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imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 
Başmuharrir ve umumi neşriyat mli<!üril : 

HAKKI OCAKO(;LU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MODDET1 Türkiye i~ 

1 s eruılik . . • • • • • 1300 
1 Altı aylık . . • • • . 700 

Hariç ıç ın 

2800 
1300 

il TELEFON: 2697 
'-===;.___==========~ 

24 A~USTFOS SALI 1937 

Fuarı 3 günde 

81,049 
~işi gezdi 

YENi ASIR Mı.tbaaıında basılmqtır. 
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Orgeneral Altay kritiğini yaptı 
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...... E YURDDA İLK ÜZÜM GÜNÜ E ""': . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

aıuı oı ari i Saraydaki ziyafetten sonra celik ordumuz 
' 

On binlerce vatandaşın tezahüratı 
arasında 

İstanbul, 23 (Hususi muhabirımiı

den) - Şimdiye kadar memleketimizde 
~apılanların en muazzamı olan dünkü 
• J eçit resmi çok heyecanlı ve çok mun-

la:ıam olmuştur. Geçit sahasını doldu

ran yetıniş bine yakın seyirci, çelik bir 
kale gibi geçen piyadelerimizi, dört nala 
ilC'rliyen süvarilerimizi, son derece inti~ 

:ı:amla geçen motörlü ağır toplarımızı, 

ınotosiklet, makineli tüfenk ve diğer kıt"
fllarımızı, kahraman tayyare filolarımızı 
çılgınca alkışladı. 

arslanlar gibi 

Geçit resmi esnasında mütemadiyen ~-
. not alan misafir generaller takdirlerini 
sık sık izhar ediyorlar ve kumandanla

rımızı tebrik eyliyorlardı. Süvarilerimi
zin heybetli geçişleri halkı coşturdu . Se· 
:Virciler geçit sahasına girer gibi oldular. 

geçti .. o 

Yaşasın ATATÜRK .. . Yaşasın OR- Atatıirk , Mar••al Fec:ı Çakmak <"e Orgeııerd Alraıı 
DU sesleri sahayı çınlattı. Geçit resmin- ta dü~manın boynuna sarılmaktır, dedi. den) - Bugün saat 17 de Başbakanınuz 
den evvel Mareşal Fevzi Çakmağın ve Tayyare meydanlarının na'11 ~i zlenil- Grnrral ismet lnönü Torabyede, Tokat-
Orgeneral Fahreddin Altayın kıymetli mesi icap ettiğini anlattı. liysn otelinde ecnebi misafirler \'e re-
h itikleri dinlendi. Topçularımızın isa- BAŞBAKANIMIZIN fikwarı scrdine bir çay zıyufeti vermi~-
betıi atışları takdir edildi. ZIY AFETLER! t ir 
Mareşal, bir piyade için en emin nok- lstruıbul, 23 (Hususi muh~bırimiz- SONU DöRDONCO SAYFADA 

...................................................................................................... ........ ..... .......... . .. ..... . . 
Kanatlanan Türk Gençliğine T. H. Kurumunun Hediyesi 

iz mir Pa aşu lesi 
Türk Gençliğine Uğurlu Olsun ! 

Ekonomi 
eseri olan 

bakanımız havacılığımızın 
ilk p araşut kulesini pazar 

çok değerli 

Kültürpark 
Sağlık Müzesi 

Kızılayın, lzmirlilerin 
yardımlarına şükran 

hislerinin bir 
ifadesidir 

Müze de pazar 
açıldı •• •• gunu ----

•• •• gunu açtı 

,. i ı 

Türk Hava Kurumunun büyük B . Cel81 Bay ar. paraşüt kulesi açıl!§ töreninde 

fedakarlıklarla meydana getirdiği lacağını haber alan halkımız pazar mar~iy le başlanmış , bunu valimizin 
İfiirkiyenin ilk paraşut kulesi, pazar günü erkenden Kültür parka akın lzmır H a va Kurumunun tabii baş
l!Ünü merasimle açılmı§tır. Paraşut etmeğe başlamıştı . Muayyen saatte kan'. s~fatiyle söylediği nutuk takip 
kulesinin açım törenini yapmak üze- binlerce kişi paraşut kulesinin önün- etmıştı~. Kürsüye gelen valimiz şu 
re şehrimizdeki ikametlerini daha bir de ayrılan yerlerde m evki al~ıştı. nutku ırat etmiştir. 
gün uzatan sayın Vekil kordelayı Merasimde, Vekilin refakatlerınde V ALiNiN NUTKU 
kesmiş, kuleyi gençliğin emrine te r- bulunan mebuslar, Hav a Kurumu « Saygı değer yurttaşlarım ; 
ketmişt i r. başkanı ve diğer zeva t hazır bulun- Yedinci lzmir Enternasyona l fua-

TöREN muşlardır. rının açılmasından sonra Kültürpar-
Saat 16,30 .. Paraşut kulesinin açı- T örene, bandonu n çaldığı istiklal kın en lü zu mlu bir müessesesi olan 

" ••••••••••••••••••••••••• - SONU BEC1NC1 SAHiFEDE -.............................................................. 0-J 
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~ Atatürkün ~ . . 
~ cevapları 

Takiben Celiil Bayar 
lktısat Vekili 

lzmir 
Hızla ilerleyen endüstrimizin eserlerini tanıtan 

lzmir Enternasyonal Fuarının açıldığını ve bu 
münasebetle •ayın yurddaşların hak!umda göı:
terdik leri yükıek ve samimi hislerini bildiren tel
grafını büyük bir memnuniyetle aldım. TefCkkür 
eder ve yurdun ekonomik inki~alı ve refahı yolun-
da daimi başarılar t!ilerim. 

K. Atatürk 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ak denizin 
Emniyeti 

Ege denizine 
lngiltere ve 
Fransa harp 
gemileri 
gönderiyor 

• • 
ıçın 

1 tanhul, 23 (Hu.rnsi muhabirimiz

den) - Akd nizde meçhul tahtelbahir

ler meı,<le>ı Akdeniz dc\'letlerini işgal 

<tmektedir. Emniyetin temini için Ege 
sularına Jngılizlerin bir zırhlı, Fransız

ların bir kru,·az<;r gönderdikleri bildiri
liyor. lspanya asileri Bozcaada civarın

da faaliyette bulunan tahtelbahirlerin 
k<-ndilerıne nit olmadığını söylüyorlar. 
Meçhul tahtelbahir <ıranıyor. 

Bir lspanyol gemisi 
daha batırıldı 

Istanbul, 23 (Hususi muhabirimiz
den) - Sıcıl) a udası açıklannda hüvi

yeti meçhul ve bayraksız bir torpido bir 
!spaııyol gemisıni daha batırdı . Batan 
gcUllnin t yfalarındon ıs kiş. bogulil 

Ecnebi misafirler 
lstanbula döndü 
Istanbul, 23 (Hususi muhabirimiz-

den) - Bü;·lik Türk manevralarında ve 

büyük geçit resminde hazır bulunan ec
nebi heyetler ve ataşemiliterler bu sa

Güzel Manisa için unutulmaz 
bayram günlerinden biri olacaktır 

Halk ve köylü 
sevinç içinde 

bayramlarını büyük 
ve duyarak kutladı 

YAZISI ALTINCI SAHiFEDE -Foto t.mıail-

bah lzınir vapuru ile Tekirdağından =---...... ============---....-==---===--.iiiill 
döndüler ve P erapalas oteline rnasaiir Müttefiklerimizin intibaları 
edHdiler. 

. ······-
Gürescilerimiz 

, t 

eyi netice aldılar 
Çoban, Mersinli galip 

Istanbul, 23 (Hususi muhabirimiz-

den) - Festival münasebetiyle Taksim 

stadyumunda yapılan güreşlere dün ge

ce de de,·am edildi. Güreşçiler iyi neti

celer ald ılar. Mersinli Ahmet ve Çobruı 

Yugoslavya G. Kurmay 
başkanının nutku .. 

"Kahraman Türk ordusunun misafiri olan 
bizlere her fırsatta gösterilen 

hararetli hüsnü kabule teşekkür ederiz.,, 
Mehmet galiptir. - y AZISI VÇVNCV SAHiFEDE -
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Deniz Birincilikleri Münasebetiyle 

B. Celal Bayar sporcu
lara bir ziyafet verdi 

/zmirde deniz sporlarının hima
yesi için gereken tedbirler alınacak 
l zmir mıntakası yüzme birincilikleri lpar kotrasiyle Kurşı;·akaya geçmiş \'( 

ve şarpi y~ları pazar günü, 1ktısat deniz •rorcuları tan.fından hararetle se· 
Vekilimizin de iştirakiyle bir deniz bay- lamlanmıştır. 
ramı şeklinde teznhür etmiştir. Pazar Yüzme mUrnbaknları ve şarpi yarış. 
sabahı saat dokuzda sayın lktısat Vekili, - SONU iKiNCi SAHiFEDE -
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Deniz 
\ 

Birincilikleri 1 

.. 
• • 

• • • 

Sovyetler 
Konsolosluğunda 

--
münasebetiyle iz.mir matbuatı şere· 

BAŞTARAFI BiRiNCi SAHİFEDE fine bir öğle ziyafeti 
lannın ikinci glinü müstesna bir aUikay-

k takip edilmiştir. Sabık Türkiye yel- K . . .. . h verildi 
kcn şampiyonu B. Rcfık ikinci gün mü- r uru u ZU m 1 r acatımız Tas ajansının Fuar münasebetiyle şeh· 
sabakasında da mevkiini muhafauı ede- d.mizdı:! bulunan mümessili B. Stokllt&-
rek birinci ge1mişUr. f ki He lunlr maLbuat mümessillerini biflo 

lktasat Vekillmiz ölle lizeri, yarı.şlar:ı birine tanıtmak için dün SOvyetlerln 

mUtcakip derece alan denizcilerimizi c k • J k. • H H l • • • •h General Konsolosluğunda gazeteci~ 
kotrasına alarak izaz ve ıkramda bulun- B C B e ırae sız uzum erımızın ı raca- miz şerefine bir ö~le ziyafeti verilmil" 
muş, kendilerine iltifat etmiş. kotrasın- ayar t tir. Ziyafette gazetelerimiz sahip ve 

da yer göstermiştir. Sporcular, vekili- • • •• k b daı•r nı•zamname başmuharrirlerinden başka Anadolu 
mliin bu teveccühlerinden mülelıasms tını mura a eye njaruN. mUmessiU, Sovyet ticaret mümCS-
olmuşlardır. Istanbula hareket etti ,... sm. paraşüt kulesinin açılış wrenınde 

Vekil deniz. sporcularını beraberleri- Cuma günündcnbcri şehrimizde bu- A gazete Je neşredı•tmı•ştı•r hazır bulunmak için Ankaradan gelcıı 
ne alarak tnclraltına götürmüş ve cBc- · ıunmakta olan lktısat Vekilimiz B. Ce- r es m l a ~ Sovyct tayyarccisi de hazır bulunmuş· 
yaz Kum> gazinosunda bir ziyafet ver- lA1 Bayar, pazar gecesi saat birde Maııl- Jardır. General Konsolos. misafirlerini 
miştir. Kır T.iyafeti büyük neşe içinde sadan avdet elmi;i, doğru kotrasına gı- Çckirdeksi~ kuru uzum ihracatının No. 9 -Auslcse Kiup Karaburun Sul- inlihaplar lktıscıt VckMeli tarafından mutad neuaketiyle ihata ef.tlğindcn zi.. 
geçmiş, ziyaCetin sonlarına doğru B. Re- derek geceyi ı ...trada geçirmiştir. Vekil murakabesi hakkındaki nizamname ve- tanas tasdik olunur. ynfet çok samimi bir hava içinde geç-
fik deniz sporcularının vekile teşc~kUr- sabahleyin saat beşte lparla lstanbula killer heyetince tasvip olunm~tur. Ih- No.10 - Excelsior Kiup Knraburun Heyet 67.alannın intihaplarında, asıl miş, Türk _ Sovyet dostluğunun haris 
lerini bildirmiştir. Sporcular vekıl şe- hareket etmiştir. ıacatçılarunız ı ve müstahsili çok alfıkn- Sultaoas 1 f1utların bulunmadığı zamanlarda vazife vasfı olan açık kalple gör~ülmliftUr. 
ı·efine cSağ ob diye bağınnı.şlardır. öğrendiğimize gcire lktısat Vekili per-1 dar eden bu niuımnnmeyi aynen neşre- No.11- Ncc Plus Ulfra Karaburun görmek üzere, birer yedek aza da seçi- B. Stoklistki, Fuara ait güzel intiba· 

B. Celll Bayar bundan sonra lzmir şembe günü fstanbula vasıl olacak bir dıyoruz.: Sultanas lir. tarını, Türklüğe, yenl Türkiyeye karşı 
denizcileri hakkında miifalialarını bil- müddet kaldıktan sonra Bursa a 'e e-f . Madde 1 - Türki)reden ihraç edılc- No. 12 - Idcnl Golden Karaburun Azadan hangisinin heyete reislik ede- beslediği sevgi hisleriyle Bilsleyerek an· 
direrek himaye görecekleri.ui, vaUmizin, rek Merinos fobriknsını g(izde: g: i~- cek çekird~k3i• kuru üztimler, ticarette Sultana.;;; ce~i lktısat Vekaletice tayin olunur. latmışhr. Ayni 1.aınanda bir gazctecl 
belediye reisimizin kendilerine her lür-:cektir. ç t.nğş~in meni ve ihracatın murakabesi• Madde u; _ ince standar<l tipler 17, Madde 21 _ 18 inci maddede bahsi 

1 

olan bu arkadaşın ifadesindekl samimi· 
Jü kolaylığı göstereceklerini anlatım~ ve -•u ... , • ve korunması hakkında 1705 numaralı ıs, 19, 20 ve 21 numarala beş tipten ioo- geçen heyet, çekirdeksiz kuru üzüm ih- yel ve babacanlık hasebiyle Izmir ga-
şunlan ilave etmiştir: ilk ı· ncı·r kanun ile bu kanuna ek olan 3018 numa- ret olup bu tiplere göre hazırlanmış olan racatçılarındnn en az üç zatın esbabı zetecileri ona cBaybaba• adını VernUf 

- lzmirin her hangi bir işte geri kal- ralı kanun mucıbince, işbu nizamname üzümler, kutulnrı aşağıda yazılı nwna- ınucibeH bir mektup ile kontroldrlüğe terdir. Bay Stoklitski c:Tevcccühünüze 
ması, tekamlilde gecikmesi acıdır. Bu hükümleri dairesinde, kontrola tabidir. ra ve isimle markalanmış olarak. ihraç müracaatı uez.rine veya bittat göreceği teşekkürler ederim. Öyle ise hundan 
güzel yurd parçamız tekamül etmek içın Dün sevkedildı" Madde 2 - Gayri safi 25 kiloyn ka- edilir: lüzuma binaen, standard tip nümunele- sonra daha sık sık bulu.şmaınızı istcme-
her türlü hususiyeti nefsinde toplamış- dar gönderilecek nüınuneler veya yolcu No. 17 _ Kleiııbecrig ExtriMına Ka- rinde değişiklik yapabilir. ğe hakkım olacaktır.• dedi. Ziyafet Türk 
lır. Himaye .gördüğü nisbettc ileriye Senenin il~ indr ıhracatı dl.in Vikin- I beraberinde götürülecek ayni ınıktara raburun Sultanns Bu değişiklıkler bir ıhraç yılı içinde Sovyet dosUuğunun ve o dostluğa kuv• 
g idecektir. Gen,.lerin raf .. :nu•l rım te- g_land va_ purıyle Avrupaya sevkedılmir 1 ıcadar çekırdeksiz. kuru üzümlerle va- u"ç d-~ndan fn .. la ola........ vct veren şeflerin şerefine kadehleri kal· 

·~ ~ .,,.. .. _ ı Ali Ha d No. 18 - Kleinbeerige Kiup Karabu- c.ı ..... .. ....... 
menni ederim.- tir. Y ar Nazlı fırmasmın haz.ır- 1 pur ve geıni kumanyaları için 250 kilo- Sta da d ti .. 1 . . tesl ·u . dırarak hitam bulmuştur. Tas müm~ 

l d ğ 50 to · · B run Sultanas n r p numune erınm >1 gı-
B rt...:ı.:u Ba b .. beli l _ a ı ı n ıncır elçika, Hollanda ve 

1 

y kadar liman ve iskelelcrimizden çı-
1 

b" bunl _.ı 
1 

k değ" 'kl'=k.1 . .a_ sili deniz yollarının dünkü ekspresiyle 
• ~ yar u munase e. z ı ısv· "d kUr . tl No. 19 - Kleinbcerige Aus es Kara- ı arna yapı aca ışı ı erm ~ lı b 

1 
• . 

mirin yeni limanı •inp edildikten sonra 1 ~~:e>'~gı ~e. : la b" ~nlacak çehk'..rkd.~ksil"z _kuruAb~zudn .;rd.bu bun.ın Sultanruı heyel tızalarınm ittifakiyle karar allına sUın u a gıtmlşlir. 
, _ _ı,,_, . • . un rsa a ıncır S3tL, n ıraz da- nızamname u um erme U'ı ı egı ır. alınması lazımdır. ittifak hasıl olama- _____ .,_ ____ _ 

§UIKlllU lımanm pek Mi kotra. şarpı ve 1 ha hararetlenmişt.ir. Madde 3 - Bu nizamname hükiimleri No. 20 - Kleinbeerige Excelsior 1 ' 
y?z.me amatörlerine tahsis edilebileceği· - -- dairesinde yapılacak kontrol i~leri iktı- Kiup Karahurun Sultanns d1ğı takdirde, keyfiyet lkt.ısat VckAle- zmı• r ı• n 
nı anlatmıştır. H ık • d sat vekaleti tarafından görülür. No. 21 - Kleibeerige Nec Plus Ullra tlnce bir karara bağlanır. 
öğrendi~. göre B. Celal 8:'yar a evın e Madde 4 _ Çekirdeksiz kuru üıüın Karaburun Sultauas Standard tip nümunelerinin tesbitine 

Ayvalıktaki denız aporcularını da hıma- ihracatının kontrolü lunirde yapılır. Ik- Madde 17 - lngiltereye ihraç edile- veya t.adHine müteallik. kararlar, ifbu 
etm~ '-~~1 .......... r ·•-•-.ıı ki ·· (AJ ) ··m1 · d kararlar ile nümunelerin hazırlandılf.ı-ye "6e ~·u.r- · .u.u1UUe yuz.. gece tı.sat Vek!let.i göreceği tızum üzerine cek .standard tip üzu erın sa ece 15 s 

me havuzu ikmal edildikten aonra 1rrnir muvakkat kontrol m~rker.leri ihdasına ve lG ncı maddelerde yazılı nwnarnlar- nın mahatu gazetelerle neşir ve ilı1nı ta-
limanmın kotra ve şarpi lle dolmuı te- hazırlıkları salahiyeUidir. la markalanmast caizdir. rihinden itibaren en az beş gün sonra 

· M d veya, icabında, 15 günü geçmemek .şar--mın edilecektir. _ _ . . .. """""' Halk n de 5 - Çt · deksiz kuru üzüm- Madde 18 - Normal standardlardan h 

Avrupa ile tele
fonlaşması temin 

edilecek Deniz. sporcuları için meydana geüri- ?numüzdeki ~r gunu a~ .. ı 1 ler tahta, b~z veya kağıt üzerine serile- 9, 10, 11, 12 numaralı tipler ile ince .sLan- tiyle eyetçe tayin edilecek daha uz.un 
Iccelt kulübün içtima& ihtiyaca cevap ~~1 ~rında hır (Al gece) yaşanması 1 rek kurutulur. Bunlar bulunmadığı dardlardan 19, 20 ve 21 numaraiı tiplere bir müddet sonra yürürlüğe girer. Nafıa vekfileti Izmiriıı tieart !aaliyeti- · 

• • . lıçın terlibat alırun·dır. O gece Ulmbalar t kd:-J d '""'" . kla Madde 22 H ........ ~ •=pter 'L-aca•"ı · · "b la k :.L•- • vennesı, iki yoley yapılrnast temin cdi- . "i~ ' 1 a ıcue yer e, ""'T'ız ve Lemız topra göre hazu-lnnmış üzümlerin hol ve t.e- - ............. w • un "'S - , nı nazarı ıt.i are a ra mü.ııllu bir ihü-
lccektir. Iktısat Vekilimiz gelecek &e- ~k~, krav~r·a~ renkte! ola~lktır. lyapılmış bir sav tabakası üzerinde miz tatlı .su ile yıkanmış olması şarttır. nw: ~tandaro tipler, topan ve kalburn~h lyaca cevap vermeğe karar venni§tir. h-
ncld mOO. yarışlarında lzınir denizcile-f ~r .. yraml ı a •-~" e yhapı t~ l'" tege-, üzümlerin kurutulması caizdir. Madde 19 - Uer sene ihracat mevsi- harıcınde olarak, evsafını scbcstçe tayın mirin Avrupa ile telefon muhaveresiol 

. . . . • ceoın guze geçn~ı ı:;ın er ur u r- Madde 6 _ Çekirdek.i>iz kuru ·· .. · le · etmek suretiyle hazırladığı tiplerdir. temin il-in t.e''·~'-~L y·-·ı-.1.tadır. Av· 
ruun de faalıyet. göstermesım taVStye · 1 u .. um rı mi başında, nih. ycL 1 Eylule kadar, y~ ,. ~ ~ 
etmiftir. ltibat aluunıştır. ilılıva eden çuv lların gayri safi sıkleti ni rekoltenin icaplarına göre, 20 nci mnd- Ancak, husui: tiplere göre hazırlarun"i rupa telefonuna lzıniı'iu raptedilebil· 

- 100 kiloyu g~enıez. dede yazılı heyet tarafından standard olan üzümlerin 10 uncu maddede yıttılı mesi için devre derecesinin döroc çıka-
}'; • Ü dı'J!.k . Bir Türk f irmaSl Çuvalların kaldmlmas& ve ya inc1irü- Lipledn niunun lcri meydana getirilir. vasıfları haiz olması şarttır. rılmasına ihtiyaç gösterilmektedir. 

eni S rpro U •ryonl mesi gibi ıo:lerde "engel veya kanca kul- S d rd l Madde 23 - HuslLc;İ tiplerde standard Izmir telgrafhanesine bir radyo servisi 
Lo '-' -' b ı ~ ~ tan a tip ere göre ihraç edilecek nizamnamesine göre naraaa ŞU e açtı !anılması ve be.şden fazla çuvalın birbiri çekirdeksiz kuru üzümlerin bu nüınu- tiplere mah.~us numara, isiın ve marka- ilavesi de mevzuu bahistir. Tetkiklere 

. . . . Memleketuntz.le Ingılt.cre arasında it- 1 üzerine konulm:ık suretiyle istif ediLn~ nelere uygun olması şarttır. Ancak yüz· lar kullanılmıyacağı gibi hususi tiplerin bu bakımdan da devam edilmektedir. 
Ikt.ısat vekilet.indcn şclırinuz ticaret halat ve ihracat işleri üzerine çalışmak si yasaktır. de 5 e kadar bir tolerans kabul edilir. L<;im ve markalarının standard tipler Iki hafta ~el gelen kur.anporl(fr ma• 

od. asına -~elen b .. ir tahrira. U.a, yeni ".eşre- '
1
uzere büyük bir Türk {ırması Londrada t r ... fad·d· c 7. - Çekirdeksiz kuru üzüm- H k da . 

1 
i;;in1 ve markaları ile iltibasa mahal ver- kine.sinin tecrübeleri için Ankaradan 

d 1 C!~~.ıı ı..-. eyct, gere stan rd tıp ere ve gerek . k . . . . . 
. ı ~ ~ııx.""u .... ,..on nızamnamesı mu- şube açm~tır. Son zamanlarda Ingilt.crc 

1 
ıerın uzerıne su atılmak suretiyle ısln- h A r 1 .. .h d"I k .. . mıyece surette tesbıt ed1lnuş olma.ı;ı da bır mühendis gelecektfT'. 

cıbınce, verilecek karar esas olmak üze- ile memleket.imiz arasuıda tıcari müna· tdması yasaktır. 
1 
ususı ıp ere gure 1 raç e 1 ece U7.Üm- sartlır. - , 1111111 

erin iızam1 nılubet derecesini de teshil · H i ti ı d h ı · b" • 
re pamuk, ipek, yün ve sair trikotaj sa- sebetlerin inkişafı üzerine şehrimizden Madde 8 - Mtlstahsil tnrafından sa- edecektir. usus P er e er 1angı ır tip nu- Karşıyakada 
nayilne ait. müesseselerde çalışma müd- dığer iki firma daha f..ondra faalıyetle- tılacak üzümlerin temiz. taş.çız., klfi de- martısı kullanmak ya.<;aktır. 

· · · 1 f recede ku L l lk 1 Madde 20 - Yukarıdaki madde muci- Madd 24 II • lipl .. detleri, işlenen maddclc:rin nevi, stok ve rmı genış etecektır. Bir Ingıliz ınnaSJ ru u ın~. sa lJ)\ çöp erinden e - USUSı ere gore çc- Bı·r adam metresı·nı· 
da Istaribulda cube açacaktır. ayrılmış, yabancı koku ve lcı.zctt.en Ari hince standard tip numunelerini ıneyda- kirdcksiz kuru üzüm ihraç edecek ta-

satış vaziyeti hakkında cele malumat "" na ge(irm k · e e he ·h ı k k d k fogiJteredc aranacak her türlü ihraç ve ıs)alıJmamış Olması şarttır. e Uf. r r sene, ili ayet Cirler, bu tiplere mahsus olarak kulla- ıs an f IJe adını 
istenmiştir. maddelcri.miı.in satışını arttırmak gaye- Madde 9 - Işleıne yerleri ve işçiler ~ğustos~ evvel, .aşağıda yazılı yedi ki- nacakları isim, marka, alAmet veya işa-

... • • • • •• • siyle faaliyete geçen fimıa bilhassa ha~kında aranacak şartlar Iktuat Vekll- şıden murekkep bır heyet teşkil olunur: retleri bir defaya mahsu.a olmak üzere bıçakla boğazından 
Mithat Ürel üzüm, incir, fındık: badem, kaysı v~ yaş letınce bir talimatname ile ta)'İn olunur. 

1 
- tktısat VckAleti Kontı-ol memuru, kontrol memurluğuna bildirmek ve bi- [ d 

meyva üzerinden iş yapacaktır. FASII.ı il ~ ~ tkt~t •. V~kilef.i tarafından seçile- rer oliınunesini tevdi etmekle mükellef- yara a l 
Kıymetli g<n doktorlarımızdan B. Mi- Şehrimiz ticaret odasına gelen mallı- iHRAÇ EDiLECEK ÇEKIRDEKSIZ ce uru zum en anlar ild zat, tirler. Dün Knrşıyakada kıskançlık yü· 

tat Orel bir buçuk ayd:ınberi istirahatle ta ·· t ·1· d onlanndan ge- KURU OZOML"'~n.-u VASIFLARI . 3 .. - Ti.ıcaret odasınca çekirdeksiz kuru Kontrol memurluğu, $landard tipi- zünclen bir yaralama hadisesi olmu .. l 1 d 1 buld d"' ma gore ngı ız omıny c..ıu.n Ü ihr 1,, la ... ~... y 
>u un uğu stan 11 un şehrimize len maddelerle Türk ıhraç maddelerinin VE TASNIFI .. zum aca .... ı rı arasından seçilecek mahsus i im ve alametlerle iltibasa ma- tur. Aldığımız mallımata göre, hadi· 

avdet: et.miştir. birbirine rakip olanuyncak kadar ayrı· Madde 10 - llırnç edilecek çekirdek-ıuç uıt, . hal vermedikleri takdirde, bunların kul- se tudur: 
• • • ı • • • • • d ka 5• k · rnJ 4 - Borsaca çckırdeksiz kuru üzüm- la 1---ına müsaad de K kad So... kk dd lık taşıdıkları anlaşılmışlır. Ara a li- ız uru tizü erin, 8 inci maddede ya- . , nıuı~ e e. r. arşıyo a gu uyu ca ~ Dün J 600 gÖC, • te bakımından büyük bir fark müşahede zıh vasıflara haiz olacağı gibi, ç(Splerin- d~n anlar sımalar arasından seçilecek 11eride t dilAl yapıldıkça aynl suretle sinae Hatem sokağında oturan ka .. 

cdılmiştir. Ingiliz piyasaları )•üksck ka- den ayrılmış ve her nevi ecnebi madde- bır zat. muamele ifa olun.ur. sap Hayati evli olduğu halde Örnek 

l 1 d A • lı Tietıret odasmca ve borsaca yapılacak to L •• •• d K" o· "k dd . d men ge di lıteli yiyecek maddelcnnc muhtaç ol- er en arı o nası ve aralarında çürük, ~ - •>ot&U varın. - ~oyun e azım m ca esın e 
duf.'U için, lngiltercye ıhracatımızın art- küflenmiş veya tahammür ct.ıniş tane· 54 numarada oturan Hasan kızı Mü· 

Dün Bulgaristandan Naum vapuriytc ması mümkün görülmüştür.. lcrbulunmaınasışart.tır. Pazar günkü maçlar yesser adında bir kadınla ayni 7'..a· 
Urla tahaffuzhanesine 1600 göçmen gel- Madde 11 - ihraç edilecek çekirdek- manda metres hayatı yaşamaktadır. 
ın~tir. ~ "?rdeşlerimiz vilayeti- B. Asım Tunçay siz ku~. ~~ümlerin i~inde, birbirine ya- Al Ha~ati .~le Müyesserin arası bun: 
mızcle. mahalli mureUeplerine .sevkedı- Şehri . üdd . ·• B As Pışmlf uzum lanelcrınden hisı.l olup sancak k ti• ke dan bar muddet evvel açılmı~ ve Ha 
lecekJerdir. Göçmenler beraberlerinde Tunçay~: a; m~~::~:ıbu~ ~ <toptan~ adıyle bilinen külçeler ve kal- . , u vv e l r a l • yati de Örnek köyü~i metresini 

1300 "'"'~ ... ____ . : .. ı---- 1 d . . 1 ısta b la .,_ .• : bur makinesinden çöplerle karışık ota- terkttlerek meıru aılesı olan ve Ha• 
~ _,,,..,.. .... getinn..,.\:.n.nx. ro eruz vapurıy C n u gı .. uışwr. b • • 2 3 1 ı. 1 "' nd A. ad 

rak düşen ve küçük, elsiz, bozuk tane- "' A t • t • tem so ... agı a ., numar a oturan 

Polo·nya ile ticari münasebatın takviyesi için lerden mürekkep olup ckalbu"9ttı• de- illi - mag Up e mIŞ 1r kansının yanına gelmiştir. 
nilen üzumler bulunamaz. Araları açık olan Hayati ile met· 

V d b • t • .ı_. Madde 12 - ihraç edilecek çekirdek- A reai Müyesaer dün yolda karııla,-a rşo va a ır ıcarer. sizkuruUzümlerdesuıfilrdioksit(S02) teş takım! da Demirsporu mışlarveağızkavgasına baıtamıı-
miktan on binde yedi rüsbetinden faz- tardır. Bu sırada kavga büyümüş ve 

ataşell•gv ı• kuruldu la olamaz. yenerek dömi finale kaldı Hayati üzerinde taşıdığı biçağını çe-
Madde 13 _ Çcldrdeksiz kuru UzUın- kerek. Müyesserin boğazının iki ta-

• - • - • • _, la ler ancak aşağıda yazılı tiplere göre ha- Funr komitesinin tertip etliği altı ku- ?.ayı( düşürmüştü. Oyun 0 _ 4 Ateş ta· ra.ıına sap mıştır. 
Iktı.crat Vekiiletinden ş hrimızdeki aİa- l.lk kabıliyetini haiz bır ıncmlcl:-'!tle ih- zırlanmış olarak ıhraç edilir: lüp tumavasının ilk neticeleri. P..,"'"r gu"- k 1 b . 1 . 

1 
Hadise zabıtaca haber alınmı§, 

, ~ ımının ga e esıy e netıce enmistir. M"" b"J) d rh 1 ı 
kadarlara bildirildiğine gorc Polonya ile ıııcat maddelerimizin layıkıyle tanıttı- a - Standard tipler, 'IÜ yapılan maçllırla alınmL;?, üç kulüp Bu oyundan som-. .\lsancak v~ Üçok k uyhesser ot~mo kı eld e

1 
a memfl e-

ticari münasebetlerimizin takvıyesi ve rılmamış olduğu nnlaşılııuştır. Yine ya- b - ·Hususi tipler. _limlne olm~tur. Elimine olan takım- et astancsıne a m mış ve a· 
bu memlekete olan ihracatımızın ortlı- pıbn tetkiklere göre Tüı-kiyeden Polon- Şu kadar ki, cTopan> ve cKalburoltı> ~kıın.ları sahaya çı~tılar. Daha bir ay yatinin takibine başlanmı§tır. Kısa 
rılması maksadiyle Varşovada bir ticn- yay şiındıye kadar yapılmakla olan ih- denilen üzümler tip kaydından aznde !ar Doğanspor, Oçok ve Denıirspordur. öncesıne kadar aynı hatlarda oynıyan bir müddet zarfında Hayati de ya-

l ~!sancak, Ateş ve Ynmanlarspor takım- la 'lk k 1 k1 1 kal T hk"k d 1 ret ta~liği tesis edilmiştir. Tıcrıret ta- r cat, bazı mutavassıt ellerde temerküz olarak ve 10 uncu maddede yazılı vasıf- oyuncu rın ı a~ı aşma.c;ı zev i o • • anmışhr. a ı ata evam o un· 
şesi b!r hafta evvel f Jiyete geçmiştir. etmiştir. Bıttabi rakip memleketler bu I.:ırı haiz olmalarına bakılmaksız.ın cto- ları dömi final ve {inııl müsabakalannı muştur. ilci takm1 da antrenmanlı ol- maktadır. 

B 1 k ' yapacaklardır. d ki · • b ki h " u ataşe i bilhassa ıhracat maddele- \•aziyettcn azami surette istifade etmiş· panıt ve ckallıuralbı namlariyle ihrnç mn ı arı ıçın c enen ızı gostcı·cmc-
rıınıun Polonya piyasa! rında slırümii- lcrdır. edilebiltr. Fuar komitesi lumavasının ilk müs:ı.- mişlcr, fakat oyunlıırdan daha alakalı Dikili • Ayvalık 
nü temin etmek için IJzım~ len teşeb'>'.b Polonyadaki alakad r makamlar, Po- Madde 14 _ St.andard tipler cnormal> bakası pazar günü Atq ve Demirspor bir oyun seyri fırsatını hazll'lamışlardır. Menemen ... Mura-
ve temaslarda bulunacak. rakip ülkel r lonyanın birçok ınaddelerimıze mahreç v cince• ıumiyle iki kısımı ayrılır. takımları arru.ınd yapılmıştır. Bu oyu- Maçı Alsaneak tnkımı, penaltıdnn ya- · 
nınllarının bu piya . .alarol rev ; bulma- ol.ıbılir. Ezcitmle yaş ve kuru üzüm, Madde 15 _Normal stanclard tipler ıun hakemi B. Fehmınin mazereti do- pılan bir gol farkıylc kazanmıştır. Oçol; .Jiye yolu 
smın ~lerim ~ınp, fıat. ve piya ıncir, mcyv , paLlmut v~ huliisası, mc- 7 numaradan 12 numaraya k--..ı-.r altı '.ayısiyle saha~b bulunmamasından, bız- takımının hücum h:ıt.tı kuvvetli olma- Dk 1 1 

k M 
.uu... i ~i i - Ayva ı ve Menemen ura· 

Ş rtbrı hakkınd ettiril r 3•apa-ak•ır. }' n kökü ve m('ynn balı, susam, deri ve tipten ibaret olup bu tiplere göre hazır- 7 rure bu maçı Mustafa Şenknl idare sına rağmen n--tic yi almakta g çil:miş, dıyc yollarının inşasına başlanmıştır. Bu 
Bu suretle mustehül rin arzulır:ı t ~ b llmumu maddelerimiz bu pıy..ızad::. ge- lanmış i.ıziımler, kutulan aşağıda yazılı •tmi.jlir. bundan istifade etmesini hilen Alsancak- iki yol hami nltı ay içinde ikmal edil~ 

hıt edilerek, Tüı·k ihracat taciri •ıırun va- n ölçüde satılabilır. num ra ve isimlede markalarunış ola- Bu oyun :zam n zaman hararetlenmi~- lılar hücum halbrının tazyikiyle galı- ccktir. Vil"yetçe 16000 liraya ihale edi· 
u:vclten h:ı.ht.?rd r cdılm ı temııı edıle- Ş hrimiz ticaret oda ı dun ihracat ta- ralc. ihraç edılir: l ;c de iki takım için de bir bon puvan ka- biyeli garanti etmişlerdir. j ı"n hava yolları istasyonu iki aya kadar 
c ktır. cirl riyle temas ederek Polon}·a piyasa- No. 7 - Extrİ.'i.5ma Karaburun Sulta uındıracak vaziyette değildi. Bilhassa Stadyum, p:ızar günli tahmin edilen ikmal edilecektir. Anca bir de hava ktı• 
Şımdiyc kadar ~ ıpıl n telkıkl •rden, ıyle ticari miınasel>ut cırı~ın'.$İni tav- n At.eş takımının elemanlarından bir kalabalığı, havanın sıcak olma.,ından 1 lubü tesis edilecektir. Projeleri hazır· 

Pofonyn gıbi otuz be~ n ilyonlu!~. ,lıh- •ye etmi"tır. No. 8 - Kiup Karaburun Sulfanas kaçının takımda bulunmayışı, hatlarını toplıyamamıştır. 1 ı.mmak fü:erl?'dir. 



Fratelli Sperco 
Vapuru Acntası 

ROY ALE NEERLANDAIS 
KU MPAl'N Afil 

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

Zee & f..r0. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
HAMBURG 

RHEA vapuru 18 Ağustosta Anvers 

(Doğru) Rotterdam, Aınstccdaın ve 
li . 

1 
. . "k lacaktır ADANA vapuru 2S ağustosta belde· 

nmburg lıman arı ıçın yu a · niyor.Rotterdam, Hnmburg, ve Bremen 

Olivier Ve Şü. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BİR1NCl KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 

Lllerman Lines Ltd. 
I 

ELLERMAN UNES LTD. 

f' ______ ı::aaı 
@~ 

Pulniol 
GANYMEDES vapuru 5 EylUlde Rot- için yük alacaktır. 

~rdam Aınstcrdam ve Hamburg li- CAIRO motörü 6 eylülde bekleniyor. DRACO vapuru 1 O ağustosta 
ınanınr:na hareket edecektir. 1 2 eylüle k.a~ar .~otterdam, Hamburg Liverpool ve Svanseadan gelip yük 

Eski ve yeni öksürüklere, gö
ğüı hastalıklarına kU§ı, en em
niyetli iliçbr .• 

ve Bremen ıçın yuk alacaktır. ıkaracakbr 
CANYMJfDES vapuru 22 EylUlde ANKARA motörü 21 eylülde bekle- ç • Sinirol 

Btµ-gas - Vama ve Köstence limanları niyor .. 26 eylüle kadar Rotterdam,Ham· LESBlAN vapuru 20 ağustol\ta 
L-.· ük' 1 k hareket edecektir. burg ve Bremen l!manlarına yük ala· Londra, Hull ve Anversten ge!ip 

Sinir buhranlarının ve sinir 
ağrılarının bat ilicıc:hr .. 

Petı-ol Nizam 
·~ın Y a ara caktır. 

SVENSKA ORlENT LlNlEN AMERJCAN EXPORT LINES yük çıkaracak ve ayni zamanda Li-
BARDALAND motörU elveyrn lıma- The Esport Steamabip Corporat.ion verpool ve Clasgov için yük alacak-

n da 1 12 Ağustosta Rotterdam, EXPRESS vapuru 2 eylulde hekleni· Saç dökülmesine, saç bas
talıklarlllA kartı ilini ve fenni bir 
iliçtu .• 

unız o up N k . . .. ._ k b 1 d tır •• 
b_ • r n1a . i yor.. evyor ıçın yuıır. a u e ecektir. 
"~mburg ve tskandınavya una rı ıç n EXMOUTH vapuru l 4 eylülde bek- ALGERlAN vapuru 1 5 ağusto:sta 
l'ilk alacaktır. leniyor .. Nevyork için yük kabul ede- gelip Londra ve Hull için yük ala-

VtK.tNGLAND ınotörü 23 Ağustosta cektir. NOT : Vürut tarihleri, va-
<1S??CS AL 

na d u--b g e tskandinavya E.XlRIA vapuru eylül sonunda b ek-
tter am - .cuuu ur v leniyor.. Nevy<>rk için y\ik kabul ede· purlann isimleri ve nav:un Üc· 

limanlarına hareket edecektir. cektir. 

retlerinin doğişikJiklerindon me• 
tuliyet kabul edilmez. 

CDYNlA motörü 2 EylUlde Rotter- ~ Export Steam~ Corporatioa •·---•441WE'mlml!!l!!mll'lllS!!ll&l!l!l•ll'l•~•rr;ı!!!!llllll!!!::l!!l3D._ı:ıı•~~=m,...ıc!Jllr4~·i*r'~Zh~?-----•ZZlıM:..:l'eW: 
Pare Aktannala Sera Seferler 

dam - Hamburg ve tskandinavya liman- EXCAMBION vapuru 27 &imtosta 

larıııa hareket edecektir. Pireden Boston ve Nevyork için hare· 
SERViCE MARITIME ROUMAIN ket edecektir .. 

16 
Ağ tosta EXCHORDA vapuru 1 O eylülde 

ALBA JULIA vapuru us Pireden Bo ton ve Nevyork için hııre-
Malta ve Marsilya limanlarına hareket ket edecektir .. 
<!decektir. EXCAUBUR vapuru 24 eylülde 

SUÇEAVA 7 E lulde Malta Pireden Bo.ston ve Nevyork için hare· 
vapuru Y ket edecektır .. 

:Ve Mnrsilyaya hareket edecektir. EXETER vapuru 6 1 ci teşrinde 
Yolcu ve yUk knbul eder. Pireden Bo, ton ve Nevyork için hare· 

tlnndaki hareket tarihleriyle navlun

' Iardaki değişiklerden acent.a mesuliyel 

kabul etmez. 

ket edecektir .. 
SEV AHAT MODDETI 

Pire • Boston f 6 gün 
Pire - Nevyork 18 gun 
SERViCE MARITlME ROUMAtN 

BUCAR.EST 
1 Daha fazla tafsi!At için ikinci Kordon- DUROSTOR vapuru 29 ağwıtosta' 
tta FRATELLI SPERCO vapur accnta- bekleniyor. Köatence. Sulina, Galatz ve 
lığına müracaat edilmesi rica olunur. Calatz aktarması T""na limanlarına yük 

/ 422112663 
kabul eder. • 

TELEFON: 4142 STE. ROY ALE HONCROISE 

Paris fakllltesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Memleket lıastanesl dis tabibi 

Mumffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 

DANUBE MARITtME 
DUNA vapuru 6 cyllıldc bekleniyor. 

Belgrad, Novisad, Comarno, Budapeş· 
te. Bratislava, Viyana ve Linz için yük 
alacaktır. 

JOHNSTON VARREN LlNF.S Ltd. 
LlVERPOOL 

INCEMORE vapuru 29 ağustosta beL:· 
leniyor.. Liverpool ve Anvers limanla· 
rından yük Çlkaracak ve Burgaz. Var
na, Köstence, Solina, Galatz ve lbrail 

Haıtalarını her glln sabah limanlara için yük kabul edceektir. 
saat dokuzdan baıbyarak DEN NORSKE M&DDEUtAVSLlNJE 

Beyler • Numan ıade S. 21 OSLO 
BOSPHORUS motörü 28 ağustos-

numaralı muayenehanelerinde ta bekleniyor .• Dieppe ve Norveç timan-
kabul ederler. tan için yük alacaktır. 

Telefon : 3921 BAALBEK motörü 2} eylülde bek-
.. •-••llİİıiliiiiım•••mi .. lırniyor .• Dieppe, Dünkerk ve Norveçli

manları için yük ıJaçaktır. 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde 1Bblmaktadsr. 

Adres: Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINY AN 

• 1 •·. ~ . • 
.•• -, ,. ~ ... .. .., . 4. ı • .. • • • .•• • • -: ~"'> 

DAIMON • 
v antilatorlart 

En son icat edilen bu vanlilalorlar yaıın boğucu sıcak· 
larıodan kurtarır. Masa vanlilatorları üc pil ile çalışır kırk 
iki saat devam eder. Saatta ancak bir kuruş sarfiyatı vardır. 

CEP VANTILATORLARI : Küçük bir pil ile çalışır mü· 
temadiyen yedi saat devam eder. Bilhassa bayanların el 
çantalarında ve ceplerde taşınabilir. Gayet şıktır tavsiye 

ederiz. 
Deposu Sulu han cıvan 

1/J' " •• - • • • • 

TURAN Fabrikaları mamulAtadar. Aynı zamanda Turan 

tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile gnxeUik krom· 

lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan aa· 

htlar için hmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen· 

lelik Nef'i Akyazıh ve j. C. Hemaiye müracaat edinis. 

Posta Kut. 224 Telefon E415& 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

. 
• . . . . . 
• . . . . . 
• 
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FUARI GEZERKEN 
MUTLAKA 22 NUMARALI 
«9 Eylül Baharat» deposiyle etfilbavrn «Türk çamaşır çividi» 

pavyonunu ziyaret ediniz. 

Çünki 
Bütün çe itleriyle, lnymetli hedi}·e!eriyle, ı:;atış yapacak olan 

9 Eylul Bnhtırat d eposu herkesi memnun edecektir. 

Acele ediniz 
aFilbaşı» «Türk çamaşır çividi» nin ikramiye kartlarını he

nüz almamış iseniz derhal depomuza ve Fuardaki pavyonumu· 
za müracaat ediniz. Bu Türk firması dahi aize nadide hediye
lerini lzmirin kurtulut günü dağıtacaktır. 

Balcılar caddesi Nu. 198 TELEFON: 3882 dir. 

•••••••••• Daima Radyolin ....... .. 
Çünki o sızın hem dişlerinizi hastalıklardan hem 

paranızı yabancılara gitmekten kurtarmışbr 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

RADYOLiN 
-~-----=~c--~~: -~·---~ Müstesna bir formülle ve 

.: 

azami it ina ile yapı1dığı ve re-
kabet kabul etmez bir fiatle 

~ satıldığı iç.in yurdda ecnebi 
mamuliıbnın hlk.lınlyetini or
Ladnn kaldırmıştır. Kazandı· • ğı hu rağbet sebebiyle elde hiç 

~ stok bulundurmadığından da 
mütemadiyen taze ihzar olu
narak piya98ya çıkarılır. 

Radyolin kullanınız; sade 
dişlerinizi temizlemek, koru
mak ve güzelleştirmekle kal
mazsınız, verdiğiniz para da 
kendi cebinizde kalmış olur. 

..... 

Daima· RADYOLiN ~ 
SA iM'A! 11Mri? A sa 

Dima sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarJarmda hazırlanan Ju· 

vantin saç boyaları mu%ır ve zehirli maddelerden tamamen Ari 
olup saçlara tabit renklerini bahşeder. 

Juvantln aaç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
Uzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi· 
len renk yıkanmak, terlemek batta denize girmek ıuretiyte de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanleerde ve ıtrıyat mağazalarmda araymız. 

Telefon No. 2422 

es 

ZAFtYET 

KANSIZLIK 

VEREM 

tsT,IDADI 

ROMATiZMA 

VE 
ADEMi 

iktidara 

FEVKALADE 

EYi TESiRi 

VARDIR 

M.Depo S.Ferit Şifa eczanesi 
ucu -- . ·-

Alaşehir üzüm 
opeı·atifinden: 

müstahsilleri ko-

Alo.,ehir üzüm müstahsilleri kooperatifi 25/5/937 tarihli umu
mi heyet içtimaında ~iı'ketin feshile tasfiyesine karar vermit ol
duğundan ticaret kanununun maddeyi mahsusasına tevfikan iş
bu münfeJöih tirket!e matlübu bulunan~ann üçüncü ilan tarihin
den itibaren nihayet bir sene zarf anda tasfiye heyetine müra
caatle haklarım i,bat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

10-17-24 271ifl (1492) 

• 
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Nan kini Sık Sık Bombardıman Ediyorlar 

Birçok ölü yüzlerce yaralı var -
Nankinin gökyararlarından bir kaçı tahrip edilmiş 
Ingiliz donanması için Pekin kapılarında ... 

Daha 50 milyon Sterlinlik fevkalade 
bir tahsisat talep edilecektir 

Çin - Japon kuvvetleri arasında 
şiddetli bir harp vuku buluyor 

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

l\1ussolini Londraya mı gidecek? Tokyo tebliğinde 
Paris, 23 (Hususi)-Ajans Röy-1 

terin Şanghaydan. v~rd!ği ~~berlere ı 
göre, bu sabah Çınlılerın uç bom
bardıman filosu Peipingteki japon 
mevkileri üzerinde dolaşarak bir çok 
bombalar atmışlardır. Bu taarruza 
bir mukabele bilmisil olmak üzere 
Şanghaydaki japon harp gemileri de 
bu sehrin şimalindeki Çin mevkileri
ni ;ürekli bir bombardıman at~şine 
tabi tutmuşlardır. 

PEKiN DUV ARlNDA 
Pekinden gelen haberler top ses

lerinin bu şehirden duyulduğunu 
bildiriyor. B~ da Çinlilerle japonlar 
arasındaki muharebenin Pekin ka
pılarında vuku bulmakta olduğunu 
gösteriyor . 
. Yagçea, Yang Kaodaki muhare
belerde Çinliler muannidane bir mu
kavemet gösteriyorlar. 

NANKININ BOMBARDIMAN! 

Japon tayyare filoları bugün de 
Nankin üzerinde dolaştılar. Tayyare 
toplarının şiddetli ateşine rağmen 
gökyaranlar yanında iki lngiliz ma
ğaza•ına bombalar İsabet etmiştir. 

Bir çoğu ecnebi olmak üzere bir çok 
ölü ve 300 yaralı vardır . imdadı sıh-

rngılı: donanmasından Rode"e!J =1rhlm hi otomobilleri yaralıları hastanelere 
Londr:ı, 13 (Hususi) - •Ne\·s Chro- harda B. Mussoliniyi zıyaret c·tmesinin 1 Programını şu suretle . taksim et- taşımaktadır. Bu bombardımanlar 

nicle> büyilk ihtiyatla kaydedilmesi la-~ muhtemel olduğunu haber \'ermekte- mtkte o~d.uğu söylenrı:ektedır: Nankin halkını Japon yaya karşı kin-
e] b' h b t · t' Bu ha dir Her hırı 7.500.000 )ıraya mal olacak le dolu husumet duygularını körük-:tbımg ~~ ırN" 3 

eber neşrkc m ı ş ır.t 
1 

t - ' olan 4 zırhlı, lx·heri 2.500.000 liradan 
ere gore urcn rg ongre op an ı- !ngiliz ba~vekilinL'l bu l.usı.· hakkı:ı- . !emektedir. 

da Al d 7 kruv~zôr beh<rı 300.000 !ıradan 6 tah- PEK' N ÜZERiNDE sın n sonra man or usunun manev- da lngüterenin Roma sefiri S!r Erıc Dru- ' . 1 
al t k . H'tl . d . . t t~Jbahir, beheri 300.000 liradan 17 torpı- J l p k' h lk h :r arını a ıp ve ı ere ıa cı zıyare mond ile göni~:r.J.ş ('ldugu riv::yet edil· do muhribi. apon ar e ın a ının usume-

lçin Almanyaya gidecek olan İtalyan mektedı'r. d tinden endişe ederek bu şehirde her 
Deniz h;ıva kuvvetleri için e ayrıca 

• 
• 

' !i 

ne diyor? 

• 

başvekili Mussolini İtalya - lngiltere ara- Londra , 22 (AA) _ Peuple gazetesi- 20 yeni tayyare inşa edilecektir. Bun- gün askeri geçit resimlerpi ,Yapıyhor, 
sında yakınlık bulan müzakereleri kolay tayyareler mütemadiyen e;cinin a- Japon askerleri nin bahriyeye mütca!Hk bahisler mu- !ardan başka birçok torpidolar da ya-
laştırmak maksadı ile Londraya uğraya- valarında uçuyorlar. ha yakın temaslarda bulunmak için Japon tayyarecileri tayyarelerini harriri kamaralar içtima eder etmez hü- pılacaktır. 1 -" 
rak ve İngiliz başvekilini ziyaret ede- NEVIL ÇEMBERLA YN VE ÇIN bugünlerde Londraya dönecektir. bizzat tahrip etmiş eraır. kümetin 50 milyon liraya baliğ olan ye- Bunların ~asını bilhassa Amiralbk Ba k 
<ektir. Londra, 23 (ö.R) - şve il !Ki JAPON TAYYARESl Londra, 22 (A.A) - itimada la-f · · aat progr · · t hkı.k:ıt talep resmi mütahassısları da tavsiye etmış' - U k Ş k 

Londra, 22 (A.A) - Sunday Re ere nı ınş amı ıçın a . Neville Chamberlain za ar me- DOŞOROLDO. yık bir kaynaktan gelen malumata 
B. Çemberlayinin önümüzdeki ""nba- edeceğini haber \'ermektedir. !erdir. seleleri hakkında arkadaşları ile da- Şanghay, 22 (A.A) - Şanghay- göre, Şanghay harekatında İngiliz ............................................. R ........ o ...... m ........ a ....... n ..... y ....... a ...... n ...... ı ... n ....... ~ ... d ........... ş .......... p ...... o ...... l ... ı•·t .... ik ....... a ...... s........ :~~i~i;!~J;2i~:~~~~t; :~E;r:i:1t~:d:~~:r~7a~:~~:!t: 

resı Nankın, Nansang ve Yangcen mek imkansızdır. 
üzerinden uçmuşlardır. Tokyo, 22 (A.A) - Asahi ga-

Km! Karol 

--· 

Bay Titüleskonun iktidar mevkiine 
avdeti ihtimalinden bahsediliyor 

T ayyarelerin ikisi düşürülmüş, di- zetesi, bahriye ve harbiye nazırları
ğerleri benzinleri kalmadığı için ye- nın harbin fevkalade masarifine 
re inmeğe mecbur kalmıştır. karşılık olmak üzere sene sonuna ka

dar geçen hafta tahmin etmekte ol
makalesiyle Gogalara Romany.tnın şiın- dukları beş ila altı milyon yen yeri
diki hudutlarını garanti ettiğini söylü- ne cem'an iki milyon yen tahsisat 

Bratyano 
Partisi de Sovyet 
aleyhtarı bloklara 

iltihak etmemek 
azminde bulunuyor 
Peşte. 18 (M.H) - Ruinen dış politi

kasının bir dönüm noktasında bulundu
ğu hakkında (P.L) Macar gazetesinde 
intişar eden bir ba~mcl<alcyi ehemmiye
tine bin.nen tercüme \'e aşağıya dercedi-
yoruz: 

Titüleskonun Karlsbadda muhtelif 
Rumen politikacılariyle görüşerek ken
disinin tek.rar iktidar mevkiine geçme~i 
imkanlarını mevzuu bahsettiği haberi 
teeyyüt ctm~tı.r, nasyonal çiftçiler par
tisinin en radikal cenahının lideri Juli-
us Jlfoniunun da bu politikacılar arasın
da bulunup bulunmadıgı kat'l olarak 
tesbit edilememiştir. Fakat şu cihet 
ı:at'i ve şüphesizdir ki Romanyada umu
mi bir hükümet buhranı değilse de, ne
zaret mevkilerinde kısmen değişiklik ya
pılması aktüel biri~ halini almşıtır. Kral 
Karo! yabancı memleketlerde yaptığı 

seyahatten geri dönmüş ve hemen baş
vekil Tataresko ile müzakerelere baş
lamıştır. Umumi kanaatlere göre bu 
mü1.akereler yakın olan hükümet te
beddülüne taalluk etmektedir. Timesin 
Bükreşten aldığı bir habere göre şimdi
lik yalnız bazı nezaretlerde deği§lklik 

yapılacak ve bu meyanda Hariciye na-

yor. 

1 zırı da değiştirilecektir. Şu halde An-ı azasıdır. Fransa ile olan bağlarını da RUMEN ORDUSU 
kınesko küçük itilaf konferansından ev- çözmemiştir. Romanya Polonya ile de Anwnesko dahi Romanyanın Alınan
vel makamını terkedecektir. Yerine ki- müttefiktir ve bu demektir ki icabında ya ile münasebetini düzeltmeğe gayret 
min geleceği herkesi işgal eden bir me- Polonya Rus kıtaatına geçit vermekten etmiştir. Bununla beraber Rumen po
seledir. Antoneskonun çekileceği ha- imtina ederse Romanya Yolonyaya yar- litikası ve Kral Karo! için bugün Fran
beri tabiidir ki yal:ıı?. mutasavver bir dun etmeğe mecburdur. Fakat ayni za- sadan kat'i olarak yüz çevirip Almanya
kombinezona istinat etmektedir. Ve bu- manda Romanya Çekoslovakya ile de ya iltihak mevzuu bahis değildir. Çün
nun hemen derhal şimdi olacağı kat'i müttefiktir ki bu da Rusya ile Çekoslo- kü Rumen ordusunun Fransız parası ve 
değildir. Fakat hissedilmekte olan hü- vakya arasındaki paktın icabı olarak Çek sililhları ile modernleştirilmesi icap 
küme! buhrrını böyle bir değişikliği gay- Çek ordusuna yardıma koşacak olan ediyor. Şu halde tamamen makıls bir 
ri kabili içtinap kılacaktır. Bu değişik- Rus kıtaatmın Romanyadan geçmesine istikamete mi dönülecektir? Yani An
liğin şimdi mi yoksa birkaç ay sonra mı Romanyanın müsaade etmeğe mecbur kıneskonun güttüğü iki taraflı siyasete 
olacağı ayrı bir meseledir. Her halde olduğunu gösteriyor. Bu fahiş tezadla nihayet verilerek tanıamen Fransız hat
Rumen dış politikası mühim bir karar birlikte diğer istikametlerde de vuzuh- tına mı dönülecek ve Titl\lesko tekrar 
vermek arefesindedir. Antoneskonun suzluklar vardır. iktidara mı getirilecektir? Bu suale 
tuttuğu siyaset umumiyet itibariyle j ITAL YA iLE DOSTLUK -mutad olan ihtiyati kayıtlarla bile- müs-
•!(ayri mahirane> değildi, fakat bu siya- PLANI bet bir cevap verilemez, bazı korkular 
set bir nevi eklektisism teşkil etmiş "e Nitekim Romanya ile Yugoslavya ara- ve mesela Besarabya hakkındaki endi
Romanyanın dostluklarını, taahhütle- sındaki münasebet Yugoslav - Bulgar şeler evvel ve Afur hala mevcuttur. Ba
rini ve temayüllerini gayet karışık hır ve Yugoslav - Italyan paktlarından son- zı dostluklar ve mesela Lehistan ile olan 
tarzda çoğaltmıştır. ra gayet garip bir şekil almıştır. Dob- dostluk bağları kolayca çözülemez. Bi-

TITCLESKONUN YO!ı,UNDAN rıca meselesi dolayısiyle Bükreş kendi- naenaleyh bu vaziyet karşısında «vasat 
AYRILIK sini Bulgaristandan esasta ayrı hissedi- bir hab için karar verilmesi hiç te müs-

Titülesko, Statusquo'nun ve Paris - yor. Fakat Italya ile bir dostluk paktı teb'ad değildir. Bu takdirde kat'i bir 
Prag - Moskova hattının muhafazasına aktedebilmek plfuı.ından vazgeçilme- statüko politikası gütmek, bolşevik 
şiddetle taraftar olduğu halde Antenos- miştir, ama Rumen dış politikasının ana aleyhtarı cephelere iltihak etmemek, In
ko bu hattan hayli ayrılmış ve Rusyanın meselesi bununla da halledilmiş olmıya- giltereye daha kuvvetli bir tarzda isti
müdafaasına karşı Romanyayı masun caktır. Bugün muhtelif sağlar yani Go- nat etmek varit ve mevzuubahs olur. 
bulundurabilecek münasebetleri tak- ga Cuza partisi ve demir muhafızlar Ru- Söylendiğine göre bu yolda bir siyaset 
viyeye çalışmıştır. Bu münasebetler men politikasında radikal bir değişiklik gütmek tizere Vaid - Georg Bratianu 
arasında Lehistan - Romanya dostluğu yapılmasını, P:ıris ve Pragdan büsbü- grubu hükümet mesuliyetini deruhte 
ilk safda gelmektedir ve bu dostluğu tün yüz çevrilmesini ve kat'i olarak Al- etmeğe karar vermiştir. Başka bir imkhl> 
muhtelif istikametlerde derinleştirmeye manyaya iltihakı teklif ediyorlar. Bu ve ihtimal da vardır ki o da Sturadza 
Antonesko hakikaten muvaffak olmuş- teklife muarız olanların Almanyanın sarayında nationalzarnist bir hükümet 
tur. Fakat bu suretle Rumen dış poli- A vrupada statilko aleyhtarı politika gil- teşkili ve Titüleskonun tekrar hariciye 
!ikası halli güç olan muhtelif problem- denlerin alemdar olduğımu ileri sürerek nezaretine getirilmesidir. Bunlardan 
!erle karşılaşmıştır. Romanya evvel ve yaptıkları itirazlara karşı Goga parilsl hangi istikametlerde yilrümeğe karar 
6hır küçük lti!Mın ve Balkan lttilakının Hitlerin §ahsan ve Rosenbergin maruf verileceğini bugünden tayin müşküldür. 

istemekte olduklarını haber vermek
tedir. 

BiR JAPON RESMt TEBLlôl 

Tokyo, 22 (A.A) - Tebliğ: 
Ağustos gecesi Şanghayda Y angt

sepoo mahallesinde japon deniz ih
raç kuvvetleri Çinlilerin şiddetli bir 
taarruzunu dört saat süren bir çar· 

pışmadan sonra geri püskürtmüş
lerdir. 

21 ağustos günü japon tayyare
leri sabahleyin saat 5 te Hangcende
ki askeri tayyare karargahını bom
bardıman etmişlerdir. Atılan 14 
bomba hedeflerine vasıl olarak han
garları, bazı müştemilatı ve bir kaç 
tayyareyi tahrip etmişlerdir. 

Ayni gün sabah saat 6,30 da bir 
japon filosu Nankin civarındaki as
keri tayyare meydanlarını bombar

dıman etmişlerdir. 13 Çin tayyare
siyle bir kaç bina tahrip edilmiştir. 

Cereyan eden hava muharebesi 
esnasında bir Çin tayyaresi düşürül
müş ve bir japon tayyaresi harap ol

muştur. 

Şimali Çindeki askeri vaziyette 
bir değişiklik olmamıştır. 

Tokyo, 22 (A.A) - Sovyetler 
Birliğinin yeni elçisi Tokyoya gelir 

gelmez gazetecilerin suallerine ~~
ruz kalmış fakat Sovyetler Birlıgı
nin Çin ihtilafındaki hattı hareketin
den bahsetmek istememiştir. l 

Bununla beraber elçi Mareşa 
Blucherin harici Mongolistanı ziya
ret etmesi muhtemel bulunduğunu 
teyit etmiştir. 
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J3cya• saray 

Fevzi 
' 
ak a 

l'""ugoslavya manev-
ralarında bulunına 
üzere Zağrebe gidiyol 

İstanbul, 23 (Husutl muhabirimiz
den) - Genel Kurmay Ba.kanımız l\l -
re al Fevzi Çakmak Yu..,otlav orduları-

nın mancvralarındn hazır bulunma1 
üzere 19 EylCtldc Zagrebc ·gidecek ve 

eylUI sonuna kadar Yugoslavyada kala
caktır. 

Mosokva, 18 (H. M.) - lzvestia, ll1akkın tanınması gibi bir proje\' n' de lst1"es - Sam-Paris 
i\merika Birleşik Devletleri Hariciye na- istilacı~arm .hur !.atta bulund~k!arı ha- ı , 
ı.ın Hüll'ün 16 temmuzda gazetelere lvalilerın tesır sahalarına taksunı )olun- Hava yarışında Jtal
yaptığı bey nntı etrafında beynelmilel daki bir teşebbüs değiştirebilir. 
icmal kısmında cSulh prensipleri ve hn- IHTILALCILERIN HÜCUMLARI yanlar birinci ge/difer 
kikat• başlıklı §Öyle bir makale neşTe· ı lhtil:llcileıin 1n~iliz gemıkrine yaptık- Paris, 23 (Hususi) _ !stres _ Şam _ 
clilmektedir: . ı larJ son hücwn hile bu hakikati isbata d ı•-1 

1 Paris nrasındnki hava yarışın a LaJyan-clspanva ve şimali Çinden nlmma ı:.t ı kafi canlı bir mıuıldir. Bi.itiin bu pakt- h 
.; lar birinci gelmişlerdir. Fransız ava olan haberler, istilacıların hükümran hu- lar bu kadar a~iktır oldugu halde, ist.i-

lundukları her iki mmtnkada yeni bü- }acılar kendi yollarında beynelmilel knt'i nazırı adına olarak müsteşar Andraud 
yük hadiselerin tevlit etmekte bulundu- munialara tcsadi.if etmemektedirler. On- dünkü pazar günü bu yarışa iştirak 
ğuna delalet etmtktedir. Alman ve ita!· ı ıarca clcvlt.t sulh istediği halde, üç dev- eden tayyareciler şerefine bir ziyafet 
yan orduları merkeze cephelere s~vke- let zorla onları harba sokmıya uğraşı- vermiştir. 
dildikleri ayni giin Ye a)'nİ saatte. Japt'n 1yor. Doğrudnıı doğruya gözünün icinc Müsteşar bu münasebetle irat ettiği 
kıtaatı da Beypin havıılisinde teınerliiz 

1
1.>nkılına ı l<lzıml{elen hakikat işte bu bir nutulcta ltalynn tayyarecilerini tak

ettirilmektedir. Alman ''e İtalyan ta,>· merkczdl'dir. Barış prensipleri uğrun- dir ederken şunu demiştir: c:Biz muznf
yareleri bitııraf gemi~eri bombnrdı?1an I da pratik mücadele yolu, :meal~ mevcut feriyetin daima bize ait olacağını jddia 
ettikleri nyni saatte, Japon askerlerı de paktlara doğru kıymet biçmekle açıla- edebiliriz. Fakat bilmeliyiz ki muzaffe-
Şıınghavcfn ve diğer Çin şehirlerinde., ye- ,bilir. Litvinof, Hull'ün be,·anatına ver- d vild' - ~ .; riyet bir inhisar ınataı eg ır.> 
ni yeni fesatlar çıkarmaktadırlar. ) azık diği C(.;\".:ıpta, Sovyctler Birliğı barış 
ki. harbi körükleyici ve hazırlayıcıların lprcnsiplc>ri etrniında yalnız propagnndn Bir Belcika kıslasında 

anyanın 
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urumu 
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Pnri~, 23 (A.A) - Çin • Japon ihtilfıfı hakkında Cko dö Mutlnkiyetle idare edilen devletlerin diktatörlüğünü mÜŞ• 
Paris gazete i diyor ki: terek emniyet sistemine ithal etmek ümidi veya çaresi vaı 

Almanya Ispanyol asilerine yardım ettiği gibi Japonlara mıdır? Bu devletler müşterek emniyet tabirinden hoşlan 
da yardım edecek midir? Bu sualime cevap vermek için eli- madıkları için bunun yerine Avrupanın heyeti umumiyesin· 

de devamlı bir sulh temin edecek .sistem tabirini de uı. rnizde henUz ltlzım olan elemanlar yoktur. Her halde bu iş-
lanabiliriz. Yegane mesele budur. Mussolininin nutku hı. le oynnnncak oyun tehlikeli olacaktır. 
meseleyi büsbütün karışık bir hale getirmemiştir. Ve buru 

EMNiYET SISTEMI da şükretmek lazundır. Fnkat pek yakında nikbin olmadar 
Petit P.arisien gazetesi Mussolininbı nutku hakkında şöy- Duçcnin bu mt-selenin hı:ıllini hazırlmnış olduğunu idd4ı 

le yazıyor: etmek te müşküldür. 
.................................................................................................................................... 

Müttefiklerimizin intibaları 

goslavya G. urmay 
a anın • 

"Kahı·aman Türk ordusunun misafiri olan 

Macar - Avustuı·· 
ya başve.killeri 

görüştüler 
Viyana, 22 (A.A) - Macar ba~ 

vekili Daranyi Salzburga hareket et
miş, oradan da Stielgene giderek 
Şuşnig ile görüşmüştür. 

bu önüne geçilmez fanliyetleri karşısın· ! ) apmakla kalmayıp nyni zamanda Amc- 1 k 
da sulh taraf torlarının hayret edilecel: rika Birle~ik d vletlcri hükümcti ile is yan Çl Kfl ... t bizlere her f ırsaff a gösterilen 
pasifliği H çekingenliği göriilmektedir. 1 Sovyet lıi.ikümdi arasında tam bir mu- Anvers, 23 (Hususi) - omunıs par-

iyi haber alan mahfeller bu ziya· 
reti Avusturya ile Macaristan ara· 
smdaki siyasi snhada gerek e iki 
memleket ricalini birleştiren dostluk 
bakımından mükemmel olan müna
sebetlerin yeni bir tezahürü addet
mektedirler. 

tatbik mevkiine geçirilmemektedir. Bu 1 sipleri hayatn tatbik bile etmektedir. ma. ı uzerıne Delçıka kışlalarından hı- Ed' 
22 

(AA) A d 1 
En iyi düşünce ve prensipler dahn hfıld. . tabak·t mevcut bulunan mezkur pren- tisine .. ynz~lan bir .neferin ceznlandırı~-ı hararetli hüsnü kabule teşekkür ederiz.,, 
nhvnl ve keyfiyet, hnli hazırda Hüllün 1 Umum barış prensipleri hakkındaki be- . d b ' . l l t' b nöstcnnis ırne, • - na o u 

rm e ır ısyan tnre te ı 3Şo :ı:· Ajansının hususi muhabiri bildiri-
16 temmuzdıı yaptığı . b~y.anatı n.etic:- yanat J?ek büyük kıymete malik ve lıer tir. Yüzdvn fazln nsker bu ayaklanma-

h d 1 d . 'yor: tinde teza ür e en vazıyet 1 e ta vır e 1• türlii dikkate lfyık ise de, lukin yalnız 
ya i..o;;tir;:ık ettiklerinden wçhıları tevkıf Ecnebi heyetler genel kurmay baş-

lcbilir.> böyle bir beyanatta bulunmak l.:'ıfı de- etmek i.ızerc jandarma müduhalcye mcc- kanı.en kıdemlisi sıfatiyle Yugos-
HOLLON BEY ANATJNA 3 7 DEV- ğildir. Daha ınlıhiıni varsa, o da barış 
LET ~ ASVIPKAR CE:' ~p VE'.RDl prensıpluinin haynta tatbiki için pratik bur obnu!>tur. 34 nsker tevkif edilmiştir. lnvya orduları genel kurmay başka- 1 Muharnr bu noktada Hullun beyana- mücadcl nin vapılmasıdır.> J nı general Nediç Kazım Diriğe şu 

Levanevsk· ala 
bulu amad 

Araştırmalara devam 
olunmaktadır 

B 1 d 1 b . . • " ransaua nutukla mukabele etmiı:tir: tJ SoV) etler ir iğin e nası vır ~nı~m'ı• lzv füının yın ayni ni.ıshasında Sov- ~ 
) et , e takdirlerle karşılandıgl. Lıh,n('I· "etler Bı' rligi lJ•itdafaa hull:: koın~ri Q l . Ekselans, 

b .; rman yangın aJ l KoJleklcrim ve kendi namıma bu-lun verdıği cevap~a ~czkur ey nn:ta Sov.r tlt• Birlı • Marcş::ılınıft 1 )ve 146 
mcvzuubahs prensıplerın barışın tabım num:.u.ılı c>mıı·rıamdcri n('q·cdilmektc- coğa[dı rada Edirnede gerek tarafınızdan 
knbul etmeuiği ve kolll"ktif emni,>ct d' . • • . gerekse bütiin Trakyada halkla te-

f d ~.1 ıı l ır. Pnrıs, 23 (Hususı)-Aıx En Provcncc mas ettig·ı·m her yerde bize gösteri-hakkında Litvinof tnra ın an ını et t:r 1 1 
Meclisinde ileri sürülen prensiplere ll}· JSl~. kralı - hnvali.c;inde hUyUl:: bir orman yangını len hümü kabulden dolayı size sa-
gunluğu ve Sovyetler Birliğinin umu'l1.İ il başgöstcımiştir. Hasarat büyüktür. Bir mimiyetle teşekkür ederim. Vilaye-
bnn~ın müdafaası içjn alınacak herhna- • J d başka ynngın Marsilya - Provence rnd-

1

1 
tinizin vaziyeti ve kalkınması için 

gi bir pratik tedbirlere işt.irnke hazır bu- n ı şan an ( yo istasyonunu tehlikeye düşürmüştür. Cümhuriyet Hükumetinin aldığı 
lunduğu hakkında mütııliıası~ı se~d ~e lskenderiye, 23 (A.A) _ Kral Halk yangının söndürülmesine yardım tedbirler hakkında tarafınızdan ve-
Hüllün beyanatına 37 de,letın tııs·vıbbr Farukun nişmılnnmış olduğu haber ediyor. Var'da bir orman yangını bir- rilen müessir izahat dolayısile de 
cevaplıır , erdiği halde Almanya, İtalya .1 kt d' çok köyleri harap etmiştir. size müteşekkirim. Bu manevralar 
~Jço~~~d~~u~v~'v __ cr_ı_m_e_c_ı_r_. ________ ~-------~-~~~~~~~~~münn~~~k g~d ~ffi~tin~n 
rnekten çekindiklerini kaydettikten sorı- • k. .. cek bir kısmındaki kısa ikametimiz esna-
ra makalesine u suretle devam etmek- ÇJÇ sında bu siyasetin müteaddit ve me-
tcdir: • • sut neticelerini müşahede etmek fır-

BlR SUAL sahnı bulduğumuzu ekselansınıza 

•Bu vnzi)et karşısında şöyle .bir ~~l 1 kı· Mehme arasında aylaşılamı- söyl:mekle bahtiyarız. 
'arit olmaktadır : Banş prensıplcrının •• ' Bır çok kas~balardan ~eçerken 
hayam tatbik edilmesi hususun.da ne gi- 1 ya " ime t y Üz un den çıkan vak'a pek enteresan hır manzara ıle karşı-
bi tedbirler alınmaktadır? Cıhanın en • ft laştık. Bu kasabaların yansı uzun 

büyük devletleri, düny~nıdn. hher hka~gi bilr 1 Iki:sinin aclı da Mehmet... Yalnız 1 Mehmet geliyor, öteki Mehmet te karı· asılrlarda meydalna gelmf işdyar~~ı idsae 
l:ö•esindeki hasmnne cıd ı nre at ya - . u· F ka v ya ntz son sene er zar ın a vucu 

" k b arada paylaşılnmıyan bir Nimet var ... sını ıs yor. a - t aldıgı cevap şu: t' ·ı . l kl b be b · 
nız bu harekat sahasının ·om§USu u- ge ırı mış o ma a era r u yem 
1 ı d v·ı b'"t" 1 k tl . 1 Nimet dedik ... Bu bir kndın ismidir ve - Arkadaş ... Bu kadın seninle alaka- kısım ilk kıs d"n dalla çok mamur-unan arın egı , u un mem e e erın . . . . V k . . ım ... 
menfııatlerine dokunmakta olduğunu Mehmetlerden birının metrcsıdır. c sını esnıış ve arbk benim olmuştur. Bı- dur. Bu kasabalarda en güzel ve en 
nnetmektedirler. 3 7 de,·letin fikri de iki lVIchmel ::ırosında münazaalı bulun- naenalcyh, sen bu kadınla badema meş- büyük bina son seneler zarfında ya
bu merkezdedir.. Halbuki, üç istilacı duğu . içindir ki mesele mahke~~ye gul olma... pılan mektep binasıdır. Her kasaba
dcvlctin c:hasmııne ciddi harekatı> hiç aksctmış buluı·ımak~~ı:. Iznh ede~. Bu cevap Mehmedin kafasında bir da şimdi son zamanlar zarfında vü
bir maniaya maruz kalmaksızın inkisaf 1 Mehmetlerden .b~ısıyle.. ~n. ~~met şimşek gibi çakıyor ve hemen belinden cuda getirilmiş güzel bir okuma oda
ctmektedir. Ni.ıfuz sahibi hükumetlerden metres hayatı gcçırıyor, gunun bırınd~ çıkardığı biçakla Mehmedin Uzerine hü- sı vardır. 
biri be~ nclmilel taahhiidata hürmet, bu Mehmcdin Dulgaristanda Kırcaalı cum ediyor. iki Mehmet öyle bir kan- Ekselansınızin verdiği kısa izahat-
b ' . k . f b kasab ına gitmesi icap ediyor. Fakat . . t " f l' · h h d eynelmılel hukuku ta "ı,> e tara tarı u- . . şıyor kı hıç kimse ayırmağa muvaffak a umumı aa ıyetın er sa asın a 
l w .k d. . · · Bn Nımctı nt' wıpmalı? rfed'l tt bah undugunu ve ı ·usa ı emnıyetı l"mın · · _ olrunıyor. sa ı en muazzam gayre en -
edici tedbirlere adık kaldığını bildir-! O zaınnn ortaya diğer Mehmet çıkı- Bir aralık . d' B N' t' il' i setmese idi bile bu bir kaç bina Trak-

J Ik' M h 1 "t d b . kdi"'rc • ' şım ı n. ıme m sevg ıs kall • . . T·· k' mektedir. 37 memleketin hükumet eıi yor. ı • c met er, o e en erı ye g - olan Meh t a·v 11,ır hm d' b lk d yanın unması ıçın yem ur ıye 
.. t d kl . . b 1 d 1 nu me ' ıger .ı.c e ı n on an h"'k"' . . . k'" k b 1 b"' bu prensipleri tamamiyle tasvip etmek- rım anı ı · arı ıçın, u ıususu a rn • v v u umctının ın ar a u etmez u-

Moskova, 23 (AA) - Hükümct ko 
misyonunun 22 tarihli tebliğine göre 
Levane\'Skinin ton aresindeki telsiz pos. 
tasının mcvcesi üzerinden tekrar baz 
iıiarctlcı· alınabilmiş ve fakat yalnız bir
kaç harf açıl bilmiştir. Bu tayyare tel· 
siz postasının alıcı makinesinin snglan 

Yugo:Z:·v Erkanı harbiye Reisi olduğu nnlaştlarak kutup telsiz istasyo 
General Nediç nu alınan nrnştırma tedbirleri hakkındı 

güne" birkaç defa tayyare mürettebat 
Edirnedeki ziyafetten ~onr~ ecne- için n<'şriyat yapmaktadır. 

bi misafirler heyetleri reıslerı umu- ı Vilkins'n tayyaresi Kopennin nehri 
mi müfettiş general Kazım Dirikin 1 nin ağzın.ı vannı5hr. l\'Iatziunskiniı 
makamına uğrıyarak kart bırakmtş- ı tayyaresi Nord\'ick ynkınindeki Kolev 
!a~ ve sonra ~ırasi~~e .Selimiy~ c:ami- nikofda kaıa::ra inmi~tir. Go

1

lovineni. 
mı, Oçşerefclı camımı, Saray ıçı me- tayyaresi Obe üzcıinde Kary de kara 
siresini ve jandarma mektebini ziya- ya ınınıştir. 
ret etmişlerdir. Fnirbaııksdnn alınan malumata gör 

Heyet erkanı mektebin bahçesin- Mattarne havr.da benzin verecek olnı 
de Mareşale, Orgenerale, diğer ordu tayyare sis yüzünden Fairbanksnin ' 
erkanına ve general Kazım Dirike mil cenubunda mecburi bir ini yapar 
veda ederek Edirncden ayrılmışlar ken ha.sara uğramıştır. Kimseye birşe~ 
ve halkın bitip tiikenmiyen alkışları olmamıştır. 
arasında yola çıkmışlardır. Krasin buzkıran \'apuru ağır buz ta 

Şehrin kapısında gene müzika ve bakalanndan çıkar. k kendisine kömü 
jandarma kıtaatı ihtiram resmini gctirmekt olan B hring boğazını geç 
yapmıştır. miş bulunan Miko)an vapuruna 71 de-

Heyet, Havza, Babaeski, Lüle- r ce batıy;ı doğru ilerlemektedir. 
burgaz, Muratlı yolu ile ve bu kasa- Cenelef sefer heyetinin tayyaresi duı 
balar halkının büyük tezahüratı ara- kontrol uçuşları yapmışlardır. Tny 
sında T ekirdağma dönmüş ve yirmi ynrclerin mükemmel bir halde olduk· 
onbeşte iskeleye muvasalat etmiştir. ları görülıntistür. 

-tcdirler. Lakin üç istilacı devl<'t en mli-
1 şuyorlar ve Bn. Nimetin öteki MC'hmet a~~ı tacRgı sıra.da; aman yandım! fe.r: yük bir eser vücuda getirdiğini is

him beynelmilel t nhhüdntı ihlal etmc!c- 1 nezdındC', Kırcaalidcn nvdct edinceye ya ıy e Melunedı bırakıyor ve kendısı bat etmeğe kafi gelirdi. Kanaatkar 
te, b yndmilcl mukııvcleleri hiç~ sın - kadar emanet suretiyle kalması ve bu de pestil gibi yere seriliyor, fakat diğer cahşkan "\'e vatanına en derinden G 1 • " 1 • • d • 
ınakta ,e beynelmilel ticaret )'ollarınd.1 1 Mehınct tarafından infak ve iaşesinin Mehmedin sol serçe parmağı bu boğuş-- bağlı bir halk kütlesi bu eserin vü- örüşme eri S3ffi) }) Oa V3 JÇJll e geçtJ 
korsnncasına hnreknt tertip etmektedir-

1 
temini muvafık ve tasvip edilerek Meh- ma sırasında kınlıyor. cuda getirilmesine yardım etmiştir. -----------------

ler. Bu aöy]ediklcriınizde zerre kad ır 1 
met Kırcaaliye gidiyor ve Bn. Nimet te işte Bn. Nimetin, çifte Mehmetlere Halk orduya karşı hissiyatını bu Bükreş, 23 (A.A) - B. Hodza Bu mülakat hakkında Bükreşte hi~ 

rnübalfı~a yoktur. Bu yaptığımız mukn-
1 
öteki Mehmcdin nezdinde emanet su- nimeti!... manevralarda onu heyecanla karşı- ·ıe B Tatareskonun mülakatları bir tebliğ neşredilmemiştir. 

~eseleri diğer bir çok misaller] tevsi c•-
1 
retiyle bırakılmış oluyor. Mesele an- nu davanın duruşması çok enteresan lamak suretiyle ve büyük bir devlet llakkı~da tafsilat gelmeğe başlamış· iyi malumat almakta olan maha· 

rnck kabildir. ılaşıldı değil mi? olmuştur. Mehmetlerin ikisi de kırk reisiyle hükumet mümessillerine tır. Bu mülakatlar B. Hodzayı Sig- fil bu 1?1ülakat esnasında Çe~oslo-
F~ist dıplumatların attıkları her ad1111 Aradan bir müddet geçiyor, Mehmet beş yaşındadır. Bn. Nimet tc kırk ya- karşı bağlılığını da onları daima dos· hete getirmiş olan salonlu vagonda vakya ıle Romanyanın muhtelıf sa• 

Japon emperyalistlerinin yaptıkları Kırcaaliden avdet ediyor \"C emanet su- şından a~:.gvı bulunmamaktadır. Du- tane ve içten alkışlarla karşılamak .k. l f ki' d k halardaki teşriki mesaisi meselesinin 
h b l ı d' - r- t" I •• d' B .. d ı ı uzun con erans şe ın e vu ua tk'k d'ld•v• • b "]Ak t er bnv-.nat (dcklfırasvon), arısın ta c- retiulc bıraktıg~ı digv'er ·Mehmet nez ın- sure ıy e goster ı. u tesanu ve d b be te ı e ı ıgını ve u mu a a ne. 

~.,," " • t " ruşma sırasında tnraflar, bütün kabahati gelmiştir. iki devlet a amı era r- • . . R Ç k l l Vıyesi hakkında Hull'ün beyanatında deki Bn. Nimeti çağırıyor, fakat rşlmi- 'TlÜtekabil·emniyetin neticesi olarak . B k . h d tayıcının omanya - e os ova ey 
ı yckdiğerinc atmışlardır. T n iv nya Ye u ovma u u 

lirzolunnn prensiplere taban tabana zıd- yor. Bu da ne demek? Metresini temelli ~a halk bizi büylik bir sempati ve ede dra sı ah . l d' - münasebatı ve kiiçük itilafın müte• 
dır. Her ycııi gün, Hull'ün cHasmanc ı olarak Mchmcclin yanına bırakmadı ya? Kat'i raporlar alınmış, hadisenin şa- misafirperverlikle karsılamast kah- un a seya at etmış er ır. . kı d 
..... .. d 1 k b l k t h B 1· b b dil i til bitleri dinlenmis ve dtin de karar veril- T k d ~ f 1 B H d 'l B T k d san it icraatı üzerınde pek ya n a ... usa eme er vu u u an veya vu ·u e - unca sence ır era er ye er, ç er, • raman ür or usunun misa iri o an • 0 za 1 e · arares 0 ora a • · · d k h } f 
ı.k d mi tir. mesaı· nazırı B N' t t f d ıcrayı tesır e ece surette a ve as. ı esi me\cut her hangi bir vaziyet, bil- gez iler, tozdular ..• Gelmemesinin se- bizler hakkımızda her fırsatla göste- · ıs or ara ın an ledilmiş olduğunu temin etmektedir-
tUn milletlerin hukuk ve menafiini ha-ı bebi ne olabilir? Bu karara göre, hfıdiscde ~ik kabul ?'ilen hararetli hüsnü kabulden dola- karşılanmışlar ve bazı davetliler ile ler. 
lcld r eden veya ciddi surette haleldar Mesele çok basit... Bn. Nimet, cma- edilerek Bn. Nimetin ilk kocası Mehmc- yı gerek Ekselansınıza ve gerekse bir düzüne kndar otomobile binerek •-
c debil cck vaz.iyet demektir> yolundaki neten bırakıldığı Mehmetten hoşlanmı~. din tenzilcn on sekiz gün hapsine ve tcv- f rakya ahalisine teşekkürlerimizi dağlara gitmişler Ye orada açık ha- Bir /ta/yan zırhlısı 
t<izlcrini t l it etmektedir. Artık ba .. la-

1 
ilk kocasına gitmek istemiyor. kiline mahal olmadığına karar verilmiş- tekrar ederken kadehlerimizi güzel vada bir öğle yemeği yemişlerdir. 

tnış bulunan istil:ının bütiin sulhperver Fakat Mehmet bırakır mı bakalım y~? tir. vilayetinizin ve ahalisinin refahı için Öğleden sonra Borshaya avdet derhal denize indirildi 
!nem] ketleri tclıdit etmesi gibi en bü- Mehmet gece çakır keyf oluyor, Ni- öteki Mehmet, bu karardan çok mcm- kaldırıyorum. edilmiştir. Gece B. Hodza Roman- Ceneve, 22 (A.A) - Vittorio 
~Uk faktı, ne bir ademi müdahale gös- metin bulunduğu evin yanındaki bir nuniyct duyarak salonu terketmiş ve Edirne, 22 (A.A) _ Anadolu yadan ayrılmıştır. Vcntonun eşi olan Litorio zırhlısı 
~rişi, ne bir bitaraflık dünyası, ne bn- 1 odayn geliyor. Ve kendisine- emin olarak merdivenleri dörder dörder atlıyarak Ajansının hususi muhabiri bildiri- lki devlet adamı birbirlerinden bu sabah kral ve kraliçe ve prenslo-
tışı ihl 1 ediciler üzerinde her hangi bir bıraktı(:ı ndaşı Mehmcdi çağırtıyor. sevgilisinin ~·anına gitm~'ltir. yor: ayrılmadan evvel kucakla§mı§lardır. rin huzuriy le denize ind irilm i t ir, 
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• • ;:ıc:a;:: beyazlardan ikrah ettiklerini bili
rim, diyordu. Fakat güzel bir vaha anlattılar 

ğu eve götürecegim. O zaman gözü açıl
mış olacak... Tedavi biraz sert olacak
tır. Umarım ki Jerar buna cesaretle 
tahammül edecektir. Fakat yine tered
düt ediyorum. O haldedir ki k ederden 

milyon 
bulmak ıçın 

Bu suale Flavi şu cevabı veriyordu: 
cHiçbir şey, bayancığım. Siz.in cazib: 
nizin tesiri olamaz. Bir adam bu tuzaga 
tutuldu mu, sıhhatini ve aklını kaybet-
meden paçasını kurtaramaz.> 

Sonu gelmiş olan mektubu elinden canına kıymaz mı diye düşünüyorum. 
bıraktı. Miğferin dibini aradı. Burada Bu hale düsmesi deliliktir. Bunun için 
en son gelmlş bir zarf daha vardı. Afis Çinli kadın!; uşak sahnesini bir tayyare
umuml bazı mü!Ahazalarla söze başlıyor- nin hareketi günü kendisine gösterecek 

ve onu beraberce Avrupaya alacağun. 
du: 
cSarılann beyazlardan ;krah ettikle- Dostum da müdahale edecektir. Bu te-

rini bilirim, diyordu. Fakat bana güzel şebbüste benim müttefikimdir .• Jerar 
bir vak'a anlattılar. Size de nakletme- ne kadar hasta olursa olsun bu yüksek 

makama mukavemet edemez. Çabucak ]iyim. Bakir ormanları kıyısında Ton-

Burada size Amerikan ori
jinalliğinin nerelere kadar git· 
Cğini gösteren canlı bir misal 
veriyoruz. 

Amerikada bir serbest izdi· 
vaç müessesesi kurulmuf, he
nüz bekir olan yirmi milyon 
Amerikalı kadına koca bulmak 
üzere faaliyete geçmİ§tir. Cemi
yetlerinin fikirlerini meydana 
koyan bu yazıyı okumak sizi 
hem eğlendirecek, hem de A· 
merikada izdivaç mevzuu hak
i< ında bir fikir verecektir. 

kinll bir kadınla birlikte yaşamakta olan afyon itiyadından kurtulacak ve bura-
Fransız memurlarından birisi ağır has- nm nefis, fakat hain güneşinden uzak- cSeluıoloii• adlı Amerikan mecmu-
ta ··~er. Birkaç "'at içinde karaciğeri laşınca Avrupadaki aşkına dönerek yine aoı fu garip satırları yazıyor ı 

mesut olacaktır. Cesaret ve ümit dos- di pe müth~ sancılanır. Her imdattan Ana olmak, çocuk doğurma en ·-
uzak bulunuyorlar. En yakın şehir dört tum. Zafer bizi:n olacaktır.> ııesini daiına muhafaza etmek. nihayet 
gilnlük mesafede . .. Çinli kadın bu be- Flavi mektubu katlarken kendi pro- ailenin değeri çok. meşkUk muhiti için· 

b ğlı olacak onu sedye ile şehre jelerine engel olacak gibi görünen bu de hapsedilm~k. yeni kadın için nıiit-
yaza a ' Afis B b k Am ik küf·· 1 
"doğru na1clettirmeğe kalkışır. tlkin her . 0 1:' .0~ 8.111 

": . a ur e- kfil bir .dava olarak kalıyor.. izdivaç 
1 ı ·ıt· " ·· u·· gu .. nü hamalların rınden hırını savurdu. Kimin muzaffer mu"•••e•-ine seve •eve girmek ceoare-

garabetleri 
20 

ıey y gı ı . uçunc - .. .. M d l - ~- N k b 
tah ül. il kalına tı. Zaten hasta olacagı yakında gorulecektL Uca e e 1 k d b"" ··k b" ""Y°'" taıı ir maıı.uıra D\,lŞ tini gösteren erin ye Unun a uyu ır 

anunil lm t artık Sedyeyı· yol ke- insiyakını takviye eden ve kendisine bir d k 1. k il" B . A · Cu""zellı"g"inız· , karakteriniz hakkın- mufa .. al bildirecek.iniz. Aradığınız ka-7emyeş o ~ u . d " k if b . uh berat k d • iif ün u •ez ıyor.. u vazıy~t me- nız.. l bild 
b _,__ k k"' l . d""nmeg"e ha ırc t veren u m a t o u ugun- k b" h•di da kı••ca ma!Umat verirseniz cemiyc· dın ve aradığınız erkek tip erini · i-nanna ır ...... ra oy erme o - rika cemiyetini tehdit edece ır a - ~ k h kk d . . 

lanı 1 k dının al , __ na al dan dolayı memnundu. \' timiz daha müstefit olacaktır. reccksiniz .. lstediğiniz ız a 1n a Jstı-zır yor ar, a y var1ş.ı.a.ı-1 ... . . . . . sedir. l . . .... . k k 
,_, I d D""rt k • ka . •al Mektupları Roma mığfennın dibıne · Carantilı· ı"zdı"vaç mı.ıkavelenameleri yeceiiiniz ma ıimat, ıstıyecegınız er e uırmıyor ar ı. o er ege rşı } - • Bir bakımdan evlenmek istemıyeo d k d k .. 

d da bul l sıraladı ve çıkmaga hazırlandı. Kapıyı büyük ~ıı:· ın kadınlar araoındadır .. Ha- akdediyor ve bunları resmen tescil ede- hakkında a te rar e ece sınız. 
nız ı ve orman ortasın unuyor ar- k z· . 1 k . , . k . .. y"del . . Yirmi b~· aenet mukabilinde size, eğer 
dı. Fakat yalnız kalbini dinledi. Has• geçer -en .. " 1 yo unu'. ~" . hlatte evlenmek mevzuunu işitmeğe rek anunun emnne, muey 1 erının ~ k kı (A 

t ban alı ham il "'~L - Azız ustat geciktiğıne pek mlitees- h il kal l k k '-efaletı"ne bırakıyoruz.. erkekseniz yüz be ar z veya rzunu-tanın a casını p a ara <lll'• ·ı l k' Ded' bite ta ammü eri mıyan ar er e sı- " ) k d f • fi .• d 
ka d h,,._..._, sı o aca . L l l -· k'l Bızı" ·m bu metodumuz sayesinde, za göre a ının otogra arını gon ere .. Bu cesaret rşısında onlar a .,.,, uu nıfına menouptı.ır.. Bunlar ev i igı 'çe ı • d f • fi 

• k tekrar yola dil.ştül e hastayı Kadına hayran hayran baktıktan son- me:ı. bir birleşme, bir hapis edilme ola- vereceğiniz bir dolar size oaadet ve aşk ceğiz. Ayni zaman a, otogra anm gön-
egere er v ra sordu: k k b l d" l N k•L k t gotı"r•cektı"r. .. derdiğimiz kimseleri de keyfiyetten ha-hastaneye götürdüler. Memur kurtarıl- ra a u e ıyor u .. · i an oı>tra osu • B l b . 

- Daima &}mi derec;ede güzel mi:yim? l d ald k , Bı"r çok k'-·eler kulübümüze gir- berdar edeceğiz.. u surete ser cst ız-dı. Hayatını yerli karısına medyundu. yaptıran arın .ayıları o ka. ar az ı i m- l l l h 
I1avi kapıyı burnuna, · çarparak: cAp- 926 • 9 3 7 araoındaki noksanlık. yüzde dikten sonra pek kolaylıkla birer sev- divaç mukave enamesi ta ip isine er 

O da pek kibar davrandı. Istifasını ve- • d . l d" C . . gu··n bu kadınlardan mahrem kaydiyle 
k b Ç nl k d b b P . tal!• diye bagır ı . altmı• u···u" buluyor. gili ve zevce edinmiş er ır. erruyetı-rcre u i 1 a ını era erce :ırıse • • k k k ı · ı k · 

aldı ve annesine takdim etti. Kadıncn- Zizi şaşırdı kaldı. Hiçbir zaman hiçbir Amerika .inhidama mı gidiyor? mizio &za.sı yirmi milyonu tecavüz etti- bir ço aş me tup an ge ece br. 
kad•n kondisine böyle sert bir muamele d ı;;ne go··re teşebbu"ou··mu"' zu··n bütün dün- E.ğer bu usulümüz size muvafık gelir ğız onu kızı gibi kabul etti. Evlenmedi- ~· ' . Nufuo oiyaseti bütün me eni mem. ~· 

ler, aralarındaki mesafe henüz pek bil- yapmamıştı. lekct1erin üzerinde durduğu mev.ı:uların yada alaka uyandırdığını anlıyabiliyo· de. tanışacağınız güzel kızla. evleoirse-
yüktU. Fakat Çinli kadın onun ocağın- Evine dönünce Flavi Markı davet et- baıı~da t;eliyor .. Bir memleket, artma- ruz.. niz bize üç dolar vermeğe mecbursu· 

KÖŞE~1ll~ 
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Panayırdan duygular 
- A1lo 1 A1lo ! 
Her kes kulak kesiliyor; yalan 1 

Herkes niçin kulak kesilsin, kimse· 
nin aldırdığı bile yok! .• Çünkü; Mi· 
nakyanvari bir eda ile üç defa birbi· 
ri üstüne bir şeyin reklamını yapan 
ses, sanki, gözleri açılmış, göğsü ka· 
barmış, tavırları yapmacık el, kol 
sallayan bir aktörün: 

- Sizzeel Sizzzeel Evet sizze 
söylüyorummmm 1 Bugünnnn 1. .. 

Diye bağırmasını andırıyor da 
onun ıçın ... 

Maamafih ınsanın kulağına ba-
zan: 

- Allol Allol Bayanlar, Baylar! 
Üç yasında, kaşları siyah, gözleri si· 
yah, elbisesi kırmızı, pantalonlu kısa 
bir çocuk kaybolmuştur. Anası, bn
baeı falan yerde arasın. 

Gibi haberler de geliyor. Bu fena 
değil amma, gel gör ki, evlat sahibi 
ana, babanın; bu ilan yapılıncaya 
kadar gezdikleri, gördükleri ve zevk
leri burunlarından fitil fitil gelmiş· 
tir. Zavallı kadın, çantasındaki allı· 
ğının, pudrasının tükendiğini gö
ıüp: 

- Ay! Bana allık, pudra lazımdı, 
- Ay şu bileziğe bakalım! diyı 

kocasının kolundan çekerek kalaba· 
!ık bir pavyona girince düşüncesinin 
ilk şiddetiyle arkasından gelen ço
cukları unutuyor, Erkek dersen, bir· 
denbire yüreği hoplayıp, cebindeki 
parayı düşünürken ne olduğunu şa
şırıyor, hele bir bileziğe: 

- Elli lira! Denildiğini işitip, ka· 
rısının sızlanmasına dayanamıyaralı: 
gözleri kara kara dumanlananlar, 
büsbütün etrafını unutuyor. Çocuk 
da: • 

- Anne, baba! Feryadlariyle heı 
rast geldiğine sarılarak, karışıp gidi
yor. işte oldu bir takip vak'nsı ve 
arkasından da: 

- Aman! Çocuğum n.e oldu 1 
Aman çocuğum hep senden ... tdu. 
tutmazsın, bakmazsın, gozun kim 
bilir hangi kadında idi!.. 

ôa, annesinin yanında yaşadı. Birkaç ti, Sinirliliğini gizlemek için alaycı bir dığı için kadınlarını en ağır icaplarla kar- Amerikada yirmi dört milyon bekar nuz .. 
ııene sonra Uzak Şark kadınlarına malı- tavırla: şı kar~ıy'! bırakırken bizdeki ihmalin kız bulunduğuna ve bu kadarlık bir ye- Biz bu suretle bir çok insanların oa- *** 
sus, Avrupa doktorlarının tedavi,inl - Ov.e.myada bir rÖportaj yapmağa miınaoL acaba ne oluyor } kun da erkekleri arasında mevcut oldu- adetlerini hazırladık .. Hattfl meşhur mu· Panayır kuruld1,1, . kurı.ılalı her se-

Kavgası ... 

bilmedikleri bir hastalıktan öldil. Bana seni göndereceğim! Dedi, SERBEST JZDtVAÇ ğuna göre rlli milyon insan için saadet harrir ve sinema yıldızı Mae Vesti ev- ne bir kaç defa olsun bu çocuk kay· 
- Anlıyoru. m. Nikoll Paristen uzak- Amerika aarabeleri lendiren müeosesemizdir .. Kendisi va- bolma hadise•İyle panayıra· bı"ra:z da söylediklerine göı·e yalnız Tonkinliler 

bir beyazı sevmeğe muktedirmişler. 

cBizim küçük Çinli kıza gelince yine 
ne haltlar yemiş ... Şimdi Jerarın ken
dinise bir mülk almasını istiyor. Fakat 
benim gö>.ilm tetikte ... Bu kızın Jerarı 
son derece çirkin bir adam olan yerli 
D§ağıy le aldattığını sanıyorum. Tabii, 

Tehlike bu kadar ciddiyetle gözleri- ~ 
laştırnıağa mecbur eden sinir zayıflığı miz önünde duturken neden serbest iz- halkabn hazırlıyabileceğiz. ·ılamızla oaadeti tanımış ve pek tatlı mera~ çeşnisi katılır. · 
vesilesine son aldarunadın. Başka b;~y b 1 NASIL EVLENECEKSiNiZ? :ıünler geçirmiştir. Lakin,' dinleyenlere ve e«lenenle-

- '$- divaca rağ et göstermeme i ~ ,.. 
var. Büyük sırra karşı küçük tahkikat, Şüphesi< ki şu dakikada dudakları- Evet saadet satıyor ve size de bunu re hoş, Çocuk sahiplerine :ıa.hoş olan 
değ.il mi~ Ailenin nizamlndan önce nufus mc· nıza kadar selen bir suali sormağa ce- tavşiye ~diyoruz .. Eğer güzel bir sev- çocuk kaybolrtialarının önüne geç• 

ocleoini ele almak şarttır. Bu itibarla b k 
- Ve şunu da i!.ave ediyorum: Ne saret edemiyorsunuz. Belki de •ormak ; iliye. ıuh bir kadına, genç İr er eğe mek hakikaten rok lazıinlı !.. Ben bit 

aerhest izdivaç mukavelelerine yer ver- > 
olursa ol•un ""1linle evlenmesi lazımdır. ceoaretini göstereceksiniz : = htiyacınız olursa kulübümüze giriniz. şey düşünüyorum. Bakalım siz de 

- Onu na.ı;;ıl mecbur edebilirim. menin zamanı gelmiştir. Amerikada •er- - Nasıl evlenelim ) )aadet bizdedir .. Biz memleketin taali- beğenecek misiniz~: 
best izdivaç idarehaneleri vızır vızır bu yolda bulanlardanız .. - Mahallinde kendin görürsün. Se- Çok kolay .. Bize müracaatinızi gayet ini Sinemaya, baloya, bara, mara git· 

öostumuzun bir şeyden haberi vak. Ben nın· dı' ~yctın' e ı"tı.ı" nadıın vardır. ifliyor .. Her gün yapılan mukavelelerin ·-----------~-~-~-~-----~~--""'!~- . , k b k k ' ·" - tiğimız va İt; eş, on uruş mu a• 
istihbar vasıtalarına malikim. Bilirsi- - Ihtiyatlı davranacağım. Kitabına sayılan kabarık bir yekün teşkil ediyor. Istanbuldan gelenler Kacma rekoru kıran bilinde bastonumuzu, şapkamızı, 
ndıiz ki şimdiki vaziyetim polisten de yar- uydurulamazsa müthiş bir şey olan ka- li ~~iyet aerbe•t izdivacı himaye etme- Pazar günü Karadeniz vapuriylc İs- 'bı'r sabıkalı,• pa)tomuzu, eldivenimizi bir numara 

m görmeme müsaittir. Azizim, bu nundan gittikçe daha ziyade korkuyo- alarak verip muhafaza ettiriyoruz, 
defa emelime nail oldum ve müsteınle· rum. Evet. hem de kat'i bir evet. tanbuldan 435 yolcu gelmiştir. Bostanlıda misafir kaldığı arkada- iyi! •.. Panayırda da yanımızda getir· 
k kr 1. k B ı... h Amerikada bu i• için kurdug"umuz d ki b enin a ıçesi gibiyiın. Iyilik yapma , - u a,.,am areket edeceksin... • s.ının parasını çalarak yakalanan ve iğim iz çocu ar için una henz<:f 

S kulübün büyük i•ler b•••rmağa başla· ; f ft' • ıtayıflara yardım etmek ve haksızlıkla- ana para vereyim. Hesaplarımızı ile- • ~ ıcranın e ışı nezarethaneden iki defa firara mu- bir şey neden olmasın!?. 
n tamir etmek i•in kudretimden istifa- ride görürüz. dığıoı belirtmekte fayda görürüz. Mek- ı Mesela: Lazım oldu<Yu kadar da· ' ''- ı · '--d Dün müddeiumumilikçe icra iş erinin vaffak olarak, son defa Konyada ya- " de ediyorum. Ve bilseniz ne kadar hak- XI s ... anm ve spanyanın en cazıp ~ ın· dısı ve bekçisi, birbirlerine ;ıiriştir· 
11zlık.lar var. . Umit ederim ki nüfu- ilkbahar avdet etmişti. Mark Pont- lan cemiyetimize iza olalıdan beri hem teftişine başlarunı~tır. , kalanıp lzmire getirilen, ve kendisi· miyecek kadar besiği, oyuncağı, tah-
aum iyi olacaktır ve Mareşal Liyoteyin Verjeye berrak güneşli bir sema altın- onların ıstıraplanna oon verilmiş. hem '7T/)U777"/.TZ7~ ni muhakeme etmekte olan hakimi taravallisi, falanı: fesleğeni bulun"" 
sözünü haklı çıkaracağım: clffetli ka- da geldi. Bu tenha memleketin en iyi de cemiyetin iotediği bir mevzu üzerin· Kiralık ev aranıyor bile dolandırmağa kıyam eden çok bir «Çocuk bırakma» bahçe.•İ ols.ı 
dınlarla bir müstemleke yapılmaz. • Be- evi olan Koruklar villiısını bir bakkal de müspet neticeler alınmıştır. Basmahane, Tilkilik, Gazi bul- yaman ve cüretkar bir hırsızın mu- ve çocuklarını kaybetmek endi~esi· 
reket ben kadın ve erkeklerin işmlzaz- ona gösterdi. Iki kız kardeş orada en CEMiYETE AZA OLUNUZ varı civannda 3 • 4 odalı küçük hakeme safahatını yazmı~ ve gelmi- ni taşıyanlar, çocuk adedine göre bi· 
larını çoktanberi tanımaktayım. Jerarı şefkatli muhabbet içinde, gözlerden uzak Kurulan cemiyet •izi de bekliyor.. bır" ev aranmaktadır. ldar_L___ ba k I .. risi çocuğun el dokunduramıyacai:t 

d emme- yen zı tez ere cevap arının vuru- b" fı I b" la k Çinli kadından kurtaracağım. Bir giin olarak ve kendil~rini her taciz en uuık Siz de derhal bir dolar göndererek ce- mizde Kemalettin Şükrü adına ' . d ır tara na ası ı ır numara ;ı ra 
lıeraberime iki polis alacak ve yüz başı- sayarak yaşıyorlardı. Nikol dalına miyetin azası olunuz .. Adınızı, adresinizi .. t duna intızaren evamı muhakeme- çocuklannı kendi hallerine, kendi· 
ıruzı bu küçült şirretin uşakla buluştu- - BlTMEDl - ve ilı:i adet fotoğrafınızı bize gönderi· :::\ ~;;~//.T..t777'777..L""..OSı::GH:l!'lll~ nin pazarteai gününe talik edildiği- ferini de kendi hallerine salsalar ve 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ni bildirmiştik. bunu da pana)'lr komitesi yapsa val• 

. Orgeneral Altay krl•tı•gv-1•01
• yaptı . Ali Riza adındaki bu yaman hır- !ahi ne çocuk kaybolur, ne de heye• 

sızın dün son duruşması yapılacak, can peydahlanır. Kaybolacak ancak 
1 serbest kalmış karı kocanın cebinde-o 

ve geçen celsede uydurauğu bazı kilerdir. 
noktalara gelen cevaplar okunarak 1 k d 

• B A""'ARAFJ BtRlNct SAHiFEDE oldugu· nu söyledi. Ve bu terakkileri el- verdi. bünde hazırlanan yerlerini aldılar. ul cak şte 0 a ar!... 
""L • . . 15 d bo yalancılığı suratına vur a iken; TOKD 

Çorlu, 22 (A.A.) - Anadolu ajaraının de eden ordunun manevraları teşrü eden SARAYDA KIR TEŞRtFATl Geçıt resını saat e avcı ve m- k• I iL 
hususi muhabiri bildiriyor: Büyük Şef Atatürkün takdirini kazan- Bundan sonra misafir heyetler Mare- bardıman tayyarelerinin saha üzerinden maalesef buna İm an bu unamarnı~-

Ecnebt heyetler bu sabah Genel Kur- malda ona layık bir efrat o\duğunu Is- şalin de refakatiyle Saraya gelerek Or- gayet alçaktan geçmeleriyle başladı. Bu tır .. Çünkü Ali Rizanın evvelki gün 
rnay İkinci Başkanı ve Korgeneral Asım bat ettiğini ilave etti. general Altay tarafından belediye hah- geçiş şiddetli alkışlarla karşılandı. Tay- sabahleyin, üçüncü defa olarak ne
G ündüzün refakatinde Teltirdağından Orgeneral, müttefik ve dost askeri he- çesinde verilen kır ziyafetinde hazır bu- yarelerden sonra piyadeler geçişe baş- zarethaneden firar ettiği ve mahke
hareketle saat 10 da bir güı. evvelki ta- yetlerin ve ataşemiliterlerin tnanevra- Jundular. Ziyafetten sonra müttefik !adılar. Her alay sancağı selamlanıyor meye izam edilemediği bildirilmit
arruz hareketinin cereyan ettiği Bağlar !arı teşrifi baisi şeref olduğunu ve gör- ve dost devletlerin heyetleri ve ataşemi- ve şiddetle alkışlanıyordu. Kıtaat bö- tir. 
sırtı 194 rakımlı tepede Mareşale, Orge- dUkleri manzaranın kendilerine ordu literleri ile ordu erkAnı resmi geçidin lüle cephesinde geçiyorlardı. Ve bu su- Bu vaziyet karşısında hakim; ouç
nerale ve Korgeneral Omurtaka mü!.aki hakkında itminan verdiğini beyan elti: yapılacağı Çayla ovasına hareket etti- retle manevraya iştirak etmiş olan beş !unun tekrar araştırılıp yakalanma-

Bir Suclu • 
Mahkeme celbini al-
dıktan beş dakika 
sonra kalp sekte

sinden öldü oldular. Orgeneral sözlerini manevralarda ha- !er. fırka ve süvari livası geçiş yaptılar. sına karar vererek mahkemeyi 28 
Genel Kurmay karargtıhı ile ordu ka- zır bulunan zevata ve Mareşale teşekki.ır ON BlNLERCE VATANDAŞ HALKIN HEYECANI ağustosa talik eylemiştir. Nöbetçi Sulh Ceza mahkemt'•in· 

rargAhı ve hakem heyetleri orada bu- etmekle bitirdi. Sabahtanberi Trakyarun her tarafın- Kahramanlarımız geçerken halkın - de Aziz ve lsmail adında iki s~çhı· 
lunuyorlardı. Bunlardan başka Orgene- MAREŞALIN FtKtRLERt dan ve tstanbuldan otomobü, otobüs ve gösterdiği heyecan ve galeyan son had- istihkam kıt' alan takip ettL nu n muhakemesi yapılırken; hfidise 
ral Izzeddiu ve Ali Sait ile Korgeneral Bundan sonra söz alan Mareşal tek. kamyonlarla, yük arabaları ve saire ile dini buldu. Koca saha alkış ve yaşa Evvelıl zırhlı otomobiller, daha sonra .esnasında bulunan ve vak' anın can· 
Ali Fuat ve Halis ve daha birçok gene- nik hususatta Orgeneral Altaym fikir- tehacüm gösteren sayılması gayri kabil sesleriyle çınlıyordu. tank taburları geçti. Ve şiddetle alkış- lı şahidi olduğu anlaşılan Aü Cıın 
raller, ınanevral:ıra iştirak eden kıt'a- !erine tamamen iştirak ettiğini ancak bir halk kütlesi bu sahaya bir mahşer Kıtaatın intizam ve mUkemmeliyeti, landı. adında bir şahsın şahit olarak rnah-
ların knmandan ve zabitleriyle hazır idi- müphem kalan bir ild noktayı tenvir et- manzarası verınlşl!. Bu manzaranın tazeliği ve dinçliği her türlü takdirin üs- kemeye celbine karar verilmişti. 

En son ölçme _taburu ve motörlü ağır 
ler. mek i'tediğini söyledi. Ve evvelA ha- azameti her türlü tahmin ve tasavvurun tünde idi. Ali Canın Akhisarda olduğu an· 

u' "'~"~ =•u KR1T!Ct ·ı krok ı d bul tonru kuvvetleri geçiş yaptılar. . re ~u.. .. .ı:.ıu.ı• rı a ve i er üzerin e sonra unu- ilstünde idi. Türk milleti kahraman Ecnebi heyetler erkanı geçişi büyük n !aşılmış ve ifadesi alınmak iıZC 
Orgeneral Altay, harita ve krokiler lan hiıkiın noktada araziyi i,'3let etmek orduyu alkışlamak ve kucaklamak ve bir takdir içinde scyrediyorlardL Piya- Geçiş bittikten sonra kumandanlar ve Akhisar mahkemesine bir talimatn:ı-

üzerinde kıriliklerc lıaşlıyarak manev- suretiyle fikirlerini izah etti. ona olan ölçülmez güven ve sevgısını de fırkalarını fen kıtaatının geçL~i takip davetliler sahadan ayrılarak dost ve me yazılmıştı.. 
raların devam müddetince kırmızı ve Mareşal manenanın tertip ve icrasın- göstermek için bir kütle halinde burada etti. Bı.ından sonra iki alay sahra top- müttefik devletler heyetleri ve ataşemili- Dün bu hadisenin duruşrnaJ<•"" 
mavi kuvvetler tarafından yapılan ha- da gö.terilen ihtimam ve intizamdan do- toplanın~ bı.ılunuyordu. çusı.ı ve süvari livası geçiş yaptılar. Ve terleri Korgeneral Asım Gündüzün re- devam edildi ve Akhisardan gt'len 
reketleri doğru ve yanlış olanlarını bi- layı Orgeneral Altayı ve diğer arkadaş- BÜYÜK GEÇlT RES.Mt ~iddetle alkışlandılar. fakatindc Tekirdag· a döndüler. cevap da Ali Cana müba"ir tarafıw 
rer birer tebarüz ettirdi. !arını tebrik Ye bütün kumandan ve za- Muayyen vakıtta Mareşal Çakmak, MOTöRLtl' KUVVETLERlM.IZ HALKIN MUAZZAM TEZAHüRATI dan tebli~at yapılmadan beş d,.kik• 

ORDULARIN TERAKKlSt bitlere hah"'! ve gayretlerinden dolayı ordu kumandanları Orgeneral Altay, Ali Bundan sonra sıra motöri.ze kuvvetle- G . . b" ik tr'b'" 
1 

evvel oturduğu kahvenin iskcınlo 
O d b'lh uht lif k ıml t '-'·"· tt· V ·u d Sa Izzedd G J K tk" B ld" B' d' il · ala ·· ·· d eçıt resmı ıtt ten sonra 1 un e- 'k 1 k ıd·· - ·· b"ıldl r unun ı """" m e ıs an- eşe..,.u.ıc e ı. e scvgı ost ve müt- it in, ene urmay ınci a,- re ge ı. ın ır ınış yın onun e ev- . k d .d lın.iş 

1 
sinde a p se tesinden ö ugu 

nm son manevralardanbe.ri geçen zaman teiik misafirlerden birlikte katlaııdıkla- Büyük Te!nı! geçit 2 vela motosiklet bölüğü geçti. Ve bunu rın arşısın a geçı 1 seyre ge 0 an rilrniştir. • .. 
zarfında iki üç misli terakki gösterdiği- n zahmetler için af dilediğini fakat hu- kanı Korgeneral Asım Gündüz diğer ku- bindirilmiş alay taltip etti. Daha sonra kadın, erkek binlerce halk tribünlere Hakim şimdiki mevcut delaıı 
ni kaydeden Orgeneral bu terakkinin or- zurlariy!e verdikleri büyük şereften do- mandan ve generaller, devlet ricali, ec- bindirilmiş alayın tank ve tayyareye doğru koşarak içten gelen bir sevinçle üzerine brarını vermek üzere mu· 
duyu yetiştiren, talim ve terbiyesini ha- layı da kendilerine teşekkür ettiğini nebi heyetler erkllnı ataşemiliterler, yer- kaqı deli ap makineli tüfenkleriyle kumandanlarımızı ve misafirlerimi.zi al- hakemeyi bat ka bir güne tal ik et· 
ıtrlayan Muhterem Şef Mareşalin eseri söylemek suretiyle sözlerine nlhayet il ve ecnebi matbuat mümessilleri t ri- bindirilını, topçu ve onu da bind.irilmit k•ıl•mıflardır. mittir. - ,, __ --
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Niçin Boşanırlar? Bir Kürek 
Bir hakimin 
hatıraları 

açk 
bir Yaşını ba~ını almış 

kadının kalbinde yer bulan 
aşkı ya düğün ya 

ölüm paklar 

Kadınlar yuvada mabut 
gibidirler. Erkekler bu 
mabudu yüksek bir seh
panın üstünde daima 

Son aşklar ilk aşklardan 
daha yakLcı daha yıkıcı 

mı olur? 

saygı mevkiirde 
tutmalıdırlar 

Kadın bu mevkiinde kımıl-
d d h Dums Şıkago mezbahaitnda giındc bıle yok.. Eve gelıp gıttikçe kendis.ne degıl . Öyle kadınlar vardır kı bazı cr-a ı mı, YU Va apl üç dolarla im iş buldu. Ucuz olur diye kar~ı pansiyon sahıbınin kırklık d"' kekler içm btitün güzellıkleri, butiın ca· 

. yutmuş demek tir de bir aile yanında pansiyoner oldu. kızı tarafından gösterilen ateşlı ilhfatla- zıbe ve fiı.>unları ile beraber ilicidırler. 
- Bir hiç ytizünden küreğe mahkt1m rı hararetli yakınlığı misafire gösterılen Yıne oyle kadınlar vardır ki çırkindirler, 

Kadın, yaradılış itıbariyle zaiftir. 
Ve onun bu zaifliğidir kı hayatta bir 
çok acılıklar ve hayat sukutlan ile 
karşılaşmasına sebep olur. 

Yaradılış itibariyle zaif olmak, 
yine yaradılış itibariyle haşin, za
lim, cebbar olmaktan elbette daha 
çok iyidir! 

Yine pisikoloğların iddiasına 
bakılırsa kadınlar, belki de hayat
la doğrudan doğruya ve yakından 
mücadeleye girişmedikleri için ola
cak, az çok fenalığa ve havaıliğe 
meyyal oluyorlarmış .. Tıpkı, elin
deki kıymetli oyuncağı, içinde ne 
dar diye ve tecessüsle kıran çocuk
lar gibi •• 

Baronun çok değerli bir avukatı, 
sayısız boşanma davalarının müda
faalarından aldığı tecrübe ve dinle
diği aile sırlarından edindiği ihtı
sasla şu hükmü veriyor. 

Yuvada kadın, yuvanın reisi olan 
erkek için çok büyük, en büyük bir 
kıymet ifade etmelidir .. Kadın yuva
da adeta bir mabut olmalıdır. Er
kek bu mabudu yüksek bir sehpa
nın üstünde ve dima saygı mevki
inde tutmalıdır .. Bu mabut sabırlı 
ve ağır başlı bir mabut değildir Ca
nı pek tezdir.. Çabuk sıkılır.. Bu
lunduğu yerden aşağı inmek ister. 
Asla buna müsaade edilmemelidir .. 
Hele bulunduğu şeref ve fazilet 
mevkiinden inmek istiyen kadın
lara, her ne pahasına olursa olsun 
erkekler el vermemelidirler. Saygı 
mevkiinden biraz kımıldanan ve bir 
kaç basamak aşağı inen kadnıın gö
zü daima aşağıda olur •. O, yine 
çıkarım ümit ve hayali ile ba.;.ı
makları inmekte devam ed~rse ter
kettiği mevkii bir daha elde edeme
menin hüsranı içinde büsbütün ken
dini kapıp koyuverir .. Erkeğin vazi
fesi bu tehlikeli inişte kadına dur! .. 
Demek ve onu durdurmaktır .. 

Ya durmazlarsa) , 

la iyi geçinmeğe, onu sevmeğe ve Hoş geldi, sefa geldi. edilen ve nihayet o cehennemden kaça- bir nezaket te!Akki ediyor. Akşamları sıskadırlar. fakat bazı erkekler için çe-
hatta mümkün olduğu kadar onun Gece geç vakite kadar oturuluyor rak hayata büyük ümitlerle atılan bu yatağına serpilen güzel kokuları da yine kıcıdırler. işte ctip• meselesi budur 
ahlakının fena taraflarını yavıq ya- konuşuluyor.. Yatma zamanı geli- adamın bundan sonraki felaketlerinin misafirperverliğin başka türlü bir teza- Bn. Pıno Paçeko da B. Burrısun tipi 
vaş düzeltmeğe çalışıyor. yor.. sebebini işte bu pansiyon hayatı teşkil h!J.rü olarak kabul edıyor. değıldır. Başkalarının belkı can atbğı 

iki odalı küçük bir dairede otu- Misafir kardeş nerede yatacak) eder. Burns vaziyeti kavrayamıyacak kadar vuslatından Burns canını kurtarmak .,.. 
ruyorlar •• Evlenelı daha dört ay ol- Oda bir tane .. Yatak bir tane.. Pansiyon ilıtıyar bir kadının... aptal bir adaın değıl .. Fakat böyle bır teınektedır. 
muş.. Oktav : 1 Bu kadının iki de kızı var. Kızının kadının kalbinde kendısine karşı yaman Kadm, nıhayet hissıni açıkça söyleme-

Bal ayları oldukça tatlı geçmiş. .. - Kardeşımi sokakta bırakamam bır tanesi d11l. . Bir sigara fabrıkatörün- bir sevdanın yer bulahıleceğine asla ih- ğe, kuvvetli aşkını itırafa mecbur ka· 
Halleri vakitleri de o kadar iyi de- ya .. Diyor .. Otele de göndermek ya-1 dPn boşanın"/ . Kırk yaşında .. Adı da tiınal veremiyor. lıyor: 
ğil... Oktav, çalıştığı yerden çıkmış, kışık almaz.. Pino Paçeko. . Kadm artık işi aşiklra vurm1.1Ştur. - Bums ... Diyor. Seni seviyorum ve 
boştadır .. Ellerinde ufak bir tasarruf - E .. Ne olacak.. Gel zaman git zaman, Burns eve girip Bu vaziyet te Burnsu düşündürıneğe sensiz hayatın bana zından olacağuu ın-
paraları var .. O da tükenmek üze- - Ne olacağı var mi .• Hep bera- çıktıkça bu kırklık dulun kalbine ılık sevketmiştir. lıyorum . 
re .. Maamafih Helen muktesit bir ber yatarız.. ılık bir şeyler akmağa başlıyor. .. Ne yapacaktır? Burns bu itiraf kaııısında da yumu-
kadın .. idaresini biliyor. Kadın, iki erkekle bir yatakta Burns hoşuna gitmektedir. Güzel bir Bn. Pino Paçeko, yaşı geçkin olmakla şamıyor: 

- iki odalı ev bize şimdilik çok. yatmanın bütün azap ve ıstırabına adam... Güzel konuşuyor . Kibar... beraber otuz, otuz beşinde görünüyor. - Aşk denen şey gelıp geçici bir he
Bir göz yere çıksak daha iyi ol- kadınlık izzeti nefsine çok ağır ge- Öyle çapkınlıkta film gözlJ. yok.. Ha- Güzel... Kanı sıcak bır kadın ... Sevi- vestir Benım şimdılik evlenmeğe rüye

maz mı) diyor .. Fena bir teklif de- len bu acıya sabaha kadar katlanı- yatı düzgün . yor da... Ne var bunda düşünecek.. . tim yok ... Boş yere umide kapılmak iyi 

ğil.. Bir odalı ufak bir yer buluyor- yor ve sabahleyin tası tarağı topla- Böyle bir erkek, kırk yaşında bir dul Burns bek5.r değıl mi? Ne olur sanki bir şey değil ... Kendi kendınizi tedaınye 
lar ve taşımyorlar.. dığı gibi soluğu anasının evinde alı- için değil, körpe bır bakıre içın bile, bil- bu kadıncağızla evlense ... Hazır evi ve çalışın, göreceksiniz ki bugün hissetli-

lşin buraya kadar olan tarafı çok yor.. hassa Amerika gıbi evlenmesi az birdi- parası da var ... Gul gibi geçinırler... ~ıniz bu şiddetli sevgi yarın pek çabuk 
iyi .. Çok mükemmel.. Mahkemede : yarda Hint kumaşı gibi az bulunur bir Evet öyle ama gel gelelim bir de bunu unutulacak bir hatıra kalacak. .. 

Bir akşam geç vakit kapı çalını- - Bay hakim, dedi .• Ben bir da- matah... Burnsa soralım. Kadın ısrar ediyor: 
yor.. ha o herifin suratını görmek İste- Ilk önceleri iç geçirmelerle başlıyan Kürek kaçkını da bizim dilı;undüğü- - Hayır •• Diyor. Benim gibi gün g;;r. 

Celen Oktavın kardeşi .. Vilayet- m em . arzular bayan Pina Paçekonun kalbıne muz gıbi düşünınuş ve ayni sualı kendı miiş, hayatı yakından ve içınden anla-
lerden bırinde ufak bir memur .. Bir Cormemesi ise hayırlı idi. aman vermez bir aşk kundağı sokuyor. kendıne sormuştur. mış, kemal yaşına basmış bir kadının 
iş.i çı~mış, Parıse gelmiş, Oktavı es- • Zararın neresinden dönülürs<: Kadın Burnsu. adamakıllı, çıldırası- Yıne kendi kendıne verdiği cevap t.e 1 kalbıne yerleşen aşkı ya düğün ya öluın 
kı evınde aramış .. Oradan da bura- kardır . ya sevmeğe başlamıştır. şu olmuşturo paklar ... Son aşklar ilk a:ıklardan da-
yı sağlık vermişler . - BlTMEDI - Burnsun ;;.., butün bunlard>u haberi - Iyi hoş anıa bu kadın benim tipiın ha kuvvetli. daha yakıcı v~ yıkıcı olur. 

·········K~~;;tl~~';;~'''f ü;·;;··c;~-;;Çfiii-;;;··T:· .. iİ.··K~;~;;;~~·~~ .. H~di;~~j'' •••• .... ~;·~·;·~~;k··~~·;~;i:;;di~'.'8~·~:;,;i;i; 1 Bu~:Ud'::ı,:e:m~~~ı ~'.:e~:-;ko 
ile Hava Kurumunun şahsiyeti ma- Allah buyiık ... Belki bu hissiz acla
neviyesini huzurunuzda hürmetle mın ~ kalbıni bır giın gelır yum"*3-hr. 
selamlarım; şahsım için böyle kıy- Sabırla, metanetle bekliyor. iz mir Paraşut kulesi 

Türk Gençliğine Uğurlu Olsun ! 
Ekonomi bakanımız havacılığımızın 

p araşut kulesini pazar olan ilk • 
eserı 

• BAŞTARAFI BiRiNCi SAHiFEDE 
paraşut kulesinı bugün açıyoruz. 

Muhterem Vekilımizin açılma mera
simine rıyaaet etmeyi liıtfen kabul 
buyurması bizim için iftiharla karşı
lanacak bir hadisedir. 

çok değerli 
•• 

açtı 
.. 

gunu 

metli ve şerefli bir vazifeyi tevdi et- Burnsun en büyuk hatası, kadının bu 
tiğinden cidden ıftıhar duymakta- ıtirafından sonra b11 evde ot11rm:ısın~ 
yım. Türk milletınm esasında mek- devam etmesidır. O, derhal burad;ın çı
nuz olan cevherini hava işlerinde de kacak. b.1şka bir yere taşınacaktı. 
göstereceğine, sizın de benimle bir- B11nu yapmadı. 
likte takdir ve tebcil edeceğinize Niçin! 
şüphe yoktur. T ıirk Hava Kurumu- Çünkü rahatına pek du.;kundu ... 
nun bu mühim eserı açmak serefi- Burada güzel ve temız bır yalak var
ni bana bahşetmesıne teşekkürler dı. Mukemınel yemek pışirüıyordu. Ça
eder : «Yaşasın Hıva Kurumu» de- maıırlan temiz yıkanıyordu. Bır dedığl 
mekliğime mus;udenizi rica ede- ıki olınıyordu. 
rim.» Bu rahatı bırakmak isteın~ı. 

Nutuk. sürekli •!kışlarla karşılan- Her lehlık~ye gogiıs gererek bunda 
mıştır . Sayın Vekil, bundan sonra: kJ.ldı. 
«Uğurlu olsun» dir rek paraşut ku
l esının kapısındaki kordelayı kes-

- Bıtıı edi -............................. 
mi~tır. r:ın hıslerinı ifade eden Sağlık mLİ· O zaman da beraber sürüklen-

memek için yakalarını bırakmak Tarihin asırlara verdiği yer, o as-
ve : J rın medeni hamlelerde yarattığı var-

Sayın iktısat Vekili ve refakatle- zesinın açım törenini yapm1"tır, 
tindeki zevat kulenin kapısından gi- Sağlık müzesi çok kısa bir za.:ıan 
rerek bütün tesisatı gözden geçir- içinde, mımar B. Fuat tarafından 
nıi~ler. 248 mı;rdiveni çıkarak en üs-1 meydana .getırilm!ş, Ku~t~rparkın 
tunden, kuleyı çerçevelıyen h:ıkımı- ·en kıymetlı eserlerınden bırı ve bel· 

- Yolun açık olsun.. N~ halin !ıkla ölçulur. Yirminci asrın en mu· 
•·arsa gör.. 'hm \'e büyük v33fını da insanbrın 

zı selamlamışlardır. ki de en mühimmi olmuştur. 
Vekil, paraşut kulesinin fuarın Sayın Vekil, Sıhhat müzesinın 

Demek en hayırlısıdır .• Fakat bu, h.ava işlerinde hamleler göst~rn:ıele: 
aon kararı vermeden, son işi yap- rınde görlıyoruz. A.tatürk T urkıy.esı 
madan önce de erkeğin çok düşün- !her sahada medenıyet hamlelerıne 
mesi şart.. J ehemmiyet verirken havacılığı, bit-

Bu böyle olmakla beraber bir tabii ihmal edemezdi. Ona da layık 
de bunun aksi var.. /olduğu mevkii verecek, kendısine 

umumi görnüşüniı seyretmi1, refa- önüne geldiği zaman bando istiklal 
ll•tısat Vekili Celal Bayar t>e Valı Fa.?lı Giıteç pa.raşut kulesı katlerinde bulunan zevata: 1 marşını çalmıştır. Kızılay Cemiyeti 

nıeraswıind~ tuıtuk söy!erke?ı - lzmir .. çok ~~el~iş, hele. fua- r~isi B Celil Bayara bir makas tak-

Kadın, kendi şerefli mevkiini yakışı!h terakki mertebesine isal 
sarsmamak, yerinden kımıldanma- edecekti. Netekim bunun yapıldığına 
mak istiyor .. Erkek ise onu bir ha- muhtelif vesilelerle şahit olduk ve 

mazhariyet, sonsuz •u'' kranlara de- g" um b 'il . 1. ka . rınız çok guzel gorunuyor. Dıkkat dım ederek kordeld.yı kesmelerini • uz u eser, mı etın ıya tını ed' . 1 d d c· k . • 
ğer. göstermektedir. Ben şahsen bu ese- 'Y°.rujk ın~t ~o un a~~· ıttB.- rıcaVekt~ıkştırrd. ı· k 

yat ve saadet arkadaşı değil, reza- oluyor~. . 
lzmır Hava Kurumunun tabii baş- rin açılışına delalet ettiğimden dola- ç~guze. ş~e ~ eva'{' ıy~r . ır d e 1 0 e ayı esecekleri amı-

kanı sıfatiyle bu müessesenin resmi yı büyük b ' k · ıı· b' ç yem ına r yapı ıyor. nşaat a: 
!et ve sefahat yoldaşı yapmak niye- B_ugun .~ava Kurumunun hım: 
tinde .. Bu gibilere çok rastladım. . metıyle vucuda gelen paraşu~ kule?' 
Kadın ilk önce kocasına bu kötü de bu hamlelerin bellı başlı bır şahı

k ır zev ve mı ı ır gurur hak · · la. d • · ., · · f · d · · · 1 
Üşadını yapmak liıtfunda bulunan duymaktayım. .. ırn~ın ıyı yo ogru gı~tıgını - z~ır e ıyı ış erin resmi kiışa-

sayın Vekı'I t kk" 1 · · eder H . . b ' I' . k' . . . gosterır. Bakınız sol taraftakı yan- dına yetışmek için adeta müesse e-e eşe ur erımı arz - cpımız ı ıra ı, ytrmıncı asır I k . . 
ken, İzmir valisi sıfatiyle bu mazha- ı yeni yeni ibdalarla, beşeriyete yeni gın 1 yavaş yava~ doluyor, demış- ler ~ıisa~ka yapıyorlar.. fy~ ifler 

yolda uymak istemiyor.. Biraz iti
raz ediyor .. fakat ıçinde bulunan 
merak, teceasuo kurdu kadını tah
rik edıyor .. Kocasına uyuyor .. 

Ve sonra da, boynuzun kulağı 
geçtiği gibi bu yolda sefıh kocasın
dan çok ileride gidıyor. 

Suç kimde) 
t..:r..ç. 

Mdamafih erkegın bu kotü yola 
lÜrükleyici karakterıne tab ı olnıı
yan ve ilk adımda kendileriııı kur
taran kadınlar da eksık değil.. 

Bayan Helen İşte bunlardan bi-

·-

rı. « ..ııf 

Sarı, kıvırcık ve kesik saçlı .. Ma- Par>~,ı kulesı v• Sa.ytık rrıiı!esiıı'n. açılt; tôrenıııd·!rı ıntıba.lar 

• 

J 
vı g. ozl.ü, duru be.yaz, ~arin b:r. ta· 1 didir. ve bu \•aziy tiyle yaşıyacak-ı riyetimizden dolayı Cümhuriyet lıü- ve refah verıci icatlarla doludur 
ze · H. alım, selım., ınce. bır k. ızcagıza tır. kumetın candan saygılarımı suna- • B .. b '' · ·ıı 1 d be ı ugun utun mı et er rasın a 

nzoyor .. Çok kıba~ ~ır halı \'ar.. ~araşut kulesi hem gençleri hava- rım, » hava meselesi 0 dereceye yub?lmi _ 
Kocası ınadına ırı yapılı, çatık cılıga alıştıracak, hem de T urk ordu- C. BA YARIN NUTKU tir ki, milletlerin kabiliyet ol ulrrini 

kaşlı, ser~ bakışlı, karaya yakın es- 1 suna hızumlu elenı:ınları yeti~tire- S..ıyın iktısat Vekilimiz B. Celal hava işlerind~ gosterdikleri lıyakatc 
mer tenlı bır adam .. Hiç şüphesiz 1 c:ektır. · Bayar, valimizin alk.,bn,n nutkun- lnkar.1k anlamak mümkıindur. 
Lur.ları tezat kanunu birle~tirmiJ Hav,cılık İ<leriııde Türkiyenin dan S'>rır kürsüve g .ler.k -ıu nutku Memleketimizin, mcd~ni sa ıada 
olacak.. muhtelif şehirlerine layık olduğu söylemişlerdir: . • di»er hiç bir memleketten geri kal-
. Baza~ çöp çatanın münasebet- ehemmiyet verilirken İzmir ihmal Azız vatandaşlar, maması için hava işini ele almamız 

aı.zlıklerı olur· K~canı.n adı Oktav .. ,edilm.e~iş, bi~akis i~~ evvel p~~aş~t 1,'ü_rk ~ava Kurumu bütün kuv- lazım geliyordu. Cümhuriyet hükiı-
Ok~av, tam . ~anasıyle sefıh, sar- kulesının lzmırde vucuda getırılmış vetını mılletten, milletin vatanper- meti, Türk Hava Kurumu bu işi Ia-

hoş. bır erkek tıpı .. j olması gö:>teriyor ki, İzmir sırada ba- verlığinden almaktadır. Şımdi açılış yı olduğu ehemmiyetle kavr:ıdığı 
Kadın, nası.ba evlendiğ:i bu ad.ım- , geçirılmi;tir. Bı? İzmirliler için bu merasimini yapmakla zevk duvdu- içindir ki, bize eserleriyle gurur, ne-

lerdır. tevalı edıyor. Bu kıymetlı eserı biz.: 
Bu sırada Türk Hava Kurumu iz- Kızılay Cemiyeti hediye edıyor Kı

mır şubesi müduru B. Şevki Vekile zılay, yalnız bizim değil. bütün be
paraşut kulesi hakkında izahat ver- şeriyetin hayatında kıymetli bir v3 r
miş, B. Abdurrahm~n İsminde bir lıktır. Her şeyi iyi yapıyor. ln•anl ı
genç tan·areci d ,• lı vanın ruzııarlı rın saadetine çalışm !arını vakfedi
olmasından dolayı p ıraşutla atl.ım:ı yor. Ç.alışanları tebrik ederim, t~ 
tecrubehrinin ncak bir gün som ~ekkür ederim, demiş ve uğurbr dı-
y pılacağını Vekıt· arzetmiştir. leyerek ·ordelayı kesmiştır. 

Iktı1at Ve ·ilımiz bu cevap karşı- Vekil v r fakatlerindeki ZPV•t 

sındcı, tanınmış bir Turkkuşu d m:ı- bunu takıben muzeyi baştan l>a ı 
nı ol.:ın B. Abdurr3nman'a: gezmış, verilen izahatı alakayla dın
. - l.z'.1'irliler par~ıut. k.ulesi~le if- 1 lemiş, sığlık işlerini belirt'.' .t h(,,. 
tıhar edıyorlar. Bu Izmırlıler ıçın şe- ,(arı seyretmiştır. Vekıl bu ıkı açını 
refli bir hadisedır Rica ederim geç 

1 
tôreni münasebetiyle bıiyüklerİmlZı! 

kalmayınız, ilk fırntta atlam3 t c-1 tazimat telgrafları çekmı~tır. 
rubelni yapınız, buyurmuşlardır. Sıhhat müze. inin açılma>ı anındı 

Vekil bir ara!,'_ ı'.l suali sormuş- valımız B. Celal Bayara, muzeyi iıı-
tur: şa eden mimar B. f uadı tanıtını , 

- Buradan kim tlıvacak> tıoş:ı giden bir kadirşinaslıkla vuıılı-
- Tecrübede muallimler. ın•a· rı sôy!emıştir . 

utçular atlıyacak, .nt tip tay·:are- - ('Bundan ıkı y evvel minnr 
miı: \'ardır. Hep;İ d• kullanı .!::lır. B. fuadın.ınşaab g ç b:ı~larr.a11 miı
Bu t y·ycırelerden tlwacağız. En cı- nasebetiyle kendisin bazı sini •r 
lı~ Türk ı;ocu.>u lııl, bural'ln atlıy·a- soylemiş, müzen;n yeti miyece~ın
caktır, Müsaittır, ç >cuklarımız ceJ..ı· d:ın ·~.lhsetmiştim. Mımar gecelı 
retlidir. gündüzlü çalışarak sözunü yerine 

Sayın lktısat Vekilı B. Cet;! B:ı- getirdıği içın evvelce söylediğimi g<!
y·ar para;ut kulesinı açtıktan sonra, ri alarak alenen kendısin~ t°"~ekkür 
Kızılay Cemiyetinin l.zmirL!ere şlık- ediyorum.» 
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anisada •• •• gunu •• •• uzum güzel geçti 
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....... ~ YURDDA İLK ÜZÜM GÜNÜ~,. .... 
···················································································': 

B. CeJal Bayar . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Manisa Bağcısı 
• • . . . . 

Fransada yapılan şarap bayramından 
bahsetti. Fransız ziraat nazırının su 

Ne kadar merd ise Manisa bağları da 
• 

sözlerini anlattı : Fransız üzümleri Ka-
nuni Süleyman tarafından Birinci Fran
suvaya hediye edilen Egenin asma cu-

' buklarından yetişmiştir. Onun icindir 
• ki Fransız üzümü kuvvetlidir. 

Güzel Manisa için unutulmaz 
bayram günlerinden biri olacaktır 

o kadar cömerttir. Üzümü salkım sal
kım yemeli, suyunu bardak bardak iç
meliyiz. Asmanın köküne sudan ziyade 
alın teri dökmeliyiz ki üzümümüz şen, 
bağlarımız gülşen olsun . 

cB. N ecdetin nutkundan> 

···············································-···································· köylü 
içinde 

bayramlarını büyük 
ve duyarak kutladı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pazar günü Manisa belki en güzel taras seçkin ve münevver Manisalılarla 

• rünlerinden birini ~~d~.. 1 dolu idi .. Evin gençleri, büyük bir in-

• . . luna gelince zarif bir fıkra anlattığını lığımız içinde bir üzüm bayramı ihdas et· 

söyledi ve ilave etti : lmekle mühim bir noksanı Manisalılar, 
- cMü.sa.ade ederseniz bu fıkrayı aİ· Manisalıların kıymetli valisi yerine getir22 ağuatoı, Manısa ıçm her sene tek· tizam ile misafirlerini buz]u ÜZÜ.."11 su- : 

arlanacak ve 
olacaktır .. 

unutulmıyacak bir gün l&rı ile ağırlamakta idiler. Halkevi gençleri ve bir çok halkın ~ dan tehir kulübüne geçildi. ze tekrar edeceğim : Bir zaman zalim bir miştir. Tebrik ederim ve bana gösterdik
leri muhabbetten teşekkür ederim. Vali bay Lütfü Kırdar, kendisini sev-ı tiraki ile «Zeynebim» havasında IÖy

dirmenin tılsımını halle arasına girmek- lenİlen «Ozüm f&rkısı»ndan sonra üzüm
le, halk derdini anb.makt.a bulmut olan ler, ı-aiimur gibi balkın üzerine yağma· 
bu değerli idareci, durmadan, dinlenme- 1 ğa başladı .• Halk, i..-j üzüm salkımlanru 
den koıuyor, emitl<r veriyor, köylüler.! daha havada üıen lıapıııyor .• Giiliite 

ŞEHiR KULOBONDEKI ZIY AFET padiph vannlJ, keyif için insanları vah-
Bu gün, Man:isanın tc:Uzüm günü• 

dür •• 
Daha sabahın ilk ıııkları Manisayı 

lwfatmağa başlarken tehre ilk köylü 
arabası içinde, bayramın ilk üzümü gi
riyordu. Bunu, kısa fasılalarla bütün köy
lerin arabaları takip etti. Manisaya gi
ren bütün yollar birbirini kovalıyan 

Şebir kulübünde viliıyet tarafından ti hayvanlara parçalatınnıı •. Mahküm
ekonomi bakanunızla misafirler terefi. lan vafııi hayvanlara gıda olarak ver· 
ne yüz elli kitilik bir ziyafet bazırlan- mek auretiyle zevkini tatmin edermİf .• 
mııtı. Bir mabkfunu ıiyaset meydanına getir-

Bütün Egeliler gibi Manisalılar da yİ· 
ğit insanlardır. Onlar saadete, mesut 
olmağa, refaha kavu§mağa liyıkbrlar. 

Manisalıların şerefine içiyorum>. 

it> konuıuyor ve yorulduğunun farkır..C:a oyn:ı;a yeyordu .. 
bile olmıyordu. Halke.,•i megafonu resmi geçidin 

Bir köylü b:ına dedi ki : ba~lunak üzere olduğunu haber verdi. 
- Bugün üzüm ıünü ve bu ha)·re.rn ı Otuz beı köyden gelmİf, içleri üzüm 

Ziyafet samimi ve sıcak bir hava mifler ve nbti hayvanın önüne bırak
İçinde çok neıeli geçti •• Manisalı genç- mıılar .. ilaveye hacet yoktur ki hayvan 
!erden bir grup, ıebir bandosunun refa- bu sırada açtı •• Hayvan, mahkümun ya· 
kati ile gündüz söyledikleri ve Dr. bay nına aokuluyor .. Mahküm eğilerek hay· 

Ziyafetten ıonra garden parti bqladı. 

GARDEN PARTt 
Garden parti, tam ınanisile güzel v• 

çok mükemmel oldu. 
d.vul zurna ıealeri ile doldu. 

Halk, bisikletli gençler, atlılar, yaya
lar tehir kapl!mda köylünün üziim ara
balarını alkıılarla kartılıyorlardı.. At 
arabaları, manda ara balan, kamyonlar, 
Türk ve Parti bayraklariyle .loiıatıl
mu;, yeşilliklerle süslenmişti. 

Her köy, kendi üzüm~nden en İ)· i 

nümun.eyi, bir gelin gibi aü.>lemi,,üzüm 
gününe getiriyordu. 

Hepsinin de gözlerind~ bugünü bo.k
kiyle anlamıı olmanın İmanı, hepsinin 

valimizin bayram.:dır .. tçl.ınizde bugün 

e:ı çok u:vİnen cdur .. Onu ı~viyo~... N·r ~~ 
Çünkü ona L··utn~yoruz .. Şunun ş:ua::ıru: tııııılL ı.\·~ 

geleli pek az oldu .. Pek çok işler yap- • 
lı.. Ddıa da yapacak. Biz de ne iste-

:ıe o:ıu yapıyoruz.. Çünkü hem iste
rneıi.ni, hem de ne istiyeceğini biliyor. 

Kemilüt rejim.in ideolojUW bC! I~
ce ve e:e:i i!e köylüye qtlamıl ohnanı., 
doyulmaz zevkini Lütfü Kırdar ne ka
dar tadsa yeridir. 

BAYRAM BAŞLIYOR 
de yüzünde bu ıiizel bayramı seve ıe,·e t•.: ii ı ı ı ba yran. ı nda ı·ali B. Lütfii Kırdar Dr. B. Necdet . öğretnıen Bn. Mükerre1n Su. ve bir genç nutuk söylerlerken 
yapmanın sevinci vardı. Saat 

1 
S.. dolu ve ba}•rakl:ırla yefill'1<lelre sÜ.•lü Necdelin güftesini yaptığı üzüm türkü. vanın kulaima bir feyler aöyliyor •• Hay· 

Bando htiklil marımı çalıyor .. 
Şehir bayraklarla donatılmıştı. .. uabalar, önlerinde ıebir ban<!osu ol- sunu ekonomi bakanımwn önlerind<t van bundan aonra sükUnetle geri dönü-
Manisanm hakikaten bir İncisi den- Her~es .. ayakta.. ~.·~~r~ ı;>n- duğu halde ,ehir içinde bir geçit res· tekrarladılar ve allcıılandılar. yor .. 

meiie seza Halkevi binasının önündeki mez. .. » 10 yureklerde butun bır yam 1 mi yaptılar .• H:ılkevi spor sahasındaki OZOM TORKOSO Zalim padİfah hayrette 
~ konııu kadın erkek, çocuk, genç, ih- tarihini canlandıran sesi, Türk yapıcılı- ı Voleybol maçları ile pehlivan güreı- Söyleyin bu üzüm başka nerde var. Kendisine hayvanın kulağına 

kalıyor •• 
ne söyle-

lİyar, binlerce halk ile dolmuttu .. Her- ğının güzel örneklerini taııyan yep yeni lerini halk ge; vakite kadar seyretti. Tanesi bir inci, salkımı bahar diğini soruyorlar ı 
lııos en iyi ve bayramlık elbiselerini gey- M"."isanın Bayındırlık abideleri arasında 1 Programın ilk v~ gündüz kısmı bu Bunun değerini yeyenler anlar, - Ben ulanın kulağına insanların bir 
aitlerdi. aluslerle yayılıyor ve milli savatın ha- wretle l:itmiı oldu. içinde •ai<lıiiın özü gizlidir. adetinden bahsettim. Beni sana ziyafet 

Çifte davullar ve çifte zurnalarla on zin batırdannı !etki eden gedik ve b~- *** Bu üzüm edalı bir Gedizhdir. çekiyorlar, dikkat et, aonunda nutuk 
7ıl martını çalarak ıehre giren üzüm 1 hık!~ pek yakında doldurulacağı İma- Ozcmleri ""Eide teıhir edilen köy- *** söyletecekler, dedim. 
arabalan Halkevi önünde duruyor, nın• h·r keJTe da.ha qıllyor. J'!rd .. , birinci, ikinci, üçüncü gelenlerle Canını flCVenlrr bol üzüm yesin. Aslan buna cesaret edemediği için D-

lizümler, gÜvey evine getirilen gelin gi· :rafeti terketti.» 
bi bin bir itina ile indirilerek ıerı;;i ye- Vekil bu zarif fıkrayı tekrarladıktan 
rine götürülüyordu. ıonra gülümseyerek: 

Bir aralık köy arabalan öyle akın - Sayın arkadaılarun, dedi. Bende-
etti ki.. Halkevi önünde ııra bekleme- nİz de lzmire geldikten aonra çok kıy-
leri bile lazım geldi. metli vesilelerle nutuklar ıöyledim, fakat 

UZUM SERGISiNDE cesaretim kmlmadL Çok konuıtum. 

Halkevi binasının önündeki sergide 
YBf ve kuru üzümler, üzerlerinde köy
lerin ve yetiftiricilerin, bıuırlayıcıların 
lldlarmı taııyan etiketlerle güzel bir 

tekilde teıhir edildiler .. irili ufaklı, ka
ralı beyazlı değerli mahsulümüz, asma 
ltütükleri ve yapraklan arasında baki
lıaten gelinler gibi süzülüyorlardL. Bu 
gelinlerin İçinde razakı ve çekirdeksiz, 
Manisa bailarının bu iki göz bebeği 
yan yana kuruluyorlardı.. (Buçuk ar
ım) la (Kadın pannağı), (Şam üzüm) 
le (imam ııırtan), uzak düşmüşlerdi. 

Beyaz ve ıiyah misket, birbirlerine sar
lllUlf dolat olmuılardı. 

• .. .. . .~Jcoıı:sa bayra 1uınd<1kt :..ıyajeıte alınr.n.ş gU.<..<..-L b~r cnsıatıta1ıe 

Vah, uzumlerın yanında ve bağcı- kuru üzüm haz.1.rlayıcılanndan yine hi- 1-fem ye\C!İn. 

(Benekli Beylerce) ile (Nazlı) nm bat 

larm ka,..ısında yer aldı •. Güzel bir nutuk 
ile b:ı güzel günü, güzel bayramı açtı. 

Manisanın değerli doktoru bay Nec
det Otaman, halkı coıturan bir hitabe
de bulundu. 

•Üzümü bol ekip bol biçmeliyiz. ... 
Ozümü salkım salkım yemeli, ıuyunu 
bardak bardak içmeliyiz.. Manisa ne 
kadar merd ise Maniaa bağlan da o ka
dar cömerttir .• Ozümümüz: ıen, bağları
mız rill~en olsun .. » 

Sözleri bir çok defa alkıılarla kesil
di .. 

• 
"'1ani.!a 1ızü1n bayramında geçit resıni başlıyor 

rinci, ikinci ve üçüncü gelenlere bailan

na ve işlerine yarayacak hediyeler veril
di. 

*** orta okul binasında Manisa 

bağcıları ferefine yüz elli ki;ilik bir zi. 

yafet verildi.. Bu ziyafette bayrama İf· 

tirak eden otuz bet köyün mümeo..silleri 

lıuır bulundular. 

Şehrin bir çok binaları elektrikle do-

nanmlfh. 

-Foto lsmaU-
ucun~a ~.Ç.~~.t) nö~t bekliyoröu. ( Ha-ı Dr. Necdet, büyüklerimizin üzümle-, B. CELAL BA y AR MANISADA 
C1 Eyıp uzumu) azlıgmdan olac&k, te- rimize verdiği kıymet ve ebemmı" et "'- · b kan 

ku·• il b -· .. .. . . Y e .L&onoıru a ımızın, valinin dave-
ve &w e oynunu bU1Unu1tü.. (Çınar 1 de ııaret etlikten ·~nr• 1 ·· ·· •• ·• 1 b" ...., ... ozunu foy e ı- . ı· . k b 1 ed k biri 
üzüm) mutlaka köyde kalmıı, sergiye tirdi : ıru a u ere ıe erini fereflen-

• · direcegıru· • · ld b"I yetiıememış olacaktı.. Aradunsa d:> gö- « F abrikalann tüter, trenlerin yü- evve en ı en Manisalılar, 
remedim. rürken, ey damarında Atatlli-k kanı do- ak;;am Üstü hay Celil Bayann gelmesini 

Serginin üst k~mı zarif kutular içinde latan Türk çiftçi ve bağcısı, un hiç bekliyorlardı. 
kuru üzümlere a~rılmııtı.. Bunlar da d ? Ek Ek Ek , urur musun ·· ·· . Satamam di- B. Celiıl Baya.r, refakatlerinde lzmir 

hem Üzüm Türküsü desin, 
Tanrıyı sevenler doğru söylesin, 
B~ üzüm var mıdır başka illerde. 
Manisa üzümü destan dillerde ... 

*** Her yılın bugünü gülün, oynayın. 
Bugünü Bağcılar Bayramı sayın. 
Türkümü doğudan batıya ya),n. 
On alsın Manisa adı illerde 
Oolatfsın Üzümün tadı dillerde. 

MANiSA VAUSININ NUTKU 
Ziyafetin aonlanna doğnı idt. 
Vali bay Kırdar ayağa kalktı ve aöze 

baıladı .. 
Sayın vekil, değerli konuklar; 
Ozüm, artık ferdlerjn malı olmaktan 

çıkmı!', milli bir ürün haline gelmiş bulu
nuyor .. Jlimize servet, refah ve sıhhat ge
tiren üzümün kemale gelip piyasaya çı~ 
kacağı günü kutlamak, onun inkişafına 

yol açmaktır. . Bugünkü topluluk bize, 
yalnız ekonomi bakımından faydah ol
makla le.almıyor, siz saygı ve sevgi 
değer konularımızı aramızda görmek 
fırsatını da kazandırmış oluyor.. Yur
dun her türlü iktısadi teşebbüslerini en 
isabetli kararlarla koruyan ciimhuriyet 
hükümetinin ıayın ve muvaffak iktısat 
vekili Celal Bayarın aramızda bulunması, 
Manisahlar ve onların bayramları için 
çok mutlu bir hadisedir .. Bu şerefi bize 
lütfettiklerinden dolayı oayın vekil Ce
lal Bay ara ve lzmirin değerli valisi Faz
h Gülece, fzmir belediye reisi doktor 
Behçet Uza ve bütün konuklarımıza şük
ı anlarımı azcdcrim. 

IKTISA T VEK1UNIN SöZLERI 
Valinin çok alkıılanan bu nutkundan 

sonra lktısat vekilimiz : Arkadllflar ben 
de konuJ&cağım, bitabiyle söze bqlı
yarak üzüm mahsulümüz hakkında fU 
tebıirde bulunmUJlardır : 

alhn aar.sı renklerle göz alıyor, iıtiha ye korlı.ma .. önünde Atatürk .. Arl...an- valisi 
eçıyorlıırdı. da lnönü var .. bay Fazlı Güleç , lzmir Belediye - •Ankarada üzüm standardizas-

BAYRAMIN AÇILl.ŞINI BEKLERKEN Dr. Necdett·n . "' aonra a:Öze. baflıyan 
OzümJerlni ıergıye bırakan köylüler, öğretmen bayan Mükerrem Su, ıu gibi 

bayr8Jllln açdıtını heklemek için §ehre, akan, çağlıyan temiz bir ses ve iılıen!<
l<ahve ve hanlara da~ılınıılardı. Elliye ı' le ve irticalen çok güzel bir •Öylev ver
yakm davulun ve bır o kadar zuma- 1 di .. Ilunu bir Hallcevi gencini,, hitabesi 
mım, Manisanın ayn ayn kö1elerinden takip etti. 
yükseltıikleı İ ıevinç iıhengi Manisa ıe- Bar.aın ba,latnJ{tı .. 
masma yayılıyordu .. «San zeybek, har- Halk, Maniaa üıümcülüğiinün, Ma-

reisi bay doktor Behçet Uz, saylavlar- yonu yapmak üzere bir kongre top. 
dan bayan Benal Nevzat, BB. Rahmi," la~tı •• Kongrede hazır bulunan arka

Kimil, Hüsnü Kitapçı ve Saadettin da;lardan bazılan timdi bu masaya ıe-
ref '·eriyorlar.. Kongre, üzümlerimizin 

Epikmen ve gazeteciler olduğu halde ak-
en ıyı, en kolay ıekild~ aatılmasını te-

Jaın saat 19.ZO da Manİsaya geldiler.. min gayesiyle toplandı.. Kararlar aldı, 
Sayın bakan vilayet hududunda vali, bunun için bir de nizamname bazırlan
komutanlar, emniyet müdürü ve bir dı •• Arkadqlar, bu yıl üzümlerimiz ıtan
çok halk tarafından karıılandı. Doğru- dard olarak Avrupaya sevkedilecektir. 
ca Halkevine gidildi.. Burada br müd- Tertibat almmııtır .• » 

det dinlenildi.. Bay Celil Bayar, köy- Vekil bundan ıonra üzi.im kongre-

man d:ılıı, «Kordon• havalan birbirine nisa bağcılığının en güzel örneklerini 
kanııyor,_, temiz giyinm.? ~~eUi, pan~a: 1 taııya~ • ıergi~i gezerken köylüler de 
lonlu, fotr fllpkalı koylüler bu millı eserlermı, aergıde haklı bir aan'at gu

havalar arasında <<>§arak oynıyorlardı. runı ile seyreden ressamlar gibi, üzüm- lülerin üzüm sergisini tetkik etti. Yur-

Bendeniz ziyafetten ürkmüyorum. Tek
rar konUf&cağun. Ne kadar yorulmUf ol
sam, derhal bir reakıiyonla cesaret alı-
yorum. 

Arkadaılanm, Manioa denildiği za
man hatıra ilk olarak cüzilm> gelir. Ma
nisaya refah vermek imkinına malik olan 
üzümlerimU ~ etrafında ne kadar tedbir 
alınsa azdır ve yerindedir. Mahalline 
masruftur. Mademki Manisa için üzüm 
refah kaynağıdır, bu toplantı ve toplan· 
tıyı hazırlayan ıebep yerindedir. Ozüm 
bayramından bahsetmek istiyorum. 

Yorgundum. Krizin tesiri altında ba· 
na tevdi edilen vekiletteki vazifemi ka
zaya uğratmamak için istirahat etrneğe 
gidiyordum. 

Kot d'azürde istirahatte iken Fransız
ların fUap bayramı vardı. Gazete oku
yordum, Fransız ziraat nazırının nutkun
da ıöylediii §U cümleyi daima hatırlıyo
rum: 

cOzüm, insanlar için başlıca kuvvet~ 
tir. Fakat Fransız üzümü sıhhate ~gun· 
dur. Çünkü Fransız üzümleri, Kanuni 
Süle} man tarafından birinci F ransu'\·aya 
hediye edilen Ege asma çubuklarından 
yeti~miştir>. 

Şimdi ben bu sözlere ilave olarak di
yorum ki: 

- Arkadaşlar, her k'!e, bütün dün
ya milletlerine, .. hhat kaynağı olan Ege 
mıntaka.sın1n üzümlerini yemelerini tav
siye ederim. Fransada yetİ§en üzümler 
de Ege uma çubuğundan aşılanmıştır. 

Bunu, Franıız nazırının sözlerinden il
ham alarak ıöylüyorum. 

Vekil ıözlerine tU çok kıymetli İfaret
lerle nihayet vermİftİr: 

c - Zaman zaman memleketimizde 
bayramlar yapılır. Bunlar an' anelere isti
nat eder. Ozüm hakkında bir bayram 
yapıldığını yeni öğreniyorum. Milli var-

Kulübün bahçesi, kubbe teklinde bu· 
danmıı iri Lükstrüm ağaçlarını içlerin• 
den benekliyen kırmızı elektrik ampul• 
leri ve dans pistinin etrafındaki akasya• 
ları birbirine bağlıyan elektrik çizgileri 
ile boı ve tatlı bir ziya tufanı içinde idi. 
Gök kubbeden pistin üzerine süzülen le
kesiz ve parlak bir ay ııığı danseden çih· 
lerin renk ihengine müstesna bir güzel .. 
lik veriyordu. 

Kadınların zarif tehir kıyafetleri ile 
İnce tuvaletlerinin karııtığı garden partİ· 
bize Manisada yalnız medeni hayabn de
ğil, bedii bayatın da bir çok vilayetleri· 
mİlıİ kıskandıracak ve bir çoklarına da 
örnek olacak bir hızla, temiz, nezih bir 
bızla ilerlediğini isbat ettt 

Bir ağaç koyuluğu içinden f.,kıran 

lauunuz ve hakikaten mükemmel bir 
cazın ilk temposuna yirmi bet çiftin bir. 
den uyması, Manisada baflayan medeni 
bayatın mani ve değerini göstermeie 
kifidir, ıanırım~ 

Manisa, evvelce, sultanlar devrinde 
veliahtların idare itlerini öğrenmeleri 

için bir mektep, bir ıtaj vazifesi ııörür· 
dü. Atatürk Türkiyesinin Manisası da, 
medeniyet ve bayındırlık yolunda attığı 
muvaffakıyetli adımlarla bir çok ve bat• 
ti bazı bÜyük vilayetlerimize örnek ola• 
caktır ve olmalıdır da •.• 

• •• 
Carden partinin cFakir üzümcüler 

menfaatine» olan büfesinden kimse yar
dun hissesini eıİrgemedi. Halkevi bah. 
çesinde de köylüler ve halk, davullar, 
zurnalar çalarak, milli ıarkılar ıöyliye
rek, milli oyunlar oynıyarak, bava f"ııek· 
!eri, çarkı felekler araamda geç vakite 
kadar eğlendiler •• 

Memleketimizin bu ilk üzüm günü ve 
üzüm bayramı çok muvaffak oldu. 

Horozköyünden olduğunu ıöylİyen 

bir ihtiyara aordum: 
- Baba .. Ozüm günü nasıl oldu?. 
Yüzüme baktı: 

- Oğul, dedi, bu üzüm günü dejil, 
üzüm düğünü.. Biz Allahm adı ile ÜZÜ· 

mümüzü valimize verdik. O da üzij.. 

mümüzü beğendi ve onunla bugün ev
lendi. Bizim bağlarımız kısır değil •• Va
lliniz de matallah aslan gibi ••• Bu düğü· 
nün üzümümüze bereket getireceğine 
eminiz ..• 

Ozüm günü Manİsaya kutlu, üzüm dü. 
ğünü de valiye mutlu olsun .• 

ORBAY 
r /h7/.L/.LZZ7J"LZLZTLZZZZZ. 

Satılık motör 
Az müstamel 25 beygir kuv· 

vetinde dömi Dizel Rosten 
Horaley markalı mazot motö
rü ve ayrıca gazojenle kulla. 
nılabilmek için tertibatı muh
tevi, ayrı, ayrı veya hep bir • 
den satılıktır. isteyenlerin: 
T Afçılar içinde demir tüccarı 
Gördesli Bay Hüseyin Avniye 
veya yeni tuhafiyecilerde dok. 
tor Hulusi caddesinde 68 nu
marada tornacı Bay Mehmede 
müracaatleri. (1-8) (1538) 
yr:LZ:/n 

• 
Birinci sınıf saattrı 

•••••••••••••••••• 

T. C. 
Devlet Demir 

Yolları 
kul-idaresinin 

landığı saat 
•••••••••••••••••• 

HALKEVJNIN iÇi VE ETRAF! !erinin topladığı takdirlerden luvranı- dun bu ilk üzüüm gününe itlirak eden 
Halkevinin içi ve etrafını ıru...ıan yorlardı.. 

sinin toplannuuı münasebetiyle verilen 
ziyafette bir çok zevatın nutuklar aöy· 
lediklerinİ, biaaiyatlarmı izhar ettikleri· lzmirde sata yeri ı MORENO D. GABA Y. YolbertPdPn ı;q l 
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FAVSTA 
Esrar icen 

' 
Çelik Bilekli mi olur? 

.............. 1.-ı--i------
Yazan: Mlşel Zevako , ____________________ ı:lml _________ , 

-87-

·ı b aber· ehemmiyet vermez gibi göründü. Ga-·eme ı e er . 

\lZüM 
Çu. Alıcı 

257 Inhisar idaresi 
246 Jiro ve §Ürekası 

227 M. J. Taranto 
86~ Albayrak tic. 
84 Y. I. Talat 
81 Vitcl 
63 D. Arditi 

Insanı titreten çok mfınalı bir gülüm-, yerlere kapandı. Favsta bu zaferine de 

_ Mösyö dö Morover! Ben Mösyö dö yet sakin bir sesle: 
Gizin •anında bulunmak için fevkala- - Morover! Dedi. Senin Pardayan 59 
de aceie etmek istiyorum. aleyhindeki kinini biliyorum. Şimdi be- 50 

Beşikçi oğlu 

Ş. Remzi 
A. H. Nazlı _ öyle ise hemen hareket edelim.. . nim kim olduğ~'.n~ öWe_ndin. Bu ada- 50 

_ Bir dakika müsaade ediniz de Jstı- mın hayat ve huıTıyetinı bana bahşa 32 S. Bayazit 

D .. ·· ı lu or usun• 31 A. R. Vzümcil calimin sebebini anlatayım. uşunce e- razı 0 Y m • 
rime yardımınız dokunur kanaatinde- Moroverin başı dönüyordu. Pardaya- 20 M. Arditi 

m yine elinden kaçırmak korkusu, onu 19 S. Ergin 
~ p _ Sizi dinliyorum. yalnız Allahru;kı- son derece sarstı . Favstanın üzerine atı- 17 aterson 

11 
12 
12 

Fiat 
14 
16 50 
23 

13 50 15 25 
13 75 
12 75 
11 50 
13 
14 50 
14 

14 50 
17 25 
16 50 
15 
18 50 
19 25 

14 18 
12 50 14 50 
12 50 13 50 
15 50 17 25 
15 50 16 50 
12 12 

Dün nöbetçi hakimin huzuruna rengi 
uçmuş bir adam çıkarıldı. Okunan lta
ğıtlara göre; bu adamın suçu, Tepccik
de gece yapılan umunıl araştırmada ku
şakları arasından esrar çıkarılmış olma
sıdır. Sorgu için mahkemeye sevkedi
len bu suçluya hfıkim sordu: 
-Adın? 
- Şerif Çelikbilek . . . 
- Esrar içenler çelik bilekli mi olur} 
- Efendim; ben esrar kullanmam ... 

Yalnız dün birisinin ayakkabılarını bo
>'llyordum. Fazla d işim ağrıyordu. Ara
da, sırada elimi dişime götürdüğümü 

gören ve pabuçlarını boyatan adam; ba
na ne diye elimi ağzıma götiirdilğüınil 
sordu. Ben de dişiuı ağrıdığını söyle
dim. na acele ediniz. larak onu yere sermek bile aklına gel- 12 K. Akyiğit 

Favsta mütemadiyen onu süzüyor, bil- di. Lakin ilk sese koşacak birçok mu- 7 P. Pacl Bu adam cebinden birşey çıkardı. Ve 
tün harekatına manalar veriyor,derin hafızların kapının arkasında bekledik- 5 Ş. Riza H. 17 17 al şunu dişinin arasına koy, zınk diye 

12 12 

bir memnuniyet içinde onu tetkik ey- !erini biliyordu. Sonra da bu cinayetin 3 R. Kohen 20 20 ağrısını keser dedi. Ben de bunu kuşa-
li d Korkunç tasavvuratında Mo- hesabını soracak Gizin mevcudiyetini 1351! Yeki\n g' ımın arasına koymuş ve unutmu<tum. 

- S"ahifo 1 --- "]"\ 

~ 

5AtLIK:sotUKLUK·E!(OHOl1İ. 
• - OEnE!'.TİR 

KELVİNATOR iki defa daha az İflediii - -
- halda a)'nı randilman elde edilen J'•&ln.- soluk haY& do~aplar. 

18 Ay Veresiye ::;atış 

SAHiBiNiN SESi 
yor u. üh ' b" 1 ayırıyordu Onda düşündü. Boğuk bir inilti çıkardı: • revere m un ır ro . . . 2202 Ararlarken buldular. A R T H U R y E T T E R 

bu iktidar ve liyakatı görmüştü. Niha- - Arzunuz yeruu bulsun! 3553! - Demek ki dişin ağrımıyormuş? 
D'ye mırıldandı CIR lZMlR - Saman :•kelesi (Büyük Kardi .. •h Han) yet ona keskin bir nazar daha fırlata- ı · lN - Ağrıyordu ama, biraz ağrısı dur- ~ ,... 

ak arı! , k ld . Gözlerinden yaşlar akıtarak ayağa Ç Alıcı Fiat AYDINDA : Mehmet Gürer - öDEMtŞTE : H. Avni Güler 
r atmaga oyu u. k . 1 u. muştu. ADA Ahın Sab · A 

-Ben mösyö dö Gizden bir lütuf bek- kalktı. Şunları ekcleye, kekeleye ılfı- 768 ş. Remzi S 75 9 Hakim düşündü. MUô.L : et n c:anoy., ... 

b d · ve etti: Ali s 8 • ..,._.ı:ı::;ı:;;amrzıcrızz:i'!'Znr.7.7.7LZZ7/7 /T. liyorum Şüphesiz onu en en esırge- 356 Jzzi ve Ikrarına mebni suçlunun tevküine ve "' l z M R 
miyecektir. Fakat mademki, siz bana . - intikamım, bütün hay~t~ demek- 161 A. H. Nazlı 8 15 evrakın müddeiumumiliğe tevdiine ka- 1zmlrin •• .. • • ders verirler 

d .. .. •. diniz size dayanabi- tı. Şu halde hayatımı ellerınız arasına 1129 ş R H 8 25 10 25 rar verdi. KLJLTLJR LJSESJ Öğretmeni · 
~:~'.m ç:;:::;t s::r karş: büyük bir tak- bırakıyorum. , . .. 97 B: S.ı';.ıa,.-,.aki 9 9 'LZL/Zl?ZZZZLZre/.LZZJ de;rli burad:rı 
dir ve itimat hissi beslediğini biliyorum. Favsta Morovere hır sandalye goste- 1511 YekO.n Kız ve Erkek Yatılı - GUndilzlü: Kız - Erkek 

- Emrinizin ne olduğunu öğrenebi- rerek oturmasını teklif etti. O başını sal- 4669 Kültür Bakanlığınca resmi liselere muadeleti kabul edilınlş\ir. 
1. 1 . ? !ayarak oturmak istemedi. 6180 •• ( • ır m yım. . . .. . og" retmen ere•. 1- Orta ve lise sınıflarına yeni talebe kaydına başlanmıştır. 

- Büyük bir şey değil! Mösyö Dö Prenses kendı kendıne soylcndı: ZAHtRE BORSASI 2- 20 ağustosa kadar kaydını yenilemeyen eski talebenin yerine yeni 
Pardayllllln hayatı ve hürriyetidir. - Hemen hemen benden nefret ede- Çu. Cinsi Fiat Fuar münasebetiyle lzmire talebe alınır. 

Morever bunu işitir işitmez olduğu cek bir hale geldi. Onu derhal bana ta- 540 Buğday 5 875 G 375 gelecek kız ve erkek 3- Yatılı talebe ücreti üç taksitte 200 liradır. Memur ve mütekait çocuk-
yerden zıpladı. Gözleri bulandı. Çeb- pınac~k. bi~ vaziyete getirmek Itızımdır. 135 Arpa 2 4 öğretmenler !arından % 10, kardeş çocukların birincisinden tam, diğerlerinden 
resi değişti. Çok asabi bir kahkaha ile Sesını yukselt~rek: . . 81 Kumdarı 1 8 ''Kü/f •• ı • • ,.;, 15 tenzilat yapılır. 
ellerini birbirine çarptı ve bozuk bir ses- - Morover; km ve ıntıkaınınızı arzu- - UT lSesı,, 4- Çocuklarını sail:lam bir Türk terbi~esi ve olgun bir malumat ile ye-
l rd . nuzla bıraktığınızdan dolayı size min- K k J •• •• d - ' e cevap ve ı: ara O onun e Yatı dairelerinden istifade tiştirmek isteyenlerin her gün saat !l dan 12 ye kadar Beyler sokağın-

- Dük dö Gizden bu talebinizin ka- nettarım. Bunun için size layık bir mil- edebilirler daki (Kültür Lisesi) ne mliracaaları. (1459) 
bulünil ben mi istiyeceğim? Geç kal- kafatta bulunmak isterim. atılır mı? UJ77Z77f/:T/T.T7.T//T./T/'7'"/WT//727.T/7.0/77//7/77Jf777YJ7!TJ 

ınak heyecanı içinde çırpındığım halde önce _şunu biliniz ki, intikamınız, fe- nara • - ~ BERGAMA SULH HUKUKi DAHILIYE MOTAHASSISI 
hakkımda düşüncelerinizi değiştirmek ~a1:ırlıgın;:a rağmen arzunuz dahilin- Dün pazar olmak mll.nasebetiyle şeh- o H k MAHKEMESiNDEN 
için şunu söylemekten: kendimi alamı- e ınaca tır. rimizde beş sarhoşluk hadisesinin cür- iş e imi Bergama posta ve t~lgraf idaresi DOKYTOR ~ 
yacağım: On sekiz senedenberi Farda- = ~:rn'1a::k ö:::ı~::~ Dilk dö ınü meşhudu yapılmıştır.dBunlbö~dlanb~ir A~~ il ~ N . ne izafetle posta ve telgraf şefi Ke= CelaA 1 ar ın yanı tanırım madam. tşte bu kadar tanesi, hiç te kendilerin en Y e ır- mal Erguvan tarafından Dikili eski 
mliddetıenberi <U dakikayı bekliyor- Gizden omın affını değil, yakalandıktan şey ümit edilmiyen iki şahsa aittir. u a a c 1 ~·~ ve tel~raf müdürü ölü E~refi~ 
dun\. Eğer söylediğiniz teklifi sizden sonra onun size teslinıini istiyeceğim. B. lbrahim ve B. Hasan isimlerinde e,ı ıkametgihı meçhul Olfet aleyhı-

Morover bu defa sevincinden haykır- ld k b lı l ikam 1 Li ku başka en aziz bir arkadaşun yapmış ol- iki arkadaş o u ça sar oş 0 nuş ar ve ne e o unan 14 ra 91 nl§ lzmır· Memleket hastanesi Da-
mamak için kendini zor tuttu, bir sani- k · · d ' J / / li saydı derhal karşısına bir düşman gibi bir arabaya binere Tepecıge ogru yo - T l"lıı: alacak davasının 23 6 937 tarih· bili Hastalıklar Seririyab Şefi 

dikilirdiın. HattA babam Pardayanı ye kendisiyle alay edildiğini bile aklın- !anmışlardır. HOR A~U celsei mahkemesinde hazır bulun- Pazardanmaadahergünhasta-
kurtarmak teklifinde bıılunsaydı derhal dan geçirmedi, fakat şahane hakimivet Bunlardan Ha.<anın sesi güzel olduğu Hastalarını Birinci Beyler madığı cihetle hakkında gıyap kara- lannı muayene ve tedavi eder. 
öldürilrdüın. Eğer Dük size Pardaya- karşısında buna dair ağzından bir keli- için, arkada~ı bir gazel söylemesini ken- sokak 36 numarda kabul eder. n tebliğine ve mahkemenin 24/9/ Mwı.yenehane: 2 inci Geyler 
nın hayatını bağı<lamak gibi bir lütufta me çıkaramadı. Çok samimi bir tavır- disinden rica elmiş. Hasan da bu ricayı Sabah 9 • 12 . 937 tarihine talikine karar verilmiş- sol:ağı No: 65. 
bulunmak isterse muhafızları tarafın- la mukabele etti: kabul l'dcrek aynen §U gazeli söylemcğ tir. Muayyen günde gelmediği veya Telefon: 3956 
dan parça parça edileceğimi bilmekle - Madam; biraz önce hayatunın eli- başlamıştır. Öğleden sonra 3,30 - 6 bir vekil göndermediği takdirde da- Evi: Götepe tramvay cadde-
bernber yine onu öldürürdüm. Eğer nizd~ bıılunduğunu söylemiştim. Şimdi Gurbetli! ~ccl tııtaa eğ"1' dnmcnen1 Randevü İçin telefon ediniz. vayı kabul etmi• nazariyle bırakıla- ai No: 1018. Telefon: 2545- I 
bu talebi benim yanımda tekrarlamak o hayatı, her ne zaman isterseniz, sizin cyvııh TELEFON: 2946 rak bir daha mahkemeye kabul edil-
isterseniz sizi de öldürürüm. uğunımızda feda cdeceğiıni temin eyli- K11bri111 kını <«:ar, gö!!erbn kim kapar BURHANiYE SULH HUKUK miyeceği ilin olunur. "'K~:k;*" Boğaz, B~ hast!lık:"' 

Morover bunları söylerken adeta yorum. ey rnııh 2933 (1588) 
kendinden geçmiş gibi idi, elini hançe- Favsta içinden: Hasan tarafından yüksek sesle söy- MAHKEMESiNDEN : •••••• •••••••••-••••••••••••••••••••••••• 

Burhaniyenin Pelit köyünden Ah- KUŞADASI SULH HUKUK HA rinin sapına yapışlırınıştı. Sanki hemen - Şimdi teslim oldu. Insanlacın kinini !enen bu gazele arkadaşı B. Ibrahim de -
met kızı Ay•e tarafından müddeia- KtMU<ltNDEN hemen Favstanın üzerine at.tlacak bir kazanmak kolaydır. Fakat sevgisini el- ufak yollu iş''rak etmiş ve arabacı bu • : 
leyh ayni köyden Ali oğlu Etem 8/6/937 tarihinde ölen Kuuda-

vaziyette bulunuyordu. 
Birdenbire soğukkanlılığını toplaya

rak ilave etti: 
- Adıyü madam! Beni affediniz. Böy

le bir talepte bulunacağınızı bile bile 
size artık refakat la edemem. 

Favsla ayağa kalkarak: 
- i'akat her halde böyle bir talepte 

bulunacağım. Dedi. 

de etmek güçtür. vaziyetin doğru olamıyacağını söylemJş l h" .-
Dedikten sonı·a sesini yükseltti: ise de; Hasan arabacı Avrama: ~ .~J'.. ~ne ikame eylıledigak" i sulh te§eb- sınuı Cami atik mahallesinden Eğ-
- Sözlerinizi not ediyorum. tcabın- _ Sus ı · Yah di s . . b k' usu avasının yap m ta olan mu- ri Külah oğullanndan Mustafa oğlu 

u an u ··· en ışıne a · hakemesinde: Mehmedin alacaklısı Hasan Ali ka-
tla size hatırlatacagım. Demek suretiyle, arabacının ihtarını lkam tg•L. eçh l b l .. d 

1 e ıuu m u u unan mu nsı Güldanenin müracaat ve talebi 
- Böyle bir fırsat düşerse nası hare- reddetmiştir deı"aleyh Eteme hukuk usulu·· M. len: ahk üzerine terekesine m emece vazi-

ket edeceğimi görürsünüz. Llkin ma- Kemer k"' ·· ·· üdikt k 
oprusu geç en sonra, ga- anununun 141 inci maddesi muci- yet edilerek resmi tasfiyesiyle defte-

dam, Dük dö Gize mülaki olmak zaına- 11 t d' b 1 ze er ema 1 etıneğe aş anıış ve tam bince tebliğatın ilin auretiyle yapıl- rinin tutulmasına ve zabıt katibi 
mnın geldiğine kani değil misiniz? karakolu ·· ünd 1 k n on en geçer er en, suç- masına ve 142 inci maddenin 4 ün- Ali.ettin Sezerin tasfiye memuru ta-

- Korkn1ayınız. Benim eınrim olına- lulardan Hasan ·· be 
: cu ndi mucibince de ı'•bu ili·nın · · ka e ·ım;. old • dan ı"lk yine Moroveri dan ona karşı hiç bir hareket yapamaz- O f • yınıne rar v rı ..,. ugun 

1 dl 
- 0000 ! Of!... resmi gazete ile yapılmaaına ve mu- ı·ıo_ •--·Lın· den ı"tibaren bır" ay zar 

sarstı : ar. Bu emri götürecek sizsiniz. Şim D" b' h k ""' <arın -

Asa bl bir kahkaha 

lan mütehassıaı 

Doktor Operatör 

Sami Kula~çı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cadde-

ai 992. Telefon: 3668 
1-26 (481) ıye ır de nara atm•,,.... a emenin de 13/9/937 pazaıt••ı' j fında borçlu ve alacaklılann mu··ra 

- O halde sizin gibi güzel bir mahlu- beni dinleyiniz. Sizi, Dö Manivel, Bus- ..,~ ~ • 
ku öldürmeğe mecbur kalacağım. Çünkil si ve Mösyö Gizin bütün maiyeti dere- Bu nl\ra suçluları karakola gelirmeğc saa_t 14 de talikine karar verilmit ol- 1caatla kaydettirmeleri akai takdirde . .. 
Dük dö Giz de can düşmaıu olan bir cesinde tanıyorum. Fakir olduğunuzu kafi gelntiştir. Fakat suçlular karakol- dugundan mezkiir günde Sulh Hu- 1 mirasçıları ne tahsen ve ne de tere- mecbur olduktan aksı halde tevellul 

da da rahat durmamışlar, yük" sek sesle kuk mahkemesinde bulunması ilin keye izafeten takip edilmiyecekleri edecek zararı tazmin ile mükellef tu-
adamı kurtarmaktansa sizi teessüf ede biliyorum. l ı ı 
ed ld bağırıp çağınnag;a başlamışlardır. o unur. ve bu hususta malümah olan alaka- tulacaklan bilinmek üzere ilin olu-

e ö i.inneği tercih edecektir. Dük sizi, bütilıı emniyetine rağmen 
Za t · o da b ikin" • d ed ki 1 rd kull On Hakim suçlulardan Hasana sordu: 2921 (1584) dıırların malümatlarını bildirmeg" e nur. 2922 (1585) - nne mıyorum. u dileğimi cı erec e · iş e e aruyor. 

kabul edecek. Sizden ve belki nefsinden altı senedeberi küçük bir servet yapa- - Bu yaptığınız işi beğendiniz mi? ••••••••••••••11
•••••••

1
•••••••••••••••••••

1
•••

1
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

kıskandığı birşeyi benden esirgemiye- madın11. Belki bunun sebebi sabit bir - Bayım, gazeli söyliyen arkadaşım- I<adastrosu 1 m ".\hallenı· n adt u·· çu·· ncu·· Karataş 
cektir. fikre saplanmanızdır. Hüliisa siz gayet dır. Karakolda, nerede komiser diye sor- Yap) 3 0 ~ 

Morover asabıyetle titredi ve sordu: fakir bir asılzadesiniz. Gizin maiyeti sizi muş isem de, bu da hakkımı aramak 
- Size mi! Fakat ne için? Efendime pek gölgede bırakmışlar. Hatta Giz kral içindir. 

Parisin hiikimine belki de bütün Fransa~ bile olsa, büyük bir makam elde edebi- - Hak böyle mi aranır? 
nın kralına karşı bu tarzda lisan kulla- leceğinizi zannetmem. Çünkil bir adam - Fakat bağırmadım ki! 
nabilecek bir mevki ve salahiyete ma- yükseldikçe, aşağı tabakadaki adamlar- Şahitler dinlendi. Hakim ikisinin de 
lik misiniz? la teması azalır. Bunun için sizin bugün- altL•;ar gun hapislerine karar vererek 

- Benıın bu tarzda lisan kullanışı- kü \"aZiyetinizin üstüne çıkabilmeniz derhal tevkif etti ve ikisine hitaben: 
ının sebebi §Udur: Siz, ve bütün Paris imkansızdır. Sizin gölgede kalmanızın - Karakol önünde nara atanların ce
Gize nasıl itaat gösteriyorsa 0 da, bana bu noktadan faydası vardır. zası budur, diyerek suçluları ceza evi
ilaate mecburdur. Zira bütün işleri dü- Morover gururunu kıran bu sözlerden ne gönderdi. 
~ünlir, ben hazırlarun; 0 da tatbik eder. müteessir olmuştu: . U'ZLJJ'LZ/JJ[;Q::z;;rz:;"'LQOllJI 
O, bir alet bir vasıtadan ibarettiı·. Çün- - Madam! Diyebildi. 
kü isyanı hazırlayan kralı kaçınağa mec- - Acaba aldanıyor muyum? Yoksa 
bur ecl<'n ben·m ... Yarınki kralın tah- evvelce mi aldanmıştım? 
tını hazırlayacak olan da benim ... Kral- - Hayır... Söylediklerinizin hepsi 
!arın cehaleti, papasların kepazelikleri doğrudur. 
ahalinin isyanı ile bozıılan eski nizam; - Bir bamlcde zengin olmak ister mi
iadeye memuren gönderilen zat benbn. siniz! Eğer bana derhal itaat edersen.iz 
Çünkil ben Favstayım!. yarın yüz bin frank ha.;:ırdır. Bundan 

l\lorover bir d,.fa daha titredi: başka iötikbalde Fransa kr.ılmın sara-
- Fa\·sta diye mırıldandı. yında mühim bir vazife, mesela kral 
Derhal kafa•ında nihayetsiz bir ikli- muhafız alayı kumandanlığı gibi bir ma-

dar ile bu kadının ismi birbirine birle- kamı ele geçirebilirsiniz. 
•ik olarak u~uldadı. Kadının ismi yıl- Herifin gözleri kamru;tı. Hemen sor-
rlırım tesiı·ini yaptı. Çünkü Dükün ya- :lu: 
kınları hile Favsta ismini korka korkr - Ne yapmak Hizım' 
birbirlerine fı. ılcjıyorlardı. Hatta bı: - Bu akşam öğrenirsiniz. Saat on 
isim Gizi bile •ararlmağa yetPrdi. Bil· >irde burada bulununuz. Sizden ne is
Yük hir ıhtil" C<'miyetinin nihayetsiz 'ediği mi o zaman anlatacağım. Şimdi 
kudret ve a7.ametinin timsali olan Favs.. Dükün yanına koşabilirsiniz. Düşmanı
ta önünde dunılmaz bir kuvvet olara1< ,ız hakkındaki emrim şudur: Onu diri, 
kabul ediliyordu. iirl yakalayıp Basille tıkmaktır. Şunu 

Şu kadına bir defa daha gözlerini dik- lave edeyim ki o yakalanınca derhal 
rnek istedi. Bakamadı. Kaçmak istedi >ana haber verilmelidir. 
bL?Jc•ri hiiklildü. Hemen secde erl•r ııibi - BiTMEDi. -

Çiçekçi 

MACAR ' l 
1 

elefon : 3367 ~' 
k "" ' d" ,, nca ırıes u ıye;: 
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öz Hekimi 
MİTAT OREL 

Adres - Beyler Numan zade 
aokağı Ahenk matbaası yanın- ~ 
da. Numara: 23 

Muayene saatleri : 1~12, 
15,30 - 17. Telefon: 3434 ..., ... ,,;/~~ .. 

Kadastro -;eya tahriri yapılan gayri menkulün 

Ada Parsel 
Sokak veya mevkii No. 

Nebahat 646 
Nebahat ve Emeviye 647 
Nebahat 647 

,. 647 
lman 654 
Aras ve Sabahat 659 
Aras 660 
Hilal 663 
Hilal ve Kemalettin 663 

Kemalettin ve Sabahat 663 
Hilil 663 

,. 663 
)) 663 
)) 663 

İman 665 
,. 665 

Asansör 665 
,. 665 

ulihhane 667 
lslihhane ve arkaaı 668 
Emeviyc 671 

,. 671 
,. 671 

No. 
10 
8 

13 
15 
5 
1 

14 
1 
2 
4 
7 
9 

10 
11 
14 
17 
22 
23 

7 
1 
ı 

2 
3 

Mesahai sathiyesi 
m2 
22 
83 

408 
94 
97 

339 
156 
91 

1785 
237 

73 
87 

129 
137 
59 
65 

150 
140 
117 

230 
147 
977 

Ds? 
00 
00 
00 
00 
50 
50 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

50 
50 
00 

Cinsi 
Arsa 

it 

)) 

lt 

lt 

lt 

lt 

Ah§ap ev 
Ev 
Ana 

it 

it 

" Kirgİr ev 
» 

Arsa ,. 
» 

,, 
Kirgiı- ev 
Arsa 

Sahibinin 
adı ve aanı 

Maliye Hazinesi .. lt 

lt 

" • 
lt 

lt 

lt lt 

» • 
lt it 

• 
• • 
lt ,, 
lt • 
• • 
" • 
)) ,, 
., lt 

• lt 

• it 

• 
» it 

" » 

• 

Kadastro veva 
tahrir netice
sinde tahakk.ult 
ettirilen lıarc 

ve resimler 
Kıymeti 

Hwesi Lira K. 
Tam 

it 

» 
lt 

lt 

lt 

» 

• 
• 
lt 

lt 

)) 

• 
» 

" » 

" 
" 
it 

)} 

lt 

» 

252 00 
56 00 

890 00 

259 20 
864 00 

96 00 
96 00 

192 (l() 

144 G() 

1894 O'.) 

576 ca 
480 co 

70 ('') 
2049 CJ 

Tamamı 
lslilıhane 667 14 Ev » » 1705/3872 240 (.} 
Yukarıda yazılı 24 parça gayri menkul mal Hazine adına kadastrolanmıştır. Bu gayri menkul mallarcb 

ayni haldan bulunanlann Yıkık Minarede Saçmacı hamam sokağında 20 No. da bulunan İzmir Kada.stro 
Komisyonuna iki ay içinde belgeleriyle birlikte müracaat ebneleri 2613 aayılı yasa hükümlerine göre ili.1 
olunur. 2915 (1592) 
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Salihai Kurşunlu Banyoları 
...................... t ........... ı ..... 

Şifa hassaları mubilimizdr. tecrübe ile ~abit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faaliyettedir 

H~r türlü istirhat mevcuttur. Mükemmel otel, lokanta ga
zino hülasa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyolar · a 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo da ·resinin hususi otomo
bili Salihli istasyonunda emre amadedir. Her cileye müsta
kil oda verilir. 

su 

ı Otel SADIK AKSEKi 
1 Tilkilikte Telefon 3206 
1 Sah ık T evfikı>a"1 Oteli 

Yeni temiz 

• 

mefruşat 

Banyo 

Bol l1ava 

Ucuz fiat 
lzmirin en havadar yerinde ve denize karşı lcvkalade latif man

zaralı ,ok temiz 11e emniyetli yegane oteldir. 

2 o !& 

Kulağınızda küpe olsun ! 

~N MÜOHİ$ 
\sTiRAPTAN 
cz,oNRA •• • 

Kullanmakla kabildir! 

&*Af'M"@tt <@• l 3'5D'51WP NEVROZiN 

Fiatler: Banyo dahil olmak üzere insan başına otelde kar· 
yola 100-75 diğer kısımlarda gene insan başma yataksız 
1 inci 50, ikinci 40, üçüncü 30 lcuruşh..ır. 

Müsteciri : KEMAHLI AHMET HAMDI VE ALI BALCt 

" MiLLi EMLAK MODORLOCONDEN: 
Nu. 
210 Bayrakla Menemen C. 49/1 eski Nu. lı dükkan 
211 ikinci Kordon Tuzhane sokak 26 taj Nu. lı dükkan 
213 Sinekli C. bila Nu. 18 dekar 380 metre bahçe 
214 Sinekli C. Kale altı Vezir köprüsü havuz içi mvkiin

de 15 dekar tarla 
215 Sinekli C. Kale altı Vezir köprüsü Havuz içi mevkii 

timdi memnu mıntaka tel örgüsü bitişiğinde 5 dekar 

Lira 
23 
39 
95 

32 

tarla 12 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarlarınn talip çıkmadığın

dan 10 gün müddetle temdide bırakılmJPıtır. İhalesi 2/9/937 
tarihinde Perfembe günü saat 15 dedir. Taliplerin Milli Emlak 
1\-füdürJüğüne müracaatleri. 2938 (1589) 

Tecim Lisesi direktörlüğünden: 
Okulun, lise, orta ve kurs kısımlarına talebe kayt ve kabulü 

başlamıştır. Gerek kayıt ve gerek sair malumat için her gün 
9 dan 12 ye kadar okul direktörlü~üne müracaat edilmesi. 

21~2~28 2898 (1569) 

Dalama köy muhtarlığından : 
Karahayıt nahiye merkezi olan Dalamada nafıa direktörlü

ğünce yapılan plan mucibince inta edilecek beş dershaneli mek
tebin birinci katına kadar yapılan in~aah afağıdaki ,erait dai
resinde eksiltmeye konulmuttur: 

1 - Birinci kata kadar yapının bedeli ketfi (590) lira olup 
laf, kireç, çimento, kayır ve tuğlası infaat mahallinde mevcut
tur. 

2 - Taliplerin yüzde 7 buçuk teminat akçesi olan (44) lira 
(25) kuru9u köy sandığına emaneten teslim 9artiyle her gün ek· 
siltmeye ittirak edebilecektir. 

3 - lntaat bedeli üç taksitte tediye edilecek ve beher taksi
din verileceğine yapı nafia direktörlüğünce görüldükten sonra 
tediye edilecektir. 

4 - ihale 20/8/937 cuma günü idise de talip zuhur etmedi
ğinden ihalenin 27 /8/937 cuma günü saat 16 da köy odasında 
icra edilceğinden fazla malumat almak isteyenler köy odasına 
müracaatleri. 24-26' 2923 (1591) 

lzmir inhisarlar 
ğünden: 

baş müdürlü-

Alsancaktaki depolarımızda mev::ut 10855 kilo kalın çul ve 
4206 kilo ıskarta çul ve kanaviçe parçaları pazarlıkla satıla-
caktır. 

Muhammen fiatleri 10 ve 3 kuruş teminatı 90,85 liradır. 
isteklilerin 27 /8/937 günü saat 15 de hat müdürlüğümüzdeki 

komİJyona gelmeleri. 24-25 2920 (1590) -Izmir belediyesinden: BERGAMA SULH HUKUK 
1 - Tilkilik caddesinde Faik- MAHKEMESiNDEN : 

paşa parkından 2000 metre mu- Bili varis vefat ettiği ihbar edilen 
rabbaı yerin üç senelik kirası hat Bergamanın Gazipqa mahallesin
kitiplikteki far~~me veçhiyle den qekçi Kara İbrahim kansı Kez-
3/9 /937 cuma gunu saat on altı- ba • t k . tahrir dilm. 
da açık arttırma ile ihale edilecek- n nenenm ere eaı e lf 
· Ş t b v 1 k ·f ve menkul enalan satılarak paraaı-

tır. ar nameye ag ı efı mu-
cibince 684 lira 17 kuru' bedeli nın emaneten Bankaya yatınlmı§ ol-
ketifli bir hela kiracı tarafından duğundan terekede hak istiyenler ve 
yapılmak tartiyle senelik kira be- varis olduğunu iddia edenlerin İ§bu 
deli muhammeni 100 liradır. iş- iddialarını isbat eder vesaik ile bir
tirak için 74 liralık muvakkat te- likte ilan tarihinden itibaren bir ay 
minat makbuzu veya banka temi- · · d B S Ih H l k hAk• 
nat mektubu ile söylenen gün ve 1~~? e :rgama u ~.~ a un-
saatte encümene gelinir. lıgme muracaat etmelen ılan olunur. 

2 - Senelik kirası 25 lira be- 2932 (1587) 
deli muhammenli Halil Rifatpafa 
caddesinde Mecidiye mahallesin- ile ihale edilecektir. lttirak için 
de 131 sayılı kahvehane kartısın- . 
daki 130 metre murabbabı yerin 375 kurutluk muvakkat temınat 
bir senelik kirası bat ki.tiplikteki makbuzu ile söylenen gün ve sa
f&liname veçhile 3/9/937 cuma atte encümene gelinir. 
sfhıü saat on albda açık arttırma 19-24-28-31 2881 ( l SS8) 

Fenni Gözlük için 

HİLAL 
. 

ECZANESi 

Şık güneş, p!aj, spor ve tayyare gözlükleri altın, nikel, bağa 
çerçevelerle kristal canılar, her yerden çok ucuzdur ... 

Sağır DiJsiz ve Körler 
sesi müdürlüğünden : 

•• muesse-

Okur yazar, askerliğini yapmtt bir bahçevanla, ütü, diki• ve 
ev idaresinden anlar okur yazar bir bayana ihtiyaç vardır. Bah
çevan ücreti ayda 3000 kurut, çamafırcı ücreti ayda 3500 kuruş
tur. Orta ve oda hizmeti ücreti ayda 2000 kuruttur. 

Kartıyaka Sağır, Dilsiz ve Körler müessesesi müdürlüğüne 
müracaatleri. 24-25 2928 {1586) 

lzmir Tramvay ve Elektrik şirke
tinden: 

Hususi aayaçlar bulunduran abonelere Eylul 1937 ıufiyatın
dan itibaren şimdiki fiatler üzerinden muvakkat bir zaman için 
tenzilat yapılacağı sayın abonelerimizce bilinmek üzere ilan 
olunur. 

l - Ev elektrik cihazları bulunduran tenvirat abonelerine: 
Puant saatleri dışında sarfedecekleri kilovat saatler 10 ku

ruştan faturalanacaktır. 
il - Sınıfına göre tek batına asgari 1 ili. 4 kilovat takatında 

İsıtma cihazları bulunduran abonelere: 
Toptan 55 kilovat saatten yukarı aylık bir sarfiyat için, pu

ant saatleri dışında sarfedecekleri kilovat saatlerden ilk 20 ki
lovat saati 7.5 kuruftan ve bundan ötesi 3.25 kuruttan fatura
lanacaktır. 

111 - Sinemalara: • 
Asgari 4 kilovatla kullanılmıt takatın 750 istimal saatinden 

sonra sarf edecekleri kilovat saatler 8 kurut tan faturalanacak
tır. 

iV - Otellere: 
Asgari 4 kilovatla kullanılmıt takatın 750 istimal saatinden 

ıonra sarf edecekleri kilovat saatler 8.S kurut tan f aturalana
caktır. 

V - Kuvvei muharrike abonelerine: 
Huıusi sayaçlar bulunduran sanayi erbabına: 
a) 4 ita 25 kilovatlık bir takat için, asgari 4 kilovatla kulla

nılmıf takatın 1200 istimal saatinden sonra sarfedecekleri ki
lovat saatler 6.8 kurudan faturalanacaktır. 

b) 25 kilovata mü~avi veya bundan fazla kullanılmit bir ta
kat için, asgari 25 kilovatla kullanılmıı takatın 800 istimal sa· 
atinden sonra sarf edecekleri kilovat saatler 6.8 kuru, tan fa tu
rala nacaktır. 

Fazla mütemmim maliimat için tirketimiz sayın halkimizın 
emrine a .. de bulunmaktadır. 

~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s:eeı••• 
: Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Har.areti sür'atle ! 
E düşürür. Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak i 
: NEVROZIN almak suretile çarçabuk defedilebilir. i 
s....................... Kat'i Tesir ....................... ı 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
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Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 
Nazarı dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

G. D. GIRAS 
Pettemalcılar, Evren sokak No. 3/1 

Singer dikit makinaları kumpanyası kart ısında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR 

, _______ .__. ..... ._ ... ._ .... _.. ........ !F 

rı----------------~--BRISTOL 
Bey oğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 
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Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 
öMER LOTFO' dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Eg 
halkına kendisini sevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı b 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthiş ucuzdur. 
latanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar. . - . 
lzmir P. T. T. müdürlüğünden: 
Meriyete giren 3222 sayılı telsiz kanunu mucibince radyo sa• 

hiplerinin ağustos sonuna kadar en yakın P. T. T. merkezlerine 
müracaat ederek ruhsatnamelerini almaları lazundır. 

Bir Ağustostan evvel alınmıf olan ruhsatnamelerin hükmü yok• 
tur. Ağustos sonuna kadar ruhsatnamelerini almıyanlar evvelce 
ilan edildiği gibi ağır cezalara ç.arpbrılacak ve bu müddet hiçbir 
suretle uzatılmıyacaktır. 

937 ücretleri Eylul sonuna kadar verilebilir. 
Ancak radyo kullanılsın kullanılmasın beyannamesinin ağu1-

tos içinde P. T. T. merkezlerine verilmit olması behemehal la• 
zımdır. Ruhsatname vermek için eıki zamana ait hiçbir par• 
istenilmiyecektir. 

14-17-19-21-24-26-28-31 2801 (15ZI) 

lzmir Sıhhat ve içtimai Muave
net müdürliiğünden : 

Cinsi Adet Muhammen kıymeti Teminat miktarı 
Torna makinesi 1 600 lira o/o 7.5 

Sağır, Dilsiz ve Körler müeaaeseai için alınacak yukarıda e~
ıafı yazılı bir adet torna makinesinin münkuası 31/8/937 sa

1 
1 

günü saat 10 da sıhhat müdürlüğünde yapılacaiından talip e• 
rin her gün tartnameyi görmek üzere Sıhhat Müdürlüğü büroıu• 
na müracaatieri ilin olunur. 2924 ( 1583) 


