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Haraççı 
KARDEŞLER 

Mamulatı Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

Cumhuriyetin Ve Oumhuriyet Eserinin Bekçisi, Saba1NaN Çtkor Siyoa& Gaeet«Ur Yeni Asır matbaasında baaıhnışbr. 

Demokrasinin 
Ana kaynağı .. 

Türk devriminin bir dıı, bir 
de iç yüzü Yardır. 

Dış yüzü, gözle gorunea, 
elle tutulan belirli, maddiğ de
jiişikliklerdir. Türkiyeyi on be, 
yıl önce tanıyan yabancılar, 
buJı'Ün topraklarımıza ayak ba
sınca gözlerini uvmak ihtiyacını 
duyarlar. O kadar kötü bir 
durumda bıraktıkları memle
ketin bu köke! değişikliğini 
kolay kolay kafalarına sığdı
ramazlar. Böyleleri için her 
görd'ikleri, yenilik bir sünomal
liktir ( fevkaladeliktir ). Piyer 
Lotiniıı Dezanşanteleri yerinde 
siyasal hayata karıfınış olan 
Türk kadınını bulmak, bu hay
reti uyandırmağa yetmez mi? 

T .. ·rkiyede tedkikler yapan 
yazmanların (ediplerin), gaze
tecilerin en çok üzerinde dur
dukları konu (mevzu) bullur, 
diyebiliriz. 

Genel olarak yalnız bu Jı'Ö-
• rümün (müııhedeain) uyandır
dığı ha yraalıkla yetmiyerek 
deyri•imizin iç yüzünü anla
ınığa çalıtanlar azdır. Ço
iiunun buna yakitleri de yoktur. 

Dekorların ıözalıcı ıüzellik· 
lerini belirtmek, bunlar ih:erinde 
dolaşmak koca bir ulusun ru
hundaki değiıikliği anlamaktan 
~ok kolaydır elbette... Onun 
ıçindir kı, Türk devriminin asıl 
taıısılı (mucizeli) olan kısmına 
el sürmezler. Bütün yapılanları, 
çel k iralleli bir tefin yaratıcı 
erkesiae (kudretine) seye seYe 
bai:f lanan ulusun kılık de
ğiştirmesinden, Arap harfleri 
Yerine Latin harflerini kabul 
etmesinden, yahut ta azad gü· 
9ünüa cumadan pazara çevir
ınesinden ibaret sanırlar. Ba
farımların sırrını yapan ruh ve 
kafa değitikliğini anlıyamazlar. 

Türk demokrasisini yafatan 
en büyük kuvvet bu kafa ve 
ruh değifikli&"ine, yani devri
ınin iç yüzüne dayanır. Ulusal 
hayatta olduğu karlar kişisel 
hayatta da disipline en büyük 
deieri Yerdiğimiz halde, yeryü· 
rünün en hür ulusu sayılabiliriz. 
Bundan şüphe etmiyelim. Zira 
vicdan hürriyetine Türkiye de
recesinde yer bırakmış bir 
memleket daha yoktur. Layik
liğin anası olan memleketlerde 
bile hür s nı'.an ha:k yığınları 
kilisanın koyu istibdadı altın· 
dadırlar. Küçük bir örnek ver· 
ınek için Fransayı ele alacağım. 
Orada bile kilisa, aylelerin gi· 
zeyine ( harinıine ) sokulmuı
tur. Çocuk dünyaya göıaçtığı 

günden başlıyarak kilisanın et
kesi ( tesiri ) altındadır. Baba 
İstediği kadar vicdan hürriye
tinden bahsetsin. Çocuğunu 

vaftiz ettirecektir. Vaftizsiz bı
rakılarak kilisaya mal edilmi· 
yen çocuk, hayatının her yü
zünde, bin bir zorlukla kartı· 

laşmatğa kasanmıftır ( mah· 
kümdur ). Çocuk 12 yaşına gel· 
di mi, Komünyon töreni yapı
lır. Kilisa, yakasıaı gene bırak
ma.z. Daha küçük yaıından pa· 
pasların dileklerine boş ırör· 
meie alııır. Bu korkunç sal· 
tadan sarkıntılıktan kendi-

' !erini kurtarabilenler, inan ol· 
sun ki çok azdır. Bütlin uluı· 
lara lnıek olan oka• Framız 

n a --
ismet lnonü Istanbulda 

----~~~~--~-------------------------~------------
Ekonomi bakanı da bugünlerde 

Rusya seyahatına başlıyacak 
Başbakanın köşkünde önemli görüşmeler oldu 

Ankara, 29 (Öze!) - Baş- rr--"7'."'c;;:~rii;;:-"~-~-, fik Riiştü Aras da t.ulunduğu 
bakan lımet Inlinü gece yarısı bu yemekte, yapmak üzere bu· 
özel trenle Ankaradan latan- lunduğu bu gezi konusu etra· 
bula hareket ediyor. Baıbakın fında başbakan ile konuımuı· 
lstanbulda birkaç aün kaldık-.. tur. 
tarı sonra Şark vilayetlerinde Dün Atatürk ile lstanbula 
tetkik seyahatine başlıyacaktır. 

Ekonomi Bakanı da ııitmiş olan Celil Bayar b11 
Seyahate çıkıyor yolculuk arasında da Büyük 

Ankara, 28 (A.A) _ Çağırı • tefin bu gezi etrafındaki yük· 
sek direktiflerini almıştır. üzerine yakında Sovyet Rusya-

da bir etüd gezintisine çıkacak Ankara 28 ( A.A ) - Mos· 
olan ekonomi lııakanı Celil Ba- kova bliyl1k elçisi Zekai Apay· 
yar evelisi gün öğle yemei'in· dın bugün liğle ye•eğiade 
de Baıbakın ismet lnönünün Başbakan ls•et ınönüııün klSş· 
kötkünde çağırılı olarak hulun· künde çaiJrılı olarak bulun•uı 
muş ve diı işleri bakanı Tev· Başbakan ismet İnüııii ve başbakan ile görilfmüıtür. 

•• 
ı 

HabeŞ imparatoru diyor ki: 

Italya ile çarpışırsak 
gibi baysallığımızı 
imparator bizzat ordusunun 

Jlab'ş lıaritaaı 

tek adam 
"' 

oruyacagız •• 
başına geçecek .. 

rak veya ekonomik tavizat iı· 
temediğini ilave ettikten sonra 
demiıtir ki: 

- Toprak tavizati her ıe· 
kilde imkan haricidir. EkoBo· 
mik tavi:ı:ata gelince Habeıis· 
tan özel olarak ltalyaya değil, 
fakat her millette hususi kim· 
selere ve bu meyanda ltalyan 
ulusundan olanlara da ekono· 
mik çalışma alanı vermiye 
hazırdır. 

Londra, 29 (Ö.R) - "Niyus herşeyi yapacakları inanını 

Muhabirin bir sorusuna ce
vap olarak imparator Habat
istanın hiçbir vakit İtalya· 
dan bir istikraz arama· 
dığını ve ltalya tarafındın Ilı 
asla buna benzer bir teklif ya• 
pılmamış olduğunu söylemit ve 
yine harb ihtimaliae ıözü ııe· 

çirerek tunları tekrar et•İf· 
tir: 

Kronik!,, ııazetesinia ltalyan • ıöstermiıtir. Bundan sonra 
- Eğer harb patlak l'erir· 

se bea kendim ordunua batın• 
Jı'eçerek memleketimin istik· Habeş aalaşmazlığına ait işleri demiştir ki: 

yerinde incelemek üzere Ad- - Bununla lııeraber, Habe· 
dis Ababıya gönderdi{ri mu- şistanıa ıösterdiği bütün uy· lalini korumak için savafı ida-
h b H b . h 1 re edeceö-im a iri a eş ımparatoru Haile sallığı rağmea ve er tür ü • 

k l•parator aihayet Babeşia· Selase ile mühim bir mül11kat hak mefhumuna aykırı olara 
tanın yeai fütuhat arkasıada 

yapmııtır. bir harp çıkacak olursa, Habeı 
imparator söze başlarken ulusu baysallıi'ı ve toprakları· olmadığını, başkalarındu hiç 

uluslar kurumuna olan gü· nın bütünlüii'ünü korumak için bir şey aramadığını, ekonomik 
venini bildirmiş ve bu arsı· tek adam ıibi birleıik olarak bakımda• bir ihtiyaç olmakla 
uluaal kurulla büyük devlet· çarpışmağa hazırdır. beraber Kızıl deaizde bir mah-
lerin Habeıistanda bir harp Hükümdar, ltalyının Habe- reç bile aramadığını ıöyliyerelı: 
çıkmasının önünü almak için şistaadaa hiç bir zaman top· aôzleriai bitirmiştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ııeııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 
devrimi, kilisenin bu aaldırıtını günlerden, ne mutlu bize ki, lantımızın zerre kadar sarsıl-
kıramamıştır. llemek istiyorum kurtulduk. itte Türk devri•i- mıyacağı kolaylıkla aalaıılır. 
ki orada bile vicdan hürriyeti, nin iç yüzü... Bunun kapsal Kamilizm, ana preasıplerile 
bu kelimenin tam anlamı ile etkilerini (ıumullü teıirlerbi) bu güvenin lııerkitesi (müeyyi-
y~rleşmemiıtir. anladıktan sonradır ki yeni yv desidir). Bizi bu objektifle gör-

Hür adam, bütün bu dıt sal· tişen ve yetişecek ola• nesille- meii'e çalışanlar, Atatürkün, 
dırıılardan, etkilerden kurtul· ria ne kadar dinç fikirlerle, Öke (dahi) Mikelanj gibi yal-
muş olarak yetişen adamdır. temiz ülkülerle beslenmekte ol- nız bir heykel yapmakla kal-
Türk devrimi, bizi biiyle bir lluğu, anlatılabilir. İtte Türk aadığını, bir hamur halinde 
~es~ ~etiştirmek taliğiae arif· demokrasisini yapan kuv•et iıliyerek yarattığı Tii.rk ulusuna 
tırmııtır. Yığın yıgın yobazlana, bu an kaynağa dayanıyor. bir ruh, bir ıuur da yerdipi 
ı~hlerin eski nesiller &zerinde- Yıllar geçtikçe buaun daha••· anbyabilirler. 
kı I_ıkıalanaı biliriL O karanlık rimJi olacatı, d .. okruiye bai· ••.,,.k•• •usı-

-

ti ıkıyor 
Türk Hava kurumuna 

Hava tehlikesini bilen 
Üye kaydı devam ediyor 
~ıHDE TDltK: 'UÇ-MANl raU(.UNAN K soo) UÇAK EN AŞAÖI ( tOO~ J 
IJÇAK KUVVETiNDE DEMEKTiR. 
1 

Türk hava kurumuaa havı 
tehlikesini lialemek içia haYa 
tehlik~s·n· bilen üye kaydı 
hararetle deva• etmektedir. 
lzmir pa•uk mensucat Türk 
anonim ıirketi her yıl 2000 
lira ve bir defaya •ahsus ol· 

mık üzere 10,000 lira vermit
tir. lzmir yün mensucat 

T .. k anonim ,irketi de her ur . 
ıene 1000 lira vermei_ ı ta· 
ahhüt etmiştir. Paralar Türk 
Hava Kurumu Izmir şubeaine 

_ Soııu 4 ütıcıi Salıifada -

Uşak muhteliti lz;-irde 

Bugün lzmir muhteliti 
ile birmaçyapacaklardır 

Jztııir 111t11ttelit i 
lzair •uhtelit tıkımile lııir tasyoaunda misafirlerimizi kar· 

maç yapmak üzere ieleceğini şılamık içi• muhtelif kulüblara 
yazdığımız Utık mıatakaaı measub bir çok sporcular top· 
Futbol mulatelit takımı düa lanmıştı. 

Gelenler 21 ri Futbolcu ol-

Kadınların 

·~ 
,. 

Örerek ..• 
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Ge:.zelik eden ko•ıular 
Btrlmtr TagtWııff 
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Hergün beş kelime 
Kırk üçüncü liste 

1 - Muvafık, Mutabık - Uygun 
Muntabık - Uyuk 
Örnekler: 1 - Fikirlerimiz 
birbirine uygun değildir. 
2 • Harekotiaiz kaauna uy
gun değildir. 
3 • Bu aauıun ayakları 
yerlerine uyuk değildir. 

2 - Müeyyide - Berkita 
Ôraek: Bütün kanunlar dav· 
ria .ııaviuınıa birer berki· 
tHİ olmalıclırlar. 

3 • Mükafat - Öden 
Örnek: Hayır va hizaet 
işlerinde en buyük öde•, 
Yicdan rahabdır. 

4 • Satıb - Yüzey 
Ôraek: Akşam liıtü, su yü
zeyindeki ışın (muzi) kın· 
şıklara daldım. 

5 • Müaaveba - Sualaşma 
Ôrnak - Gece aöbetçileri 
aralarındaki sıralaımaya rö· 
re çalışırlar. 

-
Not: Gazetemize gönderile· 

cek yazılarda bu kelimeleriıa 
Oıımanlıcaları kullaaılmamasını 

rica ederiz. 

üşvetMi? 
Bir horçlu rii:;?' et nıi 

\: erınek istemiş? 
Dün Karantiaada ınubasebei 

hu usiye tahıil t besinde bir 
rüıvet vnk"aaı olmu,tur. Tram· 
Yay caddesinde 321 sayılı ev· 
de oturan İsak oilu bay Av· 
ram Sidiaia 927 yılıadan yol 
parasından 12 lira borcıı yar· 
dı. Sidi tabıil tubesina iida· 
rak borcunun para verilmeden 
kapatı ası için orada memur 
bay Nuriyo teklifte bu· 
lunmu~ v 6 çocuk babası oldu· 
tuna dair beyannameyi memu· 
ra verirken aynca beı lira da 
riişvet olarak 'fermiıtir. Bay 
Nuri bu parayı alınca Karan· 
tina poliı arkaıiaa bahar 
Yermiştir. Karakolda bir zalnt 
varakası tutulmuı va rlıvat 
varan Avra Sidi polis bara· 
berinde adliyeye ıröaderilmiştir. 

Sulh caza hakimliğinde ifa· 
desi alına• Anam Siydi bu 
parayı meaura rüşvet olarak 
vermediğini cebiada bulunan 
kaatlan çıkarıp •erdiği sırada 
bir bet liralının kaatlar arasıaa 
karıımı, olduğuau aöylemiştir. 

Bay hlkim, 11uçl11 aleyhinde· 
ki delilleri te•kif içia yeter 
bulmadı~ından kendisini ser· 
but bırakmııtır. Tahkikata ao· 
ru hakimliği11ce devam edile· 
cektir. -----
T ekaüd edilen 
Posta ve Telgraf 

Memurları 
Yeni tekaüd kanununa tev· 

fıkan şarımıı posta ve telgraf 
baş dırektörü muavini bay Saf· 
fet, posta müdürü bay Naşid, 
Bas ane posta •e telgraf mü· 
dürü bay Şahab, Yeni Foça 
Posta ve telgraf müdürü bay 
Tevfikin tekaüde scvkedile
cekleri haber alnımıştır. Bun
larla beraber daha bir çok me
mur Ye müvezziler de vardır. 
Posta ve telgraf genci direk
törlüğünden 'arımız posta va 
teliraf baı dircktörlüğüııc ga· 
len bir bildirimde tekaud edil
melerine karar verilea yukarıda 
isimleri geçeıı zevat ile diğer 
memurların altı ay içinde pey· 
derpey işlerini• bitirilmesi lü
zu u bildirilmiştir. 

Kaza 
Namazgahta Türkler cadde· 

sınd nalıncı bay Ahmed ka
zaen elı11i nalın makinasıaa 

kaptırmış ve parmağından ya· 
- rala mıştır. 

RL 
Aydın Demiryolları Bayındırlık kurumları -

Yarın Hükii etç tesel- omiser teftişleri hak-
lüm işin baş anaca ı kında dün izahat verdi 
Aydın demiryolu hattı bir 

temmuz tarihinden itibaren bü· 
kümetçe teslim alınmağa baş· 
lanacak ve devlet demiryolları 
hesabına işliyecektir. 

Aydın demiryolunun hükü
metçe satın alınması hakkın 

daki mukavelename yirmi altı 
haziraııda Loadrada toplanmış 
olan hissdarlar ve tahvilat sa
hipleri genel heyetince tasdik 
edilmiştir. Dün bayıadırhk ha· 
kaalıııadan ilbaylı~a gelen bir 
emirde mukavele ,irket genel 
heyetince tasdik edilmiş olduğu 
için hattın bir tem uz günün
den itibaren tescllum edilmesi 

ve tesellüm heyeti başkanlığına 
Haydarpaşa liman baş espek
törü bay Tahsinin atandığı (ta
yin edildiği) bildirilmiştir. 

Bu stıret!c yarından itibaren 
Aydın clcmiryolları da diğer 

hatlar gibi tamamen Devlet 
demiryolları meyanına geçmiş 

olacaktır. 
Uzunluğu ve önemi sebebilc 

bu hattın başka l\tüfettişliklere 
bailanmadan ayrı bir işletme 

müfettişliği tarafından idareıi 
bakanlıkça kararlaştırılmıştır. 
Buna dair emir de gelmiştir. 
Aydın demirlolu hattına seki
zinci mıntaka adı verilecektir. 

11 bin liralık ihtilas davasına 

rcez a 
d e • 

ı vam a zen • 
ı 

------~- ·---- 1 
ihtilas .suretile 11 bin 500 21281 lira iken ancak 9775 ! 

lirayı zimmetine geçirmekle lira kalmıştır. Bu hesaba iÖre 
auçlu Turgutlu eski şarbayı 11500 lira açık görülmüştür. J 
ltay Klzı ve u işte a'a· Hık y ri başkanı bunun sebc· ı 
kadar olmakla suçlu Esnaf ve bini bay Kazıma sormuş ve 
Ahali bankası Turgutlu müdü· bay Kazım da : 
rü bay Asaf ve muhasebecisi - Bu bankanın dahili mua- I 
bay Cevdetia duruımalarına melitına istinad eden bir şey· 
dün ağırceıeda nakzen bakıl· dir. Banka cari hesabıma on 
mııtır.Evvelca Manisa ağırceza bir bin beş y~z lirayı nak!ct-
hakyari de iki defa duruşma- miştir ve bu münakale üzerine 
lan yapılan maznunların bcra• şahsi hesabımdan para al ı-
atlerina karar verilmi~ti. şımdır. Fak t münakaleden be· 

Hakyerini kararı dai· nim haberim yoktu, demiştir. 
resinde yazılan müzekkere Bay />saf ve bay Cevdet 
üıeriııc mahkemeye gelen mak- te kendilerinin salahiyetleri 
buzlar ve evrak tetkik edilmif dairesinde bir münakale ya'l-
ve Turırutlu şarbaylığıaın Tur· mak suretiyle 11,500 lirayı bay 
iUtluya getirilecek su için ay· Kazıma vermiş olduklarıni ve 
ni yerdeki bankada 72 sayılı bilahare banka bu parayı tek· 
cari hesapta 52809 lira 6 ku- rar b y Kizımd1n isteyince 
nış me•dııat toplanmıştır. götürüp verdiğini söylemiş-

Muhtelif tarihlerde tarlııay- !erdir. 
lıiın gösterdiği lüzum üzerine iddianın serdi için duruş-
31531 lira alınmış Ya buıkada manın devamı başka güne 
kalmaaı lazım gelen para bırakılmıştır. 

Buğday 
Ucuzluyor 

Dün lzmire muhtelif yerler
den külliyetli miktarda yeni 
mahsul buğday gelmiş ve sa
tıf• baılanmıştır. Hafta tatili 
kanunu münasebetile öğleye 
kadar borsada 167 çuval buğ
day satılmıştır. Fiat 5,625 san
timdir. Buğday fiatları düşmc
ğa başlamıştır. Bundan sonra 
da dü,mekto devam edecektir. 
Tarım bakanlığıadan İlbay

lığa gelen bir emirde ziraat 
bankası dt!polarındaki buğday
ların satışa çıkarılma •ı bildiril
miştir. ..... 

Bay Vahidettin 
Temize çıktı 

Akseki bankasının ortakları 

tarafında• yapılan hususi top· 
lantıda ekonomi bakaahiına 

çekilen telgrafta sahtekarlık 

yaptığı iddia edilen tüccardan 
bay Vahidattin hakkında soriu 
hakimliğince yapılan tahkikatta 
telirafın altında bulunan ve 
sonradan ilave edildiği iddia 
olunan ibarenin toplantıda 

onaylandıiı anlaşıldığından mu· 
hakemesinin men'ine karar ve· 
rilmiştir. 

~~ 

ELHAMRA 1. Milli Kütüphane Sineması 

BUGUN 2 büyUk film birden 

1 - 1934 - 35 mevsiminin en değerli eseri : 

Kra içe Kristin 
Tamamen FRANSIZCA sözlü büyük film. Başrollerde : 

GRET A GARBO ve JOHN GILBERT 
2 - Türk elila yapılmıı TÜRKÇE aözlü ve şarkılı komedi 

Söz Bir Allah s·r 
Hazım · Vasfi - İ. Galib · Melek - Cahide 

Mahmud ... V. s. 

SEANS 
K. Kristin : 16 ve 19 30 
Söz bir: 17,45 ve 21:15 

Cumartesi ve pazar günleri 
saat 14 de ba~lar. 

Bayındırlık kurumları komi· 
seri mühendis bay Mahmud 
Ekrem ro ~yetclcrin muamelele· 
rini tetkik ve teftiş etmekte
dir. Dün gazetemize bu işler 
hakkında şu izahatı vermiştir: 

- lzmirde Bayındırlık ko· 
miserliğinin murakalııasına tabi 
üç sosyete vardır. Bunlar tram
vay, elektrik, su ve hava· 
gaıı sosyetelelidir. istihsali.tını 
kömür vasıtas.le yapan elektrik 
şirketi tesisatına ait mukavele 
hüküm!erini tatbik edip, şeh

rin belli başlı semtlerine cere
yan tevzi etmektedir. lmtiyaz
ııa eye baı:lı olarak kabul 
edilen planlar dairesinde tesis 
edilmiş ola 'cbekenin bulun· 
duğu yerlere düşen uzak ta· 
!iplere de mukavelenamedeki 
sarahat dairesinde cereyan 
vermeğe çalışmakta ve bu gibi 
hallerde de komiserlik alakadar· 
!arın talebile harekete ırelerek 
ıııeseleyi tetkik, takip va intaç 
ettirmektedir. Cereyan tevzii 
meselci rinde fenncn şebeke 

mütemmimatı sayılan ve bu se
beple aboneler t:ırafından ya 
satın alınmak ve yahut icar 
edilmek suretilc muamele gö· 
ren tevıi şubeleri da icar ci· 
hctinden tetkike başlanmıştır. 
Bu kabil tesisat aksamı da 
malzeme, işçilik ve masarifi 
umumiycyi ihtiva etmek şartile 
ya ın zamanda salim bir usule 
baglanacaktır. 

Elektrik saat kiralan mese· 
lesi yüksek bakanlıkça yapılan 
tetkikatı müteakip lınan ka
rarlarl esasen salim mecraya 
gırmiş bulunmaktadır. 

Gene fen icabatı olarak alı

nıp müstahsil fabrikanın boı 
zamanlardaki masrafını tevzin• 
medar için bir imi! sayılan ve 
nevi de abonmanı şirkete kar· 
şı miktarı tayın etmiş bir sar
fiyatı behemehal yapmakla 
miıkellef tutmuş olan tekil ve 

evsafilc clepozıto paraları za
ruri ihtiyaçlara karşı her 
memlekette tatbik eclilege
len usullerden olduiundan 
bunun da memleketimizde 
büsbütün kaldırılmasına lıiç· 

bir zaman imkan iÖrenler
den değilim. Bu olsa olsa an
cak bir kısım müşteriler le· 
hine: 

- Yani büyük müstehlikler 

Olgunluk yokla
maları bitti 

Orta mekteplerle liselerde 
yirmi rundenberi devam et• 
mektc olan olgunluk yok· 
lamaları dün bitirilmiştir. Yok
lamalardan elde edilea ıonuç· 
lar bu günlerde belli olacaktır. 

lzmirin güzel 
Manzaraları 

lzmirin içinde görülmeie ve 
göıterilmcie de(•r yerlerin ve 
yurdun güzel köşelcriain birer 
fotografı İstanbuldaki Akay 
vapurları idaresi tarafıadan İl
baylıktan istenmiıtir. Bu resim· 
ler icabeden yerlerde ve va· 
purlarııı içinde halka te,hir 
edilecektir. 

• ·- 1 ···-·. idare hey ti kararları 
İlbaylık yön tım kurulu tara· 

fııadan bir yıl içinde görülea 
muhtelif i,ler, verilen idari kı· 
rarlar va saire hakkıada bir 
istatistik haıırlanmaktadır. lu 
istatistik iç ifler bakaalığına 
ırönderilecektir. 

lehine tahfif elunabi!irsc de 
o zaman da istibsalat sahipleri 
pek haklı olarak müsteh!iklerdea 
menfaatlerini koruyabilecek da
ha sağlam teminat arıyacak
lardır. Çünkü depozito parası 
sarfı taahhüt edilip tc bir se· 
ne içiade sarfedilemiyen bir 
mala karşı o!duiu kadar tedi
yesi me~rut bir zamanlık cer
yım istiblikini de garanti et· 
mektedir. 

İzmir tramvay VP: elektrik 
ıirkctinin elektrik kısmına ait 
işletme vaziyeti 931 senesine 
nazaran mahsus ltir derecede 
terakki etmiş ve fabrika 
hamule esnasında bugünku 
müesses kudretin fani kıs· 
mın yüzde yetmişini ıra• 
etmektedir. 

Kaydedile• bu inkitaf dere· 
cesi 931 senesindeki tatbik edil
miş azami kilovat satı, fiatlarilc 
bugünkü cari fiatlar arasın aki 
farkla pek güzel anla,ılmakta-

ır. Y alnıı elektrik kısmında 
tecelli eden bu iıisbi inkişafı 
tramvay kısmına da intikal et· 
tirebilmek için şirketin büyük 
gayretle çalışmakta olduğu gö· 
rülüyor. Netekim Kemer • Bas
mahane hattına diğer Kordon 
hattını da ilave edib hepsini 
birden bir kül halinde yapmak 
istemektedir ki, gerek hariçten 
getirilecek malzeme gerekse 
iıışaat cihetinden tasarruf te· 
min eden iki mühim amile is
tinad etmektedir. 

Halen yUksek bakanlıga ar· 
zedilmif olan bu meselenin de 
ulusal arzulara göre tahkkuk et· 
mcsı fenni olduiu kadar iktisadi 
birçok cihetlerden şehir ve halk 
için istifade temini yakınlaş
mıştır. Su şirketi tarifesi için 
yakında başkanlığımda topla· 
nacak olan tarife komisyonu 
muhtelif tetkiklerden sonra 
önümüzdeki altı aylık devre 
icin yeni su tarifesini tespit 
edecektir. Sıı fiyatlarının pek 
az da olıa indirilmesi kuvvetle 
muhtemeldir. 

Havaıazı sosyetesi tesisatının 
belediyeye devri meselesi üze· 
rindeki tetkikler: 

- Bazı mıatakalar üzerinde 
ilatilaf çıkmış olmasına rağmen 
çok yakıııda halledilecek va 
uzayıp gidon bu mesele de kat'i 
şeklini alacaktır. 

Ehli hayvan 
Sergisi 

Bu yıl lzmirde açılacak olan 
ehli hayvan aeriisinin 6 biriaci 
Teşrin tarihiada açılması mu· 
vafık görüldiiü tarı• bakaa 
lığından ilbaylıia bildirilmiıtir. .... _. -
Gediz köprüsü 
Büyük Gediz köprüsüaün 

inşaatı bitmiı ye muvakkat ka
bulü da yapılmııtır. Başbakan 
ismet lnönü doğu ve batı ille· 
rimizdc tetkik gl"zintisini yapa· 
cak ve şehrimize gelerek 22 
Ağustosta lzmir panayırının 

açını türcnini, 23 Ağustosta da 
büyük Gediz köprüsünün açı· 
mını yapacaktır. 

• -o ...... - ....... 

Yamanlar kampı 
Verem mücadele cemiyetin'n 

Y amaalardaki kampı 5 T cm· 
muz 935 gUnline tes:ı.düf eden 
Cuma günü açılacaktır. Her 
sene olduğu gibi muntazam 
vesait temin edilmistir. 

•• 
I ()~E iDE~ 

Eşek 
Abdesthaneleri 
Her gün iÖrüyorum ya, fa. 

kat diin mü idi ötey gün mü 
bilmem; belli başlı caddelerden 
birisinden geçiyordum, Önüm· 
de kılığı, kıyafeti yerimle, ya
şını, başını bulmuş iki kiti gı· 
diyordu. içlerinden bi· 
risi bir ara ayrıldı, dıYara 
doğru yüriidü. Hiç sıkılmadan 
dıvara işedi, daha doğrusu

siydi. Bu adaının bu hareke
tine kızdığım için yazdığım fU 

yazıyı siz ne kadar abes gö
rürseniz, görünüz, ban o kadar 
haklı ve yerinde buluyorum. 

Göze çarpan, geçit yeri olan 
bir çok yerlerde dı'farı boydan 
boya kaplıyan iri iri yazılar 
okuyoruz: Buraya işemek mem
nu, işemeyin. Eşek abdestha· 
aeai ... Gibi. Buna rağmen mut• 
laka o dıvarıa beş on yerinde 
ortalığa sert bir amoayak YO 
pislik kokusu aerpea sidik 11-

Jaklıkları ekaik deiildir. 
Şarbaylık şehirde meballer 

yaptırmışken onları bıralnpta 
sokak ortasında işemek insan· 
lığa yakışır hareket deiildir. 

Osmanlı imparatorluiu :u· 
manıada elfiye dedikleri bol 
,alvar giymiş mollaların caırıi ab 
de!tantlerinden çıktıktan sonra 
camiye girinceye kadar iıtilrıra 
denilen • güya - temizliii ulu 
orta yapmaları; o zaman lrıizı 
cihaııa ne kadar maskara et
mişti. Ben bilirim ki ecnebi
lerden bir çogu bu vaziyeti~ 
kaç enstantane pozunu lmış, 
göndermişlerdi, götürmüşlerdi 
Avrupa ya .. 

Arkadaşlar ayıptır, hatta bü· 
yük bir hatadır, her yönden 
bayındır lııir yurt olan Türki
yede ve bilhassa lzmirdc böyle 
ayıp hareketlerde bulunmak, 
medeni TUrke yakışmaz, Ya bir 
yabancı bu hnli görse - ırör· 
mediği ne 111a\fım - ne kadar 
tiksinir. Sandan bir duşüncliaı. 

Doğru söz acı gelir, içinizde 
yarası olup ta bu sert sözle
rimden koşkulananlar varsa 
evveli bana kızmaktan fazla 
yaphiı hareketi göz önüne ge· 
tirsin. Ayıptır ayıp. insanların 
sıkıntılarını deffcdeceği yerler 

neklerin işediği du•ar dipleri 
değildir. Oraları aacak enek 
abdesthaneleridir. 

Tokdll 

Kızılay 
Karşı yakada 
Bugün geçit 
Resmi vsr 

Kızılay haftası münasebeti!• 
lzmir merkezinden gönderilen 
kumaşlar ve çoraplar Karşıya· 
kının muhtelif mahallerinde 
muhtaç olan fukaraya tevzi 
edildi. Aynı zamanda Karşıya
ka fırıncıları tarafından teberru 
adilen 100 kadar ekmekle kö· 
mürcü bay Saffet tarafından ve· 
rilcn bir çuval kömür de aynı 
şekilde fukaralara dağıtıldı. 

Kızılay Karşıyaka başkanı 

bay Hüsnü Tonak tarafından 

Kızılay için Bostanlı mevki inde 
:bir konferans verilmiştir • Bu-

iÜn haftanın so• ıünü 
elması dolayııile Ka11ıyaka 
Kızılay gençler derneği, mek
tepler önlerinde muzika olduğu 
halde Karşıyakada bir resmi 
geçit yapacaklardır.Perşcmb• 
günü ak,amı havanın bozuk· 
lu(u yüzüaden geri kalan i•r
dcnparti Paıar günii akşamı 

Karşıyaka şehir gaziııosuada 
Yerilecektir. Bu ftbah Dada· 
baıında Kızılay azasından dok· 
tor Fikret Saydan tarafındu 
bir konferans verilecektir, iz!· 
dan Avni Ozan tarafından da 
ieaçler deraeiine kıı.ılay için 
bir konferans verilecktir. 



Devlet f abrikal~;~ 
Beş yıllık e d ·· · " b. n ustrı planımızı hergün 

ıraz daha gerçekleştiı-·en eserler 
A kKayserl komblnas• 1 b" .. ._ . n ara 29 - p k uyu .. pamuklu kombinasıdır. 

:•;•~ar h.İumında1t -:aı~!:ı::- 25000 iğ ve 730 tezgahla çalı· 
1 ulunmıya a şacaktır. Dokuyacag" ı bezler 

ve ger 
1 

.. n ve teknik cebe k eç uının .
1
.•. pamu lu ve basma olacaktır. 

nıından da yenı ıgı bakı- 937 Avru d yılı ba~ında işlemiye bac-
raıtiaııan K ~a a eşine az 1 k T L• ayıe f b · ıyaca tır. Şimdi bir kısım ku-
uin ig" r rı a rıkası 33 raaların 1 ._ 1 Y• 1082 '- . • yapı masına başlan-
"UJlıa t nıe .. anık do- t 
dar b~zdgahlıdır, Şimdiye ka- mış ır. ız e · • lzmlt k6ğıt tabrıkası 
.... fabrika l sayısı lOOOO 1 934 yılı eylulünde yapılmasına 

Fabrik ~rulaınamıftı. b taqı" ı p anınk bır yılda yoga!- aşlanan lzmit gağıt fabrika· 
aınu 5 ·ı sının yapısı bitmiş ve makina-

ıraııı Y•lli 25 b" mı yon kile· lan yerleştirilmiştir. Fabrika 
!;Yaeri fabrika~~ıu:alyadır ki önümüzdeki Eyliıde işlemiye 

ırı Pamuk b'T' yogalta· başhyacaktır. Fabrika aazete 
•uk Üretj . . u un yurdun pa· k .. d • b . ınının y" d . agı ı ile beraber her cins 
eşıni bulu d uz e yırmi ve her türlü kag" ıt yapacak 
Fab 'k yor emektir. it n anın dok ve yurdun kağıt ihtiyacının 
•lın kaput b . uyacağı bezler yüzde altmışını sağlıyacaktır. 

raınındoi eı.ı, alacak, ka- Bursa kamgarn fabrikası 
F ıbrika k' Japon di•isidir s·· urail · · umer Bankın dokuma işleri 
Yer 33 bin arıaın kapladığı alanındaki büyük girifimlerin· 
Fakrikaııın tmadre murabbaıdır. d L J ma 1 ea Diri de Bursada kuracag" ı 
arı ile b•rab Dl ayıcı kurag·. k ' er b amgam ıabrikalardır. Fab-
••tre tnurabb u yer 50.000 rika yılda 1 milyon 85 bin 

Fabrikanın ~ı7a varmaktadır. kilo yün ipekli yapacak ve 
4~00 kilotatt:' etgeıi erı fazla 4.000.000 kilo merinos yü-
kılovatiık 1 r. Her biri 1500 o an üç t'' b' nü harcıyacaktır. Memleket-
•ektedir F ur ınle işle- teki Meriııos koyunu ihti-
s~tış ses~nu 0~:rika pamuklu yace yeter gelmediğinden: 
pıyasaya p n kış aylarında B 1 k b 

1 
arnukl a 1 ıısir, Bursa belgeleria-

aş ıyacaktır. u çıkarmıya de Merinoz koyunu yeti,ti-
Ereğıt rilmesine başlanmıştır. Alman· 

16.200 .• fabrikası d t • • ıt Ye 250 ya an getirilen uzman fabri-
czgahıy) doku k dl e çal •a anın etü eri yapılmıştır. 

li fabrikasınınıı;cak olan Ereg- Yıl sonullda fabrikanın yapıl-
~ ilerleıni•ti la yapısı olduk- masına başlanacaktır. 
da 1 T r, 936 1 ça ışrnaya b yı ı batı•- Artlflslyel ipek 

Bu fabrikanı:ş,.lıyacaktır. fabrikalar 
•aşların c· 1 apacag" ı k11- G )'k k ıns er i em ı te urulacak olan ar-
mendil salaspur nce patiska, tifisiyel ipek fabrikaaız üze-
•erşabı sat '.~starlık, mer- rindeki incelemeler ilerlemek 

' en zıfırlerdir d 
Na . . Nazını tahrik te ir. Bu incelemeler sonucun-

zıllı fabrika
11 

K Z?d•ı da proje hazırlanacak ve vakıt 
ıonra ·k· . ayaen en 'k d · 

1 ıacı derec d gcı me en babrıkanın kurul-u e e ıtalen masına başlaaacaktır. 

_şak muhİ~Iiti lzmirde 
nıak ~:;~:u~3 bi~~~i ~ahiıe11e Uşak mıntakası ıııdır. Kafileye 
Reisi ha y Fudbol heyeti 

y uıuf z· •tıııekte d ıya riyaset 
Riza Oktve ıı doktoru bay 

b 
ay da id . . 1 • 

akıaakt d arı ış erıne 
eıtki 1z ~ ır. Talu• kaptaaı 
d

. mır sporlu bay N . 
ır. azmı-

G Gelen futbolcular 

Ş ~•çler birliğinden· M l'h 
evkts· · eı e • abıt, Lütfü B · ' 

Nacak M h ' asrı, M. 
••• N' e . met, Mahmut, Oı-

' &Z•ı. 

•iEr~~~~kondan: Hakkı, Feh
' kuçuk Mustafa Abd' 
T ' ı. 

urandan· H" . fer · useyın, Muzaf-
' Mehmet Ali Al' R' 

Muıtafa, Hakkı. ' ı ıza, 
Bir maç ı • b 1 o acagına göre fut-

k o t~uların çokluğu nazarı dik-
a ı celb"lmektedir U k 

mı t k · şa 
ill; ad ası lunir futbolundan 

ı a e etmeği en birinci 
ı;:aye olarak güttt\" .. 
0 

~u ıçın 

ynamıyacak o:~n·~rın da 
oyun seyre'mck su•etıle istifad 
etmelerini dUşünmüct" e B' ~ur. 
.. _ - ı;.. diyorlar buraya oyun 
ogrenmek ve f tb ı 1 iz . . . . u o.cu arımıza 
mır teknıgını göstermek için 

'· e'Jık. Haddımızı b")' · k ı ırız ve a-
zanmak kazanmamak 1 . 

tecrüJ.osizdir. Buna rajınen 
eğer kendilerini heyecana kap
tırmazlarsa göreceksiniz ki çok 
İyi Ye eaerjik oynıyorlar. 

lzmir muhtelitinin şu tekilde 
çıkacajını tahmin ediyoruz. 

Sabaheddin, Cemil, Ali, Şük
rü, Hakkı, Adil, Reıat, Sait, 
Fuat, lsmail, Hamdi. 

Bu takımda Vehabın yok
luğu göze çarpmaktadır. Va
hap Göztepe maçından bugüa 
oynıyamıyacak derecede rahat
s!z. çıktığı için takımdaki ye
rını alamıyacaktır. Onun için 
merkez mahacim yerinde 
Fuad ve Fuadın yerinde de 
Bucalı lsmail oynıyacaktır. 
Muhacıa hattı bu şekilde tam 
kuvvetinde değilse de Is-
mailin de bu hattı ak-
satmıyacak derecoye gelmiştir. 
Takımın daha bir iki yerinde 
değişiklik yapmak dojru ola
caksa da bu cihet umarız ki 
bugünkü oyunda kendisini his
ettirmiyecektir. 

Şurası muhakkak ki buglin 
ç°.ktanberi hasretiııi çektiğimiz 
guzel oyunlardan birisini seyr· 
edeceğiz ve lstanbul için ha· 
zırlanmışken kendısini göste
reıaiyen mu:ıtelitimizia de ciddi 
bir oyun karşısında kudretini 
göreceğiz. ---

.... ,,.. 
'fenı Asır 

Karadeniz Kabardı Ö t .. k ki 
Bir Motör Battı P zkur ~e d cep l akzu Dün 

Altı 
Gireson, 29 ( A.A ) - Sert 

esen ve 36 saat devam eden 
yıldız karayel ruzırarı deııizi 
kabartarak büyük dal~alar yap
mış ve bu yüzden büyük bir 
d~niz lı.azası. ~)muştur. Akoğ!u 
Suleyman reısın aıotörü içinde 
13yolcu olduğu halde dün sa· 
at 15 de Ordudan Pirazize 
gelmekte iken Piraziz limanı 

önünde fırtınadan devrilmis " yolculardan üçü kadın olmak 

üzere altı kiti boğulmuttur. 
Piraziz limanından yüzdürülen 

başka bir motörle yolcuların 
yedisi kurtarılmıştır. 

Sinob, 29 ( A.A) - Tem
muzda yapılacak deniz tenlik
leri programı hazırlanmıştır. 
Şenliklere limanımızda bulunan 
herçeşit gemi girecek ve güa
düz limanda sandal yarışları ve 
gece fener alayları yapılacaktır. 

Eti Bank ku uluyor 
EregJ~ Fabrikası 1936 senesi başında 

Ç~lışmağa başlıyacak 
Ankara 29 ( Ozel ) - Etibankln kurulma hazırlıkları bitmek 

üzeredir. Maden tetkik ve arama enstitüsü ile elektrik işleri 
eastitüıü dıe Bankaya bağlı olacaktır. 

Ankara 29 ( Özel) - Ereğli dokuma fabr.kası 1936 senesi 
nin başında çalışmaja başlıyacaktır. 

Viyana At yarışları 
Suvaril~rimizin biri üçüncü geldi 
ıstanul 29 (Özel) - Viyaua şehrinin tertip ettiği büyük At 

yarıtlarına 38 atlı girdi. Süvarilerimizden bay Eyüp üçüncülğü 
kaandı. 

~abeş -. ltalya 
Habeş imparatoru Italyanın istediği 

Olmıyacakt'r Diyor 
lstanbul, 29 ( Özel ) - Habeş imparatoru yeni beyanatında 

lta!yaaın istediği olmıyacaktır. icabında ordunun başına geçece· 

ğim demiştir. 

Müdafaa bakan1 . 
lstanbulda 

lstanbul 29 (Özel) - Müda
faa bakanı Kazı"D Özalp bu
raya geldi. 

Sefil ve perişan 
lstanbul 29 (Özel) - Sakıt 

Osmanlı hanedaaından Abdülka 
dirin Sofyada parasız ve peri
şan kaldığı, bir Bulırar dostu
•• verdiği 2000 levayı da geri 
alamadığı Sofyadan bildiril
mektedir. 

Her tarafta sıcak 
lstaabul, 29 ( Özel ) - Son 

günlerde burada da sıcaklar 
ıiddetli bir hal almıştır. Halk 
plajlara al..ıa etmektedir. 

Denizlide 
Ekmek fiatı 

Denizli, 29 (A.A) - Ekmek 
fiatı düştü. Birinci nevi ekme
ğin kilosu dokuz ve ikinci ııevi 
sekiz kuruştur. 

İzmitin kurtuluşu 

General Osman 
Erzurum da 

El<Zurum28(A.A) - Erzurum 
C. H. P. P. başkanlığına seçile• 
ıreneral ÜJman Kaptagel bu
gün şehrimize gelmif ve şehir 
ileri gelenleri tarafından kar· 
şılanmıştır. 

Buğday fiatı 
Düşüyor 

Denizli 28 (A.A) - Bir ara
lık, birdenbire yültselen Buğ
day fiatları düşmüştür . Şimdi 
beı, beş buçuk arasıada satıl-
maktadir, • 

KAYSERIDE 
Çivi yazıları üzerinde 

tetkiki er 
Kayseri, 29 (A.A) - Skke

got üniversitesi profesörlerin· 
den Dr. Gelub bugün şehrimize 
~elmistir. Çivi yazılarını oku
mak işinde çok önemli bir yer 
tutmuş olan profesör kültür 
bakanlığının izni üzerine orta 
Anadoluda bir araştırmaya çık
mıştır. 

Kayseri müzesini gören pro-

dili araştırma kurulu geael lar kılavuzunun kitap şekliade 
sekreterliğinden : buma hakkı kurumumuzca 

Karşılıklar kılavuzu üzerine kanun yollariyle alınmış oldu· 
gelen önergeler gözden geçi- ğundan başkalarının bu yolda 
rilerek gerekli görülell kataa kitap bas•aia kalkışmaları 
ve düzeltmeler yapılmııtır. Kı- kanuna kırı• olacağını herke-
lavuzda karşılığı gösterilıaemit sin gö:ı;ü önünde koymağı 
sözler ile yeni karşılıkların şe- ödev sayarız. 
kike birliği üzerine yapılmak- TUrk dlll burosu 
ta olan ön irdelerin arkası lstanbulll• 
alınır alınmaz kılavuz J.iri os- lstanbul 29 (Özel) - Tirk 
manlıcadan Türkçeye öteki dili araştırma burosu Temmııı· 
Türkçeden osmanlıcaya olmak dan itibaren çalışmaları•• bu· 
üzere iki kısım cep kılavuzu rada devam edecektir. 

• • • 

Ingiliz Somalisi 
·-·-·- • 

Habeşistana mı 
lecek? Bir yazı 

verı-

Londra, 29 (Ô.R) - "Deyli ne kavuşan serbest Ahalinin 
telgraf,, gazetesinde Lord Bi- reyi sorulaaksızıa ve araaıl-
v&rbrok, ltalya ile Habetistan aaksızın Habeşistana bırakıl· 
11rasıııda bir uzlaşma zemini ması teklifi aklı• alamıyacağı 
bulmak üzere tavizat olarak menfur bir pazarlık olur. 
lngiliz somalisinden bir par- Serbest vatandaşları, keııdi 
çaaın Habeşiııtana bırakılması oyları alınmaksızın hali asa· 
fikrini tefsir ederek diyor ki: retin filen mevcut oldu· 

- lngiliz somalisinin bir ğu bir davletin • hak~aiye· 
parçasının şimdiki halde lngiliz ti altına ıokmaga ıınkan 
mandası altında tam bir güve- yoktur. 

GI 11 ' re lll 

Fransız parlamentosu 
B. Laval siyasasını anlattı - Kanunlar• 

herkese karşı koruyacak 
• Paris 29 (Ö.R) - Başbakan Dış siyasa hakkında, B. La-

B.Laval saat 3.35 de parlamen va! Fransa tsrafı:ıdan güılülen 
to devresinin tatil emirname- yolun rüven içinde banşı sağ· 
ıini oku•uştur. lamlaştırmak yolu oldujunu, 

Hükumetinin dış ve iç siya· bu siyasaya küçük andlaıma-
ıası hakkında beyanatta bulun- ııın da iştriak ettiğini ve esa· 
duktan sonra B.laval, finans sen bu siıtemin Avrupada bil· 
ve ekonomsal güçlük)erini kar· tün devletlere açık tutulduğu-

nu söylemiştir. şılamak üzere hükumet tam sa
lahiyet vermiş olan parlamen
tonun gösterdiği güvene layık 
olmak için her feyi yapacağını 
söyleaıiı ve bugünkü güç vazi· 
yeti atlatmak için yeııiden bü
tün Fransızların birliğine mü
racaat etmiştir. B.Laval takın· 
dığı hareket tarzile parlaaıen· 
tonun, ulu~un minnettarlığına 
hak kazandığıaı söyleaittir. 

Pari• 29 (A.A) - Parleaıen 
tonun bu yıla mahsus normal 
toplantısı bu sabah saat 15-30 
da soauna ermiştir. Kurul da· 
jılmazdan önce B. Lava! oku· 
duğu diyevinde şunları söyle-

miştir : 
1 ·- Hükumet frangın seli-

metini ve ekonomik kalkınma
yı sağlamak dölegindedir. (Az
mindedir) 

2 - Genel düzeni ve de-

Başbakan bundan sonra, son 
zamanlarda yapılan bazı aÜml\· 
yişlerin, cumhuriyet müessese-
leriııin tehlikeye düşebile~eği mokratik kurumları saydıra· 
zannııu uyandırdığını hatırlata

rak hükumetin kanunlara el 
sürdürmiyeceğini ve bunları her 
şeye ve herkese kar~ı koruya· 

cak!ır. 
B. Lava! hiç bir kişinin ve 

hiç bir yurtdaş topluluğunun 
egemenliği ele alamıyacağı pren 
sibini hatırlııtmıştır. cağını bıldirmiştir. 

] M • t M Gt!P' 

evrede Dü lo Ce ------
Paris baskanı .. 

Faşis düşmanları 

d 
mesee~ 

on an sonra gelir. 
Re si ri ile k. ptanlarınd 

c.. d'·. . an ren ı..,.ımıze göre b - 1 ' ug.ın z-

Bir arıa ınahkemeye 
verildi 

lzmit, 29 ( A.A ) - Izmitin 
kurtuluşunun yıl dönümü oldu
ğundan şehrimizde Gumuriyet 
alanında şenlikler ve gece de 
fener alayları yapılmıştır. 

fesör Hitit bakımından acun 
içinde çok değerli bir yeri ol
duğunu önemle söylemektedir. 

TAYYARE SİNEMA 

Selefile karşılaştı 1 
Paris, 29 ( Ö.R. ) - Eski 

pol:s direktörü ve şimdi Paris 
şar kurulu başkanı B. Kiyap 
il~ bu kuru!.:ın eski başkanı 

B. Godin hususi bir bahçede 
karşılaş ar ak düello etmişlerdir. 

Düellonun sebebi B. Kiyapın 
selefi tarafından yazılan yazı

ları kendine bir hakaret say
masıydı. 

Cenevre, 29 (A.A) - ltal· 
yaya knrıı faaliyette bulunmak 
üzere hv· crede top anc.cak an 
faşist d'1•:nan ~rı k.:ın resini, 

F ederıık kurul y .asa:. e ere 
kara .. v .... rrr. · ~""· . 

m.r muhtelifnin karşısına çı-
kaçak o:an Uş<ıl{ muhtelitinin 
şn kadroc'a görün'llesi kuvvetle 
muhtemeldir: 

Kalec; Fehmi ( Ergene kon ) 
müdafiler Şevket. M. Nacak 
(Ergenekon) muavinler Nazmi 
(Gençler birliği) Mehmet Ali, 
~akkı~(Turan) muhacimler Sa
bıt Huseyin, Melih, (Gençle 
birliği ) Mustafa ( Turan )Abd~ 
( Ergenekon ) 
Takım kaptanı bay N . . . az mı 

dıyor kı : Takımımız l!'enç ve 

Bir buçuk yaşındaki çocu
~unu evde yalnız bırakarak 
komşuya giden Kar;ıyakada 
Hürriyet sokağında Nuri kızı 
Hatice komşuda bulunduğu sı
rada küçük çocuk bahçedeki 
kuyuya düşerek ölmüştür. Anası 
Hatice asliyeye verilmiştir. 

Kızı kaçırmı' mı? 
Karataş tramvay caddesia

de bay Şükrünün yaaında hiz· 
metçi 14 yaşında Ayşeyi kan
dırıp kaçıran Abdülkadir oğlu 
Ekrem tutulmu,tur. 

TELEFON 3151 
B 

TELEFON 3151 

u G u N 
iki büyük fi!inı birden 

Sc-nin gibi bir kadın',Ka<lııılar avukatı 
"Almanca operet,. "Fransızca komedi,, 

Lian Hayd • Szöke Szakall Jeanne Boikal • P.Richard 
Georg Aleksander , Willm - Lucien Baraux 

Ayrıca FOKS dünya havadisleri 
Seanslar her gün saat 16 da başlar 

Cumartesi günleri 12.30 - 14 - 18 talebe seanslarıdır 
Pazar ünleri saat 14 te başlar 

Yalnız tahitlerin hazır bu
lundukları bu düelloda iki ta· 
rafın iik ateşi neticesiz kaldı
ğından ildnci defa olarak atef 
~tmi.lerdir. Neticede &. Codia 

Çankırıda nark 
Çankırı, 28 (A.A) - Çankırı 

şehir kurulu ekmeğin sekiz, 
tiftik ve !:uzu etinin 15, inegin 
10, öküz ve mandanın 7 buçuk· 
tan satılmasına karar vermiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kalçasından çok hafif yaralan-
mıf~r. Kurşun içeri girmemiş
tir. iki hasım barışmadan ay
rılmııılardı•. 



r 
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8ehlle 4 

Belediyeler ---
Gümrük hiı;;seleriniiı 
Miktarı bildirildi 
Belediyelerin kaldırıl1111ş olan 

okturva varidab yerine ihdas 
edilen % on gümrük hissesin
den 934 yılı dördüncü üç aylık 
aüddeti için lzmir ilindeki be
lediyelere ait hisseler dün lçi§
leri bakaalı&"ından llbaylığa ge
len ltildirlııııle bildirilmiştir. Bu 
paralar da belediyelere gönde
rilmek üıeredir. 

Belediyeler bankasından borç 
para almış olan ve yeni ölçüler 
kanunile ölçü normalları satın 

ahnaa belediyelerin borçlan 
yllzd• on beş hisse itibarile 
bakanlıkça keıilmiştir. Gele 
listeye göre ilimizdeki muhtelif 
IMlediyelere uabet eden hisse
ler ve bunlardan keailea borç 
aiktarlan ıudur: 

l:ı:mir belediyesine 55384 lira 
Adaıidey• 1295, Alaçatıya 
1847, Armııtluya 529, (borcuna 
cakabil tamamı kesilmiştir ) 
Badeaiye beiediyaiaıe 9381ira, 
Bayındıra 3420 lira ( 544lirası 
ıesilmiştir) Berıamaya 4956 
lira, Birgi belediyesine 1010 
lira (300 lirası kesilmiştir) Buca 
belediye.sine 936 lira(197 lirua 
keailmittir). Bornova belediye
sine 1976 lira, Çeşme beledi
yesine 1157, Dikiliye 1377 (371 
litası kcsihıaittir ) Karaburuna 
246 lira. Kemalpqa ltel~diye
sine 1523 lira, Kınık belediye
ıine 2420 lira,Kuşadası 1905 
Men•••• belediyesine üç bia 
dört yü:ı: yinni dört lira Ôdemif 
6005 lira(2500 lira Ziraat baakası 
borç taksiti olarak ketilmiştir.) 
Parsa belediyesine 896 lira; . .... 
Seferihisar• 1566, Seyd~öye 
698 lira, (180 liraıı !.:eailmiftir) .. 

• Seri.P-c~-a~.aiyasina 806 lira 
(250 lirası kuilmiştir) Tire be
lediyesiae 6723 lira, Torbalıya, 
637 lira, (455 lirası keailmip) 
Urlaya 3216 lira ( 650 lirası 

k.asiluıiştir.) 

Kaçakçılığa mani 
Olmak için 

Akdenlzde gDmrUk tayya
re te,klUltı yapılacek 
Gümrük muhafaza umu• 

kuaudanı geaaral Seyfi ge
çenlerde ,ehrimize gelmit ve 
Muırla Yuııaaiatandaa limaaı
mııa gelen deniz yollan işlet

me idaresinin Yapurlanada ya
pılan gümrük kontrolunda biz
zat hazır bulunmu,tııı. 

Y apılaD tetkikler sonucua
da deaiz yolları işletme idarcai 
vapurlarıaın haftalık seferle

riada Yuaanistandan İzmire 
gelişlariade ıümrük kootrelu

- yapılması ve bundan son-
ra lzmire çıkacak yolcuların 

çıkma•nı mütakib Istanb11l 
yokularmın vapııra bırakılıııaaı 
ye bqbca gümrülc kontrolu 
yapılmaınaaı muvafık ıröriilmüş

tür Kaçakçılığııı tamamen önü
•• geçmek makaadile akde
aizde rümrükçe bu iş için 
otu:ı: kadar tayyare kullaaıla

cağı söyleniyor. 
Sıırya-Twkiye hııdudlarında 

da kaçakçılıia kartı zırhlı oto
mobiller kullanılacaktır. 

Gümrük muhafaza meaur
lanaın aylıklarını artdırmak 
için de bir onun projcai ha
ıırlanmıştır. Kamutayın önü
nüzdeki toplantı devresinde 
bu kanunun kabul edilmesi 
çok ümid ediJ..ktedir. 

Fehmi T;rede 
Tutuldu 

lıre kazasında bir mese
dea metreli Faizeyi kama 

- ., yualıyarak kaçaR meylaaııe
' F.-U judarwtala.[ı tarafın

d.an tutulm tur. 

Çocuk 
Esirgeme 
Kurumunun 

Çocuk bakıcı okulu 
Çocuk Eairreme Kurumunua 

A.nkaradaki (çocuk lıakıcı oku-
hı) na öıi'renici yazılmasına 
başlanmışbr. Çocuk bakıcı 

okulu yatılıdır ve parasızdır. 
Öğretimi iki yıldır, dersler 
hem teerik (nazari) hem de 
pratiktir. Okulu başankla bi

tirerek diploma alanlar basta· 
1'anelerde hasta bakıcı, ayile
ler yanında çocuk bakırı ve 
Çocuk Esirgeme kurumlarr.ıa 
atanırlar. 

Okula yazılma ve alınma 
ıartlan şunlardır : 

1 - 18 ya1ınd:ın aşağı ol
mamak, 

2 - ilk okuldan diploma 
almış olmak, orta okulu ve li
•eyi bitirenler üsterilir (tercih 
edilir.) 

3 - U:ı:zidimli (hüsnüha: 
sahibi) ve Ağlıklı olmak. Oku
la yazılmak isteyenler (Anka
rada Çocuk Esirzeme ku umu 
geael merkezi başkanlığına) 
yazı ile bqvurmalıdırlar. 

Yazılma için gerekli ola 
belııeler: 

Okul diploması, ö:ı:belek 
(nüfuz kağıdı), uzıidimli kağı
dı, saflık ve aşı raporları, üç 
fotoiraf. 

Yazma ifİ bir ay surer ve 
Temmuz ayı sonunda kapınır. 

Aile kavğası 
Çukurçeşmccie Hacıveli so-

kağınd~ Mehaet ile kansı ara
~-ında rakı meHleaindea bvga 
çıkmıt ve Mehmet karısını ağır 
ıurette dövmüştlir. Kavga sı
ruında yeti.ten lr.omşıısu bayan 
Pakizeye de bir yumruk rast
lam11 't"e iki kadm da beıer 

aylık gebe olduklarından ço
enklanm dütürınek tehlikesile 
kqılatmışlu va hutahaneye 
kaldınlmışlardır 

Otomobil 
Kazalarına karşı 

Son ıünlerde şehrimizde oto
mobil ve otobüs kazaları faz
laca ve sık ıık vukubulaıap 

b•t'••ııbr. 
İnllll tlirektörlüğüadell far• 

baylığa yazılaa bir mektupta 
bu b:ı:alarıa şehirde iıliyea 
otomobil ve otobslerin hızlı 

hareket etmelerinden ileri ıel
diii bildirünaiş ve şarbaylık 
:ı:abıia ıuemurlan tarafından bu 
gibilarin menedilmesi 
miıtir. 

iıten-

Bay Ihsan 
Şehrimiz borsa genel sek 

reteri Bay ihsan Ayyıldıza 1 S 
ıün izin verilmiştir. 

Y'enl Asır 

anistanın U. rulo 
'Birtemmuzda toplanacak. Metaksas 
Kral Y orginin davetini istiyecektir 

Yunanistanda finans işleri ve dış borçlar 

P.eisicı cıııfıı,.. flrtJf 7.aimiıı 

Ankara, 28 Haziran (A.A) • 
Yunanistanın dısanya olan borç 
larınıa en büyük kısmı Ingilte
rede ve lngiiiderin elindeıılir. 
Bu i'i bir sonuça lta~lamak 
üzere geçen ıubatta o zaman 
Yunanistan Finans bakanı olan 
B. Pesmazoğlu'nun Londraya 
gibniJ olduğu ela malumdur. 

Geçenlerde de Timcı gaze
tesi bu işe aid olarak lngiltere 
nia dış memleketlere verilmit 
borçlar komiteleri ba,kanları 

Sir ~!:!!:lıı Clıamberlaia ile B. 
Loubok'un bir mektubu çıkmış 
ve bu moktubda her iki baş
kan Yunaniıtanın dış borçla
rını, Portekiz hükumetinin yı;p
tığı 2ibi, faizleri indirerek ni 
hai surette halletmesinin çok 
iyi olacağını ileri ıürmüıtür. 

Times gazetesi aynı za111anda 
Sir Henry Beauraont'nın da 
bir mektubunu Retretmiştir. 

Baıı hamiJlerin i'e desteklik 
etmediklerinden do!~yı hamil
ler komiteleri ile arıııuluul 
finans komiteainden şikayet 

eden Sir Beaumont,lizım olursa 
faiz yüzdesini de indirerek 
Y una11istan borçlan işiııin bir 
ıonuça bağlanmasının her iki 
taraf iç:n bayırlı olacağını ve 
Portekiz devleti için olduğu 
gibi, Yunanistan devleti finan
sını• da bu suretle ıı-enel ıa
vqtaa evvelki haline getiril
aesi mümküa bulunacağını bil
dirmektedir. 

Bu mektuplan mevzuu bahse
den Proia gazetesi diyor ki: 

"lngili:ı: hamilleri başkanları 
tarafından bu kere bu suretle 
ileri ıürüleu tahvil iti ve faiz 
yüzdesinin indirilmesi, ıaçen 
~batta B. Pesmezoğlu tara
fından Londrada yapılan tek
liflere tam surette uymaktadır. 

B. Pesmazoğlu o zaman, in--

/(rol rorgi 
g:liz ekoaomistlerinin bugün 
ileri sürdükleri teklifinin ge
rek Yunanistan gerek lngiliı: 
hamiller için bayırlı olacağını 

söy emiş ve borçlann konaolide 
edilmesi auretile Yunaniıtaaıll 

her yıl mukaanea bir miktar 
bercunu ödeyebiieceğini bildir
ınittir. 

Diğer taraftan Yunanistanıa 
finaasal mahafili, genel borçla
nn kalledilmesi ile birlikte Yu
nanistaoın " Araıuluıal finans 
kontrolu 11 idaresinden de kur
tulması lizımgeleceğini söyle
mektedir Çünkü yeni ekono
ınik dummda bu idarenia fay
daaı kalaıaaışbr. Yunanistan 
ekonomik ınahafili, Uluılar 
cemiyeti finans komitesini• 
arzusu ü:ı:erine kurulan Yuna· 
nistan Ulusal lıankasının pekala 
bu idarenin yerine ıeçebileceii 
fikrindedir. 

Ayni itten bahseden Akro
polis ıı;azetesi ise, Elea borç
larının Londra'da plase edil· 
mesinde büyük rol oynamıı 
olan lngiliz bankelerinden B. 
Hambro'nun Elen berçlannın 

koaıolide edilmesi tarltarını 
kararlrştırmak üzere Atinaya 
gelecek lnıı;iliz delereleri ara
sında bulunnıaamdan dôlayı 
kederlenmekta ve konuşmala
rın bu yüzdea çok çetia ola
cağıya ihtimal vermektedir. 

Gazete yazısına şöyle devam 
etmektedir: 

Boy Çoldoı·ie 

ve demiştir ki: 
" Gazetenizde ileri sürdüğü• 

nüz fikirlerle taaaman birlik 
bulunuyorum. Bundan böyle 
ırenel borçlanmızın hal çarele
ri ile sürüncemede bırakılması 

ı kabil değildir ve bu işi kat'i 
surette halletmek li:ı:ımıel
mektedir. 

8u2ünkü arsııılusal ekonomik 
durum .ta ıeael borçlarııoızıa 

böyle bir hal suretine bağlan 
maıını icabettirmektedir. Çlin· 
kü bu borçların yapıldıiı :ı:a• 

manki vaziyetler tl temelinden 
değit•iı ve bu suretle o :ı:a• 
ma• üzerimize aldığımız: şart• 
ları yarine getirmek imklnıaı 
yok etmiştir. 

fstisıuuız her devlet muhtelif 
tekillerle ğenel borçlannı ya 
lojik bir hadde iadirmiştir ve 
yahut bugüa İlldirmek ••cbu
riyati karşıaıada bıılunmak
tadır. Bu o devletlerin man
faab için ne kadar iyi iıe 
alacaklarm menfaati içi.a de 
o dadar faydabdır. Çlinkil 
alacaklılar bıı ıuretla kapital· 
!eri için muayyea ve eıoia ltir 
ıelir teaiıı etmektedirler. 

Bufiiaa katlar lınldiaet• 
laiç bir taraftan biSyla bir hal 
ıureti içhı resaen mtlracaat 
olunmamııtır. Fakat zaanedi· 
yerum ki ton Londraya (İt

tiğim zamaa ıöyladikferime 
ıelan birçok alacaldann va 
ırruplarıa ~yle bir hal ıareti· 
ne doğru gitaekte Y• böyle 
bir bal ıuretiııe varmak için 
ıayret giSatermektedirler. 

Finaaa Bakanı maktubunda 
borçları iften de dokunarak di
yor ki: 

Türk Hava Kurumu 

Hükümetin ıi•di.ten muka· 
bil tekliflerde bulunmak üzere 
hazırlaamaaı li:ı:ımgelir. Geçici 
hal çareleri ile işi idare etmek 
zamanı ıreçmiştir. Elea Ulusu 
artık ne fazla bekleyebilir, ne 
de eski borçlar için her yıl 
bütçesine ta,ınaınıyacak dere
cede büyük meblağlar koya
bilir. Yunanistanın arzu ettiği 
tek lojik çare, blitün borçların 
uzun vadeli ve lojik faizli bir 
tek borca çevrilmesidir. Bu 
çare, bütiia alacaklarıa da men
faatinedir. Y unallİstanın on beş 
yıldır geçirdiği büyük felaket
lerden sonra ve dünyanın bu
günkü ekonomik halinde Yu
naaistanın, altın borçlarıaı os
tronomik rakamlan ve faizleri 
ile ödeyeceğini düşünmek ve 
Yunaaiatan için b n kabil 
eltluiunu uamak kadar mana
sızlık olamaz. Bunun için ala
caklıları•ızın taraplarına biraz 
su katmalan Ye borçlularına 
borçlarını ödeyebilmeleri için 
yardım etmeleri lizııagalir. 

Yazık ki bazı iç borçlar ha
milleri ulu.al borçlarıaı unut ... 
rak ecnebileria bile kabul et
tikleri bu hal çaretine yaaa~ 
mak istememektedirler. Fakat 
böyle düılinenler a:ı:dır 't"e ejer 
l:ıunlar diltilndükleri hatalı yolu 
zam&Jnnda anlama:ı:larsa hükü
metin elinde böyle düıünenleri 
kendi menfaatleri aleyhine ça
lışmakta olduklarını göaterebi
lecek çareler vardır. Ve bllkü
aet bu çarele bat vuracaktır. 
Çünkil hükümet ulusal menfa
atı icabettirdiiini yapmağa ka
rar vermiş bulunmaktadır. 
YUNANiSTAN DIŞ iŞLERi 

- Baştaıa11 llumcl sa/ıııelie -
yabrıl1111Şbr. tki gün evvef ma
nifaturacılar kuruma çağırıl
mış ve bu aatandaşlar yurd se
verlik borçlarıaı taahhüt etmiş
lerdir. Şehrimiz ecnebilerinden 
Hanri Jiro, Edmon Jiro ve Pi
yer Deborti senede 250 ter lira 
vermek suretile bava tehlike
sini !>ilea fahri üyelii'e yazı
lıııı,Iardır. Hava tehlikeaini 
bilen haza üye miktarı 
riindea güne fazlalaşmıştır. 

tzmirin dererli tecimenlerin
den Filbeli hacı Süleyman mah
dunılarından sureti aşağıda 
ya:ıılı mektubu aldık. Bu mek
tuı.u ve hava tehlikesini önle
mmek içia verilea m •ktarın 
aeşredilmemesi mektup sahibi 
tarafından sureti mahsuaada 
istenmiştir. Fakat cemiyetimiz, 
bunua netrini, maksada daha 
uyıun ve faideli ıörmöştür. 

Türk haYa kurumu lzmir 
fllbeai batkanhğına 

Büyük '-tk-.unma ifaret et-

tiği yurd tehlikesi karş11mda 

her yurdda~• üstüne düşea 
ödevi yapmakta tehalük gös
termesi en tabii lıtir iştir. Mem
leket davasını önemli bir tutuş 
ile kavrıyan kurumunuzun bizi 
yurdse.crlar arasında düşün
ma. olma.sından ve kumunuza 
çagıraak lütfuoda bulunmasın
dan sevmç duyduk. Dııarıda 
bnlunduğıımuz için tayin buyu
rulan ırfuıde ıelamedik. Özür 
dileriz. 5000 liralık çekimiz 
emrinize tutulacaktır. Sayırıla
rımla kabulünü yalvarır ve iş

lerinizde hayırlı sonuclar dile-
riz. 

Rahmi Fillbetl 
Filibeli bact Süleyman ma1'

dumları ile panıuk mensu
catla yüa meaıucat şirketleri
nin yurd aa.'t"gaı11ıza olan ilıin

liklerine ve fahri üye yazılu 
rabancı dostlarımıza teşekkür 
ederiz. 

Yunanistan, borçlarını anc.ak 
buırünkü hakiki imkanlar de
recesine indirildiği takdirde 
ödeyebilir ve ancak bu suret
le Y unaltistan eski ekonomik 
varlığını bulabilir. Hem bizim 
liem de alacaklılarımızın men
faati buau icabetaıektedir. 

Yunanistan Finans Bakaaı 
8. Peımazojfo iki gün sonra 
Akropolis ıazeteaine ıönder• 
diği bir mektupla vaziyeti da
ha r-i bir dille izah etmi, 

BAKANLIGI YENi 
TEŞKiLATI 

Elen resmi gazetesi, Yuna
nistan dış işleri bakanlığı or
ıranizminde yapılacak değişik
liklere dair nizamnameyi ne9-
retmektedir. 

Bu nizamnameye göre bugün 
mevcud elçiliklerdea gayri Bo
enos Aries'da bir Elen elçiliği, 
Tahranda bir baıkonsolosluk 
ve Anvere' de bir konsolosluk 
kurulacaktır. 

Bakanlıkta elçi payeli iki di
rektörlük kaldırılmı, ve yerine 
yine elçi payeli dört direktör
liik koamu,tur. 

Memurlann tekaüd Y•tı 60, 

aoHazrran t9aa 

Zabıta llaherleri: 
Kur,un çalmı,ıar 

Eıki mahkeme önünde Leb
lebici hanında Mustafa oğla 
Mehmed Ali ile Hüsein dal
ıınlığındaa istifade etmek su
retile demirci lsmailin 11 O k lo 
kurıunuau çalmıılardır. 

Hırsız lmlt 
Alaancakta birinci kordonda 

itfaiye binasında Eyup oj-lu 
bay Mehmedin caketi çalın· 

nıııtır. 

Kama taşımı, 
lkiçeımelikte Şevket oilu 

Mebmedin üzerinde bir kama 
bulunmuı ve zabıtaca alınnuıtır. 

Yaralama 
Çorakkapıda Basmahane 

oünnda kürekçi Al,düllah oğlu 
Memetle ha•al Hilmi arasında 
kavga çıkmıf, Mehmet bıçakla 
Hilmiyi aağ katı üstünden ya
ralamıştır. 

Takdlrnams 
Ôdemif kaymakalllı bay Hi· 

tim Seçfiae ilçedeki hayvaa 
konma işlerinde göaterdiii ça
htkaalıktaa Tarım bakanlığı 
tarafından bir takdırname ve
rilmiftir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Elçilerin tekaüd yaşı 65, ka· 
dın memurlannki ise, 50 dir. 

Oa seneden fazla ayni elçi
likte buluaan elçilerin tekallt 
yaşı baka11lar kurumunun ka · 
ran ile geriletilebilmektedir. 

Protokol iıleri ile uirqmak 
lzere reisicumhur yaaında dı~ 
ioleri bakanlığından bir elçi 
ile baıbakaa yanıada bir me· 
mur bulunacaktır. 

Bu haberi veren Pravia ı•· 
~etelİ reiıicumhur yaD111a B 

taferraam tayin olonmali 
ihtimali oldu(uau da aynct 
yazaaktadır. 

YUNANİSTAN ULUSAL 
KURULU 

Y11nanistanda ulusal kurul 
bir kaç pn evvel !takanlar ku· 
rulunda verilen kararlara göre 
1 T eıamuzda toplanacaktır 
T emaazua 2 sinde Başkanlı1' 
divanı seçimi yapılacak, ertes 
rlinü Başbakan B.Çaldaris hü· 
kümetin beyanaaıııesini okuya· 
cakbr. Bundan sonra yapılacaL 
bir iki toplantıda ise ıon par· 
laınantonun .feahindell fi•diy11 
kadar 1'ikumet tarafından çı

kanlan kararnamel•r ta1dilt 
oluıaacaktır. Ulusal kurul, ayni 
zaaanda re jiıa iıi için bir ıe · 
aeloy yapılmasına karar vere· 
cak va 15 T etrinievvelde top· 
!anmak üzere dağılacacakbr. 

Pari• ıazetesine ıör~. kral
cıların başkanı B. Metaksasın 
Başkanlık seçimi yapılır yapıl

maz: ulusal kurula bir teklifle 
balanacak ve ita teklifle eski 
kral Y orsrinin tahta geçmek 
lizere davet edilmesi hakkıada 
karar verilmesini istiyecaktir. 

B. Metaksas, bu teklifi yap
makla bir kıs•ı derhal krallı
iıa geri ıetirilmesini ister fibi 
ıö:ı:üken parleaentodaki Hü~ t 
kümet grubunda ikilik yarat
mayı gözetmektedir . 

Diğer taraftan gazeteler, 
ulusal kurul toplanmadan evvel 
kabinede bazı değişiklllı:ler 
yapılacağını ela yazmaktadırlar. 

S6ylendiiine göre, Selıinik 
saylaTI Teorodiı, Herakliyon 
saylavı Fraariadakis ve Rodop 
aaylavı Papadimoı kabineye 
fireceklı-rdir. 

B, Kondiliı 8 Temm•z'da 
ltalyaya ıidecek , fakat erda 
fnla kalam•yarak bir haft• 
ıanra Belgrad yoliyle döne
cektir. Çünkü Temmuz orta
larına doiru tedavi için Al
•anyaya gidecek olan Ba,ba
kan B. Çaldarise •ekalet ede
cektir. 

Hükumet, vardiii karara rö· 
re, ıeneloy esnasında tam ıu
retta nötür kalacak, fakat bu 
bal, büku•eti tutan saylavla
rın halkın arzusu ö1tüne konan 
bu işte kendi düşündekleri ıi
lıi hareket etmelerini aıenet

miyecektirb 
v •0:11 n 
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lefortc gun 2eleeck ki Men- k ld 1 Y pa ı le oyu u ar. emek sırasında 
en ... -

1 
pa 1 sınırlan içinde t ti .. uzc , en . b" a ı tatlı konuşuyorlardı .. 

taktır. zcngın ır yer ola- K f h 1· d a ası ay ı umanlanan As-

Zeplinlerle hava seyahatlarının 
Yirmi beş yıllık bir tarihçesi 

l>iyince B . tora soğukkanlılığını koruya-
fcııa hald~ e~t~ı~ bu sözlerden mıyarak bağırdı : 
R.oıııa · sınır eıımiş ve bu - Şu dakikada Maltistaların, 
ınüştü ı~nyorunu kırbaçla ılöğ- Manfredilcrin arsinilerin kızgın-
çirın~•~ . czar bu şehri ele ae- J ki 

k 
" ıstedi O lu " 1 annı ılüşünüyorum da ... 

:e mil ıeh" 1 • va t Beatris Kont: 
rak h ır eri, köyleri dola•a-M a aliy" T - Yalvarırım, başka ıeyler-
oııteforte Rı •avaşa kışkırtb. den konuşalım diye mırıldandı. 

lığını . oına baıkuaıandan Garko•yo da bir a• fazla 
b ferı çekil - , 
u savaıta mege Zorlıyan kaçırdığından, ıarap kafasına 

se~inç içiıı;e •on~~ büyük bir vurduğundan söze atıldı: 
rag••n k ça andı. Buna - Evet başka şeylerden ko-
ltketiıı ont Alma er2eç mem· lı B d -· Papanın li nuşa m.. aron üşündüğümü 
~ıne inanıyord ~ne geçec:e- biliyor musu•? 
1'.Yalarııı elind u. eatrisin Bur- Hani tanıdı&"ımız bir adamı 
51•Yorları b. en kurtulan bütün yılanlı kuyuya atmııtık, gözii-
bir cc-· ır araya toplıyarak ... ıyet k -' mün önüne kızgın tavırları 
zaınaa ur•uğunu iş'tt" - . Şaşı k 1 ıgı reliyor. 
ltıncz bu p allllıştı. ister is- - Ah keşki ben de orada 
daıılığı k bsavaşta başkuman- olmu• olsaydı•. 
r" a ul ed ., 011ınü1, daha _er gibi gö- - Cellat kafasını kesti&'i va-
~aıu.lanlığ1 ke:;.grusu bu ku- kıt değil mi? Ah ne yazık ki 
rıs üzerine 1 namına Beat- bu sevinçli günde ben de orada Berlln 22 

haziran 

Jepliıı lıaloım ı•e kuıııuııda>ıı Ekeııeı· ile maiyeti 

altıncı Al kalmıştı. Netekim buluaa•adım. Buna çok canım 
Baron Ast: sa~drın ada•ları sıkıldı. 
ko rre ıle 

nyo ırezırin · k papıu Gar- - Ne yazık ki bunun tekrar 
:apanın tekt;ıe?~fetilb" e gelip edilmesi de mümkün değildir. 

ıı;ı boyu11 - • ını ildirince Çünkü Möıyö Raıastan ölmüş, 
len casusla egmış ve gizlice ge- gömülmüştür. 
kaçnııştı. ~a uy! arak ıehirden Tam bu sırada idi ki pençe-
on u • çak.. d un YÜzüaü k ,a avranış renin önünde bir gölge belirdi 
Gelen deleke ;zutnııştı bile... ve odanın içine atlıyan bir ada-
şu kartılığı ver:urahhas) lara mın titrek sesi işitildi: 
. - Baylar! R · - Günaydın, size burada 

•ıze arkad ·· omaya ka•ar rastladığımdan dolayı derin bir 
Kutsal Pap •it olacağını. Zira . . . d • . a arı • sevınç ıçın eyim. 
ırındeyi•. Aın gormek iste- Astora yerinden sıçradı. Gar-
Yafın Önü acım yeni bir sa- kony donmUf bir buz parçası fİbi 
fideliın · •• geç••ktir. Çabuk yerinden kımıldayamıyarak kor 
dönnıek 

2

~:~:~bukMonteforteye uk içinde bağırdı: 
G "-· Anı argonyo .. 

1 
- an Tanrım! Ragastanl 

verdi: gu erek cevap Kont Alma ise beklemediği 
- Roınaya k d bu tablonun karşı~ında şaşır-

katianınaa12 a ar sıkıntıya nıış kalmıştı. Ragastan alay· 
tir. Papa b" gRerekleflllİyecek- !arına koyuldu: 
k ız omad 

en o Tivoliye an ayrılır- - Dostum Baron! Gömdü-
~aıırlanıyord ş·gel~ek lizere &'ünüz ölüler yafıyorlar. 

ont sarık?· . ımdı oradadır. As tora şaşkın şaşkın baka-
Garkony il 

1 bır köle İ•it fibi rak " Şövalye dö Ragastan ,, 
•ıkı b · 

0 
e Astorra araaı•ia diyebildi. 

çıka"11~ muhafaza altında yola Şöyalye tasdik etti. 
k • 'lllllftı. Hakik t 

ont Alm a •raııılırsa - Evet ta kendisi Şövalye 
li11 im a savaştan önce tes- tlö Ragaıtan.. Sevgili doıtlllll 
b 'ır Şco duı_ b. ir. esirden baıka ben· t k - · b y ı e rar gormenız u papa-

y egıldır. 
olda - I •1• yanlışlığı yüzünden değil-

lardı: şoy ece konuşuyer- dir, korkmayınız. Rica ederim 

Kont _ B . . ke•dinize ıeliniz.. Bir aile iti 
teklif) · ana bıldırdiğiniz konuşulurken geldim. Eğer içi-
meğe ~n • uzun 9oylu dütüa- nizcle fazla isem söyleyiniz. 

Astor;:•:. b;ı-uyorum. Kont Almaya dönerek ken-
ncde ile" . ır saray ve se- disini takdim etti: 
İçin e . 'b?ın düka altı• sizin - Kont hazretleri kendimi 

yı ır şeydir. 
Ga k size tanıtmağa izninizi dilerim. 

b r onyo - Hele b- "k .. ayrakt uyu .. en fÖvalye dö Ragastanım. 
liri . ar adı Ye bu•un ge- Size söyliyecek bir çok faydalı en.. .. 1 

A soz erim oldujundan sizi an-
stora _ y· · ·ı-h d b si ırmı sı a lı asker yor um. 

cG eınek balda.. Garkonyo kızdı: 

d 
arkonyo - Papanın - Bu•ları çıkbi'ın cehenne-

ak. _,._ yaıııa- k d 
-ekı ... a.uzadelere kumanda et- me a ar git te orada ıöyle .• 
... Diyerek baiJrdı ve hançerini 

Aıtora - K t 1 çekerek Raıastanın üzerine . . u ıa papanı• 
IDeclisınde müşavirlik h kk yürüdü. Papasın davranııını 
veren J T" a ıaı gözden kaçırmıyan şövalye he-
ın an ıyom payesiııi al-ak... men ıeri sıçnyarak kılıncını 

C 

Garkonyo _ Papa ile Sezar çekti. Papasın haaçeri boşa gi-
enaplarından sonra Ro dince haykırdı: 

en büyük manın - Garkonyo ve siz kont, bu 
t . söz sahibi olmak is- adamın üstüne saldınnız. Her 
enılllliyecek şeyler değildir. h 
K d alde öldürülmesi lazım bir 

en i kendine yurda hiyanet adamdır. 
kar-• - 1 k .?uıgı o ara papanın vere- Baron kendine gelmiş ve kı-
c~gı bu şeyleri kafasından ge- lınC1D1 çekmişti. Garko•yo tek-
~ıren kont Alma bir aralık rar bağırdı: 
artık yeter, bunlan bir ke- - Kotunuz pençereden ka-

n~~· bırakalım,. diye .. ildi. Üç çıp kurtulmasın. 
Lşı ortalık kararıncaya kadar Raga~tan üzerine ablan Ba-
yollarına devam ettiler. Ertesi rona şiddetle mukabele eder-
r.ün de aynı yolculuğu yaparak ken "korkmayınız, sayın asker" 
akpm üstü Monteforteden Ti- demekten de geri kalmıyordu. 
v~liye fiden yol kenarındaki - Soım var -

1910 haziranının 
on dokuzuacu gü
•ü, sabah erken
den. Friedrichsha
fe• yakininde, ge
niş bir çayırlıkta 
yapılan koskoca bir 
Hangarın kapıları 
açılmıştı. Yeni hava 
gemisinin iri siyah 
harflerle yazıh bu
lunan ismi çok uzak
tan okunabiliyordu. 
ilk kez olarak ı bir 
" Zeppelin " nuaa
rasından başka bir 
ad ta taşıyordu. Bu 
ad "Doyçlaod" dı. 

En büyük ha
va gemisi 

Doyçlandın büyük
lüğü, o güne kadar 
yapılmış olan kabili 
sevk balonları• hep
sini geçmekte idi. 
148 •etre uzunluğu 
19300 metre mikabı 
gazı ihtiva eden gö· 
rünüşle so• zeplin
lerden dörtte bir 
nisbetinde daha 
büyüktü. Her biri 360 şar 
beygir kuvvetinde üç motör 
Doyçlanda o tarihe kadar eri
tilme•it bir aür'at temin et
miıti. Ge•inin merkezine asılı 
olan kamaralar bir Vagon res
toranı andırıyordu. Kamarala
rın içi zarif bir surette tefriş 

edilmişti. Ortadaki ıııaııa etra
fında 20 yolcu rahatca otura· 
bilirdi. L. Z. Doyçland ücretli 
yolcu taşıyan ilk hava aakliye 
2emiai oldu. 

Alman ,ehlrlerl 
arasında 

bır köy hanına misafir oldular 
Garip bir rastlama eseri ola~ 

rak Ragastan da bu handa bu
lu•uyordu. Üç yolcu hanın en I 
seria b&- odasına yerleıerek 
acıkaıa karınlarını doY.\lrmab 

Zeppelin fabrikaları•ın te
şebbüsü ve teşviki üzeri•e Al
manyaaı11 birçok şarbaylıkla· 
rında, Alman ıarları arasında 
hava münakalatıaıa tesisi İçİıl 
icap eden para toplandı. 10 
ikinci teıri•d• Delag adını 
alan ilk Alman hava nakliyat 
tirketi kuruldu. Şirketin direk
törlüğüne Hüıo Eckener tayin 
edildi ilk hat hava hattı olan 
Dusedlorf-Baden - Oos- Frank
fortta daha aonra Hamburg -
Dreıde• ve Laypzig te katıldı. 
Yeni Doyçla•d zehpeliai de Dc
lag ıirketi hesabı•a yapılmı~tı. 
ilk ıeferi Kont Zeppelin biuat 
idare etmişti. Bu deneme ı, -
ferinden bir hafta sonra L.Z. ı 
Doyçlaad müthiş bir fırtınaya 
tutularak Tötoburg orma•ı•a 

diıtü. 
Şişe atmı• Bu ilk tallslzlljie rajimen 

. Bahribabada sahil Park ga- Bu ilk seferin talisiz oluıu-
zınosunda sarhoş olarak İbrahim •• rapen Delag ayaı yolda 
~ğlu bay Haydann masasına yürüdük. Nakliye vasıta1ına 
fışe •tan Muatafa oj'lu Hiia•ü çevrilen eski L. Z. 6 auyaf-
t ' fıki etli bir ok ucualar yapb. 

. ,. 

Jepliıı baliaşağı iııiş vaziyetinde 
Bununla beraber L. Z. 6 ela 
diğerinden daha talili çıkmadı. 
Baden-Oos'ta bir işçinin dik
datsızlığı yüzünden yandı. Bu 
aralık Tötuburg ormaaında 
harap olan Doyçlaadın enka
zından yepyeni bir hava ge
misi meydana çıkarmış bulu
nuyordu. Yirmiden fazla uçuş 
yapan bu hava gemiıi de yan-
ım neticesinde harap oldu. 
Zeppelialerin han uçuı-

lan ırüveniltcek bir araç 
(vasıta) olduğuna ina••ıyan

lar günden güne çoialıyordu. 
Zaten bir buçuk altı• marka 
çıkan hava ıe•isinin de kay
bedilmiş olması bu İfe talıaia 
edilmiş buluna• ıermayeyi te
melinde• ıaramıştı. Yalnız De
lag şirketi değil, Zeppeli• ia 
bütün eseri tehlükeyo g r•it 
bulunuyordu. Artık bütü• 
umutlar, birbiri ardınca gelen 
felaketlere ragmen Kont Zeh
peline itimatları sarıılmamış 
olan eski arkadaşların çalıım•-
larına, yardımlarına kalmııtı 

Bu yardımlarla bir zeppelin 
daha yapılmakta idi. 

L. Z. 10 

bey2ir kuvvetinde 
üc motörü ihtiva 
ediyordu. Eakat 
Doyçlandın 17,50 
kilometrelik aür' ati• 
ne mukabil 21,123 
kilometrelik bir sür
at kazan•ıtbr, 480 
saat içinde 234 ••
fer yaptı. 27123 kl
lo•etre kattetti. 
4354 kişi taııdı. B• 
çok talili bava g•
•İsi de bir sene se•· 
ra 1912 Te•muzuıı 
28 inde Dusaeldorf 
baya istasyonunda 
yandıiJ zama•, artık 
Zeppelin• olan ıü
ve• aalıılmanıış bu· 
luauyordu. 

Zaten Fredrik•
hafendeki fabrika
lar geceli gü•düzlü 
çalışarak L. Z. il 
Viktorya Luiz aılını 

taııyan hava ı•misi 
de .. itiri.laiı bulu
nuyorlardı. Bu remi 
de bir çok meııut 

aeferler yapmak ıu-
retile hava nak

liye gemilerine halkı• gü
venini artbrdıkça arttırmış
tı . Au ıoııra L. Z. 13 Hansa 
L.Z.17 Sachse• zeppelinleri de 
.,.ferlerin• başladılar. Bunlar
daa her biri yenilikler, Ö•emli 
tekamüller arzediyordu, Motör
lerinia kuTvoti de birbirinden 
fazla idi. Iıte o tarihten sonra
dır ki Zeplinleri• diinya etra
fında seferleri başladı. 

Varsay muahedesi 
Veraay muahedesi, Alman 

tayyareciliğini • kadar sıkı tak
yidat albna alaııtı ki Zeppe
linleriıa de hayatı ıö .. iiftür, 
zannedildi. Böyle iken Dr. Ec
kener hiç meyus olmadan De
la2 ıirketi besabıaa iaıaata 
başladı. F erdribhafen fabri
kaları o güne kadar laayal aa
nıla• bir taheser yarattılar. Bu
rada yapılan Zeppeliıain aürati 
harp zeppeliıaleriıai geçmİtti. 
L. Z. 120 Bodeaseo adını alan 
bu hava gemisi Fredrikshafenle 
!!ıerlin arasında iki ay kadar 
sefer yaptıktan ıoara itilaf 
devletlerinin tazyiki lizerine 
İtalyaya terkedildi. Fransa da 
bu geminin bir eıi olan Nord
ıtren'i aldı. 

L. Z. 126 ının 
Muvaffakıyetl 

V ersay muahedeai mucibince, 
tamirat hesabıaa kartıhk olarak, 
Birleşik Amerika hükümetleri 
içi• yapılan L. Z. 126 "oı Aa
i•ltt " Zeppelinleria uçu, tarj
hiaıle ea inanılmaz muyaffakı
yeti elde etmiıür. Bu hava ge-

1911 Haziranının 26 ıncı ıü
oü L. Z. 10 Şvalıea ilk defo 
olarak havaya yükselen DR. 
ECKENER tarafından idne 
oluauyerdu. O iÜnden soua 
Konstamı gölü ile Ren kıyı:arı 
arasıada neı•ıeli seferler !taş
ladı. Şvaben ıehirden ıehire 
endi1e1iz ltir güvenle gitlerken 
ulusal •artlar terennllm edili
yordu. ŞTabea " Doyçlaııdtaa 
dalıa kticüktll!..._ Her biri 147 - miai.. 1924 HDHi ilk teariai• 

Salllfe • 

Küçük Haberler: 

Yeni kanunlar 
Yabancı •e•leketleria tıp 

üniversitelerinde okuya• dok
torların memleketimizcle tibi 
olacağı imtihan ıartlarını ıös
teren kanun ile, sıtma ve fre•· 
gi ilaçlarını yapnıak ve yap-
brmağın Kızıla ya verilııaesi hak

' kındaki kaııun ilbaylığa tebliğ 
edilmiştir. 
Matbaaların kazanç 

Vargl81 
El ve ayak ~ile ijliyen pidil 

ıaakineleri ile ·ufik tal> iti~ 
yapanlar, ha~a' rbir iki ileti 
çıkan ıazeteleri buan • matltı
alar, iki veya üç beyııi!" kuv· 
vetindeki motlSf~if!_mlltehir
rik aıatlıaalu De an~ tia
ıına ti iti • tutiilıiMxuali ııayri 
ıafi iradlari l _ . • .n.vergtye 
tibi olacakltrı · nı balr.n_
hiından ~ IUa ~il
miıtir. 
Atı ve sıhhit. raporları 

ilk okullara ıcitbuf'eclilecek 
çocukları• aşı ·ye sıhhat ra· 
porları ile bir de:difteri aıı 
vesikası alınaası kllltür 11 ba
kanh&"ından alakadarlara bildi· 
rilmiştir. 

Polislere ru,velçl 
Demlfl•r 

Sarhoı olarak • yakalaaan ve 
karakola ıötürUlen Peıtemal
cılarda Cemalin Aile evindı 
oturur Celil oğlu Şevket ve 
Hasan o&"lu Ahmed Keçeciler 
karakolunda haklannda tahki
kat yapılırken poliı aemıırla

rına karıı: 
- Siz zaten 4 rüıvetçiıiniz, 

anafor rakı içer1iniz, demek 
ıuretile hakarette bulunmuş
lardır. Bunlar hakkında yapı· 
lan tahkikat bitmit ve ikisi de 
Asliyeceza mahkemesine ve
rilmişlerdir. -= .... -
Men'i muhakeme 

Saliha namındaki kadını do
landırmak suçundan hakkıada 
tahkikat yapılan eski Avukat
lardaıo Rube• Kuryalın aldıiı 
ücrete karşılık hizmetim yap
mıf olduğu anlqıldıiından mu• 
hakemeaiain aen'ine kara 
Yerilaiştir. ........................................ , 
o• beıiaci ııünü DR. ECKENER' 
tarafında11 idare edilerel timali 
Atlantik denizi•de 3 güalük bir 
uçuf yaparak Amerika topra
ğıaa nrdı ve lakehurat beva 
istasyonu•• indi. O zaman zep• 
pelinlerin oseanları aıan kud
reti a•latıldı. 

L. z. t27 Grat 
Zeppelln 

Yedi yılda• beri de L.Z.127 
Graf Zeppeli• bu güYeni par
lak bir surette arttırmıf bulu
nuyor. Graf Zeppelin 90 defa 
Oseanlan geçti. Düaya etra
fında devrini iıe 1929 da ... ku
tuplara, 1931 Temmuzunda 
Graf Zeppelinin kutuplara uçtu
&"unu ııörüyoruz. 1934 ıoaunda 
Bir milyon kilometrelik mesa
fe katetmit 27700 yolcu ve 
5,5 •ilyo• poata sevkiyab, 42 
bin kilo hamule t&flllllf bulu
nuyordu. Nihayet son Zepp•
linler şimdiye kadar 80 bin 
yolcu taşımıılardır. Ve içlerin
de• hiç biri haıara ıı&"rama

ıııııtır. 

Zeppelinlerle 25 yıllık hava 
11yyahatlan ilk yılların taııdı
iı kazalan unutturacak aıuYaf
fakiyetler elde etmiştir. 

L. Z. 129 numarasını taşıya
cak ola• yeni bir Zeppe• 
lia'i• inıaatı da, Fredrikıha
fen 'de bitirilmiıtir. Bu muaz
za• hava ıemiıi 190 bin metre 
mikabı razı ihtiva eden hey
betli cüsseıile Doyçland ıemi
sini• o• misli büyülüiüadedir. 
Almanlar hanı zeppelinlerinia 
ıür'at e••iyet ve rahatlık te
•in eden taşıtlann ea mükem
meli olıluğunu iddia ediyorlar, 
lu iddialannda belki haldan 
da yardır. 
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Kraliçe Elizabet eski dostlarının 
Birer birer ölümüne şahid oluyordu 

Şımd; ise iğrenç sayıla
cak kadar ç.:rkinletmişti. Bin 
bir çareye bapurması a 
rağ en sarkan cleriler"ni, 
ge çlikten en küçük bir 
iz. bile taıı•ıyan çehresinin 
ihtiyarlıgını ıaklıyamıyordu. İn
ce uııın kemıkl r yanaklarını 
deşerek dııarı fırlıyacak sanı· 
lırdı. Kirpikleri dökülilyor göz· 
!eri oynaklarıaı kaybediyordu. 
Sabit, manasız bakııları vardı. 
Gençliğinde• sadece çok güzel 
olan ellerini muhafaza etmiıti. 
Onu• içiadir ki, 11k aık ellerial 
gösterirdi. • 

Kraliçenia ıiibvaosiyoae ak· 
şimistleri, doktorları Dee v 
Cornelus Lamoy her sabah 
zorlu bir işle karşılaıırlardı: 
Elizabetia sevimlilikte• ltiç bir 
şey muhafaza edemiye• çehre· 
sine düzen vermek .. 

İspanyadaki İspanyol engi· 
zisyonundan kaçan •ayısız Ya· 
hudi daktorları da binbir çeşit 
güzellik krealerile kraliçeye 
bot görüameie çalıııyorlardı. 
Hollandaaıa gliı: ilik dellalları 
hepsinden daha kurnaz görün· 
mekte idiler. Hülasa, dünyanııo 
dört köşesiadea Bakir krali· 
çey• ıı-ençlik ve rüıellik aşıla
mak içia akıa akın gelenler 
vardı. Ah şa geaçlik tılsımı 

ne kifir terdi. Elizabet o eski 
t11hir edici rünleriae kavuı· 
aak içi• çok teyler feda et· 
meğe hazırdı. 

Haşmetlinin tuvalet odası 

bir alemdi. Çe it çeşit patlar, 
kremler, cildi yumuşatacak sa· 
bunlar, slSrpen derileri gerecek 
puJralar, aklaşan saçlarını• 

tdbiii rengini yerecek boyalar 
en lüks şışeler ve kutularda 
ver almıılardı. 

Blitün lııu çalıtmalar beyhude 
idi. Hele o tarihte bu yıpran· 
mış çehreyi ıı-eaçleştirecek kud· 
ret kimse de yoktu. 

Çirkinlik Elizabetin zevkleri 
üzerinde de tesirini yapmıştı. 

Gençlik iÜnlerinde yenilii'e 
can atardı. Her ileri adımı ae· 
rer, teşvik ederdi. Şimdi iıe 

ileri akııı•, yeniliii• düşmaaı 
kesil•işti. Tazelikleri ve iÜztl· 
likleri çevreleriae neşe ve 
layat saçan iÜzellerin yarattık· 
nrı yeni modaları acı acı tak· 
lıila ve tenkid etmekte idi. 

ihtiyarın sevmediii feyler
len biri de tütüaıiü. 

ilk piposunu içcrkea başına 
bir kuva su boşaltılan Raleigh· 
ia macerası tütün ıalgıuııun 

önüne geçememişti. Bilhasa ge· 
miciler, yabancı ülkelerde üt· 
tüne alışmıf bulunuyorlardı. 
Sarayda kimse sigara içmeğe 

cesaret edemiyordu. 
Bu endi,elere aldırmıyan lııir 

.cişi vardı. O da Esselcs idi. 
Genç Dük, Kraliçenin karşı· 
sında piposuau içmeğe cesaret 
etmişti. O, her fırsanttaa isti· 
tade ederek hürriyet ve ege· 
cıealiliğini hiçbir suretle feda 
cdemiyeceğini söylerdi. Filha· 
kika bakir Kraliçeain sayısız 
aşıkları araııada oaun lcadar 
dik kafalısı görlllmtmişti. Gen9 
ler Dük'ün cesaretine hayra•· 
dılar. Oau• tavırlarını taklide 
çalışıyorlardı. Birgüa olmuıtu 
ki, küstahlık moda halini aldı. 
lhtiyar kurtizanlar iae, bu ta· 
vırları hoş görmiyorlardı. Fa· 
kat bu duygulanaı iıhara bile 
cesaretleri yoktu. 

Çünkü dükün intikamı pek 
miithış olacağını IDilirlerdi. Ra· 
leighin başıaa gelenleri bi,;
yerlardı. Dükü kızdırdıi'ı gün 
İrlaadada Patates ziraatını 
ö§'renmeğe scönderilmi,ti. lhti· 
yar devlet adamlarının öyle 
tecrübelere tahammülleri yok
tu. iyisi mi onu ıörüııce su· 
suyor, sözlerine muhalefet et· 
meden iki defa düştinüyorlardı. 

Eueks, kraliçeyi sinirlendi
recek vesilelerin hiç birini kay· • 
bet111emişti. Onun huzuruııcla 
muyafakatını almağa lüzum 
iÖrmedea .sigara içtiii gibi, 
sevdiği genç bir lnzla da ev
lenmişti. Kansı ıı-üzel, çok gü
zeldi. Böyle iken çapkı de
likanlı karısıaı da aldatıyoı du. 
Ehzabet bunuala mütes.elli 
oluyordu. 

Yine o sıralarda idi, Eliza· 
bet dördüncü Hanriyi sevmego 
!taşlamıştı. Altmışlık ihtiyarın 
gönlünde bir aşk b bçesı aç· 
mıştı sanki... Dördüncü Hanri 
Londraya geldiğinde çok par
lak bir surette karşıla dı. 

Kraliça ile görüşmeleri cok 
eğlencelı oldu. Vatikandan ko· 
nuştul r. Bu mevzu eski Pro· 
testan için bir latifeye meydan 
açtı. Nihayet f raıısa • fngilt re 
arasıada bir ittifak muahedesi 
imzalandı. Daha doğncsu iki 
muahede.. Bunlardan birisi 
resmiğ, fakat hayali idi. Hedefi 
ispanya kralını korkutmaktı. 
lngiliz kraliçası bu muahede 
ile Fransa kralı olan yeğenine 
mühim miktarda maddi ve as· 
keri yardımlar vadediyordu. 
İkinci rııuahadeıle yalnız: 2000 
kişilik bir kuvv t gönderilece· 
ğinden IDahsedilmekte idı. 

Hanri ve Elizabat lcalıkalıa 

ile gülüyorlardı. Hele Elizabet 
ll'ençliğiain leylaklarını topla
dıiı heyecanlı rüaleri y aiden 
yaşıyor ıibidi. Bu müiAkatta 
aşk mevzuubahs ol adı, Han· 
rinin hali ve tavrı buna imkan 
bırakmamıştı. 

Fransa kralı Weatminster sa
rayını terkederke11 kraliçe 
Hanrinin eliııi hararetle sıktı 
ve şunları söyledi: 

- Beni çok güldürdünüz. 
Gülmeğe o kadar ihtiyacım 
vardı ki ... 

Er.dişe saatleri 
Elizabet yalnız gençliğini 

kaybetmemitti. Etrafında hu 
şeyi karanlık ve meşum gör
meğe başlamıştı. Bu yeis se
bepsiz de değildi. Ell zorlu 
günleri birlikte yaşadığı ihtiyar 
dostları mezara ıöçüyorlardı. 
Bu ölüm havasından çok onu 
sinirlendiren, üzen bir şey yok
tu. 1598 seaesinde devletin en 
kıymettar varlığı hükmünde tut· 
tuğu ihtiyar Sesi! de ölmüştü. 
Elizabet bu eski arkadat için 
gözlerinin yaşardıi'ını gördü. 
Şaka değil, tam 44 sene ken
diaine sadakatla hizmet etmiş 
tecrübeli bir devlet ada•ını 
kaybetmişti. 

- Tehlllke aaıada beni ha· 
berdar edecek biricik sadık 
köpeği•, dediği adam ıözle
riai ebediyen kapamıştı. Bu 
lıldiae onu o kadar .sarsmıştı 
ki artık dünya döamiyecek, 
devletin hiç bir kiatı bulunmı· 
yacak •anmıştı. 

-Sonu l'aı-

enlik ...... 
Yarın deniz şen

likleri vardır 
- Kaputaj hakkının. Türk va· 

pur!arına verilmesi hakkındaki 
kıınunun tatbikine baı!anışının 
onuncu yıldönümü münasebeti· 
le yarın .şehrimizde büyük de
niz şealikleri yapılacaktır. Bu
nun ıçin hazırlanmış olan zen· 
ll'in programı dünkü sayımızda 
)Bzmıştık. Dün iç işleri bakan
lığındanİlbaylığa gelen bildirim· 
de 1 Temmuz gününün butün 
Türkiyede denizrıler bayramı 

olarak her yıl tesid edılmesine 
karar vcrilcigi bild;rılmiştır. 

Re,mi ve hususi deniz teş k
k;ill ri ve mensup!' rı her 
yıl bu güne büyük teza· 
hurat yaparak denizciliğimi'i 
ink;~:ıf ettiren yasanın tatbika 
başlanı ını kutlulayacaklardır. 

Sahil memleketlerimizde ya· 
pılacak deniz şen!ıkieri için 
her türlü miizaheretin esirgen· 
memesi istcnmiıtir 

El·onomi Bakanlıgınca ba;tı
rılmıt olan denizciler marşının 

noiosı teksir ettirilmiş olarak 
ilbaylığa gelmiştir. Yarın tören 
sırasında süel muzika bu marşı 
çalacaktır. Ôğlden sonra Kar· 
şıyaka vapur iskelesi yanında 

yapılacak olan yüzme ve kayık 
yarış·.ırı ıçın liman işleri 

genel direktörlüğünce idarenin 
Çankaya va,pt"U tahsis edılmiş· 
tir. Bu vapur geceleyin deniz
C:leri alarak geç vakitc kadar 
körfezde dolaşacak ve denizde 
bir fener alayı tert ip edilecek
tir. 

Yakılmak üzere önemli iıı:· 
tarda hava fişengı hazırlanmış· 
tır. 

İlbay Ödemişte 
İlbay general Kizım Dirik 

dü.n otomobille Ôdemiş rlçesine 
gılmiştır. Bozd ğına dıı ç ka· 
cak olan ilbay bu akşam lzm ·re 
dö ecektır. 

Yabancıları 
Soyadları 

Yabancı olanların soyadları 
hakkında dün iç işler bakanlı· 
iından ilboylığa bir bildirim 
gelmi,tir. 

Bazı yerlerde nüfus m;idür 
veya memurluklarına müracaat 
edea yabancıların almak isıe
dikl ri soyadlarının orada ev· 
velce başkası tarafından alın
mış olduğu takdirde tescil mu· 
amelesinin yapılmadığı ıörül
müştür. 

Bakanlığın emrinde bu gibi· 
!erin müracaatlarında, müra· 
caat etaiş oldukları yerlerde 
evvelce aynı soyadı alınmış ol· 
sa bile nüfuı hüviyet cüzdan· 
!arına kaydedilmesi ve mua
melui yapılmak, esas kütiii'e 
geçirilmek üzere tasdikli be· 
yanname suretinin yabancının 
nüfusa yazılı bulunduğu yere 
ıönderil•ui, karışıklığa uzun 
muamelelere sebebiyet veril· 
miyerek bunların itiraz edil· 
meden kayıtlarının yapılması 

bildirilmektedir. 

Radyo 
Çalınmayınca 

lkiçeşmelikte Bayramyerinde 
sarhoş olan aalıııkalılardan Ha
san oilu Muharrem o civarda 
Hasanın kahvesine giderek 
radyo çaldırmak istemiş ve 
muvafakat edilmeaesintlen kı

zarak bıçak çekmiştir. Müteca· 
viz, zabıtaca yakalanmıştır. 

Para istemiş 
Ve ölümle tehdit etmiş 

Halimağa çarşısında Kadı 
oğlu bay Ahmedin mağaı.asın 
ridip para iıtiyen ı brahim oğlu 
Alııdürrahim, buna engel olan 
Seyyid oilu lsmail Hakkı ile 
llyas oilıı Hakkıyı ölümle kor· 
liutmut ve bıçak çek_!Dittir. 

• 
il 

Bay Eden Avam 
zun boylu bey na 

a 
tab 

rası 

unaca 
Londra, l9 (Özel) - Roma ve Paristen geri gelen B. Eden başbakan B. Baldvinle gör:işıip 

seyahatinin netice! rini bildirdikten .sonra forayin ofise ıitmiş ve dış işleri hakanı Sir Sanıü· 
el Hor ile uzun uzadiya konuşmuştur. 

B. Eden Fransıı ve İtalya hükümet merkezlerindaki istihbar seyahatı hakkında çok tafsilath 
birer rapor hazırlıyarak çarfamba günü toplanak olan kabine meclisine verecektir. Pazartesi gıi· 
nü de B. Edea Fraasız İtalyan başbakanlariyle görüştüğü meseleler hakkrnda Avam Kamarasında 
beya'latta bulunacaktır. Bu beyanatın lngiliz-Alman deniz anlaşmasından doğacak vaziyetle gü
ven ondlaşmalıırı ve Italyan·Habeş anlaşmamazlığı mesele!er•ni andınlatacağı umuluyor. 

a Fransız - tal yan as oma 
,... 

erı 

. Elbirliği görüş·· Üyor 
Par;s, 29 (O.R) - Romadan bildiriliyor; Fransız ordusu büyük erkanı harbiye başkanı gen<! 

Gamelin brrada bulunmaktadır. General Gamelin ilkönce başbakan B. Mussolini ile Fransa· 
ltalya nndla·masmın askeri acıktaları üzerinde görüşmüş, bundan sonra ltalyaa orduau büyük 
erkanı harbiye reisi general Badoıliya ile uzun uzadıya konuşınuştur. iki ordu baıkumandaaı 
Fransa ve Italya erkanı harbiyelerinin ihtiyaç haliade iş birliği yapmaları temeli üzerintle görü'· 
müşlerdir. 

Siyasal, Çevrenlerde, Fransız - ltalyan ilgilerinin samimiyetini ıı-östercn ve iki memleket arasında 
askeri iş birliğini hazırlıyan bu koauımalara büyük ehe iyet verilmektedir. 

ussolininin Habeş işinde ayak 
veriliyor Dirediğı haber 

Roma, 29 (A.A) - Gazeteler, ltalyanıa Habe,iatandan yaııa olan görüş noktasını teyit etmeklt 
betaberaber ltalya • Fransa ve lngiltere iş birliğinin Strazade çizilen ıidiğe ıı-öre genişlet•ek 
imkanı olduiunu yazıyorlar. 
Yabancı basıa Avrupa meselelerinde bir uzlaşmaya varılmı' olduğunu kaydetmelde beraber 

B. Musst>liniııin Habeş işinde ayak dirediğini haber vermektedirler. 

- iman n a 1 

imanlara Büyük Ümitler Veriyor 
·z ANLAŞMASINDAN SONRA ALMANLAR 

.. MLEKE DE İSTİYORLAR 
Berlinde çıkan "Kroyg Çay

tung,, yaz.yor: 
Avrupa siyasasında serin bir 

rüzgar, Strezadan sonra ufukta 
toplanmıi olan bulutları dağı· 

tır gıhi oluyor. Bu rüzgi~ ln
giltereden geliyor. 

vrupada iki telAkki karşıla· 
şıyor. iki neslin telakkisi. Bir 
tııraftan, en büyük akıllılığı 
ihata hareketlerinde, gizli itti• 
faklarda arayan harpten ev· 
velki neslin telakkisi; öte ta· 
rafta11 ~ulhun en büyük temi
natını geçirdiiı harp tecrübe· 
sinde arıyan cephe neslini• 
telakkisi. 

Almanya, İtalya ye bir dere· 
ceye kadar İnıiltere gibi bazı 
memleketlerde bu iki· telakki 
arasındaki mücadele cephe nesli 
lehine halledilmiştir. Fransa 
ve Amerika gibi başka mem
leketlerde ise iki nesil karşı· 
!aşmakta ve barptan evvelki 
nesil, bilhassa F ransada, işin 

başında buluamaktadır. 

Geçen hafta iki aealin 
çarpışma hattı iki hadise 
ile aydınlan•ıştır . Bunlar· 
dan ltirisi Benesin Moskova 
seyahati, diğeri Inıiliz - Al•a• 
deniz anlaşmasile eski lnıili:z 

muhariplerinin Almanyayı ziya· 
ret projesidir. 

Beaes, Çek - Sovyet and· 
!aşmasının tasdikini Bolıevilc
lere getirmiıtir. Bu andlaşma 
Fransız - Rus ittifakıaa bağ· 
!anmakta ve Fransanın kur" 
duğu doğu andlaşmalarının air 
halkası olmaktadır. Bu, Al· 
manyanın sarılmasını talcip 
eden, harptan evelki ııeılin 
yoİudur. 

Alıaanyanın kuvvetli olması 

korlcusile, Orta Avrupa ile 
Balkanlar yoluau, caa dü~rnan· 
!arı olan bolıeviklerı açmak
tadırlar. Komünistlerle birle
fenler, sonunda sulhtan batka 
şeyle karşılaşacalclardır. 

Halbuki cephe aeslinin takip 
ettiği yol bilakis barışı sağ

lam temeller üzerinde teş· 
kilitlandırabilir. Bualar aÖ· 
ze değil İfcı ehemmiyet ve· 
rirler. Bunlar komtusunun şe· 
rafine keadi aamusu gibi hür
met etmeie anıl içen askeri 
şeref kaaununa dayanırlar. İn
ıiliz ve Almaa harp aesilleri· 
nia açıkça iÖrüşme2'e karar 
vermeleri, ileri doğru atılmış 

büyük bir adımdır. Manş de· 
nizinia öte tarafından esen se· 
rin rüzgir sulh gemisine mes· 
ut bir seyahat vadediyor. 

Deniz anıa,masından 
Sonra müstemleke 

Anlaşması 

Y!ne Berliade çıkan "Der 
Rin11'11 ll'aıetesi de şunları ya
zıyor: 

İngiliz • Almaıı deaiz anlaş

kaıa edil•ektedir. Fakat bu 
nun halli de bir bütünlüğün 

yalnız bir parçası olacaktır. 

lngiliz Veliahtıaın sözleri 
Fransız sularıada serseriyane 
dolatan bir küçük grubun tab· 
rikleriae nihayet vermek lüzu· 
munu gösteriyor. Aynı zaman· 
da milliyetçi Almaaya aleyhin· 
deki inansızlığa kartı bir harb 
ilanıdır. 

Buna Sir Samüel Horunin Dıı 
bakanlııına ıeçmeıi ve böyle· 
ce Katolik F ranlcofil ıı-rubun 
artık vesayet altına alıaması da 
ilave edilirse, başlangıç olarak 
muazzam bir adım atıldığı iÖ· 
rülür. Fi'len Baldvin bütün harlıı 
sonrası devri üzerine şu 
yazmıştır : Tasnif! 

sözü 

ması İnıı-iliz umumi eflcirının fU Bir komünistin 
soa zamanlarda ne kadar de-
ğıştiiini göstermektedir. Mahkumiyeti 

Mussoliainia lnıiltereye kar· Berlin, 29 (A.A) _ PruJ· 
fi söylediği autuklarla Fraasa· 

ya diyet kurulunda eski ko· 
daki iç karışıklık Londraııın 
Alman rejim V<t siyasasanıa müniıt saylavlardaıı B. Vil-
sağlamlığına olan inanını ber· helm Karper Nasyonal ıoaya-
kitmiştir. list rejimin hükümeti ele al· 

Deniz anlaşması, lnll'iliz-Al- masındaa önce siyasal faali-
ma• faşistlerinin tasfiyesi yo- yette buluamu' olduiuadaıı 
!unda bir baılangıçtır. Yakında ötürü 3 yıl hapse 5 yıl müd-
ınüstemleke meselesi de ele detle de sosyal haklarıadan 
alınacaktır ve zaten aylardaa- mahrum olmağa mahkum edil· 
beri lngilterede açıkça müaa- miştir. 
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U sene göre"e.., ini 
Üyük UFA filin~1eri 

.... 1 - .. _._ •• __ ,,, ___ _ 

\Jf: • ~~ haziran t935 duyuyor. Kendisine u&-ur geti-
-._ fılımlerini Fransa'da ren gcrdanlıgını veriyor. 
'-toM eden " L'Alliance c:ne- Ertesi ıünü düello için sa-
~aphique Europeenoe , lona gele• Colloredo, hakiki 
1&

11 
td"lllealek mec•ualarında bir sevgi ile bağlandığı Gia-

,.,ln) 'Y•r~u. Marignan (Ma- cintayı ele vermemek için Zu-
'ifl e . s~neıaasında Ufanın ltaryaya muvaffak olamadığını 
lef~ aı filmi hersabah saat söyliyor. Bunun üzerine ilk 
-ıc .. rneslekdaşlara göster' e- tetiği Zubara çekiyor ve ser-

Bu f güzeştçi Colloredonun hayata 
ite k ırsah kaçıramazdım. ebediye• <Yözleri11i kapadaöı 

" tı bT k" • • _,..,_ ı ır ı, Avrupa filim görülüyor. 
,... ·~~aın arasında Almatt: Barcarolle, avantür janrında 

• ıftihar etti- i Ufa marka- orta derecede bir dramdır. 

.. istemiyor 
halkı sıkıyornıuş 

• T z 
F 

verebilendir san'atknr çehresine istenilen tipi 
"Akıllı Çirkinler,, arasına giren yıldızlar hangileridir? 

On bini rce çirkin kadının l-lollyvooda müracaatları 
Amerika bi1i daima hayret

ler içinde bırakıp durmaktadır. 
Yeni dünyanın, eski dünyaya 
gönderdiği filimlerdeki güzel
likler nin yan~ından çoö-u on
ları sUsliyeJ;l, donatan, şekil
londiren \i ~ canlandıran yıldız
lannın natürel ihtişam!arını 
büyüleyici ve çekici güzellikle
rini taşıyan sayısız, neş' e sa
çan tasvirleri değil midir? .. 

Fakat Ka!ifornyalı prodük
törler şu sözleri duyurmak is
tiyorlar: "Yıldızların güzel ol
masını istemiyoruz artık. .. Gü
zellik balkı slkıyor. Beyaz per
dede zaferi kazanmak için 
artık güzel olmak şart aeğil
dır.,, 

Böyle bir söz ne kadar tu· 
haf değil mi? Acaba Amerika 
balkının güzelliğe karşı geldi-
2ine ve sinirlendiğine ınanı

yor mısınız.? 
Hiç bile ..• 

- Dolandırıcllar taaUyett• 
Bunların güzellikleri ~ 

şeylerle değil bakıki aan'at 
varbklariyle elde edilllittiı'··· 

"Baylar sizlere d"yerum ki 
kamaralar önünde te~ 
yüzlerden fazla yuvarlak yl\zler 
içia sanı kalmamıt ıibitlir. 

Modern fotoğrafçılık ıll~ 
liii binlerce meziyetler .__. 
da pek lüzumlu olmıy~ Wr 
eleman gibi kabul ediyor. 

Hangi kadıa, haııF aktrll 
olursa olsu• cazip bir wasiJ• 
sokulabiliyor. Siz• gell4 tekrtlr 
ediyorum: Seyircile artistia raı.
lannı baiJıya• birinci derec:M9 
iki şey vardır: Zeki v• ..._ 

Şi•c\İ mübeadislerimiz nıl.
incelipi aksettirecek M1İ • 
mıyan kadınlara titrek bir 
vermek çarelerini arqbnJot-
lar. Bunda• 6yle ..ıa 
ıılıyor ki yalaız g6z ka11&1tbtl'ıflf'.I 
zekAıı güzellik değil •el 
bir sesle tek&mnl etalit ~ 
bir ruh aranacakbr ..• " 

lu küçük söylerindea maıaı!i.-:~ 

nun olaa M. Edtar Elwyn 
•e• sigarasını tekrar ateşled Y• 

ıonra telirafla. telefoıala rad 
aun mikrofonu UeŞika1•1a,D111!J'• ...... .,,,., 
reit'ya Miami'ye. Y• N•Y-JO 
"Hollyvood artık gilzel ka 
istemiyor,, haberİlli yazme 
için istical eden gazetecilerın 

Bu ıözler üzerine telaşa dü
ıen binlerce gazeteci, easesine 
do w ru yatırdığı şapka~n, çözuk 
kravatı, açık ceketi ağzındaki 
sigara ile tlolaşan Samuel Gal-
16lınin, Fox ve Thalbergin yan
larına koştular. Hepısinin elle
rinde not defterleri vardı. Gü
zelliğin n den chemiyeti kal
madı;ını ve bu fikrin nerede• 
doiduğunu an:amağa çabşdı

J eatı lla rlov eh ıı i .. 
eUerini sıkb. 

' 011 ııa ptaı w 11 ı a !I '"~ Jm 1·iJ,·olı arlıı:;tleriıı 
aı yiıl111jl 1· l" Sl'l'İıttlilikl n 
nın Y ni pr d . k . kest n on ° .. sıyonunu her Mevzu oldukça mer khdır. Ve-

bir d e . e:e dıı.o menın genel \ nedik karnavalını gösteren sab-
rı var r . nnY h ·

1 
neler çok canh hır surette filmi 

p· au e-couture "' ted· ri min 

L 
ıerr Brasseur, Mona Goya 

eon · ' u l . e_ıcres ve Colettc Dar· 
t . 1 tanılmıı Framız ar
k erı tarafından Fransızca 
opyası oynalınan bu f'l' rf 

güldürme . . ı ım ıı 
b" k k ıçm yapılmıı basit 

ll\ omedid" ır. 
Mevzu f "d "fli ' ena ı arc yiızünden 

ı a et k -z"h me uzere olan bir ter-
i aneyı· b"" ··k olaa . ' en uyu alacaklısı 
rafıu bır ~aaadalmın oğlu ta
k da• ıdare edilerek iflastan 
uBrtarılmasın an İli•reltir. . 

u b . s l asıt mevzua giılünçlü 
a ınele d r ve tanılmış at tistler 
e er k d" B verme te ır. Pierre 

1 
r sseur'ün sempatisinden bah-

ı:t~e~ . bile fazla. Aldığı ro!de 
Y•rcıyı çok çok <r""ld'" ·· Le G . .u uruyor. 

b"lh a lo ıle L o Beliereı'nin 
dı k~ua Hotel Re al'in barın
ı• 1 ıarho,luk p sajı çok eğ-
tnceli Pi •• mtı11af ak yetlidir. 

erre Athon ı\ • . h . t • . , a nesının aşın 

~ı altında abdallq•ış deli-
Salı ı r?lünde fevkaladedir. 
h nelerıa hemen hepsi dahilde 

:.=~ışt~r. Dekorlar oldukça 
gmdır. Ses ve f t ~ fi 

iyidir. 
0 

ogra 

. Barca rolle 
lıanco Colloredo ahl.ıı.k bi D , • sız 

r~ . 0~ Juan.. Kendisini teh
ı eli ltır aorgüzette sürükle
mek istiyen Lopucbia, Meksi
kalı Zubaraa 'ın kansı herine 
lOOO lira ile ltahıe girişiyor. 
Meseleyi h•b•r alan Zubaran 
da baba• girmekle '9eraber 
Colloredo' yu da düelloya ela vet 
ediyor. 

Zb~ran'ın karısı Giacinta 
V enediklidir. iki sil• aonra 
Veaediği terkedecek Ye koca· 
naıa memleketine fidecektir. 
O gün Veneclikte kamawal 
teialikleri yapılıyor. 

Gıacinta otelin rıhtımından 
sıontlola binerken ColloreJo ile 
kaqılqıyor. O tla aynı gon

~-dobi bi 0 YDL Kadın, CoHore-

iı'dlc 1 lıoıı cıdfı iı11 .·1•1'i11ı:i 

y ı ld ':lrı / ılajd rt l>a lau (J// 

mıma/,· /ıoşfı11· drgıl 11ıi;.; 
Jııefff• //İl" fı'ı(.:!fOı' 

dm fıP.c;i fil ııı iıı i 
ı·erirİ!J()l' 

llaşlıca rolleri tanınmış artist
lerdea Edwige F euillere, Pierre 
Richard-Willm, Fernand Fabre 
ve Roıer Karl'a verilmiştir. 

L• Dlable en boutellle 
Kate de Naıy, Pierre B1anc

har, Gina Manc.s, Paul Azais 
ve Gabriel Gebrio gibi sükseli 
artistlerin oynadıkları mera~ la 
takip edilen bir mevzu .. 

Keave ve Lopaka, Hind de~ 
nizinia küç-ük bir limanı olan 
" Kona " şarına gelirler. Bir 
aücevhercı dükkanında tılısımlı 
l.ir şiıe ııörürler. Buna sahih 
olan iatediği saad .. te kavuıur
muf. Yalnız bir şartla, saadete 
kavuıulduktan sonra daha ucuz 
fiat 

lar. 
Edgard El vyn ne diyor? 

Hollywood da büyük bir 
mevki sahibi oJan M. Edganl 
Elwyn gazetecileri kabul etti 
ve onlara şu sözleri söyledi : 

"Baylar, bugüne kadar hiç 
bir kadın güzellik adını verdi
ğimiz Y&sıfları haiz oimadıkça 
stüdio duvariannden içeri ırire
mezdi.Artık bu fikrin yanlış ol-
4'uiuau ve bunu deği1tirmeni11 
.lazı• geldiğini anlatmak içia 
sizleri buraya topladım. Bunu• 
içia bı6yle ııiizel ıözler, güzel 
dudaklar atud,e ltapıılarını aç
mai• kafi ıelmt,Kek. Bu ka
pıları açmak bütün engelleri 
yıkmak içia "Se5ame,, in sihir
li sözleri gibi sesleri de duy
mak lazım gelecek. ... 

M. Edgar Elwyn birbiri ::r 
'dınca iri bir sıgara yaktıktan 
sonra sözüne devam etti : 

'' Bir kelime ile maksadımızı 
anlatayim: Artık ruhsuz, akıl
sız ve tatsız güzelliklerden 
muhttşem vücutlu fakat sıkıcı 
sesli olan kızlardan bıktık ... ,, 

Bundan böyle beyaz perdede 
_, 

g8rfinmek istiyecek 
san'atkirlarda en az 
şu üç meziyeti araya
cajd": 

Zc.<i ... kuıursuz bir 
ses v.. yüz güzelliği ... 

Bu ıözler üz.erine 
gu.eteciler arasında 
bir sızılb olmıya baş
ladı. Edgar Elwy• de-o 
vam etti: 

"Hakikaten bundan 
sonra halkı yiiz güzel
liği eğlendirmeye yet
miyeccktir. Sessiz si
nema zamanında yal
nız güzellik aranıyor
du. Bugün ise yüz ıü
zelliğıne karışan pürüz 
süz bir .eı güzelliği 
mevzua daha ziyada 
ruh veriyor. 

Beyaz perdede ar
tisitin nekadar ehem
miyet kazandığını dü-
şününüz. Ses, çekici 
bakışlar gibi ruhun 
kapısıdır. 

Ses zeki, tecrübe ve ihtisas 
kıtlığını, insanların hakiki ka
rekteriai ve hatti bütün var-- -

neme gidecekmiş. Keave fİşeyi 
50 franga satvı alıyor v '! az 
zaman sonra dileği olaa zarif 
ve g&zel bir lröık• sahih olu• 
yor. Çok dilber bir kadınla da 
evleniyor. Şimdi şişe satıla- , 
caktır. 

Şişıeain kerametini gören Lo-

başlar.Şişenin satılmadığını gö
ren karısı, elinde iki santiın 
olan bir sarhoş bularak koca
sına gönderiyor. Şişe sarhoşun 
elinde kırılıyor. Bundan haberi 
olmıyan Keave şişeyi sattıitnı 
müjdelenıeğe koşarken mu• 
devriliyor ve köşkleri yanıyor. 

Fakat KeaY~ asıl bundan 
sonra hakikii saadete kavu
şuyor. 

paka, arkadatı gibi zengın 
olmak için 49 franga satın 
alır. 

Az bir zaman senra Keave 
korkunç bir bastalıia tutulur. 
Kurtulmak içia tılısımlı şişeyi 
bulmak lazımdır. Birhaylı ara
dıktan sonra tişe bulunur. 
Fakat şişe elden ele geçtikçe 
fiatından kaybet•iştir. Keave 
oau bu defa en küçük para 
5 santime almak mecburiye-
tinde kalır. Hastalik ge-
çer aaıma şimdi şişeyi 
satmak ıüç. Karısıyla beraber 
bet saatimden daha ufak kıy
•ette araıı olan bir memle-

UFA'aıa diier uç filminden 
de bundan sonraki metubumda 
bahsedeceğim. 

Filimlerin isimleri her gittik
leri memleketlerde değiştiril
mektedir. Bahsettiğim filimlar 
Türkiyeye ieldifıi vakit ne 
isim alacağıaı bilmediiim için 
asıl Fransızca isimlerini olduğu 
gibi yazıyoru•. Sayın okurla· 
rım, hu filimler karşılarına ae 
isimle çıksa, filmin •arkası ve 
artistlerinin iımiie gene tanı· 
yacaklardır. 

Rosita Laı'Yans tatiWen 
lığını aeydana çıkarır. 

i&tifacle ed.iy<>r 
Bu ~ar iri harflerle p• 

Yıldızlann yıldızı olan "He
len Hayı ,, yalnız eşi bulunmaz 
bir aktris olmakla kalmaz. Ye
nı dünyaaın en iyi sesine 
sahih olaa insanlarda11 bi
ridir de... Bu yüksek san'at
kArın aeai zekisım ve bütün 
tabiii varlığını meydana çıka· 
rıyor. 

Meseli: Katharine Hepburu 
alınız. Yilzli kemikli a-ayri ıaun
taza• bir ıekildedir. Pek ili 
ona her şeyi ya phrabilirsiniz. 
Hepburn her ha11iİ bir rolü 
yaşatmağa auktedirdir. Çünliü 
y_üzü i.ıvteailen role göre deği
flr. Dıger artistler 2ibi deiiş
miyen, belli bir tipi yoktur. 
Kendine göre bir çok tipleri 
yaratmağa muktedirdir. 

Ancak böyle bir san'atkirın 
yüzüne istenilen tipi verebilir
siaiz. Fakat tanıamiyle güzel 
bir yüze asla... Onun tükelliği 
mükemme iyeti bütün şeyleri 
im kiaıızlattırır. 

Lilian Ha"ey, Conıtance Be
aett, Joaa Blondel, Katheriae 
Hepburn, Myrna Loyii ele alı• 

zetelerin birinci salıifeleriad• 
yer tuttu... Bundan ceuret 
alan çirkia, bozuk yüzlü bia
lerce kız Hollyvood atudyola 
nna mektup yai.lınui• b~ 
ladılar. 

Dolandırıcılar faaliyete 
çerek onların milyo.ıarc- do. 
larlannı dolaadırmai• kalkq-

tılar. Yeni bir ciui cazibi 
fikrini ortaya atmak içiJa ce.-. 
ıaretfizce bir hueket beliı& 
Fakat " Leape fer Dece••J.• 
Kaliforniyah protlüktirleri 1• 
•ek tasvibiyle korudu 
bayet ••• 

Soa haberler Mae V/ eatia 
iıtabasını ae de tenliğini kar 
bettirmedi. Joan Grawf •rat 
Marlen• Dietricb, Kay Fraa
cis'in n• aldıklan llonıttlfdl 
azaldı ae de k•ntratlar bozuklar 

Ve ıonra "akıllı çirkialer. 
diye bize joan Blandell, Myru 
Loy, Conıtance Beuctt ve Hcp
ltura gösterildikten sonra \tu 
karardan en az şikayet ede 
cek ~ Atlantigin Avrupa 
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emleket haberleri 
~öylerde tetkikler .. 

Y akaköyü ne halde? 
• ._.-.. 1 

Köylü Bornovaya bağlanmak 
İstiyor - Ekonomsal Durum 

Kemalpaşa, (Ö:ıel) - Ka
zamıza yirmi kilometre mesa
fede buluaan sevimli ve şirin 
köylerimizden birisi de (Yaka) 
köyüdür. 

Yüksek bir yamacın etekle
rinde altmıştan fazla evden 
ibaret olan bu köy, bir vakıt
lar kısıren hırstiyan ve kısmen 
de müslümanlarla meskun iken, 
ahiren hırstiyanların çek\lmesile 
nüfus ve ev sayısıada tabii bir 
azlık husule ~el.mi,, mamafih 
metruk mallar usulü dairesin.de 
tevzi edilerek çalışma husu
ıunda bir değişme vukua gel-
memiştir. 

Tarlhsel köy 
Tarihan dahi bir hususiyeti 

bulunan bu köyün hemen kıyı
sından geçen ve Kara Os•an 
oğulları tarafındaa yapıldıiı 

aöylenen eski bir döşeme ile 
Bornovanın Naldöken köyüne 
ve yine köylünün yılmak hil
aiyen azım ve çalışkanlığı ile 
yeniden açılaa bir yolla Bomo
Ya - Manisa şosasma ve yine 
k6ylünün gayretile düzeltilen 
hir yol ile Ulucak köyüne ka
dar bağlanan Yaka köyünün, 
evvelki haline oazaran iktisa
den vaziyeti çok mükemmel ve 
düı.rün olduğu halde, dört beş 
ıenedenberi devam eden ikb
Adi buhran denilen karabeli, 
ltu köyü de sarmış ıarmalamış 
Ye rençberi ipice hırpa.lamııtır. 
V•ktile burası zengindi 

Yakaköyü deyip de geçme
melidir. Vaktile kazanın haflı• 
ca ielirini temin eden Du köy, 
timdiki haline göre muhtacı 

lüm.met bir dede kıyafeti•e 
girmiıtir .. Zaten baicıhktan ve 
kıs•en de tütün ve zeytinci
likten ancak iaşesini temin ede
bilen bu köy hallu, yakıa :ıa

manJara kadar çok müreffeh ve 
mesut bir hayat 2eçirmekte iken 
kınk ve düşük fiatlar kartı· 

ıında tekerlenmiı ve köylüaün 
ıuaa, buna olan borçları öde
nemiyerek faizler mütemadi 
surette üremi,, kambur kam
bur ilstüae yükselmiştir. 

Bu vaziyet köylüde hakiki 
'bir endişe uyandırmışbr. 

Görü~tüğümüz herhangi bir 
yurdda,ın ağzından çıkan fU 
laflara iyice kulak verilirse, 
reaçperin endişesinde haklı ol
mamasına bir veçhile imkin 
verilemez. 

Yurdcaşlal"' ~ lyor ki: 
Bay! Elimizde bir miktar 

arazi, bir az da bai' ve zeytin 

var. Biz bu arazi ve bağuat:ıla 
yakın zamanlara kadar çok İl· 
tifadc gördüğü•üz halde, şim
di bu :stif ad enin dörtte üçünü 
dep, biriai bile göremiyoruz. 

Domuz salgını 
Bir yıl mütemadiyen çoluk 

çocuğumuzla baiımızın ima.
rında çalışırız.Kükürdünü, Gök
taııru, Potasasını alırız ve ata~ 
rız. Zamanında lizı•srelen mas
rsfları yaparız. Tam en yedi 
türlü amelyelerle geceli gün
düzlü uğraşmz. Fakat biz bu 
uğraımalarımız1n azıcık olıua 

fayduını 2örmck iıterke• ev
veU bağıauzm ve ekinimizin 
ıuki bir hakiki ertajı imit 
gf .. l rözleri kar olası de.uz 
belüiyle karıılaıınz. 

ekin ve bağların içini, dışını 
hışıra çevirdikten sonra, kurta
rabildi&imi:ı bir az üzüm ve 
biraz da zahireden ne dere
ceye kadar istifacle srörebilece
ğimizi tahmin etmek güç bir 
fey değildir. 

Rencber ne halde? 
Elimize geçen bir kaç çuval 

üzümün de bugünkü fiata göre 
bir kilo ekmek bahasından 

fazla olmadığına ve bu fiat ya
pılan masrafı da korumadığına 
nazaran,rencberin bugünkü elim 
vaziyeti derhal anlaşılabilir. 

Teşkilat hatası 
Biz köylüler, bunca eza vece

fa içi11de çırpınırken başı•ızda 

bulunan büyük bir dert te bu 
ezanın, cefanın üzerine tüy 
dikmektedir. Bi:ıim köyümüz 
teşkilat itibarile Kemalpaşa 

kazasına bağlıdır. Fakat, her
hangi bir iş için bu kazaya 
gelip gibllckte en 1aüyük dert
lerimi:ıtlen sayılmaktadır. 

Sabah ••mazında yola çıkan 
bir yurdaaşın dört saat soDra 
kazaya varabileceğine ve me

ıela bir mahkeme, bir nüfus 
veyahut bir tapu i'i için birçok 
saatler feda ettikten ve işiain 
geriye lt1rakıldıiını a•ladıktan 
ıonra, o yurddaşın geriye dön
mHinin ihtimali olamıyacağı 

~ibi hiçbir yerde de barınamı
yacağı•a inanmak lizımgel
•ez mi? 

Alış verişle bir veçhile hai
lantısı olmıyan köyümüz renç
berlerinin yalnız ida ı i hususatta 
çektikleri me,akkati basit bir 
mülahaza ile anlamak kafidir. 

Bu köyün başlıca alakadar 
olduğu muhit ise Bomo-.a na• 
biyesi.lir. Köye on iki kilometre 
mesafede buluna• Bornova na
hiyesi Y akaköy balkının her 
daim ahzüitasına melce ol
muştur. 

Her ha•gi bir yurddı,, me
sela sebzesini veya odununu 
bu nahiyeye götürmekte ve 
satarak, alacağını da alarak 
ayni 2ünde köyüne dönebil
mektedir. Her veçhile Bornova 
ile alika -.e irtibahnı muhafaza 
eden Yakaköy halkı, idari teş
kilatın da Bornovaya bağlan

masını defatle istedikleri halde, 
bu talepleri şimdiye kadar sc
meredar olmamııbr. 

Köy halkının ifadelerine gö
re, Yaka köyü Bornova ya ida
reten irtibatım temin ettiği 

takdirde, her buıusta faidele-
11eceklerini beyan etmekte
dirler. 

Bizimde mahallinde yaptaiJ
mız araıtınnalarda, bu köylü
nün taleplerinde çok haklı 
olduğunu göstermektedir. 

Uzun yolları sürterek ve iş
lerini aitiremediği halde dön
mekte müşkülat çeken ve ken· 
diJeri için bir fayda görmiyen 
Yakaköy halkının, çok yerinde 
olan arzularrnın l:baybk ve 
lçbakanlık makamıaca göze 
alınarak köy idari teşkilatının 
ve Bornovaya bağlanması hu
susunda acele davranacarını 

da köy halkının arzularıaı ye
rine getireceğini ümid eder ve 
kendilerinin sevindiklerini gör
mekle bizde haz ve lezzet du
yacağımızı şimdiden söyJiye-

Parsada Ekonomsal vaziyet 

z. e ooperatifi 
Ço fayda ı olmuştur 
Parsa, (Özel) - Kemalp ~~a

nın ileride giden köylerinden 
biri de Parsa karyesidir. Aşağı 
ve yukarı Parsadan ibaret olan 
bu köy yedi yüzden ziyade 
evden ibaret ve etrafı baştan 
başa faydalı bahçelerle çev
rilidir. 

etmektedir. Bağını, bağ';eıini, 

harmanını domuz belasından 
korumak için, halk sabahlara 
kadar mahsulünün bekçisi ol
muştur. Bütün ovada sabahlara 
kadar teneke çalınmakta ve 
domuzlar ürküdülmek isten
mekte ise de; bu hileyi sezen 
pis mahlüklar teneke sesine de 
metelik vermemektedir. 

Domuz beUlısı 
Halkın ağzından düşmiyen 

şu laflar, domuz afatının feca
abnı ıöstermiye kafidir: 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Kai:antina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Paris fakültefjinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarım her gün sabah 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Göz Hekimi 

Mitat Orel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-.. 
baası yanında. 

Numara: 23 
T e]efon: 3434 

Bu büyük köyün başlıca ge
liri baş•a üzüm olmak üzere 
zeytin ve meyvecilik ve bil
hassa kömürcülüktür. .Parsa, 
suyu bol bir köydür. Bu iti
barla meyvecilik ve seb:ecilik 
Parsa rençbcrJerinin yiizünü az 
çok güldürmektedir. 

89 numaralı Parsa zirai kredi 
kooperatifi de köy halkına çok 
faydalı yardımlarda bulunmak
tadır. Bu kooperatifin ortak 
adedi 396 dır. Taahhüt edilen 
para miktarı 60180 liradır. Ta
ahhütten tediyat miktarı da 
35278 liradır. Bunun tahakkuk 
ettirilen faizi ise 6687 liradan 
ibarettir. Tevdiat miktarı 20554 
ve tevdiabn tahakkuk ettirilen 
faizi de 3482 liradır. 

- Yağmur, tolu, sıcak, so• 
ğuk tabiatın bir cilvesidir. Bu
na kimsenin bir diyeceği yok
tur ve olamaz. Fakat şu hınzır 
domuzlara ne diyelim. Bir 
hamlede onla yirmi araılllda 

doğuran bu ziyankar mahluk, 

etrafımızı aarmış sarmalamıt 

alabildiğine çoğalmışhr. Evle
rimize bile dayaamuına hirıey 

Göz Hetimi• ~ ~n~._ktol!iilmll=; -(
29

~
2

) .. ı 
Bürhan Bengu A. Hiza Uneln 

lkrazat yekıinu 125,000 lira-
4lır. Bu kooperatif 934 yılı 
içinde 1407 lira karla hesabını 
kapatmıştır. 

Bu yıl, Kooperatif bütün or
taklanna, kükürd, göztaşı gibi 
mualiceleri tam olarak dağıt· 
mıştır. 580 torba İtalyan 287 
torba yerli kükürdü ile 4878 
kilo i'Öztaşı ortakların ihtiya
cına kafi gelmiştir. 

Parsa Kooperatifinin başka
nı bay Davud ve muhasebeci
si bay Fehmi çalışkanlıklarile 

rencberlerin hoşnudluklarını ka
zaamışlardır. 

Paraada birde Belediye tc~
kilah vardır. Bu teşkilatı• baş
kanı da münevver gençlerimiz
den bay Yakub dır. Bu çalış
kan arkadaş, az zamanda çok 
işler başarmış ve köyün tam 
ortasına, yeşil kavak ve 
çınar ağaçlannın arasına olduk
ça büyük mükemmel bir havuz 
yaptırmıştır. Halk bu havuz et
rafına toplanmakta ve iyi bir 
bava almaktadır.. Köyde te
mizliğe de çok riayet ve ehem
miyet verilmektedir. Mevcut 
kahvehanelerde, sokaklarda 
ufak bir pisliğe rastlanma
maktadır. 

Köyde Cumhuriyet meyda
nı da vücuda getirilmiştir. An
daç Ağustosta yerine kona
caktır.. Parsa gençlerinde de 
ıözden kaçmıyao bir tcsanüd 
mevcuttur. Geaçler birli2inin 
başkanı Sinancılar köyü öiret
meni bay Ahmetdir. Bu mü
nevver arkatlaşın canlı çalış
ması sayesinde birlikte az ı;a
manda bir çok yenilikler mey
dana 2ctirilmqtir. Birlik bu yı] 
içinde bir radyo getirtecek ve 
saha mahallini daha düzgün 
bir vaziyete koymağa çalışa

caktır. 

Köyün tam ortasından geçen 
ve kasabaya giden dar yol da, 
üç misli genişletilmiş ve kam
yonlarm gelip keçmesi çok 
kolaylaşmıştır. 

Zirai a~aylş 
Köyün zirai asayifİ çok ye

rimledir. Kır bekçilerini• dik
katli çalışmaları yüzünden zirai 
asayişi bozacak hiç bir hadi
seye meydan verilmemekte.lir. 
Yalnız domuzlar her yerde ol-

kalmamıtbr. içimizde buluna• 
bu hakiki düfmanm sürek av
ları tertibile imhasına imkan 

olamıyacağı gibi, teneke çal

makla da kaçmldıiıııa inanmak 

g üliinç olur .. 

Bu mındarlan kökünde• 

mahYetmek içi• aklımıza ge

len yeıi•e çare ise, bunlara 

kartı seferberlik ilanıdır. Baş

ka türlü bu hayvanların ma

zarrab•dan kurtuJmıya imkan 

yoktur, demektedirler. 
o. o. 

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

Katil 
--cıto-

İhsanın muhake~ 
mesi bitti 

Karııyakada Örnek köyü 

yakıaında bir baida İspartalı 
Ahmedi tabaaca kurıuniyle 

parasına tama ederek öldür

mekle suçlu Rizeli ihsanın 

Ağırcezada dur•şmaşma de
vam edilmiştir. Duruşma son 

safhaya girdiğinden yar müd

deiumumi bay şevki iddiası•ı 

serdetmiş ve bu cinayette pa

ra meselesi olmayıp yakı,ıklı 

olan suçlunun dediği gibi na

mus •eselesi bulunduğunu ve 

bunun delilleri mevcut olduğu

nu söyJiyerek kendisiai mü
dafa maksadile kasten taltan
ca ile Ahmedi öldürmek ıu
çunda• Türk ceza kaaun11J1 
51 ve 448 iıaci ma,Jdeldrine 
göre 3 yıl -.e 9 ay hapiı ce
zasiyle teC2İyesiai istemiştir. 
Müdafaa için muhakeme batka 
güne buakılaışbr. 

Memleket haıtaneıi KÖZ 

mütahusısı 

Muayenehaaeıi ikinci 

Beyler ıokak numara 80 

Telefon: 3828 
7-26 

Kestelli caddesi No. 62 
Doktor Ali Riza \Jnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Telefon : 2987 

• -111 ...................... ~... ~.ZLZL/.X.ZZZL3~/C/,,;7,L7:ZXJ 
Satılık evler 

İzmir beledlyaslnden : 

- 1313, 50 Jira bedeli mu

hammeneli dairemiz için def

ter cildiyeıi, cetvel, makbuz ve 

saire tabı işi belediye batki

tipJiğindeki şartname ve nümu

neleri Yeçhile 217 /935 Salı gü

nü ıaat 10 da açık ekıiltme 

ile ihale edilecektir. 

İttirak için 99 lira muyakkat 

teminatla söylenen ~n ve sa

ata kadar belediyedeki komis

yona gelsinler. 

16 20 25 30 1756 (836) 

Bucada istasyona yakın 
küçük bahçesi, tatlı akar suyLJ 
ve kuyusu ve elektriği olan 
birer katlı kullanışlı iyi halde 
iki ev birlikte satılıktır. İste-

. yenler Bocada Tevfik Fikret 
~ sokak 6 numarada Rük evin
~ .. ,den sorsunlar .. · Ş-_5 (858) 
~.?J9..D'..J"JU/.z%Z'Z1'MTA. "N!;i<. 

aboamanlarıaa Temmuzun bi

rinden itibaren ıu verileceğin

den mukavelelerini yapmak 

üzere bugünden itibaren Kar

ııyaka su memurluğuna müra

caat etmeleri bildirilit. 
- Karşıyaka Yamanlar suyu 884 (1936) 

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

lzmir ithalat gü 
dürlüğünden: 

Liste No. Kilo Gr. Cinsi eşya 

.. .., .. 
rugu •• mu-

171 248 00 Müstaael söğüt ağacından 111amül üzüm sepeti 
51 O 500 ipek mensucat 
51 o 880 " " 

173 9 200 Afyon 
Yukarıda yazılı dört kalem ~şya açık arttırma suretıle ıatı 

lacaimdan taliplerin 15 Temmuz 985 Pazartesi güllü saat 10da 
lzmir ithalat 2ümrüğü taht komisyonuaa müracaat etmeleri ilin 
olunur. 1-5 1849 (887) 

Amatör 
ÇABUK 

Fotoğraf işleri 

ucuz 

Refik Lütfi 

Tk:MIZ 
YAPILIR 

Or Resimevi 

ANKARA BiRASI 
Ulusal fabrikanın mahsulüdür 
Eşlerinin çok üstündedir. Hele son yapıkları beğenilmeğe değer 

Türkiyenin her tarafında 
..A.N'K..A.R.A. Birası içilir 

•• • içilecek biricik ulusal bira budur 

ı 



rı... . _Sıhhi Müesseseler arttırına Eksiltme Ko~isyonu 
_ ~ aa~ m&eueseler n 1935 mali yıh amDI ibtiyaa apj'ıda yaaldaiı kere •• laer prtname mucibince •Jll •Jft ekailtmiye konalauttur. 
_ EL..!1.ıı.ı•• ~ktarlan, tahmini fiat •u•akkat teminatları, ihale pn •• .. killeri hizalanada 18ıterilmiftir. 

T-..nm• lfİ btanbul Cağaloj'l~da Sıhhat mOdBrlilğü binumdaki komisyonda yapılacaktır • ... -'L talebe yurdunun ekmek tarbıameai 126 kuruta ve et prtaamui 203 kurup ye akliye haıtuainin ekmek flll'baamesi 189 kuruı Ye et fUbtameıd in 130 brut bedel •-tllilil~ 
...... ii:M:,n•n alınabilir. Diğer ıartname •• almuneler •• ait olduldan mlleueaelerde sklllebilir. 

• peceklerin 935 yıh Ticaret odası •••ikuile 2490 aayıh kanunda yıalı beJıelari ve ekailtmeeia• ıireceli maddeye yeter muvakkat teminat veya lmaka •ekmpı.ril• .... 
ea •el lrHÜaJona mlracaatları. 3353 

Tıp Talebe Yurdu için 
Azı Çoğu Ta'lami11 fi. M.teminat Eksiltme tarihi Şekli 

215,700 280,000 9 1890,00 5.7.935 S.14 kapah arf. 
Cinai 
Ekmek 
Francola 
Dağlıç eti 
Kuzu eti 
Sade yatı 
Tere yait 
Sabun 
Zeytin yaiJ 
Zeytin 

3,000 3,900 50 
J ,500 1,950 50 
7,000 9, 100 35 

66,680 76,650 45 Y. 
1 1,000 14,300 77 

1, 100 ı ,430 140 
5,000 6,500 28 
6,000 7 ,800 38 
4,000 5,200 30 

70,000 91,000 1,75 
5,000 6,500 45 
1,000 1,300 70 
2,000 2,600 22 

50 65 22 
50 65 22 

6,000 7 ,800 ı 1 
500 MO ~ 
500 ö50 20 

13,000 16,000 24 
2,500 J,2so ıs 
3,000 3,000 10 
1 ,600 2,080 1 o 

12,000 15,600 7,50 
12,000 15,000 5 

1,500 1,950 17 
600 780 18 

ı ,500 ı ,950 45 
1,500 J ,')50 26 
3,000 3. 900 8 
5,500 7,150 12 
3,000 3,900 7,50 
5,000 6,500 7 
1,500 1,950 11 
4,500 5,850 12.5 
4.500 5,850 10 
6,000 7,800 7,5 
1,250 1,727 5 
4,000 5,200 5 
J ,000 1,300 30 
6,000 7,800 ıo 
5,000 0,500 5 
2.000 2,600 7 
4,000 5,200 4 
3,000 3,900 6 
6,000 7 ,800 5 
3,000 3,900 4,5 

900 l, f 70 3,5 
900 1,170 2,5 
500 650 4.5 

5,500 7,150 35 
200 260 250 

1,500 1, 950 230 
130 170 1450 
135 175 17.50 

15,000 10,500 3,5 

3045,19 
526,82 
150,15 
137,50 
222,30 
117 
149,44 

287,62 

45,04 
M,35 
10,72 
9,75 

304,20 
43,87 

62,40 
85,75 
58,50 

53,39 

93,37 
23.4() 
64,35 
21,94 

20'62 
187,69 

385,12 
184,87 
229.69 

51,19 

5.7.935 
8.7.935 
8.7.935 

10.7.935 
10.7.935 
10.7.935 
12.7.935 

12.7 935 

15.7.935 
15.7.935 
15.7.935 
15.7.935 
17.7.935 
17.7.935 

17.7.935 
17.7.935 
19.7.935 

19.7.935 

19.7.935 
19.7.935 
22.7.935 
22.7.935 

22.7.935 

24.7.935 
24.7.935 

26.7.935 
26.7.935 
26.7.935 
26.7.035 

Akliye ve asabiyo hastanesi için 

S.14 " 
S.14 " 
S.14 Açık. 
s. 15 " 
S.15 ,, 
s. 15 •• 
s. 15 " 

S.15 

S.15 
S.15 
S.15 
S.15 
S.15 
S.15 

S.15 
S.15 
S.15 

S.15 

S.15 
s 15 
S.15 
S.15 

.. 

" 
" ., 
,. 
" • 

" ,, 
,, 

" 

" .. 
" .. 

S.15 <Atlkr 
S.15 • 

tf 

" 

S. 14 kapak urf. 
S.15 Açık 
s. 15 fl 

S.15 • 

Günlftk yumurta 
Mutfak yumurta 
Yakacık ıuyu 
Kaşer peynir 
Beyaz peyair 
Makarna 
Tel tebriye 
Arpa ıebriye 
irmik 
Un 
Pirinç 
Kuru fasulye 
Kuru barb..ya 
Patate• 
Kuru ıoian 
Süt 
Yoğurt 
Klae yoğurda 
Prasa 
Lahana 
KereYİz 
lspuak 
Taze bakla 
Patlıcan 
Taze ba•y• 
Çalı fuulye 
Sınk domatu 
Yer domatesi 
Sakız kabajı 
Easinar 
Avt• kadıa 
Semiz ota 
Barbunya 
Kırma arpa 
Sama• 
Kepek 
K_..ot 
Arpa 
Odun 
KripJe maden k6alrtl 
Kok klalril 
Manraf k8mlrl 

Cinai 

Azı ç.iu Ta1amia fi. M.temiaat Ekailbne tarihi ye Şekl 
400,000 420,000 9 2835 5.7.935 S.t4 bpali zarf. 

Ekmek 
Dağlıç eti 
Sade yajı 
T .... Jafa 
Sabun 
Yumurta 
Beyu peynir 
Makam 
Sehriy• 
Pirinç uau 
irmik 

20,000 35,000 50 
4,000 5,000 45 
9.000 10.000 50 
2,000 3,000 35 
8.000 12,000 70 
8.000 10.000 28 
8.000 ı 0.000 14 
8.000 12.000 38 
1000 3.500 30 

35.000 50.000 1,75 
0.000 1.000 45 

20.000 25.000 20 
s.ooo ıo.ooo 20 
3.500 5.000 15 
4.500 6.000 1 1 

35.000 42.000 24 
20.000 25.0ÖO t 1 
35.000 45.000 7,5 
1 :>.000 20.000 J 1 
8.000 10.000 Ht 
ıo.ooo ıwoo ıs 
8.000 t.()JQ) 18 
1.500 ' 2.DOO 45 
1.500 2.000 20 

10.000 15.000 5 
20.000 25.000 12' 
«t.988 50.009 7,5 
10.000 15.000 7 
l 0.000 15.000 11.5 
10.000 15.000 7,5 
4.000 5.000 5 

10.000 15.000 5· 
amo 30.ooo ıo 
8.000 1.0.000 5 
3.seD 5.000 4,5 
1.800 2.500 3,5 
2.1500 3.000 4.5 

1-ı.aoa ı s.otm 35 
o 2,000 240 
o 500 1450 

109 750 1750 

-- ... 3.25 

1938,75 
765 

315 
342 

78,7§ 
65,63 
3~75 

581,25 
49,50 
756 

206,25 
253.13 

240 
162 
135 

142,50 
56,25 

225 
281,25 

641,25 

33,50 
393,75 
360 
551,25 
984,l.S 
52,50 

5.7.935 
8.7.935 

J0.7.935 
10.7.935 
10.7.935 
12.7.935 
12.7.935 

1~7.935 
15.7.935 
17.7.935 
17.7.935 
17.7.935 

17.7.935 
17.7.935 
19.7.935 

:9.7.935 
19.7.935 
22.7.935 
22.7.935 

?:J,.7 935 

24.7.935 
24.7.935 
26.7.935 
26.7.935 
~7.935 
ıi.7.915 

S.14 
S.14 " ,, 

S.15 Açık 
S.15 " 
S.15 ,, 
S.15 " 
S.15 • 

,, 
• 

Pirinç 
Kuru faaulya 
Patates 
Kuru aoj'an 
Süt 
Pancar 
Ispanak 
Sakla 
Sakız kabaiı 
Ayt• kadua 
Çalı 
Bamya 

S.14 kapah arf. l Semiz otu 
S.15 Açık Bezolya 
S.14 ka~ .t. Prua. 
S.lS Açık KereYIZ 
S. 15 " Lahana 

Dom.ateı 

&t 5 " Enginar 
S. 15 " Patlıcan 
S.15 Arpa 

" Sama• 

S.15 
S.15 
S.15 
S.15 

tf 

" 
" 
" 

S.14 kapah zarf. 

S.15 Açık 
s. 14 kapah .-. 
S.15 açık 
S.14 kapalı -'-
S.14 • • 
S.15 ~ 

Kuru ot 
Kepek 
Benzin 
Odun 
Kok k&aGrü 
Mupl ki ... 

Cimi 
!le iL 

Et~ 
Kuzu eti 
Sade yaiı 
Makarna 
ŞellriJ• 
Piriaç 
Kuru fa1ulya 
Arpa 
Odan 
Kok k6mürl 

Heybeliada sanatoryomu için 
Azı Çoğu Tahmin fi. M.temiaat 
20.800 22. 750 9 
ı 1.200 12.200 13.5 
14.000 26.000 50 

t.050 t.950 50 
2.240 4.160 85 

700 1.300 140 
1.050 1.950 28 
1.400 2.600 38 

700 1.300 30 
70.000 130.000 5 
28.000 53.000 1. 75 

1.829 3.395 50 
916 J.990 70 
9t0 J.990 45 
700 J.300 25 
130 163 25 
130 163 25 
140 260 20 

ı .680 3.120 1 1 
3.500 6.500 24 

700 1.300 16 
630 1.170 16 

6.300 11.700 7.5 
3.500 6.500 5 

10.850 20.150 12 
2.590 4. ı 80 20 
3.500 6.500 7 .5 
1. 750 3.250 5 
1 .400 2.600 4 
1.120 2.080 ıo 
2.380 4.420 7.5 
2.100 3.900 7 
3.500 6.550 1 o 

560 1.040 30 
840 1.560 ı 1 
800 800 7 
700 5.700 5 

2.800 5.200 5 
2. ıoo 3.900 6 
2.100 3.900 12 
ı .400 2.600 5 
ı.050 1.950 ıo 
1.625 3.250 5 
2. ı oo 3. 900 2.5 
1.400 2.600 3.5 

370.00 

1048.0() 
267.38 
163 
40 
71 
1.8 

i55 
225 

171 

:H 
25,65 

117 

24 
52 
24 

181.35 

108 

ıoı 

010 1..690 4 
1.625 3.ZO 4.5 41 

105 195 ~ 36.53 
35 60 1450 70 

175 325 1950 475 
2.800 5.200 3.S 13 

Çocuk hastanesi için 
~ Çap Tab•in &. 11.t..mat 

..n.ooo 38.000 9 256.50 
24.000 25.000 50 937.50 
2.000 2.500 85 159.38 

450 500 140 52.50 
3.500 4.000 28 84 
ıo.ooo 15.000 ı.1s ıo.68 

350 400 45 13.50 
1.000 1.500 20 

450 500 25 
450 500 11 
150 200 20 

12.000 12.500 24 
1.000 1.500 16 
5.50() 6.000 7.5 
3.000 3.500 5 
2.900 3.000 12 
3.000 3.50() 7 
3.000 3.500 7 
3.000 3.500 7 
3.500 4. 7 
3.500 4.000 125 

900 ı.ooo 11 
500 000 30 

1.000 1.200 5 
200 250 10 

3.000 3.500 5 
2.000 2.500 4 

400 500 4 
3.500 4.000 5 
5.500 6.000 6 

ı ı .ooo 12.000 ı o 
3.500 4.000 4.5 
3.500 4.000 2.5 
3.500 4.000 4 

31.88 
4.13 
3 

225 
18 
33.55 
73.13 

270 

306.90 

3.500 4.000 3.5 43.50 
144 144 35 3.87 
250 300 230 51.75 
300 400 ı 750 525 

9.500 10.000 3.5 26.25 

Kuduz tedavi müessesesiae 
Azı Çoiu Tahmia 6. M.temimt 
12.000 14.000 9 94.50 

ı .000 6.000 50 
1.000 5.000 50 

700 1.000 85 
l .400 J .600 25 

200 300 25 
1.400 1 .800 24 

500 700 16 
14.000 18.000 4.5 

100 250 250 
70 80 1750 

262.50 
63.75 
30 
5.63 

32.40 
8.40 

60.75 
28.ll 

15o 

Eksiltme 

5.7.935 

5.7.935 
8.7.935 
8.7.935 

10.7.935 
ıo.7.035 
10.7.935 

12.7.935 
12.7.935 

12.7.935 

JS.7.935 
15.7.935 
17.7.035 

11.7.935 
17.7.935 
19.7.935 
22.7.935 

22.7.935 

22.7.035 

24.7.9~ 
1,6.7.935 
26.7.935 
26.7.935 
26.1.935 

Ekdtwt• 
5.7.935 
5.7.935 
8.7.935 
&7.935 
ıo.7.035 
12.1.935 
12.7.935 

13.7.935 
15.7.935 
15.7.935 
17.7.935 
17.7.935 
17.7.935 
19.7.935 
22.7.935 

22.7.935 

24.7.935 
24.7.935 
26.7.935 
26.7.935 
26.7.935 

Ek._ 
5.7.935 

tarih 

S.t5 

S.14 
S.15 
S.15 
S.15 
S.15 
S.15 

S.14 
S.15 

S.15 

s.rS 
s.ıs 
S.15 

S.15 
S.15 
S.15 
S.15 

S.15 

S.15 

&15 
S.15 
S.15 
S.14 
S.t5 

S.15 
S.15 
S.15 
S.15 
S.15 
S.15 
S.15 
S.15 

S.15 

S.15 
S.15 
S.15 
S.15 
SJ5 

tarillİ 
S.15 

S.15 
s.rs 
S.15 
S.15 
S.15 
&15 
S.15 
S.15 

.15 

" .. 
" .. 
it 
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Haydarpaşa Emrazı 
mile.tan 

Çeğu 

28.000 

sariye hastanesi 
muhammen teminat 

Cinsi 
Ekmek 
Daihç eti 
Kuzu eti 
Sade yağı 
Tere yağı 
Sabun 
Toz sabun 
Zeytin yağı 
Zeytin tanesi 
Günlük yumurta 
Mutbak yumurta 

15.000 
2.000 
3.000 

800 
1.500 

400 
1.500 

400 
73.000 
35.000 

1.100 
300 

1.200 
350 

Azı 

20.000 
12.500 

1.500 
2.000 

600 
1.200 

300 
1.000 

300 
40.000 
20.000 

900 
250 

J.000 

fiatı Muvakkat 
9 189 

47) 
47) 
85 

140 
28) 
25) 
38 

120 
5 ) 
1.75) 

45) 
70) 
25) 
25) 

599.25 

191.25 
84 

39 

42.75 
9 

304.65 

52.88 

Eksiltme 
tarihi 
5.7.935 

5.7.935 

8.7.935 
8.7.935 

10.7.935 

10.7.935 
10.7.935 

12.7.935 

12.7.935 

Saatı 

15 

14 

15 
15 

15 

15 
15 

15 

15 

Ekıiltme 

,ekli 
Açık 

kapalı 

AÇık 

" 
" 

" 
" 

" 

" 

" 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

R .. tkea mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

ikinci Beyler sokak fmn 
karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

''MANUL YA ,, 
Eczacı başının yep 

mükemmel pek 
eseridir. 

ve 
sanat 

• 
yenı 

bir 

YARIN" 
Beyaz. peynir 
Katar peyniri 
irmik makarna 
Şehriye 
Un 2.500 

2.500 

250 
2.300 
2.000 

800 
300 

3.500 

11 

29.07 

20.63 
14.07 

15.7.935 

15.7.935 
ı 7.7.935 

15 

15 
15 

,, H 3. (281) ..................... ~•· Milli emlak müdürlüğünden: 
Patates 
Çalı fasulya 
Barbunya fasulya 
Tosya pirinci 
Sojan 
Yoiurt 
Kue yoğurdu 
Süt 
En~nar 
Taze bezelya 
Semiz otu 
Taze bakla 
Ka\tak 
Pancar 
Hıyar 

Taze bamya 
Domates kır 
Taze biber 
Patlıcan 
Dolmalık biber 
Dolmalık tomates 
Yeşil salata 
Kırmızı turp 
Ispanak 
Hanıç 

Kök kereYiz 
Salamura yaprak 
Lahana 
Prasa 
Karnı bahar 
Çalı fasulya 
Ayşe kadm 
Taze barbunya 

1.200 
500 

4.500 
3.000 
3.000 
7.000 

12.000 
600 
300 
450 
500 

2.500 
1.800 
3.500 

10.000 
400 
200 
300 
700 

1.500 1.200 
200 150 

J.800 l .ôOO 
450 '350 

1.800 1.600 
300 200 

12.000 1 ] .000 
600 500 
300 250 

7.000 5.000 
800 700 

2.500 2.000 
300 250 
800 650 
200 150 
700 600 
700 600 
300 200 

ı .500 1 .000 
1.000 600 
ı.ooo 600 

Kriple maden kömürü 
Kok kömürü 

160 ton 
50 ton 

7.50 
16) 
10) 
24 

5 
20 ) 

7.5) 
12 
8 

15 
15 
10 
05 
07 
02.50 
30 
05 
12 
ıo 

10 
07 
01.25 
01.25 

7.50 
08 
10 
25 
04 
05 
15 
11 
12 
10 

1450 
1950 

18.15 

85 
11.25 

84.38 

ıos 

104,22 
·174 

73.15 

TASHiH 

17.7.935 

17.7.935 
19.7.935 

22.7.935 

22.7.935 

22.7.935 
26.7.935 
26.7.935 

15 

15 
15 

15 

15 

15 
15 
15 

" 

" 
" 
" 

" 
,. 

Açık 

" .. 

Gazetemizin 21, 23, 27 ve 30 haziran 935 tarihli nüshalarında çıkan İstanbul sıhhi müesseseler 
artırma eksiltme komisyonunun çocuk hastanesi için mubayaa edeceği süt miktarının azı 29,000 
çoiu 30,000 olacak ike11 sehYe11 azı 2,900 çoğu 3,000 olarak yazılmıştır. Tashihen ilan eder-i~. 

Çocuk bastancıinia ıüt ihtiy~cının an 29,000 çoğu 30,000 d;r. 
21 - 24 - 27 - 30 (1761 3353) 

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

Açık havada 

Bırakılmış 

Daimi Sıhhat Sigortanız 

SICAK,yediğiniz bütün yemcl..lerde mik
roplıır doğurur. SOGUK, bu mikropları öldürür. Bunun için bir 
elektrik soğuk lı:ı\•a dolabi satın almalısınız ve bunu alırken en 
l') i~ini seçmelisiniz. 

Bu sigortayı temin eder. 
Fiyat -7 180 liradan itibaren tediyat - 18 ay vade 

Bugüne kadar piyasaya çı

karılan traş bıçaklarının 
en eyisi 

KIRMiZI AY 

Turan Menemen caddesi 94-164 numaralı dükkia 18 lira 

Turan Menemen caddesi 92-165 nuR1aralı ev 18 lira. 

Bornova Arapkirli sokağı 14 numaralı ev 21 lira 
Buca İstanbul oğlu sokaiı 11 eski 11 yeni numaralı ev 40 lira 

Buca aşaiı mahalle uzun so. 63-67, 51 No. arıa ve baraka 4 lira 

Bornova küçük çay sokaiJ 43 - 51 numaralı ev 12 lira 
Turan çimendifcr caddesi 47 49 eski 135-136 taj No. ev arsası 

kahvcha•e 18 lira 
Bayraklı Menemen caddesi 41 eski 55 yeni No. dükkin 12 lira 

Bornova çay Ferah sokağı 2. 2 numaralı dükkan 12 lira 

Buca istasyo" caddesi 21 -77 53 •umar ah ev 101 lira 

bıçağı olduğu herkesin tec-
11 11 caddesi Namık Kemal so. 2 No. ar.sanın 16-9 seıtimi 10 lira 

rübesile aalaşılmışbr. Rahat Bucada Özdemir sokağı 44 eski 34 yeni numaralı maza 24 lira 
ve ferahlıkla traş olmak iı- Bayraklı Muradiye caddesinde 92 eski 94 yeni No. ev 27 lira 
ti yenler Bayraklı Bülbül sokağı on sekiz numaralı ev 6 lira 

İzmir Kuıu oö-lu A • O Buca Muıtafa Kemal caddesr bila aumaralı arsa 17.50 lira 
çarşııı 29 numarada • 
talyalı Sait hır~avat Darağaç hücum sokağı 14-14 numaralı ev 15 

magaza- Mersinli Şeref sokafı 11-9 eski 11 yeni numaralı ev 24 lira 
sına müracaat etsinler. Tepecik akşam sokağı 44 ve 44-1 eski 36 yenı ve aga ıoka-

, .. ,._ ___ ı;;;m ______ , ğmdan 18 numaralı dükkan ve oda ve müştemilatı 21 lira 

Bornova Birinci yaka sokağı 10-2 eski numaralı ev on lira 
Darağaç demirhan sokağı 25 eski 3 taj No. ev yine 29 eski 36 lira Azimet dolayisile 

acele satılık 
Alman markalı, çelik plaka 

kort kruYaze güzel bir piyano 
ve Phileo mrkalı 7 lambalı 
radyo, iıtiyenler 2-ci Kordon 
191 numaraya saat 10 dan 5 e 
kadar müracaatları ilan olunur. 

3 - 3 (860) 

3 taj 23 taj 
eY ve mağaza arsası ve bahçe 96 - 14 sehimi 
Bornova manav kuyu çinge•• mezarlığı bili numaralı bağı• S-4 

hissesi 17 ,50 lira 

Darağaç Paralı köprü caddesi 139 eski 141 yeni No. arsa 9 li'ra 
Yukarıda yazılı Yunanlı emvali1tin altı aylık icarı 8 - 7 - 935 

pazartesi günü saat on dörtte ihale edilmek üzere müzayedeye 
konulmuştur. Taliplerin o saatte Milli emlak müdürliiğüne mü-
racaatları. 1810 (883) 

Rekl~m dei'll haklkaı 
Yeni (ıkan, 

Kula mensueat 
Fabrikası kunıaşlarını 

Alırsanız Bir daha Avrupa kumaşı 
aramazsınız. Katiyen kırışmaz. Sizi sık sık 
elbise ütületmek zahmetinden kurtarır. 

Halis yün 

Cazip renkler 
1 1 Zengin çeşit 

Terzinizden hu fabrikanın kumaşlarını isteyiniz. 

u A 

umı 

Çolak 

(, 

yerıı : satış 

halı zad.e 
TELEFON: 

Kordon Birinci 
limited şirketi 

2360 
S bf yeri : ARTÜR VETTER [ SAHiBİNİN SESİ ] Samaniıkelesi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
iz.mir Kızılay kurwnuadan : 1 duran Cemiyet, Karantina, 1 mamları- Kızılay haftası zar-
y okıul halkımızı• ııhhi ih- Karataı İkiçeımelik, Tilkilik fında-fakir halka tahıiı etı.iı-

~-tiyaçlannı g~z 6nüncle l»ulull· •• Tepecik .. Ykileriadeki ha· tir, 



ao hazıran • --

F ratelli perco 
Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAİS 

• • v. 
°"· F.11.\anDer 

Ü 
.KUMPANYASI Zee & Co. 

Rı STES WlNFRIE[', vapuru 8 tem-
raııda el' .:a~uru 26 lıazi- muzda ltekleYiyor. 11 temmuza 
Sın ıong ıpB yukunü boşalttık-
K 

ra urg V kadar A~er~. Rotterdam, 
öateıı . . as arna ve ., 
SA.TUccRıçın vük alacaktır. Hamburg ve Brcmen için yük 

NUS alacaktır. • 
ziranda r vapuru 29 ha-
An~crs g~ ıp 4 temmuza kadar JOHNSTON VA REN LINES 
daııı .,·e ~!crdam, Ams!er- Ltd. Liv!!rpul 
içia Yük 

1 
amburg limanları DROillORE vapuru 14 tem-

ÜRE a acaktır. muzda bekleniyor. Anvcn ve 
UzdanST~S vapuru 13 tem- Liverpuldan yük çıkardıktaıa 
Aıı.,ers R temmuza kadar sonra Burııu, Varna,Köıteııce 
ve Ha~b:!~erda1'.11 Amsterdam Galaç ve Braila için yük ala-
yük al•c k ımanları irin cakt • a !ır ~ ır. ,, 
SVENSKA . SERViCE DIRECT DANUBIEN 

ROLAND ORıENT LıNtEN 1 Tuna hattı 

Co
randa Rotte~:törü H25 hazi- DUNA vapuru 4 temmuzda 

Penha m, amburg b ki · B d 
Glitebur fe, Dantzig, Gdyni~ j e eıuyor. u apeşte, Bratis-
Y• !' g, Os!a ve lskand' lava ve Viyana için yük ala-

ıınıınJ•rı . . ınav- caktır. 
SAMLANDçın yük alacaktır. 

llluzd• H motörü 8 tem- N. V. W. F. Hanri Van Der 
D . aınburg c Zee & C •ıı zı<> G • op nhaoe ' o. 
O •• d . .. ' ' B ılo .,. 

1 
k yıua, Goteburg 1 irinci Kordon Telefon No. 

larıııll h 1 andin•.,ya lim•n- 2007 - 2008 
'lATION~~ket ed cektir. ltr-----m:ıı;;-=~• 

TION STEAM NAVIGA' 
lznıır CoN OF GRECCE 1 

'lfda bir - cvyork arasında 
RI Os ınuntazam sefer 

lzınirden ~~puru 21 temmuzda 
Ylik alac k ogru) Nevyok için 

a hr. 

SERV C~ ;,c yiık kabu' eder. 
G •b" AR rı •1 RUU"vlAIN 

b. 1 A'cd 
ır ı ı az • ız ıçın ayda 
PELEş c · 

gelip 15 t vapı.ıru 14 temr-u:zda 
·ı eınınuzda M sı Yll ve B a ta,Mar-

h k arcelon r . are et eded • ımanıarına 
ıland . ektır. 

k' akı hareket ta "hl . 
1 degi ikl'kl rı .ennde 
• 1 erden 

liyet kab 1 acenta mes-
Fa I u etmez. 

z a tafsilit . . 1 
donda Tahmil ıçın .kinci kor-
binası ark Tahlıye şirketi 
SPF.Rco asında FRA TELLı 
ınilrac t da ur acenteliğine 

e ilmesi · 1 rıca olunur. 
ç;ı~-..:..::le~fon: 2004-2005 

••••••••••• 

Doktor 

sınan unus 
Deri ve tenasül has

talıkları m1.1tahassısı 

K meraltı Şamlı sokak No. 19 
Saat ondan on ikiye ve 

iki buçuktan altıya kadar 
hastalarını kaLul eder. 

Talebe velilerine 
ilk ve orta mektep tale

belerinden ikmale kalan ço
cuklar yeni bir mctod ile 

çok çabuk zamanda imtihııaa 
hazırlanırlar. Taliplerin ida
h•nemize M • Z rumuzile 
miıracaatları. 4 _ 10 

•••••••••••••••••••• 

TAZ ············· 
E TEMİZ ... ücüz"'"'' 

iLAÇ 
HER T. 

URLü TUVALET ÇEŞİTLER! 

B Dl i lf üzhet • 

1 at Eczanesi 
Başdurak Büyük Sale -

............... pçıogiu h•nı kar,ısında ............ ••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• 

~1iihadil ve 
bonoları 

gayrinıiihadil 
alır ve satar 

Oliver Ve ş··. 
LIMITET 

Vapur Ac ntesi 
CENDELI HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 

THURSO v:ıpuru 25 hazi
randa Hull, Anvers ve Lon
d adan gelıp tahliyede bulu
nacak ve 8) ni zan•ıında Londra 
ve Hull için yük alacaktır 

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

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurların isimleri üıerine mesu' 
liyet kabul edilın ez. 

' 
\ 

VAPURCULUK TÜRK 
ANONiM ŞİRKETi 

IZMIR ACE~TELİGİ 

SAK \RYA 
V•puru Her PAZAR 

günleri saat tam ı da 
hareket ederek PAZAR
TESi günleri saat 16d 
fstanbula varır. GALATA 
RIHTIMINA YA 'AŞIR. 

Ayni vapur her perşembe 
günleri ·galata r.htımınd•n 
tam sa•t 16 da hareket ede
rek CUMA ııünü Hat 16 
da İzmire varır. 

Fazla Tafsilat için : Bi
rinci Kordonda 92 numara
da f:tmir acenteliğine mür•
caat. Telefon 3658 

Zo 
A:a 

;-·odak 
er" Kömürü 

0,10 yıkıınmış kömür beher tonu arabad• teslim 

Lira: 13 
Perakende satış kilosu 1,5 kuruş 

Silindir ve her nevi fevkıı.lide kömürü yalnız 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10 - 12 

e Perpinvani 
Majfazasında bulacakaınız 

Telefon 

lzmir def erdarıığından : 
lssısı;"ın vergi borcundan ötürü t•hsili emval yasasıea göre 

haczedilen kuyumcular sokağında kain· 13 - 11 sayılı dükkan 
ta~ihi ilandan itibııren yirmi bir gün müddetle satılığa çıkıırıl
dıgından pey sürmek istiyenlerin defterdulık tahsilat kal mine 
gelmeleri. 22 - 26 - 30 - 4 1840 ( 839 ) 

ar gibi bembevaz dişler 
Bütün dün

yaca maruf 
birdi, dok
toru " dişle
ri ize ııöz
lerimiz ka
dar ehem
miyet ver -
memiz la
zımdır di
yor. 

Her lüzum
lu ve faydıılı 
şey gibi diş
lerin de kıy
meti kaybe-

ı 
dıldıkten sonr• bilinir. Fakat artık iş işten geçmiş olur. 

Eğer dişlerinize bakmayı şimdiye kadar ihmal etmi,seniz, ve
ya kullandıgınız di~ ma cunıınun dişlerinizi kafi derecede temiz
leyip parlatm•dığından şikayetçi iseniz bugünden itibaren en 

ı 
mükemmel ve en müessir diş macunu. olan " RADYOLN ,, i 
kullanmaya başlayınız 1 

! o 1,) 

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

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanl:ır için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrullma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
lukları doğrultmak için korsalar v~ kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelenn çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

l'uRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve ıTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSlSI 

Bey tarafından yapılır 
Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden 

kadar. 
ADRES: İzmir Kaymakam Mihat bey 

sonra 14 - 16 ya 

caddesi No. 20 
(355) S.7 

ocuğunuz zayıflıyor 
Zira aanesiain südü kafi değildir 

Yardımcı bir gıda lazımdır 
Bay doktor Ali Vahit biuat huırladığ"ı sütlü 

unu takdim ediyor 

LAK Ti 
Sütlü ua 

Çocukta saacı, ishal, hazıasızlık va kus alar 
varsa onlan giderir. 

Kemikleri kuvvetlendir;r 
El'eri sıkıştırır 
Aileyi inek sütü derdinde• kurtarır 

İnkıbaz olnııyan çocuklar için 

T n 
Sütaüı ua 

Çok şayanı tavıiyedir 

Bay Dr. Ali Vahit tarafından sureti huıuıiyede hazırla
nan et ıulu mercimek, bezelye ve diğer hububat uulan 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. 

Umumi depo; 

Lütfi rom ecza deposu 
Posta kutusu 215. İzmir 

DIKKA T : Fiatlerde tenzilat yapılmııtır. 

Beher kutusu 5 kuruştur 

Eczacı emal A ta 

o onya ve esan ları 
Koku, zevk, merak, uğraşmıı işidir 
Eczacı Kemal Aktaş diyorki : Çocuklu 

gumda, gençliğinde kokuya merakım bü
yüktu ( 30 ) senelik eczacılık hayatımda 
hep koku ile uğraştım. 

İşte eserlerim : iddia ediyorum benim 
kokularımdan dah• üstün bir koku bulup 
göstermek imka mı vermiyorum. 

ıZMıRLILER 
Şahidimıiniz değilmi ? 

Gönül, Bllharçiçeği, Altınruya, Yasemin, 
Fulya, Leylak, Akşamgüneşi, Sonhntıra, 
Menekşe, Amber. 

25 - 35 - 50 - 75 - 100 
200 kuruşhık şişeler. 

Dikkat edeceğiniz iki nokta 
vardır 

Birisi Eczacı Kemal Aktaş 

markası. 

ikinci i 

Hilal eczanesi 
Takliti yoktur, çünkü yapı

lamamakdadır. 

İsimlerini benzetenler asıl

larının kıymetini göstermeye 
yarıyorlar o kadar ... 

iz ir Liman işle i genel direk
törlüğünden: 

Yedi kişilik Buik markalı kullanılmıı bir otomobil pazarlılda 
satılac•ktır. 

Otomobil istiyenler tarafından ırörülıbil ek üzere biri cl Kor
dond• şevrole otomobil acentesinde bulundurulm•kt:ıdır. 

Puarlık için T cmmuzun sekizinci Pazartesi gliaü saat o da 
idarehanemizıle ıılımsatım komisyoauna başvurmak gerektir. 

1933 (885) 

zmir De erda lığından: 
Sahibinin vergi borcundan ötürü tahsili cmvnl yuuına gore 

haczedil Bozyak.ı'nıa Pa,aköprüsü mevkiintle 13 dönum 340 
metre bağ taribilandan itibııren 21 ııün müddetle müzayedeye 
çıkarıldığından almak ve pey sürmek istiyenlerin Dc~erdarlık 
t hıil kal mine ııe'm leri. 30-4-8-12 [886] 1935 



BOURLA Biraderler 

Paris Panayırını -
---Ziyaret Ediniz .. 

Mayıs 1935 ten Haziran 

19 3 5 e kadar 
Fransız 2eneral konsolosluiuna yahut lzmir Fransız tıcaret 

odasına müracaat edilmelidir •. . 

( 

• .. ............... - .... C'~Mll'im .............. -

FR iGi O A~!lE so: uk hava dolabını bir 
lüks eşya zann~tmek hatadır. i lk taksit 
olarak yalnız 10 Li R A vererek alacağı-

FRiGiDAiRE, 40 mumluk alelade bir 

elektirik ampulü kadar cereyan sarf eder. 
Bundan dolayı, masrafı faydası ile mu-

' ve 

nız hakiki bir FRiGiDAiRE evinize ne-
şe ve sıhhat getirecektir. 

i w • 
kayese edilmiyecek kadar ehemmiyet
sizdir. 

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

"FRi GiDAiRE,, değildir 

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

bundan daha canlı bir misal bulunabilir mi? 
••••• 

l ZMI R Gazi Bulvarı 

Daima Genç, 
. ~ 

Güzel 

HüseyinBey Han 2-4 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGJ 

arahisar Maden Suyuı1 

Balsamin Kremi 
Elli senelik bir ma7.İye malik ve dünyanın her tarafında tak

dir kazanmış güzellik kremidir. Cildinizin daima güzellik ve ta
- zeliğ'ini muhafaza eder. Balsamin kremi memleketimizin kibar 
• mahafilinde rağbet bulmuş ciddi bir marklıldır. Çilleri ve buru

şukları izale ederek tene fevkalade bir cazibe bahşeder. Ruh
:..=22f~~!:Siiii~..;J nüvaz kokusile ayrıca şöhret kazanmıştır. Balsamin kremi kati

yen kurumaz. Teninizin latif tazeliğini cildinizin cazip taravetini 
ancak Balsamin ile meydana çıkarabilirsiniz. B r defa Balsamin 
kullanan başka krem kullanamaz. Tanınmış ıtnyat mağazalariyle 
biiyük eczanelerde bulunur. 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her .yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tdldlik Yeni bmir eczanesi 

Türkiye Mensucat Fabrikalar 
Türk Limitet Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu tas lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaater
lenir, katlanır kırmızı ve mavi boyalann çeıitleri. 

FIATLARIMIZI lsTEYINIZ 
H. 1 ç. 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres: 

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

Telefon No. a•ta P. K. No. aa• IZMIR 

lnşaatınuı için atidekiibtiya9larınusı pek ocuz t ıyatlarla 
temin etmek İBtereıeniz Halim ·~· çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
tioarethaneıdnA müracaat edioi.• 

ÇiMENTO 
Çubuk demi• ve her neııl çlçeldl 

Çıni l'e levazımı sıhhiyeden lli~halar ve bunların 
te/eTTüatı envaı banyolar 1.'e teımosıtonlaı ve heı cins 
musluklar ve kanalizasyon if,in demir diJkme borulaı 
w lngiliz künkleri 1.'e bunların tefertuatı vesaire .•. 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Ye•ll Çlmentol••, Batan •••k•I•• 

En ••••it ••••Hle 
......... d. • •••••• 


