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Haraççı 
KARDEŞLER 

Mamulab Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

Yeni Aaar matbaasında basılmışbr. 

______ Karstaki felaket çok geniştir 
İşçiler 
Ve iş güveni 

Türkiye, yakın zamanlara 
kadar dünyanın en bakımsız 
•emleketlcrindcn biri idi. Dü
zeasizlik, kurumsuzluk, günden 
fÜne ienitliyen bir yara ha
Jiade, varlıiımızı kemiriyordu. 
Buiün bugüne, o düşüncesiz 

ııidişin sarsıntılarını çekmekte
yiz. C. H. Partisinin, devletci 
bir siyasa ile düzcrgemizde 
(mukadderatamızda) köklü bir 
.lenim yolunu açbiı giınden 

ıonradır ki, bizde ilk defa 
olarak, ulusal ekonomi nin ku
ruluşu hazırJandığuu, sistemli, 
planlı bir gidişe deier verildi
iini görüyoruz. ileri tekniie, 
rasyonel ite dayanan endüst
rimiz (ıanayiimiz), bu inaan gü
cünün üstünde benzeyen ça
lışmaların izeridir (eseridir). 
Böyle iken iözlcrimizi alan 
bu güzel levhanın eksik
leri de çoktur. Ve bunlar 
kısa bir zamanda tamamlana
cak eksikler deiildir.Zira asu
lardanberi kakleşmif bir yaşa
ma sistemini bqtaaltqa deiif • 
tirmeie baihdar. Her memle
ketin ekonomik kuruluıu, bir
l>irind• aynhmyan ltir bütün
lüie uyM1r. Bu bakımdan 
parçaları arallllda tam bir 
kaynatm•Ja, bir cı..kliğ• ih
tiyacı yarchr. Bi1:de d~ böyle 
o!acakhr. Endüatrimiı.in se1pi
lişi, normal ol.bilmek için, 
ckimciliğimi&ia de lu1rumlaadı · 
rdmasına, dl.aali, ai.temJi bir 
üretimi. ,....l•ı•Miae blyiilr 
dcier yermeie berç:luyu. Bu
nun gibi, itçieia tle di
z.ali bir vapyıta kavuf1Ra· 
aanı ıöz &ahde tutmak i.
teriz. Fikir ••Y• lteden iıçi
leri b8t6• üretim alanlannıa 
caaıdırlar. DOzeaaizliii laayat 
cl6Yizi yapbitmız ırünlcrde iı
çinin anarıi içiade yaşaması 
ıaze ltatmıyabilirdi. iş ırüveni 
tlüşünülmiyebilirdi. Fakat deY
rim partisinin düzeaıizliie 
kartı iayan eden prensipleri, 
hayat kaynaklarını derli toplu 
l.ir ırifliıe kavuşturmak ister
ken emekçiyi ~lifllulemek 
olamazdı. Bu bakımdan it dü
zenini kuracak olan yasanın 

kamulaya verilmiş olmam, iş
çiler arasında büyük ümidler, 
uyandırmııtır. Haklı ümitler ... 
İzmir gibi, 40 binden çok işçisi 
olan ıehirlerimiz ba~ la olmak 
üzere, bu ihtiyacı kıvranarak duy 
nıuş olanlar az de~ildir-. Buıüne 
kadar bilmediğimiz;, alışmadı

iımız ıözlerden biri de i~ gü
\'enidir. İşçinin, istenildiii da
kikada, kolundan tutularak 
sokaia ahlan bir paçavra ol
nıadıiıoı anJamak zamanı gc!
nıiştir. İşte, is yasası iş veren· 
lerin güvenlerini arttıracağı ka
dar işçilerin de güvenini arttra
cakhr. Onların sağlıklarını dütil· 
necektir. Hakların çiğnenmesi
ne yer bırakmıyacaktır. Bu gü
dü ile kurulan birlikler, yasala~ 
:runızıo ıözetiminden yokıun 
( ınabrum ) kaldıklarından iş 
füveni kuru bir ıanı olmaktan 
ileri ıeçmiyordu. Daha doiru
•u İfçilerin hakları, İ.f Yericile
ria eyi niyetlerine kalmııtı. 

- Sonte 2 cı salufede -
••Tke't. :&IJ.al:n 

Türk kuşu 
Ata türkün 

kurumunda 
söylevi ... 

"Türk çocuğu gökte seni bekliyen 
Yerini az zamanda dolduracaksın.,, 
ANKARA 3 ( A.A ) - Türk 

kuşu kurumunun açılııı bugün 
uçak alanında Reisicumhur 

Atatürkün bulunmak ıuretile 
şeref verdikleri büyük mera
simle. yapılmıştır. Başbakan İs
met İnönü ile bakanların sov-

yet Rusya büyük elçisi Kara
han, Kamutay üyelerinin, ge
nel kurmay ve milli müdafaa 
bakanlıklarile diğer bakanlık

lar ve Sovyd büyük elçiliği 
ileri ırelenlerinin bulundt•kları 
bu toplantıda, havanın müsaid 
bulunmasından ve gidib gelmek 

için temin edilen kolaylıklar Te: 
bu meyanda devlet de•İryol
ları idaresinin tertip ettiği ka· 
tarlardan ırenit bir aurette İ8· 
tifade ederek ielen ve alam 
çevreliyen bialerce halk bulu
nuyordu. 
ismet lnönU kurumu 19Çtı 

Saat tam 15 te Baıltakan İ•
met İnönü künüye çıkarak bir 
söylevle Türk kutu kurumuıuı 
açmııtır. 

Atatürk kUrsUde 
Baıbakandan sonra, alanda 

buluoanlann sürekli ve şiddet-
li alkışları ve yaşa sesleri ara
sında kürsüye çıkan Atatürk 
bir söylevle Türk ırençliğini 
karada denizde olduğu ribi 
baYada da kendisini bekliyen 
yükHk •e deierli yerini al-

- S0tttı li itte! Sahifede -

ismet hıô111i Atatth·k llava kurumu başkanı B. Jtuat 

Sovyet artistleri 
Şerefine verilen ziyafette ... , ________________________ .::.. __ _ 

İzmiri san'at he)ecanı içinde çalkandıran misafirler bu
gün Elhamrada Kızılay adına son konseri vereceklerdir 
Şehrimizin 

saygı de~er ko
nukları o I a n 
Sovyet Rusya 

_.,.tiıtleri şere
fine belediye 
taraf.adan Cu
ma iÜDÜ Şehir 
gazinoaunda bir 
öğle ziyaf cli 
verılmittir. Zi
yafette Vali 
ıeneral Kazım 
Dirik, belediye 
başkanı Behçet 
Uz, Sovyet ıe
ncral konsolosu 
bay Tirentiyef 
ve konsolosha
•eerkinı i l c 
h u k u k işleri 
mildüdü bay 
Fuat, m a a r i f 
müdürü Bay 
Hikmet, Hililiahmer reiıi Dr. 
Cevdet Fuat, gazetemiz bat 
muharriri bay Hakkı Ocokojlu 
Anadolu müdürü bay lbrabim 
ve daha bazı zevat bulumaut· 
!ardır. 

Rus misaffrleı· Şehir gazmosımda 
Ziyafet çok samimi hasbihal- hot ıreldiniz derken bütün 1.-

ler arasında ıeçmit ve bele- mirin coıkun uvinçlerini de 
diye baş kanı Behcet Uz fU beraber 96ylemit oluyorum. 
nutku aöylemiıtir: SoyYet - TGrk doatlupna çek 

"Değerli cloatlarımız •e ko- def er Hre• Tlrk bir; ı. 
auklanmaz bot ıeldiaiz. Sin - &tttc J Mtoi ıalıl(ede -

Bir lngiliz kadın 
Gazeteci şehrimizde .. 
Bayan Leylalinke Enstitüleri 
Gezdi. Bugün köylere gidiyor 

Bir aydanberi İ•taabulda tet· 
ldklerde ltulunan N eW11 Claro
nicle pzetai muharrirleriadea 
Bayan Leylaliuke Ankara ,,. 
Eskişehiri ziya:-ettea ıonra dün 
tehrimize ielmittir. Sevimli 
kadın ıa:ıeteciye Anadolu ajaJl
•ı umum müdürü bay Muvaf
fak Menemenlioj'hınun kızı ba-
yan Nermi• de refakat et
mektedir. 

Bayan Ley1aliake dlia bayan 
Nermin Muvaffak ile birlikte 
Ziraat mekteltini, çiftliji ıu
mit ve oradan haıerat enıti
tGıüne geçerek eMtitü direk
t6rü Nihat lribozull idarende 
buluaaa Jabaratuvarlan pr
müftilr. 

- Sonu 6 ttıci arıhif ede - Bayan Leyltilike 

Atletizm bayranıı çok 
Zevkli oldu 

• 1 ••• 1 • 

Kız ve Erkek liseler birinciliği kazandı 

Diitı1di :Atletizm Ba!Jmmı intibalanndmı 
- Yazısı • ncı sayfada -



Sabite• 

İşçiler 
Ve iş güveni 

- 'ia t 1 tı binnd Slllu tdt -

Vicdan anbmmı çipemekten 
çekinenler biraz daha insaflı 
davranırlardı. 

Fakat bu kadar ince bir da
vayı şunun bunun insafma,vicda
nına bırakmak doğru olamazdı. 
Netekim özel veya uluşan (res
mi) kurumlarda, her hangi bir 
zorluk karşısında, yeni bir işe 
sarılıncıya kadar bir kaç aylık 
ekmek parasını lcaJ'fıhyacak bir 
tazminatı bile düşünülmeden 

sokağa atılanlar az değilclir. 
Kordonun atlı tramvayları bir 
ıünde kaJdırıMIL 

Şelaria tenfini iı.üeadirea 
bu güzel karar yallDlda lnr 
soysal yardım itiai de dlfün
mek ~erekliii vardı. Burada 
çalı,an 70 iJÇiye, yallİ 70 aile 
babaııaa, iş darlı&"ıadan kıvra
nan bir şehirde, yoJ Yerilirken 
baalara icüçiik bir yardım ol
•- yapJdıjlm duymadık. Ba 
ömeji bütiia k...a.n.wa 
genifletebiliriz.. lı gh..mdea 
bu kerte yoluaaluk acı IHr 
ıeydir. Hiç olwaz•a MJsal bir 
sigorta bu yaıdım•ızlığıa &aiine 
geçebilir. Yeai it yananda h• 
sorumun ciddilikle g6zetilece
pe inanımız vardır. Yua 
" Bede• Ye fikir hinle
tiai bir ücret karphğı olarak 
kiralıyaa kU...eleri itçi., olarak 
a.aylacbjma ..., lııa.d•• -
ra it p•eniei- daha geait bir 
ölçade gözti•Haecej'ini um
•aktayız. 

ŞeYJ&.•• :8iı.l:n 
•••••••• 

Bankalar 
Havalelerini telefonla 

Yapıyonar 
İıtanbul ft Aıtkara ile oto

matik telefon ••IMrab '9q
lamıı •• ba ıuretle ttlccar da 
bir çok kolayhklara •ail ol
mllfhır. 

Ba cii•W• eluak it Ye 
Ziraat haM•hrile ctiğer bazı 

bankalar da ı..hal •• A.ka
raya havalel.n.i telefonla Yer
•eye baılUUf)ardır. 

Telefon şirketi 
T oplanbsında 

Belediye reisi ile meclis 
idare reisine teıek

kür edildi 
Otomatik teWoa Tiirk aao

nia firketi --1 heyeyeti 
senelik toplaatwaa yaPIDlfbr. 

Heyeti umumiye toplaatw.da 
meclis idare r.U ve aza.larımn 
elli lira olu huzur hakları 

reisin yirmi •• aza.lana on bq 
liraya İadirihaİftir. 

idare medimi ayda aacak iiç 
toplub yapacaklar Ye bu aç 
toplaabdaa fazla toplaab ya
pdmuam icap eclea fevbllde 
ah•al zuhuraada yapdacak top
laabcbn huzur hakkı ahnmıya
caktır. 

Heyeti umumiye telefon Jir
ketiain borcuawa on sene tem
didi ve faiz IDİktanlUD yüzde 
sekizden yüde üçe indirilmesi 
11u.tusunda ıayret ve himıetlf'.ri 
görülen belediye bqkam bay 
doktor Behcet Uz ile fi,ket 
idare mediai bqkam bay İs
mail Hakkıya aleaea tqekkör 
etmiftir. 

Teşekkür 
3 Mayı• 935 c... pau 

Halkevi spor ıubemiz tara
fıadaa yapılaa .mektepliler 
atletizm bayraıama ittirak 
eden kız •• erkek mektep
ler le bu ltayruaı idare eden 
hakem heyetine alenea te
tekldir Meri-. 

C. H. P · Villyet ba,knı 
YekiJi 

Doktor: H. CURA 

Yenf A••r 

ovyet artistleri 
verilen Şerefine ziyafette ... 

İzmiri san' at he_}_e-ca_n_ı_İ_ç_in_d_e_ç-al_k_a_n_.;,d.;....ı-ra-n misafirler bu-

gün Elhamrada Kızılay adına son korıseri vereceklerdir 
- Ba., tarafı b "ri·.ci sa.yfa Uı - Statyumda yapılan atJatizim de hoyun eğmekten başka çı· 

sayın aad.acı her zaman awnakla şenliklerine aitm:-ı ... r, hararetli kar bir yol okt So 
&- -k bi kı du ~- "1""' Y u. pruo 

uyu r vanç yacaktır. alkışlarla kaqılawıuşlarchr. Bu- Banova (kar kızı) ve (seYil 
Denim ülkeleri olan her iki radan da at ko,u!arına gele· berberi) operasından bazı par-
brdq uhıa birbirlerine pek rek koşuları seyreylemişlerdir. çalar okumuş bir boğazın kaç 
çok ~ ·~ıldarl~. .~ağlıdır~ Akşam saa 9-30 da flalkevi tonda ne kadar zikzaklı sesler 
lar. Twlde~ _ biiyuk şefı Salonunda ilk konserlerini ver- çıkabileceğini üzerine takdirler 
Atatiirk, yenı mu:ıik ve kül- mişlerdir. toplıyan b' ı ki 
t" d . . ·ı Tr k ır var t a ortaya 
ur ek~l .. t" .. • e UY yaşa- Salon saat 9 da hınca ınç koymuştur. Arkası kesilmiyen 

yıı ve u uru-
ne yeni yon
dem verirlerken 
Türk uluau en 
büyük ve ea 

canlı alakayı 
yiae d09t: So.,.. 
yet kardeşlerin 
den i'Örüyer. 
Sizin gibi de-
2-erli uzman ve 
seçilmiı bir ku

rumun yer yer 
Türkiyemi.z.i ıe
reflocli r m esi 
"-ımeabüyük 
ve en cawah Bd-
ıesidir. iki kar
deı uhıs birbir
lerine müzik gi- ---~--.;...._~ 
hi en ince Ye 
en tath bir vasıta ile daha 
çok seviıtirmek ve tanıı
tırmak fıra.hm hiz.lere lütfet
tiiiaiz için tetekkUrler eder bU
yük •• tloıt So-wyet kaı:deşlerimi
zin ve onun dej'erli şefinin ve 

heJDfİrimİz Voroşilof şerefine 

içiyonım." 
Nutuk Sa.yet Rusya Anka-

ra sefareti atefeSi bayan 
Olp NikiblİkoYa tarafından 

Ruçaya tercüme edil•it his
lerimizi kaYnyaı1 Sovyet misa
firlerimiz hararetli alkışlarla 

Myiaç)erİllİ alana vunauş
lanbr. Müteakiben Mos
kOTa operuı miidiirü Alta
aof yoldq bu autka cevap 
•enait sea• nutuk bayan Olsa 
tarafmdu çok temiz ve öz 
Ttirkçe olarak tercüme edilmiş
tir. Altaaof demiftir ki: 

.. \1 isaf frlerlun: Sfoclyouıda. 
dolmuştu. Mullim ~y Fetih a.lkıfludu kaçuuyaa bayu 
uruı ieldikçe artistleri halka Boı-ao.. prorr•-au il&fttea 
takdim eylemiştir. Ruacadaa TlrkçeJe adepte 

Piyaaiat Oborin tarafından ediheit ...., pdg ob-
~lük "melodi ve List'ia 12 111111 .. MJrilralvca \; ..... --
ınci rapsodisi,. çahwn•ı liara- •••W sırt:laiil• JIU"llbmfbr. 
retle alkıılanmışbr. San'atki- (Tuna senin için marp söyle-
rm piyano üzerinde yarattığ'ı yorum ) mı da programa i.live 
nei'meJer dinleyicileri heyecan olarak okumak mecburiyetinde 
içerisine l>1rakmışbr. kalmaştır. 

NorstoY Bariton halka tak- Bütün numaralara piyaıaİ8t 
dim edildi. Caykovski'nin, Makaro da Akompaayatör. 
maça kızı operasından ve Ros- olarak ifl.irak eylemiştir 
siniain " Sevil berberi ,, opera- Rus sanatkarlarının yaratbiı 
:nndan paı-çalar okumuş, arka- heyecan bize komşumur ve 
sı ke.silmiyen alkışlarla karşı- doatumuz Sovyetlerin siyasal 
lanmıştır. devrimlerini ıüıel sanatlarla 

Arsıulusal fi)hreti haiz olan nasıl perçialedikleriai anlatma-
bu artist halk önünde eiilerek i'a yetmiştir. Bu varlık. önünde 
ayrılmak istedikçe alkışlar onu dinleyiciler hürmetle eğilmek 
daima sahneye çekmiştir. Bazı lüzumunu duymuşlardır. Konser 
parçalar tekrar ettirilmiştir. dün akşam aynı heyecanla tek-

Viyolonist Oystarh tarafından rar edilmiştir. Bugün de dün-
Şopen' den ve Veniyavskıyd'en yanın büyük varlığı Kızılay 
par~alar çalmış san'atın bütün adına Elhamra sinemasında 
inceliklerini dört tcl überinde üçüncü ve ş:onuncu konserlerini 
canlandırmıştır. Bunu Mets - vereceklerdir. 
Sopran bayan Maksakova takip Bilassa Hatkvinde sahnenin 
eylemiıtir. Güzel, ıuh kadısı küçüklüiü dolayısile müsame-
sesimn de ıüzclfiii ile bir san' - relere işti ak etmiyen balet 
at ylldnı oıduj-unu sabnc(L bugün Elhamrada dausedecek 
canlandırmış bravo seslerile Rus ulusunun bu sabadaki kud-
t.alk saJoau çmlat91§tı. ( Kar retİBİ de ıösterecektir. Yeni 
kazı) ve ( Karmea) opualarm- •usiki inkılibma batlarkea 
dan parçalar okumut •e P'°lft• komto Ye. dostlanauma bize eJ-
laarici olarak Tirkçe (Kozan- de ettikleri varhiı p.temeleri 
oifu ) ~nı da çok .azeı bu yoldaki iakılibın •• kadar 
söyle.ip. . yeriade oldutıaau söatenaeye de 

Bq oa dakika istiralaattaa L:. t ._;.ı· h • -A-.1 aume e~ır.ıaı •-m H.eYİ-
sonra piyaaist ve kompozitor 9 i dolduranlar ve bll(Üll Elhamra 
Şost•kowiç keadi.inin hestek- siaemwada yer bula bilmek 1 
diii •Polka,. •Eatenaesto., Ye 

Bu Akşam 
-

Elbamrada büyiik 
Bir ' t . sana gecesı 

Yaşanacaktır 
Sayın misafirlerimiz Rus san

atkarları bu akşam Kızılayın 
lzmirde fakirlere yaptığı hiz
meti nazarı dikkate alarak bu 
yoksullar hamisi kurum adına 
bir konser vermeii lütfen ka
bul eylemiıtir. Malum olduiu 
üzere sanatkirlar Türkiyenin 
bqladıit musiki inlulibına ıem 
patilerini ifade için memleke
timize 2elmişlcrdir. 

Bir çok musiki meraklılarını 
balkevinde verilen davetli kon
serlere iştirak fırsatım elde 
edememit bulunmaları müte
essir eylemişti. 
Elhamranın büyük salonla

rında bu akşam verilecek kon
ser şcbird '! büyük alaka ile 
karşılanmışbr. Bir çok kimseler 
yer bulabilmek için sabahtan 
Elhamra müdüriyetine müra
caatla yerleini ayırhrmışlar
dır. Dün ak.pın salonun 
yarısı aaıaje edilmişti. Beledi
yemiz Karııyakablarnı bu nıüıı
tesııa geceden iıtifade edebil
meleri için vlki ricalan üz.erine 
kooserden soua Karşıyakaya 
otobüs servisleri temin eyle
miştir. 

Belediye 
Memurlannı 
Tokat ve tekme 
İle döidiler 
Kı lr ote•• taka ~--· 

ııraıı olmıyan 441 Hyılr oto-
büsün lıarekat ettiiini röreıı 
belediye seyrüsefer memvla
ruadaa Dede oilu lbrahia 
....mek iat~den biletci 
Mahmut otlu lhnhim, illerine 
hücum etmiı ve ortalarına gi
rip aralamak istiyen seyrüsefer 
memuru Asli oilu lbrahimin de 
işe karııtığını ıörea biletçinin 
kardqi Sabri ite kanprak her 
iki memuru de tokat Ye tek
me ve yumrukla tlöğmiifler ve 
yaka!anmıılardır. 

Kükürt geliyor 
Aakara (Telefon) - İtalya

dan A. A. kaliteden bin torba 
kükürt İzmir limanına ~elmiş 
olacaktır. 

Buaun için ltalyadaki kükürt 
firmalarına kükürtleri acele 
yetiştirmeleri için telgraf çc
kihniftir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
seadetine kavuşabilecekler, İz. 
mirin r6nnediii ve belki de 
çok yillar fÖl'emiyeceii bu 
auat secel•inin beyecaaik 
hayli zawa• sarsılacaklartlır. 
Ba ...._.b oalara musiki inkı
libmda hızlanma kuvveti ve
recektir. 

* • • 
Miaafirler dün Bergamayı ıi-

yaret ederek öj-ledea anra 
,ehrimia• dhmiitlerdir. 

"'lloakoYa hallnma kardş ulu
sun ıelilarını getirdik. Burada 
sördiiümiiz çok sıcak ve 
candan kabule en temiz duy
plarmuzla teşekkür ederiz. 
Dost Sürkiye cumhuriyeti top
rakJanna selirken, Türkiye 
haklrnda epiyce l:Klperimiz 
Yanh. akat 1zmir haldundaki 
daJpianma clolgua Ye tq
km& Ç&üa b~z. Vo
rotilof yoldq lzmir hak
kmda bize çok güzel ıey
ler anlabmfb. Halkının sıcak 
kanhJıimı, muhitin güzelliği

ni her fınatta anlabyordu. 
Burada bunun aynini görmekle 
aeYinç dayuyoruz. Ankaracla 
Türkiye önd~ri Atatürk ile 
ko•11fUFkea laakanlar Ye denet 
adamlarile yuyaaa buhmar
kea Türlöyenin So•yet doatJu
pna Yerdiji kıymet ve ehem
miyeti hiaecliyorduk. Geçirdi
p.iz p.ler bu hiasin Türkiye 
içia ıenel mahiyeti olduğunu an 
latmaja yetiyor. Türk - SoyYet 
doetluiu karplıkh iki ulusun 
..aJi olmUflur. Büyük Türk 
devleti tefi, luair şehrinin 
uzik 4ieYlet Ye uhaa adamlan 
tenfiae kadehimi kaldmyo
rum." Sanatkina bu M•imi 

sözleri de çok uzu• alloş)arla 
ka111lanm11 ve ziyafetin sonun
da pzetemiz namına artistlerle 
claYetJilerJD ffUP halinde re
simleri almmıttır. 

martlanm p'-'f, bu pnç san
atklnn İlle• danuJarı çok be
ieailmittir. 

TARZAN, TÜCCAR HORN " ESKiMO filimlerinia 
dahi rejis6rii S. W. VAN DYKE'ia ea 90n eseri : 

Misafirler ziyafetten ıonra 

T ealr Jadaa hakikate. sah
•eaİll bir hankaSJ idi. 

Sadko operumdaa Verter-
4len okuduju parçalar o ka
dar çok bej-enildi ve o kadar 
çok alkqlandı ki halkın mar
Janna dayuamıyan ten& Ri-
ıoleta'dan bazı parçalar oku
mak ve halkın heyecanını tat
min etmekten nefsini kurtara
madı. Bas Piroiov tarafından 
Voli• balk şarkısı, Favıt'tan 
bir parçayı asker balk ,arkısıaı 
o kadar ilam bir ses ve ruhi iı
yanlarla ••imelere karıştırarak 
okumuttur ki bu kudretin önün· 

Aşk Yüzünden ·Katil 
Batmdan soauna kadar lı.e1ecaıah ahaele.rle seyirci~rini 

lteyu perdeye emr eden Framazca .azli qk ve seriüzeıt 
filmi. BapoUerde : 

Myma Loy - Varter Bakter - Philips Holmcs 
8 MAYIS ÇARŞAMBA akfUlı saat 21 de 

ELHAMRA 1. MiJJj Kütüphane sinemasında 

DİKKAT: BUGÜN 
Sinemamız HlLALAHMER MÜSAMERESiNE tahsis edil

mif oWujudaa matiae ve slivutierde sinema 'iösterilmi
yecektir. 

I{ 
" 

s Mayıs '19ao 

•• 
KOŞEl\IDEN 

Bir ö üden 
Mektup 

l , 

Bu iş moda oldu Tokdill Na
zım Hikmet, felek sık sık böy
le mektup alıyorlar? Ben de 
sana açık bir mektup yaza-
yım da bu iş tamam olsun oğ
lum! Lakin ben bu taklidi ya
parken; senin bir kaç gün evci 
yazdığın gibi kendi özümü ken
dime mal etmek esasını güde
ceğim. 

Ben ne kunduracıyım. ae 
terziyim, ne dilenciyim, ne bil· 
mem neyim, l:ten senin tanuaa
dığm, tanısan da kat'iyen ta-
nıtamadığuı bir nıh"wn, yani 
seaia anlıyacaiın : Ben bir 
ölüyüm! •. Korkma sa.km 1i okdill 
Bu ölü.den korkma! Bu, seni 
her zaman 5evcn, her zaman 
takip eden bir ."kuvvet,, tir. 

Ne fayda ki oilum ben seni 
takip ederken sen bana yarar
lık ve hürmet göstermedin.Ulu 
o:-ta ~ittin. Kıyıya gittin. Ke
nara gelmesini bilmedin. Ulu 
orta giderken de kendini ez
dirdin oğlum! Ben bilmez mi
yim senir 

Sen eskiden ne idin degilmi? 
Amma ... Ne is~ var ıeç Tok di
lim bu laflan fakat şu son za-
manlarında da bir tuhaf oldun, 
adın çıkdı dokuza, inmez sekize. 
Aşağı, yukarı; köşenden epeyi 
çene çaldın, suratmı uap ciddi 
olayına dedin, ertesi fÜD mu
karalıia bojdwı işi; hadi twnu 
alay içinde ipeleyeyim didin. 
okuya•lar yaı.ılannı mataraja 
aldılar, kulak asmadılar, 
neleri gevezclenmedin sen, 
neleri... Şöyle olsun de.tin, 
böyle olıun dedin 1 

bu ıöyledir dedin, bu böyledir 
dedin, vira dır dır ettin. 

- Bu yazıda mızah var, cfi
y• hepıiae ~ bitktiiler, 
....__ lliçe saya..ı.r oldu. 

Sevdin bir "alanyan,, yı, bir, 
iki söylendi., ~U.iaiinü 4ie 
hen cliye.yim.: O da seni hiçe 
saydı~ \taktı. tördii. sesleame
yiYe.rdi saaa.- Zaten sen benim 
1tasihatum dinleseydin yalnız 

bu sevgiliye cleiil baıkalanna 
ela Dir çeşit ol•p ıitmeı
din. Ama sen diyeceksin ki 
ben bu kadar yapdım, söyle
m., kıldım sa ve bundan hiç 
hi.r tesir me,d.ana ge}medise 
kusur benim mi? Varaykı.rdı 
sustwaylardı beni. 

Yani seıa deaizi yakaaıadıy
sam biç olmaısa aaiattım mı 
cliyor,mn, var aklın şaşayl.Bl 
senin Tok dil.. Şu işleri bırak 
desem bırakamıyorsun, bırak
ma disem bir hoş ohıyorsun. 

Bari adını of sun "T okdil, .. 
takmasaydm bu sıfatı da mas
kara ettin. Seni bitenJerden bi
risine bir baıka tokdiHi için : 

- Bu adamın dili tok, tok
ditli deseler, iıi alaya atıp gü
lüverecek, 

Her ne ise, .. Biraz daha uza· 
tacaktun amma vazgeçtim, bun
dan sonra akfmı başına al da 
adının arkasına öyle sinlen 
otlum. 

Var ıaihcalda 1 
[ Tıpkı aıh gil»idir J 

TOKDk. 
.. 11 •••••• 

Menemen 
Kaymakamı 
Mülkiye müfettişliğine 
Tayin Edildi 

Meeemea Kaymakamı UJ 
Nihat ~iincü mnd ..mkiye mi
f ettifliiine tayia ecltlm't •• ta· 
yia emri clün valiliie tebJii 
olwımuıtur. M.eneaaa kayma· 
kamhiı ıimdilik vekilden ida· 

edilecektir. 

Bay Gafur 
Rahatsızlıiı dofayı.iJe l»ir 

haftadır Şehr;mizde teda.i al
tımda bulunan lıre Kaymaka
mı hay Gafurun yana Tireye 
ıideceii haber alınmııhr. 



........ , .... .. , _zız.zı:_~- ___ _ 
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- 38- Korkunç zayıat 
Kars felaketinde ölenler 500 

Anlaşmalar 
Kaya büyük heyecanla hocasi •• 

.... 
Birbirini takip 

Edecek Kemal Şakirin evin~ Gitti u 
Bu mektubu okuyunuz. bun

du ıonra onu unutmak, ken
di Ö% babamın adile anılmak 
iıterim. Ferit amucamla birlik 
te Kaya Feridte gitti. Şimdi 
karıını:&da babası gibi çahş
••k, hayatla çarpışmak isteyen 
Kaya Sahir vardır. 

* . ... 
Kaya ıöyledi~i gibi artık 

keadi el cmetile, kafasile ya
.. mak aecburiyetinde idi. 
Geaç kız çalışmaktan yılma
yordu. Ancak çalışma yollannı 
J.aJaak. Araıtırmak i'üçlüiü 
olmasa!. 

Geceleri çok uj-raşıyor yaz.-
dtjı, çızdıj'ı aotalan hemen 
piyaaoda tatbik ediyordu. 

Bu sabah biraz erken kallı..
tı Dadısının hazırladıj'ı sütlü 
kahvesiai içerken ihtiyar kulan 
lçi•i çekti? 

- Çok yoruluyoraun yanum, 
ltu yatta başı boş erkekaiı ol
mak ta ıilç !.. 

Kaya ıtUUaıedi ! 
- Üzülme sen dadıcıi1111, 

herhaaği bir erkeiin uıaaaa 
koluna dayaamaktanse bqı bot 
elarak kendi irade ıUcüme da
yanarak yüriimıtği isteria .. 

O ihtiyar kafasına bir ttırltı 
••idıramadıiı bu çalışmaja 
itiraıla: 

- Ben de her hanıi bir 
erkek demiyorum yavrum ama 
işte halaa a-eliyHu• diyor ya, 
bani bir ıelıe hazır yetitmif 
oilu var. Evinizin erkeii ıenin 
de, ne bileyim bir arkadqıa 
ltir t•yin olur aanın• .. 

Kaya fiacanı bıraktı hırçın 

acı bir tavır ile: 
- Zava1Jı temiı yürekli da

dım.. Suha ielccek diye aevi· 
niyoraua öyle mi? Halbuki ben .• 

- Sea i'e]dilderini Jıtemi
yor musun .. 

- Gelmeseler acvineciiim .• 
Oaları bilmeyorıun ve onları 

bea de pek ~üçükken iÖrmüı· 
tüm. Fakat biliyorum ki bu 
hala beni oiluna mal etmek, 
bcalijimi avuçları içine alarak 
bupne kadar benim dediiim 
gibi bu evde bana zından bek
çiliii etmek istiyecek ... 

- Ne fena ıeyJer düıünU· 
yorsun Kayam! Nasıl olıa bir 
kıun halacıj'ı, kapı bir koca 
evi olduktan ıonra bu hala 
oiluau tanımak ve birbirine 
uyıun eş olmak fena mı? .. 

- Sus dadı .. Düşüncmiyece
ğin itlere dil uutma, içime fe
aabk ıeliyor!.. 

Kaya sapsarı olmuştu. 
'XX/./7i'Y.ZT.//Z7!#ol I .... 

ELHAMRA 
FİLiM MÜSABAKASINA 
işrak edenler topladıkları 

(7) kuponla beraber 
KIZIL ÇARİÇE - ESKİMO 
MASKELİ KADIN -ŞOPEN 
TANGOLITA-ÇAUNMIŞ 

AŞK ve BOSNA 
SEVDALARı 

filimlerindcn hangisini be
iendiklerini muvazzah ad

res ve imzaları altıada 
bir kaiıda yazarak 

7 Mayıs Sah 
akşamına kadar kişemize 
getirip numaralı bir kupon 
almalıd1rlar. En fada beie
nilen filme rey verenlerden 
10 kitiye muhtelif hediye-
ler ve 20 ki,iye de zarif 
hatıralar verilecektir. 

HEDIVELER 
8 Mayıs ÇARŞAMBA 

aktaını saat 21 scansımızda 
kur'a ile da - ıtılacaktır. 

- Gerçek yüzün bozuldu 
kzım ah şu bud:ıla kafam ne 
dediğini bilmezki f.. Ben senin 
rahatını isterim, ölmeden baş
ıöz olduğunu görsem! diyorum .. 

- Yok, yok, onunla değil... 
- Bu kadar sinirlcndiiine 

elbete eyi değildir onlar. Şim
di beaim de içim ııkıl.lı hal
buki ae büyük ümitler, içli di
leklerle ödelerini hazırlamııtım. 

- Sen yine her şeylerine 
bak dadı.. Kardet evi kendi 
evleridir. Bir noksanları ol
masın .. 

Bu sözü kendi içinden tek
rar etti. Kardeş evi mi?. Ha-
yır bir an evvel üstüne rehin 
olan eve sahip elmak için ge-
liyor! Bu son unuluaa:ı çileyi de 
başıma ördüğün için seni hiç 
affedenaiyeceğim 2ibi geliyor 
F . ' erıt amca ... 

Genç kız artık bahsı kısa 
kesmek için acele kalktı. Bu 
şefik kadının ıönlünü kır
mak üzüntüsü içini sızlattı 
eiildi borıumu, yanaklannı 
öperken: 

- Ne ise sen hiç li:ıülme 
sevı-ili niaem onlar gelene ka
dar ben bir if bulursam ... 
stiller seni de güldürürüm. 

- Şimdi çıkıyor musun? 
-Evet hocama uinyacaiım 

k•I sailıkla benim cici ninem .. 
. ~enç ~ı:ı .. licivert eteii, beyaz. 
bıor bülözu beyez bere.il ea-
Yimli bir kuş i'İbi uçarak ka
pıdan çıktı .. 

ilk Yapura ancak yetiıebildi. 
Köprüden acele ıeçti. Tram-
vaya atladı. Bir çeyrek sonra 
da Sultanahmette Kemal Şakirin 
eaki yapılı kocama• evi ön6n
de 'bulunuyordu. 

Kalbi çarpıyordu. Her \•akit 
görüşmeğe ders almıya ieldi~i 
bu evin önünde şi•di çekingen 
bir hal almııtı. Bütün ümitle
rini buraya, Kemal Şakirin ve
receii cevaba bağlamış gibidi. 

İçeri ırirdi, 2cniş bir avlı, 
bir taşlık sonra dört köşe bir 
sofa.. Loş merdivenleri çıktı. 
Karşısına ırelen oda her za
man hocasile birlikte ,a-
lııtıkları odaydı. Burası ıanki 
birçok hibralar taııyorau. Ko-
ıar ıtibi aralık kapıdan içeri 
uzandı. 

- Sonu Var -

••• 
Eski şehirde 

ESKiŞEHiR 3 (A.A) - Yok-
sulları kayırma kurumu tara
fından çainlan lıtanbul kon
ıervatuarından bir heyet bu 
akıam ı.abitler yurdunda bir 
konser Yermiştir. 

Bu konser mlnasebetlle Fa
ruk Yersel tarafından söyle
nen bir söyledve arsıulusal mü
ıik ve kurum hakkında izahat 
vermiştir. Bu konser çok be
ienilmıştir. 

Yaralılar 1200 Ü • • 
geçmıştır 

----
İstanbul 4 (Hususi) - Karstaki felaket ilk haberlerin fevkinde korkunç bir mahiyet ara 

etmektedir. Yer sarsıntısından yıkılan köylerde ölenler ve yaralananlar pek coktur. Son haherlere 
göre ZeJz"le sahası 50 kilo«netrcdir. Bu sahada ve içindeki köylHde ve kasabalarda 1300 
Evin yıkıldığı tesbit edilmiştir. 

Ölenler 500 dilr. Yaralılar 1200 ü ıeçmektedir Karatan her dakika yeni haberler bekleniyor 
Hükumet Te Kızılay felaket sahasında yardımlarına devam ediyorlar. 

Atina Divaniharbinde 
200 asi deniz zabitinin mahkiiin 

( Edilmesi istenildi 
İstanbul, 4 (Hususi) - Atina Divaniharbinde asilerin muhakemelerine devam edildi. Dıvaiharp 

General Vlahosu ııyaben idama mahkum etti hükumet komiseri dona.naa asilerinden İtalya' da 
bulunan 200 zabitini de kamilen idama mahkum edilmelerini istedi. Atina'da bulunan iki bah
riye zabitinin bu meyanda. idamları istenmiştir. 

İstanbul, 4 (Hususi) - Atina'dan bildiriliyor: Kabinede yeni deiişikJikler olacaktır. Eıki a1, 

itleri bakam Maksimos yine dış işle.i bakanlıiıaa, Peımeı.oilu da maliye bakanlıiı•a ieçe-
ceklerdir. 

Praı 4 ( -> .~ )- B. Benea 
Fransız - Sovyet andlaşmasına 

benziyen Sovyet - Çekoslovak 
karşılıklı yardım a11dlaşmasıaın 

metnini tetkik etmek için Rus 
maslahathüıarı B. Aleksaac\ros
kiyi kabul etmittir. Görüşme
ye diplomasi yolu ile devam 
edilecektir • 

İtalyan kontenjanı 
Ankara, 4 ( Hususi ) - Bir 

Mayıstan 30 Haziraua ka4lar 
İtalyan ldirinıi ile itlalitımızıa 
kontenjaaı 1934 senesi ayni 
müddetiain yüzde yüzüdür. 
Yani tamamen aynıdır. 

İstanbulda 
Souklar 

lıtanbul, 4 ( Huıuai ) - iki 
künden beri havalar soudu. 
V akıtsız bır souk hüküm ıü-
rüyor. .......... p;;tf 'i~~~g;~~i~d~ ................... F~~~;b~hç·~· .. k~~~·;;a; ...... . 

- --· l\liihim raporJar okunacaktır-dahiliye 
Bakanı Kars zelzelesi hakkında 

izahat verdi 
Ankara 4 (Hususi) - Ka

mutayda dahiliye bakanı bay 
Şükrü Kaya Kars zeb:eleai et
rafında uzun boylu izahat ve
rerek hükumetin tetbirlerini 
bildirmittir. 

Ankara 4 (Hususi) Kamu
tayda iahisarlar bütçesi görü-

tülürken münakaşalar oıdu . 
Ankara 4 (Huıuıi) - 9 Ma

yısta toplanacak olan Cumhu
riyet halk partisi lconirasına 

murahhaslar ıtelmei;a başladı 

kongrada mühim raporlar oku
nacakbr .. 

••• 
Karsta ki feliket 

Zayiatın hakiki sayısı henüz 
T esbit edilmiş değildiı· 

........-=ııı -

Uç gündür fiddetll bir sam yeli eslyo~ 
Kars, 3 (A.A) - İnsan zayi- kadar aralıklı olcıak üzere 

atının hakiki sayısını tespit iİdde\li sarsmblar olmuştur. Bu 
edebilmek için felakete uğrı- köylerdeki evlerin bir çoğu 
yan köylerin tamamen görül- tamamen çökmüş kalanlar da 
mesi ıerekmektedir. Hayvan oturulmıyacak bir hale gelmiş-
.zayiatı pek çok olmuştur. Sa- tir. Dün ikinci bir yardım he-
yısını kestirmek şimdilik kabil yeti felaket mahalline gitmiş-
değildir. Felaket mıntakas.ında tir. Dün otomobillerle bin kilo 
sarsıntıdan sular çekildiği gibi ekmek "e diğer yiyecek gön-
bazı yerlerde de on metre "e- derilmiştir. Çöküntü albnda lıia-
nişliğinde açılan çatlaklardan lanları kurtarmak için de amele 
kırm•z ıular akmaktadır. Top- postaları gitmiştir. Hadisenin 
rakta çok yanklar vardır .Di2'ora verdii'i korkudan halk i'eceleri 
ıtiden ıoaa üzerinde on men- dışarda çadır ve bahçelerde 
fezli bir köprü yıkılmıştır. Fe- geçirmektedir. 
likete uinyanların yiyecekleri Kars 3, (A.A) - Üç gündür 
tamamiJc temin edilmiştir. İlk kazamızda sam yeli tiddetle 
tedavileri yapılan yaralılar has- tsmekte9ir. Dün öile vakti 
taneye ielirilmektedir. hararet 34 idi. Dün fırtına dur-

Karı, 3 (A.A) - Yer sar- mut ve hararet 30 a inmiftir. 
ııntısı merkezi olan Digor na- Sam fırtınasından ekinler ve 
biyesi çevresinde yirmiye yakın zeytinler müteessir olmuıtur. 
köyde evvelisi gece ve dün Y a&'mur olmadıiı takdirde köy-
gündüz ve gece geç vakıta lü çok zarar i'Örecektir. 

Yunanistan şampİ}'onu olimpiyakos 
Bu defada memleketine galip 

Dönemiyecek gibi : 
lıtanbul 4 (Hususi) - Cuma 

günü F cnerbahçe stadında altı 

binden fazla bir kalabalık önün
de Feaerbahçe takımile Yu,ıa· 
niatanın senelerden beri şampi
yon" olan Olimpiyakos takımı 
karfılaştı. Daha ba7langıçta mi
safirlerin heyecanından istifa
de eden Ferbabçeliler birbiri 
arkası iki kol atarak i'aJibiyet 
yolunQ.a kuvvetli adımlar at
mııt&r. 

Oyun devam ettikçe Olimpi
yakos'un da iyi oynadıyı gö
rülmüş ise de Fenerliler ıol 
fırsab vermişlerdir. Eğer bu sı
rada lehlerine verilen bir penal
tıyı atabilse'udi netice bambaş
ka olabilirdi. 

Bunün üzerinedir ki misafir
ler ilk ve son sayılarınını Yu
nan milJi takımının sol açıiı 
olan oyuncuları vasıtasile at
mışlardır. 

Vaziyet bu suretle 1-2 ve 
nazik safhaya girince Fener-

liler tekrar caalamaışlar ve 
az sonra fikretin ayaiındaa 

üçüncü 2ollcrini kazanmışlardır. 
Bu aırada halkın heyccaaı 
haddi azamisini bulmuştu. li, 
rinci devre bu suretle bitti. 

İkinci devrenin bilhassa son 
on beı dakikuı Fener tema
men hakimdi, bütün oyuneular 
olimpiyakos nısıf sahasına gir
miş bulunuyordu. Hatta Fener
bahçe müdafii Yaşar ve mu
u·ini Reıadın hile :kaleye şut 
çektikleri görülüyordu. Buna 
ramen başka sayı yapılmamış 
ve oyun 3~1 Fenerbahçenin 
galibiyeti ile bitmiştir. 

Oyundan sonra sahaya hii
cum eden halk Fener oyuncu
larını elleri üzerinde taşımııtır. 
Zira çok hazırlıklı ve güvençli bir 
halde şehrimize gelen Yuna
nistan şamhiyonu bundan ev
velki ziyaretlerinde olduiu ıibi 
bu defa da galibiyeti tadama
mamıştır. 

Pamukkale yolu yapıldı 
Baladızda Ziraat Bankası buğday 

Alım merkezi açıldı 
Denizli, 3 ( A.A ) - Pamuk

kale ile eski Hiyerapolis ha
raltelerine ıiden yol araba ve 
otomobi ı ıidecek gibi yapıl
mıştır. Denizliden harabenin 
olduj'u yere ka9ar arabadan 
inmeden i'idilmektedir. 

TAYYARE SİNEMASI 
. Buıüı_ı valinin baıkanlığında 
lısc ve ıllc mektep muallimle-

dın <lemiryulu üzerinde buJu· 
nan Ba.ladız istasyonunda Zi
raat Bankası buitlay alım mer
kezi köylüyü sevi11diren bir 
ıekiJde, bilhassa soa ilkbahar 
yaimurlannın ürün üzerinde 
yaptığı iyi tesirlerden dolayı 
merkez buiday alımını çoit'alt
mıf ve ıu a-ünlcrde de köylü
den mühim miktarda buiday 
almıttır. Bu merkezin açılınası 
gerek lıparta ve gerekıe Bur
dur çevresi köylülerini çok ıe
vindirmiıtir. 

3151 

BUGÜN 60000 figiiran, binlerce top, binlerce tüfek, binlerce at, milyonlarca 
VALLACE BEERY He FAY VRAY ve yüzlerce artist. 

Bütün lıtu yıldızlar, sanatkArlar, malzeme ve para hep 

ViVA ViLLA 
İSTİKLAL UGRUNDA 

Filmi için bir araya i'etirilmiştir 

VİV A VİLLA İspanyol esaretinde, müstevlilerin iılibdadı altında ezilen bir 
mılletin istiklalini elde etmek için yaptıj'ı mücadeleyi, ihtili]i 

. ıösteren büyük bir filimdir. 
ViYA ViLLA ba,taabaıa zulüm - İstibdat-lhtilil- Hareket- Zafer -Aık sahnelerile doludur. 

Ayrıca " M l K 1 ,, periler diyarında [ gülünçlü karikatör komik ] 
Seanslar hergün 15-17-19-21,15 Perıembe 13-15 mekteplilere mahsuı Cuma 13 ilive aeanı 
Dikkat her ün ıo~ 21,15 aeaaıı ucu:ı halk 1eanıı ,, dır. Fi atlar 25 - 35 - SO kur tur. 

rinden mürekkep elli kişilik bir 
rurup araıtırmalar yapmak üze 
re Pamukkaleye gitmiıtlerclir. 

Beladızd• 
lıparta, 3 (A.A) - lıpartaya 

20 kilometre uzaklıkta ve Ay-

Ticaret anlaşlnaları 
Bulgarlar ve F ransızlaı·la yeni 

Mukaveleler yapılıyor 
lıtanhul 4 (Hususi) - Bulıarlarla ticaret muahedesi müzake

relerine baılanmak üzeredir. Franııılarla da lelerini Hllıaa ır6re 
yeni mukavele yapılacaktır. 

Öğretici filmler gösterilecek 
Ankara, 4 (Hususi) - Öjretici filmlerin ıöıterilmeaine ı•· 
da ~laaacakbr. ilk film ba •an etiftirilmNiD• dair oı~•·· 

-.-4llflll • ~ .. .. • - • .... • .. 
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Altın Ve Güzel Kızlar 

Te~l.k.a. N"o J.."'7 '------------11111······························----Ba yan Fan müstehzi bir (orevuar) 
Dan sonra uzaklaşmıştı 

O gece, uzun bir sevişme 
gece•İ oldu. Laoslu kız çok 
ateşli bir kaeln olduiunu g6s
terdi. Fakat hüzlıdü idi, he· 
•esleri yabpna hemen ıöz
yqlanna haZ1rtlı. Şafak vakb, 
delikanlıdan aynldıj'ı zamaa, 
011 kelime bile .öylememitti. 

adanmış olan "mukaddes diş n 

l mabedile ve yiae mukaddes 
olan dalgaluı, banyocularada, 

1 
kayıkcilarada yasak olan iölü
le meşhur eski paytabtbr. 

Banker mühendise doiru 

- Bilhassa, dedi. 8. Renuçi 
haber almaıın ... 

Balupda utaaçtaa fada bir 
şey, adeta derin bir korku 
Yardı. Morga plilımedi; 

- Yok caaım. Pek iyi tah
mia ederıin ki bizi g6re11 ba
yan bir şey söyliyecek değildir. 
Sen Renuçiyi sevmiyonun her 
nedense! 

Şiddetle: 
- Hayır! Dedi. Soara, aa

jızıa, ıözlerini bpıyıarak ili
ı• etti! 

- Nede beyaa Fam! 
ŞU.eli Laoılu kadnuıı iDİ.ak 

lıcokuaunua uçuştuğu yataiı 

üzeriade yahuz kain M~a, 
Çin memurunun kansıyle ıe
çici qkımn, Wt .. iyvek, -wu
diii neticede• çok a..
nuadu. 

B. Martezreyin tahmiılleri 
Umitlerindea daha kolayca ve 
daha çabuk tahakkuk ediyor
du. Şu Kam gerçekten •efİlti. 
Müheadisia firiıtiji İf, timdiye 
kadar kolay olduju kadar da 
UYkli idi. 

Gerçi bu ak.,m ispirtolu iç.ki 
ile sarı kwa lMyu kadaaa 
k&l'fl kııkançbfl mu•affakiyete 
çok yardım etmitti Faka La
oılu çok zevk iıtiyen ta
kımdandı . f ı 011un sevgiıiııi 
muhafaza et.ekti.Mai14p eclaa 
erkciin ıuraTil• buaa •UYaffak 
olacaiından hiç flphe etmi
yordu. llerid., Kam, kendi 
memleketiade, ilk qılwwa aın
müne sebep olan huiaenin 
(izli kayna;ıaa tlojnl oaa 
rehltvlik edecekti. 

ZaYalli Batiıti! Kam, ilk 11r
mq tlolqtu tonra birden o 
kadar maluua lıtir tavır aldı;ı 
zaıaaa, hiç flpheaiz Ticdan 

azabile oau dllflbalyordu .. Kim
bilir? Aylardaaberi Pariate po
lillvia ketfe ça\tpıklan mm 
ela belki o, hiç aramaun ketfe
decekti. 

Kolombo 
KolomlJo harp limanında, 

~nmia l•pz harp gemilerile 
yaa yaaa idi. Büyük çelik zırlı-

d~ııcrek: 
- Belki B. Marga da Kan

diyc gider! 
Morga bqnn salladı! 
- Gidea .. doifuau. Biraz 

uzak. Bu ıuiaü banda kala
cağımız bütün zamanı yimiş 

oluyor. Kandi) i iezmek için 
Kolomboyu ıarmeğe valnt kal
mu:. Halbuki ben Kolombo)'ll 
tanımadığım için •.. 

Bayan Fan müstehzi biri 
"Orevuar,, dan sonra urak
lqmıştı. 

Renuçi, bütti11. erkeklerin 
bir rakibi heıap harici ıör
mekten doian ktiçük hoşnut
auzluklarıyle sordul 

- Nasıl işler yürilyor mu 
artık? 

Mühendis omuı: silkti! 
- Bir flirt, bir iskeleden 

f ula sürmemelidir ki Hoşet
çe bir batıra bıraksın. 

Banker sevine sevine bir 
kahkaha aaJıyerdi. Ana baba
ları tarafındın vapurda bıra
kılan bir d6zine kadar çocuk 
arasında ılikfinetle oturmakta 
bulunan Kama bir glSz atb. 
Morıa Yipur merdiYenmden 

iaerken, Laoslu kız iskeleye 
yanqmıfb, Reaaçi, uzun ltir 
l»akıtla delikanhJI takip etti· 
pin farkına nrdı. 

Bir kaç dakika •onra, Mor-

i• bir istasyon Holu a-ibi ko· 
caman bir alamuina çab ile 
6rttılmiif muanam bir beton 
iıkeleye çıkuak karaya ayak 
ltuayerclu. 

Çok kalabalık •ardı. ilk ön· 
ce, iki IU'a olarak, kısa puta
loalu bir milfreı:e lna-iliz uke
ri. Yanmıt toprak reakli 16-

flsleri lz:eri•de a-lSmlek.Jer ıe· 
aite• açılmııb. Bu İngiliz ço
cuklanndan başka askerler 
bu laallerile pek derbeder ıö
riinebilirlerdi. Bualar 6yle 
deiil, yarı çıplak olduklan 
halde yiae kilıtardılar. 

Zabitler sarı çizmelerine 'hir 
kırbaçla vuruyorlardı. Yerliler 

s&Yfl ile uıaklaııyorlardı. Bu 

Iniilizlerin kendi memleketle

rinde oldu.ju duyuluyordu. 
Orada olan lnıiltere idi. Sey
linlılar onların mahçup misa
firleri gibi ıöztıküyorlardı. 

- SoKN var --·-

• 
ispanya 

••••• 
Kabinesi istifa etti 

Fransız - Rus anlaşması 
iki devletten biri taarruza uğrarsa 
öteki derhal yardıma gelecektir 

Beş yıl müddetle olan bu anlaşmanın bir yıl önceden 
Haber verilmediği takdirde hükmü sonsuz devam edecek 

Paris, 4 (A.A) - Fransu -
So•yet kuşıbkh yardına and· 
laşmua haşlangıcmda banıı 
ku~•etlendinneğe, uluslar ku
rumu andlapnsının hükümlerini 
aaklamaia ve bir Avrupa ge
•el uzlaşması hazırlamaia ma
tof olduğunu b.aber vermekte
dir. 

Ancilaşmanın birinci madde
m• gire Fransa ile Sovyetler 
birlifci her hangi bir Avrupalı 
devlet tarafından tehdide ma· 
ruz kaldıklnn takdirde Cenev
re andlaşmasının onuncu nıad
.le-i hükümlerine u}lgun olarak 
Slf reken tedbirleri almak hu
susunda derhal birbirlerile Is-
tişare edeceklerdir. 

İkinci maddeye ıöre, bu iki 
devletten biri bizzat sebebiyet 
vel"Jlleksizin taarruza uğradığı 
takdirde gene Cenevre and
laımasının 7 inci maddesinin 
3-cü fıkrasına teyfikan öteki 
devlet derhal yardıma gele
cektir. 

3-cü madde, Cenevre and
laımaaıma 16-cı maddesi mu
cibince ayni yardımın yapıla· 
caiını ifade etmektedir. 

4-cü madde de analaşmanın 
banşı tcmia için gerekten ted
birleri almak hususuada ulus
kurumuna muhavvel vaıifeyi 
tahdit eder mahiyette olmadı
i'ı tasrih edilmektedir. 

5 iaci madde, andlaşmanın 
aiir'atle tudikini Ye beı yıl 
mliddetle bunun Cenevrede 
kaydettirilme.ini bildirmekte
dir. Bir yd önceden haber ve
rilmek prtile andlaşma feahe
dilmediji takdirde htikmil son
suz olarak deYam edecektir. 
Akitlerden her birinin bir yıl 
önceden haber verip bunu 
feshetmeie hakin vardır. 

Andlaşma metnine şu önem 
protokol eklenmittir. 

1 

mtmaktadırlar. Bu muhtelif 
andlaşmalardaki taahhüdlv ha
lihazırdaki andlaşmaaın ihtiva 
ettiği taahbüdlerin yerine ge-
çecekiir 1 

4 - Her iki devlat işbu 
andlaşmanın akdile solanan 
~üza~erelcrc öncede anupamn 
şımalı şarkisindeki bfttün dev
letleri ihtiva edecek bir emni
yet. andlaşmasına varmak ia
yesıle giri,miş olduiunu beyan 
ederler. Bu devletler ıunlardır: 

Sovyctlcr birliii, Almanya, 
Çekoslovakya, Polonya, Baltık 
devletleri, ve Sovyeilcrin kom
şulan bu andlaşma ile birlikte 
Sövyetler - Fransa ve Almanya 
arasında bir yardım andlapaası 
dah• aktedilec~ktir • Bu 
aadlaşma mucibince üç ikid 
devletlerden biri diierine 
tecavllı, ettiği takdirde 
üçüncü devlet tccaYüze uğ
"Y•n devlete yardrmla mü
kellei olacaktır. AkidJerin el~ 
an arzuya deier buldukları bu 
ilçyftzlü aadlapanın akdine 
şimdiye kadar hadisat mani 

1 
oımuıtur. Maaha:ıa Franıa-Sov-
yctler yardım andlaımasının 
mükellefiyetleri gene bu ev
velce mutasaYv• iiç taraflı 
andlaımaaın hmlatlan dıbilin· 
de kabili tatbikidir. Kezalik 

29/11/1923 tarihli Fransız-SoY
yetJer ademi tecayüz misakı 

mucibince ve bu defaki and
laşmanın wnumiyet itil»ariyle 
hükiimleriue halel getirmekai-
zinin yukarıda zikri geçen 
uç taraflı aadlaımaya dahil 
bulunmıyan devletlerdan bi.ri
aia akidiaden biriae tecarizll 
yukuubulduju t.'ulirde dijv 
akid taraf mütec:ayia• ihtlllfua 
devamı •iddetiace yarOıaU.: 
kaçınacaktır. 

Ne dlyorlar? 
Moskova, 4 ( A.A ) - Dıt 

bakanhiı erklnından biri da· 
miştir ki: 

Fransız - Sovyet iki tarafh 
yardım muahedesi Anupada da 
ıulhun tqekkül etmeıine doiru 
atılmış bir adımdır. Bu 
teıebbiise huaa bemerleria 
illve olunacapu Umit etmekte
yiz. SoYyct hükumeti ademi 
müdaheluia Fransız - Ru bir
lefik bueketlerinin Avrupaya 
inhisar ettirdijini Ye Rusyanın 
uuk tuk monfaatlan meaele
leriade Fransayı herhanıi bir 
müdahaleden dııarı tuttuiwau 
söylemiştir. 

Paris 4 ( A. A) - Sol ve 
Ot'ta ıueteleria hepai F rauız -
Sovyet udlTuıaı tuvib et
mektedirler. ai &az.eteler te.d-,.j: 
birli bir liaaa kullaamaktadar. "1 

••••• 
Yeni anlaşma 

Tarihi ehemmiyetli bir siyasal hadise 
Bükreı, 3 (A.A)- Dimineata ••ne kurumu•un aruua p· 

ıcazetcıi "Tarihi ehemmiyetli terdiii ıaaflaruı da 61llille zeç-
bir siyasal hldise., başlıklı ya· mektedir. Almaa tahriklbnıa 
zısında F ranaız - Sovyet and · Roma Loaclra Te Struacla tak-
laınıuı için diyor ki : bihia.len IOIU& Fr ... ıs-Sovyet 

ilk defadır ki Anupanın iki andlafmua ilk milpet ltir u-
bUyük deYleti lnfilterenin ve reket olmakta ye Kilçik ..... 
f ta1yaınn tasYibi ile aınırlannı lqma ile Balkaa •"•ra•••• 
bir. ~n~l.qma imzaJıyorla~. Ve temç ettilderi ıeldWo knfl• 
birıbırınm sınırlarını temın ve •idafaua preuiltiae tamamile 
tecavUz takdirinde karıılıkla teyafuk etmektedir. 
yardımda bulunmayı taahhüt Diter bttttı. ıazeler de pak-
cdiyorlar. tın imzasıadan dolayı memnu-

Uluılar kurumu paktına da niyet göatermekt• ittifak edi· 
uyıun düten bu andlaıma Ce- yorlar. 

Kap başbakanı 
Diyor ki 

Bir konferans 
daha 

Madrid,4 (A.A)- B. Lerroux 
iıtifasıaı reiıicumhura vermiştir. 

B. Zamora ba,bakanın istifa
sını kabul etmemiş ve çekilme· 
4en e.vcl .biraz daha durmasını 
rica etmiştir. Cumhur reisi B. 
Lerroux'nun Kortesin toplan· 
masıadan evci istifa etmemesi 
llzımıeldiii fikrindedir. B. 
Lenoux'nu:n bugün kat'i INr 
ce•ap •enaelİ umuhıyoc. 

Madrid, 4 (A.A) - Kabine 
istifa etmiştir. B. Lerroux cum .. 
hur reiıine Korte1in ka....
~ıkmayı mUnaaip ~örmedijiai 
Ye bu itibarla istifa etmek ka
rarından wazaeçmediiini siSyle
miftir. 

Cuahur rem bq'bakama .._ 
tifasını oaaybyarak bula.ruaa 
ltagihıden fiderilaesi dilep.de 
bulunmuftur. 

Pariste 
Belediye seçimi var 

Paris, 4 (A.A) - Beledı,. 

ıeçimlerinin yarıa birinci kıımı 
yapılacaktır. 38,014 nnhiyede 
450,000 ftyelik içi• 1,500,000 
seçici seçime İftirak etmiıtir. 
Bu Hçim her altı yılda kir ya· 
pılmaktadır. Belediye konseyi 
iyeleri ayni zamanda iyi• 
tlyelerini seçtikleri i~ia bu H

çimin bftyük siyasal bir önemi 
Yardır. Sekiz bıkan ve \»ir çok 
ıaylaYlar adayhklarını (namzet
Ulderian) koymutlardır. Bu '•
çimin en önemli Yasıflanm 
adaylan• çoklutu ve kadınlar 
'ropagandaıınm tiddeti te9kil 
etmektedir. Y elcdifceri ile çar
pıpn bathca üç parti ırubu 
Yardır. 

1 - osyalist komtıniat orta 
Jh•)'İ (cephesi) 

2 - Mutedillerle radikallar
dan mürekkep hiikümet par
tileri. 

3 - Rol partilerle mukare-
net alyhtan lilderle uluaal 
ytlaey. --· 8•rhoflak 

Şehitler caddeıilMlea r•ç
mekte olan Afyonlu Abclfalka
dir ojha kel l.mail ziyaclHife 
aarhot olarak batırıp çatırdı· 
tı•tlu. yakalaıunlfhr. 

Dövmek letemlf 
Bayraklı Mcaradiye cadcluia

d• pçaekte olu Saaclıldah 
AH •ilu Murat myadaile aar
laot olduiu halde Giritli Ali 
otlu pflr auaYİDİ Muatafayı 
•IMp1iz 4l&••ek i.ttHiiiadea 
,.ır.ı.-..tır. 

Makasl• yaralamıf 

hlar arasında, uzun yerli ka
yıklar dolaflyordu. Kırmızı tala· 
ta4ian yapılmış olan bu ssndal
lan, daha yükuk olan ön ta· 
raflanada ayakta duran yeıi
limbrak bmç renkli büyük de
likanblar idare ediyordu. Trakyada muhacir evlerl 

1 - Aıadlaımanın 3 üncü 
maddeli uluıler kurumu kon
seyi tuafından Koveaan'ın 
oa albncı maddesi mucibince 
llzımıelen tavsiyeler ifade 
edilir. Akid taraftarlardan 
her birinin bu tavsiyelere tev
fikan diierine derhal yardım 
etmekle mükellef olduiunu tas
rih için konmuıtur. Konseyin 
tavaiyelerini icabedea snratle 
ifade eyle e.i için her iki ta· 
rafın elbirliiiyle hareket etme· 
leri kabul edilmiftir. Şayet kon
sey tayıiyelerde \.ulunmaz ve 
ittifakla reyi beyan etmezH 
yardım mecburiyeti rene de 
baki kalacaktır. Kezalik aad
laımada mevzuu bahs kartılık
ı. yardım mecburiyeti iki tuaf-

Kap, • (A.A) - Baıbalran 
bay Srnutı1 bitaraflık meselesi 
hakkında meb'ualar •ecliainde 
ıöylediği bir •ayleYde sulh 
nrnidlerinin buıün geçen aya 
niabetle artmıf olduğunu ha
tırlatmıştır. Bay Smutı Al•an-

Praı. 4 (A.A) - Diplematik 
mehaRlde halter alm4Lima ıı&
re A'fl'llpa cenubi prk..Wa 
aillblandırıt." mealeketleria 
aıkeri vaziyetlerini tetkik im-

lki Çepmelik kalarama•wr 
Mkaj1nda otura• Ha•• otlu 
Sileyman, metre•İ Ahmet lu
ıı Sabriye ile ayrılmak meae

IHinden kaYK'a etmit ve bu 
kavaa ıonunda Sabriye eline 
ıeçircliti makaala Süleymanı 
ıaj' ayağ'ından hafif surette 

Bütün yolcular, karaya çık
maia hazır olarak, ıil•er
te üzerinde toplanmıtJardar. 

Çok zayıf olduiunu söyliyen 

Renuçi, hili terlikleri ayağında 
kalan biricik yolcudur. Bayaa 

Fan, keten elbiseyle önünden 
geçerken, ba•ker onu tuttu : 

- Vapurda kalmak mecbu
riyetinde olduğumdan dolayı 

çok müteessirim. Yoksa, ümit 
ederim ki, Cibutide ol.luftı ıi
bi burada da bana rehberlik 
ederdiniz. Ne yapalım B. Mor
ga yalnız bat••• ~undan istifa
de eder ... 

Genç kacluua açık gözleria
dea bir bulut boiuıu ieçti. 
Maauı belirsiz bir telaessümlc ! 

- Heyhat l Hayır, dedi, 
Kantliye dotru bir pzinti yap
malı ka"-l ettim. 

Kaacli Koa..Mdan yüz oa 
bet kilo •etre uzakta Bu4aya 

Hükumetimizin verdiii bir 
karar üzerine Trakyada inşa 
edilecek iki bin göçmen cvinia 
iııtaabna yakında başlanacak

tır. lzmirde devlet müeueaele
ri emrinde emaneten aak.lanan 
bütün keresteler, Duiliye Ba
kanlığının g6nderditi buyruk 

üzerine derhal Edir11e valiliji 
emrine iönderiJecektir. 

Seyyah gellyor 
Cuma günü F raıasız bandır ah 

ProYidanı transatlantiki ile 140 
Fransız seyyahı tehrimizt: ie
lecektir. 

Bu da öyle 
Keçecilerde Yeni Türkiye 

otelinde otura• Utaklı Ahmet 
ojlu lbrabim ile Huaa oil• 
Alieddin aralarıada bir alacak 
ınetelesindea çıkan kavga ıo
auwda Alieddin lbrahimi yum
rulda döidüiiiadea yakalan
.._tar. 

tan biriain ancak öz toprakla
rına karşı vukubulacak taarruz
lar hakkındadır. 

2 - Andlqmaaın hüküaleri 
akidlerden her han2i birinin 
uhdeıinde bulunan meırut mü
kellefiyetlerle kal>ili telif olma
dıj'andan dolayı kendisini arsı· 
ulusal mahiyette mücazata ma
ruz barakacak surette hiç bir 
Teçhile tatbik görmiyecektir. 

3 - Alıid devletler kal'fllıkla 
muvafakatlariyle icabı takdi
rinde kendilerince mUYank 16-
rülecck doiruda• doiruya ve 
yahut ki dolayısiJe olıun ren• 
bu kabil andlaımalara iıtirak 
etaek llaldam WrWrleriH ta-

ya diğer devletlerle bir tutul
duju takdirde yeni bir temel 
üzerine anlaşmıya varılacaiını 
ı5yle"11İftir. 

Almanya bilir ki: 
Hiç kimse onunla cenk

leşmek dileğinde 
Değildir 

Vaıin2ton: 4 (A.A) -B. Hul 
ile yaptığı konuımadan aonra 
B. Kellı razetecilere fUDh IÖy
lemiştir: 

Almanya ile herlıuıi bir 
•emleket aruıada harp teh
liksi eldupa iaaamıyonun. Al
manya bilir ki biç kİ•H oauala 
cenkleımek dilejiade deiildir. 
V • herkes bilir ki; Almanya 
biç kimseye taarruz etmek is
te--. 

kanı V cnedikte koauıulacakbr. 
Bu meseleyi tetkik içi• husuıl 
bir konf er anı toplanacaktır. 
Söyleadipe ık• INa plim kil· 
çük itilifın tazyiki ile bu mu· 
elenia Tuna konfvauuıda ıl· 
riifülaeaiae engel olu Fra ... 
tertip etmiftir. F rauanıa bu 
iateiine ıtalyama muvafakat 
ettiii bildirilmektedir. Bu iti- \ 
barla huıuıi konferansların T•
na 1r .. fennundan daha enel 
toplaması lazım relmektedir. 
Macaristan Tuna andlaımasına 
ginaesi için askeri maddelerin 
değiştirilmesini şart olarak koy· 
mqtur. 

Venedik'e 
Gidiyorlar 

Viyana, 4 (A.A) - A•ustur
yaaın dıt itleri bakaaı B. ..,. 
r•r - V aidener ıle Macariıtu 
itleri Mkanı 8. 06 Kaaye 
Venedik'e ritmek iizere ayai 
tr..U. laareket etmiflerclir. 

yaraladıj-1ndan yakalanmıştır. 

Bıçak çekml' 
Keçeciler' de Peıtemalcılaı 

baflnda oturaa Erzum'lu Hl
ıeyia otlu A bclullah ziyade· 
ıiyle 11rhot olarak ortada biı 

aebep yokken Şaban oilu 
Kizım bıçak çekerek üzerine 
hücum etti;inden yakalaa
••tbrl 

llıçek tafıyanlar 
Kartıyakada zabıtaça yapılaa 

araştırmada Pmarbatıh Hü•e 
yia oilu Hannda bir kama, 
Hllseyin oilu Alide bir kama, 
Huaa oğlu Ahmette keza Wr 
kama bulunarak ahnmııbr. 

Çorakkapıda yapılan arama· 
da ela Ali oilu Fehmi'de Wr 
bıçak, Keçecilerde Iımirli Salih 
oilu Mustafa da bir bıçak, lki
Ç•tmelikte Maaisala Salih <>iha 
Ali'de hir bıçak buluaarak 
abnm1ttır. 
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Sezar Borjiya kızgınlıiından k9rkuç bir ölüme sürüklenen za-
yumruğunu ısırıyor, ağzından vallı kabahatsız bir mabkfımu 
köpüklür saçıyordu. Eier Lük- kucaklamaktan ibaretti. Böyle 
res ile papa Sez~rın bu duru- vahşi ve canavarca istekler bor 
rnuna dikkatla bakmış olsalardı jiyalar için adeta bir hastalık 
mutlaka delirdijini sanarak halınde idi. Gece yarısını üç 
korkarlardı. Lakia onlar Sezara saat geçe lükrcs yatağından 
dikkat etmiyorlar. Kendi kafa- kalktı. Hizmetçi kızları yardı-
larındaki işleri düıünüyorlardı. ma çağırmaksızın giyinip ku-
İbtiyar papa kcndiai Tivolide ıandı. Bir mantoya büründü. 
ıörüyor, fırıncı kızla kolkola 
kötkün güzel aj'açlarıaın göl- Sokaia fırladı. Yaya olarak 
relerinde gaziadiii•i iözlerin- Sent Anj şatosuna yöneldi. Bü-
de canlandınyordu. Lükres ise tün Roma tatlı bir uyku iç.in· 
uzandıi• halı•ın üzerine yüzü de uyuyordu. Uykusuzluktan 
koyWl yatınıı, iÖzleriai pençe- dizleri titriyen, gözleri yorgun 
radea dııanya, Romaya dikmiı düşen Lükreı ise korkunç bir 
ıunları aklın.lan a•çiriyordu: ölümün efiğindc bekleyen bir 

_ Ah... Bodrumua albnda la 
b. u_ _ adadın vahıiyaae zevkine u ı-

lıap.. ab)Dllf ır &.İmaeDİD zea· 
cirlar içinde ialameai ve kor
kunç ölüm dakikalannı bekle
... i aekadar &ı.tintü verir. 

İıte bu acıaıa altında inliyen 
bir adamın yamaa iaip zencir
leri arasında kucajula ablarak 
aerpilivermek, öpllclilder almak, 
bu yolda zencirlere çarparak 
bereler, çürllkler içinde kalmak 
onu yılanlı bodruma iadirdik
leri vakıt batlayacak bajınlb 
ve inleme arasında puse şapır
tılarııu birbirine kanfbnaak •• 
ltüytik bir auvaffakıyet ola
cakbr. Lükrn •. 

Sen mutlaka Raıastanı• bo
durumuna imaeli, sevpi• bu 
çqidinden de payuaı almalısın. 

itte baba, otuJ, kız ayn ayn 
ltirer düıilaceDİll esiri olarak 

mak hevesini ıöndürmck için 
Romanın tenha ve karanlık so
kaklarına dökülmüştü. 

Kıskançlık 
Sezar yatak odasına çekilin

ce bir koltuiun üzerine abldı. 
Bqını iki elinin avuçlan içine 
alarak düşünceye daldı. Zihnini 
tırmalıyan o kadar kanşık işler 
vardı ki bırtürlü kendisini top
layamıyordu. A&-zandan dökülen 
•ırıltı.lar, f(>yle derleaip topla· 

aabilirdi: 
- Evet.. Herif Primperi ıe-

Yiyor. Bunda hiç kutku yok .. 
Llkin kız? Yoksa kızda mı 
onu seYiyor? .. İşte iı burada .. 

-Sonu V•r-
odada ltirl.Wlerlaia varlıklanıaı • • • 11

••
1111

••••••
11 

• • •••••• ••••••••• •••••• 

uautacak Wr laale ı•laitlerdi. 
Bu suretle bir saat sessiz !tir 
vakit 2eçirildl. Oç caaavar kea
ailarine ıelclikleri vakit birbir
lerinin yüzüae lt&1'blar, hapsi
nin he-iY'hl'l -'•.ıbı. 

Papa dedild : 
- Haydi çocuklar fidib bi

raz dinlenelim. Savaı planımı 
gözden geçirecetla. 

İngiliz kadın gaze
teci şehrimizde 

- Baflarofı 1 nci sahlıed~ -
Lat.arabn'&rlar .eli bay dok-

tor Kadri Tomur labaratunr
lann iördüiü işler hakkında 
mufa11~l malümat vermiştir. 
Baya• Leylalinka bakteri kül
tür laburatavarile alikadar ol-

Bir iki dakika Harada Lik
res .Uzel maazarab Sarayında 

d muttur. 
.ci odasına 6amÜf ltulaaayor- Muhtelif mahsuller üzerinde 
du. Baayosunu aldı. M-jıaı 
yaptırtb. Kokulanaı atlrdtlttl. 
Karyoluma perek odada yal
nız bırak.ı.uaaı lıiımetçi kız
lara .lyledi. Karyolada lntıt 
diılerila ıımb yırtbj1 yllz yu
tı;ınıa taneleri içiae ıısmtU

mUıtö. Y eaidea diltli•c•y• 
.&aldı. 

Hapishaae bodnıauaa iaip 
Ras-astanı ıörmek huauauadaki 
kararnıdaa birttlrlll vaqeçemi
yordu. Llkreı zavallı ıısvalye
nia ölnm odası sa yılan yJanlı 
kuyuya indirileceii sarada ya
nına gidip orada kal•ıya ka
rar verdi. 

Raiastanı kurtarmak bir da
kika için aklında j'eçmemifti. 
Alçak kannın biricik dGşüncesi 

zarar yapan böceklerin canlı 

kültürleri hakkında Nihat İri-
bozun aerdii'i izahatı da alika 
ile takip etmipi. Mtiessese•in 
Tlirkiye zararlı haıerah hak
kında çıkardıit on üç brotür
den birer arnek alıiu.ttır. 

Bayaa Leylalike bugün vali 
General Kızım Dirikle köyleri 
ııezecektir. Meslekdaıımız bir 
aubarririmize BomoYadaki ens
titüleri Avrupanın en müteki
mil enstitüleri derecesinde, bul
duiunu, Tnrkiyenin kültür ve 
sağlık işlerine verdiği yüksek 
değerle birlikte Türk kadınının 
tekamülünü ile hayranlıkla kar
ııladıiıru ıöylemiıtir. 

Vapurculuk Türk Anonim Şirketinin 
1 MAYIS 935 TEN 31 AGUSTOS 935 TARiHiNE KADAR 

T ATBIK EDiLECEK HALK BILETLERILE 
SEYAHATA MAHSUS TARIFEDıR 

Mıntaka Bileti• müddeti 

1 inci Bir aylak 
nakliye •ers-isi 

1 inci 
kamara 

2000 
200 

2200 

2 iaci 
kaaara 
1500 

113 
1613 

Güverte 

600 
30 ,30 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2 inci iki ayhk S000 4200 1500 

nakliye Yerfi•i 500 315 75 
ssoo 4515 1575 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
3 üncü iki aylık 6500 5700 2000 

nakliye verıisi 6SO 428 100 
7150 6128 2100 

1 - 1 iaci mntaka bir aylık olmakla Marmara laa•zua 
dahilinde, Çaaakkale dahil hilfımum iskelelerdir. 

2 - 2 iaci mmtaka Karadenizcle Samıua, Eıe denizinde 
lımir dallil bilümum iakelelerdir. 

3 - 3 iladl aauat&ka Karadeniı:de Hopa, Akdeniı.de Payu 
iıkelelwi ara11nclaki bilümwa iskelelerdir. 

4 - 3üncü mevki kamara içia halk biletleri verilemez. 
Fazla taf•ilAt için lzmir acenteliilıa• milracaat. 

- Başta1011 Bumci sahuede -
mıya çagınmşbr. Büyük şefin 
bu söylevini Türk tayyare ce
miyeti başkanı Fuad Bulcayın 
Türk kuşu kurumuna karşı 

büyük şeflerin göstermiş ol
dukları ilgiye karşı her iki 
lcurumun derin duygularım ve 
şükranlarını ifade eden ve 
Türk kuşu kurumuna hocalık 
edecek olan p~anöristler ve 
kuruma yazılmış olan gençle
rimizi takdim eden söylevi 
takibeimiştir. 

Uçuşlar yapllda 
Bundan sonra uçuşlar yapıl

mıştır. ilk uçuşu Sovyet uçak
lanndan Anohin ile birlikte 
Türk kuşu kurumu gençlerin
den Ferit iştirak etmiş ve çok 
güzel akrobatik hareketler 
yapılan ve alanda bulunan her 
kesin büyük bir zevkle seyret
tikleri bu UÇUfU bir diğeri 
takip eylemiştir. 

Tayyerelerlmlzln 
Uçutl•n 

Planörlerden .. nra bir tay
yare filomuz muhtelif UÇU§lar 
yaptığı gibi Sovyet uçaklarile 
Y eşilköy makinist ınektebi ilk 
mezunlarından Necip te paraıüt 
tecrübeleri yapmışlardır. 

AtatUrkUn söylevl 
Ankara, 3 (A.A) - Reisi

cumhur Atatürk Türk kUJu 
kurumunun bugün yapılan açı
htı merasiminde şu söylevi söy
lemiştir: 

Bayanlar, Baylar! 
Bizim dünyamız, bilirıiniz, 

topraktan 8Ucbua •• haYadaa 
unulmuttur. Hayabnda esas 
unsurları bunlar değil midir? 
Bu unsurlardan birinin eksik
liği, yalnız eksikliği değil sa
dece bozukluğu 1!ayatı imkan
sız, kılar. Hayatı hele ulusu 
soven, onu korumak istiyea, 
yurdunun topraklarına, deniz
lerine olduiu gibi havasına da 
il~inligini her~ün biraz daha 
ços-altmahdır: Bu ilginlik say
dıs-ım hayat örgenlerine c2emen 
likle olur. 

Natur insan1an türetti, onları 
kendine taptırdı da ancak in
sanların dünyada yaşaya bil
meleri için onların tabiate eğe
menliiini d~ şart kıldı. Tabiata 
epen olmasını bilmiyen yanı
taklar varbklannı konıyamamıı
lardır. Tabiat onları kendi un
surları içinde ezmekten, lıoj
maktan, yoketmekten ve ettiı -
mekten cuda çekinmemiftir. 

Türk, bu büyük hak.ikalı 
üzeJden taaımak kapuiteawi 
göstererek kapsal bir clalenle 
topraiı Ye oauo türlü üribale
rini insanlaia verimli kallllf, 
okan denizlerde s-ögüalemeclik 
clalgalar buakmıyarak iıuan
lıja ienlik verea kültür yol· 
lan &Çllllfbr. Likia yqadıiı
mız bu ~ida arhk insanlar 
yalnız karada ve denizde kal
ma~lar. T abiabn hava varh
ilDID da içiae ~aldılar. Hayat 
için havayı yalnız nefeslenme
DİJI yeter olmadıjı anlqaldı. 
Gerek ve ıerçek olaıı hava 
es-emenliği olduju yaba olarak 
ortaya çıktı. 

Bütün ulusların büyük dö
lenle üzermde çabıtıkları bu 
yöneyde Tilrk ulusu da şüp
hesiz yerini almalıydı. Türkiye, 
Cumhuriyet hükiimeti kara or
dumuzun yanında donanmamızı 
kurarkea hava filolanmızı ela 
en son hava araçlarıyle düzen
lemekten s-eri kalmadı. Şabıı
lanyle onur duyduiuıauz bava 

subaylarımız ve komutanlarımız 
yetişmiş bulunuyorlar. Uçman
Jarımız her zaman ve Her hal
de ulusun yüzünü ağartacak 
yüksek değerdedirler. 

Lakin arkadaşlar, bu kada
rını yeter iÖrmek doinı ola
mazdı. Hava işine onun bütün 
dünyada aldıit önem derecesi
ne göre geniılik vermek lazım
dır. Bunu göz önünde tutan 
Cumhuriyet hükiımeti havacılı
ğı bütün ulusun istevi yapmak 
karannda idi. 

Türk, yurdun daglannda, 
ormanlannda, ovalannda, de
nizlerinde her buca&"ında nasıl 
bir bilgi ve kendine pveaili
yor, dolqıllyorsa yordun asu
manında da ayai suretle dola
şabilmelidir. Bu ise Türkü çocu
kluiuncen vatan kuflarile, Yatan 
havası içinde yarıp allfbraak
Ja bqlar. işte bufiin burada 
bizi topbyan sebep O kutsal 
ite batfama avinidir. ffayaahk 
kınamıa ciddi sanhaalanndan 
dolayı btlkiimet, genel kurmay 
başkanı sayın Marepla ve T&r
kiye hava kurumu başkanı, de-
2erli arkada11mız Fuada bu
rada özel minnetlerimi suna
rım.Bu ödevimizi burada bizden 
degerli yardımlanru esirgemiyell 
dostumuı. Rus So•yet cümhu
riyetine ve onun sayın bnyllk 
elçisi B. Karabana önüaüzde 
açıkçe tqekkür etmekten kı
vanç duyana. 

Türk çocuj'u, her ifte olduğu 
iibi havacılıkda ela en yüksek 
dliseyde aidd• aeai beldiyea 
yerini az zamanda dolduracak-
sın. Bundeo gerçek dostları

mız sevinecek, Türk ulusu 
mutlu olacaktır. 

Atatürkün bugünkü söyle
vinde hiç bir yabancı kelime 
yoktur. Söylevde kullanmıı ol
duiu kelimelerin bazılarırun 

anlamlan ıuolardar. 
Unmak - yapmak imal etmek 
Unsur - (T. Kö.) 
llgıalık-Alikadar olmak 
Örgen - Organ 
Egemenlik - Hikimiyet 
Nefes - (T. Kö.) 
Y aralık - Mahliık 
imkan - (T. Kö) 
Cuda - Asli 
Kapasite - yetenek, kabiliyet 
Kapsal - Am ve pmil 
Dölen - aıiın 

Ürün - mahsul 
Oku- büyük 
Yalın - parlak, çıplak, açık 
Yöney - cephe 
Araç - V uıta, Düzenlemek -

Tanzim etmek, ıüphe (T. Kö.) 
Sebep - (T. Kö.) Uçman -Tay
yareci, &nem - Ebeemiyet, İtlev 
- amel, fiil mqıale, pven -
itimad, aauıman - Mecazi ola
rak ırökraav - faaliyet, &!ev • 
vazife, ı anç n:cmauniyet, dn
zel - seviye, Vatan - ( T. k&. ) 
Eps - (T. Kö) Natur - (T. K~.) 
Tabiat - (T. Kö.) Ayin -Ttırkça 
ayin, uyun, üzel, ezeli, hayat 
(T. K&.) lizı• - (T. Kk.) 

Bafbakan lemet 
İnönU'nUn nutku 

Ankara, 3 (A.A.) - Bupn 
Tiirk kutu knrumuau açarken 
bqbakan 1smet laöllil ıu a6y1evi 
söylemiıtir: 

Sayın arkaclaılar, 
Hava kurumunun açılmasını 

yalnız bir spor kulübünün açıl
masındaki sevinç ile karpla
mamalıyız. Türk kukuaun ~ü
yük bir uluzu havanın eaıin 1 
dünyası ile tanışbnp ahıtaracak 
lür tetebbü~ olarak alkıflU1A- f 

lıyız. Türk kuşunda yüce ye
teBlilderini geliştirecek sport
menler Türk havasını medeni
yetin birleşme ve buluşma alanı 
haline getireceklerin öncüleri
dir. Bunlar Türk havasının sav
iasını da yeni temellere daya
mak için önayak olacaklardır. 

Plonörler bugün her ülkede 
havacılığın yardımcı kurumla
rından sayılmakta binlerce ha
vacılar ilk aşklarını bu kurum
da kazanmaktadırlar. Hava 
kurumunun az zamanda bütün 
eluikliklerini tamamlaması ve 
severek eilenilecek bir top
lanma yeri olması için elimiz
den geleni yapmak kar:ana
dayız. 

Türk tayyare cemiyetinin ve 
onun çok deierli başkanı Fuad 
Bulcayın yıllardanberi Türk 
tayyareciliğin• olduiu gibi bu 
kurumun kurulmaıında da yü
ce hizmetler ettiiini teşekkür
ler ile anarua. 

Bu kurumun ç.ahı•a•ında 
Sovyet uz•anlan 1 klavuzluk Ye 
bacalak edeceklerdir. 

Sowyet tayyarecilijiain ıöa
ten:liji bu do.stça ilaiye içten 
tqekkürlerimizi aöylemek be
aim için bir zevktir. Sovyet 
bilyiik elçisi yüce sportmen •• 
aayıa Karahu bu yolda çok 
d .. tça iliileri göstermiştir. 

Sovy•t tayyareciliii bütün 
diayuaa takdir ettiii yüksek 
IMr dizeyeçıbuftır. Tüık kutu 
Sovyet uzm•wlarile beralıter ça
bpaaktan çek istifade edecek-

tir. Terk " .. --~ Y• 
ytlhehniy• &a,ı.•ıfım sizi ta-
aık tutarak ulusa mtijdelemek 
benim için bahtiyarlıkt?r. Türk 
iençleri Tnrk havasına bütü1t 
ateşlerile atılmakta soğuk kanlı 
ve yürekli yaradılışlarmın yüce 
verimlerini iÖstermekle Ata
türkü çok sevindirecek bir 
ıpora bailullU.f olacaklardır. 

ll3y Fuedın nutku 
ANKARA 3 (A.A) - Türk 

kuşu kurummu bugüakü açı
bfa meruimiade tayyare cemi
yeti ltqkaaı B. Fuatl '" söyle
yj .öylemittir. 

Kurumumuzu bütün çalaşma 
ve bapnlmalanaı benzer.iz ve 
değeri öfçW.ez ıeflerimizden 
ald+mız kunet .-e hıza berç
layuz. Tlrk ieDçleri &erek en 
bnyiiifi•lzibl guekae Cümlıu
riyet hük6metinin ulusal bava
clıia vermekte olduiu ehem
miyeti tamamile kavramıflar
dır. Türk kuıu d&ha işe baş
larken üyeleriaia yüz elliye yak
laşması Ttirk ırençliğinin hava
cılıi'a karşı nasıl içten bir se•
gi ve ilgi ;yqadıiını~ en ••i· 
lam belguidir. 

Bly&k Atatürkün ıerek ku
rumamazaa adıaı Tiriciye ha
vacıhk kur1amuaa çevirmek aa-
retiyle cemiyetimize karfl tüt
fettikleri alakayı ierebe pla-
1m1a kartı •öaterdikleri tnec· 
clib, itimatlı ve yuce baık~: 
mızın çok deiarli pvenlenaı 
&z ylrakren UJ.F ve minnetle 
Ul'fllar ve alAkaya ll11k uçu
m bir paçlıilc yetiftirmek p
yea ujTwlda bütüa pcümüm 
harcayarak ç•hımaya andiçeriı. -· Pamuk deneme 
Tarlaları 

Nazilli P .. uk islah istas
yonu Direktörü Celil iri buz 
Manisadaki Pan.uk deneme 
tarlalarını gözden ieçirmek 
üzere Nazilliden şebrimiı.e ge
lerek Maııiaaya ıitmiştir. 

• o ... 1 

-~'aberleri 

Kaat para 
Faldelerl ve mazarrata 

SOVYET RUSY ADA 
İPEKLiLER 

Sovyet Rusyada ipek kumaş· 
lara karşı istek artmaktadır. 
1934 de zirai i.stihlik koope
ratifleri 75 milyon değerinde 
ipekli mensncat sattıklan hal
de ihtiyacı yine karşılayama-

mışlardır. Şehirliler arasında da 
ipekli mensucat sarfiyah gittik
çe çoğalmaktadır. İpekli men
sucat fabrikalarının 1930 yıla 
içindeki imalata 16,5 milyon 
metreden ibaret iken 1933 de 
23, 7 milyon ve 1934 de de 
28,2 milyon metreye ulaşmıştır. 
Bu yılimalatmm 31.6 milyon met· 
reyi yani 1930 dakinin iki mislini 
bulacaiı tahmin edilmektedir. 
lpekli mensucat imalabnda kul-
lanılan koza miktan 1928 de 
savaıtan öncekinin iki mislini 
yani 11 bin tonu bulmuştm 
Koza istihsalatı 1931132 de biı 
az düşünmüşse de sonrada11 
yine artımış ve 1933 de 14,40G 
tona ve 1934 de ise 15,300 
tona yükselmişt r. 

Sovyet Ruıyanın en büyük 
ipekli mensucat fabrikası Mos
kov .. daki "Kırmızı boros,, adan
daki fabrikadır. Bu fabrikum 
•enelik kabiliyeti 23 milyoa 
metre olup ba aıktar ileride 
33 milyoa metreye çıkanla
caktır. 
YUNANiSTAN TÜTÜNLERi 

Tütün ekilmif arazinin ubuı 
1934 te 778.093 strem (miktar 
31.303.225okka)1933 te 841739 
ıtrem (39.257.244 okka idi. 
Türkiye ve Buliaristanda da 
ayın suretle bir azalış ıöriil-
müştür. Sarkın 1934 teki ıeael 
tütün rekoltesi 90 milyon ok-
kayı bulalaktadır. T ahmialere 
ıöre 1935 te ekilecek araziain 
sathı daha fazla oJacakbr. Re
kolteni ise çok daha fazla ola
caja 11•elmakWbr. Şubat 1935 
.,_. Y.-aWan 3.688.860 
.kilo tlltihı ihraç etmittir. Bu 
miktarın çoiu Almanya, Bir-
lqik Amerika ve Holandaya 
aittir. 

" Berliner .BlSrsenkurier" ıa· 
tesi kzğıt paranın faidelerindeı 
ve mazarratJanndan ve kıymet
lendirmenin tehlikelerinden ba-
his bir makale neşretmiştir. 
Bu makaleye göre esas mesele 
kiiıt paraaıo karıılıiı veya 
ıeri alınması dejil, lakat Dew
lelin. parasını vikaya hususun
da yazılı olmıyan taabbüdabnı 
ifa edebilecii kanabnı halka 
kabul ettirmektedir. Bunun en 
birinci şartı da kiiıt para mik
tarının tahdididir. 

ÇEKOSLOVAKYA PARA 
TECROBELERfNfN 

NETiCESi 
Para tecribelerinin neticesi 

DevaJiiaıyon ( kıymetten dütü· 
rülme) Çekoslo•akyaya bekleai· 
len neticeler temin etmcmiftir. 
Bir kaç küçük terakki eserin
den maada - ki hu terakki eaer-
leri dô•İz manipülisyonundan 
ziyade arsıulusal dmumuadaa 
ileri sehniflir - hiç bir PY M· 
"· · tir. a.ld•ea semel SlflDeDllf 'bi ... _ 
t · elci ecWmediji • 1 ımc· 
v:aayo.ja bcrlaraf edileceği 
ümit ohaaan def1'8yoaua ( para 
Ye kredi bac•İDİD daraltalmua) 
nın da nihayet bulmuı oldu
r iteriz ,ephelidir. Soara 
tacrtıbeaia çek aua'i olan 
prtlar albnda yapılaat oldu
pau ela illve etmek lizımmr. 
Hayat pabalıla&"ının şimdiye ka-
dar ancak peyderpey ıeDİfle
tilen koatrollar •e ana taleJ:,in 
ıerbestçe işleyebilmeliae mani 
olan bir takım tedbirler saye-
siade önüne ıeçilebilaiftir. 
Sermaye bareklh Ye döviz ti-
careti de sakı bir kayıt alba
da•ır. Kısmen ithallbn tahdiai 
ile elde edilmiı olan gözüken 
ticaret •Üvazenesinin anettiji 

l 
mühim bir fazlalıia rajmn, 
döviz mevcudunu fazlalqtınnak 

1 
üıere iCÇ•n yılın tonunda ar
sıulusal kıymetlere müracaat 
etmek lizam .srılmiıti. 



Kordon otobüsleri 
ihtiyaca yetemiyorlar 

Belediye şikayetlerin önünü alacak 
Tedbirler bulmalıdır! 

O tobüsler kordon boyunu in
hisar altına alır almaz şikayet
~er, çok hakh o!arak, başladı 
ve birbirini takip ediyor. Biz 
bir çok kişilerden ayni şikaye
ti duyduk ve doğruluğunu 
kendimizde tecrübe edebildik ! 

- Ô jleden sonra saat dört. 
Şehir razinosu önündeyiz. Ko
nağa gidecek otobüs bekliyoruz 
!şte. bir dane ıeliyor. Dolu 1 
ikincisi ıene dolu. Üçüncüsll, 
dördllnc&all, lıtetinciai, albncıaı, 
yedincisi hep dolu. Yarım ••
attan fazla botuna bekledikten 
10ara arabaya atlıyoruz ... 

Bunun böyle olacaiını tah
min etmek kolaydı. Günuü 
bilhuaa bazı saatlarıncla, kor· 
deaua bir ucuadaa da öte
kindn de, otolıtlaler hemen 
M••• dolu hareket etmek
tedir. Alsancak tarafından 
itçiler ve mektepliler, Konak 

namaz" kalanların derdine deYa 
bulmak bir dereceye kadar 
mümkün olabilir. 

Nasıl mı? Konak - G~ztepe 
arasında nakliye vasıtalannın 
mahdut olduğu zamanda yapıl
dıjı gibi. O vakit tramvay 
kumpllnyuı, bu uzun yolun or
tasında kalanlan dilfllnerek, 
bazı tramvaylan yalnız Konakla 
Karantina arasında iıletir, yan 
yoldan 6teıi için ltöylece dolu 
seçmiyen bir vaııta temin 
ellerdi. 

Acaba belediye kordo•da, 
hiç olmaua mthıakalibn ea 
ıık saatlerinde •• eıclmle 
mektep çıkıt saatlerinde ayni 
usulü tatbik edemez mi? Ko
naktan kalku otobiı.lerden 
bir kaçı yalnız yan yola, me
seli Şehir sazinoauna kadar 
ıidip d6nae hem ıiditte ara 
duraldarllan biiıhüttın dolu 
reçmez, hem de dönüıte yüz-tarafından me•urlar hep muay-

1en saatlarde kitle halinde oto
bGslere dolarlar. N elice! Kor- lerce kimseyi, burunlan ucua-
donua ortasında buluna•lar d•n dopdolu ıeçen otobüıleri, 
yaya kalıyorlar. mtıte•adiyen beklemekte• kur· 

Meaela saat dirtlü çeyrek tanlut olur. Hem buau yap•a-
ıeçe, mektepler botaJı1or. h, hem de bu hatta İflİY•• oto-
Kız ye erkek iki lisuaizdea bllaleri çoi•ltarak yolcalann 
çıkanlar ylzlvce Ye yizlerce çok olduju ,-atlarda ıeferleri 
çocuklardır. Dii•r mektepler sıklqtı ... a1ı, mesela iki daki
de ayn. Bmlar, aynı saat, kada bir otobOı kaldırmalıdır. 
laemen hemen aynı dakikada Zira diifllnmelidir ki, billıaua 
.aıuı yuıtaJarından istifa- bu aaatlarda, bir otob• ya-

nın tramvay bile et.ez. 
•'fe mecltv olaa Walerce Bir tramyay, 6n ye arka 
Mmaecla ..ım oa, laatta yirmi aaba•bldarile birlikte )ark elli 
....... - ...,... ...,..ı ,.. ........ •• ... bua• wr feld••• ,_, .,,..,., w. ._,...._ ..._. otobla...-.... 
1'mc1Dd .. -., 111t imb JOk- rapa. • bua ıaadnrta Midi 
har. ettiji Taki idi. Halbuki Wr 
Şimdiki tltızeale tliyoru%, ma Otobm aihayet yirmi kitidir. 

belediye ukil Y111talanaıa yal- E;er, yavafhklanna raj'men 
lllZ &.paıaç Ye •• noktala- mea hmr fibi imdada yeti
nnda olmak 1"81apdmatlıjuu. .. ıelmekte olu atlan tram
ilo.l an-&1a ld halk içia •e ko- Yaylan arat.ak iat...,onak 
layhk ltU-•111 )Ama ıelcliiiai ..ye tabii iatemeyonmlır 1 • Şu 
ıal•wı-. fibiclir. Halbuki ita· Ot.a.e. itine an ettijiwiz sri
.tit ltir teclbirle, ltir dereceye iti bir çare ltulmakta ıeç bl
bUr p .. iki caai araauMle iti• wamahyız l 
....................................................................................... 

Ağırcezada Bir çoban 
Sekiz yıllık bir dava Kir kurur• dllferek 
Selda Jll enel M•emellİD ölndlftllr 

Ga,W •alııaU.U.de oturan Bit- Ç.P.enia KacLonak klJla-
W banlü..i IWlrmelde aaçla tle Sile,_. acbada Wr çoitea 
lmia ella lhabafaam walaake- ko,.a siderit• kasa• ltir 
wuiae dla •iu"eaada --.. kir b7a7a dlfvek llalftlr. 
Hilmiftlr. Adliye hlm•1e el-koymuftur. 

l.tiulte •untile ifaclaine Ot b•J k 
wllracaat edilen plıit bay Mu- OmO 1 azası 
tafwa abDaa ifadeli mahke- lkiçewmelik cadduiaden pç-
... okaaattur, Bmula: melde olan İzmirli Ali o;ha fO• 

- Bir .. rllta &ı:eriae balı- flr Ziya. idaruinde bahmu 
C• .. ld dolabm lıeriae çık- otmt•hi Mehmet othr Abi
ta. Oradan komıu evini g6- dille çarpbnrak IOI kap lze
wetlseı·w. Maktul lbrabimia: riaclea laafif aantte ,......._a-

- Oll ,.....,. Yaktm beai. ama MHbiyet .......... 
Gilti lhler .a,ledijiai ifit- yakala••ıfbr. 

tim. s..... ıuçlu ile ,.,... hir p b d 
arabaya binerek Menem-. ıit- ID8r 8ŞID 8 
liler. Batk& ltirfey bilwi,..._ Pmarbapncla Selçukilvdea 

Deailmekte idi. Suçlu Mm- kaime aımiin etnoinfi mtlzai 
tala İM lbrahimin arabada ha- ,.,.._k kere ieap •ele• tet
waya liWı atarken aanmbdan ldbba yapdmakta oldutuau 
yaraludıjını iddia etmektedir. JUllllfbk. 

Evrak witalea edilmek üzere AJdıfumı bir llabere ılre 
.addeiumumiliie verilmiş ve Berıamaam Selçuk eMrlerİa· 
mabakeme batka bir rüne ltı- dea uki bedeıtea, lıruin 
nlnlmıfbr. Y ahflbey camii, •• Selçukta 

Nisanda ne kadar l.abey camü, Birfi aalüyuiade 

Et kesı.ldi Çakıraia konağı da etaofrafi 
mlıeli yapılacaktır. 

Nlun ayında lımir muba- 8i d 
uimda 9313 kuzu, 1407 ko- r ay a 
,.., ıki keçi, 21s oilak, s- Evlenenler 
--., 225 bo;a, 371 inek, NiAD ayı iM•de lam bele-
• dua ve 13 malak olmak -...--
i•..a l1659 hayvan keailmiftir. diyeai evlenme dairuiae 82 

uııı•m.. •••Nhumda 770 çift evlenmek &zere mtlracaatta 
bir bei, bir lnıhmmut, ıeçen ayclu cin· 

--. 11.i•s. 60 İll4lk'. 88 ndilen muamelelerle Wdilde 
...... . ~"-:i'ı 

Atletizm bayranıı çok 
Zevkli oldu 

:IJergamaya Bir cinayet 
• 1 ••• 1 • 

Kız ve Erkek liseler birinciliği kazandı 

Mükemmel bir 
gezinti yapıldı 
Turi•ı Ye otomohil kulüb.B

•ila Berıamaya tertip ettiii 
birinci rezinti cuma gGan Ber· 
ıamaya yapılmıtbr. 

Şehrimizin mnaener bayu 
Ye baylanndaa mllrekkep ıu· 
ıiaciJer otobllalerle aaat yedi 
otuzlla Keaaktaa hareket et
mitler •• Kartıyakaya u;raya
rak oradaki ırubu da aldıktaa 
soma Bera-amaya yellaamıt· 
lardır. Oç saatte Bel'l'amaya 
••nllflarclır. Berıamada ıeı· 
sri•cileri ltelediye rem bay Na
fiz, Mllze mldlrll uy o.._ 
•• daha birçek zevat karflla
mışlardır. Gezgiaciler Aıa.. 

poJa a-itaifler •• Turbaı b· 
JIJ,&a laazırladıtı zup kır 
~metini yemiflerdir. 

Keauldara mlze tlirektlrl 
.. 'bay o- her •ki ...na 

6nllnde uzua boyla izallat ..,.. 
mittir. 

Akrepeldan d6allfte lerga· 
•a Ye •Üze 'feıilmit •• aaat 
17 de lzmire d6n6lmllftllr. 

Döaftıt• Ali ata aahiyula
de de bir çeyrek aaat katlar 
durulmUf deaiz kenarmda kab. 
ye, çay içilmİftir. Ha Ya f&yet 
ıerin ye bir ,an eYel yafaa 
yapurua 'bertarafta latif bir 
bahar kokun Yardı. Kır p. 
çekleri ı&•lllere HYk " 

Atletizm bayramı ·ifıtibalarından •eı'e kabyorda. Giderken ba-
Cu•a ,UnO yine spar se· liseden Süzan 11,1,5 dakikada rabelercle mDteadclit lototraft

wenlor zevkli Ye ıüzel bir gün ltirincl, Kız muallim mektebin· ler çeldlmiftir. Kullp bu fo-
&"eçİrdiler. Alaancak sahası den Mes'ude ikinci Bucadaa topafil.rdea birer taauiai &"•· 
feykalade Klbılerinden ) aşadı Bedriye liçüncü ıelmiılerdir. ziatiye lftirlk eclealve hediye 
uzun zamandanberi hazırlanan S - GOiie abıta liseden edecektir. 
Halke't'İ spor kolu bimayesİll· Tank 9,93 .-ıetre ile birind Geııincilen Tarills lmllp 
deki wektepliler isteaildi ıibi 9,77 metre ile yiae Jiae tale- ••• .-.ı kMlp latatlltlk 
~ •• .. •aaa yapıldı.. Davet- belerindea Alamet Teyfjk ildad ....... ba1 Nbm refôat et• 

llfn• T~R en ~lk ı--...... ~ ... •••~ .... _. 
üTiA .. :ı;.yeyia eri'enaenden ,.L l{nÇatler arumda İOOX4 al lldaci i ' er •• W~"'WA'6 .. 
ıtadyuma akın etmiye başla- metre bayrak koşusunda Buca lerine yapılacaktır. Seyahat 
dılar. Müsabakalann baılama orta mektebi birinci Karııyaka huual trenle olacaktır. 
ıaatiaden evvel stadyumda orta •ektebi ikinci. ffallnwzm iN pdatlye itti· 
deiil otaracak adım atacak 7 - Kızlar arumu yapı- rlk ederek ........... fay· 
yer itile lralmamıfb U.zi- lan 4X100 metre bayrak ko- dall Wr ... .._.riai •• 
ltab mine temiae me- ıuıuada Muattar, Slzan Em, ı... tle laaftaam ~. 
•ur olanlar bu vaziyette Nezahetin tetkil ettiii liae sid.,.elerlal taYliye - ....ıs. 
tlavetliletleri yerleftirmek içia takımı birinci kız muallim mek- • • • 
zerluk çekiyorlanlı. Yapılan tebi takımı ikiaci ıelmİftİ'r. Belılllre •nolmenl 

8 loox.. ba·-ı. k Bel..U7e clailli .-c1a.m dla tahminlere ı&re •• az sekiz - • T·- Of1I- ltlecl• IOlll'll HJ Dr. lelaçet 
davetli wirdı. Mlbabakalann IUDU sonu olae erkekler ara• Ui'• batlre•hfmtla toplaa
ltqlaasrıcuada ıebrimizde misa- ımdaki bayrak kotuuada bi- mlfbr. 
6r buluaan Ru artiltler v~ rinciliii 51 auiyede Buca orta : 
l"eneral KAzıw Dirilde beraber mektebi ikiacili;i de liae ta
ubayı .-Jeaclirdiler. Miufirler kum kaz•nmıftır. 
baUm. canU. selen dreldi 9 - Erkerlder arm•a ya· 
allrıflarla karplandılar. pılan 400 metre ıilrat koıuua-

Mlaaltakalar t.. ıaabada da liM talebeindea Cemil57,3,5 
bqlach. Soauaa kadar tam bir d biriaci, Bucaclan Şevki ikiacl 
iatizw lçiade cereyu eden bu ıelmaiıiir. 
koıularda Lise kazanclıiaaı Bu koplartlaa sonra &"eçit 
puYutaja ıare ılre biriaciliii naai yapıhmtbr • l"lrlJlte 
kazaadL 6•cle 57 inci fırlwun ....... 

Yaptlen mqub•bl•r olmak lzere arkada ba •ila-
ve neUcelerl "bakaJaruı tertip Ye Mkem 

ilk U.. lmJar aruıada 50 heyetleri dalaa IODra im " 
metre ... t; im liaeaiadu Mu- erkek mektepleri taleWeri 
attar (9) IUIİyede rakipleriai ohuk lzere yapılaa ıeçit ....ı 
seçerek Wriaci, im •• m. cla•et&ler tarafmtlaa um 
mektebWa Seıaabat ikiaci, mas alkıtlaam•fbr. Geçit ra
Eastitlden Bedriye llç&acl &"el- mi t,ittiktea ıonra Ru miaa
tliler. firler Bacada Japılu at keıu-

la kOfUtlu 10ara muile lanaa &"ftaaek lzere sahayı terk 
enelce habırluu projranıa etmiflerclir. Miaafirler relclilde
laan wlaabak•lara cleYaW rinde olclaja sril»i pderlerk•de 
ecliWi. halk tarafmdu içtea &"el• 

Enekler llPll•ndll tek allnprla~. Proı 
_,_ •ilama ram• ıare ıeçit reamiaclu 

1 ile•• Tmpt S •etn 68 10ara tekrar kopılara bqlu· 
untim athyarak lairiai, Saim mıfbr. _ 
5,50 athyarak ikiaci, Buc:Uu 10 - 110 metre muiah ke-
Hafiw lçlbıcl rel•ifl•dir. pda 21 aaaiyede lacadu Ha· 

2 - 800 •etre mukave•et UD birinci, 0.ed .. Saim ildaci 
KU'flyaka orta mektebiadea ıelmiftir. 
Muzaffer 2,16 tlakikada Biriaci 11 - Dilk atma wlaaltaka· 
Baca orta mektebi11dea Mu- aından liaedu Tlnk 27,28 
tala ikiaci •elwiftir. metre wuafe ile blrlad, CIUt 

S - Erkekler aruıada 100 ildaci, Nad içindi &"elmfttir. 
wetre ılr'at kClfQRaa 11,4,5 12 - 1500 •etre .-."'"' 
dakikada Bucadaa ffaaa iti- aet kop11 diler kOfQlaiüa 
riaci, Ticaret mekteltiad• Bi- tlalaa UYldi olmapar. 26 ıea
MBldaci ıelmlftir. • lftirak ettiji ba kopda 

4 - Kaler .,...... ,.,.ı.. mmm• wektebi talebeleıüul• 

ticaret mektebi taleMleriada 
Ebem tle lldaci ıelmiftlr. 

13 - 200 lletre •'at ko
tuunu 26,1/5 •Mbdaüed• 
Turpt biriacililde, Şnbt •• 
ikbacililde k•••e=·ıllnlar. 

14 - Cirid atma •'ıabaka· 
macla ....... Cihat Jl,S5 --
,. ile blriaci, T nfik tle ildacl 
.....ittir, 

ıs - Ylbek atlamada da 
•• ,,. ~ Saim ildad, 
Sallir .. •:• ••• 

16 - ~---· .. _ ........ 4.11 ........ .. 
...tiyle ı 5.ı._ 11..ttar W· 
rinci, MulHm aekteltiadea 
Mıı'ut da ildaciliji kuuclı. 

l 7 - Erkekler aramadaki 
iç aclna atlawa•a 12,55 wetre 
0e san,,. Wrlacl, 1a1a lldacl 
...-lclL 

18 - 400 metre kaslar ara· 
-clald tahaww11-... ... tir-
.... 9 kızda .... Skaa lDCi 
Eastitlclu Nariye ldacl, ,_ 
liaedea Perihu lclacl seWL 

Artık mO..bakalar aetice.._ek lzere idi ıol koıular 
,.pı1acaktı it• wlAbakanada 
Wraa enel bit .. k derece 
alan wekteplileria lraun•lf 
oldajıl •aclalyalana ....U.,. 
......... ,.,.,_ .. l.Jdl.. 
Jorlanlı. 

la - blaa 
Judu "--kler an._.. • ., 
Nlka ltayrü kopam• .. 
~lraua& 

BIJlld• aruuadald lalku 
MJrak a.--u ela ıc.q.,.. 

••• 
Bir koca para için 
Karısını öldürdü 
Evvelki pn Dolaplıkuyudaki 

dulhanelerde feci bir cinayet 
olmut Ye ltir koca para yllztla· 
den kansını keserle yarahya· 
rak öldiirmüttllr. HidiH bak· 
kında tu tafailib altlık:. 

Dulhane ıokağuada 26 auma· 
rah eyde fakir bir aile otur
maktadır. Oamaıua kırk yqla
nnda bir kanıı Ye b9f te ço
cuğu vardır. Osman aoa p• 
lerde amele buluatlutu yerde 
çalıımıyor, yalaız kadıa tnttbl 
•aiazaııada çalıtıyor. 
Perıe•be glnü Huife ma

tazadaa üç ~uçuk lira hafta
hjıaı ahp •Yİll• &"elmif, OS111an 
parayı eli-4•• almak iatemiıtir. 
Kadın: 

- Ben mat~za ı&ıeleriade 
beı çocuj-amua ocak ek•ek 
paraıı kazan11ak içia vlcut 
yıprabyorum, aaaa kalıYe pa· 
ruw elaaa diye defil ce•abı•ı 
Yermiftir. 

Bundan küplere binca keca 
kadınla eyvell atız ka•suıaa 
başlamıt ve bu ka•ta ıittikçe 
tiddetleamiıt.ir. 

o...... IMı arahk .u •• se
çirdiii bir keHrle zavallı het 
çocuk uuı Hanifellİll bqıaa 

alabilcliıiae YUr•uttar. 
Huite can aCl9ile ,.,. yu· 

varlaamıt Ye kndini kayHt-..... 
Keyfiyetten baberw eclilea 

zabıta kaduu imdadı llWal eto
molaiH ile m...ı.ket butaba-
•Uİll• kal4ılaıı ve katil ko
cayı yakalıyarak adalet pençe• 
aine tealim etaiıtir. Kadıa, al· 
dıjı yaralana telirile hutalaa
aecle &lmlftlr. 

IClllll •C"f • 

Çekoelonkı•'ll• 
ÇekollovalqaU, ,_. ltir 

lf'ara katlar kudir, ipek, ko• 
D Ye ipek tllklat8Jerf il• 
biluwu. -" lpelderia ..... 
rlk nıiwleri .. teuil edil· 
miftir . 
... ay 100 ldloauadaa 16 

kroa, arpa •• çaYdana 100 
ldloaatlan 28 kroa, ,...,_ 
100 ldloADdu 25 kNll .... 
rlk ruml ahaacaktir. ( 

Karatq orta wektebi tak•• 
da ikiacililde aetic.ı.Minliler. ~ 

Arbk wllabak•lar Wtmifti. I 
Sıra teni wllklfata ıeJdi. Halk} 
e't'İ ıpor kelu bu _..baka• 
~derece •l•alan ma ile

1 
çaiuvak mlklfatlan Yeriyor ı 
daYetliler ele l»u wtiklfaUan · 
kaıaaıa ıaçleri caadu alJae· 
hyorlanlı. 

Yapdu taaife ,... erkek· 
ler arumcla S6 paula Iİle' 

ıeaçleri birimci, ltlCa orta -~k~ 
~üeleri 21 paa ... ildllcl 
~ ......... ~ 

leri .ıe 11 ........... ,.._1 
diler. 

Kızlar aruıadaki ...... ka
lanla ela 21 puula a.. Wriacl 
•uallim mektebi 10 ,..... 
ildaci, 4 puula da eutitl 
~..-.... ... ....... 
dea 10ara ulaeyı terked• .. . 
yirciler ıeça Cuma taleM 
jimautik ltayram•acla elcla
iu piti ••••uniyetleriai •• ,. 
claaa 'fUl'U llslerle ..... 
m. srftmiflermr • Halkni 
ıpor kolu Wri l"eçea HDe ol
wak liıre lklad olaa bu atı.. 
tİDI ltayramıma sık ilk teker
rilr etwaiıai dileriz. Her ıpo
nm batla•a .r.. ita lpOna 
1mtta .......... iPa ha ıiW 
... ı.akalana 11k ilk yapl-a
.... tiddıtJe ibti1aç .... 
Tertip lıeyetiai ltilh•na ba ı.,
ramua tam Wr latiJua lpacle 
ı•bilmai •• J•pbiı tatWr........ ,. ......... 



Gangsterler kralı 
• Al Kaponun maceraları 
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Çadırıma dönerken 
Bir varil viski içmiş gibi sarhoştum 

iki yana yalpa yapıyordum 
Bir fıçı Yilki içseydim ancak - Hangi T ehin 'i be.. ':'ep-

bu kadar 1arhot olabilirdim. ai.nin ADab beWannı verma. 
Vncudumda bütlba sinirlerimi - Telaia .. Dul Tchiadir .. Kı-
birer birer reren tath IMr he- zıl dallan• bafkamanclam olan 
yecan •ardı.Rayadamıycbm, bil- kadın.. Oau adı ile çağınnyo· 
aiyorum • ah. bu kadın .. ., di- ram. B&yle daha botuma gi· 
yordam. Oau kollanmclaa na.ı diyor. 
banktna. Çaclmlu nuıl çwk- - Hele fU itlere bak .• Dot-
bm. Baalan size naml anlata- ruu çok utenaan bir Yak'a .. 
JllD· fırbuya hltallaut semi- itiraf .Urha, çok s&zel, çok 
1er sibi ,.ı,a J&ı-rak keHi -.a 1nr a••·· ça.,_ "'8dlln. Hw adm41a - Glzel Yeya çirkia .. Bn-
- ipek kadar ,_..ak ..._ dan .... ne? •• 
...... koDan. .,...da un- Tarata.. Tanta .• Tarata .. 
aecliyor, 1ı111- .. hhü kok- - imdat itareti veriliyor. 
lıJOI' sibi oı.yordam. Saçlana- Kafamızı çadırdan çıkanyo-
U. topuldarma kadar enfeı raz. Kamplar alt lat olmtlf gi
Wr .acat tuavıw .....,, ki ~• bidir. Her tarafta kotatmalar 
~ bir ._. ...... mi ale•- Yar ... Baltlkler tetekklll ecli
ler lçbae alan bir kaıwet olna.. yor. Yetiftirditim d&rt aeferle 
GbelBklerhü wttlrmeJi hll- zabitleri mitnly6zlhı baımda 
ıia.. Şampuya siW ,Werials- yer a'-tlardır. Burada ild 
de• ndımza ddl• Hrak· kaıket te konmUf.. Biri Alman, 
hp, prap sibi liai çileclea çı· biri lntiliz kulıeti... Alman 
karta• .,.-... eı..... l,te Wilyama tlalıa çok yarqır 
anlla Bilbo .. ~ Bilbo dedim. lnsriliz kuketini kafa-
IMa tecr01M... seçerek PMla- ma pçirdim. 
.,.. dhmlf .... ..,.-. Dul Tchia, cenerah yanında 

""" olarak " keadi.mi takip eden 
a.. mi il• !ı ... ppmif- ıeferherlaalde bir kaç kadıaJa 

tim. Y oba W,.. m .. fft• ltirlikte alrlhl ... Aakerler OBU 

...... ürlmlttl Wlmiyonm. ~ca allathyorlardı. Bize 
leai ıörlace .... aefu alda: halanaclı Wle ..• Arkada bir malıa 

- Nilaa,.t,.wMia-0...•k fa lnıneti INrakbkta 80lll'a 
ld lllll ,..,_ u , ..... b- ylrlmei• koyaldak. Dart .. t 
faaı k.,..W.-, ..._hü hiç durmadan dinlenmuen Jl
parça ,..,. ........ ....... rldllk. 
leriai ...,....._ Ne katlar Alqaa. •• ayaydmbiı altmda 
çok k•W• ? wia Wr .q.. ... ................ 

Nafiada yeni 
Teşkilat yapılıyor 

Hazirandan itibaren Nafia 
bakaallpun Mfia itleri için 
JMİ tefkillt yapacaja haber 
ahMMftar. 

Şimdiye kaUr nafia bqml
henclialikleri k6prü ve yol in-

... tı ile meıiul olurlarcla. Bun· 
dan 10Dra cleYlete alt binalar 
iıapatile de •ettul olacakla· 
....-. yeni tefkilltta mimarlar 

da •iliyet nafia kaclrotana 
alınacaklardır. 

Yeni tefkilltta luair nafia 
bq mlihendialijinia nafia mi• 
dldlftl ...... blltedllec:eti 
de 1171.-.. eldeıllir. 

At Koşuları 
Rus misafirlerimiz koşu yerinde 

Cuşkunlukla karŞılandılar 

Bcıyanlarda 

Cuma pil bmirlileria tarihi 
at k09ulan bllylk bir heyecaa 
içinde yapıldı. Dört haftadan 
beri yapılmakta olan Y•rıtlar
dan aonra bu son hafta koıu· 
Jannın daha çetin Ye milcade• 
leli ıeçmeai bekleniyordu. 

Çünki kof&D atlana hepai, 
bunun eY•elki yarıtlarda hem 
biriacilik ve ikiacilik al· 
llllflar, hem de btıtUn noban
larını tamamhyacak ~ id· 
........... J~Alll;w& 

Jerln zeyJd noktai nazUmclaia 
cuma fÜDÜ yapılaa ıon hafta 
yarı,lan pek enteresaa aeç· 
miıtir. 

Mayııın ilk haftuı olclup 
için KmlçaU. alumda fimdiye 
kadar ı&'limedik bir kalabahk 
Yardı. qrefpqa, Tepecek ._at
lerindea bqhyarak kotU yeriae 
kadar auun ıeait tarlalar 
latihade öbek ibek oturmuı 
binlerce aileler ı&llJor, etle
niyor Ye mayıa bayramı yapı· 
yorlartlı. 

Clkeyleria ytlzlbade IOD baf
tuln tellf Ye heyee&111 Yardı. 
Padekta dolqnn atlar, daha 
aaabi, daha canh •• çevik 
adımlarla ytlrilyorlat, l»irbirle-
riae daha ıert bakaflarla balo· 
yorlar •e pdi Y&nf meyda· 
mnda ılrllfirlz demek istiyor· 
lardı. 
Koıu •la•ının etrafı, çambk

lar, tribOnler, paviyon •• bar
yerleria 6aleri Jua..Uıaç dol-

•Uflu. 
Vall ve mlullrler 

Bu 11rada vali ı•eral Küun 
Dirik, yaaıadaki doıt SoYyet 
R~ ..,.f1i ua'atkirlarile 
Wrlikte laah aramatl•n ıeçer
k• cotkun Ye seYiaçli allaf • 
larla selbılandılar. 

Rus miaafirleriaizi alkıflayan 
halkı•IZ•D ylzlerilldeld •eYİDç 
Ye lıeyecaa ı~hillecek kadar 
coılamclu. Vali muaviai bay 
Sedat ile Ttlrk ecaebi bir çok 
aileler, uker1 llİYil de•let adam· 
lanmızla matbuat •ümeailleri, 
baakaalar, mektepliler ve bin· 
)erce halk, yarıtfan seyretmeğe 
ıelmif'erdir. 

Kotu batlerken 
Padokta 'dolqbnlan atlar 

Wrer birer Jant meyclaaına 
çakarlarke11 R• .u.firlerimiı 
biJllı ltir ...mç Ye laeyecaa 
~ wnirleria• atlMmm 
,aıterenk fffuate - °'ia Ha
,_ • tliywlanlı. 

dU. dk fıkiffa ........ !tol -
Conk - Ôzke aruında görillen 
birincilık, en aonuRda Erol 
üıeriatle kaldı. Bu ıüzel al 
erkek tay lzair koıulanmn ıon 
rekonnaa bir dakika 59 Nllİ· 
ye•• kazanmak nretile bay 
Fiknti ve cloetlaruu çok se· 
Yİadinnİf •• 225 lira kazan
llUfbr. Cokeyi ( Dant) tar. 
lkiaciliji laay Rliatemin (Conk) 
SS lira ile, llçllldllllili bay Ce
Wia ( Ôzke ) 20 lira ile al· 
... 1an1ır. Erol 53, Coak 56, 
Ô:ıke 57 kilo aprhk tatumt
lardır. 

ikinci kofu 
D6rt •• daha yukan yqta

ki lsaliakaa anp at Ye lmrak· 
lar arumc:la 1600 .. tre 4liatau 
nzeriade yapılmıfbr. 9 Eyl61 
koıun tlenilea bu kOfUya Ya!
nıs iki arap ab yudmlfb. Bı· 
riacllik Hakan ile •estlt ara
... c:1a yapalac:ak heyecuh bir 

.:l:Bl"B• ---·· Mili ola-Cok•J Honat ile c:Key 
H&ull blylk bir telif .,. -
biyelle atlarma biaerek paduk
tan koıu yeriae çaktılar. 

iki at olclaju içia stuterler 
kolaylıkla ifaret •erdiler. Ha· 
kaa ile Me1ut iyi bir boiufma 
yaptılar. 
Herkeı heyecan içinde.Hakan 

Wrinci, yqa Hakan hayır, Meı-
at l.irinci diye halnflrlarkea 
Hakaa bir ıimtek fibi hakem 
heyetinin !'Özlerini yaladı ve 
seçti. iki cfakika hir auiyede 
nkenutu yaparak 225 lira ile 
hirİllciliji kazuda. Bay Raclfta 
iyi bir arap ab ,.tiıftlllllti icill 
memleket atplltt İflll takdir 
edildi. 

Hele lamiria methur (9Eylül 
kOfUU)- kua ... k bay Rad· 
yaa için l.aylk bir upr sayıl
dı. Tqadıtı atırltk 58 kilo idi. 
2 aciliii ltay Hlldala ile.at 
.W. SS lira k•1 aMa. T ... dtia 
aphk S6 kilo idi. 

llzlllll 
Çu. Aha Fiat 
142 M J Taraato 9 
67 F Solari 11 25 11 
48 H Alyo i 11 S0 tt

1 45 Ş Risa Halef 11 1 
18 H z Ahmet 12 2S ıs ,, 
13 K A Kl11111 10 ~ 10 
15 S Süleymauo 12 S0 12 75 
5 P Klark 9 50 10 75 

353 Yeküa 
Zahir• Serma 

Çu. Ciui Fıat 
1464 Buiday 3 60 

13 Arpa 3 50 
10 Mıaarclan 4 
25 Susam 9 37 

876 K Palamut 195 
13 l,,alye pamuk 42 
5 H Pamk ka. 42 

441 
s 51 
4 
9 S7 

00 
42 
a 

Para Piyasası f 
4-S-19SS 

Aht Sabt 
Mark 50 20 50 70 
lıterlin 606 611 
Fr. Franp 1 28 8 30 
Dolar 80 20 79 50 
Belıa 21 25 21 75 
İtalyan lireti 10 35 10 40 .., 
lıYiçre Fran. 40 62140 87 
Floria 841i5~.. 8S 10 
Kr.Çe~ 5 24 5 'D 
A.vnatr ...• 23 50 24 
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smanlıcadan Türkçer;e karşılıklar kılavuzu No. 31 
1 - Öz. Türkçe 1dSklerdell gelen sözlerin karıısına (T .Kö) beldeii (alameti) konmuıtur. Bunlann her biri hakkında sıraıı ile 

aamanlanmız.ın (mutahauu) yazılanın gazetelere vereceğiz. 
2 - Yeni konan karfthkların iyi ayırt edilmesi için, gerefine göre, Franaızcalan yazılmıı, ayrıca öraekler de konulmuştur. 
3 - Kökü Türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve kullamlan ıekiUeri alınmıfbr. ASLI AK olan HAK, aslı UGÜM olan 

UKUM, Türkçe ÇEK kökünden gelen ŞEKiL gibi. • 

Rivayet - 1 - Söylenti-(Fr.) Sakil - Aiır, çirkin, kaba Seltbetmek - Sömıek mcr) - Ayyıl 
.-mt 2 - (Bak: Hiklye) Sakim - 1 - Diagin, aekia Sehat - Dura Seaei timıiye (Bak: Kamer)-

Riya - iki yüzlülük ("aekiamek,,ten) - (Fr.) Tran- Sebeb - Sebep (T.Kö.) Günyıl 
Riyakar - İki yüılli quille, pai.ible Sebiliai tahliye etmek Sened - Belfit 
Rızk - Azık 2 - Oturan, yerleıen - (Fr.) Azaltmak Serab - Y algı• 
Ruam - Maakafa Habitant Seddet•ek - Kapamak Serapa - Battan •t•iı, bq-
Rububiyet - ltlilık, isilik - Sakin olmak ( Bak: Mukim Seciye - f ra tan ayaj'a, baıtan baıa, hoy-

(Fr.) Divinite olmok) - Kalmak - (Fr.) Ha- Seddade - Kapaç dan boya, tepeden braaj'a 
Ruh - Ruh (T.K~.) biter Sedye - Teıkere Serazad (Bak: Hür) - Öz-
Ruhıar - Yanak Sükun - Sükun (T.Kö.) sua- Sefabet - Şay2a, yiyincilik gür 
Ruhsat - İziD ma, sessizlik Sefalet - Yoksu, sefillik Serbest (Bak: Hür) - Özgen 
Rutubet - Y aıaklık T eskia etmek - Y atışbr- Sefid - Az, beyaz Serbe1t bualcmak - Boıar~ 
Ruy - Yüz mak, aekinleıtirmek, dindir- Sefil - Sefil (T.Kö.) ınak 
Ruyu zemin - Y eryü:ı.ü mek, ıUkün Yermek - Tranqui- Sefer - Sefer (T.Kö.) Serbest nrbeıt - Seleserpe 
.Rücban - Üatünl\\k liser, apaiaer, calaaer Sefine - Gemi Serdar - Başbui - ( Fr. ) 

Generalissime 
Rücu - Döame, cayma Slkit - Se11iz, ıuımm Sefir - Elçi 
Rükn - Ôrkiia Sükut ~eçmek - Suıreç- Sebab - Bulut Serdetmek (DeJil iradı anla-

mına) - Getirmek 
Rük6b Taııtaıı - Biait mek Seher - Tan S 

R (T K ) Sükuti ( B k H ) S h erfüru - Başeğim 
Rüya - üya . ö. a : amuı e 1 - Kolay, akkın Sergerdan _ Batı dönük, 
Rüsub - Tortu, çökenti Suıkun Sehpa - Üçayak döuükbaş 
Rüsub (Meleke) - Yordam, Salabet - SaiJamlık Sehv - Yanlış. yanıh, süreç Serıüzeıt (Bak: Macera) _ 

li"'!tik - (Fr.) Habilete Sil - Yıl {Fr.) Faute, errcur Serü~en 
Riisum - Baçlar Salabet - Sailamlık, katı- Sekte - Drgu, ket Serhad - Uç, ucel 
Rlltd - Erııialik, eriıkealik lık Sektetlar etmek - Ketvur- Serkeş ·- Dikbaş 
Rütbe - Erece Sa1betmek - Asmak mak Serlevha (Sername) _ Başlık 

S Salih (Bak:İslah) ·- Y ejTe• Selam - Esen T ernügun _ Başaşağı, tepe 

Saadet - Mut, babtıyarhk 
Saadete nail olmak, meıud 

olmak - Gönen•ek, bahtiyar 
olmak 

Saat - Saat (T .Kö ) 
Sib - Çetia, :ı:or, ıüç 
Sabah - Sabah (T.K&.) 
Sabahat {Bak: htıılla, letafet) 
Sabi - Tayeli 
Sahavet - Çocukluk 
Sibih - Yüzen, yüıer 
Örnek: Slbih havuz· Yüzer 

J.ayuz 
Sabr -1 Sabır (T.Kö.) beklim 
Sada - Ku, Ha 
Sadaka - Sadaka (T.K6.) 
Sadakat - Baynlık 
Sadık - Bayrı 
Sade - Sajde • (Fr.) SimpJe 
Sadır olmak - Çıkmak 
Sadme - Çarpı, tokuş - (Fr.) 

Choc 
Sadr - Gaiöı, sine 
Saf - Arı, duru • (Fr.) Clair, 

limpiae, pur 
Saf - Di:ı:ı - (Fr.) Ranı 
Safderün - Bön 
Safşiken - Sökmen 
Safha - 1 - Yüz - (Fr.)Face 
2 - Ene - (Fr.) Phase 
Örnek: Dil iti•in en ileri 

nıhasında bulunuyor - Dil işi
nin en ileri evresinde bulunu
yeruz. 

Safir - Islık 
Safsata - 1 - Saçma - (Fr.) 

Paroles futileı, balıvernes 
2 - Sofi:ı:m - (Fr.) Sophiıme 
Saha - Alan 
Sabai mtişar - Y ayılam 
Sahabet - Kayırmak, koru-

mak - (Fr.) Proteger. souteair 
Sahi - Cömerd 
Sahih - iye • (Fr.) Proprie

taire 
Sahib çıkmak, teaahüp et

mek - Benimsemek - ( Fr. ) 
S'appropricr, appuyer 

Sahibi devlet - ldikut 
Sahif c - Sayfa 
Sahih - Doğru, saiı 
S'ahil - Kıyı. yaka 
Sahra - Kır. ova, çöl 

Sahre - Kaya 
Saht - Kah 
Sahte - Uydurma, düzme 

takma, yapma - (Fr.) Faux 
Sahtekar - Düzücfi 
Sahte tavır - Yapmacık 
Sahte hissiyat (Bak: Hiı) -

Duyma cık 
Sahtiyan - Gön 
Sii (Bak: Kaııt) - Ulak 
Saik - ltke 
Sair - Başka, öbllrü, öteki 
Ve saire - Ve başkaları 

(V.B.) 
Sak - Sap 

l (Fr.) Ameliortion Selamlaşmak - Esenletmek aşağı, tcpeıi üstü 
Örnek: Siyasi Ta:ı:iyet saliha Selamet - Saiım - ( Fr. ) Sernllviıt _ Alın yazııı, ya-

doiru gidiyor - Siyasal durum Salut ızm 
yej'reme doiru ridiyor. Örnek: Vatanın saadet ve Serpuf - Batlık 

Salih bulmak (Bak: lılah)- selamelitıe - Yurdun mutluiuna Sersme - Afal, alılc, seme 
Yağrcmek - (Fr.) S'ameliorer ve sa2"ımına.. Serseri- Boşgezen, ıaltabaı 

Salahiyet - Yetke Selaset - Akkınlık Seri - Hızlı, çabuk, süratli 
Salhane - Kanua Selis - Akkın Serian - Çabucak 
Salih (Bak: lılah) - İyi, el- Selb - Çele Seriülinfiıl (Bak: infial) -

Yerifli, yarar - (Fr.) Capable Selbetmek - Çelemek Danlsıan, tezküaen 
Salim - Sa;, sailam Selef - Öncel Seriülbareke(Bak: hareket)-
Saliacn - Üçün Sema - Gök Yörük, yör üien, tezgidu 
Sam - Iııyel Semahat - Cömerdlik, eli Seriülintikal - Varıılı 
Sami _ Dinleyici açıklık Seriütteessür - T ezduyar 
Samimi _ İçten_ (Fr.) Sia- Semavi - Göksel, ıcökçe Sürat- Sürat (T.Kö.) tezhk, 

Semavi kudret - Tanrıkut lnıt cer• 
Semen - Semizlik, yağ Sürat treni - Tezkatar Samimiyet - lçtealik 

Samt - Süküt, suama 
Sanat (Meslek ve harfet 

Semen - Kartılık Serir - Tür 
aa- Semere - Y emif, ürü•, ve- Serma - Kış 

rim • Sermaye - Kapital (T.Kö.) 
lamın) - Ertik 

Sanat - Sanat 
Sanatkar - Artiıt 
Sanem - Sınam, put 

\ 

Sani - Yaradan 
Sania (Bak: Hale, hud'a) -

Düz.enlik - (Fr.) Ruse 
Saniha (Bak: İlham) - Do-

iaç - (Fr.) lnspiration 
Sir - Oç, öçüt 
Sar'a - Tutarak 
Sarf etmek - Harcamak, say

pamak - (Fr.} Depenser 
Masraf - Harç, harca, ıider. 
Sarfınazar etmek - Vazieç

m~ k 
Sari - Bulaşık, 

geçen 
Sarih - Apaçık 

bulaşkan, 

Sarahaten - Açıkça, açık-

tan açıia 
Sirım - Kesici, keskin 
Sarraf - Kırımca 
Sarsar - Bora 
Sath ( Bale: Musattah ) -

Yüzey, üzer, endek 
Sathi - 1 - Üstünkörü, 2 -

. Yüzlük - {Fr.) Supeficiel 
Sathı mail - Aklan 
Satır - Satır (T.Kö.) 
Satvet (Bak: Kudret) 
Savab - Doiru 
Nasavab - Yanlış 
Savlet - Hücum, atılış, sal

dırıt, aaldırma - (Fr.) Attaque 
SaTt - Ses 
Say - Çalışma, iş, emek, 

çaba 
Saye - Gölıe, güzey 
Sayfiye - Yazlık, yazlama

(Fr.) ViJJegaiture 
Örntk: Büyükadadaki aay· 

fiyemi:ı: - Büyükadadaki yazh
lıiımıı 

Sayfiyeye çıkmak, gitmek -
Y adamak, ya:ı:lıia çıkmak 

Ör11ek: Geçen yıl Büyük
adaya ıayfiyeye scittik - Geçen 
yıl Büyükadada ya:ı:ladık. 

Semcredar (Bak: Müsmir) - Servet - Var, varlık, zcn-
y emişli, verimli ainJilc 

Sena (Bak: Medh) Ser:ı:eniş - Kakınç, başka 
Sene - Yıl kakma 
Senevi - Yıllık Setretmek - Örtmek, ka-
Senei kameriye ( Bak: Ka- paınak 

Selçukta 'bir facia 
......... .--~~~~~~-

Bethaht bh· koca karısının aşıkuıı öldiirmek 
isterken karısını öldiiı·dii 

Selçuk, 3 (Hususi)- İki gün 
önce Selçukta bir kadının ölü
mile neticelenen bir cinayet 
olmuştur. Hadise hakkında 

öirendiiimi yazıyorum : 
Bay Tahsin adla bir zürraın 

yamnda iki aylıkçı çalışmakta
dır. İkisi de Mcvlüt adını tatı
maktadırlar .İki Mevliıttan birisi 
bekar olup Hadımlılı, diieri 
evli, aynı zamanda iki çecuk 
babası, aslen Aksekilidir. Ak
sekili Mevlut kendi halinde aaf 
ve doiru bir işçidir. Y egine ia
yesi biri dört yaşında ve dij'eri 
sekiz aylık olan iki yavruıunu 
beslemektir. 

Hadımlılı mevlüt ise keyfine 
döşkün. sergüzeşti seven ka
badayılardan biridir. Buna raj'
men zaruret icabı olarak her 
ikisi de arkadaştırlar. Cinayeti 
hazırhyaa da bu arkadatlık 
oluyor. 

yetten uzakloışmaktır. Bu mak
satla damdan eşyalarını topla
mıya başlıyarak karıaına da 
hazırlanmasını söylüyor. 

Bu sırada Hadımlılı çift sür
mektedir. Hazırlı2'ı haber alı
yor ve Aksekililerin damına te
cavüz ederek : "Busıünden son
ra karı benimdir artık ! ,, Diye 
aldatılan kocayı hırpalamaia 
b"thyor. Buraya kadar her te
yi sükunetle kar,ılıyan Akee
kili Mevlud birdenbire bir feve
ran rcçiriyor ve eline l'eçirdi-
ii bir bıçakla Hadı~l~lı?ın tı:ı:e
rine yürüyor, ıon ışını hallet-
mek üı.ere iken birdenbire 
ortaya kadın sıirerek aşıkı
aıD önüae •iper oluyor ve 
isabet eden bıçaktan bir daha 
kalkmamak üzere yere düfü
yor. 

Mevlüt'ün maksadı kadını• 
işıkıaı öldürmektir, arkasını 
takıbediyor .. Bu sırada jan-
darma Ahmet ve Mehmet 
onbaşı yetişerek ikinci bir 
cinayete mahal vermeden her 
iki Mevlüdü yakalıyorlar. 
Katil mevlüt Selçuk içinde 
iyi tanınmış bir ulam olduj'u 
için her kes onun böyle ,bir 
felakete uğramasına müteestir
dir. Biçare adam öksüz kalan 
yavrularına düıünmektedir. 

Sakat - Sakat (T.Kö.) 
Sakf - Çab 1 
Sikıt - Düımüt, dütük 
Sukut (Bak: Iskat) - Diitüa 

Sayha - Çıihk 
Sayd - Av 
Sayyad - Avcı 
Sayd mahalli - ATlak 
Seb - 56~. ıöri, aiYme 

Hadımlılı Mevlüt, Aksekili 
Mevludun karısına göz koyarak 
iif al ve münasebet peyda et· 
meje muvaffak oluyor. Bu mü
naaıebet ilkin gizli devam eder
ken daha sonra oldukça açıia 
yuruluyor. Vaziyeti anhyan za
vallı koca bu ahlikıızlıia mi
ni olmak istiyorsa da Hadımh
lının biçaiile tehdit ediliyor. 
Bunun üzerine Aksekili "Belki 
ıslah ederim,, ümidile karıaını 
alarak baıka yere götürmek 
Ye itinden ayrılmak istiyor. 
Düıünceai baıka bir· tar aft~ . it 
aramak ve muhtemtl bir ciaa-

Katil hadisesine sebebiyet 
veren Haclımlı'lı mevlfıdua, mu
hitiade fena tesir bırakan ve 
efkarı aleyhine çevirenlerden 
biri olduj'u ıöyleynior. 

H. G. 

TAÇLI 
DELiLER 

111111111111 

Tarihi Tefrika 
ikinci Kısım No. "3" 

·--------------------------·----··· Anne Boleyn balta altında can 
Ver.ince Elizabet piç ilan edilmişti 

Sekizinci Hanrinin karanbk 
ıiyasuı iki mezhep arasıada 
denkliii korumak istiyordu. İlk 
izdivacından doğan kııı fenatik 
bir katolikti. Onun dütllncele
rinden, &"İdişinden doian ku
guları yetişmiyormuş ıcibi şimdi 
de kraliçe An Boleyn•den do
ian küçük Elizabeti katolikli
jin düşmanı mevkiinde gör
mek istemiyordu. Bilakis onu 
herhangi bir partinin hoşuna 

ridebilecek, yumuşak mutedil 
bir varis olarak yetiıtirmeyi 

arzu ediyordu. 1536 yılının baf
langıcında, ilk iı o1arak, Eli
zabetin terbiyesi ve karakteri 
üxerinde rol oynıyan ıütnineye 
yol verildi. Dadının kovulduğu 
buırünlerde, küçük prenses ıo
luk beniıli bir kıı:dı. Babaıın
daa ve anasmdaft ne şefkat, 
ne de prenıealere liyık bir 
saygı görmiyordu. Üzerinde 
bir prenıcs olduiu duyguaunu 
uyandırmayacak kadar basit 
elbiseler, yamalı keten önlük
ler vardı. Saçları daima karı· 
tıktı. Hiç itina cdilmiyen, tw
valct ve ıüs nedir bilmiyen 
bakımsız bir çocuk ki sailıiı 
endişeler vermekten hali kal
mıyordu. 

Prcnseı Mary, küçük kral 
Altıncı Edvard ve direr sayı
sız. prens ve prenaealer ~ibi 

Eliı:abet de çehresinde ecda
dının hasta maskesini ta~ıyor
du. Onu kurtarmak ve yaşat
mak için, sarayda kimsenin 
düşünmediği bir bakıma ihtiyaç 
vardı. 

En fakir halk tabakaları 

arasında bile, bu yaşta bu de
rce~ bakımsız pek az çocuk 
bulunabilirdi An Boleyn bir 

oilan do2'urmamanın cezasını 
çekiyordu. Küçük bir vesile, 
15 Mayıs 1536 da tevkifini 
iycap ettirmiş, kral tarafından 

seçilen otuz beş barondan mü
tcıckkil mahkeme de idamına 
karar vermişti. Çocuiunu gör
mesine bile müsaade edilme
den kafası bir Fransız cellad 
tarafından koparılmıştı.An Bole· 
ya siyasct2'aha getirildiii zam~n 
callit bile yeşil sıözlerinin sih
rine uiramıştı. Kraliçe bu te
reddüt dakikasını hissederek 
cellldına cesaret vermek iıter
cesine şu sözleri söylemişti: 

- Korkmayımz.... Batım size 
fazla zahmet vermiyecek ... 

Sonra kafasını baltanın ine-

ceri mahaHe koymu,tu. Önce
den mukarrer bir işaret Hki
zinci Hanriye Jan Seymur ile 
evlenmesine mam olan rabıta
nın koparıldıiını o bild.irmiıti . 
Bir top sesi işidilince Hanri Te 
Seymur kahkahaları bastılar. 
Sekizinci Hanri o kadar sev
diıi karısı A• Boleynia ölü
müne, Jan Seymur da kraliçe 
olmasını meneden eageli• kalk
masına uviniyorlardı. İtte 
prenses Eliıabet böyle 1tir saray 
da büyümekte idi. 

Acıdan sonra zlllet 
Prenses Elizabet anasının 

ölümünü müteakip en acı ha
karetlere, zilletlere maruz kal
dı. Yıldııtlı kamarada dorumu 
gayra meşru ilin edildi.Prenıea 
Marie'den sonra PreaHs Eli-
zabet te ikinci piç oluyordu. 
Kral ona raııelclikça : 

- Piç.. Piç.. diye hitap 
ederdi. 

Daha üç yaıında idi. B-.. ha
karetin manaaını kanıyamaz:dı. 
Sadece ke•disini aevmedikle
rini aahyor ve bunu kızıl saç
larına atfediyordu Kederle 
sarayın ahırlarına çekildi.İnıil
tereain tarihiade o kadar ün 
ıalan küçük Eli:ı:abet tezek 
kokuıundan hoılaaırdı.Bu zevk 
çocuklarda mevsimıiz olarak 
cinsiyet duygularını uyandırır. 
Hiç kimse farketmedea o 

ıünün bir çok saatlarını 
ahır hizmetçileri, arabacılar, 
seyisler arasında geçiriyordu. 
Ve bunlar küçük Elizabeti 
taparcasına seviyorlardı. Güçük 
Prensese ata binmeği onlar 
öiretmiılerdir. Sonraları, onun 
büyük §Öhretinde de en mühim 
propaiandayı onlar yapmışlar
tlır. 

. Parlamento acıyor 
Çocuk aev2isile kalpleri tit

reyen bazı merhametli kimsele
rin ısrarı üzerine parlamentc 
prenses ElizabetİR sefaletindan 
elem duyma~a başlamıştı. Bo
ley'in akrabasından Lady Ka· 
terin Brayn pre11sesin terbiye· 
sine m~mur edildi. O günden 
sonra Elizabetin ikbal yıldızı 

dönmüş bulunuyordu. Katerin 
Briyanın Themas Kromvele 
•ektupları bu küçük . kızın 

hayatı hakkında tarihi bir çok 
vesikalarla doludur. Lady Bryan 
ilk mektuplarında prenseain 
K•rdrobu bombeş olmasıadan 
tikiyct cdiyornu. ........... 

Nazilli dokuma fabri
kasının temel atımı 

Ayın on beşinde yapılacaktır Söke 
Belediyesi istikraz yapıyor 

Söke, 3 (Hususi ) - Nazilli 

pamuk istasyonu direktörü bay 
C~elil bugün,Sökeye geldi. Mu· 

maileyh burada pamuk ekimi

ne elverişli toprak olup olma- · 

dığını tetkik edecek ve bu yıl 
bazı tecrübelerde bulunulmak 
üzere tertibat aldıracaktır. 

Haber aldıiıma ıöre Nazilli 
mensucat fabrikasının te•el 

atma resmi mayısın onbeşinde 

olac.ıktır. 

Belediye istikrazı 
Belediyeler bankasından .40 

bin lira istikr~z etmek için 

Söke belediyesi tarafından vu

kubulan tae~ebbüsler üzerine 
başkan bay Eyüp Ankaraya 
giderek istikrazı temin için li
zımielen yerlere baş vurmuıtu. 
Mumaileyhten akşa• gelen 

bir telirafta belediyeler ban
kasınca ikraz vadinin verildiii 
yaıılmaktadır. Bu para ile me111· 
leketin l\IYU getirilecektir 
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Dr. C E M S'in 
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Es eski nasırları bile pek kısa bir zamnnda tamamen ve 

k6kD.ndea çıkarır. 

Umumi deposu : İngiliz Kanzuk eczanesi, her eczanede bulu-

nur. Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. 

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

TAZE TEMİZ UCUZ 
iLAÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERi 

Ha.mai llilzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Bqdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karftunda 

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

Posta Telgraf Telefon 
Baş miidiirlüğiinden: 

Yenı ASIS-

GRIPIN 
En şlddetll ha' ağrllarını derhal keser 

Gripin bütün ağrı, sızı ve sancılan dindirir. Nezleye, gripe 
diş, bel, sinir, adele ağrılarına, romatizmaya, üşütmeden müte
Yellit ıstırablara karşı bilhassa müesıird\r. 

~ ~ 

1 1 
Radyolin diş macunu fabrikasının mütehassıs kimyagerleri 

tarafından imal edilmektedir. 
Her eczanede bulunur. Flatı 7 ~ kuru,ıur 

OTEL BRISTOL -
Birinci Sınıf--
--Lüks Otel 

Bütün lzınirliler burada buluşurlar === Tepe başı Beyoğlu ==:;=: 
Müsteciri: BUtUn lzmirlllerln teveccUhUnU 

Ankara - lzmir - Istaanbul te
lef on rrı uhaveresine başlanmış· /1 
tır. Telefon abonesi olupta tele
fonla Istanhul ve Ankara ile 
görüşmek isliyenlerin evveli 
baş müdürlüğe müracaatla kafi 
m;klarda avar' s vermeleri lü-

LÜTFÜ' dür 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGJ 

z uıL. u ilan olunur. 30-2-s 124s (584) 

ıZ Mı R 

Parru 'k Mensucatı Türk 
nonim Şirket" 

Şırketın Mnkt1z vtı Fahrıkuı: lımırdtı lhılkopırııudl\clır 
Yerli Pamulundan At, 7 aggare, IUJpekbaf, D~(/lrmen, 

Geyık ue LPylak Markalarını lıavı lıl'f "'''' ı l(atıoı lıt•,., ı 
ımal tıyıf'ıırnkte olup malları ATropanııı H\ ııı tıp 111l'11-1u 

oatıııM fnıktır 

Telefon Ro. 2211 ve 306'7 
Telgraf adresi: Ba~raK lzmir 

(it 1 Pt•r. 

lzmir mıntaka sanat (}ku'ası 
Mü,.'ürlüiünden; 
Okulamız için bir demir toraa makinası 30 4/935 günlemecin

den başlıyarak 15 KÜn müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Vermeye istekli olanları• ıartname, ve ıartnameye iliıik listedeki 

evsafı ıörmek üzere hergün mektebe uiramaları ve muhammen 

bedeli olan 650 liranın 0 0 7,5 muvakkat teminati olaa 4875 ku

ruıu Husuıi muhasebe müdürlüiüne yatırmaları, şirket adına 

ıelecekleria ticaret odasından verilmiş belıesi ile birlikte ihale 

KÜnü olaa 15 Mayıs 935 tarihine rastlıyan Çarşamba ıünü saat 

11 de Villyet encfimenine ~elmeleri ilan olunur. 
1241 (604) 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

Telefon No. 24t3 P. K. No. 23411 IZMIR 

lzrı- İr ~uhasehei hususiye 
Müdürlüğünden: 

Çek Bedeni yol miikellefiyeti 
Cilt defteri 
adet adet 
300 30 

T ahıildara mahau• tabıil 
mOfredat defteri 

adet 
50 

İdarei hususiyei vilayete ait olup 935 :senesi için lazım olan 
evrakı matbua ve defatir tabedileceiinden 30 - 4 - 935 tarihin.den 
itibaren 20 gün müddetle münakasaya konulmuıtur. Eksiltme 
şartlarını görmek istiyenler her gün muhasebei hususiye müdür
lüiüne ve pey sürmek istiyenler de ihale iÜnü olan 19 - S - 935 
Paı.ar ıünü saat 9 dan 11 e kadar depozito makbuzları vayahut 
Banka mektuplarile birlikte vilayet encümenine müracaatları. 

1272 (605) 

lzmir Defterdarlı v ından: 
İasiainin ver~ borcundan ötürü tahsili emval ya«asına.. fÖ 

haczedilen Mesudiye mahallesinde Çelikel sokaiından kam 
sayılı hane tarihi ilandan iti1>aren yirmi bir gün müddetle s~~
lığa çıkanldığından pey sürmek istiyenlerin defterdashk tahııla 
kalemine gelmeleri. 5-9-13-17 1290 (610) 

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

z ir defterdarı ~ ı. dan : 
lssiıinin vergi borcund.cn ötürü tahsili emval yasasına gör 

haczedilen İsmetpaşa mahallesinde üçüncü yüksek sokağında 
kain altı sayılı hane tarih! ilandan itibaren yirmi bir gün mil&
detle satılığa çıkarıldığınd n pey sürme'<: istiyenlcrin defterdarlık 
tahsilat kalemine gelmeler;. 5-9-13-17 1291 (609) 

e - -
7"5" -

Doktor Göz Hekimi 

Osman Yunus ı lVJ~.!~~.~~~! 
Zade .sokağı Ahenk mat-

Deri ve tenasül haa
tahklar-ı mutahassısı 

Kemeraltı Şamlı sokak No. 19 
Saat ondan on ikiyt: ve 

iki buçuktan altıya kadar 
hastalarını kabul eder. .., ,, 

Kiral1k ev 
1.zmirde Emirler çarşısının 

arka cihetindeki Şamlı soka
iında kain 68 numaralı iki 
katla ve her teşkilltı haYi se
kiz odalı bir ev kiraya verile
cektir. 

otel ve resmi daire ve mü
esseselere de elverişlidir. İıti
yenler evin altındaki kabYecİ 
Konyalı Mehmede müracaat 
edebilir. 1-3 
- • lL? .. ' w Muayenehane Nakit 

Doktor 

Kemal Sakir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiıtir. Tel. 3956 

Evi Karantina tramny cad
deai No. 596 Tel. 2545 

Son gelen 
Yazlık modeller 

Bayanlar günlerden beri 
beklediiiniz yazlık son mo
deller geldi. Aşaitda adları 
yazılı bu unan: 

Grand RöYll de Mod 
R&vtı Pariziyen 
Sezon Pariziyen 
La Pariziyen 
Aktüel 
Votr Gu 
Tayör ve Manto 
Çamaşır modeli 
Şapka modeli 
Son ııelen yazlık modeller 

Modelleri Saman iskelesinde 

ABAJOLi 
Ticarethanesinde 

bulabillrslnlz. 
29-2-5 ( ) 

lzmlr Belediyeslnd sn: 
1- 2778.48 lira bedeli mu-

hammenli Hasanhoca mahallesi 
Mimar Kemal sokajında 15-ci 

adanıa 463.08 metre •urab
baandaki 4,5,6-1 sayılı arıası-

nın satışı belediye başkitip

liiiadeki prtaameıi veçhile 
14-5-935 Salı ~ünü saat 16 da 
açık arttırma il~ ihale edile-
cektir. İştirak için 209 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
pn ve saata kadar komisyeaa 
ırelinir. 

2- 211.40 lira b~deli mu-
hammenli ldiçük elektrik leva
zımı alınması i'i belediye baş
kitibliiindeki şartname ve lis
tesi veçhile 14-5-935 Salı jU

nü saat 16 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. İttirak 
için 16 lira mu•akkat teminat
la söylenen ıün ve saata ka
dar komi.yona &elinir. 

29-5-9-13 1231 (S82) 

baaın yanında. 
Numara: 23 
Telefon: 3434 

12-26 (229) 

lzmir sicilli ticaret •emurla
i'undan: 

"Alber AlaJuf" ticaret un
Tanile İzmirde Çukur hanında 
komısyon ve ticaret işlerile 
uğraşan Alber Alalufun işba 
ticaret uavanı ticaret kanunu
nun 42 inci maddesi mucibince 
sicilin 1391 numarasına kayt 
ve tescil edıldiii ilan olunur. 

l:r.:mir sicili ticaret re1111l 
mührü imza 

F. Tenik 

Sirküler 
Bay kemisyon Ye ticaret it

leriyle iıtigal eylemek nzere: 

Alber Alaluf 
Unv••ı altında lzmirde bqlı 

başına bir ticarethane tesia 
eylediiiaden muamelatımda 
kullanacagım imzayı, qaiıda 
ıöılerildiii veçhile, dikkat 
edilmesi ve kıymettar itima
dınızı esirıememenııı rica 
eder ve soıaıuz sayıılanmm 
sunarız. 

Alber AJaJuf 
ıu suretle imza edecejim: 

ALEALOUF 
Umumi Nun•ar• 3784 
Husui Numari 1146 
Dairede okunup manası aa

laiılan bu 4/Mayıs 935 tarihli 
sirküler altındakı imzanın zit 
ve huviyeti dairece maruf lı
mirde peştemalcılarda Çukur 
haada komisyon ve ticaretle 
aüşteiil bay Alber Alaluf 
un olup münderecatını tama
men kabul ve ikrar ettikten 
sonra bi:r.:zat vazettijini tas
dik ederim. Bin dokuz yüz 
otuz beş senesi mayıı ayıaıa 

dördüncü cumartesi ııUaU. 
lzmir üçüncü noteri Hasu 

Tahsin resmi mührü Y• Tekili 
Ali Raif imıa11 

Uıaumi Numara 3784 
Huauıt Numara 1/46 
Bu ıirklller nüshasının ela· 

ire dosyasında saklı 3784 
umumi numaralı aslına uyıua 1 

olduiu tasdik kılındı. Bia do
duz yllz otuz be, seaeai 111• 
yıı ayının dördüncü cwaarteai 
ınnn. • 

İzmir 3. neli noteri rea•i 
mUhrU imza N. Ali Raif 

1289 (608) 

İzmir fkiaci Hukuk malıke· 
mesinden: 

lı:mirde oturan Şivekar Ha-
.. a tarafıadan kocaıı lsta•bul 
Beyoj'Ju Yllksek Kaldanm Şa
kulli camiinde Recep oilu Ce
mal aleyhinde açılan boşan•a 
dava11nın cari muhakemesi sı
ruında: Mahkeme mumaileyh 
Cemalin ilin tarihinden itiba
ren nihayet bir ay içinde dö· 
nerek kanunun \berine yük· 
lettii'i kocalık vazifelerini yap 
matın• karar verilmif oldu
padaa mahkeme kararı clai
resinde karııının neıdine dön
mesi aksi halde muktezi mua 
mele ifa eciileceii ihtar maka 
mına kaim olmak üzer 
keyfiyet ilin elunur. 

128S (607) 



. v~ 
W. F. H. Van Der 

Ue & Co. 
DEUTSCH ELEVANTE İ..INIE 

SAMOS vapuru 29 Nisanda 
bekleniyor, 2 Mayıu kadar 
Aavers, Roterdam, Hamburı 
ue Bremen için yük alacaktır. 
ALıMNıA vapuru 8 Mayısta 

bekleniyor Anvera ve Ham ... 
..... Jldl caktır. 
~ uwı 

VAPURCULUK TORK 
ANONiM ŞiRKETi 

IZMIR ACENTELIOt 
SAKARYA 

Anneler çoçuklarınız için ilk mam•y• 
A e 

LA.KTI~ 


