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Batmuharrir ve umumi nepiyat müdürü: 

Ro. aea• KIRKINCI BENE CUMAm .. eea• 

HAKKI OCAKOGLU 
.A~C>~ Ş~T:t 1 

D~va~ı mUdde~ürkiye içinlHariç için 
Senelik . . . . · . · ]~.JOO 2500 
Allı arılık . . . 'iOO J!JOO 

TELEFON : 2&9 '? . 

Haraççı 
KARDEŞLER 

Mamulab Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

c;umhuri.yetin Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahlan Qakar Siya.s:' Gazetedir Yeni Aaar matbaasında bauhmfbr· 

ltalya seferberliği genişliyor 
ÇELJK KANATLI 

BiR ULÜs• oLMAGA 
BORÇLUYUZ ••• 

&...!Uçnıanhk, dünya gençiiji 
'"'flll bir •tk oldu. 

Ucauz ufuklarda, coıkunluk
"8 coıkunluğa kotmayı, her· 
illa yeni bir rekor kırmayı 
"ilanıbyan bir aık ... 

Bu heyecanı, eyiden eyiye 
~tlb?mış olan uluslar, elektrik 
~' nde yağmumlannın kara"l
~ içinde kalan insanları an-
1.a r ar. Onlar kadar acınacak 
it !dedirler. Hava aıkını ideal
.a~tıren memleketlerden biri 
'le Sovyt:t Rusyadır. Urada, 
~tıl ..,anJerinde, motörak uçak-

t a h:lvaıanan, büyük hava 
ıe1~1 erinin kanatlan üzerinden, 
~~zi onu birden, parqütlerle 
~uğa ablan gençler, kalple
• ... de yereden fQUrlu bir 
leYginin heyecanını ~•flyor~ 
lir. Bu ıevgi, sinirleri, yıp
'•tan diltklnlüklere hiç ben 
-~yor. Gençliğin sinirlerini 
r~k. örmelerile örüyor, karak-

borçları Çiftçilerin 
Yüzde dört faizle dn beş yıllık 

bağlanacaktır •. taksitlere 
560 kilometrelik demiryoln işlemeğe açılıyor 

.,..,,.~~"""'~·="1"'·~·'~"".-:':·•~"t>1!'!="7'"'i~'l!:ı ı m emsi için ihracatçılanmızın 

gönderecekleri malın takau 
tabi olup olmadığını evvele
mirde takas hay~tine, Türkofia 
şubelerine, tecime odalanna 
veya gümrüklere giderek öğ-
renmeleri ve takasa tabi mad
d .. bri takas heyetine kıymetini 
takdir ettirmeden ihraç· etme
meleri ehemmiyetle beyan 
olunur. 

Bayramlar tatlll 
Ankara, 30 (A.A) - Uluaal 

bayram ve genel tatHler hak-
kındaki 2739 •ayılı kanun 
1 Haziran 935 gUnlemeçli resmi 
gaaetede intişar edeceğinden 
kanun 1 Haziran 1935 günün-

ennı sağlamlatbnyor. Orada, 
hava sporunu feragath bir aşk 
1• lk .Aukw·a Ziraat banlıası 1111ımuı merkezi h ~an yurd sevgisidir; ü ü den itibaren meriyete geçe

cektir. Bunun için önümüzdeki 
Pazardan itibaren tatil günleri 
Pazardır • 

•2lanbııdır. Doğudan ve Ankara, 30 (Özel) - Ziraat birtakım maddelerimizin ihracı 
~tadan,. kendi varhklarına göz Ba11kası çiftçi borçlarının yüzde takaza tabi tutulmuştar. Bazı 
... kenlerın okan kuvvetlerini dört faizle onbeş senelik tak- ihracatçılanmızın bu hususa 
IÖriyorlar. Qferlerini tifiren aitlere bağlanması hakkındaki dikkat etmiyerek mallunnı ta-
femiz havadan yokaun olduk-
L tetkiklerine devam ediyor. kas heyetlerine müracaat et• 
"'" gün, nuıl yqıyamazlarsa, lh tç ı bl t bll.1' ... a smırlannı yabancı kutla- raca 1 ara r e » meden gönderdikleri ve bu 

aaldıntlanna kapamadıkları Ankara, 80 [A.A) - Eko- yüzden bizı ahvalde yapılman 

~de~~v~ı~~~o~~~-~~~n~om•ı~·IBia~~~lıi~~~.n~~~~.·~~·~=·~d~~··b~il·o~~~J~D~•hl•"~~k·z•o 
hayal olaeapa Wly&w.·-c: 
içindir ki •çelik kanat1ı bir mızda mevcud muvakkat tecim tedir. 
taluauz., sözünü hayat devizi anlaşma ları hükümlerine göre, Bu zorluklara meydan vcr-

Demlryollarımız 
Ankara, 30 (Ôzel) - Bu yıl 

yeniden 560 kilometrelik de-
miryolu ifletmeje açılacakbr. 
Iıletmeye yeni açılacak yollar 

Amımna Juat
lifıiA':1Ki&rade4 

niz ve Akdeniz demiryolu ile 
bağlanmış bulunacaktır. 

--Japtılar. Başka uluslar daha 
İz . çalıtmıyorlar. Onlann genç-
erı de damarlarına enjekte 
edılen bu yenilmez heyecanı 
Yaşıyorlar . 

. ~ eryüzü, inanlara dar gelmit 
libı, rözler sonsuz ufuklara 
~vrilmiıtir. Geleceğin hava
...-da olduğu anlatılmışhr. Sa
·~ uçaklan yamnda binine bin 
liYıl uçaklar glkyüzünü be
~iz haya yollan ile kuıatblar. 
uunyaaın bir ucundan bir ucu
laa 72 aaatta giden hava poı-

G. Dirikin beyannamesi 
Türk uçakları Türk göklerinin 

Namus örtüsüdür. Bir davet 

tlar kurmağa hazırlanıyorlar. 
•- eaafeler kııaldıkça dibıya 
•lçliltıyor. Fakat bu itin en 
t~an olan tarafı ••vat uçak~ 
~dır. Blyük kliçük, bütün 
~slar kanatlanıyorlar. Hep
'ilade fU İDaa yerJetmiftir: Ko
~~a yolu, zafer yolu hava
-.ıaadır. 

L! Özveride ( fedaklrhkta ) hiç 
.,... ulutan geri kalmıyan Türk 
leaçliği de bu sUrükleyici ve 
latabcı heyecan içindedir. An
"-la Türk kuıuna ilişkin du-
1'1klar, yurdun bütün ııençleri· 
~ İınrendiriyor. Egeliler, lzmir 
~ lirk kuşu kurslıtrının açılaca
ll gllnll sabırıızlıkla bekliyor-
~!: Ônümllzdeki 7 haziranda, 
L-ncak stadyumunda, bava 
'"'11nıuna yardım için yapıla

~~ olan büyik gençlik göıte-
11tınden •onra Ankaraya tel
r.~~·~ yağdınlaralr, lmrir genç-
~~un Tlirk kuıuna olan sev

i sı, heyecanı bildirilecektir. 

Bu itte bizi ilginlendiren 
Yalnız spor yöneyi (cepheai) 
~~iilclir. Yurdu tam bir güven 
!~nde bulundurmak için bin 
-aııada ibti7acımız olduiunu 
'lyliyen batbakammızm sözle-
rini d67tlıaecet1L Bn bin kana
~ )'aratmaja -çabpcağız. ya-

:..:..:~ bia bnatı. bava 
bava 11m1tarumzı 

~ atlarla lrebilmelerl e ....... 30 milyon lira11 
--·~iL 

ilbay Ge
neral K -
ZHll Dlrlk 
fU beyan
n eme y I 
ne,re.mı, 

tir: 
Türk ku· 

ıuna kanat 
Yeren Ata
türkün ve 6z-
verenlik yo· 
lunu açan la
met İnönü· 
nün coşturan 
duygularına her yer ve her 
kişi can kulağını Yermiftir. Bil
tün ulus yeni bir heyecan ya· 
pmaktadır. Dokuz yıl &nce 
lzmir tayyaresinin adı konu
lurken bir köylü kadınımız: 
"Uçaklarımıza Türk havasının 
ve Türk göklerinin namus 6r-
tüsü.,, demişti. • 

yan bir varlık yoktur. Şerefle l 
yaşamanın biricik yolu iae ya
bancı ihtirular entecek kadar 
kuvvetli olmaktır. 8'nfsever 
Ttırkiye, kuvvetli olduğu zaman 
•ygı görür. Hava tehlikeıinin 
ne demek olduğunu anlamış
aak vaıif em izi yapacağız. Baı-
bakanın iıtediii 30 milyonu 
toplamak için hava teblikefİDİ 
bilen bir buçuk milyon iyeye 
ihtfyaç vardır. Yani anfuaumu
mn onda biri llye yuılmalıclır. 

Bqkan 1000 çelik kuad m• 
ti7or. 

Ysclu en .. ııa. konma 
eillh•wla• yobuia ....... , •• ... 

O gln bmu alyJiyen İzmir
liler yurdun hava kurumuna •• 
haYa tehlikeue bupn daha 
arbk bir önemle aarılacak ve 
bunu hayat için en bGytık. bir 
zevk tanıyacaktır. 

K. DIRIK 
NOT: 3 Haziran pazartesi 

ıünll aat 9 da daireler ba
,YUrmanları, 9,30 da Baro inzi
bat, •ihk heyeti, tecim oc1 .. 
heyetleri, 1 O da işçiler birliii 

idare heyeti ilbayhk ıalonunda 
toplanbya çajınhmtfarclır. Ba 
toplantılarda C. H. P. İzmir 
viliyet başkanı da bulunacakbr. 

Sef eı·berlikten maksatlan? 

ltalyada silih alhnda 
900 bin asker varmış ... 

-·-·-·· latanbul 30 (Ôıel) - ltaıya 
hlktmeti yeniden bir muf 
ukeri aiWı altma çaimmfbr. 

·--·~- ...... 

Bundan mabat Anapa 11-
lerİDİll fnkallde olu _. 
aaketi laueWle ller t.afta 
w.... ..... •clifeleria ..... .. .............. ?·-

Çağrıldı mı, çağırılmadı mı? 

Borisin Berline gideceği 
yalandır, diyorlar 

Almanyanın hazırladığı bloklar 

Almatı cıımh11riyetinin tm·i}ıi tabiisi EbeJ·Uetı 
Rilıdenbtwg ve Jlitlere geçiş 

lıtanbul, 30 (Ôzel) - Sofya ı dan son dakikada. ':erilen ~-
ve Pariaten ıelen haberler Bul- berlerde kral Bo~sm Berline 
gar kralı Borİ•İn Hitler tara- gideceii ve bay Hıtler tarafm-
fından resmen Berhne davet rosml bir davet yapıldıiı ha· 
edildijini teyit ediyor. Paris berleri tekzip ediliyor. 
ıaıeteleri Rayşführerin kral Sofya, 30 ( A.A) - Hanı 
Boriale millikat isteğine ve bu Ajansından: 
ziyarete ehemmiyet veriyorlar. Alman hava bakanı g_eneral 
Zannedildiğine g6re Almanya Görinıin kral Borili Hitlerla 
Balkan andJqmua aleyhindeki 16rllfmeye çatardığa Ye Bulp· 
meaaiainde Bulgariatanı bir iı- riıtanın Balkan pakbna girme-
tinat noktası olara.k k!IU~mak meye yilkendiği hakkında do-
arzuaundadır. Berlin aıyaaı ma- lapn haberleri bqbakan il. 
hafilinde Almanya - Lehistan - Toşef ve dıt itleri bakauı il. 
Macaristan •e Bulgaristan ara- Köse lvanof ~· 
bir blok tetkili dtltünülmekte- Bunlar biltiln prDfmelerin Jal-
dir. nız ekonomik me•eleler beria-

latanbul. 30 (Ôzel) - Sofya- de yapıldığını söylemiferdir. 

japonyanın yeni dilekleri 

Pekinden tedhiş siyasa
nın durmasını istediler 



Aydında 
·-incir ağaçlannda 

Gençleştinne işi 
Aycha Ye laaY•'•cleld iac:ir 

balaçeleriade ,- ,.tiftirilea 
ağaç cinalerİllde Dejeaereau 
slrhmektedir. Banan sebebi 
lretmenlerin k01Df11 bab~ele
riaden alclıklan .... M • 
seliti gtlzel topnjll ....... 
fiGulan ineme y41iıth me
leri •e Afi ,............-. Za
man geçtikçe bu clarum claha 
feaalapbilir. 

iki Yıl &ace tarım bakan
.. tarafmdaa Maaiaada aça
llm uma fidanhjmcla yetişti
rilen amalar ıekiz yıllık as
malar kadar bol lrea nrmek
teclir. Bu muvaffakiyet Wrçok 
bajalara yeai b.i)ar Jetiftir
aek imklnıaı yermiftir. 

Faclaahkta iyi cim as
ma fidanlan yetiftirillp bai
alara bol bol dağrtdmak 
aretile elde edlleif olan ba 
llareket iac:ircilerimiz içia de 
hir dueme .Ua• açmp. 
Ayclm UYalilbule Mani11•• 
hajahk ......... Ht--ta siW 
incir alanında ite ltqlatmak 
n iyi •erila elde etmek 
... bir 11iacir fldaahjl .. b-
ru'-••· •e ba nretle u 
afaçlaruua ıalalu için tarul 
hakaabjı aadWe t•bblate 
hul-1mw ..... , Geaeral 
Kkam Dirip hapanalm .... 
bl..1 bu mlracaab .....ı. br
•la•fbr. ,.,..,. •• ltalyacla 
MD ,.UUda fulaca iacir bala
pl.-i 7etifllrllmiftir. Bara· 
larcla elde edilen ilr6aler 
... inc:irl.-U dereceliDcle 
..... tatla •••kla beraber 
&,at ....... nhhet . ilatl
pelleri çoldm. • lıı lla 
lacir ajaçlanw & '.W • 
Wa içia mlllaha Wr ıebeb tq
ldl etmektedir. Tan.m bakan· 
lajunn, çek yeriade olu bu 
Ba tqebblll ...... kartda-

cata lnatk•--· 
Enstitüde 

Bir sergi açılıyor 
Cumhuriyet im eatİtllllad• 

12 Haziran Çarpal.a l(llal 
,.ıhk bir Hrıi açalacakbrr. Ba 
Ml'fİde emtittlye deYaa eden 
lmlanmızna Wr ,.U.k phpna• 
IODacunda lıuırlUaa izerler 
t911air edileeektir. Sergiain açı· 
lacaja pu hir çay ziyafeti m
caktir. ........ 
Gizli doğum 
Ve evlenmeler 

GizJi evlenme, 6Jtlm Ye do
lam yakaJarmm niifua kütük
leriacle yaalma11 için tayin 
Mileıa kaıaumal mlldclet diba 
..... bibniflir. Ola bu Pi 
Hk'alardan nlifu --~
jllle mlncaat edip kltlldere 
,,....ı.r çok idi. ....... 
Sıcaklık derecesi 

Dün şanmızda tahmin eclil
mez derecedede sıcaklık var
clt. Saat 14 te slltred• hara
ret derecesi 33 1 g&stermiştir. 

••••••••• 
Bağlann ve ekin-
lerin vaziyetleri 
Berpma Ye lla•İu bavali

.Weld INatlann n ekialeria 
Yaiptini koatrol etmeje sil· 
tikleriai ,...._.. laaprat 
ımtitl mlcltlrl IMa7 Nihat iri 
bez Ye emtitll tefi MJ Ala
met Kadri Tomar dla Ton.
ı.,. ptip orada da baza tet· 
ldratta hahmmllflanbr. 

Haher aWajımau pra ba 
MHki m•h..a ••Yet iyidir. 
l'•ar·a elda nziJeti lll)'UI .... -·,et ...... ohap bire 

•111111 •' =it• h "ak 

! lzmirliler! 

Bayram afta a 
Kan n bir Hazirandan itibaren 

._...ı ta bik olunuyor 
Pazar günü ilk hafta tatili başlıyor 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Remi tatil gihaleri hakkında A - Zafer bayramı Iatiklil Cumartesi gtlnli saat 13 te 
kamatayca onaylanan yasa savaşmda son zaferin kazanıl- baılar. 
Ubaylaia •elmiftir. dığı 30 Ağustos günü. Buıtın Halkın yimesi, içmesi ve gi-

Ylbek cOmlıariyet reis]iğin- miUi müdafaa bakanlığı tara yinmeai gibi urur1 ihtiyaçtan ile 
ce tasdik edilen ulusal bayram fından yazılacak programa gö· alakalı alıt veriş dükkan ev 
Ye pael tatiller hakkındaki re S&el tiren yapılar Ye ulusal manian hakkında Cumartesi 
kuanun neıri tarilai 1 Haziran egemenlik bayramı 22 Nisan günll hafta tatili kanunu hli-
935 tir. Kanun reaml Kazetede öğleden sonra ve 23 Nisan kümleri tatbik edilmez. 
yum nep-edileceğin.a g6re yann günü. Madde 4 - 25 Haziran 
&jlecleaa aonra hafta tatili baıh- C - Bahar bayramı Mayı- 1325 tarihli 23 Nisan 1337 
yacak Ye pazar pil de tatil sın birinci günü. tarih ve 112 numaralı, 24 ilk 
olacaldar. D - Şeker bayramı 3 gün. Tetrin 1339 tarih ve 326 na· 

Kan• ._etini aptıya ya- E - Kurban bayramı 4 gün maralı, 19 Nisan 1341 tarih 
zıyorm: F • Yılba91 gilnii her yıl bi- ve 628 numaralı, 1 Niaan 

Madde 1 - Ulmal bapam rinci Klnunun 31 nci güntı 1926 tarih ve 795 numaralı 
yalaa c-ıa.tretia illa edil- 6ileden sonra ve ikinci Kanu- kanunlarla, ikinci Kinun 1340 
cliil 29 • tepiudir. nun birinci günü bu maddede tarih ve 394 numaralı hafta 

Tlrkl,..U. içinde Ye dıpnda yazılı tatil günlerinde ve bi- tatili kanununun birinci madde-
deYlet aclma yahm o gtin rinci maddede yazılı ulusal 
Tor- -pıhr. s. .... - 28 ilk b ainba aon hkruı kaldanlmııbr. 

- ı- r- ayramın 28 ve 30 tatil giin· M 

ncırlerimiz 
••••• 

Düşük fiyata 
oferto 

935 Ym rekoltesiaaeia ildr
lerinm için yapıl• Wffre lla· 

btlarda ofertolann dütkünlüfü 
llretmelllerimizi fik'yetlere ıev
ketmiıti. Ekonomi bakanlığının 
yerinde allkalaaması ile bazı 
ihracatçılann müstahsilleri üzen 
bu hareketleri tlzerine llbayhk 

araıbrmalarmı yapmıı ve ba
kanhğa cevap vermiştir. 

lncır bölgelerinde genel bir 
şekilde teeuOrle karşılanan ba
zı ihracatçıların hareketi üze-
rine llbayllk ve diier ekonomi 
lmramlan prek• tedbirleri 
almqlardar. 

Baza ibracatçılarm incirleri
mizin yok babamna sabf yap
mak İltemeleri gibi bir ha
rekete meydan bırakılmıyacak
tır. .......... 
Yöntem kurulu tetrin lfleden aonra batlamak lerinde hususi yerlerin kapan· adde S - Bu kanun nefri 

Uzere 29 Ye 30 ginleri deYam masa mecburi değildir. tarihinden muteberdir· llbayhk Ylıatem kurulu d\ln 
eder. Madde 3 - Hafta tatili Madde 6 - Bu kanun hu- u ilbayhkta topl·a·•t ye baza 

lladde 2 - Genel tatil Pazar günlldU. Bu tetil 3S ldlmleriDi icra wekilleri lıeyeti meamrlara alt tüldkıt enakım 
ıtmJeri taalardır: uattan eksik olmamak ilzere yeriae ~etiriyor. ~. 
~-~~-~~·····~~~~~-~--~~~~~·········~······~~·····················~~~~~--"i.~~~····························· 

Teftişten dönen Ilbay 
Dirik diyor ki: 

Bugün Hacı İlyas sırtlarında 
Büyük şenlikler yapılacaktır 

t 

Bap. Ôdemitin 
Haa 11,umtlana· 
.. • lmr.-•bml 
ı-'ll ,.....,.... 
Yurdun CSzJü, can· 

Köyler imeceyönünü güvenle onaylamıştır 
ak.ti boş olanlar yardıma kapcaklardır 
ilbay General K. Dirik iki dar bereketlidir· 

h kahramanları, iı
till ord1111111a ilkin 
bvada laleıaifler, 
ilk karfnu harada 
atmıtlardL Yiae ba 
rada Wi ki • Tlrk 
,...... kilelik 
kaba} etmİyeD " bir 
Yarhk olduju dlln-
7aya ilin edilmifti. 
Her yal, Ödemiş ve 
Tireliler otomobil· 
lerle Haca byu aırt
luma aelerek ora
da, Tlirkla hama· 
aetiai ebedilettiHn 
Abideyi ziyaret eder· 
in. O ahin b6 
y6k phitlerini say-
gı ile &Darlar. Jflt n1tt"fMM tbidesi 

ilk kurıun abmı kaymakam adım •Wafaa için topl9Mti 
bay Tahirin gizli beyannamele- ıeaçler *nlan ile dAt'*n 
rile ayaklanan halkın ilk cep- .,ekildiktea - ... kM+et• 
heyi tutmasıdır. Hatırlardadır ki ltre iltiı.k ets' .. d. 
yine o ıırada K6kcen Efe T"ıre llt brt• .a-. •••·le•ı 
mmmda Zencir& kuyu civarın· Wr 1a1a,1e. • IMlll..,. delt-
da ceplıe tutmaflu. Yurdu adım W ..,.. lıle ..-.a. ........ 

Gediz köprüsü .... 
Evvelki gece çöktü, bir kamyon 

yaralı var Düştü- iki 
Enelld gece ..at 21 de iz- ba il edeaıiyen köpril çök· 

mirden Berpmaya gide 49 .... Ye UmJOll devrilmiftir. 
nlUUl'ah kamyon blyik bir Şof6r muaYini t...u ile yolcu-
kaza reçinaİftir. Şof6r Feyzi· Jardan Vehbi •tar surette ya-
llİll idaraiade bulanan kam· rah olarak lzmir •emleket has-
yon Gediz nehri lzerincleki tanesine getirilmişlerdir. 
köprluibl lst6adea geçerken Klprüden re&p Keçmek ya-
Maaifatma qyuı y6kl6 bala- sak eclilait Ye derhal tamire 
- bmyonaa afırhiına ta- batlanmlfbr. ......... 
8. Lütfü Kırdar 

Klla1a,a _,._. ....... 
c • 1 iJet .... Pmtlıııl .... 
heyeti~ doktor bay 
Lltfl Aakaradan pn-
mıza ıelmiftir. Bay Lllfl Kır-
dar barada cl&t 5: kadar 

Bocada 
Kağıt oyunu yasak 
Baca ŞM'bayhj'ı ıaifık b

..... .,.. uyarak yan11da iti-

gün içinde İlbayJığın yedi ka- Ba dlll'lllD Wf181ada ilbay 
zasıaı dolqm11br. Bu dolqma paeral kl1llda imece lllN• 

ekonornsal ve tanmsal sahada tile &rhlerini kahlmnalan için 
araştırma yapmak iıtejinden k•dlldltai lku etmiştir. 
dotmuftur. hbay bu tetkik gezintisi bak-

850 t<ilo metre kara yolun· kında bir yazıcımıza demiftir ki: 
dan ve 80 mil de deniz yolun· - Köyln imece y&nlintı gil· 
dan qarak Bergama, Dikili, venle onaylamıfbr. Vaktı boş 
l\ıieoemen, Kara burun, Çetme, olanlar atekileıiein yardımma 
Seferihisar, ve Urla kaz::- koşacaklarclar. 
larmı dolqmıtlard r. imeceyi klylerde kuracağız 

Jbay geçtiği bütün köylerde baıka kurtulut yolu yoktur: 
•Jle.lerüe kiyliye enerji .... MM,et ••pn.i artbrmamak 
hyarak WMt•••• tarımsu aaı... içia da M lltdlldır. Köyllmis 
dek' faaliyetletiai tak& tt• fek .......... Muvaffakıyet 
en;ştir. Araı~rda ~ te ~-
ma .-e Meı.._ea •-.t&lalille- •1 ıera....a K. Dirik bu- ı 
riein lrhleriei tarlacita IWL-

1 
... ktiıelk lhnierea mıntaka-

ra-aıyacak ~ ........ Mata ,Wecek ve o mıntakadaki ,.. ı••lltt... O,.. t. b· MltGn ka_.,. dola .. caklarclı. 

Isparta 
M 

Enı iyet 

IW a,.laabe.ri tehrimizde te
davi albncla bulunan lsparta 

Emniyet •8cl&re Bay Cemil din 
. vefat etmiftir, ~. ye de

terli bir memurda. Vefatı te· 
C9ılirie lw,alamnlfbr. 

n kadını 
nH~kla yaraladı 
T~ ç..me sokağında 

Yako kızı Neriman ile M-.et 

kama Mliaire ara•lld• kira 
meseleainden kaYga çıkını, Ne
riman ekmek bıçağı ile Müni

rey~ aol kolundan yaralamııhr. 

ELHAMRA İ. Milli Kltllphane 

Y alııız büyük uerlel'de rol alan üç bllyük yıldız 
EDERIK MARCH-lllRY All HOPKINS-PHIUPS HOLM 

tarafından qaiz bir munffaluyetle oynanılan 

Yaşamak korkusu 
Hakiki hayattan mnzu alaa at' ve bia filmi 

llAYe olarak T6rk sinemacahjnml ilk operet filmi 

Kanm Beni Aldahrsa 
Üzerinizde hot bir batıra haraku tarkılan 

tekrar cUaıiyecek•z 
Fiyatlar : SahMa " balkon : 2S .. __. 45 lnll'llf 

v ..... ıc 1ser1r-
1S.30 - 11.JG - 21.JO 

Seanslar 
Kanm beni .aldatırsa 

17 - 20 

.................. 
Hava teblikmini 
Bilen iiye yazdınız 

Yurd aCJıının ne olduğunu 
bilen lzmlrimizln &zveren ev
litları General ismet lnönO· 
nlln gösterdi,ii tehlike karıı· 
smda d~ tubemize mü• 

witttl (Hava tebli· 
Milllrıi ...... ) Oyelijiııe ya-
•• baş1a1rııtlardır. 

Hava telılikuiai bilealer 
üyeüiiae yazılmak içia lıeryal 
(Bir defada ödenmek tlzere) 
kurumumuaa en qajt yirmi 
lira verilmesi llamgeldiğin
den ve müracaat edenleri• 
ile çoğunun ıeraiti bilme
dikleri anlqıldıpdan buna 
alt tartları tekTar yazıyoruz: 

Hava tahllkaslnl 
bllanler UJ•llllne 
yazılmak ••rtlart 

Hava tehlikesini bilenler 
llyesi olmak için: 

A - Her yıl en qağı 
yirmi lira vermeği teahhit 
etmek (Toplama itlerini k0n 
JayJatbrmak için teahhDtler 
her yılın haziranında alına

cakbr. 
B - Haya tehlikesini bi

len l7elere bir \lye numa
ruı ile azel bir ro:ıet verilir 
ve iıi.mleri ajaDıla yazılır. 

C - T eahlaldiini yerine 
zetinniyecelder, Tlrk haya 
kurumuna haber yererek iiye· 
ilkten çekilirler. OyeHkt• 
çekilenlerin isimleri de ajua
la ıaııhr. 
~ - Yirmi liradan atatı 

7anbmda balıımanlar TDrk 
hava kurumunun yardamcı 
llyeai olurlar. Bu üyelere ro
zet verilmez ve İlimleri n .. -
redilaaez. 

D - Hava teblikuüai bi
len üye yaıılmak için Aa
karada Tllrk Hawa kurumu 
merkeziae Nfka yeıfercle de 
Tlirk ba•a kurumu tubele
rine mlraeaat eclilmelidir. 

Teahhlda.&r Jeriae getir
miyecelder Tllrk Hava ku
ramuna haber vererek üye· 
likten çekilebilirler. Seneai 
içinde haber vermeden ai· 
datını vermiyenlerin isimleri 
de a janala yazılır. 

lnciralb 
Ve llıcalara 

Bugünden itibaren oto
bUsler l9llyeceldlr 

lzmir otob&açlileri dün Şar• 
baylıja müracaat ederek bu
giiladen itibaren laciraltı ile 
Atamemaua ahcalarma Otob ... 
ifletmeğe baflamalan için izi• 
iıtemiılerdir. Şarbayhkça ba 
mllracaat kabul edildiğinden 
bu gündea ıtibarea muayyen 
saatJarda lndralb ile Uac.ya 
Otobtiıler İflemej'e bqlıya· 
caktar. 

Numarataj işi 
llbaylığın d6rt kötesinde nu• 

marataj iti dlln akpma kadar 
tamamlanmlf, yapılan teftitt• 
inaan oturan her yapıya numara 
konuldup ............... Alman 
bu iyi soauç iltatiatik a...a 
direkt6rltıpne biidirilmiatD'. 
Haziran ayı içinde ıe..ı yar 
direktörll Ba1 SeWn Sabit Is· 
mire gelerek nilfm UJlml it· 
lerile metg0l olacaklar. Ukter 
rİD a)'lma llçüncü haftU1 ya· 
pdacak , ... ı nlfus uyımua• 
pek az zaman kalmıtbr. -
Şarbayın teftişi 
Şarbay clokt0r Be~et Us 

clh .. ,.. mubtelif 1erleriıl
de prbaybja ait İllfUtl •• 
temizlik bam teftit ela \tir· 
Ôderini hakkı ile ,.,.,_ 

kaldıktu ...... • •.•• ıi· ...... 
-- Kaltve Ye Gazinolarda 
JCAiıt OJWIUIMI yasak etmiftİr· 
Bu karar derlaaJ tatbika haf' 
luacakbt. 

p ..... mm 
ilri aahsta ifyam ile dlrt flP"' 
... iki park bekçi9i Cllall ... 

f nlmıfbr • 
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Hayır Kaya, ·gençlik, sağlıl< 

e neşe seni çekiyor 
" O.m, yaşatmak ve senin bahs ettiği için hoşuma gidi-

aşkına kavuşmak elimde olsa!.. yor ... 
Derin bir ümitsizlikle başını Derin bir gögüs geçirdi, 

arkaya bıraktı düşünceleri yi- mektubu yasdığı üstüne hırak-
ne birbirini kovalamağa baş- tı · · 

ladı.. İşte kaç yıldır insanlı- - Hoşuna gidiyer!.. 
ğın üstünde azim ile çalışmış Hayır Kaya .. Benden bahset-
kendini san'ata vermişti. Ne tiği için değil.. Gençlik, sıhhat 
~ücudunun mukavemetini, sağ- ve neş'e seni çekiyor, gözleri-
lığını ölçüsüz bir yorgunluğla nin yaş izlerini, benden sordu-
kaybediyor, ölüm kendisine ğun Özer Amayı unuttuğu 
raklaşbkça o, sinirlerini öldür- gibi yarın da beni sana unut-
iıek kalbinin sesini duyma- turacak oJursa!. O vakit ha-
.tıak düşüncelerini boğmak yatta tesadüflerin ne kuvvetli 
için çalışıyordu, yeni bir eser rolü varmış derken, bir zaman 
adına unutulmaz bir anım bı-

uzattığm kadehe dudaklarımın 
.takmak, yaşıyan bir ölü olmak · 
eli ateşıni söndürmiyerek göster-
'leğile en güzel eserlerini 

llendinden sonraya bırakmıştı. diğim feragati anacak o rüya-
ÔJmeden adının sevgiyle, yı ona söyliyebilecek misin? 

Yliceldiğini ve muvaffakiyetle Hayır! Gözlerin bu parlak 
ülküsüne eriştiğini görmüştü. camdan tabii hayat gidişine 
Yükseldikçe gurur ve benlik dalacak ve bir rüyanın tabiri 
ondan uzaklaşıyor, çalışma ha- dört dudağın birleşmesile 
Yatında eserlerile baş başa ka- kaybol&cak .. 
lan kendi dünyasında yaşıyordu. Elini kalbine götürdü öyle 

Bütün bu varlıkla insel ar- hızlı atıyordu ki. 
:z.ulardan silkineceğini mi sa- - Unutmak, her şeyi unut-
nıyordu?. Azmine, kudretine, mak, Düşüncemden zekamdan 
Yaratıcı zekasma güvenen bu ve bütün varlığımdan silkine-
adam, kalbinin önünde eğili- rek, çapraşık duyguların dö-
Yordu: Artık her feye likayt ğümlerini bir daha çözülmiye-
hergün biraz daha souyan vü- cek surettette kör döğüm eden 
cudu içinde aıkla çarpan kal- ainirlerimin gerginliği, bitimde 
binin sıcaklıiını mezarında da yumaşatamıyan iptidai bir in-
hulacak sanıyordu.. san olsaydım, mesut ölecek 

Erkul son gticile bu düşün- bu dakikanın hiçliğini bu ka-
celerden uzaklatmak ufak bir dar acılıkla duymıyacaktım ..• 
teselli bulmak istedi. Yapma- Of 'd Ka B" mı em.. ya... ır yı-

cıktan bir telessüm yine du- lan diıi değil bin yılanın ze-
daklannda kıvrıldı • . birli dişlerile yanıyor, kapanlı-
Kayanın qluma lakayt ela- pr ~yor ... &a.11111Diçia-

madığı halde ne kadar aevdi- de bir feyler oynatıyor kafa-
ğini, ve acı duyduiunu Kaya- mın yanklarından beynim bo· 
dan gizlemiş kalbinin yakıcı ıalıyor1.. Dünya karanlık oda 
heveslerini kafasının içinde dönüyor, her ıey bitiyor, ga-
hapıs etmiıti ! · · liba her ıeyden önce ben bi-

Erkul bir hıtırtı ile uyanır tiyorum!. Arna... Ses bofrazın-
gibi döndü parmakları araıın- da kılildı, elini zile dokanmak 
dan mektup sıyrılmııtı eğildi ıçın kaldırdı. olduğu yere 
kiiadı tekrar aldı : yıkıldı. 

Herriot, kah· neyi korumak için arka
daşla ı·ının va tanpervel"liğine sığındı 

Paris, 30 (Ö.R) _:-B.f,fal- daŞıa;-vatanseverliğine sı-
vinin başkanlığı a!tında topla- ğınmıştır. B. Heryo, Flanden 
nan saylavlar Finans komisyo- kabinesi devrilirse kendisinin 
nu, ulusal parayı korumak \'e onun yerine geçmiyeceğini ve 
bütçe müvazenesını kurmak bugünkü şartlar içinde hükii-
maksadiJe hükumete tam sala- metin finansal kalkınma işi 

rını elden bırakmamağa ve 
ülkenin ekonomik ve finasal 
kalkmışı için hükumet tarafın
dan yapılan çalışmaları boza
cak her hareketıen sakınmağa 
onJan davet edecektir. Oda 

hiyet verilmesini isliyen kanun hükumetin vurgunculuğu dur-
pro jesi hakkında Finans bakanı durmak için şiddetle hareket 
B. ]etmen - Marteni dinlemiş- etmesini istemektedir. Bütçe 
tir. Komisyon hükumetin pro- muvazenesinin kurulması ülke· 
jesini reddetmiştir. nin ekonomik düzeltilmesi için 

Komisyon üyeleri tarnfından ı:-erekli görünmektedir. 
bir çok projeler ileri sürülmüş, Paris, 30 (A.A) - Radikal 
bunların ikisi elde tutu 1muş- Sosyalist grubunun parlamen-
tur. B. Malvi iki teklifi toda yaptığı bir toplantıdan 
birleştirerek komisyon üyele- sonra Heryo parti icra komi-
rinin hepsi tarafından onanan tesinin bir toplantısına başkan-
bir tek proje yapmıştır. Bu lık etmiştir. Heryo, hükumetin 

tat··rk 
-·-On bin lira verdi 

Atatürk 29 (A.A) - Atatürk 

hava kurumuna on bin lira ve

vererek hava tehlikesini bilen

lerin başına geçmişlerdir. Ve 
demişlerdir ki: 

Bu ulus en zor zamanlarda 
memleket ödevlerine canla başla 
koşmuştur. istediklerinden daha 
fazlasını başaracaklardır. Tut

tukları yol doğrudur. 
Ankara 29 (A.A) - Ankara 

hava tehlikesini bilen üyeler 

576 yı bulmuştur. yazılmaya ha
raretJe devam ediliyor . 

Ayrılık yok 
Bjr Ermeni gaze
tesinin telyazısı 

ANKARA, 29 (A.A) - Tür· proje büdçe muvazenesi ile istediği tükel Yetkenin spe-
ekonomik yapımın normal par- külasyon manevralarına karşı kiye birinci basın kurultayına 
leme:ıto ar:ıçlarile kurulmasını koymak erg-esini güttüğünü Ermeni dilindeki Türk iazete· 
istemektedir. JJ, l• lande>ı söylemiştir. Kısa bir fikir da- leri delegesi olarak iştirak et-

B. Ren o frangın değerden üzerinde devirmenin bir nıf ıklıgından sonra komite pro- miş olan bay Samlı basın ge-
düşürülmesini değil, fakat An- cinayet olacaiını söylemiştir. !eyi oya koymadan dağılmış ncl direktörlüğüne şu telgrafı 
glosakson paraları deg-erine F,ı d · · k d ve böylecee redikal sosyalist ıan emn yenne geçece . ev- göndermiştir. 
indirilmesini istediğini söyle- let adamı kinı olursa olsun, partisinin şefine güvenini gös- Kurult4'yımız münasebetilt 
miştir B H d d termiştir. ld -· . eryo onun a aynı te - bize karşı göstermiş o ugunuz 

Komisyon gözden geçiril- b' I · 1 - b ı - Paris 20 (Ö.D) - Fransız ır erı a maga mec ur o acagı yüksek kardeşlik muamelesine 
mekte olan büdçede vergilerin inanındadır. saylavlar meclisisi hükumetin kk" d k d 
h f f •kt" d" • ı d t ı h' t candan teşe ur e er en, yur a i letilmesini ve vurguncu- Paris, 30 (Ö.R) _ Finans ı ısa ı ış er e am sa a ıye 
lug-un önüne geçmek için şid- istiyen projesini münakaşa için~ işlerinde Türk Ermeni gazete-

bakanı B. Jermen- Marten 
detli tedbirler alınmasını iste- toplanmıştır. Müzakere henüz )erinin diğer hemşehrilerinden Finan Komisyonundaki görüş-

kt d. devam etmektedir ve mcdis prensı'p ol k ka me e ır. melerin menfi neticesi üzerine ayrımamayı ara -
Paris, 30 [Ö. R.] - Parlc- başvekilin evine giderek olup ancak sabaha doiru oy vere- bul ettiklerini yüce büyükleri-

mento fi k · t bı'lecektir. nans omısyonu ara- biteni anlamıştır. mizle Ankara inkılap muhitinin 
fmdan hükumete tam salahiyet B b k B Fl d · d k Doktorlan tarafından yerine aş a an . an enın o - bizde bıraktıiı silinmez habra 
verici projenin -reddi habe'ri kö- torJarı bugün öğleden sonra yerleştirilen başbakan Flanden I k 

tll tahminler~ y~unubla ympdacalr -.tJavJar Mecff•i top- kazaya tlfnyan kolu paınuJda ve heyecanlarınden hız a ara 
beraber Radikal sosyalist fır- iantısında hazır olmasına mü- aanlı olarak müzakereyi takip bundan sonra da ödevlerini 
kası icra komitesinin toplan- saade etmişlerdir. etmektedir. Lüzumunda söz daha büyük bir anlayıfla ve 

tısı durumu düzeltir gibi ol- Paris, 30 ( Ö.D ) - Paris ti- alacaktır. bütün kabiliyetlerile ifa edecek· 
muştur. Bu toplantıda Devlet caret odası meclisi bütün te- Son dakikada Finans bakanı !erinden büyük şeflerimizi te-
bakanı B. Heryo, Flanden cimer ve endüstrierlere bir bil- B. Jermen Martenin istifa et- min buyurmanızı derin ~aygı-
kabineaini korumak için arka- dirim yayarak souk kanlılıkla- tiği bildiriliyor: larımla dilerim . 

.......•.....•................................................................... , .•........................••...............••••...•••...................................... , .. , 
Büyük Kamutayda Çimento fiyatı 

O, mühendis Özer sizden - Sonu Var-

"''"'J~giii~''''k~bi~;~i;d~''''d~ği;i'kiik''''"' KAabdul hedilen büdçeler .. Çetinkaya D • . ..., .. Y ın attı hakkında izahat verdi 
iŞ ışlerı bakanlıgına uç Ankara, 30 [Özel) - Büy~K°:ıutay toplanbsına devam et-

Ekonomi bakanlığının bir bildirimi 
Ankara, 30 (A.A)-Ekonomi 

bakanlığınca telgrafla yapılan 
sirgüler suretini önemi dola
yısile aynen bildiriyoruz: 

vergilerden tenzilat kabul 
edildiği anda bu tenzilat 
nisbetinde ayrıca bu fiatın 
düşürülmesi icabedeceğini bil
dirmiştim, N t •• t • ı • mektedir. Bugünkü toplantıda lzmir limanı ve devlat denizyolemze gos erı ıyor ları büdçelerile tuz layihasını, serbest meslek erbabından alına

cak layihayi kabul etmiştir. Meclis bu arada Bayındırlık Baka-

1 - Çimentodan ton başına 
alınmakta olan istihlak resmin
den 250 kuruş tenzilat yapıl

ması B. M. M. heyeti umumi
yesinden çıkan kanunla onay
lanmıştır. 

Londra, 30 (A.A) - İngiliz 
kabinesinde yapılacak değişik
liklerin listesi her halde pas
kalyadan bir gün önçe bildiri
lecektir. Ancı.k anlaşıldığına 
göre dış ba'rn<tı C :rn Saymen 
hakanlar k uru!u lordu harbiye 
hakanı lord Hailsham başba
kanlık lord·ı do11inyonlar ba
kanı Tho nn tn rS"y e bakanı 
Pbilips Lis ter hHa bakanı ve 
Mossel bah rıye lo:d u olacak
lardır. 

Dış bakanlığı için ü~ kişinin 
adı geçme!dedir ki bunla lord 
Eden eski Hindisan askraJi 

Londrada 
ngiltere v e Aln1anya do
nanma işlei9in i görüşe

ceklerdir 
BERLiN 29 (A.A) - Haber 

Verildiğine göre donanma hak-
kında İngiltere ile Almanya 
ara •tnda yapı!acak müzakere
lerin tarihi 4 Haziran olarak 
beUi edılıniştir. Müzakereler 
londrada Yapılacak ve Alman 
nıurahh 5 heyetine bay Ribent
~op b:ı...,kanlılı: edecektir. Heye-

murahhasayn Amiral Şustcr 
korvet kaptanı Fon Kider le~ 
ve Almanyanın Londra Ataşe
navalı yüzbaşı Vesner dahil 
bulunmaktadır. Alınan h eyeti 
nıl urahhasası haf ta sonunda 

ondraya 2'İdccektir. 

! lord Halipaks ve Hindistan · A dı k d 
üyenet2'eri Samuel Hoaredir. mnın Vl!rgı Y n hattı hak ındaki izahatını a dinlemiştir. 

Lod Eden her kes tarafından v . elo Cas 
çok sevilen bir şahsiyet olmakla enız s us Bu kanunun hükmünün bir 
beraber onun uluslar kurumuna 
fazla dayanmak yolunda çok 
ileri gitmesinden korkuluyor. 

B. Neville Çamberlain finans 
bakanlığında kalacaktır. Lord 
Eden dış bakanı olursa B. Mak
donald onun yerine mührü naş 
Jordu olursa Con Saymen onur-
sal fahri ödev alacaktır ki bu
günkü sağlık durumu bakımın
dan bu doğru o!ur. B. Loyd 
Corcun kabineye girmesine ih
timal verilmiyor. 

Çukurovanın 
Ekinleri 

Mersin, 30 (A.A) - Çu
kurovanın ilk arpa ürünü dün 
limanımızdan çıkarılmıştır. İtal
yaya gönderilen bu 90 tonluk 
yeni ürünün kilosu 3,5 kuruşa 
sif .. olarak satılmıştır. 

Urün vapura yüklenirken tö 
aen yapılmıştır. 

ouvrda 
Londra 30 ( A.A ) - Dün 

saat 11 de denizde yüzen bir 
otomobil ile boğazı geçmek 
üzere yola çıkmış olan Alman 
Jal ob Boule saat 19,20 da 
Douvra gelmiş ve halk tarafın
dan alkışlanmıştır. 

OsmanlJların son sadrazamı Tevfik 
paşa böyle diyör 

Iıtanbul, 30 (Özel) - Osmanlı impara ' orluğun son sadrazamı 
Tevfik paşa haftalık bir mecmuaya beyanatında Venizelosun 
gençliiinde casusluk yaptığını ve Osmanlılal'ın Lefter adlı bir 
memuru olduğunu ıöylemiştir. 

Haziran 935 tarihinden itibaren 
meriyete başhyacağı kanunda 
musarrahtır. Metin l Haziran 
935 tarihli resmi gazetede 
bittabi çıkacaktır. 

2 - 119-4-35 tarihli ve 909 
sayılı telgrafımda gösterilmiş 

şartlarla çimentonun tonunun 
25 liraya satılacağını ve 
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B u G u N 
Senenin en şen ve en güzel iki büyük filmi birden 

TALI KUŞU KED YAGI 
Gustav Frölich - Maria Solveg 

Şen şakrak ve şarkılı filim (Almanca) 
. 

. Harold Lloyd - Una Merkel 
iki saat mütemadi knhkaha (Fransızca) 

Ayrıca FO ~S 'Unya hava 
• r777XL:///,,/.L; ~'L/./Z "L7TLZZZZZZZZ.777J.L.7Z7J 

DIKKAT : Giinlcrin uzama .. ı dolayısilc seans saatJnrı da deıTişmistir 
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. Ya'nız son seansta gelebilen 

seyircilerimizin iki filmi birden görebilmelerini temin için çarşamba, perşembe, cuma günleri 
21.15 seansında "Kedi ayağı 11 filmi diğer günleı de "Tnli kuşu" fi mi gösterilecekt ir 

Ucuz fiyat - Serin bir salon - iki büy'1k filim 

Hergün her seansta 25, 35, 5 

3 - Birinci fıkra metni va
ziyete nazaran 1 haziran 
935 tarihinden itibaren çi
mentonud ton başına fiya
tı 20 liraya indirilmiş ol
mak icap ettiğinden vaktin 

darlığı hasebile alıcılann huku

kunu temin edecek tedbirlerin 

alınması için şimdiden bildiri-
yorum. 

4 ·- 909 Sayılı Telgrafın 

esasları dahilinde 1 Haziran 
935 tarihinden itibaren çimen-
tonun ton başına 20 liradan 
satılmasının temini ve inhası 

rica olunur. 
5 - İstanbul, İzmir, Ankara 

valiliklerine ve sureti malümat 
için diğer valiliklere. 

İktısat vekili 
Celal .. ··· ·· 

Erbeylideki 
Andac 

::. 
Erbeyii, 30 (Özel) - Er-

beyli istasyonunda istila gün
lerinin kurbanlnrını anmak 
için bir andaç yapılması ka
rarlaşmış ve andaçın temel 
atma resmi ~ apılmıştır. 
Andaçın yapılmasında Bay 

Ahmet Sarı ile incirciler koo
peratifi öncü olmuşlardır. Bu
rada 114 Türk şehidinin ha
tıraları vad olunacakbr. 
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Meyrutlyetten önce ve ~onrakl Arnavutluk vak'aları 
Yazan : Siilev~a::n. Sı:r:ıı·ı --6-

Şemsi paşanın yıldıza gönderdiği layiha Arnavut-
luğun ne kadar berbat birhaldeolduğunu gösteriyord ı 
Abdülhamit Arnavutları koıskusundan hirrıaye ederdi 
Hamisen - Aaayitin mu

hayyel, satvet bükümetin zayif 
bulunmasını arzu eden bir ta
mık eşiranm maili intizam 
olan abalii mutiayi dairei 
itaattan çıkarmak ve hükumeti 
küçük ıöstermek gibi bir 
takım denaetkarane muame-
1.Ata ictisar ettikleri halde 
buralarının memurin bükü 'Jletçe 
nazarı Likaydi ile bakılmış 
bal11D1Daaı ve meıeli fırka mer· 
kezi olan MetroYiçe kazasında 
hüktimetin v\icut ile ademini 
aeyyan bir hale plmeaine ae-
beltiyet yeren ve ahalii Hıris
tiyaaenin bir kısmını himay.e 
mnmında ıoyan ve kıamı dı
jeriai fidyei necatla tecrime 
dlr'et eden Hilseyin [•] namı 
diğer Haıi denilen ıahsı teri· 
rin hükümete karşı olan şu 
muamelei küstahanesinin bili 
miicazat kalması durendişanı 
memleketi teşneKinı asayııı 

blyftk bir fütura ilka etmittir. 
Sadiaen temiai asayiş tab

IİIİ emvali umumiye için teıkil 
edilen jandarma taburlarının 
bllaile mensup vazife naşinası 
ipa ve eşkıya ile hemhal bir 
takım edani ile doldurulmuş 

bulunması bu kabil jandilrma
nın Amirlerine kartı gayri muti 
•• serkeş bulunmalan .e bi
bakkın şayanı merhamet ve 
lümaye olan gayretkeş bir ta
kım 11eferan ve çavuşların hüs
ail istihdam edilmiyerek yeise 
düçar bulunması. . 

Sabian - Emvah umumıyeı 
devletin en mllhim bir kısmını 
teşki eden aşann bir takım eş· 
rafm yedi ifasbından kurtula
mayıp mekel ittihaz edilerek 
Kosva mal sandığım ebedi bir 
mahkümiyetle pençei kahırla-
nna alan erzak askeri müte
alalütlern:e mensubiyet iddia• 
lile tekuiti lizimeyi aekten 
vermeyip bir takım ıenedatı 
mahsusanm kırma usulünü ibda. 
ile mal sandıjını borsa oyunu
na çevirmek istemeleri gibi 
külliyen muKayır rizayı ili şu 
ahval nameşrua gerek aıayış 
umumiyenin muhtel olmasına 
ve gerek milyonlarca emvali 
umumiyei devletin bakayada 
kalmasını badi ahvali müessife
dendir. 
. . . . 

Benecizir vukubulacak ma· 
rmabmın ittihazı husuıundabi
maye ve muaveneti celilelerini 
illerim. 

1 - Bir hali iptidaide ka
lan Arnavutlann zekai ve fit
rinin envan maarifle tenvir ve 
tezyin edilmek üzere hissei 
maarifin mahallince sarfeclil
meaine müsaade buyurularak 
ukeri ve mülki bir takım 
mekatibin tesisi ve mahallince 
sarfıoa akdemce müsaade 
edilmediğinden dolayı 10 se
nedenberi ita elmeme 'ete olan 
hissei maarifin hüsnü c;bayeti 
esbabının istikmal edilmesi ve 
çünkü balada arzolunan ciheti 
izimeden dolayı Arnavutlarca 

[•] Bu adam at üzerinde 
Metroviça çarıısının ortasmda 
ppegündüz kuyumcu Y orgi 
namında birini öldürmüş ve 
yavaş yavaı yürüyerek hükü
met konaiumı önüne gelmiş 
w bik6mete meydan okurca
.ana 3, 4 el rüvelftr attıktan 
..... nı..me kap•nmat 
Jıtik6m 

1 

adeta bir oyuncak hükmüne 
girmiş olan fecayi katliye
den seneden seneye nü-
fus mühim bir tenakus ! 
ve zayiat vukubulmakta oldu
ğunun devairi resmiye kuyuda
tınca muhakkak bulunması. 

2 - Priştina sancağı için bir 
nümayış ve meşiyeti askeriye 
olarak 2 tabur piyadenin refa· 
kah acizaneme tayin ve indeli
cab llJUDgeleıi makbuz irae 
olunmak üzere mevakide bulu-

nan süvari ve piyadeden talep 
olunacak kuvvetin itası 

3 - İpek sancağmda eshabı 
cnrtım ve cinayetin kesretine 
ve diğer kazalardan firar eden 
erbabı cinayahn mahalli ihtifası 

bulunmnsma mebni bu kuvve
tin 3 tabur piyade ve iki sü

vari bölüğilne ibliğı. 

4 - Kan gütmek nıesele
sioden dolayı baı:ı kabail bey-

ninde hasıl olan tezad ve ni
faktan yekdiğerine karşı ta-

haffuzi ve tedafü harekatta 
bulunmak üzere (Blok Horvz) 
mazgaJlı kirgir olarak inşa ey
ledikleri kulelerin bedmü tah
ribile şekavet piıelerin melceü 
penahı olan ve hükümeti aeni
yenin küçük müfrezelerini me
aaisini akim bırakan bu kabi~ 
ilticagihı şekavetin bl\tün bü-

tün ortadan kaldırılma 1na mü
saade buyurulması ve badema 
bu kabil mşaata meydan veril
memesi. 

S - Esbabı aübutiyenin fik
tanından ve abalii mutiayı nü
fuz ve kuvvetle tehdid ve iha
fe ettiklerinden dolayı maha· 
kimi adliyece düçan mücazat 
ettirilmesi kabil olamıyan bir 
takım eşiranın Üsküpte olduğu 
gibi idareten ve siyaseten nef
yi ve tağribi 

6 - Münafıkperestanın ef
klr ve deaaisi mefıedetkira
nelerine meydan vermemek ve 
bu kabil üşeranın teıiri nüfuz
lanudan tehaıi etmiyecek er
kim askeriyeden binnin muta
sarrıflık ve dirayet ve şeca
atle salabeti diniye ve istika
metle maruf ümerayi askeriye· 
den birkaçının kaymakamlık
lara tayinile asayişin bihakkın 
takririae kadu muvakkaten 
olsun şu iki livanın hüsnü ida
reıinin temini 

7 - Herbiria! bir kabiyle 
ve müteneffizeye mensup ve 
adeta hamii eşirra denmeye 
seza olan zaptiyelerin diğer 
taburlara nekil ve becayiş et
ettiri.erek başlıca hükumeti 
aeniyenin vuıtai icraiyesi olap 
böyle bir kuvvei icraiyenin 
tathirile vazifesinde imiria 
emrine münkad, itg6zar bir 
taburun teşkili ve namü 
şanı kalmıyan icraatı hükUınete 
taze hayat verilmesi gibi te
dabiri acilenin serian ittihazı 
muktezayı hikmeti hükümettir. 

. . . . . . . . . . . 
işbu varakayı rukiyeyi fariza 

cebri menfaat zımnında kale
me alınmış bir klğıt değil, mu
habbeti vataniye, gayreti diniye, 
ubudiyeti samimiye, sadakatı 

müftehire ilçaatile yazılml.J bir 
ubudiyetnamedir. Lütfen şu 

çakiranemin nazan 

mma iotirham eyle im olbapta. 
Memuru mahsus 

Liva: ŞEl\151 
Bu ıs'alıat layihasının tah

lil ve tef sirinc biJınem lüı.um 
var mı? Bu layiha 316 se
nesinde Kosva v~lAyetinin vi
llyet merkez~nc en yakın 
olan Piriştine s:ıncağınm hu
susiyetlerini çok güzel te· 
barüz ettirme' tedir. 

Piri tine denilince h3tıra 
beıyabau, vahşi sabu"miirur 
dafılarla muhat bir yer de
jildir. Kosva ovasının en 
zlimrlidia bir köşesinde ve 
timendifer hattına takriben 
bir saat meıaf ede k in şirin 
bir kasabadır. 

Burada nüfuzu hükumet ol
maz, burada caniler tutulmaz, 
burada tekalifi devlet tahsil 
edilmeue Arnavutluğun diğer 
kaza, nahiye ve köylerinde 
neler olmazdı. 

Bu layıba her halde çok dik
katla okunmağa değer bir ve
sikadır. Bunda yalnız ha kın 
değil, hükumetinde mücrimiye
ti açık bir surette ifade edil
miştir. 

Netekim layıha nihayetinde 
vatanın selametinden bahsedil· 
mittir. Asıl garibi şu durki; 
son dakikaya kadar aşağı yu
karı Arnavutluğun bütün dert
leri şu çerçeve dahilinde mu-
talaa edı e bilir. Mektep yok, 
yol yok, medeni hiç bir vesait 
yok ... 

Bu yoksuzluklann içtimai!e 
cinayetler, kan dava1an. isyan
lar, ihtilaller de\oam edib dur· 
muştur. 

Bunun içind;rki Jibon nam 
müverrih yüzlt-rce sene mukat· 
dem (Arnavutluğun ahvali da-

hiliyesi, Afrikanın ahvali dahiliye-
ıinden daha ziyade meçhuldur.) 
demişti. Bu meçhuliyet Kutbu 
şimalinin soğuk topraklarındaki 
mechuliyet demek değildir. Bu 
meçhuliyet Arnavutluğun her 
kasabasında, her mevkiinde 
ayn ayrı dertler, ayn ayrı ya
ralar bulunduğunu ifade et
miştir. 

Bunları görmek, bunları kav
ramak v~ tedabir ittihaz etmek 
her halde mabeyinin ve teva· 
biinin boş kafalıklariyle müm· 
kün değildi. Netekim bunu 
1842 de Rusya Hariciye nazırı 
ıngilız ıefiri kont V evil Rode 
fU ifade ile anlatmıştı: 

- .Soım ı1ar -..... Ji;i·y;··:·H;ı;~·ş· ... 
Davası 

Canevre, 29 (A.A) - Uluslar 
sosyetesi ienel sekreteri ha
kemlik işini düzeltmek için Ce-
nevrede kalmış olan Habeşiı
tanın Paris elçisi ile görüf 
m"ştiir. 

Genel sekreter hakem ko
misyonunun toplanma tarih ve 
yerinin kararlaştırılması hak .. 
kında her iki tarafa yardımda 
bulunmayı teklif etmiştir. 

ltalyan mahafili 
Endişede bulunuyorlar 

Roma 30 (Ö.D.) - Fransız 
frangının vazıyeti ltalyan finans 
mahafilini çok endişeyy~ dü
ştırmiıştür. Frank altın esasına 
en sağlam olarak baih bir pa
ra idi. Bunun değerden düş
mesi veya düşürülmesi ltalyan 
hükiımetince altın esasına baih 

nileu Liretin ize-

Verem kadar korkunç 
Kanser yenilecek mi? 

Bir bilgin korkunç hastalığın mik
robunu ve serumunu keşfetmiş 

-------------------------------..... --~~------------l(IM Y AGER REVELIS KANSER MIKROBUNJ 
NASIL BULDUGUNU ANLATIYOR 

Fransız kimyakerlerinden B. 
Revels kanser mikrobunu bul
duğunu zannetmektedir. Eğer 
bunun gerçek olduğu anlaşılır
sa, bir kanser serumu yapıla
bilecek ve milyonlarca intıan 
sonsuz iz iraplar içinde &lüm
den kur•ulacaktır. Yazık 
ki çok defa buna benzer umut
lar boşa çıkmıştar. Fakat bil
ğinler yine yoru'madan çalıp
yorlar. 

Kimyaker Revelis, kendi he
sabına şüphe etmiyor.Kanserin 
mikroplu bir hastabk olduğunu 
ve bu mikrobu ketfettiiini kat· 
iyetle söylftyor. 

Onu g6rmiye gittiğimiz za
man B. Revelin sol elinin şa
hadet parmağındaki bir kesi
ği alkolla yıkıyordu! 

- Çok ihtiyatlı olmak ge· 

korktuğum 

kanser mik
robunu ni
hayet top· 
rakta bul
dum. Şim
diye kadar 
havada ve 
ıuda boı 
yere aramış
lardı. Kan
serli enaİce• 
de ise eou 
ketfetmek 
imkansızdır. 
Zira mikrop 
orada inhilil 
halindedir. 

" Keşfim 
hakkında fen 
akademisine 
iki bildirim 
yapılmıttır . 

Y.illc Juif kemse;· Enstitüsii dfrektoı·ıı Dr. Roussy 
rekl Dedi. Bu melon hayvan- Bence kanser mikrobu bir 
Jar öyle salgındırlar ki... bakteri olmaktan ziyade küçük 

Bu "Melun hayvanlar,, de- bir mantarcıktır ve bu basil 
diği kanser mikrobu idi. Elde ile verem ve cüzzam basili 
ettiği ~ikroplan mikroskopta arasında benzeyiı varclar. 
bana gostermck için alevden işte bu .salondadır ki niha-
geçirilmiş bir cam üzerine mik · yet bekledijim baprıp ka-
rop mahl~lün~en bir damlayı vuştum. Parasız olduğum için 
akıtb ve uıerıne ba,ka bir cam araştırmalanm uzun sürdO. 
~oyarb~k dyapıştırdı. Camın ftze- Kanser mikrobunu keşfetti· 
nne ır amlada çin mürek- .. . • • . • 
kebi attı. Gözünü mikroskopa gımı ısp~t ıçın onu zerketmek 
d~y~yarak .ıinıdi şaşılacak bir ~cap etti •. ~eticeler kat'iyen 
gorun takıb ediyorum : Kra ınandırıcı ıdı. Bakınız: Bana, 
fon üzerinde beyaz çöpler baş masa üzerindeki tİ.feleri gös-
döndürücU bir hızla dönüb do- teriyordu. BlU'ada korkunç şe-
laşıyorlar. Birbirine çabyor, kilde gemirilmiş et parçaları 
çarpışıyor, aynlıyor ve inanıl· alkol içinde saklanıyordu. İfte 
mıyac:ak bir hayatiyet gösteri- kanserli bir tavtan kulağı, kan-
yorlar. .aer çıbanı taflyan bir tavşan 

ÖIUm taburları karaciğeri, işte ciğerdeki kan-
BiJgin bana izahat veriyor: ser çıbanları. 
- Bunlar müthiı feylerdir. - Mikrobu bir dişi kediye 

Ölmek b!lmezler. Yalnız, üç prınıa ettim. Hayvan kansere 
aydan ben Jovel suyu içinde tutuldu. Sönra memeıi üzerin-
tutuyorum da gene ölmiyorlar. de çıkan kanser çıbanım te-

Bunlarla da yeniden tecrübe davi ettim. İıitiyor musunuz 
başlıyor. Öldürücü mikroplarla tedavi ettim! 
dolu bir darnlayı nakletmek Bu "Tedavi ettim" sözllnü 
için kimy~kerin kullandığı kü- ıöylerkeo Revel'in sesinde bil· 
çük çubuga korku ile bakıyo .. k b 

ı b yu ir harar.et vardı. Göıle-
rum. nsan urada kendini · d d 

Ö 
•• •• J b. nn e e, bir ümit degw il bir g ıe goru mez ır düşmanın k , • 

göıeti altında duruyor. Fakat at iyet ıçı gördüm. 
işi gördükten sonra çubuk Zafer teblJfjl 

l d Şimdi Reveli'n tecrübel~rini 
heınen a ev en geçiriliyor. d 
Şiındi mikroıkopun adesesi yaz ığı defter üzerine eiilmiş 
alhnda ölüaı taburlarrnın; bulunuyorum. 
üç ay J avel ıuyu içinde kal- " 11 kanunuevvel 1934 de 
malarına rağmen, inanılauyacak mikrob şırınga edilen iki kö-
kadar faal geçidini seyredi· pek üzerinde yapılan müşahe-
yorum. deler: 

On dokuz yllhk Memesine 4 santimetre mik-
blr takip abı Re•eli basil kültürü ıınnga 

B. Reveli anlabyor: edilen köpekde, dordiincü 

Kanser mikrobımıı uulaıı kimyaker 
Rovelis 

dik, daimt sur.ette akan 
iltihaplı yaralar göriildü. 

68 gün ıonra yine buna ben
zer, fakat daha sert bir di · 
ğer çiban giSzüktil. İkinci kö
pekte buna benzer müşahe

deler yapıldı. Mikroskopla ,,
pılan muayeneler kanser oldu
iu kanaatım veriyordu. 12-2-35 
imza! Dr. Sigo., 

Gerçe bu zavallı hayvanla
rın böyle iztirabh tecrübelere 
tabi tutulmuı acıklıdır. Fakat 
düşünmelidir ki bir hastalığı 

tedavi edebilmek için insanın 
ilk CSnce onu tanıması ve bir 
an için fenalık kudretleri ye

rine geçere hastalığı yarata 

bilmesi a-erektir. Ondan son
ra zaferli bir mücadale açabilir. 

Kimyaker Revelis kanser 
hakkında korkunç tafsilat ye• 

riyor: Son yıllarda bu hastalık 
çok ilerlemiştir ve yaptığı kur
banlar veremi geçmek üzeredir 

Fransada her altı dakikada bir 
kiti kanserden ölmektedir. Her 
altı dakikada. aylarca ıüreD 

anlaıılmaz iztiraplardan ıonra, 
bir inaan kaneere kurban git
mektedir. 

Fen için kadın ledaller 
Kalplerinin isteğini kabulde 

muhakemeleri erkeklerden dr 
ha çabuk yilrüyen bir çok ka
dınlar bilgine yazdıkları melr 
tuplarda keıfinin kendileri üze· 
rinde tecrübe edilmesini iste

mişlerdir. Sevdikleri kimselerin 
kansere kurban gitme~indeıı 
umutsuz kalan iki gen~ }udı· 
nın mektuplarını gördük. Tec
riibeleri duymuşlar ve hiç kork
madan, okşıyacak kimsesi kal
mıyan vücutJarım, ölümün elle
rine teslim etmeğe hazır bu· 
lunuyorlar. İntihar etmek içİD 
değil, insanlıia hizmet için. 

Bunlardan biri9İ diyor 
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Looy, gece geç vakıt olma- Her birinde ayni mobilya,'" 
sına rağmen çok kalabalık bir ayni biçim kimseler vardı: ha-

o 

ş ır e va adetler ya ıyor 
Hergün beş kelime 

On dördUncU llste 
1: 

Sulsa nedir biliyor musunuz? 
c.ad :.le de otomobilini durdurdu. sırlar, bir yatak, yarım dü:zina 
Burada geceleri hep dışarıda kadar küçük kızlar. 
Yaşayan ÇinlHerin arasında Gene Kam ve Loy ile diğe-

Tevazün - Denklik 
Örnek: Devlet yönetiminde 

tiyatro, sine ve dansinglerden rini otomobilde bırakmak icap 
Yeni çıkmış bazı Avrupalılar da etti. Fakat hiç bir nizama tabi 
\'ardı Buranın hususiyeti şudur olmıyan bu "ır.isafirleri,, evle-
ki açık havada tezgahlardan rinden serbestçe çıkıp gittikleri 

l için otomobildekileri ziyarete 
ıa ınan yemeği herkes kendi 
atonıobilinde yer. Looy kızar- gitt ler ve kıskançlık yızünden 

onlarla saç saça, baş başa gel-
Bış, souk kestaneler getirdi. diler. 
unları oynak parmaklarile Boret bunu çok tuhaf bulu-

lorla Morganm ağzına soku· yordu. 

Yordu. = Loyu yola koymak için 
Boret Uç kadına otomobilde böyle lazım. İyi bir dayak ye-

beklenıelerini emretti ve arka- dikten sonra çok aşık olur. 
~lanaı bir dehliz gibi dara- Dayağı bir başkasından ye-
E•k aokaklardan ıeçirerek pis- mesi benim hesabıma daha 
likler nz rinde köpeklerin bo- az yorucudur. 
ia:daıbğı mendebur bir soka- Renuçi de, yeni tanıdığı ka· 
~· çıkardı: dınla geçirdiği bir saattan son-

- Burada Çinlilerin afyon ra, bu usulün mükemmel oldu-
&ubukhaneıini göreceksiniz ! gv unu temin eiti. Yalnız Kam 
dedi 

B o gece aşıkının kolları arasında 
. urusı sağlı sollu, birtakım 

duygusuz, heyecansız duru-
ı~sanlann sıralandıkları bir ge· 
çıtti. Otuz kadar sefil, afyon yordu. 
lütcn çubukları ağızlarında Şimal doğru 
olduğu halde, t htadan bir Bangkok ile şimali Siy m 
Yastık üzerine etsiz ve arasındaki münakaleyi temin 
gaşyolmuş yüzlerini yaslamış- eden demiryolu Avrupa tren-
lardı. Jeri kndar rahattır. Yetaklı va-

- Bunlara, dedi Boret, bir gonları, vagon restoranları var-
afyon çubuğunu 25 kuruşa sa- dır. 
tarlar. Birçoğu için bu, günde- Bir pazar akşamı Morga 
lik kazançlarıdır. Fakat yemek Rcnuçi ve Kam bunu bindiler. 
Yemektense afyon çekmeği ter- Trende değilse de, iskelede 

lerek beni aldı.Gvadiil kebirle 
Trianayı geçtik.Agav kayalık

ları yakınında fiç adam önü

müze çıktı. Hanrik, bunların 
növbetçiler olduğunu 
söyledi.Gözcüler reh 
berimi tanımış ola
cak!ar ki selamlı yarak 

bilirler dedi. 
Bu iş te bitince iki knvga• 

cıya navajas adı verilen bıçak
lar verildi. Hakem rolunü a-ö
ren adam bağırdı : 

- Başlayınız. 
Kımıldamadılar bile • • Sade

ce elJerindeki bıçakların panl
bsı görünllyordu. Seyirciler 
sabırsızlanmağa başladılar. Kan 
görmek isteyorlardı. içlerinden 
bnzıları bağrıyordu : 

- Haydi korkak hayvanlar 
başlayın ... Sizlere mi horos de· 
niyor. Tüylen yolunmuş miskin 
tavuklara benziyorsunuz. 

İçlerinden biri kızarak ilk 
darbeyi indirdi. 

- Anda {haydı gayret) 

bütçe denkliği birinci şartbr. 

2: 
Mütevazin - Denk, denge· 

şik 
Tevzin etmek - Denkleş· 

tirmek, dengeştirmek 
Örnekler: 1 - Türkiyenin dış 

tecimi dengeşiktir. 
2 - Denk bir bütÇe, esasbr. 
3 - Bütçemizi denkleştirin· 

ceye kadar ne çektiğimizi biz 
biliriz. 

3: 
Muvazene - Denge 
Örnek: Arkadaşım denge-

sini kaybederek düştü. 

~ 4: ,,; 
Merkezi ıklet - Deng y 
Örnek: Fransız parlamento-

sunun dengeyi şimdi yarı· sağ

dadır. 
5: 
Taziyet - Başsağlığı 
Taziyet ebnek - Başsağla• 

mak, Başsağlığı dileğinde bu

lunmak, Başsağlığı dilemek 

Örnekler: 1 - Bütün bükü· 

metler Marşalın 'ölümü üzerine 

Polonyaya başsağlığı telg.rafı 
çektiler. 

cih ederler. Morga bu çamur- çok kalabalık vardı. 
lukta bir kadın yüzü göremedi, Yeni dostlarına istasyona Sulsmım sommu bekli11en .Andaluz kızlan 

2 - Size, başsağlığı dilerim. 

Not: Gazetemize gönderile

c:ek yazılarda bu kelimelerin 
Osmanlıcaları kullanılmamasını 
rica ederiz. 

hepsi erkeklerdi. Bazılarının kadar refakat eden Boret: 
elbise olarak eski bir çuvı:ldnn - Budanın himayesi altında 
yapılmış bir peştemnldnn bı:ş- seyahat ediyorsunuz! dedi. 
ka birşeyleri yoktn. . Ve birinci sınıf vagonlardan 

Morgat kalbinde sonsuz bir birinde, bir sürü halkın saygı-
acılık duydu. hırını toplıyan üç ihtiyar ra-

- Gidelim, dedi. Bu zaval- hibi gösterdi. Loy bile, mü-
lıları görmeyelim. hendi i ucakladıktan sonra, 

Bore sözünü kesti : mukaddes lıompartimam :üya-
- Yalnışınız var. Bunlar rete gitti. Tren hareket eder-

abdallaşmışlar dır,fakat mes'ut ken halk secdeye yattı. Ra-
durlar. Şunun saadetli gülüşü- bipler de pençereden onlan 

.. ne bir bakınız. takdiı; ediyorlardı. 
Dişleri dökülmüş, kadid ha- Tren, içinde krdeklerler ve 

linde bir ihtiyan gösterdi. çıplak çocukların kardeş gibi 
Doğru idi. Bu adam aülümse-
Yordu 1 • oynaştıkları çamurlu bir kana-

li Jm kenarından yavaşça gidi-Oromobilde üç kadın şeker · 
A k yordu. Mukaddes rahipleri gö-

Pastaları yutuyorlardı. rtı türen trenin geçdiğini görmek 
gcoıi azıya alan Loy şekerli 

için bütün halk sıralan-
~ rınaklarını Morganın ağzına mışh. Her pençcredde on baş 
ayadı. Renuçi dirscğile Kamı b 

dürttü, fakat o, istihkar dolu gözüküyor, kanal baştan a-
hir bakışla karşılık verdi. şa kayıklarla dolmuş bulunuyor-

du . Saygile iki kat olan 
Boret arkadaşlarına baktı: vücutlann ağırlığı altında .şu 
- Haydi şimdi Nel kalesine narin kayıklar suya batacak 

bunun ne olduğunu bilmiyor gibi oluyorlardı. 
~usunuz? Fransada, Ren şeb- Hava limanının bulunduğu 
tınde ahlakın takb h ettiği ve Don Muauida Tirenin ilk du-
Polisln vakıt • vakıt ziyaret ey- ruşunda ayni geçit tekrar baş-
lediği bir eve bu isim verilir. ladı. Tayyareden indikleri hal-

Bangkok'taki Nel kuleleri de nihayet kendilerini Bong-
o kadar çoktu ki bütün bir koka getirecek bir Tirenin 
kalayi koruyabilirlerdi! Şehrin geçmesini bekleyen Avrupalı-
köşcsinde, uzun bir yol bo- lar sahneyi hayretle seyredi-
Yunca, hirbirine benziyen ah- yorlardı. 
Şap barakalarını dizeleyorlardu. - sonıı t:ar -••• 
k ••••••·•·•••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• anscrdcn ölmüştür. Artık be- lnmadan bunlara cevap vermek 
niın için bir aznp olan haya- istemiyordu. Henüz . yetecek 
lırnın insanlığa· yaramasını is- kadar serum tophyamamıştı. Bu 
liyorum !,, bil 

sırada, belki de kurtarıla · e~ 

Sevll • • • ayıs çekidiler. Orada bizi bekliyen 
•••••ııaıııııaın•••••••• b b' d'k U k 

İspanyanın Sevil şehrinden: arabalardan irine ın ı . za -
Guvadüülkebir kıyılarına yas- tan eski bir çan kulesi görün-

lanan bu şehir, dünyanın en dü. Hanrik kilisece yasak edi-
esrarh hayatmı sinesinde ya- len düellonun bu din çatısı al-
şatmağa alışmışhr. Bütün şe- tında, San lpons manastınnda 
birlerde hayst gün doğumu ile yapılacağını söyledi. Oraya ge-

lince kapı l>nllnde kalabalık başlarken burada batıdan son-
ra başlar. Küçük otellerden toplanmıştı. Hanrik benden al-

Santa kriz mahallesinin dar dığı bir miktar parayı elebaşı-
ıokaklarında lspanyol şarkı- lara taksim etti. 
Iannın ahengi ile titriyen eski Dülloda bulunmak için adam 
arap evlerinden şehrin büyük başına 50 peseta duhuliye ve-
caddelerine akın eden baik riliyor. 
bol elektrik ziyaları altında Toplanan parayı kazanan 
hareketli, gürültülü ve renkli alıyor. 
bir dekor varatırlar. Bir dans Manastıra girdik. Burası bir 
salonunda Hanrik adlı bir :-ingi andırıyordu. Dıvarlara 
rehbere rastladım. Bana Sevilin konan kandillerin ışıgı manaa-
en az bilinen hususiyetlerinden tıra iarip bir manzara ver-
birini gösterecekti. Gizli dev- mişti. Ringın bir tarafında Cı-
let esrarını tevdi ediyormuşca- tanmardan bir gurup, diğer 
sına kulağıma şu sözleri fı- taraftan ise Andaluzlular bek-
sıldadı: Jiyorlardı. Birbirinden güzel 

- Size yabancıların asla İspanyol kızları her iki gu-
görmedikleri bir şey göstere- rupta yer almıştı. Hanrik şu 
ceğim. Her şeyden önce sizden izahatl da vermeyi unutmadı: 
emin olmak isterim. Göreceği- Duellonun galibi yalnız ka-
niz şeyi buradan gittikten zanmaz. Rakip taraftaki ka-
ıonra yazacağınıza söz veriniz. dınları da kendi tasarrufu 

- Peki öyle olsun dedim. altma alır. Onların bütün var-
Merakımı fazla tahrik olacak, lığı Sulsa galibinindir. 

ayni gizliJiği artırarak dedi ki: Az sonra ötede soyunan iki 
- Sulsa'dan bahsedildiğini adam göründü. Maçı bunlar 

hiç i~ittiniz mi? Bu müthit bir yapacakta. Ringe girerek bağ-
şeydir. Devlet kanunları ile daş kurdular. Her ikisi de 
yasak edilmesine, zabıtanın bil- demir halkalarla yere mıhJan-
tün takibatına rağmen bu eski mışlardı. Yalnız vücutlarının 
Andaluz adeti hAla hüküm sü- yukarı kısmı ve kolları aer· 

Tabii, B. Revelis bu teklif-
leri kabul etmedi. ]nsanlar 
Üterinde tecrübe yapmadı. 
Fakat bu mektuplardan duy
duğu heyecanı gizlemiyor! 

rüyor. bestçe oynıyabiliyordu. Abdal 
cek insanlar ölüyordu. Sulaa nedir bilir misini? Bo- Abdal bakışlarından çok sar-

Nihayct bir gün yalvarmala- ğa dövüşlerinden kat kal üs- boş olduklan belli idi. Bu va-

- Kadın kalbinin özvcren
liği tükenmez bir hazinedir. 
'f ecrübelerimi, bana ilk serma
Yeyi veren bir kadının özve
tenliği sa} esinde neticesine 
~rdiğimi de hiç unutamıyaca
gını. 

Bir numarah h lk 
dU manı yenildi mi? 

Reveli tarafından yapılan tec
r~ b 1 . u e erın sonuçları belli olur 
0lınaz ona yalvaran birçok has
ta nıektupları geldi. Ziyarete 
relen doktorlar da herı?"Ün da
ha çoktu. 

Bir bilgin için ne acıklı du
n&al ki Rcvelis keşfini tamam-

ra dayanamadı; müthiş hasta- tün vahşette bir boğuşma... ziyet o k~dar korkunçtu ki 
lığa tutulmuş genç bir kadının Almanyada Haydelberg tale- insana tiksinti veriyordu. Sor-
kocası ayaklarına kapandı. Bu helerinin kılıç düellolarını el- dum: 
bir doktordu. Revelis nihayet bet bilirsiniz. Sulsa aşağı yu- - Bu bir knn davası mı? 
kendisi tarafından mikrop şi- karı ona benzer. Fakat Anda- - Hayır maç.. insanların 
ringa edilmiş bir· tavşanın nu- luzlularln Gitanl r rasmda ya- buğalar ve horozlar kadar ce-
bai şevkisin verdi. pıldığına göte ne kadar vahşi saretle dövüşebileceklerini gös-

- Yalnız }üzde 50 bir mu- bir maç olduğunu kestirebilir- teren bir maç.. iki rakip o 
vaffokiyct bekliyordum. Halbu- siniz. Bu maçlar, zabıta ile ki- kadar sarhoş edilmişlerdir ki 
ki yüzde 100 oldu. Hasta ka- lisanın şiddetli kontrolu hase- kiminle dövüşeceklerini bilmez-
dından aldığım haberler mU- bile şimdi ancak senede iki ler bile .. 
kemmeldir. üç defa yapılabilmektedir. Önü Bir adam seyirciler arasında 
Şu halde ümidetmek caiz milzdeki Cumartesi günü bu dolaşarak mütekabil bahsları 

midir? Bütün arayanlar arasın· ender maçlardan biri yapıla- idare ediyordu. 
da Korsikalı Revcliı nihayet caktır. Sizi oraya getireceğim. Hanrik: . 
aradığını bulmuş mudur? in- Yalnız keseniz boş olmasın. - Daha uif olanı tut. Bu 
sanları ıstırap ve ölnmden kur· Maç gUnU gallnca adamlarla kaybetmek daha 
tara bilecek midir? Revelis bir Cidden meraklanmııtım. Maç hayırlıdır. Zira taliıiıliklerinin 
fen NapolY.onu olacak mıdır? a1inü scelince Hanrik otele ı~ 6ciln0 bizden almaA"a kalkııa-- ---- -

kito ... Anda (haydi gayret) Do· 

miniko ... 

Kavgacıları teşçi için çırpı

nıyorlardı. Bıçaklar mütemadi· 

yen kalkıyor, iniyor... Bu ha

yatımda görmediğim bir bo
ğuşma itli. Alm1armdıın kanlı 

yaşlar akıyordu. Su iıtediler. 

Su verildi. 

Dominiko bir darbe indire

rek Şikitonun ağzını parçaladı. 

Kan; çeşmedın boşanmış gibi 

kan geliyordu. Bu manzar kar· 

şısında kadın erkek kahkaha 

ile gülenler, beyecanlanndan 

yerlerinde duramıyanlar çoktu. 

Andaluzlular susuyorlardı. İki 
sarhoı çılgın ise vuruyor, 
vuruyor, vücutlannı delik 

deşik etmekte devam edi
yorlardı. Omuzlanndaki sal

lar da daldırıldı. Artık · vü

cutlarının hali görülebilirdi. Az 

sonra Citanlann hurraları ara
sında galip anlatıldı. Yaralan 

ıslak bezlerle sanldı. Andaluı

ların Dominiko ise cansız ola

rak yere lerilmiıti, Herkes pa
ranın derdine düşmüştü. Ho

ı oslanmak için can veren Do

minikoyu dlişünen bile yoktu. 

Oradan çıkarken biri ardım

dan koıuyordu : 

- Bay, buy Şikitonun bıça

ğını al.. Oiur getirir diyordu. 
Şikito, o da kim bilir ne hal

deydi. Andaluzlu kııları etra

fına almıştı amma vücudundan 
sızan 

başka 

du. 

kanların istirahatından 

bir şey düşünemiyor-

Ameri 
Nevyork, 30 (Ö. D) - N. R. 

A. Kanununun yüksek mahke-

me turafından temel yHaya 

aykırı gösterilmesi Amcrikada 

vahim endişeler uyandırmağa 

devam ediyor. Şimdiden fiatlar 

dUşmeğe başlamışbr. Bu kanu
na uygun olarak gündelikleri 

tutmak ve İ§ saatlerini indir

mek imkinı olamlyacağı zan· 
nediliyor. Birçok fabrikalar ıim 

diden gtlndelikleri indirmişler
dir. ---Japonyanm 
Yeni dilekleri 

- Baştaıa11 Bilinci sahi/ede -
manya, Fransa, lngiltere ve 
sair Avrupa memleketlerine 

_gideceklerdir. 
Parl ve Tokyo era•ınd~ 

DANTZİG 30 (A.A)-Tok-
yo ile ilk telefon görüımesi 
yapılmıştır. 

Tokyo 30 ( A.A ) - Japon 
gazeteleri Pekin Japo~ ataşa
militerinin Çin bükümetine ver-
diği dilekleri yaımkktadırlar. 
Japonya Si-Li ilbayıoın istifa-
sını şimali Çinde Japonya ve 
Mançuriye karşı hareketlerin 
aurmasını ve tethiş ıiyasasını 
güden gizli toplulukların kapa
tılmasını istemektedir. Pekine 
vesika durum değiştirilmediği 
takdirde Japon kuvvetlerinin 
Çin seddinin ötesine ilerlemek 
.zorunda kalacaklarını bildir
mektedir. 

haziranın 

akşamı saat 21 d 
cu 

• Şehir gazı osunda 
Büyük bir gece eğlencesi hazırJanmıştı 

Eğlencenin mükemmeliyeti için herşey yapılmışbr 

Şıkhk, zarafet ve dana mUsabak ları, bl ok 
aUrprlzller va emsalslz bir gece •• 
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beni* 
bet de&ı•"- · \IJik 
komedi ile .Atim iui,, ilimli 
çok nefil muzikiye malik bir 
Mma Jilmini rtaterecektir • 

............ 
• • 

~-,_nngın 

talyan macıhğı 
Italya hükômeti 1935 yılının en 

ıııır.al fılmin mükafat verecektir 

ptat llllnmde ltaı rolü Şarl 
Laıton deruhte etmittir. 
Roxane rofln Peneloj DudJey 
Vorcl temiil eclecektir. 

1 - Jeuie Matbevı yeni 
bazırladıtı bir filmiade yalnız 
bq rolG slrecek artistin elbi· 
ael.eıi için 7000 lagiiz &,.. 

iarf='' 

adın mı, 
Erkek mi? 

Y .. nı Ecucı 
Kemal Aldat 



BORJIY A 
'rA.RİH:i~ 

-78-

Bu esnada zmdancı karı der- - Pek güzel oldu... Siz 
hal odadan çıktı ve papanın çok ustasınız dedi. 
bulunduğu yere yöneldi. Genç Eğer Mösyö Lökont mü-
bir rahibe de seyabattan yor- saade etmiş olsaydı saçların 
gun düşen papanın dinlenmeğe arasındaki beyaz telleri kendi 
çekildiği ğeniş bir odayı ken- özel formüUerimle eski rengini 
disine gösterdi ve içeri girdi. verir. Ve sizi yirmi beş yaşın-

- O ! Senmisin Dam Piye- daki bir erkek kadar genç-
rina gel bakalım? Papanın leşjrirdim. 
ininde Jiz çöktü. Heyecan gös· - Hayır! Saçlanmın bu 
teren hareketlerile zındancı ka- tabiiliği muhafaza etmesini 
dın : isterim. Yeni yeni aşk hatıra-

- Aziz baba... sözlerini ke- larına kalkışacak değilim. 
keledi. Yalnız göze çarpan bu buru-

- Dam Piyerma, bu defalık ıukluklann yok olması yeter ••• 
ıeaıni kDlfetlerden vazgeçiniz. Sanatkar selimiıyarak çekil-
Diı çökmeie lüzwn. yok. Be- di. Papa ayağa kalkarak : 
.•bn sadece kont da Fayenza.. - Beni nasıl buluyorsun An-
Rodrik dö Fayenza olduğumu jelo? dedi. 
-tırbyabilirsiniz. Anlatınız ba- Rahq> ihtiyarı dikkatle baş-
lreha neler oldu? tan atağı llzdtikten sonra : 

M&ayö l& kont yolculuğumuz - Sizi gayet gllzel yakışık-
Pilrüzatız aeçmİftir. Gerçi kız- lı buluyorum. Cevabını verdi. 
'-iız biraz bağırdı ve çağırdı Anjelo yalan söylem!yordu. Rod 
lae de timdi bu ha) ata da rik Borjiyanın bu durumu genç-
lbttı. lik örneği idi, 70 yaşında bir ih 

- Pek güzeli Elbette alışa- tiyara yakışir bir durum değildi 
çaktır. Kendisi hiç bir şey kara gözleri çabk kaşlan albnda 
ı6ylemiyor mu? l panldıyordu. Yalmz beyaz saç-

- Hayır hiç bir ıey söyle- la · ı çehresine sertliğini gizliyen 
nıiyor. bir hüzün veriyordu. 

- Hay şeytan!. lıte bu fena. İzbrabtan ihtiyarlamıı ve 
Söyle bakalım, hiç konuşama- fakat şu yaşta bile gençliğini 
dın mı? kerumuş bir adam gibi görü-

- Buna lakırdı söyletmek nüyordu. 
bana imkansız gibi geliyor. Oda hizmetçisi içeri girdi. 

Papa başım eğdi ve düşün- Papaya mor kadifeden yapıl-
dli. Zmdancı kan da göz ucuy· mıı Albn mmah elbisesini ge-
la süzüyordu. tirdi. Üzerine ayni renkten 

Papa alzlerini kaldırarak ipekli zarif bir manto ath. 
16züne devam etti. Borjiya kabzesi süslü ince bir 

- Da• Piyeriaa.... meç'in ash olduğu sırmalı ipek 
- Buyurun M&sy~ L& Kont?. bir kılu\ç kayışını beline taktı, 
- 5aztıme dikkat ediniz. Be- bqana da şapkasını geçirdi. 

nim bu ıenç kızla görüşmek- Birjiya, Rozitamn yanına gi-
liğim lazım. Ona ~ ıeylcr derkea a ~ca .. ı ıebbl8ÜD 

Prof. Dr. Mazhar Osman Almanyada 

B k ı d•.., . d Mecburi ~kerli 
asın uru tayına ver ıgı rapor a ga ihtiyat teşkilatı 

zeteler hakkında fikirlerini anlatıyor .. t:::·!..~~~~ 
D M 

.. kilAtı kara bakımmdan .;m..-~ 

r. azhar Osmana gore gazetelerimiz nasıl olmalıdır? dan yapılacak. 
_ 2 _ Şimdilik her askerlik mm_.. 

Oazetelerln halkın ruhu 
Uzerlndekl tesiri 

Gazetelerin halkın ruhu lize
rinde tesiri birkaç tarzdadır. 
Biri ikna - persuasion • doğru
dan doğruya bakikatı göstere
rek inanmağa davet eder. Hal
kın çoğu bu yorucu yola kat
lanmaz, daha kestirme yoldan 
alacağını alır, o da telkin su
gestiondur. Yani fenalığı ve 
iyiliği düşünmeksizin söylenil
diği gibi kabul etmek ve onu 
yapmaktır. Bu telkin hem iyi 
hem fenadır. iyidir, iyi şeyler 
telkin edilirse... insan vatanı 
için bilatereddüt ö ür, Türk 
esir yaşamaz, Cumhuriyet Türk 
gençliğine emniyet edilmiş Ata
türkün en kıymetli hediyesidir. 
Kazandıiınıo dörtte birini sak
lamıyan insan ergeç sıkıntı 

çeker. İyi bir baba tütününden 
kahvesinden evvel evladının 
terbiyesini düşünür. Fenadır 
diye bazı razetelerin ten
kit etmek istediğimiz say• 
falan gibi.. Bu telkinler mü· 
temadiyen şuur albnda salda
n& saklana ananın babanın bin 
dikkatle bin kötülükten sakı
narak yetiştirdiği yavrucak 
okuduj'u romanlann gazetele
rin ve ıeyrettiği sinemaların 
telkinlerile bfisblltün başka bir 
pupe olur. En tabii ıörünen 
kıskançlık katillerine bak-alım. 
-Bizde ufak bir kıskanÇlıkla 
adam kanıını öldürür. Meb-e
s\ııi, hatti birinci defa 1-

biki epiy fedakirlık olan bir 
hadise, gazete neşriyatı artar-
sa zaran baıkasına olan ve 
kahramanını çok defa gül-
dilren yan keaiciliiin, ıab
tekirlık, cerh ve katil 
ırza taıaddi, sarhoıluk ıibi 
vak'alon ptin mühim hidi-
sesi gibi glnlerce yazıldıjını 
görmek müsteitleri teşrik et
mez mi ? Zaten gazetelerde 
bir çeşit cinayet görülür g6-
rü?mez aym çeıidin ve ona 
benzerinin tekrar ettijini bü
tün dünya zabıtasının nazan 
dikkatini celbetmiştir. Halkı 
nikbin, neş' eli, ümitli, vazifeye 
~şkla sardıracak telkinleri ya· 
panların başında gazeteler ol
duğuna şüphe etmemeliyiz. 
Gündelik iazetede okuduğu
muz hatta ehemmiyet verdiği
miz bir hidise o gün hatta 
birkaç günler mizacımız üze· 
rinde müe11ir olur. Fena bir 
uykuda ı&rdilğllmiz hiı bir 
ruya hayab ruhimiz &zerinde 
bu kadar tesir edemez. Gaze-
telerimizin hele on senedir 
yapbğı birkaç gtızel telkinleri 
de minnetle yadetmek borcu-
muzdur. 

Bukadar blylik fikri ve iç
timai inkılipta onların pek yGk
sek mevkü olduğuna şüphe 
etmemeliyi~. B~ün dünya ıa
zete neıriyabnı yavaş yavaı 
innbat altına almayi dtııtınü .. 
yor •e yavq yavaı bu metoda 
takib ediyor. Hiçbir btldhnet 
balkımn ruhi aıhhatini, fikri 
aelimetini kontorolatlz yazda-
nn zehirli sirleriııe bıralapJU. . 

ttııük araıında mütereddid di· 
mağlann ağzının surunu akı
dacak yazılarla dolu görmeie 
katlanamaz. En mtıııim karileri 
sekiz yaşına kadar olanlar tef
kil eden gündelik gazetelere, 
mizah gazetelerine çıplak re· 
simlerle, en açık yazılarla, hi
kayelerle, şehvet aıcıklamala
nnı gayn tabii aşklara sürllk
lenmelerini müsaade edemez. 
Ve bu yüzden izhrap çeken ve 
şaşıran ailelerin yardımına el
bet koşar. 

Herkesi iğneliyeceğim, ta
nınmış ve hürmet görmüş adam 
lara dil uzatarak gazetemi sü
receğim diye memleketin bil· 
yüklerine dil uzatmak, saygı
sızlık etmekle geçinen mOte
reddilere hele hiç yüz vere
mez. Bunların sultalarma ha
time vermeğe mecburdur. O 
halde gazete neşriyatı ahlak, 
siyaset cihetinden olduğu ka
dar ve belki daha ziyade hij
yen mental cihetinden kontro
la deier. 

H6k6metin; efkin umumiye
nin adiba muvafık olmıyan bir 
filmi, bir tiyatroyu, bir resmi 
nasıl menediyona, daha fazla 
halkla temas eden ve tesiri 
hepsinin fevkinde olan gazete· 
leri inzibat altına alması da 
haklıdır. O zaman ne yazanz 
diye gazetelerin muteeuir ol
masına mahal yoktur. Zuten 
biliyorum ki gazetelerin çoğu 
bunlan rekabet kasdile, göre-
nek olarak ve istemiyerek ya
zıyor. Yoksa yürümemizden 
yeme, içmemizden tutunuz dıa 
hayatta bize rehberlik edacek 
pek çok faydalı mevzular bula-

kası ihtiyat kuvvetlerinin .. 
hcasını kendi mmtakalarmcWll 
tedarik edeceklerdir. ~--~ 
doiu prusyası gibi ana nl• 

dıUı aynlmıı ve kendi -~ 
sını kendİIİDİD yapmua ~ 
gelen ve nnfusu az olan W 
mıntaka için sü bakanhit meo-, 

huri askerliği 55 yaşına kal~~ 
çıkandtş ve ikinci bir ..-
1910 sınıfını da sillh _... 
çağırmışbr. Önümüzdeki s~ 
lerde 1915 liler ile 1911 liW 
1916 hlarJa ıgı2 tiler ve 1917. 
lilerle de 1913 18ler 
manda silah altinda 
ndacaklardır. 

B. Eden 
infirat siyasası aley 

hinde bulundu 
LONDRA 29 (A.A) - BaJ 

Eden muhafazakir kaclmlar 
birliğinin toplanbsında iDfirat 
siya1Uı aleyhinde buhmm .. 
ve demittir ki • 

Diflerin• kadar silAbh bu 
dllnyada ve kollektif bir lis
tem içinde lngilterenin aiWa· 
sızlanması imkansızdır. Bqb· 
lanmn silAhlanması gözönlbade 
tutulursa lngiltcrcnin silihlUmı 
arttırması bile lazım gelir. H
de bu 11ilihlamna oldukça kn-
yelJt Ta ld lngiitere 
~ltilletwr--~ ........ Wr. .. 10nDakmerı..~Ylıllll-.. ... ~tıtltı4!JI 

konuşmak icap ediyor. Söyli- Her llal e geiç ız, bugön ar • ço r. u doğ-
b 1 k d duğundanberi aldığı terbiye mağa miiıaade edemez. Fazi

let nümunclerine iyi adamlara 
gazetı ıiltunların1 hasrederken 
hasis davranan ıazetelere hır· 
sazlığa, ahllksızhğa semihane 

muhUrlrlerimiz l>ize ögreteçek olarak ödevini yapabilsin. 
bizi tatlı tatlı düşündürecek ve lngilterenin ve dünyuın mea-yeceğim sözlerde ailesi•e ait 

1 
olmasa i e yann en inin te

ve telkinin tesiridir. Bu katli 
bazı esrar vardır ki bunlan siri altında kalacağma inanı· 

yapmakta adam kendisini haklı 
yalnız o bilmelidir. yordu. Gerçi timdi bir heyecan görür. Halbuki yukarıki sınıf-

- Mösyö La Kontun her duymıyona da arasıra sabn tan bir fert böyle sahne kar-
'eyi buyruğunuzu bekliyor. tllkenip kendisini bir titremeğe d şısın a daha ağır tesir duydu-

temiz hayatın zevklerini öğre- faatları ortaya çıkacak her 
tecek neler bulurlar. Netekim tilrlü zorluklan yenebilecek 
buluyorlar da. 

Pr 1 D kuvvetli bir uluslar sosyeteli o. r. 
:aaazb.a:r <>• EDAD. tarafından korunmalıdır. sayfalarını açınata iyilik ve k6-

Papa kaşlannı ,.•tb: kapbnyordu. 
r- ğunu ve haysiyeti izzeti nefsi 

_ Çok dog" ru s8yllyonun. Gençkızın odaıına girdigi y • d • • • daha ziyade kınldığı halde · t 
Herıeyı· buyrumnn altındadır. zaman kapı eşiğinde heykel unanıs an a seçım ışı F k 6 - k k ayni temayülü röstermez. Ne 
a at kaçınlan bu çocu en- ıibi dikildi. Zindancı kadın kadın öldürür hatti ne 

eli iyiliğine çalışıldığını henüz Rozita'ya ( işte sizi aörmek is-
b·1m· A k h kuk .. • tle ötede beride teşhis eder. 
ı ıyor. rtı , u unu, un- tiyen Mosyo l& Kont Fayanza) 

. k d. Kimseye birıeydemedenmah- s • • t b• d•ı .., • d "' değil• ranını, imtıyazını en ıne ver· dedi. Ve çekildi. Burjiya ile kemeye gı·der talik karan ta- eçımın e Jr e J ecegı ogru • 
lllek lizım geliyor. Yapıla- genrkız baıba- kalmı·• .. rclı. 
·-·'- b d b T -s- pi lehinde bulunur. (J halde kim-
14& iş te un an i arettir. İhtiyar titrek sesile seslendi: d B ç ld • ı • 
Ani D P. . ? senin fenalık -vapıyor diye ka- • a • • • o· y evı ıyor musun am ıyenna - Kızım sizinle biraz gCS- ~ ır - y a arısın yenı s 

- Evet anlıyorum mösyö Lö rüşmek isterim. Bu görüşme• 1181nı öldürmeğe hakkı yoktur. 
Kont. Artık kıza sizin gelece- miz size büyük kazançlar ge- Mahkemeler cezalandırır nıea- Atina, 30 (Ô.D.) - Muhalif batkaalannın bu ülkeye ya- I Atina, 30 (Ô. D.] - Bqba• 
iinizi söyliyelim. Hazırbk yap- tirecektir. linde yazılada gündelik gaz~- partilerın seçime ıirmelerini pabileceklnri tek bir hizmet kan bugünkü söylevinde hl"" 
lllakbtımuıa izin veriniz.. Gençkız diz çökerek bir teler yapacakları her günkü sağlamak için seçimin aeri bı· vardır. bu da siyasal hayattan kümetin ılrdlğtl itlerden, bil-

- Bir pedel' gibi! S•detini durumda geri geri çekilerek: tesirlerden kıskançlık cin~t- rakılacağı, hatta hilkUınete du- çekilmektir. Ancak böylece lıaua ekonomi alanında var-
&zcandan dileyen bir dost sı- - Papa ceaaplan •• Diyebildi lerinin ehemmiyetli surette rumu tamamile dlizeltmek im- balkın isyandan doğan nefreti dığı netiçelerden babaetmit " 
fatile haydi gidiniz ve siyle· Papa kurduğu plimn yıkılft önünü alabilirler. Biliyoruz ki kinım vermek üzere belki de yatıımıı olacakhr. isyanın bu ekono.ruk kalkı•m1 
• · d k d. · · R ·ı intiharların ilinmı mtlddeiumu- V mill · • · 1 erdi"· · Jlnız. masın an ve en ıSIDlll ozı a hiç seçim yapılmıyacafı gibi enizeloa Yunan · etinı 1f1De nası zarar v ~ •· 

Dam P vı... • b.çıms:z gü- tarafından tanınmasından çok m lik menetmiftir. O zamaadan· sözler ortada dolaşbitndan fıtkartmakta devam ettiği için latmııbr. Hükt\met tecua bld· 
hbnsemesiıe gizlice sıvışır gibi kızmıştı. Bir dakika İçerisinde beri iktısadi buhranın mahsus dqbakan B. Çaldaris şu diyev- yardakçılannm siyasadan çe- çe açıniım 1932 de 2,800 • 
odadan çıkb. serse.mledi. Kendini saklamağa surette artmasına rağmen \Pti- de bulunmuıtur: kilmeleri gereklidir. Bu suretle yoa drahmiden 1,300 mu,.. 

Ertesi gtln, ayni odada Bor· savaşb. Rozita yerlere kadar harlana pek çok azaldığını Seçim, HükUınetçe tayin edi- devlete ne biçim verilecejiai drahmiye indirmeie munffa 
iiya bqka birfeyle uğrqıyor- eğilereHak dedi kAli :d mahallinde yaptığımız tetkik- len 9 H . ta ·L:-d prebilecejiz. olmuttur. 
ılu. Arkua kısa bir koltuaa - yır... anmıyol'UID lerle anladık. intiharın •azete azııaa n..,.aa e yapa• • • 

a K:_..ı_..:ı t e· k d raıa • lacakbr. Htıkilmet etrafa yayı· - • " • d• 
Dturmuıtu. Sırtında ise bo-. ~ papa ırço e r dtunı b k h f s· h N 
i 

paskalya ayinlerinde Senpiyer 
8 arın• reçiıi, üyn ar - lan şayıalara kulak asacak de- 11 cep ane f orman l 

azına kadar inen beyaz kili d . d s· lerle yazılıfı resmi konan mün- "'idi E k kelim 
Lt_ • ·sesin e siıı gör üm. ız Ro- gı r. s i ta . taraftarı b 1 d o·· h"'"-ılr 
UQ' keten manto • vardı. . tehirin halkın teessürünü uyan- Papaaların Plkardıklan hadise- Deposu u un u u uyanın en u 1 ~ 
yanındaki kü.,.ük masada saç manın ve: acunun egemenısiniz. r 

~ aletleri, ·i-ler, koz· Sizinle karşılaşmak benim bu- dırışı, bir çok dejnerlerin ağ- ler hlildbneti bir~z uğraş~r.mış- LINZ 30 (A.A) - Avustur- vapuru ~rekt etti 
r...- d k t 1 1 a zının suyunu akıtıyor, intihara br. Bunların seçıme etkili ol· ya polisi önemli bir silih ve p • •" [ R ) _ N 

aaetik ve tuYalet talnmlan var- ra an uru mama yo aç - . . b. 1 alı k han d balın B. anı, J'I • • or-
dı. Pen.,.erenin yanında ne.ı!_.1 cakbr. teşvik ediyordu. maması ıçın tet ır er naca - c~p e epoaa uştur. ır mandi vapuru Nevyork'a hare-

T wm p k z k d·a· · Gazetelerde daha ıatafath tır. bıaamn tavan. arasında. olan ket --• ...,;.. 3 haziranda •-· 
rahip Anı0elo ·"'bek s-le oku- apa 1 a en 1 ının papa b d d b k 1 hl d ,.........,.... •• ~.. ..... ı_;,_dı.. · d .. yazılun ve merak uyandının Rejimmeı'eleıineıelince,bq- u epo a ırço sı a ar an ta varacakhr. Cumhurreiainia 
Yordu. Uzunca boylu b;r adam oıma gım ınan ırmap sava- b k kin tüf ki 

k •-- al d a diye elbiaeaini deniz kenarına vekil bu...nn v:erdim btıyük a. Ş a ma ah . -. en e.r 11e ansı, kızı ve aelini ile tecia 
lcoltuö-11nun etrafında dol••ıyor, ıır en IUZ Y varmasına ev: m •.. ·- b b b kh d P I!- b • b •- ...,. ediyordu : bırakıb Amerikaya gidenleri bir siyasal söylevde bundan . ır om • 88 1 1

•• 
01111 u ğemiciliği bakanı ve bir~ 

İr fİfeyi alıp bırakıyor. bir - Kutsal papa 1 Ben zorla yüzme müsabakasına giriıir de bahıetmif ve hllkimetin ııte suçlu sanılan bır Almanı gazeteciler vapurdadarlar. AJlll 
lllata ile saçını kıvınyor, ibti- kaçınlmış bir kızım; gecenin gibi Kadık&y vaporundan d&rt bu iti halkın önllne çıkarmak yakalamıtbr. vapurla Fransadan Amerika 
farın yUzOndeki burufukluklar karanlıklarmda üstüme atıldı- kızın birden denize atılma,~n- karannı bir def'a daha teyit Gireson fındıkları on bet ton albn da 16nde~ 
iizerinde parmaldarile masaj lar. Genç kocamın kolundan nı unutmadık. Bütlin gazeteler, etmiştir. Seçimden sonra rejim cektir. Yüzbin kifilik kalaba· 
Yapıyor tuvaletini tamamlamaja ayırdılar. Buralara kadar sü- sinamanın, çocukların üzerine hakkında plebisit yapılacak ve hk rıhbmı doldurmqtu. 
cabahyordu. rilklediler. Sizden adalet isti- muzır teıiri ıöyle dursun, genç· ulus hangi rejimi beğendiğini JbnİSSUdUD ogv }g 

Bu adam ara1ara Venedik yorum. Hemen kapılann açıl- ler üzerinde yapbjı zehirli te· pstermekte serbest kalacakbr. 
aynasını Papaya •enrek tuva- muını ve bu iğrenç kadının sirlerden ittifakla bahsederken SelAnik 30 (Ô. D.) - Ordu Pariste 
l•tinin gilzel olup •'-Hapı ltekçiliji altından kurtarılmak- niçin gazetelerimizin fena tel- bağanı General Koadilis seçi- PARIS 30 (A.A) - Hic:ar;; 
IOruyordu. hjıau ve beni seven kocam kin yapabileceiini kabul etmi- mia geri bırakılacajımn doğnı kralı lbnisauudua blf8k , ..-;.,..ın11 

Tuvalet bir saat kadar de- Refaeli aramakhtıma iminizi yorlar. Ve bm biraz yan pa- olmadaianı aöylemiftir. Budu Emir Suud ,...- Hic:ul..-a;;;:;::ı 
etti. A,.a karpUda Pa- iMıldiJonm_ le balram ~lar. lati. IO.-, demiftitki u 38Jaiti IMllll• 
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Kraliçe Marinin 
Filip Elizabete 

kocası olan 
tutkundu •.. 

Kulede mevkuf bulunan 
Prenses Elizabet, kendi şah
siyeti etrafında hazırlanan 
kambinezonlardan habersizdi. 
Fakat zaman geçtikçe yeisi 
umuta çevriliyordu. . 

Muhafızlar, bu milthiş kule
de Rrensesin hareketi öcnek 
olacak kadar kusarsm oldu
ğuau sö,Jüyorlar. Kulenin baş
mabafızına broderili terlikler 
lrüyor, oturduğu odanın önüne 
Tumesel çiçekleri ekiyordu. 
Donjon ldisesinde her sabah 
yapılan iyinde ham bulun
makta idi. Fakat bu iptilası 
aevgisindea ziyade orada ho
ıuna giden bazı tipleri gör
mek içindi. Bir gün prensesin 
işıklan arasında kanşacak olan 
Robert Duddeyde bunJar ara-
11ııdadır. Prenses daha ilk 
pnden ona vurulmuş gibiydi. 
ilihileri ~uyan kadınlar üze
rinden ona ihtıraslı, işveli g6z
atard1. Bu ilk tanışıklar, sonra
ları, kilise erkanından birinin 
yanhm1 ite sık sık buluşmalara 
müncer oldu. Elizabet ve Du· 
deleJ' mahpeste şevişmişlerdi 
Dudeley EJizabeti çıldırasıya 
ae'flllişti. Ne zaman buluşşalar 
ba işkenceye aon vermek için 
eTlenmelerini yalTanr bayatını 
Ye servetini prensesin ayaklan 
acuna sermeye baZ1r olduğunu 
alylerdi. Dudeleyin cömert1iii 
kenCtisine hiç te pahalıya mal 
olmiyacağa benziyordu. Zira 
kra~ senetini müsadeTe et
tiği gibi cellltlarda başını ko
pamıağa hanrlanıyorludı.BöyJe 
iken E&zabet onun sesini duy
maktan derin bir zevk duyu
yordu. Dudeleyin sözlerin-
deki saamimiyetc inaDJ111Ştl. 

Eier her balta bir başka güzel 
kadının oaa ziyaret ettiğini, 
Kontun onlara aynı a6zleri tek
rar ettiğini bilseydi mutlak çıl
chnrch. Kontun bir kaç aene 
Hne 6nce gizli olarak evlmdi
ji Amy Robsar adında güzel 
bir metresi de vardı. Kulenin 
pauhafızlan da Elizabetin dost
ları araunda yer almıştı. Bu 
YUiyette iken bir ay daha ıeç
ti. Kraliça Mary yumuşamıştı. 
Hemşiresini hapi.sten çıkararak 
krallık perlerinden birinia ne· 
tareti albna koymağa karar 
ırerdi. Fakat Lordlardan her 
biri sıra i1e bu çok tehlikeli 
nzifeyi reddettiklerinden Eli-
ıaabet Bteyhavn sarayına yer• 
leftirildi. E\izebet burada kule
den daha rahat değildi. Zira 
Sir Bedingfiel~ bir muhafız ro
lunu göriiyorcfo. Bununla bera
ber Elizabetin bir defa daha 
ilimden kurtulduğu muhak
kaktı. 

Kraliçe Marlnln 
heyecanı 

Kral çe Mari evlilik saade
dni dii§üııerek zayıfhyor, heye
C8Dllldan ölecek sanılıyordu. 
Şarlkeain otlu Flip dö T oled 
adile Sutamptonda yerlefti. 
Krüçe Mary gtizellqmek için 
yaptığı bütün gayretlere rağ
men ihtiyar bir kır olarak g6-
rlbıüyordu. izdivaç resmine 
prenes Elizabet çağnlmach. 
Flipe gelince pek ,akında dul 
Ulacağını mnarak müteselli 
llharGnla. Fakat F.lip az aonra 
._... ki Londrada da Mad
Iİltılll dalla fula~. 

.&.aı,___ lnlkuçlajı yldadn . 

t du. Hepsinden fa:rla krali-
çeyi çirkin ve haddinden 
fazla bayatlamış buluyordu. 
Ona herkes önünde My Belo
ved - güzelim diye hitabe mec

bur kaldığı zaman bu kadını 
boğazından yakalıyarak boğ
mak ve Taymis nehrine atmak 
isterdi. Marki Vinçester ona 
siııirlerini yatıştırmak için Tenis 
oynamayı tavsiye ediyordu. Fa
kat bir giin teniste top burnu
na isabet edince bu berbat bir 
oyun diyerek tenisten de vaz
ıeçmiıtir. Bu 11rada idi. Ham
ton sarayında gönil eylendir
mek için dolaşırken Sesil ona 
kurnazca Elizabetten bahsetti. 

- Çok güzel, nükteci bir 
1cızdır. Yeğeniniz için mükem
mel bir zevce olabilir, demişti. 

Bu sözler Prensin merakı
nı uyandırdı. Halka iyi gö
rünmek için Courtenay, Robert 
Dudeney ve Prenses Elizabet 
gibi birkaç mevkufun serbest 
bırakılmasını Kraliçeye tavsiye 
etti. 

Filipin arzusu Mary için 
derhal yapılması icab eden bir 
emirdi. Coartnayin aeyahata 
çıkmasına izin verileli. Robert 
Dudelay kansının yanına gitti. 
Prenses Elizabet te Hampton 
aarayuıd.a serbestçe yerletti. 
Filip oma enfes bir kadın ola-
rak bulmuştu: 

- Ne genç, ne nefis kadın 
diyordu. 

Gizliden gidiye Premese 
kur yapmağa bqlamışb. 

Şimdi bu güzel kadmın ye
ieni ile evlenmesine tavassut 
etmek hiçte işine relmiyordu. 

Zaten prenses te coun göz-
leri içine bakarak: 

- Boynuma halka reçirmek 
istemiyorum diyordu. 

Fazla dekoltesinin kenarla-
nndan beliren beyaz teni, ol
pn vücudu Filipi pprtmıştı. 

-Son• wıı-

~-Bor.-rsa--Ha-.:;i::71 
DUn Borsada i 
~,ıarJ 

DzOm 
Çu. Alıcı Fiat 
204 H Z Akmet 7 SO 9 75 

51 K A Kizım 10 11 SO 
50 N Ali Haydar 10 10 SO 
40 H Alyoti 8 50 11 
38 F SoJari 11 .SO 13 
28 T Debas 8 25 8 50 
17 Koo ittihat 10 75 11 SO 
8 M J Taranto 10 10 

4 .8 Yekün 
Zahire Borsa21 

Çu. Aha 
305 Buğday 

18 ton .. 

Fiat 
3 85 

10 Arpa 3 3 
19 Nohat 4 25 4 2S 

430 
49 

935 K Palamut 190 
9 balye pamuk 49 

3050 kilo yapak 45 49 75 

" 
, 

Para Piyasası 
30-5-1935 

Alış 

Mark 50 25 
lsterlin 616 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 20 
BeJga 21 37 
balyan lireti 10 30 
lsviçre F ran. 40 60 
Florin 84 7S 
Kr. Çekoalo. 5 24 

• • 50 

Sabş 
50 75 

621 
8 30 

79 50 
21 75 
10 37 
40 85 
85 . 
5 27 

14 

Köylerde 
520 kuruşa kükürt 

ilbay General Kazım Dirik 
teftişleri sırasında bazı köy
lerde kooperatiflere dahil bu
lunmıyan köylülere 500-520 
kuruşa kadar yüksek fiatla 
kükürt satıldığını görmüş ve 
bun1ar bakkmda ihtikar kanunu 
mucibince muamele yapılması
nı alakadarlara emretmiştir. 

Köy bürosu da köylere yap
tığı bir bildirimde mubtekirle
re aldanmamasını tavsiye ey

Kızılay haftası 
Bu yıl 23 Haziranda başlıyacaktır 
Kızılay haftası için dün kızıl· toplapılacak ve kıZ11ay gençlik 

ay cemiyeti merkezinde ilbay teşekkülleri tarafından geçit 
general Kizım dirikin baıkan- resmi yapılacak ve söylevler 
hğı altında bir toplantı yapıl- verilecektir. 
mıştır. Bu toplantıda merkez Gazeteler Kızılay haftası 
heyeti üyeleri ile şanmızda bu- münasebetlle yazılar yazacak-
lunmakta olan Kütahya saylavı lar ve bu elli sekiz yıllık şef-
bay doktor Lütfü Kırdar, ga- kat yurdunun faaiyet ve tarih-
zeteciler ve daha bazı zevat çesini göstereceklerdir. 
bulunmuılardır. Tayyareler halkın istifade-

İımirde Kızılay haftasının 23 sine yanyacak vecizeleri ha-

lemiştir. 
Haziran Pazar günü başlaması vadan atacaklar ve hafta şen-

.. .a .. 1 • • •• kararlaştırıldı. Aynı gece hal- liklerine iştirak edeceklerdir. 

at Meyıstea 

Basmahane 
Hattı 

Göztepe tramvay sosyetesi 
idare meclisi başkanı bay Bet 
ve sosyete direktörü bay Gor
mezano tramvay işleri ve mec
buri hatlar üzerinde görüıme
ler yapmaktadırlar. 

Bay Bet bay doktor Behcet 
Uzla da bu hususlar etrafında 
görüşmelerde bulunmuştur. Ha
ber alındığına gör~ Kordonun 
elektrikli tramvaya kavuşması 
kat'i bir durumdadır. 

Adliye kev_indel:>ir m~~ere, bağçeli Kızılay haftası sonlarına doğ- Bı·r toplantı 
gazınolardan bırınde de bir rn okullarda Kızılay yazı mli-

T a yİ n le rİ gardenparti verilecektir. Haf- sabakalan tertib olunacak ve 1 Temmuz 935 Pazartesi gü-
tanın başlangıç günü öğleden gençlik teşekkülleri tarafından nü v~ gecesi yapılacak olan 

Adliye dairesinin yeni yıl evvel Cumhuriyet alanında cemiyete üye kaydedilecektir. denizciler bayramı prugramını 
kadrosu dün Müddeiumumiliğe 1 • 1 1 • • hazırlamakta olan komisyonun 
tebliğ edilmiştir. Kadroya ge- T hJ• ) } · ı Ô bu günde denizyollan lzmir 
çen yıla nazaran bazı ilaveler a. ıye ta ep en lçülerin acenteliğinde içtima ederek --

yapılmıştır. Reddedildi Damgalanması zı mukarrerat ittihaz eyledik-
Enı beş lira maaş'ı lzm r sulh leri ve 1 Haziran 935 Cumar-

hakimliğine Gelibo'u mahke- Urla hakimi bay Ihsan Ziya- Müddet dün akşam bitti tesi ıftnl tekrar toplanacakla-
mesi reisi Bay Kimi Kava, İz- yı öldürmekle suçlu dava ve- Halkın ellerinde bulunan n haber abnmıştır. 
~ Müddeiumumi başmuavin- kili bay Fehmi, kardeşi bay muhtelif 3lçülerin şarbayhk J } d- - • 
iğine ımıir sulh hukuk hakimi ayar memurlannca damgalat- r an anın 
Y f M h ı Ahmet, Abdllrraliman ve Sa-usu az ar, zmir mahkeme bnlıaası için tayin edilen son 
iza mülazimliğine Van ihtısas dık haklarındaki araşdtr· müddet dün akpm bitmiştir. Y enİ kararı 
mahkemesi sorgu hakimi Naci malar sonuçlanmak üzeredir. 
S lim 

Bir çok kimseler dün geç vakı- Düblin, 29 (A.A)- Başbakan 
a , lzmir sulh ceza hakim- Dört mevkuf maznunun mev- ta kadar şarbaylık ayar ve · liğine Van ihbsas mahkemesi bay dö Va!era lrland~ diye-

d 
kufiyetlerinin devam ve ademı· ölçü memurluğuna müracaat tin" d k. d. v·ı d h"''..A-et· müd eiumumisi Bay Muzaffer e ı ıye n e uKuın ın 
devamı n kt d U la k ederek ölrülerini damaalattır- l "lb ı .., k ld .. tayin edilmişlerdir. o asın an r arar T • gene ı ay ıgı a ıracagını 

1 mışlardır. Bu ay içine genel b.ld' •şt• B ıA k ,... • • .. • hakim ığinde duruşmaları yapıl- ı ırmı ır. u p anın gerçe -
Sarhoşluğun sonu ~-u teftişler yapılacak ve ölçüleri !eşmesi irin ana yasada deg" i-

Dllf ve '4Wİyeleri muvafık ga- ,. 
Asansorda yeni sokokta 1 damgasız görülenler olursa hem şiklık yapılacaktır. 

M rülaıüştü. ddia makamının iti- ") "l · I k h d k oturan anahim oğfo Albert 0 çu erı 8 ınaca ' em e en- Aync lideri .imdiki genel 
k 

razı ÜJerine Urla asliye hi- dil · h k • riJ ._, y y· endini bilemiyecek kadar sar- erı a yenne ve eceıuer- ilbaylık ödevleri her hanJri 
h 1 d .. kimliği bu itirazı onaylıyarak dir oş o muş ve asansor an aşagı · ....... , genç bir işyar tarafından ya-
ahlmak istemiştir. Kendisini tabliye kararım tatbik etme- Takas KomlSJORU pılabileceğini söylemitıir.Genel 
korakola götüren polis memur· miştir. Bu defa mevkuflar İzmir İlbaybk takas komisyonu ilbay yalnız lngiltere ile lr-
larma da hakarette bulundu- ağır ceza mahkemesine itiraz dün ticaret odasında toplan· landa arasında irtibat vazife-
ğundan adliyeye verilmiştir. eylemişlerdir. mışbr. sini görmektedir. 

"-,---~-------------P!'--~~!İ-11--------~ Şık ve üstelik ucuz geyinmek 

. '. . .__. .. ~ - ~-- '" . - .. 

/ 

ister misiniz 

Hereke ve F eshane 
Fabrikalannın mevsimlik sağlam ve kat

iyen ütü tutan halis yün kıımaşl~rını 
tercih ediniz 

AYRICA : ısmarlama kostüm danesi 
Yüzlerce top arasından seçeceğiniz en 

mükemmel kuınaşJardan 

34~ 37! 30! 
SüMERBANK 

Yerli maJlar pazarı . il 1.; • 

Odun pazar No. 12 (Tel. 3308) 
il · Terzilerimiz lzmirde : Mes'ut ve Selim 1 Ödemişte Mehmet Sadık 

•wm,,_~~""w-=s=-• ...., 1 !t::rc1a . ~i:met E::-~ .. .-
lzmir ve civarı vilayet ve kazaları ve hususi müessesat ~ 

memurlarına uzun taksitler ile verilir 
.....-..wın~ı•s MZ •~;ıı2;'1$ =----------------.----------' Tafsilit ve •• numune isteyiniz· 

,.. ... ._ .......................... _ .. I ......................................... ~ 

ihbarnamenin 
Defterdarlığıodaıı: 

Bina Matrahı Vergimi Zammı Yekin 
No, Tarihi Mükellefin ismi Ticaretgihı mevkii Senesi Tarh No. No. Sanatı Li. Ku. Li. Ku. Li. Ku. Li. Ku. 
111 29/4/935 Durmuş Buca 1930 l Mukrız 27 1 89 1 89 3 78 
112 29/4/935 Malulini askeriyeden Hasan .. .. 2 .. 22 50 1 58 1 58 3 16 
1/3 29/4/935 Bekir Kızılçullu .. 3 10 .. 54 3 78 3 78 7 56 
116 29/4/935 Tevfik Buca yukarı mahalle köşeli sokak •• 6 922 H 32 40 2 27 2 27 4 54 
118 29/4/935 Seyfi karısı Nuriye KıZ1lçullu .. 8 1-2 "' 23 76 1 66 1 66 3 32 
1/10 29/4/935 Murat oğlu Ali Bozyaka .. 1 170 .. 246 6 17 22 17 22 34 44 
1113 29/4/935 Giritli Halime 

.. .. 4 .. 88 20 6 17 6 17 12 34 
1115 2914/935 Fatma 

14 .. 6 31 .. 54 3 78 3 78 7 56 
1118 29/4/935 Bitlisli Süleyman oif u Ali 

.. .. 9 u 47 71 3 34 3 34 66 68 
1114 29/41935 Kadri • .. s .. 81 5 67 5 67 11 34 
1/17 29/41935 Giritli Nazif Balço"Ya, lhea .. 8 .. 63 4 41 4 41 8 82 

Yakanda isimleri yazıb mlkeHefler adreılerinde buhmamadıklarmdan 931 mat1 yılı için Jlamlanna t&Tbolmıaa kazanç wergisiae a 
ilabarnameJer keaclileriae t~~ ~memif olm• hiaeMJe lmkulna uaul muhakemeleri kanununa 142 inci maddeai muca"bince teblii 

· lnn e et illa oı-r. 1587 



PIRINo// 

1 ilk ve orta mektep 
1 Talebe velilerine 

ilk ve orta mektep tale
beleri yetiftirmeğe muktedir 
bir muallim husasl ders ver-
mektedir. Arzu edenler(Y eni 
Asar ) da S. C. adraine 
müracaat etmelidirler. 

1 s 

ety EXTRA 

lzmir Deftenlarlıtından. 
{Basmahane şubesi) 

San'ab Verfİ matrahı Kazanç 
Lira K.. Ura 

Boınak Ahmet Komiayoıaaa 4465 14 1071 
Ahmet Cemil Otelci 154 95 M 5' 
Alfert Kosta Hanca 170 !8 
Ahmet otlu lbralaim Kahveci Sl 
Rukiye lkrazatcı 72 10 S 
Mehmet Ali " 216 72 30 S4 
Ali Riza 124 20 17 38 

" Ayşe " 100 80 t-112 
Osman Fevzi .. 47 50 '" 
Zeynep ,, 43 20 6 22 
Seyfi ,, 43 20 ' 22 
Mehmet Tevfik " 30 24 4 24 
Hidayet " 36 5 4 
~ uhlis Halia 40 SG S " " Şerife " S4 90 1 
luet • 90 12 
Riza " 4J 20 6 zt 
Y anm Nadi • 3'0 51 
Mehmet Ali "' 21 '8 J 1 
c.1&1 • ıas 4 26 
Aliye • 67 50 9 4t 
lbrahim • 54 S W 
Mehmet RüşUi • 21 '8 S 2 

Rıçakları Eşsizd·r Arife .. U so f • 
Ttırkiye için deposu : Cafer .. 10 8 1 • 

~en EB marlcasuu •rayınız. 
M. Ve R Akbelen Hasene " '8 • 9 51 

ŞERiDÇlLER No. 1 

1 
Seher " 19 9' 1 82 

(11t>4) 38 - 78 ( H 3 ) Ahmet 18 1 52 

·--------•• Mehmet Ali : 9 l 2' 

30 mayıs 

Bahri baba 
perşembeden itibaren 

Park gazinosunda 

Büyük yenilikler ! ! ! 
t..irlilerin musikiye olan rağbetlerini bilen m6euesemiz lstanbulun 

(Be ) VE (Çif)ik park) gazinolannın senelc:_rd~n beri alkış 
tophyan IUlD1 çok buyuk fedakirhkla 

defa olarak ~etinaete aaavaffak q{Pluştur 

banco, Cndet. diııbelek Huan ahain, klarnet Şeref 

OKUYUCULAR : Sabibinm Seıi kuyucularından Mahmure Handan 

Klçlk Nezilae Saat, Siyanıadc! Belma, İzmir 
,.Wm Şükran, sahneler yıldızı F aide ••• 

"V estinghouse,, Refrijatörleri 
(BUZ DOLAPLARI) 

PerfeksiJonu ... 

Eko omi 

Bir elektrik buz dolabı sahn almadan önce 
INGHOUSE buz dolaplarım bir kere görünüz 

Şarl P. Baladur ve şürekası 
Birinci Kordonda - lzmir 

t Saniye Binnu • 12 24 1 71 
Mehmet Hıfzı 40 32 S 61 • Bursalı Anmn .. 180 2S 21 
Ahmet • 4'0 50 5 '6 
Aliye Cemile " 270 S'I • 
Ramize .. 270 S7 • 
Mehmet .. 36 5 4 
lımaU Hakla .. 50 40 7

7 
~ 

Behram Fevzi ,, 54 ~ 
Yukanda iaimleri yazıh mlikellefler adreslerinde bulunamamalarma hiaa• Bli•w• ~ 

931 mali yılı için tarh olunan kazanç ..,.Ueriae ait ihbanlalael• keaılilerin• talili ~ 
olmakla hukuku usul muhakemelt>ri kanununun 142 inci ....... •ncltmce teblll muamma • 

ı l!:? •• =~ .. ~!:-!.h~x!!~.!.~ .. '!!=!'.~· ...... .!m..--·-"""'_" __ ...... . ......... . 

I~ 
I I I \ 

( .. : ·~ 

Dostlarinıza Sorunuz, Size Krem Pertevin 

............................ ~ 
Esrannı Sö · yecektir .......... ................................... ... ............................... ... 

Doktor 

sman Yunu 
Dertvetenasll ... •

talıklen mulah•••• 
Kemeraltl Şamla 10kak No. 19 

Saat oadı• on ikiye Ye 
iki buçuktan albp kadar ....................... 

Düzeltme Zabıta Haberi 
Emlik we Eytam Banb r 

ait olmak lzere, lzmir .icilli 
ticaret memurluğunca 2279 nu
..,_.. ke=• lllktimlerine fire 
9e11'ettirilea illaan B. fıkr .... n 
23 üncü aabrm ailaa.Jetille 
•oıan" kelimea bamlmam11 ol· 
clağundan mezkir clmle .. oldu 
iu derklr bulmwa bazı banka 
teamlllleri mlfteridea onun le 
hine ikrazat iflerile yap lmakta 
olan afak tefek bazı materiyel 
lmmetler" şeldiHe .... 



lbrabim Noro Doktor Haa Mahmut 
Hlaeyan ve Bekir Atçı Hlikümet C. 
Osman H&seyin B6rekçi Hükümet 
Muhittin KalıYeci Ye hana Tramvay C. 
AJi K--1 K& rü mütühlıidi 
Yuaf ~ol " 
Hain Ömer K6prü .. 
Raailı .. .. 
Refet Yol .. 
Ali Kemal Ky&prü .. 
Ahmet Ye Ruim ol .. 
Huan T alllia Kaaclura .. 
Muatafa Nmi EIW-

11 

Nafiz Enak .. 
buaa Kereste .. 
Ze1ara Silt yoıurt .. 
Nan t. ... t .. 

82 
67 
77 

176-2 

A. Hamdi Ye M. Hakkı KomiaJoaca Halim ata 
lclria Hakkı ve Mehmet Kaap Kemeraltı 93 
ı.mail Halda Anbt Hlktmet 34 
Kerim ai• zade R•t Malzemei bqalJe K.....ıtı 79 
Zeynel Cemil Kadayif~ Keaeraltı 59 
AJi Haydar Ankat TramY&)' 11-8 
Alımet ata Tatlıa Haktmet 32 
Tamrath Etem Tileear Halim •i• 50 
il. Reşit Ye A. Nebil Komiayoacu Sabunhane S 
Hilmi Odabqı t6ccar Cezair han 34 
Anam Eli Rebi Kereste ttlccan Şaphane 21 
T..ntk Et.. ve Ş. Şirket IUJim ağa_ 50 
Trabı:onla Naci Kamiayoncu Saiır sokak 9-11/3 
Ahmet Refik Tilccar Yemif C. 23 
Saphaneli Fuat .. Cenir lum 
Mehmet Rept Hlni1et....... v-. ç. 47-59 
Mehmet Ziya Tlccar: Y flllÜf Ç. 24 
Etem ve Ruia Paataa H~et C. 38/2 
Gauaa satle 'f. Tlccar Cezaı• hanı 20 
DaYit Sarfati lltltercim ve maakkıp Tramuay C. 11 7 
Ruim S6t ve yo;mt Kemeraltı 21 
Mehmet ve Orhan Komiayoacu Yemif Ç. 30 
Osman Z. Fahri Terzi Hilk6met C. 13 
Kanapça Z. llelUDet Tlccar Alipqa M. 47 
lsmad H•kkln EmMk lim•n HOktlmet C, 3419 
HDaeyqa H-uma Turna 102 
Mutafa Hilmi Demir tlccan Tawı.r 26 

"Rafit 
Ketlalcla Z. 
O-- Nari 

Malzemei iapiye 

llnaffak Sabri Awukat 
YarWerİ 

Refik BUa 
Al CWp 

A•·etcemil 
il. Hayrettin 
ff. Hilal 
~ 

AIRasa 

Ket.pp 
kalaweci 
fınaa 
kahveci 

k&milr puan 

T,._.., .. 
murabıt 

' 
~bet 
Kemeralb 
Mika.et 
kemeraltı 
Yemit Ç. 

13 

4211 
59n -.. 

. S7 
111 

6 

" .. 
72 
82 
18 

claclu S. 3 
HaaMehmet • 
Şamh 18 
2nciK. 8 

Salim pn..ca Tramay 
l..et .. .. 
Falari Lobatacı baca mabmut 96 
B • '7 _L! Otelci C:..-L 8 

9 ,... MılU 'lfW 

Alamet 6'oldor hacı Mahmut 82 
1W11 Klmlacll Ali pap M. 21 
AH Riza hamama K......ıb 98 
Alamet Necati bakkal Kemeraltı 51 
Mutafa blllrkal ,, 91 
y..m •• HIMJİD manav ,, • 70 
Bekir Sdlo hanca " 86 
Na,ıt zade Mehmet hlm kalburlama F. ajır S. 50 
Ekrem Huan fo~ Hlklmet C. 72-43 
Feyzı ltakbl Hlkacıat 53 
C.IAI lralaeincl IC 29 
Sacbk baaa ve blaveci n 
Berberotlu AB T&Cc:ar 3 
Muatafa ata helvaa ı 
Galip ve Ahmet ata pataca 6 
Akif çavut kahveci birinci kordon 1 

V.pia. 
matrahı 

Lira k. 
2000 

31 14 
22 43 

138 80 
230 90 
234 
706 81 

2708 
340 50 

1841 86 
76 63 
40 20 
69 2 
46 20 

620 
512 91 
160 80 
167 84 
103 S2 
14 9 
18 89 
27 36 
19 36 

349 97 
2'25 39 

65 73 

2000 
29 24 

6 n 
900 
272 45 
331 67 

156 44 

69 84 

S9I 50 
57 61 
JO 85 
87 44 
32 47 
29 48 

" 78 
M 50 

20 85 
ss 56 
12 48 
ıı 18 

318 62 
9 48 

53 71 
s 51 

70 
44S 76 

58 
48 41 

974 60 
54 48 
12 84 
37 52 

350 
338 40 

59 87 
28 95 
59 79 
94 17 
32 85 

Ali Riza tuhafiyeci hükOmet c. 80 600 
Ali Sami komiayODCa laalimaia 72 73 21 

ba~. 

YeflİIİ 

Ura k. 
179 37 

9 72 
16 16 
16 38 
49 48 

189 56 
23 84 
ı28 93 

5 36 
2 81 
4 83 
3 23 

43 40 
35 90 

1 36 

ı12 44 

' 12 

6 M 

6 96 

• 22 

32 60 
40 60 

71 5'1 

Hayim Kapuya ve HIUeyin • komiaJODCU 1:......ıt. 86 143 60 
Liiayen jlper mllhendia Yemlt S S6 
Fut Hayrettin avukat beyler 21 52 
Salih Şevket awka~ lı~et C. 5-7-2 3017 76 
Fahri ve F eridua ~Jektrik malzemem tramvay 12 40 81 
ftmall Halrla \.&Pkaa Kemeraltı 17 400 48 
Ali Gali -kuap ,, 87 79 1 
H ... tÜIİD dava vekili ,, 74-9 600 67 93 
Muatafa Kadri Komiayoncu ,, 72 40 64 
Ve i tatlacı ,, 66 21 37 
brabim Raaib mltealıhit h&k6met 13-15 49 48 
Hayım takomi we otla tlt.aı- meyveler 32 95 33 
Ga atalı Şevket koma.,o.m 1emi Ç. 3 300 36 
Azız Manaki bhncl blklmet 38-ı 2 37 
Mehmet Sultaniye oyfeli bacı llelamet 61 36 58 
Salepçi zade hacı Mithat B. ikraatçı 6263 28 47ı 06 
Şanf sade Sacbk " 439 68 30 78 
Uaca llrh-•t Nuri ,, 20 52 t 4' 

Ura k. 
48 

23 
4 49 

32 16 
33 57 
20 66 
2 82 
2 79 
s 47 

27 

69 79 
45 8 

13 ıs 

48 
s 85 

ı 24 

21 60 
6 S4 

66 33 

31 29 

13 97 

9 40 
7 52 

' 17 

' 49 5 90 
15 36 

' 90 
4 17 
6 71 
2 50 
2 44 

6 37 
ı 90 

10 74 
70 

1 68 
88 75 

9 69 

10 90 
2 57 
7 50 
8 40 
8 12 

11 97 
5 79 

11 " 
18 8S 

6 57 
40 

5 4 
14 • 
ı4 64 
28 72 
7 20 

25 46 
s 55 
8 ı6 
9 60 

15 80 
14 40 
8 ı3 
4 27 
9 90 

19 7 
7 20 

47 
7 32 

..,.... · JUih mükellefler adrealeriade W-•ad.Jrlanndan dola,ı 931 mall pk için 
Mıl• lrau111 ait ilıbanaameler kenclilmfne teblii eclilmomif olm• •...wle halmk 

CM9• 
Myeti.. 
ualan 

llalılnlıanra 
Lira k. Ura k. Lira k. 

m s1 
6 23 

ıs '1 
22 62 
25 9S 
69 'Z1 

265 • 
33 38 

220 50 
7 50 
5 9S 
6 76 
4 52 

60 76 
50 26 

' 12 

20 

2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 

2 

2 

4 49 
20 
23 33 
38 78 
39 31 

118 75 
454 94 
57 22 

349 43 
12 86 
6 74 

11 9 
7 75 

104 16 
86 ı6 
32 16 
33 57 
20 66 

2 82 
2 79 
s 47 
1 6S 
2 
2 
2 

69 79 
45 8 
2 
2 
2 
2 
2 

13 15 
2 

220 44 
5 85 
2 2 
1 24 
2 

100 80 
39 23 
66 33 

31 29 

13. 97 

5' 38 
7 52 
6 17 

12 24 
6 49 
s 90 

13 " 
' 90 
4 17 
6 71 
2 50 
2 44 

6 ,., 
1 90 
ıo 74 

70 

8 ı2 
88 75 

2 2 
20 20 

6 96 
9 69 

68 22 
10 90 
2 57 
7 50 

41 
48 72 

2 2 
ıı 97 
s 79 

11 96 
18 8S 
6 5T 

40 
ıo 95 
85 97 
14 64 
28 72 
43 20 
25 46 
3 55 
8 ı6 

57 60 
ıs 80 
82 33 
8 ı3 
4 27 
9 90 
ı9 7 
43 20 

47 
7 32 

471 942 12 
38 78 61 56 

ı " 2 88 
Battank .......... ..nlarma 

.... U..elıdJruUD•UD 

Devlet Demiryollarından: 
(Yazlık tenzilatlı yolcu tarifeleri 1 6-935 tari

hinden itibpren tatbik edilecektir. 
Mualllm ve talebelere: 
Umumi tedrieat der~celeri dahilinde bulunan resmi veya Maa

rif idaresince muaaddak busuai bilumum mektep ve liniveraite· 
ferin muallim, profeılir, asistan, mOrebbi, muavin ve miic:llrlerine 
Mayıs batından Birinci Tetrin sonuna kadar ve bu mekteplerin 
talebeJerile ecnebi memleketlerindeki aynı mekteplerin talebe
lerine her uman umumi tarife ile uzak meaafelere mahna tea· 
zilli D.D. 7ı numaralı tarife lzeriaden ber aeyahatta % 50 ten· 
zillt yapılacakbr. Bu tenzilittan iatifacle etmek iatiyenlerin, men· 
aup olduldan mektep veya liDİYenitelenlen YeJa Maarif Yekl
letiaden ve mtldlrlllderinden muallim kumanda olanı.na 1eyalıat 
edilen takYİID aenesi içinde tanzim edilmit bir bliviyet varakUDU 
ve talebelerin de keza en çok altı ay evvel tanz:im eclilmit fo. 
toırafb bir veaikayı hamil bahmmalan Ye bilet alırken ve ,olcla 
biletler kontrol edilirken demiryol memurlarma p.termeleri il· 
amclır. Mekteplerini bitiren talebeler de, talebe iken alcWdan 
veaikalann muteber oldutu mlddet için bu tenzillttan istifade 
ederler. 

Umuma meh8U• gidi• - dönllf terH••I: 
l enzilitlı fidit - d6nlt tarifMinia yeni tatbik prt an =· 

Gidit - dlinlif biletlerinin mer'iyet mllddetleri, seyahata -
catı g&nden itibaren müteakip ayın aynı tarihli pinin _. 
.._ 1rece yarwna kadan:br. Yolcalar aeyabate bqla,.cakhn 
..... ~ tayin edecekler ve bunu, biletlerin &zerine JU• 
~{_Yolcular aeyabata batlamadan enel tarifeaia 
mer'iyet mDcldeti &lai6Dcle cılmak prtile, iatedilderi glbade bi· 
letlerini alabilirler. Bi.._, Wr a,t.k merı,e • bitmedemı 
enel gidiş • d&alf lc:retbüa Jticle yirmUi Yerilmek ıartiyle bu 
biletler ilk mlddetin bittiii gllnden itibaren milteakip aym a)'BI 
tarihli lflnlln&n sonu olan gece yansına kadar temdit edilecek· 
tir. (Ba tarife Eylil 1935 sonuna kadar uablmıtbr.) 

Aile blleUerl: 
En çok sekiz kiıilik gruplar halinde ve giclif - dhtlt f&l'tİle 

her banfi iki istuyon arumcla 1 Huiran 935 taribindm E7161 
935 sonuna kadar aeyabat edecek allelere, s...._ · S..U mm• 
takasında % 60 ve Alatehir • lzmir • Baaclırma mmtak.ı.n.cla 
% 50 temilltlı olan biletlerle diier mmtakalarcla katedilecek 
meaafeye g&re muhtelif mbetlerde tenzilith olan Wletleria lc-
retlerinden aynca Ye_ paba tetkll edea yolculana birisinden tala 
ve cliferlerinden % 20 tlcret ahllmak auretile tenzilAt ,.pı1a. 
aktır. Bu tarifeye gire Hayclarpqa - Ankara ara...U .. ,..._ 
edecek ailelerden gidif • d&nOt 8creti olarak: 

1 MeYki O Mevki m Mevki 
Bet kiplik bir aııe snabaladan 9306 6735 4282 
Sekiz lrifilik bir .. " 12420 .., 5716 
kurut almlr. 

8am•un - Ank•re ......... inden: 
Dart kifilik bir Aile pab•dali 10125 
Yedi kifilik bir lile " 13921 

Au .. - K me•at ... nd••t: 

7345 
10099 

QÇ__ . • Wr pabuadn 4618 1342 
Aiti Mili• w.. aile 6596 4m . " ~""t~iıll lilnnr. Diter •Önueltetleıde ele laetllw 

aaazdur. 

4641 
6S9t 

.... 
......, .... k6priı ......... ............. ...,_. 

1111'1-lfa -·-llJade ....... . ......... .......-= 
Aile snabana peWleeek akralMl8r .......... ı (Kan, koca e 

baalarm çocuklarl, - •• 'ltüüua, Ml)'tlk ana Ye bl,&k ...._. 
lan, tonmı.n, ır.detleri). Oçtea bqe kadar lıer pap ipa bir 
Ye daha hDi ldtilik her fl'UP için de iki kaclm we 1alaat on 
bet )'&flDI doldurm•mıı olaD erkek (evlatlık, laimetçi mlrebbi, 
altniae) akrabalık prb olmakmm l"lba ginhilir. ' 

Grup balincle aer.Mt edecek ailelere, fotopafh aile biletleri 
•erilecektir. 811111111 ıçia paba p.cek aUe ....... --..... 
fotorraflanma Aelere •erilmesi lbuncbr. Vuila olmak prtile 
rnıp lıaliade çıbnlm11 ktlçlk kıtaclaki fotorraflar da k.W 
ohniabilir. 

Verilecek aile biletlerinia cllalf lmamlannm mer'i1et .W
cletleri, biletler lzuiae 1ucbnlac:ak MJabat ılal&dm •th••k 
Ye buna takip ecl• ikiaci aJID aynı tarihli glnlhılln aoau olu 
lcret pce 7anmacla bitmek tbere iki aydır. Bu biletler, bu ild 
•Jhk tpacle atlracaat edilmek ve ~. is!D Yeril
mit olaa lleNt Ytklııumua,....... iilly9 .. ....... fllr"' 
tlarile enelld • aiMlan batlamak &zere llir ~ 
daha temdit eclilehilir. Ve yuat bu f&rllar clahiliacle biletlııılr 
biclayetea temdit ettİrilmif olarak ta almabilir. Bu mWdellllo 
içiacle aeyalıat için kalluılmıyan dinllf biletleri ......_ hiç Wr 
bak •e mutalebe kabul edilmez. Danllt seyahatine hat' ı tktu 
aonra mer'iyet mlddetleri biten clanlf biletlerile yolda medMarl 
aktarma aebePJerinden bqb bir aebepJe tevakkuf wU. .. ü 
prtile biletia muteber oldatu -..,... lal6r ·..U.ek· 
ilsbi ae,.ı..t edilebi&r. 

Aile hiletlerile •JÜat edenler hem giqte ve bem ele c:loallt8 
btedilea meufenin her 500 kilometre Ye kearine •abbil llir 
iatuyon olmak &zere mllteadclit iatuyonlarda biletleriaia mer'i,.t 
mllddetleri içinde olmak tartile iatedllderi kaclar tevakkuf ede-
•• Yolcalar, fazla katedilecek mesafeler için umumi tarife 
tlzerlncl• llci'et farka vermek prtiyle yol detlltireWlirler. 

Bir aile biletiade yazda olan yolculana aym mnfta, .,.. ka· 
tarda ve mllmkln .Wap kadar da •JBI komparbmancla ayahat 
etmeleri ve aynı ~JODlardan lıareket ve aynı iatu10.ı... 
muvasalat eylemelen tutbr. Bu prtlar dahilinde seyabat etml
yen aiJe efradı bu biletlerle •yabat haklannı kaybederler. 

Bir aiJe biletine dahil olaa JOlcalardan yalnız bir kiti. grubaD 
nimet aeyahatmdan sonra Ye ,.._. aile biletinde yazılı ıiclit • 
dWt iatuyonlan arasında olmak tarille. mer'i tarifelere _ ılre 
ı•nm lcretle mndeaddit seyahatler- yapa\I& r 1570 (756) ' 

Satılık gaz motörü 
Onalb beygir kunetindeclir. Pek az tu sarf.eder. Doyç 

fabrikasının en mqhur mo elidir. Temiz balolmıtbr. En 
ufak bir kusur ve anzası yoktur. işletip g&rmek ıartile 
sabhktır • 

Zinet mobilye fabrikasına müracaat ediniz. 
s.ıo 11-26 636 



be OtOmobillennde 1 EauE:'l~e•kii ve Eytaı __ Bankasından: 

işkence go··ren laA stik l ~ i ~ ~ke~ ~-.ah adada 

No. 
yeni..lü 
~ı 
12-46 
11-45 

ı c. 5 bdDcı s11e,..-,. mahalleli Hakka B. Soka;. 
C. 6 Karşı1aka a1a1"1 ••lll't-i Ha,al lokaja 

6 
10 4 
18 

.. " 

lekaen kilOmetreye kadar •ilr'at, aoma 
~ fnm.. Gece ,ondnz denm edecebbüz. 
IOoDYEAR tecriibe otomobilleri toflrleriae 
Wıi ıda talimat verilmifti. 
~- alr'atli otomobillerde hep bir marka 

.... er pJri tabit Wr ıekilde çabuk siliai10rdu. ..:._oodyear, iN esrarengiz lastik qınma11111 
k içia mtlc:adele açb. 

Fabrika Jaburatuvanndaki muazzam zımpara 
~ları, ve fabribnm bütün tecrübe otomo
,.._ri bu işle meşğul oldu. 

Tecrübe otomobillerinde litikler adeta ifken
~e tlbi tutubaafbı. Her otomobil i1ç ıoflrle 
21 eaat mütemadiy•, durmadan tecribelere 
4-aın ediyordu. Ylk•k alr'atlerde giderken 
llltemadl ani durmalardaa frenler ıekiz autta 
lllr ayar edilmek liz1mgeli10rclu. 

Bu tecrübeler neticuincle Goodyw fula 
•at, ani frenlere rlğls geieliil• Wr laarlka 

"G • 3,, Jiıtiğini tekemmtil •ttirm iıtlr. 

............................ 

.._ ..... haoeatsıır ~ 
......,. ..UM ...._ a• lıloklar .................... .,...., .. .... ..,._.,. 

Yeni listiğin 4S " daha uma aflDIDa lmrl 
vardır. Bu listik fimdiye kadar kallandıldan· 
mzdan tamamen farldıclar. Taban kaimi' daha 
dliz, daha geniftir. Taban knmında ltekllerdea 
bir kiloya yakm fala llatik vardır. 

Y eDi llıtik daha emniyetli, daha •abve
metB. daha uma lmtilldlr. Ses lalmı daha 
alır itlere mabma GooclJUI' Slpenrlat lplUde
rinden mamulcllr. Tel np tnak ._hm· 
ilde tabiye edlw ...... 

Goadyear 11G - S., b""8 Jlk•k *'ati ,em 
otomobilWcle iyi aetice ftNCÜ ,.,... lld
tir. Ba llatiği Gootl,.... llatik aceaiaamla WS-
zat tetkik ediaia. 

GO OD YEAR 
, .... lllNflqı-.inı .... , .................................................................................................. . 

Daima Tabii 

Juvantin Saç Bo~a•arı 
INGb.lz ICANZUK. ecaaeli laboratuarlaranda buırlaııan ju
~ saç boyalıUI ....,. •• zehirli maddelerden tamamen ari 
-...,. açlara tabii ı eni leti8i bala .. cler. 

J-antin ıaç boyalarun laiaaral' ve aiyala oJa ak iki blMt rilidt' 
'-ine tertip edilmiftir. Ga1et taJ;U •• ..im olarak temin edi· 
... renk ,.kanmak, terlemek batta clenise girmek ıuretiyle de 
... az. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczaıaelerde ve ıtayat maiaulannda araymız. 

Göz Hekimi 

MitatOrel 
Adrea • Bey~er Namu 

Zade aokafı Abak mat• 
baa11 yumda. 

Namara:23 
Tellfoa: 3454 

24-26 

aril t ipılomtlD 

Dlfteblplerlve 
Operellrlerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetind&A 
Hutalanm her gla 1abah 

saat clokuzclu bqh,-. 
Beyler· Numan zade S. 21 
numrah maayeneha~rinde 
kabal ederler. 

T eleton : 3921 
Pazar ve salı 9 daa. 11 e 

kadar memleket hastanesinde 

- ... b' (" i1ı ..... nt "' 
752

1 7 2 

Doktor 

Kemat3aki 
8ARA~U 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehanesini 2 nci Be1 .. 
• ........... 65 numaraya 
naldefmittir. Tel. 3956 

E\'i Kaiantiaa tramTf7 ~ 
desi No. 596 T eL 2545 

'Q!M--t:. 

Bucad2 
Satılık ev 

Bacada latuyon cadduiadi 
39 numarah ev aatıhkbr. Şeh· 
rin en mat- yeriılde ~ 1(1-
zel, hava alaa bir effir. Bitiiit 
konforu vardır. Afzü edenler =r;c ... .,..... t'öl+ ~ 

... 5~tnlj 

C. 7 Küçük tuhafiyeciler ç..-ı 13 ~ actacla 
C. 9 lkiaci Snleymaniye mabahallui Ruhi baha sokajı 

"Sırrı bey. So. 
C. 10 ffuu hoca maballeai biiyilk tuhafiyeciler 8 No. h 

adada 
c. ı 1 KBçlk tuhafiyeciler ÇUfl8l ıs Noı adada 
C. 1 'l Kartıyaka alaybey mahalleai Hn "Gla aydın,. 

c. 16 
c. 17 

sokağı 
Memduhiye mahallesi kireçli b,. •kata 

" " " " " . " " " " 

3.5 "2·4 

82 
6 

19 21 

6 
8 

10 

Ev 

" 
" .. c. 18 

c. 20 Huan hoca mahallelİ küçük tuhafiyeciler ÇUf'81 ıs 
No. adada 20 d•ldcin 

C. 22 Kaqıyaka bostanh k6,& 40 IY 
C. 24 ikinci ıGleymaniye maballai klmil pqa caddesi l 48 lSI " 
C. 25 ikinci .Uleymaniye mahallesi üçilndl nezaket sokaiı 2,4,6t24. 24-1 24-2 iç .. 
C. 36 Btıyiik tuhafiyeciler çat1ı11 8 No adada 43-45-1 4lldrla 
C. 40 Oçllacl karataf maballeai Halil Rifat pqa caddesi 233-235 I• 
C 41 İkinci anleymaniye mahallesi Ha.eyin efendi •lcaiı 12 12 " 
C. 47 Balık ~ memdalal,re caddesi btıylik tuhafiyeciler 

8 No. h adada 10S 
C. 48 Balık pazan mahallell memdublye caddesi blJllı 

tuhafiyeciler 8 No. adada '7 

c. 49 " " " " 68 
C. 50 Hamicliye •1talleli iare kapua Nkaiı S4 4CM2 
C. 53 Memdublye maballul küçük tuhafiyeciler Çat'flll 15 

No. adada 42,27 61 
C. 6S Ahmet ata maballell yemit çarpsa aaiu' sokağı 23-24 25 
C. 72 Kut.U..r maballul bafdurak ikinei keatelli çalcfaa11 101-91-1 
c. 72.t • • " " " 77 75 
C. 7S ~ alarber •halleai haa •s1a .,.. aobja 23,29·1 
C. 77 KariaJaka Oımıa _.. ••lt•ll• r9pdiJe mbfl 21 25 
C. 79 --·~ ••...._. ktiçllk tabaflpciler çaqm St 

.. 
" 

mapa 
E• EY 
iki" 
EY ...... 

C. 82 :.-== •ehallell eski hahk puan aokap hlılk 
PJ'llll 37 .. 

C. IS ıc.t.m maJuı'ell llatdurak lklncl keatelli çılcma• 99-79 'Yl-'11 •· alur 
c. 81 Ak ...... • ••• o ... \IJlk tubaftJecil• Çaqlll Gai 9 -ıa-

W.an 4,4-1 .. 
" 600 .. 2• 
E• 7a 
" 909 

mata1a 24tl 

" Ev 

,.. 
ı• 
SOi 

1 -
278 
641 
647 
648 
783 

" 1_,., . ...,..,._ 

" " " " " 3~ 40 
" Üçlincü sultaniye mahallesi Yunuı ikinci çıkmazı 18 8 13S.SO No. ana 16 

Dolaplı kuyu caddeıi 62 Em yana 60 
Memdabiye mahallelİ mumcu sade 10kalt 
Salhane mabahal duyp ıokalt 

128 126 Ev 160 
53 '3 Ana 18 

846 
878 
946 
972 

lOO'l 

Birinci lraratq poatacı AH Riıa aokatı 
lıtiklll mahallesi gllndh çıkmazı 
lkiaci karataı mimar Iİllall sokaiı 
Sdaaae mahalleai Manıaltepe .öka;ı 
SeJimiye m•ha11-i b .... ay caddeai 

59 !5 eYin SS-80 sehim 88 
23 27 EY 128 
38 38-1 em 6-24 Mhmİ 100 
26 26 ana 65 
210 184 184-1 .w.27·1728 12 

ıelami 
1004 
1005 

Biriaci lraratq postacı Ali Riza •katı 
ICaratq .... IObğı 

29 25 eYİD 392-1344 seluni 2S 
4 Ev 200 

Manisa 
C. 14 llulu çaprua kebir ıafer mahalle8i balık paıar 121 121·1 • dlkkAn 

ca•a.ı 
C. 15 Man'ead• alaybey mahahai Hendek kahYe sokatı Fına 12 

ldkak 
C. 27 Manin alaybey mahalleli tramvay caddeai Hllrev ata 56 cami.,..... 
C. 29 M•v11ada uray mahalleliade tldm pawuada S 
C. 32 Maniaada saray mahaUellnde beledife •katı 57 
C. 3S " 'J " una yol caddeli 38 31-1 
C. 46 .. Y •rbasanlar mahalleli kara mmak IOkatı 25 25-1 
C. 59 ,, Mimar sinan ...._ilesi butaae wWeai 2 
c. 59,l " " . " " " 2·1 
C. 60 " saray mahalletıiMe lise aokaiı 29 
c. 60,1 " " " " " 31 
C. 60,2 Manisada Deveciyan mahallesi saraçhaqe .. kuqmla 4 

~catWui 

c. "'-' " " " " " c. 60,4 " " " " ,, 
C. 69 Maniaa İametpap mahelleai çay ferah CIMl4Mi 
c. 70 " ala1be1 .......... Nea•k ........... 
C. 71 ,, aaray mahaDesi banka aokajı 
C. 78 " fİüsrev ağa mahaleai hamam aokaiı 

Avdın 
C. 23 ~-cLn Hisar mala~ helediJ11ıln tG No. adı-

838-839 No. lı .,.... 8-ine yapalmlf •• 

6 
8 
1 
21 
8,10 • 

C. 35 Aydın Balcılar malaallai belediyeni 240 ad•mn 407 ~ı 

ev 

ev 

ey .. 
• 
• 
dtikkb 

" 
" 
.. 
" .. 

No. h arıası tlzerine ,......,,, n 
C. 97 Aydın kurtahq mahallesi od balYan lnrlacle 158 236 taj Ne. la •• 

No. lı adada T 
c. 98 
c. 99 
c. 100 

Ayd111 Huan efwti mala•lle8 Gai t.IYara l&eriacle 89 taj N.. k w 
,, Ramazan ~. ma1aallul Mimar Siun IOkak 77 Ne. b •thka. 
,, memeliye Balcılar •aballell belediyain 'l37 eT 

No.lı adallllcla 

Kasaba 
C. 38 T1111[11tfu kasabam Y-.. mahallesi eıki kiliae y.-1 94 94 A bd No. h ev 

Cualburiyet cadtlaiade 

709 

lleYlö •e .....,.. ,...,... ,... emllW. ,.... ,.. ile ._... 1....SSac: ... teli. 

•• ilaale edilmü ..... ... laıı1 ........ .eekl •nlaa ---mir ,., d'.çMIDI ..... • • 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
CERES vapuru 3 haziranda 

ıe&p 6 haziranda Anvers, Rot
terdam, Amsterdam ve Ham
lnay limanJan için yük ala
caktır. 

SATURNUS vapuru 12 hazi
raada gelip ylikBnl boşalttıktan 
... ra Burgaı, V ama ve K&a
te.ce limanJan içiD yak ala
akbr. 

UL YSSES vapmu tS ha
airanda ıelip 23 mayısta An
.... ., Amaterdam Ye Hamburı
..... lan için yük alacakhr. 
S'VENSKA ORİENT LİNIEN 

NORDLANlnapuru 4 haziranda 
Rolterdam, ffamburg, Kopen
laap, Dantziı, Gdyııia, Gote
J.ıı, Oalo ve lakandina.ya -..1an için yak alacaktır. 

ROLAND mot6rl 22 bazi-
...U Rotterdam, Hamburg, 
Ce,11baıe, Danbiı, Gdynia 
Grtef»arı, o.r. v• t.kandinav
,. &manian için Jlk alacakbr. 

TIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
lzmir - Ne.york aramada 

ayda bir muntazam sefer 
T AMESIS vapuru 18 bazi-

-da fzmırden (doğru)Nevyork 
tcia yiik alacaktır. 
~VICE MAR1T1M ROUMAfN 

Garbi Akdeniz için ayda 
llir 1aUDtaz am sefer. 

ALBA JUL YA vapuru 20 ba 
*-da gelip 21 haziranda Malta 

Ceaova Marsilya ,Barselon ve 
Ceaire hareket edecektir. 
PELEŞ npuru 14 temmuzda 

plip 15 temmuzda Malta,Mar
.U,a ve Barcelon limanlanaa 
Mreket ededektir. 

albdaki laareket tarihlerinde 
ili detitikh1derdea aeeata __. .,.t kabul etmez. 

Fazla tafsilit için Jkinci kor-

._da T ahmiJ Tahliye ıirketi 

..... ı arkamda FRA TELLi 
~CO vapur aceate&jiae 
... caat eclilmai rica olunur. 

Telefon: 2004-2050 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCH ELEVANTE LINIE 

AKKA vapuru 19 eıayısta 
bekleaiyor. Hamburg ve An
versten yük çıkuacakbr. 

ARMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

ARTA vapura 27 mayısta 
bekleniyor. 30 ma~ıa kadar 
Anven, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yDk alacakhr. 

TROYBURG vapuru 21 Ma
yısta bekleniyor. Hamburs ve 
Anversten yilk çıkaracakbr. 

TISZA •apuru 5 hv.iranda 
bekleniyor. Budapeıte, Bratis· 
lava ve Viyana için yük ala
caktır. 

DUNA vapuru 30 haziranda 
bekleniyor. Badapefte, Bratiı
lava ve Viyana için y6k ala· 
caktır. 

JOBNSON V/ ARREN Lineı L TD 
Liverpool 

QUERNMORE ıapuru 18 
mayısta bekleniyor. Liverpool 
dan yilk çıkaracak ve Barsas 
V ama, Ka.teace, Galaç ve 
Braila için ylk alacakbr. 
THE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORATION 
EXARCH vapuru 2 hazirana 

doğru bekleniyor. N evyork için 
yük alacaktır. 

V urut tarihleri ve vapurlann 
isimleri iizerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

Doktor 

. Hiza Unlen 

Zoncutdak 
&:iden Kömürü 

0,10 JıkUUDlf k&dr beher tonu arabada teılim 

Lira: 13 
Perakende ubf kiloau 1,S kurut 

SilhMlir ve her nevi feykaJlde k&alrll yalnız 
Keatae puanada Bardakçılar sokak No. 10 - 12 

F. Perpinvani 
Majuasmda bulacak11mz 

Telefon 3937 

PLATT 
Maldna F abrikuının 

NAMDAR ÇIKRIGJ 

En ufak yedek parçalairyle beraber qajldald TlrkiJe 
UllUll ACENT ASINDA me•cuttar. 

Ad .... : 

G.D. GIRAS 

Oliver Ve Şü. 
LIMITET 

Vapur Acentesi 
CENDEU HAN BIRlNCI 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN UNES LTD. 

POLO npuru 30 mayısta 
Anvera ve Londradan gelip 
tahliyede bnlunacak ve aynı 
zamanda Londra ve Hull için 
yük alacakhr. 

OPORTO vapuru S haziran
da Liverpool ve Syansea'dan 
beklenmektedir. 

THURSO vapuru haziran 
ortasında Hut:, Anvers ve 
Londradan gelip tahliyede bu· 
lunacak ve aynı zamanda Lon-
dra ve Hull için yilk alacakbr. 

NOT: Vürut tarihleri ve, 
vapurlann isimleri üzerine ınesu 
liyet kabul edilmez. 

VAPURCULUK TORK 
ANONiM ŞiRKETi 

IZMIR ACENTELICI 

SAKARYA 
Vapuna Her PAZAR 

gnnleri saat tam ıe da 
hareket ederek PAZAR-
TESi ghleri uat teda 
latanbula vanr. GALATA 
RIHTIMINA YAN AŞIR. 

Ayni vapur her pel'fembe 
ınnleri ıalata nhbmından 
tam uat 16 da hareket ede
rek CUMA pn6 saat 16 
da lzmire vanr. 

F ula T afıilit için : Bi
rinci Kordonda 92 numara
da lzmir acenteliğine mlra
caat. Telefon 3658 

Böbrek, karaciğer rabatsızlıklan
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
• • ar ıçınız 

T9'efoa: 2061' 

Muvaffakıyetin sırrı 

·RADYO L 1 N 
Liboratuvarlarda insan difleri 
üzerinde yapılan binlerce tetkik ve 
tecrübenin mahsulü olduğu için : 

BA.D TOLIN 

iz ir Defterdarlığından : 
Karııyakada MuradiY.e caddesi 20 numarada doktorluk yapup 

terki ıan'at ile lzmirden aynlan ve elyevm aclreai malum 

lnalaamayaa lamail Meki tarafından 93() takYim .... defterle
riaia ilana edilmemiı olması buebile 951 malı aeaeai YersWn• 
" 20 m.betiacle olmak Gzere 183 kanf ilaff eclihiflir. 

Teb&f melıı•mı kaim ._k ture lr.,tiyet lnlbb ..t 
maUkemeleri k•-•• 142 lllci ...Wai •llCiWace • ilaa 
.... U90 

Anneler çoçukların1Z için ilk m•m•y• 
A e 

LAK TIN 
ile b•tl•yınız. 

Çocuk lıastahldan mutehauııı Dr. Bay Ali 
V alıit tarafından aureti hususi yede hazırlanan 

Likt• Çog.kta haı:•mmzhk, 
ın ..... ialıal ve kusmalar 

•ana onlan ıiderir. 
Kemikleri kuvvetlendirir. Elleri •kıfbnr. 
Aileyi inek sitil derdinden kurtanr. 
Umumi Depo: 

LUTFi KROM 

' 
ECZA DE~OSU , 

Kınklık, bq aırw 
ve bilhassa 

SITMAYI 
karııJamak ıçm 

Lutfi kinin 
Komprimelerini 

aJuuz. 

MARKA 
ve 

AMBALAJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli bulunmak 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya ipalenlen sonmaz •eya sizde bir Iİfe alınız 
Her ecz•nede v•rdır 

Türkiye Mensucat Fabrikaları 
Türk Limitet Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Poete llutueu , .. IZllllP 

Tek ve mlHeaddit kath pamuk iplikler, boyanır, kaıter
lenir, katlamr kırmm •• maTi boyalann çeıitleri. 

F1A TLARIMIZI İSTEYiNiZ 

lmnlr elclll ticaret nae
murlulullfl•n: 

lmnirde lkiaci Kordonda mu
amele yapan mllseccel (01111a11-
la Bankuı 1zmir Şubui ) llİD 
adlnç para •erme iflerile ifti
ıal edec:ejine .atedair lteyan
aaaaeli 2279 aamarah kanun 
hakimlerine tevfikan alin 
1409 n1lllW'Ullla ka,.ı" tea• 
cil ecUleceli Din ohmar. 
l.mir acili ticaret memarhlğu 

reamt mllhllr ve F. Tenik 
IZMIR VILA YETi YOKsEK 

llAKAllıNA 
lfıa;Um; 

0..bh Banb11D1n, apjıda 

İmza• bulunan bmir Şabeai, 
Tllrk liruı ve iskontolan için 

taleb edeceji faizin en yBluek 
haddini aenevl yBzde 12 (ynz
de OD Ud) olarak teapit etti
jini beyan ve itbu beyanaa
namenin bir suretini de ıife

lerimiae talik •ttifimizi &dinç 
para verme itleri bakkPMl•ld 

2279 numaralı •• 18 buiraa 
1933 tarDali kanunun ikinci, 
lçlndl, dlnllndl ve onbefi•ci 
maddelerİlle tevfikan ane~ 
riz efendim lauretleri. 

0...,.11 Bankua lwir Ş... 

beli ikinci m&d&r İmza9 

iZiN VESIKAsI 

Atlı: 

Ticari ikametalhı: 

Tabiiyeti: 

Sermayesi: 

AhDacak faizin en yüksek 
haddi: 

Yapılacak muamelenin 
nevileri: 

Osmanh S.nku. bmir Şubesi 

litillci kordon a:r:;:ı Fevzi 
kmak Bulvan 

.. •• N 

Baaka muamelesi 

........................................... 
11-6-934 tarih ve 2279 namualı kanama tevfikan verilm..ı 

l&amıelen beyaanameler O••nh ~ almarak badi· 
linin ld~ para verme iflerile ufrqmuma mlaaade eclilmlttir• 

bmir valisi •• 
s. Erill .... 


