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Yurddaş ha a tehlikesine kart1 
Uçaklarımızın a asına yardun et 

iki kurultay 
Önünde 

••• 
(Bum - Matbuat), ( Sorum -
Mesele ), ( Ôdev - Vazife ). 
(Yöney - Cepbe>;g=U.luk
Mahnmriyet Jr ••enlik -
Fedakirhk), (Kamusal düşün
Efkin umumiye) 

t nkartı 2 ürk kuıu akıM 

ANKARA 26 ( Bat 7UICI" teri Recep P~, bav' kunııı
m~) - Hava karam-. auı Mtlm= F•d, murahhaılar, 

1 
\ 

altmcı kurultayının bitimi do- z.mir guetec:ileri açUflarda 
layııile uçaklar alanında uçuı- zır bulµıululv. 

DE iKi SöYLEV 

·Başbakan Türkiyenin en büyük 
meselesi olan tehlikeyi anlatb 

--------------------------------------------içişleri bakanı açılış söylevinde gazetelerimizin 
bugünkü durumunu açıkça ortaya koydu 

Ankara. 25 (A.A) - Tiirki
ye birinci ba:un kurultayının 
bugünkü açh§ t•planhsında baı · 
bakan İs m.et Lılai fU 
ıöylevi vermiştir: 

Yüksek toplanmanızı fırsat 
itilerek bugiin Türkiye en büyük 
meseleMinden bir claha bahset-
mek size 'Tir.ki~ dOn d• 
~ --ıibi ava te~
-.. llan1z oldajutMl ..ıllatnlak 
ı.terim. 

Beaim kanaam.aca im mem-
leketin aazeteleri, bahusus • 
zin gibi memleketin iyi ve kara 
günlerini içten ve yararhkla ta
kıp etmiı ve bizzat mes'ul imit 
Jibi onun dertJeriııi anlam~• 

çafır•t .u-..r • · .. .-ı..,,... 94 ilr mli· 
dafaa vaziyetini iyice bilir
ler, ve bunu memlekete 
acele öğretmek için hakiki 
bir arzu ve gayret gösterirler
se bu büyük meseleyi yakın 

bir zamanda halletmek çarele- ı 
- Son t 8 inci &ilıif ede - 1-Bmet Itı<Mü BöyletJUK acJfJlertn 
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ismet lı.&nGalhı ...... -....1 • ~Jcorkwıç bir ya- ı diyenler, • uyanıkhp Piı
'""~pt;• ,a..ı .er*ll ili kar..-cliTlrkiye, teride nyorlar. Yatanı mlkWaa lftia· 
liır •erji bynaiıdır. V atam, kalamaz. Türk uluıu lna• kalı- ele uyaaik olmak demek, mi· 
yakından, veya uzaktan ilpen- ramaDJIUD ajznRla.n tehlme ifa· Ufaa mJlhlanm bol bol hazır. 
diren bir mesele yoktur ki, bli· r«inin verildi;ini du,.....tur. famak demektir. Bayle olunca 
tün gazetelerimizi, yurdu mti- Güzel yurdumuzun hava amır· her yurddaş kendi payına dl· 
dafaa yöneyinde buJma1111. laımı çelik kanatlarla 6rmek ıeni seve seve vermekten çe• 
Başbakan, bugünün en tehlikeli aclevi lrlll'fllmdayız. Bu ödev:ia kinemez. Tlrk .... kui1'aHaaa 
davası iizerine parmağım koydu. okanlığını anlamak mı isteni- bugüne kadar ordumuza ylz-

Hava tehlikesi büttla dünyayı Diz? Baıka ulualann nasıl ha- lerce uçak verdip Wliyoruı. 
diişündilren tehlikelerin ba- zırlandıklanm lizlnlne .,ti· Fakat bu Yvilealer ,.tmiyer. 
_. ıeJiyor. Uluslar ha•a Iİ- rini1. Gelecek harplann aha· Çok, daha pek tok •ermelyia. 
~ ~dıkıa artbnyor• JU111 hav.._. yuılacalsbr 

Uluslar konseyinde 
Iran - Irak Ihtilifı 

Kamutayda bütçe 
Bay Halil istihlak ve~ arttınl· 

ması aleyhinde bulundtt 

Kamutayda 
Ank.,., 26 (Hususi) - Ka

muta,.ta ba,&ia de bltpDin 
slrltllmeaiae de--. .aBirkea 
mlataldl Imir •;ini uy Ha-

buglnldf 

Çok deierli olan hu eser bazı latanbul gazeteleriDİD lıa
kikattan uzaklqarak roman ıekline soımmaa... ilcliselerle 
deiil, o günkl vakayiin içiade bulunmat'. tıjkaulen çalı
mııbr. Eserin muharriri Şemsi paıamn Jlll.erllfini ve k4ti 
kltipliğiai yapan Bay SlleJlll&n SanMlr .. 

Şemsi papam ._ aef-.. u.r yamndan 
r-ı mallaberab lraJcl •tmiftir· 



Komşu ...... - ...... ~ 
--"'""'- .... . ......... blerde 

Manisa da 
••••• 

?olisin faaliyeti 
Tarım ........ "'k-Basmahane ve Alsancak 

Bakanlığının Elektrikli Tramvay işi 
l< . ~ 

Tanm ........... 1 .,.. Sosyetelerin mukavele~ri kontrol ediliyor 
hp bir ~ gelmittir Bmıda ı Bayındırlık bakanlıgı komi- ıstiyecektir. Göztepe tramvay muayyen bir müddet için bu 
.. mleketimızde kullanılan çe- serliği mubtel"f sosyetelerin ıııoayeteainin Alsancak ve hatları mecburi olarak işlete-
titli Tanm düzen ve •akiM-- _._.nıs•riacle uihedi· Kemer hatlarına itleteceji cek, kir,,. zarar iti tamam• 
lerinia bllaa .. , ela Wf Ye ı... Y• DOlısa arını kontrol tramvay hatlarıDIJI infaat ve keaclisine ait olacaktır. 
telmik bakı • bugiialdi ehnıei batJuuşbr. tesisat masraflarile diğer Sosyete muayyen hır müddet 
ıenel durumunu bellrtmek için Duyduğumuza ğöre G "ztcpe müteferrık maıraflan hak- için bu hatları itlettikten ve 
bazı .. yler ıorulmaktadır.Araş- tramvay sosyetesınin mukave- kında hazırlanan bir liste mukavelename müddeti tamam· 
brmalardaa sonra bölıe Tanm lenamesınde kayıtlı mecburt kom· serliğe verilmittir. Bu lis- landıktan sonra hatlar ve bütün 
clirekt&rlltl ankete •erilecek hatlardan ~onak - _Kem~r hat- t~ye ı&re mezkU.. iki hat üze· tesisat mnıtemilitile birlikte 
ceyabı haarbyacakbr. Eaki tmm derhal ınşa edi mesı tram- riade mevcut far aa inleri u l:unir prbayhiıDa kalacaktır. 
veya yem ltiçim yerli Tanm vay tirketine bildirilmiştir. olduğu için ~u hatlarda bat· Hallrın ıenel menfaatlerini 
dtbealeriain buıtmkl laaB, kul- Bay ndırlak komiserliği ile kaca hiç bir lafıma vuatua Uıilencliren bu işin biran önce 
1muf tanlan ve tarihsel özellik- tramvay sosyetesi arasında bu itletilaecbği takdirde --... balli t.uumada komiserlik aza-
lerine fazla yer verilecektir. hmuata müzakerelere ~şl~~: ancak koruyabilecektir. •1 illmi niyet pstermekte· 
B&tln halrelerin Tanm iJetleri mışbr. &yındırhk komıserlıgı . Yiae G6ztepe tramvay aoa• :; =·~=e=,! ~: 
ltalnm•ndan o karakterleri bupn Şarbay doktor B~~c~t yeteainia mukakelenamesinde tiyacma cnap Y_..bllmek için 
çizilecek ve Aletler hakkmda Uzla ı&rll,erek tramvay ışının mevcut bir kayda 

1
are yeni senel merbaine bu i11 yazarak 

memleket çiftçili ile Tama fen bir an ince yapılması husu· hatlann teıiıi halinde sosyete mlltalea iatemiftir. 
aclaailarmıa d•eme ._ k.•a••t· ~nn;d~a~tar;;ba~y~la~iı~n~d~a~y~a;r;dı;;m;;•Dl=====:===~:==~==~==~==~~====:==== 

=..!i;;:.: wı.;ıe. Müstahsillerin şikiyeti 1 su ~~~.1!!!:~ 
Bay Suat ı·k· fi Ek • Sablm•I• -.ı.necak 

Ae farba~ oldu Çok haklıdır. 1 llna ODOml Bu yıl hanlarm çok erkea· 

ŞarbaJhtm yelli yıl bltçesin· Bakanlıg" ına bildirildi den fazla aacak yapmata bat· 
de kabal edilmif olan AıJ Şar- lamam Jllzlnd• lldmleria tem· 
bayhp kent kunıltavw &vele- Ôdemit lacir müatabaillerbı· ı laplecapu fikiyet etmiflerdir. mazda lmrutalmut olarak Ab· 
rindea bay Suad ta~. edihnit- den bir çoldannm imzuile bat Ola- allkadarlaclan 7apbjı- p anedileceii tahmin edil-
tir. Bay Saacb kutlulanz. bakanhja bir m&racaat yapıl· mız :talakikatta• aalaclıjunıza meldedir. Ba ,.ı Fruaa •• ltaı--
Genel 
Enspektörler 

Birkaç ı&ndenberi fUUIUZda• 
ki mektepleıin teftltl De met-

ıal --- ldlltlr .... ... 
-- ........ _.!ldlMI• '-ı. 

ı..t YeJiayF dia 
"" llyaret ilmlı.ter-
ve bizzat ilbay General Kazım 
Dirik tarafından büronun faa· 
liJeti ulrlaada keadilerine et· 
..... ı..ı.at ....... it. 

Orak ipleri 
Otmrlktea çıkanlaa orak 

ipleri mlltalıaile Ab•i• 
hqla•••fllr. 

.... tlccarlar - ipleri top
•bsk w-.- fa-

bt - ilatlldr ,.,... 
.............. cat oldafm· 
U. Tarm clireltlrlliB bau 
.......... =i ... 

meydan 
Yermemek için Memurin iltib· 
lak kooperatifi tarafmdan pe• 
rakwle 1aretile uıtMa Jdl6t. 
Jercle 24 torba 1abn ala bir 
tlk:Carm ....... ,aklek fiatle 
.... _lllildll' ,.,... ....... 
tlil ılna • ta 

b .. •·-·· Tice.ana ..... ,. Sah1a'tir. -
Polise karşı gelmiş 

clığuu ve bunda Avrupaya ihk gire tanmıma bu ıuretle incir J&cla da Wr çok bajlann don· 
raç edilecek incirlerin ÇO f t d "k" fi bit dutu c:Daetle ...ıa.illlerimili• 
acm fiatlarla oforto edilmekte 

0 ~r 0 e ea 1 1 rma tea depr fiJatl• .. blacatma ma· 
oldap •• bunun neticesi ola- edilaüt •• bunlann adlan •• hakkak nazarlle balalmaktadar. 
rak kendi mahsullerinin beş ofo.- ettikleri fiatlar ekonomi ..... -
aıb 1wru,. ahnmpı ue 1cartı· b•kaıı1a1uı. bildiriimittir. Nüfus sayımı 

Sıhat ıuuayeuesine gel 
Aile8i hak yerin 

Karııyakanm dede bqa &r- birlikte sael mu&J...._ 
nek ka)'lade Sttma mGcadele kaçdıklan Ye ••yene ... ,...... ko...,._ tuafmclaa umumi Dİll klyde olchttmaa bildikleri 
muayene yapılllllfbr. Mlcade- bal~e muayeneye K'elmedikleri 

1 h . kır. htan • aabıt ohnuetur : 
e eyeti, uy mu ve Dil' 69 aileyi tqkil eden 266 
vutalarla halkı muayene olma- kifi, Sıtma milcadele yaufm• 
t• da•et etmif, fakat kay 18 nci madcleai ile ıulh ceza 
ballnndaa pek azı muayeneye hak yerine •erilmitler Ye hep· 
ıelmitfir. Yapılan aorufturma· line ayn ayn celbaame çıka· 
da 69 aile reilinin aileleri ile nJaııfbl'· 

-~ ......• 
Panayıra 
Gelecekler 
Ana alara' lamir panaıınna 

dıt 111..ıerden ıelecek olanlann 
pa1aportluından Yize harca 
almmamuı için komite baıkan
hfa tarafuulaa İç ifleri IMpkaD• 
hjı aeıcliade J•pdaa tqebbl. 
k.W edikdt •• bazırlanan ka· __ ..... , ..... ,. ....... 

ivrisinek sav 1 
Şarbayhk, Şana aim.m.k 

AYAfUI& bqlamlfbr. Su birl
kiatileri ile açık lljımlara ... 
zot daktlrlmektedir. H...._ 
da itibar• AV8f ıenifletile• 
celdlr. 

Halkevinde 
Konser 

ffjdkeYiaclpa: 
B1*ıh ... t 18 de HalkeYi 

..ıcmuada ln,_ıtl Aa pirle· 
rimizden Si••• S1n1a18a .-. 
undan '-1 Aplc Ve,..ı tara· 
~ AZ ile. .baJk 'lrktltri. 
delfialar .e kOflllalar ._. 
cakbr· Blttba yurddqlanmu; 
0 kGDbduclw.. (Dav·•·._.,, 

ücadele 
fÜ"I Ye ,........ mlcadele 

koaaİqODU dla UjWs Ye IOI• 

yal ,ardım .. cllrekt&t Dr. B. 
NeCIDettinin bqkulajmda W. 
talak topla•-. - .... 
rekea kararlar • .,.._ 

Numarataj işi 
... lraallk letatiatik genel 

dlnıldllrmtlMlilii: .,.... , 
bir bildirim gelmiftİr. Bu bil
dirimde nüfuı sayım itlerinin 
tepiaienel aya pbi çok ,alaa 
- ..... ,..,-C• .... 
..... ..-..ibı.-
ren memlekette numarataj it· 
)erinin bizzat istatistik genel 
direktlrllil uzmanlan (muta
baUJılan) tarafmdaa teftiı ve 
murakabe edilecefi, huırhkla-
na teftlt ..... kadar behe-
melaal ....... _,, olmasa a,u. 
dirilmiftlr. 
O..ı aarette lpencliğimiıe 

s1fe laulran &JI ortalanncla 
iatatiltik pnel direktlrl&il 
direktlrlerinden bay Selim Sa· 
bit lzmire ıelecektir. 

••••• 111 • 

Kaçak siğara 
P.ğıdı 

ltaratqta Ş.moilin evinde 
mtlbim miktarda kaçak Iİğara 
kljıdı yakalanclıjını YUDUfhk 
Ba İfİll ~ SGrfU811Da ...... ~ 

So.ı..tar .......... e bitirile
cek Ye İf hak yerine intikal 
edecektir. ........ 
nası ile yaralamış 

bds .. •elıkte Ki.mü~a cad
deabade D;a otlu Akif ve 
Alupet .......... bir ~k ka•· 
~,.....ı. ..._.ua· 
da Akif 1tata ile A'•e .. eli· 
ailadea ajv •rette ,._.... 

Soy adlan 
Soyadları tescil 

Ettirenler 
Yeni soyadı alanlann ilim· 

lerini yazmakta devam ediyo· 
ruz: Erkanıharp binbapn Aaun 
Güngöre Beştepe T•• ıokak 
64 aumaracla Halil lbrahim Al 
kaıd.r Dihekbapıda kanduraca 
s.lnp ANaıy miralay Şll1'rü 
Akyar Gülfirar sokak nu
muad. uhure Belllozan 
Siuklde 273 -racla Mas
ta •ı~ı oSla, TMak Ah
met aga solrak 58 numarada 
bay Kalmiş, Nazilli iş bankası 
müdllrü M. Hulüı Damar, pa· 
ket postahanesiade Hilseyin 
Deker Dovnmaa mahallesi 
Nuhbey sokak dört numarada 
Oıman Güldemir Boatanbda 
Mebmet Kımrula Osmanıade 
Retadiye sokak 62 numarada 
CeWedclin Kaplaner merkez 
telpaf memarlanadan Aluaet 
Cemal Kurtalan. Tepecik Alla7 
llOkak on dlrt ....._.. Mü-
mut Kandilli o&'lu lkiçeımelik 
caddesi tuzcu ıokak 269 _. 
marada Salih otlu Arif Ôzde
veci Buc.ı '.lfAiı mahalle ollİki 
numuada Muatafa Ônen Ça 
yırbbahçede fr1 1Mlada Ayet 
Cavgaytar Kabasoğan soblr 
37 numarada Muiz Celd t..et 
pqa mahallesi birinci Sahrya 
aokak 23 numarada Zilbeyir 
Ferlanıeç üçllncll Karatat ead
deıi 415 numarada Mehmet 
Fitek. BornoYa Oımanbey IO

kak yirmi iki numarada Nuım 
Hla ~ mektep IO

Uk altı numarada Ali Halka 
tat birinci kordon Hatip IObk 
512 numarada Galip Hanyab 
soyaclını alautlardar. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta Haberleri: 
Mot.,lkleUe ça.,,..... 

Kalfa ojlu :zbaı Abdu.Dah• 
kAtibi bay Cemal motosikletle 

---~..tll-ıle ~ien motoı eti ahya otla 9 
yaşında Recebe çarpbrllllf •• 
yaraJa.aııbr. 
lçlsl par rllzlndea 

Bahribaba ..ıw ~ ·. 
plİDoaunda Salila otlu Melı· 
met ve metreai Muauez i~k 
leri 490 k1U'tlfl-k icldmia paıa
llDI vermemek için Gazinocu· 
nua &itine lılcum ettikleri ve 
tekme ile m-11 devirerek bar
daldan lurdddan Wdia Mila:•i 
ve zabıtaca tahkikata b -1la -
mıtbr. 

1.t•'81Ziık 
KataaM ,_-.. vab:ı 

bay lsmailin ahnın 3 Uta de 
ğerinde ba.tlıiı çabamııbr. Ça 
lan Kimil .... Kemal tutal
muttur. 

Bekçlr• hUcOm 
Peştemalcılarda ıarıoa Hl

MJİD ojhı MU1tafa sarlıot ola· 
:••ııt-·cıc9ıl•itm•t111 ..... •• bekçi· 

Y• btlc:Gm etmittir. 
Kumar 

E.ki malıkeme hlacle Y •
mifçi zadeleria laamada Haal 
otla Malumat, Llltfi, Me.ı.t, 
Slleymn ft ..,..._zarla b
mar oynalarken zabıtaca tatal
matlardır. 

Blçek bulunMUf 
lkiçetm•Bkt• Mahmat .... 

Celilde bir biçak balnn•Uflm'. 

IDlfbr. t 
Yangın başlangıcı M e ......... 

n..ı-llurulu 
.,.. ,,__ bralu dan 

Aala.,ldda 

s.llOt .... 
eadde8iade lllW ,.,.. Ye 
polis kadimi ,......._k ... 
teJince lalkiaetm mue•i ph
li,.tİlll talaklr eclee H ... 

&.troJde (HAY ATlll SININDbt) ftbNein unutulmaz yıldm 

RE E D HILIBS HOL, .... ~ 
ba•e olarak Tlrk temqa 

LE LEBICI HO HOR AGA 
~-Ti,._ 1&Utklrlarm temeil ettiiı biylk operet 

Plptlar : s.ı.. " halk• 25 ........ 45 laaiifbw 

.,. __ K...ıettin cadcleain· emu a 
de l.t:a.mul U.ıada ankat B. 
Zllatl T evfijla yazıhanesinde 

çahpa B. İbrUimia 70aık •· 
rak ~ attıjı bir Iİ· 
~ ,..._,_ yanpı çıkaut· 
br. Yuah aJt ~ 
bulunan qça Hheynin •ıkWn 
kap.. iltilndeki on lira deie· 
.We bir tutenin bir köşesi 
M•.tılll'-. Y~lerek ain· 
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Kaya onu ne güzel takclinı ediyor: 11ayat, 
,. eş"' e ve zaferle el çırpı yor, diyor 

Nerede görmüştüm onu? İnat
la ısrarla yüzüme bakıyor, bu 
bakışları düşündürüyordu. 

Sanki genç adamın baş na 
sızın eliniz değmişti. Neden 
onda san'at kudretinizi arıyo

rum?. Salon yıkılıyor, hocam 
elimden tutmuş eğilip doğrula
rak çekiliyor, yine çıkıyor yine 
çekiliyoruz. 

Her çıkıp, girdikçe oraya, 
o koltuğa bakıyorum hayat, 
neş' e, zaferle el çırpıyor!.. Bu 
adamı tanıyor um, tanıyorum, 

hayır bu adamı değil, bu başı 
ben biliyorum, nerede gördüm? 
diyorum.. Diyorum amma dü
ıünemiyorum Erkul. Bir düzüye 
uzanan el ayak şakırdıları bey
nimin içinde uğulduyor hatıra
larımı birbirine karıştırıyordu. 

Perde arkası hoşluğunda 
ı uiş bir oh diyebildim. Şimdi 
kolise koşacaklanndan önce 
ben koşmak, buradan bu ya
bancı şak şaklardan kurtula
rak kendi kendime kalmak için 
acele ediyorum. 
Hocamın elini ben çekiyorum. 

Yorgunum, bunaldım, hava ve 
dinlenmek istiyorum. 

Otele gelince hemen odama 
çekildim. Bu gece ruyamda 
hep sizi göreceğime inanarak 
yatağa atıldım, onikiye kadar 
uyumuşum. İki günlük haya
tımın uzun jurnalını biraz daha 
geciktirmeğe gelmez. Yeni vak
alar yeni hadiselerle karşılaşarak 
yazacak daha bir sürü lakırdı 
ile sizi yormaktan ~orkarım! 

Erkul maktubu bitirince ba
şını çevirdi Ama orada omuz
ları üstünden onu takip edi
yordu.. İkisi birden ayni his 
ayni düşünce ile kendilerini 
tutamıyarak : Birbirinden sorar 
gibi kim bu adam ? diye tek
rarladılar .. 

Sonra Erkul sorgusuna kendi 
cevap vererek : 

- Ben de ne budalayım, 
Kaya onu ne i!Üzel takdim 
ediyor .. Hayat, neş'e ve zaferle 
el çırpıyor! diyor: "Aşk! hayat, 
ve neş' e . Her genç kızın bek-

lediği ideal bu değil mi? Ben, 
acılarile kıvranan adam, oaa ne 
verdim? Kalbimin ezeli aşkında 
ölüm kokusu veren bir üzüntü var 

dudakJarımın zehir ~usan ha
kikatile iç yüzümü gösterme
mek için san' at yüzümü açtım. 

Elinden tuttum, sinirlerim, eti
ni etime çekmek i~tedikçe, ha
yır aşk de~il san'at diye hay
kırdım .. Ona bir ülkü bir iman 
aşıladım ve san'ata yürüttüm. 

Fakat bütün bunlnr "Çapraşık 
duyıruları,, nnlatan ve duyuran 
g-enç kızın isteklerinden ne 
kadar bambaşka bir şeydi. 

Ben, onu sükunet ve ciddi-

yetimle, çocuk diyerek aldatı
yor. O, elini bırakmıyan, onu 
yükseklere çeken sı:m'atkfırı 
sevdiğini sanarak kendini al
datıyor!. Erkul başını yine ar
kaya bıraktı, derin bir soluk 
aldı. 

Arna aşk zehirlerini biliyor, 
severek ayrılmanın acısını çek' 
tiği için kardeşini anlıyor onu 
teselli etmek mukavemetini ar
tırmak istiyordu, Erkulun yana 
bıraktığı elini avuçları içine 
aldı: 

- Çünkü onu seviyorum 
ölünceye kadar seviyorum ve 
beni unut deye yazıyorum !. 
Bir gün unutmnsını, unutacağı
nı düşündükçe de insanlığa ha
yata isyan ediyor, düşüncele
rime uymıyan kalbi parçala
mak istiyorum Arna ?.. Bazen 
sinirlerimin kızgın alevlerini 
san'at aşkile söndürebilece
ğinıi sandım ! . . . Yalan hepsi 
yalan, yüzümden bu nikabı çek 
yaptığı heykeller gibi kas ka
tı sandığın Erku!un ne kadar 
acı çektiğini anlayacaksın .. 
Bir gün benden ( Üzerin ) başı
nı son bir teselli diye aramış
dm zavallı Arna 1 Sana çok 
merhametsi: davranmanın ce· 
zasını çekiyorum l . . Ben de 
ondan uzak onu görmeden 
öleceğim 1 •• 

- Arna şiddetle .. 
- Sus ! yine başlama Erkul 

bilakis onu göreceğim ve ya
şayacağım diyerek • . Bu zalim 
sancılardan kutulacaiıma inan. 
Doktor, en büyük sağlı2-mı 

hastalarımızın eyliğe inanma
larından bekleriz diyorduki 
pek doğrudur. Kaç gündür 
ıende bunu denemedinmi ? . 

Hem Kaya, sevgili kızcağız 
ne yazmış ki bu kadar derin 
muhakemelere gırışıyorsun ... 
Zavallı çocuk her satırında se
ni arıyorum, nakaratile yazdığı 
bu mektupta yine seni bulmak 

için baktığı bir ko'.tukta bir 
adam görmüş ve tanıdığını sa
nıyormuş, gerçek tanıdığı ve 

unuttuiu bir yüz olabiliyor. 
Fakat ne çıkar, onu ı:-örmemiş 
ve konuşmamış bile . 

Erkul birden doğruldu: 

- Dur, burada dur Arna .. 
Biran bile Kayadan füphe ede
ccgimi sanma. Onu ıerçek el
lerimle işlenmiş kendi eserim 
gibi tanırım. O bir erkekle 
değil, bin erkekle görüşür, dost 

olur, fakat asıl kalbini verece

ği adamı seçmekteki zorlulc 

önünde durur. "Çapraıık. duy
guları,, ilmiklerini onun istediği 
gibi kafa kültürile çözebilecek 
adamı araştırır .. 

-Sonu var-

Buğ""nk"" 

Ankara, 26 (Başynzıcım12.dan 
telefonla) - Basın kongresi 
komisyonları buban top!anarak 
kongren:n gündeliğindc yazılı 
işler üzerinde uzun uzadı ıa gö · 
rü müşlcrdir. Kültür encümeni 
gazetelerin yayım ve yaprak sa
yısı işlcrile uğraşmıştır. gın.ete

Jerin elverişli ve her yere y~yıla
cak biçimde dağıtılması için 
satış işinin devletçe kurulacak 
bir kurum eli!e çevrilmesini 
komisyon onaylamıştır. 

Komisyon bundan sonra 

n •• ı ••"" 

I\. urgaz köy"·nii 
Ziya ret etti 

lstanbuJ, 26 (Özel) - Kağıt
hane sırtlarında yapılan sücl 
(askeri) tatbikat bitti. Atatük 
tatbikattan sonra Kemerburgaz 
köyünü ziyaret ettiler. Burada 
köylü halk tarafmdan büyük 
sevinçle karşılandılar .. 

An karada 
Bir tüccar 1 ürk hava 
kurumunaSOOOlira verdi 

ANKARA, 25 (A.A) - An
kara tüccarlarından B. Vehbi 
Koç Türk hava kurumuna beş 
bin lira vererek hava tebl"ke
sini bilen üye yazılmışbr. ürk 
hava kurumu bu özveren va-
tandaia yürekten teşekkür et
mektedir. Kendisine bu yar
dımdan ötürü murassa bir ma
dalya verecektir. 

Anı eri kalı gazetecilel' 
lstanbul, 26 (Özel) - Cenup 

Amerikasından gelen gazeteci
ler bugün Ankaraya ~itmişler
dir. lstanbulda iki 2ündür sı
caklar artmıştır. 

Tayyare ile çilek 
sevki 

İstanbul, 25 ( Özel ) - İlk 
parti çilek önümüzdeki çarşam
ba günü. tayyare ile gönderi
liyor. 

Romanya 
Almanya 
Finansal anlaşma 

Bükreş, (A.A) - Gazeteler 
Romanya ile Almanya ara~ında 
yapılan finansal anlaım• hak
kında mütalealar yürütmekte, 
Romen hükümetinin kapitalini 
işçimenlik alanını buçlandıra
cak (tahdit edecek) tedbirler 
alacağını umduklarını yazmak
tadırlar. 

SİNEMASI 
3151 

ero-iin her o 

B U G U N 
" Demirhane müdürü 11 filminin çok alkışlanan büyük yıldızı 

Morlay'ın en büyük eseri 

z 
Meşhur Fransız muharrirlerinden M. Groisset tarafından yazılan 

ve bütün dünya dillerine çevrilen piyesten alınarak Gaby Morlay 
Andrc Luguet - Jean Max ve küçük Jean Bara tarafından temsil 

edilen mevsimin en büyük film!erinden biri. 
Ayrıca FOKS dünya havadisleri 

FİYATLAR 

seansta _5, 35, 5 
Seans saatları 

uruştur 

Her gün 15-17-19-21 15 Perşembe 13-15 Talebe 

ngresinde 
ant a··rülı··ıü a-

ar 
yaprnk sayılarıum gitdikçe 
ço~atı\ması yolile gazetelerin 
birbirine \ aptıkları rekabet 
iizerinde f)"Örüşmüş ve yaprak
ların buçlandırılması (tahdidi) 
düşüncesini onaylamıştır. Ko
misyonun oyuna {reyine) 

kararı buradaki gazete sahiple
rinin hepsi tarafından iyi kar
şılanmış deyildir.Bu k<ırar aley
hinde burada, kongre üyeleri 
arasında, şiddetli bir cereyan 
vardır. Yarınki bütünlük top
lantının gürültülü olacağı kes
tiriliyor. göre büyük boyda gaze-

teler 10 ve küçük boyda Elbirliği komisyonu bütün 
Türkiye gazetelerini birleştire
cek bir gazeteciler birliği ya
pılm;asına karar vermiştir. 

gazeteler de 12 sayfadan fazla 
olmamnlı ve bunun ilerisine ge
ç"l:nemesi iç:n bir kanun yapıl
malıdır. Meslek komisyonu da isabetli 

kararlar almıştır. Bununla beraber, komisyonun 

a 
Ekonomi 
Kurtoğlu 

Faik müsteşarı 

izahat vermiştir 
Ankara, 25 (A.A)-Türk te

cim ve endüstri odaları genel 
kurultayı bugün ikinci toplan
tısını bay Şakir Keşebirin baş
kanlığı altında yapmıştır.Sabah 
celsesinde tecin borsaları ko
~isyonunun borsalar ve aksi-

ler ve ekitler bakanlıkları na
mınada bakanlıktan yapılan di- . 
leklerin bakanlığa muhtelif ka
nallardan ve bilhassa parti 
bölge konırelerinden gelmif 
ve parti kurultayında incelen
miş istekler olduğunu bunların 
muhtelif bürolar tarafından tet
kik edilerek bir kısmının der
hal tatbikat sahasına geçirildi
ğini bir kısmının tatbikahnın 
zamana mühtaç olduğunu ve bu 
zamanı beklemek icap ettiiini 
üçüncü kısmının da tetkik edi
lerek tamamen menfi neticelere 

bağlanmıı olduiunu söylemiş, 
diğer bakanlıkları il~ilendiren 
dileklerin derhal kendilerine 
sunularak alınacak cevapların 

tezelden bu c\ilekleri yapan 
odalara bildirileceğini ilave et 
miştir. Bakan sözlerini ıöyJe 

bitirmiıtir: 

. Bütün bu mevzularda hüsnü 
niyetle çalııtığımıza kurultay 

J•ail.· Kurfoğlıt üyelerinin itimat etmelerini di-
yon arttırma ıeklinde satış lerim. 

' hakkındaki raporlarile deniz Kurultay yarın saat 10 da 
ürünleri komisyonunun raporu son toplantısını yapacaktır. 
konuşularak onanmıştır. Ankara, 25 (A.A) - Tecim 
Öğleden sonra saar 16 - da ve eadüstri odaları genel ku-

toplanan ikinci celsede genel rultayı bugün öğleden önce 
, mağazalar komisyonunun rapo- genel heyet halinde ikinci top-

ru kabul edilmiş, dilekler ko- lanbsını yapmış ve denizyol-
misyonu tarafından tetkik edi- ları işletme kanunu 12nci mad-
len 200 den fazla ve bakan- desine tevfikan üç sene müd-
lıklara göre ayrılmış dilekler detle vapurcular hariç üç mü-
üzerinde müzakere açılmışbr. tabassıı olarak bay Hasan 
Bazı dilekleri hakkında söz Sabriyi, Antalya anbarı ıabip-
ıöyliyen üyelerden sonra ba- lerinden bay Mehmedi ve bay 
kanlıklar namına dilekler üze- Suet Karaosmanı seçmiş ve te-
rinde izahat verilmiıtir. cim borsaları ile deniz mahsul-

Ekonomi bakanlıiından ya- leri encümenlerinin raporlarını 
pılan dilekler için müsteşar dinlemiş ve bu raporları heyeti 
Faik Kurtoj"lu geniş izahat umumiyesile kabul etmiştir. 
vermiştir. Genel heyet öğJdeden sonra 

Bayındırlık, tarim, gümrük- aaat 16 da tekrar toplanacaktır. .......... 
Bütçe viliyetlere 
Telgrafla bildirilecek 

Bu suret e maaş arın vaktinde 
veri mesi mümk ·· olaca tır 

Ankara, 26 ( Özel ) - Kamutay buıün de toplanarak bütçe 
. işi le meşgul olmu tur. Bugünkü toplantıda varidat bütçesi de 

kabul edilmiştir. Bütçe illere telgrafla bildirilerek maaşların vak-
tinde verilmesi temin edilecektir. 

ati a 
1 

1 llava tehlikesi üzerinde bilhassa duruldu 
1 Ankara, 26 (Özel) - Cumhuriyet Halk Parti grubu toplandı. 

Bu toplantıda bilhassa bava te,hlikesi üzerinde durulmu~tur. 

P. lngridin ---
Evlenmesi 

Ü ?sebetile 

T>ı·eu::>e:-; 111[/»İd ı·e J.ocosı 
Ankara, 25 (A.A) - Prenses 

İngridin evlenmesi münasebe
tile İsveç elçisi B. Vinter İs
veç elçilii'inde bir öğle ziyafeti 
vermiştir. Bu ziyafette dış iş
leri bak nlığı vekili Şükrü Ka
ya, Finans bakanı Fuad Ağ
ralı, Afganistan büyük elçisi 
Sultan Ahmet Han, dış işleri 

ienel Sekreteri B. Numan Me
nemencioğlu hazır bulunmuş
lardır. Ziyafet esnas'ında Da
nimarka veliahdı prens F redrik 
ile prenses İngride çekilen te'3M 
rik telgrafı bütün hazır bulu
nanlsr tarafından imza edil
miştir. 

••• 
u ayda 

Masraf bütçesi 
Görüşüldü 

Ankara, 25 (A.A) - Bu2ün 
Hasan Sakanın başkanlığında 
toplanan kamutay 935 masraf 
bütçelerinin görüşülmesine de
vam etmiştir. 

İlk olarak sağlık ve sosyal 
yordım bakanlığı bütçesi gö
rüşülmüş ve ondan sonra eko
nomi, ı:-ültür, tarim ve sü ba
kanlığı kara. bava, deniz büt
çelerile harita genel direktor
lüğü ve süel fabrikalan bütçe
leri görüşülmüş ve onanmıştır. 

1935 yılı masrafları karşılığı 
olarak sağlık ve sosyal yardım 
bakanlığına 4,820,587 ekonomi 
bakanlıgını 4,079,150, tüze ba
kanlığına 8 716,208, kültür ba
kenlığına 9,058,540, bayındırlık 
bakanlığına 12,440,005, tarim 
bakanlığlna 5,079,201, sü ba
kanlıiı kara kısmı 44,130,678. 
hava kısmı 4,362,270, deniz 
kısmı 4,198,374, tahsisat 3 m:l
yon 206,155, harita genel di
rektörlilğü 614,321 liradır. 

Kamutay yarın toplanacaktır. 

Harp olursa 
Avusturalya lngilterenin 

arkasında olacak 
L:nd:-::, 25 (A.A) - Avus

turalya başbakanı dün Loves
teftda bir söylevde demiştir ki: 

Büyük Britanya inanmalıdır 
ki 1014 yı!:nın kötü günlerine 
benziyen günler yeniden baş
larsa Avusturalya son adamına 
ve son gemisine kadar İngil
terenin arlcasından gidecektir. 

u •• c •••• 

lbay ara buruna 
• • 

gı ıyor 
İlbay General Kazım Dirik 

bu sabah Karaburuna gidecek 
ve orada iki gün kalacakhr. 



Altın Ve Güzel 
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- Hayır, bu ülkede işçiJik Karşılıklı bahis gişesi ha u-
pahalı deği1. Fakat Siyam za o kadar yakındır ki bazen 
kralları bunların istilaya da tenis pantaİonlu sefaret ateşe-
yol açmasından korkhılar. !erinin veya banyo gömlekli 
Zaten demiryolları şebekesi bayanların koşuda talih dene-
kunılalı beri bu korkuya, oto- meğe geldikleri görülür. 
mobil trenle rekabete girişme- Boret anlattı : 
ai korkusu da katılmıştır. - Son ihtilal esnasında sa-

Listik tüccan ilave etti: rayın büyük memurlanndan 
- Bu son düşünce öteki biri havuzdan bir türlü çıkmı-

kadar budalaca bir şey değiJ. yor, kendisini yalnız orada em-
Çin Hindistanında bunun tec· niyette buluyordu. İtiraf ediniz 
rübesi yapılmıştır. Genif boy- ki bizim kulübün çok iyiliği 
farda otomobil nakliyatı gün- Yarl 
den güne artmakta, şimendi- Bunlar böyle konuşurken çok 
fere iş kalmamaktadır. sevimli bir prenses kralın yeğeni 

Boret durdu, biraz geriledi, tarafından kazanılan zaferi kut-
soara otomobili ıehri çep çevre lulamak için ona verilen gümüş 
dolaşan geniş bir bulvara soktu. kupayı şampanya doldurarak 

Otomobiller burada pek ço- elden ele dolaşbrıyor ve her-
taddığından Borette sıraya gir- kes bundan kardeşçe içiyordu. 
meğe mecbur oldu. Borct: 

- B\ltlin bunlar koşulara - Aman kaçalım, dedi. Ba-
ı'idiyorlar. Siz de bir dolaş kanlard'an birinin karısı cüzam-
yapmak ister misiniz? h imiş galiba. O da bu kupa-
Koşu alanının giriminde bi- ya dudaklarını dayadı. Sıra bi-

zim Fransızlar için boşa giden ze gelmesin!. 
birşey vardı. Hiçbir para ver- GUzclyurt kadını rı 
mediler. Koşu alanı, Boretin Boret'in evi zemin katı ol-
aza olduğu bir spor kulübiinün mıyan bir katlı geniş bir köşk· 
malıdır. Onun davetlileri ku- tü. Tücar memleketin havasına 
lübün de misafiri sayılıyordu. uymuştu. Bu, kazık üzerinde 

Gerçi Bangkok alanı, Pari- kurulmuş bir yapıydı. Merkezde 
si11 Bolonya ormanı koşu ala· pençereleri yapraklarla örtül-
aına gelemez. Bununla beraber müş geniş odalar, cam yok. 
tribünler şıktı. Pist üzerinde Hattı üstüva havası, vantilator-
güzel çimenler vardı ve karşı- lar tarafından harekete getiri-
hklı bahis burada da Paris ka- lerck, serbestçe dolaşıyordu. 
dar ilgi uyandırıyordu. İçerisi biraz karanlıkb. Fa-

0 günün en büyük koşu- kat Boret odalardan ziyada 
su Kralın yegeni tarafından traçalarda yaşardı. 
kazanıldı. Koşu açan Startcr Köşk bernevi sıcak ülke 
bir prens olduğu gibi hakem meyve ağaçlannin serbest ola-
de niye kralın amucası idi. rak büyüdüğü kocaman bir 
Kazananın berkesin favurisi ol- parkın ortasında idi. Burada 
duğunu söylemeğe lüzum var- vaktile bir bağçevan tar fın· 
mı? dan çizilmiş güzel yoll .. r var-

Renuçi dedi ki : 
- Ondan başkası için bah- ise de Barat bunlan kaldır-

oa girenlerin aklı olduğuna mıştı: 
hükmedilemez. - Bir İngiliz bahçesine vah-

şi ormanı mı tercih ederim! 
Koşudan sonra seyirciler 

alandan çıkmadılar. Zira koşu
lar kulübün tertib ettiği cylen
celerin yalnız birisidir. Ayni 
duvarlar arasında bir golf 
yeri, müteaddit tenis kort-
leri ve hele en çok 
merak uyandm:n bir yüz-
me havuzu vardır. Avrupalılar
la Siyamlılann kibarları sabah 
akşam bu havuzda ve bunun 
yanındaki taraçada bulunuyor, 
çay ve koktel içerler. 

diyordu. 
Küçük bir kanal, ve çiçek· 

Jerle örtülmüş sularile bu köş
kün bir tarafından geçiyordu. 

Morğatt Boretin evine gelirken 
bir kazığa dolanmış kocaman 
bir piton yılanı gördü. Borct: 

- Korkmayınız! dedi. Benim 
köpeğimdir. Bu bir salon kö
peginden daha tehlikeli değil. 
Hem o hiç havlamaz. 

Yunan· sta da eski p 
tiler seçime girmiyorla 
Panga osun, seç·min tehirini istiyen 

Mektu u etice vermedi 
eı_ .... _, .. 

Atina 2o (O. D. ) - E~ki 
partilerin seçime girmekten sa
kınmaları bakanJar konseyinde 
görüşülmüştür. Hükumet tara
fından secim yoluyla siyasal 
düzgün!üğüo kurulması için çi
ıilen yoldan ayrılmak gerek
mediğ"ne karar verilmiştir. 

General P ngalo-; taraf ndan 
•çim"n bir haft:ı acri bırakıl
ası için göndedlen mektub 

ur ne cey varmamıştır. Zira 
·rek seç.im"n tarihi, gerekse 
ontrol konıı )' nlarının teşkili 
.m muh. lıf partilerin birlik 
bır isteği karşısında bulunul
maktadır. 

Gerek ba;;bakan, gerekse 
l>aşbaka!l vekili Genemi Kon
dilisi seçmek geriye atılacağına 
ve parlamenter rejimden uzal{
laşılacağına dair çıkarılan söz
erin doğru olmadığını söyle-
mişlerdir. 

Atina, 26 (Ô.D) - "Eleftron 

Antropos,. gazetesi Venizelist 
partilerin seçime girmemek ka· 
rarının B. Venizelosun Paristen 
gönderdiği tnlimata dayandığı-

( rııenıl f'flııgalos 

nı Venizelistlcrin böylece ikinci 
bir iç avaşıı hazırlandıklarını 

yazmaktadır. 
Venizefos, Liberal fırkasının 

idare ini şimdilik 8. Sofolise 
bırakuıı•tır. BunuP üzerine B. 

B. Mussolinin büyük bir nutku: 

"H ş · stanla işler ço gergindir 
esele rö \inden halledilecek,, diyor 

YE pE SiLAH ALTINA ÇAGIRILANLAR 
Roma, 26 (O. D.) - Fransa 

- İtalya aresında 7 Nisanda 
Roma'da imzalanan nnlaşmala
rın İtalyan saylav meclisinde 
görüşülmsi dolayısile. başbakan 
B. Mussolini çok önem!i bir 
söylev vermiştir. 

Bu anlaşmanın hükümlerin· 
den, Londı-ada yapılan Fransız 
• İngiliz göoüşmelerinrlen balı· 
şettikten ve Almanyanın Versay 
andlaşmı:ısı sücl hükümlerini bir 
taraflı olarak bozll!asile ortaya 
çıkan buhranlı durumu incelt
tikten sonra B.Mnssolini silah· 
l rın uclandınlması (tahdidi) 
ve bazı çeşit savaş vasıtalarının 

Moskova bildiriği· 
• •• • 

nın onemı 

16 Mayıs 1935 tarihli Deyi 
Herald gazete~inin siyasal bil· 
dirmeni yazıyor: 

"Fransa ve Sovyct hüku
metleri, saldırmama, danışma 
ve saldırana yardım etmeme 
için doğu A vrupasında bit 
bölge paktı y2pmak yolundı 
çalışmalarına devam edecek
lerdir. 

Bay Laval'in Bay Stalin Yf. 

bay Litvinofla uzun boylu ko
nuşmasından sonra dün ıece 
Moskovada çıkanlan ulusal b;l-
dirimin en önemlı parçası bu
dur. 

Bu önemlidir diyoruz; çlin
kü böylece hem Lehistana 
hem de Almanyaya bu pakta 
girmek için açık kapı bırakıl
mıştır. 

Bu doğu pnktı önergesi ilk 
ortaya çıktıiı günden beri Al· 
manya ile Lehistan, karşılıklı 
yardım yükümünü yükliyen biı 
pakta, bunun kendilerine ge
tireceği soravdan çekinerc1' 
giremiyeceklerini söylemekte· 
dirler. 

Fak t Berlin konuşmalannda 
ve ondan sonra Strezaya gön· 
derdiği telyazısında Fon Noy· 
rat, bay Hitlerin bir saldırma· 
ma ve saldırana yardım etme· 
me paktına katışabileceğini 

bidlirmiş ve pakta girenlerden 

ortadan kaldırılm&sı imkfonm
dan artık üphe ettiğini söyle
miş, bununla beraber bu alancla 

samimi cabalamalar yapılırsa 
g-üçlüklerin her halde ltalyadan 
2'elmiyeceğini söylemiştir. 

Streza konferansının sonuç
larını anarken, bay iV. ussoJini 

olabileceğini bildirmiştir. 

bir takımının kendi arala-
nnda yardım andlaşmalan 

Habeş zabitlp,>· i 

orada alınan kararların büyük 
hir Avrupa iyasasının temeli 

Sonra sözü Alman devlet 

başkanı Hitlerin son nutkuna 

Habeş ,<..,· m·m · rıen .. ........ 
z de ·z filosu 

um a e gratta 
Belgrat, 25 (A.A) - Fran- zilrları önünde eiildiktcn sonra 

sn. Akdeniz flosu kumandanı kiliscy~ ziyaret etmiş ve çıkar-
Amiral Muje kral Aleksandrın keıı mıkrofon önünde bir hita-
mezarı önunde eğilmek için bu bede ~ulunrnuştur. 
sabah Oplenatza gelmiştir. Amıral bu hitabesinde ez-
F ransız elçisi Kont Dampienle cüınle demiştir ki: 

Sırp ordusu büyük <ıefi kral 
ateşcmilitcr Miralay Betuar ve k d ":t h b Ale san rın kumandasında bil-
ar iye ve bahriye bakanlığı yük savaşta adeden üstün düş-

mümetJsillcri Amiral Poliç Yu- n b·· ı maoı ucum erini durdurmak 
ioslavy bahriye kumandam için fevkalbeşer mesai ırarfet-
gencral Arasiç Amiralla birlikte miştir. Kral Aleksandr büyük 
bulu~uyordu. Kilisenin önünde taarruzda Sırp ordusuna ku-
birer Fransız ve Yugoslav müf- manda etti ve ondan sonra dıı 
re:zcsi h zır bulunmuştur. dahili teşkilat eserine koyuldu. 

Amiral üzeı inde " Şehit kr2.- Bu mevkide, şu anda beni kap-
la, Fransız bahriyesi namına ,, lıyan heyecanı Frausı~ bahri-
yazılı olan çelengi bizzat koy- yesi namma ifadeden kendimi 
dulctan ve Karajorjlann me- alamam. 

..•............... ·············~···································•••ı••····· Sofuliı halka şu bildirimi yap- kimlerin daimiliği ortada~·k·~İd;· 
mıştır : 

"Liberal fu kası, küç.iik Asya 
felaketile küçülmecıine rnğmen 
en büyül· olan bugünkü Yu
aanistanı yapan fırkadır. Her 
libera!ın affedilmez bir hata ola
rak karşıladığı lMart isyanı bü
kfmıete hürriyeti ortadan kaldır
mak fırsatım vermiştir. Senato 
ve devlet suraıı ilga edilmis. ha-

rıJmışhr. örfi idare altında ~e

çi:n açılmış ve esas kanunu de

ğiştirecek bir me-clisi toplamak 

amacı güdülmiiştür, Liberal fır

kası seçimin özgür olması için 

bazı istemlerde bu!unmuşsa da 
bunlar kabul edilmemiştir. Bu 
tartlar içinde fırka seçime gi
remiyccektir ... 

geçirerek bunun bütünlüğüyle 
ne onaylanabileceğini, ne de 
abaylanabileceiini söylemiş, bir 
oy yUrUtülmezden evvel bazı 

noktalann aydınlatılmasını bek
lemek gerektiğini söylemiştir. 
Yakında açılacak Tuna kon

feransından bahsettikten sonra, 
B. Mussolini Avusturya mese
lesinin her şeyden önce bir 
Avrupa meselesi ve do1ayısiJe 
bir İtalyan meselesi olduğunu, 
yoksa yalnız başına bir ltalyan 
meselesi o1madığını söylemiştir. 

En son, İtalya ile Habeşistan 
araıında uyuşamamazlık üze
rinde duran Hükumet reisi, 
~rtadaki tehdidin ierçek oldu· 
~nu ve bu işin, kökünden 
halledilmesini gerldeıtirecek 
bir şekilde ortaya çıktığını 
söylemiş ve demiştir ki : 

,. Yalnız ltalyanın açık veya 
gizli düşmanlarıdır ki İtalyanın 
aldığı ve alacağı tetbirlerden 
ötürü gayret gösterebilirler 
Biz, bududlarımızın güvenliği 
işinde bütün mes'uliyetleri ve 
bunlann arasında hatta en son 
mes'uJiyeti bile almağa hazırız 
ve ~~nun önünden gerilıemi· 
yecegız. 

yapmalarına da engel olmıya

cağını söylemişti. 

Bundan başka Bay Bek de 
gerek B. Eden'Je, gerek son· 
raları Bay Laval'le yapbğı ko· 
nuşmalarda ayni önergeyi ile
riye sürmüştür. Şimdi Rus· 
ya ile Fransa bundan 
sonra alacakları tedbir ve 
atacakları adım olarak bu 
yolu kal.u] etmektedirler. 

O halde yol açık görülüyor. 
Bu yolda ne kadar ileri gidi
leceğini önümüzdeki salı güofi 
söylenecek olan Hitler söylevi 
i'Österccektir. 

Bundan başka Mareşal pil
suski'nin ölüm töreninde hazır 
bulunacak olan Bay Laval ile 
General Göring'in de bu ko
nu üzerinde biraz bir şey ko
nuşmaları iktimal içindedir. 

Moskova bildirisinin bundan 
sonra önemli olan ve dikkata 
değen tarafı da şudur = 

,,iki ulus da kendi varlıkla
rını korumak için ierekJi olan 
bir kuvvette ordu bulundura# 
cakbr. Bay Stalin, F ransanın 
kendi güvenliğini koruyabilmek 
ıçın silahlanmaınndaki amacı 

görmüş ve beğenmiş bulun
maktadır. ,, .. ........ 

F ransanın .. ~~~I hazırlığı 
Silah altındaki sınıfı hırakınıyorlar 

. .. Bay Jı/and(•ıı 
Pıms, 26 (O. R) - Başbakan Hükumetin istiyeceği geniş sa-

bay FJanden .. ~.aşlıca . siyasal lahiyetin ülkede tekrar ekono-
elemanla~la. goruşmelerıne de- mik davranışları canlandırmak 
vam etmıştır. Yarın bakanlar için kullanılacağı ileri sürüle· 
konseyi toplanacak ve salı cektir. 
sabahı da cumhur başkanınm Kabinanm meclise verecej'İ 
başkanlığında toplanarak salı ik projeden birisi yeni süel 
günü öğleden sonra açılacak kredilere, diğeri de silah albn-
olan saylavlar mecliBine yapı- da bulunan sınıfın terhis edil· 
lacak bildirimi 2örüsecekti~ •esine ait olacakbr. 
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urumun tüzüğünde değişiklik 
yapıldı. G. Yönetim kurulu seçildi 

Çinli ziyaretç .. Türk hava kurulunun yardımcı üyeleri arasında 
yeralanlar - Başkanın Atatürke telyazısı ~~~~----· .... ---· 

Kırmızı mavi teşkilatının başkanı Ankara, 25 (A.A) - Türk ve kuvvet kaynağı olan yüce Zapçı (Malatya Saylavı) Muam-

Yadını yapmağ& gelmişti hava kurumu altıncı kurultayı öndere saygı bağlılık ve öz- mer Eriş ( iş Bankasi genel 
ikinci toplanbsmı bugün saat yürekten sevgilerinin ıunul- direktörü ) Bayan Nakiye El-

Başımızdan geçc;n bu belaları 
birer birer hatırladığım arala
rındaki rabıtaları da bulduğum 
halde yalnız bir bağı çözemi
\'ordum. Mahzenden nasıl çık
mış, kimin tarafından kurtanl
rnışhk. Ya Vilyam ne olmuştu? 
Yatağımda döndiim. Ötede 

başka bir yatakta, mükemmel 
pijaması ile yatan Vilyamı ta
nıdım. Seslendim: 

Bana dikkatle bakıyor, asla 
taşkınlık alameti göstermiyor
du. Sordum: 

- Wilyam şu mahzenden 
naınl çıktık ? 

- Bilmiyorum. Ansızm ken
ılimi bu mükemmel hastahane
de buldum. Elbiseler güzel. 
Yemekler hoş. Yalnız içki yok 
Başımdan böyle belalar o ka
dar geçti ki nasıl kurtulduğu
aıa artık merak etmiyorum. 

Benim için esas olan kurtul
nıaktı, kurtulduk ve , Bu ye
tişir. 

Hasta bakıcı kızlardan biri 
çay.mızı getirmişti. Konuşmayı 
bıraktık. Hastabakıcı gevezelik 

tlüğimizi srörünce bir hııiliz 
kızının gülebiJeceği kadar 
güldü. 

- Mükemmel.. Tamamen iyi 
olmak yolunu tuttunuz demek. 

Hastabakıcmın arkasından 

doktor da geldi. Merektan çat
lıyacakhm. Sordum: 

- Doktor nasıl oluyor da 
bi7. buraya nakleditmiş bulunu-
yoruz? 

- Sizi bir otomobille ge
tirdiler. Baygındımz. Şoföre 
refakat eden küçük bır çin]i 
klinikte ikametiniz için icabe
den ücreti verdi. Daha fazla 
bir şey bilmiyorum. 

- Doktor kaç gün var ki 
buradayız? 

- Evvelki gündenberi. 
- ikimizde baygındık de-

ğil mi? 

- E\'et. 
Yatağıma 

kan kız: 

on d"rtt h k u l masını karar altına aldı. Bu (E o e ava urum gene gun rzurum Saylavı) B. Nuri 
çay tepsisini bıra- merkezinde Erzincan saylavı şeref ödevi özel saygılanmla Cönker ( G. Anteb Saylavı ) 

- Şimdi bir ziyaret 
Saffet Arıkanın başkanlığında birlikte yaparken sonsuz bir Rahmi Apak (Tekirdağ SayJa-

kabul yapmış hesap encümeni raporu kıvanç duyuyorum. vı) Rasim Basara (Sıvaı Say-
ile tüzükte yapılacak değişikle- Kurultay başkam edeceksiniz dedi. 

Bir ziyaret mi? 
- Evet, bir Çinli. 
Az sonra Avrupalı kılığı ile 

Wcng King Yu göründü. Dok
tor ve hasta bakıcı dışarı çı
kıp bizi yalnız :bıraktılar. 

- Sizleri bu halde görmek
ten çok memnunum mösyöler. 
tamamen kuvvetinizi tapladı

mz mı? 
- Tamamen. Yalnız şunu 

bilmek istiyoruz ki ... 
- Sizinle görülecek bir he

sabım var. 
Anlaşmamızı hatırlıyorsunuz 

değil mi? Her birinize yirmişer 
bin dolar. 

- Bundan önce nasıl bura
ya geldigimiıi, nasıl kurtuldu
ğumuzu anlatmak lütfünde bu
lunur musunuz? 

Şanghaylı reis güldü. Sonra 
cebinden dört zarf çıkardı. Ya
taklarımız üzerine ikişer zarf 
bırakarak şunları söyledi: 

- Müsaade edinir: de bor
cum olan yirmişer bin doları öde· . 
yeyım. 

- Teşekkür ederiz. Fakat 
vesikayı aldını7. mı? 

- Hangi vesikayı? Ne de
demek istediğinizi anlamıyo

rum. Ben bir \'esika tedarik 
etmek istersem onu bizzat te
darik ederim. 

- Reca ederim söyleyiniz. 
Bizi kim kurtardı? 

- Sanırsam Johnu almakla 
hata ettiniz. O gizli teşkilata 
mensuptu. 

- Kime mensuptu. 
- Mensuptu deyince anlıya-

bilirsiniz. 
- Şimdi o menhus mahzen

den nasıl kurtulduğumuzu anlı-
yorum. 

Sonu ı•ar -

ri onayladıktan sonra ve yeni AbdUlhallk Renda lavı ) Rifat Börekçi ( Diya•et 
merkez genel kurulu üyelerini Yardımcı Uyeler işleri baıkanı) Saffet Ankan 
seçtikten ve Atatürke kurul- ANKARA, 25 (A.A)- Türk (Erzincan Saylavı) Süreyya Yi· 
tayın sevgi, bağlılık ve saygı hava kurumunnn yardımcı üye- ğit (Kocaili Saylavı) Şllkrü Ku-
duygularının bildirilmesini al- lerine dahil olanlar arasında cuk (Frzurum Saylavı) Kemal 
kışlarla onayladıktan sonra bunlar da vardır: Zaim (Ziraat Banksı genel di-
dağılmışbr. Büyük elçiler, elçiler, masla- rektörü) General Zeki Sayde-

TUzUkte değişlkllk hatgüzarJar, baş konsolos ve mir (Erzurum Saylavı) B. Zülfil 
Ankara, 25 ( A.A) - Türk muavin konsoloslarla, ilbaylar, Tigrel (Oiyanbekir SaylaYı). 

hava kurumu tüzüğünde yapı- ilçebaylar, nahiye müdürleri, Gene) merkez kurulu yedek 
lan değişikliklerin başlıcalatı şarbaylar, yaşı ne olursa olsun üyeleri: 
şunlardır : k ff k · • Bayan Türkan Ba•tugw ( An-

Türk bava kurumunun iki urumun muva 8 iyeti İçın Y 

Çalışan faal ve Türk ku•unda talya Saylavı) B Emı'n A•l .. -
çeşit üyesi vardır. A - Hava " · ~ -uçan üyeler, kuruma en az 10 (Den'zlı' Saylavı) Esad Saaay 
tehlikesini bilen üye, B -

1 
• 

hı kuru• veren üyeler. (B S 1 ) M"t t Alb k Yardımcı üye. Hava te ikesini Y ursa ay avı ı a o 
bilen üye Türk hava kurumu- O. Yönetim kurulu ( Zonguldak Saylavı) Muzaffer 
na bir yılda en az bir defa 20 Ankara 25 ( A.A ) - Türk Kılıç (Gireson Say lavı) Mustafa 
lira verenlerdir. Bu üyeler ken- hava kurumu altıncı kurultayı- (Çorum SaylaVJ) Nazif ( Kara 
dileri için olan rozetleri taşır- nın bugünkü ikinci toplantısın- Saylavı) 
lar. Adlan sıra sayısiyle gaze- da seçilen ıtenel merkez kuru- Merkez yönetim kurulu üye-
telerde yazılır. Yıllık verecek- mu üyeleri ve bu kurumun seç- leri: 
lt:rini yirmiden aşağıya indire- tiği merkez yönetim kurulu Başkan B. Fuat Bulca (Ço-
cekler Türk bava kurumuna üyeleri şunlardır: ruh aaylavı) Aıbaıkan Abdül-
bildirmeye mecburdurlar. O yıl, Genel merkez kurulu yeni hak Fırat ( Erzincan sayla~ ) 
o yılın verimcelerini verdikten dl;1rum : Asbaıkaa ŞUkril (Erzurum .. y-
sonra yardımcı üye sayılırlar. B. Abdülhalik Fırat ( Erzin- lavı) 
Haber vermeden yükcnlerini can saylavı ) Ali Çetin Kaya Üye: Bayan Nakiye Elıun 
yapmıyanların adları gazetelerle ( Afyon .. yfavı ) B. Ali Riza ( Erzurum ıaylavı ), B. Cemil 
yayılarak bava tehlikesini bi- Erten (Mardin saylavı) Asaf Do- Uybadin ( Tekirdağı ıaylavı ), 
len üyeler arasından çıkarılırlar. ( B J ) C l J B ras ursa say avı e a a- B. Hakkı Ungan (Van ıaylayı) 

Tabii üye: icra veki leri he- · yar (lzmir saylavı) Cemil Uyba- Kamil Dursun ( lzmi ıaylavı ) 
yeti, kamutay üyeleri, C.H. P. 
genel .elıreteri. biriaef, fkfnci din (Tekirdağ saylavı ) Cevdet Riza Erten (Mardin saylavı) 
başkanları, ordu ispektörleri, Kerim lncedayı (Sinop saylavı) Muammer Eriş (İt bankası ge-
kolordu ve kamutanları, jan- Esad Uras ( Amasya saylavı ) nel direktörü) B. Rahmi Apak 

darma genel kamutam, tümen Ethem Tuncel (Samsun Naylavı) (Tekirdafıı saylavı) B.Feridun 
kamutanları, yargutay, danıştay Fuad Culca (Çoruh ıaylavı) B. Dirimtekin ( T.Ta. C. Yar 
sargıckur, backan ve üyeleri. l bakanı) 

Y 'f • Hamdi Aksoy ( zmir saylavı ) 
bakanlıklar başkanlıkları, genel Yedek üyeler: B.Cevdet K~~ 
d k B. Hamdi Ülkümen ( Trabzon 

irektörler, C. H. P. baş an- rim lncedayı ( Sinop saylavı ), 
ları, Türk hava kurumunun saylavı ) Hakkı Ungan (Van B.Nuri Cönker (G.Antep cay· 
yardımcı üyeleridir. saylavı ) Kamil Dursun ( İz- lavı) B.Etem Tuncel (Samsun 

27 ikinci kanun yerine 15 mir Savlavı) Kazını Okay saylavı) B. Hamdi Aksoy (İzmir 
mayıs günü hava şehitlerinin ( Konya Saylavı) Mahmud (Si- saylavı) 8. Süreyya Yiğit (Ko-
töreni olacaktır. Ayrıca bir ird Saylavı ) Mahmud Nedim caeli ıavlavı) 
hava haftası da saptanarak o • • • • • 

Gazete yazıların.ın 
Halk üzerinde tesiri 

hafta içinde bütün kurum teş- Moskova zı·yaretlerı· 
kilatı hazırlanan proğramlara 
göre havacılık, gösteriş, kon
ferans, propaganda, ve şenlik
lerle uğraşacaktır. 

Ankara, 25 {A.A) - Türk 
hava kurumu kurultayı bugünkü 
taplantısında başbakan ismet 
İnönünün ve hava kurumu 

Beııes ve gidecekler 
Moıkova, 26 (Ö.R.) - Çe

koslovakya dıt işleri bakanı 

B. Benes 7 Haziranda Moıko

vaya varacaktır. Rumanya dıı 

bakanı 8. Titulesko ise ilk 

T eırinde Moıkovaya gelecektir. 

DoktorlarımJz Basın kurultayına 
Değerli raporlar gönderdiler. başkanı Fuat Bulcanın dünkü 

Ankara, 25 ( A.A) - Bugün 
toplanan Tüıkiye birinci basın 
1 u;ultayına memleketimizin bir 
\ok değerli doktorlarının muh
telif mevzular üzerinde yazmış 
oldukları bazı raporlar veril
ıniştir. B. Mazlıar Osman ra
Porunda gazete yazılarının halk 
~ı.erinde tesirini pisiko!o ji ve 

hijyen mantal bak mındaıı tet
ldk etmcl<tedir. 

B. F ahrettin Kökay sınır 
. hnlesi ve karakter inkişafın-

·' <l matbuat rolünü gözden ge
~ nncktedir. 

Dr. B. İzzeddin Sadan da 
Porunda, dramik pisikoloji 
~nsiplerine göre basımın dra

•'1atizasyon seyhvani speküler 
t:nsurlarını tetkik etmektedir. 

Bunlardan manda B.Hıfzur
rahman Raşit tarafından gaze
teler ve halk terbiyesi üzerinde 
bir rapor ile yine bir Pedagog 
tarafından çocuk ve halk ter
biyesi bakımından mevzulu ve
rilmiş ıki rapor daha vardır. 

iÜD öğleden sonra Ulus basın toplantıda verdikleri söylevlerin 
evinde toplanmıılar ve oradan kitap halinde bastırılması ve 

zafer abidesine giderek bir çe· dağıtılması yıllardan beri Türk 
lenk koymuşlardır. Bundan son- hava kurumunun başında bu-
ra parti kurajı ziyaret edilmiş lunarak değerli işler gören 
basın üyeleri burada C. H. P. Fuat bulcaya kurultayca teşek-
Genel sekreteri B. Recep Pe- kiir edilmesi teklifleri de onay-
ker tarafından kabul edilmiı- lanmıştır. 
!erdir. Sekreter kurultay üye- AtatUrke saygllar 
lcrine kısa bir söylev söyliye- Ankara, 25 (A.A) - Türk 
rek gazetelerin devrim yolun- hava kurumu altıncı kurultayı 
daki hizmetlerini saymış ve ga- tarafından Türkiye cumur baş-
zeteleri parti proğramı üzerin- kanı Atatürke şu telyazısı çe-

de daha ieniş konuşmak üzere kilmiştir: 
Salı ~ünü saat 16 da Keçiören- Türk hava kurumu 6 ncı 
deki köy kahvesine çağırmıştır. kurultayı bugün çalışmasını bi-

Delegelerdcn Refik Ahmet tirirken ulusal işlerimizde enerji 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sevengel kısa bir cevap vere- nesi, sıhhat enstitüsü, ve veri-
rek genel sekreterin basın için len müsaade ile Çankayada 
kullandığı güzel sözlere ve Salı Cumhur batkanlığı köşkü ge-
günü için olan davetine teşek- zilmistir. 
kür etmiş ve basın kurultayı Basın kurultayı üyeleri Çan-
üyelerinin saygılarını bildirmiş- kaya dönüşünde başbakan İs-
tir. met İnönü içişleri bakanı bay 

Parti kur ağından sonra kamu- Şükrü Kayanın köşklerine uğ-
tay kurağı ziyaret edilerek bir ramak suretile saygılarını iÖS· 
müddet kamutay görüımeleri termişlerdir. 
takip edilmiş, Ziraat, Merkez Kurultay yann ko•isyonlar 
bankaları, halkevi, (ismet paıa) halinde akpma kadar toplan-

JJay Bene.-; 

Cenevre, 26 (Ö. R.) - U. 
K. Konseyi Danzig Senatosuna 

karşı yapılan bir çok tiklyet

lerin gözden geçilmesini ttize

menlerden mürekkep bir ko

misyona havale etmiıtir. 

U: K. konseyi Çinin kon
seydc?ki Uç koltuktan birine 
namzetliği işini de iÖrüımüş 
ve lehinde oy vermiştir. 

Şehir Gazinosunda 
Sehir gazinosu, körfezin en güzel manzaralı yeridir. De

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

1
. lstanbuldan sureti mahsusada getirilen 9Z . bir aşçı taratından en nefis 

yemekler hazırlanmaktadır 

Yeni aşçı T ürkiyenin en tanınmış ve 
sevilmiş bir aşçısıdır 

D•kk t· EGEPALAS otelinde kalanlar bahçe-
1 a . den masrafsız istifade edeblllrler 
Dostlarınıza en ilk gUnkU ziyaretler 

Ankara 25 (A.A) - Türki
Ye baaın kurultayı üyeleri bu- kız enstitüleri, nümune hasta-.... bsına devam edecektir. J • 1 1_ __ 

5ahlle s 

" Şarktan nefret 
Ediyorum! ,, 

Londra gazetelerinin Lavrens 
için neler yazdıklarını gözden 
geçirdim. Bunlar lngilterc bü
yüklerinin Lavrens hakkındaki 
hislerini ve hatıralarını nakle
derken Londradaki Araplara da 
giderek onlarm da düşüncele-
rini sormayı unutmamışlar. Bun
lann ne dediklerini merak ede· 
rek okudum. 

İrakı Londrada temsil edel\ 
bir zat, Lavrensin Arap 
davasını benimsediğini, aavaı 
içinde o dava için uğraşbğını, 
ıulh konferansında da Arap 
istiklalini kurtarmak için çahf
bğını. onun ölümile Arapların 
büyük bir dost kaybettiklerini 
anlabyordu. 

"Suudi Arabistan,, ın Lonra
daki mümüssili ise bukadar 
harart":tli değilse de apğı yu
karı bunlara benzer sözler söy
lüyor ve Lavrenıin cessur bir 
adam olduğunu ilin ediyor. 

iki Arap devletinin bu iki 
mümessili tarafından soylenen 
sözleri okuduktan sonra elim
deki lngilizce gazeteyi kanş
tınyorken Lavrensin arkadaşı 
lngiliz yüzbaıısı Paul Bevsherin 
yazdığı bir hatıra ıözüme iliıti. 

İngiliz yüzbaşısı bir müddet 
önce Lanensle iÖrüflDÜfı ona 
tayyare neferlij'ini ıeçmeıiain 
neden ileri ıreldiğini sormuş, 

o da: 
"- Dileseydim bana yüksek 

bir rütbe verilirdi. Fakat o :ı.a
man her kesle düıüp kalkmak 
gerekleıirdi. Tayyareci neferi 
olarak yaf&Dlalda her hanld 
suretle rahatsız edilmekten 
kurtuluyor, ancak görmek is
tediğim bir kaç kiıi ile görü
ıüyorum,, cevabını vermiş. 

Bu sefer arkadaıı sormuş: 
- Tekrar şarka gitmek ni

yetinde deiil misin? 
Lavrens: 
" - Hayır, demiş, şarka git

megı katiyen özlemiyorum. 
Şarkın yüzünden de, sesinden 
de nefret ediyorum. Fakat ne 
de olsa ben Irak ülkesini hüku· 
mele vermif bir adamım.,, 

• • • 
" Şarkın yüzünden de, ae· 

sinden de nefret ediyorum 1 ,, 
acaba bu söz, Lavrensin yası· 
ni tutan Arapların yüzünde bir 
kırbaç gibi takladı mı ? 

Lavrens'in Arab davasını be
nimsedii]ni, Arab i~tlklali için 
çahşbğını iddia edenler bu 
sözleri, kendi sözlerinin yanı
başında okuyarak, utandılar ma 
acaba? 

Lavrens bunlann topuna me

zarından bile bağınyor ve: 
- Efendiler, sizin yüzilnüz

den de, sesinizden tiksiniyo
rum. Ben sizi kendi hüküme
time hediye ettim! Sizi• boy
nunuz.a boyunduruk geçirdim! 
diyor ve bunlar ltnlamıyorlar. 

Aceba Lavrens mi daha 
alçak, yoksa bunlar m_ı ? 

Ö. R. 

1~akaütliik. ve ölenıı 

lerin ailelerine 
ikranıiye 

11 Ankara ,, dan bildirildiiine 
iÖre, tekaüt kanunande deii
tiklik yapılacağına dair çıkan 
ıayialar doğru dej'ildir . 

Otuz yıl hizmeti bitirip de 
ikramiyeye hak ku.anmıı ola
rak ölen memurların ailelerine 
bu ikramiyenin verilmesi lüzu
muna dair bir layiha hazırlan
mış olup, rivayetin bundan 2a
lat olduğu anlaıılmaktadtr. 

Temyiz mahkemesi lağv 
mı ediliyor? 

Ankaradan bildirildiiine iÖ
re, Eıkiıehir Temyiz mab· 
kemesinin lağvedilmni kuv
vetle muhtemeldir. Bunun ye-
rine Ankarac!a yeni bir temyiz 
mahkemesi kurulacakbr.Bu hu
susta bir kanun layihası haıır
lanacl!-i• bildirilmektedir. 



ota
e qdu 

ahkçıhğı bırau· 
caklardır. Holanda dewleti •• 
lara tazminat Yerecektir. Fakat 
bu bahkçılan uırlan!Uberi 
babadan oju)a seve ••• ,..,.. 
tıkları bir it para ile 8deair 
mi?. 

Yukan Hol•d*• .,...,_ 
endiatrin yerine ekim yerlete· 
cek. Geminin yerine 1&bu p
çecektir. Bahkçı &lolanm ı....... ,..__ 
len tifıiı:iriyec • . Limana 
giren geminin ön tarafında, der 
c•b.t~ dP,11 ba

Grta-



n ı kıncı bür arı 
• erv as Entelic 

kaca m 
luu faaliyetini gölgede bıra

e manları takip ediyordu .. 
lngilizler yalnız Ju land harbinde aldandılar ... Magdeburgta bulunan 

e 

şifre defteri •. Büyük harbin neticesini değiştiren iki telgraf ... 
İngiltere son günlerde iki 

bellı başlı casusunu kaybetti. 
Bunlardan biri kolonel Lavrans, 
diğeri de Sir Alfred Ewing'tir. 
Ko c;nel Lavransı okurlarımız 
çok iyi tanırlar. Onun bin bir 
lllaceraıı gazetelerde yer al
lnıştır. Biz burada onun bilinen 
bayatından değil Sir Alfred 
E\ring'ten bahsedecegız. 

Alfred Ewing son günlerde 
llınüıtür. Kendisi lngilterenin 
ıo çok On almış deniz mühen
clislerindeudi. Vefatı üzerine 
Jazılan yazılar, büyük harp 
içinde, deniz casusluk teşkili
tının merkezi olan 40 numaralı 
bürodaki faaliyeti nazarı dik
kati celbetmiştir İngiliz başami
ral ı - m kolu kanadı sayılan bu 
bü oya gelince İngilizler bile 
h:ı :> an anca · s kiz sene son
ra onun faa i etini ögrenmiş
le r. 40 ıncı büroda düşman 
kod arın halledilme ı işile 
:ne ul o rı şube ampırık me
tod a ku ... nmakta idi Çalı
tanların çoğu bu kodların giz
lediği e'irarı açığa vurmak 
İçin ancak kendi zekalarına 
başvuruyorlardı. 

Harbın bafında 
Harbın batlangıcında Alfred 

Ewing deniz itleri öğretme 
dairesinin direktörü idi. Kod
ları okumak işi dairenin e-öz
delerine verilmifti. 116~ aa-p 
başlayınca lntelicena servis;n 
deniz şubesi direktörü olan 
Sir Hanri Oliver şifreli bir tel
grafı kendisine uzatmış ve 
ne istimıaç edebileceiini sor
rnuştu. işte bu tarihten 17 Ma
yıs 1917 tarihine kadar Eving 
bahriye entelicens senısının 
•n değerli unsuru olauıtu. En 
zorlu düıman şifrelerini açmak 
•azif esi ona dü,üyordu ve bu 
iıte o kadar muvaffak oluyor
du ki Alman amiralhğı lngiliz
ler tarafından önceden haber 
alınmaksızın hiç bir harekete 
fİri,emiyordu. Böylece lngiltere 
A man filosunun her hareketini 
Ya ndan takibe imkan bul
ınl! tu. Bu korkunç harpte bu 
kaıdenın de yalnız b"r istıına 1 

olmuştur ve çok ö emli bir 
iıtisnası ... 

J utlant rbında 
Alman ba m ı Sc1 c r 

kırkınc o a lam 
•kıllı at at 1 o unu bulmuş-
hı. Bu hidıse Ju anttaki büyük 
deniz harbı arefesinde başgös
termişti. Alman telsiz eri öyle 
idare edilmı lerdi kı A man 
filosu sa ahın beş buçuğunda 
•çık denızc ç ı t ha de lngi
li2ler saat c sonra bu hare
keti duynbılmişle d .Fon Scheer 
kırkıncı büroya karşı bir zafer 
kazanmıştı ve bu zafer tama
aıcn uydurma emiayonlarla el
de edılmi-?ti. 

llfaat 
8üyük barba ait ifıaattan 

tı : ~Pl)İY n· I' ' ~· Ji 
ı...~ \>lr •M l§iiıl tefııu baın 
a\Ç ti - · d k" 'f b k \•a\İ: uıerm e ı 1 ıaa a-
;- ıngiliz umumi efklnnı 
, ccanlandıramamifbr. 
Caauaauoun monapolu 
İngilizlerde öyle bir k~naat 

Y•rle,mitti ki casusluğun mo
llOpolu Almanlana elindedir. 
Z.ki Almanlar iaer t•Jİ bildik-
1.ri halde budala lngilizlv dllf
llaaıılarının hiç bir hareketini 
bibaiyorlar. Umumi efkinn bu 

manların telgraflarındaki beli- buru bulunan Vilson memleke-
gatına hayrandı. Denizaltı ge- tini dünya harbine sokmakt• 
mileri bir gemi batırdılar mı, çekiniyordu. Amerikada umumi 
jcp1inler bir muvaffakiyet ka- efkar barba müdahalenin pek 
zandılar mı yığın yığn ı ~isiz te lehinde değildi. Zatem mu-
haberleri neşrederlerdi. Alman- harebe o kadar büyük feliket-
lar İngilizlerin kendi şifrelerni )ere sebep olmuştu ki yalım 
halle gayri muktedir bulunduk- bu felaketlerin görünüı çerçe-
larına o kadar inanmışlardı ki vesi Amerikalıları çekingen 
telsiz neşriyatındaki bu bollukta yapmağa kifi i'elmittir. 
mahzur gormiyorlardı. lugiliz kırkıncı bllrosunca ya-

f1arbın neticesini kalanan siyasi bir telgraf Ce
değlftlren t~lgraflar nubi Amerikadaki Alman ajan· 

Halbuki h;ı.rbm kat'i neti- )arına Meksikayı Almanya le-
ccsi üzerin e tes·r yapabilen hinde ve Birleşik Amerika 
iki üç telgraf vard r l .. i bunlar aleyhinde olarak barba aürilk-
da k1rkıncı büro tarafmdan lemek için talimat veriliyordu. 
harfi harfine halledilmiştir. Bu telgraf o tarihte Amerika-

Dogger Bank hadisesinden nm Londra elçisi buluaan Mösyl 
önce kırkıncı büro Alman fi- Page hariciye nazın Lord Bal· 
losu11un hangi tarihte ve kaç fur tarafından gizli olarak ıa.-
harp gemisi ile denize açıla- terilmişti. Elçi telgr~fı ayne_a 
cağını biliyordu. İngiliz amiral- reisicumhura göstermı' ve b~ 

kaç gün sonra büt~n. A~en-
lıgı buna göre tedbirlerini al- kan gazeteleri bu hadıaep b~ 
makta idi. yük manşetlerle kaydetmıtlerdi. 

(20 Ü) denizaltı gemisi sü- Heyecandan sonra 
varisinin Lozitanya vapurunu Hidise umumi efkirda o ka-

~ 11/red J-,ı ·uuı maki11e baş·uıda - Gerda 11/1"/alaniet ta~·ma dıŞlıı·lcnle saklanan .ç;ifnlcr .. 
1Iarbm neticesini degt~tıren §İf1'C telgı afın sıweti 

hatırdı;ını muzafferane bildiren dar biiyük heyecan uyandırdı 
telgrafı yakalanmıftı. Bu met' - ki birlcıik Amerika devleti 
um felaketi bir kazaya hamlet- Almanya aleyhinde barba ka-

zannı yanlıştı. Hakikat şu idi 
ki ıngilizler Alman casuslarının 
l-ütün faaliyet metodlannı adım 
adım takip ediyorlardı. Harp 
baıgösterince .ngilterede ne 
kadar Alman casusu yerleşmiş 
iae bepaiai bir..- b~ burua• 
latmdan ,.-it~ tahaftllt 
karargahlarına gönderdiler. Tel-
sizle bildirilen haberlere ge-
lince bir tanesi yoktu ki 
kırkıncı büronun makine 
gibi işliyen casus kafalannda 
ltilinmemiş, balleclilmemiş ol
sun .. Sir Alfred Evingin bütün 
muvaffakıyetlerini daha önce
den tahmin etmit olması çok 
muhtemeldir. Filhakika harbın 
ilanından üç hafta sonra oaun 
entelijens serviste yeralması 
İngilizler hesabına talili bir iş 
olmuştur. 

Bulunan •lfre kitabı 
Mağdeburg Alman kruva

zörı.i yapılan "ıkı tak:bat n f
cesinde hattrılmca in ilız ve 
Rus dalgıçları bu geminin en
kazı "cinde bütün Alman harp 
ge nı erinde kullanılan bir şifre 
İ<it bını bu muşlar ve pek ta~ i 
o a <: bu b 'u .u gizli tutmu -
la lı. Aman ar en mühim bir 
ve ı ... arım ll'ri iz.er eline u ç-

tigıni bıiır. yo l::ırdı. Eğer 1 · -
çük bir "oht:'eri o' a idi 
uyanık b 
sıörc t~d · rinı a cak'ardı. 
lngihz am ral ı-ında b1 e pek 
az kimseler bu e<>rerıenrr"z ki
tabın me\ c c :nd ıı hab r
dardılar. l 11 '.lda u sual v it 
olabilir: 

- Alma~ r dcn·z har ... k.!t
ler!nin İngi,jz'eri gaf 1 av ama
dıiını sıördük 'eri halde neden 
sık sık fifre !{otlarını deiittir
mediler? 

Bu mümkün deiildi. Zira 
Almanya t~crit edilmiş oldu· 
iuna ıöre celsizle muhabera
bnda ancak bu kotlara daya
nabilirdi. sık sık değişmeler 
yapılsaydı. Bu deiişikliklerin 
Alman kontrolu hıricinde ka-
lan yerler ve gemılerce çabuk 
öğrenilmesi kabil olamazdı. 

İlk vazife 
Harb içinde bir harb gemiıi 

kumandanının ilk vazifesi gemi 
tehlikeye düşer düşmez şifre 

rebperlerinin ve torpil tarlası tarlarını doğiştirmek itiyadını mek imkansızdı. Bir ta- rar verdi. Jngiliz casusluk bü-
haritalarınm düşman eline K"eç· basıl ettiler. Buna rağmen 40ıncı ft b h"d' d'· t rosunun bu muvaffakıyetli me-
memesi irin tahribidir. Bu 1• c ra an u a ıse ıger a-

y "' büro bu huıusta okadar ihtısa• d k k b·ı Al ki gemiciler için kolay olduğu raftan 1916 senesin e ya a- saisine mu a ı man teş -
halde denizaltı gemicileri için sahibi olmuştu ki gece gündüz lanıp halledilen diğer bir telgraf litı hiç bir muvaffakıyet gös-
pek de kolay değildi. yapılan deiişiklikler onu yo- Büyük Britanyanın bitaraflıktan tcremiyordu. 

Diier taraftan fogilizler bu· lundan alıkoyamıyor ve ele ge- çıkarak barba girmesine ve lrlanda isyanı 
bl ....... •19-md .. ,.•~~-----~•-*ıli~ telpafJar lwlWiti~ ..... kat A•..,.. ... .,..,_... Japanya11a, Sofya~ ve lran-
edebilmek için Almanlann bu Hatta bu it Od ~ Aattan felaketine eebep olıauttur. da bulunan Almanlann gGnder-
şifrelcri halliçin kullandıkları fazla sürmiyordu. Amerika nasll dikleri teliraflar şarki lrlanda 
mctodları da bilmeleri lazımdı. Telgrafların bel6gata Harba girdi ? iıyamnda da Almanlann para 

19~1~6İııldıl.alııılıAlılliiimiiiiaiiiinililaiiiirlılş_.ifiiriiie.ianMiiaiiihİlıı---·Kiiiiıiirkliıiiiiinııiııcımbııilülaro._liıB•il•h•ası.si3amA.ı.l·llİlımııııB•u-ta•r•ih•t•e•A•m-e•ri•k•a•r•e•is•ic•u•m•--•m-a_.i.ı •o•ld•ulıİğİılu•n•u_.g•ö•st•e•rm_.it•ti•. -• .,. .. ~ 7 .. o 

Ya mememi versinler 
Yahut 100,000 frank 

Pariate bir kadın Sen - Lui 
hastanesi operatörlerinden yiız 
bin frank istiyor. Sebebi: iste
ğine aykın olarak bir meme
sinin kesilmesi! 

Bayan Magot, famiya dok-

torlarının sozune bakılırsa, yıl
lardan beri bir mtme iltihabı

nın acısını çekiyordu. 1929 
Ağustosunda konsültasyon için 
Sen - Lui hastanesine gitti. 
B Blondin, Entcrn onu yatış
tırdı: 

- Küçük bir nişter darbesi 
sizi iyi edecek; dedi. 

Belkide bu hastaya umut 
verınek içindi. Baı operatör, 
Dr. Ailen hu kadar nikbin 

değildi. O da şu tqhisi koy
ınuıtu: 

- Kanser çıbanı! Memeyi 
kesmeden başka çılı ar yol yok, 

Bayan Magot küçük bir ya
rığı kabul ediyordu. Fakat me
menin kökünden kesilmesini 
duymak bile istemiyordu. Ken
disini, isteğine aykırı ola
rak uyuttuklarıoı ve haberi 
olmadan memesini kopardıklan
nı iddia edivor. Bundan büvük 

Mareşal Makenzen yazı 
Budapeştede geçirecek 

BERLIN 26 
(Özel radyo)
Bir müddetten
.beri Budapeş
tede bulunan 
maret•l Ma· 
kenzenin çok 
ağır haıta ol· 
duğu ve haya
tından ümit 
kesildiği hak
kındaki duyuk
lar tekzip edil
miştir. Mare:şal 
hafif bir ra
hatsızlık geçir
mi, ise de şim
di sıhhati eyı-

dir. Bu yaz 
mevsimini Bu
dapeştede ge
çirmesi muhte
meldir. Maken
zenın Alman 
ordusunda tek
rar faal bir rol 
alacağı haber
leri de doğru 

de2-ildir. !tlarefOI Ma •• ~~!:~! ..........••.••. 
·····"··················································· ..... umut,uzluğa düşmüttü. Hatta l albna almııbr · 
yemek yimiyerek almeği aklına Davcı bugün istinaf mabke-
koydu. Sonunda bundan caya- mesi önünde! 
rak işi davaya döktü. - Yalandır! Beaim hiç me-

10 Nisan 1934 te, uzun otu
rumlardan sonra, birinci hukuk 

mahkemeıi bayan Magot'un 
iıteğini reddetmiş ve doktor-

mem kalmadı! ltte gör6nüz1 
Diyerek İstinaf bAkimleriae 

göğsünü... resim üzerinde ıh
terecektir. Bayan Magot İa· 
teğinde ayak direyerek: 

ların - yaptıkları ameliyatla - _ ya mememi geri versin· 
ler, yabud 100,000 frank! di
yecektir. 

hastanın canını kurtardıklarım, 

dileğine saygı gösterdiklerini, 
çünkü memenin yalnız bir par
casını bazfettiklerioi hükiim 

Davacının da, dokt:ortı•"9lltılı. 
tanıomı$ avukatlan vardır 



asın k rultayındaki görüşmeler 
Kamiilist rejiminde gazetelerin yeri BASIN KONGRESiNDE iKi SöYLEV 

Basın genel direktörü B. Vedat Başbakan Türkiyenin en büyük 
Nedjm Tör'ün verdiği söylev... 1 me~lesi olan tehlikeyi anlattı 

Türk basını bir kriz içindedir. Bu krizin içişleri bakanı açılış söylevinde gazetelerimizin 
gösterileri izah edilmiştir... bugünkü durumunu açıkça ortaya koydu 

Ankara, 25 (A.A) - Türki- ahlak ve bir ıuur (hakpiııe)ge- 2 - Devrim fütuhatının kay- . - Baştaıafl 1 ncı sahi'""t - · lık evresine girme tarihi olarak lannı kavnyacak bir bum 
ye birinci basın kurultayının tirilmesi ideali karıwnda du- taldığa (irticaa) kartı en uya- rı kolayla!llllf olur. Fena tart· ı reaeaana ıöateriJiyor. Bu dev- ı kurumudur. Kuraltaym iaemle 
Jnaıiinkü açış toplantısında ba- ran kısaca ıiyasal ekonomik, nık bir müdafaa ara. lar "~ çetin hacliaeı~nlen uğra· reye. ~n aon girenlerden biri dikkata alacağı işlerden biri de 
- ıenel direktörü Vedat Ne- soıyal, knltürel, alanlarda bin 3 - Denimci hilkümetin yap P u~: kurtarmgunız Tir· de bwz. Bunun ıebepleri ara- ıilpbeıiz ulusal eyitim ve siya-
.tim T6r ıu ı6ylevi vermiştir: bir çefitli ve canlı aavqı olan bğı iflerde en aamimi bir yar· kiyeyı va telalikeai karpam- amda bu memlekette hamam aal oydam araçlanam bqmda 

Sayın arkadqJar; 1 Atatiirk Türkiyesinde gazete. cluaca Ye uyarca {ikaza) da kifi. derecede ve u zaman çok seç ve slç sb'mea de aa- olarak tanıcbiamız ve etkiaiai 
Buuı ıenel direktlrlüiinlhı 4 - Hallan liyaaal ekono· da !echiı etmemek ytlz6Ddea Jl)mahdar. Tlrkiyede .,.... her ıGn tazeleyen ve yayu. 

lefkilit ve vazifeleri laeriae mik ve kllttlrel e;itiminde iter· tehl!keye maraz bahmdurma- detv ve inen verilmesi Ka· ıazete ve ıazetecilik İflerimb 
olu kanun bin laa..,,. kurul- biyeainde) en etkin {mü~uiı) mali)'lz. Banu anlawaak ve an- ldliat rejimiaia bir eaeridir. olacakhr. Bizde basının cwa-
taJlan toplamak ldevini ver- bir okul olmak fibi llnltl bir latmaya çahımak birinci dere- Bu kurulta1da be11na verilen huriyet deuiııde en çok bi-
miftir. Bu ödevin yerine ıeti- miıyonun mlmeuilidir. Türk c~d:n matbuabmıua vuife.iclir. dejer ve &aemia ea canlı bel- JÜIDÜf ve ilerlemif kolu gue-
rilmainde bize yard&JD ve il- basan &Jlesİ içinde bu ana pren- t Ş~m ha Japacajı~ ... , lalJle deplir. Tlrk huma •sis teclir. Fakat aarfedilen baca 
periai elirs~• Ye b•üa ıipleri kabal etmiyecek tek bir 1 bırd ~·• ... eıamm ortada ve • ptia pıtt.r ....... p- eaelden maddi ve tinel ka-
lmrultayumzı YulaldariJle ün- kiti ~ • ol ua .. •• llylemek ve ..._ lltbtı nw•lllnla Wle ......_ pitallere rapa• tiraj ve ai-
ı...IUen arkadacl•P.rumza da itte bizim t.pnımızı diier ~ ~daflara anla~ rini Japmıı olmakla IYIDebi- rlim artmamaktadır. Gazetele-
tefelıkür borcwnuclar. b6tlli memleketlerin bumla· k~ Jan1ım etmelen• lir. Onu temail edenleri aayg1 rimizin şekli ile .. bfl arumda 

Yukarıda adı ı~en kanumaa Bas.11 ~tl c111t·kfora 1 t,,uı Ntdftlt nndan a11rt eden yikıek lra- Dİ bar '9alife aaydınaaya, .,ay- " aevgi ile aellmlarım. aynm bqka memleketlerlellçl-
..... ıenel direktirliiilaeyiik- ı _ DeYrim, preuip ve lite de budur. Tlrk bunu li· .. ":. •e ulatmaya ça ...... k- Tauaubun ve iltibdacbn ka- lilnce bu kartılubrma birina. 
lediii ldevler ar....ıa twa- ideallerinia genit halk Jlğmlan yaal partilere parçalanllllf br •• • hirimiz. kea~ •J· ranhk devirlerinden uda olaa nin lehine iae de ilünc:iai-
lu da •ardar: içiade ,_111muı içia ea kn- olan memleketler bunu sibi Jeam Ye •alaitimisdeki arka- aydınlık Yeren ilk Tlrk bua· nin çek aleylüaeclir. Banan 
u-.ı buuun deuim prea- yetli bir propaganda 91'1&DI. IUUfa partici Ye bozpacu bir ....,... Tlrk Uft km~~- aJanm da banda U)'ll ile aD• kaftflk sebepleri aruında ya-

8ipleriae, devlet myu• ... ye .......................................... bama dejildir. Tlrk bapnı hiç - u _,. pk laer .... ,. bar mak hepimis için ~r. yım itlerinin bozuJdaiu, gue-
.... ilatiyaçlaıma uy- .a..- Atatü• k bir kel vep ...tça ~ prdm ,..., 1apmadıimm llltareke ve brtalat ,.Da- teye kir ıetiren madde ka1-
........... ak .......... - ... -ı r e (m..ı.atm) ileti deiilcUr. Tlrk .... ,. eıe.aret edenek ... nadaki Terk u11•mn abJsaa naldanncla ıerekli derecede 
Wr oyda• telkin •e efitim ~ .... k~ devrim ~dealle- ~ • ":'91ıketin ~ maeleye ve icleaJ p ..... lan dema ta· fayda g6riilmemeli, özel ka· 
t.biye aracı ( vuda11) olmak Basın kongresinin nne Yeımf tam aalamıle ula- ~ ~. JaJlllll Ye rihi lvenle •Jfalarma 1.p.e- pital ve çabala•alara uth 
Yaıfnaı re~eklqtirmek için aal ~ ~thutbr. Fakat~ Wifade olmacak Yerimli bir cektir. 8a1&1 ve laaia erplere kalmuı, onurdefllle ylzündea 
tedbirler almak, alaul ıuete- Saygı ve sevgisi ed·~· ki, ~-· ~~ hir hale letirmit olacağız. hizmet eden bozgupcu ve kay- sayfa YUlfln& kalkıphnuı, bu· 
elitin dOzeyiai ytlbeltecelı ted- Ankara, 25 (A.A) - Tlrki· kri~ 1~~· Bu ~- ~· ~a.ıetelerimisin bilhaua dik· pak baım alasan haldı Ye ye- nun 80lluacuada clejenlen çok 
Wrlerin alınmasına klavuzluk J• birinci bum kuralla,... terilennı ıly.lece azetebilinz: katilli ~ek iatedijim pcları rinde iğrentiai ve tikaintiai bollap hem verilmesi gene 
etmek, buı&nkü açılıt toplantumda ı .. - Tarapn ve •irimin Bata. dlaJ&Dm bugln ;· &n&nde layık oldap sonu hal· bu yilzden kalitenin ekailerek 
Buın ı•ael direkt6rlipae bapa en blYt\ilmk Atatkk aUja ratbfl feJ han tehlikelenne muştur. Bupk& baımımız ise ıa:ı.etelerin birbirinin eti ve 

Yerilen bu W..ler ...._... ba- el..l.J- lıalc1e KamutaJ ba..,_- 2 - S.Jfa reka~~ kup tedbir Wrllkbr. 8a hir baylelerini arbk batrında tqı· kopyam lıaline sehaMi en la 
~ ~--.... f_ •~ 3 - y ·- &.I-:-:.. llozak• f ._.,: ..1-l:.n..1:.. 8a L!- "dd" - anla)'lflnekW deva' • -- ai -- __... ve Partlp Jaiu .,- ..-- an-...-.-· • ~ cı ı mamaktaclır, tapyamaz •e ta- sarada alda gelealerdir. Kama-

canh bir belgesidir. TWl taıi- La...,_ •na•• ..... Wa 4 ...... Gue~ 1tir atik meıeledir, blrteWikedir. Onun ~- sal karumlardan biri olan p· 
IDia biçhir devrinde de•let bildirilmesi için bir hkrir Ye- meslek olarak orıaaize olma- iÇln • ..... fenni taraf· Alfnaclatlu, Atatlri Terki- zeteain her İfiM bqe ......_ 
.... kurumuna Kamaliat nji- rilmiş ve alkışlarla karşılan- muı. laruaı ıerek 11yuai taraflaruu yesi ıibi hayabn bfttün soysal, İlii g6ster-.i tabiidir. Gaze-
.. Yercliii cleteri Ye illemi mqbr. itte bu kuruJtayın projramı bü,Jlk Wr alika ile talôb et- IİyaAI ve klllttlrel aJanlannda teyi çwkaranlann, yazaalarm, 
..,.emiftir. Ancak K ... 11.t Yine bu toplanbcla memle- da bütün bu meaelelerin ıörü- melilinis. Ve memlelretin her en reni• Ye ea derin denim- baunlann ela kamuaal itlerde 
rejimdir ki hamı• •• lnemli ketimizin iç ve dqmdan ıön- ıilmeaine ialkln verecek bir tarafma buna lfretmetiıinız. lere aahıae • m11t bir ilkede &le• almt iem=lw uyılmw 

• ordam •• elitim aracı ola- derilen Ye kurulba1a iJi ve n- ıeldlcle hamlanmıtbr. Şimdi Sizin fcieiale a,le Jlbek ıah· ba11na yllrlenen 6devlerin ne •c kamaya iJrili her itte ol-
;rak tamyor •e gerçekten gaze- rimli i,ler bqarmaıım dileyen 1llkıek kurultaya aynlacak ilç ıiyetler vardır ki bu devletia kadar çqitli ve ne kadar afu' duğu ii\>i basın itlerillde de 

Tlrldyede oJdam ve •i· !:1.f!9'tı;!:mu~ 88.ö!: kbomia1ona:_.~alan bisim I ekODOIDİk YeJa lllel baılac• otdutunu hep biliyoruz. Açıkça devletin yard11111 "" kontrola 
tia araçlanmn batında re· Herald gazeteli •ildürilaln uraya se.:...:_:...iz iti tamam- meaetelerhd ~ olmana be· .ayliyebilirim ki, bizde basın ve kuramlarda çaJ11anlarla it 
•. Birçok kunetli radyo ,aaderdiii telgraf kuraltaJJD al- lıyacaktır. Kurultayın sayın üye- nim kadar bilirler. E{ıer b~ itleri Cumhuriyet rejiminin ve birHti etmesi bir zarurettir. 
lltufoalaıma abah bnmh- latJarile lrarpl&UJlfbr. Be••a ferini •111 ile aeJAmlanm. da hir aaeaele olarak eliaıze ulusal idealin iatediji dereceye Sayın arkadaflar, blltGn bu 
...... ıece yanlanna kadar Herald clirekt6rl telpafmda ANKARA 25 (A.A) - Ba- ahraaDIS u zamanda başhca laenilz 't&rmlf AJWnu. sorularm aydınlablmaaı Wr aç· 
ratl ~----- L• ler t1J1e d .. ekteclir: ıın kurultayı komisyonları fU mlteh-u:mdaa oı.-az. K--.. ı! 1..: .. b" al d ,. ......... -- _,. •111dafaa eclen birinci ve ıuretle tqekkll etmiftir. • • illlllWZID Ya\' ır an a ma a6ylevinin içine ııpuyacak 
blu p. ........ (alüwo} tek •ıc ı•• ... teıı· olaa Bal- K•1&a- L • Ba k Bu m_.leyı halletmek için 11- olanı v~ yapılanı aon ideal sa- k d d . . ti S 
.... W...a film udlltrili L-- m __ u -k . ...- aOalllJODU: f an z.ım olaP tedbirleri ve adevleri yarak onunla kanmaz ve kal- a_.a~ erm. ve genıt ~· . ~çe-

- rnuu arultay haıka• Ama Uı ( Vakıt) Raport6r benden daha ivi vatanda='ua h d h • . ceıum komıayonlar bilgili ve c:::;1aa ullm ~-.iti ta- ve IJeaine içt• .....Halayet lbralüa Necmi ( T. D. arqbr- telldaedecek m~kid• bW:.ar- ::. ..::~uman dah • :_:.yıye, denPi çalqmalarile biai bu T• 
.__.._,_ __ ~ _ koaferanalanla, top- tlilelderilli IUDU'. Ve kurultay makurama)Katib:Artaa (Ulu) Havateblik ... ·=nı bilenlen· ..Al. e1m•-. eulve 1 a -.naya ltu pbi meseleler etrafında 
....._. ..l.Ui1e ed.wı.. ile ....ı ~erek hizmet- llJeler: ı 1Jıaaa ( Talim terhi- sunuz. - ., .... ı esı, uaa amaCUUD •e d h 
_..k_.... llelD psete te ......... ,. uu oldutunu ye Rien reiai) 2 " Naıuhi End ço;aıtaıak, hava teblikesınin ne dinamik a•hhp bir ıereii a a çok aycbnlatacakbr . 
.,._ Ye elitim andan ara- hildirir.. (Ulu) 3 - Fazıl Ahmed 4 - Ke- olduğUDU 'a~daılara a~.fatnıak bilir. Buın itlerini de daha Biz. ul~ itlerin devrim 
•'Mlaki bq rolhdea •pi kay- Ankara, 25 (A.A) - Basın mal Salih (Cumhuriyet) 5 - Re- ve meodeketiD hava tehbkeaine iyi daha doiru ve daha gizel preuıpleri lflnR açakça, fakat 
..... olabilir. Fakat Tlrkiye :::::o. ~:::k ~=~= ~a{.~ tad Nwi ( Maarü enıpektörü) karp konmma11 için lizımge· ve' yolmıcla ilerletmeji cumhu- bilgili Ye ıoravım kavramıı ola-
·w rad10 İatMJODfan ahı, terke AJll ve ıevıileriai bil- 6 - Ahmed Halid 7 - Ercilmend len tedbirleri inceden vatan- riyet hnkimeti k~ncliai için bq rak kon111ulmumda ancak fa1-

..........,., •heaeleri u,W dira f'1 telırafa ~indermiftir. Ekrem (Cumhuriyet) 8- Ziya dqlar .,....~ .yaymaia ça- YW'Ulmut araçlardandır, Baaı- d~ be~y~n lair rejim. ~·el• 
•dlstriai8dea ,.._, KamAJ Atatlrk Çalak (Konya) 9 _ Birhan Ca- hpak, çlakl IWD bathca aan- am iyil .... ui, rtızellqaaeai, yız. Şımdıye kadar h1111bı mil-

~ .. -.... ve toplnbhn kıt Cuamrluk bafkanı hid ( Klrotla ) 10 • Sedad Si· atmızdır· A,.U ••manda içinde yayılmw Ye ilmi •e faydalı nakaplar yapan ıueteleria 
lfl• Wr memlekette 1ueteJi latanbuJ .. Yİ 11 • RMİID Ua (Haber) buluadujum• her tlrll pıt- bir hale koamua bu kurultayın timdi de kurultayımzda kendi· 

llleali bir oydam •• eli- .... Aakarada çahfmaya 12 - Na.ret Kl--en ( Olldl) lana ,....... ile ~ ve laem to+ .. a aebebi hem de !eri mlaak ... kapıaa olacaktır • 
• ...,_ Wriaci basın kunılta- J- elbu:a.n.. ı... • - Ll!L ..- Arka~-•-- ak olarak 

~-· • araa olarak •,.ak 1eria- ~ , ... k varbfınıza ve Mealek komiayonu : Bqkan milletin uua- ~eJi çahfl"& kenutadur. BaalDIB en ._.... IOB 
..., Saltanat •e -.mJet TMl candan baih- Ziya Gmer Etili, Raportlr : bertaraf için çabpw11Da JU- bqh elemulan om çefit çe- blylk hderimiz Atatarldln ,.. 
•euriucleki TOrki1ede buam ............ •:nPlarını yDk- Naıid UJdj, kAtib: Avni (Ak- dun emek .. 't'ldiade Ye Ne- fit kollarında çah .. nlarcbr. ratbtı devrime liyık bir Tllrlr 

•ı•-ıuaa karp de•letİll b11t· •k lratmaa ........_ şam ) YİDde buhmuyol'UlllDuz. Açıkça ıöylemek ıerektir ki buını•ı kurmak yolundaki bir· 
m kalm19 olma11 aebebmz de- M O,eJer: ı ·Meki Saymaa(T an) T oplaabDW memleket için laa erlik bizde henüz kurulma- le tik iıtelderinizin ıerçelde .. e 
j1Mi. çlnkl bu rejimia ulusa armara 2. Kerami (Gazeteciler birliti) fa,dah ve haJlfh bir fınat mlfbr. BalUD İf bölilmlerinia sine dojru atılan bu adamın ela 
.,Uyacafl (telkin edecefi) lııir Ko·· şku·· nde 3 - Mekki Sait (COmhuriyet), telAldô ederi& Memlekete ya- hiç biri heaiiz k6klqmif bir yerimJi ve temelli olmuım ca•· 
....... claY .. Ye tek IHr ide- 4. Celil Davad (N:usahhihler pacapuzhizmetle elbirhti ede- ertigin ı&rejini vermez: Ba du dilerim. 

pkha. Amerikalı gazetecilere m*•m 4) 5 - Tahir Karautuz rek birbirinizi daha iyi tanıya· kadar ciddi aoravh ve ıerefli ...... 
1
•••••••••••••••••••••••••••••• ..... 

Elıoeo-ik, ao,.al, klltllv, z "ld" (ZoBfllldak) 6 - Kenan Akman rak daha Jlkaek bir denc"'1e bir erliğin tqamall lizim ı:elea U USiar 
.,.... alanlarda atatukoyu ko- iyafet ven ı (Bahkeair) 7 - Necmeddin (Ma- çıkacakbr. Kaniim ki h&t&o kaliteleri heniz tam elde ede- K d 
,...ktan bapa hiç bir baygw ANKARA 25 (A.A) - Şi- latya) 8 - BiW (Hafta) 9-Muaa çalı..-ıannız aruındıı Ti!rki· memiıtir.Bukadarbnyikhirso- UrUMUD 8 
olmıyan saltanat rejiminde sa- mali Amerika ıazeteleri grubu Ata, 10 - Ömer Nakip. yenin bava tehlikesine cıaruz ravın, bu kadar yüksek bir - Baıtaıa11 Binnci sahııeae - 1.. 

namına memleketimizi ziyarete t -'d b" · · ı f bük · ı ı k zete ve gazeteci aavaanabilir gelmit olan Bayan Baker ve şbirliği komisyonu: Baıkan w uğunu ınncı mese e olarak ıere in tqayıcısı olan. .Uleria ümet u uı ar urumu ll.!.V6 
bir faktördG. Fakat Sende Henderson Hay şereflerine Haydar Rüştn, raportör Ahmet ele alacakmmz (S&rekli alkıılar) huglin- Tilrkiye ölçüaiinde bir lisinia Eylôl toplanbsİÔda to~:· 

;kit& bir ıomurıe keloni der- bugün dış itleri bakanlığı ve· Refik, kitip: Fuat ( Cumhuri- Bay ŞUkrU Kayanın organizasyondan yokıuJ kal- seye yeniden seçilecek 3 . 
lleaine indirilmek iıtenilea T&r- kili B. Şnkrü Kaya tarafından yet) Üyeler: ı - Abdülahat 2 - Açtltf •öylevl maıı doiru değildir. Ayn ayn liklerden birini almak arzus~" 

"reden bugün anauluaal aiya- Marmara klfkiinde bir çay Akagüııdiiz, 3 - Ferit c~Ial, Ankara, 25 (A.A)-TGrkiye yerlerde •e baıka zamanlarda ıöstermiıtir. ' 
Alemine habn ıayıhr ltir verilmiftir Çayda. Amerika 4 - Mu\affak (Ajans) 5 - Ali birinci basın kurultayını açar- kurulan buıa kurumlanndan Mar•llY• aulkaS\ 

.,._ek varLk haline gelen eko- bliyik elçil ti miatepn B. Naci (Tan) 6. Kazım Şinasi ken iç işleri bakam bay Şükrü en çok yapdıldıjım g6ıtennit Cene~e, 26 (A.A)- Yuıoı· 
IJ!lmik eıemenli;i ve bütünlü· Shav ile ıa7lav ıueteci ve (Akıam) 7 - Yusuf Ziya ( Ak- Ka,_ şu .aylevi vermiştir: olan lıtanbul baaın kurumu bir lav htlkGmetinin muvafakatile 

en çetin tartlar içinde dıı işleri bakanhğı erkim ola- haba) 8. Siireyya Örge Evren Sayın arkadqlar, çok bayırlı hizmetlerile ôvtine- ve bay Edenin teklifi Gzerine 
en kaaa bir zamanda tam- rak bir çok yüksek kimseler 9 - ônıer Asım Akıoy ( Gazi ilk Tiirk basın kurultayım bılir. Fakat bu kanun lstan- uluslar kurumu konseyi Mar· 

aıa1nıııı .. 1r kaYpaı içinde bulu- hazır buJunmuştur. antep) 10 - Faruk Şükrü Yer- açıyorum. lnsaahk tarihinin son bulda özgün olarak kalmıthr. ailya suikasb hakkında ıiyual 
dlittiMe. da,..a Bayan Beker ve Henderson sel (Eakifehir) 11 - Giiltekin ıoıyalhk evreıine izleyen at- Gerekli olan yetke ve &dev- meı'uliyetler tarafmdaa yapı-

• kf.bl Hay Üf&DI treniyle lıtanbula Anla (Trakya) 12. Ali Riza kelerin bafhcan bama 01-uş- ferle beı.enmit bGHlQ Tlrkiy.e lan mllracaatı aoauca baila-
t.. ... ~ • URD1D• Ye ....... Ç~ kol• m&J.a bnr ........ 
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Rauastan sözünü bitirince 
o 

Rafaclc yöneldi : 
- Eh şimdi sıra sizin dedi. 

Benim başımdan geçenleri din
lediniz. Sıra sizin, sizden ay
rıldığım vakıt çok meyustunuz. 
Şimdi teselli bulmuş görünü
yorsunuz. Yoksa ıevgilinizle 
buluştunuz mu? 

- Hayır buluşmadık. Fakat 
İf yolunda gidiyor. 

Makyavel gülümseyerek ,ıave 
etti : 

- Tanrı akıllar versin. lı 
nereden yolunda gidiyor 1 

Rafael cevap verdi : 
- Sen de bir türlü inan-

sızlık.tan kendini kurtaramıyor
sun. Hiç bir şeye inanmıyorsun. 

- Hayır Rafael öyle deiiL 
Ragaıtanı dinledin. Görüyor
sun ki o adam inanılacak in
ıanlardan olmadığı gibi ayni 
zamanda canavardır da: 

Rafael derin derin düşünüp 
içini çekerek dedi ki: 

- Evet.. Bu da doğru. La
kin o adamın bana yapbğı 
vaatJarı düşündükçe ıaşıp ka .. 
lıyorum. 

- Ragastan ressamın sözüuü 
kesti: 

- Söylediklerinizden bir§CY 
anlamıyorum. Bir az açık konu
şunuz bakayım. 

Refail cevab verdi : 
- Şimdi her şeyi anlaya

caksınız dostum • . Sizden ay
rlldıktan sonra ben doğru 
Makyavelia erine giderek siz-

den haber beldemcğe koyul· 
dum. Kafamın içinde dolaşan 
düşünceler beni çıldırbyordu. 
Makyavel beni teselliye uraşı
yor idiscde Ruzitadan bir ha
ber alınmadıkça yerimde du
rabihnenia imkilnı olmadığını 

anlatıyordum .. Bekledik ; saat
larca bekledik . . Gelmediniz. 
Bütün ümitlerimiz ıize bağlı 
idi. Çok fazla geç kalınca güzel 

Janos oteline giderek hakkınızda 
birşey öğrenmek istedik.Fakat 
otel sahibi Bartolmeo bize kor· 
kunç haber verdi. Sizin de bil
diğiniz ıribi Romada ağızdan 
ağıza yapılan vakayı anlatb. 
Yani Fransu•a Borjiyanıll ka· 
tili olarak hapscdildiğinizi 
söyledi. Ben de Makyavele ıi· 
zın hakkınızda bildiklerimi an• 
latmışbm. O da sizin böyle bir 
cinayeti işliyebileeeğinizi Fran
sova Borjiyayı öldürmü bulun
manıza hükmetti. 

Makya•el bu sırada söze ka
nştt: 

- Evet öldürebilceğinizi dü
ründüm . Çünkü Frensova 
Borjiyayı öldürmek bir cina
yet deyil hir Tüze (ada et) dir. 
bir müstebidin bir zalimin göğ
süne hançer saplamak zehirli 
bir yılanın başını ezn"ekle bir· 
dir. Hatta bunu ) apmalc iıı
sanlık için bir hizmettir. 

Rafail sôzüne devam etti: 
- Başınıza gelenlerden ne 

kadar sıkıldığımı düşünemez
siniz. Mösyö Şövalye!.. Bunun· 
la beraber yine açık söyliye
) im ki sizden ümidimi kes· 
mcm'stim. Haksız yere bir 
c. nayetJe suçlu ca yıldıa:-ını
zı bilmekle beraber bu iş
den kendinizi kurtaracağınıza 
ve hr-tta Rozita iç.in bana yar-
lım edeceğinize inanıyordum. 
~fahl emeden kurtulmanızı bek-
yordunı. Bu ümit ile günlerce 

>ekledim. Ne yazık ki ölüme 
mahküm edilince bütün ümit· 
lc~im suya düıer g'İbi oldu. 
Nıhayet ıon bir çare olarak 
Pap ya başvurmağı ve Rozita
nın kurtarılmasını ondan iste
nıe~i düıündüm. 

Ragastan birdenbire titre
vcrek aordu : 

- Papaya mı? 
- Evet. Pnpa cenaplarına 

baş vurmak huedim. Çünki bu 
ihtiyann birçok değerli taraf
larını tanıyordum. Kültür işle
rine san'at izerlerine çok bü
yük ilgisi olduğunu biliyordum. 
Hatta kendisinin yardımlarına 
da uğramı~tım. Buna güvene
rek merhametine sığınmak is
tedim •.. 

Ne diyeceği11i şaşıran şöval
ye tekrar sordu: 

- Papaya mı?. 
- Evet.. Busabah V atikan 

sarayına aittim.. lık öğrendi
ğim haber sizin kurtularak Na
poli kapısından kaçbğınız oldu. 
Çılgınca sevindim. Sarayda si· 
zin kaçışınızdan başka bir şey 
konuşulmıyordu. Randevü alma
dığım halde beni hemen altıncı 
Aleksandmn ruhani kurultay 
odasına soktuiar.. Ellerinden 
öperek papaya teşekkür ettim. 
Ismarladığı " Timsali Mesih " 
tabloları hakkında esasen be
nimle görüşmek istediklerini 
söylediler.. Ben de kendisine 
arhk tablolan bitirmek için 
çalışmak imkanı olmadığını Ro
zitanın kaçınlmasının üzerimde 

yaptığı te irleri bir kaç söz ile 
anlattım. Papa cenaplarının da 
çok canı sıkıldı. Hemen benim 
yanımda polis müdürünü çağırt· 
b.. Ve Rozitanın bulunması için 
kestirim buyuruklar verdi. 

Özel polis müdürü "Marken 
Durukasanta,, ise benim yanım
da gülümseyerek "Evet bilivo· 
rum Roı.itnnın kaçırıldığı hatta 
şu dakikada nerede olduğunu 
bile biliyorum,, dedi. 

Sevindim. içim içime sı w mı
yordu. 

Papa benim önümde tekrar 
tcrar bolis müdürüne Rozitanın 
bulunmasını onu ka~ıranlann 
alana ÇJkanlması için buyruk
lar verdL 

Eğer buyruğu yerine geti
rilmez ve Rozitaya bulunmazsa 
polis müdürüne hizmetinde kal
mamasını, çekilib gitıne!ini 
kestirim ve ağır sözlerle an· 
Jatb. 

Polis müdürü çekilip gi· 
dince kendisine verdiği buy-
ruklardan ne kadar büyük 
bir sevinç içinde çalkan-
dı~mı anlathm. O da ba· 
na her sene olduğu gi
bi bir müddet dinlenmek için 
"Tivoli,, köşküne dinlenmeğe 
gideceğini ve oradan da Ro
zitanın kurtarılması işile uğra

şacağını bildirdi. Bunun karşı
lığı olarak benden ısmarladığı 
tabloların çabuk bitirilmesini 
istediler. 

Rafail kcn<~isi hiç bir şey 
söylemeden Maky~velin bu tav
rım karşısında ne düşündüğü
nü öğrenmek istediğinden sor 
ıruyu ona yöneltti. 

- Siz ne dersiniz bu işlere 
Makyavel?. 

Makyavel düşünmeden cevap 
verdi .. 

Ben derim ki Papa şey
tanın birinir. Y almz kendisini 
uüşünür, kendisini sever. Onun 
elinden iyilik yapmnk gelmez. 

papanın hiç bir vadına biç bir 
sözüne inanmam. Hatta bana 
bir eyilik yapacağını işitsem on
dan kaçarım. 

Raı:-astanın ikinci sorgusu şu 
oldu: 

- Lakin siz papanın T;vo-
liye gideceğini söylemediniz 
mi? 

- Papa yoldadır. Tivoliye 
gidiyor, biz kestirme yoldan 
geldik, Papa ve yanındakiler 
ana caddeleri güderek geli
yorlar. 

~enı · A•li• san• -

Anadoluda halk adeUerl : 

lstanbula g le 
Amerikalı gazeteciler 

Yaşı uzun olsun 
acın sağ olsun 

Gazeteci geliyoı·d n.Şiuıdi d1şiş]eri bakanıd~ 
B'::-i doğum, biri ölüm za· 

manfannda EÖ) 
1enen bu sözün 

dayandığı, yaşattığı, uyandır
dığı birçok adetler vardır: 
Aşerme fidetinde kahveyi 

seven, rüyasında ay gören kar
nının ortasında kara çizgi hasıl 
olan kadın doğacak çocuğun 

oğlan o!duğuna, elcşi ' iyen, 
rüyas•nda güneş güren ve şiş

manlıyan da kız olduğuna ina
nır. Yalan yanlış lıu inancın 
sonunda doğan çocuk kırk gün 
sokağa çıkarılmaz, eşikten ge
çirilmez, kırkı icinde ba~ a 
knklı kadınlara gidilmez, ge
linmez. 

Lobusa l::adın çıt kırı!dım 
nane mollalardansa kırk gün 
çocukla l eraber yatar, Ben çok 
köylü kadın f;Ördiim l:i çocu· 
~un göbeği kesilirlıcn ebeye 
hizmet ederdi. Günü gününe 
kalkup yatak bilmiyen :zarp!ı 

kadmlar Anadoluda ç.ol~tur. 
Doğan çocuğa hediyelerle ge
lenler, başıea albn takanlar 
aylarca kesilmez bu ziyarete, 
"yaşı uzun olsun" ziyareti 
derler. 

- Kız Fatma Dclişmenlerin 
öğlu olmuş yaır uzun olsuna 
gittin mi? 

- B:zimki b;raz şeker, süt, 
hediye falan alacak, mahallebi 
yapıp ta yarın gidece~im .. 

Çocuk çok s<.vilir ise zar 
9eğmesin diye ziyarete gelen 
üstünden, başından tütsü
lenmek bez koparır venr, 
yahut mi&afitdcn saklı ayak 
kabısından bir parça keser· 
ler!, orada o'mazsa basdı· 

ğı eşiğin tahtasından kcs:p ço
cuğa tütsületirlcr. Kırk gün 
tamam olunca çocuğµ k rk 
hamamına götm&rW~ Şiındi
lerde de büküm süre bu det 

ile eskisinin farkı şimdikilerin 
b~sit ve lJ sbayağı bir yıkan· 
maktan ibaret oldu .. udur. 

Bilmem şimdi Anadalunnn 
yerlerinde var mıdır? Eskiden 
çocuğu sığır Yeyahut dana kar
nına sokarlar saatlarca hamamda 
bu suretle bekletirler, çıkarırlar, 
Mayısa sokarlar, çam kabuğu 

kanşmış köpük helva dedikle
ri çoaan helvası sÜNrler, Ço
cuğu yıkadıkları hamamdaki 
kumaya kırk bir yuvarlak taş, 
albndan fil dişi tarak atarlar 
ve yıkanmadan evvel bir yu
murtayı başınnan delip sansım 
çocuğa sürdükten sonra kır'( 

bir defa bu yumurtayı doldu
rup çocuğun başından dö~~er
ler. Nihayet bol bol yıkayıp 
kırklama işini tamamlarlar. 

• .r;"' 

:•Başın sağ olsun,, sözJ acı 
bir tesc fi, korkunç bir cümle, 
herzaman kaçbğımız fakat her 
vakit önümüzde, peşimizde, sa
ğımızda, solumuzda gezen ölü
mü anlatan bir hitabdır. Ölüm 

işinde her ~cbrin hemen, he· 
men kendine göre bir adeti 
vardır. Adetlerin belli b~!ıları 
ve hemen heryerde bilinr.n fidet
lt!r şunlardır: 

Ölüm sırasında Kurandan 
Ya!'İn okunur, Şahadet keli
mesi getirilir, ruh kolaylık gör
sün, bedenden kolayca ayrılsın 
diye. Ôfümdcn sonra çenesini 
çekerler, iki ayaklarının baş 
parmaklarinı birbirine bağlar
lar. Bir müddet beklettikten 
sonra yıkarlar. 

Öyle işidiyorum lci Y 2hudi
ler ölümü müteakip hemen yı
kayıp kömerlermiş, hatta ge
ce de olsa. Fakat şimdi gece 
ıömmek yasak olduiu için bu 
nu yapamazlar. Yahudilerde 
tuhaf bir adet daha varmış ki 
o da oklava kabilinden yuvar
lak bir değnekle 6lünün içim 
temiılerlermif. 

Ne ise .. Anadolu halkından 
ölüm hadisesi üzerine müesses 
adetlerin çoğu dinidir. Yalnız 
garib bir itikat vardır ki oda 
ölünün ruhu gıce gelib yıkan· 

Birkaç gündenbcri beklenen İspanyol muharrirleri dediler kı; 
Cenubi Amerika ve fspanyol " Orta Avrup!l ile Balkan-
g3zetelerinden sekiz muharrir Jarda bir tetkik seyahati ya· 
dün Romanya vapurilc Kösten- pıyorduk. Bükreşte Balkan 
ceden İstanbula geldiler. Ge- antantı konseyi toplantısında dığı yeri ziyaret eder deye 

suyunu kaynatdıklan kaz.anı len muharrirler arasmda önemli bulunan Türkiye dışişleri ba 

ters çevirib üzerine ya bir 
mum veya bir idare lambası 

koyub yakarlar, bu lamba bir 
iki gün böyle yanar. :söndür
mezler. 

şahsiyetler vardır. Kimi birkaç kanı bay Tevfik TtiştU Ara· 
defa bakanlık etmiş, kimi ya- 11 gördük. Kendisi ile görüş· 
hancı memleketlerde maslahat• tük. Orad matbuat genel di· 
güzar olmuştur. rektörünüz Bay Vedat Tör ilt 

Matbuat genel direktörlüğü· t ._ B 1 d · t'fade •• .. anışhK. un ar an ıı ı 
nun konugu olan gazete mu- d k y . T- k. · ve Tilr· Ö!ü tabuta konduğu zaman 

tabutun üıitüne yaşına, cinsine, 
yaşadığı hayata göre örtüler 
konulur. 

c ere em ur ıyeyı 
harrirlerini nhbmda matbuat k' . b- -kı · · t ımak ıycnın uyu ennı an 
genel direktörlüğü namına bay yakından görmek istedik. 
Neşet Halil karşıladı. Bük t ki l · · B Tan 

reş e e çınız ay · 
Gelen muharrirler şunlardır: nover bize çok yardımdı Eğer genç ise, müradına ere· 

medi diye al ve yahut yeşil 
örterler, GeJin ise tacını koyar
lar, ihtiyarlara seccade •eya 
yeşil ~bani secerl r. Zenginler 
daha fazla süslü tabut içinde 
mezara VJrırl:ır. Ölüyü sevenler 
bir an eyvel toprakta kaybolsun 
diye! tehalükle toprak atarfor, 
ve kuran okunup fatihadan ve· 
rildikten sonra herkes dağılır. 
Y almz imamla kafasını satma 
veya çaima açacına vuran ölü 
kalır!? 

Amerikanın matbuat cemi- bulundu. Gazeteniz vasıta· 
yeti zasmdan ve Boenos Ay- kk ı siylt> kandisine teşe ür e· 
resde çıkan "El Hogar" ve d rimizi bildirmenizi rica e e· 
"Atlantida.. gazetelerile San- riz. fstanbula gelir gel 
t:igoda çıkan "El Merkuryo,, 
gazetesi mümessili Bay Hektor mez matbuat direktörlüğünür 
Farini Fin; Venezecllada çıkan gösterdiği alaka hepimizi çok 
"Universul., gazetesi muhabiri mütehassis etti .. 
Bay Alfando Aguilar, Madrid- "Eski Türhiyede olup biter 
de çıkruı "Eliberal

11 
"Ahora,, bütün hadiseler çok uzak mem 

ve "Prensa Grafika,, gazetele- leketlerimize kadar aksetmiş 
ri mubarriri Bay Alvar, Sal- her tarafta büyük ilgiler uyan 
vador hükiımeti Paris masla- dırmışbr. Gazetelerimize Yen 

Ölünün en yakın akrabası 
ogün ve ondan sonra gelen 
günlerde anası, babası çoluğu, 

çocuğu kederli olduğu için hem 
kederlerini dağıtmak, hem be
raber bulunub onları doyurmak 
için erene giderler. Hergün 
bir akraba, bir komşu ölü çı
kan evde yemek yapar. Yahud 
yapılmış yemekler getirir. Ko· 
nu komşuyu davet eder yerler, 
içerler ve böylece akrabanın, 
eş· n, dostun çokluğuna göre 
devam eder, gider. 

hatgüzan ve uluslar sosyete- Türkiyeyi kendi közümü~le 
sinde Salvador mümessili ve gördüdümüz gibi an1atma.k ıs· 
Salvador gazeteleri muharriri tiyoruz. İstanbulu gezdıkter 
doktor jokin Paredes, Kosta- sonra Ankaraya gidece~iz .. ,. 

Her belanın başı olan burun 
da elli beşinci günde düşerken 
.bunua dua.u yaparlar. 

TOKDIL 

rika cümhuriyeti Paris masli
hatgüzarı ve Kostarika pzete
leri mümessili Bay Alberto Ma-

zeno Kanas, Salvadorun Paris 
konsolosu ve Salvadoa ajansı 
muhabiri Bay AJfredo Busta
mante, Madridde çıkan " Lem
partiyal,, gazetesi muhabiri bay 
Vejarauo ve Dominoka cum~ 
huriyeti eski nazırlarından ve 
Dominoka ğazeteleri miimcssili 
bay Elyas Braş Hijo .. 

Kendilerile a-3rf1ıen a-azete
cilerimize Cenubi Amerika ve 

o • • a çesının 

ş ndan geçenler 
Davayı kaybetti amma on binden 
Fazla evlenmek teklifile karşılaştı 
İngiltere hak yerlerinde tile kendisine yazdığı ateşli 

( mahkemelerinde) meraklı bir sevgi mektuplarını da mah-
dava görülmüştür. kemeye sunarak 20000 lngiliz 

1928 de 1ngiltere güzellik lirası tazminat istedi. 
kraliçesi seçilen Bayan Angela Lordun mektupları mahke-
Joyce genç lordlardan Revels- mede okunduktan sonra onun 
tok'un gözüne ırarpmış lord b kt ı d · · ~ • u me up ar a evlenme ıçın 
genç bayanı sevmiştir. .. d"· · · - t · b. iki b. l k . . soz ver ıgını gos erır ır şey 

ı b 
gıeııç 1

1
r ara ı sevı1 şmıdaş- buJunmadıj'ma kani olmuş ve 

er, u uşmuş ar ve ara ann . 
l · k ti' • l d" L d eskı güzellik kraliçesi böylece ev enmeyı es rmış er ı. or . . 

ile bayan bu nrada birbirlerine davasını kaybetmışt.ır: 
atc ... li sevgi mektupları azı or Londra gazetelerının anlatışı 

'l y y ' - k' .. ll'k k l" . birbirlerine pek baiYlı olduk- na gorc es ı guze 1 ra ıçesı 
davasının g- .. ıd- ·.. d larını ve hiçbir vakit aynlmı· oru ugu sıra a 

yacaklarını anlatıyorlardı. 10,000 den fazla mektup almış 
Genç bayan, genç lordun ve bütün mektüp sahipleri 

kendisine candan tutkun oldu- onunla evlenmek istediklerini 
ğunu sanıyor ve birbirl~rile ev- söy1emişlcrdir. Mektuplan ya-
lenmelerinin artık bir ğün işi zanlar arasında sübaylar 
olduğuna inanıyordu. (zabitler) askerler, işçiler, 

Çok geçmeden durum {vazi- memurlar ve saire bulunuyor. 
yet değişti. Genç Jord Ansrelayı Bir subay, küçüle bir yatla 
bmı.karak onun haberi olmadan seyahate çıkacağını ve onu 
başka birile sevişmeğc başlamış, da geıdirmekn boşlanacağmı 
ve günün birinde onunla ev- yazmış, eski güzellik kraliçesi 
lenmiştir. şu cevabı vermiştir: 

Angela böı:lec:e birakılmayı - "Teklifinizi kabul edemi-
gururuna yediremediği için in- yeceğim. Çünki nrbk gözüm 
giliz lordunu. verdiği sözü açıldı ve bu davfetlerde neler 
tutmamak suçuyla mahkc· gizlendiğini bir kaç yıl önce 
meye \'erdi ve onun -.·ak- öği endim . ., 

· çük andlaşma 
Görüş birliği belirdi 

CENEVRE. 26 ( Ö. R. ) -
Bura.da bulunan küçük and
laşma delegeleri B. Titulesko· 

nun ba,kanhiı altında bir 
toplantı yapmışlar ve en çok · 
T uaa me1ele1ini rirütmüflerdir. 

Deleğeler gert-k ortaya çıkan 

meselelerin halli, gerekse l>ir 

sonuca ..-armek için güdülecek 
yol ihakkmda t m bir görüş 
birliii içinde olduklarını j'ör
müşlerdir 

Arjantinde çıkan iki büyü~ 
ı-az.etenin de mümessili bulu· 
nan Amerika matbuat cemiyet 
azasından bay Hektar Fin dt 
demiftir ki: 

"Cenubi Amerika memlc· 
ketleri arasında Tür kil' eye 
karşı en biiyük ilgiyi gös· 

tesen Arjantin olmuştur. Ar 
jantinliler kendilerini Türki· 
yede sayıyorlar. Çünki bilhhas· 

sa Boenoa Ayres'de ve diieı 
bOyOk tehirJerimizde Türkiye· 
kilerine ben2iyen tipik kah· 
veler vardır. Oralarda Tür~ 

usulü kahve pişer. Kahvenirı 
meraklıla, ına rastlarsı ız.. Son 
yıllar zarfında sizin taraflardan 
Arjantin'e gelenler bu yerler 
açmışlardır. Türkçe konuşurlar. 
Bu itibarla buradan göndere 
ceğim yazılann Arjantin'de bü 
yük bir merakla okunacağına 
eminim . ., 

* .... 
Dominika cümhuriyeti gaıe 

tderi mü.meuili Bay Elyas Hı 
jo da Türkiyeye geldiğinden 
duyduğu sevinci anlatırken Is· 
tanbula gelmekteyken bir tel· 
grafla kendisinin Dominika dış· 
işleri bakanhğına seçildiği bil· 
dirdiklerini söylemiştir. 

Türkiye yolculuğunu bu su· 
retle çok uğurlu saymaktadır. 

Bay Hijo diyor ki : 
" Bundan önce de bakanlık 

yaptım. Şimdiye kadar on dört 
defa bakanlık mevkiine geç· 
tim. Bunlann dört tanesinde dı 
bakanı idim. Fakat bu son se· 
çilişimin, Türkiye yolculuğuma 
rasgclişine hususi bir önem 
veriyorum. Bir yolculuk yap· 
maktayken bu, ilk defa bakan 
oluşumdur. Yolculuğuma de
vam edeceğim. Memleketimize 
karşılık harp kork~u olmadı 
ğı için hemen geri dönmemi 
icabeden bir durum yoktur.Ba-

na göre, Avrupada da harp l·or
kusu yoktur. Ben kendim iyi 
gören bir adamım. Bütün ulus
ların banş için çalıştıklarını ve 
kimsenin bile '>ile yeni b · r 
felakete atılamıyacağını l.uv· 
vetle umuyorum.,, ., .. 

il 

Konuklarımız. bay Neı'et 
Halil ile birlikte motörle Adaya 
bir gexinti yapmış, akş:ım Park 
oteline gelmişlerdir. 

Konuklar camileri, müzeler 
ve akademiyi geıccekler; Top 
kapl sarayını da rördükte 
aonra Ankarava 2ideceklcrdir 
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Prenses Elizahet yarı ölü 
Olarak Londraya nakledildi 

Thomas Vyatt, karşısmdeki 
kuvvetin üstünlüğünden yılmı
yarak kendi ordusuna tecavüz 
emrini verdi. İki taraf arasında 
kanlı bir boğuşma oldu. Tho
mas bu neticeden mütcessirdi. 
Gece geç vakıt, kendi asker
lerinin daha fazla zayiat ver
melerine mani olmak için tes
lim oldu. Tbomas derhal kule
ye sevkediJdi. lsyaıun diğer 
~eisleri de az sonra ona iltihak 
etmiı bulunuyorlardı. Kraliçenin 
emri ve parlamentonun tasvibi 
ilzerine başkalanna ibret ol
ması için 400 asi muhakeme 
edilmeden kurşuna dizildiler. 

Courtenay bile yakasını bu 
badireden kurtardığını sanarak 
güzel metresinin yanından çı
karken yakalandı. Masumiyet 
iddialarına bakılmıyarak eski 
yeri olan mahpese tıkıldı. Höc
resine ayak atarkea gardiyanın 
fU sözlerini ititiyordu: 

11 
- Mösy5 Ned nihayet dö

nebildiniz. Bu sizin için de da
ha iyi o im Uf tur. Zira siz yaşta 
Ye coşkunlukta olanlara hürri
yet tehlikeli birşeydir. 

Karanhk saatlar 
•••••••••••• 

Bütün bu tevkifat ve idam-
lar yapılırken Prenses Elizabeti 
de bir korku almııb. Hiç te 
kentlini emniyette görmüyor
du. Gerçi eski bir kurd aibi 
ihtilalde alakasını gösterebile
cek bütün izleri ortadan kal
dırmıştı ama rahat deiildi. Sa
rayındaki silahları, mühimmatı, 
ıüpheli evrakı parkın ağaçlık 
yerlerine gömdürmüıtü. Krali
ça Mariye yaranmak için her
feyi yapıyordu. 

Fakat bunlar beyhude idi. 
Kraliça Mary böyle havai söz-
lerle yumupyacak kadın-
lardan deiildi. E11 çok 
emniyet ettiği adamlarından 
Hestini, Sutvek Ye Cornvalliıi 
göndererek Prensesi ııkı neza
ret altında Londraya naklet
tirmek istiyordu. Genç Prenses 
ziyart:tçileri yatağında kabul 
etti. Acılarından kıvranıyor ve 
birkaç günlük istirahat istiyor
du. Elizabet ziyaretçilerini tes
hir için elinden geleni yapmış
tı. Dekolte elbisesi altında VÜ· 

cuclunun bütün güzelliğini mey
dana koymuştu. Buna rağmen 
Marynm adamları duygusuz 
göründüler. Yanlarında ietir
dikleri doktorlar Prensesi mua
yeneden sonra seyahat edebi
lecek halde olduğunu söyledi
ler. Zaten hasta da olsa umur
Jannda mıydı? Prenses yolda 
öldü diye Kraliça iÖzyaşları 
dökecek değildi ya. 

O tarihte İngilterede araba 
denilen şey bilinmezdi. Kadın-

ıar ya ayakla, ya süvari olarak, 
} ahut ta hizmetçilerinin sırtında 
.. eyahat ederlerdi. Elizabet bin
diği katır üzerinde bir yandan 
bir yana sallanıyordu. Yolda 
hakikaten hasta düştü. Yol ra
hatsız ığına korku ve heyecanı 
ınzımam etmişti. Highata'da 
durmaga mecbur oldular. Pren
sesin ahvali o kadar ağırlaş
mıştı ki öleceğini zannediyor
lardı. 

Londraya bir hafta sonra 
varabildi. Rengi ölü rengi ka
dar sarı idi. Derhal şehirde 
Prensesin zehirlendiği şayiası 
çıkb. Prenseslerini bu kadar 
acınacak bir halde aıörmek 

Londralıları müteessir etti. Bir 
kaç gün önce Vyatt'ın asker
lerini silahla karşılıyan bu halk, 
şimdi Elizabet önünde saygı 

ile eğiliyordu. Elizabet'in içinde 
uzanmış bulunduğu mahfel ge
çerken hepsi diz çöküyorlar, 
yorganı üzerine Margaritler 
serpiyorlardı. Elizabet'in erdi
ğine o kadar inanılmıştır ki, 
birçok anneler yanına yaklaşa
rak hasta evlatlarını elini sür
mesini yalvarıyorlardı. Sanki 
o elini sürünce hastalıkları ~e
çecekti. 

Mary hemşiresine daha az 
pitoresk bir kabul resmi yapıl
masını tercih ederdi. Prensesin 
yolu üzerinde toplanan halkın 

dagıtıJmasını emretti. Böylece 
Elizabet sevilen bir prenses 
deyil, hemşiresinin intikamına 
hazır olması icap eden bir mev 
kuf olduğunu anlamıştı. 

Yarı ölü bir halde Vitehale 
sevkedildi. Elizabet kraliçe ile 
görüşmek istedi. 

Kendisine şu sert cevap ve
rildi: 

- Önce hakimlerimize karşı 
masumiyetinizi isbat ediniz. 

ÖIUm yanında 
isyan reislerinin muhakemesi 

ber2ün prensesin suçluluğunu 

meydana koyduğuna göre o 
günlerde hiç birşey imkansız 

görülemezdi Hatta prenses Eli
zabetin idamı bile ... 

- Souıı var -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kamalizm 
Doktrini 

17 Mayıs 1935 tarihli Taymis 
gazetesine İstanbul aytarı bil
diriyor: 

Buiilnlerde Ankarada top· 
!anmakta olan Cumhuriyet 
Halk Partisi dördüncü kongre
ıinin üzerinde iÖrüşmekte oldu
ğu konular bir çok sosyal, si
yasal ve ekonomik ve kültü
rel meseleleri kavramaktadır. 

Çin'de şaıılacak bir takım 
yenilikler bulunmakla bera
ber, bunlar bugünkü Türki
ye baımanlarının güdegelmek
te oldukları ııyasamn bir deyi
midir. 

Bunlar, esaslarını hadiseler
den almış olmakla beraber, 
bugün bir doktrin haline gel
miıtir. 

Bunların bir takımı faşizmi 
ve komünizmi andırmaktadır. 

Kamuaaığa zarar vermedikçe 
f erdiğ özgürlük ve özel mül
kiyetin kabul edilmiş olduğunu 
buna örnek olarak gösterbi
Jiriz .. 

... Taymis aytarı, parti kurul
tayında konuşulan öteki mad
delerden de bahsettikten sonra 
haberini şöylece bitiriyor: 

Her ne kadar Kamalizm Türk 
ulusal kuruluş savaşının tabiiğ 
bir sonucu olup duruca Türk 
şartlarına cevab vermekte ise 
de bugünkü Türk başmanları 
arasında bu doktrinin siyasa! ve 
ekonomik erkinlikleri başarılmış 
ve sağlanmış olmıynn uluslara 
da bir örnek ve bir ders ol
ması eğilimi başgöstermektedir. 

Bugünkü ıünde Afganistan ile 
Iranın Türk kitabından birkaç 
yaprak aldıklarına inanıldığı 
ğibi müslüman ve asyalı mem
Jeketlerden bir takımının Ka
maJist Türkiyeyi kendilerine 
bir örnek tutacakları umuluyor. 

BİR HİKAYE 
DUn Borsada ~ 

l)oktor 

Zeynep kız 
~şlarJ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat Deri ve tenasül has-

Osman Yunus 
Bu savaşta ne kadar uza

mıştı. Dertli ve gamlı yıllar 
bir türlü bitmiyordu. Günler 
aynı dertlerle, geceler aynı 
acılarla geçiyordu. Kalbinin 
ağrılarını dindirecek varlığ-ına 
sükunet verecek hiç bir çare 
bulamıyordu. 

O sadece seviyor ve dü
sünüyordu, ve şimdiye kadar 
sevdiği ~ibi sevecek düşüne
cekti Toprağını ve nişanlısını! 
Bütün varlığı bu iki emele 
bağlı bulunuyordu. 
Düşman işgali altında gögüs 

geçiren topraklarının iniltisine, 
yurttaşlarının çektiği iztiraba 
dayanamıyor, Türkün tarihinde 
görmediği bu facia karşısında 
damla damla eriyordu. Köyün
de sallanan mavili beyazlı bay
raklar gözlerini tırmalıyor ve 
yüreğindeki yaraları tırnaklı
yordu. 

Bayrağını ve o bayrağın ço
cuğunu bekliyordu, 

Halbuki kaderleri durmadan 
nefes aldırmadan bu gençleri 
yumruklamıf ve hala da hırpa
lıyordu. 

Büyük savaştan dönen nişan· 
lısıyla evlenecekleri bir sırada 
düşmanın köylerine ıirmesi, ta
lilerinds bir dönüm yapmış, 
hulyalarını altüst etmiş ve yıl
ların bütün hasretile bekledik
leri saadeti, gelecek günlerin 
kim bilir hangi belirsiz karan
lıkları içine gizlemişti. 

Bir gece nişanlısı ona: "Zey
nep: yurdun her köşesi her 
bucağı matem içinde inlerken 
biz nasıl me5'ut olabiliriz. Düş
manı topraklarımızdan kovma
dan evlenmiyeceğiz. 
Demiş ve alnından 

karanlıklar arasında 
muştu. 

öperek 
kaybol-

Mehmedin bu sözleri Zeyne
bin yüreiini kabartmış ve Türk
lük gururunu okşamıştı. O, ca
nından ziyade sevdiğı toprak
ları için böyle bir f cdakarlığı 
zaten bekliyordu. Ona (evle
nelim Zeynep) demiş olsaydı, 
sevgisi azal~cak, Mehmedi kü
çülmüş alçalmış görecekti. 

Zeynep bu teklife sadece 
olur Mehmet bekliyelim demiş 
ve sevdiğinin bir hayal gibj 
u1aklaştığı yola uzun uzun bak
mıştı. 

Aradan gamlı ve hasretli yıl
lar ıeçti; ve heryıl Zeynebin 
sevgisini artırdı, çehresini sa
rarttı, derdini kimseye açmadı. 

BahtJız kız, daime ümit ile 
yaşıyor, Yurdunun kurtarılma
sını bekliyordu. Mehmedin son 
gece alnına kondurduiu du
daklarının ateıini hali yüre
ğinde hissediyordu. 

Gündüzleri, ihtiyar ninesinin 
işlerini gördükten sonra, 

evelce, her vakit Mehmetle 
buluştukları, ihtiyar meJe

4 
ağa

cınm altına çekilir, toprağını 

ve onu düşünür, düşündükçe 

kalbinde geniş bir hayat ufku 
açılıyordu. 

Mehmet, ona hayatının tek 
sevgisini vermişti ve bu sevgi 
Zeynebe hiçbir zaman çıliın 
bir ihtıras aşılıyamamış, sadece 
ruhunu sakin ve rahat bir sa
detle doldurmuştu. 

Kendi hayata karıştıiı gün 
anacığı, hayata gözlerini kapa· 
mıştı. ilk tanıştığı Memetti. 
Onunla birlikte büyümüş, bir
likte oynamış ve ona yaşamak 
kudretini bile Memet vermişti. 
Öksüz hulyalarını ve hayata 
karşı küskünlüğünü Memedin 
sevgisile unutmuştu. Ve hala da 
onun için her şeye, her eziyete 
nihayetsiz bir sabır ve tevek
kül ~österiyordv. 

Uzaktan itidilen top seıleri, 

son günlerde daha yakından 
işidilmeye ve gittikçe yakın
laşmağa başlamıştı. Köyündeki 
düşman askerinin telaşı, bütün 
gün sevkedilen yaralıların yü
rekler parçalayıcı hali Zeyne
bin dikkatını celbetmişti. Top 
seslerini silah seslerini işittikçe 
Memede daha yakın olduğunu 
hissediyor ve yüreğinin çarpın
tısını güçlükle zaptedcbiliyordu. 

Oğulları, erleri, savaşta dö
guşen ninelerin, hasretli ni
şanlıların gönülleri gibi matemli 
bir gece karararak yayılırken 
Zeynep evine dönmüş, ninesi
nin yemeğini hazırladıktan son
ra odasına çekilmişti. 

Bu gece semada sarı bir ay 
yüzüyor, tepeden boğuk inilti
ler işidiliyordu. Zeynep, yürek
leri sızlatan bu iniltiler arasın
da aşınası olduğu Memedin 
sesini arıyor, orada yurt için 
çarpışan ve boğuşan toprak 
kardaşlarını düşünüyordn. Ora
da kilerin de kendisi gibi izti
rap çeken gerideki nişanlıları
nı, sevdiklerini, Ayişeciklerini, 
F atmacıklarını hatırladı. Ta
katsız düştü ; Varlığını kor
kunç düşünceler sarmıştı. 

Nihayet, gün, hastalara, dert
lilere, okadar acı gelen ra'şe 
içinde odidu.. Horozlar ~amlı, 
iamlı öttü, güneş bulutların 
arkasından yükseldi. 

Bahtsız Zeyneb helecandan 
boğuluyor, bir gün evvel göz
lerinin önünde devameden bo
ğuımanni neticesini sabırsızlık 
ile bekliyordu. Ya düşman 
galib gelirse? .. 

O gün serin ve pusluydu. 
Açatlar kına yakınmış eller gi
bi sararmıştı. 

Zeynep başına siyah bir yaz
ma dolamııtı. Gözlerinde, bu 
gün başka, başka renkler var
dı. Ninesiyle konuştu seviıti
lcr ... Ninesinin sözleri kalbine 
bir teselli gibi akmıştı. Gözle
rine çıkmış olan bir damla ya
şı göstermemek için koşaz-ak 
evden çıktı. 

Bir giin evvel ateş püskürea 
ve ölürD haykıran toplar susu
yordu. Tepede korkunç bir ses
sizlik vardı. Zeynep bu scssiz
liiin sebebini araştırıyor, kal
bini ezen ve döğümliycn hele
canı durdurmak ist!yordu. 
O öyle. ~nlamıştı ki, bugün, ya 
feJaketını ve yahut saadetini 
tamaınlıyacaktı. 

Bu düşünce ile ezilirken bir
den göz~erini bir alav y~ladı, 
küçiik bır bulut yükseldi biraz 
evvelki s~ssiz!iği topları~ kor
kunç ak~slerı yırttı. Boguk 
iniltiler yukseldi; gözleri öİıün
d~ haykıranlar~n kaçışanların 
duş111an askerı olduiunu an-
ladı. Bu, yıldırımlardan da
ha ani ve şiddetli ateşin 
ne kadar devana ettiği-
ni bilemedi. Bir müddet son
ra topl~r susmufu. Şimdi 
dalga halınde yükselen bir ses 
akisler yaparak yayılmıştı. Al-
lah Allah.... Şimşekler gibi pa
rıldayan sün2üler göründü ... 
Düşman kaçıyordu. Oğultu dur
du, Bir çelik sesi sert sert 
işidiliyordu... Artık herşey bit
mek üzereydi. Zeynep helecanla 
düşündü. Orada boğuşanlar, 
ölenler arasında nişanlısını ha
tırladı. 

Ya oradaysa? dedi. 
Gözleri endişe ve ıstırap ile 

153 M J Taranto 8 50 10 75] tahkları mutahassısı 
93 K A Kaz>m 8 75 11 50 
85 F Solari lO SO 13 25 Kemeraltı Şamlı sokak No. 19 

Saat ondan on ikiye ve 
59 J T aranto M 8 50 9 1 iki buçuktan altıya kadar 
34 S Süleymano 9 25 9 50 hastalarını kabul eder. 

28 T Debbas 9 25 9 25 ı=========~ 18 Y I Talat 10 10 ~ 
5 S Em F Muh 9 50 9 50 Paris fakültesinden diplomalı 
3 A Muhtar 11 50 11 50 01, doktorları ve 

475 y ekün Operatörleri 

Zahire Borsası l\l uzaf fer Eroğlu 
Çu. Alıcı 

329 Buğday 
31 Arpa 

Fiat 
4 20 5 
2 80 2 80

1 4 37 250 ton Bak la 
5369 kilo yapak 

4 31 
40 44 50 

~m::m~!!l!Si!i!~r::J:J!I~, 

Para Piyasası 
26-5-1935 

Alış 
Mark 50 25 
lsterlin 619 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 
Belga 21 37 
ltalyan lireti 1 O 32 
İsviçre Fran. 40 60 
Florin 84 95 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Austr. Şilini 23 50 

Satış 
50 75 

625 
8 30 

79 35 
21 75 
10 40 
40 85 
85 20 
5 27 

24 
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]Jk ve orta ıııektep 
Talebe velilerine 
İJk ve orta mektep tale

beleri yetiştirmeğe muktedir 
bir muallim hususi ders ver-
mektedir. Arzu edenler(Yeni 
Asır ) da S. C. adresine 

~ müracaat etmelidirler . 
R ı - 5 
~..*/J...7..7.../-7....K7..ZZZ7~l!l!'D 
bakıyordu. Birden, gözleri bü-
vüdü. Bir elinde sılihı, bir elin
de bayrağı, koşa koşa tepeye 
çıkan bir Türk askeri _gördü. 
Ve sonra endite ve ıstırap ile 
bakan gözleri ateş gibi parladı . 
Bayrağını görmüştü. Deli gibi 
haykırdı: Bayrağım!.. Bayrağım!. 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

Beyler ·Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

T cleton : 3921 
Pazar ve salı 9 dan 11 e 

kadar memleket hastanesinde 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehanesini 2 nci Bey-
ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Kaiantina tram\"~y cad
desi No. 596 Tel. 2545 

- OZLMl'.A&ZWC 14~, 

Yurdumuzun en 
traş bıçağı 

KIRMIZI 
güzel 

AY 
Tıraş bıçağıdır. 

Cildinin sıbbatını seYen
ler baıka bıçak kullanma
malıdır. Denemesi parasızdır. 

Umumi deposu : Kuzuoğlu 

~~: Antalyalı Sait 
Bir çıJırın iibi bayrağının 

altına koşmak istedi. Yürüye
medi, durdu. Ateşli gözleri ile 
bakıyordu. Kanlı bir bulut göz· 
leri önüne çekildi. Elinde J.ay
rağını taşıyan askerin sallana
rak yere yuvarlandığını gördü, 
nefesi kısıldı. Onu da tammıştı. 

mağazası Numara 29 .... ~ .................. , 

Bayraiı için can veren ve 
canından ziyade sevdiği Meh
medi idi.. Nefret ve intikam 
ile solmuş dudaklarının üzerin-
de fırtınalı göklerin yıldırımlı 
bulut:arı gibi bir tebessüm geç-
ti. Ve köye ilerliyen askerlere 
doğru koştu. 

Askerler hayatının son daki
kalarını yaşıyan Mehmedi ayni 
bayrak'.a örterek köye getiri
yorlardı. İhtiyar meşe aiaında 
karıılaştılar. 

Zeyneb Mehmedi iördü, iÖi'
sünden kan sızan yaraya du
daklarını yaptıtırdı, öptü ve .. 
yüzünü bayrağına sürdü. 

Mehmed son dakikalarında 
gururla Zeynebe baktı ve sonra 
ebediyen gözlerini kapadı .... 
Güneş alçalıyordu .. 

Zeyncbin dudakları kanla 
bulaşmıştı ... Tekrar Mebriıedine 
baktı, baktı. Ve sonra koşarak 
uzaklaştı. 

Bir kaç gün sonra Zeynebin 
vücddunu parçalanmış buldular . 
Elinde bir insan gırtlağı vardı. 
Bahtsız kızın parçalarını top
ladılar ve Mehmedin meşe al
tindaki mezarının yanma göm-
d .. 'er u ..... 

Bayraklı: H. Edencr 

ZAYi 
5142 No. 13/12/934 tarihli 

be.yannamede yazılı derinin 
iÜmrük resmini teminen İtha
lat gümrüğü müdürlüğüne ver
diğim teminat senedinin mu
kabilinde aldığım 4/85 No. ayni 
tarihli ayniyat makbuzu zayi 
oldu yenisini çıkaracağımdan 
hükmü olmadığını ilin ederim. 

Denizli ümidi tarakki 
fabrikası sabibi 

HALİL 
1529 (731) 

Yety EXTRA 

Bıçakları Eşsizdir 
Türkiye için deposu : 

M. Ve R Akbelen 
ŞERİDÇİLER No. 1 

( 1164) 38 - 78 ( H 3 ) 
1 e Wfl!lliR 'Mi • 

R>'f .. ~-----. ~ Dikkat anma yınızl o 

Keçıborlu k.ükürdii 50 l<iloluk torba 320 kuruşa 
İtalyan kükürdü 50 kiloluk torba 345 kuruşa 

Memurlar kooperatifinde perakende satılıyor 
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i.itiin Jzınirliler burada bnlusuı·lar .. 
== T epeba~ı Beyoğ • 

üsteciri: EUtün iz lriHerln teveccUhUnU 

lzmir Belediye inden : 
Belediye seyrüsefer tenbih

narnesinc eklenen aşağıda ya
zılı tenbihname maddeleri ala
kadaranca bilinmek üzere ilan 
olunur: 

Doktor Behçet Uz 
İzmir Belediye Başkanı 

1 - Yolcu ve yolcu ile bir
likte eşya taııyan kamyonlarla 
otobüs ve kapbkaçblar ve tak
ainıetre işletmeden muayyen 
llıntakaJarda seyrüsefer eden 
otomobiller durak yerlerinde 
ve şehir haricine giden otubüs 
ıe kaptıkaçtı ve kamyonların ha 
tek et mahallerinden sıra ile hare 
ket eri Jazımdır. Beledıye zabıta 
i\ınc l şekli tayin edilecek sıra 
Usu ~ne riayet etrniyen bu na

kil vasıtaları snhiplcrindcn 10 
lira maktu ceza alınır. 

2 - Otobüslerin i i yed~k 
lastik bu undutması ve bunla
rın müşterileri rah tsız etm'ye
cek bir şekilde otobüslerin alt 
ve üst veya yanlarında y&pb
rılacak hususi bir yere konul
rnası lazımdır. Bu mecburiyete 
riayet etmiycn bu nakil vasıta
lan ahiplerinden S lira maktu 
ceza alınır. 

3 - Yolbu ve yolcu ile bır
likte eşya taşıyan kamyonlarla 
otobü , kaptı kaçtı ve takai
nıetre işletmiyerek muayyen 
rne afe ve mıntakalar arasında 
işliyen ott)mobillerin oturalacak 
mahalleri hastalık tevlit ve si
rayet etmiyecek ve temizliğini 
temin edecek şekilde muşamba 
veya deriden yaptırılması li
zırndır. Bu lüzuma riayet etmi
Yen bu nakil vasıtaları sahip
lerinden 5 lira ceza ahnır. 

4 - Taksi otomobillerinin di 
ğer otomobillerden tefrikine 
llledar olmak üzere belediyece 
tesbit edilecek bir işaret vazına 
otomobil sahipleri mecburdur. 
Buna riayet etmiycn otomobil 
sal plerinden 5 lira ceza alınır. 

- Muayyen mıntakalara 
c er yapmak üzere tahsis edil-

tniş olan otobüslerin belediyeye 
nıalümat verilmeden hattından 
ayırarak hususi servise veya 
dığer bir hatta '!Önderilmesi 
memnudur. Al.si ta·, irde oto
büs sa'ıip'er.r. 1 'l lıra ceza 
alınır. 

6 - Otobus ve tramvaylar
da camları kapalı veya açık 
olsun yolcuların sigara içmesine 
lllüıaadekar davranan biletçi· 
lerden bir lira ceza alınır. 

7 - Otobüslerin sefere baı
larken kapılarını kapatmış ol· 
nıaları lazımdır. Otobüs hare· 
ket ettikten sonra biletcilerin 
kapıları açık olarak m.üşteri 
davet etmeleri memnudur. Buna 
nıubaJif hareket eden biletçi
lerden 1 lira ceza alm1r. 

8 - Otobüslerin cam, kapu, 
pençere ve döşemeleri bozuk, 
yırtık, kırık ve iç ve dıı boya
larının bozuk bnlundurulmamuı 
ve dahilinin temiz bulundurul· 
ması liınndır. Bu mecburiyete 
tia yet ctmiyen otobU. sahip
lerinden 10 lira ceza alınır. 

9 - Otobiiılerde şoförün 
Yanında oturmak ve ayak
~a durmak ve otobUsün 
ıçinde ayakta kimse bulundur
lllak memnudur. Yanında insan 
bulunduran 5._oförden 5 ve oto-

LÜTFÜ' dür 

büs içinde ayakta bulunduran 
biletçilerden 5 lira ceza alınır. 

Şehir haricine giden otomo· 
bil, kamyon ve kaptıkaçblarla 
şehir içindeki taksilerde şofö· 
rün yanına bir kişi alması caiz· 
dir. Yanlarına birden fazla in
san oturdan otomobilin şofö
ründen 5 lira ceza alınır. 

10 - Otobilslerin beledi
yece tesbit edilen hareket sa
atlarında muntazaman hareket 
etmeleri lazımdır. Vakti mu
ayyeninde hareket etmiyen 
ot~büsün şcföründen Öeş lira 
maktu ceza alınır. Şoförün ha
reketine durak mahallinde mal 
sahibi mani olursa mal sahi
binden on lira ceza ahnır. Du· 
rak mahallinde mal sahibi ta
rafından mumanaat olmadıkça 
vaktinde hareket etmemekten 
munhasıran şoför mes'uldur. 

11 - B~lediyece tcsbit ve 
tasdik edilmiş olan ücret tari
f elcrinden fazla para alan bi
letçilerden 5 lira ceza alınır. 

12 - Otomobil, kaptıkaçh 
ve emsali nakil vasıtalarını 
garaja veya ahır veya hususi 
mahallerine götürmiyerek arsa, 
meydan ve sokaklarda gece 
veya gündüz terketmek mem· 
nudur. Muhalif harekette bu
luD&D nakil vaaıtaları sahiple
rinden 5 lira ceza alınır. 

13 - Sefer için otobüse 
luzum olan benzini almak ve 
lastik havalannı şişirmek ve 
otobüs durak mahallinde ıefe· 
re müheyya bir vaziyette bu• 
lundurmak mecburidir. Bekle
me mahallinden kalkbktan 
sonra bu ihtiyaçlarını itmam 
veya tedarik eden otobüs sa• 
hiplerinden 5 lira ceza alınır. 

14 - Belediyece tescil Te 
otobüse kaydettirmiyerek oto· 
büsünde karnesiz biletçi ça· 
lıştıran otobüs sahiplerinden 
5 lira ceza alınır. 

MUVKKAT MADDE 
1 - Tenbihnamenin 3 ncü 

maddesinde yazıh mecburiyete 
tenbihnamenin ihim tarihinden 
itibaren 6 ay içinde ifa edilmiş 
o•acaktır. 

2 - T enbibnamenin 4 ncü 
maddesinde yazılı mecburiyet-
ler tenbıhnamenin ilanı tarihin
den itibaren 3 ay zarfında ifa 
V<! ıkrnal edi!miş olacaktır. 

1533 (735) 
1 - 40,63 lira bedeli mu

hammenli Çayırlıbahçede 95 
adanın 162,50 metre murabba 
ındaki 6 aayıfı arsanın satışı 

belediye başkatipliğindeki ıart
namesi veçhile 11161935 Salı 

günü saat 16 da açık arttırma 

ile ihale edilecektir. İştirak için 
1 

4 lira muvo:kkat teminatla söy
lenen gün ve saa ta kadar ko
misyona gelinir. 

27, 2. 6, 9 1531 (736) 
-1922.29 lira bedeli mubam

menli 8 - 10 eb'adında 14902 
adet, 10 - 12 el/adında 2437 
adet, 5 - 6 cb'adında 12770 
adet olmak üzere ceman 30109 
adet şehirdeki binalare takıl
mak üz.ere numara levhası be
lediye başkatipliğindeki şart
namesi veçhile 11/61935 Salı 

günü saat 16 da açık eksiltme 
ile alınacaktır. 

iştirak için 145 lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar komisyona gelinir. 

27-30-4-9 1530 (737) 

Yenı Asır Sahife u 

'' 
,._, 
Karşıy kaldar 

Vücudunuza en güz.el, en 
zarif ve en şık elbiseler giy
mek isterseniz bir defa Kar
şıyakada Kemal Paşa cadde
sınde 103 numarada ZAMAN 
terzihanesi sahibi 

Sizde bu cazibe)e malik olmak isterse
niz ( KREM PERTEV ) kullanınız 

(Şükrü Sarç)ına 
uğramanız lazımdır. 

1 - 7 
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Karahisar 

Böbrek, karacığer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 
• • • 
ırı ı 

Bardak içiniz 
Tilkilik Yeni lzmir eczanesi Telefon : 2067 

Muvaffakıyetin 

RADYOLIN 
Libo~atuvarlarda insan dişleri 
üzerinde yapılan binlerce tetkik ve 
tecrübenin mahsulü olduğu için : 

sırrı 

1 
Bir yandan dişleri b~yaılatıp leke ve kirleri izale eder, 1 
dişlere tatlı bir. parla~lı~ verir, nc~esi tatlılaşbrırken 
g-ij'er taraftan dış etlerını de tedavı eder ve kuvvet
lendirir, .dişlerin en büyük düşnıanı hamız.larJa müca-
dele eden tükrüğü ço" altır, mikropları öldürür. 1 

B AD T O l.1 t N 
-~~!"""""~--------......... --- -·----... *""'~"' 

lzmi Lirra11 Jş1eri A~ını Satım 
Komİ3 OIJ undan: 

lzmire ıelecek motör ve yelkenli kayıklardaki çuvaJh ve dök
me tüccar eşyasının boşaltılması ve bu vesaite eşya yükletilm.esi 
işi 1 haziran 1935 günlemecinden 31 mayıs 1936 günlemecme 
değin bir yıl müddetle açık eksiltmeğe konulmuştur. 

Eksiltme işi haziranın beşinci çarşamba günü saat onbeıte ya
pılacakbr. 

isti yenlerin komisyonumuza ~elmeleri bildirilir. l 528 (732) 

Dain a Sabit Daim Tabii 

luvantin Saç Boyaları 
İN GILİZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju

vantin saç boyalara muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve· siyah olarak iki tabii renk 
lizerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta deniz.e girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalannda arayınız. 

iz • 
ır En lak t.Üdürlü-

v •• 

gun en: 
l Tepecik mektep sokağında 24 taj numaralı 114,93 metre 

murabbaı arsa 100 
Tepecik Hamam So. 7 Nu. Jı 46,86 M. murabbaı arsa 46 86 

Kahramanlar Aydınlı So. 13 No. lı 68,75 M Murabbaı arsa 35 
Yukanda yaz.ılı arsaların mülkiyetleri peşin para ile ödenmek 

üzere müzayedeye konulmu ise de haddi layıkile talip zuhur 
etmediğinden bir hafta müddetle temdidine karar verilmiştir. 

Taliplerin 2-6-935 Pazar iÜnü saat 14 te Milli Emlak müdür-
lüğülle müracaatları. 1525 (734) 
~ 

Buca da. 
Satılık ev 

Bucada Jstasyon caddesinde 
39 numaralı ev satıhktar. Şeh
rin en mutena yerinde çok gü· 
zel, hava alan bir evdir. Bütün 
konforu vardır. Arzu edenler 
hergün evi ziyaret ederek JÖ-
rcbilirler. 1-6 (728) 

Q ~ Ll!K" .,.._. 

Devlet demir-
yolları:ıdan: 

Hazirandan itibaren arziye 
ve tatili edevat müddet ve 
iicretleri Devlet Dcmiryolları 
mevzuetına g-öre tatbik edile
cek, mevrude eşya mürselün
ileyhlerine adam iÖndermek 
ıuretile ihbar olunmıyacaktır. 
Bu hnsuslar hakkına istasyon
lardan izahat alınmalıdır. 

1513 (7~0) 

Aydin asliye hukuk mahke· 
mesinden: 

Aydını• orta mabaUesindea 
Nazmi kızı Ulviycnin kocuı 

Bahkesirin Turıunbeyli nahi
yesinden kolu kısa oğlu Ali 
aleyhine Aydın hukuk mahke

meıinc açtığı davanın yapılan 

mahkemeıi sonunda karı ko
canın boşanmalarına 27-3-935 
tarihinde karar verilmiı ve 
Alinin -ikametgahı belli olma-

masından tebliı edilemiyea 
ilim sureti mahkeme divanha-

nesine talik edilmiş olduğun
dan bu ilin tarihinden itibaren 

on beş gün içinde müddeaa
leyh Alinin kanun yoluna mü

racaat etmediği takdirde bo
tanma hükmünün kat'iyet kes
bedcceği tchliğ yerine geçmek 
üzere ilin olunur. 1518 (733) 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
CERES \apuru 10 mayıs 

ta gelip } ük nü boşalttıktan 

rnnra Burgas, Varna ve Kös

tence limanları için yük ala
caktır. 

GANYMEDES vapuru 18 
mayısta gelip 23 mayısta An

vers, Amsterdam \'e Hamburg 
limanJarı iç.in yük alacaktır. 

CERES vapuru 1 haziranda 

gelip 6 haziranda Anvers, Rot
terdam, Amsterdam ve Ham

burg limanları için yük ala
r.akbr. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
NORDLANDvapuru 2 haziranda 

Rotterdam, Hamburg, K open

hage, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve Iskandinavya 
limanları için \ ük alacakbr. 

NATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
lzmir - Ncvyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 14 mayısta 

( Doğru ) Nevyork için yük 
alacaktır. 

T AMESIS vapuru 20 hazi
randa İzmırden (doğru)Nevyork 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

bir muntaz am sefer. 
PELES vapuru 16 mayısta 

gelip 27 mayısta Malta. Bar
selon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 20 ha 
z.iranda gelip 21 bazit anda Malta 

Cenova Marsilya ,Barselon ve 
Cezaire hareket edecektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
u)iyet kabul etmez. . 

Fazla tafsilat için Ikinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasmda FRA TELLi 
SPERCO vapur acenteliğine 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2050 

~. 'T· 
~r. f:i"". 11. \'an Der 

Zee & Co. 
DEUTSCH ELEVANTE LINIE 

AKKA vapuru 19 mayısta 
bekleniyor. Hamburg ve An
versten yük çıkaracaktır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

ARTA vapuru 27 mayısta 

bekleniyor. 30 mayısa kadar 

Anvers, Rotterdam, Hamburg 

ve Bremen için yük alacaktır. 

TROYBURG vapuru 21 Ma
yısta bekleniyor. Hamburg ve 

Anversten yük çıkaracaktır. 

TISZA vapuru 5 ha7.iranda 

bekleniyor. Budapeştc, Bratis
lava ve Viyana için yük ala
caktır. 

DUNA vapuru 30 haziranda 
bekleniyor. Budapeşte, Brat;s
lava ve Viyana için yük ala

ı caktır. 

JOBNSON WARREN Lines L TD 
LiverpooJ 

QUERNMORE vapuru 18 
mayısta bekleniyor. Liverpool 

dan yük çıkaracak ve Burgas 

Varna, Köstence, Galaç ve 
Braila iç.in yük alacaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORATION 

EXARCH vapuru 2 hazirana 

doğru bekleniyor. Nevyork için 
yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 

isimleri üzerine mcsuliyet ka
bul edilmez. 

N. V. \Y,/. F. Hnnri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

J)oktor 

A. Riza Unlen 
KesteJii caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza unlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
T e!cfon : 2987 

i::Dl!ID"l~~:::;ma:= 

Zongnl 
erJl Kömürü 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakende satış kil lsu 1,5 kuruş 

Silindir \'C her nevi fevka'ade kömürü yalnız 
Kestane pazarında Barda! çı ar sokak No. 1 O - 12 

F. Perpin ani 
Mağazasında bulacaksınız 

Telefon 3937 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

• .\ l 11) A il ç 1 K il I G 1 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMIR 

Oliver Ve Şii. 
LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BİRlNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LlNES LTD. 

ALGERIAN vapuru 18 ma
yısta Liverpool ve Svansea'dan 
beklenmektedir.Ve ayni zaman
da doğru Liverpool için yük 
alacaktır. 

POLO vapuru mayıs niha
yetinde Anvers, Londra ve 
Hulden gelip tahliyede bulu
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük a!acaktır. 

OPORTO vapuru mayıs ni
hayetinde Livcrpool ve Svan
!llea' dan beklenmektedir. 
THE GENERAL STEAM NA-

VIGATION Co. L TD. 
Adjutant \'apuru 7 mayısta 

Londra için yük nbcaktır 
DEUTSCHE Levante LINIE 

ULM vapuru 15 mayısra 
Hamhurg, Bremen ve Anvers
ten beklenmektedir. 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 

Her Nevi RONTKEN 
Muayeneleri 

Ve Elektrik Tedcavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırm 

karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 1-13 (281) ..... _____ _ 
manımızda olup yük haşalt
maktadır. 

ANCORA vaparu halen li
q~~~~~~~~~amssımm1ı1--..--.. 

NOT: Vürut tarihleri ve 

vapurlann isimJeri üzerine mesu' 

liyet kabul edilmez. 

• 
• 1 ar 

ı:~ 

·ı tiyar ık o 

z 
O 0 N .D 

tabletleri: Hor o bin 
Erkeklerde 
vakıtsız ih

tiyarlıgın önüne geçer. Sinirleri kuvvetlendirir. Bel gevşek
liğini tedavi eder. Tafsilat için lstanbul " Galata posta 

kutusu 1255 müracaat ., 
Her eczanede bulunur. Fiatı 1so kuruştur. 

Yaşamak neşesini iade eder. 
21 - 40 (376) ..... ~~~~~~----

Satdık g •• •• z motoru 
Onaltı beygir kuvvetindedir. Pek az ga7. sarfeder. Doyç 

fabrikasının en meşhur mo.:ielidir. Teıniz bakılmışbr. En 

ufak bir kusur ve arızası yoktur. İşletip görmek şartile 
satılıktır. 

Zinet mobilye fabrikasına ınüracaat ediniz. 
S.10 1-26 (636) 

(S)v;~S!M~~~~ 

astalarıo azarı Dikkatine· 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi glüzu:I! österilen p~lotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar ıçin taban .. kor?cılan gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrı!ıklerı doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi busu~~ ~elen kambur
luklan doğrultmak için korsalar ve ken 1 ıhtiraımız olan 
mütehaı·rik el ve ayaklar. talebelerin çalış!Ila esnasında fır
laytin kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesıne mani olmak 
için korsalar. 

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

MuTEHASSISI 

r 
Bey tarafından yapılır 

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

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

>'S'R.Tr~ .. 

~ezacı baş, 

Sü eyman Ferit 

ifa 
e 

İzmirin en temiz en ucuz ve 
en taze ilnç satan tıbbi lüks 
müessesesidir. 

Fenni Gözlük 

Sıhhi korsalar 

Barometre 

Tuvalet ç '!şitleri 

Lastik eşya 
Termozlar 
Yerli, ecnebi mustahzarlar 
ender bulunan ilaç çeşitleri 

daima birinci mal ve her yer
den çok ucuzdur. 

, ' Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya 
- A e 

~AKTIIW 
ile başlayınız. 

Ç?cuk hastalıkları ?1utehassısı Dr. Bay AJ i 
Vahıt tarafından suretı hususiyede hazırlana n 

LA kt• Çocukta hazımsızlık, a ın sancı, ishal ve ku~mal:ır 
. . varsa onları gıderır. 

Kemıklerı kuvvetlendirir. EJleri sıkıştırır. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 

Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
bOZA DEJ.>Of-JU 

'----------------------~' 
Kırıklık, ba~ airısı 

ve bilhassa 

SITMAYI 
karşılamak için 

Lutfi kinin 
Komprimelerini 

alınız. 

MARKA 
ve 

AMBALAJA 
Dikkat 

.. IW 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli buluııınak 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden sorunuz veya sizde bir şişe alınız 
Her eczanede vardır 

'*• ,, -

!LAÇ 
HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞiTLER! 

Ram. i Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karşısında 

. . . . . . . . 
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Eczacı ıt~ ema 

Kolonya ve 
Aktaş 

esansları 
Koku, zevk, merak, uğraşma işidir 
Eczacı Kemal Aktaş diyorki : Çocuklu

gumda, gençliğimde kokuya merakım bü
yüktü ( 30 ) senelik eczacılık hayatımda 
hep koku ile uiraştım. 

İşte eserlerim : iddia ediyorum benim 
kokularımdan daha üstüa bir koku bulup 
göstermek imkanını vermiyorum. 

İZMİRLİLER 
Şahidimsiniz değilmi ? 

Gönül, Baharçiçeği, Altmruya, Yasemin, 
Fulya, Leylak, Akşamgüneşi, Sonhabra, 
Menekşe, Amber. 

25 - 35 - 50 - 7 5 ~ 100 
200 kuruşluk şişeler. 

Dikkat edeceğiniz iki nokta 
vardır. 

Birisi Eczacı Kemal Aktaş 
markası. 

İkincisi 

Hilal eczanesi 
Takliti yoktur, çünkü yapı

m<>makdadır. 

is;mlerini benzetenler asıl

larının kıymetini göstermeye 

yanyorlar o kadar ... 


