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Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 
HAKKI OCAKOGLU 

Tarım enstitülerimiz, endüstri 
0kulalarımız, teknisyen, fen 
adamı yetiştiren okulalarımız 
'>ardır. Fakat bunların gcnişli
Y~n ihtiyaç kadrosuna yettiğini 
kını "avabı li r"? Memlel-tetin ih-
1'Y cını en geniş ölçüde karşı-
1} abilecek 0J3n Kültür planının 
başarımla yeritilmesi ( tatbik 
edilmesi ) meselesi, şüphe edi
l~~ez ki, bugüne kadar giriş
t gimiz işlerin en güç olanların
dan biridir. Kültür siyasamızı 
ıstcmli bir yola sokmak ister

ken financı;:ıl ve coğrafiğ zor
luklarla karşılaşırız. İlk okula
lar işinde, başbakan bu güç
lükleri derin bir içlem
i kle ortaya koymuştu. Par
tinin kültür komisyonu o 2ün-

Bir 

t'ımılııo·iuet Eseı·iuiıı Be1.·çisi, Srwahlan 

'lllussoliui Jtalu 1.ı alt i le gon,şıiyoı· 

görmeden anlaşmaları çiğniy -
bileceğini umuyorsa ço. 
bir hata İşlemi olur ... 

taly o ilo 
e r o tc p!"a "' 1 l or 

PAR•S 13 (A.A) - Oeuv-

• 
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re gazet sinde Bayan Genevi
ea-: Tobani• yazdığı bir bet
kede ta nnm uluslar sosyete
si yolu i'e Habeşistanda üç 
taraflı bir koruncak (himay 

.ç_otıu 8 cı salıifrtlc -

kadın ö dürüldü .. iki kişi 
a ·ı er der al 

v 

agır 
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Yarala ı - ele geç· idi 
atılmıştır. Burada vukubulan 
boğuşmada muhtelif yerlerin
den ağır surette yaralanan Ha
lil daha fazln mukavemete im
kan bulamıyarak yere serilmiı
tir.Fatma kadın kızına sarılmıı 
ise de, o da yedi yerinden 
bıçaklanarak öldürülmüştür. Bu 
korkunç cinayete şahid olaa 
Safer karısı Zekiye acı çığlık
lar koparmağa başlayınca vak· 
anın duyulmasına mini olmak 

istiyen caniler üçüncü cinayet
lerini İfliyerek bu zavallı ka· 
danı da cezasız bırakmamıılar-

J'm·ba /ı 11. /.'ıwurndauı yii.ebaşı Sabri Aksoy, Cıımltıo·iyel 
dır. Mürüvvete gelince, zavallı 

111iidıleillm1tı11i1>i Zıtlıiii u~aıp c<lnile1· Jbralıiııı ıc Ali 
asil kalpli Türk kızı ırzını 

Torbala 9 Haziran serinlemek için cıvardaki a2'aç- korumak için kanı ile canı ile 
Torbalıya bağlı Çaybaşı kö- ların iölıesine giderken yolda boğuşmuıtur. Fakat bir kaç 

yunun Çimenler mahallcıinde pusu kuran Mehmed oğlu İb- yerinden yaralanarak kendin-
ırz düşmanları tarafından kor- rahim ve hizmetkarı dağlı den 2eçtikten sonradır ki cani-
kunç bir cinayet işlenmiştir. Alinin tecavüzüne uğramışlar- ler kanlar içinde yatan kızı 
Fatma kadm damadı Halil ve dır. Mütecavizler Mürüveti kirletmiılerdir. Bu facia duyu-
henüz evli bu!unmıyan kızı zorla sürükleyip ı:ötürmek lunca jandarma kamutam bay 
Mürüvetle tarlalarda burçak isteyince Halil baldızının na- Sabri Aksoy ve C. M. U. Bay 
yolduktan sonra öğle sıcağında musunu kurtarmak için ortaya - .. onu 8 iuc1 sahifede -

-=====::~==-=========================== dcnberi bu işle, bir plan hazır
lamakla mcşguldur. Elde edilen 
sonuçların ne olduğunu henü:ı 
bilmiyoruz. Sadece şuna inan
mış bulunuyoruz ki halk ter-
biyesine ve kültür davasına 
dokanan bu hayatiğ işte de, 
bir çok işlerimizde olduğu gibi, 
yiğitcesine 2dımlar atmaia 
borçluyuz. ihtiyacın g-eniıliği 
gözümüzü yıldıramaz. Yeter ki 
memleketin ana çizgileri belirli 
bir kültür .sistemi olsun ••. 

ilk okumayı yükümsel kılan 
ana yasaya göre kamuyu oku
tarak okuma yazma biJmiyen-
lerin sayısını en küçük uca in
dirmek... Köy okulalarını köy-

lümüzüm ihtiyacmn göre orga
niz~ ederek mektepsiz köy, 

mektebe gitmiyen köylü çocuk 
bırakmamak ... 

Şarlarımızda it adamı yetiş
tirecc k okulaları artırmak, 
6aive11iteye ııitmej"e aiyetleri 

olmadığı halde liselerin ilk ın
nıflarını dolduran yavruları bu 
ihtisas okulalarına almak, böy
lece üniversitemize daha eyi 
talebe yetiştirmek imkanını ha
zırlamak ... 

Bütün bunlar söylenişte ko· 
Jay şeylerdir. Fakat okan bir 
döfen (azım) ister. Yeni Kültür 
bakanı B. Saffet Arıkandan bu 
büyük cıere vücud vermesini 
bekliyoruz. 
•• ,,.ıs..... :8:11•1.D. 
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Haraççı 
KAR)~ "L ~R 
Mamulah Sandal

yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

/{l'Cl f Joı·) 

Kralcı olduklarını yaııyor. ~ 
( Deyli Telgraf) Yun~n. Kr•!· 
cılarınm gelecek plebıııt ?eti• 
celerini emniyetle bekledıkle-
rini bildiriyor. 

nn 

Çana Kou .)el: 
Pekin, 13 (A.A) - Görün- ler bir kaç ıün evvelinden tu-

düğüne sıöre Çin hükümeti J - tutmaktadır. Söylediğine göre 
ponların yeni dileklerini kabul Japonlar bugün Pekin üzerinde 
etmiyecektir. Gece yarısını geç- bir hava gösterişi yapacakl~r-
tiği halde Japonlar ültimatum- dır. Polis halka dingin (sakın\ 
)arını yerine a-etirmek için hiç olmayı tavsiye etmiıtir. 
hir harekette bulunmamıflardır. Pekin, 13 (A.A) - Yabancı 
Hal böyle iken Japon dil~kleri çevenlerin duyduklarına göre 
panik uyandırmıştır. Bir çok Japonlar Çine yabancı devlet-
ıivil dün Pekinden gitmiştir. terden boşuna yardım bekle-
Güneve (Cenuba) riden tren- memesini söylemişlerdir. 

Uluslar sosyetesi pansiyonunda 

Panıiyonun müdüresi - Baylar yemekten 
Şimdi yalnız olarak ıofraya buyurunuz .. 

sonra geldiniz •• 
- r>olitiJrttN -
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Sözlü2ü 

• 

Hergün beş kelime ·--Yirmi yedinci llste 
l - Vecibe - Düıcrge 

Örnek: Türk hava kuru· 
muna yardım etmek bafb
ca difergelerimizdeaclir. 

2 - Tefrika - Bölem - F euil
leton 
Örnek: Son romanınızm ıra
zetedc kaç bölem tuttuiu
na söyler misiniz? 

3 - Tefrika (nifak anlamına) -
Ayırga 

Örnek: Halk ar .. ına ayır
ıa sokan politikacılar, de
mokrasinin asıl dütmanla
rıdır. 

4 - Musibet - Sınak 
Örnek: Deprem en büyük 
sınaklardan biridir. 

5 - Taklid - Benzet 
T aldid etmek - Beazetle
mek 
Mukallit - Benzetçi 
Örnekler: 1 - Sanatta ben
zetçilik deiil, öz,.ünlük il· 
zı•dır. 
2 - Para benzetliyenlerin 
ceı.aları ağırdır. 

Not: Gazetemize -gönderile
cek yazılarda hu kelimelerin 
Osmanhcaları kullanılmamulDI 

rica ederiz. 
, ..........................•............•• 

Vilayette ...... 
Ne kadar 
Fidan dikildi ? 

Bu yıl ilçelerimizde dikil•iı 
olan meyveli, meyyesiz aiaç 
fidanlara içia ilMylıkça bir 
latatistik hazırlanmaktadır. İz
mir merkemd• 10271 meyveli 
'ft 53516 meyYesiz olmak üzere 
63787 fidu dikihaİftir. Bunla
na yeti,tirilmeai için bakımla
n•a itina edilmektedir. 

Beriama ilçesinde meyYeli 
ve meyvesiz olmak üzere 133 
bin fidan dikilmiıtir. Bergama 
ilçesi diğer ilçelere a-öre fidan 
dikiminde biri•ciliii ·alaııfbr. ·-·····-Yangına karşı 

Bir emir 
Orman direktörlüjilnden bi

tin ilçebayhldara ıönderilen 
Wr bildirimde ormanlarda yan
ııadaa koruaulması için her 
tlrlü tedbirlerin abnmaaı •e 
•yanık bulunulması bildirilmiı

tir. Yaagın çıktıiJ takdirde 
blUün halkın koşarak yanıı•ı 
aöndürmeğe yardım etmeleri 
tavaiye etlilmiıtir. 

ı( -·····-
Endüstri 

Okul asından 
.c• genç mazuu oluyor 

Bu yıl şehrimiz Endüstri 
mektebinden 44 genç mezun 
olacaktır. Mektebi bitiren bu 
gençlere şimdiden İş Bank.a.sı 
ile Sümer Bank F abrikalannda 
ve diğer birçok fabrikalarda 

itler hazırlanmııtır. Hayata atı
lacak gençlerin işsiz ve müı
kül vaziyette kalmalarına kat
ıyyen meydaa verilmiyecektir. 

Kalp lira 
Karşıyakada bir liralık kalp 

gümüş para sürülürken zabı
taca elde edilmittir. Tahkikata 
ıörc ögret.oen bay Akif mek
tebe yemeklik almak için ta-
!ebcden bay Muıtafaya bu pa
rayı vermiı Ye manav bay Üs· 
mana göndermiştir. Osman pa
raaın kalp olduğunu ı:-örünce 
zabıtaya haber vermiıtir. Bay 
Akifin bu kalp parayı kasap 
Hüaeyia otla Soy CeWdaa al
dıj1 anlap)mlfbr. Talakilrata 
tlev• ediliyor. 

ŞEDiR BABBRLER.İ 

Kordon .. -
Tramvayları hak .. 
kında bir rapor 

So.yeteler bayındırlık komi· 
•erliği, Kordonda elektrikli 
tramyay işletilmesi ve Kemere 
elektrikli tramvay iılemesi hak· 
kandaki tetkiklerini bitirmittır. 
tetkikat neticesine dair bir 
rapor hazırlanmaktadır. Rapor
da finansiyeJ ~ ekonomsaf ba
kımdaa kordon tramvaylarının 
elektriklenmesi Ja:ıımgeldığin
den de uzun uzadıya bahsedil
mektedir. 
Şarbayhk ta kordonda elek

trikli tramvay işletilmesini mu
vafık görmektedir. 

Subaylığın Rus yadan taksitle 
saba alıp getirteceği büyük 
otobüsler kordon tramvayları 
yapıldıktan sonra şehrin muh
telif diier semtlerine i,letile
cektir, 

, . 1 1 •• 1 • 

Hususi muhasebe 
Maaşları 

İç işleri bakanlığından İlbay
hia relen bir telgrafta idarei 
hususiyeden maaş alan memur
lann haziran maaşlarının Ka
mutayca yeni onanacak olan 
kadro ve tahsisatın kabulün
den sonra verileceği bildiril
miıtir. 

••••••••• 
Köy telefonu 

Tir& ilçesinde yeni çiftlik 
•• Haaköy arasında yapbnl
makta olan telefon hattının 
çiftlik köyO ~ınırındaki kısmı 

tamamen bitirilmiştir. 

Mer'a yangını 
Menemea ilçesinin Değirmen

dere ve Beyköy köyleri ara-
1111daki mer'ada bir yangın çık
mıı ve bay Ömerin iki yüz 
zeytin ağacı ve bir miktar pır
nar yaamııtır. Yangın, köylü
aüa yardımile söndürülmüıtür. 

Tahkikata göre yangına Ba · 
yındırhk yol aaıelesiaden Hü· 
aeyin sebebiyet vermiıtir. Ka
çan Hüseyin aranmaktadır. 

1 ....... .. 

Ders levazımı 
iyi muhafaza edilecek 

Büyük fedakarlıklarla temin 
edilmiı olan mekteplerdeki ders 
aletlerinin daima temiz tutula
rak yerlerinde muhafaza edil
meleri ve ötede berinde ahhb 
kırılmalarına meydan verilme
mesi kültür direktörlüiünden 
şehrimizdeki mektepler direk
törlülderine bildirilmiştir. 

- -· Mekteblerde 
İmtihanlar 
Y arıa ilkmektebler son sınıf 

talebes!nm mezuniyet imtihan

ları bitecek tir. 

İkmale kalan talebe b:r haf

ta sonra ikmal imtihanlarını 
vereceklerdir. 

Liselerle orta mektcblerdc 
oliunluk imtihanları devam et
mektedir. 

..._ 'il 

Çeşme gezintisi 
Biletler pek az kctlmıştır 

Turing ve otomobil kulübün 
pazar günü otobüslerle Çeşme 
plljlarma tertip cU:iğ-i büyük 
gezinti alika ile karşılanmııtar. 
Bir çok Doktor, Avukat, ve 
Mühendislerden başka bir çok 
öğretmenlerin de gezintiye İf • 
tirak edecekleri anlaşılmıştır. 

Otobüsler pazar sabahı saat 
tam yedide Konaktan Çe~y• 

Kazanç vergisi 
Kanunun bazı hükümlerini değiş

tiren kanunu aynen yazıyoruz 
Birinci madde - 2395 nu

maralı ve 22/111/1934 tarihli ka-
zanç ver2'İsi kanununun J 9uncu 
maddesi ile otuz dördüncö 
maddesinin (H) ve (1) fıkraları 
aşağıda yazıla şekilde değişti· 
rilmittir: 

Değişen 19uncu madde: Ser
best meslek erbabı işgal eyle· 
dikleri yazıhane, idarehane ve 
muayenehanelerinin gayri safi 
iratları liıerinden vergiye tabi
dirler.Serbest meslekler erbabı 
yukaridaki vergiye ilaveten bu
lundukları şehirlere ve sınıflara 
göre bağlı 1 numara ı cedvele 
göre maktu vergi vermekle 
mükelleftirler. 

Bir yazıhane ve muayene 
hane ve idarehanede çalışan 

birden ziyade serbest meslek 
erbabının her birind~n yukarı
da yazılı nisbi ve maktu ver-
giler ayrı ayrı alınır. Ancak 
aynı yazıhane. muayenehauc 

meğe salihiyetlidirJer. 
34 üncü maddenin 

(H} ve (J) fıkraları: 
değişen 

H: 1darehane ve muayene
hanelerinde ve evlerinde sanat 
ve meslekleriai yapan dit ta
bipleri ve dişçiler, dava Yekil
Jeri, mimarlar, kimyakerler, 
bayfarlar, doktorlar, avukatlar, 

1 
mühendisler, müşavirler ve mü-

1 tehassıslar ve bu gi~i ilmi ve 
mesleki ihhsaslarile kazanç te-

l min eyJiyen diğer serbeıt mes· 

1 

]ekler erbabı gayri safi iratla
rının yüzde 50 si ve evlerinin 

1 bir kısmını yazıhane, muayene-
hane ve idarehane ittihaz et
miş olanların veyahut muay
yen yeri olmaksızın çalıpnla
nn ikametglhlaranın iradı gayri 
safilerinia yüzde yirmi beıi. 

1: Altın ve zikıymet mü· 
ce•herat satanlar, antikacılar 
ve 7 inci madde hariciade ka· 
lan sarraflar gayri safi iratlan
aın yüzde yüzü. 

1 
Kazanç kaaunundaki ıartlar 

içinde beyannameye tibi olma
larım istemek hakları mah
fuzdur. 

Muvakkat madde - 1934 
takvim yılı muameleleri üzerin· 
den 1935 mali yılı için 2395 
numaralı kanun hükmüne göre 
tarhedilmiş olan Yergilerin bu 
kanunla kabul edilen esaslar 
dairesinde tadili neticesinde 
veriiden indirilmesi veya ye
niden alınması icap eden mik
tarlar mükelleflere ayrıca tarh 
ve tebliğ olunur. 

İkinci madde - Bu kanun 
1 Haziran 1935 tarihinden 
muteberdir. 

Üçüncü madde - Bn kanu
nun icrasına Maliye vekili me
murdur. 

1 numarah cetvel 
Dava vekilleri, avukatlar ırü

hendi•ler, mimarlar ve alelu
mum serbHt mlifaYirler ve 
mütabauaılar, doktorlar, dit 
tabipleri, dişçiler. ve idarchanede çalııanlar. işte 

iştiriklerini isbat ettikleri 
takdirde her biri için nisbi 
verıri mıktarınrlan yüzde otu
zar tenzilat yapılır. 

F evkalide Birinci ikinci Üçüncü Dördüncü 
sınıf sınıf •ınıf aınıf sınıf 

Nüfusu 200 bin ve daha 1000 200 80 30 10 

Serbest meslekler erbahının 
sınıflan bulundukları tehirlerde 
barolar ve etibba odaları gibi 
mesleki teıekküller varsa onlar 
tarafından, bu gibi teşekküller 
yoksa belediye heyetlerince iı 
ve kazanç nisbetlcriuc göre 
her sene Kanunusani ayında 

tayin olunur. Mesleki teşekkül
ler, bu teşekküllere kayıtlı bu
lunmıyan veya kanunen kayıt 
edilmeleri mümkün olmayan 
mümasil serbest meslekler er
babı hakkında da karar ver-

Borsada 

yuhrı olan şehirlerde 
Nıdusu 50 binden 200 bine 
kadar olan ıehirlerde 
N ufuıu 30 binden SO biae 
kadar olan şehirlerde 
Nufuıu 10 binden 30 bine 
kadar olaa 9ehirlercle 

Dit tabiplerindea ve ditçi-
lerden fevkalade sınıfa ayrıla
cak olanlar bu cetveldeki mak
tu verginin tamamını, diğer 

sınıflara ayrılacak olanlar bu 
cetveldeki maktu verginin ya
rısını verirler. ....... 

Tarım bankası direktörü ne diyor? 
Açlık mevzuubahs olamaz 

---~-------------·· Şehrimiz borsasında buğday ğunu, buğdayları• hükumetin 
satıtı çok yavaş geçmektedir. ve ziraat bakanlığmın malı ol-
Birçok ürctmenler İzmirdeki duğunu söylemittir. Buğday 
komisyoncularına buğdaylannın ıahlmaması hakkıadaki emir de 
satılmaması hakkında telgraf- Banka ienel direktörlüjiiaden 
far çektikleri için buğday ~atışı değil ziraat bakanlıiantlan rel· 
olmanaaktadır. Dün akşam üzeri miştir. 
bet kuruş on paradan yal- bay Aşki Eren bilhassa demiş-
nız elli çuval satış olmuttur. tir ki: 
Üç günden reri piyasada - Halkın aç kalması meYzuu-
buğday fiatlarında elli paralık bahs olamaz, çünkü Ziraat ban-
hir fazlalık görülmüttür. Ga- kası depoları yıllarca yetecek 
zeteler Ziraat bankasının bui- derecede buğday doludur.Bu yıl 
day satı,ı yapmaması için ban· bazı yerlerde kuraklık oldup 
kanın Genel di1'ektörlüaden söyleniyor. Kuraklık genel bir 
emir 2'eldij-ini yazmıılardı. Ban- şekilde değildir, irı~idir. ~uh-
kamn lzmir şubesi direktörü ram mucip olacak bır şekıl ol-
bay Aşkı Eren dün bize tele- masım zannetmiyorum. Şarbay· 
fon ederek bankanın buğday Iık İzmir halkının ihtiyacından 
satışında ve idaresinde direk fazla ekmek pişirtmekte devam 
tif ile hareket eden bir mu- ediyor ve bütün fırınlarda bol 

bulundu- ekmek vardır. 

Sineması 

BUGÜN 2 bUyUk flllm birden 

1 - Sevda Gecesi 
Musiki, dans, lüks va tuvalet filmi. Başrollerde 

IJANE 1-IAll) ve VIC'fOH de K()WA 

2 - Bosna sevdaları 
TÜRKÇE sözlü ve şarkılı büyük mertlik ve yiğitlik filmi 

Fiyatlar : Salon ve balkon 25, hususi 45 kuruştur 

150 80 30 10 

30 10 

30 10 

ihtar: 1 - Nüfusu 10000 den 
aıağı olan mahallerdeki ıerbest 
meılek erbabı maktu versidea 
müsteanaclırlar. 

2 - Nüfusun hesabında ye
ni nüfus aayısı yapılıncıya ka
dar 1927 senesindeki nüfus 
kaydı esaı olur. 

Bir yolcu . ···-Kaçak kumaş 
Kaçırıyordu 

Dtin Ankara Yapurile Mısır
dan relen yolculardan bayaa 
Saniyenin üzerinde kaçak ipekli 
kumq bulunduju srümrük sa
lon mü.&UırlGjtbac• haber alın
•ıı ve vapurda İtyarlarda11 
ltayan Cenan tarafından yapı

lan araıtırmada bayan Sani
yeni• llzerine sarılmış olan 71 O 
ırram ajuJığında ipekli kumaı 
bulunmuı ve •üsadere cdil
miıtir. 

* •• 
Yine lakeaderiyeden srelen 

vapur y6lculanndan bayan Şe-
fika salondan çıkarken eşyaları 
aranmış ve tertibatı mahsusah 
sandığın içinde 5400 gram 
ağırlığında ipekli kumaı bu
lunmuş ve alanmıştır. 

Tavuk kolerası 
Kemalpafa ilçesinin Ören 

köyü ta•uklar1nda kolera has
talıiı çıkmıı Ye fazla ölüme 

1ebebiyet vermeden önüne ge· 
çilmiştir. 598 tavuğa serum tat
bik cdilmittir. 

Su sosyetesinden 
Alınacak para 
izmir su sosyeteı1i11de11 nal

kın ve hükümetin alacağı o1an 
iki yüz bin küsur lira için 
sosyete son defa Bayındırlık 
bakanlığına itirazatta bu!un
muıtu. Haber aldığımıza göre 
mesele bugünlerde mahkemeye 
intikal e~ 8 edir. 

14 Haziran 1s a 

Kızıl ay _..., __ __,..., __ 
Hazırlıklarına 
Hummali suretde 
Devam ediliyor 

Haziranın 23 ünde başlıya
cak olan Kızıl ay haftası içio 
ıehrimiz Kızıl ay merkezi bl
yük hazarhklar yapmaktadır. 

Kızıl ay baftuanu biri 
Halkevi bahçesinde, dii•rİ 
kordonda deniz aporları yur
dunda olmak üzere iki gard•• 
parti verilecektir. Halk hatib
leri hafta içinde fehrio bir 
çok yerlerinde Kn:ıl aya yar
dım için söylevler verecekler 
biricik şefkat kurumumuwn 
yaptığı işler anlatılacaktır. 
Haftanın iJk iÜnü Kızıl ay 
gençlik dernekleri üyeleri bi:
yük tören yapacaklardır. 

Genel nüfus 
Sayımı 

20 1. inci teşrindedir 
Yeni hafta tatili münasebe

tiyle Du yıl memleketimiMle 
yapılacak genel nüfus sayımı 

gününün değiıtirilmesi lizımıel
mistir. Bakanlar heyetince ba
na dair bir karar verl~1i1İf v• 
bu karar dün ilbayhia srel-
miıtir. Genel •ilfuı sayıllll 
yapılacak günü 18 birinci tef'" 
rinden 20 birinci teşriae de
ğiştirilmiştir. 

Işıklarda 
Bir cinayet oldu 

İki ağır yaralı vardır 
Işıklar köyünde iki kiıioio 

a(ır surette yaralanması ile ne
ticelenen bir vak'a olmuttur. 
Çoban Yusufla Mehmet Ali 
akıam üzeri köyün aığırlanoı 
otlatmaktan getirirlerken hay
vanlar Altındai köyünden Ali 
oğlu Musanın ckiJmiı tarla.sın• 
çiğnemişlerdir. Bundan kızan 

Musa, çobanlara küfretmiş v• 
onlar da mukabelede bulun
muşlardır. Çıkan kavgada 
Musa belindeki kamayı çeke
rek üzerleriaa hücum etmİ.fı 

Yusufu sol böğründen ve üç 

yerinden ve Mehmet Aliyi kar· 
•ıadan aiırsurctte yaralamııtır. 

Vak' adaa sonra kanlı ka· 
mayı atarak kaçan Musa Pı-

narbaşı köyü yakınında jandar· 
malar tarafından yakalanmııbr. 

Yaralılar hastaneye yatırıl•ır 
lardır. Bualardan Mehmet Ali-

nin hayatı tehlikededir. Adli
yece tahkikata devam edilmek· 
tedir. 

İbrahim Pertev 
(Fen ve san'at) mecmuası 

namına baıın kurultayına iıti

rak eden bay İbrahim Pertev 
arkadaşımız Ankaradan şeh
rimize dönmüştür. -·--Tayin 

Kemalpata kazası inhisarlar 

satıı memurluiuna Berga•• 
takip memurlarından bay Ga
fur tayin edilmiştir. . ................ ... 
Acıklı 
Bir ölüm 
Tilkilik eczanesi sahibi B. 

Faik ile Kartıyaka eczanesi 
sahibi B. Ahmed Mitadıa 
pederleri keresteci B. Mus
tafa dün akıam saat 21,30 
da rahmeti rahmana kavuı
muştur. Cenazesi buıüo öğle 
üzeri Hatuniye camiinde na
mazı kılındıktan sonra ebedi 
istirahatıabına nakledilecek
tir. Bay Faik ve Bay Ahmed 
Mitadın teessürlerine iıtirik 
eder, ta:ıiyetlerimizi ıunanz. 
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Ben genç nıühenclisi asıl şiıudi Erkulun ı 

~":.;ı;;;;.~~~~;~;~L~t~aş;"~ :~:~;;,~~;:~~~~:ş~:~ 1
1 geçen on beş gün genç kıza mi ona geçmış bir kederi ha-

ke d' · n ını unutturuyordu.. tırlattım. Ben her gHtiğim yere 
Sabah saat onda bahçeye elem ve keder çöktüren mah-

;er. havuza dükülcn şırıltıları lük ... Bu cenne~ bucağına dn 
_ınler, temiz hava ile ciğerle- içimin cehennem ateşlerini da-
rıne Yayılan bayıltıcı kokuyu ğıttım. 
~rner, sık dallar arasında cıvıl- Bayan Firdcvsi-n sevimli yü-
~an 1cu~larm tabii konseri züne de buğulu bir duman 

ru8un~. bir. sükünet verirdi. çöktü. 
. ugun yıne bahçe sandalye- Hocam daima düşünceli ... 

llne uz d 1 · Ô ' G d t b' anmış a gın ve sessız zer se... enç a amm omuz-
8' 1•tla başbaşa düşünüyordu. ları üstünde alçı başı görüyo-

Urada gerçek bir anne bul- rum... Gitmeli... Evet artık Is-

tanı Asır 
-~-.zwc::: __ 

kan mız 
sya 

e • 

ıeyeti s s ı1ay1 ıneı· ez eri 
ıdul' an so ·a Al a ya ve ransaye gidece !tir 

Ankara 13 (Özel) Eko· lcketin sanayi merkezlerinde Ankar.ı: 13 (Özel) - Mem-
nomi brl nnı B. c~'.11 Bayara de tetkiklcrıni tekemmül etti- leketimizde ticaret odaları sis-
Rusya seyahatında teknisy n· rect:ktir. temi baştanbaşa değiştiriliyor. 
ı S k ı 1 Ankara: 13 ( Özel ) _ Ho- Odalar on iki mıntakaya ayrı· 

•• 

u 

aanlfe • 

l Umumi ...... 
Müfettişlikler ---Ankara, 13 (Özel) - tç i~

le-ri bakan - nca yenir en alh 

umumi mi' fctt.\ilık ihd~s edile· 

d. Ew b"yle ceği söylenmekte ır. ger 0 

. t b nlardan ikisi· bır şey o ursa u 
nin Trabzon ve lstnnbulda ol· 

ması ihtirnal dahilinde görül· 

mektcdir. 
arle iş, ümer ban a arı gene ) caktır. Mıntakalar ticaret 
direktorları refakat edecekler- landalı bir !ermayeder grubu merkezleri civarında kurula- 1·,stanbu\da 
dir. Seyahat bu ay sonunda Haliçteki havuzla fabrikaları caktır. 

yapılacaktır. Türk heyeti Rus- vapur inşaatına mahsus deniz Ankara: 13 (Özel) - Kül- Ekmek narhı 
yanın sanayi merke~lerini. baş- t~.zg~hları ha~ine . getirmeyi tür bakanlığı ilk tedrisat işle- . ., 
t~nba~a gezecek, on\!mlı tet- huk~mc~e .~cl.dıf ettı. GurbMuuu .. ~ rilc meşguldür. Hazırlanan Istımbul, 12 [Özel] - Bui-
kıklerde bulunacaktır. Rusya- teklıflerı tı.lcık olunuyor. plana göre köylerde iki iene- . "k ı · base-
dan sonra heyet Almanya ve sa:t bu'unduğu takdirde bir Jik kurslar açılacak, bütün köy day fıabnın yu ıe ~esı . . •~ttu. Bayan Firdevs onun tanbula gitmeli ... Herkesin neş-

ru i ihtiyaçlarını anlıyor, bir esini kaçırdım .•• 
fty söylemeden kartısında Fakat Arna da neden ıüküt 
ıesıiz i . . . 1 f k k 
1 tını ış er, a al parma - ediyor? Niçin mektubuma kar-
:rı arasında iğnenin sapı çok şılık vermiyor? Bugün yine 

erre Y•nnı kalır gözleri Ka-

Fransaya geçerek bu iki mem- uzlaşma y:ıpılacaktır. gençleri okutulacaktır. bile ekmek narhı yukseJmıştir. 

BIRT .. G.ICi···GAZETESf'iE"GORE ............... i(~;~ki~ğ~ ...... k~;Ş~ .......... .. 
Almanyanın yapmak yaya dikT k d kendisine bekledigimi yazma-

b k ı ır alır ı. Bu derin 1 a ışlarda öyle özenli bir dilek ıyım .. 
P•nldard k' . un t ı ı .. Genç kız her ftyı •*• 

. u arak Yahut bir ıey dlişün
mıyerek 
mak . onun sıcaklığında kal-

- Jçerde olmayınca daima 

buradasınız Kaya!. Artık ka-
istediği donanma 

ısterdi., 

Ôzeriıı h 1 . 
ya 

1 
a aıı bır kadın, du-

k 
nd an ıyan, en derin yaralan 

a ın .. ·ı 

b
. gozı • sarmasını bilen 
ır kadındı. 
Saçlarını ı,_ 0'1i'ıyarak başını 

sallıyarak : 

d . 1:-Yavru11ı derdi.HAtıralann 
ı ı gen l'V• 

~ ıa-ı aratır, gençlik İH 
anım çagı degw ild' 

ır. 

yaş geçince bukadar a tık
l~rı~ızı ve bulduklarım~ı P dü
ıunur baıımızı arkaya çeviriri 
Halbuki, 2ençlik bulmak, Y: 
yaratmak için ileriye iibnek 
hep bir tınıide, bir •ı•t• kot~ 
maktır. 

- Ümid? aıkını diriltmek 
mümkün müydü ? 
B~yan . Firdevs parçalanmıt 

kalbıne bır ışık tutuyordu. Ar-

palı gözle oturduiunuz 

değişmiyen iskemlenizi 
bilirim ... 

yeri 

bula-

- İzmire inmediniz mi Ôzer? 

- Bugün pazar.. Eğer ıizi 

rahatsız ediyorsam? .. 

- Yok!.. Ben pazar oldu-

ğunu unuttum! ... 
- Sonu vat· -

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

Kemal paşada 
· Hava tehlikesi bilen 

iiO üye yazıldı 
K'•malfMat•• lJ 3 (Ôz 

• ~~:t 'k~ 
:t' "" 

ftı" 

tık 0 bir aşk, bir heves değil
di. Fakat yürüdüiü yolun te· 
peıinc iriımek için bu ıtık, 
kalb boşluğunu muzik anlamile 
doldurmak için yanacaktı. 

Ancak bu ıuretle Erkulu 

malpaşa kazastttda (Hava teh

likHini bilenler) kurumu hazır

lıkları bitmiı ve 1 O - 6 - 935 
Pazartesi günü faaliyete baş

laaııtır. Kaza merkezinde bir 

hamlede 62 üye yazılmıştır. 

Her ıcce kasabanın muhtelif 

yerlerinde konferanslar tertip 
edilmiştir. 

Bütün kazadaa bin üyeden 
Bitlcı·iıı sağ kolu Kıyellleki Almmı baltriyclileri m·asımla 
Londra 13 (A.A) - Daily yan 22,000 tonluk beş harp 

bulacak, aşk ilahının mczan 
üstilndc sanat verici ile el ele 
verecekti.. 

fazla yazılaa olacağı umulmak

tadır. Halk birbirile yarıf et· 
mektedir. 

Telgraf gazetesinin denizcilik kruvazörü filoti]ası 8 pusluk 
aytan Alman deniz yapıları toplar taşıyan 8600 tonluk 6 

Zaten hepsi böyle yapmamıt 
bu özen, bu azimle kendi dün
falannı yaratmış değiller miydi 
ı,te ölünceye kadar ölümsüz 
eserler bırakan Erkul . . işte 
Özer; okadar göz yaşından 
sonra meslek ve fen alanında 
iÜciinü, ülküsünü bulmuı de
ğil miydi ? 

programının şöyle olacağını zayıf kruvazör, 1000 tonluk 

Karsta sanmaktadır: 6 torpido 800 tonluk bir kaç 
Almanyanın hangi tip gemi- denizaltı gemisi ve 22,000 ten-

Kars, 13 (A.A) - Kars mer

kez özel hesap işleri işyarları 

ayhklaruıın yüzde birini hava 

kurumuna vermeyi yükenıniş
lerdir. 

leri tezgaha koyacaiı daha bi- luk bir uçak gemisi. Bilhassa 
linmiyor. Fakat bir anlaşmaya gemilerin çok yollu olması ba-
varılırsa Alman programı şu kımından böy'e bir filo ile boy 
ıakilde geliıbilir: ölçüşecek f ngiliz gemileri pek 

11 ve 12 insilik toplar taıı- azdır. 
E .. •• e ..... • 

Ôı.er deyince genç kızın dü
şünceleri seyrini değiştiriyordu. 
Tuhaf şey dedi ben genç mü
hendisi nsıl ş:mdi gördüğüm 
başa bcnzet'yoruın ! . 

Gözleri yaşlı değil nma yine 
o tasalı bakışlar .. Yine o kapalı 

Uşakta 
Uıak, 13 (A.A) - Şehrimiz

de hava tehlikesini bilen üye 

yazılanların sayısı günden güne 

artmaktadır. Şi•diye kadar 
ya7.ılan üyelerin sayısı yüzü geç
miştir. 

İstanbulda 
uo Rum ve Museviye 

madalya verlldi 
Istanbul, 12 (Özel) - Hava 

kurumuna yardımda bulunan 
110 Rum ve Musevi vatandaşa 
v layetçc tayyare madalyaları 
dağıtılmıştır. 

SİNEMASI TAYYARE 
3151 3151 

B U G U N 
fstanbulda bu sene büyük rağbet gören ve çok beğenilen iki büyük filim 

•!mi ........................ . 

Venedikte Gece Bir Günlük Kibar Kadın 
( Almanca sözlü ) 

Altın ıesli tenör Tino Pattiera ve büyük 
primadonna Tina Eilersia şarkılı 

şaheser komedileri 

(Fransızca sözlü) 

On sinema yıldızının bir arada çevirdik
leri mevsimin en büyük filimlerinden biri -

Dikkat: 
-Ayrıca FOKS dUnya havadisleri 

Sinemamız bu haftadan itibaren cumartesi ve pazar günleri 
müstesna hergün saat 16 da başlar 

Seans saatları : Hergün 16 - 17,40 - 19,30 - 21,15 cumartesi günü 12,30 - 14 - 16 ( tale
be seanııdır ) Pa7.ar günü 14 de ilave seansı 

Çarşamba, perşembe, cuma a-ünleri son 21,15 seansında "Bir günlük kibar kadın,, diğer 
günler "Venedikte bir gece,, gösterilir. 

Serin bir salon - Ucuz fiyatlaz - İki biiyük filim 

25, 35 50 kuruştur 

Bir delinin 
çıkardığı yalan 
lstanbul, 12 ( Özel) - Dr. 

bay Mazhar Osman'ın öldüğüne 
dair Anadoluda bir şayia çık
mış, ailesine birçok başsağlığı 
telyazıları gelmiştir. Doktor 
beyanatında bu şayiayi tedavi 
ettiği bir delinin çıkarmış ol
ması ihtimalinden bahsetmiştir. 

Balıkesir 
Resim sergisi 

Balıkesir, 12 (A.A) - Ne
catibey öğretmen okulası resim 
öğret~eni A. Sırrının resim 
sergisi bugün Halkevinde ilbay 
tarafından açıldı. 

Açılma töreninde işyarlar, 
öğretmenler ve kalabalık halk 
bulunmuştur. Halkevinin büyük 
salonu baştanbaşa değerli sa
natldirın vücuda getirdiii gü
zel eserlerle bezenmektedir. 
Sergi bir hafta sürecektir. 

İş konferansında 
Cenevre, 13 (A.A)- İş kon

feransı 40 saatlik haftaya ilişik 
genel uzlaşmanın onaylanmuı 
i'erektiiine dair 49 oya karıı 
57 royla bir karar alm11b. 

Bir l1eyet klıral{lık ıuıntal{alarında 
Tetkikat yapacaktır .. 

Ankara, 13 (ÔzeJ) - Orta Anadolu'da kuraklık vardır .. Hu· 
kümet gelecek seneler için kuraklığa karıı alınacak tedbırler. 
hazırlamaktadır. Ziraat bakanhiıncK hazırlanan bir heyet ya· 
kında bütün kuruklık bölgelerinde tetkikat yapacaktır. 

Kuraklık Bölgelerindeki köylerin sahil ,.e sulak yerlere nak-

ledilmeleri düşünülüyorr 

Romanya - Rusya ara
sında normal diploınasi 
Bir yıldönümü müı:ıasebetile Litvi

nof ve Titulesko un telyazıları 
Sovyel Rusya Romanya 

Bükreı 12 ( A . A) - Sov
yet Rusya ile Romanya arasın
da normal diplomasi münase
betlerinin yeniden tesisinin bi
rinci yıldönümü münasebetilc. 
bay Titulesko ile bay Lih•inof 
birbirlerine telgraf çekmişlerdir. 

Bay Titulesko telgrafında 
pek ziyade dostluk duygularını 
söyledikten sonra şöyle diyor : 

İki memleketin samimi me
ıai ortaklı1'.larınm ne kadar ve-
rimli olduğunu ve ileride barıı 
için ne kadar kıymetli bir r.i-
mam teşkil etmekte bulundu
ğunu kıvançla kaydetmek is
terim. 

Bay Litvinof vermiş olduğu 

karşılıkta ıöyle diyor: 

Devletlerimiz arasında nor 
f mal diplomasi münasebetleri· 

nin yeniden tecssüsünün yıldö· 

nümünü hatırlatan telgrafınız· 
dan son derece duygulandım 

Bu hadisenin Sovyet Rusya ilt 
Rom3nya krallıj'ı arasında sık 

bir mesai ortaklığı vücuda gel· 
meııine yardım etmiş olduğum 

sizin kıvancınız derecesinde bi 
kıvançla kaydetmek iıtcrım 
Şuna kaaiim ki bu mesai or 

taklığı artacak, gelişecek vı 
kendinize has bir enerji ilt 
tak\•İyesine şahsan çalışmakta 
olduğunuz genel barııın tarsini 
işinde önemli bir yapıcı o.a· 
caktır. 

Habeş kralı P.Dö Galın 
••••• 

Neler söylemiş? 
Londra, 13 (Ö.D.) - Roma

dan bildiriliyor: İtalyan gaze
teleri Habeı imparatorunun 
Hararı ziyaretinde bir çok İs
lam teflerine yaptığını iddia 
ettikleri beyanatı neşrediyor
lar. İtalyan gazetelerine göre 
Haile Selise bu mmtakanın 
idare sisteminde islahat yapı
lacağını vadettikten sonra de
miştir ki: 

"Ben Afrikada bütün Afri
kalıların biricik hükümdarıyım. 
Beyazlar hem sizin hem bizim 
dinimize hücum ediyorlar.,, 

Paris, 13 (Ô.D.)- Romadan 
bHdirildiğine göre iki faşist 
fırkasının seferberliği bitmİftİr. 
Buna 31 Mayıita karar veril
miştir. 

___ .,~ .... ·--
Söylevi etrafında 

Londra, 12 (A.A) - Avam 
kamarasının işçi faşist partisi 
ıefi bay Lansbüri prens dö 
Gahn söylevind'°n çok memnun 
kaldığım söylemiştir. Bay Lans· 
bliri lngiliz sendikaları konitre· 
sinin bay Hitlcre bir mektup 
yazarak sendika üyelerinin Al
manyaya çağırılmasını isteme· 
sini gerekli olduğunu söyle· 
miştir. 

Çin finansı 
Londra, 12 ( A.A ) - Çiı 

filıansı hakkında Nankindc top· 
Janacak konferansa ilgili üye 
lere gönderilecek çağırma hak· 
kında buraya hiçbir haber 2'el· 
memistir. 

• •••• 1 •••••••••••• iil ...... . Ankara Bi~asi ··· · · ··. · 
AÇIK OLARAK ANCAK 

Şelıir Gazinosunda 

Satılmaktadır 
Fıçılarda alınan huıusi tertibat ile biranın lezzeti 

ve nefaseti bütün Avrupa biralarının 
bile liıtündedir ... 
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Geylan vakası : Hüseyin Hilmi paşanııı Kaymakama 
Açık ve şifreli iki telyazısı hükumetin asilere karşı 

Ne kadar aciz olduğunu gösteriyordu 
Mtlhlm bir nokta 1 yalnız bir istihbar eseridir. senem bir adam olduğunu ve 

Bu mtlnasebetle daha bir Keyfiyeti mabeyne ,aaıyerum" h&kimetin nüfuzunu bu gibi-
aoktaya temas etmek isterim. demiıtir. lerin gösterebilmesi gayrikabil 
Şimdiye kadar intişar eden ba- Çok el9İnim ki bu telgraf ta olduğu haftalar anberi kaza· 
zı eserlerde ve hatta en yenisi \ Şemsi pqa ile Mahmut Şev- nın istirahab münselip oldu~u-
olmak tl&ere Mutafa Ragıbın ket pa .. nın arasının iyi ol- nu ve Geylan sokaklarının mü-
Akpm guetaiDcle Araa...tluk dutu kanaatile ve yalnız bu ı .. nah insanlarla dolup boşal-
yekayü hakkındaki yazılannda iyliği bozmak ve araya ıüphe dığını ) söy yerek alfalı rizası 
Ş..- paşum Araantbak va- sokmak ıayeıile yazılmııtır. için Fenni beyin kaldırılmasını 
aJİİllİD ..nrettibi eldutunu ve Benim ihtiaasatıma ıeıince: rica ettiler. 
iltediti umanda Arnavutlukta Ba yazdanman bqtarafuıda da Pap nazik b"r mevkie düş-
ilJanlar çıkardığı zikredilmek- •aadettiğim •ePile hakikatten mtişttl. Fenni beyi kaldırmanın 
tMir. Ba kanaat cidden araı- katiyen ayn)mıyacaflma ıöre Hliseyin Hi'mi paşa ile tama-
tınlmap deier bir .. ydir. Çün- okayuculanmı bu nokta ıçıa aea çabşmak, kaldırmamanın 
ki hakikat& timaJi Arnavat· c:loira olarak fU •uretle tenvir ahalinlıl hoınutsuzluğunu kendi 
hakta nkitli vakitsiz öyle hl· edeceğim. llzerine de çekmek demek ola· 
dinler zulaur etmiıtirki bunla· Şemsi paıamn Arnawdluk cağını takdir etti. Ahaliyi celp 
nn menba 'fe mlteniki aatlaka ftbyiinia tertlliad• herhangi etmeği Hüseyin Hilmi paşayı 
y'ne bu itleri ...... •eamr bir tesiri oldatunu kat'iyyen fedadan daha faideli buldu ve 
olaalar tanfmdaa Yllki oldufu g6raedim ye laiuetmedim. Fa- o akpm mabeyn bqkitabetine 
lamaatuu verecek mahiyettedir. kat Şema paıaaın müıevvik (Geylandaki kıvama acemi olan 

Hatta bu kanaat Abdlllaa- ve mOrettiblerin kimler olabi- kaymakam Fenni beyin sebep 
mide kadar bilumum alakadar- leceği bakında vakayiin huduıu oldat-a •e siik6aua temini 
ları uzua zamanlar m..W et- akabinde göıtercliji isabete için kendisinin derhal azli ll:am 
mitti. phid oldum. Bu isabetin Ar- gelclijini) bildirdi. 

Biaa...a.yb Şeaw papaın DaYudluiu pek iyi bilmesinden Bqkitabet cevaben (matlu· 
Orhaniyeden avdetinde S.rbis- ileri ~elcliii kanaatiadeyim. bunun ·ı'af edildiğini ye keyfi· 
tan badudua• teftifi sıramda Maamafi ba kanaatimin aksini yetin mifettit Hüseyin Hilmi 
Priftiıleye •uYaulatuula Sela- ispat edecek bir bicliseden JNIPJa ela pzaldafuu) ceYaben 
Wt- malthiri sadak bir Yara- balı.edeceğim. S. hldiseyi oka- laildinli. 
b almıfbr. e. Yarakada ... , .......... n. Arancllllk ft• Ha.e,in Hilmi .......... ,... 
auriyeti maluma ile Seltaikte ka1iiaia laalll etrafındaki seyir- den ba azil telgrafuu almca 
...._an Wıiaci f.-ik Rahmi leriaden hirini daha ketfetmiı Yazifeaine bu mtdabaleden do-
papya warit olan bir kqıtta olurlar. ı.11 80ll 4lereee s&cenmif ye 
Anawllllr' leki _.,_ Şı-9 Vak'a tadar: beateclai iti tertilai ppmntb: 
papwa t.tiW ..- balmduta Geylan UJla&kamı ltqb F..m HJ• hirl tifre11 dip. 
Wclia ed'lmifti. Bu ihbarnameyi bir mahalle •kW.- Yerine ri de açık olmak &zere iki tel-
pqaya okudupm zaman pqa Kıratovadaa Fenni bey aamın• graf çekmiıtir. Telgrafhaneyi 
fevkallde uyret etmİf ... ldeta ela ltir - llefettiti umumilik ifgal eden ahali bu teJıraflan 
aui çıkbjı kadar baparalr, Yuıtaaa il• tayia eclilmiı idi. giSrmlftür. Açık telgraf f8 idi. 
•emleket• yaranmam yola Jile S. zat bakikatea deferli,cidcli, Vazifei ..---aden emri-
olcluğu suan.iai •111111ta b... IHr idare •emaru idL llalra- mi •tachkca a,m.Ltum tak-
laımt Ye mabeyn batkitabe- w otanr otw••• icraata elinle .ai azil edece;im. Kati-
tine bir telpf yazarak •ui- bıı•lawt lıılkbaeti aY11cvnda ,.. aebat ederek hlik6metia 
1eti nn ana izah •binit •• hallllndurmağa çalı.- rlea •• nlfmunu halka tambmz. 
w ..afterileri atiza almmu etrafa ylz •ermemiş.beri relen· Şifreli telırafda ise : 
taWrlerletel'ia •bnifll.Telpafua ler, bmnm hllanlncl• lrkmlı, - ( Ba pireyi allr almaz 
.a..,.thKI• de (imuı Mttln •• ele avuca mfmiyan bu zabn Firzovik tarikile hemen Sela-
-- 8eYeD bir heyeti tabki- dap kalchrılma. çareleri aran- niğe geliniz ) idi. T elgrafbane-
kiJıaia iaw) ....._ edil- .. ia baı•anmıt Ye buna mu- deki ahali Fenni beye ıelen 
aekta idi. Bittabi AWMwmit ftffak olamaJIDca ela çarpyı açık telsrafı giiriince temamen 
lıer iki tarafın ba ilabannua kapayarak ciYar kl,lerdeki me,_ olmut •• claha fada 
Ultenlar oldL alaaliyi milel...,•• pWre ıir- he7ec:aa iaan giıtermeğe baı-

Fakat tam bir kanaaba mev- meğe daYet ebDiflenlir. ı .... lana da FeDDi bey ogice 
cuttur ili H Şımli ,...,.._ .,. &. m'•JI ti.yan mllfettifi bakim efendiyi tevkilen Fanız 
ne de RalllDi pqaya ba laaau umumi Hl8e)'İll Hilmi Pata aha- beye Ye oradan Selaaiie git
luakkw'a hiç Wr irade .,. ta• life ( •emariai la6kimetin azil miftir. Vekil keyfiyeti açık telı· 
limat •erilmedi. Esasen verile- ve naabı ahalinin hukuku da- rafla müfettifliie bildirince mn-
macli. Çibakl kızıl Saltamn llilinde deiiJclir. Kaymakam fettİflik (Verilen emir hilifında 
da i8tecliti de ba i.U. Şemsi hakkındaki fikiyederin mtisel- vazifeni terkeclen kaymakam 
cfatap, ale,ıüade tlplae mevcut lehan cleiil, mepa •• resmi Fenni bey azledilmiftir) diye 
olclaja hissiai •enaek Ye bu bir ....tte ,..,..... llnmdJr,) ce•ap yermiftir, 
IMlila te•lit edeceği ubudiyet· elemif Geylana Priftinedea •ir latiWat habralan meyanına 
lrAr teslimiyeti elde etmek idi. lllllk liftli pcle'81İfti. Ahali illvui lizımıelen bu sopk 

Vak'a yalnız ba de;ildir. Bir (biz ba urlıot ... ,..k_ 19· •• ~- llanket c1ltll •h•• 
defa ela mabeyn başkitaliıetin- t-.Jiz • aclam hlktmet im- ll11kbr. Baracla ahalinin, Şemsi 
den 32! seneleri bidayetinde nağını meyhaneye çevirmiştir ) papmn, Abdüllıamidin ve mü-
IU mealde bir telgraf ıelmifti: diye bap.qlar ve bütün ma- fettişi umiimiliiha rolleri idare• 

(Şimali Arnavutluk vakayiinin kaiData Pidıınwş- deki reqeldiii idaredeki be· 
rizayı i& dairesinde balledile· lardı. Ônde Hüseyia...... ... ceriksizliği çok sini mpat 
memesinin yesine .. bebi zab p bulunduğa için biittın lllfa• eder. 
Yalllaıile Koıva ftu.i Mahmut kamat camit kalmıı •• Hn.e- Amavutlak isyaulan ve ibti-
Şevket paşanm ......ıaki p- yin Hilai pqay• ( bu İfİ sen )illerinin en bllyllk aYamili nice 
çi-eizllr oJdaiu mam• f&• temizle ) mahiyetinde fikiyet- z•mıaclır Omımla imparator-
law okhltaadma buna bir ın ler pnderilmiftir. lufuam ghterdip umumi Wlf 
ewel ait.ayet verilmesi iradei Aradu yedi fÜD ıeçti. H6- ilan ellaette Ar.a.,..tlı11lda da 
padiphi dial..u.deaclir.) •yia Hilmi pap bir taraftan, f6rlleeekti. Netelrim slrlldl. 

Bu teJırafı alan Şem.i Paşa ahali diğer taraftan fflrirlerin- Fakat fU11a iyi dikkat ebnek 
uye u;radıimı ve euaen ele ıebat ve qrar ediyorlardı. lizımdır ki ..a kuırea olaa 
.. bmı YiJAyetle ara-da Wr Hlldimet nlfuza• gideril· u:ıu• Arnantluk dejildi. lm-
laidise ıeçmemit ...._lhağuD- mai içia siJlll patlamak lzere paratorluk kalbinden rahabazch. 
elan mecbarem hu tifreJi •J- itli. Nihayet allali el albndan Kalp yuifeaini yapaauyorcla. 
aen llalunat Şe•ket pqa,a Ge1laa eırat.d• bir kiti ile. Huta adama yap1lan tedatiler 
1azarak altma (Blyiikler ki· Priftineden C..al •i&JI •e. kep kalp llaetöğmm haricea 
;liderin kmarlarmıa affaderlei. Valemı.._ Ze,aallah btıJi p- ....-ti lwa ialmar etli-
Sizi clilpebnİf isem tarziye lice Şemsi pafUJB -di•e JCNda. 
Rriyorum) demifti. S..u alu pnderdiler. Hi~ ldm• ...ı haatahjm 

Pap Cemal at• ile Zeyn.a- merlreziae puaajm koyam-
lala ...,. ~ itimat ettiji .. ,... Pa .. , •• v .......... . . l ....... ,.. ,., •• ,... Wır 

Kamutayda Şeker işi 
Ş,ekeri ucuzlatan kanun kabul edil 

lktikirın önü alınacaktır 
Ekonomi ve İçişleri Bakanları izahat verdiler 

Ankara, 12 (A.A) - Kamu· altından büyük Afyon ticare-
tay bugün Fikret Silayın bat- tini yllrlitllrkeD insanlıia biz-
kanhğmda toplanarak günde- met prensibiyle Türkiyeyi tu-
minde bulunan işlerden Ankara zaia dGfiiralif elclufUDu ipret 
ıehri ıu teıiıabnın tamamlan- etmiftir. 
ması için tayin edil
miş olan miiddetin 
1936 yıla sonuna ka
dar uzatılması, Bal
ye, Karaaydın maden· 
leri işletme şirketinin 
g~tireceği mayi ma. 
deni mahrukabn 1935 
yılı başından başla
mak üzere iiç yıl için 
gümrük ve muamele 
vergiluinoen muaf 
tutuima11, viliyet ida
reai kanununun 58 in
ci maddesi mucibin
ce bir vıliyette daha 
kurulacak olan idare 
heyetlerile iki vali 
umaviDlijinin 1452 sa
yıla kanuaa ikinci 
maddesine baih cet· 
ftlde iç if1eri bakan· 
hiı kamma k•ul
..._, ibtipt ..... ,. 
lan lwnmaun 22 aci 
macldeaini• defittiril· 
mai, ldlltür bakanhjı 
merka tetkillb TUi· 
feleri bamaa ek 
-- llyiba)aaw ka· 
bal ebnittir. 

Ba1em•c-•,.a.k ka
._.., ...... ...-egöre, 
pallgk atel)elerİDe nrilea av anı· 
ip • • • .... k 20 ,.. için-
• .ıu-.k ..... tak.mitler•, 
bağlanmaktadır. Ancak bunun 
içia Yerilmİf olaa • .,..ıann 
pullak ateı,eleria"• .-.ıeme· 
ainde lmftmsb't olma• •• u
hiplerialia ,,-.U,• bclar ve 
bunda 80DI'& prim iatemiye· 
celderiai ytlkea edhuneleri ıart 
koaaleaktaclar. 

Kamutaym b .... ldl toplan
tganda, izerinde koaQfUlan ka
nunlardan Tii1'kiye ile Yugo
ılavya araımda akdedilen Af· 
yo11 andJapasıaın tuclikiae 
dair olan kanun bir pk say· 
laYlann ıöz almasına .. bep 
elmuıtm. 

Bunlardaa AfJn •Jla•ı 
Berç Tlirker Da.- liyıhası 
enctlmeniade 11tlflld&f6 es
aada aldıjl maltmattaa bu 
ife Iİyua karqbnlchjw ve bu 
y&zdea Afyon •abfımızm gilç· 
l&k Ye zarara u;rachtım ılr
dliğilnl .ayliyerek aluslar ku
rumu Afyon kartelinin arf 
keneli menfatıaı glzetenk el ······ ................................... . 
memleketin her tarafı kaa at· 
lJyOl'du. Yıldız muhafız tabur· 
WIDJD debdebe •e, ı•ı•a11na 
,.._. hudu•l•ıtda karlar içe· 
risinde nabet heldiyea zavallı 
nm aakeriınin yiyecek •• Iİ
ceji olup olmadığı bile dlftl
allmıl,ordu. 8 •ne ukerlk et
mek ve buna tıh•mm61 eyle
mek bir teamül hnkmlln6 al
mıştı. 

Bugün kendWle a&.ademe 
ettiii etlöJanın, yann muraaıa 
llİfalllarla parlak apuletlerle 
taltif edildiğim 16ren asker we 
zabitan yüreklerine tq bailı
JOrlarclı. Alçak idareaia, alçak 
ifleriae aefretle ~Jor llHt
ler yağdırıyorlardı. 

Hadatlarda, tiaaJi Anaavut· 
luk ovalanncla kefeuiz yaUll 
T•k şehitlerine rajmea hl
k6mdar isi ArnaYUtlara avuçla 
peralar fhderiyor, ol?lan İsi' a
•6 ihAnlarnaa prkediyordw. 
Ellaual AWllhıllit Myle Wi-

o.lal Bayar 
Ben: TMler ... 'erine de

vw ederek, U.ı'ar kuruma 
afyon brt.&ai sırf para ka
.....,alr ittejiyle ufka 

0

bll
yak .ı,.. ....... eriai W
maye at•ekle ittibam et
mit ve T ... • ~iı 
olduju ıazllue batlı .....,._ 
kısa bir zaman ance bir baçak 
milyoa liralık Wr .... fecla 
•ttitini kayclı•--mk prka 
ithal ı•iha afJonlana kimin 
tuafmAan aolmldujwıu sor-
m1lfblr· 

Afyon aaylan s6zlerini biti· 
rirken ilgıD bakanLklann kura
caldan bir komisyon tarafından 
ba cihetin iyice tetkı9k eclilme
aini istenıiftir. 

Ealdtelair aylaYI Emia S.ıak 
ta Afyon inlıisanam lm-ula
ıunda lllki• olma dllfOace,I 
itaret ederek iaaaai bir dlifiiace 
ile kabul eclilmit olan bir ta
alsll&dla swaclaa twam• 
abi ~ dlaJacla ..W.t 
için aarfMil• afJa•• ylzde 
•beainl Tlrldp ile Ywıoa
layYaDlll iatihaal etmekte olma
ııaa brp yizde on •lfteri 
ltalaamac:b;m ve bu dlşliace
IİDİ tecim we eacliiltri k0111re
-- .. ,.... owaı- .. 
111rada b ... cla ppalan eroin 
kaçakçdığı•ın karteller tara
fından yapıldığım • e bunlann 
.... ,. ıinlllderiai ileri ..... 
•Ofttb'. 

Emia Sazak sldll6 bitirir
ken m-.Jenia ebemai,.ti ise· 
rine nazarı dikbb aAetmff 
ve afyoa atıp lflel'İllİD yalnız 
bir l»akanhk, ebaemi Mku
hğı tarafnHtaa kontrol e.tilme
ıinin muvafık olacağını .&yle· 
miıtir. 

Bu saylatlardaa IODra mz 
alaa Ekonomi bakanı Celil B~
yar Afyon hakkıacla baıln 
tatbik edilen muW.ki preuibi 
tekrara 16zum ılrdljlai llJl
yerek bualan muvafık glrmi· 
yealerin lwıuDi taklifte ltalu
makta ıeneat oklekleanı veb• 
teJd:ifY kam11tayda tetkik edi
lerek alim bir tekle ıetiril
mesiaia .._kla elchat- ip
nt ...-a; Wsat .... 

mesele kanun ve uaullerin dr 
iiftirilmetri değildir. Muel• 
Yugoslavya ile aramızda 1apal
mıı olan bir anlqmaam kama
tayca ta.diki itidir.Şimdiye ka• 

dar yapbfımız tecrl• 
beye ıare Yuroalaya 
hükümeti ile birlik• 
te yapt.ğımız bu ifte 
fayda g3rlllmlltfllr.Ve 
bu ,eni değildir. Gr 
çen ydlardanberi tat· 
bik etmekte olduğa· 
muz uaalla yenileamr 
Iİnden ibarettir. V• 
bunda fayda nnla-

EkODOmi balımm.-
._ ....__.e• -

afyon karteliyle ya 
pdaa ala bajlala 
yoa ticaretimizi sa 
rarauiratbiı ve 
telin el albndaa if 
ılrdli& takdirde ta• 
ahbiitleri•izia feıhik 
afyon ticarebmisia 
•erbest l»ınkılma• 
hakkında Bere Tilrket 
tarafmdan :verilmif 
lan takrir okunmllft 
reddedilmit ve kan 
ka~ul olunmuıtur. 

Bundan sonra • 
tal tekerin topt 
sabı flatımn ve ke1• 

me ıekerin de yiralİ 
Mkiz karp inchm. 

sini fizetea k&DUll liyi-.-ı 
ikltmeleriae ıeçilmlftir. 
nuaua heyeti umumiyeıi n.,aıPlm"!"!I 
de llz alo sayla•lar 
..... hlldllletilüa Wl trillldeSj 

de kamulaya verdiii tut 
..._to fiatlanmn indirilmellll!! 
aesetea kaaaalanl• sonra ..
kerin de fiatma İlldUea kan .. 
liyilıasını kamulaya verebil~ 
iinclen dola,. cla1daklan kr 
ftllCI ka1cleclerek teker fabri
blarmm maliyet fiatlaruu da• 
ha qajl diifirmelerini Ye bir 
na ifiıı çahtm.Jarı, dıt .... ...., 
lek•tlere ıhderileeek tek 
aaddeler için daha ıeait mr; 
afiyetler werilmesinia • 
pbi bazı isteklerde bu.1-mur 
lar •e ellerinde stok teker br 
landanal.na aranlaa konlll 
malan yolanda kan•a bati 
kayıtlar ilaveaini iate•iprdiı 

Bunlara bqalık v .... Ek 
aoml '-kam CeW Sarar .. k• 
fabrikalara kurmak Ye iMi~ 
ketimizde şeker encllatri 
...__ İçİD kamuta,.. ka« 
mınlarla koydut- W..relef 
aayesinde bu endüstrinin ka 
rulması mümkUn oldu;uau ip• 
ret ederek: bu himayeler de
, f.:tlr; heaOz ı•ri almllllf dr 
fildir. Fakat blkametin tek 
endüstriıini korumak huuuada 
ıa.terdifi bllyük himmete kar 
tek• encla.triaiy~ ilsili olar 
lar lallkamet!e beraber un• 
yürlyerek fedalrlrhktaa çekia• 
•emltlerdir. 

Celll Bayar tekeri ucallat• 
mak için alınmış olan unı..lart 
a,,. ayn kaydederek hlik .. e
tin katlandıja fedakirhklar J•"' 
!Uda fabrikal.na ela üzeri..._ 
bllyllt apohklar almakta olıılmk• 

lanna teker -·trisi tibi 
risklerle dolu bir endüatride 
IRmlarm yapllmıııaın ucak 
bu fabrikalann hGktimet teflratl 
albncla bulunmalarile mieldl9 
oldujunu alylemit Ye bir uraıa 
'2ğraclıklan takdirde bunua eJ-. 
bette nazarı dikkate ........ 
;mı .. , ........ 

Ekonomi bakanı dıt memleket• 
len Japılacak tekerli m .. P 
İblaCllb lfia llu kanunla 



ltın Ve Güzel Kızlar 
Z ,,'ZX/~.7//77:. P.a'1Jt--I '?.tll~lrll•rAIW•I rllfl•lllDIB!GG"•I -l•llli 

":&:'111:'.':' ::svı:ı•CE1-= .. -----~-~!.~~?!~.r.-:;?..~~ , 
Sah· e bir düzine kadar La- sür'atli vasıtalar bulurdu. Hal· 
.u kadın geliyordu, Suya gi- buki Ksiyeng - Lampaugd, Lam-

erkcn "sin,, dedikleri bir bez paugo kadar kısa bir otomo-
~~rçasmdan başka Üzerlerinde bil yolu•dan sonra, trenle doğ-
~r şey yoktu. Bu bez vücut- rudan doğruya Bankoka varı-
.. !ına . sarılarak gövde ve gö- yordu. 
ruslenni gizlerdi. Sonra ya- - Siyam yolile bir mektup 
".aşça ilerlerler, Sini - nehir de- 20 günde Fransaya varır. Hal-
rınfeştikre - santı·m·tre santı·- ı b k" P · "' , u ı arıs gazeteleri ve mek· 
nıetre kald 1 • kı ınr ardı. Neticede tuplar resmi pasta ile buraya 
l rnuzımtırak su altına baldır- ancak üç ayda vanyor. 
~n ve iÖğüsleri açık olarak Morga, Batistanın katlini 

flrerlerdi. Fakat erkeklen"n ·· ·· k ııumru çünün şimdiye kadar 
lllliteceısis bakışı onları hiç noden öğrenemediğini şimdi 
11;.-liı olamazdı. anlıyordu. Bir köşede Tu se-
pa op haline getirdikleri bez vinçle ııülümaüyordu. Siyamlı 
lı rç~ını da bir ellerile başları uşak kendi memle,etinin pos-

ernıde tutarlardı. Mühendis: tasının Fransız postasından 
ka; Bunlar iffetli oldukları daha sür'atli olmasını iftiharla 

Gar da meharetli, dedi. karşılıyordu. 
iİlllrükçü kahkahayı bastı: Banker: 

1n·- T •şekkür olunur ki sa mi- - Bu bizim idaremiz için 

Ji •Yet ileminde daha az iffet- göğüs kabartacak bire.ey demli 
"dirler . . d . k' ., ~· 
b l 

• ııze temın e erım ı - Adam sen de! Tamimler 
un ar t ı· . . J kadın) a Cf ı ve kudreth aşk ırgeç e imize i'eliyor ya! 

ıu arıdır. ( Soara Morga ya •* • 
ç orta&, ·L· b. .. k) Ert · b b h k ·ı -AÖ J 6 gı.ı ır goz atara esı sa a are et ettı er. 

s?n~nıenıe lüzum yok zaten. f Sabah vakti tehir bermutad, 
~ors:uı:adar siz de bunu bili- sarımtırak bir ıisle kaplı idı. 

M 
· Kayıkta şimdi yeni bir yolcu 

0 rra P · · d Y F 
gö d arıse hır mektup var ı. arı ransız, yan An-

n ernıek . . 1 b" şu tav . ıstıyordu. Baunot nam ı ır melez. Bu adam Ksi· 
sıyede bulundu· yeng - Sen ile Luang - Pro· 

d - Karııda, Ksiyen~ - Kong- bank arasındaki köylerden her 
a postaya tı 

daha b k a nız. Siyam yolile çeşid sipariş toplıyordu. Ku-
Gü~;ü~çü "':"r. mat, bakkaliye eşyası ve biç 

re F n n anlatbğına gö- şüphesiz, aksiyon ... 

b ransız postası Luang - Cra- Kurnaz yüzlü çevik bir de-
uaug "e v· Takk ıyentiyan yolile likanlı olan bu gezgin tüccar 

eye kadar . k d oradan it' b ıner ve ancak en ini becerikli bir aşcı ola· 
1 •ren Sa k d k .. t d. S d b ...... .......... Ygona a ar ra gos er ı. enıapur an e· 

. ld ••••••••••• enıt o Uiunu ............... ri Morga ve Renuri böyle eyi 
ı ' evvelce 30-40 "' 
l'..Uruta alınan 1 k 1 yemek yimemişlerdi. Sonra, 

k • er e yapıl-
ma ta olaa bugib. d..ı-• hafif kayık ceryamn en c.id-. . l. ı ma ueaer Y 

~ın . azım olan şekerin bugün detli yerlerini geçerken seyyar 
yırmı kuruşa elde edı'I w. • tüccarla çinli zar oynıyorlardı. .. 1 . ecegını K 
ıoy emif •• bwmna. ,.,: 11-.ıi.,.lit-i~illl! 
~u endüstrinin inkişafı için 
ıcabeden kolaylıkların tetkik 
ed·ı · · mesıne devam olunacağını 
ha.; dederek, tecimen elinde bu
f un.:ın stoklar için hütün arzu· 
lara rağmen bir şekil bulun
IDasına imkan bulunamadığmı 
•e esasen tecimen elinde bulu
nan k. 3 ıe enn -4 bin ton ara-
sında bulunduğunu ve lıaunu• 
d.a memleketin muhtelif yerle
~ne. d~ğılmıı bu1unduğunu say-
eınııtir. 

lbtiklra meydan verilmemesi 
•e uzak yerdeki vatandaşlann 
da ucuz şeker almalarımn te
inin edilmesi yolundaki bir ia· 
teğ1: karşı da iç iıleri bakanı 
Şükrü Kaya karşılık yermiş ve 
delllİftir ki: 
Şeker fiyahada yapılan bu 

enzilit son yıllarda bütün dün
Y~da görülmemiş ekonomik 
bır hadisedir. Bizi bu fedakir
bğa aevkeden bilhassa halkı
lllızın şeker yemesini temin et
ınek içindir. Şeker belli başlı 
b~~ayici zaruriyeden olduğu 
rıbı kuvvetli bir ~dadır da. 
Yapılan fedakarlık ekonomik 
olnaaktan ziyade doğrudan doğ· 
l'lıya ıosyal ve ulusal bir iştir. 
En uzak yerlerdeki yurddatla
rı~ dahi şekeri ucuz yemeleri
ili temin için kanun çıkhğı 
rün ilbaylar, tarbaylar, emir 
~lınış bulunacaklar, ihtikira 
arşı gelecekler ve halkımızın 

kanıutayın yaphiı kanundan 
tanıamiyle müstefid olmalannı 
ttnıin edeceklerdir. 

Bu sözlerden sonra tecimen 
tlinde bnJunan şekerin maliye 
ıneınurları tarafından tesbit 
olunarak yeni kanuna göre ya· ı 
Pılacak satııtan husule gele
cek zarann karşılanması için 
'erilen takrir olunarak redde
di1111iş ve kanun kabul edilmiş· 
tir. 

Kamutay Cuma günü topla
ltacakhr. 

rüyordu. 
Öğleden sonra, bütün gün 

iki gemici ellerinde sırıklarla 
geminin ön tarafında ayakda 
duruyorlardı. Zira Meku~un 
bu kıımı çok kayalıkdı. Bun• 
lann aralarma aıluh kalan 
ağaçlar geçidi bir kat daha 
tehlikeli kıbyordu. Bunlar, or· 
man ıirketlerinin yukan Siyam
da kesdikleri ataçlardı ki 
Saygona kadar bedavadan na
kil edilmek üzere nehre ltıra
kılırdı. 

Sulann yüksek olduiu de
virde Mekong böylece koca
man kereste katarlariyle dolu
dur. bunlara çarpacak gemi
lerin vay haline! Bunun için neh· 
rin etarafında mezarlar eksik 
olmaz. 

Heman her boğazda, cereya
nın çok hızJı oldujıı yerlerde, 
hahrı sayılır Avrupahlann ha
hraaına dikilmiş mermer slitun• 
lar vardır. Orada boğulan me
mur, ieneral veya doktorlar. 

Kam, bir. az iftiharla: 
- Su perileri beyazları sev

mezler! Dedi. 
Fakat bir az ileride, banker. 

yerlileri de daha çok sevmiı 
olacaj'ını gösterdi; tulum iİbi 
şişmiş iki yerli cesedi bir gir
dapta yavaı yavaş dönüyordu. 

- Çünkü, dedi. Kam, bunlar 
su perilerine meydan okumuş
lardı. Ben sizin yerinizde ol
sam, sakınırdım B. Renuçi. 

Şafakla beraber kayık bir 
Siyam köyüne yanaıtı. Ahali 
- yirmi kadar kadın erkek ve 
dört misli çocuk • hemen sahi· 
le koştular. Çinli ile meleı alıı 
veriş yaparken Renuçi banyo 
alan kadınları seyrediyordu. 
Yazık ki bunlar da Ben • Hu
vey Saydekiler kadar mahcub 
cinsinden idiler. 

Bu şehir kızlanaı çekerim 
ümidile banker fotoğrafı itlet-
ti. B · 

Hava paktı için 
Almanların teklifleri -·-. -. 

Almanya diplomatik bir taarruza 
Geçmek cesaretini bulmuştur 

Neue Züricher Zeitung ga
zetesinin Berlin aytarı bildi
riyor : 

İtalyanın doğusal Afrika ih
tilafı içinde ve F ransamn da 
dahili politika güçlükleri kar
şısında bulunmaları ve Hitlerin 
nutkunun ingilterede müsait 
bir akis bırakmış olması gibi 
Ahval Almanyaya diplomatik 
bir taarruza geçmek için ce
saret vermittir. Dem!r daha 
sıcak iken İni'ilterede dövül
mek isteniliyor. 

Alman bava paktı teklifi ile 
Londrada verilen nota, Hitlerin 
Rayhistag' da söylediği kutkun 
müspet hısımlarına dayan-rakta 
ve bu kısımlar notada tebarüz 
ettirilib tavzih o!unmaktadır. 

Almanya, hava Jokarnosuna 
giren taraf bir hücuma uğra
yınca ona yardım etmek taah
hüdünde bulunmağa hazır oldu
ğunu bildirmekte ve bundan baş 
kada ıivil ahalinin muhafazası 
ve harp mıntakası dışında bu ... 
)anan tehirlerle meskenlere 
bomba atılmaması için teminat 
verilmesi hakkında tedbirler 
teklif etmektedir. Prensip iti
barile hava fılosunun tahdidine 
nza ve muvafakat gösterilmek· 
tedir. Notada muayyen rakamlar 
yazılmıştır. Fakat bu husustaki 
temayül, AJmanyanm hava tesli
hat alanında en kuvetli sıarp dev
leti ile beraber tutulacağını 
ıöstermektedir. Sir john Si
mon'un bugünkü Avam kama
rasında s6yledıji nutkunda iz· 
har edilen temaylll, Alman ~k-
Jiflerini müzakere esas ve mev-

•-' 'ipt .... lup 
er ın e bıttahi büytık bir 

memnuniyetle telakki edilmiştir. 
Daha şubatta İngiliz-Fransız 
natasına verilen ilk cevapta 
kullanılan ve hava paktını mu
kabil tarafça birbirinden ay
rılmaz sayılan proiramdan 
ayır•ak maksadını istihdaf 
eden Alman tabiyesi şimdiye 
kadar değişmiyerek ayni kal
mıı •e hatta bu tabiye
•İn muvaffak olacağı hakkın
daki fimit1eri o vakitten beri 
sreçen zaman ile hayli çoğal-

Marmariste 
Bahkçıhk enstltUsU 

Açıhyor 
Uzun za•andanberi ekono

mi bakanlıiınca süngercilili 
hakkında yapılmakta olan tet-
kikaba ıona erdijini öirendik. 

Sünger tecimi ile uğraşan 

memleketlerin bu husustaki ni
zamnameleri tercüme edilmit 
ve memleketimize uygun bir de 
Jiyıba haz1rlanmış ve ıtinıer 
dalııçlannın daha verimli ça
·lışabilmeleri için Mannariste 
bir kurı açılmaıına karar ve· 
rilmiftir. 

Bu kurı altı hafta ı&recek 
ve mutehassıılar tarafından 
ameli ve nazari dersler veri
lecektir. 

Bundan baıka süngercilik 
ıosyetesi, bu işle alakadar olan
lara avaas teklinde vesait ve
recektir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
naşblar. Fakat banyo alan ka-
dınlar, ıslak vücutlan nzerine 
11 sin ,, lerini indirmiılerdi. 

Renuçi gezgin komisyoncu
ya sordu: 

- Bunlardan birine tekar
rub imkinı yok mu ? 

- Bekleyinir, biraz karanhk 
olunca sizi ıötürliriim. 

Gerçekten, Çinli, melez Ye 
banker ıeceyi geçirdiler. Mor
ıa kayıkta Kamla yalnız kaldı. 

mış ve bu bakımdan zaman 
Almanya lehinde çalışmııbr . 
Geçen bu zaman içinde Al
manyanın tekrar ıilllılanma ka
ran verilmiı ve buna kartı da 
Fransız· Rus paktı yapılmlf 
ve genel bir doru pakb yapıl
ması huıu•undaki allkalar so
ğutulmuştur. 

4 Haziranda Londrada baı
layacak olan filo konfcransmda 
Alman delegelerinin hırçınlık 
yapacakları beklenemez. Yük
seklerden ortaya atılan ilk ta
lepler, Almanyanın umumi ha
rekat planları zenciriaden yal
nız tek bir parça teşkil etmek
tedir. Bu planlar Londra ka
binesini ve İngiliz efkin umu
miyesini daima teslihat tahdi
datına ait müsbet meselelerle 
oyalayarak İngiltereyi Tuna 
meselesinden uzak tutmağı is
tihdaf ediyor. 

Bugün Alman - İtalyan mü· 
nasebetlerinde hakim olan eyi
leşmit hava buradaki matbuatua 
tuttuiu politikaya ve istihba
rat işlerine de tesir etmiştir. 
Daha on gün evveline gelin
ceye kadar Alman gazeteleri 
Habeşistan hakkındaki sempa
tilerini açıkça g&ıtermekteler 

iken ve Addiı - Ababaya pn
derdikleri aytarlannm pha1 
intibalannı neıretm.ekte hiçbir 
hudut gözetmezler iken timdi 
şiddetli bir ihtiyatlıiı'hk hlkim
dir .. Ma)'JS nihayetinde Romada 
toplanması mukarrer olan Tuna 
konferansının mükerrer defalar 
talik edilmesi, doiu müzakere
lerintn akim kaldığı ve bunun 
yerine Berlia ile Roma ara• 
sında bir modüs vivendi 
vücuda retirilerek bu suret
le Avusturya meselesinin daha 
bir müddet muallakta bırakı
lacağı hakkında Almanyanın 
beslediii ümitleri takviye ede
cek mahiyettedir. 

Zemini dikkatle iskandil eden 
Wilhelmestras diplomasisinin 
general Göringin Balkanlarda 
yaptığı siyasi mahiyetteki baJ 
ayı seyahatını memnuniyetle 
karşılamamasının sebebi pek 
kolaylıkla anlaşılır. 

Şehir içinde 
Yol kesmek istemişler 

Evvelki ıece saat yirmi içte 
SOmer gazinonndaa araba Ue 
evlerine gitmekte olan Utif 
usta kansı bayan Fatma Ye 
Atı.durrahman kw bayan Saai
yenin biadikleri araba Gazibul· 
varından geçerken tecayüze 
uğramıfbr.K.r11yakalı maruıoı. 

Mchmedle bir arkadaıı ara

baya atlıyarak kadınlan zorla 
gitürmej'e t..Ublia • .....,.r 
ve dliYm&ılerdir. O sırada N-
yan Suiyenin çantasından bet 
lirası da aıırılınlfbr. Zabıtaca 
tahkikata baflanm•tbr. 

••• 
Berberler sandıiı 

İzmir berberler birliğinin ta
avun aandıfı 1'ğvedilmiftir. 

Hakim tayini 
Ôdemiı belediye bekimJifine 

tayin eclihnit olan bay Htinaü 
yeni itine baılamııbr. 

Bıçak tatımıt 
F evzipaşa bulvanada Mah

mud oğlu Ahmet ve Ahmet 
otlu Hasanda birer bıçak bu-
lunmuıtur. 

Nihad İrıboz 
Bir haftadır huta olarak yat

•akta bulunan hqent enıtitü
aü mtıdlirU bay Nihat İriboZU11 
iyiliie ylı tattupnu se'fİDç)• 
duyduk. Aziz arkadapmııa~ . 

Manisa öğretmenleri 
Bergamaya gidiyorlar 
Öğretmenler önlükleri gezecekler 

··-·-· . rd Şehrimizde tetkik gezintiıi halinde ıiderek tetkikle • 
yapmakta olan Manisa öğret- lunmu,Iardır. Saat 18 de 
•enlerindea 150 kitifik grup babada Erkek &ğretmen ot.• 
dün de muhtelif aneueaeleri salonunda toplanarak ilk t 
ıezmişlerdir. sat ispektörlerindu bay 

Sabahleyin saat dokuzda top- lnaa tarahndan Cmnh·Dll'iWıll 
lanan öj-retmenler Cumhuriyet terbiyeai konulu konf:en-11 
kız aan'at enstitüsü ile eadil· dinlemitler, konferanstan 
\ri, Necati bey, Hakimiyeti mekteb salonunda ~onuldlaı. nı 
milliye, Halitbey mekteplerin- bir çay fi)leni verilmif, 
deki ıergileri gezmiflerdir. Ser· hasbihaller yapılmıfbr·f M~ 
ıilerde İzmir öğretmenleri ken- geze• 6jretmenlere zmır 
lerini karşılayarak izahat ver- retmenleri. _tarafından. akf81'-
mişlerdir. Miıakı millı mektebinde Wr 

Öğretmenler İlbaylık aalo· ziyafet Yerilmiıtir. Ziyafet çok 
nunda ilbay General Khım neı'eli geçmiıtir. 
Diriği ziyaret ederek Muiaa Konu~ bup özel \htiI:Z; 
x.. tm nl · • • )arını temm eClerek m vgre e ennm aevgı Ye Ay- Ot blal 
gılannı bildir . (erdir. bba rezecekler ve y~rm o .. 

.. .. ~.. Y le Bergamaya piecekler, n. 
koy burosuna goturerek köy ö tflk'leriai zi-... t ~ 
k Jk h k • • • -'-- l'ama D ı--a ınma are eti ıçm yapuam celderdir. Bergamaya gıderkea 
Ye yapılacak olan İf)er hakkın- Menemen öiretmenler birlill 
da izahat vermiştir. kendilerini kartılayacak ve K• 

Ôileden aonn hükamet IHliy mektebinde bir müddet 
önünden bet otobllse tak•im kalacaklardır. bmir öğretmea-
olan öğretmenler Urlanın Kızıl (eri Maniaah meslektaşlanm ha· 
bahçe, Bornovanın Pınarbqı raretli şekilde uğurlayacaklar-
ve Naldaken k&ylerine iki grup dır. 

••••• 
Cuma ovası 
Haberleri 
Cumaovaıı, 12 (Ôzel) 

Köy ıünden pne pzellet
mekte, düzene girmektedir. 
Y ağmursuzluj'a rağmea bura
lann tntünleri pek iyidir bağ
larda çok bolluk vardır. 

Spor 
Şaşal kaynagı dinçlik yurdu 

sporcuları Görecelilerle yap
bkları bir maçta Görecelilerin 

lzmirden getirdikleri diSrt 
oyuncuya rağmen Şaf&l kay

naiı sporculan 0-3 ile üstibı 

telmitlerclir. Şqal bynajliml 
bu 6stüal0ğtin6 ı&ren birçok 
kimseler derhal büyük arma
ğ'anlar edeceklerine aiiz vermiı 
)erdir Komunbay ekrem on lira, 
Karakuyu muhtan Hamza bq 
lira ve Karakuyulu Ali çavu
ıun Mustafa da bet lira Yer
mişlerdir. 

Diğer noksanlar da bugün 
yarın bitirilecektir. 

Klnderhaymlar 
Hazirauın on betinde açıla

cak KinderhR ymın Değirmen 
dere ile birlikte ve bir pro
gram altında yapılması düşii
nülmektedir noksanlar tamam
lanmıştır yiyecek içeçek ip 
ile bu itin yeri ve ~eliti dii
zenlenecektir. -NUfue lflerl 

Son gilnlerde Yiliyet nlfu 
itlerinin artmuı llzerine Foça 
nüfua memuru bay Zeki lzmire 
çajınlarak merkez nifua ifle· 
rinde çalıtmağa batlamlfbr. 

Japonya 
Yeni flrsallar glzll1or 
Kainkinı 12 (A.A) - Japoa 

hlldimeti Sahar bölgesinde Ja
ponlara kartı yapılan hareket• 
leri ıiddetle protesto •tmiftİr· 

Yetkili çevealerden bildiril
dijia• pn KYuhmg o.,._. 
şefleri Sabarda Mançukuoda 
Japonlara kartı yaphüı han• 
ketleri durdmmak için fiddetl 
tedbirler almayı kararlqbnmf
lardır. Bu 9efler ıeneral Ş-ı 
Sen Juaa ordulannm Salaar 
ilinden çekilme hareketine de 
kumanda edeceklerdir. 

Varşova'da 
Döviz Ofisi 
Varşova, 12 (A.A) - Ôzel 

bir dövi1 ofiıi kurulacakbr. 
Bu ofis yabancı paralan, altua 

·ve kıymetli madenler ihracab 
için ruhsatiyeler verecektir. 
Danzis şehrinin para111 olan 
Guldenin ihracı da daralbla· 
caktır. 

Çakırı da 
Deprenme 
Çankın, 12 (A.A) - Buıe

ce saat 22 ye 15 kala ıelui
mizde biri hafif ve diğeri biraz 
şiddetli iki deprenme o)mllftur. 
Zarar yoktur. 

Fransa-Almanya 
PARIS 13 (A.A) - Fran· 

sa-Almanya tecim andlafDlaSJ• 
nın geçen ay Fraasa tarafın· 
dan bozulması tızerine yeai 
bir andlaıma yapılmuı IÇlll 
Berlinde görüşmelere bqlana-
cakbr. 

C. H. 1 *. Tilkilik ahiyesi 

zmir ödemiş tenezzüh·· 
16 Haziran 1935 Pazar günü 

Gölcük - Bozdağ - Adagide - Adagüme 
Birgiye ~decek yolculara lüzumu kadar otobüs ve oto

mobil temini için Ödemlf prbaylığı timcliden hazırhğa 
batlamıı ve aıgari fiyatlan teabit etmiştir. 
~Cilcn~ demden yiikaekliii 840, Bozdağın 1027 met

redir. Şehirde hararet en yilksek derecede iken buralarda 
bir bahar havası vardır. Temiz bava, bol su, mükemmel 
bir yayla, GlllcUkta kaJ ık gezlntllerl 

lzmir - Ôdeıııit bilet fiyatları. 
1 inci mevki bilet 150 kuruş 
2 inci mevki bilet 125 kuruş 
3 ün~ü mevki bilet 100 kuruştur 
Tremn hareket ıaatları biletler üzen.de yazılıdı. 

yolcular treae binemeıler. 
Bilet utı, 1arlerl 

Ayclm demiryolu ıehir kalemi (Kerestecilerde) Alsancak 
Ye Kemer iatuyolllan, Tilkilik bay Faik eczahanesi Kemer 
altı Sem · · a eczalaaneti.. 5-6 81 



Sahife e Yeni Asır 
e::: :::::::sa 

Kadın ve moda 
Bayanlar kullandığınız pudranın 
renginize uygun olmasına bakınız 

• •öın güzel olmak, iÜzel 
görünmek için ne kadar him
met sarfebe yeri vardır. Zira 
kadınlıkta asi olan güzelliktir. 
Çolc defa bayanların bu gü
zelleıme işine, yanlış mctodlara 
değer vermeleri yüzünden, çir
kinliğe devirdikleri, gençliğin 
kendisi•• haa olan taze tenini 
ihtiyarlattıkları iÖrülmüştür. Şu 
çehre makiyajı yok mu bu en 
ehemmiyetli bir iştir. Ylizüne 
pudra süren bayan bir çok 
şeyleri gözönünde tutmağa 

mecburdur. Pudra, tenin 
düzlil,iünil temın eden en 

ıyı vasıtadır. Hatları yu

muşatır. Çehrenin iÖrünüşünü 
sadeleştirir. Küçük cilt kusur
larını örter. Hepsi bu kadar .. 
Pudradan daha başka bir hiz
met, cilde renk vermek gibi 
bir hizmet beklenemez. Renkli 
pudralar cildi boyamak için cil
din ierçek rengine uymak 
içmdir. Esmer olan çok beyaz 
bir pudra ile beyazlaşmıya, 
veya pembe pudra ile gülrenk 
bir ten kazanma,ia çalış1aaları 
beyhudedir. Esmere yarzşan 
esmer pudradır. Bunun gibi 
tabii olarak beyaz ve pembe 
yanaklı olan i•nç kızların çok 
spor )aparak tunçlaıan çehre-
•••••• •.•......•.....•.•.•.•.............. 

Normandi 
I-Iavr'de 

Havr, 13 (A.A) - Norman
di vapuru gidiı süresinden 
{müddetinden) 23 dakika ka
zanmak suretiyle saat 18 de 
buraya gelmiıtir. Deniz yüzba
şısı Paris adındaki deniz uça
iı gemi açıkta iken ÜZ\!rinden 
uçmu~ur. 

'..//Ahfit.f/Vl'J'4tl'JY~1i"' (Y( //ı 
' Kadın okurlarımıza mevsımın 

en şık bir ıapka modeli ile iki 
elbiH modelini veriyoruz. 

Bu hasır ıapkalar beyaz veya 
siyah o1abilir. Ô11deki çiçeğile 
gayet sade ve güzeldir. 

Elbise modıdimiz kaplı ve 
kapıız bir şehir elbisesini gös
termektedir. Açık veya deniz 
mavisi krep Ankaradan yapıl
mıştır. Yakalar beyaz pikelidir. 

Jit!/.i// LJr:z7Z!77~..7//77/777 ////A.77/:J 

1 

Jere benzemeğe çalışmaları da Kaliteleri düşklin olan bazı 
yanlıştır. Zira sarı pudra onlara pirinç pudr~larmın cildde ne 
İhtiyarlatır. Cildlerinin tazeliği- kadar büyük tahribat }\apabi-
le hiç uyu,maz. Şu halde ku- leceğiııi anlamak için bunları 
sursuz bir pudra, kadın çeh- mikroskobik bir muayeneden 
resinin rengine uyan pudradır. geçirmek yeter. Bayaıılar cil-
Pudranın cildi tahrip eden dinizin güzelliğini ve gençliğini 
maddelerden yapılıp yapılma- korumak isteyorsanız adi pud-
dığına da dikkat etmelidir. ralar kullanmaktan sakınınız. 
•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

\ L ı ı h I ı 111 , j,, I rır il ' 11. lııwııluı l flill.ı·tlm· l.ulı.liı il i' 

, f, J 11 oltır ıh l.ftfmlu 11 ııııa eb lılt. lfOf'tlmı -:- ı lıl/ 11/ 

I I , .. ,,. lıııfıtf/lllj01' 

Son Dakika • • ... -. . . . . 

Atina 13 (Ö.D)- Seçimden 
sonr11 Yunani!tanda rejim mü
nakaşası devam etmektedir. 
Eski Gumhuriyetçi parti baş-. 
kanları seçimde kralcılık bay
rağını taıuııış olan Metaksas 
partisinin ekseriyeti teplıyama
mas.nı halkın kralcılık aley
hinde oy verdiğine delil sayı
yor ve ar ı ık plebisite lüzum 
ka~mndığını söyJiyorlar. Gene
ral Metaksas ise, hükurt•et nam
zetlerin:n de propagandalarında 
kend'!erini kralcı olarak bil
dirdiklerini iJer sürerek ekse
riyetin krallık lehinde olduğunu 
\'e plebisit yapılmadan kralın 
gelebileceğini söyliyor ... 

Hükiin,etin düşünccsını ya
zan "Proiya,. gazetesi her iki 

b . "N tarafa şu ceva ı verıyor: o 
cumhuriyetçilerin, ne Metaksa
sın hakkı yoktur. Seçim rejim 
meselesi üzerinde yapılmamış
tır. Hükumete oy verenlerin 
ekseriyeti, seçimden sonra ple--

bisit yapılacağı vadini kabul ı 
ederek böyle yapmışlardır. Bu
nun içil\ bu plebisit yapılacak
tır. Bütü11 partiler bu pl~bisit 
neticesine saygı göstereceklerini 
evciden kabul etmelidirler. Zira 
başında ister Cumhur Reisi, 
ister kral olsun, bir demokrasi 
her zaman demokrasidir ve 
aradaki fark pek azdır. Bu 
demokrasinin başında bir kral 
olması mı, olmaması mı lazım 

ıeldiğini halk söyliyccektir. 
Krallık lehinde karar veri-
lirse, bu nihayet meşruti 
bir krallık olabilir ve Yu-
nanistanda kra1lar hiç bir 
zaman bundan fazla bir sala-
hiyeti haiz olmamışlardır. Eğer 
krallık lehinde karar verilir-
se, Yunan kralı halk ha
kimiyetinin daimi teminatçısı, 
fırkaların üstünde ulusal bir
liğin koruyucusu, iç sükunetin 
ve devlet binasında istikrarın 
dayanıcısı olacaktır.,. 

Atina : 13 (Ö.D.) - Başba-

kaft rejim hakkında blcbisitin 
yapılacaj'ını söylemiı ve de
miıtir ki: " Zaten bunu halka 
lcatiyen vadetmiıtik. Fazla ola
rak rejim münakaıalanna son 
çekmek için de buna lüzum 
vardır.,, 

Plebisit Eylül veya en 
geç Teşrinievvel baıında ya
pılacak ve nasıl yapılacağı da 
Cumhur reısının baılcanlığı 
altında parti başkanları tara
fından görüşülecektir. B. Kon
dilis de buna benzer beyanat· 
ta bulunmuştur: 

" Kralcılurın hezimetini Lcral
cılık fikrinin hezimeti sayarım. 
Eğer hükumete karşı olan liı
tclcr bazı mıntakalarda az gö
rülemiyecek rey toplamışlarsa, 
bunu kralcılık bayrai'ı altında 
görünmelerine borçludurlar. 
Bunun için, kralcıların hezime
tini cumhuriyctçıliğin bir zaferi 
sayamam. Bu sebeple plebisit 
yzpılacakbr. " 

lngilizlerin şaşkınlığı 
ltalyan gazeteleri Habeş meselesinde 
lngiltereye hücumda devam ediyorlar 

Romada neşrolunan İl T e- Biz ne eşek ve ne de yılan 
vere gazetesi aıağıdaki maka- olmak istiyoruz. Bu zehirli sı- 1 
leyi netretmittir. yasayı lniilizlere bırakıyoruz. 

hiyctte bulunması esas vazi
fesini rörür. iki mütemlekemiz 
ise ancak deniz yolu ile ve 

uzun bir mesafeden birbirilc İngHizlerin sabrı tükenmiş Bizim tarihmiz, şanh ve şerefli 
olsa bile ırklarına mahsus olan andlarla doludur. münasebette bulunabilirler. 
ve Hindistanlıların, Mısırlıların Cecil Rhodes ise diyor ki: Binaenaleyh ltalyanın vaziyeti 
Çinlilerin ve Boerlcrin pek Yara, başkaların kanından do- pek endişelidir. Bugün Avrupa 
ala bildikleri saffetlerinden bir ğar. devletlerinin Italyan _ Hebeş 
şey kaybetmiş değildirler. Bir lngifizin dostlui'u karşı- ihtilafında güttükleri siyasa, 
Eğer tarih sayfaları karıştı- sındakinin hamakatından cto- dolayısilc Addis Ababa bükü-

l 1807 1 l" )ayıdır. . metinin Italyaya karcı dik ka-rılacak o ursa yı ı· ey u- il Olornale D'ltalla ., 
lünde Kopenhaıı!da yaptıkları falı bir vaziyet almasına sebe-

v ı · ı v Yazıyor biyet vermiştir. Avrupa devlet-yagma arın ınsan ıgın yuzunu Mussolini, ltalya ile Habeşı's-
k k d d 1 · leri bu hususta büyük bir mes-ızartaca erece e görü i.ır. tan arasında bir anlaşma mu"m-

. k uliyet yüklenmi~lerdir. iğrendiren şiddet değil, fa at kün olmıyacaiını ve bu hususta 
h' b' ·· "t b I Bununla beraber Italya dal-

bu iş şiddetin insaniyet mena- ıç ır umı es enemiyeceğini, gın değildir. ltalya bu endi~e-
fönin her şeye tefevvuk etti~İ parlamentoda söylemiştir. ler karşısında silah ile cevabı-
felsefesi adile yapılmasıdır. Habeşist&nın aıkeri kuvveti nı verecektir. 
Buna rl'yak5rlıkk felsefesi de- bir milyon tahmin edılmektedir. d' · d' · I 

ltalya ken ıne çız ığı yo u 
nilir. Tabii bu miktar hemen hesaba takib etmektedir. Haklarını hi-

Bir büyük ulus şiddetli ola- giremez. Lakin Habeş hükumeti mayc etmek için lazım olan 
bilir lakin iki yüzlü olamaz. üç ve ya dört yüz bin askeri vazifesini ifa edecektir. Arsıu-

L~rt Roberts'in Boer çoculc- meydana çıkaracağı şüphesiz- lusal matbuat polemiklerine hiç 
· d d dir. Bu muazzam kuvvet bütün bir ehemmiyet veremeyiz. Bun-larını anne'erin en ayır ıiı za- b 

l d l k d. süet bakımlardan iyi İr \•azi - Jar husus·ı menfaatlar ı'çı"n ger-mnn Boer rn ın atının en ı 
"h 1 t"LI · · yelte bulunmaktadır. Habeşis- çekligv i unutturmak istiyorlar. çocuklarını ı ma et ı"' erım 

tanın arzu ettiği vakitte kuv- Italya, her ihtimale karşı ve 
iddia etmesi haksızlık idi. v·tlerı'nı' bı'rleştı"rerek bı"rbı'rı'n- ı· d k" · ·ı k d 

• bütün e ın e ı vcsaıt ı e en i İngiliz askerleri Çindcki Es- den ayrı bulunan iki müstem- haklarını ve menfaatını takib 
tntı sarayını yıktıklarında " bu lekcmizi tehdit edecek bir ma- ve kuvveden fi'le çıkaracaktır. 
saray çok büyük olduğu için -------ııa:ı:w.-... cı:~-------
yakdıklarını " iddin etmişlerdir. 

General Cntheart, Kronen
borg kalesini Kopenhag Lima
nının ve bütiin filonun teslimi
ni istediği zam~n Danimarka
lılara hiç bir fenalık olmıyaca
ğmı vadetmişti. Bunların İngil-

Sako har hı bitti 
Barış protokolu imza edildi 

Konferans 
tercnin sadakat ve namusuna Bucr.osayres, 13 (A.A) 
tevdi edilmiş bir emanet oldu- Sako barış protokolu ımza 

h edilmiıtir.:Bu protokola göre ğu söylenmişti. General Cat e- Bolivya ve Paraguay dış işleri 
art bunları elde t<:tlikten sonra 

· bakanları arayc giren deylct-şehrj bombardıman ctmış ve b d d k 
ler gru un an aşağı a i sağ-

bütün filoyu yakmıştır. lamak için hemen barış kon-
İngilizler bu rüya felsefeleri feransını toplantıya çağırmala-

vc kcndiler;ni bir taraftan rını dilemektedirler. 
uluslar sosyetcsinirı ve 2'enel 1 - Anlaşmanın 10 gün 
barı~ın en büyük müdafileri içinde onaylanması, 
gibi zösteriyorlar; diğer taraf- 2 - Kabul edilen prati1c ko-
tan da Afril:a ahvalinden mü- tarma yollarının uygutlanması, 
teessir kalıyorlar. Afrika. in- 3 - Doğrud:m doğruya ko-
gilizler için ihtiyatı bir av- nuşnıalarla bir sonuca vnrıJ-
lama mıntakasıdır, mazsa anlaşmazlığın Lahaye 

Star gazetesi anmaktadır yüksek halcyerinin yargıçlığına 
lci: Italyanlar eğer bir saat verilmesi için bir karar aJın-
zaman içinde bile aralan kal- ması, 
mak isterlerse eıek olmasınlar! 4 - Tutsakların (esirlerin) 

toplanıyor 
değiştirilmesi ve ülkelerine 
gönderlimesi, 

5 - Bir transit ve deniz
cilik rejimi kurulması, 

6 - Ekonomik andlaıma
lar yapılmaıı, 
. 7 - Soravları (mcsuliyetle

rı) saptamak (tesbit etmek) 
için arsıulusal bir komisyonun 
toplanması, 

12 günliik buakışma (müta
reke) esnasında notr (bitaraf) 
bir süel komisyon iki ordunun 
durumu saptayacaktır. Bıra
kışma notr komisyonunun 
harp yerine gelerek işe baş-
lamak için hazır bulunacağı 
günün gece yarısından başlı
yacaktır. iki orduyu birbirinden 
ayıran çizgıyı notr süel ko
misyon kontrol edecektir, 



Joan Cravf ord iş kadını 
Tanınmış yıldız "'i yor ki : Her ! .. adın 

olmalıdır ... Bir meslek sahibi 
Hollyvood-Hazlran 

Y'azan· ,... ~ ., el. -•••••11• • .... _..rav.a.or Bi le: •••••••••••••••••••••••••• , ••••• 
r adın için en zengin ve 

• raayoa•I hayat düsturu bir 
.... ek aabioi olmaktır. Çok 
•manlar kadtlMll ~n ve töbret 
-zanmak için katlanacağı fe-
clakirhktan bahsedilir. Ka 
d.nltğa has olan sevinç ve heşe
~n vaze--eçmesi icap edeceği 
IGylenir. Bunlar saçmadır. Da
'- d~, bu masallar, eski 
llaoaau aMıör. Her kadının 
llalerilli hl .. cak kadar dolu 
1lıa •eıgul btalmasındaa daha 
llael ,ey yoktur. Ben çalış
""Y•cak olsaydım muhakkak 
alütdüm. Mesleğimin ağırlığm
~a11 ula şikayet etmedim . 
• •hahları saat altıda kalkmak 

~ırngelirse bunun ne eheıa
•uy r k k 1 yardır? yataktan çı-

ar en: "işte diğerleri gibi 
~eçen bir .. d h .. .. .. 
h t 

gun a a., sozunu 
a ırırna L • 1 • 

~ d oı e ietırmem. Haya-
lin c~· · 
L •

1 
~ışıınJerden yoksun oJa-

oı eccgı dr .. . ki 
d ı~unceıı asla a ım-

an geçnıcdi. 
Sinemada 

l 
çalışmıyan her 

•es w h <t ..ı_ ege, er sınıfa mtnsup ka-
aı1aları tetk"k . 

• 1 ethnı. Hele çah4-
mıyan, daırn . 
1- ._ b" . a oturan hır mcs-
9K, ır ış sah"b· l 
d 

1 1 o mıyan ka-
mlara baktım Hep .. t• . · •ı ıs ısnasız 

ıışmanlamıf, tenbellecmi 1 ..l! 

Y .. I . k T ş ermr. 
uz crı va tından evvel . . 

çızgı-

lerle dolmuş, yanakları pcltc-
letmiştir. Çalışan kadında asla 
buna rastgeJinmez. Meslelı.: ka
dını, iş kadını çağları deviren 
Yillarm tahribatından daha yavaş 
uütecssir olur. Seneler onu 
d..ıha az değiştirir. Ve ekseriya 
yıl! ın akışından ihtiyarlıyarak 
degil, gençleşerek çıkarlar. 
~ollyvood'daki artistlerden ço
iUnun seneden srncye genç
le mclerinin sırrı budur. 

Çocuk meselesi 
.. Fi~hakika kadının gençliği 
uıerınde çok mühim amildir. 
Bur: unla beraber şuna inanmış 

.ıoa11 

bulunuyorum kİ bayattaki tec
rlibesınin tam ormas.nı lstiyen 
her kadın bir veya bir çok 
çocuk sahibi olmalıdır. Sinema 
mesleği de analık tadım tat
mıya engel de~ildir. Burada 
evlenenlerin, çoluk çocuk sa
hibi olan artistlerin sayısı göz 
önüne getirilirse bu hakikat 
kendi kendine meydana çıkar. 

Ev fdaresl 
Ev idaresine gelince bu öyle 

ince bir san'athr ki sinema 
yıldızları da diğer her kadın 

ı 11" ı ı lem lınş 9011fe;· n ı~tlılı bfr !fit- JJılly (ımlıl, 

Gı·m.·[01·d 
ııibi bu sanala vakıf olmaktan 
şeref duyar. Zaten bizim itimb: 
bir mektep işidir. Bilhassa son 
zamanlarda her yıldızın ev işlc-

rile bizzat meşgul olduğunu 
görmekteyim. Bu işi yabancı
lara bırakmağa gelmiyor. Zira 
kazandığımız paralar çabuk ha
valanıyor. Bir kaç yıl önce 
bütün çeklerimin yazılmasını 

bile sekreterime bırakırdım. 
Sonradan gördüm ki bankada 
~evcut sandıiım paralar hergün 
bıraz daha suyunu çekmiı-
tir. Hatta bir ~ün ~elmiıti 
ki bankada ki mevduatımın 
bittiğine vakıf olmadan çek 
çekmekte devam ediyordum. 
Bu acı denemelerden sonra 
sekretere veda ettim. Artık 
her işimi kendim görüyoı um. 
Bir nasihata ihtiyacım olur a 
Franchot Ton'nin fikrine miı
r c at ederim. 

Bir il fye 
Franchot baıın geçen ün 

çok manidar s yılabi ece '" bir 
h ·ı - ' s k _ı.cayc an.attı. atın aldığı a -
sıyonlar üzerinden milyonlar 
milyon'ar l~aıanan meşhur bir 
adamın başından geçmiş bir 
va ;a .. 

B:ri l: u milyonere sormuş: 
Satın aldığınız aksiyon

ları ne va kıt satıyorsunuz? 
. Hiç satmam. 
lşte kazancının sırrı ... Böylece 

bu iş adamı bir kumar oyunu 
oynamıyor, parasını karlı aksi
yonlara palasc etmekle kalı
} ordu. Bana gelince ben de 
a siyon aldım mı bir kenara 
koyar ve onu unuturum. Zira 
aldığınızı yeniden satmağa baş
Ja.~ınız. mı spekülasyon kendini 
gosterır. Spekülasyon bir plas
man değil bir Jrnmardır. Ve 
asıl çekinilmesi ı:.z :ngc!en de 
kumardır. 

Ne olursa olcun, günün b:
r:ndc soysal yardım sandık! -
rına muhtaç olmayı i ... tcmem. 
Bütün tedbirlerimize rağmem 
1 azandı \ arımız eriyor. Yıldız
lardan çoğu kazanç! rmdan 
yüzde ellisini kazanç \er isi 
ufarak dc\•lete veriyorlar. 

Suvar.eler 
Çok zamanlar evimde kabul 

5 

Venedik'te bir gece 
---------------------------------------

"Bir günlük kibar kadın ,, la beraber 
Büyük muvaff akiyet kazandı 

Bu hafta tayyare ai11eması· babası olan şeker kralının saf- ı cek bir ziyafete kıbar cliwet-
nıa, rastermekte olduiu "V •· diline harekih, füzuli bir ko- liJer bulmak için bar kızları ve 
nedikte bir gece" filmi lıtan- ca, ıeytan bir hiz••tçi kız serserilerin yetiştirilmesi içia 
bulda olduğu gibi İzmirde tarafından ° kadar i'Üzel süs- yapılan gayretler ve nihayet 
de bUyUk bir muvaffakıyet lenmiştir ki seyredenler kah- vaziyeti anlıyan Nevyork bele-
kazanmıştır. Henüz İzm"ırlı"lerı"n lc~halarla gülmekte ve bedii d zevk içinde heyecana düşmek- iye reisi ile Nevyork valiai-
aesini ilk defa dinledikleri tedirler. nin de ayni merhamet altında 
ve AJmawyada olduğu i'ibi ikinci filme gelince, bu ta- harekete geçerek bu seraeri-
bütün Avrupada altın sesli te- mamen bir Amerikan kafasın- Jer yerine ziyafete hakiki ki-
nör unvanını kazanan Tino dan çıkmıı Amerikalıların ya- barların ıitmesi ve elmacı ka-
Battiera ile güzel Alman yıl- pabileı.:ekleri garibeleri can- dına hakiki bir kibar muame-
dııı Tino Eilers'ia beraber çe- )andıran çok zengin ve çok lesi yapılması hayretle görüle-
Yirdikleri bu şerefli komedi di- güzel bir filmdir. İspanyada cek sahnelerdendir. 
yebiliriz ki bu sene ~ördüi'ümüz tahsilde olup .. ir lspanyol asil- Biri Almanca, diğeri Fran-
filmJerin en güzellerindendir. zadesile nişanlanan kız yine sızca olan bu iki filmi aylar-

Venediğin güzel Gondol kendisini kibar ve asil bir kadın danberi izmirliler beklemekte 
iJemJeri, bilhassa görülmiye olarak bildiren fakir bir elmacı idiler. Her ikisi de bekleyen-
dej'er sahnelerindendir Filmde kadının Amerikalı bir zengin leri memnun edecek derecede 
fakir düşmüş bir Veaedik asil- tarafından merhameten bir güzel oJduklarınc!an, biz ele 
zadesi i!e Amerikalı bir milyar- gün ıçın kıbar kıyafetine okuyucularımıza göğsümüzü ge-
derin lcızı arasında geçen ha- sokulması ve bu arada re gere bu filmleri tavsiye 
kiki bir aşk macerası, bu kızın uğradıkları müşküller, verile- ederiz. ..............•..•..•..... • f • • .... ................................................................................................... .. 
resım erı tertip etmedi~im için 
tenkitlere uğradım. Suvaref er 
kabul resimleri çok pahalıya 
mal olur. Bunları yapmak için 
insanın bir hızmetçi ordusu 
beslemesi lilzımdır. Aynı za
man~a mobilyelerinizin harap 
oldugunu, en kıymetli eş
y~larızın kaybolduğunu da 
gormck mukadderdir. Son za
man'arda 23 dostumu bazı zi
yaı etlerle birlikte devam et
mief m. Evimde birkaç defa 23 
ki iye yetecek kadar gümüş 
takını arı vardı. Davetliferim 
gittil.tcn sonra yalnız on se
kiz takım kaldığını diğerlerinin 
esrarengiz bir surette kay
bolduğunu gördüm,, 

i. c. 
Bertin stüdyosunda 

Bernar Şavın eserinden alı
nan Pygmalion Berlin stüdyo
larında sahneye konulacaktır. 

Enfes yalan filnıinin Fransızca 
versiyonunu J an Boycr oynı
yacal tır. B ş rolü LiJian Har
vey d ruhtc edecektir. 

Hollyvood'ta 
Marlen Dietrich inci gerdan

lık filmini çev"rme
0

e başlamış
tır. Klodct Kolb~r t P tronu 
ile evlendi ) filmini, jeanne 
Harlov " Sekreter aleyhindeki 
zevce ,. filmini çevireceklerdir. 1111 ı ı1 1 1 ()' " l/ 1 !/ 
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Tarihi Tefrika 
ikinci Kısım No. "a•,. • 

Her gangsterin arkasında 
ölümün gölgesinde bir kadın hayali 

belirir - Cinayet aleminde 
yaşayan kadınların kanlı maceraları .. 

Kraliçe Elizabetin gittikçe 
Karnı şişmekte idi 

!l) a krah ikinci filip, Av
pada mutlak bir katoliklik 

aıyasası takip etmekte idi. Bü
tan emeli Avrupayı baştan başa 
katolikleştirmekti. Londra el
plİ olan papas Akita, Dude
eyin hemşiresi tarafından ya 
pılan teklifleri hükümdanna 
.bildirmekte geç kalmamıştı. 
F"dip için bu, kaybedilecek koz
ludan değildi. Zaten Elizabe
lin itıkını himaye etmekle, is
panya bir şey de kaybetmiye
ce ti. lngıltere etrafında, o p· 
.ae kadar yaratbğı dlifmanlık
lara kablacak bir yeni düşman 
kalmamışb. Y ui Filip, kraliçe 
Mariden sonra bu memlekete 
yapabileceği dl ......... klaım 
hepsine baş ywmuftu. Şimdi 
bu siyaum• aksini tatbik eder- ı 
ken, yeni kombinezonda mu
yaffak oluna İspanya ve ka
toliklik iJemi buabma yeni 
buı dostlar kazanabilinli. 

lapaaya krala teıebblisiind• 
ıeç galda. EJ9aine cevabmda 
bir taahhiit altıaa girmede• 
ince Kraliça Eliıabetlo dostu
nu niyetlerinde aamimi olup 
olmadıklannı anlamak iatedi
jini bildirdi. lngilterede kato-

&k kilisaaım en kötü dvmna 
tokan Elizabet timdi bu kili· 
1a11ın emrettiii preuipler• uy
pn olarak yaşamap rad miy-

6-?. Elizabetin bu kabil teklif
lere yüz •ermesine imkan ola
mazdı. lapanyol elçisi derhal 
ba kabil dileklerde bulunmak
tan vazgeçilmeaini tavsiye etti. 

Dudeleylerin lapanyol elçili· 
ğiae aidiş relişleri bir kaç haf
ta a&rdü. Bu huıusta muhafaza 
edilen rizliliğe rapen mhayet 
SuiJ vaziyeti öğre•di. Krali:. 
PJI da ukı bil' terusut albna 

almışb. Bir gün Elizabetin bq
papa1a ,u s&zleri söylediiini 
duydu: 

nim evJenmeğe ne niyetim, ne 
de arzum yoktur. Günün bi
rindt böyle bir hevese kapıhp 
ta boynuma ip geçirmek isti
yecek olsam efendinizin reyini 
alacak değilim." 

Bu aa olduğu kadar mnlıak
karane bir ilatardı. lapanyol el-

çişi diplomasinin ya1anlanna 
ne kadar ahtmış olursa olsun 
bu kadar açık bir suiniyete 
rastlamamqb. Hele bir kadın 
tarafından böylece aldatılmayı 

acılann acısı sayıyordu. Nasıl 
olmuştu da bu tuzağa diiş
müşt~. kendisine müracaat eden 
Lady MarJ maaum Mkıtlt hir 
kızdı. ııa,&k bir din ·pinde 
Allabı .. bit tutarak günahlannı 
çıkartmaia gelmişti. Ona na-

sıl olur da inanmazdı. Nihayet 
eyiden eyiye vaziyeti kana-

dıktan sonra bükümdanaa bir 

mektup yazdı. Bu kabil insan-
la hib. -- . ı. na ç ır sozune ınam mı-

yacağuu bildirdi. 
Dudeley, Seailin mukaveme

tini kırmaya azmetmİftİ. Papa 
nezdinde piyette balanda. 
Katerin dö MediçİllİJI taYun· 
bmu yahardı. Hep9i, '1iiti1n 
bu tqebblsleria hepsi mya 

diiftii. Nihayet. bqvunlağu 
kinaMleria ~ birincle,a ~Jİ: 1'ir 
ce•ap alamayan Dadeley Alu-
co adlı bir alşimistc sordu : 

- Kraliçe ile evlenmek için 
ne yapmahyım? Beni hedefime 

eriftirecek bir teshir vasıta

ıına, bir duaya malikmisiniz? 

Ne olursa olsun bana bir çare 
bulunuz. Aleskonun sanabna 
inanı ~dı. Gülerek fU ceva
bı 'Yerdi: 

- Bir çocuk yapınız. Şu 
aihirli aynadan onun bütün 
duygulanna hikim olduğuauzu 
görüyorum. Bu taniyemi ha
kikat yapmağa çalışınız. 

Plçter 
Aynı senenin Eylülünde yeni 

sihirbazla buluşan Dudeleyin 
mülikabndan tam altı av sonra 
Kraliçanın dış görünüşü çok 
deği.pnİftİ. Herkes, saraydaki
ler bunun adam akıllı farkına 
Yarmıtlardı. Aynı ayın on üçün-
de ispanya elçisi efendisine şu 
sabrlan yazıyordu: 

"Günüa en mühim haberi 
taclur: KraJiçaam karnı gize 
batac:ak kadar fİtmiftİr· 

Şlkago... Haziran 
Üç korkunç Aangester! Mil- ı 

yen kardeşlerle Abe Faber 
elektrik iskimlesi üzerinde can 
verdiler. 6 Haziran sabahı, 
bunların elife öldürülen iki po
lisin intikamı ahnmış o1du. Bu 
işdc iki genç kız mühim bir 
rol oynamışblar. Po!is'er öl-
dürüldukten sonra canilerin 
adlannı bun'ann bildirdiği 
söy endi. Fakat kızlar şiııı
diye kadar her arashrmarlan 
yakayı s yırmağa muvaffak 
oldular. 

Amerikan n mode"'" hay· 
dutlannın hayatında ka
dınlann rol alma!ı yalnız 
bu son vak'ada görülmüs 
değildir. Hemen her birin:n 
hayabna ~a kansı, ya metresi 
çek yakından karışmış. fakat 
yüzlerini gizli tutmuşlardır. 
bununla beraber hu esraren
giz kadınlar Amerikan dram
lannın en çekici kahramanJa
ndır. Yalnız fU var ki bu 
dramlar birbirine pek benzer! 
Hepsi ya bir tabanca kurpmi
le, ya nndan k6şesiyle sona 
erer! 

Maceralar ••• 
Meaell Jobn Dil ngerin met-

resi olan kwl aaçh Evlin 
Frestia hiklyesini dinleyiniz! 

Bu Şavano-Viskonsin aya
letinde bir kwl derili kabile
ainde doğınut bir melezdi. Bu 
kewaelak tloim, genç kadın 
81nemalanta 'ba.Jnm Oldaiu 
fiizel elbiseleri, ktirkleri, oto-
mobilleri mücevherleri verecek 
erkeği beklemekten başka 
ümit bırakmıyordu. 

llk bir adım! Büyük san'ab 
olmamakla beraber Evlin dan
ıözlüğe atılmış, doğduğu mem
leketi bırakmış, macera peşine 
atılmıştı. Ve bir gün ... 

Bir gün Con Dilinger cina
yetlerinin verdiği töhretle, yüz
süz v~ cür' etkir olarak, karıı
aına ç.ıkb. Onunla birlikte sö
nük 'Ye istikbalsiz daıuöz ha
yab nihayete irecekti. Kan mı 
var? ne ehemmiyeti var! Eve
linin iptida gözleri kamaşb, 
sonra kalbine sevda girdi .. 

Coo Dilinrer kendisini her 
taraftan arayan polislerin ağ
larını gittikçe daha sıklaşarak 
etrafında hissettiği zaman vahşi 
ve kızıl Evlin onu kurtarmak 
kuvvetini bulmuftu. Sen Polda 
pusu kuran mi ralyözler "Halk 
dümanım" boş. yere beklediler. 

- Latincenizi düzeltiniz.Zira 
Lord Robert Dudeleyle izdi
racımı siz yapacaksınız. Artık 
ılpheye yer kalmuuştı. Seail 
bu tqeltbtıail fiddetle protesto 
etti. Sarayda büyük bir heye- 1 

cu l>atgöstermişti. Bir çok 
kimaeler kraliçenin hareketini 
takbih ediyorlardı. Nihayet 
millet te sözünü söyle& Eliza
betin dostu hakkında aiıza ı 
ahamaclık sözJer kalmarDJfb. 
Vindaor sarayının hatmetti ve· 
ıiisii tabasının bu husumetini 
ıafkıahkla rörmüıtü. Dudel~yi 
kendi dizlerinde otunnUf, ya· 
hat ta çoraplarında para arar
ken rösteren karikat&rler hiç 
le hoşuna aitmemİftİ. Bunları 
baJ&ğl buluyor, huıumet hava· 
mma bu pldinden tilnıiniyordu. 

Birçok kimaelerdea we bil
haua Kmliçeyi hergiin g6ren 
birinden öğrendiğime göre Eli- 1 

Evlin Fretet arbk zaferle 
sDJümaiyor. Bununla beraber 
hikimlerine siyle baykll'IDlfb : 

- Onu seviyorum! Eğer ona 
erişebilseydim, timdi kolları 
arasında olacaktım. 

Vaziyetin Jittikçe sarpa ur
dıp giren EJizabet lfdo ile 
birlikte yere serilmeyi kab61 
edecek kadınlardan değildi. 
Açık giz · bir politikacı gibi 
davrandı. He11eyi, kendisine 
atfeclilen bltlbl teıebbnsleri 
inlrlır ediyordu: .,Lady Sudney 
Ye İ.ord Robert Dudeley kendi 
adlanna hau"eket etmifler. Be
nim b6tün bu olanlardu habe
rim yoktur" 16zleriyle husumet 
baftSUU durdurmayı tercih etti. 
Ba kadarla kalmadı. Sizlerine 

.Alaha fala acıhk Yererek lapan· ı 
elpliBi de fD llzlerle hu· ,. 

~llaeb:• •a. kadar çocukça tek-. . = 

zUlel sebedir. " 
l1panyaya kadar •• a bu 

haber sarayda dedikodulu •lôa
ler yapmaktan hili talmallllfb. 
Suil yeni bir dosya bUU'la
mıfb. Yepyeni bir zaıf üzerine 

"' sabrlan JUIDlfb: 
" Kraliçe ile R. Dudeley et-

rafındaki akandal ar.. " ...... _ 
Yatak kıyafetile 
Geziyormuş •• 

Kemerde Armutlu sokağında 
Safiyenia evinde sermaye Ah
met kızı Seher, yatak kıyafeti 
ile sokakta dolqtığmdan ,;a
bıtaca kendisine ihtarda l.ula
nulmuftur. Bundan kızan kadm 
karakola fiderek memurlara 

Jaakarette bulunduğundan adli-

Fakat iki yıl için dünyadan 
uzaklaşbnlan kızıl Evlin timdi 
hapishane köşesinde ıergiizqt 
hayatmm gölıeJeri içine da
lıyor. 

Sigara içen kadın 
Bonni Parkerin macerası da

ha aaldıdır. Bonni Parker için
de büyüdiiğü köhne barlarda 
daima erkek gibi kalın püro
Jar içerek bir nevi şöhret ka
zanan eksantrik bir Amerikan 
kızıydı. Kendisinden daha az 
sefil olmıyan KJayd Barrov ile 
orada buluttu. St-viştiler ve ta
lilerini birleştirler. 

Bunların muhitinde falcılara 
kapalı g6zle inanırlar. Bonni, 
günün birinde, içine daldığı 
yoldan ürkerek bir falcıya 

koıtu ve ondan töyle bir kiğıt 
alda: 
Bir giln heraber dlifecekler 

Şikagodatı bir mmızartı 
Ve Janyaaa ıömiilecelder Miller ve Etel Marşal fakat 
Az kİlllle acıyacak eaki arkaclaşlan bunlann bun-
Poliı ralaahyacak lann çok teY bildilderiai dil· 
Bonni Ye Klayd ölecekler pn6yorlardı. Parlak Ye sefil 

ömürlerini aürüldedikleri kaba-
B&y&cti kadının dediği gibi 1 da luk dakikalan-

oldu· T bu b lis ra ar ' yorgun 
leri iki ~-L 18 meşcatlur poelli: nın sarhoşluğu içinde, lüıum-

-,uun Yi1 anna 1 - 1 bilir" 1 d" kadar k 
1 

• dil auz şey er soy eye er ı. 

ÔldüMıı aquad Boyer.e~ er. Onlan kapatmak ihtiyatsızbk 
... ıara a llDlmn üze- 1 d 

rinde ehnaur, mikemmel bir 
0 

uBr. u. ü & •• '-•-.......... öld:--dü-
b ·ı .k • lb!--ı ır g n, _,.llDIDllı .... 

ı ezı saat ye zengm e ~er 1 Ert · ...;.A.. ·ki k dm otel 
d H • • k di h til er. eıı •-• 1 a var ı. epsmı en aya e _._, __ ~.s k k ay 1-.. öd • ftİ. OWIUU"lllUaD çı ar en, ..-~ ;:.t Boaninln annesi -- imda dört el tabanca duyuldu. 

Icrin dileğine bakmıyarak k zı- Fladelfiyada, ıuız bir tar-
m 'Jj • d d

1 
.. t lanın ortasında iki ceset iki 

ıevgı sın en ayrı yere, or k k al da b-•-..1. 
k!ı tre v x cl.nrd"" aya tapra tın UllBIUU. 

uome naıa gvm u u. E l d" • d" · ö ftlmA•tü 
Amerlkada macera te ırı ın g m ·-r • 

kadını Bu. Dlyamondun ölUmU 
Yine Dallas eyaletinde Bon- Uzun bacakh Cekin dul ka-

ni gibi serglizeştçi diğer bir rııı Bn. Diyamond'da çok ıey 
kadın da güzel yıldız aidle ta- biliyordu. Çeteyi o kadar se· 
nınmışb. Birleıik hükUınetlerin fer takip etmişti ki bir sözle 
ortasında yaşıyan itaatsız sü- herkesi ele verebilirdi. Kocası 
rüler ara11nda büyiiaüştü.Daha yqadıkca ondan korkuyorlardı. 
on bet yqmda iken kardefİnin Fakat nihayet yalnız kaldı. O 
mücadele arkadaıı oldu. Ha- kadar yalnız ki, ceıedi Brok-
rikulide bir biaici idi; tehlikeli laynda yaıadığı küçük apart-
yaşayıŞJ derinden derine se•di. manda bulunduğu za-
Barıt kokusuna lflldı ve kime man zavallı iki güudenberi 
fenalık edeceğini bilemiyerek ölmüştü. Tuvaletleri ve debde-
polislere, kendi yağına arka- beli köstekleri bqka ellere 
daşlarma karşı mücadeleye geçmİftİ. üaerincle fakirce bir 
atıldı. Nihayet günün birinde, rop ve yalmz im dolar bulmı-
poliae teslim etmekle tehdit d& Koeuının cenazelİni kal-
ettiği Floridah bir soypncunan dırtmak için bile ödünç para 

1 atbj'ı kurşunlarla delik deşik alJDJştı. 

\ 
oldu. Kendi cenaze alayında, ra-

Blr P••lman kibeıi ıörü.I.edi. Bu Kiki diye 
j isyan halinde ölen kadınJann anılan Maryon Robertı idi. 
I yanında doğru yola dönenler NeyYorkta Celde bir odada 

l 
de vardır. Meseli Jorj Fdipin yattıp amaan çok defa öliilp6 
metresi olan Loeonara F onten pek yakmdaa r&rdiip için 

haydudun arkasına takılarak artık tehlikeden korkmıyor. Bir 
namuslu bir İfÇİ olan kocasını 
bırakmıfb. Fakat işıkı peliı ıece Diyamonda karıı isyan 
tarafnıdan tepelenince, Loenoro eden çeteler oteli mubaaara 

ederek odalanna sirdiler Y• 
yaphiına hemen pefİman oldu. atq ettiler. Ne Gongatev, ne 
Ve buna slylemek ihtiyatsız· metresine Wr teJ olmadıı. Bir 
lıj'mda bulundu. Geçmiş cina- başka defa yine 8yle. Hatta 
yetlerin bütün hayab için bağ· bu it 0 kadar çok tekerrür 
ladıiı bu muhithn kurtulabile- etti ki Kiki Aşıkım, Albani 
ceğini ummak, bu muhiti eyi randevu otellerinden birinde 
tanımamaktı. Bir gün başka 
haydutlara gCSzcülük etmekten körkütük sarhoı olarak öldü-

istinkif ettiği için onu yere rüldüiü zaman, tuzağa dü-
serdiler. Hastaneye kaldırıldı. şürmekle itham edildi. Haki-
Or ada ölüm sırasında ıöyle ate bu rarip ipldarm her 
diyordu: randevüsli Diyamanda brtı 

Jorj ile ıitmiftim, zira onu bir katil teşebbüıile ay11İ zama-
seviyorum. O Kanadada be- na isabet ediyordu. 
nimle buluşmak 'çin Rişmond- Buglin Maryon Roberta, bu 
dan kaçmışb, Beraberce Va- esld kabara güzeli, kendini 
şingtona ıeldik. unutturmağa çahşıyor ve ıu-

lkl can dostu suyor. Abliksu: bir maceranm 
Bunlar da, haydutlar arası•· mesut ve miUteana bir neticesi. 

dan uıakl•..-k iatiyu iki Bu kadın illmi ldikml albna 
kadın, iki arka~ Flotau _ a.lebildi. 

ı ı x ı ı ın ı ı:zı31rııl 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 
~flar' 

uzum 
Çu. Alıcı 
30 K A Ki:ı.ım 
29 M J Taranto 
15 S Gomel 

11 
Fiat 

11 

• 5 Jiro ve Şü 
80 YckUıı 

10 75 
10 50 
10 50 

Zahire Borsası 
Çu. Alıcı · Fiat 
50 Buğday 5 25 
37 Bakla 4 37 

l 052 K Palamut 180 
187 balye pamuk 50 

10 75 
10 50 
10 50 

s 2s 
4 37 

420 
50 

Para Piyasası 
13-6-1935 

Alış Satış 
Mark 50 25 50 75 
!sterlin 618 50 624 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 15 79 45 
Belga 21 25 21 75 
İtalyan lireti 10 35 10 42 
lsviçre Fran. 40 87 41 25 
Florin 84 95 85 25 
Kr. Çekoslo. 5 24 S Ti 
Austr. Silini 23 50 24 ... 

ltalya 
Cezasızca arsıulu· 

sal anlaşmaları 
Bozamaz 

- Başteraıı biıinc sulıi1ede -
edilen) yer kurulmasım Habeı 
krahna tavmjye ettirmek istedi
ği fikriadedir. İngiltere, Fran
sa ye ltalyaya Habeşistanda 
et&erlik (nü uı) bölgeleri ye
rilecektir. 

Genevieve T obaniıe göre 
koruncak harpten kaçınmak 
için en iyi çaredir. Bayan To
banis İtalyanın 300,000 kilo
nıetre murabbalık bir yer ala
rak Habeşistanın en zengin 
7-W elde edecejini sanmak
tadır. lngiltere Sudan sınınna 
yakın yerlerin yönetimini kon
trol edecektir. Fransaya Yeri
lecek bölge daha belli değildir. 

HUcurnlar bltil mi? 
Paris 13 (A.A) - Matin 

gazetesinin Roma aytarı bal
yan buınmda lngiltereye kartı 
çıkan yazılara bir ıon verildi
iini bildirmektedir. 

Londradaki ltalyan büyük 
elçisi B. Grandi Rom.aya gel
miş Ye ltalyan h6kümetine ln
piz 1'1k6metiDin ff kamoyu
nun düttincelerini bildirmittir. 

Mısırın vazlyeU 
Roma, 13 (A.A) - Mısırda 

çıkan Elhelag gazetesi Hebe, 
meselesinin iç yüzünü gözder 
reçirerek buıünkü dmummı 
oldutunu lilllyor Ye Mmnn bir 
defa daha lngiliz dmlrgui 
yapılmasına llet olmamasam 
hiikümetten istiyor. ...... 
Torbalı köylerinde 

Baş tarafı J inci saAifede
Zühtü Özalp Yaka mahallin• 
gi~erek yaralı Halil ve :Zekiye 
ile canau yatan Fatmayı bal
muılardır. Bir tuaftan ciuyet 
yerinde tahkikat ileri götürl
llrlıa diier taraftan da Bay 
Sabri Akıoy beraberinde ~ti 
jandarma müfrezesile can;ı
var canileria kanh izleri 
Ozerinde takibe koyulmuşlardar. 
Cani l'rabim ve Ali ormanda 
ııkıfbnlautlanbr. Burada ta-
banca ile mukavemete çalq· 
mıılana da yakalannı adaletin 
demir pençeainden kurtarama· 
1111şlardır. Caniler ellerine ke
lepçe takılarak kasabaya ge
tirilmiıtir. Y arahlar, zavallı Mti
rüYvetle birlikte tedavi altına 
alıDllllfbr. 

Cdnileri b&yiik slir'atle ele 
geçiren Sabri Aksoy ile jan· 
darmalanmız varol.unlar. 

A. Hikmet 



t4 Hazıran 1935 

Gaz mas 
• çn e 

Amerikada çıkan Nev Out
look dergisi (Goz: maskeleri 
içinde Avrupa) başlıi"ı albnda 
yazdığı bir betkede diyor ki: 

Avrupa gaz kaygusu için
dedir ve onu dü ünüyor. Ga
zetelerd çıkan birçok haber
ler, okuyuculara sık sık labo
ratuvarlarda ye ive daha öldü- t

1
, 

rucu gazların bulunduğunu 
bildiriyor. 

Le Matin'in, London obser
vcr'in, Romad çıkan Populo
nun sayıfalarında şu yolda so· . 
rulnr görüyorsunuz: 

lperit gazlı bombalarla yüklü 
bir uçak bir şehrin bütün hal· 
kını boğabilir mi? 

Bilmem, bunlar gaz maskesi 
yap n fabrikaların kendi mal· 
larını sürmek için başvurduk
lan bir propaganda yolu mudur? 

Hiç kimsenin gerçek olarak 
birşey bildiii yok; fakat her
kes işlerin biraz daha kötii 
olma andan korkmakta Ye kuş· 
kulanın kt dır. 

Herkes maske alıyor. Paris
liler, yeni evlilerin şehirden 
uzakça yörelerde ufak apart
manları denemeleri gibi, gaz
dan kaçacak sığmaktan dene
mekle uğraşıyorlar. 

Rorna.Iılar, gazdan yaralan
ruıı olanlan taııyacak kamyon 
lar bulmak, hazırlamak peşinde
dirler. Londrahl r "Çlüm çii 
damlası denilen gazın düştügü 
yerde neler yapacaiını anlatan 
kitapları okuyorlar. 

Sözün kısaıı, gaz tehlikesi 
karşısında yaııyan Avrupalıla
rın aylık bütçelerine yeni say
falar giriyor; ıosyal yaıayı,Inrı 

d ğişiyor. 
Cenevredc bulunan rsıulusal 

kızılay sosyetesi merkezi iki 

senedenberidir durup dinlen
meden halkın gaz tehlikesine 
karşı korunm sı için tedbirler 
aramakla uğraımakta, bu ted
birleri kamuya salık vermek· 
tedir. 

1932 yılı danberi bu sosye
tenin çıkardığı gazete, bu ko
nuya ayırdığı kısmında bu sa
vaşın ne sonuçlara varmakta 
olduğu u bildirmektedir. 

Bu sayıfnlar da pek açık 
gösterilmektedir ki bütün Avru
pada sivil halkın herhangi bir 
hücuma karşı korunması için 
tedbirler aranmaktadır. 

Alman halkına baılıca dört 
gaz hakkında bilgi verilmekte 
onların neler yapabiledeği bun
lardan nasıl sakmmak ve ko
runmak gerektiği öiretilmek
tedir. 

Bunlardan bir tanesi (Ak haç) 
adını taşımaktadır ki bir top
luluk içine atıldığı zaman göz 
yaşı vermekte. görmeyi imkan· 
sızl şbrmakta ve sonra ağız
dan burundan k n getirmek
tedir. 

(Yeşil haç) ile (mavi haç) 
ise ciğerlere dokunan bilinmiş 
gazlardır. 

Bu gazlara karşı gözleri ve 
nefes nim üyelerini maskeler 
koruyabilirse de (sarı haç) ya
hut (hardal gazı) denilen gaz-
dan korunmak ıçın giymesi 
ve kullanması hiç de pratik ol
mayan bir türlü urub kullan
mak gerekmektedir. 

Sarı haç (bu gaz, ilk defa 
İp er' de kullanıldığı için ip erit 
adını almıştır.) İnsanın derisin
den içeriye işliyebildiği gibi 
üzerin yağ ürülmüş koruqma 
urubalanndan da geçebilir. 

Alman halkını bu dört tiir
tü gaza ah tırmak için bir Al
man firması içinde tehlike 
vcrmiyecek kadar bunlardan 
bulunan ampülleri bir çanta 
içinde satmaktadır. 

Bu çı.mtılnın yamnd<ı bir de 
ovuncak bir too vardır. AO-ı!ı 

r a 
gaz bu topa konur ve ateı 
edilir. O zaman çıkan duman 
koklanır ve bu suretle bir kim
se bu dört türlü gazın koku
sunu anlamış olur. 

Fransız şehirleri arasında bir 
gaz hücumu yapılacak olursa 
havaya dağılacak toksinleri da
ğıtabilmek için kuvvetli buğu 
düdüklerine ihtiyaç olduğu söy
lenmektedir. 

Son bir kaç ay içerisinde 
Avrupada gaz maskeleri satışı 

büyük bir ölçette artmışbr. Pa· 
ris ve Roma mağazalarının bir 
kısmının camekanlarında gaz 
maskeleri pek göze çarpar bir 
şekilde bulundurulmaktadır. 

llköncelcri 15 dolara satıl
makta olan bu maskeler, son 
zamanlarda piyasaya fazlaca 
çıkarıldığı için 7 dolara kadar 
düşmüştür. 

Yalmz şu vnr ki, gaz mas
keleri takanlar bütün gazlara 
karşt korunamıyor. 

Bügünkü günde Pariste sür
ı:ün olan Alman f encilerinden 
doktor Helmut Klotz, Alman· 
yada yapılan " yeşil gaz ,, ın 
kuru kuru insanı nasıl boğdu
ğunu şöylece anlatmıştır: 

"Hiç bir maskenin karşı ko
yamadığı bu gaz hemen suyuk 
hali11de c ğerlere girmekte ve 
oradan fışkıran kanlar içinde 
insan kendi kanile boğulmak

tadır. 

Bu gaz, havadan ağır oldu· 
ğu için yeraltı sığmakları da 
bundan kaçınmak için bir çare 
olamıyacaktır. 
Gaı maskesi yapanlarla yeni 

ai'ılı gazlar yapanlar arasında 
sürekli bir yarış ve önürdeşme 
vardır ki bunda gaz bulanlar 
ileride bulunuyor. 

Pariste altı ay önce maske ! 
maske diye haykıranlar şimdi: 

- Sığınak, sığmak! diye 
haykırıyorlar. 

Bir firma içerisinde bir ok
sijen takımı bulunan madenden 
bir küçük ·kulübeyi satışa çı
karmııtır. 

Bu kulübenin anahtar deliği 
lcapatıldıktan sonra içerisinde 
8 saat oturmak imkanı olduğu 
söyleniyor. 

Bu kulübe sekiz on kiıiyi 
alabiliyor. O halde bir aile 
iç risine sığmababilir demek
tir .. 

Bunun değeri aşağı yukarı 
90 dolardır. Yer altında tünel
ler kazarak orada büyük sığı
naklar yapmak henüz kaiıd 
üzerinde ta lak halindedir. 

Şimdilik Pariste EnvaJid'de 
ve Versaydaki hasta yurtl rı 
için gereken sığınaklar bitiril
miş bulunuyor. 

Versay' da orta zamanlardan 
kalma bir şato bodrumu bes 
altı yüz kişi kavnyabilecck bir 
ığnak haline konulmuştur. 

ltalya, bir harp çıktığı za
man bütün bir şehir halkını 

birden boşaltacak planlar ha
zırlamaktadır .Bir şehir için bu
lunmaları asığlı gürülmiyenler 
böyle zamanlarda taşraya, köy
lere, hısımlarının yanına, yahut 
eğreti olarak yaptırılmış bara
ka 'ara gönderileceklerdir. 

Şehirde bulunmaları gere
kenler de gündüzün şehirde 
kimya tctbirJerilc lrnrunac k, 
geceleri şehir dışıadaki kamp
lara gideceklerdir. 

Böyle zamanlarda nasıl dav
ranılacağını bildiren sözler 
gramofon pliiklarma alınmışhr 

ve bu pi klar genıJ ölçette 
satılmaktadır. 

Sivil halkm hava tehlikesin 
karşı korunması konusunda, 
Fransa topraklarının korunma-
S? genel ispckteri General 
Düşen 'in söylediği şu sözler 
çok öncm1idir: 

" Biz bombalara ve 2azlara 

Ten• Asır 
:sahile u 

Stanley 
Nöye Viner Jurnal gazete

ıinin Londra aytan gazetesine 
yazıyor: 

Baldvin son yirmi yıllık lngi· 
liz siyasasında hiçbir zrkada
şına benzemiyen bir yer tut
maktadır. Çoğu hendisi ile 
ayni yaşta olan arkadaşların

dan erteğinde pek salmılı dav
ranmak bakımındnn ayrılmak
tadır. Bakan olma1.dan ön
ce bu yer için bütün parti ar
lrndnşlarmı ileri sürmüştü. 
Baldvin, lcendisini hiçbir za
man aşırı bir bı rs :ı lrnphtma
mış, babasının ö'ümünden son
ra açık kalmış olan par:~men

todaki yer kendi'3:nc yetmiş, 
klasik edebiyat!~ , ar tar::1i ile 
:.rkeo!oji ile uğraşma~·ı bütün 
siynsa ve spor iş)erile u~rttş

mağa öncylem:ştir. O, aknde 
milerde yüksek onursal y .:; ı 'ere 
şeref ve etki kazatıırak gaye
sile oturtulmnmıs olan m r; ltcre 
nin pek az devlet adaların

dan biridir. Eğer Baldvin 
klasik birliğin başkanı. Glaskov 
Kembriç ve Sen Andrcv ün:
versitclerinin şansöHycsi bulun
muşsa, Britanya müzesinin ko
misyonunda ve Nasiyonal gale
ri' de yeri ve oyu varsa, dört 
dane üniversiteye onursal dok
tor seç.ilmiş ve üniversite ku
lübünün üyesi bulunuyorsa, bü
tün bunlar kendisinin ilme kar
şı yakın ve çok kuvvetli olan 
ilgisine bir kanıt olmaktadır. 

ilimmen çevenlerinde bulun· 
mak insanığ etüdlcrle uğraşmak 
istediğini göstermektedir. 

Bir dostu diyor ki, ister kı
n y bir başbakan, yahut arka 
planda siyasal bir göymen ola
rak bulunsun, Baldvin, kendi
sinden en az bahsedilen bir 
adamdır. 

Öbür bakanlar, golf ~ampi'
yonluğu luızı:mrnnktndırlar. Say· 
men gibi; tenis oyununda par-
lak hünerler g östermektedirler. 
Sir Samuel H oar gibi her so

kak başına bir anıt dıktir
mektedirler, bakan Hoar Be
lisha gibi; retorik kapasiteia
rini göstermektedirler. Makdo
nald gibi; bazılar1 yeni erkek 
modaları ortaya atmaktadırlar. 
Eden gibi: Baldvine gelince, 
o yalnız bir şey söyliyeccği 
zaman halk toplantılarında 

Hadise arbk eskidi. Barışın 
bölünmezliğine inanan bu iki 
büyük memleket, barışı koru
mak için bir anlaşma yaptılar. 
Şüphe yok ki, savaş sonrası 

diplomasisi zencirinde, bu ha
dise, en kocaman halkalardan 
biridir. 1914 de beraber ve 
birbiri için savaşa 2'İrcn "Çar 
Rusyası,, ile "Fransız üçüncü Cu 

murluğu,, , 1918 denberi, bir
birinden, iki düşman kadar 

uzak düşmüştü. Yıllarca, Üçün
cü Cumurluk. '' Çar Rusyası ,, 
mn yerine "Sovyet Ruaya,, nm 
gelmiş olmasını hazmedeme-

mişti. Fakat Alm~nyada nas
yonal sosyalizmin erki ele al
ması, iki eski dostu tıpkı 1914 
deki kadar yanyana getirmeğe 

yetti. 
Bu anlaşma, birçok dediko

dulara yol açtı. İngilterede hoş 
görülmediğini hesap!amak güç 
değildir. Almanytı ise, bu an
laşmarıın Lokarnoyu anlamsız 
kıldığ m göstcrmeğt- çahşmak
tadır. 

Hizim, şimdi üzerinde dur
mak istediğimiz, bu an!aşma-

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
karşı bir şehrin bütün nüfu
sunu saklıyamayız. Eğer yüz 
kişilik nüfusun yarısını bu yol
da ölümden kurtarabilirsek 
tedbirlerimizi aldıiımıza ve di
lediğimiz sonuca varmakta ol
du2;nmuza inanabiliriz ... 

* 

Baldvin 
• 
ı kendisini göstermekte, hadise

ler kendisini zora getirince 
adını dünya kamoyunda pro
jektörler yazdırmaktadır. Özel 
l<urulun bHşkanı bulunduğu 
sıralarda da çok seyrek olarak 
söylev vermiştir. En kuvvetli 
parti listesinin en ilerisinde 
bulunduğu halde, 1931 deki 
buhrandan sonra çok nazik bir 
durum içinde şaşılacak bir takt 
ve anlayış göstuerek arka 
planda durmuş, parlamento
nurı en zayıf grupu olan ulusal 
işçi pnrtisine kabinenin başkan
lığını bırakmıştır. Son zamnn
larda Mnkdonald başbakanlığın 
ya lnız adını tS\şıyordu. Bugün, 
bundnn on iki yıl önce olduğu 
gibi, r;ıbhık sebeplerden dolayı 
çek:Imiş olan başbakanın ye
rine geçerek hükümeti eline ı 
rlmaktadır. Ba dvin'in dostları 

bundan tam on iki yıl önce 
aynı rründe başbakanlığa geç
miş o~mnsını ve gene altı yıl 
önce aynı günde çekilmiş ol
masını uğurlu saymaktadır. 

rn ııc:ı• ... •• 

" Y n ·tseverlik Eğitmesinde o u al 
tan( au daha güzel ne vardır?" 

des 

Dün kendisini parlamentoda 
gördüğüm zaman bana Ulu
sal hükumetin bugüne kadar 
tuttuğu yol değişmiyecektir. 
Programımızı uzun zamandan-

beri en in e noktalarına kadar 
hazırlamıştık. Dış sıyasamız 

bakımından da bir değişikli 
lcalmıyacaktır. Buhranı atlat
mak, genliği yerine getirmek 
belli başlı gayemizdir. Bun-

dan başka bir derdimiz yoktor. 
Bugün şuna inanıyoruz ki, bu 
işimizi de her zamankinden 
daha eyi olarak başaracağız. 
Bu gayelerjmize doğru yürür
iten, işimizin aksamaması için, 

Avrupa ve dünya barışını da 

koruyacağımıza güvenim var

dır. Bu gayelerimizi nasıl ger· 
çekleştirdiğinıizi yakın bir geç
mişte d sık sık gösterdik Bu 
isteklerimize karşı dünya yü-

zünde bir yankı bulacağımıza 

umudumuz vardır. 
Baldvin ileride yapmak iste

dilderi şeylerin programından 
istekle bnhsetmemektedir. Bu 
yazı İngilterede Kornvnfdıı 
geçireceği sanılıyor. Ağustos 

sor unda da belki kısa bir za
man için Zalesburg'a ge

lecektir. 

Tribün dö Nasyonal gazete
sinde Şarl Flöri imzasiJe çıkan 
bir yazı, Atatürk'ün yaptığı 

sosyal devrimi ( inkılabı ) izah 
diyor. Bunun bir kısmını alı

yoruz: 
Atntürk, bir taraftan Türk 

Atatıit·k 

gençliğinin heyecanını artbrn
cak, diğer taraftan cumurluk 
Türkiycsinin ulusal kuvvetini 
gösterecek o~an prensipler üze· 

rine bütün enerjisini kullan· 
mıştır. Bunun için: "Biz, kültü-

rümüzü yeni medeniyetin en 

yükçek noktalarına yükseltme
liyiz. Bizim ulusal idealimiz, 

olabilen vasıtalarla Türkün asıl 

ırasını (seciyesi) geliştirmek
tir. Bu da en ziyade onun ze· 

kasını, fenne olan bağlantısmı, 

güzel san'atlara karşı sevgisini, 

birlik fikrini verimleftirmektir.,, 
diyordu. 

Türk ruhunu yükseltmek için, 
KAMAL ATATÜRK, ona gör-

meyi ve kabul etmeyi, faydalı, 
büyük ve güzel olan şeyleri 

anlamayı öğretmek lazım gel
diğini düşhndü. O halde size 

sorarım, yurtseverlik eğitme· 

sinde ( terbiyesin<\e ) ulusal 

destandan daha güzel ne var· 
dır? Hiç bir şey değil mi? 

ATA TÜRK, ayni zamanda, 
Türk tarihinin ve Türk dilinin 

a ) Türklüğü yeniden yaşatmak içn 

es&s bir mesele olduğunu dü
şündü. lşte bunun için Türk 

dan çok, onun bir eşi olan 

0 Sovyet Rusya-Çekoslovakya,, 
anlaşmasıdır. Bunun da kay· 
nağı Alman nasyonal sosyaliz
minin başarığmda arayabiliriz. 
Amma yalnız bunda degil. 
buna bir de Almanya - Po
lonya dostluğunu ve Polonya 
Çekoslovakya anlaşmazhimı 
katmalıyız. 

Görülüyor ki, Almanya-Po
lonya dostluğu, kendi üzerine 
Fransa - Çekoslovakya - Sovyet 
Rusya kombinezonunu çekmiş
tir. 

Songelen uzun telgraflarda, 
Sovyet Rusya - Çekolovakya 
anlaşmasının siyasal alandan 
ekonomik ve kültür alanlara da 
geçirileceğini, hem de bunun 
geniş bir ölçü üzerinden yapı
lacağını anlatıyor. 

Bu büyük anlaşmada Çeko· 
slovakya halkası, bizce aııııl 
bu iki son bakımdan yani 
ekonomi ve kültür bakımın

dan önemlidir. Sovyet Ru ya 
ikinci beş yıllık plim ile 
üretim ar:ıçlarını yoluna 
koymaktan, yoğaltım indüstiri
sini genişletmcğe geçmişti. Tam 
bu ırada Fransa ve Çekoslo
v kya gibi biri kredi diğeri de 
genelce indü tri bakımından ileri 
kurumda ki memlekete koyu bir 
siyasal dostluğa i'irişmesi kom
şumuz ve dostumuz S. Rusya için 
siyasal manevralar arasında ele 

soyunun gerçek tarihini yeni
den yapmağa aid olan nazik 

bir işi memleketin en iyi zeka
larına verdi. 1931 yılı nisanın-

da " Türk Tarihi Tetkik Ce

miyetini ,, kurdu. 1932 tem
muzunda Ankarada bir " Ta-

rihçiler Kongresi ,, açtı. Bu
nunla araştırmaların yolu tes-

pit edildi. Bu cemiyet her yıl 
muntazam tophmtı!ar yapar, 
Türk tarihçileri bütün uluslar 
ora ı kongrelere iştirak eder. 

Bundan başka, cemiyet, eski 

eserler araştırmalarında tetki

kat yapmal<, tarih güçlüklerine 

dair vesikalar keşfetmek için 
komisyonlar gönderir. 

Bu cemiyetin ne suretle çalış
tığı "Türk Tarihi Ana Hatları,, 

eserinde kısalttığı mazbatalarla 
sabit o!muştur. 

Bir de liselc.r için yapılmış 

dört ciHJilt ideal tarih vardır. 
Buradaki bilgiler orta ve ilk . ••.•....•....•.•........ , .........•.••... 
geçirilmiş son derece önemli 
ekonomik kazan~lardır. Fransa 
Çekoslovakya-Sovyet Rusya an
laşma ının siyasal ve süel önemli 
liği araştırılırken bu noktanın 
2'öz.den kaçırılmaması ve barış 
korunulabilirse, bundan doğa

bilecek sonuçların araştırılması 
doğru ve yerindedir. 

BUrh~n Beleae 

.... okulJar için hülasa edilmiştir. 
Atatürk büyük ıüel (askeri) 

zaferinin ertesi günü "Ben, 
memlekette bir kültür bakanı 
gibi çalışmak isterim,, diyordu. 
Bir taraftan da Türkulusunun 
uzun zama!llar kültürsiiz kal-
masına en büyük sebep oku· 
mak ve yazmaktaki güçlük ol
duğunu biliyordu. Kamuta.yd~ 
Latin harflerini kabul ettırdı. 
1923 yılı Ağu tosun dokuzundıı 
lstanbul Cumurluk Halk Fırka· 
sının verdiği bir suvarede, Latin 
harflerini öğrenmek ve öğret
mesinin herkes için zaruri oldu 
ğunu söyledi. Bunun üzerine 
büyük bir faaliyet başladı. Ool
mabahçe arayında saylavlar· 
dan, Basın (matbuat ) oruntak 
(mümessil) farından, muharri~ 
lerden bir kongre topladı. 
Orada Hitin harflerinin kulla· 
nılması kestirildi. Daha ertesi 
yılın i\klerinde gazeteler, mec
muala - yeni harflerle çıkmağa 
başladı. 

Atatürk kendisinin de öğ 
retmenlik (hocalık} ettiği bu 
harfleri yeter görmedi. Kültü
rel hareketi daha ileriye gö
türmek için "Türk Dili Tetkik 
ccmiydi,, ni kurdu. Bu cemi
yet 1932 yıh 26 Ey1fılünde ls
tanbulda bir kongre yapb. 
Cemiyet türkçeyi yabancı 
gelimelcrden kurtaracak biri 
münevverlerin, diğeri hal
kın olan dil ikiliğini orta· 
dan kaldıracaktı. Bu su
retle Türk dili tamamile yenı 
ulusal kültürü ifade edecekti. 

İşte bu iki maksatla, cemi
yet bir dil lugab yapmağa, 

lehçeleri toplamağa, gramer ve 
entaksi yazmağa başladı. Bir 

yandan da dil ilmine dair ma
kaleler yazarak halkın ala· 
kasını uyandırmaga ç lıştı. 

Şimdi Türklerin kendi öz 
dili ile dua ettiklerini biliyo
ruz. Artık yabancı sözler, bele 
arapça ve farsça sözler tama· 
mile kaldırılıyor. 

Bu çalışmalar hakkında tam 
bir fikir alm k için Cümurluk 
kültür işlerini eski rejim ile 
karşılaşhrmahdır. Fakat yalnız 
okullar meselesini tetkik etmek 
için uzun bir makale yazmak 
lazımdır. ,, 
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Harbiye 
Girme 

o t<U un, 
şai·~'arı 

Bu okula girmek için t.an 
devı eli lise mezunu olmak, 1 l 
yaşından küçük ve 24 den bü· 
yük olmamak lazımdır. 

Buraya Kültür Bakanlığmc. 
tasdikli yabancı liselerle lisl 
derecesinde olan diğer okul
lardan talebe alın11. Yalnız bt 
talebe evvelii süeJ liselerde biı 
imtihan geçirirler. 

Üniversitede okuyan talebe· 
den bu mektebe geçmek isti· 
yenlerin birinci sınıf için 22 
ikinci sınıf icin 23, üçüncü sı
nıf için de 24 yaşından fazlg: 
olmamaları lazımdır. 

YaZJlma zamanı temmuz o· 
nuna kadardır . İstanbulda 
bulunanlar Harbiye okulu 
komutanlığına diğer illerden 
girmek istiyenlerin de ili
nin büyük süel komutanlı · 
ğma başvurma!arı lii.zımdır.Bu
raya gireceklerin okul direk· 
törlüğüne vermesi lazım olar 
belgeler şunlardır: 

istida, nüfus kağıdı, sıh· 

hak ve aşı raporları, lise şc· 
hadetaamesi (liseyi bitirenlerir 
olgunluk imtibamnm vermrr 
olmaları lazımdır.) 

Foto 



BORJIY A 
-··-

adalet is-

Jda? 

ediyor-

bir 
dilf· 

kaı..i-

- Ne ,az.ı bir aavq •• 
Y atmitlik bir ihtiyara kup 

delikanlı.. 
Hayır JUıbyonann.. Et· 

rafuada ballllderce askerleri ai
adamlan, lüzmetçilerl ile 

iffrUmit, kqlaruıı çabnca aca
titreten bir sultana karıı 
qi. .. 

- Pek ili.. lıleditim cina
ptia ne olduğunu bana söyle
,ı.iz. Yalnız hüldimlerinizin 
... cıoı iyi seçiniz. Sonra. •• 

- Ôyle ise dinleyiniz .. Kon
t• Ahna sizin tuzajınıza dil 
19Rk zehirlenmedi mi?. 

- Ô ümü için ıöz yqı dök
': .. lılrBm bu kadının ölümünde 

parmağım yoktur. Alına 
ailesinin Romada bir çok dllf-
...aıalan vardır. 

- Ya benim tevkif eclilmek
litime, bodruma atılmakhjıma 
c1air verdijiniz buyuruk ne dir? 

Sizin hapsedilmeniz mi?. 
Sis kim oluyonunm mösyö? •• 

- Ben sizia kurduiunz pu· 
..,a dilıen adamım. Sizin kirli 
AltGnceJerinize hizmet etmeji 
ouylamadıiımdan beai r6a· 

diiiniz yol lzeriDcle ıider
ea yakalamlflardı. 
- Vah vah.. othJm.. çok 

w•. Hiçbir teJcla haberim 
Beni İf bqmdaa uzak, 

Wr koatrol albada tatlJlk
_........ .. laiçblr 

1 

ğer biçildiğ'i giin sizi neden 
suçlu olarak yakaladıklarını 
öj'rendim .• 

Şövalye bile bu derece •o-
uk kanlıbkla Terilen cevaplara 
f&flll•P batlamıfb. Karıısın
daki adam komedyayı güzel 
oynıyordu. Papanın çehresinde 
derin bir acımanın izleri belir
mişti.. Ragastan hayli şüpheli 
düşünceler altında kaldıktan 
seara sorgularma tek ar baş
ladı: 

- Haydi bunu da geçelim. 
Şimdi size burada bulunmamı
zı giiçleştiren iti sorahm. Bir 
ıece, aenç bir kaz alçaklar ta
rafından Romadan kaçınlmış. 
Zorla buraya ıetirilmiı •. 

Bu alçakca İfe sizin buyru
jımuzla bqlanmıı, sizin istek
lerinizin çerçevesi içinde İf 

ıörülmüı. Bunun için elimizde 
belıeler Yar. Sakın aak'amayımz. 

- Anladım.. Melekler kili· 
...mde timdi harada bulunan 
MYsU1 clwtam Rafail Sanciyo 
ile niklhlan kıyılan ve nikih
tan sonra kaçınlan kızı söylü
yorsunuz. 

RafaiJ - B;r koca sıfatile 
onu sizden istiyorum. Bu öyle 
bir hakhr ki bunun karflsında 
kimse duramaz. 

- Heyhat!. Heyhat!. 
Diyen papanın g6zlerinden 

1atlar damlamıya başladı. 
Ragutan bağırdı: 
- Bunu ela aı inklr edip 

ukhyabilecebiniz? 
- Hayır bunu saklamıyorum. 

llb ediyorum. 
·- Şu haJde açık Ye çabuk 

..... lCirl. •·k••" .- Wi. Ba cm,ayetı ae içbı q.. 
tediniz? Çabuk cevap vermez
ıeaiz timdi. Ak aaçJarınıza acı· 
mıyacafım. 

- Kirli makaat diyorsunuz, 
d8fDnmiyor musunuz ki bu aaz
lerle tertemiz bir kızın namu· 
IUDU girletiyoflUDUZ. 

- Şu İfe bak.. Şu halde bu 
lmı niçin kaçırdınız?. 

- O beDim hakkımdı da on
du.. 

- Bir adam yqatmak Yeya 
yqatmamak sizin bakkuaıs 
lyle ai? 

- Hayır 6yle detll-. O be
nim halclrnnch. Çllnktl o benim 
keneli kmmdı.. Yani çocufum.. 
Anlaclıu mı?. 

Rafael, MakyaYel, Ragaatan, 
f&fkın ıaıkm birbirlerine ba
lnM•lar. Birbirlerine soruyor
lardı : 

-Kwha?I 
Papa oalann &zerinde uyan· 

dırdığı tesirleri g6zucile ılizll· 
yor, ı•ytanca planlar kafasın· 
da İfliyordu. Uç arkadq ha
kikaten .... nDJflarcla. Hele 
Rafael pek perİfaD Wr hale 
relmifti. 

Niçin gelmişlerdi. ne ile kar-
plqllllflardı. Demek işkence 
etmek, isledikleri adam Rozita ... 
nın babuı idi. he11ey anlqd
•lfb. Ona kal'fl eıki düıman• 
hk lmımJık hisleri geçmiı 
yerine hlirmet düşüncesi gel
IDİfti. 

Adetl yaphklanndan utanır 
bir hal alm11lardı. Rafael ye· 
rinden kalkb. ihtiyar Borjiya• 
nın ellerinde ve ayaklanndaki 
ipi çözdü. Raıaatan ommlan· 
m kaldırarak kendmnin yar· 
clım edeceji bir it kal
madıima inamı ıibi ohnUfba. 
Makiyavel İH bitlİt IOjuk 
kanlıbtıle itin somu bekle
yorcla. Papa çok JUlllutak 
lizlerle Rafaele ...tendl: 

- Ojima, •••ıili çoc..._ 
Kwmı •• kadar blJlk bir 
~ ile ... cllilaiai W&,... 

Zabıta Haberleri: 
Terazi atır lnHt 

Kartıyakada CeW bey so· 
katında kasap bay HaHnın 
dükklnından teraı.iıi çahn
mııtır. 

Karı koca kavga•ı 
Mehmet otlu Haıan Sinekli 

caddesindeki evinde kan•ım 
d8verken ayırmak istiyen ka· 
yınvalidesi bayan Zehrayı ya· 
ralamıştır. 

Dostuna klzmıf 
Kemer Sürmeli ımkağında 

Arap Meleğin genci evinde 
dostu Muazzeze yemek mese
lesinden Hasan oğlu Hüseyin 
elini yemek masasının üstüne 
hızla vurmuş ve yemek tabaj'ı 
kırılmıştır. Hüseyin cl"nin üs
tünden yaralanmışbr. 

l 
Hırsızhk 

Gtlzelyalı tramyay cade\esin
de mlitekait binbaşı bay Sali
min evinden bir elektrik lim-
basile bir elektrik ütüsü çaJan 
Hüseyin oğlu Kemal ve Salim 
oilu Mehmet tutulmuılardır. 

Kavgacdar 
D kilitaş sokağında kundu

racı Mehmetle Ali oğlu Demir 
araıında kavza çıkmıı ve Meh
met ıu kuvasile Demiri yü
zünden hafifçe yaralamıtbr. 

Muhabbet dellAlı 
Bahribaba parkında bazı renç 

kadınlan dolathrarak fuhıa teı· 
Tik eden Hatice ve Macide 
adında iki kadım menfaat mu· 
kabilinde bazı erkeklere Yeren 
Mehmet kızı Hatice zabıtaca 

tutularak adliyeye verilmit ve 

lzmlr SlcllH Ticaret 
M-•rlulunchm : 

lzmirde biriaci kordonda 88 
numarada ticaret yapan mllaec· 
cel [ Patenon ve ıtırekhı ) 
ıirketinin mlddeti bittiii 31/12/ 
934 tarihinden itibaren 31/12/ 
939 tarihiae kadar temdidine 
m&tedair mukavele ticaret ka
auau hllkilmlerine tevfikan si 
cillia 1423 numarasına kayt ve 
tescil edildiii ilan olunur. 

İzmir sicilli ticaret memur· 
lağu. F. Tenik 

1 Temdit nıukaveleıi 
Bir taraftan Bornovada Bay· 

raklı sokağında 21 numaralı 
evde mukim lıtanley Paterson 

Diier taraftan, Alaancak 
ikinci kordon 212 numaralı ey
de mukim Fransuva Mayineti. 

Aralannda apiıdaki husus
ları karalaştırmışlardır. 

Madde 1 - Akitler arasın-
da teşkil edilen ( Pateraon ve 

1 
şürekisı ) unvanlı ,irketin lzmir 

, üçüncli noterliğinden 1412 umu
mi ve 1 - 171 Hususi numara 
ve 25 K. Sani 1930 tarihli mu
aaddak ıirket muk"velename
siııin onuncu maddesinde ya· 
zılı müddet, 31 K. evvel 1939 
tarihind~ hitam but.ak üzere 
beı •ene mliddetle temdit edil
•ittir. 

Madde 2 - Akitler her biri 
aüddetia hitamından enel di· 
)edikleri zaman ve bir ay ev
ye) diier taı afa ihbar ıartiyle 
mukaveleyi fesih hakkını ha
izdirler. 

adliyece tevkif edilmittir. ı 

Madde 3 - lıbu tadil mu· 
ka•eJeai iki nusha olarak lz
mird• tanzim ve imza edil
mittir. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fen ve San'at 
Eski "Sanayi,, mecmuası ye· 

rine çıkan bu değerli teknik 
Ye eadldriel mecmunın yirmi 
1RtW _,_ .-.-ı~ 
• M..ıebt AUJİl9fllluinde 
ıanayi İfçisinin vazifesi, ıemi 
penaneleri, dizel motörleri,ya
naki ocak mot&rleri nasıl ola
cak, iplikçilik, elektrik ka1nağı 
tekniii, oksijen kaynağı, souk 
deıııür in ... h.maranıozlukta cili 
babaı, kondura boyalan ve 
cllllan, ifçi defteri, sanayileşen 

Tllrkiyede, hizmet masa11nfibi 
her •anayi erbabı, İfÇİ Ye tek
nisyealer için çok iatif adeli 
yazılar nrdır. TaYsiye ederiz. 

.......................................... 
j1m fiddetli tetbirlerden dolayı 
kalbim ku aihyor. 

- Beni onun yanına 16tü
recekainlz deiil mi?. Çabuk 
söyleyiniz. Bizim bq bqa aa
aclete kawımamıza engel ol· 
mıyacak111UZ degiı mi?, 

- Sizi onun yanına ıöttırmek 
mi?.. Vah vah.. Daha siz 
her t•Jİ bilmiyoraunuz. Yak· 
latımz, yakla9ınız ki size b6t6n 
•ıkmblan çıplakhğı ile aça)'UD. 
Yalnız bana bunlann dışanda 
tekrarlanauyacajına dz veriniz. 
Y aklaıımz.. Sizde yaklqıaız 
ŞaYalyeL. 

- ............ pek ıJi iti
dirim. Siz IByleyiniz .. 

Papa ipleri çözWflnce ayağa 
kalkıp kapıya yaklaııp yakJa ... 
ıamıyacafını ı&zden ıeçirmitti. 
Fakat Ragastan arkası ınrme-
1• a•lmek lizere kapıya dayan• 
mıt duruyordu. 

Onu orada ayırmak için 
yanına çaj11a1fb. Plim mu
vaffak olmadı. Bu defa papa 
pencereye doğru yllrllmek is· 
leyince fÖvalye aealendi : 

- Papa ! .. Rica ederim. Ye
rinizde durunuz .. Pencereye 
yaklafll'Ullız rütubet aize do
kanır .. 

Papa gizlerini yukan dike
rek olduğu yerde kaldı. Rafael 
yalvanyorda: 

- Size baba cliye çafıraak· 
hfıma izin veriniz.Bana,Rolita• 
elan ballMBhüı. yalvanrm me 
Hem• keacU.iai ılriip ıln-
.U,ecejimi ~, ... 

lat.nıey Pateraon imza11 
Fraaauya Mayneti imzaıı 

ve bir rami mühtir 
Unı•ı No. 5491 
H111aai No. 2/112 
lıbu temdidi mukavele altın

liaki imalarm ......... W
yetl H dairece maruf ve lzmir 

BoraoYada Bayraklı ıokajıada 
21 numarada mukim latanley 
Pateraon lle Alaancak • ikiaci 
kordon 212 numaralı evde mu
kim Fransuva Mayn•tinin im
zaları olup mahallinde kendile
rinden ahamıı olmakla uaulen 
tasdik kıhndL Bin dokuz ytiz 
otuz bet yıh baz"ranın on ikin
ci Çarıamba g&ntl. 

lzmir iki•ci noteri 
mllhrO Ye imzası. 

Uinumi No. 5491 
Husuai No. 2/113 
lfbu temdidi mukaYe · e ıure

tinin daire doayuında mahfuz 
5491 umumi numaralı uhna 
mutabakah tasdik kılmdı. Bia 
dokuz ytlz otuz beı yıb hazi
ranın on ikinci çarpmba glbıl. 

lmıir ikinci noteri 
E. Erener 

1732 (828) 

Yurdumuzun en rGzel 
traf bıçatı 

KIRMIZI AY 
Tırq bıçajıdır. 

Cildinin aıhbabnı •••en
ler bafka bıçak kullanma
malıdsr. Denemesi parasızdır. 

Umumi deposu : Kuzuojlu 

~:. Antalyalı Sait 
mağazası Numara 29 

İzmir ahkimı plıaiye sulh 
hukuk mahkemelİllden: 

lzmirde UnaçReia mahalleain
cle ikinci Asmalı Mucit soka· 
kapela 8 aa,.İı evin Anama 
·ı .. IC. hia • • • ., ıt11•• eaaaeten 

Wareai ip. milb emllk aldtlril 
b,,a. tayin ........... 

Nihayet... Sabırsızlıkla beklenen bir radyo markası : 
Telsiz telefonun en yüksek zirvesi 

ATVATER KENT 
Bir zarafet ve meziyet hariası 

Kararsızsınız. Han
ı! radyoyu almalı. 
Teknisyen olma

dıkça bir seçim ya
pamıy acaksınız. 

Bunun içindir ki 
teknik kalites"ne 
dayanarak her im
tihandan muvaff a
kıyctle çıkını' bir 
marka alınız. 

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

ve güzel seslilik 
mükemmel kavrayış 

Arzuya göre ayar 
edilebilen ses hac
mi Anti - fadinı 
Dünyanın en birinci markası olan A-rv A TER 

KENT Radyosunu sabn alınız. 
Sarahat - Güzellik... Fiyat itidali " Atvater - Kent 

radyosunu denemek onu kabul etmekle beraberdir. • 

Daimi sergisi: GiORGiO P. KORSiNi 
Yeni Manltaturacılar caddaal ( Eski 

Orosdi - Bak k&rflaı) 

ilin 
lzmir Tramvay 

Sosyetesinden: 
ve Elektrik 

16 haziran 1935 ten itibaren ıureti muYakkatec:le olarak ye 
yeni bir it' ara değin apdaki fiatlarla 25 ter biletlik trua•ay 
bilet karneleri sahhia çıkanlacafı tramyay yolculannca bilin
mek üzere ilin olunur: 

Gll:ıelyab - Konak 
veya dönüt 

Keza 
Karantina - Konak 
YeJa dö~üt 

l nci meYki 

ikinci mevki 
1 aci mevki 

Bilet bafıaa karae 
fiat fiat 

ı ... tı ,akarı) Ura 
7 " Kurut 1,90 

5 l " 1,45 
5 % ti 1,45 

Ke~ ikinci meYİd S N " O 95 
A ' 

Bu karneler, Sosyetemizin Bahribabadaki gifeleriade, Konak 
ve tramvay depolanndaki plaatonlar ile koatrol memurları nez-
dinde sablmaktadır. [ 2-4 ) 

~~jde ~üjde 
Yuzlerce senelerdenberi nam ve şöhreti 

yükselen Salihlinin Sart çamur ılıcalan açıldı 
Havasının litifliii -.e suyunun bol Ye tathhjı •• çamhk· 

ları, çaylan, ıelllleleri •• Sarıkız maclenauyu membalan tibi 
meziyetleri ile meflaurdur· Sıcak suyunun bol ve banyolan• 
nın temizliii ı•unla iabat edilir ki bir kimnnin firditi 
ltaayo derhal bofaltıbr Ye üç dakikada tekrar dolar. Bu 
banyo •oyunun kimyaıer tarafmdaa tahlil edilen 9 madeni 
havi ıuyunun birtakım dünya meyvaamc:lan mahrum ailelere 
evlit >:etiıtirtmek ve birtakım el ayakları kıvrıhp top laaline 
gelen. ıaaanlık ıeklinden çıkan ı•nç ve ihtiyar kimselerin 
de yeniden sıhhat bulup dünyaya gelme8iae Hbep olclatuau 
adresleri ve şöhretleri malüm kimıeler ile iabat edebilirb. 
Bundan maada romatizma, böbrek, kum. siyatik, bel, cilt Ye 
yel ainlan, rahia ve blsur gibi hastahklara ela çok faydah 
oldutunu da mtlteaddit tloktorlarm tavtiyeleri &zerine gelen 
hastalar ile i•bat edebiliriz. Buyomuza teırif buyuracak 
mi•afirlcrimizin istasyonda vesaiti nakliyeden zahmete duçar 

' 

olmamalan için oıta arabalanaı Hrmalan illa olunur. 
1 - 7 (827) 

lzmir Yün Mensucat 
Türk Anonim Şirketi 

" Posta Kutusu 127 
Telgraf adresi : lzmir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 

i
lki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekktll etmiş ve 

D ORYENTAL KARPET MANUFAÇÔRER LIMITET 
(~ark Halı ıirketine ait lzmirde Halkapınardaki kumaı fab
nkasıbı aabn alnutbr. Fabrika blltlln teıkillt ve tesisat ve 
mü~tahdimini ile eskisi ıibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibl..-en yeei prket tarafından itletilecek her nevi yün 
ipliİderi. kumq, battaniye ve çorap imal eclilecektir.Emaa
line \ faildyeti her tarafta takdir edilmit olan fabrika mamu• 
llb Pettemalcılar bqında eski Orozclibak ittiaaliDdeki 
sergid.. tethir eclilmekte ve ubf fabrika denmuncla yapıl· 
maldacllt: S,8 H.2 43 



30 mayıs 

Bahri baba 
per~embeden itibaren 

Park gazinosunda 

Büyiil< yenilikler ! ! ! 
İzmirlilerin musikiye olan rağbet1er;ni bilen müessesemiz İstanbulun 

(Belvü) VE (Çı.flil' park) ga-z;no!arının senel:r~en beri • alkış 
"' · toplıyan sazını çok buyuk f edaharlıkla 

~i~~- ilk defa olarak getirmeğe muvaffak olmuştur 

SAZ : Meşhur bestekir, Kemençe, Aleko, piyanist Yorgi, kemani Necati 

banco, Cevdet, dünbelek Hasan Tahsin, klarnet Şeref 

OKUYUCULAR : Sahibinin Sesi okuyucularından Mahmure Handan 

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

Açık hu·ada 

Bırakılmı~ 

SICAK,yediğiniz bütün yemeklerde mik
ropı ı~ doğurur. SOGUK, bu mikropları öldürür. Bunun i~n bir 
elektrık soguk hava dolabi satın almalısınız ve bunu alırken en 
<'Yİ.,ini rçmclisiniı. 

Jju sigortayı tenıin eder. 

Fiyatı - 180 liradan itibaren tediyat - 18 ay vade 
Satıı yeri : ARTÜR VETTER [ SAHİBiNiN SESi ] Samaniıkelesi 

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

Muvaffakıyetin sı:rı • n~kt;r 

A. Hiza Uneln 

RADYOLIN 
Laboratuvarlarda insan dişler 

üzerinde yapJlan binlerce tetkik ve 
tecrübenin mahsulü olduğu için : 

1 
Bir yandan dişteri beyazlatıp leke ve kir!eri izale eder, 1 
dişlere tath bir parlaklık verir, nefesi tatlılaştırırken 
fiier taraftan diş etlerini de tedavi eder ve kuvvet
lendirir, ditlerin en büyük düşnıanı hamızlarla müca-
dele eden tükrü2'ü çoğaltır, mikro ları öldürür. 1 

Kestelli caddesi No. 62 
Doktor Ali Riza \Jn!en 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 

.. . . ......:."'="~--;......... __ . J... . ~-- -. ,. ... · ..... -

Goz I-iekimi 

Mitat Orel 
Adres - Bey~er Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

24-26 (292) 

ari!'I akült~sinden diplomah 
Diş tablplerl ve 
Operatörleri 

Muzafler Eroğul 
Ken1al ~;etindaA 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlayarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

T eleton : 3921 
Pazar v salı 

"V estinghouse,, Refrijatörleri 
(BUZ DOLAPLARI) 

Soutma 
Perfeksiyonu .•. 

Ekonomi 
Emniyet 

Ve 
otomatik 

Bir elektrik buz dolabı satin almadan önce 
VESTINGHOUSE buz dolaplarını bir kere görünüz 

Şarl P. Baladur ve şürekası 

Birinci Kordonda • lzmir 

Dr. CEM S'in 

NtfS IR iLACI 

En eski nasırları bile pek kıaa bir zamanda tamamca ve 
kökllnden çıkanr. 

Umumi deposu : lnıriliz Kanzuk eczane.i, her eczanede lnalu
nur. Ciddi ve müessir bir naaır illcıc:lır. 

Amatör Fotoğraf işleri 
ÇABUK 

ucuz 
T~MIZ 

YAPILIR 

Refik Lütfi Or Resimevi 

fıı-:ıultınıı'. l<;İn atıc1ek11htıyat;Jarıııızı pek ırnıız ı yatlar la 
teıııın ermek ıl'!tcr~enız Halım aı?a çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
t ıcarethanP~İnfl miirRcaat cdroız 

ÇiME•TO 
Çubuk demir ve her net:! çlçekll 

Çım ve levazımı sıhhiyeden lavhalar ve bunlafln 
te/effüatı envaı banyolar ve teımosı/onlar ve her cins 
musluklaı ve kanalızasyon /çın demlf dökme borular 
ve lngi/iz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Ftyatlar rekabet kabul etmez 
Yer il Çlmenf olar, BütDn ••rkalar 

En Müsait Şeraitle 
- ... 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastaaui 

Reatken mütehaamsı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edeavileri 
YOrilyenüyen ve bilha11a 

RAŞlTIK çocuklara Ultra • 
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapıhr. 

lkinci Beyler sokak fınn 
ka11w No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 1-13 (281) 

Dolftor 

Kemal Şatir 
SARAÇOGLU 

McmJeket hastanesi 
Dahiliye Mütehas11u 

Muayenehanesini 2 nci Bey· 
Jer sokağında 65 numaraya 
nakletmİftir. Tel. 3956 

Evi Kaiantina traml"ay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

..... ___ m11 ... -.1.r··~ 

ety EXTRA 

Bıçakları Eşsizdir 
Türkiye için deposu : 

M. Ve R Akbelen 
ŞERİDÇlLER No. 1 

(1164) 38 - 78 ( H 3 ) 
• 

Satılık piyano 
Alman mamulatından bir pi

yano elçisiz satılacaktır. iste
yenler Alsancakta Bornova cad-
• - - • - -'- I0.1- A --- -2:.----~ 
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0Jiver Ve Şii. 1". v. 
\4 Hazıraıa 1935 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
CERES vapuru 3 haziranda 

gelip 6 haziranda Anvers, Rot· 
terdaın, Amsterdam ve Ham· 
burg limanları için yük ala
caktır. 

SATURNUS vapuru 12 hazi
randa gelip y. künü boşalttıktan 
ı.onra Burgas, Varna ve Kös· 
tcnce limanları için yük ala· 
caktır. 

UL YSSES vapuru 15 ha
ziranda gelip 23 mayısla An
vers Amsterdam ve Hamburg • 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORıENT LıNıEN 

NORDLANDvapuru 4 haziranda 
Rotterdam, Hamburg, Kopen· 
hage, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve Iskandinavya 
limanları için yük alacakbr. 

ROLAND motörü 22 hazi-
randa Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Dantzig, Gdynia 
Göteburg, Osla ve İskandinav· 

. ya limanları için yük alacaktır. 
NATIONAL STEAM NAVIGA 

TION Co. OF GRECCE 
lzmir - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
T AMESIS vapuru 18 hazi

randa lzmırden (doğru)Nevyork l için yük alacaktır. 
•SERViCE MARİTİM ROUMAİN 

Garbi Akdeniz için ayda 
bir muntaz am sefer. 

ALBA JUL YA vapuru 20 ha 
ziranda gelip 21 haziranda Malta 
Cenova Marsilya ,Barselon ve 
Cezaire hareket edecektir. 
PELEŞ vapuru 14 temmuzda 

gelip 15 temmuzda Malta,Mar· 
ailya ve Barcelon limanlarına 
hareket cdedektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

F az'a tafsilat için ikinci kor-

donda Tahmil Tahliye şirketi 
'binası arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acenteliğine 

müracaat edilmesi rica olunur. 
.. P 1efon: 2004--2005 

\V. 11". ll. Van Der 
Zee & Co. 

ALIMNIA vapuru halen li
manımızda olup Anvers Direkt 

Rotterdam, Hamburg ve Bre

men limanlarına yük almak· 

tadır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

TROYBURG vapuru Halen 
limanımızda olup Anvers, Rot

terdam ve Ham burg limanla

rina yük almaktadır. 

DUNA vapuru 30 haziranda 
bekleniyor. Budapeşte, Bratis

lava ve Viyana için yük ala· 
caktır. 

JOBNSON W ARREN Unes L TD 
Liverpool 

QUERNMORE vapuru 18 
mayısta bekleniyor. Liverpool 

dan yük çıkaracak ve Burgas 
Varna, Köstence, Galaç ve 
Braila için yük alacaktır . 
THE EXPORT ST AEMRHIP 

CORPORATION 
EXARCH vapuru 2 hazirana 

doğru bekleniyor. Nevyork için 
yük alacaktır. 

V urut tarihleri ve vapurların 

isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

f)oktor 

Osman Yunus 
Deri ve tenasül has

tahkları mutahassısı 

Kemeraltı Şamlı sokak No. 19 
Saat ondan on ikiye ve 

iki buçuktan altıya kadar 
hastalarını kabul eder. 

' I' 

Zon&-n d· . 
M:ader~ Kömürü 

0,10 yıkanmış köınür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakende satış kilosu 1,5 kuruş 

Silindir ve her nevi fevkalade kömürii yalnız 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10 · 12 

F. Perpiovani 
Maji'azasında bulacaksınız 

Telefon 3937 

LATT 
Makina Fabrikasının 

ı 'A:\Jl>AR ÇIKRJGJ 

_:.~~.__.J 
En ufak y~dek parçalairyle beraber aşağıdaki Türkiye 

UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 
AdreG: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

Telelon No. 2 413 P. K. No. 234 IZMIR 

LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRINCİ 

KORDON TEL. 2443 
THURSO ''apuru 25 hazi

randa Hull, Anvers ve Lon

d adan gelip tahliyede bulu

nacak ve ayni 7.amanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 

ROUMELIA ' vapuru hazi· 
ran sonunda Liverpool ve Svan
sea' dan beklenmektedir. 

NOT: Vürut tarihleri ve 

vapurlann isimleri üzerine mesu' 
liyet kabul edilm ez. 

Fczacıbaş, 

Süleyman Ferit 

Şifa 
Eczanesi 
İzmirin en temiz en ucuz ve 

en taze ilaç satan tıbbi lüks 
müessesesidir. 

fenni Gözlük 
Sıhhi korsalar 
Barometre 

Tuvalet çeşitleri 
Lastik eşya 
Termozlar 
Yerli ecnebi mustahzarlar 

' ender bulunan ilaç çeşitleri 
daima birinci mal ve her yer-

VAPURCULUK TÜRK 
ANONİM ŞİRKETİ 
IZMİR ACENTELIGI 

SAKARYA 
Vapuru Her PAZAR 

günleri saat tam 16 da 
hareket ederek PAZAR
TESi günleri saat 1&da 
fstanbula varır. GALATA 
RIHTIMINA YAN AŞIR. 

Ayni vapur her perşembe 
günleri galata r1htımından 
tam saat 16 da hareket ede
rek CUMA giinli saat 16 
da İzmire varır· 

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

den çok ucuzdur. 1 

-Nası~dan_ş-ikayet ayındır --

ECZh.CI Kemal Aktaş 
VAR 

VAR 
Hilal Eczanesi var 

Nasırol Kemal ( 3 ) günde nasırınızı yok eder. 30 kuruıdur 

Umum Hastaların azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk ko~sala~! 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayrı tab~ı 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma cı
hazları kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
lukları' doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

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

MuTEHASSISI 

ı~· .h ri Hiza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 14 • 16 ya 
kadar. • 

ADRES: İzmir Kaymakam Mihat bey caddesi No. 20 
(355) S.7 

NEDEN YAVRUNUZ 
ZAYIFLASIN ! 

Sizi bu üzüntüden kurtaracak 
Yavrunuzu sıhbatlı yapacak 
Yegane gıda 

LAK TİN 
Sütlü uau 

Hazımsızlık, Kusma, Saııcı, ishal 
yarsa bunları ıciderir 

, 
Çocuk hastalıkları mütehassısı doktor 
Bay Ali Vahit diyor ki : 

Çocuiun esas gıdası anne sütüdür. Fakat anne slitü 

kafi gelmiyorsa ve çocuk zayıflıyorsa mutlaka 011a 

Yardımcı bir gıda 
Vermek lazımdır 

Lak tin ve Diyc.stin 
Çocuk mamalarını tercih ediniz. 

UMUMİ DEPO: 

LUTFi KROM 
Ecza deposu - lzmlr 

Poıta kutusu 215 

DİKKAT : Fiyatlarda tenzilit yapılmııtır. 

Kutusu 50 kuruştur 

OTEL BRISTOL 
- --=--

Birinci Sınıf--
--Lüks Otel 

Biitün lzmirliJer burada buluşurlar 

Tepe başı Beyoğlu === 
Müsteciri: BUtUn lzmlrlllerln teveccUhUnU 

ÖMER LÜTFÜ'dür 

Emlak ve Eytam Bankasın
dan: 
Esas No. 

Ödemifte ıatılık sinema bina11 
Mevkii ve nev'i Depozito 

Lira 
5650 B. 2 Ödemitte Camiicedid mahallesinde Aziziye 

sokağında 7 numaralı sinema binası - için
deki makina ve edevat ve mobilyesile beraber 

Yukarıda yazılı sinema binası peşin para ile satılmak üzere 
kapalı zarfla arttırmaya konulmuştur: 

1 - İhale birdir ve kat'iclir ve 24-6-1935 pazartesi günü aaat 
onbirde Ankara'da idare meclisimiz huzurunda yapılacaktır. 

2 - Uhdeıine ihale olunan zit bedelini derhl vererek tefer· 
ruğ muameleıini yaptıracaktır. 

3 - Alıcı olanlar şubemize müracaatla bir lira mukabilinde 
alacakları mufassal fartnamemizi okuyarak anda tarif edildiği 
veçhile teklif mektublarını ihale gününe tesadüf edeıı 24-6-1935 
pazartesi ıünii saat ona kadar Ankara'da Umumi Müdürlüğü
müze veyahud İzmirde şubemize vermeleri ve daha fazla tafsi
lat almak istiyenlerin hergün ıubemize müracaatları, 

7, 14, 22 1621 

...... TAZE·····:r:EM:li"''"ücü"z''"··· 
iLAÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERi 

Ha.mai Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karşısında 
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