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imtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGİN il Haraççı 
KAllDE LER Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürii: ı 

HAKKI OCAKOGLU 
.A.BC>N"E ŞE::R.A..İTİ 

Devamı müddet Türkiye için Hariç için 
k l J - ()( 

,(, ı ,-,-)0-~ 

TE[EFON : 2697 

Mamulab Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

Çı1wt· Siyası Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. -

krallığa 
Dönecekler mi? 

ar-
'ni du-
ır. Bu 

i varlık 
kıyanın 

Tür er cu hur a bağ
. , onu taparçasına sevea 
ın an anz. Bu bakımdan, yakın 
kom umuz olan Yunanistanda 
c m urluğun yaşamasını dileriz. 
F .. t bu dileğimiz daha ileri 

· Rejim itinde, dostJarı-
u u al aınğlarına en uygun 

n yo~u s~çmele ine karış-
. e bıze hıç dü ez. Bunun 
1 r k', Yun n kom umuzun 
h n ı yol üze inde o uv uııu 
iöstcrnıekten ba ka bir 'ıley 
yapa ak d iz. 

Afnadan gelen bütun du
yu .. ar, önümüzdek' seçimin, 
rc1 m meselesi üzer'nde de 
et in olacaima fup bırak-
1111~ 0 • Bny Çaldar' , Patras
taki söylevinde, u sun bu 
nıe elede biricik e men ol
d unu belirtmi ti Ger e halk 

· i, Met ksa p rtisi g'bi, 
menler 1 rallık 
rağı altın da 
un dile e bo 

c ini bildirmi f r. 
Bay Ç d başya-

aasına "mc tA ple i esa-
a!nın sok a nı d s emi~
tir.Boylcce unan u u l! ı ::ı a•iğ 
~lan işlerin e, plebisit yolu ile 
ırad · · ı ' .csını a ana koyacaktır. Bu 
~ckıl, ulusca iste den değişik
liklerin, ihtılale ıh 1) aç kıt 'ma-
dan, başyasa çevre i ıçinde 
rapılmasına imkiin vermek 
ıçin en tabii yol sayılıyor. 
Bundan anlaşılıyor ki, Yunan 
haşyasasında plebisit yolunun 
onaylanması ile beraber rejim 
:avgası d_a doğrudan do~ruya 
~usu~ elıne geçnıiı olacaktır. 

ç bır rejım zorla tutunamı
Yat aktır. Rejimlerı kotü kul
lanan ellerde, başvur lmıyacak 
hykıra Y?Jlar olmadığına göre, 

u tedbır de boş bir hayal 
olar.ık kalabilir. 

.Yunanlılar cumhurluk reji
Vın~ bir d vrimle girmedil .. r. 
.~nızel?.sla kralın arası açıldığı 

gun, reıım mesele i, Venizelo
sun kafasında bir öç aracı ola
rak uyandı. Cumhurluk idesini 
halka yaymak için bir şey ya
pılmadı ~u ~avsarn yüzünden 
curnhurlugu ıdeal bir rejim ola
rak benimsemiş, rejime bütün 
••rlığı ile bağl:ınmıı olanlar 
azdır. Parti bayrakları, rejim 

ofyadan hareket etti 
Pro aganda için mi? NazilliDokumaFabrika

sının Temel Atımı 
Belgrada uğrayarak JJalkan antan- Başbakan ve Ekonomi Bakanı 22 

tını torpillemeğe çalışacakrrıış.. Ağustosta Nazillide Bulunacaklar 

Doğrudan Ragüzeye gitmesi de muhtemel 
·············································~·· ····· .. ··········~·········,····· ········~············· lstanbul, 28 (Özel) - lki giın 

1 denberi Sofyada bulunan Al
man hava bakanı general Gö
criııg ve karısı Sofyadan Bel
grada hareket ediyo .. Jar. 

Bu seyahatın Balkan andlaş
masını bozmağa matuf oldu
ğu öyleniyor. Gocrin Belgrtta 
bay ycvtiç He A'manya ve Yu

go"'lavyayı ılgi end'ren mesele
ler üzerinde gör" ecek ve 
bi has a Almanya Yu os.avya 
arasında c. irW · n · n ekonomi 
b kımdan çok f .]d ı o'acağı
nı ispata çalışacakt . 

Sof va .. tel eri Gôe · ng · n 
bu czint ~ndeki maksat ha -
kmd çok giz ihk muhafaza 

• 
azıran 

lel'i balımı 

• 
zınır gençliğinin 

• • 

Haber aldığımıza göre, ıeh- nu canlı fedakarlığa çağıran Alıancak atadyumu muazzam 
rimizin Altay - Altınordu - Göz sözlerinden ilham alarak Türk bir gençlik tezahüratına sahae 

tepe - K. S. K. ve lzmirspor hava kurumuna yardımda bu- olacaktır. O gün beş kulüpte• 
kulupleri Başbakan General Is· lunmağa karar vermişlerdir. Altay - AJtınordu takımJan 
met İnönünün hava tehlikesi Kulüplürce tasarlandıiına ile Göztepe - K.S.K ve İzmir-
karşısında biitün Türk ulusu- göre 7 Haziran Cuma rünü ~on.14 3 1mcu Sa1ıifa<la -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bayrağının üstünde yer tutmuş- şatmal... isteyenler bu kadar sonuçlarma katlanmış olanlar 
!ardır. Bugün cumhurlukçu olan azlıkta kalmıyacaktı. Bize öyle arasında en temiz, en ileri bir 
partiler yarın kralcı olabilirler. sreliyor ki, bu durumun da en rejime karşı •oukluk uyanchr-
Ve bunu demokrasinin bir bllyGk günahı Venizeloıundur. mıştır. Bugünkü ridişten anla-
ao!lucu sayıyorlar. Bizce asıl Zira ihtiyar kurt, rejimi Yunan şıhyor ki, seçimden sonra, ulu-
yanıldıkları nokta da budur. uluMuna mal cdeceii yerde ıun iradesi krallıktan yana 
Yunan ulusu, buğün, krallığa kendi partisinin, kendi adıma olursa, plebisit yapılacak ve 
dönme} i isteyorsa krallığın üs- üstün ük ayırtı yapmağa çalış- bundan sonradır ki eıkı kral 
tünliığüne 'nandığı için midir? mıştır. Yunanistana çağırılacaktır. Bu-
Yoksa son yıllardaki parti nunlaberaber Yunanistan sürp-
kavgaları yüzünden başgöste- Yunan cümhurluğu, ikinci riz memlektedir. Yunan uluıu-
ren kötülüklerin cumhurluk defa olarak, bir deneme dev- nun rejim değişikliğinden fazla 
rejimine yükletilmiş olmasın- reşi geçiriyor. Dünkü azma•la- birşey kazanmıyacaiını anla-
dan mı? Yunanistan, cumhur- nn, cumhurluk adına olarak yarak cumhurluğa bağlı kalma-
luğa bir devrim atılımı elarak ayaklandıklannı ileri ıürmek- • da uzak bir oran sayılama. 
girmiş olsaydı, burün o• u ya- teki inadlan, uamn korkuaç ••,,.k.•1. :.mt.ı•ba 

Ankara 28 ( Özel ) - Eko
Domi bakanı bay Celil Bayar 
Tem muzun sonlarına doğru 
Moskovaya mukarrer olan se
yahab münasebetile NaziJJi do
kuma fabrikasının temel atma 
şenliği 22 Ağustosa bırakıla
cağı söyleniyor. 

Bı!y Celal Bayar o güne ka
dar Rus endüstri bölscesinde 
tetkiklerini bitirerek Ankaraya 
dönmüş bulunacaktır. 

Böylece Ekonomi Bakanı, 

Başbakan lsm~t İnönü ile bir
likte arsıulusal İzmir panayırı
nın açılma resminden sonra 
Nazilliye giderek dokuma fab
rikasmın temeli atılacaktır. 

Tr•bzon - ıran 
Transit yolu 

Ankara, 28 (Özel ) - Türk 
tecim ve endüstri kongreıinde 
buiunan Trabzon delegeleri 
Trabzon - Iran transit yolunda 
işlerin artması için bir nakliye 
sosyetesi kurulmasını ekonomi 
bakanlığına teklif •ttiler. Ba
kanhk bu teklifi tetkik ediyor. 
Trabzon delegelerinin istefin• 
uyg-un bir cevap verilmesi ve 

J Clll ) ı 

bu nakliye sosyetes nin te k li 

r 
itinin ehemmiyetle göz clikka• 

tc alması muhtemeldir. 

Bay Şükrü Kaya ...... _. .. 
okuyucuıar şerefine Ziyafette 

Kadehini kaldırdı 

lçişle1·i baAam B. ukrıt J\<1.1cı 
Ankara 28 (Ôı.e)) - Düa tır. İç bakanının bu jesti ı.iya-

rcce baım kurultayına ittirak fette bulunanların coşkun alluf-

eden srazeteciler ıerefine Yeri- larile karşılanmıı ve yilzlerce 
lea ziyafette iç itleri bakanı delge hep birden Türk okuyu-
bay Şükrü Kaya okuyucular cuları ıereflerine kadehlerini 
tcrefine de kadehiDİ kalclırmıı- bop.ltmışlardır. ....................................................................................... 

Evllllk balları 

diye mi bu kadar - Karın on beş gün 
mahzun bulunuyorsun? .. 

- Amma budalasın.. Onun için değil, otomobilimi aldı da .• 



Aydınlık 
Türkiye 
Mısırlı kadın 
Gazeteci yazıyor 
Kısa bir zaman önce MJ.tırlı 

bir gazeteci bayum latanbula 
ıeldiğini we tetkikler yapıp 
Mwr gazeteı.incle netredece
tini yazmııbk. 

Son posta ile plen El Be
lli arkadaııam bayan Fatma 
Nimet Raşiclin yazılannı çıkar
maya bqlamıttır. 

Mısırlı bayaa gazeteci di
yor ki: 

.. Türkleri eıkidenberi aever
dim. Fak at bugün onlan eaki-
ainden daha çok ıevdiğimi 
hiuedi)'01'1111l. E.ki Türkiye, 
ufku karanlık bir •emleketti. 
Bapnkü Tlrkiye iM, aydınlık
br. Bu aydıalık içiade ıördük
lerimi fiylece lallAaa edebili-
Iİlll : 

Eskiden Tlrldeıia ..... etik, 
J1s8 çabk ylrldllderiai ılril
)'Oftlam. Bqla .,......... bl-
....... ak, onar " kawwetleriai 
topbyarak yürlclllderiai tir.... 

Tirkiyede W.. WrJiti her 
yenle apaçık prlalyor. llem
lekett. yabualarm •Mebi 
laaptma ·--(hllôw) ..__ 
daldan .. , .... 

Atatlirk, Tlrkla yalnız ka
fama deiil, bllMne de rirmif 
Wr plmyettir. 

Her Tlık memleketini atefli 
Wr HYgİ Be MYİyor Ye Tlrk 
wlmu ordm • bailulu. Tlık 
enlmanua ..Wtleri Jibek kll
llrlltllr. 
,... ,. ..... Ur.ket ..... 

Çalııma ftl'. 

Klltlrll Tlrlder Ye 
tarlaiyeli iaunla• olduklan si
W ltlltlu TBrklerde terbiyeli 
Ye nazik •••l.rdır. 

Türk .m.tiaia bitim ....t
lart birbirine d-.k ....... 
T&rk milleti ... ,... en uki 
milletleri ............... laalcle 
ltGtüa ıe~flai n ziadelijiai 
malaafua ecli1or. 

Biz Mwrlllarü, dby .... 
ltafka milletleriacle IMa mul· 
J•tlerin çofu ebiktir. Terk
leri ....... ,.,, ...... m.-
........ ft ... •••iJatlerhd •• . ..,..11 eok ı,ı .......... 

Bahçelerde 
bzeler mah oldu 

00 b. liradır 
llaJçoYa, Buca Ye ıc.p,.b 

Cİftnacla yetifea aalatalak, b
" .- nlseler, p1ru Bal
u•htı ,......_ .u-

..... ur. Sebıılaim ekwW 
• Ye tiftll •epe Ye ... 

•bt kooperatifine ait icli. 
Hutalıia .zamamncla çare ..._ 
la =•tlaia içia urana ylz W. 
....._ fada olllaia hlma a 
Miliyor. 

Kooperatif direktlrü a., 
Fikret bu durumu llbayhk ta
n• direkt6rlajiille Wldİrlllİf Ye 
ltalaçeJerin derhal gezilerek lau
tahğa kartı ilerilİ için tedbir 
aı..a11nı istemiftir. 

Bitin babçelerde bu hasta· 
llj'a kal'fl iMP-e• yapılacakhr. 

•'9-
ir angı çıkıyordu 
Müteahhit •1 Sülmıi• mez

Waa ciYUUMla U,.. .._edili 
............... km...ı1a 
otlana balwtuja ,..... w 
lmua talatalan at.. •• 
,_..a pk•'fhr. y •tifea itfa
İJe ,.... .. lindürm&ftlr. Zarar J 
retmıiı MkMll &radar. Ahır bi

dlrt hi11 tiraya siprtalı 
Y a11p1a oradan geçenler 

•m .. ıa atılu Wr •ii'aradan 
mal ubibi tarU.dan 

T alatcitıata 

•• 

Ontükler müzesinde 
Bir işyar alhn çaldığından 

Tevkif edildi. Vak'a nasıl oldu? 
Şa~ lntük müzesinde 

mllhim bir h1rsızlık olmuştur. 

Ilbay1ığııı yedi ilçesinde 

Çocuk yurdları 15 
Haziranda açılacaktır 
Ilbaylığın kaymakamlarına yayımı 

Yab evleri 
••• 

Bu yıl yirmi yerde 
açılacaktır 

İlbaylıfın kaymakamlara ve 
köy kurumlanna ıon bir yayı· 
mmda deniyor ki: 

1 - Devrim köylüail çocuk
larının Atatürk rejiainde ışık-
mz kalmamau için oa yıldan
beri lta,ük bir hızla çalışhk. 

Hırsıılığı yaptığı anlaşılan 
müze aııbar ~yan bay Esat 
Tunçöz tutulmaş, dün adliyeye 
verilerek tevkif edilmiştir. 

aldığı bu altınları bqka müt· 
terilere sattığını, elinde mev· 
cudu olmadıj'ını söylemiştir. 

Sarraf Leon evvela uzun za -
man inkarda ısrar etmiş ise de 
bilahara o da itirafa mecbur 
olmuş ve bu işyar tarafın

dan kendisine on dört, on beş 
adet Venedik ve bizans alhnı 
ıetirerek sattığını söylemiştır. 
Leon da bu altınları kime sat
ttığı hatırhyamadığını söyle· 
miştir. 

lıbayhk kaza kaymakamla- girlannın dokunmayacağı yük-
nna. v~ ~-öy k~rumlanna ıu J seklikte suyu ve havası iyi, 

Birçok k&yterimizde köylü kal
kınması ve imece hızı ile okul
lar yaptırdık, ve hepsinden 

tamımı gonderdı : çamhk yerlerde, elverişli bir verimli sonuçlar aldık. 

2 - Bunlar arasında okula· 
nu yapamıyan evi, nufusu, ka· 
zancı az olan küçük köylerin 
çocukları ile Yürük çocuklan· 

Vak'a şöyle olmuttur: Mü
zedeki Venedik, Bizans ve Os
maalı albnlanndan bir kJ.tmının 
90ll giinlerdc nobanlqbğı biı
sedihaiı ve tahkikata ilbaylıkça 
emniyet direktörü bay Feyzi 
ile kWtür direkt6rü bay Hik
met memur edilmişlerdir. 

Tahkikata Nşlanınca ilk ola
rak mia:ecleki memurlann otur
daklan evlerin aranmasına 
bqJanmıştır. Anbar mem11n1 
Elaclm eYİ aranırken kendiai 
de isticyap ectilmifl'ir. Esat o 
mracla çok uriaot idi. EYinde 
hiç biqey bnl-••1acaklanm, 
fakat alb•lan •erdiği yeri söy
liyeceiini bildirmiftir. Eaat 
itiraz daha 11kıfbnlınca bu al
tmlardan bir kı1m1D1 ar .. ra 
aarraf Leona Ye arasın da ..,... 
nf Peçoya verdiğini itiraf ey
i ·...: .. emı,. ...... 

hri sarraf tutularak isticYab 
edilmişler ve eneli ikisi de 
laiçbi11ey dylememiılertlir. 

Nihayet urraf Peço bu .da· 
mm kudiaiDe arama Ye bir 
IRlçak -ecı..beri lsanatika
daa 1-zı altUllar ıetirib utta
... •• kelMIWnia tle Eadcla 

Esad, isticvabında herşeyi 
itiraf etmif ve parasız kal· 
dıkça uman zaman bu para
lardan ahp sattığını çekinme· 
den hikAye etmiıtir. 

Esad hakkında uari itikayı 
çalıp ıatmak ve iki taraf bak-
landa da atari itikayi hü-
klmetten habeniz ve mü· 
saadeaiz aabn almak ve ut
mak nçlarmclan hazırlanan 
tahkik•t enakı dün adliyeye 
ftl'İlmİI Ye middeiummnilik
teD aaçlalar hakkında bir ka· 
rar Terilmek &zere evrak auDı 
ceza mahkemesiae Yerilmiftir. 

Sulhceza hiikiimeai banlan 
istic.ap ettikten sonra Eut 
laakkmda tnkif karan vermif 
•e kendisini hapiaaneye gön
dermiftir. Diğerleri serbest 
lnralolmıfhr. Sarraflar hakkın
daki tahkikata a-ayri mevkuf 
olarak d~vam edilecektir. 

1. -:-- G:eçen yıl ilbaylıj'ın bina veya okullarda kurulması 
yedı ılçesınde açılan ve çok iyi daha doğrudur.: 
sonuç veren çocuk yurtları Kampın yekınlarında batak-
~~ce .. d.~ yazıldığı gibi bu yıl hk bulunmaması &nemle araı-
ıkı bolumde ve albşar haftalık bnlacakhr. Deniz kamplannda 
kamplar 15 haziranda açılacak aert rüziiı'• karşı olmayan yer 
ve 825 çocuk bakılacakhr. Bu· lerde kurulması daha uygun-
raya yine sıtma, grip, boğmaca dur. Öğretmenlerin yanlarında 
kızamık ve buna benziyen haı- ansızın prülebilecek aksalarda 
tahklar yüzünden cıbz ve yor- kullanılmak üzere doktorların 
gun diifen köy çocuklan hii- uygun görecekleri birer ilk 
kümet veya belediye bekim- yardım iliç sandığı bulunduru-
Jerinin raporlan ile aynlacak lacaktır; (pansıman takımı, ki-
ye bunlar kampta bekialerle nin, aspirin, kordiyal) gilfı. 
6ğrebnenlerin a-özeğiade albpr 6 - Geçen yıl olduğu ıibi 
hafta kalacaktır. kampların tümünde kalori çi-

Baraya ıiaderilecekler ara· zelgesi yükümsel bir ittir. Ço-
mKla ıa;&a butahldanna tu- cuklar 15 gihıde bir tartılacak 
taı.111 açık ve iace bambklt ve ajırhk ayırdımını gösterir 
çoculdaa ahnmıyacak Ye bu raporlar abnacakbr. Bu rapor· 
d~ riz &alinde tutulacakbri lan İlbaylığın aağhk soayal yar-

Baraya almacaklar aramada dım direktar& rO•ll stn&ne l'e-
ukde fitkinliği ye kanuzhk g6ı tirtecek: llhayhğa biidirecektir. 
terenler tı.tün tutulacaktır. 7 - Kamp çocuklannın ye-
KamJ>lara alınacak çocuklar- dirme ve siyclirmeleri köy 
da Yat beraberliji bulunabilir- btıtçelerinin 4 Gncü faslının 
se bakan kolayh;ı artar. 18 inci maddeıine konan para 

2 - Birinci 6 hafta bitince ile veya iıteklerile ürtın (yani 
ikinci 6 hafta bqbyacak ye ekmek. an halpr, mercimek, 
her kampm bqmda iki liret· pal, pekmez yaj', zeytinyağı, 
men buhnaacaktar. e. a;ret- ayakta kon, keçi, sebze ve 
mealerin de balrwe" uğhia aeyg Pi çoaakların yiye-

T orbalı yolunda Kooperatif muh~ yo.pnlan aeçilecek Ye celderi] haziran baıına kadar 
F . b• K bu 1f' o.,., lçiD •• •:rn Mr berkitilecek " Wr çizell'ede 
ccı ır amyon kazası PJinçosunu karla kapadı uj'lık kazancı olacakbr. Kül- 161terilecektir. Sıcaklar baıla-

Oldu bir yolcu Kamyon- Memurlar istihlak kooperati- tür direkt6rlüğü bunlann adını dığı için kavurma ancak iÜD-
dan düftii fioin yılhk ıenel toplaatua Ha- bir haftaya kadar ilbayhja Ye· ilk ahaabilir. Menimin her 

bmirle T.ttalı arumd b. ziramn 25 nei glnl HallceYi recektir. Zen&Yab ye ••JY••ı bel bol 
Kamyoa k•nıı olmUftur~ ı~: aalo~anda yapılacaktır. Pi!an- 3 - Kamplarda yemek. iç- verilebilir. Aacak çoculdann 

.... 
ainl•Se• yd!~!"-L, 2'~-~~k~ee :m_emarlar~oo= ıM~~ mek, plmek, lllJlemek, ıra- artık kertede ,.-. 1iaeeleri 

1&D WlUI ... a .,--.... 7,;n ~-- ...ıoa Ye ••zilde eylenmek, ele a.l•rceklh. Baaaa ıçnı 
Şlfar 01111amn idareıindeki aıt pliaçosuna klrJa bpa•ap clat ve Nnyo ıibi itler bir aajllk ..._, bir elden yürü-
ıc..,.. .. lzmirden bazı yolcu- •anffak ofmattur. programa bajhclır. Ve her tlleeaktir. 
lar bİlmiftir. Kamyon to•dan Kooperatif buıibıJerde Şapı kamp bir Yeya iki urıaadaa I ·- Lplann ye•ek çizel-
~ ıWerkea ,.lcalanlaa hi- IUJU aabfma bqbyacakbr. a .... e (Ha••k) alacakbr. Bu- .- .. ,.. olaWlir: 
,_ ppkua açm11fbar. Bu S-1111 için l.t:anbula tiparif nun için eu uya-ua Proıra• n Sal.la kahye altıaı: Pekmez, 
Jolcu tlflre danMllDI ipret eclilea dwcana Ye fİteler fCI• olabilir: reçel, baJ, tenyaja, peyair, 
.meclea faPbmu almak için miftir. Saat: yu~~' ıüt, zeytin taneli. 
Kam1;'•• •ffa•ıfbr. Fakat Kooperatif baza aucularua ka.. 8 - 9 Kalkmak, t.Yalet ~· yemeli: Et, •e)'Ya, !:ette ı•ek bqmdan ~!1r ftflk tulan yerine balla Şapl ve kalawe alb aebıe, pilly, 
_._,_ la~· Diıer atacak, fiab ucuzlatarak reka- 9 - 11 Hafif oymlar fJd.di kahve alta•) Peynir 
~==-~- alı6ıw:e fiflre bet edecek Ye ayni zamanda 11 - 13 RaJllltlepıak ve çay, llt, 
=:;.%:...!.ıer Kamyon lttaaW, Aakara ve Hatta Mı- 6ile pmeji Alqam , .... : Et. ıeltze, 
ıc..,- .. Ye yaralı 11ra Şapı pderip aalbracak- 13 - 17 Ra,,....puık, ayku 10ak 1e•ekler1 meyYL 
......... ~arak Torbah7a br. Kooperatif toptan fiatJe •e alr .. , kalawaJtı.a Bu aaa Proinm• pn ka-

TOl"IMWa laikümet clold baialara perakwle kllrlrt 17 - 19 Hafif 01'Dllar Ye lori tlltl•lırek her hafta ye· 
JUÜJI ... ,_. et.it ~ utmak auretile de klkürt pi- ıezintiler mllr ........-ı doktortar; ilçe· 
,.......,., ,.....,_ 1ll'Dln yuumcla 11U1mlak roltbai oy- 19 - 20 Rahatlafl'lak Ye •Jhla ftrirler. 
... olduğa iPn yarahyı lzmir -. "ildiklna ..... s•ç- ı ..... ,..... 9 - Kamplar trJefonla Üçe-
~tire.t Hastaaeaİlle gln- • . 20 - 22 Okmaak ft ima l9qhia bqhclır; ıeçea yıl ol-

-_-T .ayleYler. 1DO•elot ft .ezik dap ıHN laer akpm bç.1.1• 
Ozenade bulunan nufustea- Balıktan zehirJenmİ 22 - 1 U1b lar Wr rapor alacak .e laafta 

~er= Kire yarah Trabozo•- Gaıiler .Ualleai bu 80_ 4 - Çocukların hııhhn-•, --.a...ı.n.t1111&a8 bl.ay-
Şlfl ott- RIUtem adlı dır. kağtnda oturan Şerif k!ZI Emi- onarılmua, nat bq temizlen· hp bt1direcektir. 

r uam.n •e llUlaYÜai Ke- ne Türkler çarpaıadan görüace .-i, ~qlan ve deniz kıyıla· SaiLk aoyııl yardım direk-
mal ile Kamyondaki 1olculer1• tamyabileceğini ıCSyletliji bir nnda ... yiizmeleri, yaylaJarM tiril b...&an lhybja keac:lili 
ifadeleri almllUf ve ,al&1l. .. Llı~ abp yidiji b.hktaa iıe yıkanmaLın özenli oiacak· eldea ıetirecektir. Bu ~ntem-
kababatli olaadığı anı.tılmıt· zelıirle•diğini şikiyet etmif Ye br. Her lcificaia kilçlk ltir aa- le hem tarb hem de sajJık ra-
br. tahkikata '-tlanmıfhr. bunu, dit fırçası, el Jlz ~e- porlan bba1hia verilirken ban-

teJeri, tarak veya bq fırçaa, laruı içiacle aa;lık ayuclımmı 

ELHAMRA İ. Milli Kiitnphane 

Seac ia ea deieı"li bir filmi daha; Batr0lcle 
FltEDERDC MARCH - MIRY AM HOPKINS 

Ye danık Tiirk 8iaemacılltmı• ilk operet filmi 

1 ALDATIRSA 

BU G 0 N 
15.30 18.30 ve 21.30 seanslarında ( GiZLi SEVDA) 

17 ve 20 seanslarında (L 
0

8LEBICI HORHOR) 

1 
çatal, IHçak, k-..tı, yatak &-- ".İJilik Mftlepi ptermiyen-
tld, ya•tıjı yedek çuaaıır ve lenn ıebepleri Ozerinde dunı-
buluamua .-rekaa .. yuı ola- laeabr. 
cakbr. Banlar demirbq f11'İ 10 - K .. p kurum üyeleri: 
klylerden ıidecektir. Muhtaç lallk'-t yeya belediye doktor-
olaalann ihtiyacı reçea yıl lan kl1tar iıyarları •eya bat 
flÔİ klyl6 tarafından verile- llı'etmealerile Cumhuriyet 1ıalk 
cektir. Kampta n .. 'eli ım.e, partilbulen bir arkada, ve kıy 
ılyleme. yeme içme, bol uyku mabtanclır. Bu kurumlar llça-

4 çocukları yormayacak kBçlk baylann bqkanlıiı albnda top-
aporlar yörüJÜfler Ye tloktor· laaır Ye kamp işlerini glrlf&r 
lann ıöatereceji aaatlarda dut elbirllli it birllji yaparak fay-
yOzme yıkaDJDa itleri 'laep yu- daJı ıoauç almaj'a çaJ111rlar. 
karıya yazılan proj'ramla olacak 11 - Çocuk yurtlarile uira· 

l tır. Yatak takımları kampa çık taeak hntnn arkadaşlarımın 
mazdan önce g6riilecek ve çok ~ 
temiz olmasına özenilecektir. ikinci e gGvencim vardır. 

. J1Wır ld 1Mı 908yal ve in-
.5 - Kir k~ liaal rlz· ıel }'Üriiylf ker .... nda veni bir 

--~---~~~~~~-

nın da şıksız bırakılmamua 
ıçin bunların yatıh olndlarcla 
toplanmasını dütündük. Ve 934 
yılında oniki yerde yah eYİ 
~çtık. 237 çocuiu bannclırarak, 
okutmak, yazdırmak işini de 
baıardık. 

3 - Halkın il~isini uyandı
ran bu önemli ilk adam bir de
neyiıti. Verdiii iyi sonuçlar 

üzerine bütçelere yük olmıya• 
bu kurumlar idareci arkadat
rımm bqancı it bölümü Y• 
çab9ma hızı ile bu )'il da1ıa 
çok sayıda çocuk okutacaju. 
Ve yatılı okulları bu yıl ohu 
ikiye çıkaracağız. Açılmaum 
uyıun gördtitom bu yahlı eY· 
lerin yerlerini ilifik çiıelıende 
g<Sıteriyorum. Bu yerleri aa
Japrak kendim seçtim. lıçebay 

ların daha UJiUD önerıeleril• 
kal'fllamnam çizela-eyi deiif· 
tirebilirim. 

4 - Bu yıl yeni açacağı· 
mız köy yahlan için idarecı 
arkadaıları fimdidea yapı. ke· 
revet, maaa, örtü, tabak, çatal 
aabun, diıfırçuı, tarak Ye ben· 
zerleri için alıamau gereken 
hazırlıklar yapmalı ve bu itle· 
ria ae vakıt arka.ı ah•bile
cep te11111111Z 15 e kadar bir 
raperJa .. ,..._ Wldirihnelidir. 

S - K&y bütçesini• gider 
faılının üçüncü ltölümünün bi
rinci maclduiııae koydujumız 

" . 
irun veya paralarla un, h.I· 
gm, pekmez, bal ve benzerleri 
de hazırlanarak aonuçu ajuı· 
tos ayı ortaıında bilcliril•eli· 
dir. 

6 - Y ahlara ahnacak ço
cuklann uywm •e hanri gay .. 
lerden aknacaklannı g6tterea 
ilitik timete uya-un bir çizeJ
ıe de 1 S temmuza kadar ra
porla birlikte ilbayhia g&nde
rilmeliclir. 

7 - Geçen yıl biç girilme· 
den bapran arkadqlanmı ha 
radı sevfi ve aayJ'I ile anana 

lnair V aliai 
K. DIRIK -

Bu yıl y niden açı.la 
cak olan yatı evleri 
Açılacak olan yerler tunlar• 

dır: 

Narlıdere, Adapme, Bey· 
dai - Beykay, Kiraz, Birsi. 
Boiuiçi - BiJ"lable, Kahrat, 
Falaka, Çarpı, Ulacla, Datlo· 
Zllca, Tepek6y, Merk., O,.. 
Ulucak, Yenifoça, Meıkeı, Kt· 
mk, Kozak - Yakanl.ey, Af-" 
iJbey, ......................................... 
... ~IE. Ba 1mt.ı if 
8H k11• fOCUİ'DD1I brtar· 
maktan dojaa ltl,ek Ye tiael 
bir zeYki tlmümüze duyura• 
cakbr. 

Dem. İfJ .......... çek 
lthll aclemrfni cula ., .... 
......... i• çallf&Caldarma 
ıwa sGvencim vanbr. Bu iMi· 
ywup alındatı Ye kam,. 
15 Haziranda açaJmak .._. 
haıırhldanaa bqludıjı tel 
yazisile bildirecektir. 

lzmir ltba11 
K. DIRIK 
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Bir sözünüzü hatırladım: Hayatta en 
çabuk unutulan şey istıraplarımızdır 

--- ---~ -. --------
" Sizden afımı isterken ken- giniz bu adamda, o yaşların 

dimi müdafaa etnıiyeceğim izlerini arıyorum!. Hayır, o çok 
Yalnız bir haftadır yazmayışı· şen hayatından memnun ins&n-
rnı la'<aydıma v'!rmeyiniz Er- )arda görülen bir emniyet ve 
kul: Her gün size nice mek- inanla gülerek önümde hafifçe 
tublar, sorgular hazırladığım eğiliyor. 
halde düşüncelerimi kağıda Ben elimi uzatıyorum, fakat 

koyamadım .. Sanki hepsi bey- iki baş arasında bu birleşmez 
nimin kapusu önünde çekişe- tezadı anlamak merakile anla-
1•k, itişerek bu dakikayı göz- şılan çok dikkatle bakmışım 
ltyordu ! .. İzmirde hiç umma· ki, hocam : 

dığım bir tesadüf ile karşılaş- - Kaya seni tanıyor, daha 
dırn 1 doğrusu senin yüzünü ilk defa . . 

Kaşlarınızı çatıyor, ne oldu- görmüyor Özer, diye söyledi. 
ğuna, merak ediyorsunuz za- O hayretle bana döndü : 
ttn bu merakı geçen mektub- - Öyle mi ? Bense bu fe-
da karşımda gördüğüm adamı refe 1 · · 
tanıyorum demekle uyandır- Sözünü tamamladım : 
d b - Evet, ilk defa iÖrüşüyo-1• ilirim. O, halde iki söz· 
le · d kd" ruz bay Özer. Fakat sayın ho-sıze ken isini ta ım 
•deyim : ( Bay Özer. ) camın da hakları var. Ben sizi 

eıki bir talebeniz .. Fakat bu- değil sizin heykelinizi bay Er-
ilin heykeltraş değil, mühen- kul'un stodyusunda görmüş-
dis.. Siz de tanıdınız değil mi? tüm de ! 
Şimdi ben nasıl tanıştığımı ya- Kızardı ve şaşırır gibi oldu: 
zayım.. - Bay Erkul hocamdı. Bü-

Size mektubumu yazıp gön- yük san'atkar, başıma bir de-
dermeğe hazırlanırken fam dö ğer vermek istemişler, dedi. 

fambr, hocamın beni salonda O vakit istiyordum ki ho-
beklediği haberini getirdi. cam ağlıyan genci, bu gülen 

Kendisini bekletmiyerek aıa- adamdan sorsun ve sebepsiz 
iı indim. Hocam yalnız değil- hiçbir şey yapmadan büyük 
di, taıııyoru• dediğim gencin Erkulun ne maksatla öyle bir 
eli avuçları içinde baba sev· izdirap senbölü bıraktığı an-
giıile sıkıyor, gülüyor, çok sa- laşılsınL Halbuki yaıh adam-
mimi teklifsiz kanuşuyorlardı. Jarda görülen bir likırdıle ho-
Beni görünce hemen elimden cam 0 taraflı olmadı. Bense 

tuttu: ilk görüştüğüm bir adamın 
- İşte Özer bu da benim hususiyetine girmekten çekin-

eserim, kızım Kayadır, dedi. d' t 
ım .. 

Fakat ben taşırmışbm. Onu Yine sizin bir sözünüzü 
bu kadar yakın görünce hemen andım: 
bu başı nerede gördüğümü - Hayatta en çabuk unu-
hatırladım : Stüdyonuzda tele- dulan izdiraplarımızdır. Kendi 
fon ederken i'Örmüştüm Erkul. düşüncelerimizin verimi olan 
Demek onun için ben bu ya- acıları yine kendi azmım1z ira-
bancı yüzde yaratıcı kudreti· de gücilmüzle yenebilirsek 
nizi görür gibi olmuştum. ne mutlu!.. 

Şimdi ona dikkatle bakıyo- Demek bay Özer o mutlu 
rum. lstırabın, mahrumiyetin insanlardan biri!.. 
bir ıenbolü şeklinde gösterdi- -Sonu Vcı-

Goering 
Sof:yadaıı Hareketetti 

Başta1a11 B11 tncı sahıJede -
ediyorlar. Bilhassa Bulgar hü
kümeti ile olan temasların .so
nucunden hiç bahsedilmiyor ve 
bu gezintinin tamamen özel 
mahiyette olduğu iddia edili
yor. 

Belgrat 28 (A.A) Gazete-
lerin yazdığına göre küçük 
andlaşma dış işleri bakanları 
gelecek Tuna konferansındaki 
durumlarını çaptamak üzere 
Slovenideki B ed şarında top
lanacaklardır. 

Beigrada 
Uğramıyacak mı? 

Sofya 28 (A.A)- Göeringin 
vazifesi açıkça anlaşılamamak
tadır. Bazıları bu seyahatın 
balkanlarda propaganda için 
Yapıldığını, bazıları da Alman
y..ı 'nın Bulgaristan ve Yugos
lavya hakkındn derin düşün
celerı oldugunu yazıyorlar. 

General Radef Pilsutskinin 
ceııaze .. iııde general Göring 
ile konu muştu. General Ra
def geçen hafta belli olmıyan 
~ir maksatla Bremene gitmiş
tır. Ve seyahat gizli kal
mı~tır. 

Evvelce- Atinaya gitmeyi 
tasavvur eden General Görin2" 
ıeyahat programını değiştir
nıiştir. General uçakla Üskü
bc ve oradan otomobil ile 
Ra202aya gidr:cektir. 

Hava 
--

Kurumu • • 
ıçın 

- Baştara/ı 1 ncı salıi rde -
spor takımlarınııı yapacakları 
iki kardeı muhtelit karşıla$a
caktır. Bu karşılaşmadan önce 
okan bir geçit resmi de 
yapılacaktır. Geçit resmine ~ü
el bando ilo bu kulüplerin fut
bol, atletizm ve bisiklet takım
ları formaları ile iştirak ede
ceklerdir. 

Ayni günde İzmir atl~tlerinin 
Ankaradan gelen madalyaları
nı dağıtma şenliği de yapıla
caktır. 

Hava kurumunun menfaatine 
olan bu maçlar ve tezahürat 
için sahaya giriş ücreti 25 ku
ruş olacak, hasılat tamamen 
hava kurumuna bırakılacaktır. 

Kulüplerce alınan bir karara 
göre her sene bir haziran 
günü İzmirsporunun hava yar
dım günü olacaktır. Bu günde 
maçlar yapılacaktır. 

Kulüp murahhesları bugün 
toplanarak bu işle uğraşacak 
olan komiteyi seçeceklerdir. 
İlbay Kazım Diriğin bu şenliği 
himaye'iİ altına alması yalva
rılacaktır. 

Yağmur yar 
Erzurum 28 (A.A) - Dün

dcnberi bereketli yağmurlar 
yağmaya başladı. Kuraklık çe
ken yerler halkım çok sevin
dirdi. Bıız~•Y tiyatı düşmüıtür. 

Afyon - Antalya hattında 

arta şube kolu un 
a başlandı • 

ınşası 
~--------·------------Ba l<a 111 ar birer maaşlarını hava ku-

rumuna vern1eğe İ<arar verdi er 
Ankara, 27 (A.A) - lcra ve- yapılması çevre }talkım çok 

killeri heyeti bugün başbakan sevindirmiştir. 
ismet İnönünün başkanlığında Hava tehliker.lne karşı 
toplanarak muhtelif işler üze- Ankara, 27 ( A. A ) - Türk 
rinde görüşmelerde bulunmuş hava kurumunda teşekkül eden 
ve bu işlere ait kararlar ver- hava tehlikesini bilenler he

yetine üye olan icra vekilleri miştir. . ı 1 
Ankara, 27 ( A. A ) _ icra heyeti kamutayda say av ar 

k meyanında teahhüt ettikleri 
vekilleri heyeti bugün Ü top-

1 
miktara ilaveten net 29.2 şer 

lantısında aşağıda yazılı kararı 
liralık bir aylık vekillik maaş-

ittihaz etmiştir: laı-ını da hava kurumuna yar-
Mevcut kanuna göre tuz!· • d · · - · kararlaştır-

ım ıçın vcrmegı 
larda tuzun inhisar tarafından mışlardır. 
satış fiatı 6 kuruştur. _icra ve- Türk - Bulgar 
killeri heyeti satış fıatının 3 Tlcarei muahedesi 
kuruşa indirilmesi için kamu- Ankara, 27 (A.A) - Türkiye 
taya bir kanun layihası sevket-

. H k Bulgaristan tecim anlaşması meğe karar vermiştır. ü iimet 
kanunun yaz tatilinden evvel bugün dışbakanlığında dış ba-
çıkarılmasma çalışacaktır. kanı genel sekreteri Numan 

Yeni hatlarımız Rifat Menemencioğlu ile Bul-
lftparta, 27 (A. A) - Afyon - gar elçisi bay Pavlof arasında 

Antalya hattının Isparta şube imzalanmıştır. Anlaşma 11 Ha-
kolunun muhtelif noktalardan ziranda yürürlüğe ( meriyete ) 
inşasına başlanmıştır. Bu yolun girecektir. -· ....... . 

Hafta tatili 
•• Yeni kanuna 

Gün eri 
gore genel tatil 

edildi tesbit 
Ankara, ( A.A ) - Kamutay 

bugün Fikret Silayın başkan
lıiında toplanmış ve gündeli
ğindeki kanun layihalar nı ka
bul etmiıtir. Bu JAyihalar ara
~ıında hafta tatili layihası da 
bulunmaktadır. Kanun layiha

sına nazaran ulusal bayram 

23 Nisan ulusal egemenlik bay· 
ramı, 1 Mayıs Bahar bayramı, 
3 gün şeker ve 4 gün kurban 
bayramları, ikinci kanunun bi
rinci .giinü yıJbaıı iünüdür. 

Hafta tatili Pazar günüdür. 

Bu tatil 35 saattan eksik olma
mak üzere Cumartesi günü saat 

13 ten başlar. Halkın yimesi 
yalnız cümhuriyetin ilan edil- içmesi ve geyinmesi gibi zaruri 
diği 29 İlk teşrin günüdü. Tür- ihtiyaçlar ile alakadar alış veriş 
kiye içinde ve dışında devlet dükkan ve mağazalar hakkın-
adına yalnız o gün tören yapı- da Cumartesi günü hafta tatili 
lır. Bayram 28 İlk teşrin öğle- kannnu hükümleri tatbik edi-
den sonra başlamak üzere 29 lemez. 
ve 30 günleri devam eder. Ge- Bu kanun neşri tarihinden 
nel tatil günleri de şunlardır: itibaren muteberdir. Kamutay 

30 Ağustos Zafer bayramı, Perşembeye toplanacaktır. 
.......... 6C 

Bir hava pak ı için 
Sir Con Saymen Avam kamarasında 

Bir suale cevap verdi 
Londra 27 ( A . A ) - Say- detmekten geri kalmamış ve 

lavlardan Vivyani Adams Avam ilgili beş ~evle! arasında bir 
kamarasında bay Saymenin hü- hava paktı ıle bır azaltma söz-
kfımetin bay Hitlerin son söy- leşmesi mukavele görüşüşü im-
Jevindeki esasları üzerine bir kanları hakkında hükfimetlerle 
hava paktı görüşüşü yapmak konuşmaktadır. Hükumetin bu 
üzere arsıulusal bir konferansı yolda tasarladığı tedbirleri açik-
toplantıya ça~ırmak isteyip is- laması kendisinden rica edil-
temediğini sormuştur. mesi üzerine Sir Saymen: 

Sir Saymen ıu karşılığı ver- Hükumetin her kez için ka-
miştir : bulu mümkün, g-cnel bir çözge 

Hükumet bu yolda baiıdla.- sureti aradığını bildirmiş ve 
nan anlaşmaların önemini kay· başkaca izahat vermemiştir. 

•• 
1.,aıı gazetesine gore 

Göering'in Balkanlar 
Gez· şi deki a açları 

Bulgaristaı1ın Balkaı1 andlaşmasında 
Yer almasına engel olmaktır 

Paris, 27 (A.A) - Tan ga- Alınan bazı haberlere gö.re 
zetesi B. Göring'in gezişi özel Bay Göringin Yugoslavya ılı 
olmakla beraber önemini ince- Macaristanı uzlaştırmaya ve bu 
r k ı Sofyadaki suretle Çekoslovakyayı Macar 
ıly erel -~cnt:lra. ı~ kaydcdı'yor istekleriJe yalnız bırakmak için 

u usa gore ı erını - l 
d. k' bir saldırışmama pakti bag a-ve ıyor 1: _ kt 

Almanya Balkan durumunu mağa sevketmege çalışma a 
ld v b"ld" · Rütün bun-yakmdan kovalamaktadır. Ber- o ugunu ı ınyOT. . .. 

. . . . I ı Küçük anla~ma şımdıkı te· hn dıplomasısı Avrupa mese e- ar y •• 

1 · · Al d k rt ak kil ve kuvveti ile kaldıkça bu-erını manya an u arın k 
. . f d l b" b (t "k) yük bir önem almıyaca br. 
ıçın ay a ı ır asınç azyı 

27 
(A A) _ B ] 

yapmak üzere bulabileceği ma· Sofya,. . . · .. ~ 2'~r 
. 1 • 1 d 1 .1 B 1 Ajansı bıldırıyor: Bay Gormgın 

ncvra ım can arı o ayısı e a - b I . .. . komü-
kan ekonomik zorluklarından ~raya ge mfesıd uzerın.~ t . 

1 . . k) nıstler tara ın an gos erış er 
asığlanarak (ıstıfade edere ld - b'ld" haberler _ yapı ıgını ı ıren 

Küçük anlaşm&nın dagılmasına d w d v "ldir 
. . . ogru egı · 

ve bu suretle kendı ergelerını Sofya, 27 (A.A) - B. Gö-
(maksatlarını) kolaylaştırrnıya ring dün kral tarafından kabul 
çalışıyor. edilmiş ve busabah bay Toşef 

Gazeteye 2"Öre ilk önce Bul- ile dış bakanı bay Köseivanof 
garistanın kendi asığlarının em- ve demiryoJJarı bakanı bay Ku-
rettiği Balkan anlaşmasına gir- jukarofu görmeğe g~tmi~?r.Kral 
mesine engel olmak ve daha kendisine bugün hır ogle ye-
sonra Sofya ile Belgrat arasın- meği vermiştir. 
d k . ·· · · ·ı ·ı d B G .. ring yarın sabah a ı guven verıcı ı gı er en ay o 
faydalanarak Yugoslavyayı da- uçakla buradan .. ay~ıl~ca~tır. 

· f ) b" ı b G teler bu aoretinın ozel ha ııçen ( aal ır ça ışına e- nze 6 _ 

raberliğine sevketmek bahse bir mahiyette oldugunu kayde· 
konudur (Mevzuubah~tır). diyorlar. ........ 

• e iZ konfe a a 
da va" Almanya, 

Alnıaıılar 
• 

çın 

uluslar ·os\ et .. 
yeni :artlar 1111 

, limon lım 11 / tlo~ıt 

·ine dönınek 

kostular? .. 

Vaşington, 28 (A.A) - Bah- diği gibi böyle bir konferansı ' 
riye bakanlığı Almanya ve Sov- çağırmak işini üstüne almıya-
yet Rusyanın da bulunacakları caktır. Amerika kendi kuvvet-
bir deniz konferansını toplamak leri ile Japon kU\·vetleri ara-
içirı lniilterenin uğraşmasını ı.ındaki 5 - 3 nispetini tutacak 
yakından ıütmektedir. Ameri- her türlü anlaşmayı kabul cde-
ka, deniz silah yarışını durdur- k A a deniz mesele-
mak için bir konferansa delge- ce ve vrup l 
1 · · ·· d h 'se de lerivlt ilgili anlaşmaların yapı • erını gon ermeye azır ı J • • • • 

L d ~ı d .. len ması işını lngıltereye bıraka-on ra ana aşmasın a soy -
caktır . 

Londra -8 (A.A) - Alman-• . 
TAYYARE Si EMAS yanın uluslar sosyetesıne geri 

dönmek için kendisine somur-
2"c1er verilmesini şart koştuğu
nu bildiren haberlerin doğru 
olmadığı söyleniyor. 

B U G u N 
güzel iki büyük filmi birden 

LI E 

Ayrıca 
f///J.Z7.LZL7277/LT./. .,..Z. ~~..L7.zz7.ZZJ 

DİKKAT : Günlerin uzaması dolayısile seans saatları da değişmiştir 
Her gün 17 - 19 - 21.15 perşembe 13 15 talebe seansı - cuma 13 - 15 ilave seansı 
Her iki filim de büyük olduğu için tam bir seans devam eder.Yalnız son seansta gelebile~ 

seyircilerimizin iki filmi birden görebilmelerini temin için çarşamba, perşembe, cuma günlerı 
21.15 seansında "Kedi ayağı., filmi diğer günlerde "Tali kuşu,, filmi iÖsterilecektir 

Ucuz fiyat - Serin bir salon - iki büyük filim 

llergüıı heı· seansta 25, 35, 50 kuruştur 

G. h.t~er;n söylevinden so 
bazı noktaların aydınlatılması 

için Berlindeki İngiliı büyük 
elçisinin soru w una Almnnyanm 
ceva bl c!~h;ı rrPlmemiştir. 

'-' 

i / ral arını ça· 
ğırma 

1

i: i~tiyorlar 
Istanbul 28 ( Özel ) Ati-

nadan gelen haberlere göre 
Yunanistanda Krallık cereyanı 
gittikçe ~enişliyor.Hükiimet ia· 
zetelcri eski Kral Yorginin Yu
nan tahhna getirilmesi lüzu
mundan bahsedivorlar. 



Arnavutluk ihtilal 
111C1mın daha 30 sene Osmanlı 

Hlmasına biricik amildir •• 
Roma Habefleri avutarak.Eylülde 
Harekete geçmek niyetind.~-· 
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Şimdi nerede iseler bura-
c ... n geçerler .. 

Bu sırada birçok atlıların 
ayak sesleri işidildi. 'Raga:'itan 
pencereye yaklaşb. Lokanta
dan beş yüz adım ileri etra
fı perdelerle kapatılmış bir 
araba vardı. Arabanın üstünde 
Papanın kırmııı renkli arması 
vardı. Atlı Sinyorlar bu ara
banın dört yanını çevirmiş
lerdi. 

Kırmızı şapkalı kardmnllar 
da bu alayın haşmdini arttı
rıyordu. Önde ve arkada su
vari askerleri bulunuyordu. 
Arabanın sağında hu vakit 
olduğu ğibi siyah kadife el
biseleri geymi' olduğu halde 
Su.ar Borjıya yer almışt1 .. 
Alayın ucu lokantaam önün
den i•çerken Rafael Şöval
yenin elini sıkarak yavaşça 

9Öylendi .. 
- Sezar Borjiya senin bu-

rada olduiunu bilmiş olsa ... 
Ragastan göüıyle etrafı ör

tülü arabayı ta'lcip ediyordu. 
Zayıf bir poyraz perdenin ucu
nu kaldırınca her üç arkadaş 
beyaz saçlı papayı uıanık ki
tab okurken gördüler .. 

Ragastan ressama sordu : 
- Şimdi şu 2"ördüğün altın

cı Aleksandrın dostluğunun 

kuvvetini görmek anlamak is
ternıisin? Daha bu ~rnbah Ro
zitayı bulduracağım size söyli
yen, sö:r. veren adamın nereye 
ı:-itmekte olduğunu bilmek is
ter misin? 

Bu kestirim sorgular kar~ı
sında Şövalyenin ne demek 
istediğini anlayamıyan ressam 
telaş içind~ .sordu: 

- Ne demek istiyorsunuz? 
Korku ve telaş içindeyim, Ba
na çabuk anlatınız. 

- Rezitayı kaçıranın kim 
o!duğunu ben biliyorum. 

Rafail mosmor kesildi: 
- Aman çabuk söyleyiniz. 

D!di. 
- Dostum Rafail.. Gayet 

soğukkanlı ve kabadayı olma
nız lizımdır. Çünkü uğraşaca
ğınız düşman çok kuvvetlidir. 
O kadar kuvvetli adamdır ki 
düşünemezsiniz bile!. Daha 
açıkçası birinci bir canavardır. 
Kız kaçırmağı sanat edinen 
geceleri soygunculuk yapan bu 
adam kimdir öğrenmek ister 
nıisin? 

- Hem pek çabuk .. 
- Öyle ise söyliyeyim .. Bu 

herif, bu canavar sabahleyin 
görüştüğünüz ve size sevgili
nizi geri vereceiini söylüyen 
papadır. 

- Pnpa mı? 
- Evet Refad ! papa .. 
- Bu nasıl olur. Buna im-

i an verir misiniz ? Bu ne tik
!,İndirici şey .. 

- Evet.. Tiksindirici deyin. 
Rezalet, utanmazlılc deyin .. Ne 
dcrımiz deyin.. Hakikat şu
dur ki o intiyar papa, Rozita
nın güzelliırine göz koymuştur. 
'Bunu kulaklarımla işittim. Göz
lerimle gördüm .. 

Rafacl ne diyeceğini şaşı
r arak uyaklarının bağı çözüldü. 
ll:r sandalyenin üzerine yıkıldı. 
Dü,tü- Başını iki elleri arası
na alarak bir müddet düşündü 
ve sonra dediki: 

- Evet hakkınız var Şö-
valye!.. Şimdi herşey gözümün 
İ>nünde canlanıyor. Ben vak
tile Papaya Meryem ana tab
losunu götürmüştüm. Taplodan 
?özlerini dakikalarca ayırama
dı. Baktı. içini çektı. Yine baktı. 
Ovakıt papanın bu durumundan 
birıey anlamamıştım .. Resmi çok 
beyendiii zannına dü§müştüm. 
Bir arahk tabloyu )aparken 

kimi model aldığımı sordu ve 
bu modeli mutlaka görmek 
istediğini ilave etti. Alçak he
rifin düşüncesinin ne olduğunu 
şimdi anladım. · 

Şovalye dedi ki : 
- Görüyorsun ki tehlike çok 

yakındır. Papa Tivoliye gidi· 
yor. Ben size söyliyebilirim ki 
Rozitayı da oraya göndermiştir. 

- O halde.. Alçak herifin 
son dakikası gelmiştir. Gider 
Tivolide kendisini bulurum. 

- Biraz. yavaş, sonra topu
nu birden kaybetnıi~ oluruz. 
Eğer souk kanlı ve ihtiyatlı 
davranmazsanız bir çokları gibi 
sizde bir iıaretle ortadan yok 
olup ridcrsiniz:. Sizin ölmenizle 
Rozita kurtulmuş olmaz. Siz 
ölmedon Rozitayı kurtarmanın 
yolunu bulmak gerektir. 

- Çok doğru ... Lakin bunun 
için ne yapmalıyız?. 

- Her~eyden evvel ümitsiz
liği bırakmak souk kanlı olma
çalıımaktır. T dbirli davranır
sak istediğimiz amaca varabi
liriz. f şte bunun ömeğ-iyim .. 
Birkaç saat önce elli adım 

toprak altında zencirlere bağlı 
idama mahkum bir torumda 
iken bugün hepsinden yakayı 
sıyırmış bir haldeyim .. 

Şövalye bu sözleri o kadar 
büyük bir inan ve iman ile 
söylüyordu ki Makyavel yeni 
tanıdığı arkadaşa karşı besle
diği takdir duygularını tutamı
yarak Ragaıtanın ellerine ya
pıştı ve onu tebrik etti. 

Diğer tara.ftan da Rafail üs
t üne çöken ağırlıktan ümitsiz-
likten kendisini sıyırarak Ra
gastana dedi ki : 

- Dostum Şövalye 1 Önce 
canımı kurtardınız:. Şimdi de 

inansızlıktan, ümitsizlikten be
ni kurtarıyorsunuz. 

Ne iyi dakikalarda size rast
lamışım .. 

- Görüyorum ki yıkılan 
ümitler yerine gelmeğe başla-
dı. Şimdi düşmanımızla yapa
cagımız savaşın planlarını ha-
zırJıyacağız. 

- Söyieyin. Ne lazımsa ya
palım. 

- ilk önce güzelce karnı
mızı doyuracak akşam yemeği 
yiyeceğiz, Aç karınla verilen 
kararlar kuvvetli olmaz, İıpa
dakappayı çağıralım. 

İspadakappa kendisine ses
lenince hernan koştu. Çok gü-
zel ve zengin bir sofra kurdu. 
Uç arkadaş bu sofranın etra
fında yer aldılar .. 

"Savaş ycmegi,, adım ver
dikleri bu masa etrafında şö-
valye çok neşeli, Rafail de bu 
kaynaktan hız alarak biraz se-
vinçli, Makyavel düşünceli idi. 

Üçüncüsünün düşünceli ol
masının sebebi de Ragastan 
ile birlikte girişecekleri işin ne 
kadar zor olduiuPu yeni anla
m asından iyi kavramasındandı. 
Fakat bu korkusunu arkadaş
lanndan gizlcme!İ lazımgeli
yordu. 

Ragastan, papanın toplantı
sında papaz Garkonyonun Roıi
tayı nasıl kaçırdıklarını Lükrese 
anlatırken duyduldarını arka
daşlanna söyledi. 

Makyavel dedi ki: 
- Ben Garkonyo denilen o 

papası tanıyorum. O da beni 
sever. Biraz önünde yuvnrlanır 
onun lcollarını kabartacak söz-
ler söylersem ağzından değerli 
malfımat alabilirim. 

- Lüzum görürsek ona da 
baş vururuz .. 

Üç arkadaş saatlarca yapa
cakları savaş planı üzerinde 
görüştüler .. Heri geri konuştu
lar.. Gece hayli ilerilemişti. 
Y atmağa ve sabahleyin Tivoli
ye giderek orada olacak bite
biteceklere göz kulak olmaia 
karar verdiler .. 

Yent Asır 

a • 
ezintisi 

•• u 
ezdi er A met Cevdeti 

r Ere v i liman ve santralı 
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Cu a tatilinin Pazara tahvi i yasası Pazartesi resmi 
Gazetede çıkacaktır üç buçuk milyonluk çubul< barajı 

Ankara, 28 (Başyaz.ıcımız

dan) - Basın karultayına gi
den gazeteciler kurultayın da
ğılması üzerine Ankarayı tanı
ma gezintilerine başlamışlardır. 

Yüksek ziraat enstitüsünde 
Tarım bakanı bay Muhlis ga
zetecileri merdivende karşıladı. 
Konferans salonunda bakan 
enstitünün kuruluşundaki amacı 
memlekete yı\ptığı hizmetleri 
anlattı. Amerikalı ve Alman 
gazetecileri ile beraberdik. 

Enstitü gezilince ayni zaman
da büyük üniversite sayılan 
varlık önünde takdir ve say
giyle hepimiz eğildik. 

Buradan çubuk bar.-.jına git
tik, üç buçuk milyonluk tesisat 
bitmek üzeredir. Ankarayı ih
ya edecek eser, çok beğenildi. 
Ahmet Cevadın cenaze 

merasimi 
Saat 12 de ölümünü bildir· 

diğim İkdamcı Ahmet cevde
din cenazesinde bulunduk. 
Cenazeye basın kurultayı bay 
Şükrü Kaya ve A:ıadolu 
Ajansı tarafından birer 
çelenk konulmuştu. Cena-
ze merasımıne Ziraat ve 
Dahiliye Vekilleri ile pekçok 
saylav ve birçok erkin bulu
nuyordu. ServetifOnuncu Ihsan 
ile gazeteci Mecdi ölünün gü-
zel 2hlakmdan, gazeteciliğe 
yapbklarından bahsettiler. Ah
med Cevdet Cebeci'de gö-

Atatürk'den 
Hava kurumuna 
Ankara 27 ( A.A ) - Reisi

cumhur AtatUrk, Türk Hava 
kurumu altıncı kurultayı baş

kanı Abdülhalik Renda'nın ku
rultayın sevgi ve bağlılık duy-

2ularmı bildiren telyazısına 

aşaiıdaki karşılığı vermiştir: 
Bay A. Renda Hava kurumu 

Başkanı 

Hava kurumu kurultayı mü
nasebetile bana karşı gösteri
len temiz duygulara teşekkür 

ederim. Kamil Ata tür k 

Şarki Karahisarda 
Şar. Karahisar, 27 (A.A) -

Bu ıece Halkevinde orta okul 
tarih öiretmeni tarafından Türk 
tarihine ait bir konferans ve
rilmi,tir. 

Şar. Karahisar, 27 (A.A) -
Ba sabah aaat 4 te Buğday 
pazan yakınındaki bir dükkan
da ateş çıkmııhr. Ateş büyü
meden ve batka tarafa sirayet 
etmeden söndürülmüıtur. 

müldü. 
Orman çlftllğinde 

Orman çiftıiğinde verilen ye
mek ziyafetinde dirktörü Tah
sin çiftliğin on senelik çalııma
sını, elde edilen neticelerini 
saydı. Çok alkışlandı. Yemek
ten sonra çiftlik bira fabrika
sını gezdik 

Bahanhkları ziyaret 
Buradan bayındırlık bakan

lığım ziyarete gittik. Bay Ali 
Çetinkayaya gazeteciler demir
yolların, imtiyazlı şirketletin 
düzeltilmesinden halkın bariz 
sev~ncini anlattılar. Çok müte
hassis olan Çetin Kayanın göz
leri yaşarmıştı. Ya nız vazi
femden başka bir şey yapma
dım diyordu. Bakanlık genel 
müdürlerinden Razi şimcndüfer 
inşaatını haritalar üzerinde 
izahat vererek anlattı. 

Sü bakanlığını da ziyaret et
tik, bakan general Kazım Öz
alp rahatsız bulunmasından bizi 
müsteşar general Hüseyin Hüs
nü kabul etti Büyük erkanıhar
biye reisi mareşal Fevziye ta
zimlerimiz.i gönderdik 

Keçiörende 
Tam saat 16,30 da parti 

genel katibi bay Recep Pe
kerle Keçiörende köy kahve
sinde toplandık. Bizi davet 
etmişti. Burada partı ve 
prensipleri üzerinde uzun müd
det hasusi konuşmalar yapıldı. . ....... 
Denizcilik 
Bayramı 
Kapotaj hakkımızın milli 

sancağımıza hasrı Lozan ahit-

namesile yabancı uluslara ta, 
nıtmak zaferi tatbikabnm baı-

1angıcı 1-temmuz-925 tarihi 

olddğundan onuncu yıldönü
müne müsadif önümüzdeki 
1-temmuz-935 pazartesi ~ünü 
ve gecesini tesit için yapılacak 
merasim programını çizmek 
üzere bu gün Denizyolları iş
letmesi İzmir acenteliiinde 
bir komisyonun t~şekkül ettiği 
haber alınmıştır. 

Nüfusta tayinler 
Torbalı nüfus katipliğine eski 

nüfus katiplerinden bay Ziya 
tayin edilmiştir. Bay Ziya bir 
müddet nüfus direktörlüğü ka
leminde çalışacaktır. 

Foça nüfus memurluğuna 
yükseltildiğini yazdıiımız bay 
Zeki bugün yeni vazifesine 
başlamak üzera Foçaya gide
cektir. 

Şehir Gazinosunda· 
Sehir gazinosu, körfezin en güzel man:ıaralı yeridir. De

nize karşı, gül kokulan arasında, serin serin temiz, iyi ve 
ucuz yemek yimek için öğle ve akşam behemehal Şehir 
gazinosuna gidiniz. 

,. lstanbuldan sureta mahsusada getirilen 
~.,... " bir aşçı tarabndan en nefis 

yemekler hazırlanmaktadır 
Yeni aşçı Türkiyenin en tanınmış ve 

sevilmiş bir aşçısıdır 

D•kk t EGEPALAS otelinde kalanlar bahçe-
1 a : den masrafsız istifade edeblllrler 
DostlarılllZa en güzel oteli EGEPALAS'ı tavaiye edinlı 

1-20 s. 5, 6 

Pekerin parti prensibleri "üze
rinde samimi, açık ve ~eniş 
izahatı dünya i"İdişine göre 
tutumumuzun doiruluğu Kama 

lizmin ana çizgilui çok canlı 

olarak tebarüz ettirildi. 
Burada geçirdij-imiz iki aaat 

tam bir heyecan Ye coıkun 
bir hava içinde geçti. Ayrılır-
ken bay Recep Peker inkılap 

dersleri notlarını hediye etti

ler. Kendisini uzun uzun al
kışladık. 

Ere§ll Umanı ve 
Elektrlk santrah 

İşittijime göre Vikers ve Rit 
Ereği limanı inşaatı için ba
yındırlık bakanlığına müsbet 
tekliflerde bulundular. Müza
kereye başlamnışhr. Çetin Ka
ya iyi ve müsbet netice alına
cağını umduiunu ıöyledi. Ayni 
grup iktisat bakanlığına da 
Ereğlideki büyük elektrik san
tralı için teklifler getirmiıtir. 

Müzakereler müvazi olarak ve 
beraber yürüyecektir. 

Hatta tatlll 
Cuma tatilinin Par.ar günü

ne tahvili yasası önümüzdeki 
Pazar ertesi günü resmi gaze
tede çıkacak ve hemen tatbik 
edilmeğe başlanacaktır, 

Tuz lfl 
Tuzun üç kuruş indirilmesi 

yasası da bu hafta içinde mec
listen müstacelen çıkacaktır. 

Tuz ucuzlıyacak 
Ankara, 25 (A.A) - C. H. 

P. Kamutay grubu bugün saat 
15 te Antalya saylavı Dr. Ce
mal Tuncanın başkanlığında 
toplandı. Başbakan ismet lnönil 
bütün ulusu ilgilendireıa. haya
tiğ ihtiyaçları hafifletmek ama
cile başarılması hükumetçe dü
şünülen finansal yeğrctimlerin 
ilki olmak üzere tuzun ıabş 
fiatının yerine altı kuruştan üç 
kuruşa indirilmesi hakkında 
kamutaya bir kanun verildiğini 
bildirmiı ve bu yüzde elli fiat 
indirilmeaile memleketin ıeael 
yapyışında yapacaiı ıenliğe 
önem verildiğini bildirmiştir. 
Baıbakanın bu izahı alkışlarla 
karıılanmııbr. 

Fındık sat1şları 
Trabzon, 28 (A. A) - Begün 

borsada 935 ürünti Ağuatoı 

ve Eylül teslimi bir vagon fın
dık içi 40 kutuıtan üç bin kilo 
kabuklu fındık teslimi (Aku.

toste) 23 den bört bin kilo 
tombul fındık Eylül teslimi 21 
kuruştan ıatılmıştır. Stok fın
dık yok deaecek kadar azal
mııtır. 

Hava tehlikesini 
Bilen üyeler 

Ankara, 27 (A.A) - Hava 
tehlikesini bilen üye yazılmak 
için hava kurumuna müracaat
lar bütün hızıyle devam etmek
tedir. Bugün de 83 üyoe yazıl
mıştır. Türk hJ(va kurumu va
tan savgası için en yetkeli 
ajızdan yükselen Hse yirek
ten kulak veren yurddaılara 
ayrı ayrı teşekkür etmeji bir 
düşerge saymaktadır. 

Y azılaa liyeluin aayııı beı 
78z içe Yarmııbr. 

Sahife s j 

öz Dil 
Sözl .. ğü 

! • 
Hergün beş kelıme 

On ikinci Hste 
l - Sukutu heyal -== Umu· 

sa, Sukutu hayale nğramak = 
Um usanmak 

Örnek: Kendişinden o kadar 
iş beklediğimiz bu zat, biıi 
ne çabuk umusaya uğratb. 

2 - T csanüd Dayanışma 
Örnek: En büyük kuvvet 

yurddnşlar arasında dayanış
madır. 

3- Seviye - Düz.ey 
4- Maksat - Erı:-e 
Örnek: Kültür işlerinde er• 

gemiz, bütiin yurttaşları yük· 
sek bir bil~i düztyine çıkar
maktır. 

5- Rekahet etmek - Ônür-
deımek 

Rekabet - Ônürdeıme 
Rakıp - Önürdeş 
Ömeklu: 1 - Ekonomi işle-

rinde lüzumsuz ö11ürdeımelerin 
zararını çekiyoruz. 

2 - Ônürdeşmek, her :z.amam 

faydalı değildir. 
3 _ Bay *** yüksek zakisı ile 

bütün önürdeşlerini yıktı. 

Nont: Gazetemize gönderile· 

cek yazılarda bu kelimelerin 
osmanlıcaları caları lcul1anılma
ma11nı rica ederiz. 

Not: Gazetemize gönderile· 

c:ek yazılarda bu kelimelnin 
Osman1ıcalnn kullanılmamasını 
rica ederiz. 
... 

Ek 
c. 
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onomı .......... .. 
..... · ...... Haberlerı· •••••••••••• 

İRAN 
Iran 21 mart 1935 den iti· 

haren lSJçfiler jçin "sistem met .. 
rik,. i kabul etmiştir. 

ITALYA: 
İtalya her hanıri bir suretle 

gümüş madeninin ihracını men 
etmiştir. 

ÇEKOSLAVAKYA 
Pragdaki canlı hayvan ıen

dikası Mayıı 1935 ayı için yu· 
murta ithal ruhsatiyesi Yer· 
memiştir. 

YUNANİSTAN 
1-3-1935 iÜnltmecinden iti .. 

baren 1talaan •allan ancak 
takas suretile ithal olunabi· 
1ecektir. 

HOLLANDA 
15-5-935 iünlemecinden iti· 

haren yeni, un, hayan mahsu
latı vd balık inhisan mer'iyet 
mevkiine girmiıtir. 

LDHISTAN 
Lehistan Mart 1935 de bir 

milyon 51.000 zloti kıymetinde 
yumurta ihraç etmiıtir. Bu ih· 
racat Şübat 1935 de 233,000 vo 
Sonkinun 1935 de de 588.999 
zloti idi. 

FİLİSTİN: 
Filistin 1934 yılında 105,363 

Filistin lirası kıymetinde 56.98 
milyon yumerta ithaJ etmiıtir. 
Bu miktar 1932 de 62.245 Fi
listin lirası ve 34,32 milyon 
adet 1932 de de 34,625 Filiı
tin lirası ve 19,10 milyon adet 
tutmuıtur. Bu hale iÖre itha
lat 1932 denberi üç misli art
mııbr. 

Hazırlanmakta olan yeni bir 
kanun layibuına göte arazisi 
olmıyan köylülüre 100,000 dö
nüm arazi verilecektir. Bu ara
zinin icar bedeli dönüm başına 
50 mil olacakbr. 

Bir profesörümüz Avru
pada konferans 
Vermeye gitti 

İstanbul, 28 (Özel) - Tür
kiyenin ekonomik :siyaaası hak· 
kında konferans vermek için 
Fransa, İsviçre ve Avusturyaya 
çağırilan Üniveraite .:konomi 
enıtitü profesörlerinden Ney-
mark bu aktamki ıitti. 



nış celsesı 
• an ven en önemli söylev 

ile Türk gazeteciliğinin tekamül 
- Türk basımmm 

,ammab ve kusuru yoktur • • . 
kea memleketin 



29Mayıs 1939 

• s ın 

• • 
ı ı a 

}:etıi uıldızlat·dmı Maı·y Blackovood 
Bir mucize .. BeUini'nin ha- piyanonun karııaında yer al-

yatmdan bir yaprak Romada dıiı zaman görmeli... 1830 
sahneye konu)muıtur. Sahne scnesımn nefiı tuvaletiyle 
Yazii fransızlaşmış bir İtalyan· Martha, Bellinin ıon aıkı olan 
dır. Filim IDir Avusturyalı ka- Maddalena'dır, Rossini rolnıın 
dm ve bir Amerikalı yıldız ta- ~Öldürdüiüm adam" filmini 
rafından temıil edilmiştir. Mü- oynıyan Amerikalı Filipı Hol-
.ıik bir Alman şairinin eserin- mca deruhte etmiıtir. Belliniyi 
den adapte edilmiştir. İtalyan bir tiir. bir san'at ilihı haline 
Fransız, Avusturya, Alman ve sokarak tasvir eden de Al-
Amerikan sanat yıldızJarınm mnnların büyük şairi Henri 
bi lcşen gayretlerile ~aradılan Hcindir. 
bu fılm, inanılmıyacak bir bir- Vlcenzo Balllnl kimdir? 
lık ve topluluk ırösterme.kte- Viccn:.o B:ıllini 1801 de Ca-
dir. " Casta Diva ,, bu güzel tane'de doimuştur. 23 eylül 
filmin adıdır. Ve a ıl a-aribi 1835 te Paris yak:ninde 
bütün bu sanalkir'arın ırkları- Püto'da ölmüştür. En mükem-
aa his olan hatla 1 ve sıfatla- mel eseri oJan Sonnambul'anın 
:rı aynı f' 'r r l:uiun- Malibran tarafmdan temsilinden 
nıalarıdır. günü ryününe tanının bir yıl 

Artlstlere göz gezdirelim önce, haya~a 2"özlerini kapa-
Casta Diva 'da eşsiz bir mıştır. Ballini Londrayı ziya-

Maddalena rolünü "Bitmemiş relin de Sonnambulamn son 
Senfoni\,,, ölmez sanatkarı şarkısı o!an "Ah m:ıbrac-

Yenı "sır 
• 

a 'a A 

arı 

c irdıler 
ir Yapra 

bi.r ırUndü. Düşes Hamiltonun 
locasında yer alan Bellini Ma
linranın söylediği ıarkıyı, so
luğu heyecandan kesilecekmiı 
gibi derin bir çekinıenlik ile 
dinlemiftİ. Malabran son ha-

vayi bitirirken o kendini zap
tedem" yeı·ek b:r hayranlık :;.esi 
çıkarmıştı. Halk sessizlik için
de dinledi~ i bu parçanın bü
tün zcvk"ni ruhuna sindirmeğe 
çalışırken bir locadan yükselen 
bu sese adeta hiddetlenmişti. 
Sonradan anlaşıldı ki, "Bravo" 
lan savuran ses Bellininin se
sidir. Bellini bu hikiyeyi biz-
zat arkadaşı Elorinoya şöylece 
anlatmışhr: 

- Malibran koştu. Kollarım 
arasına atıldı. Yüzümü, gözü-
mü öpüyordu. Onun ve halkın 
heyecanı o kadar fazla idi ki 
"Ah Mabracya,, nın dört ilk 
notasını da terennüm etti. 
Bana gelince öyle heyecanlan-
mıştım ki bir kelime bile söy
lemedim. 

Londradan Parise dönünce 
Napoliye gitmek için söz ver
mişti. Bu sözünü tutamadan 
öldü. 

Costa Diva'daki Maddalena 
rolüne gelince, Bellini Gatane
den ayrılarak Napoli konser
vatuvarına girdiği zaman Hay
dn, Mozart, Beethoven, Pergo• 
lese ve Rossini'nin hayranı oı. 
muştu. Az zaman sonra Bellini 
de adları ieçen büyük iistad
lar arasına karışmış bulunu
yordu. Napoli sokaklannda 
onun şarkılarından başka bir 
şarkı duyulmaz olmuştu. Bir 
salon yoktu ki onun aşk ıar
kılan seviıe• çiftlerin ruh
larını kaynaktan bir kud
ret taşımasın. Bellini bir 

gün davet edildiği bir aile nez
dinde Maddalena F amaroliye 
raatgelmitti. Ha} abnda onun 
kadar tatil bir çehre &'6rmemit 
onun kadar tath bir ses duy· 
mamıştı. Onun kadar teshir 
edici omuzlar görmemişti. Genç 
Kompozitör onun için, kalbinin 
ilhamına uyarak bir rom~n yaz· 
dı. Adını Madalena koyduiu 
bu romansı ıizli olarak genç 
kıza verdi. Bellini bütün haya
tında bu khdar başdöndürilctı 
notlar yazmamııhr. Orada baı· 
tan baıa, kendi aşk heyecanı
nı yaıamııhr. 

Martha Eggerth yapmaktadır. ya,, yı Malibran okumuştu. O ' 
lu mükemmel artisti, insan rün, Drury Lane'de unutulmaz l / "Mal'llıe Lrmı·1·//ı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
eden kanunları okumak, birçok üyenin kurultay komisyonlarının edilerek meslek komisyonu ra- reye konarak kabul edilmiştir. 
•emlekctJerde cari usulleri seçim tar:r.ı etrafındaki müta- poru reye konmuş ve kabul Kurultay mesaisine nihayet 
!etkik ederek bir iş yapmak lesma karşılık olarak Ercüment edilmiş ve gelecek kurultaya vt:rmedcn Türk ulusunun ve 
•ınkam da yoktur. Bunun için Ekrem Tn u, ben bir arkadap- kadar çalışacak olan heyete Türk basıcılığının en ünlüsü 
kendisine kurultay aalihi)etle- mm takririle intihap edildim Necip Ali Kucukanın teklifi Atatürkün adının yeni basın 
rini vereceğimiz bir heyetin demiş, Aka Gündüz de: .. biz üzerine Falih Rıfkı Atay, Na- kurumuna şeref Ye hız vermek 
teıkilini ve bu heyete hükiı- yeni Türkiye içersindc kendi tid Hakkı Uluğ, Hakkı Tarık üz.ere kurumda en baıa yazrJ-
lllet ve parti tarafından üye kendimize harekette baıı bo' Us, Mecdi Sadri Sayman, Ke- masanı teklif eden takrir alkış-
f6nderilmesini istedik. adamlar değiJiz. Bir disiplin ve rami Hilmi Kurtbay, Haydar larla kabul edilmiştir. 

Haydar Rüıtü (Denizli) bu gönül birliiiyle söz ve öı bir- Rüştü ve Nureddin Artam ıe- Bundan sonra Ankarada has-
ıuretle teşekkül edecek he- liiile bağlanma, insanlarız,, de- çilmiılerdir. ta olarak yatmakta bulunan ve 
Yettc rey sayısının ne olacağa· miı ve ilave etmi,tir: Bundan sonra geçilen kültür eski bir ıazeteci olan Ahmed 
llJ sormuı, Ziya GeYher de ltu "Burada birbirimizi ilk gö- komiıyonu raporu üzerinde so- CeYdetin ve Celil Sabirin ku-
•eselenin dittnlllmedi;i Ye rüyoruı. Kı!il bir zamanda an· rulan suale karıı komisyon baş· ruJtay namına ziyaret edilmesi 
buna lüzum garWmediji ve ku· lqmağa ve tanışmaia imkin kanı Asım Uı yayım itlerinin karar altına alınnııı ve mesle· 
naltayın bunu tayiade .erbest yoktur Bundan dolayıdır ki her mutlak surette devlete veril- ke hizmet ederek ölen basın 
old.uğu cevabıaı vermiftir. knrultayda olduiu gibi bir ar- mesi hususunda komisyonun bir ailesi üyelerinin habraları bir 

Reylerin tayini ve razeteler lcadat teklifte bulunur, ya ka- teklifte bulunmadığını fakat bu dakika ayakta anılmışbr. 
le mecmualar arasında tefrik bul veya reddedilir. Bu hepi- itle devletin alakadar olmasın- Basın kurultayı başkan Şük-
teldi Uzerinde ıeçen kısa bir fÖ· mizin hakkıdır." da fayda ıördüiünü ıöylemit rü Kayanm söyleviyle kapan-
rtltme olmuf ve bu arada bir Müzakerenin kifayeti kabul ve bu iıabab müteakip rapor mıtbr. 

·.-
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Gret G 
opyası daha 

un bir 
çıktı .. 

---------------~·~----·...-...----~~~-
Rita Lorma adındaki 

ız da Hollyvooda 
Polonyalı 
sıidecek 
o 

Paris : 24 Mayıs 
Spor sarayında tuhaf bir 

hidise olmuştur. Zarif geyin
miş bir kadın nlona girerken 

herkes : 
- Grcta Garbo . . Greta 

Bir çok gazete muhabirleri 
genç kızın etrafını alarak bol 
bol fotoğ'raflannı çekmişler, 

milJikatlar istemişlerdir. Gaze
tecilerden kaçman gercek Gre· 

ta Garbodan böylece intikam 

Garbo . . . diye scslenmeğe almışlardır. 

baılamışhr. Rita Lorma Holyvooda ıi-
Ön sırada yer alan bu ka- derek taliği•i denemek niye· 

dın, Gretaya o kadar benzi- tindedir. BeJki de bazı filiıa-
yordu ki tüphe edilemezdi. Jerde İstib)af edebileçeğilli 
Onungözleri, onun kaşları, onun umuyor. Makiyajında bu kadar 

ağzı, onun çenesi .. Hatta onun muvaffak olan bu kızı, Greta 
tatlı, söyleyen bakışları... Saç- iörünce, o da hayrette kala-
lannın rengi, vücudunun yapısı caktır. 
da tıpkı Greta idi. Sonradan .. * • 
anlaşıldı ki bu ikinci Greta Greta Garbo Hayaller yq-
Garbo, gerçek Gretanm ken· mağı filmini bitirmittir.Bu fili· 
disi deyildir. Rita Lorma aılı mindeki Ton ~inli şapkası on• 
çekingen bir Polonyalı artisttir. hiç tc yakıımamııtır. ........ 
Danimarka veliahtının 

Prenses lngiritle izdivacı 
Stokholm 'dan sonra Kopenhag' da 

İki gün iki gece şenlik yapıldı 

Jsv~; 1 e Drrnimm l.:a K·ralla;·ı ~temı~imcle;ı Donel'ktfü 
Kopenhag : 215 Mayıs 1 ve ı.evceıi, dük d& Co••anılat 
Danimarka veliahh Prens ile Yunan hanedanında• preu 

Frederikle Prenseı İr~rid'in Jorj ve zevcesi baur bulua-
eyJenme ıenlikleri çok parlak 
olmuıtur. Stokholnı saraytnda
ki düğün ziyafetinde 800 cla
vetli hazırdı. Davetliler arasın
da İsveç ve Danimarka hane
danı erkanından başka sabık 

Alman kronprensi, prenses 
Sesil, dört Prusya prens ve 
renıeıi, Meklenburır dukau 

muılardır. 

V cliaht ile prcnseı lnıirid 
cumarteai glinü Daacborı yab 

ile Kopenhag'a relmifler, par

lak şenliklerle kartılanmıılar· 
dır. Danimarka paytabtında 
iki ıün iki ıece şenlik yapıl

mqtır. 



efrika 

Elizabeti 'Urta 
iştı 

P e~ "'S Elizabet korktuğuna 
6ramı tı. 15 martta şu haberi 

aldı: Mahkeme şahitlerin ifade
lerine dayanarak prensc.s"n mc
sttliyetine ve tevkifine karar 
vermiştir. Sağnakh bir günde 
kuleye sevkedildi. Bu defa 
prensesın seyahati etrafında 
büyük bir gizlilik mubafaıe 
edilmişti. Kraliçe Mary bem
tiresınm tevkifi hadisesinin 
genel efkarda kötü tesir 
yapacağından korkuyordu. Kra
Jiçe Sen pol kilisesinde iyin 
yapıldıiı bir sırada prenae
ıin vapurla sevkini emretmişti. 
Sahilde bulunanların merakını 
uyandırmamak için de Prenses 
eski bir balıkçı kayığına bin
dirildi. Elizabet mahpese gö
türülürken anası Thomas Scy
mourun da bu !ahmere son 
bir göz atarak geçtiği KÜDÜ 

düşündü.Bu düşünce ile kalbiııe 
bir acı çöktü. fsyan hare

ketinin başında olan Wyatt 

idama mahkum olmuştu. Ni
kola Trogmortona gelince Jüri 
başhakimin tazyikine rağmen 

onu beraet ettirmekte isra'.r 
ediyordu. 

Müddeiumumi bu ihtimalin · 
önüne geçmek için baflmyordu: 

- Centilmen Ji.ireler, ne 
yaptığınıza dikk~t ediniz. 

Fakat jüreJer istiklj' llerini 
feda etmediler. Kraliçe bundan 
ötürü on iki jürcyi hapsettirdi. 
Yalnız bu ağlardan Wilyam 
Se!iJ sıyrılabilmişti. Normandi
ye krah Giyomun inşa ettir· 
diği lcorkunç kule önünden her 
sabah geçiyordu. 130 metre 
yüksekliğinde olan kule sıkı bir 
muhafaza altında idi. Sesil 
buradan geçtikçe Prenses Eli
zabeti na!ıl kurtarabileceğini 

düşünüyordu. 
Wyatt ve taraftarlarının idamı 
Prensese bağlı olanları kor
kuya düşürmüş, eski hararet 
kaybolmuştu. Bu yüzden Eliza
beti kurtarmak işi çok mütkül 
bir işti. Fransız elçisi Noaya 
ıelince sarayda eyi iÖrülmi
yordu. Fransız kralı ikinci 
Hanri Italyadaki muharebelerle 

• 
gı 

fazla meşgul bulunduğundan 
f agilterede olup biten hadise
lerin dışında kalmayı istıyordu. 
Kraliçenin merhametine baş
vurmaktan başka çare kalma
mı,tı. Şarlkenin elçisi bütün 
ihtilallerin müşevviki olarak 
Eli:ı.abeti gösteriyor, kraliçeyi 
kışkırtıyordu. Konseydeki kar
dioallar da böyle hareket edi-
yorlardı. Bir ıün Kulede Lade 
Jane idam yerinin hazırlandı
ğını genç prensesin balta al
bnda can vereceği şayiası 

ağızdan ağıza d'?laş~ağa ~aş
ladı. Sesil vazıyetı eyıdcn 
eyiye tetkik ettikten sonra 
ancak hile ile prensesi kurta-
ra bileceğine hükmetti. 

- İhtilal yoluna sapmaktan
sa düşmanın projelerini akim 
bırakmak daha doğrudur, di
yordu. 

Su yolu açmak için saraya 

döndü. Kraliça Mary ile bir
likte çalışmayı kabul eder 
göründü. 

Kraliçe Sesili memnuniyetle 
kabul etti. Sarayı genleştir

mek istiyordu. Müstakbel Lord 

Bugleye pek te muayyen ol
mıyan bir vazife tevdi edildi. 
Kraliçesin teveccühünü ka
zanmak yolunu tuttu. Böylece 
isrediği yolu açacaktı. Her 
sabah kraliçe iJe birlikte kili-
seye iniyordu. Ayından sonra 
kraliçenin suallerine cevap ve-
rirken iyiliğe ve merha-
mete dair olmak üzere 
incilden fıkraları sözlerine ka
rıştırmak fırsatını kaçırmıyor· 
du. Böylece kraliça ile sık sık 
Eliıabetin akibeti hakkında 

görüştüler. Sesil birgün sordu: 
- Bu küçük entrikacıyı ne 

yapmak niyetindesini:ı ? Bakir 
bir prenses güzel ittifaklar 
müzakeresine bir vcıiledir. 

Şansölye Gardinye bu bakir 
sözüne alayla mukabele edince: 

- Bakir olmasın; ne çıkar? 
Bunu biz bilelim. Çok dostlara 
malik olmadığımız bir saatte 
Avrupayı onun eteğine bağlı
yabiliriz. 

Gardinye bu projeyi alkışladı. 
- Soıı u rrı ,. -

Birleşik Amerikada 
Yüce hak yerinin kararile 
} üzlerce tüzük suya düştü 

Vaşington, 28 (A.A) - Yüce 

hak yerinin ana yasaya aykm 

olduğunu bildirdiği madde ulu

sal kalkınma ofisi kanunun cu· 

mur başkanına endüstri için 

tüztiklcr çıkarmak erliği veren 
üç&ncü maddedir. 

Yüce hak yeri Birle~ik Ame-

rika hükumetleri arasında bu 

ertiğin iyico tanımlanmamış ol
duğuna ve alveriler tecim it
lerine dokunursa alverileri kon-
trol o hükumetlerin hakkı ol
duğuna karar vermiştir. Bu ka
rar oy birliğile verilmiş oldu
ğundan ulusal kalkınma ofisi
nin şimdiye kadar çıkarmış ol
duğu bet yüze yakan tüzük 
ıuya düfmÜf olmaktadır. Hü
k6met yüce hak yerinde sav
K•da bulunmuş olan ulusal kal
kınma ofisi ba9kana B. Rich
bct,g bu kararı yormak isleme-

miştir. Bu karar hükômetin 
ke.9im bir yanılımı sanılmak
tadır. 

Yüce hak yeri başka bir ka· 
ranndan çiftçi borsaları hak
kında çıkanlmış olan beş yıl
lık Frazer enike moratoryomu 

kanununun da ana yasaya uy

gun olduğunu bildirmiştir. 

Bu moratoryoma başlangıç 

olan borçlar birçok milyonlaar 
varmakt adı. 

Vaktile Bay Ruzvclt de bu 
son kanunun değişmesi gerek
tiğini söylemitti. Yüce hak 
yerinin bu kararları hükumet 
çevresinde çok derin iı bırak

mış ve B.Ruzvelt B.Commings 
ile Richbetgi yanına çağırarak 
ulusal kalkınma ofis kanununun 
uzatılması hakkındaki projede 
yapılması gereken değifiklik
leri 2ö ütmü.ttir. 

tan'da re.im 
ı· • e ı 

• 

"met seçimden sona l'e ... mmese es·n· or·aya koya
etalrsasşimdi en krall kiçin pro1 aganda yapıyor 

8eflhtıl.frn biı· ma11zorcı 

Ati na, 2 - mart (Özel) bizim de hakkımız rejim iti-
Yunanistanda seçim c;a"pış- nin parti kavgalarına mevzu 

ması devam ediyor. Ordu ba- olmasına müflaade etmemektir. 
kanı General Kondilis Selanik- Gerçe on yedi senelik tecrübe 
tc önemli bir söylev vermiştir. ve bilhassa son zamanda Cum-
Bu arada demiştir ki : huriyet reıımının bazılan 

V enizelistler ülkeyi 25 sene tarafından menfaatlanna alet 
idare ederek orduda da kök olarak knJlandması bizi 
salmışlardı. Buna dayanarak rejim buhranı karıısına çıkar· 
1933 isyamna kalkışhlar. Bunu mıştır. Bugüngü rejimin Yu-
başaramayınca, görünüşte bo- nanistanda sükuneti korumağa 
yun eğdiler. Fakat 1 Mart 1935 elverişli olup olmadığı sorusu 
de y~niden ayaklandılar. Ve- birçok Yunanlıfarın aklına gel-
nizelistlerin elinde diğer bir miştir. 
kuvvet de, saylav meclisini da- Fakat rejim meseleıi, ulus 
iıtmak gucunu elinde tutan meselesidir. Dediler ki: Hükiı-
Senatoya b .. kim olmaları idi. met rejim meselesinde kendi 
Bu mecliste bakanlar daima görüşünü söylemelidir. Bu 
hakaret ve alayle karşılanı- doğru değildir. Hükümet sa-
yordu. dakat audı içtiği rejime kar-

Bugün bütün ulusun güveni- şı koymamaia mecburdur. 
ne dayanan başbakan B. Çal· Fakat siyasal edamlar, parti 
darisin en büyük meziyeti sabrı başkanlan hem oylannı aç.ık 
ve siyasal amaçlarına varmak etmeli, hem de halkı bu iş 
hususundaki misakıdır. Halkın üzerinde andınlrtmalıdırlar. Ba-
eğemenliğine olan. bagWızı nun de rejim işini fırka 
ulusu kurtarmıştır.l Mart isya-

kavgaıarı dışında tutulması nı V cnizclizmin kuvvetini gös-
termiştir. Hiç bir ahlaki temeli ıerektir. 

Bir ülkenin rejimi seçim mü· 
olmadığı halde, filonun büyük 

cadelesinin meuzuu olamaz. kısmı ve ordunun önemli 
Ancak ulus ne iıtediğini söyli~ parçaları buna kapıldılar . 

Yalnız tayyareci zabitler hü- yebilir ve vaktı gelince hükiı-
kümete bağlı kaldılar. Eğer biz met ona bunu söylemek hak-

kını verecektir. Acele bir kaisyani mağdur gösterecek bir 
rar vermek no rejime, ne de hata işlemiş olsaydık bu kuv· 

vetler elbet daha büyük ola- ulusa elverİ§li deyildir. 
caktı. İs.yanın bastırılması Vaktı gelince ulusu aydınla-

tacak ve utusa gereken cevabı bugünkü hükumetin halkın 
haklarını korumakta ne sar- verecektir. Hükümetin cüşün-
sılmaz enerji .sahibi olduğunu cesini size anlatmıt buluauyorum 

tarihsel bir an yaııyornz; hükti-ıöatermiştir. Bu isyan ulusa d 
çok kötülük etmiştir. Seferber- mete yardım etmek ulusa Üfen 
J.k · · ı fl o·~devdı·r. Hükumetin hasımları-
ı .. ıçm yapı an masra ar ve 

malzemenin kullanılması ve na karşı ezici bir çokluk ka-
bozuiması yüzünden ,görülen zanmasına ihtiyaç vardır. Yu-

1 ·1 d f nan rniJleti, faziletin mükifatı-zarar ar yarım mı yar an az-
ı d Ul 1 k · · .. nı verıneğc, kötülüiü, bozuk a ır. usa e onommın gor-

tasarları, fırsatçılığı hızlandı-düiü ziyan da daha az değil-
dir. Bu :z.iyana rağmen, isyan- mağa çağnlmışbr. 
dan. bir iyilik doğabilirdi ve Seçim sandıklarına disiplinle 
yine de doğabilir. ve enerji ile gidiniz. ikinci ge-

lik önce iç ayrılığa !on ver· lecek Pazar günü yapılacak 
mek mümkündir. Ulusu birbiri- seçinı, Yunanistanın mukadde
ne düşman iki parçaya bölmüf 
olan Venizelos bir çok yar
dakçılarile birlikte kaçmıştır. 
Ulus başlıca düşmanlarından 
böylece yakasını sıyırmıştır. 

rabnı tayin edecektir. 
Atina, 28 [Ö.D.] - Patras 

da verdiii bir söylevde, Kral
cılar birliğinin batına sreçmiş 
olan General Metaksas demiş
tir ki; 

Gcn1.!1·al KoJLdilis 
aını ileri sürmeğe hakk.ımu ol
madığını ıöyliyenler 1920 de 
Gunaris'in bunu ileri sürdüğü
nü unutuyorlar. Bizim Kralcı
lığa yeni kapıldığımız iddiaıı 
doğru değildir. Gerçi 1924 de 
Cumhuriyet rejimini kabul eden 
bir diyev yaptık. Fakat bu, eski 
partilere kendilerini toplamak 
fırsatmı vermek içindi. Cum
huriyet rejimi o kadar isyanlar 
içinde kredisini dayhetmiştir ki 
Yunanistanın yeniden doğrul
ması için ulusun sükunetine 
ve haklarının özgürlüğüne say
gı besliyecek olan krallığ"ın 
yeniden kurulması gereklidir. 
B. Metaksas ancak krallıiın 

geri getirilmesini sağlayıncaya 
kadar az vakit için iş başma 
geçmek istediğiai ıöylemiıtir. 
Dinleyicilerden birisi B. Çal
darisle birleşmesini öğütleyince 
B. Metaksas ancak krallık bay
raiı altında bunu kabule hazır 
olduğunu ıöylemiştir. 

Selanik 28 (Ö.D.)- Selanik 
halkile karşılaşması hakkında
ki intibalarım anlatan B. Kon
dilis, ç.ok memnun olduğunu 
ve gerek yerlilerin, gerekse 
muhacirleri~ hükumetle bera
ber olduklarının görüldüğünü 
söylemittir. 

Muhalefetin seçimden istin-
kafi münasebetile, bundan 
başka birşey yapamamalannın 
dikkate değer olduğunu kayd
eden B. Kondilis, V cnizeloıun 
Paria' dea gönderdiii talimatın 
isyan hareketine devamdan 
başka birıey olmadıiını ileri 
sürmüş ve demiştir ki : 

"Veaizelosun mektubundaki 
tehditler, karışıklığın devamı 
maksadile yapılan isyan 11glık
larıdır.,, 

Zabitlerle bir toplantıda, or
du bakanı ordunun disiplin 
içinde durması ve grupculuktan 
katiyen uzaklaşması lüzumunu 
tekrarlamııtır. Nihayet B. Me
taksasın krallık fikrini istis
mara çalışması dolayısile de 
demittir ki: Halk, krallık ile 
on senedenberi tecrübesi ya
pılmış olan cumhuriyetlerden 
birinin tercihi ıçı elveritli 
vakıtte kendisine müracaat 
edilmesini istiyen hükumetin İkincisi de şudur: Rejimi 

idare metütlerini iyileştirmek. 
Fakat tuhaf deiil mi ki buna 
karşı hükumetin içinden ve 
halk pat tisi sıralarından bir 
ayrılık baş göstermiştir. Bu 
ayrılığm başında B. Metak!as 
vardır. İsyan bastırıldığı yakıt 
portfoysuz bakan olan B. Me
taksas şu teklifte bulundu: Par
lamento dağılsın ve yeni se
çim yapılmasın. Esas kanun 
değiştirilsin ve bütün seJa
hiyetini Cumhur başkanına 

- Seçimde rejim mesele- siyasasını onaylamaktadır.,, 

veren yeni bir temel yasası 

yapılsın. Hükümet bunları 

onaylamadı. B. Metaksas isti
fa etti ve Amerikan biçimi 
cümhuriyetçiliği yerine bu se
fer Krallığın yeniden kurul
masına yandat oldu. 

Ru onun hakkıdır. Fakat 

••• •• 
lngiliz kabinesinde 
Değişiklikler olacaktır 

Londra, 28 (A.A) - Kabine 
değişiklikleri Pantkot yortula
rının başlangıcında yapılması 
rnuhteme:1dir. Söylendiifoe gö
re kabine istifa edecek ve kral 
Baldvini yeni kabineyi kurmıya 
memur edecektir. Kabinede 
yapılacak değişiklikler bilhassa 
dış ve içişleri, !Ü, hava ve sağ
lılc bakanlıklarında olacaktır. 

N eville Çamberlain finans 
bakanlıjmda kalacak ve deniz 
bakanlığı birinci lordu Sir Bol
ton Evres daha mühim bir 

yere geçirilecektir. Churchulin 
sü bakanlığına ieçirilmesi ıim
dilik şüphelidir. Bu bakanlığın 

teşkili de henüz kararlaşbrıl

mamıştır. Loyd Corcun kabi
neye i'irmesi de şüphelidir. 

...--·~-

Köy yolları 
'irahzon, 28 ( A.A) - Köy 

yollarının yapılması için büyük 
bir çalışma vardır. Köylüler se
vinçle yollarını yapmaya batla
mıtlardır. 

Arının 
••••••••••••••• ....... , ...... . 

·····••••11111111 
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Gerçekten öldü mü? 
Ajanslar ve gazeteler meş

hur casus Kolonel Lavrensin öl
düğünü yazdılar. Gerçekten 
öldü mil? İngi!terede bile buna 
inanmıyanlar ve bu haberi 
"inteJlicen Servis,, 'in bir oyu
nu sayanlar çoktur. Öyle ki: 
İntellicens Servis'in meşhur 
casusa Yemen de daha kolayca 
hareket imkanını vermek üzere 
bir hastanede ölmekte olan her 
hangi bir kimseyi onun yerine 
geçirdiği sanııını kırmak v~ 
gerçekten " taçsız Arabistan 
kralının ,, bir motosiklet kansı 
neticesinde öldüğüne halk;;: 

inandırmak için koloncl Lavren
sin kardeşi bir tebliğ neşrede
rek bu ölümü teyide mecbuı 
kaldı. 

lntellicens Servis İngilterede 
bile o kadar iki yüzlü ve biç 
ltir ıeyden çekinmez bir kurum 
olarak tanınmıştır ki en bayağı 
durumlarda bile umumi efkar 
onun parmağını arar. Lavrenı 

k d "E . .d. k"I o a ar sranengız,, ı ı ı .... 
Gerçekten pek 0esrarenı:-iz,, 

mi? Adının yanına her •akıt 
kah1an "meşhur İngizJi casus ,, 
tabiri bile insanı gülümsetir. 
Hem meşhur, hem gizli olma
nın imkanı varmıdır? 

Bu bir Marsilyalı'nın hika
yesini andırıyor. Maryüs böyle 
muhabere yolile yurtdatı Olive 
- pek bahalı olarak • harikul
lde bir polis köpeği satmış. 
Oliv hayvanı elcgeçirince, bak
mış ki, havlamasmı bile bilmi
yen bir sokak köpe2i. Tutmuş 
Maryüs' e kızgın bir mektub 
göndermiş. Maryüs ertesi gün 
fU telırafla cevab vermiı: 

11 Anlamamışsınız! Köpek 
iizli polis köpeii idi de •.. ., 

• '. 1 ••• t • 

Kiiçiik Haberler: 
Otobüslerde 

Burnova ve Bucaya işJiyen 
otobüılere dünden itibaren per
de konmağa başlanmıştır. Oto
büslerin ön tarafına konulan 
yedek lastiklerinde kaldırıp 

üıt taraflarına konulması için 
emir verilmiştir. 

İlk okul imtihanları 
Kültür bakanlıimdan kültür 

diı-ektörlüiüne gelen bir emir
de 12 Haziranda başhyacak 
olan ilk okul imtihanlannd ta
lir.1atname muoibince bütün öğ· 
re~menlerin imtihanda bn!un
mak mecburiyeti kaldmlmışbr. 
Her imtihanda dört öğretmen 
bulunacaktır. 

Tetkikten dönüş 
Mulhakattaki bailarm vazi

yetini kontrol etmeğe çıktık
lannı yazdığımız haşarat enıti
tüsü direktörü bay Nihat İriboz 
ve enstitü §efi bay Kadri Ah
met Tomur dün gece tetkik
lerini bitirerek şehrimize dön
müşlerdir. 

İkinci yoklamalar 
Lise ve orta okullarda son 

ıınıfı bitirlne imtihanlann tabi 
olmıyan sınıflann ikinci ya. ılı 
yoklamaları bitmiştir. 

Geçen yazılı yoklama ile bu 
yazılı yoklamada aldığı numa
raların mecmuu 'ekiz - dokuzu 
tutan talebe o dersin Hazira•
da yapılacak sözlü yokla
masına 2'trmeden sınıf geçe
çecektir. 

Zeytinlik tesisi 
Tarım bakanlığı, Burnava 

tarım okulunda bir zeytin fi
danlığı yetiştirilmesini onayla
mıştır. Fidanlığa yüzbin çe· 
kirdek dikilmiş ve denemelere 
batlanmışbr. 
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Sonra, çiçekler arasından en narin Avrupalı kadınla bile 
ince bir hayal belirdi: Bu, ha- danıedllse bir l!lertlik duygusu 
bası Çinli, anası Siyamlı bir dofar. 
melez olan ve sahibinin me- Mlbendiı tliccara dlSndü: 
raklarını daj'ıtmak itini üzerine - Po Moraun bir kitabın-
alıaış bulwaan bayan Loy idi. da okudum, Siyamı kadın'ar 

Loyun üzerinde bir ıeoiş pa- b\iki'ımetlerinin pavtahhna hr-
çah pantalonla göpiinll gizle- rum eden Kan;b~'u'art kor· 
yen ve mtmda düğümlenen k11tmak için cenvlver kı1ıvma 
ıtıl renkB bir eşarp vardı. Kol- jt'İrmi• n'an e~datlannı anmak 
lar, omuzlar, ay.aklar çıplakh. maksadile alabroı !'aç taşırlar-

Mavimsi kara uçlar geniş mı-ı. 
yilzlloü çerçiveliyordu. Burun Boret piiliim•P,.H: 
luu ve biraz yayıklı. Fakat - saclarını hövle va"""'.,,., 
emulsiz ı&zler bltüa çehreye Arlık valmz ihtivar kadın1ııı•d1r. 
lflk ıerpiyordu. .Sanki bir ku- Gençler, 95nıyoraonz, ,rimvon 
.... 

1111 
cliWnd• parlayan karan· yaparlar. Hatta, en cf\retk'"'•rı 

1
- - •una bakınız, mese1A • P~..ig 

hk ve şeffaf sulan andınyordu. 
modasına uygun olarak saçla-

YtlrldltB bile dayalmıyan rım kedh-'rler. 
ve bütnn yemek uaaıında bir Simdi Renuçi hentız 1'-adrn• 
defa bile ağzını açmıyaD bir Jık deneMnfl! j!İl'l";S vj\.~ n'\-
laİzmetçİ, içtikçe içmek isteği rt\nene 'bir Sivam kı:nle bera-
verea 11.ı. kokteller dökOyor· ber jreldi. Baret 11ordu: 
da. Sofraya pçtikleri vakıt - Kaç yaeındasın? 
içmitlerdi. Ayla beraber ak- - 18 vumd11• 

replerin kulak yırbcı konser• Biun arkadaşlarına baktı: 
leri de baı!adı. - DAima on sekiz yuında, 

Loy ve Kam bir huır üze• derler zira mesleklerine .,;,.,,.ek 
rine ayn obarmutlardı. Bunlara icin kanuni yq 'mdur. Falcat 
Çin yemekleri getiriliyordu. ana b,_balın bunlan d11ha ir-
lngilizce, FraD11Zca, Siyamca kenden işe has1abr1ar .• Bu ba-
Ye LaolCADID kantfajı bir dille yanlara ne divorJar, biliyor mu· 
dmmadaadialen•ed•taluJor- sun•ız? " Altın C:irek ., v~va 
larclı. • Gtbel i}lke kıırl•nlan ,. . Pek 

ispirto De lazıpn iki ıe~ uysal jrlSrliklirler. Öyleleri var ki 
kadın, eski foaotrafın sesi al- Memleketi ıize gezdirebilirler. 
hnda, karmalrantılr bir balet - Benimki hen; 1'ek uzava 
OUJ'IUDa bqladılar. Kam, Tro- ~&t6remiyecek, dedi. ~enuci, 
piko Kona habralanoı, LooJ• katıJa kabla sriilerek. Her hal· 

, de Siyam • Kamboç kıvrakh· de, g3ıtereceii akademinin yi-
pı bu rakı.ta Wrbbine ekli· ne ~6r6lmete deteri olduj'unu 
yorlardı. Nilıayet, ı••ç meme· umalım. 
lerini titretea " hafif ipek Şimdi altı kişilik otomobilde 
CSrt&.leri albnda baldırlarım dal- dart irişi idiler. KOcllk mMe-
plandıran delice bir gülüş ile lıaHis bir kız olan Lory, Mor-
yere serildilel'. Gitmek vakti goa dizlerine yerle,mişti. Ken· 

olarak doldular. Gezmti. ayni 
zamanda dansig vaıif eıini de 
gören Siyam otelile başladı. 
Muzayik tatlan dapamif bir 
bolde kurulmat ltir 1ahnede, 
tiyatro .elbiseli tafıyan bir dl· 
zina Siya• belam kanpk adm 
larla damediyorlardı. Sepd· 
ler alk11 yapmJOrlardı· Fakat 
onlardan Wıili pek memnma 
olcl•p n .. alar sahneye yak· 
.... ,.. .......... 99 ...... 
olatl•.._ Wrliolar aab
yordu. Kadın bltthı damlar 
esnuıada arbk parayi, Jayanç 
verici bir madalya sibi, elinde 
bıtuyordu. Sonra dametmek 
muı ahaliye geldi. Siyam mu
ıiki yeriae Amerikan oryaları 
geçti. Boret Bankere izahat 
veriyordu: 

- Eter caaınız çekene, daa
ıöztınlld ,.kan kata çdrmap 
daYet eclebilbaiaiz. Y ecli frank 
için ml\kcmmel odalar var. Fa
kat Hav Tien Lav'nın evinde 
daba iyilerin ibulacakıınız. 

Kurnaz bir Çinli olan Hav 
Tiu Lav mtıeueıesini tam 
Amerika• ıbtemi bir bi1WUD 
taraçuında kurmuşt11. Burada 
caclcleden 20 metre 1übekte 
elduklan için, sam otelinin ·he
•elinden daha izgur a9luk alı
myordu. 

Elektrik ampullaanndan ya
pılmış çelenkler, taraçayı renk 
renk aletlerle sanyordu. Bura
da bir ırk kokteli halinde yer
leıen her renk deriler üzerinde 
bu •tıklar tuhaf tuhaf panlb· 
lar yapıyordu. Her defası11da 
cla1tıı deiittirip Japonludan 
Siyamhya, Siyamhdan Çinliye, 
Çinliden Malezyalıy• geçen 
Morıa Aa•o kadınlarının f ev
kalide kıvraklatuu ve bafifliii
ni bir daha alnnlt oluyordu. 

Bunlano vlcutlan parmak
lann albnda eriyip deliniyord1ı. 
Kemikler bile sanki kesiktendi. 
Vlcutlan bez bebekler pbi her 
~ ~i oluyordu. Btmdan 

Fransızca kclime1cri sırahvor 
ve bunları Siyamceye terceme 
etmeğ-e çalışıyordu. Delikanlı· 
nın ellerini, limon gibi sivri g&
,a.ıeri lzerinde gezdirerek : 

- Nom Kapa r Dedi. 
Boret terctıme etti : 
- Buranın dilinde " 111lt ku

tulu "denıek. Ba~aanız a, Mor
p, fllkt\r ediniz ki bea kıs
kanç detilim. 

Sonu ı:ar -

••• 
Bir Çocuk 

Kuyuya dD .. Nk .boluldu 
MeGemende Salhane yakı· 

nındaki bailardan birinde bir 
kaza olmuttur. Ulucak köyün
den iki yaşında Selihittia, ba
it&llDDl baida çahşbğı sırada 
içi su dola bir kuyunun kena• 
nnda oynayordu. O, sırada 
auılaa ayalı kayu kGçOk ku
JUJa dİifll1iif ve bophmqtur. 

Adliyece vak'a hakkında 
tahkikat yapılmaktadır. 

Nüfusta tescil 
Gidi clojuia, ilim " ..... 

me vak'alannıa tacil ettiril· 
mqi için 31 mayısa kadar 
uzatılan aftan istifade müdde
tinin bitme!fine iki gün kaldığı 
için nüfus dairesine müracaat 
edenlerin adedi çoğalmıştır. 
Dün gidi doğum ve evlenme 
vak'alannı tescil ettirenler pek 
çoktu. 

Yirmi mahkôm 
••rımıza getlrlldl 

Berıama Hapiıbanesinden 
Ağırceza mahkümlerinden yir
mi mahpus şarımız hapuha
nes ·ne ıetirilmişlerdir. 

Yeni finans 
Teşkilatı 

Finanıal yıhn başlangıcı olan 
Hazıranda defterdarlıkta bazı 
yeni tefkillt yapdacajı ve bu· 
aua içia bu,aalerde emir ı.ı
meai be1'1emaektedir. 

Telsiz telefon mucizeleri 1 

Şakıyan ve söylenen oluklar T. T. 
Dalgalarını ışığa çeviren açıkgözler 

Dalgaların korkulacak tarafları da pek çok 
Eğer birglin, evinizde, iıkem 

le•erle masaların son moda şar
kıları yırlama~a başladtklarını 
görür eniz, elbet rüya gördü
~ ünüzü ranacaksınız. Bununle 
beraber v;ftnlln birinde, Ame
rikanın Ohyo ilin.de kOçük bir 
kay o!an Moson ahafüı"nin ha
~ına gelen hudur. Çiftçilerden 
birinin cv'ndeki o'ul< sır~q11e 
kon!lerler, fenni müsahaı,e, d1ns 
milziği ~·n'enmesre bac;larnışhr. 
Yanınd~ki evin çatı .. ından eh 
siyasal nu'"uk'ar ve dincıe' ~ar
kılar vükqe'ı!r y\tk~e ivordu. 
Bütün dü.,vada ~e-.~; .. !-ınıııAn 

cisimler bu garip köyde sesle
niyorlar. 

Her i~te eqrnr anv:'.\n•ar " te
kinsiz bir köy 1 •• deyip STece
cekler. Bununla beraber tal,i
atten dıs bir hAdicıe değildir. 
Çok kuvvetli radyo istasyonu 
olen V. L. V i~tasyonu anteninin 
pek yakın olması bu mucizeye 
ıebep olmaktadır. 

Bu istasyonun kudretini an
lamak icin ya1"17. sunu habra 
ıetirmeJi ki 150000 nüfuslu Hr 
şehrin ışıklanne yetecek kadar 
bir elektrik kuy•eti sarfedilir. 

Bu ist.-vonun anteni sel ha
linde elektrik kudretini eter 
içine döktü~ü raman, bütün bu 
höl~e elektriklenmiş oluvor. 
Y akınlanodıki bütün madeni 
maddeler elektrikle yükleniyot. 
Anten dire~ine gelince, emis
yon ıaatletinde ona yanaşmak 
son derece tehlikeHdit. 

Bunun i m de 

işaretini taş!van levhalar as
mışhr. Bu 1evhalardan birinin 
karşısında bir elinde yüz volt
luk bir elektrik lambası tutub 
ateki elini antene doğru uza
tan bir kimıe, lambanıu der· 
bal yandığını ıörür. Vücudun· 
dan geçen elektrik miktarı 
elektrik ampulilnü yakmaia ye· 
ter. lıte bu elektrik dolu 
hava içinde dirki çablar Ye 
olaklar pkımaia başlıyorlar • 
Mason ehalisinden bazı kurnaz
lar, bu bedava emisyonlara 
kıhnmayarak, havaya dağıblan 
bu muazzam kudretin bir kıs
mını toplamak Elektrik •fliana 
değiştirlJlek üzere Ôıel anten
ler yapmıılardır. 

Bu hiclise kart18tnda, bir 
defa daha, teknik mucizelerini 
ilf'ri ıtirmek yetmez. " Seıli 

·oluk" hepimize ürlclintü vere
cek bir meseleyi ortaya koy .. 
maktadır. V.L. V. kadar, belki 
ondan daha kuvvetli diter iı
fuyonlarda iılemeye bıalayıp 
mutfak takımlanmaz nzerinde 
elektirık kıvılC1111lan çakdırma• 
t• hatlanınca, elektriği çok 
iyi nakleden vQcudlarımız, bl· 
zim kendimlz tarafından luıre
kete getirilen bu israrlı kuv
vetin etkilelinden kurtulmut 
olacak mı? 

Simdi bile, radyotoru dal
ıalarına yolu kapayacak 
durumda dejiliz. Bunlar ev
lerimbin •e bOrolanmızm 
duvarları gibi kendi vtıcutla

nmızı da ıeç.iyor. Bu dalıala· 
nD ia .. n OfS8Dİzmuındr De 
tesir yapaca;ına bir göz ata
lım: Şimdiki halde telsiz tele
fon emisyon1arı insan için 
zarar11z görünüyor. Gerçi 
çok kısa .dalialaran inkar 
edilcmiyecek fi.ıyo!o jik tesir
leri vardır. Fakat ıimdiki 
halde bunlar ıerçek bir tehli· 
ke ıöıtermiyor, Bununla bera
ber llDU...,ahm lq çOk -. .... 

mıttır. 

R:ıdyonan lltir'atle ıelişmesi 
bizim lSnOmftzde baı dandOnaell 
ufuklar açıyor. Tekaikm.anlerin 
radyo dalgaları gıbi, e!el·trik 
kudretini de kocaman projek
törler vasıtuile telsiz olarak 
nak•ctmek yolunu bulduk1annı 
bir farzedelim. O vakit bava 
içinde dağılan bu korkunç dal-

. ga1ardan kendimizi korumak 

için e'ektrık geçmez zırhlar 
içinde mi dola!'lacağız? 

Pu korkulan a,ın bulup 
gecmeyin'z. Son rrftn!erde rad 
yo"'un ~ebep olduğu bazı ka
za1ar bizi sftktndırmağa yeter. 
Birkaç yıl önce telsiz telefon 
da•rra1Anm kavramağa mahsus 
ampu'ler·n tecrübe eylediği bir 
laburatuvarda birçok deneçmen 
ler (tecrübeciler) sebebi belli 
olmıyan bir sıtmaya tutuldular. 
Sonradan anlapJdıkl hu telalz 
dalga f anndan ileri gelen bir 
sıtmadır -.e buna radyo 11tınttsı 
adı verildi. Hatta bazı hasta
nelerde ııtma ile tedavi edilen 
bazı hastalıklar için bundan 
istifade edilerek lrısa dalgalar 
yasıtaıile hararet y8kıeltilir. 

Bugün şuruı anlatılmıştır ki 
insanın vücudu bir telsiz anteni 
gibidir. Muayyen bir uzunluk
taki dalgalar hassaıbr. İnsan 
vllcudunun e~ çok duyj"Ulandığı 
dalialar 7 metre uzunlujunda 
olanlardır. Bunun beraber ıim
diki emisyonlar 7 metreden ol
dukça fazla dalıalarla yapıldığı . . 

bozuluk çıkarmazlar. 
A111ma, kısa dalgalı emisyoa• 

lar fimc:liden kurbanlar yapmıt· 
lardı. Fareler üzerinde son ya• 
pılan tecrübeler, ha hayvanla
rın a 'tı metrelik dalplann te-
siri a!tında öldüğünü g-öıter
miıtir. Kısa dalzalı emi.yon 

yapılan bir bohıeden ieçmek

ıe olan p,eıgin 2örücinleri.n yol 
bulmak kabiliyetini kaybettik

lerini ise herkes duymu,tur. 
Diğer tecrühe'er, her cins 

için mftnasib bir da1ga uzun
luj'u kullanılmak ıuretile, ba
cekleti dinatlan telsiz dalga
larile öldürmek mlmkh oJclu· 
ğunu töıtermittir. 

Radyonun insan üzerindeki 
tesirine iClince, bazı k19a 
dalgaların hakiki bir gülmek 
buhram verdiii ıörülmUttOr. 
lnıan ve hayvan beynini kı .. 
daJgaJara tabi tutaa Alman 
ilimleri, hu kudretin dü,iini' 
hızını artırdığmı görm&flerdir. 
on onb~ seneye kadar belki 
her yerde " dü,ünü, odalan " 
Jmnı•acak ve bakaalar meclis
mlihim bir kerar a1'•ak iç"n 
oraya kapaucaldardır. 

Şimdiye kadar ilimler rad
yo dalıaJannıa kltllllderini 
araıtırmışlardır. Bunlann iyi
likleri iıe timdinden tahmin 
edilemez. Düne kadar tabiat
tan U!CtOn sayılan hidiseler 
Gzerine yeni bir •tık serpen bu 
ilim için "Sesli oluk" yeni bir 
~..., ...... ~ 

u garistan' da tütün 
Sahası tahdit edildi ........ 

Sur iyede Tutan inhisarı o kadar iyi olmamııbr. Ôte-
1.tihbarıt Billteninin geçen denberi eo iyi cinı tltlln ye-

uyııında Suriyede fiitlln inhi- tiıtirmekte maruf olan cebel 
sannı iti etmek üzere tütün mıntakauada iae 1934 yıhnde 
f abrikalan aindikuuıın bir ıir- tiitün mahsul il, oraca beyaz 
ket teıkil edeceğini ve aon ( ıinir denilen afet yOzünden 
ahnan haberlere nazaran da 'fena halde bozulmufbır. 
inhisar idaresinin bilfiil iıe Sariyede Tltiln inlu.an te-
baıhyacağını yazmıtbk. ıimne dair olan ba•an tatbi· 

Bu bmuıta en son olarak t,atJanarak inbisann idaresi, 
aldıtımız malOmat da ıundan . isimleri •ıatıcla yazı!' ~-
'b tt• lardan merekkep bır ..,.kete 
ı are ır. .. • tevdi edilmiştir: 

Bulg.ar bllkumet~ ta~aıından 1 _ Suriye • Lübnan tntün 
neıredılen resmi ıstatiıtaklere tirketi; 2 - Beyrutta Kaısuf 
nazaran 1934 yılıada Bulgariı· kardeşle. 5 - Samda 081Dan 
tanın tütüa ekim sahası 19,869 Sarabalj; 4 - S.yndta Saqy .. 
hcktareır ve bu sahanın rand· ya •e oğullan; S - Şamda Ma-
manı da 14,889,375 kilo tah- nil •e Sakan. 
min edilmişrir. lıtihaal lıak- lmtiyaze yalnız bu fl'UP talip 
k d · d 1 lı olmUfblr. Grup Tütün ınhisan 
ın a pıyasa a yapı an ta - h kk d k' k .b. 
·nı · k · hak'k' a ın a ı anun mucı ınce, 

mı enn e senya ı ı ran- Suriye ve Lübnanın muhtelif 
dm.~a ~ha yakı~ z~hur yerlerinde bulunan Oç tlttiin 
ettirı ıoylenmektedır. Pıya- fabrikasının idaraile meşpl 
sada ise iıtihıal 19,763,939 olmaktadır. 
kilo olarak tahmill e~ilmekh· BelçlkKda IUtUn vazlyeU 
dir. 1933 yılında ekım sahası Amerikanın 1934 mabauJO 
26.657 hektar ve randman da tütünlerindcn diier yallara .U.· 
24 kWiur milyon kilo idi. betle epey u ..... olmuftar. 

Bu rakkamlara gire, 1934 Subat ayı içinde Anverae 
yılında ekim ıahaat bir yıl ön- 180 fıçı Amerikan yaprak tü-
ceden % 25 daha dar, iatih- tün ve kıımı aumı Paraguay-
..ı de bir yıl öncekinden % dae ve Çinden olmak ilzere 
19 daha azdır. Şimali Bul- 4900 balye yaprak tiitlin ıel-
ıaristanda apiJ nevi tütln miftir: .Para!f'1•Y ~e J~n ti· 
yetittirea ekim ıahalan tahdi- tlinlerının fiat sevıyeıı dOf-
de tabi tutulan bqbca mınta- knndür. .. . ••. 
kalan te kil etmektedir. B ı ılya Tutün Reıısı alette ku-

l . az rutulmuı koya renk tntlinler-
mıntakalarda tahdıt 1933 saha- d n.h· b' "kt . . en nıu ım ır mı ar ıçın 

ıının yüzde 85 mı bulmuıtur. t kl'f tt L ı t Am · . e ı a a C'U unmuı nr. en· 
1934 yılında Bulganstan tü- k t .. t:ı. ii · k il ı k 

t .. h 1_ .. bilba . . an u un yerıne u anı ma 
llll ma su unun11a ıyı iizere bu tütünlerden bir kıı-
olduğu ıöylenmektedir. Ma mı Belçika ithalitçıları tara-
kedonya (Melni.k, Petriç Cu- fından ıatın alınmıştır. Ehven 
ma eyaletleri) ve Rodop teklifi busuıuncla rekabet pek 
(Koıukavak, Ortaköy, Kavaklı fazla olduğu için Amerikan 
eyaletleri) mıntakılarmda mat- bulmaktadır. Belçika 1935 
sul pek iyi olmuttur. Makedoa- tlltiin mahsulü 1934 mahlu-
l~ N'""'°p eyaletinde ye· liaclea " 10 ill 15 . . 

Evlatlannı 
Bugazlabyor 

Kanuni SiUe)'IDU ildlnrıl!JI! 
mıfb. Selimin aııaeai H 
kadın, kızkarcleti Mihrhaah 
Ye Mihrimah Mllta•• kOCllilll". 
Rüctem Pata, tehzade .;)ell_.ı 
padltah yapmak gayretiae 
tller. Bir aktam J'elaıellllllll!I 
planlarnn hazırladılar. aell~ 
rakib olabilecek M•tafa 
da. Muatafanın riewlu __.. 
blbna Bay•ıidin •e '-'la~ 
ıirio elaemmayeti kalmardı 

Yatı ıeçkin ve suiiltimalOlll 
beyni aolanSJış olan Süle:vmı• 
Rüstem Paşa Şemıi bey&. 
haberi ulaıbrdı : 

(Asker raleyandaclır. Dl 
lar ki padi,ah bunamlfbr •• 
fere gidebilecek dermam 
mamı,br. Umuru de•let 
tem "qa sfbj Mr mi.w..aı 
eJi,.tf,. b1rakılm11tır. 83vle 
fer• gidilmek olmaz. Rüst 
paşanın baıını kesip pad~ 
pndermek, Mustafa •altı•i11 
orduya sretirmek, sonra I~ 
bula gidip kocamı• pa 
hı Dimtokaya defetmek .• 
tan Mustafa filti bir 
)anla Kızılbaş - İran • liz.n.
vanp kınflllak ıerek-) .M 
ba\,er oaclhaha kendi cal_. 
nu l-1~rlatb. YeaJçerileria • 
r•vl\ · ,llc111Dunu. blyük .,..,.._ 
Suttan Bayaıidin acmakh bal. 
yalvarmalan ve nihayet DİID
toka yolundaki aefiline ölümL 
Gazlln&acle cmndı, tly
leri llrperclir. de1aşet içinde 
kaldı. 

Kanuf, ifte bısyle bir ıırada 
karanaıı verdi. lrana f'efer ya
pılacağı ilin edildi. (965) anoaç• 
lann yapraklannı dökmiye bq· 
ladiğı bir ayda yola ~laldt 
Buna ci•annda şehzade Ba,a· 
zit haba11nın yaaıaa geldi, et 

........ Mllr& Edirllesıe 
..................... i. 

Kanbur ,ehzade CihaDp 
babaıile beraberdi. Nükteli 
söılerile babasını eğlendirdiji 
için sefere beraber götüriill• 
yordu. Bolvadine yaklaştıklan 
valut Selim de babuına iltihak 
etti. Amasyadan gelen Mustafa 
Sultan padifah babasına Erej
lide yetifti. Ordu tarafında 
muhtetem bir karplama ..... 
mimi yapddı. Must.fa, ikWI 
pil aynca tertip ohmacak 
clalaa tutanala bir alayla k· 
basma mllllki olacak, el ettik 
ipecekti. 

·Alay tertib edileli. Şehzade. 
Mutafa alkıflar arasında a... 
basının çadınna doğru ilerlİı-
yordu. Bqaiası ile Mirabun 
kollanna rirmitlerdi. Kaflle, 
Kanun1 SOley11tanm çadın onl 
ne ıeliace teşrifatçılar Şehzadııı'. 
Mutafayi içeri soktular. 

Paditab, geniş çadınnda ina
nılan aedirine uz&Dllllfb, A..... 
gın cellatları gözünle içine ba· 
kıyorlardı. Bm en-el •erdiil 
irade•iain infaz etlilip edilme 
yecefiade tereddüt eder Iİllİ 
olmuşlardı. Kanuni ~ 
bu tereddOdü b8flDID bir İfa• 
rile izale etti. 

8ir .tiril up. MuatafUlll 
...,..e çullandılar. Mustafa 
ıilkindi, çarpındı. Bir aralık 
kollanm demir fibi kıatıraa 
kollar aruıaclan kurtulur gibi 
oldu. Babuma dotru koftu.. 
Yal-.ardı batırdı. 

- Aman babaoğım bak ba-
na ae İf ederler! 

BOtlln bu yalvarmalan, ba 
acı iniltileri bota iİtti. Cellat
bqaramadığını kapucu bqa 
tamamladı. Mahmut ağa verie
den hrladı. Kudornaut bir auta 
lan gibi Mustafanın üzerine 
çullandı.. Gırtlakladı. Y eütd 
cellitlano yağb kemeentleti 
Mustafayı kaskatı, taştan kab 
yapmcaya kadar sıkbJv. Sak· 
tılar. Bundan sonra kanuni ~ 
Jeyman şöyle emir verdi: 
Şehzadem tckrimatı ma ... ,..,..;.;.•: 

iledefnolunL lkndeıiaı 111ı· -~ 
.... ile taltif ..... ~· 

~-~· 



Zabıta Haberleri: 
Blçak tafıyanlar 

Zahire ve hububat piyasaları normal halini 
muhafaza edjyor. üzüm satışları hararetl!dir 

Karııyaka Şoukkuyuda yapı• 
lan ıılih aramasında kalaycı 
Nuri oilu Hliseynin üzerinde 
bir biçak görülerek alınmattır. 

Dolandırmı' 
Kahramanlarda Tahir eğlu 

Şükrü, Selim oğlu Eminin on 
Jiraıım dolandırdıiı iddia edil
diğinden yakalanmııtır. 

Hayvan ihracatı 
Şehrimiz ticaret ve zahire 

ltonuınca her pn nepedil
mekte olan s&acleHk _.,._ele 
hlltealeriae sin 22/SJ93S den 
~51935 akşamana kadarki bir 
haftahk mnddet içinde boruda 
ublan toprak mabsullerile Air 
ticaret eşyaıının haftalık sab, 
amktan ve fiat hareketlerini 
ye ihracat qyaıını teşkil eden
lerin yine bu müddet içindeki 
-...ı.n apgıda aösteril

ldedir. 
Fiat 

Mıktarı en az en çok 
baj.[*]20294 Ç. 3,32 5,00 

64 .. 3,30 3,30 
.-.ınNlbiıara 11 .. 2,80 2,80 

5 .. 6,00 6,00 

" 3,7S 4.75 
.. 3,312S ~75 

"10 10 

içinde ..... ,. setirilmit ve 
kilosu bet kul'Uf fiyatle muba-
1ea edilmiştir. Hafta içinde 
hazır mallar üzerine başka 
muamele olmamııbr. 

Ancak alivre bakla satıflan 
l'eçen haftaki hararetini mu
hafaza etmit ve ıon haftayı 
teıkil eden yukarıda iıaretli 
tariiJer içinde 5581 çuval bak
la aline olank 3.25 ile 4.37 5 
kUl'Uf arasıncla sablmafbr. 

Geçea hafta iıe 3.875 - 4.5 
kurq araıında fiyatlarla 11360 
çuval balda muamelesi olmuş 
tu. Şimdiye kadar alivre ola
rak sahlmıt olan bakla mikta
nmn iki bin tonu tecavüz ey
lediği ı6ylenmektedir. Bu mik
tann iman kalliai apeldlluyon 
ıçm mGbayaa edilmit bulun
dutu anlqılmaktadır. 

Bakla pıyasaıı hararetini 

fiat dütkllnl6klerinin ihracat
çılar elinde fazlaca mal bu
lunmasına kartı hariçten talep 
olmamumclan ve l:r.mirdeki 
valdka fabrikalanmn ihtiyaçla
.rını lzmir piyaaasından temin 
etmeyip Anadolu dahilinden 
mal tedarik etmekte bulun
malarından ileri gelmektedir. 

Piyasaya durgun ve fiatlara 
dlltmiye meyyal gözüyle ba

jine dOflll• eıcrleri gösteren 
çekirdeksiz lizüm piyasuı 22 
-5-935 tarihinde tevakkuf etmif 
ve 25-5-935 te de 0,50 santim
lik bir yükaelmeden sonra ora-
da tevakkuf etmiş ve işbu fiatlar Resmıne bakımı : 60 yqını 
son rOne kadar ayni ıekli mu- l'eçmiş bir kadına benziyor 
hafaza eyliyerek ihracatçılar mu ? Buna hiç kimse inana~ 
son taabhiidlerini ikmal iç=n 
mO.bayeatta bulunmuşlardır. maz. Fakat böyledir 1 Bu kadın 

Hafta mübayeab buan sa- h6yük valde olmasına rağmen 

bıhyor. kin ve bazan hararetli olarak hllA ıençlik hevecanlannı 

Af devam etmit 25-5-935 de İle duymaktadır. lıt• kendiıiaia 
yon borsa salonu üzümlln harartli laiuat yazdıkları : 

Piyasa durgu11dur. Muamele devrelerindeki manzarayi ıöı- • Aocak birkaç ay evvel, 
olmamıthr. Vaziyet geçen haf· termittir. cildim tuaamen buru.-uı ve 
ta yazdıfımızın aynıdır. AlikadarJarm ifadesine ıöre yüzüml\n bazı kısımlan çak-

Zeytİnyag"' muamelit yeni mahaulün idra- mtittü. Seksen yaılannda ıö-
kine kadar bu şekilde deYam 

Geçen hafta neşriyatımızda ettiği takdirde önümüzdeki re· rünüyordum. Bir arkadaşım 
da arzeyledij-im · z gibi satıcı- kolteye devredilecek mahsulün bana cilt için yegane unsur 
lar ellerindeki malları bugün geçen ıene devredilmiş olan olan ( Biocel ) T okalon kremini 
teklif edilen fiatlerden yükse- miktann pek de üstünde bir kullanmamı tavsiye etti. De-
gw e mal etmit olduklan için iz- kü s 

8- deniz yoHan iclare
ıinin lıtanbul' dan relecek olan 
vapurile Yunanistan& 370 bat 
koyun gönderilecektir. 

-------------------~ Aydın Demiryolu U. Mildir· 
lüjilnden: 

Pazar pnleri Çirnlden Silt
laça saat 7 de hareket etmek· 
te olan 51 numarah pazare1 
treni 2 haziran 1935 pazar ,a-
n6nden itibaren ve it' an ahire 
kadar saat albda hareket ede
cektir, 

Doktor 

Kemal Şakir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mntehassısı 

Muayenehanesini 2 nci Bey-

50 ehemmiyetli miktarda muame-
1 

muhafaza etmekte ve her rün ye n aızetmiyecektir. tok dıiini yaptım ve cidden bir 
mirde ihracatrılar tarafından "ktan b k 

T mı &tün üzüm mınta a- mucize oldu. B6tiln buruıuk-
ler 10kajında 65 numaraya 
nakletmittir. Tel. 3956 

43 leler olmaktadır. Fiyatlarda da teklif edilen fiatlerle mal sat- d 30 b k d 118 a in çuval a ar tah- luklarım zail oldu ve cildim 
mamaktadırlar. ihracatçıların mİll ediliyor. Bağlarda görü-

Evi Ka. antina tramvay cad
deıi No. 596 Tel. 2545 2,30 her gGn hafif yükselmeler kay-

46,25 dedilmekte ise de bir kısım 
1 'tOccarlar rekabet saikaaile mu-

da fazla fiate işleri olmadığın- riilen fevkalide vaziyet ayni bir genç kız cildi gibi taze •• 
dan zeytinyaiı piyasası durgun tekilde devam etmektedir. Ha- cazip bir tekil aldı. Reımimde 

Paria f ak&ltelinden · plom 
Dit tablplerl ve 
Operatörlerl 

50 amelelerini vaktında bonaya 1735 "40 l'itmektedir. valanıı 1atı.aadesi halinde mah- yüzümdeki pyanı hayret te-
V aziyet geçen haftakinin 1 beddiilli açık bir surette göı-

327 Ken.400 

;._amut K. 293 " 265 
2207 K. 41,50 

430 

275 
41,50 

,.._ .... bfS581 ç. 4,25 4,36S 
Haftalık •bt .... .. fi-

:tlllerinı bu ıuretl• tespit ettik
.onn bunlar meyanındaki 
cat qyuının haftalık pı

devrimlerine dair ıstihba
qağıya dercedi-

Bakla 

kaydettirmediklerinden son 
rünlerde 4.625 fiyatla yapılmış 
olan bazı aJivrelere borsa bül
tenlerinde tesadüf edileme-

ayni oluak b.nlila edilmektedir. su üa leçen ıeneye nispetle termektedir .. 

Incl•r daha 0 rken idrak edilecej-i Fen; yüzün buruıuklukları 
ı&yleııiyor. 

Piyasa yoktur. Mal mevcut U ve adelatın zayıflaması ciltteki 
da olmadıtından yeni mabsuliin JnUmİ Vaziyet ( Biocel) cevherinin ziyaa uğra-

Pamuk idrak ve piyaıaya arzından ev· Zahire ve hububat piyaaa- ...-aıadan ileri ıeldijiai ispat 
Son hafta içinde lzmir bor- vel piyasa teessüı etmiyecektir. lari '4>raaal hdld m~ •tmiftir. Viyana Oaiffr1itesi 

mittir. 

•••da muamele g6rmtif olan Çekirdeksiz ÜzÜm etmekteclir. Balda alivrelerinde profe16rlerinclen Doktor Stejs-
paaak miktarı birinci prese hararet ~ekteair. Yapağı kal'ın uzun tetkikah. netice-
nevinden 1145 bal ye ve ikinci 1934 ıenesi çekirdebiz &dm m~ hOnanın •sallı fi- sinde g9"' hayvanlarda.- iatila-

d d 9 h d maL--'lhı" "d k piyasaya ata giriımesi üzerine hemen kaba nevin en e ar.ır ır. uaw un 1 ra ve ' saline muvaffak olduğu ve 
P 1 46 50 k bal · arzı tarihi ile 28151935 tarihi hemen kimilen borsaya kay-

rese er • • a ar ıse kt bütün dünyada istimali halda 
43 k ta b'-- br G arasında geren zaman içinde dettirilme edir. Batkaca ya-

urut 0 sa .... , • eçea T daJ:. L:- k Tokalon tarafından temin edi-
bafta iıe 45 - 47 kuruıtan 356 borsada aatılmıı olan muhtelif zıl•ai• w.er uu9ey yo tur. 
balye birinci prese ve 43 - 44,5 a..Unea çekirdekaiz Ozibnün len ( Biocel ) n•mındaki kıy-

"k" . baB ... o1du~· miktar 324902 Borsa Haherlerı· metli ce•her, timdi cilt için kunqtan 26 balye ı ıncı preae a •-
çuval ve 1183 torba olarak bir unaur olan pembe rengin-

pamuk satıtı olmuştu. h d 1 k d DDn Borsada dekı· Tokalo" kreminin terkı' -Hafta bidayetlerinde 46 - 47 eıap e i me te ir. y .. 
kurut ua1mda dolaşan pamuk Bu miktar çekirdeksiz üzüm apllan Satıtlar . biade mevcuttur. 
fiyatlan hafta ortasında 49 ku- 5 ile 25 kuruı araıında deği- ~ Bunun iıtimali ıayeHinde her 
rup kadar yllkaelmit ve bu fi- şen fiatlerle sablmıştır. UzUm kadın bu111fukl~an kurtu· 

S b f · · d b d Çu. Ahcı Fiat lur ve 1 O - 20 yaı daha genr yat hafta nihayetine kadar de- on a ta ıçın e orsa a sa- 2 f g ı · T 
tS 0 an 9 25 13 a&rünebilir. 

Mumfter Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hutalarını her gün sabah 

ıaat dokuzdan bqhyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kal:uıl ederleı:-. 

TeletP! · Ml 
Pazar ve ıah J"'~ tt e 

kadar memleket haıtanesiade 

öz He imi 

MitatOrel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk 'mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

24-26 (229 
vam ve IOD l'ÜD .piyasası elli tılmıt olan çekirdeksiz üzüm 161 Koo ittihat 8 25 11 25 •·ill!~-'!11-~~-----
kurut olarak kapaamıftu'. miktan gündelik aabı itibarile 161 H Z Ahmet 8 50 11 75 Jzmir ithalat gu••mrÜgv Ü miıdÜr• 

Bu yiluelmeaia esbabı stok aptıdaki surette toplanmıthr: 133 1' A Kazım 
8 50 

11 
miktannın sinden sine azal- Satıı tarihi Sabı yekünu 79 M J Taranto 9 50 ıs Jügv Ünden: 
makta olmuma kartı taleltin çuval 64 Vitel 7 9 
Dispetm lazla .. ı 4 olmama 22-S-935 686 

42 
S GomeJ 

8 9 25 
Gümrük idaruine borcu bulunan voleıbitci Kaçzade Osmana 

hamledilmekte ve bu mllnaıe- 23-5·935 428 
22 

J Taranto >M 
9 9 

ait olup Glmrlkte mahcuz bulunan 12/15 beyp kuvvetinde tek 
betle yeni talepler kar•ısında 25-5-935 tS37 b silindirli 420 devirli 2261 numaralı llmMh e mazotla çalıfU 

... 7 Gar i M Ali 10 75 10 25 
fiyatlann daha yükseleceii ih- 26-5-935 478 

6 
1' OM Ali ll 

75 11 75 
Belçika mamulltı bir adet kara motlril 15 ıfin müddetle miza· 

timali buvvetli gCSrülmektedir. 27·5-935 352 890 Yek&a yedeye konulmut oldupndan 3/6/93S l(Ünllne rutlıy•• Pazartellİ 
ihracatçı olarak tanınan bir 28-5-935 890 Zahl ... Borsası gtinü açık arttırma ile aatbrılacakbr. Almak istiyenleıia mtkltlr-

kaç ticarethanenin herg&n pi- Y ekiin 4371 Çu. Aha Fiat • IOjümüz sahı komisyonuna batvurmalan ilin olunur. 

~~u~~~ ~~~~~ ~~~ 3n 3n.~~~~~~~~~~~~~~-~3~1~4~"~(~7m~~)~~ hmdukları glrllmektedir. qaplald .-rette ohaUfbu'! 225 balye .,_. 49 50 

Palamut Nevi Ça•a
1 Fiatı 493 ıc P•ı...t 2's 430 lzn ir Defterdarlı0ından: 

Nu. az çok 8 
Soa hafta içinde intifar ey· 6 72 6 7 50 71 H yapak 45 45 50 Kupdası kazasında Alman ıal&nün Oç senelik balık avlamak 

lemıt olan borsa bUltenlerinde 7 472 7 50 8 50 # Gıa hakkının 30 küçilk dalyanın 150 Çıvaşır a-ölünün 30 Kebelciliae 
slrlidlt'bıe ıöre hafta içinde 8 431 8 25 8 7S Para Piyasası ı&lünün 30 Belevi rölüntln 75 Kupdaıı körfezinin 600 Ku .. -
bonaya 327 kental tırnak pa- 9 1815 8 75 9 75 28-S-19"35 dasına yanm saat mesafede 31 mevkii Voli mahallinin 60 lira 
lamut 400-430 kuruş fiatla 10 1309 9 7S 11 50 Aht Sabt bedeli mulıammeneleri olup 30/5/935 Pertembe günü açık ut• 
ve 293 kental kaba palamut 11 258 11 50 13 25 Mark 50 25 50 7S tırma ıuretile ihale edilecektir. Taliplerin malial& malmiidtlrlil· 
265-275 k....,.. fiatla yazdırıl- 12 4 15 15 lıterlin 620 626 ğüne milracaatları ilin olunur. 1499 (747) 

IDlfbr 4571 DFro.ıarFrangı 808 28 789 ~ 1 • d f d 1 v Alsancak Geçen hafta ~ ara- 'Son hafta ~rclebiz mua- i6tl zmır e ter ar IJ{I 
ıında fiatlarla 398 kental br- melelerinde reçen haftaya nia- Belga 21 37 21 75 ş b • d 
nak, 255-280 kurut arasında betle fazlaca hararet görüldü- talyan lireti 10 32 10 10 u es •n ~n : 
fiatlarla 740 kental kaba, ğü gibi fiatlarda da geçen haf- lıviçre Fran. 40 60 40 85 Mükell~fin ismi ip verginin matrahı 
190-200 kuruş arasında fiat- tanın son gilnlerind'!ki fiatlara Florin 85 85 25 Lira Kurut 

kazanç verriai 
Lira Kurut 
30 70 larla 92 kental rofoz palamut nisbetle biraz tereffli kaydedil- Kr. Çekoalo. 5 24 5 27 Nigir lkrazatcı 219 24 

muamelesi olmuıtur. mifti. Hafta i~inde fiatlarda Austr. ilini 23 50 24 Vilyam Gırifit ilme ve boyama 10 Tetkik ücreti 
Geçuı haftaki netriyab- haııl olan tereffuü rakamla AderP Remzi Furuncu 33 24 6 6S o. 20 

mızcla da aneyledituniz gibi; ifade etmit olmak için aşağı· Liman işleri büdçesi Brealin Gırifit Hah ttlccan 52 52 10 SO 
IOD zamanlarda pa'8mut piya- daki tabloyu dercediyoruz. lzmır liman itleri ıenel eli- Ali Riza Miakirat amili 2. Tetkik ücreti 
·•Nla .... ~ Wr dur- 22-S-93Sfiatlan 25-S-935fiatlan rekt6rlOtn 935 yıh bldçeıi ha- Abdül'aziz lkrazatcı 37 58 5 26 
pnluk slrllm8t aatlf 1RU1e· No. az çok az çok zırlanmıt ve FiD&llll Bakanlı- Yukanda iıimleri yazıh m6kellefler adreslerinde bulunama· 
leleri azaldıjs ıibi fiatlarcla da 7 7,50 8 7,75 8,50 tına l'hderilmittir. dıklarınd•n namlarsna 931 mal1 yıh için tarboluoan kazanç 
bariz bir d&fklnltlk kaydedil- 8 8,25 8,625 8,625 8,75 ferb•Jllk encu...... vergilerine ait ihbarnameler teblij ~dilememi, olmakla hukuk 
mekte hulunalmuttur. 9 8,75 9,50 8,875 9,75 Şarbayhk eaclmeni ~ ,..aı muhakemeleri kanununun 142 inci maddesi mudbiace 

Palamuhm bu YUİJetİ hak· 10 8,75 11 10,10 10,50 leden aonra f&rbay doktor Beh· .me kaim olmak üzere ilin Ye bu tarihten itibaren 30 
.... pi)'UAClaa ~ 11 11,50 11,50 11,75 12 cetUı'an baıkaalıpdatoplan- ~,:auııı.Jtiru vaki olmadıjı tekdirde verıilerillİll 

11i.1.a~~-~1ta~·~·!t.J!!!~~-ı~·~~~ ... ~~~~~B!ll 1561 OSO) 



OTEL BRISTOL ! 

Birinci Sınıf ·--
---Lüks Otel 

lliitiin lzmirJi1er burada buluşurlar 

:::::::=:::: T epebaşı Beyoğlu =:=.: 
Müsteciri: Bütün lzmirlllerln teveccUhUnU 

LÜTFÜ' dür 

~ an sa Emrazı Akliye ve Asa
bi,~e hastanesi Baştabipliiioden: 
Cinsi Azami miktarı Fiata muhammenesi 

Pirinç 
Tuı 
~er 
Socia 
Sabun 
C.ı 
Zeytinyağı 
Sıad.e '' 
S..ça 
Nohut 
ftlakarna 
kuru fasulva • 
8-ıgur . 

ıc-aru soğan 
P•tates 
Börülce 
Şehriye 
lapanak 
Prasa 
Lahana 
Bakla 
kabak 
Patlıcan 
Ta:ıe bamya 
Ekmek 
Süt 
Et 
Yoğurt 
Arpa 
kepek 
Kok kömürü 
l<riple kömürü 
Çam odunu 
Domates 
T •ze fasulya 
l>olmabk yetil biber 
Un 

KiJogram 
3000 
1000 
2300 
1700 
1700 
4500 
500 

2000 
600 

1000 
2000 
1000 
1000 
2000 
1000 
1000 
600 

1000 
1000 
1000 
1000 
1300 
2000 

500 
45000 
1750 

15000 
1750 
7500 
'7590 

36000 
55000 
15000 

1000 
1000 

500 
1000 

Lira Kuruş 

900 
120 

1035 
170 
595 

1350 
250 

2000 
240 
150 
soo 
180 
100 
200 
150 
150 
180 
150 
150 
150 
100 
130 
200 
100 

4500 
262 

5250 
262 
375 
375 

1260 
1100 
225 
100 
150 
100 
150 

50 

so 

1 

Manisa Akliye ve asabiye haıtanui ıçın yukanda ciaı ve 
llaiktan ve muhammen fiatlan yazılı 37 kalem erzak açık eksilt· 

1 ille ile münakasaya konulmuştur. 
1- Eksiltme günü 3 Haziran 935 pazartesi saat 14 dedir. 1 
2- Ebiltme yeri Maaisa Sıhhat ve içtimai muaYenet mldii-. ı 

tıyetinde müteşekkil komisyondadır. ı 
3- Muhammen bedelin 00 7,5 yüzde yedi buçuk niabetindeki 

muvakkat teminatlar ihaleden evvel Mal sandığına yabnlmıı ı 
bulunacaktır. 

4 - Şartnameyi rörmek için hergün Manisa Akliye ve asa- l 
b;ye haataaesi idare memurluğuna müracaat olunur. [ 

5- lsteldilerin belli gün ve saattan evvel sözü &eçen komiı- j 
Yona miiracaatlara. 19-22-26-29 1443 (690) 

Amatör Fotoğraf işleri 
ÇABUK 

ucuz 
Tt:MIZ 

YAP!LIR 
Refi Lütfi Or Resimevi 

1 n,aa&ınuı u;ın atitekiihtıyaçlaranızı ııek ııı · ııı ı ıy.tt larlıt 
ttmne etmek ttltM-SeDız Hahm ·~• «;xr:t•ıcında 

Kavalah Hasan Nuri 
tt «-ıa rettıa n eıu Dfl m ö racaa t ed ın ı ~ 

Çl•E•TO 
ç.-. ...... •e heı n~ olc;ekll 

Çını 11e ıerazımı sıhlılyedtn ldvhalar ve bunların 
te/trdialı ınwıı boıqolat ve teımosl/onıoı l't htt dm 
mllllılkltll ve /uınallzaSJOn için demiı dökme borular 
"e lngtliz kıi-tleri ıe banlaraı teft11uatt 'Ptsairt ... 

F"8flaı relabet kabul etmez Ye•ll Vl•a111uı .. , Batan •••k•I•• 
Ea•ae .. t ......._ 
.. laz•••zda ........ it 3 

"Vestinghouse,, Refrijatörleri 
(BUZ DOLAPLARI) 

Soutma 
Perfeksiyonu .•. 

Ekonomi 
Emniyet 

Ve 
otomatik 

Yurdumuzun en güzel 
traş bıçağı 

KIRMIZI AY 
Tıraş bıçağıdır. 

CiJdinin sıhhatım seYen
ler başka bıçak kullanma
mahdır. Oen~mesi parasızdır. 

Umumi deposu : Kuzuoj'lu 

~~~Antalyalı Sait 
mağazası Numara 29 

ı' rl 

, Bocada 
Satılık ev . 

Bucada istasyon caddesinde 
39 numaralı ev aablıkbr. Şell
rin en mtateaa yerinde çok gll
:zel, hava alan bir evdir. Btttt\n 
konforu vardır. Arzu edenler 
hergtın evi ziyaret ederek gö-

rebilirler. 3-6 (728) 

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

Şarl P. Baladur ve şürekası 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Reatkeo mMehaassaı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Birinci Kordonda · lzmir 

Ve Elektrik T edcavileri 

Dikkat Aldanmayınız!. 
Keçiborlu kükürdü 50 kiloluk torba 320 kuruşa 
İtalyan kükürdü 50 kiloluk torba 345 kuruşa 

Memurlar koo eratifinde erakende satılıyor 

Yt.!rüyemiyeo ve bilhuaa 
RAŞmK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapıhr. 

RADYOLIN 
Laboratuvarlarda· insan dişleri 
üzerinde yapılan binlerce tetkik ve 
tecrübenin mahsulü olduğu için : 

sırrı 

Y1UM•• ditteri befazJatıp leke ve kirleri izale e er, 
eliflere tath bir parlakhk verir, nefeıi tatlılaşhrırken 
ıiier taraftaa dit etlerilli de tedavi eder ve kuvvet
Jeadirir, dişlerin en biyük düfDIUl bamızlarJa müca-
dele edea .. albr, mikro lan öldiiriir. 

B .L~ it r O ı~ i ~ 

Izmir Yün Mtnsucat 
Türk Anonim Şirketi 

Po.ta Kutusu 127 
Telpaf adresi : lzmir Sancak 
Telefon numarası 2432 .e 3564 

İki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
Dl ORYENTAL KARPET MANUFAÇÔRER LIMITET 
(Şark Halı şirketine ait lzmirde Halkapınardaki kumaş fab· 
rikasını satın almıştır. , Fabrika biitün teıkillt ve tesisat ve 
müstahdimini ile eskisi gibi 1 klnunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından işletilecek her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecelçtir.Emsa
lia faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu
latı Peştemalcılar başında eski Orozdibak ittisalindeki 
sergide teıhir edilmekte ve satıı fabrika derununda yapıl-
maktadır S.8 H.2 ( 43 

ikinci Beyler ıokak fırın 
karıısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 1-13 (281) 

Saçlan döülenler 
Komojen Kanzuk 

Saç Eksiri 
Saçlana dlklllmeıine •e kepeklelUHSİlle maai olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçlann 
ııdaııdır. Tabii realderiai bozmaz, latif bir rayıDuı Tardır. Ko
mo jea Kaaak aç eabiri manıf ~ .trİJ&t majazalanacla 
Wuaur. 

ilin 
lzıa ir Tramvay ve Elektrik 

Şirketi od en: 
Şebeke ameliyab dolayısHe cereyaaın: 
1 - Bu ayın 30 uncu perşemlte ıinii saat 1 dea 18 c kadar 

Şerafeddinbey caddesile Hacıbekir sokağında ve Birinci Kor
donda Bumava caddesile italyan Hutanesi arasında ve mtiıca
vir sokaklarda 

2 - 1 haziran 1935 cumartesi günü saat 8 den 16 ya kadar 
Şehidler caddesinde ve miicavir sokaklarda kesileceği sayın 
alto.Jerimiaee Wliamek üzere ilia c:*mar. 



galilfe ta 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
RO\ ALE NEERLANDAİS 

l"UMPANYASI 
CERES \8puru 10 mayıs 

ta geJıp yiık nü boşalttıktan 

sonra :e urgas, V arna ve Kös

tence limanları için yük ala
caktır. 

GANYMEDES vapuru 18 
mayısta gelip 23 mayısta An

vers, Amsterdam ve Hambur~ 
l'manları için yük alacaktır. 

CERES vapuru 1 haziranda 

gelip 6 haziranda Anvers, Rot

terdam, Amsterdam ve Ham

burg limanları için yük ala
cakbr. 

SVENSKA ORİENT LİNIEN 

NORDLANDvapuru 2 hazirand~ 

Rotterdam, Hamburg, Kopen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote

burg, Os!o ve lskandinavya 
JimanJarı için } ük alacaklir. 

NATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
lzmir - N evyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 

RINOS vapuru 14 mayısta 
( Doğru ) N evyork için yük 

alacaktır. 

T AMESIS vapuru 20 hazi

randa İzmırden (doğru)Nevyork 
için yuk a acaktır. . 

SERViCE MARiTİM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda 

bir muntaz am sefer. 

ALBA JUL YA vapuru 20 ha 
ı"randa ge ip 21 haziranda Malta 

Cenova MarsiJya ,Barselon ve 

Cezaire hareket edecektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki deği · l'klerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fa7.i tafsilat iç'n ikinci kor

donda T ahmiJ T ahli} e şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenteliğine 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 2004-2050 

. '. 
. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCH ELEV ANTE LINIE 

AKKA vapuru 19 rnayısta 
bekleniyor. Hamburg ve An
versten J ük çıkaracaktır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

ARTA vapuru 27 mayısta 

bekleniyor. 30 mayısa kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük alacaktır. 

TROYBURG vapuru 21 Ma
yısta bekleniyor. Hamburg ve 

Anversten yük çıkaracaktır. 
TISZA npuru 5 hujranda 

bekleniyor. Budapeşte, Bratis
fava ve Viyana için yük ala- ı 
caktır. 

DUNA vapuru 30 haziranda I 
bekleniyor. Budapeşte, Bratis
Java ve Viyana için yük ala
caktır. 

JOBNSON WARREN Lines LTD 
Liverpool 

QUERNMORE \apuru 18 
mayısta bekleniyor. Liverpool 

dan } ük çıkaracak ve Burgas 
Varna, Köstencc, Galaç ve 
Braila için yuk alacaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORATION 

EXARCH vapuru 2 hazirana 

dogru beklen: or. Nevyork için 
) ük alacaktır. 

Vurul i"r"hleri ve vapurların 

isimler· z ine mesuJ'yet ka
bul edilmez. 

N. V. W. F. H<Anri Van Der 
Zee & Co. 

B r;nci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

... 
l. ' 

ıza 

Zong·o 
er .. Köm··rü 

0,10 Yakanmış k .. mür beher ton ara d teslim 

Lira: 13 
Perakende satış kilosu 1ı5 

Silindir ve her nevi fevkal ~de k ı ür aln z 
Kestane pazarında Bardakçılar <'O., l No. 10 - 12 

F. Perpin a i 
Mağazasında bulacaksınız 

Telefon 

PLAT 
Makina Fabrikasının 

AMDAR ÇIKJllGJ 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

Telefon No. 24UI P. K. No. 234 IZMIR 

Yeni ... 

Doktor /' 

Osman Yunus 
Oliver Ve Şii. 

LiMiTET 

Vapur Ace~~e~i r ' Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya 

CENDELI HAN BIRlNCI 

KORDON TEL. 2443 

DHE ELLERMAN LINES L TD. 
POLO vapuru 30 mayısta 

Anvers ve Londradan gelip 
tahliyede bulunacak ve aynı 

zamanda Londra ve Hull için 

yük alacaktır. 
OPORTO vapuru 5 haziran

da Liverpool ve Syansea'dan 
beklenmektedir. 

THURSO vapuru haziran 

ortasında Hul!, Anvers ve 

Londradan gelip tahliyede bu

lunacak v~ a} nı zamanda Lon
dra ve Hull iç n yük alacaktır. 

NOT: Vürut tarihleri ve 

vapurların isirr.lcri üzerine ınesu' 
Jiyet kabuJ edilmez. 

A 

~ 

Deri ve tenasül has
tahkları mutahassısı 

Kemeraltı Şamlı sokak No. 19 
Saat ondan on ikiye ve 

iki buçuktan altıya kadar 
hastalarını kabul eder. 

·~r7Z7../J.L7.L/.L/LLZZZ7..77..7/./XJ 

~ ilk 'e orta ıııektep 
N Taleht~ 'elilerine 

İlk ve orta mektep tale
" heleri yetiştirmcğe muktedir 
-., bir muallim hususi ders ver-
~ mektedir. Arzu edenler(Y eni 

Asır ) da S. C. adresine 
~ müracaat etmelidirler. 

1 - 5 
~r7.7/.JV..z7y/Y.Z/J:.. 7.Y.7.Y.7...7.10--ıl 

iktidar 
ı=~ 

· ıtiyarlık 
O .N 

hl 1 • Erkeklerde Hormob·n ta et erı: vakıtsız ih-
tiyarlıgın önüne geçer. Sinirleri ku~vctlcndirir. Bel gevşek
liğini tedavi eder. Tafsilfıt için IstanbuJ " Galata posta 
kutusu 1255 müracaat ,, 

r ar ez n de bulunur. Flatı 1so kuruştur. 
a amak neşesini iade eder. 

(376) 

tı ık gaz motörü 
Onaltı bey "r .uvvetindedir. Pek az gaz. sarfeder. Doyç. 

fa brik sın n e me hur mo 'elidir. emiz bakılmıştır. En 

ufak bir kusur \ e arızası yoktur. İşletip görmek şartile 
satılıktır. 

Zinet mobilye fabrikasına müracaat ediniz. 
S.10 17-26 (636) 

ezacı baş 
S ··ıey a Ferit 

• ezan es 
izm·r n n t ı. en ucuz e 

en taz ç s n tıbbi Hı.,s 

müe '"esesidir. 

Fen i Gozlu 

Sıhh kor a r 

Barometre 

Tuvalet Ç"' i C"l 

La tık eşya 
Termozlar 
Yerli, ecnebi mustahzarlar 
ender bulunan ilaç çeşitleri 

daima birinci mal ve her yer
den çok ucuzdur. 

Umum Hastaların azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağı~sak, böbrek ve doğru

neticesi glüzurn österiJen p~l~tlu, pılotsuz kauçuk ko~sal8.!'! 
kasık bağları, düztabanlar ıçın taban .. kor~aları w gayrı tab!ı 
doğan çocukların vücutlarında~i i.ğnlıklerı dogrultma cı: 
hazları, kemik hastalıkları netıcesı husul~ ş-el~n kambur 
lukJarı do w rultmak için korsalar ve kendı ıhtıraımız olan 
müteharri~ el ve ayaklar. talebelerin çalış.ma esna~ında fır
layan kürek l emiklerinin gayri tabiileşmesıne manı olmak 
için ı orsnlar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
LE RA<.iBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

ve MuTEHASSlSI 

iza 
Bey tarafından yapılır 

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

ADRES: İzmir Kaymakam Mihat bey caddesi No. 20 
22-20 (355) S.7 

Ll.KTİIW 
ile ba,ıayınız. 

Çocuk hastalıkları mutehassısı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından sureti hususiyede hazırlanan 

L A k • Çocukta hazımsızlık, a tin sancı, ishal ve ku~mal~r 
varsa onları gıderır. 

Kemikleri kuvvetlendirir. Elleri sıkıştırır. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 

Umumi Depo: 

LUTFi KRO f 
} ('ZA DEPO lJ , ____________________ , 

Kırıklık, baş a~rısı 
ve bilhassa 

SITMAYI 
karşılamak için 

Lutfi kinin 
Komprimclerini 

alınız. 

MARKA 
ve 

AMBALAJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli buluııınak 

K·na Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden sorunuz Teya sizde bir şişe alınız 
Her eczanede vardır 

'-1119111------~.--------'·' 

·····································································: z TEMİZ UCUZ 
iLAÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERi 

Sıhhat . 
czanesı 

Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karşısında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eczacı eme.l Aktaş 

. -. . . . . -. . . --. . . . . . . . . . . -

Kolonya ve esansları 
Koku, zevk, merak, uğraşma iş' dir 

Eczacı Kemal Aktaş diyorki : Çocuklu
gumda, gençliğimde kokuya merakım bü
yüktü ( 30 ) senelik eczacılık hayatımda 
hep koku ile ui'raşbm. 

İşte eserlerim : İddia ediyorum benim 
kokularımdan daha üstüa bir koku buh" 
göstermek imkanını vermiyorum. 

IZMİRLİLER 
Şahidim.siniz değilmi ? 

Gönül, Babarçiçeği, Altınr~ya, Yasemin, 
Fulya, Leylak, Akşamgüneşı, Sonhabra, 
Menekşe, Amber. 

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

Dikkat edeceğiniz iki nokta 

Birisi Eczacı Kemal Akta~ 
markası. 

İkincisi 

Hilal eczanesi 
Takliti yoktur, çünkü yapı

lam2.makdadır. 

İsimlerini benzetenler asıl
larının kıymetini göstermeye 

yarıyorlar o kadar ..• 


