Temmuz için 
,.~? 

- Jliı otl-• --- bekliyece;i .. 



sahne~ 
c=- % 

Hergün beş kelime --y rmi üçüncü lic.":t 
l - Iktıfa etmek İzdemek 

Tilmiz, Şnkirdimarifet -
İzdemcn 
Örnekler: 1 - Biz bütün 
devrim davalannda Ata
türk'ü izd mekteyiz. 
2 - Akıl öğretmeyi bırakı
nız; eier onun iyi bir izde
meni olursanız, bu şeref te 
size yeter. 

:2 - İktifa etmek - Y ter, bul
mak, Y etsinmek 
Örnekler: 1 - Hiç birimiz, 
hava savgamız iç.in, 200 ka-
adı yeter bulmayız. 

2 - Kendisini hoş kullanır
sanız, vermek istediğiniz 
paranın yarısı ile d yetsi
•eceğine tilph etmiyorum. 

S İktisab etmek - Edinmek 
Mükteıeb - Edinik 
İktis b - Edinç 
Müktes bat - Edinçler 
Örnekler: 1 - Huku"u mük
tesebe - EdiBik haklar 
2 - İlim edinçl ri oldukça 
eksik olan bu adam .. 

- imtihan - Sınaç 
Örnek: Bir talebenin smaç 
usullerinden y nıp yakıldı
ğını gördüğünüzde, .sın ç 
usülleri değil, talebeni bil
gisi hakkında fÜpheye dü
şünüz. 

- İktidar - Erk (Puissance) 
Mevkii iktidar- Erke (Pou
voir) 
Sahibi iktidar - Erk n 
(Pu' sant) 
Orneklcr; 1 - Bir devlet 
için en büyük erk kaynağı, 
ekono 'k geli imdir. 
2 - ir .ş fi asıl erke i, 
halkın sevgisidir. 
3 - Erkm , küçüklerin ku
surlarım hoş görür. 

Ylrm dör Uncu il te 
1 - Ref h - Genlik 

Orr.ek: Bizim davamız sınıf 
değil, alk gcnliğidir. 

2 - İslah etmek - 1 - Y ğrit
mek, 2 - Arıtmak 

Eski kitaplarda "susmak, 

söylemekten yeğdir,, gibi 
sözleri hatır! r.sıruz. Yeğ

ritmek kelimesinin kökli i;s-
t b il " d' e n yeg,, ır. 

Örnekler: 1 - Bu kurumu 

yeğritmek, onu yıkıp yeni
sini yapmaktan dah zor
dur. 
2 - Yıllardanberi bizdeki at 

cinsiyetini arıtmağa çalışı
yoruz. 

8 - 1slah, İslahat - 1 - Y eğri
tim, 2 - Arıtım 

Örnekle ; 1 - Tanzimat Av
rupa korku.sile başvurulmuş 
b'r yeğrit hareketi idi; bir 
devrim değildi. 
2 - Islahı cin i feres - At 
cinsinin yeğritimi 

4 - Sa ~b bulmak - Y c rimek 
Sa Ah - Yeğrim 

Örnek: Dünyada ekonomik 
Jurum, henüz hiçbir yeğrim 
beldeği ( lameb) göster
mıyor. 

5 - Sal h - Yarar, elveri.~Ji 
Örnekler: 1 - Bu evi bu işe 
ynrar bulmıyorum. 
2 - Bu evi oturmı}a elve
ri i bulmıyorum. 

No : Gazetemize gönderile
cek yazılarda bu kel'nıelerin 
Osman ıcalan kullanılmamasını 
rica ederiz. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
o EylOI Pa ayırı 

Ayd rı İlhaylıgı bu sene 9 
Eyliil p nayınnn g\;niş mik} as
ta işt'rak k rar vermiştır. 

Ayd n Ticaret ve san yi oda
ıı ha yazı:anı bay foz'ıar 
Edgüer şehrımıze geler k aJa
kad rle le temasa ıı m' ·r. 

rse -c-~ı "'S .... n' S 1 1 ..... ~ 

1 
1 +--.-c:.---------~ e 

Öğret
era s ~ eh~p Ziraat han ~asının huğ ay satınaı ası 

12 Haziranda şehrimize ge
lecek olan Manisalı 200 öğret
men için bir proğram hazırlan
mıştır. Öğretmenler İzmirdc 
iki gün ikalncnk ve mektepler
le kurumları dolaşacaklnr, 14 
H ziranda Bergnmaya gide
ceklerdir. Konukların bir çok
ları İz:mir öiretmenlerinin ço
cukluk, mektep ve iş arkadnş
Iarıdır. Onun için gelme günü 

vazifesi bulunmıyan öğretmen
ler treni Karşıyaka istasyonun
da, İzmir öğretmenleri de sa
at 10 u yirmi geçe basmahane 
istasyonunda karş!lıyacaklardır. 
Manisnlı öğretmenler geldikleri 
gün Mısakı milli, Yıldırım Ke
mal, Vali Kazım paşa, Gazi 
llkmekteplerinde, ertesi gün 
Necati bey, Hakimiyeti milliye, 
Halit Bey, Fevzi paşa, Türk 

birl~ği, Cumhuriyet \'e Ankara 
İlkmektep c indeki sergileri 
g<!zcceklcrdir. Bu mektepler- ı' 
deki öğretm--nler!e b ş öğret-

u ı Hatlarının yiikse tilıne~idir 
.................... c::aı-------

• e 

men!er kendiler 'ni ,.. ~ırlıyacak- 1 
l.ırdır. 

12 Haziranda Halkevi salo- 1 
nunda ve 13 Haziranda İzmir 
erkek ögretmen mektebinde 
snat 18 ve 19 30 arasmda llk
tedrisat ispekteri Bay Rauf 
tarafın ''İş içinde ve birbirleri 
ile arkada,.!ıkta çocu 1dar,, ve 
(Cümhnriyet terbiye i) konuları 
(mevzuları) iizerind~ il.i lrnnfe
rans vcrifeccl.tit. Bu konfer"m:-
l ra lzm·r o· retmen1\!ri d ... tTl-

0 

decektir. 
Konuklar Kız sanat e"stitü

sünü, kız ve erkek lise1erini ve 
diğer mekteplerle şehrimizde-
ki fabrika.arı ve müesseseleri 
gezip tetkik edeceklerdir. 

erga a, r· re ve Pınar a Et-
•• • • • a ge ır ıyo uc nogra ya müzesi 

Dün akşam üzeri fırın-
larda anmzm ekmek kalmamıştır 
mişlcrdir. Hnlk birdenbire vu
kua gelen bu yeni vaziyet kar
,. ısında şaşırmış ve biraz da 
telfış göstererek meucut ek
mekleri kapışmıştır. Dün ak
şam mütemadiyen matbaamızın 
telefonu ekmek bulamıyanlnrm 
şikayetlerini dinlemek için iş
}cıniştir. 

Geç v kıt aldığımız maluma
ta öre, h- dh;enin sebebi un
culıırın ikinci gün içinde ansı
zm f: tl"rı yükseltmeleridir. 

Zirn:ıt Ban <ası elindeki 
stokları satmamak için emir 
almı~tır. Banka piyasadan 
çekilince uncular telaş göster
mi' ve ellerinde unların çuv -
lınıı evvelki gün yirmi beş 
dün de elli kuruş zam yap-
mışlardır. Bu vaziyet kar-
şısında furuncuların beledi
yeye başvurarak nark ıs
temeleri ldzımgelirken bunu 
yapmamışlar ansızın f:kmek 
çıkarınıyacaklarını :söylüyerek 

•• 

fırınları kapatmışlardır. Akşrıın 
geç vakit zabıtai bc'ediye me-

' murları harekete ge'mi~ bir 
kısım dükkanları açtırtmış 
açmıyanlar bankında zabıt va
rakası tutarak kanuni takibata 
başlamıştır. 

Keyfiyetten haberdar olan 
Belediye reisi doktor Behçet 
Uz da. gece şehiri baştan başa 
dolaşarak fırınlardaki ekmek 
ve un vaziyetini tetkik etmiştir. 
Her fırında kafi miktarde un 
bulunduğunu görmüş ve bugün 
için de lzmirin ihtiyacına kifa
yet edecek hatta hatta bazı 
fırınların ihtiyacından fazla ek
mek çıkarmalarını fırıncıların 
buğday ve un fiyalınm yük-
elmesi dolayısiJe hiç bir 

zaman zararlanna meydan ve· 
rilmiyeceğini söylemiş4-ir. Or· 
tada telaş edecek bir şey yok
tur. Halkın her günhinden fazla 
ekmek almak ist mesi de buna 
sebep olmuştur. 

Bugün toplanacan olan encü-
men ekmek narhı üzerinde gö
rüşecf'ktir. 

a 

'elfllt fcl111 

Geçenlerde şehrimizde yaka· 
!andığım ve iki senedenbcri 
lzmirde muhtelıf emtlerde mü
teaddit hırsızlıklar yaptığım 

yazdığımız hırsız Celaleddin 
taharri memurları tarafından 
bazı hırsızlık eşyasının göste
rilmesi için götürldüğü Tireden 
geriye getirilmiş buradan Ma
nisaya götürülürlren Basmahane 
istasyonunda kaçmıştır. ............. ,. 
Yangın oldu 

Bir kaç dükkan yandı 
Evvelki gün saat 15 te y ni 

müzayede bedestanında İranh 

kahveci bay Hasanın kapalı . 
bulunan 9 sayılı dükkanında 

yangın çıkın ştır. Yangın geniş
liyerek yan tarafta bulunan 

mobilyacı bay Azizin ve makina 
tamircisi Tireli bay Cihat ile 

Ahmet oğlu bay lsmailin 10 
sayılı mobilya ve kullanılmış 

Bergama ile Tirede birer et
nografya müzesi vücuda geti
rileceği malömdür. Bergama 
müzesinin Selçukilerden kalma 
harab bedesten yapısında vü
cuda getirilmesi kararlaşbrıl
mışbr. İlb ylık mimarı b.ıy Ncc-

ed in Emre bedest nin mü-

Selçukilerden lrnfma Yahşi bey 
camiinin etnografya m · zesi ya
pılması muvafık görülmüştür. 
Ödemişin Bir i nahiyes"ndel i 
Çakır ağa cnağı ve Pınarba ı ı 
köylinde Selçu ilerd n kalma 
kiiçük cami yap ı d etnograf-

• ru u 
ata giriyor y·· 
ay kta to la 

etim 
eşya satan bay Eminin 11 sa
yılı dükkanlarına geçmiştir. 

Bu dükkanlarla içlerinde bu
lunan eşya kısmen yanmışbr. 

ze haline konması için yapıl
ması l"zım gelen inşaatı ve de
ğiıiklilderi tesbit etmiş ve bir 
plan hazırlamışbr. Tir de yine 

dern birma
all u u acak 

Ôdemitin Bezdag köyünde 
bu yıl istirahat edecekler 4im
didcn hazırlanmaktadır. Ya
kında bir çok aileler kir la
aıklan evlere yerleşeceklerdir. 
Haber aldığımıza göre İzmirde 
alb yedi kişiden mürekkep bir 
sosyete (şirket) teşk'l edilmek 

üzeredir. Bu şirket Bozduğ kö
yünde modem bir mahal e 
yapbr cak ve buradaki ev'er
den bir kısmını satacak, bir 
kısmanı kiray verecektir. Ev
ler sıhhi ve her ihtiyaca C<!

vap verecek tarzda in~a ediJe
cek bu evler banyo arı da· 
hi ihtiv ... edecekt:r. 

11 

ya müLesi olac"' ·tır. Pm r ~ı 
köyündeki c 'in müze ha :ne 

konması için in,.~ata başlun-

... 
... ... 

r s 
Biiyük Gediz köprü ü Var

yant yolu inşaatı on güne ka
dar bitecektir. Ondan sonra 
köprünün kabul keşfini yapa
cak olan heyet gidıp köprüyü 
görecektir. Köprünün açılım 
töreni başb--kan İsmet lnönü 
taı·afından yapılacaktır. 

Başbakan 23 temmuzda Na
zilli pamuk bezi fabrika m n 
temel töreninde bulundekt n 
sonra İzmire gelecek ve bura-

dan Gediz köprüsü açımında 
haşl anlık edecektir. 

• o e IS 
I(amp a a y r n j anımlZij g rece t 

Ç ca ta e l")ı Yu ,oslavya sivil deniz tica- f 
l ...., f ret mektep gemisi yarın Istan-

Kültür bakanlığındoın şehri- buJdan limanımıza gelecektir. 
miz kü.tür direktörlü v üne ge- G 

cmide mektep tnle !lef erile 
len bir bildirimde bu yıl ortn b 

eş profesör vardır. lzmirde 
meh:tebler ta!ebesinin yok'ama- b t k'k 

azı et ı lcrde buJunacaklar-
lnrdnn sonra Kamplara çıkarıl- d 
maması.yalnız Lise ve o ·rretmen 
mektebleri talebesinin çıkarıl
ması bildirilmi tir. 

.......... Ol 

Sağlık üdürü 
Uzun mü dettenl:. ... ri hasta 

bulunan sağlık ve .sosyal yar
dım direktörü Dr. Bay Cevdet 
Saraç o w lu iyileşm · ştir. Aziz 
Doktor buaün vazifesine baş
lnyacaktır. Bay Cevdete geç-
iş o un deriz. ....... -. 

D imi ncamcn 
Vila1 et daimi encümeni dün 

ögledcn cvel toplanarak bl!zı 
dairelerin ihtiyaçlan için bazı 
m a :ılar ) apmı tır. 

r. 
....... o' • 

Pazarlar Pazar 
•• • • u u u 

Belediye öteden b ... ri 
günü kurulmakta ol n p 
rın bundan sonra eti 
iyede p zar '!.. li h:u ' 
alakadarlarc:ı c 

ca 
cuma 
zarla

knt-

Ta ım zm· nı 
Tarı (z'r at) b kan ğı ne

bl!.tl ı koruma uzm m (müte
hassısı) profe or G 'Sner An
karadan ş ı ıza gelmiştir. 
Profe ör cumaya kadaı cfr .. r
da etütlerde bulunacaktır. 

Y gm yerinde Erl.ck lise-
ine giden yo~un iki tarafında 

yaphrılacak olan iki yüz evli 
öğretmenler mahallesi inşaab 
ıe ebbüsü ilerilemiştir. Teşkil 

c ı n öğretmenler yapı koope
ratif ne o tnk olanların ilk tak-

~it paraları alındıktan sonra 
bunun için kooperatif yönetim 

kuru1una b. şvu an firmafarla 
bu yaz ayltırı içinde görüşme

lere başlanacak ve anlaşma 
yarıldıktan sonra Teşrin son
larında yapılara başlanacaktır. 

l'' oopcratifin adı ( İzmir öğ
retmenleri ev yaptırma koope
ratifi ) o!arak tespit edilmiştir. 
Seçilen yönetim kurulu ilbay
lıkta toplanmış ve öyeler kendi 
a:-. larında vazife taksimini şöyle 
ynpmı~lardır. 

fbay general Kazım Dirik 
b .. kanlığa, kültür direktörü 
bay Hil·met Türk yarbnşkan
lığımı, bay Abdu!lah Aker ge
nel sekre erliğe, ilk tedrisat 
m"fcttişi bay Ferit Oğuz vez-

rbayın 
e ti eri 

Şnrbay p<ııar günü ' '.i 
bütiin pazar yerlerini dolaşmış 
ve Kadife nlesinde dikilen 
ağaç]arın vaziyetlerini teftiş 

miştir. Belediye ynkında Ka
d'fekalesindc bütün lzmir man
zara mı görebilt!cek bir yerde 
modern bir gazino yapın.ık 

iç'n teşebiı., ere girişmi tir. 
Bu mc:k.. t a Kadifekolesine 

suyun çılrnrtılması için su 'i'ir
keti i e ,-(rü meler yapmıştır. 

lira 
ını .t 

ıı;aun ı:; 

l va azı fabri
... n. zde bnnyo 

n a!l t o asından Frnn
panta u ccb'n:len beş 

derrer ndc .i tı ça ın-

Cllzd n ır lmıs 
Kc ıera h cadd cıinden. ge

çen Izmirlı kırı:: yaşlarında ba
yan Eminenin beb;nden cüzdanı 
ile 75 kuruşu çalınmıştır 

n darlığa, öğretmen bay Esat 
Çınar, bay Emin Ataç, bay 

Gaffar üyelikl re eçilmişlerdir. 
Genel kurulun konuştugu 

esas düşüncelerden taksitlerin 
başlama zamanı ve kefalet so
ruları üzerinde yönetim kurulu 
bütün şartları kollıyarak çalış
maktadır. Son zamanlarda be
liren bazı durumlar sebebile 
lüzum görülürse ienel kurul 
toplanacaktır. 

Kooperatifın Tüzüğüne göre 
resmi olarak kurumlanabilmek 
için her ortaiın peşin olarak 
yüz lira vermesi lazımdır. 15 
H zirana kadar birinci ve ge
lecek her ayın beşinci gününe 
kadar 25 lira taksitin yatırıl
ması onanmıştır. Bu taksitleri 
İşbankasında açtırılmış ol<m cari 
hesaba her ortağın götürüp 
vermesi Jizı dır. Para yatırıl
dıktan sonra ortaklar vezne
dar bay Ferit Oğuzdaki ortak 
defterine yatırdıkları paranın 
miktarını ve ellerinde i yatırma 
kağıtlarını yazdıracaktır. 

a iye tayin e i 
Başduıak maliye şubesi baş 

memuru Turgut yeni maliye 

şubesi memurluğuna, yeni ma

liye şubesi baş memuru Abdul

.Jah terfian tahakkuk müfettiş
liğine, Basmahane tahakkuk 

baş memuru Mehmet Alsancak 
başmemurluğuna, Basmahane 

tahakkuk baş memurluğuna 

Basmahane ikinci tahakkuk 

memuru Ibrahim tayin edildiler. 

Poils ere m _,,.. verildi . 
Şehrimiz cmni,, et müd"' lügü 

memurl rının nıaaı hava esi 

tebliğ edildiğinden clün po L

lere maaşları v rilmiştir. 

Tly trocu il ç ~ır~ .... "'ÇI 
ismet paşa b v .. umda Tiyat

rocu Hakkı ile eyyar çe•.ir
de çi Ibrahim arasında lez r .. h 
meselesinden kav a çıkını , 
lbrahi ibrikle Halckıyı başın
dan yaralamıştır. 

itfaiye çok çalışmak suretile 
yangını söndürmüştür. Dükkan-

ların ve içindeki eşyalarm hepsi 

de sigortasızdı. Yapılan tahki

kata göre yangın, bay Hasa

nm kahve ocağında yanık bl· 
raktığı ateşten çıkmıştır. ---Be in icarQt 

• 
onseyenı 

Bay Avni Sakman 
Şehrimizde 

Berlin ticaret konseyenimiz 
bay Avni Sakman memuriyet 

mahalline gitmek üzere İzmire 

uğramışlardır. Almanya ile mü· 

nasebette bulunan tücc rlardnn 
kendisini görmek istiyenler 

kendisini Türkofiste görebilir 
ve işleri hakkında koııuşabi-

lirler. Almanya ile aktedilcn 
muahede dolayısile tenevvüre et 
mek istiyenJer kendilerinden 

her hususta malumat alabilir. 
Bay Avni Sakman bugün 

saat on dörtte Bandırma eks
presiJe İstanbula hareket ede
cektir. 

Bay Avni dün ilbay general 
Kazım Diriği de ziyaret etmiş 
ve bazı işler hakkında görüş
müşlerdir. 

arşıyaka a 
Belediye halkın rahatsız ol

mam cı maksadiyle Karşıyaka 

vapur iskelesi civarındaki ba
rakaları kaldırtmıştır. 
·········································' 

im huldusa ~ 
edilecektir 

Şehir gazinosu ile 

konağı ara .nda kahve renkli 
ı-. 

' bir tek eldiven düşürülmüş
~ 

tür. Tek e1clivcn olduğu için 

kimsenin işine yaramaz. Bu
lan gazetemiz idarehanesine 

, bu eldiveni getirirse bır çift 
eldivenin değeri nakd~n I...en

disine verilecektir. 
s. 2 (3-3) " z 7. ~-.r...--.-
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Çapraşık Duygular 
Yazan. : ~cel::>i.a :S"l1g:in 
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İlk aşkından son aşkına uzanmağa 
Cesaret edebiliyormudu ? 

Arna ve Kaya ... 
Bu iki kadın arasında gorun

. ı .. ğe ilk aıkından, son afkına 
uzanmağa cesaret edebilir
rniydi ? 

Delikanlı 
bakındı ne 
miıti. 

hayretle etrafına 
kadar çabuk gel-

Otuyu garaja bıraktı. Yine 
İçinden ı&ylendi : 

- Ben onun için çok aila
dım, o yaşlar kalbimin ateşini 
•öndürdU. İlk aşkı bin heves 
kapattı. Bence çapraşık yollar
da koıtum belki hep.sinde o 
Joksul, yarım kalan duygula
nau andım fakat bir gün son 
.. kı bulacağımı biç dütün
••dim. 
Düıünmek istemiyerek -.a

life, fen ve meslek. adamı ol
dum. 

Kaya bu aşkı da bana ten 
••relin. İkiniz elele, ilk -.e son 
atk kartıma geldiniz .. 
b Her ilkin bir ıonu vardır ama 

en bu ıona erişene kadar pek 
çok Yo ld H' · • ru um. ıç erııemıye-
ce - · · ~•lllı sanırken se11i 2ördüm 

~a... "Oh buldum derkea 
ıenı kaybederıem Kaya yata· 
yamam •rtık. .. ,, 

K *** 
h •ya gözlerini ovuşturuyor 

ayretle bakınıyordu. Gündüz 
Yatmak hiç adet' d v 'Jk b yat _ ı egı en u 

aga neden yatmış yahut 
yatınlmışb? Vücudu~un her 
yanı dayak yemiı Kibi kınk 
Ye yorgundu. Ne olmuıtu? 

Yavqy._. ....... k. 
tedi, ayalduun bryoiact.. ~ 
re uzattı. Bacakları ne kadilr 
titreyordu. Hasta ! Haıta ol
muşum! baıım yaaıyor, ağıım 
kup kuru f. Su ... düşmemek 
için tutunarak masaya kadar 
olan uzua mesafeyi aıdı f bar
dağı 2üçlükle doldurdu, dudak
lanna k6türdü. 

- Oh 1 çiğerlerim kaYrul
•uş . • Bardaj'ı bırakırken, ye
re fırlatılmıı buruıuk gazeteyi 
gördu .. 

Ovakit elini başına rötüre
rek felaketini hatırladı.. Erkul 
Erkul diye inleyerek yanındaki 
ıezlonga oturdu, 

İçinin zehri gözlerind ~n bo • 
ıalıyor, ağlayor. hıçkırarak, 
titreyerek parça parça boflı
lur fibi ağlayordu. 

Bu kaynar ırmak tutukluğu 
nu açıyor, katılaşmış duyiula
rını yumuşatıyordu .. 

- Bitti ! Hepsi ! bitti diyen 
Erkul o sözlerle bir hakikatı 
söylemiş onu bir daha iÖrmi
yeceiini bildirm~şti. 

- Onu bir daha görmemek! 
Sevgili dost yüzünün verdiği 

büyük inam bir daha bulama
mak ne müthiş yokluktu . 

Başını elleri içinde sıkıyor, 

kulakları zonklıyordu. Hayır, 

yalan, bu havadis yalandı. Tek
rar okumak inanmak istedi 
yerden gazeteyi aldı .. 

Gözleri kara satırlara diki -
mit, denize düşmüş te dalga
lar içinde kımlldanmağa bile 
kuvvet bulamıyan ümitsiz bet
bahtları andırıyordu!,. 

Saat yediyi vurdu. 
- Akıam olmuştu bütün 

bir rünü nasıl geçirdiiini bil
miyor. Meıum haberi oku
yunca ne olduğunu anhyama
m.şb. 

Şimdi hatırlıyor, sabah ho
cası geJmiı mühendis özerin 
beklediğini kendileriai köşke 
çağırdığını söylemişti. üzüldü
ği\nü ve kendi tuasiyl.- 'bq
kalarını rahatsız etmekte• çe
kindiğini ıöyliyerek, gitmem 
gidemiyeceiim demiıti. Son
ra? Sonrasını hiç bilmiyordu. 

- .'"ion u 1·co· -

Turnova 
Maçları 

Pazar günü haya karuau 
menfaatine olarak tertip edil
miş olan tumeva maçlarına 
başlanmıştır. 

Kur'a neticesi ilk maçı lz
mirspor - Göztepe yapmıt Te 
netice lzmirspor 2 - 1 kazan
mııtrr. 

&ldaei maçta da Altay 0-6 
K.S.K.... takımuaı yenerek tasfi
yeye u;ratmıttır. 

Borsa .Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Satıflar 
~ 

Uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
183,5 K A Kezım 11 50 
178 Ş Riza Halef 8 50 
134 T. Debas 10 

7 4 S Süleymano 9 50 
62 N A Haydar 12 
43 S Gomel 8 
30 Vitel 9 75 
22 J Taranto M 12 25 

726,5 Y ekim 
ZeytlnyaAı 

12 75 
12 50 
11 50 
15 
13 
11 
11 25 
13 

Kilo Alıcı Fi at 
30000 Muh. Alıcı 25 37 25 37 

Zahire Borsası 
Çu. Alıcı Fiat 
362 Buğday 4 
20 Mısırdarı 3 50 
20 Akdarı 3 37 

6000 Kilo P. çekir. 2 30 
2914 K Palamut 190 
287 balye pamuk 48 

5 
3 50 
3 37 
2 30 

430 
49 

Yeni Asır 
&: s c 

Istihlik maddeleri Uşakta 

Hükômet hayatı ucuzlatmak içi ,, 
Ciddilikle çalışıyor - inhisarlar 

K1zılay Haftası 
Uşak 9 (A.A) - Şehrimizde 

büyük hazırlıkları yapılan ~
zılay haftası başladı. Şehir 
parkında Atatürk heykelin• 
Kızılay tarafından bir çelenk 

Ankara, 10 (Özel) - Hükü
mf!tçe başlıca istihlak maddele
rini ucuzlatmak siyasasına cid
dilikle devam olunuyor. Müs
tehlikin yükünü hafifletmek 
suretilc ekonomi kalkmmammn 
kolaylaştırılması için önt:mli 

tedbirler alınmaktadır. Bazı 
vergilerin indirlmesi için de 
tetkiklere başlanacağı söy!c-
nıyor. 

Ankara 10 (Özel) - inhisar 
lar icnel direkt'>ru bay Mitat ........ 

inhisarlar idaresinde yeni teş
kilat yapılacaiım tütün ima!at
hanelerinin arttırılacağıuı, iz. 
mirde son sistem bir tütün 
imalathanesi ve deposu açıla-
caiını, piyasaya yeni tütün pa
ketleri çıkarılacağını ıöyledi. 

kondu. 
Öğretmen Ba) an Naciyenın 

verdiği söylev büyük bir illİ 
uyandırdı. 

Halkevinde yapılan btıylk 

Italyada yeniden 1900 -1908 sınıfla 
bir toplantıda ıeçilen h~y~t 
yazılan üyeleri merkeze bildı-
recektir. 

Askeri ceza 
rının bir kısmı seferber bir hale kondu Kanununda 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ankara, 10 (Özel) - A-· 

ten bildiriliyor: dan gelen haberlerde ise sınır ki Afrika batkJJmandinlıtıaıa keri ceza kanununun deiifen 
lstanbul 10 (Özel)- P3ris- ı gösterdiği, ltalyan kaynaiın- kıyabna devam ediyorlar. Şar-

Italyan 2enel efkinnda Ha- kabilelerinin sıklaıan taarruzla- gösterdiği Uizum üzerine yeni- biikUmlerine göre aiJr hapİI 
beıiıta)t ıeferi hazırlıklarının rı hasebile askeri tedbirleri den 1900 - 1908 sınıflamıı• bir cezaaı verilen ve haysiyeti hi-
uyandırdıiı ıını gerginliği d~- ıenişletmeğe lüzum 2örüldüiü kısmı seferber hale konuldu. lal eden suçlardan alh ayclaa 
vam ediyor mevsim münaaetile bildiriliyor. Bu aeferberlikle Italyaıun as· fazlaya mahkfım olanlar mu· 
Somali ve Eryetredeki aıker- lıtaabul 10 (Özel) - ltaJ- keri yilkil bir kat daha art- hakkak aıkerlikten ihraç olu-
ler araıında çok hastalık bat- yanlar Habefiatana aaker sev- mıtbr. nacaklardır. .. ................... . ............ ıtaıy·anıar .. ···da ................... siitiii~~d~kf .. F~brika 
Habeşistan davisında 

Kazanı patlayarak usta başı ile üç işçi 
Dumandan hoğu1muştur . 

İcap ederse uluslar 
Çekileceklerini söylüyorlar 

btanltul, 10 (Özel) - Akşam Sntlüce'de Zümrezadenın fab-

kurumundan rikasında tnyler ürpertici bir kaza olmuıtur. Fabrikamn kazanı 
patlıyarak ustabaşı Ahmedle üç itçi dumandan boğulmuıtur. 

Paris 10 (A.A) - Ka2lıan· yolu bulmak için çalışacaktır. 
nın ıövlevinden anlaşıldığına B. Laval Roma Fransız büyük 
ıöre hiç bir kuvvet İtalyayı elçisini Pariıe çağırmışbr. Fr.-n-
iıtediii zaman Habeşistaıla el- sız dıı bakanı ltalyan-Habeş an· 

k · b ak k lqmazbinwı uluslar kurumu atma tan gerı ır amıyaca • k . im · · · lı oDM)'ID• ge emeat açın ça .. -
tır. Uluılar kurumu ltalyan- cakbr. S6ylendiğine a-öre f ran-
Hahet anla ..... daiı ile uir•· sa Adiıababada bir girgide 
fırı~ lt~lyanın bu kurumdan bulunarak Habeş kralına Ital-
çekılmesınden korkuluyor. ya ile bir anlaşıl bulmayı öner-

Oeuvre ıazetesinin diploma- geliyecektir. Bu anlaııta iÖrc 
tik aytannın haber verdij-ine Habeşistan ltalyaya toprak vc-
göre B. Laval Pantkok yortu- recek ve bazı kolaylıklar göı-
lanndan sonra bir anlaşma terecektir. 

Hitlerin söylevi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Moskova gazetelerinin Alman poli
tikası etrafındaki mütaleaları 

Moıkova 10 (A.A)- Mosko
va iazeteıi Hitlerin son ıöyle
vindea bahsederek diyor ki: 

Fransız-Şovyel ve Fransız
Çekoslovak a11dlaımalanaı 
göıden düşürmek için Lokar
no paktını inıza eden devlet-
leri şuna iıaandırmak istiyor 
ki, eğer Almanya Sovyet Rus
yaya yardım ederse Lokarno 
paktını imza etmi, olan öteki 
devletlerde Rusyaya kartı 
Almanyaya yardım etmelidirler. 

Alman politikasının bu ma-

nevrasındaki manasızlık kendi
liğinden iÖze çarpar ve bun
da şu tehdit vardır. Lokarno 
paktını imza eden devletler 
Almanyanın bu iÖrüşüne ya
naşmazlarsa Almanya bu pakt
tan ayrılacaktır. Halbuki Al
manya Lokarno paktından an• 
cak bir taraflı bir kararla ay
nlabilir ki V ersay muahedesi
ni yaptığı gibi bu da bu paktı 
ortadan kaldırmaz. Fakat Al
manyayı bir takım faydaların
dan mahrum bırakır. 

Bundan baıka bir kaç yaralı da vardır. Birinin yarası ağırdır. 
Adliye kazanıa nasıl alduğunu arattırmaktadır. infilakın atılan 
bir ıigaradan olduiu söyleniyor. ····-Hava Tehlikesine Karşı 
Muğla - Bilecik Ve Gümüşhanede 

Büyük Yardım Faali)eti Vardır . 
Mufia 9 (A.A) -ilbayın da ı lantınm konuşuıu ~ava. ~ebli-

katıllll4lsile Uçak yönetim ku- kesi idi. Hava tehlıkeıını an-
ruJu hava tahl!keıine karşı Jatan söylevler verildi. Bundan 
alınacak tedbirleri 2örüşmüş- ıonra üye kaydına başlandı ve 
tür. iki gün sonra genel bir pek çok kimseler üye yazıldı. 
toplaatı yapılarak İsmet lnö· Gümüşhane 9 (A.A) - Ha-
nünün 2öıterdiği esasların KÖ- ve kurumuna üye yazılmak ve 
rütiilmesi ve bu esuJann çer- herkese hava tehlikesini anlat-
çevesi içinde çahıılması sapta- mak için ilimizde bir toplantı 
nacakhr. yapıldı. ilk adıll\da işyarlM 

Bilecik 9 (A.A) - İlbayın üye yazıldılar. Halk arasında 
baıkanlığıntla ifyarlar Ye halk da üye yazılmak için büyük 
bir toplantı yapmışlardır. Top- bir ilgi iÖrünmektedir. ......... 

Bafrada Katolik -. -BAFRA 10 (A.A) - lıbayı
mızın baıkanlıjında yapılan bir 
toplantıda iki üye tarafından 
uçaklar ve tehlikelerini anlatan 

1 ., .... 

Kilise inde 
Tiirkçe vaaz 

İstanbul, 1 O (Özel) - Şarı • 
mızda tanınmış katolik papaz 
Ronkalli ilk kez olarak bugtln 
katolik kifüıesinde Türkçe vaaz 
verdi. . 
Bir Isveçli bilgin 

TAYYARE SİNEMASI 
Almanya bir taraftan Lo

karno paktım imza eden dev
letler arasında anlaşmamazlık 
sokmak için boşuna uiraşırken 
öte taraftan İtalyayı Habeıis
tanda bir sergüzeşte a~mak 
için teşvikte bulunuyor. Bun
dan da maksat Roma hükume
tinin baıına başka yerde iı 
açarak orta Avrupada elleri 
boş kalmak istiyor. Almanya 
Rus - Japon harbmda da Çar
lık Rusyasını böyla barba teş
vik etmişti. 

ıöylevlerde sonra 56 kişi bir 
kaç dakikada büyük bir istekle 
tehlikeyi bilen üye yazılmıılar
dır. Ve 1952 lira yüklenmİf

lerdir. Bu ite çok önem veren 
Bafralılar büyük bir heyecan! 
tehlikeyi bile üye yazılmakta
dır. Küçük çocuklar bile ku
Juma gelerek yardımcı üye ya
zımalarını diyorlar ve bu yurd 
yükenini ödiyorlar. 

Uşakteı 
Uşak 9 (A.A)- Stokholmlu 

nebat bilgini Uasel Erik ve 
karısı ve yanında bulunan dok
tor Resscn kendi otomobili ile 
Kütahyadan buraya geldiler. 

3151 

Mevsimin en 
B U G U N 

büyük filmlerinden ikisi 
............................... 
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birden 

Aşkın Sesi Muhabbet T ellalla~·ı 
Albart Prejean - Ralmu -

Herbert Ernst Groh-llse Strobraua 
Gaşyedici taganniler, yüksek bir muzik Fransanın en yüksek komiginin oynadığı 

güzel bir aşk hikayesi w iki saatlık bir kahkaha filmi 

Dikkat: 
Ayrıca FOKS dUnya havadisleri 
Sinemamız bu haftadan itibaren cumartesi ve pazar günleri 

milstesna 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 a"Ünü 14 de ilave seans. 
[ Çarşamba, perşembe, cuma günleri son seansta " Aşkın Sesi ,, diğer günler " Muhabbet 

Tellalları ,, gösterilir. ] 
Serin bir salon - Ucuz fiyatlaz - İki büyük filim 

Ji"i)atlar 25, 35, 60 kuruştur 

••• 
Eğirdire tenezzüh 

Aydın, 10 ( Özel ) - Aydın 
Kızılay cemiyetinin teşebbüsü 
ile 22 haziran cumartesi günü 
Reşadiyenin Ortaklar iıtasyo
nundan eğirdire bir tenezzüh 
treni kalkacaktır. Katar bütün 
istasyolllarda duracakbr. 

Kurul içler.nden bir köylü 
kolu ayırtarak yurd borcuau 
ödemeye koşan köylülerimiz.in 
isteklerini yazmakla uğraşıyor-
lar. ilçe işyarları aylıklarının 

yüzde ikisini sürekli olarak bu 
kuruma vermeyi o r < ) r) < l ı r 
kuruma bildirmişlerdir. Safra
nın bu işte başka il ve ilçele
re örnek olacağı umulmaktadır. 

URFADA 
Urfa, 10 ( A.A ) - Bu~ün 

hava tehlikesini bileler kurumu 
büyük bir toplantı yaparak 
kuruma birçek üye yaZIDlfbr. 

Köylerde araştırma yap!ık
tan sonra Akşehire gittiler. 

Para Piyasası 
10-6-1935 

Alış 

Mark 50 50 
İsterlin 614 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 50 
Belga 21 25 
İtalyan lireti 10 35 
İsviçre Fran. 40 95 
Florin 84 75 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Austr. ilini 23 50 

Satıı 
51 

620 
8 30 

79 71 
21 75 
10 42 
41 20 
85 12 
5 27 

24 
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eşrutlyetten önce ve onrakl A~navutluk vak'aları 
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• aşa }basana giderken golişnik köyün e i eri 

Felce uğramıştı .. Paşanın eyval1 başıma bir bela 
Gelecek tahmini yerini bulmuştu 

Fakat Abdülhamid ayııi müb

emiyetle yeni bir iradede bu
unara' · gitmek lazım geldiğini 
ıhtar etti. 

K urtuJuş çaresi olmadığını 
anlıyan Şemsi paşa nihayet 
12 mayıs 323 tarihinde Seniça
dan hareketre Kaçanik, Kal
kandelen, Gostuvar, favrova, 
Galeçnik, Debreibala, Miraka 
tarikile Elbesana geldi. 

Pata yolda hastalandı 
Şemsi paşa hayatımda biç 

bir kimsede görmediğim bir 
hissi kab1elvukua malikti. Ba
s na gelecek kazaları veya işi
dilecek fena haberleri vaktm
dan evvel hissederek s5ylemek 
itiyadında idi. 

Bunun için misaaller pek 
çoktur. Meseli Karadağ hudu
dunda bulunduğumuz. bir sıra· 
da Metroviça.ya bir şifre yaz
dırdı ve Metroviçada kimin 
öldüğünü mevki knmandamn
dan sordu. Mevki kumandam 
ceYaben (hayır çok şükür hep 
aagız) diye cevap verdi. 

Paşa bu cevabın mutlaka 
yalan olduğunu ve Metroviçada 
bir sevdiğinin ölmesi Jazımge
leceğini ve binaenaleyh keyfi
yetin saklanmamaiı mukabil 
tifre ile ihtar etti. Mevki ku
mandanı verdiği cevapta evet 
ikinci telgrafınızın vurudundan 
yarım saat kadar evvel 70 inci 
alay kumandanı miralay Ahmet 
beyin fuceden öldüğünü bil
diriyordu,, Ahmet bey Sultan 
Aziz pehlivanlarından ve Şem
si Paşanın sevdiklerinden meı
hur bir zat idi işte bu gibi 
isabetli kablelvuku hi11iyat do-
layısile Paşanın ağzından çıkan 
her kanfi bir meşum ıozua 

kıymeti olacagı mayiyetince 
maruf idi. 

Eıbasana ıriderken yoUar eyi 
olması dolayısile hem kendi 
hayvanına bir istirahat ver•ek 
we hemde lüzumsuı: yorgunluk 

çekmemek için kalkan delen
den bir payton kiralamış idi. 
Arabada Pap ve ben vardım. 
Arkamızdan suvari müfrezesi 
geliyordu. Yarı yol kat edildi-

ği bir sırada ansızın yüzüme 
bakarak (eyvah başıma bir be
la gelecek. Ne yapmalı batı
ma bir bela gelecek) demeie 
başladı. 

Ne saklayayım bu söz ben
de büyük bir tesir yaptı. Çün
ki bu batıl itikata artık bende 
kapılmııtım. Fakat bu bela na· 
sıl şeydi ve nereden gelecek
tir. Bu mechuldu kabina ne 
söylenen bu sozun menşei 
hakkında bir malUmat yoktu. 
Şaşırmıştım. Acaba paşayı tc
•elli mi, yoksa kuvvei mane
viyesini takviye mi edeyim 
bilmiyordum. 

Gostuvara ~eldik. Çok şü· 
kür air .fey olmadt. Ne bir 
pusu va düştük ne başımıza 
bir yıldırım isabet etti. Hiç .... 
Hiç bir şey olmadı. Kendi 
kendime eh dedim. 

Paşanın dediği çıkmadı. O 
gece Gostuvarda kaldık ertesi 
giın arazı pek sarp ve tehlikeli 
idi. Bahusus biç yol yoku. 
Yüreiimdi paıanın sözü de-
rin bir iı: bırakmıştı. Evet.. 
Gidiyoruz fakat daima be-
ni bir kuvvet ı•ri çekmek is
tiyordu. 

Gece karanbiıncla yol üze
riacle bir luriatayan k6ytı olan 

~ilet rin· 

den beri at üzerinde idik. 
Şemsi Paşanın şimdiye ka· 
dar her nasılsa izah edemedi
iim pis itiyatlarmc!an birisi de 
10 saathk piyade yolunu 2 saat
te katetmek gibi havan ve insan 
da can brakmyan itiyadlannın 
kurbanı olmuştuk. 30 Senelik 
süvari müfreze zabitinin bite 
oturak yerleri eğerin aksi dar• 
besile kan ve yara içinde kal
mıştı. Yalnız ben yolda iki 
hayvan çatlatmıştım. 

Yedek süvari beygirlerinin 
bizi Elbesana kadar götürece
ii şüpheli idi. Elhasıl pek bit
kin ve biı:ardık. ( Paşa eni.şler
de kat'iyyen hayvandan iner 
ve maiyetini de indirirdi ) iniş 
biteceği bir sırada bana - ek
seriya hitabcttiği bibi - ( Mü
lazım ayağımı şeytan yedi yü
rüyemiyorum ) dedi. Derhal ko
luna geçtim ayağı sürUkleni
yordu. Yüzü kıp kızarmıştı. 
Dili de tl\tulmuştu. Söz söyle· 
miyordu. Sol kolu da hareket 
etmez oldu. Meier bu hal bir 
fek, bir hücumu demi dimağı 

Şöyle düşündüm. Sa 
kuvvetlendiren avnmilin en mü
him bir rüknfı sayılan paşanın 
bu hastalığını aceba Abdülha
mid nasıl · telekki edecek? .. 

Şimdi buna bir hal olup da 
ölürse dağ başında olan bu 

bidiseden ilk mesuller meya
nında benim de buluomakhğım 
lbım gelmiyecek mi idi? 

Filhakika felç meydanda idi. 
Fakat ne yaptığını bilmiyen 

şaşkın ve mütereddi bir idare
nin de mevcudiyeti malumdu. 

Onların en büyük idare sistemi 
vehm değilmiydi? ..• 

Bahusus biz. hükümete karşı 
isyan elmiş, istiklal istemiş, 

hükumet mümessili, mutasarrıf , 
kaymakam ve jandarma kuman· 

danlarmı makamlarından koğ
muş bir mıntakamn tedibi için 

gitmiyormuyduk? Hedefimiz 
bu olduktan sonra paşanın 

başına gelen l:>u akibete ne 

manalar verilmez, ne vehimler 
üzuine binalar kurulmaıdı. 

imiş. Bütün temennilerim kendi-
Dcre üzerinde~i küçük tah- ıine ne yapıb yapıb Derbeye 

ta köprüyü geçer geçmez paıa kadar salim götürebilmekti. 
artık tamamen yUrüyemez oldu Süvari müfreı:csi zabitini der-

ve yere uzandı. T ecrübesiz.dim hal iki neferle Dcrebye gönder-
böyle bir vaka karşısmna bu- dim ve hadiseyi Debre kuman-
lunıaamı,hm. Paıamn göster- danına anlatmağa memur ettim. 
diği vaziyet her halde bir teh- Paşa bir müddet baygıa ken-
likenin vukuu yakın olduğunu dinden geçmiş bir halde kaldı, 
ihsas ediyordu.Ani bir kararla onra soğuk suyun ve masn-
derhal başına soğuk sular jın ve bilhassa istirahatın ver-
dökmeğe, göğsllnü açıb ayağı- diği bir iyil:k göze çarpdı, 
na ve koluna masaj yapmağa paşa gözünü açtı, oturdu. 
başladım. Smıu t' ,,. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
IIava tehlikesi için Yuııan seçiıui bitti 

•••••••• 
- Baştarafı 1 ncı sa/llf Pde -

zakerede bulunarak tehlikeyi 
bilen üyeleri kayt için liz.ımge
len tedbirleri aldı. 

Kurul alınan tedabir üzerin
de yürüyerek üye kayt ede-

cek ve içtimalarma sık sık de
vam edecektir. 

2 - İzmir işçiler birliği şe
fi İlbay General Kazım Dirik 
ile temas ederek İzmir işçileri 
namına bir uçak alınması et
rafında görüşüldü. 
Görüşmede evvela bir proje 

yapılmasına ve proje üzerinde 
yürünmesine karar verildi. 

Bu karar üzerinde yürüye
rek adlarını çok kısa bir za
manda semalarımıza yükselte
cek ve b11 suretle bütün yurd 
işçilerıne ön ayak olacak İzmi
rin yurd sever işçilerini candan 
kutlularız. ... _ 
Alıııanyanuı ·ıı- ı atta 
6000 tayyare i nıi 
Vardn·? 

- bo~t ıaıı lmmc sıılıı ede -

tersinesi olarak Almanyada bü
yük seriler halinde tayyare ima-

Jine devam edildiiini göster
mektedir. Fransız süel (askeri) 
çevreleri Almanyanın bir kaç 
hafta içinde birinci hatta bu
lunabilecek 1500-1800 modern 
harp tayyaresine malik buluna· 
cağı kanaatındadır. Bunun için
dir ki, Pariste Almanyanın tay
yare filolarıaı 3500-4000 e çı

kacağına inanmıttır. Fransanın 

Cenevreye verdiği rakamlara 
göre bütün malik olduğu tay
yare kuvveti de 3600 le 4000 
aruandadır. 

Uru tamfı 1 ı"tıci sahife< 

kazandığını göstermektedir. 
Hükümetçilcr 32,480 Metaksa
sın kraldan yana olan arkadaş
lan ise 8,687 oy toplamışlardır. 

Atina, Pire, Makedonya, 
Trakya ve adalarda hükümet 
ezici bir çokluk elde etmiştir. 
Oy vermekten çekinenler Ve
nizelist elebaşılnrıoın zoruna 
rağmen az. olmuştur. Makedon· 
ya.da rey vermiycnler yüzde on 
beş kadardır. Komünist sayısı~ 
sının bir az arttığı g-örülmüştür. 
Venizelistlerin onlara oy ver· 
dikleri sanılıyor. Pangalos Dra
mada kaybetmiştir. 

Cumhurluk başkanı hüküme
tin kaz.anmış olmasından ötürü 
baıhakanı kutlulamııtır. Başba
kan Cumhurluk başkanı ile 
görüşüp hükumetin bundan 
sonraki siyasasını kararlaıtıra
caktır. 

ATINA 10 (A.A) - Seçim 
tam bir durgunluk içinde geç
miıtir. Oydan çekinenler çok 
azdır. General Metaksasdan 
yana olanlar çok az oy toplı
yabilmişlerdir. Hükumetin ka
zancı tamdır. 300 saylavhktan 
287-sini hükumet almıınr. 

Normandi 
Nevyorktan dönüyor 
Paris, 10 (.DÖ.) - Norman

di vapuru Nevyorktan Fran
saya dönerken birbiri üzerine 
saatta 30,91 millik bir hız. te
min etmiştir. 

Spada idam edildi 
Paris - Koraika dağlarım 

yıllarca yıldıran lıaaydut Spada 
Bastiyada kiyotinde kafası 
kesilerek idam edildi. 

... 'P .... f' 

Yunanistanda Seçim 
veren ve vermiyenlerin sayısı 

akibetini tayin edecektir •• • 
reıımın 
Atina, 9 [A.A] - Aneksar

titos gazetesinin yazdığına gö
re, devlet bakanı bay Mavru
mih~lis geçen çarıamba iÜnÜ 
eskı Kral Y orgi nezdinde g'ir· 
gide bulunmak Hzere Pari'se 
gitmiştir. 

Bakan eski Krala kralcılık 
şefi bay Metaksas partisinin 
hakkında hükumetin görüşle
rini bildirecek ve Elen ulusu-
nun büyük bir çoğunlukla arzu 
ve iradetini bildirmeden Kral
lık rejiminin tekrar kurulması
nın sakıncalarını anlatacakhr. 

Bu haber resmi surette ya
lanlanmaktadır. Devlet baka-
nmm Yunanistanı Brüksel pa-

nayınnda oruntatlamak üzere 
gi,iği söylenmektedir. 

Ana yasanın değiştirilmesi 
için toplanacak olan ulusal ku
rul için seçim bugün yapılacak
tır. Eski Cumhuriyetçi partiler 
seçime girmemişlerdir. Seç.ime 

ancak bay Çaldaris ve Kondi
lis bay Metaksasıo partleri sı-ir
mektedir. 

Bay Çaldaris ve Kondilisin 
partileri rejim değiştirilmesi 
meselesini ileri snrmektc, yal
nız bu iş için ileride bir ~·
nel oy yapılması ihtimalini ka
bul etmektedir. 

Bay Metaksasın partisi ise, 

Fransa Hazine Açığı On 
Bir Milyar Frank 

..__.. 

Senato 13 Hayiran Ve Kamutay 
18 Haziraııa Kadar İşlerini kesti 

Paris, 10 ( Ö.D) - Fransız 
sosyalist partisinin kongresi 
481 oya karşı 10198 oyla ma
nevi raporu kabul etmiştir. 

Uzun ıöyle~meden sonra Bay 
Blum da B. Pol Forun görüşü
ne ortak olmuştur. 

Paria, 10 (Ô.0) - Fransanın 
bütçe açıiı 6 milyar frank (ya-

rım milyar lira), hazine açığı 
1 

ise 11 milyar frank (a§ağı yu-
karı bir milyar lira) dır. 

Pnris 10 (Ô.D.) - Yeni 
Finanı bakanı B. Reuye B. 
Kayodan bakanlığı teslim alır· 
ken şu bildirikde bulunmuştur: 

Güç ve acele bir iş karşı

sında .olduğumuzu • biliyoruz. 
Durumu eyice gözden geçir
dikten sonra işe geçmek gere-

kecektir· Bir çok husuıi men· 
faatlarla çarpııacağımı biliyo
rum. Fakat u•umi •enfaatı 
göz önünde tutacağım. Ancak 
lüzu•lu olan tedbirler alına-

caktır. Güvenin yeni baştan 

belirmeıile hazine gelirleri ar
tacakhr. ilk mühim iı paranın 
müdafaasıdır. Zira Frangın 

sağlamlığı, me leket emniye
tinin baılıca unıurlarından bi
ridir. 

Pariı 10 (Ô.O.) - Şenato 
13 Haziran ve kamutayda 18 
Hazirana kadar işlerini kes
mişlerdir. 

Paris 10 (Ô.D.) - Dış işle· 
ri bakanı B. Laval dinlenmek 
üzere iİttiği Püi dö Domdan 
bu akşam Parise dönecektir. ........... 

Hele Şükür Harp 
Etrrıekten Usanmışlar 
Londra, 10 ( Ö.D. ) - Bo

niyos Ayres'den bildiriliyor: 
Boliziya ve Paraguay Hüku-

metleri arasında nihayet bir 
anlaşma yer bulmu,tur. iki 
memleket orduları karıılıklı ola 
rak ateş keseceklerdir. 29 ma
yısta başlıyan son muharebe 
geçen gün dördünü Boliviya 
fırkasının tamamen e:ıilmesile 
nihayet bulmuştur. Anlaşma 

· ç filo Manevra 
yapıyor 

Paris, 10 (Ö.D) Üç Fran11z 
filosu Atlantik deniı.inde büyük 
manevralar yapma2'a başlamış
lardır. 

Baldviııin Söylevi 
Londra (Ö. D.)- Yeni baş

bakan B. Baldvin umumi siya
sa hakkında bir söylev ver· 
miıtir. 

Roman yada 
.W...:ski finans bakanı 

Öldürüldü 
BÜ KREŞ 1 O (A.A) - Eski 

Romen finans bakanı Mişel 
Papoviçin zorlu bir dil dalaşın
dan sonra kardeşi tarafından 

ai"ır yaralanmıştır. Ayni zaman 
da yaralanmıı olan kardefi de 
ölmiiftür. 

ıartlarına göre atet derhal ke· 
silecek ve her iki taraf kuv
vetleri 5,000 nefere indirile-

cektir. Teılihatıo artmaması, 
anlaımaya vasıta olan komis
yonun kontrolu albnda tutula· 

caktır. Barış şartları için an
laşma yapılamazsa Lahey ada

let divanının hakemlij'in- mü
racaat edilecektir. 

Acunun en 
Büyük uçağı 

Pari4, 10 (A.A) - Matin ga· 
zetesi acunu• en büyük uçağı 
olan ve uçuı halinde 37 ton 
ıelen uçakla deniz. yilzbaşııı 
Arisin dün 57 dakikada 6100 
metre yükselmıye muvaffak ol
duğunu bildiriyoc. Bu aiarhk
ta bir uçağın bu yüksekliğe 
çıkması birinci ku:dir. 

Bay Yevtiç 
V enedlAe gidecek mı? 

Viyana, 10 (Ö.D) - Gaze
teler Yuioslavya başbakanı 
bay Yevtiçin 10 haziranda 
Venedikte beklendiğini, İtal
yan başbakanı Bay Mussolini 
ile görüşeceğini yazmışlardı. 
Bay Y evtiç seyehah hakkında 
Belıraddan heniiz hiç bir du
yuk alanmamqtır. 

genel oya hacet kalmadan der
hal Krallığın geri getirilmesine 
taıaftar bulunmaktadır. Bu ba
kımdan seçim sununcunun Cum· 
huriyet rejiminin ilerisi için 
önemi vardır. 

Diğer tarafta11 eski Cumhu
riyetçi parti ıefleri Cumhuri· 
yetçi yurddaşlara ıeçime gir· 
memeleri için bildirikler çıkar· 
dıklarından oy vermekten ka-
çınanların sayısınıB da ayrıca 
önemi vardır. 

Atina, 9 (A.A)- Seçim bq 
lamışbr. Sandık başlarında bl
yilk bir kalabalık göze ÇA'P" 
maktadır. Hiçbir hadise çıkma
mıştır. 

Japonya ·-Çine bir ultima
tom verdi 

Tokyo 10 ( A.A) - Japon
yanıa Çine yeni bir ultiaıatom 
verdiği bildiriliyor. Çin bu ul
timatomda ileri sürUlen şartları 

kabul etıned~i takdirde Japon 
kuvvetleri kuzey Çinde hemen 
iler)iyeceklerdir. Ultimatomun 
metni gizli tutulmaktad r. 

Yer sarsıntısı 
Kuetta zelzelesinde kur 

tulanlar Pençapta 
Paris, 9 (Ö. D.)-Bombaydan 

gelen resmiğ duyuklara göre 
Kuetta yer sarsıntısından sağ 
kalabilenler Pençaba getirilerek 
yerleştirilmişlerdir. Hükümetçe 
iaıe edilen felakeh:edeler otuz. 
bin Hindu ile altı bin İngiliz
dir. Zel1ele bölgesindeki bütün 
köy ve kasabalardaki halknı 
yüzde yetmişi ölmüş ve yara
lanrnıştır.ÖJenlerin tam yekunu 
altmıt bini geçiyor. Hint hü
kumeti fevkalade yardım tah
sisatı onaylamıştır. 

B.Hoover 
t996 da namzetliğini 

Koyacnkmıf 
Şikago 10 ( Ö.D ) - Eski 

cumhurluk ba.şkanı B.Hoover, 
önümüzdeki 1936 senesinde 
yapılacak olan cumhur başkan
lığı seçimine namzetliğini koy· 
mak niyetindedir. Repllbliken
Jer Hooverin ikinci defa seçi
leceğini umuyorlar. Eski bat· 
bakanın eski genel valilerden 
Frank H.Lowden ile son görü~
melerinden bu inan elde edil
miştir. 

İSVEÇTEKİ 
Harb end ii tri ·i 

Almanlar aksiyonlarını 
satmağa zorlandılar 
Paris, 9 (Ö. D.) - Stoholm

den bildiriyor: 
Diyet Meclisinde harb en· 

düstrisini kontrol için münaka
şalar oldu. Bu münakaşalardan 
Alman Krupp fabrikalarınao 
Bocbor fabrikalarının yöneti
mine (idarsine) ortak oldukları 
anlaıılıyor. Alman sosyetesinin 
buradaki aksiyonları bir kapi
talist gruba satılmıyarak ör.el 
ıahıslara satılmıştır. Yeni bir 
kanun ulusal harb endüstris'n· 
de yabancıların akıiyoner ol· 
•asınt yasak ettiğinden Krupp 
elindeki akıiyonları da satma· 
ia zorlanmıfbr. 
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aşırtıcı güzellikler Bir Alman ajansına göre 
-

lodet Kolbert büyüleyici güzellikle Londrada deniz silihları etrafındaki 
Cazibe arasındaki farkı anlatıyor.. . Görüşmeler ne netice verecekmiş?. 
Yıldızların hiç biri kıısursuz güzel değildir. Jan Bugün bütün devletlerin 370 denizaltı gemisi varmış 
Harlov veya Joan Gravforda benzemeğe çalışmayınız Türkiye 7 denizaltı gemisi sipariş etmiş ... 

Parls .• Haziran.. Londra, 8 ( Sta Presse ) - sa 96, . ltalya 59, Rusya 23, Alman denizcisinin düşüncesine 
Hollyvoodun büyüleyici kuv- Özel yazıcımızdan: yekun 370 denizaltı gemisi var- göre; harp sonundan sonra de-

Yetini tebcil için sex appeal Londrada birkaç gün evvel dır. Bunlardan başka 54 da- nizaltı gemileri pek yavaş in-
(Cinsi cazibe) ile övünmekten in iliz ve Alman deniz kuvvet- ne da yapılmaktadır. Daha kü- kişaf etmiş ve bugün öldürücü 
vazieçmiş olma ma bakmayarak )erine dair konuşmalar resmi çük deniz kuvvetleri olan mem- bir hücum silahı olmak kıyme-
bir çok genç kızlar bu b'"y·· - oJmayıb y~ln z her iki ulusun leketlerin hemen hemen ayni tinden epıyce kaybetmişlerdir. 
leyici kuvvetin neden ib t d n"z kuvvetleri idare adamla- miktarda, denizaltı kuvvetleri Çünki denizaltı gemilerine 
olduğunu anlamak isti eh· ir r: r ın bir tema mdan ibarettir. vardır. Mesela Polonyanın 3 kar ı korunmağa yarı yan bir 
Devrin en büyuleyici s a < ~ Bu temasın ehemmiyeti, son denizaltı gemisi vnrdır, ve üç da çok yeni şeyler bulunmuştur. 
uyılan Klodet Kolber bak g" lerin vak a arından sonra yeni yapı maktadır. Rusya ge- Ticaret gemilerine silah takmak 
bu hususta ne r öyl o : o u u ( konu ma gününün belli miJeri 23 rakamla epeyce az gayet hassas aletlerle d'nlemc 

kuvveti · o mı an bir ~"ne tehir edildiği gösterilmiştir. Portekizin 4, Yu- ve kova ama gemileri, yukarı-
ne de d s"yle "yo.d ) ve Hitlerin Re- nanistanın altı, Türkiyenin 4 dan g "zetleme ve bombala111a 

ç 
'leri 

ıcap etti-
gın zannetmey·niz. Bu Joan Gnıı/01·ıl 
ıöz" n'r olm dıkları hal-

.1ç görüemegc çalı ıa
erekli oldu w unu öy c-

Uçan ylldlzlar gibi 1 kese benzemiyenlerdir. Mesela 
Bu ömürsüz hayale, bir par- güzel olmadığı halde teshir 

Iayıp bir sönen şahaplar gibi edici bir şahsiyeti olan Katerin 
çabuk geçici bir hayale kendi- Hepburn da böyle değil midir? 
)erini kaptıranlar ilkin ayna Çok yakından bakarsanız yıl-
kartıında yüzlerini eyiden eyiye dızlardan hiç biri kusursuz gü· 
tedkik etme id rler. Ştiphe et- zel detildirler. Meseli ben bu 
meyiniz ki her kadın çehıesi giizel1iğe sahip o mıyanlardan 
fizik bir g" zeJlık özelliği taşır. biriyim. 
Onu derinleştirme w i biliyorsa- " BiJiyorsuz Ben Fransızım 
nız bütün bakışları kendinize ve Fransız kızları Ameri-
çekebileck dıkkate şayan bir kalılar kadar güzel olmaktan 
güzellik t'p"ni ya atmış olur- uzaktırlar. Biz Fransızlar çehre 

Aut ı ı /ıl111i11r1P • /11rl ı Ieı IJ lr re /, 'mıel Barymore 
mek istemiyorum. Bu ancak Taklitten sakınınız 
gülünç olmağa yarar. Her Fakat kimi olursa olsun tak-
kadın, seflelerin insafsız olan Jitten çekininiz. Bir örneği ele 
akışıaa aldırmayarak özel ca- alalım: Taşrada yaşı yan ve ev-
zibesini olgunlaşhrabilir. İh- lenmek iıtiyen bir genç kızsa-
tiyarlamıyan, devam eden ca- nız Joon kravford Jan Harlovu 
zibe de budur.,, taklide kalkmanız sizi güzel-

Bugünün kızları bilhassa şa- leşti rece le de· ildir. Jean Har-
ırtıcı, meftun edıci güzellik- lov bir küçük burjuvayı yata-

ten bahsetmemi istediklerine tan tip değildir. O kudretli 
ıöre, bu kudretin büyük bir bir sanatkardır. Fakat yaşattı-
gayretle elde edilmesi muhak- iı tip fuhıa kurban olan düı-
kak olduğunu söyJiyebiJirjm. kün kadının tipidir. Bunun gi-
Şu tartla ki, herıeyden önce bi normal ve sağlam bir çev-
teıhir, orijinalite ve karakte- red6 yetiıen genç kız ne tliye 
rin ltirletmesinden doğacaktır. Greta Garbonun ş&hretini ya-
Btltbn bunlar özel bir güzellik pan münzevi ve fantaık bir 
tipİlle kabhrsa tatırtıa, büyü- hayat yaşasın .. 
leyici pzellik yarablmıı demek Şuna dikkat etmelidir ki 

beyaz perdeye Ç1kaalar her· 

ve vücut hatları itibarı ıle na
diren ku ursuz bir güze 1 1 id
dia edebiliriz. Bunuı. a be aber 
a rlardanberi Fransız güzelli
ğine ün veren caz'beyi yapma
ğa mu affak olduk. Komşumu
za benzemeğe ça ı mı alım: 

Bu lehlikelid'r. Ş yet oun 
kuvaförünü aynen ta lit ed r
sek saçlarımızın r n i ve çeh
remizin şel li ba ka o ası y·· -
z""nden tes'rin de bambaska 
olduğunu görece 'z. 

Tuv 1 ti rda 
Tuvaletlerde çok şükür ki 

kadınlık galebe etti. Bayanlar 
tipini belirten modeller seçiniz 
Böylece elbiselerinizi ariyet 

alınmış elbiseler gibi geymek
ten kurtulursunuz. Güzel t~vır
ları kaybetmeyiniz. Hele ince
lik ve nezakete karşı hissiz 
kalacak ne bir kadın Re de 
bir erkek tasavvur edemiyo-

rum. Fikrimce erkekler garip 
cazibelerden çabık usa
nırJar. Kadınlığın eyi cazi
besinden ise asla bıkmaz-

lar. S.n bir tavsiye bayanlar: 
Yuva111zda pek fazla müstakil 
olmayı istemeyiniz. Kocam bir 
gün bana şunu aöylüyordu: 

"Klodet, bugün olduğundan 
daha az müstakil kafalı olsay
dın, arzularımı payla~makta 
biraz daha cömert davransay
clıa seni timdi oldugundan da
ha ıevimli bulacaktım.,, 
Kocamın hakkı vardır. Er

kekler, yaradıbılan iktizası 
olarak himayekir ve tavsiyeci 
gör6nmekten hotlanırlar. Ka
dınlar, o kadar sıüzel geyin
diklerini sanan kadınlar çok 
defa biitün ıayretlerinde en 
çok ilgili olan kocalannın fik
rini alaayı •atarlar.,. 

v s·· 1 'n en sonra ulus- ( 7 yımi sipariş verilmiştir. ) için tayyareler, pek tesirJi de-
·nr v • nin biraz gev- Finlandyanın 4, İsveçin 15 (4 ta rin mayınlar, ağlar ve daha 

rm "dir. Londra- yeni yapılmaktadır) Danimar- bir çok denizaltı n:cmilerine 
da he kes kiden olduğu gibi kanın 8 denizaltı gemisi var- karşı koyaca aletler bunlar 
s'mdi de Hit er'n acuna karşı dır. E tlaud 3 gemi yaptırıyor. arasında bulunuyor. Bir d vle-
a dı v ı vaz· e ten doğru kat'i 
ve a 1 oldu v u ve onun ortaya 

o d v u on ·· maddenin u us
lara a ı an ma1arına te el 
o1 ''ece v • 1 nnatınd d r. Bir 

kit b h · e Re" c 

u g te 'yor. 
n · · ve Alm n deniz m··

tah sıslarmm yalnız bir te-
mas mahiyetiııdeki ~örüşmeleri, 
Edenin Bcrlini ziyareti zama
nından, daha uygun bir hava 
içinde olacaktır. Buranın deniz
ciler mahafilinde Almanyanm 
deniz kuvvetleri meselesine 
karşı aldığı vaziyet pek tabii 
hatta haklı görülmektedir. ln
gilzlerin, deniz kuvvetleri me
sele ın e Alman planlarının 

1 arkasında gizli ebepler olup 

1 
olmadığını araıtırmaları ve pek 
ihtiyatlı davranmaları pek ta-

l 
bii bir harekettir. Şüphe yok 
ki lngilizler deniz işlerinde çok 
ha sastırlar ve meseleyi açık 
şek:lde bilm k isterler, Geçen
i de bun1ara dair Taymi 'in 
Alman deniz planları için ne -
re tii1-i b · r yazının yaptığı 

tesirler ço büyük oldu. 
Bu yazıda Alman idare 
ad mlarmm ve denizcilerinin 
in i tere ile yarı m mak ve 
ona ra · p o marn ak prensibini 

.. tükleri yazılıya du. Alman
yanın başkaları üzerine saldır
mak için den"z kuvvet eri ha
zırladığı ve İmparatorluk za
manındaki p anları tasartladığı 
boş bir sözdür, Berlinde, bil
hassa son ~enelerde Alman 
ve İngiliz deniz kuvvetleri 
arasında arkadaşça ve dostça 
münasebetler olduğu ileri sü
rülmekte ve Londraya giden 
Alman delegelerinin de ayn 
ruh ve iradeyi taşıdıkları söy
lenmektedir. Almanya bugün 
ancak mantık ve temayülü
nün tesiri ile it görmektedir. 
Alman mahafiline göre deniz
altı ve harp iemiJeri görüım•" 
lerinde, daha ilk temasta bek
lenilen anlaşma elde edilecek
tir. Almanların bu şekilde söz 
söyleyiıleri ve duygu g&ateriı· 
leri Londrada çok iyi tesirler 

bırakıyor ve herkes bu görüı
melerden büyük ümitler bek
liyor. Münakaşaların esasını 
teıkil edecek olan ( ve 
herkesi korkutan bilhaı-
aa Almanyanıa iİZli 
denizaltı gemi14:ri parçalan var-
dır ki bunlar bir anda bir ara
ya konularak büyük bir kuv
vet elde edilebilir ) denizaltı 
gemileri meselesi şöytedir. 

Denizaltı gemllerlnln .. , .•. 
De•letlerin denizaltı ıemileri 

fU miktardadır: laıiJtere sı, 
Amerika 89, japoaya S7, Fnm-

4.,00 ton 1ıcıcnıiudeki }ırrms1z cle111-altı ld"Ot'<lzonı ııı couf 
Bu suretle Almanyanın hayat tin etrafında bu gibi deniz 
yolu olan şimal deaizinde, Alman hücum ve müdafaa kuvvetleri 
ya denzaltı gemisi yaptırmaj'a olup olmasının ehemmiyet ni 
karar vermezden eYvel; 50 de- halknt anlaması mümkün de-
nizaltı gemisi bulunuyor demek~ iildir. Şima de Baltik deniz.-
tir. Harptan sonraki denizaltı leri düşünülürse Almanyanın 
gemileri tarihini araştırmak için 
buna esas olan 1922de yapılan 
Vaşington kararlarını gözden 
geçirmek lazımdır. Buna göre 
ticaret gemilerini babrmak tid
detle yasak ediliyor. Yüküaü 
araıbrmağa izin vermiyen ti
caret gemilerini batırmak ce
zasız bırakılıyor. Her ıüpheli 
gemi önce araıtırılacak ve an
cak yolcular ve gemicilerin ha
yatı emniyete alındıktan sonra 
batırılabilecektir. Ayni• deniz 
muahedesi ticaret gemilerine 
sWh konulmağa da müsaade 
ediyordu. 1930 Londra karar
larında bu maddeler İniiltere 
Amerika ve Japonya tarafın
dan tnahhüt edildi iH de 
Fransa ve ltalya buna iştirak 
etmediler. Bu iki deY'et ayni 
zamanda denizaltı gemileri ve 
diger harp gemileri kuvetleri
nin tahdidini de redettiler. 
Halbuki diger üç devlet deniz 
kuvetlerinin müsavi olarak 
52700 ton olmasında birleı-
mişlerdi. Denizaltı gemilerini• 
büyüklüğü de en yukan 2000 
ton ve 13 cm toplar ile tespit 
edilmitti. Bunlardan bqka her 
devlete üçer 2800 tonluk ve 
azami 15 cm toplar ile silah
lanmış deniz-altı iemileri bu
lundurmağa da izin Yerilmittir 
Franıaya müıteana olarak bu
gün Fransız deniz kuvetleri 
arasında bulunan, 2880 toaluk 
ve 20.3 cm toplan elan dün
yama en büyiik denizalb ge
misini (Surcouf) alıkoymaya 
müsade verilmişti. ingilterenin 
denizaltı gemilerini bilsbiittin 
kaldırmak fikrine yalnız Ame-

rika yardımcı ol•uf, Fransa 
ve Japonya bu teklifi reddet
miştir. 

Denlzaltı gemllerlnln 
kıymeti 

Denizaltı gemisinin busıii bir 
hücum ıilabı olarak kıymeti 
nedir? Alman konteramiralı 

Gadöw'un Londra konuımaları 
•ilnuebetile buaa dair söyle
dikleri Londrada bliyik bir 
•tenH uyuchrcli. Tanın••ı 

etrafını saracak düşman kuv
vetlerine karşı ancak deniz• 

altı iemileri ve torpidoları 
iJe mayinlar, bloku yarıp Al
manyanın uzak dışarı memle
ketler ile hayatı temasını te-

min edecek yeğine müdafaa 
vasıtaları olduiu aalaşılır. 

Konteramiral Gadva göre, 
büyük harpte birkaç defa 

görüldüğü gibi pek uygun 
vaziyetler istisna edilirse, de-

nizaltı gemileri diğer deniz
altı gemileTine karıı bir silah 
olamazlar. Bu sebepten dev
letler n denizaltı gtmilerini 
birbirine kartı hesap etmek; 
meseli 51 İngiliz denizaltı 
gemisini, 96 Fransız gtmisile 
karşılaıtırmak, doğru dej-ildir. 

Çünki denizaltı gemısıne 
karşı müdafaa vasıtaları büs· 

bütün başka ıeylerdir. İngil
tere gibi deniz yolu bağlarında 
yaşıyan bir denizci devlet hiç 
bir zaman denizaltı gemileri 

harbı yapamıyacağı halde yine 
m11hakkak bu gibi gemileri 

istiyorsa, bunun sebebi bu ge

milerin başka faydalarından 
ileri gelmektedir. Bu gemiler 

son İngiliz manevralannda,tay· 
yarelerın bavalanmadıklan za

manlarda en mühim keşif ha
berleri vermek, gözetleme ve 
keşif işlerine çok iyi yara
makla kendilerini göıterdiler. 

Tabii burada bahsedilen gemi• 

ler Almanyanın bugiin yapmak· 
ta olduğu 250 ton'uk gemiler 

deiil belki acık denizlerde 

yüzecek bin veya bin beı yüz 
tonluk büyük denizaltı gemi
leridir. Gradow bunun da dik
kate alınması doğru olduğuau 
ıöyliyerek sözlerini bitiriyor. 

••• 
TacavUz elmlt 

lkiçefmelikte karaman soka· 
iında sarhoş olarak Şemoil 
oilu Albertonu• eYine taarruz 
eden Miıon oğlu Yuda tatul
muatur. 
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Hava tehlikesine karşı Kadıköyde 
Yurttaşlarımız uyanıktır Halk ·;;ylaya 
A V'ukat B. Hay~if B~;novada yurttaş- Çıktı 
ların1ıza değerli bir söylev söyledi 

Hava tehlikesine karşı yurd
daşl .. 11 uyanık bulundurmak 
için Ba~bakan ismet lnönünün 
verdiği işaret üıerine yurdun 
her köşesinde önemli bir kay· . 
naşma. \'ardır. Dün avukat bay 
Hayati Bomovada mühim bir 
aöylevle durumu aydınlatmağa 
~alışmış ve eski devirlerle ulu· 
~.hükumetin çalışma yönle
nnı halkımızın gözleri önüne 
koymuttur. Çok uzun olan Lıu 
ı6yJevi aynen yamadığımıza 
çok rnüteeaşifiz. Bay Hayati 
ICizüne töyle başlamııhr: 

Arlc:aciqlar: Türk iıtiklilinin, 
•arltjınnı baıhca ve kuvYetli 
d .. telderiaden biri olan Tay
Y•re kurumunun yıllık toplan
:~da Baıbakan İsmet lnönü 
lr nutuk aayledi. 

Bu nutkua metnini filphesiz 
ıazetelerde okudunuz. okuyan
~an dinlediniz. Bu ıayle•le 

de olunan hakikatların ... ,. 
d'"l zr;-

u en maksatları• baıka ltir 
~iızla Y•11lmasına, açılmasına 
11-hına ihtiyaç yoktur. 

Bu ıöylev o kadar açık, oka
dar aarih ve hükümleri o kadar 
kat'idir. 

Çok uzak dejil bundan yirmi 
dö~ ~İrmi be' acne evvel l"af
l~t ıçınde Y .. ıyan milleti •yİ 
soılerle uyuıturmayı ıiyaset sa
yan ~sman hükümetinin İf gö
ren_ bır ıadraazamı dünya siya
setı h~kkında beyanatta bulun-

luamuş, dünyayı l'Üllük, gülüs
tanhk göıtermif; siyaıet ufuk
laruun berraklığandan fırtına 
zuhuruna delalet edebilecek 
bulutlardan arı olduğundan 
bahseylemifti. 

Sadrazamın beyanatım din

leyenler; K"azetelerde okuyan
lar bir kaç gün sonra iatişar 
eden gazetelertle Trabluıun 
ltalyanlar tarafından bombar-

içiade yaşıyan bir sadrazam 1 

idaresinin vatanı ne büyük ba
direlere sürükleyebileceklerini 
tasavvur ederek korkulara hak-
lı endişelere kapılmışlardı. 

Bu gaflet bu açık körlük 
memleketi• d6rt bucağında ne 
~ülünç akisler uyandırmışbr. 

Yurdun bazı uzak köşeleri
sadriazamın nikbinane beyanatı 
Tırapluıun işgaline ait oJan 
kara haberlerden sonra ulaş

mııtı. Bu kara haberle sadrı
azamın beyanatının hangisinin 
doğru olduğunu lstanbuldan 
telgrafla ıoranlar oldu. 

Arkadaşlar: kuvvetli eller ta· 
rihin Hyrini değiştirdi, yurt it· 
leri padişahlar tarafından tayin 
edilen gafil İnsanlar taraf andan 
deiil Millet tarafmdan, millet 
içinden seçilen, milJetin ihtiyaç 
ve iztiraplanna •tına, uyanık 
açık görüşlil, insanlar tarafın
dan idareye batlandı. 

Memleket idaresine ait Dev-
Jet vaz fesini, TOrk varlıiını 
Türk iıtiklilini korumak mü
kellefiyetini milletten alan, bu 
sebeple milletine karşı yüklen
diği meı'uliyetin derecesini tak
dir eden bugünün hükumet baş
kam mevcut kuvyetli dostluk 
muahedelerine, ittifaklara itilaf· 
lara rağmen vukuu belki yakın 
değil fakat muhtemel bir feJa
ketten; dostluk maskeleri al
bna gizlenmiş maksatlardan 
bile kuşkulanarak; uzak fakat 
ani taarruzlardan kocunarak 
kendisini seçen; mü:tekası olaa 
milletine açık görüın ile açık 
kalbi, samimi prüzsüz ıfadesile 
haykmyor diyor ki: 

Ey Türk, varlığm, huriyetin, 
mamurelerin aziz, mukaddes 
ve sevi'ili tuttugun her şey 
tehlikededir. Havadan gelebi
lecek filhal def'ine muktedir 
bulunmadığımız tecavüzlere ma-
ruıdur." 

Ateıin hatip bundan sonra 
baıbakanın nutkundan parçalar 
okuyarak bunların üzerinde 

dıman ediJdiı'?ini okuduklan za
man hayret ve dehıet içinde 
«almışlar; işgal fellketi kadar 
hfikümet gafletinin bu açık tc· 
zahü ·· u run n azamet •e dehıeti ayrı ayrı durmuş vatan barcu-
altıada ezilmişlerdi. muzun genişliğini izah ederek 

Bu kadar açık bir gaflet hararetle alkışlanmıştır. 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllOoooııoıo1011111111110111110DllllllClll 1 

. Şali~ ılmaz 1 

işsizlik nedir bilmez 
Kadıköy (Özel) - Resimde 

i?~d.üiünib i"enç, Kadıköyün 
bırıcık gazete sahe1sı Şali Yıl-
ınazdır. Kendiaini çok açıkgöz 
tanıtmııbr. Onu herkes sever. 
Şali Yılmaz kendi kendini 
''meslek mucidi,, sayar. Onun 
nazarında işsiz kalmanın im
kanı yoktur. İısizlik ne de
rnektir? Bu, onca bilinmiyen 
bir mefhum halinde kalıyor. O 
nıuhtelif muhitlerde gezmiş, 
bazan aç susuz ka mışsa da, 
yine her yerde hayatını kur-
tarmış, tecrübeler görmüş, ser
güzeştler geçirmiştir. Btı itibar-

~· şimdi her nereye gitıe bir 
ış icadında güçlük çekmez. 

Işte ourada da gazete satıcılı- 1 ~;.;;;•.a.ı<-« 
ğı ile kundura boyacılığını 
icad eden o değil mid;r? .. 

Bütün bir nahiye halkınm 
dokuma ihtiyacını iİderen herke 
• ın tozlanan konduralarmı par-
atmakla bir yenilik yarattığına 

kani olan o, gerçekten iısiz 
1 almamaktarhr. Şali hayatını 
her an için hazanacağın11. emin 
bulunduğu için daha yenice 
n:şanlanmış; düğünü bekle
mekte, her yerde herkese şim
d:den düğiin okuntuları vadey· 
!emektedir. Davetlilerinden biri 
de benim. Bu otuzluk delikanlı 
bana resmini verirken yapa-
cağı düğününe çaiırmağı da 
unutmadı. 

S.alinin valnız bir kaba-

.')ali !Jllııwz 

hata vardır, okumak bilmez. 

Fakat bir de kendisine sorun, 
bakalım .. " Ben cabilmi yim? " 
dir ve eline alıverdiği bir a-a
zetcyi bülbül gibi okumağa 
başlar Fakat ne okur, neyi 
okuyor ? . İşte onu sormayın ! 
Yalnız dinleyin.. Meyvelerden, 
irmaklardan, dağlardan, dere· 
den tepeden, bir tekerleme, 

l\0111w1 lıa,11 Siya:i A1·ra 
Kadıköy, 10 (Özel) - Kadı

köy bin beş yüz haneli bir 
kasabacık olmakla beraber 
benzeri olan nnhiyelerden çok 
tıstündür. Nahiye, poyr&z ta· 
rafa doğru bir sathı mail üze
rinde kurulmu~ olduğundan 

Sarayköy ovası ayak altında 
kalıyor. 

Kadıköylüler her yaz mevsi
minde nahiyenin kıble!inde bu
lunan yaylalanna çıkarlar. Bin 
beş yüz aileden bir teki kasa· 
bada kalmaksızın yayla hayatı 
yaıarlar. Bu göçmenlik beş ay 
kadar sürer. Yaylanın sularile 
havası o kadar güzeldir ki 
hayran kalmamak elden gel
mez. Nabiye merkezi göçmen
lik devam ederken bile kala
balık arzetmektedir. Bilhassa 
pazarları çuııdıın omuz omuza 
bile geçmek güçtür. 
Kasabanın yaşama tarzı iyi

dir. Muhitin varlıklı olması bu
rada güzel ve 16 bin lira büt
çeli bir belediye idaresi ya· 
ratmışhr. Şarbay Mehmet be
cerikli bir genç olduğundan 
kent işlerinde muvaffakiyefJer 
gösteriyor. Her taraf elektrik 
ııığile aydınlatılmıştır. 

Nahiyenin genel vaziyetin
deki yürüyüşü gayet iyidir. Ka
mun bay Niyazi Arca buraya 
geldiğinden beri kasabanın iş
leri üzerinde çok müspet fay
dalar yaratmış olduğundan na
hiye halkı mumaileyhi çok sev
mektedir. Niyazi Arca gerçek
ten Denizli vilayet merkezinde 
uzun seneler memuriyet yap
mış liyakatlı bir zattı. Şar iş
lerinin kalkınmasında muma· 
ileyhin de mDeHİr olduğunu 

kaydetmek liizımgelir. 
Günden giine ilerileyen Ka

diköy nahiyesi bugün kazası 
bulunan Sarayköyü tamamen 
geride bırakmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
llafta 'ratili 

lstanbul aytarmdan: 
Türkiye Kamutayı tatil gün

lerine ait yeni bir yasa çıkar
mıştır. 

Şimdiye kadar resmi hafta 
tatili cuma günü idi. O gün 
resmi daireJer, fabrikaJar ve 
mağazalar kapalı bulunuyordu. 
Başka memleketlerde cumartesi 
öyle vaktından pazaı·tesi saba-
hına kadar işler durduğundan 
Türkiyenin bUtün acun ile teci
me! işleri haıtanın dört gününe 
sıkıştırılıyordu. Elbette ki, ba 
şekil Türkiye gibi refahı en 
ziyade ihracat tecimine bağlı 
olan bir memlel<et için büyük 
bir zarar idi. 

•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
size papaianların ezberlemele
rini hemen hatırlatır. 

Bay Şala Yılmaz şöhretşiar 
bir gençtir de 1. O daha Ön<:c 
kendini başka gazetelerin sü
tunlarında da göstermiştir. Şim
di " Yeni Asır ,, da çıkması, 
yakında yapacaiı düğününü 
okuyuculara bildirmek ve hep
sini Kadıköyündeki devletha
nesine davet eylemek düşün
cesinden doğuyor. 

H. O. 

Son Dakika • • 
••• • .... "• • ..,- .. • • • ~ -·. ."9 • """:': '. • ":' t f.. • ·._ - ' .,. • -. • • . _,. . ... . -. ..._-.. 

Çekoslovakya Dış işleri Baka 
BenesStalinleGörüşmeler Yapacak 

Mokova, ( . D. ) - e os ova ya ış • • 10 ô ç k ı k D \ toplantısında Moskova aörüşmelerinin netitr 
işleri Bakanı Bay Benese çok içten bir kabul sini bildirecektir. 
yapılmıştır. Bay Benes, Bay Stalinle mühim Paris, 10 (Ö. D.) - Haber alındığına ~ 
gorüşmelerde bulunmuştur. Bay Benes Rusya ile Yua-oslavya arasında bir 

Bay Stalin Avusturyanın eğemcaJiğine çok yakınlık kurmak için Belgraddl'l çalışacarr· 
dl ı ·ı il d' w • • J Moskova gazeteleri Çekoslovakya D_ıı B.a .. an aşma ara, ı g en lilDl saygı esasına o an I ti l 

bağlıh~"lDI bildi di. Küçük andlaşma ile Balkan ile yapılan görüımelerin çok önem 1 ne. c~ ~ 
d rini memnuniyetle kaydediyorJar. Bay LıtviD andlaşmasını çok önemli barı' unsurları say ı· t 

ğını söyledı. ile Bay Benes Sovyct • Çekoslo•akyanın a .. 
Bay Benes küçük andlaıma daimi konsyinin dikli paktının metinlerini teati etmiştir. 

1 ......... . 

ıKral jkinci Y orgi Yunanistana dön~ 
cek mi yoksa dönmiyecek mi? 

Atina 10 (Ö. D.) - Kırallı- "Ben hiç bir zaman böyle olarak son çekmeli ve ileride 
ğın geri getiri mesi için, yapı- bir beyanatta bulunmadım. Sa- bu meselenin yeniden m._.. 
ll'lcak plebistte krallık lehin- dece bu konuJDlada dedim ki kapsına yer kalmamalıdır. 
de gözükecek ekseriyetin de· benim öğrendiğime ı-öre ple- Paris 10 (Ô. D.) - (Figa..., 
recesi hakkında yazılanların bisit yüz.de 75 derecesinde bir gazetesi yazıyor: Yeni Yun• 
doğru olmadığı bildiriliyor. ekseriyet kazandırmazsa, kral kamutayı rejim mes'elesinİll 

Bunun hakkında fikri soru· geri gelmeği kabul ctmiyccek- halli için Yunan milletinin eı .. 
lan baıbakan B. Çaldaris ple· tir. Fakat bu demek deiildir menlikle oy vereceği bir bl.-
bist yapılacağı zaman yapılıı ki plebisitte krallık yüzde 74 histi kararlaıbracaktar. Ei• 
teferruabnın neticeye her kesin oy toplarsa kral geri gelemi- ikinci Yor~i yeniden tahta ça-
saygısını mümküa kılacak ıe- yecektir.Zaten kralın gelnreıi karta, babasının ananelerille 
kilde tayin edileceğini söyle- veya gelmemesi meselesi ancak devam edecektir. Daha Mart 
miştir. Ordu bakanı B. Kon- Yunan ulusuna ait bir iştir... isyanı bastırılır bastırılmaz 
diliı te, kralın ieri Kelmesi için Diğer haberlere göre ple· Yunanistana dönmesini istiy• 
en az yüzde 75 derecesinde bisit hakkında verilecek bfi· d'I v • • 

sabırsız taraftarlannın ı e~ bir ekseriyet kazanması Hiı.ım tün paıti başkanlarmının an- k" · y 
kabul etmemekle i ıncı Ol'fl geldiği hakkındaki sözlerini laıması neticesinde ortaya çı- a 

muhalif partilerin aenet tuttuk- kacaktır. Bununla beraber, aklıselim sahibi olduiunu i 1-

larına dair olan muhalif parti hükumet muhaliflerinin fikrin- termiştir. Kıral, ancak ulm 
başkanlarının sözlerine cevap ce plebisit neticesi Yunanis- tarafından ça~rılarsa Yunanis-
olarak demiştir ki: tanda rejim meselesine kati tana dönece~~~~· ................. .. 

·····ş·ekspi;i;····1>1;····«1;;m;····gibi 

Rattenburi - Sfover macerası 
Yeni bir dramla neticelendi 

Beraet eden kady kendi kendini hançerledi 
Londra 6 Haziran ı .. emedlğl bir cinayetin 1 bulduiunu söyliyerek klinikteıı. 

1 ·ıt d b"' '"k kla 1 Vicdan azabı çıkmak istedi. Direktör buna Dil ere e en uyu mera . 1 l . 
t k . d"l · ı R tt buri Vakıa jüri kadını beract et- manı oldu •e onu, ren e baı-a ıp e ı mıı o an a en . . k L bir 
St d A • Lir fa ia ıle tirmiş, fakat silinmiyecek bir lıkte, g6ztlen açırmıyaca& over avası yenı u '-

t . l · t' Hadiseleri kı- hacalet damgasının da yüzüne hasta bakıcıyı yanına verme"I' ne ıce enmıt ır. 
saca hahrlatalım: vurulmasının önünü alamamış- iktifa etti. 

ihtiyar bir zengin, B. Ratten- hr. "Bayan Rottenberi kocasını Fakat by çifte göntten ba· 
buri evinde başından keserle öldürmemiştir., demişler, şüp- yan Rattenbnri kendini kur· 
yaralanarak ölüm halinde bıra- hesiz, fakat düşkün kadın "u- tardı. Dün akşam saat 22 dt 
kılıyor. Karısı gelen polisleri nunla utançtan kurtulmıyordu. Bornernovt kasaba.!lmda kıi~ 
körkütük sarhoş olarak karşı· lniİIİz adliyesi amansızdır. mahallesinde dere dere kena· 

lıyor ve cinayeti kendisinin 
işlediğini söylüyor. Tabii yaka
lanıyor. 

Bir iki iÜD sonra da Ratten

bori ailesinin şoförü ve baya
nın aşıkı olan Stover tesEm 

oluyor ve cinayeti kendi üze
rine alıyor. Ancak son daki-

kada dır ki bayan aşıkım koru
maktan vazgeçmiş ve kocasını, 
kıskançhk yüzünden, onun öl
dürdüğUnü itiraf etmiştir. 

Böylece bayan Rattenburi 
beraat f'tmiş, Stover ise ölüme 

mahküm olmuştur. Fakat dram 
burada bitmemiştir. Zira bu 

gece bayan Rattenburi kendi 
kendini haçerle ) aralamış ve 
öldürmüştür. 

Bu ölüm Old BaiJey aiır· 
ceza mahkemesi önünde son 
perdesi oynanan korkunç facia· 
nın en son neticesidir. 

Doğrnsunu söylemek Jazımu 
kokain ve kanla kanıık olan 
bu aşk macerasina bundan 
buşka bir neticede yaraşmazdı. 

Zira bayanın genç şoförüne 
karıı beslediii aşk bu delikan· 
lmın patronunu öldürmesine se· 
bebep olduj-u gi~i, ümitai:ıce 
harekete kendisini sc•eden bi
ricik ıebep te yiae bu delice 
aewwidir. 

Bayan Rattenburi bunu bili- rında, bir öküz çobanı eJinde 
yordu. Stonerin idam edilece- tuttuğu bir bıçaiı vahşiyant 
iiaden şüphesi yoktu ve bu kendi göğsüne endiren del 
işte kendi işlediği rolün batı- gibi bir kadın gördü. 
rası da ona daimi bir azap Delikanlı onu robundan tut· 
olmuştu. mak istedi. Böı zahmet! Ba 

"Hep hakimin sesini yan Rattenburi, Budalan ya-
duyuyorum,, pan ve Buda muhabirlerine 

Sinir hastalıklarının tedavi mevzular açan i'Üzel bayan Rat· 
edildiği bir klmiğe getirmiş· tenburi kendinin dereye atmışh 
lerdi onu eski eda hizmetçisi, Ancak yarım saat sonn 
dilber Sren Rigır' ona refa· cesedi çıkarılabildi. Sığ tara 
kat edıyordu. B. Rattenburi fmda ve göisünde alb yan 
heyecan içinde yaşıyordu. vardı. Korsajında da, itak 
Uyuyamıvordu. Gece gündüz Stonere yazdığı bir melduı 
aşıkanm resmi karşısında ağ- bulundu. 
layıp duruyordu. Şekspire en mefhur dram 

- Hep onu idama mahküm Jarını ilham eden macerala 
eden hakiminin sesını duyu· kadar facialı olan bu aşk hi 
yorum ... Hakim baıımda oğul- kiyesinin sonu işte budur. 
dıyor. Stonere ie]ince 18 haıirao 

Geçen gün bir affın münı- da asılacaktır. Meğer ki ar. 
kün olduğu takdirde ölüm yerde bir af kararmdan isti 
cezası yerine bir kaç sene kü· fade etsin .. 
rek cezası tatbik edileceği ....................................... . 
zavallıya bildirilmişti. Bununla Bir hırsız tutuldu 
ümit bulmuc, en karanlık ye- d D ı k w ..1_ 

T Kemer e ut u so agınaa 
isten en gürültülü scvınce arabacı Halil oğlu Ahmet, ça 
geçmişti. 

iman bir kat elbiıesinin fmnc - Ger.ç'ir, diyordu, zın-
Alide olduğu zabıtaya hab4 dandan çıkınca yeniden haya-

tını kurubilir. Ben de ona bu· vermiştir. Yapılan tahkikattı 
nun için yardım edeceğim. 
Su kenarında bir kadın 
kendini hançerllrordu 
Geçen Pli ke.m.i dalaa ivi 

elbiseyi çalanın sabıkalılardaı 
Edirneli Ahmet oğlu lsma 
olduiu anlaşılmıfhr. lsmail ta 
tulmuıtur. 
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Afyonlar hakkında yapılacak muamele .. 
a - Yeni mahsul 
1 - Yeni mahsul 3 J Eylul 

1935 e rastlıyan pazartesi ak
şamına kadar inhisar idaremi
zin lstanbuldaki hususi depo
suna getirilecektir, Yeni mah
sul için İzmirde depo açılmıya
caktır. Getirilen her parti af
yon için sıra numarası verile
cektir. 

2 - Bu müddet içinde ge
tirilmiyen afyonlar ancak ertesi 
ıcne yani 15 haziran 1936 dan 
ıonra o zamanki şartlara göre 
muamele iÖrecek ve idare bu 
tarigten önce bu afyonları sa
tın almağı düşünmiyecektir. 

3 - Afyonu depoya getir
me masrafları İnhisar idaresine 
aid de~ildir. Bu mallar alaka
darları taraf.ndan depo içinde 
teslim alınacaktır. 

inhisar idareıi bualan istas
yon veya iskelelerden veya 
nakliyat idarelerinden almaz. 

4 - Bu afyonlar için inhi
sar idresi bir yıl içinde ardiye 
ve sigorta istemiyecek ve mal
lar inhisar idaresi heıabına 
ıigorta edilecektir. 

5 - G tirilecek af yo•lar en 
a:ı darasile beraber 80 kilodan 
aşağı olmıyacaktır. Bunu temin 
için alakadarlar aralarındaki 
kooperatif teşkilatına ve çiftçi 
arasında husuıi anlaşmalara 
iıtinat ed bilecekleri gibi ko
miıyoncuları da araya koyabi
leceklerdir. 

6 - Ambara verilecek af-
yonların idareye satılruası mec
buri değildi. Mal sahipleri af· 
yknlarını kendi uhdelerinde ve 
ardiye, si~orta ücretleri idare
ye ait olmak şartile tüm bir 
yıl muhafaza edecckli fİbi 
başkasına da icra edebilirler. 
Ciro muamelesini 16 kuruıluk 
pul üzerine imzalı bir. istida 
ile yapabileceklerdir. imza ve
ya mühür mahalli, hükümet 
veya Noterlikçe tasdikli ola
cak ve üzerine de fotograf 
bulunacaktır. 

7 - Bir yıldan fazla müd
det içi• İnhisar idaresince ke
ıifecek az miktarda ardiye ve 
ıigortayı, satmıı İfi bitene ka
dar mal sahipleri ödeyecektir. 
Afyonlar ancak memleketten 
çıkarılmak suretile ihraç edi
lebilir. 

8 - Afyo•ların piyasa ev
safını haiz olmaları tarttır. Mai 
fUŞ olanlar imha edilir 

Afyonlara 1 O Teşrinievvel 

1935 e raıtlıyan Salı sabahın
dan itibaren o ~ünkü duruma 
göre inhisar idaresince fiat bi
çilecektir. 

9 - Kesilen fiati vermeğe 

razı olmıyanlar ertesi seneyi 
yani 15 Haziran 1936 taı ihini 
bekliyecek ve ondan evvel af
yonları muamele göremiye
cektir. 

10 Teşmil ettikleri afyonların 
satımı için müracaat edenler
den mal alınırken zmbara tes
lim etme sırasına bakılacaktır. 

11 - Mükerrerciye borçla
rına mahsuben mal verecek 
çiftçiler arasında fiatın tayini 
için Eylül sonuna kadar bek
lemiyecekıer varsa bunlar alım 
ve satım muamelesini araların
da bitirmekle serbesttirler. Şu 
kadar ki ileride hiçbiri fiatın 
lehine veya aleyhine verdiği 
neticeden dolayi ondan onra 
bir şikayette bulunamıyacak-
lardır. 

12 - Getirilen sandıklar 

iyice mıhlanmı~ ve tellenmiı 
ve teslim edenin mührü ile 
okunaklı surette mühürlenmiı 
olacaktır. 

13 - Sandıklar darasile be
raber tartılıp tcılim alınacaktır. 
Neticede af yonlar morfin esası 
üzeı inden satın alınacağından 
bu ağırlığın kuruma neticesi 
dei'işmesinin bir kıymeti yok· 
tur. Ağırlığın artma veya ek
silmesi afyonun bedeline tesir 
etmez. 

14 - idareye getirilen af
yonlara muhteviyatı afyon ol
duğu bildirilen tabirile ve tes
lim zamanındaki darası tartı
larile sandık miktarlarını gös
terir fotograflı makbuz verile
cektir. 

b. Eski mahsul 
Eski mallarda yeni malla.rın 

yukarıda sayılan bütün şart

Jarına tabi o1acakbr. Şu ka
dar ki: 

1 - Eski mal getirenler ar
diye vermiyecek ise de bir se
nelik sigortayı ödemek mecbu
riyetinde bulunacaklardır. 

2 - Eıki allar yani 1935 
ıeneai mahsillünden evvelkiler 
gerek İ:ı:mir ~erekse İıtanbul 
depolarına teslim edilebilecek
tir. 

3 - Eski malların ne tart 
ve ıekilJerle sürüleceği keza 
1 Teşrinievvel 1935 Salı günü 
ilan edilecektir. 

4 - Bankaya merhun olan 
eski malların inhisar depoları-
na getirilmesine lüzum yoktur. 
Bunlar için Bankalar müddeti 
dahilinde inhisar idaresine be
yanname vereceklerdir. 

5 ·- Yeni malı eı-ki yerine 
göstermek yolunda yapılacak 
muamele hahiplerinin aleyhine 
n~tice verir. 

··o~f i·~·~·······························ı;ıilı~~r~;··iç·i~···· 

Arı yanlar 
Bornova tenis kulübünün 

bulunduğu saha içinde gömülü 
bulunduğu ihbarı üzerine 11-
baylıkça araştırmaya memur 
edilen Bornova Komobayı 
Özyaman ve kültür direktörü 
ve defterdarlıkça memur edi-
len birer mü,nessil tarafından 
mahall nde yapılan hafriyatta 
bir şey bulunamamıştır. 

Arap deresinde 
Arap deresindeki arazilerin 

tetkik ve keşfi için dün bir 
heyet mahalline giderep icap 
eden te tkikatta bulunmuştur. 

Kuşada ı ceza vl 
ılbaylık mimarı bay Necmed

din Emre bugün Kuşadasına 
gidecek ve tamir edilecek olan 
ceza evi binasının keşfini ya
pacaktır. 

VIUiyet bütçesi 
llbaylık 935 yılı bütçesi lçiı

leri bakanlı~ınca tetkik edil
miş ve tnsdik için bakanlar 
kuruluna verilmiştir. 

Kültür bakanlığından sorular 
için alakadarlara yeni bir emir 
gelmiştir. Bu emre göre kültür 
bakanlığınca hazırlanmış olan 

tarih, coğrafya, tabiiye sorula
rından talebeye sorulacaktır. 

Bakanlıkça hazırlanmamış o
lan derslerin sorularında müf-

redat proğramından seçile-
cektir. 

Bunun sebebi talebenın so-

rular hakkında kültür baka 
lığına şikayet etmeleridır. 

Nare atmışlar 
Sarhoş olak Mezarlık ba ın

da nare atan Ahmet oğlu 
Veli ile Adem oğlu Mehmet 
ve Halil oğlu Osman tutul
muşlardır. 

Pazarda daya 
Alsancakta pazar yerinde 

Halil oğlu Süleyman, Bekir oğlu 
Mehmet, Ahmet oğlu Yahya 
ve mehmet oğlu Celal, su süz
geci meselesinden manav Ömer 
oğlu Mustafayı süpürg sopn
sile dövmüşlerdir. 

Tenı Asır 

Küçük Haberler: 
B. Joll 

Bir müddettenberi Avrupada 

bulunmakta olan Halkapınar 

pamuk fabrika1ı müdürü bay 

Hobet Joli dün şehrimize iel
miitİr 

Değirmandağ caddesi 
Değirmen daiında Halit bey 

mektebi önündeki ıösc bele

diyece kesme taşla tefiş edil· 
miştir. 

Tepecik pazarı •çıhyor 
Tep cikte de bir pazaryeri 

t ıiıi belediyece takarrür et
miı Y yer olarak Kemer istas
yo u yanıbaşı olarak tespit 
dilmiştir. 

Tayin 
Karaburun hükümet doktoru 

Bay Nazmi 35 lira asli 
maaşla İzmir hükümet doktor
luj'una, Foça Belediye doktor
luğundım ayrılan Bay Nebil 
Kemal paşa hükumet doktor
luğuna tayin edilmişlerdir. 
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M. 7 - Ortaklardan herbiri Sicili ticaret memur
luğundan: 

[Enriko Aliberti ve şürekası) 
ticaret unvanile İzmirde büyük 
Kardiçafı hanında 11- 12 nu
marada ithalat, ihracat ve sair 
ticaret işleriJe uğraşan işbu 
şirketin ticaret unvanı ve şir

ket mukavelenamesi ticaret 
kanunu hükümlerine tevfikan 
sicilin 1419 numarasına kayt 
ve tescil edildiği ilan of un ur. 

İzmir sicili ticaret merr.urluğu 
mührü resmisi \'e F. T enik 

imzası 

1: Şirket mukave!enamesi 
Bin dokuz yüz otuz beş se

nesi Mayıs ayının yirmi altıncı 
Paı.ar günü saat on bir radde
lerinde İzmirde Halimağa çar
ıında hususi dairesinde vazife 
gören İzmir Üçüncü Noteri bay 
Hasan Tahsin'in vekili bay Ali 
Raif'in yanına gelen ehliyeti 
kanuniyeyi haiz zat ve hüvi
yetleri kanun nazarında şeha

dete ehil kimselerden lzmirde 
Turna sokağında 22 No. lu ev
de oturan Sadık oğlu katip bay 
Ziya ve İzmirde Eski mahkeme 
semtinde 95 No. lu dükkanda 
Mehmet Hilmi tarifeleriyle ao
laıılan lzmire bağlı Bucanın 
Cami sokağmda 2 No. lu evin
de oturan Tüccardan bay 
İsrail Rapoport ve Keza Boca
nın dokuz Eylul sokağında 4 
No. lu evde oturan Tüccardan 
bay Salih Nuri Rona ve Bu
canın Dokuz çeşme soka
ğında 4 numaralı evde o tu
ran bay Enriko Aliberti ve 
t~tanbulda T okatliyan otelinde 
muvakkaten ve temelli olarak 
Bucanm Cami soka&-ında otu
ran ortak bay Bensiyon Ra
poportım, verdiği dosyamızda 
saklı Beyoğlu altıncı Noteri 
tarafından tasdik edilen 22-
5-935 tarihli vekaletle Aktı
ıirkete vekili sıfatile hare
ket eden İzmirde Büyük Kar
diçalı hanında 16 numarada 
oturan bay Alberto Braçioti 
vekaleten anlatacakları ~ibi 
bir şirket mukavelesinin tara
fımızdan yazılmasını istediler. 
Adı sanları yukarıda yazıla 

şahitler yanında arzuları sorul
dukta söze başhyarak : 

M. 1 - Şirketin mevzuu: 
Petrol ve müstabselitı ticaret 
müstesna olmak üzere sair it
halat ve ihracat işleri ile men
f ant görülen mallar üzerinde 
ticaret yapmaktan ibarettir. 

M. 2 - Sermaye " 10000 
" on bin Türk lirası olup ortak-

lar tarafından mütesaviyen ve 
nakden konulacaktır. 

M. 3 - Şirketin nevi : Kol
lektif ve adı "Enriko Aliberti 
ve şürckası ,,d ır. 

M. 4 - Şirketin merkezi : 
İzmir ve iş göreceği yer Büytik 
Kardıçalı hanında 11 N o. lu 
yazıhanedir. 

M. 5 - Şirketin uğraştığı 
işlerle maksadı şirkete müteal 
lik olan bütün akitler, iki or
tağın müşt rek imzasiyle mu
teberdir. 

M. 6 - Şirketin, işlerinden 

elde edilecek kazanç veya za
ra rın , yüz hisse itibariyle kırk 
dokuz hi!)sesi ortak Bay Enri
koya ve on yedişer hissesi de 
ortak B İsrail Rapoport ve Ben
siyon Rapoport ve Bay Salih 
Nuri Ronaya a ittir. Her ortak 
kazançtan kendisine ait olan 
hisseyi şirketten talep ve ah
zeyl mek hakkını haizdir. 

kendi ve ya başkasının hesa
bına yapmak istediği muaımc
lei ticariye nevinden olan mu
ayyen veya müteaddit tica-

1 ret işlerinin şirket nam ve 
hesabına yapılmasına diier or
taklar kabul ve muvafakat ey
lemezse yapamaz. Ve bu nevi 
dii'er bir şirkete de ortak ola
maz. Ve petrol ve müstahs -
lah ticaretini yapmak hakkı 
münhasiren bay İırail Rapo
port ve oğlu bay Bensiyonla 

bay Salih Nuri Rona'ya ait 
olup bu şirketin diğer ortağı 
bu işi başlı başına veya baş
kalan ile biliştirak mukavele
nin hitamı müddetine kadar 
yapama:ı:. 

M. 8 - Her ortak hissesini 
diğer ortaklara tercihan Teya 
ortaklann rizasile başkalanaa 
de"rir Yeya hissesine baıkaıını 
teırik edebilir. 

M. 9 - Ortaklardan her 
biri diğer ortaklara altı ay 
evci yazı ile bildirmek suretile 
tirketten çıkabilirse de muka
velenin hitamı müddetine ka
dar ayni nevi muamelei tica
riyeyi baılı başına veya diğer 
Hnnayedarla birleıerek yap-
mamaiı ye yaptığı ta · -
dirde şirkete üç bin Türk 
lirası tazminat olarak tediye 
etmeii taahhüt eyler. Ve hu 
husuıta her türlü itiraz hak
larından Yaz ıeçtiğtni beyan 
eyler. 

M. 10 - Şirket dilediği 
yerde ıubel~r açabilir. Veya 
başka hükmi ve hakiki e~has
la birleşebilir. Mukavelenin 
tepdil ve tadiline ait kararlar 
ortakların ittifakı arası ile 
olur. • 

M. 11 - İlk plinço 31-12·· 
935 gününde ve müteakip 
yıllarda her altı ayda bir ya
pılacak plançolu mucibince 
tahakkuk edecek safi kazanç
tan her ortak hissesini alabi
lir. Pilinçoda kazanç ve za
rar hesaplarını tanzim ve ona 
göre her ortağın hissesini ta
yin ve tesbit lazımdır 

M. 12 - Her ortak ıirket 
hesabına bir mahalden aldıiı 
parayı vaktinde ıirket hesabına 
teslim etmezse geçecek günle
rin kanuni faizi dahi vermeğe 
mecburdur. 

M. 13 - Şirketin müddeti 
bir Haziran bin dokuzyüz otuz 
bet iÜnünden itibaren üç sene 
için muteberdir. Bu müddetin 
sonunda Jirkct, ortaklarca tas
fiye edilmezse daha üç sene 
için muteber olacaktır. 

Akitler başka bir diyecekleri 
olmadığını beyan ve ikrar et
meleri üzerine işbu mukavele
nameyi yazmakla beraber ha
zır bulunanlar yanında açıkça 
okunup manası anlatılarak meal 
ve münderecatı arzularına uy-
gun olduğu tasdik kılındıktan 
sonra hepimiz imza eyledik. 

Akitler imzaları. 
Şahitler imzaları. 
Noter resmi mührü ve vekili 

Ali Raif imzası 
Umumi No. 4572. 
Hususi No. 5142. 

Bu mukavelename suretinin 
dairede saklı 4572 u umi u
maralı aslına uygun olduğu 

tastik kılındı . Bin dokuz yüz 
otuz beş senesi Mayıs ayının 

yirmi altıncı pazar günü. 
lzmir üçüncü noteri resmi 
mührü ve namına Ali Raif 

ımzası 

u Haziran 1935 
- - - .. -- ___!!_ 

Zabıta 

Tecavuz 
Balhkuyu mahallesinin Hacı 

Ali efendi caddesinde bir vaka 
olmuştur. Kamil oğlu Ali, Sü
leyman oğlu 17 yaşlarında lb
rahima hücum etmişse de za
l:ntaca vakalanmıştır. 

Tab nca taşımış 
Karşıyakada iskele gazino

sunda rakı içen Menemen icra 
memuru bay Ziya Halid de 
bir tabanca bulunmuş ve alın
mışlır. 

SUbürge sopaslle dayak 
Tepecikte Sabihaııın evinde 

arkadaşları ile rakı içen kol
tukçu Ali oğlu Şükrü, kendine 
rakı almtydn evsahibi Melek'i 
süpürge sopasile dövmüştür. 

Sarkınbhk 

Çorakkapıda Ali Ulvinin kah
vesine sarhoş 2'iden Mustafa 
oğlu Riza nara atmış ve gelib 
ieçenlere sarkıntılık etmiştir. 
Kendisini menetmek istiyen 
Polis memuruna da hakarette 
bulnnduğuncan tutulmuştur. 

Bir şikayet 
Yeni spabi pazarında Muı

tafa oğlu llyas zabıtaya başvu
rarak seyyar koltukçu Kadir 
oi'lu Mehmet tarafından taşla 
batından yaralandıj'ını söyle
miş ve ıikiyette bulunmuttur. 

Ta, atmı' 
Çorakkapıda amele Melek 

adlı birisi makinist Ali oilu 
oilu Lurinin bayanına sarkın
tıhk etmiş ve onu taılamıştır. 

Kendisini yakalamak istiyen 
polis memuruna da taı attı
iından tutulmuıtur. 
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lzmlr Beledlyeslnden : 
1 - 1490,26 lira bedeli ke

şifli Karşıyaka suyu dağ tesi
satı bekçilerine iki baraka in
şası belediye başkUipliğindeki 
keşif, ıartname ve plinı daire
sinde 25-6-935 salı iÜnÜ saat 
1 O da açık eksiltme ile ihale 

edilecektir. İştirak için 112 lira 
muvakkat teminatla .söylenen 
gün ve saata kadar belediye 
komisyonuna ıelinir. 

2 - 5619,35 lira bedeli ko
tifli Karşıyaka Yamanlar suyu 

dağ tesisabndaki enba top
lama havuzu ve yükkıranları-

nın memnu saha içine alınma . 
ları için 6490 -:netre murabbaı 

saha etrafına dikenli tel örgü 
ve 1650 metre tulünde hendek 

açılması ve saire işi belediye 

başkitipliğindeki keşif ve şart
nam0esi dairesinde 25-6-935 salı 

iÜnÜ saat 10 da açık eksiltme 
ile ihale edilec.:ktir. 

İştirak için 422 lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
ıaata kadar belediye komisyo
nuna gelinir. 

3 - 5348 lira bedeli ketifli 
Karşıyaka Boıtanlı mevkiinde 
yapılacak rıhtım imalat ve adi 
döşeme işi belediye başkatip
liğindeki keşif, ve şartnamesi 
veçhle 25-6-935 salı günü saat 
10 da açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. 

İştirak için 402 lira uvak
kat teminatla söylenen gün ve 
5aata kadar belediyedeki ko
misyona gelinir. 

4 - 595 lira bedeli keşifli 
Tepecikte Y eğitlerdc Koca tepe 
sokağında adi döşeme yapıl
m ı:sı işi belediye başkatipliğin
d eki şartname ve keşifnamesi 
veçhle 25-6-935 salı günü saat 
1 O da açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. 

İştirak için 45 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa
ata kadar belediyedeki komis
yona g elinir. 

5 - 743 lira bedeli keşifli 
Değirmendağ şosesinin esaslı 
tamiri i şi belediye başkitipli

ğindeki keşif ve şartnamesi 

veçhle 25-6-935 salı günü sa
at 1 O da açık eksiltme ile iha
le edilecektir. 

İştirak için 56 lira muvak-

kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar belediyedeki ko
misyona gelinir. 

6-11-17~23 (788) 1641 
1 - 11000 lira bedeli ke-

~ifli yüz bin adet Bandırma 

granit paket taşı alınması Be
lediye Başkatipliğındeki keşif 

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

zarflı eksiltme ile alınacaktır. 

İştirak için (825) lira muvak

kat teminatla söylenen gün ve 

saata kadar belediyedeki ko

misyona gelinir. 
2 - 2052 lira bedeli mu-

hammenli Birinci kordon tram
vay raylarından tramvay ahırı 

önünden Tayyare sinemasına 
kadar olan kısmın sökülmüş 

olarak bir kısmının depodan 

ve bir kısmının yol kenarından 
teslim satışı ve Tayyare ıine-
masmdan Pasaporta kadar 
olan kısmın Müteahhit tara
fından sökülüp sabşı belediye 

başkatipliğindeki keşif ve ,art
namesi veçhilc 25/6/935 salı 

günü saat 10 da açık arttırma 

ile ihale edilecektir. 
İıtirak içi• (154) lira muvak-

kat teminatla söylenea gün ye 
•aata kadar belediyedeki ko-

miıyona aelinir. 

3 - 300 lira bedeli muham

menliMezarlıkbaşıHayrettin pata 
sokaiındaki 7 Nolı han belediye 

batkitipliğindeki şartnameıi 

veçhile 25/6/935 salı günü saat 

onda açık arttırma ile bir se

nelik kiraya verilecektir. 
iştirak için (23) lira muvak-

kat teminatla söylenen SfÜn ve 

saata kadar belediyedeki ko· 

misyona gelinir. 
4 - 300 lira bedeli muhıun-

menli Dolmadaki tramvay bek· 

leme yeri belediye başkitipli
iindeki ,artnameıi veçhile 25/ 
6/935 salı günü ıad 1 O da 
açık arttırma ile bir - senelik 

kiraya verilccektirr. 
İştirak için (23) lira muvak

kat teminatla öylenen gün ve 
saata kadar belediyedeki ko
misyona ıelinir. 

7-11 - 17-24 (794) 1910 
1 - Dört bin seki:ı: yüz 

elli · lira bedeli muhammeneli 
Gündoğduda doktor Mustafa 

caddesiade 62 ada 8 ars• 
üzerindeki piyango eyinin pe· 
ti• para ile açık artırması; 

2 - 1660 lira bedeli mu-
hammenli Kahramanlar nıa· 

hallesinin Çayırlı bahçe civa-

rında 94 ad" 37 arsa üzeria
deki piyango evinin petin pa· 
ra ile açık artırması; 

3 - 1922,29 lira bedeli 
muhammenli 30109 adet bi
nalara takılmak üzere numara 
levhası açık eksiltmesi; 

4 - 150 lira bedeli mu .. 
hammenli Kemer caddesind• 
Temizlik hanı karıısmdaki 
Benzin satış yerinin ~enelik 
icar açık artırması; 

S - 46 lira bedeli muhanı· 
menli Kert-stecilerde vakıf ho
ca sokağında 15 numaralı 
dükkanın içerisinde 49 m tre 

murabbaı aralık mahallin ıe· 

nelik icar açık artırması, 

6 - 40,63 lira bedeli nıu

hammenli Çayırlı bahçede 95 
adanın 162 50 metre murab· 
baındaki 6 sayılı a.raanın açık 
artırma~ı. 

Yukarıda söz.ü geçen işlerin 
11-6-935 salı günü saaş 16 
da yapılacak açık artırma ve 
eksiltme ile ihaleleri görüleıı 
lüzum üzerine aynı gün öğl -
den evvel saat 10 da yapıla
caktır. 

İştirak için muhammen be: 
delle ri üzerinden yüzde yedı 
buçuk muvakka t teminatla 
s 3ylenen gün ve saata kııdıır 
belediyedeki komisyona ge-
linir. 1703 (818) 



30 mayıs perşembeden itibaren 

ark gazinosunda Bahri baba 
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Büyük yenilikler ! ! ! 
zm'rlilerin musikiye oJan rağbe' · r·ru bilen müessesemiz ı~t n!..u'un 

Bel vü) VE (ç· · , P k) "azino:arının sene
1
e:-dcn beri alkış 

1 ar '"oplıyan sazanı cok büy. k fedakarlıkla 

:ı~:i- ilk defa olarak getirmeğe muvaffak olmuştur 

SAZ : Mec;hur bestekar, Kemençe, Aleko, piyanist Yorgi, kemani Necati 

banco, Cevdet, dünbelek Hasan Tahsin, klarnet Şeref 

OKUYUCULAR : Sahibinin Sesi okuyuculanndan Mahmure Handan 

Küçük Nezihe Suat, Siyansad~ Belma, İzmir 
yıldızı Şükran, sahneler yıldızı Faide ... 

Açık havada 

Bırakılmı~ 

Daimi Sıhhat Sigortanız 

SICAK,)edıginiz bitun yemeklerde mik
roplar doğurur. SoGUK, bu mikrop&ım öldürür. Bu1Un ıçia bir 
elektrik so uk bava dolabi satın almalısınız ve bunu alırken ew 
ryi\ini seçmelisiniz. 

Bu sigortayı temin eder. 
Fiyab - 180 liradan itibaren tediyat ....... 1-8 ay vade 

Sab, yeri : ARTOR VETTER [ SAHiBiNiN S~I J Samaniıkelesi 
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Dikkat Aldanmayınız'. 
Keçibor u kükürdü 50 kiloluk torba 320 !<uruşa 

ltalva 1 ükürdü 50 kiloluk torba 345 kuruşa 
~ r koo erati inde perakende satılıyor 

alive v~ki1etinde : 
1 - 2257., No. lu madeni ufaklık para kanununa teyfik .. devlet 

•lacaklarına 45 kuruştan alınmakta olan be ı r n:ecidiye, Gümüt 
fi.tının yükse e i sebebile altmış kuruşa çı rı mıl' ve bu fiat 
ilıeriuden kabul edilmesi için malsandıklarına teb!:ğat yapılmış
br. 

2 - Cu hur·yet Merkez bankası da b h r on gram s fi 
e&kük ve gayri meskük halis gümüşü 30 u u tan t n a-

caktır. 7-10-13 1646 (795) 

.ıncak H İVEA ıl d Jyul r Gu e~ 
banyo~undan vu udunu bol Nıvea 

kremı veya H İVEA ~ ıle ıy ce 

uv ! Boylece guı t yanın k tehlıkesı 

ıran hır guzell k 

Fakat hı<; ır zam ı~ ak vucutl~ 

ıuneş b y su yapma ve kuvveth 

gun"' aft d HIVEA masaıını 
ıcap ettıkç tekrarla ı 

Göz Hekimi 

MitatOrel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baa~• yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

24-26 (292) 
ez ,sw;eta• 

Paris faküft~sinden diplomalı 
oı, tablplerl ve 
Operatörl ri 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Ceti da "'r .. 
Ha t 'arını r ün s ah 

saat dokuzdan baş ıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenelıan !erinde 
kabu ederler. 

Tele ton : 3921 
Pazar ve salı 9 dan 11 e 

kadar me..ıek.t lıutane.inde 

Nihayet... Sabırsızlıkla beklenen bir radyo markası : 

Telsiz telefonun en yüksek zirvesi 

ATVATER KENT 
Bir zar af et ve meziyet hariası 

Kararsızsınız. Han
gi radyoyu almalı. 

Teknisyen olma
dıkça. bir seçim ya
pamıyacaksımz. 

Bunuıı içindir ki 
tekn;k kalitesine 
dayanarak her im
tihandan muvaffa
kıyetle çıkmıı bir 
marka alınız. 

4-5-6-8 lamba her 
cins mevceler. 
Emsalıiz seçkinlik 

ve güzel seslilik 
miikemmel kavrayıı 

Arzuya göre ayar 
edilebilen ıes hac
mi Anti - fadinır 

Dünyanın en birinci markası olan A 1 VA TER 
KENT Radyosunu sahn alınız. 

Sarahat - Güzellik... Fiyat itidali .. Atvater - Kent ,, 
radyosunu denemek onu kabul etmekle beraberdir. 

Daimi sergisi: GiORGiO P. KORSiNi 
Yeni Manlfaturacılar caddeal ( Eski 

Orosdi - Bak karşısı ) 

Saçlan 
Komojen Knnzuk 

, 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepekJenmesine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvetleBdirir Ye besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, Jitif bir rayihası Yardır. Ko
mojen Kanzuk saç eskıiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazalar .. da 
bulunur. 

Çeşmede Rasimpalas 
15 Haziranda açılıyor 

Yaz mevsimini Çeşmenin eğlenceli plijında ve saihk 
veren ıhcalanoda .-c•ımolı ~n yurdd-.Jar Çepnedeki 

Raelmpalls oteHne lnmeHdlrler 
Konforu ve eğlenceyi orada bulacaklardır 

-~-2-15 (769 b.3 

TELBRISTOL 
•:===·'---== - -

Birinci Sınıf--
Q#*-mmm' _ .. Lu··ks Otel kUWCF' -

·ww 

Bütün lzınirliler burada bulusurlar .. 
== Tepebaşı Beyoğlu == 
MU teclPI: BUtUn lzmlrlllerln teveccUhUnU 

ÔMER LÜTFÜ'dür 

Doktor 

Kemal Şatir 
tlARAÇOGLU. 

Memleket hastanesı 
Dahiliye Mütehass~ı 

Muayenehanesini 2 ncı Bey• 
ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka, antiıaa tram cad-
desi No. 596 Tel 2545 

Tavas icra memurluğundmc 
Samanlık mahallesinden Da

ban oğlu Mehmet ustaya 151 
lira vermeğe borçlu ikametfilu 
meçhul bulunan San Bekir 
oğuUanndan Mustafa oj'la Be-
kirin işbu borcunun ödettiril· 

mesi için mutasarrıfı buluııdup 
Birincite~rin 927 T. 32 sayı ile 
tapuya bağh Tav asta Kabakla 
me•kiinde Şarkı dervit Aluaet 
oğlu Mehmet Şimali BeJotla 
Mehmet •ereaesi bağlan GarlM 
ye Cenubu yol ile çevrili 919 
metre ve 200 lira kıymetiatle 
bulunaa bir kıtadaki bajı ile 
T emmuı 932 T. 4 numara ile 
tapuya bağlı samanhk aalaalle
sinde kurulmut 1&jı Arap Ha· 
fız otlu Mehmet solu yal 
arkası çillerin San lsmail 
veresesi önü tan tan oğla 

revrili iki Eyyüp evi ile T 

oda bir mutbak ve biru 
avluyu müıtemil evin 40 sem 
itibarile borçluya ait olan • 
dört sehimin açık arttırma ile 

aabJmuına karar verilmiftir. 
1 ·- Satıı 16-7-935 sah ifil• 

nü saat on beıte Tavas çaqı
sında yapılacakbr. Bu husu
taki arttırma şartnameleri 1-J. 
935 tarihinden itibare• her 

keai.a ıörebilmesi içia daire 
•in ir ......... Welrlilerin ve ba 
basuıta malumat almak iatiyea• 

lerin 35-103 dosya numarasile 

memuriyetimize miiracaatlan 
icabeder. 

2 - ihale giiniinde sabt 1'e-
deli gayri menkule tahmin edi· 
len kıymetin yüzde yetmiı be-

şini bulmazsa ihale yapılamı
yarak ikinciye yani on bet 
gün mtlddetle uzablır. En ıon 

arttıranın taahhüdü baki olmak 
üzere ikinci arttırmada muham
men kıyDJelin yibde yetmiş be
şini bulmazsa satış geri hıra• 
kılır. 

3 - ipotek sahibi alacakW. 
ile diğer alakadarların ıayri 

menkul üzerindeki haklan• 
busuile faiz ve masrafa dahil 
olan iddialannı iıbu ilin tari• 
binden itibarea evrakı müabi
telerile birlikte 20 gün içinde 
memuriyetimize bildirmeı.I 
icap eder. Aksi halde haklan 
tapu sicilliyle sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4 - Taliplerin gayri mer 
kule tahmin ed l• kıymelilf 
" 7,S aiabetinde pey akçeli 
vermeleri icap eder. 

5 - Göstenlen günde art
tırmaya iştirak edenler arttır
ma şartnamesini okumuş ve 
lüzumlu malam atialllllf ve ua
lan tamamen kabul etmif u
yıhrlar. Osttinde bınkılan 
gayri menkultın bedeli zama
nında verılmezıe gayri menkul 
ikinci bir arttırma ile sab .. 
çıkarılarak aradaki bedel far
kile o 5 fa'z ve diğer zar~ 
lar hiçbir bükme hacet kaı.; 
maksızın memuriyetimizce at.
cıdan tahsil olunur. 

Gösteri en gayri menkull 
tayin olunan gün ve saaU. 
Tavas çarşıımda yapılacakbr. 
Talıplerın sabt günunde ham 
bulwımalan liiıumu ·ıan olunv. 

1~ 




