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ihracatın 
. -· 

Kontrolü mes'ut 
bir hadisedir 

Büyük ihraç iskelelerimizde işlerin 
inkişaf tarzı, bütün memleketin ha
yatında kuvvetle tesirini gösteren bir 
ehemmiyet taşır. Satışlardaki sıcak
lığa bakarak iç pazarda beklenen 
canlılığın ne nisbette tahakkuk ede
ceğini tahmin edebiliriz. Toprak 
rnahsullerini ve bu meyanda incir, 
üzüm sabşlarını alakadar eden bazı 
teşebbüslerin memlekette büyük 
akisler yapması böyle bir kanaatin 
hulhsulüdür .. Memur, serbest meilek 
8ahibi, fabrikatör, dükkancı ve işçi 
piyasa haberlerini ayni sıcaklıkla ta
kip eder. işler müsait bir safhada 
bulunuyorsa bu inkişafın iç pazarda 
yapacağı tesirleri bekler. Her sınıf 
halk şuna kani olmuştur ki memle
ketin yüzü gülebilmesi için müstah
silin yüzü gülmelidir. 

Memleketşümul olan bu davada 
ihracatçının başka türlü düşünmeei 
kabil midir~ Bunu hatıra getirmek 
bile istemeyiz. Tecrübeler ihracatçı 
ilt müstahsili birbirine düşman telak
ki eden zihniyetin kötü bir zihniyet 
olduğunu meydana koymuştur.Mah
•ullerimizin dış pazarlarda normal fi
atlere dayanarak üstünlüğünü temin 
edebilmek için ihracatçının müstah
sille elele vermesi lazımdır .. Yani bu 
iki unsur arasında menfaat birliğini 
"gözetmeğe, karşılıklı münasebetJ.!r· 
"de dürüst davranmağa ihtiyaç "·ar
dır. 

istenilen §CY mahsullerimizin TC

'Yacını arttırmak, yeni pazarlar bul
tnak olduğuna göre ihracatımız r.n 
iyi şartlar dahilinde yapılmalıdır. En 
)yi şartlar beynelmilel pariteye uy
tnak suretiyle kalite üstünlüğünü te
barüz ettiren §artlar olabilir. Devlet 
tC§kilatı bu maksadla iycap eden 
tedbirleri almıştır. Bu tedbirlerin te
siri gecikmiyecektir. . 

Herkes bilir ki Türkiye ekonomik 
istiklalinde en küçük bir nüfuz ve 
tesire tabi bulunmamak azmindedir. 
ihracat bakımından bir tek pazarın 
avuçları içine düşmek istemeyiz. 
rr oprak mahsullerimize bütün dünya 
Pazarlarında iyi bir mevki hazırla
Jnnğa mecburuz. Bu bakımdan kont· 
tol işlerinde gösterilen hassasiyetten 
ancak sevinç duymaktayız. Üzüm-
lerimizin, incirlerimizin evsaf iti
bariyle süperyoritesi tercihlerine 
•ebep olmalıdır. lktısat vekilimi
~n yaş üzüm ihracı · münase-
betiyle söyledikleri gibi, stan-

. darizasyon işlerinde müsamahaya 
Yer yoktur. Alıcılar gönderdiğimiz 
rnaJların en iyi ve en temiz maJlar 
olduğuna inanmalıdırlar. 

Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı-
. nın murakabesi için hazırlanan ve 
tatbik mevkiine konulan nizamname 
•tandard tipleri. ihracatın ne şekilde 
Yapılacağını tesbit etmiş, müstahsi
lin, ihracatçının vazifelerini ayırmış
tır. Bu kadar mühim bir memleket 
davasında ihracatçıların kendilerin- 1 

· den beklenen hassasiyeti gösterecek-
1 

leri, Türk malının alemşümul bir 
şöhret taşıması bahsinde fedakarlık
tan çekinmiyecekleri ümid edilebilir. 
Bu şekilde hareket hayati hir zaru-

1 :ret olmuştur. Zaten Ekonomi ba
l.anlığının kontrol teşkilatı müsama-11 
haya yer bırakmıyacaktır. 

Kontrol i"leri bazı, güçlükler ih-
1 das etse bile bundan beklenen büyük 

İyilikler yanında bu güçlükler his
sedilmiyecektir.. Devletçe tatbikine 1 

başlan~n murakabenin iş hayatımız- 1 da, bugünkü rejimin ·başlıca vasfı 
olan dürüstlüğü hakim kılacağı mu
hakkaktır. iş ve ticaret hayanmız la
\jbalilikten, nizamsız gidişten, kıs:'! 
BÖrüşlerden kurtulacaktır. Bu sebep
le biz yeni kontrol nizamnamesinin 
tatbikini memlek~t hesabına en m•ı
\·affokıyetli adımlardan biri saymak- ' 

'" ·ı 

Manevralardan sonra 
Misafirlerimiz şerefine Adada 

Yatkulüpte bir ziyafet verildi 
Kahraman askerlerimiz 

Dost ve müttefik dev
letler matbuatı kahra-

man ordumuzu 
övüyorlar 

garnizonlarına çekiliyorlar 
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Havacılık haf tası şehrimizde 
müstesna bir sekilde kutlanacak • 

. . . . . .. . 

Türkkuşu çocukları hu miinasehetle 
_şehrimizde güze) gösteriler yapaca klard111 . 

30 Ağustos Ztıfcr -"~·-'~ 
bayramı hazırlıkla- l 

İstanbul , 24 (Husuı.i muhabirimizden) rına büyük ehem-
- Çelik ordunun mane\•rn.larmda hazır miyetle devrun edil-
bulunan misafir genel kurmay ba~kruı- mektedir. Bu yıl 
ları bu sabah Büyükadnya gitmişler ve Zafer bayramımızın. 
bir müddet gezinmişlerdir. Bilfhnra mi- İstiklal .savaşımızda -
safir askeıi heyetler şerefine Yat kulu- ki yüksek manayı 
bünde bir ziyafet verilmiş, zıyaf et s:ı- belirtecek şekilde 
mimi intıbnlnrla geçmiştir. lmtlulanması için 

Türk ordusunun kı" metli misafirleri • zengin bir program • 
akşam üzeri Floryaya geçmislcrdir. hazırlanmaktadır. 30 

İstanbul, 24 (Telgraf) - Mane\'rnk- Biiyiık ma1ıevra1ardan bir hatıra: Biiyiık ı;:ef Atatürk general Salihlc konU§tt!JOr ag"u t 1 ın· t -ı • s os nr ıne ras -
ra iştirak eden askeri kıtantımız gami- Trakya manevralarında kahr:ıınnn ordu-, f;azeteler bilhassa motöri1.e edilmiş kıta- ılıyan tc . . ... .. _ • . . . . . d pazrır sı gunu 
zonlarına do~eg~ bnşlnmışJardır. muzun gösterdiği yüksek Jıyakatı belır- atunı~ın ın~\·affakıyet]ennı, yazıların a j Cümhuriyet mey-

Dost ve muttefık devletler matbuatı ten dostane makaleler yazıvorlnr. B ı , t baruz ettırıyorhır. da d 1 .. · nın a orcn vapı-
• • • • •• • •• ••• • • • • • • • • • • •• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • ························•1••································ . lacaktır. 

·Fuar kalabalık oluyor 
Pazar günü ziyaretçilerin sayısı 
dakikada 254 kişiyi bulmuştur 

Fuar komitesi 
iştirak eden firmalar 
arasında dekorasyon 
ve teşhir müsabakası 

yapacak 
F..n1emnsyonal yedinci Iz.mir fuarı bü

yük muvaffakıyetle devam etmektedir. 
Iki günden beri memleketin dört kö

şesinden ve hariçten Izmire gelenlerin 
sayısı artmıştır. Fuarın açıldığı günden 
şimdiye kadar kara ve deniz yollariyle 
şehrimize gelenlerin sayısı elli iki bin 
iki yi.iz elli beştir. Dünkü rakamlar 
hariç olmak üzere fuarı ziyaret edenle
rin sayısı seksen dokuz bin dört yüz el
li ikidir. Pazar günü saat 18 - 22 ara
sında fuarı ziyaret edenler dakikada 
254 kişiye baliğ olnıuştur. Bu nisbet Iz-

1. 1 ( ~ 

FuaTda uilciyctler patıyonu 
mir fuarı için bir rekordur. l öğleden sonra otomobillerle Ef ese gidc-

Dün tanınmış Ingiliz iş 3damlarından rek. harabeleri ziyaret etmiştir. 
sekiz kişilik bir heyet Jzmire gelmiş, - SONU 1KiNCt SAHiFEDE -
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Çocuk kampı orrv;1ı;u;;.=_,~ 
• 

ıyı 
• neticeler verdi Çok Heyeti 

Ali Ağa çiftli- ~Dün Dalmabah-
~inde açılan kin
derhayimdeki ço -
::ukfarın ahvali 
SJhhiyeleri hak -
kında dün vila -
.rete malumat gel
miştir. Çocuklar 
kısa bir zaman 
içinde üçer, dör -
der kilo istifade 
etmişlerdir. Altı 

haf ta de\ :ım et
mekte olan bu kin
:forhayim gelecek 
sene iki ny de
vnm edecektir. 

Şimdiden gerc
;cn tedbirler alı

"lacaktır. Köy o
'mllarında zaif dü-
en çocukların , 

her sene yaz mev
siminde beheme
hal kinderhayim
lerde istirahatleri 
temin edilecek -
tir. 

çe sarayında 
toplandı 

Iatanbul, 24 (Yeni Asır -
Tele/onla) -Şehrimizde bu
lunmakta olan Vekiller bu
gün Başvekil ismet lnönünün 
riyasetinde Dolma Bahçede 
bir toplantı yapmışlardır. Bu 
toplantıda, Genel Kurmay 
Başkanı Mareşal Fevzi Çak
makla Hariciye Siyasi Mü
ıaviri Bay Numan Mcnemen
cioğlu da hazır bulunmuslar-
dır. ~ 

Dobrovnik gemisi 
• 

lstanbulda 
İstanbul, 24 (Telgraf) - Yugoslav

ların Dobrovnik gemisi bugün limanı

mıza gelmiş ve EelrunJanmıştır. Gemi 

Zafer haftası , 
şehrimizde müstesna 
bir bayram halinde 
kutlulnnacak, hava 
gösterileri, paraşüt 

tecrübeleri ~ ~pıla

ca'k, hava şenlikleri
nf' k~hramn.."1 Ti;?} 

ordusu kndrosund::ı
ki motörlü :kuvvet
lerimiz ele jstirak 
edeceklerdir. Havc: 
şenlikleri için Türk 
Hava Kurumu umu-
mi merkezince bir 
program haz.ırlan- Zaferimizin büyük yapıcısı 
maktadır. Programın bugün, veya yarın 1 istiyeceğine şüphe edilemez. • 
gelmesine intiz3r ediliyor. Türkkuşu Yardım işlerini idare etmek üzere 
teşkilatına mensup tanınmış lıava ço- Türk Hava Kurumu lzmir §Ubesinde ge
cukları, bu münasebetle şehrimize gele- reken tedbirler alınmıştır. 30 ağustos 
rek hava gösterilerine, paraşut ve ak- günü müşterilerine sarfotmek üzere ga
robasi hareketlerine i~tirnk edecekler- zinolara, lokantalara, nakil vasıtalarına 
dir. tayyare fişleri verilmiştir. Pazartesi gü-

Yurduna bütün m evcudiyetiyle }.mğlı nü havacılık rozetleri de tevzi edilecek
olan halkımızın her vakit ve her vesi- tir. Bu rozetleri dağıtacak olanlar ay
le ile olduğu gibi havacılık haftasında rılmıştır. 
da, yurt müdafaasında en büyük rolü Her vesile ile en büyük tehlikenin ha
oynıynn hava kuvvetlerimiz.in artması- valardan geleceğini çok yakın mlişahe-
na istiyerck ve severek yardım etmek - SONU 1KtNC1 SAH1FEDE -

............ Antakyada ........... . 
Halk artık sokağa 
bile çıkamaz oldu 

.Evlere kundaklar konuluyor. Yeni~ 
! hcidiselerin çıkması muhtemel ! . . 
• ıstanbul, 24 (Telgraf) - lfatayda fc- Şamdan gelen bir habere göre, Pa;iı. 

sat çıkarn1aktan başka bir işleri olmı- sefirimiz B. Suad Davaz Fransa harlcl
yan şüpheli unusrların ifsadatı devam ye nezaretine tevdi ettiği bir rnuhtıra
etmekte, her gün yeni bir şekilde teza- da, Hafayda halkın emnıyetini elde et· 

hür eylemektedir. Hatay halkı, artık mesi için bir fırı önce yeni Hatay reji-

k k1 d h 
•n:~.1 d l k . minin tatbikini istemiştir. Bu hususta 

so a ar a uzur ı~ .... e o aşma ım- b k bal d k t'" b" h b 1 
aş a mem ar an a ı ır a er a ı-

kfınından mahrumdur. Her dakika leni namamıştır. 

bir hadise çıkmasından endişe ediliyor. Lfu.ikiycde yeniden iki Türk evinin 
Antakynda postanelere sıkı sansör yabancı eller tarafından kundaklanmr:· 

konmuştur. Mektuplar açılmakta, bazı-1 sı, Hatayda bUyük heyecan uyandırmış-
Jan imha edilmektedir. l tır. 

Marmaradaki mechul 
' 

Denizaltı tutuldu mu? 
-~~~~---~·~ ..... --,_.,~~~~ 

Istanbul, 24 (Hususi muhabirimizden) bayrağı henüz anlaşılamıyan bu deniz.al· 
- Bir kaç günden beri Marmaraya so- tı gemisinin yakalandığı ve Bostancı 
kulmağa muvaffak olduğu iddia edilen önüne getirildiği riva~ et edilmiştir. An
meçhul denizaltı gemisi hakkında muh- cak bu hususta alakadarlar tarafından 

- . ,, 
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Fuar 
Kalabalık oluyor 
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BAZAN :::ısı:::•_ı 
Bolulu Ayvaza 

benzettim • HAŞT ARAFI BIRtNCt SAHtFEDE • 

Amerika Coğrafya enst.itüsilnü.n arı:ış
tırmalarını not eden maruf cThe Natio
nal Geographic Magazine• mecmuası 

muharrirlerinden B. Bemard Rogers 
iki günden ben şelirim'iide bulunmakta
dır. Bu uıt evveli Anlairayt ziyaret et
miş bilahara fuar komitesince refakati
ne tahsis edilen bir

0

ranscnyöman memu
riyle birlikte şehrimizin şayanı temaşa 
yerlerini gezmiş. müzeyi, Kadife kalesi
ni, Izmir hafriyatını, incir ve üzüm ma
ğazalarını, pazar yerlerini gözden geçir
miştir. Bu zat gezdiği yerlerin renkli fo
toğraflarını da ~ekmiştir. Öğrendiğimi
ze göre, çalıştığı mecmuada Izmir fuan 
münasebetiyle hususi bir nüsha hazırlı
yacaktır. 

B. Bemard Rogera kendisiyle görü
şen bir arkad~ımı:ıa şunları söylemiş
tir: 

c- lzmir fuarı toplu bir eser olarak 
mütalAa edilirse kıymeti haizdir. Deko
rasyon bakımından estetik yönünden 
kıymet ifade eder. Pavyonlar arasında 
çok güzel olanları vardır. Bu fuar yeni 
Türkiyenin başarıları arasında hliyük 
bir tistünlilk taşı.maktadır. 

Türkiye her sahada kazandığı muvaf
fakıyeti iktısadl sahada daha bariz bir 
şekilde gösteriyor. Memleketinize her 
gelen turiste büyük bir hüsnü kabul 
gösteriyorsunuz. Türkün öteden beri 
maruf olan mi.safir: perverliğini bana, 
tahminimden çok fazla gösterdiniz mem
leketinizi çok sevdim, hatta sevdim di
yemem, benimsedim. 

Izmir şehrinde çok büyük, bir kaç 
kaUı binalar yoktur. Fakat, işte bunun 
için scvilmeğe IAyıktır. Adeta banyo 
eşhirlerine benziyor. Denizi, gurubu 
Avrupanın pek az şehirlerinde vardır. 
Şehrinizde inşaat fazladır. Bu çalLŞma 
ile uzun bfr zaman geçmeden şehriniz 
en modem şehirler arasında yer alacak-
tır. ' 

1 •• .. . 
Fuar komitesi I.zmir fuarına iştirak 

eden firmalar arasında dekorasyon ve •• 
teşhlr bakımlarından hir müsabaka ya-
pacaktır. Kazananlara ~adalyalar veri
lecektir. 
Par~ut kulesinde atlama hazırlıkları

na devam edilmektedir. Par~ut müta
hassısı B. Anohln bizzat tecrübelerine 
devam etmiştir. Bir, iki gUne kadar her 
şey ikmnl edilmiş olacaktır. ·-·····-·. 

Zafer 
Bavramı • • 

ıcın , -· BAŞTARAFI BiRiNCi SAHiFEDE 

deleriyle kavrıynn sayın halkımızın or
dumuza bir veya bir knç çelik kanat 
ilavesi suretiyle yllksek yardımım esir
gemiyeceği muhakkaktır. 

Havacılık haftasının devanu müdde
tince hatipler fuarda hoparlörle havacı

lık mevzuu etrafında, tayyarenin yurd 
müdafansında ehemmiyetini belirtecek 
şekilde konferanslar verecekleri öğre
nilmiştir. 

30 ağustos pazartesi gecesi saat 20,30 

da muallim B. Raşit, salı gecesi Kültür 
direktör muavini B, Rauf Inan, çarşam
ba gecesi B. Mitat Oksancak, perşembe 
gecesi ilk tedrisat müfettişi B. Vahit, 

cuma gecesi avukat B. Baha Nasuh, cu
martesi gecesi avukat B. Ahmet Şükrü, 

pazar gecesi muallim B. Hüsnü hopar
lörle Külliirparktu sö;·evler, konferans
lar vereccKlcrdir. 

c ······-Bahceli handaki 
' 
helalar 

Imzası bizde mahfuz olan bir okuyu
cumuzdan aldığumz. mektupla: 

<Geçen gün, sulh mahkemelerinin bu
lunduğu Bahçeli handaki haL1ların ha-

• • 
• 1 .. 
•• 
• • 

Arkada~ım bay Muratla ağır ağır ve 
konuşa konuşa giderken : Şu soldaki bi· 
c;imsiz herife bak diyen bir kadın st'Si 
üzerine ikimiz de arkamıza bakınca. bi· 
Lim gibi yan ,.yana .gideıa, ıruratlan da da• 
hil baştan apğı allı, ~~rlu ~eokler için• 
de, galiba biru da ka'flan tütsülü ola• 
cak iki bayandan biri. diğerine eliyle ar• 

Mezbaha 

Orta Okul ihtiyacı 
Burnavada yirmi bir sınıflı bir 
orta mektep tesis edilecektir 

' kadaıımı göstererek surata da bak de
mesin miO .. 

Şirketi 
yeye 

Beledi
geçti Yakında orta 

lzmire 
tedrisat 
gelerek 

müfettişlerinden bir heyet 
bu işle uğraşacak 

Derhal beynimde bir istifham iıareti 
kıvrıldı 1 .. Murattan ne istiyorlar~ Aca· 
ba tanışıyorlar mı} Aralannda bir tef. 
mi var L Diye kendi kendime söylenir• 
ken Murada da çabuk yürü ıunlardaJl 

kurtulalım, yahut gel bir dükkana sapa• 
lım dedim .. O güldü ve : Mezbaha şirketiyle şehrimiz belediye

si arasındaki mukavelenamen~n müdde
ti cumartesi günü nihayet bulacaktır. 1 
F.ylul tarihinden itibnren belediye, ken
di hesbaına mezbahayı ışletmek kara
rındadır. 

Şimdilik mezbaha ücretlerinde her
hangi hır değişiklık yapılmıyacaktır. 

Ancak belediye, mezbaha işletme mas
raflarını daıına göz önünde bulundura
cak ve icabında halkın lehine bir karar 
alınması mümkün olacaktır. Öğrendi

Du yıl ,ehrimizdc, orta tahsil çağın- 2 7 sınıf ve 44 muallim vardı. Geçen ~e
daki çocukların mekteplere nasıl yerleş· ne ayni mektepte lise kısmının ilk sını

tirilecekleri henüz kafi surette nnla~ıl- fında 1 3 şube mevcuttu. 

mıt değildir .. Orta tedrisat müfettişlerin- Eğer talebelerin tamamen mektep kad
den üç ki,ilıl: bir heyet yakında şehrimize rolarına k bulü icap ederse lise kısmının 
gelerek mel.:teplerin talebe kadrolariyle ilk sınıf sayısı yirmiyi geçecektir. ilk 

alakadar olacak. icap eden tedbirlerin mekteplerden yetişen 3SOO talebenin ta
alınmasına nezaret edecektir. mamen, mektep kadroları dahiline yer-

re bir bina aranmaktadır. lzmirde müsait 
bir bina bulunamadığı İçin Bumavada 
büyük bir orta mektep binası isticar edil
mesi muhtemeldir. Bu teşebbüs kuvve
den fiile çıkarsa, Bumavada yirmi bir 
ilk sınıflı bir ilk mektep kurulacaktır. 

- Bunları hiç bir veçhile ~nımam. pa• 
çozlardan olacaklar. Aldırma timdi de
folurlar .. Dedi! .. Ne gezer .. 

Ayni bayan bu sefer · daha yübekÇO 
ıcsle bagladıl .. Amma da biçimsiz becif, 
milyon lira verseler böyleeine varmarÔ.. 
Şu koca kafaya bak .• Ayol bunda el\ICf 
boyun denilen fey yok mu) .• Altmı.f el« 
numara ayak t.. Diğeri de boyuna gülii• 
yordu 1 .. Ben terliyorum. Bana da musal• 
lat olacaklar diye! Murat oralı değilf., 
Bana sakın sesini çıkarma sade yürü ve 

monoloc dinle diyordu. 

ğimize göre, bcledıye mezbahanın işlet- Geçen eene erkek lisesinde şubele
ınesinde bazı faydalı değişiklikler yap- ıiyle birlikte 2400 talebe, 41 sınıf ve yüz 
mak fikrindedir. 1 on muallim, kız lisesinde 1 3SO talebe, 

leştirilmesine imkan görulememektedir. 

Öğrendiğimize göre ilk mektepler-
den gelecek talebeleri yerleştirmek üze· 

Şimdilik erkek lisesine namzet olarak 
kaydedilen talebeler Şehit Fethi. Gazi ilk 
okulu mezunlariyle zabıtaca Alsancak 
semtinde oturdukları ta,dik edilenlerdir. 
Karşıyaka, Burnava ve Buca orta okul
larında da namzet kaydedilmektedir. 

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

incir -
•• 

Uzüm piyasaları Milli Küme macları , 

Üzüm piyasasının 40,000 Milli Kümeye lzmirden 
ton olduğu anlaşıldı . iki takım girecek 

inhisarlar idaresinin piyasaya 
icabediyor cıkması 

' incir ve ÜLÜm piyasaları henüz bel:le- 1 ııatılınıştı. ŞimC: , 1
:, rekolte noksanı d~-

nen inkişafı gösterememişlerdir. Piyasa- ı layısiyle üzi.ım piyasası, geçen senenın 

da muameleler çok durgun. bir az da i~- açılış fiatlerınden 3 - 4 kuruş daha yük

teksi:ı: gidiyor. Bununla beraber incir ve sektir. 

üzüm piyasalarında şimdilik her han~i 
bir tenezzül kaydedilmesine maddi bir 
ıebep görülmemektedir. 

incir satışları da nisbeten normal şart• 
1 r altında, faz.la hararet göstermecl~n 
devam etmektedir. Bu yıl incir mah•ulü, 
havaların müsaitsizliğinden daneleri hü-

Dün, alakadar resmi dairelerden bi· ~ 
yümemiştir. P.iYasada hurda incir l>ırik-

rinden bize \'erilen rnalümnta göre. l>ü- · 
memesi için nllisnrlar idaresinin Clerhal 

tün tahminler hiliıfırın üzüm rekoltesinin piyasaya çıkmasına, hurda incir mübayaa 
ancak 40 bin tonu zorlukla bulacağı rm- etmesine lüzum görülmektedir. 
laıılmıştır. Keyfiyet vekalete de arzedıl· inhisar) r vekaletinden hurda ;ncir 
miştir. Halbuki 935 rekoltesi 80 bin,936 mübayaası için şehrimizdeki alakadarla-

rekoltesi de 14 biıı tondu ve kolaylıkla 

Köy 
kurslarının 

muallim mektebi ile /zmrr 
köy kadroları hazırdır 

Bu }'ıl şehrimizde faaliyete geçecek 
olan köy muallim mektebiyle bu mek
tepte açılacak köycülük bilgileri kurs
larının kadroları Kültür Bakanlığınca 

mektebi, eski Amerikan kolleji binasın

da faaliyete geçecektir. Mektebin ta

mir İileri ikmal edilmiştir. Kollej bina-

hazırlanmıştır. sının yanındaki araz.i de bu yıl ekilecek 

Malum olduğu üzere koy muallim ve ziraat işlerine tnhsis edilecektir. 

Şehir tiyatrosu
nun kış hazır

lıkları 
Istanbul şehir tiyatrosu tarafından Iz

mir fuarı münasebetiyle, sanalkfirlann 
yeni me\•simde oynıyacakları eserleri 
izah eden Cevkalade bir nüsha çıkarıl-

mıştır. Şehir tiyatrosu artistleri şehri
mizde temsillerini ikmal ettikten sonra 
Trakyaya gidecekler, orada da altı tem
sil vereceklerdir. 

Zehirlenme alaimi 
göstermiş 

Bn. Nuri ye 
Elaziz Enstitüsünü 

kuracak 
Şehrim.iz kız enstitüsü yardirektörü 

Bn. Nuriye Hekimoğlu, Kültür Bakan
lığınca Elazizde tesis edilecek kız ensti .. 
tüsünün teşkilatını kurmaya memur 
cdilmişlır. Bn. Nuriye dün Ankaradan 
Elazize hareket etmiştir. 

Öğrcndiğin1ize göre bu yıl Elazizden 
maada Trabzonda da büyük bir kız ens· 
titilsü kurulacaktır. Trabzondaki ensti
tüyü de Bn. Nuriye kuracak, bir ay son
ra Izmlrdeki vazifesine dönecektir. 

Bu yıl Ankara Gazi enstitüsünden 
mezun olan 'genç muallimler, yeni açı
lan enstitülere tayin edileceklerdir. 

Pire muhteliti 
lstanbulda 

Pazar günü 
o ynıyacaktır 

Dalknn futbol ~ampiyonasının teşrini-,den hnzırhmmıya başlan~tır. Geçen 
evvelin ilk haftasında Bükreşle yapıl- sene olduğu gibi ınilll ki.imeye Ankara 

ması takarrür etmiştir. Balkan şampiyo- ve Izmirden ikişer, Istanbuldan dört ta
nasına Tüı-k milli takımı da ful ekibiy-

kımın iştirak cltirilıriesi mevzuubahis
le iştirak edecektir. Balkan şampiyona-
sma Yunan ve Yugoslav milli takınıla-
rının iştirak edcmiyecekleri öğrenilmiş
tir. 

938 Balkan şampiyonasının Ankarada 
yapılması takarrUr elmi§tir. Bu husus
ta f.c.der11.;c;yonlar artısında anlaşma ha
sıl olmuştur. 

Milll küme maçlarına bir ay sonra 
başlanacağı için federasyon daha şimdi-

tir. 

Pire muhteliti 
lstanbul Festivali münasebetiyle bir 

hafta sonra Pire muhteliti lstanbula ge
lerek müsab::ıkalar yapacaktır. Pire -

lstanbul karşılaşmasına hmusl bir 

ehemmiyet atfediliyor. Ayrıca Fenlan

diyn atletleri de Istanbula gelecektir. 

Vahap lzmire geldi 
artık aramızda kalacak 
V ahabın dönüşü lzmir 

sporculuğu için 
bir kazanctır 

' Uzun müddetten beri Pariste Racin~ 
Kulüpte oynıytm tzmirin ve memlekf'· 
timizin en kıymetli orta muhacimi v.,. 
hap Altay, Paristen dönmü7 ve arkacla1· 
lan tarafından karşılanmıştır. 

Vahap bu defıı bir daha dönmemek 
karariyle memleketimize dönmüştür. O, 
takımında daima açık kalan yerini, cin· 
den kıymetli oyunuyle dolduracak. ar
tan futbol bilgisinden arkadaşlara da 
azami istifade edecektir. Şüphe edilemez 
ki Vahabın dönüşü her şeyden önce lz
nıir sporu için bir kazançtır. Bu eurfİll'!, 
lzmirin yapacağı temsili temaıilar arife
sinde Vahabın lzmir muhtelitine taze bir 
kuvvet halinde iltihakı meınnun:yetle 
karplanacak bir hadisedir. 

4 ......... .. 

Kaza 

Halbuki arkadaıım.. Kadının dediği• 
nin aksine : Cidden boylu, poılu yaka• 
şıklı yani erkek güzeli bir bay.Fakat rıi• 
çin ve ne sebeple bu bayanlar böyle mu• 
sallat oluyortar diye düıünürken, acd• 
yürüyüıle önümüze geçtaer ve geçerkea. 
ikimizi de bilhassa Muradı derinden eüı• 
düler ve ona A.. A.. Affedersin.. BeO 
seni bizim Bolulu Ayvaza benzettim de<' 
di ve bir kahkaha atarak arkadaşının ko
luna yapı~tı. Öteki bayan da ne zararı 
var a kız!.. Erkekler de bize her gün lef 
atmıyorlar mı~! .. Haydi yürü!.. Ve ikisi 
birden Kuyumcular çarşısına yalpa ede 
ede daldılar.. Ben geniı nefes alırken 
Murad hitla gülüyordu! .. Ona cidden 
piıkin imiısin derken kendi kendime dt>, 
bu adi kadınlar sıfatlarının kabalığına 

rağmen yine oldukça kibar davrandalarl 
O kadar ki : Doğrusu nice ıık ve centil• 
men görünen erkeklerin bile kadınlara 
kar~ çok terbiyesizce hareketleri, tıısDI• 
lutlan yanında bunlarınki bir latife ına• 
hiyetinden ileri geçmedi dedimf .. Bu iti• 
rafımda da haklı idim!. 

fnanmıızsanız. Pazar günl~ri 'Bahri• 
baha parkına veyahut Cümhuriyet meY" 
danı bahçesine bir gidiniı: .. 

H. OK. 

Çankaya vapura· 
nun elektriklerine 
nazar mı ·değdi ? 

Dün akşam Karşıyakadan 7,35 sefe-c 
rini yapan Çankaya vapuru knlabalık 
yolcusunu bir müddet zifiri karanlık' 
lçinde ve sonra da gemici fenerleriYl6 
scyrisefer nizamnamesine aykırı ola• 
rak Pasaporta gelinniştir. Vaziyet.i tct-' 
kik ettik: Koııdokt.ördcn dinamonun bO" 
zulduğunu, vapur kaptanı B. AhınctteO 
de elektriklere nazar değdiğini öğrencU1'. 

Bu vaziyet dahilinde Pasaporta gelen 
vapur yolcusu, baş memur tarafındBtl 
Karşıyaka vapuruna aktarma edilınek 
istenmişse de vapur kaptanı bunu ~' 
bul etmemiş ve yolcusunu Konağa gı;
türmüştür. Konaktan alman yolculııf 
yine karanlıkta ve vapur da se~rrisefct 
nizamnamesine aykırt bir vaziyette l'ıl" 
saporta kadar getirilmiş burada yo!• 
cular Karşıyaka vapuruna aktarma e<Ji~ 
lerek seferlere devam olunmuştur. 

Pas aport vizesi 
hakkında 

li hazırdaki vaziyetlerinin bir defacık 
mıntaka baş memuru tarnfından kontrol 
edilmesini t·ica etmi~lim... Baş memur, 

E Ali Haydar Nazlının mağazasında 
çalışan işçilerden Esat, bu ına/tazanın B. Muhlis 

Ferhat oğlu Mehmet isminde biri, 
BasmQhanede arahasını 60 yaşında Mah
ınuda çarptırarak yaralamıştır. Arabacı 
hakkında takibat yapılmaktadır. 

Muhalefeti h;Ava dolayısiyle kara sU~ 
larımızda batmak veya karaya otutrJlLl 
gıbi mücbir sebepler karşısında [<alaO 
yabancı vapurlarm sahil şehlrleriınlt8 

çıkardıkları kazazede yolcu ve tayfatar" 
dan vize harcı aranılıp aranmıyacağında 
tereddüt hasıl olmuştur. 

bu yazımızla derhal ıılnkadar olmuş ve 
gönderdıği memurlarla, halaları kontrol 
ettirmiştir... • 

Yazd ıklnrımızın doğruluğuna kanaat 
getirilınış olacak ki; lı m sahibine ceza 

yazılmış ve h laların leınizleltirllmesi, 

badanalanması, mazot dokiilmesi emre
dilmiştir ... 

Bu emirler yerine gctirilmişlir. Fakat 
sifon tesisatı henüz noksan olduğ"ndan 

ve han sahibi tarafından ikmal edı:~"'
dıği wkdirde, yapılan temizliğın muvak-

kat ye bınaennleylı bir kaç güne münha
sır kalacağına hiç şi.iphe cdılmeınelidir. 

Vazi!cscver baş işyardan gôsterdiği 
alakaya teşekkürle beraber, şu noksa

nın da ikmal cltirilınesi esbabını temin 
ettıkleri takdirde, handaki hala davası
nın neticeleneceğini kaviyyen ümit edi
yorum.• denilmektedir. 

karşısınd..t satılan ciğerlerden yediği sı- Bir ay mezuniyet alan hükumet dok-

rnda ~hrr~~e affilı~ g~te~~ w ~ruB.M~ö~em,d~~niU~~ ~~---~~-~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~ 
hastaneye kaldırılmıştır. mezı.miyeüni istimale ba§lamıştır. EGEDE 

B. Vahap 
Maliye Vekaletinden gelen bir tnıniıı•· 

de, bu gibi hallerde yolcular hakkıll~ 
whkikat yapılacak, Türkiyeye gclrn rt 
üzere bilet nim~ olanlnrdan pas:ıpO 
vizesi ücreti alınacaktır. Diğerlerinden 
her hangi bir harç aranmasına scbcP 
görülmemiştir . 
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•• 
Ozel 1.,ütün rekoltesi 

• 
iLK 

Yusuf 

okulu 
Riza ANA ve 

direktörlüğünden : 
Bu yıl tütiırı rekoltesi, Ege mıntaka

sınrla 30.000.000 kilo olarak tahmin edil
mektedir. Türkiye rekoltesi 62 milyon
dur. Akhisı:ır, Miliıs ve Ödt'ıniş mınta

ANA ve iLK kısımlar için talebe kaydına 

itibaren baflanacaktır. 
bir Eylulden · kalarında tütün mahsulü iyi vaziyette

dir. 

Müracaat saatleri: Her gün sabah dokuzdan 
Bir çekoslovak grubu yakında şelıri

on yediye ~ 1 mize gelerek iki ınily~n kilo Ege tü
kadardır. 

Kestelli caddesi: No. 76. Telefon: 2914 

l tünü ınübayaa edecektir. Bu yıl Çekler 
bir miktar iyi kaliteli tütün satın almak 
arzusundadıdar. 

Not: Uzak semtler İçin çocuklara meldebe götürüp getir

mek için hususi otobüsleri vardır. 
1 15 

DOLANDIRICILIK 
Kemer Surmeli sokağında, Mustafa 

km Ayşe, l (amit oğlu Mustafayı iğfal ile 
225 kuruş parasını dolandırdığından ıi-

•••••••••••••••••••••••••••••••••tl kiyet edadtğinden yakala.nmııtac. 

Manisa 
Kız enstitüsü 

Manisa kız enstiliısü binasının inşa.si-
na ehemmiyetle devam edilmektedir. • • · • • 
Manisa kız enstitü.sünün arsasını bele- ŞARHOŞLUK 

N . l!lllr• 
diye, inşaatını da vilayet muhasebei hu- Keçecilerde Hüseyin oğlu acı, 
susiyesi yaptırmıştır. Binn ilk teşrin lıoı olarak kiracısı Mehmet oğlu, A. A<1J. 
ayında ikmal edilecek ve bu yıl dersle- niye hakaret etti~indcn yakalanını~ur. 
re başlanacaktır. *"'kY:f .. 

1 
f-111• 

• _ _ Kemer caddesinde lbrahim og u l 
DOLANDlRICILIK san. ve Mu tnla oğlu fbrahimin kendi~ 

lkiçeşmelık Kestelli caddesinde, Ha- rini idare edemiyecek derecede fazla sal r• 
.. 11r

::nit oğlu Mustafa, iş bulacağım diye.Ah- hoş oldukları görülerek yakalanmı,.. 
met oğlu Şevket, Muhsin, Lütfü, Recep dır. 

oğlu Süleyman, lsmail. Veysel, Nuri ve "'k-/::rk ,AhJ. 
Osman, Mu tafa, Hasan ve Mevlüdu iğ- Çorakknpı F'evzipaşa bulvar1,!'d" ıJd• 
fal ederek 16 şar kuruşluk pul ile ellişer j met oğlu Mehmet ıarho:p oldugu hıJııo· 
kuruş paralarını aldığından ve bu suretle umumun rahatini bozduğundan yalı: 
dolandırdığından yakalanmıttıc. j rnı~tır. 
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Fratelli Sperco l 
Vapuru Acntası l 

N. V. 
~r. F. H. Van Der 

Zee & Co. · 

Olivier Ve Şii. 
LıMİTET 

..~.mm·-~-~I=·........ Daima Radyolin ......... 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPA..'NASl DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
HAMBURG 

Vapur acentası 
BİRİNCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 

Diş Hekimi 

RHEA vapuru 18 Ağustosla Anvers 
(Doğru) Rottcrdam, Amstcrdam ve 
Hamburg limanları için yük alacaktır. 

ADANA vapuru 2 5 ağustosta bekle· Lllerman Lines Ltd. ~~~ulla~ Naci 
niyor.Rotterdam, Hamburg, ve Bremen ELLERMAN LtNES L TD. 

GANYMEDES vapuru 5 EylUlde Hot- için yük alacaktır. DRA HORTAÇSU 
tcrdam, Amsterdam ve Hambuı·g Ii- CAf RO motörü 6 eylufde bekleniyor. CO vapuru 1 O ağustosta 
ınanlarına harekel edecektir. 12 cylule kadar Rottcrdam, Hamburg Liverpool ve Svanseadan gelip yük 

Hastalarını Birinci Beyler 

ve Bremcn için yük alacaktır. çıkaracaktır. 
GANYMEDES vapuru 22 Eylülde -. , 

sokak 36 numarda kabul eder. 
Sabah 9- 12 ANKARA motörü 2 f eylulde beııtle- LESBtAN 20 

Burgas - Vama ve Köslence limanları niyor .. 26 cylwe kadar Rotterdam,Ham- vapuru ağustosta öğleden sonra 3,30 - 6 
Randevü için telefon ediniz. için yük alarak hareket edecektir. burg ve Bremen limanlarına yük ala- Londra, Hull ve Anversten ge!ip 

- caktır. ..k k k · 
SVENSKA OR1ENT LlNtEN AMERICAN EXPORT UNES yu çı araca ve aynı zamanda Li-

BARDALAND motörü elveym !ima- The Export Steam.ship Corporation verpool ve Clasgov için yük alacak-
TELEFON: 2946 

nımızda olup 12 Ağustosta Rotterdam, EXPRESS vapuru 2 eylülde bekleni- tır •• 
Hambm:g ve tskandmavya limanları için yor .. Nevyork için yük kabul edecektir. ALGERJAN vapuru 1 5 ağustosti\ 

ilk 1 kt EXMOUTH vapuru 1 4 eylUlde bek-
purların isimleri ve navlun üc

retlerinin değişikliklerinden me• 

suliyet kabul edilmez. 
y a aca ır. leniyor.. Ncvyork için yük kabul ede- gelip Londra ve Hull için yük ala-

V1K1NGLAND motörü 23 Ağustosta cektir. NOT Vürut tarihleri, va-
Rotterdam - Hamburg ve İskandinavya f!XiRlA vapuru eylul sonunda bek-

~~· ~~rk~~y~bW~-~~~"~•~~#~~~-~:~~~6HH~A~?~M~~~™~~~~~~-~z~·-----~~~m• limanlarına hareket edecektir. 

GDYNtA molöril 2 EylUlde Jlotter- The Export Steamahip Col'J)Ol'ation 
dam • Hamburg ve İskandinavya liman- Pire Aktannalı Seri Seferler 

!arma hareket edecektir. 
EXCAMBION npuru 27 ağuıtoıta 

Pireden Boston ve Nevyork için hare-
SERVICE MARlTIME ROUMAIN ket edecektir .. 
ALBA JULlA vapuru 16 Ağustosta . EXCHORDA vapuru 1 O eylülde 

Malta ... __ il 1. l h k t Pıreden Boston ve Nevyork için hare-
ve DUU-:> ya ıman arma are e ket edecektir .. 

edecektir. EXCALIBUR vapuru 24 eylülde 
SUÇEA VA vapuru 7 Eylulde Malta Pireden Boston ve Nevyork için hare

lcet edecektir .. 
. EXETER vapuru 6 1 ci teşrinde 

Pıreden Boston ve Ncvyork için hare
ket edecektir .. 

ve Marsilyaya hareket edecektir. 
Yolcu ve yük kabul eder. 

tlı\ndaki hareket tarihleriyle navlun- SEYAHAT MODDETI 
Pire - Boston 1 6 gün 

lardakl değişiklerden acenta mesuliyet Pire - Nevyor k 16 gün 
kabul etmez. SERViCE MARlTtME ROUMAtN 

Daha fazla tarsilllt için lklnci Kordon- DUROSTOR 29BUC~REST vapuru agustosta 
da FRATELLI SPERCO vapur acenta- bekleniyor K ·· t S ı · c ı . os ence. u ınıı. a atz ve 
lığına müracaat edilmesi rica olunur. Calııtz aktarması Tuna (imanlarına yük 

TELEFON: 4142/4221/2663 kabul eder. 

1 
Pari. f aküiteıinden diplomah 

oı, tablplerl 
Mtmlekd hastanesi diş tabibi 

Muzaffer Eroğul 
Ve 

Kemal Çetindağ 
Haıtalar1nı her gün ıabab 

saat dokuzdan başlayarak 

Beyler • Numan zade S. 21 
numarah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 

STE. ROY ALE HONGROtsE 
DANUBE MARmME 

DUNA vapuru 6 eylülde bekleniyor. 
Belgrad, Novisad, Comarno, Budape;ı· 
tc. Bratislava, Viyana ve Linz için yük 
alacaktır. 

JOHNSTON VARREN LINFS Ltd. 
LIVERPOOL 

INCEMORE vapuru 29 ağustosta bek· 
!eniyor.. Liverpool ve Anvers limanla
rından yülc çıkaracak ve Burgaz. Var
na, Köstcnce, Sulina, Calatz: ve lbrail 
limanları için yük kabul edecektir. 
DEN NORSKE .MtDDELHAVSLtNJE 

OSLO 
. BOSPHORUS motörü 28 ağustoş-

ta bekleniyor .. Dieppe ve Norveç liman
lan ~yük alacaktır. 

BAALBEK motörü 2 3 eylülde bek-
leniyor •• Dieppe, Dünkerk ve Norveç fi. 
manian için yük alacakbr. 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cinı kömür perakende suretile rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adreı: Kestane pazara Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINY AN 

lzmir Ziraat mektebi 
ğün den: 

-~ ...._ ..... ; .. • 
direktörlü-

I 

1.- Okulumuza orta okulu bitirenlerden 16 .. 19 yaf arasında öğ.. 
renci alınacaktır. 

2.- Kayıt müddeti 20 Eylüle kadardır. 
Girme tartları okul direktörlüğünden ve Tarım Direktörlükle-

, rinden öğrenilmelidir. 28, 8, 17, 25 2401 (1401) 

Cümhuriyet KIZ ENSTİTÜSÜ 
Göztepe 

20/8/1937 tarihinde kayıtlara bathyor. Muamele saatleri her 
gün ıaat 9-12 dir. 

Orta okulu bitirenler için Enıtitüde huıuıi bir ıınıf vardır. iki 
senede bunlar Enıtitüyü bitirirler. 

Kayıt için lazım gelen belgeler: 1- Tahsil belgeıi, 2- Nüfuı bü
\'İyet cüzdana, 3- Reımi doktordan sıhhat raporu ve yeni çiçek 
atııı belgesi, 4- 6 adet 4 j - 6 boyunda fotoğraf. 

AKŞAM KIZ SANAT OKULU 
Gazi Bulvarı No. 24 

~. 

TURAN Fabrikaları rnamulAtıdır. Aynı zamanda Turan 

tuvalet aabunlarını, traş sabunu ve kremi ile gilzellik krem

lerini kullanınız. Her yerde Hhlmaktadır. Yalnız topt•n ıa· 
hılar için lımirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyaııh ve J. C. Hemaiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon E45& 

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

Taze Temiz Ucuz ilaç 

'Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

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

' • ' • tl> '~ • • • • ..... ,. • '· • • • . .,_. ' .... ı ) · .... .: \• 

FUARI GEZERKEN 
MUTLAKA 22. NUMARALI 

Çünl<İ o sizin hem dişlerinizi hastahklardan hem 
paranızı yabancılara gitmekten kurtarmıştır 

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

, 
RADYOLiN 

Müstesna bir formUlle ve 
j azami itina ile yapıldığı ve re
' kabct kabul etmez bir fiatle 

satıldığı içln yurdda ecnebl 
mamulatının h!kimiyetini or
ladan kaldınn~hr. Kar.andı• 
ğı bu rağbet sebebiyle elde hio 
stok bulundumıadığmdan da 
mUtcınadiyen taze thz.ar olu· 
narak piyasaya çıkarılır. 

Radyolin kullanınız; sadı 
dişlerinizi temizlemek, koru· 
mak ve gUr.elleştirmekle kal .. 
mazsınız, verdiğiniz para da 
kendı cebinizde kalınış olur. 

i . 

Daima RADYOLiN 
esz;&•1WIMM dB@iLi - *S cu W MMP'* A 2 

MEYVA TUZU 

Eu hoı meyya luıudur. f nlubazı def eder. Mide, batraak, 
k aracigerden n:lite,·ellit rebatsııJıklen Cinler. Hazmı kolaylaıtmr. 

Telefon No. 2422 

ZAFtYET 

KANSIZLIK 

VEREM 

ISTIDADI 

ROMATiZMA 

VE 
ADEMi 

iktidara 

FEVKALM>E 

EYi TESlRl 

VARDIR 

ln2iliz Kanıuk eczanesi Beyoilu - lıtanbul 

1/9/1937 tarihinde kayıtlara baohyor. Muamele ıaatleri her 
gün saat 14 - 17 dir. 
Akşam okulu İçin de yukarıda yazılı belgeleri getirmek mec-

buridir. 17, 19, 21, 23, 25, 27 VllI. 2846 (1544) 

«9 Evlul Baharab depoıiyle «filba~ı» aTürk çamaıır çividi» M.Depo 
pavyonunu ziyaret ediniz. - S.Ferit Şifa eczanesi 

Çünki 
Sağır Dilsiz ve Körler müesse- Bütün çeşitleriyle, kıymetli hediyeleriyle. satış yapacak olan lzmir 

SeSİ tnÜdÜrlüg"" ünden : 9 Eylul Baharat deposu herkesi memnun edecektir. g"" Ünden : 
Acele ediniz Okur yazar, askerliğini yapmış bir bahçevanla, ütü. dikiı ve Alsancaktaki depolarımızda mevcut 10855 kilo kalın çul ve 

ev idaresinden anlar okur yazar bir bayana ihtiyaç vardır. Bah- ctFilbaşı» «Türk çamaşır çividi» nin ikramiye kartlarim he- 4206 kilo ıskarta çul ve kanaviçe parçaları pazarlıkla s tıla-

nhisarlar baş müdürlü-

c;evan ücreti ayda 3000 kuruş, çamaşırcı ücreti ayda 3500 kuru.. nüz almamış iseniz derhal depomuza ve Fuardaki pavyonumu· caktır. 
tur. Orta ve oda hizmeti ücreti ayda 2000 kuruştur. za müracaat ediniz. Bu Türk firmaıı dahi ıize nadide hediye- Muhammen fiatleri 10 ve 3 kuruş teminata 90,85 liradır. 

_._--~~a:.a.ıu.L-...k""-!!!.a __ ......... ....lDilaiz ve Körler müesaeaeıi müdürlüğ-"'-ü-"n"'"e __ -"-ıe .... r..,in""'ı.;.._' _1..:;..z_m_i __ ri;.;.;n;._,.;.;k;..;;;u;,;;..rt.;;.;u.;;.;l;..;;;u.._ş ..:gu:=...·--·n __ u--· .....:d::...:a....::i.:...ı..:..:ta:..:..:c:...:ak....::..::..::t..:..:ır...:..• __________ ı__l_ı_te_k_l_il_e_ri_n_2..;_7:../8.:.:/:...9~37 günü ıaat 15 de bat müdürlüğümüzdeki 



~.ıo YENi ASIR 

Şan~hayda gökyaranlar birbiri ardınca tahrip 

' Cinliler Tiençin kapılarındadır 
Nankin şehri 

I 
Japonlar ·ise •• 

uzerıne ilerliyorlar • 

Harp uzun •• sur erse notası 
.................................................................................................................................... 

Valansiyanın 
Amerika bitaraflık kanununu tatbik lspanyol vapurlarını ltalyan deniz-

mecburiyetinde kalacaktır altı gemileri mi batırıyorlar? .. 
Almanya 

Nankin, 24 (Radyo)
Şanghayın bombardı
manı esnasında İngiliz 
gök yaranına düşen 

Çin har hının uzamasından endişededir Londrada heyecan uyandıran bir şayia tekzip edildi 

'bombaların ika ettiği 
tahribat hakkında ye
ni tafsilat vermek im
kfrnı hasıl olmuştur.Bir 
bomba binanın çatısın
dan girerek alt kata ka 
dar bir çok tahribat 

' yapmı~tır • Bir diğer 
bomba binanın içinde 
patlamıştır. Biri Avru
palı olmak üzere l 7 7 

, ölü ve bir kaçı Avru
palı olmak üzere 828 
)aralı vardır. 
YENi CöNDERILEN 
KUVVETLER 

Şanghay 24 (Rad
yo)- Dün gece Sang
lıaya büyük mikdarda 
Japon kuvvetlerinin 
ihracı devam etmiş-
tir. Japonlar asker ih- Japon askerlım ALMAN ENDiŞESl _ olan Napoliden bir manzara 

racında Çinlileri tamamen alda~ma- Amerikadan kre~i. ile müba:aat.ta Pari~. 2? <: .. ~· ) - ~.ln:ıanyanın Londra, 24 (A.A) _Siyasi ma-ıbeklenmiyen avdetin sebebi Akde- rnüzdeki toplantı· ruznameaine kon• 
ğa muvaf[ak. olr~uşlardır. llkônce bulunmıyacafrı gıbı satın alacagı bıl- T O~)~odakı bu~uk .. e!çısının J~p~n hafilde tebarüz ettirildiğine göre, nizde nakliyat için bir tehlike şekli- masını istemiştir.Valensiya hülriime
harp gemılerı sahıle yaklaşmışlanra cümle eşyayı ancak Japon vapurları harıcıy~ nazırı 1.I: mulakahna buy~k Başvekil bay Çemberlaynin bir iki ni alan taarruzlar meselesinin müza- ti MiJletler cemiyetinin fevkalade ola 
da sonra gözden kaybolmuşlardır .. ile. nakledebilecektir. . ehe~~ıyet verılıyor. Almanya Cm gün kalmak üzere Londraya avdeti keresidir. rak içtimaa davet edilmesi veya edil-
Halbuki gemiler asker dolu şalopa- 1 50 BiN KlŞlLIK BıR ORDU hnrbınm Sovyet Rusyaya karşı Ja- " · " · t' f · k' f Dün burada deveran eden bir .ın- memes"ı hususunda cem:.O-~ 

C. · · f · b k" · ~ f ~ ~ umu mı sıyası vazıye ın ena m ışa - ı.~ .,". 
lan bırakmış bulunduklarından ~ ın- Tıyençın, 23 (A.A) - yı ha er ponyanm mev um zaa a ugrattıg-ın- I .. t b' d rı 'b' t J"kk' yia büyük heyecan uyandırmıştır •.. liğini serbest bırakmı§tır. 
]ilerin §Üphesini davet etmeden bu alan mahfeller şimali Çindeki Japon dan korkmakta olup Japonyanm bu alrını gos elrden ır e 

1 gı 1 
e a 

1 
General frankonun lngiliz ve fran- p . 

2 4
(Hususi) -Fransız ha-

k 1 . k k l k b"l k • 1 d 1 • O b' k" . tl ç· l t o unmama ı ır. . arıs, as er erın araya çı ma an a ı ıt a arının mevcu unu :> ın ısı sure e ın pazara arını amamen B Ç b 1 · b d t' · sız hükümetlerine bir nota tevdı · · .. t M F ançoı'• -r __ .., • . . : k b d • · k 'd" . em er aynın u av e ının se- rıcıye mus eşarı . r .. ı-.. olmuştur. olarak tahmın etmektedırler. T akvı- ay e ecegınc anı ır. . . . . k l ederek harp malzemesi taşıyan bü- .. I b'' "k 1 · · ha ,. __ 
BiR GÖK YARAN DAHA ye kıt'aların ~ekiz bin ki~ilik kuvve•- BEYNELMiLEL MINTAKAD~\ bebı Kralın mısafm olara Ba mo- .. l bat v ka d' bugun talyan uyu e çııı Y ~ 
HARAP OLDU İer hal'nde h~r gün gel~ektedir oi- Şanghay 21 (P. S.) - Beyn;J_ ral şatosuna girmeden evvel dahili :~nhvkakpurdan bl' ırmtagba J radr ~er.dı- rutiyi kabul etmi!tir. iki devlet Ada· 

.. ı .. . . l 'k d k" b h . "' . t 1 kk d l.. t- gı a ın a te ıgat a u un ugu ı - L k l 1 . .. • d .. Şanghay, 24 (Radyo) - Şehrin ğer cihetten Tangkuya her gun at, mıle mınta a a ı ya a~cılar Fra.n- ' 'e arıcı vazıye ıa m ama uma din ediliyordu. Salahiyettar maka- ~· ?, arn~ mese e en uzerın e go-
Nankin mahallesinde bir gökyarana harp malzemesi, tayyare, otomobil sız rıhtımında.~ ::apu~a bınmektedır- tar olmak arzusu~ur. mat bu haberi derhal tekzip etmiş- ruşmu~lerdır. .. 
isabet eden bombalar büyük tahribat ve kamyon taşınmaktadır. Buraya ler .. ~urada buyuk bır hareket var... VB. Ç~~he.~laynın Londr~da .kala- )erdir. Ro~a 24(Radyo)- F~anko ~uv. 
Yaptı Biri Alman olmak üzere 200 sevkedilen kuvvetlerin büyiik bir ılngılız, Fransız ve Amerikan bahri- cagı bu ıkı gun esnasında hıç hırka- C 24 (Husus·) V le vetlen Santander cepheıınde ılerı 

. . . . . • . 1·1 . b ) . . . b" la , 1 k N enevre, ı - a n- . . . . T 
ölü, 608 yaralı vardır. Çın askerlerı kısmı ~htıya.t kıt ~!ardır. Bunl~r To: ye ı en ya. ancı arın şehrı tahlıyesı,n~ ıne toş ntısı )apı mıyaca tır. a- siya hükümeti miJ1etler cemiyeti nez- hareketmde, devam ett~klerını, .o~ 
bu sabah Ş8:nghayın ~kseriyet!e Ja- n~ku ıle !ıyençın a~asındakı e~lı jY~rdım cdıyorlar ve onları her h.ang~ zırlar ara.sında yalnız bay Eden ve dinde bir teşebbüste bulunarak Ak- del Muerta nm beş kılometr~ ılen• 
pon t~~alarıyle ~eskun olan hır m~- kılometrelık mesafe):• e~serya yag- hır taarruzdan koruyacak tedbırlerı Lo~d Halıfaks bu h~ftanın ort~larma denizde torpillenerek. batırılmış olan sinde bulundukla~ını bu ıeh~ın .~~1: 
haJlesını top ateşıne tutmuşlardır.Bır murun .altınd~ ve hır gunde katet- alıyorlar. dogru Londraya done .. ceklerdır. lspanyol ticaret gemılerini İtalyan di toplarının ateşı altına gırdıgını, 
çok evler yıkılmıştır. m~~tedırler. Bır Japon hastahane ge- KOLE~ .. Londra, 24 (Hususı) - Başvekil denizaltı gemilerinin torpillediklerini hükümetçi tayyarelerle bir hava mu-

TIYENÇIN KAPILARl~DA mısı Tongkudan Japonyaya har~ket Şan~hay, 21 (P. S.) - Olen ko- Neville Chamberlain, hariciye nazırı bildirmiş ve Milletler cemiyeti pak- harebesinde dört hükümetçi tayya--
Paris, 24 {Hususi) - Nankinde~ etmiştir. Resmi Japon mahfellen ge- peklerın naşları ve gömülmiyen ce- Antony Eden ve diğer nazırlar ansı- tının on birinci maddesine tevfikan renin düsürüldüğünu iddia ediyor-

gele~ haberlere göre Çin ordusu Tı- mi~e 13 yaralı old~ğunu söyl~mek- setler çü~ümeğe ve müthiş kokular zın Londraya dönmüşlerdir. Bu bu sarih tecavüzün cemiyetin önü- lar. -
yençın kapılarına yaklaşmış olup bu te ıseler de bazı kımseler hakıkatte neşretmege başlamıştır. Putung ve .................................................................................................................................. .. 
şehri istirdada çalışıyor. Tokyo ha- gemide yetmiş yaralı bulunduğunu Şapeiden gelen rüzgar da ayni pis y d •• 1 k •• 1 • 
·~rleri ise ~aponlarm .ileri hareketle- iddia etmektedirler. kokuyu taşımaktadır. Sıhhat memur- ur un gu ze oşe erı 
nnde Nankınden 12 mıl mesafede bu-
lunan Su - Yu - Yan şehrini muha· · 
sara ettikleri ve Nakin üzerine yÜ· -••••••••••••••••••-

;:;;,~ş!erinin dev•m ettiği bildirili- Bodrum Ege denizinde Mitoloı·iniıi 
SOVYETLERiN YARDIMI 

:~rR!.~.a~~~~i.;; h?:-=!i:!'.:; dogw dugw u güzellikler memleketidir 
olarak büyük yardımlarda bulundu-
ğunu bir çok Sovyet bombardıman Bodrum, (Hususi) - Ege sahil-
tayyarelerinin Mongol pilotlar tara- )erini geziniz .. Her tarafını güzel bu-
fından idare ediimek suretiyle Çinli- Jacaksınız. fakat Bodruma gelince 
ler yanında harp ettiklerini, general hayran ve şaşkın bakacaksınız. Bi-
Bluherin Mongolistanda bulunduğu- zim bu kadar da güzel yerimiz mi 
nu yazıyorlar. varmış, diyeceksiniz. 

Vaşington, 24 (Radyo) - Ame· Balayını Niste, Montekarloda ge-
1ika hariciye nazırı Cordell Hull Çin çinnek istiyen evliler, ilham anyan 
ve Japon hükümetlerine bir muhtıra M 

şair bir de buraya uğra.. italojinin göndererek kendi aralarındaki ihti-
lafı sulh yoluyle halletmeğe davet doğduğu güzellikler, memleketine 
etmiş ve dünya umumi efkarının uğra .. Aşk burada doğdu .. Edebiyat 
bunu arzu ettiğini bildirmiştir. Gıinden güne harap olan .'}a1ıghaydan bir manzara burada doğdu. 

JAPON BAŞVEKIUNiN ŞANGHA YA ASKER 11-IRA-ıa.şısı her tarafta mecburi tutulmakta- Hurma, harnup, Mersin, sakız,' 
PROJESi.. CI NE SURETLE YAPILDD ları acil tedbirler alıyorlar.. Kolera çam ağaçları arasında beyaz kesme 

Tokyo, 24 (Radyo) - Alakadar Şanghay, 23 (A.A)- Japon ms.-'dır. \kübik evler ve bu güzellik ortasm-
mahafil Japonyanın Çinde giriştiği kamatı namına söz spy)emeğe sala- BiR TEKZiP VE BiR iTIRAF 

1
dan denize doğru uzanan kale .. Sen 

harbin bir seneden fazla sürebilece- hiyettar bir 7.at bu sabah Şanghaya Şanghay, 21 (P. S.) _Japonlar Jan şövalyelerinden kalan ve umumi 
ğini tahmin etmektedir. Bu takdirde elli bin Japon askerinin çıkarılmış Çinliler tarafından Yang - Ce - Pu - harpte harap olan bu kale Bodruma 
Çin seferi Japon maliyesine çok ha- olduğunu beyan. etmişti:. Çin bata;- l;lo.ng - Kcu hattının yarıld~ğı hnbe-ı' bambaşka bir g~zell~k ve~iyor. K~l: 
halıya mal olacaktır. Ba vekil prens yaları Japon kıt atının ıhracına ma- rmı yalanlamaktadırlar. Maamafih l başlı başına gezılmege deger. Tar ıhı Bodrımıtm umımıi göriiııii~'ii. 
Çindeki askeri ve siyasi vaziyet hak- ni olmak için bütün gece bombardı- Çinlilerin cenup tarafına şiddetli bir bir eserdir. Ayni zamanda Atinanın kasarken suya girmiş ve içmi!j. O an- Bodrumun imar faaliyetini apaçık 
kında di.isündüklerini hti,·a eden bir man etmıştır. hücumda bulund··klarını saklama-' Akropollarma, Romanın fovünleri- da!erkekliğini kaybetmiş, ne kız ne göstermektedir .. Belediye ve ilk ok~l 
raporu diyet meclisine tevdi etmeden Şanghay, 23 (A.A) - Japon er- makta ve bu hücumun Japon kuv- 1 ne tr'.] çıkartan eserleri de havidir. de kadın olmuş .. Böyle ne erkek, ne binaları bu meyandadır. Bilh8888 ku• 
önce parti reislerinin bu rapor hak- kanı harbiyesi namına söz söyleme- vetleri tarafından püskürtüldüğü- *** de kadın olanlara Her mafrodit de- bik Belediye binası önündeki parkı 
kında mütalfıalarını almağa karar ğe salahiyettar bir zat şu bey~natta nü bildirmektedirler. . . h' nilmeğe başlamış .. Ondan sonra bu Bodrumun yaratıcısı«Halikamas ha• 
vermiştir. Başvekil Konoenin rapo- bulunmuştur : ŞANGHAY BOŞALIYOR . Bodr~m tHarıh1 .tke meşhurT?ır şel ır- sudan kim içerse Hermafrodit olur- lıkçısı» bizzat bu parkta çahtmakta 

bahl · f Ş h 21 (P S ) ı ·1· dır. Eskı adı a 1 arnastı. ıyatro ar, mu!I,. fakat bu sihir Türk soyuna ve hattı üstuva nebatlannın ve ç_içe_k· ru harbin bir fın evvel bitirilmesi için - Geçen gece ve sa eyın e- ang ay, . . - ıngı ız ·ve' >' 

ittihazını zaruri gördüğü bir çok fev- cir , akti Şanghay civarında b!r çok Fransız gemileri buradan ~ıklnn tık- akademyaları, stadyumları ve hey- tutmamış olacak. ki .~er.kes ~çtiği hal- lerinin hepsini getirtip parka dikbr
kaladc tedbirleri ihtiva etmektedir. noktalara Japon takviye kıt atı çı- hm dolu olarak ayrılmaktadırlar. Ya- fkellerile tanınmıştı. de. Bodrum şehrı T urkıyenın en çok mekte devam ediyor ve halka .~ı:!1; 

BİTARAFLIK KANUNU karılmıştır. Bu kuvvetlerin elli bin- rın dört bin Amerikalı ve iki bin in-1 Burada Barda~ı denilen bir kay- çocuklu yeridir. yor. ~ununla beraber ıu ~eı;ik 1 e 
Vaşington, 24 (Radyo) - Çin den fazla olduğu tahmin ediliyor . .lh- giliz sevkedilecektir. Şehrin en bü- nak vardır. Eskı. Yunan ~?sallar~- '**_"'k . .. e!ektrık ~oyul~u~tur. Denızcı V 

Japon harbi çok sürecek olursa raç ameliyesi tam bir muvaffakı~et- yük caddelerinden birini teşkil eden: na göre Hermes ıle ~frodıt ten b1r Bodrumun Beledıye teşkilatı da zıraatte ılerlemııtır. MUTAF 
Amerika bitaraflık kanununu tatbik le icra edilmittir. (Dolar Caddesi ) bombot bir men-- oğlan olmU§ .• Bu delikanlı kaynak- çok muntazamdır. Çartısı betonla A. Ş. 

L---'-- •--- t -'- --L-~1_.a._--1• f • • • • • • edecektir ._._Hu takdirck la gJıavda m 11D11mo- emwcte man ~ •~umn. 
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Otobüslerde ~~~~~~~~I 
~~~~ Belediye kontrolü 

gevşedi mi? 

n 
f " 

•• r oe 
M 

Otobüs knznlan veya otobüslere ait 
tikayetleri hemen her gün gazctderd 
görmekteyiz. Bunların neden ileri gPldi
ğini bilmek istiyenler otobü lerde yolcu· 
lann maruz kaldıkları mü .. külatı bizzi.\t A qr.,pon ta yyaı·esi 27 Cin tayya-

.. h d 1 b hal . 1 - ..,. "'" ' muşn ede e er erse una • : ' erır er , d 
2annınd yım. ı·esinden 9 unu üşürmüş 

Dün nkşnm, yani cumartesi akşamı sa-

at 21 de konnktnn hareket eden Buc.ı diğerlerini kaçırmış! 
otobüsüne binmiştim. Otobüs doldu- 1 - • -· • 

iundan vaktinden on dakika evvel ho.- Tokyo, 24 (A.A) _Tebliğ : resiyle yirmi yedi Çin tayyaresi Yangt e 
rcket etti. Cnzi bulvarına gidinceye ka- 22 Ağustos gecesi 23 ağustosun fecir ve Vangnc nehirleri mültekasında kain 
dar otobüs ni;ıı.men almnsı icap eden ' vaktine kndar Jnpon kıt'nları Çin kuv- Paosnnın üzerinde muharebeye tutu~
yYolcudnn f az.lasını da alarak Üst Ü•te vetlerini geri püskürterek Şanghayın şİ· muı;lnr ve şiddetli bir çarpışmadan son
olmak üzere sarsılarak, ezikrek Basma· malinde knrnya çıkmaKa muvaffak ol
hancye geldik. Tama men dolu olan oto· muşlardır. Şimdi Şangha) a doğru ilerle

ra dokuz Çin tayyaresini düşürmüşlerdir. 

Bir tanesini de sakatlamışlardır Oiğ~rlcri 
büs daha bir knç yoku alırım ümidiyle mektcdirler. 
durmu tu .. Fakat bir türlü hareket etmek 23 Ağustos sabahı dört Japon layya- kaçmışlardır. 
imkanını bulamadık. Biletçiye sorduk. 
benzin borusu bozuktur. Ondan dedi .. 
Madam ki bozuktu, neden yola çıktınız 

Çin geçtik diyorlar 
~~~--------..::;.------~~ 

seddini de 

Filistin .._.....,.. eselesi 
Cenevre ve üste 

Arap ve 
• • 

Yahudi tezlerinin 
çalışılmaktad!r ıçın 

telifi 

Kudüs, 24 (A.A) - Hali hazırda gc- . fi profesör l\'Ingnetin mütalaası, Fılisti
rek Kudü.ste ve gerek Cenevrede Filis- 1 nin taksimi şeklindeki hal sureti yerine 

tim hakkındnki nrab ve yahudi. teilerini 1 arapların iştirakiyle bir yuvarlak masa 
telif icin mesai sarfcdilmektedir. lbrani 1 il" f "k t kt d. " - ı r bu ı·u , t a ı. ı ame e me e ır • .n.ıap n -
ühivcrsitesinden bir grup siyonist olmı- 1 

v •• 

h _,.1 b " •t·l~t · . lafın prensiplerini rcddetmemege mute-yan ya uuı er namına ır ı ı w zcmını. . . . . 
kl"d B · ı' l " f h tin tah mnyildirler. B. Magnctin sıyonıst cksc-

araına ., ır. u ı ı a ınu acere -
didi ve çüte milli bir hükumet teşkili 
esasına istinat edecektir. üniversite şe-

riyetinin kuvvetli bir muhalefetine ma· 

ruz knlacağı söylenmektedir. 

~abife 3 

Ziraat talebeleri 

Macaristanda 
tetkik ler yaptıla1 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsüniı 

bu sene bitiren gençlerimizden lOkişilik 

bir grup bir müddetten beri Macaristnn
dn bulurunnktndır, gençlerimiz, Peştenin 

Debrecau Ziraat Enstitüsü tarafından 
her sene nçılan enternasyonal k ursta 

bulunınnk üzere davet edilmişlerdir 
Kurrn Türkiyed n b • • .'·n daha 36 nıil· 

kttcn z.iraatçi çağı.rılm tır, 

Ziraatçilcı·imizle birlıkte seyahat edeı 
Enstitü profesörlerinden B. Süreyya 
gönderdiği mektupta Macaristanda çok 

iyi karşılnndıklarını, her fırsatta turk
ler hakkında çok dostane tczahilrleı 
yapıldığını ve gördüklerinden çok isti
fade ettiklerini bildirmektedir. 

Debrecnu enstitüsü bu sene bizim içU, 
sureti mahsmada bir program hazırla-

mış ve kursun bittiği 20 ağustos tarihin· 
den sonra talebelerimizi Macaristanın 

bir çok yerlel'ine götürüp oralardaki zi. 
rnt mliesseselerini de göstereceğini bil
dirmiştir. Bu suretle Avrupanın :r.irn· 

aualinc kar ı ise tamir edilmişti. Her ne- Pekin, 24 (A.A) - Se<ldiçin hattı houangı bombardımr:n etmişlerdir. -~~~~--~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~"""'!"~!!'° at sahasında çok ilerlemiş bir memleke-
dense yine bozuldu, cev11bını aldık .. An· tizerindcki Kalganetin işgalini müteakip Bu manevra netice::.inde Nankeou 
la:ıJıyordu ki tamir edildiği söylenen yer mıntakasında ve bütün mınt.akayı kate-

MANEVRALARIMIZ HAKKJ N DA ti olnn Mncaristanda kurulmuş devleı 

' Kouztoung ordusuna mensup japon 
oöyle :rapılarak seferden geri kalmamak den dcıniryolu boyunca tahaşşüt etnii§ 
gayesi güdülmüş, yani yolcuların s~la- kuwe"tleri ilerlcmcğe b:ışlam~lardır. Ja- olan Çinlilerin arkaları çevrilmiştir. 
rneti, hayatı hiç düşünülmeden yapılan pon fay~nnlcri Pekin - Kalgan istika- Alliangehisinng mıntakasındaki mu
Yer kontrol bile edilmemiş. yolcuların metinde uçmuşlnrJır. Kalgan hattı is- harebe tedrici surette japonların lehine 
hayatı hiçe sayılın~. otobüs hareket etti- tasyonlarından Chncheng ve Skangte- olınnk iizere inkişaf etmektedir. 
rilmiş .. Ne ise Konaktan başka bir oto· ::::s:a 

hüs istendi \'e gelen otobüse aktarmn Cz'nlı'ler taarruza geçtiler ve bir 
edildik .. Fakat bu defa başka bir maıı · • 

:tara kar§lsında kalındı .. Bileti olup bow- s'z'mendz'~er istasyonunu is, gal eltiler 
lan otobüsten binenlerin bir çoğu a) a'k-

' ta kalmak veya otobüsün bir tarafına Şanghay, 24 (A.A) _Santral . N~vs 1 japon Uıyya:eleri Y~~gtse ne.hrinin men 
asılarak seyahate devam etmek mecbu- Çin • jansının bıldirdiğine göre Çınliler 1 bamda ve. şımnl ~ılınde ~aın Na~tung 
riyetindc kaldılar .. Çünkü Bnsmahı:ıneyr. Tiençin jstikaınctınde taarruza geçerek 

1 
Cao~a. hır Am~rık~n muessesesı olan 

Rel~n Ye bozulan otobüsün '-"olcularını ı d" B Eh ,.. Bos •-1 bo b d t 
.1 dün Ynhglinghingi işgal etmiş er ır. u- 'ı .rı;:ı,ı~ns pıı.a .sı m .ar ıman e -

alacak otobüse Basmahaneden veniden h 1 d F k t k b 1 "' rası Ticnçin _ Puako şimendifer attının I mıs er ır. a a ·ımseye ır şey o ma-
Yolcu alınmış ' 'e otobüs içinde b ir hare· ilk istas) onudur. mıştır. 
ket bile yapnmıyacak kadar dol durul- Miicadelc şiddt tle devam ctmektcd ır. Bir japon ınenbaından bildirilQiğine? 

Belgrad gazeteleri 
Takdirkar yazılar yazıyorlar 

B~lgrad, 24 (A.A) -Avala ajansı bil-,rik tarafından ecnebi askeri mümessil-
diriyor: ]erin şerefine Edimcde verilen ziyafet-

Tilrk ordusunun manevralarını bil- te Yugoslavya ordusu erkanı harbiye 
yUk bir dikkatle takip etmiş olan bütün reisi general Nediç tarafından söylenen 
Yugoslav matbuatı Türk askerinin par- nutku dercetmcktcdirler. 
lak meziyetlerini ve Türk zabitlerinin Gazeteler bilhnssa general Nediçin 
yUksek iktidarlnrını tebarüz d1irmekte-- nutkundnn yeni Türkiyenin gerek askc
dir. rl gerekse sosyal ,.c kültürel sahalarda 

Gazeteler dün geniş başlıklar arasın- elde ettiği mühbn terakkilerden bahse
da Trakya uınumt müfettişi Kazım Di- den kısmını kaydetmektedirler. 

Dün geceki güreşler rnuştu, hatta Tepeciğe vardığımızda nİ· Çin frıyyarcleri bu gece Vu:mng açıkla- güre, Çinliler Nanfaonun karşısında jn-
2amen hiç kimsenin binmemesi icap eden rında demirkycn japon harp gemileri- ponlara ait bir nehir nakliyat kumpan
ıoför yanına da iki kişi bindirilmek su· ni bombardıman etmişlerdir. I y~sınm. hangarlarını bombardıman et-
retiy]e otobüs mübaliıgasız 35 kişiyi h:i· Halıı.?r verildigiııe göre, 17 ağustosta mıslerdır. M f y Ad Ç b ı· 
rnil olarak yoluna devam etmiştir. Tabii UStU a, aşar, 0811, 0 311 ga ıp 
bu tehlikdi vaziyet karşısında heyecanı· LJ k Jt l f lstanbul, 24 (Yeni Asır - Telefonla)-, 79 kiloda Finlandiyalı güreşçi ile 
nı triz.leyemiycn bl\yanlar. baylar !ö.>le· rıQVQ yarıştnl azanan Q yan Q Y• Bu gece şehrimizde mühim güreş müsa- Adnan güreşmi~tir. AdnansnyıhesabiyJe 
nerelc otobüse binaiklerine bin defa ;"i ·ı • 3 milvon f Tank f ·ıd" bakalım yapılmıştır. Müsabakalar geee galip gelmiştir. 
nıan oldular .. Kabahati şoför veya bilet· yareCl erıne 'J Ve l l yarısından sonraya kadar devam ehniş, 1 · Uh' ·· · Ç b 
çilcrde aramamalı.. Otobüsü bu kadar • .. . • . • • • Bu gecenın en m ım gureşı 0 

an 

d ld 
• • 

1
. h" 

1 
, Pnri• 24 (A.A) - Pari~ • !stres • milyon franklık mükafo.t vcnmmr. Mi- guı~çılerımız 1Y1 neticeler ftlmı§lardır. Mellmetle Samıunlu Ahmet arasında ya-

o urması ıçın tn ımat 'eren ~a ıp ene ' r- tık ·· 87 kı1 d la r D d ·1 
b h l .. b I _,. ) Şam • Paris ynmını k112anan ltalyan tay- rnlay Biseo teşekkür ettikten sonra ltal- gureş 0 a veç 1 a ye 1 e pılmı•tır. Birinci devreyi Çoban ka:z.an· 

u a e goz yuman c eaıye memur arın- .1 . . b bl d "200 Muııafa arasında yapılmıt ve çok çetin " 
d k d w b" h k 1 yaredleri bugün öğle yem~ini !tn-Jynn :y'nn tayyarccı erının u me ağ an ~ mıt Ye neticede Mehmet. aayı hesabiyle 

a arama en ogru ır are et o ur... K _ı.. ,_ l · · d ,_, olan bu güreşte Mustafa galip i1ln edil-
e •w• • • • sefarethanesinde yedikten sonra Fransız bin frangını in& .Kanat ar .smın eıu tay- galip ilan edilmiştir. 
eçtıgımız yollarda hır çok bdedıye me· .. .• . . 1 . ·ı d cemi)•etine k "k mi~tir. 

ı bu] 
tn:n arc kulubune gıtmı~ erdır. yarecı ere yar ım ter ettı • Ag"ır aıklette Finlandiyalı 1stor ls-

ınur arının unduğu muhakkak olduğu . • . 1 · · b"ld" · · 60 kiloda Finlandiyalı gÜregi ile Va-
h ld b k 

Kuliipte ) apılıın samımı merasını es• ~rını ı ırmıştır. v-tı· ı·te mir ..... mı'•tı·r. lsverli hükmen ga• 
a e oto üslerin böyle nizamından c;o • .. . a· B h k hararetle alkı .. lan· şar arasında yapılan müsabaka :z:evkli ol- -ır 0

- _,.. .. " 

I 
nnsındi\ hav .. ı ·n .. zırının n1umess ı yarışı u are et ,. d ·ı r _ 

azla yolcu ile ve tehlikeli Lir surette . .. tt bat na mu§ ve iki tarafın da çok çalı§masını in- lip ilan edilmi~tir. " laveçli Da ya ı e &::.lS"' 

kazanı\O tnyyarenın mure c ı Üç mıljtır. • B tonyalı Neo arasında -.·apılan güreate de 
•e)•rüseferine ınani olmamalarına şaıımn- taç etmı§tir. irinci devre Yaprın gali- ,, " 
rnak kabil değildir .. Bunu neye hamle- AnH~rika hiikünıeti i nandıg"' 1 sulh siyasetimi biyetiyle neticclenmİf' ilinci d evrede Estonyalı Neo hükmen galip ilan edil-
deceğimizi bir türlü keştiremiyorum. Yaşar hükmen galip ilan edilmiııtir. miııtir. 

çiftlikleri, harnlnr, zirai istihsnl merkez 
Jeri, ''e diğe.r muhtelif ziraat mıntak:ı 

ları gezilmiş ve istifade edilmiş olacak 
tır. 

Zirnatçi gençler bu nyı.n sonuna doğrt 
Macarist.andan ayrılacaklardır. Dönüş 

tc Rom:ınyn - Bulgaristan yolunu takiı 
edecek ve bu memleketlerde de tetkik· 
lerde bulunacnklardır. Hazırlanan pro 
grama göre gençlerimiz. Romanyndn Üt 

gün kalacak, son sistem ziraat mnkine 
]erini, çalışma tarzlarını ve alınan rnn 
donanı tetkik cd~eklerdir. 

Tn1ebelcr eylülün ilk haftasındn şeh 
rimizde olncaklardır. 

Emniyet direktörlü .. 
alınacak ğüne 

memurlar 
Haber aldığımıza göre Emniyet gene' 

direktörlüğü. emniyet teşkilatına dışan 
dan alınacakların imtihan şekilleri hak· 
kında bir tnlimatname hazılanmaktadır 

Genel direktörlük bu talimatname ha 
zırlanıncaya kadar emniyet ve inzibat 
düşünceleriyle kadro münhallerinin dol 
durulmasını düşünmüştür. Talip zuhu 
edince genel direktörlüğe müracaat edi 
lecclı.: ve imtihanın ne tdı.:ilde yapılacğı 
na dair direktif alınacaktır. 

Henüz emniyet t«lcilatı mevcut ol 
mıyan )·erlerclc ~abıta ~erine bakmalı 
ta olan jandarma mmtablannöa ikame 
eden isteklilerin umumi ve hususi ,.azi 
yelleri jandarmaca tahkik ve tc pit olu 
nacaktır. 

Şehir içinde her şeyden ev ... cl ntan- uzak şarkta ıniiessir kılmakla meşgul 
daııların rnhnti. hayatını emniyet altın- Va ingıon, 24 (A.A) - Çine ve Ja- Tokyo, 24 (A.A) - Borsı!da dün lngiltere işçiler birliği kongresi raporundan: Yurdda pamuk ekimı 
da bulundurmnk lazımdır .• Nakil vasıtn- hitaben neşredilen beyanname yt•nidı!n fiatler mahsüs derecede alçal· h [ 
lannın bilhassa otobüslerin tehlikeli ve ponynyn H 11 d l d A ·ı . ffı • t . sa a arı 

nlu··nascbctiyle hariciye nazın u e- mışt.ır.~ Bu hal iki milyar harp tahsisata Spanya Q QSl erın muza erıye l nizamsız hareketlerine meydan ' ·em1e- Ziraat bakanlığı pamuk mütahassıı 
mi~tir ki : . . istenilmi~ olması Jolayısiyle bunun fena b 

rnek için bdediye nizamlarının hakkiyle - Uzak Şarktaki vazıyet Amenkan D Bdçiknlı profe ör Bnyu Anadoluda ı 
tatbik edilmesini ve bu gibi hallere sebe- b ,.e menafoatlerinin himnycsi aksülumeller tevlit etmesi ve §İrketlcr- u·· oya demokrası·sı·ne tetkık aeyahııtine çıkmıştır. Profesör il 
biyet verenlerin "iddetle cezalnndırılmn· te aasını · · · ktan a~ıatır deki ihtiyat akçC$inin hükümetin mecbu- . tetkiklerini Kmlırmnk vadisinde yapmı 

" meselesinin c.;erçıvesını ç~ • • '":'. " •• lannı vatanda§1ımn hayatı namına Bele- Hükümel inandığı sulh l!ıyasctını ınuessır ri İstikrnz.lanna sarfedilmesi korkusun• 7 b l \:e Kızılırmaktan pamukçuluğumuz ba 
diyderden beklemek bir haktır sanırım. kılmakla meşguldür. da: ileri geldiği zannedilmektedir. ındirilmiş ir darbe o acaktıı kımından istifade imkanları aramıştır. 
ıaygılarımln.. Öğrendiğimize göre lskilip - Çorun 

LOTFO KETEN IB -lk r::'estı·val Bilbaodan /ngiltereyeı Lon.dra, 23 .<A.ı~~ - iş.çiler Birliği de tazyik icra etmeğe matuf olan 24 ha- arasında 157l kilometre uzunlu~undak 
N 

. a an r 1 • umuını kongrcsı bugun senelık raporunu 2iran 1937 tarihli kararı ittihaza ee ... ket- h k 1 t . d"J 
OT : Bu vaz.ıyete otobüs içinde bu- Jemır ma --'enı· ı·hracafl ne§retmi t" B d 6 'lk . d sa anın ırma tan su anması emın e ı 

lu b .. •• l 1 '"e bu m•yand~ h l e Ol Ş ır. U rapor a l te§rtn e ti."• diöi takdirde memleket rok verimli bi 
nan utun yo cu ar • ~ ... et erl L d k kı • 1 N · h k • · b d " " ,,:"-se.ık b I ey on ra, 24 (A.A) - Fran o ta an . 0

• rvıc. ongreune verılccek raporun Asilerin muzafferiyeti ütün ünya- pamuk mıntakaııı dakn kazanmıq olaca' 
.rUK rüt e i subnylar da şahit olmus· f ..1 . J k h " lardır. b ·a . tara ın'!Jln Bilbaonun zaptından heri s· 1 ' anz noktası İspanyol meselesine tah- nın demokrasisine indirilmi§ bir darbe tır. Profesörün yaptığı tetkiklere gör 

T aksinı a ı esıne pruıyndan demir madeni ithal etmiyen •is edilmiıı olan mevki ile kırk saatlik olacaktır. bu sahanın toprnğı pamuk ekimine re, 
l k k d lar Gal memleketi yakında yeniden ithala- hafta meselesinin tetkikine girişilmi~tir. f Rapor beynelmilel lapanyollara yar· kaliide eh erişlidir. 

lngilterenin yeni bir Ce en Oy U ta başlıyacnklır. Bu memleketin kısmı Birinci nok ta hakkında raporda §Öy· dım teşekkülüne lngiliz sendikalanmn Bu takdirde, sahadan senede en a. 
Ista~bul, 24 (Yeni Asır - Telefon) -: fıwmı ispanyadan gelmek şartiyle sene- le denilmektedir : yapmış olduktan yardımı ve J 26 bin ln- 30 bin bnlya pamuk istihsal edileceğ protestosu 

Londra, 24 (A.A) - lngiliz bahriye 
nınkamatı Nonıei Julia vapurunun bom
bardımanını lapanyol asilerinin bahriye 
ınaknm:ı tı nezdinde protesto etmiştir. 

Şehrimizdeki Balkan festival heyetlerı de bir milyon tonluk maden ithnl etti- Bizim siyasetimiz daima ispanya hü- giliz lirasından 37 binini lngilizlerin ver· anla:ılmaktadır. 
bugün kendi kıyafetleriyle Taksime ci- ği malumdur. Bu 5cneki ithalat _Bil- kümetine beynelmilel kanunların o hü- miş olduklarını hatırlattıktan sonra dahili Bay Bayu hususi surette getirtilen altı 
derek Cümhuriyet !ıbidesine ayrı ayrı b:ıonu~v zaptına kadar yarım milyon to- küm~te istemek müsaadesini bahşetmiş !mesele ve bilhassa 40 saatlik hafta me· cins pamuk tohumunun tecrübe edildi· 
çelenkler koymuşlardır. na balig olmuştur. 01.dug~ hukuku temin etmek olmuştur .. , selesine geçerek sendikalar tarafından bu ği Osmancık deneme tarlasını da gezmit 

l Bız. bıtaraflık prensibini hiç bir zaman bapta yapılmış olan teklifleri hülasa vaziyetten çok memnun olduğunu Ba
kabul etmedik. F akat ademi müdahale etmekte, hükümetin menfi liarekctini te· kan lığa bildirmiştir. 

ı,;z m~i r;.;.i ";.;;...;;s.-a.-y.ı n __ M.is~a-f.i r.1 e_r!..!!!!,ş.Jıiıl,,;4=-a.G_e_I d_i_n __ i~rol.51· •• 

Güzel fuarımızı, şirin İzmiri'!"izi ~ezdiniz, gördün?z· 
lzmirden size bir hatıra olsun dıye bır !ey haber verelım, 
l ·rd .. züm incir meşhurdur, bu guzel meyvalardan 
h:'jf ye e g;türe~eksiniz size daha makbul bir hedı"ye haber 

• 
verıyoruz : 

Hükümet 
Hilil 

Caddesinde 
Eczanesi 

( BAHARÇiÇEGi ) adıyla bir kolonya yapar. Mark~sı eczane-
. h.b. ( KEMAL KaMiL ) AKTAŞ markasıdır. Bılmem ama 

nın sa ı ı d .. .dd' d b·ı · bundan daha eyi l<olonya kullan.mamış ol ugunuzu ı ıa e e . ı ı-
. ı · K ı Ka"' mil kolonyasıyle meşhurdur. lstanbullu mısa-

rız. zmır ema · b"l. · H.l"' l · 
fi 1 • · ı ·ddı·amızı daha kuvvetlı yapa ı ırız, ı a eczanesı 

r erımıze >U ı · F ı s h 
G.. ·· ı z ·· ··t damlası Altınruya., Yasemın, u ya, on atıra onu , umru ' (H.l"l E ·) 
dl Ve losyon Yapmaktadır. ı a czanesı a t ayrıca esans 

itilafının iflası bizi meıru ispanya hükü- essüfle kar§ılamakta n §unu ilnve ~yle
metinin arazisini ve hukukunu müdafaa mckted ir : Türkkuşu tayyare 

mektebi 
için muhtaç olduğu eslihayı hariçten ala- cBu hattı hareket diğer milletler na· 
bilmesi maksadiyle hükümetler üzeıin· %arında ingiliz nüfuzunu kıracaktır.> 

Uzunköprü 
kavunları 
Trakya (Hususi muhabirimizden)

Türkiyenin en nefis kavun ve karpuz

larını yeti§tİren Trakya bölgesinin yal

nız. Uzunköprüde her aent- iç ' 'C dl§ p i

.) asalara iki üç bin vagon nefis kavun 

yetiştirilip sevkedilmektedir. 

Uzunköprü ha ... nlisinde yeti~en ka

vunların değ r fiat1erle satılmn1arını te

min İçin viicuda getirilen kooperatif mÜs· 
tahsilleri çok sevindirmiştir. 

Bu kooperatif ortaklarının en makbul 

kavun tohumlarım dağıtacak, kavun, 
tarlalarının çok jyi hazırlanmasına, timar· 

l
larının, haşere ve hnstalıklariyle mücade

lelerine, ka\: unlann toptan ve bir elden 
satılmasına çalı~acak, ortaklarına avans 
para verecelttir. 1 

Ankara, 24 (Hususi) - Türk Ku
Trakya da bayın• şu motörlü ve motörsüz uçak mele,. 

tehi binası kurumun arknsındaki sa-

.d) l lı k İŞ 1 e lİ hada yapılmaktadır. Mektebin 29 bl> 
• . . . rincl teşrinde nçılış töreni yapılacak, 

Trakya (Hususı muh~bll":mızden) .~ lkinci teşrinde de tedrisata başlanacak, 
Trakyanın bir çok şehırlerınde bUyuk tır. Burndn nazari kısım okutulacaktır, 
baymclırlık h::ıreketi göze çarpmakta- Binada dershane ve yaUıkhancler val'-
dır. dır. Ameli kısım için de Ergazi meyd• 

Ed
. · ~ ,. 936 _,·-da l nında hnngarlnr insa edilecektir . 
ırnc ımar pıanı yuuı yapı a- •. . Nazmi kısım tedrı.sntı nısnn nyına k• 

rak Almanyada Montokat makinesiyle da d d ktı" · r evrun e ece r. 
te.ksir edilmiş ve Vcktılctlercc onaylan- Bu sene Inönii krunpı.ndnn C bröv• 
ımştır. sini alacak talebeler ele gelecek seıu 

Profesör Egli Edirnenin imar pl!nı- motörlü kampn gircceklerdır. Motörlti 
nın tnnz.imi için etüde başlamıştır. Bu tnyynrelerle uçarak muvaffnkıyet gö1-

tercnler birincl sene prograını olan tu· 
l ıl içinde bitecektir. ı izm pilot brôvelerini alacaklardır. 

Edirncmlz.i slisli~ en kıymetli Türk 

r,bideıerini bu planda on sara alınmış ve Yeni Telaviv limanı 
şehrin imar planı buna göre yapılmak- Kudüs, 24 (ö.R) _ Telavivin yeni U. 
tadır. Tckirdağın, Vizenin haritalarının imanı bugiin bil tün ticari münakalata 

da yapılmasına baılanmıştır. açılauttır. 



HüLASA: etti. Mark istediğini öğrenmişti. Dadının FASIL m lraç olunacak çekirdeksiz kuru üzümle
Dul kalım Baron de Villebonun muazzam vücudundan heyecana d~- İHRAÇ OLUNACAK ÇEK1RDEKS1Z rin kontrolü, ihracatçının veya mümes-

Fransumu 11e Nlkot i.nnlnde ild kızı meksizin, bayanlan görmek üzere Pa- KURU ÜZÜMLERiN AMBALAJI silinin, üzümler ambalajlanınazdan ev-
11ardır. Nikol 11üzba1ı Jera.r Dıınsit ile risten geldiği cevabını verdl Adını bil- Madde 25 _ Standard tiplere hazır- vel veya sonra, bir beyanname ile bir-
.ıi§a.nlanaca.ğı sıra.da subay Hindiçini- dirdi ve kendisini haber vormeğe dadı- lanmış üzümler haricen 39-39,5 X 27- tikte kontrol memurluğuna her tip için 
de sefere gönderiliyor. Onun !l"llbu- yı mecbur etti. 28X15,5-16 santimetre eb'adında tahta tevdi edeceği 250 şer gramlık ilti numu-
beti esııamıdıı BaronUı evlommek is- Bu ziyaret Fransuvaz ve Nikoli pe- kutular içinde ihraç olunur. Bu kutula- ne üzerinde icra olunur. 
tey<m metreri Flat>i Nikole göz k"!I- rişan etti. Her şey mahvolmuştu. Nikol rın başlıkları ve yanlan 10-12 kapaklan Kontrol edilen numune kontrol nıe-
mU§ olan Ma.r!o Sa.stra.sla genç kız11 odasından kunıldamak istemedi. Ablası 6-9 milimetre kalınlığında olacaktır. murluğunca bu nizamname hükümlerine 
kllrr bir dol..p çeviriyor. llfıırk od4 tehlikeyi kaı-şılamağa karar verdi ve zi- Kutuların temiz, kokusuz, kuru, re- uygun görüldüğü takdirde, numunenin 
hizmetçisi Odet ,,....tuiyle bir uyku yaretçiyi salonda kabul etti. Hemen ona çitıesiı; deliksiz ve çatlaksız tahtalardan ait olduğu parti için ihracatçıya veya 

Madde 37 - Çekirdeksiz kuıı.ı üzüm 
ihracatçısı veya mümessili, münderica
tına itirazı olmadığı takdirde, zabıt va
rakasını derhal iınzalamağa ve itirazı 

varsa neden itiraz ettiğini zabıt varaka
sının hususi hanesine yine derhal yazıp 
imza etmeğe mecburdur. 

Madde 38 - Zabıt varakasına çekir
deksiz kuru üzüm ihracatçl5ı veya mü
messili tarafından bir itiraz dercedilıiıiş 
bulundui;,'11 takdirde, ihtilafın mevzuu 

matizma istidadının inkişaf ettiği ikJİlll 

şartlannı tetkik etmi§lerdir. 

,.._ ''"'-"'"' N"·-•m· --'--- g~-':. sordu: ilin. b' k trol --"--- · """' ..,., •• ..,. ....,. ........,"_ ·~"'~ • . , • imal edilmlş olması, çivilenmek ve asga- mümess e ır on v"""""'ı verı- kontrol memurunun müracaatı üzerine 
f/İn giriyor. Bu ınrod4 yiizbııp Danrit - Buraya.~e _yapınaga gcldınız. rl ilı:I yerinden galvanize tel ile sıkıca lir. 

Romatizma istidadı mücerrep bir bün
yevi hadisediT. Bazı ailelerde romatizma 
ıiddetle göze çarpar ve bunlann hemen 
bütün efradı bu hastalığa mü.tait olup 
vakti gdince ona tutulmaktadırlar. cığır ya.ra.la.nmqtır 11e Flavi m11lcııufı.- - G~lend~ tahmin etmiyordum. sarılmak suretiyle kapatılması lhımdır. Muayene neticesinde, numune nizam-

"" 1111i1 oLıcağııu ummakta.dır. Nikol - Kimseyı kabul etmemeğe karar lktısat Vekaleti yukarıda yazılı eh'- name hükümlerine uygun zuhtır etme-
Overnyadıı Pont-V erger köıfi.ine çe- verm~tik. adı .:ı...-.; .. ;~""'e ve standard tiplerin diği takdirde S inci fasılda yazılı olduğu 
kiliyor oo Jl.fa.rk t4 arka.sı..da.n gidiyor. dir~ Fikrinizi değiştirmeniz muhtemel- bi!Um.~:;;:"bazı numaraları için, çe- üzere muamele ifa olunur. 

zayıftı. Metruk anneler yurduna bir 
vekil bı.raloıı.ış olan Fransuvaz bütün 
vaktini kı:r: kar~ine ay~tJ. Her ild
•i de kendilerin! buraya sevkeden fe!A
ketten biç bahsetmeksizin bunun bir su
ikast eseri olduğu neticesine v~lar
dı. 

Suçlu kimdi? Hizmetçilerden biri... 
Bu kendini belli etmiyen şiddetli ve ha
sut bir adamın cinayeti idi. Gizli bir aşk 

ldrdeksiz kuıı.ı üzümlerin kutu içinde Madde 32 - Kontrol vesi.kasının ait 
- Sizin şerefinize mi? ~,... aynca k.iı.ğıda sarılmasını mecburi kıl- olduğu mal müteaddit defada ihraç edi-
- Benim şerefin1e ... Ben sizin dost- mağa salahiyetlidir. lecek ise, alakadar ilıracatçı veya mü-

larınızdanım. Madde 26 _ Kutular ilzerine konu- messilinin talebi üzerine kontrol vesi-
- Bizim dostumuz yoktur. l:ıcak Yllzt ve işaretler, gideceği yerin kası icabı kadar parçalara bölünür. 
- Husumetinize layık değilim. ismi ve kontrol numarası hariç olmak Kontrol vesikası üzerindeki numara, 
- Bizi casus gibi gözetlemeğe ııeli- üzere, kızgın prese aletleriyle basıla- vesikanın taallilk ettiği partinin bütün 

yorsunuz. caktır. sandıklarına vurulacaktır. 

- Acaba evinizde görülmesini men Standard tiplerin numara ve is.im.le- Kontrol vesikası bulunmıyan ve san-
etmek ; .. _,,,.,_iz ne var? ..,_,,_ mi? dıkl ko trol arasını <-•·-
~~ ......- rinin kutu jizerindek! yeri değişmez. Bu arı n num ....,.., .. ıyan 

Fransuvaz sarararak mırıldandı: ali ih · · ·· ·· kt 
Yer lktısat VekA!eti tarafından tayin m arın · raç ıçın gumru en geçme-

- Susunuz. Ne so0 'yl--''"'-'-' bilml-ihtirasını teskin etmek ve a}-ni zaman- ""'O'""'-' olunur. sine gürnrlık idresince müsaade edile-
'da zilletinin de intikamını almak mak- yorsu~u~. da . Madde 27 _ Hususi tiplerin ihracında me>.. 
sadiyle hareket etmiş olacaktı. Şüphe- - e ecanınız sırrınızı ifşa etti çuval müstesna olmak üzere, her türlü Madde 33 - Kontı·ol memuru kutu-
ler makul bir sebep olmaksızın lngilte- matmazel Fr"."""vaz de Villebon. .. Bu- kutu ve sair ambalajlar kullanılabilir. lanmış veya sair suretle ıİmbalajlanmış 
reye dönmüş olan ikinci seyis Corc üze- ralmda gizlemBenege çha~mızlahmb.ir şey.ter Topatt ve kalburaltı her türlü amba- olan üzümleri, ihraç edilinceye kadar, 
rinde toplanıyordu. Bu corcun kendini o uştur. er şeyı ın ettiın. ı•·ı ı · ı ih ı bilir. her zaman ve her yerde, tekrar kontrol . . la aJ arı çınc e .raç o una . 
beğenmiş bir hali vardı. Betingten nef- Kendinızı tol'. yınız. Zaten hemşireniz- FASIL lV edebilir. Bu maksatla kutu veya sair 
ret eder, ·fam dö şambrlan hor görürdü. le görüşmek _ıstıy~rum. . . KONTROLON ŞEKLt VE tCRASI ambalajlardan en çok yüzde 2 nisbetin-
Bayanlartn ata binmelerinde kendileri- ....., Onu goremıyeceksinız. Rahat:ıız- SURET! de bir miktarını açtırıp muayene etme-

ne kibarca yardım ederek kendisine bir dır, Madde 28 _ Ihraç edilmek üzere stan- ğe salahiyetlidir. 
centi!nıen tavrı ... erlrdL Bir pazar or- - Ya çocuk iyi mi! dard 1 1 h Muayene neticesinde, üzümleriıı 28 ın· -· tip ere göre paça yapan i racatçı 
ınana gideceği sn·ada Fransuvaz üzen- - air daha söylüyorum, susunuz.·· VI' ya mümessili hazırlanmış olan her ci maddede bahsolunan muayeneye uy-
g!yl ayağına geçirirken takındığı tavır- ~uı;aya öğrenmek istemediğim bir mak- tipe nit paçaldan ayıracağı 250 şer gram- gun olmadığını veya nizamnamenin sair 
dan dolayı Fransuvaz ontı az kalsın sat!a .,&elmişsinizdir. !ık iki numuneyi torbalar içinde ve for- hükümlerine '";uhalif bir hal gördüğü 
kamçılayacaklı. Demek Baron de Vil- - Size yardım Ptmeğı> geldim. 11/'ülü lktısat Vekıiletince tesbit edile- takdirde, kontrol memuru açlığı kutu-
Jebonun kızı böylece bir sefilin kurba- ~ Hiçbir yardıma ilıtiyacımız yoktur. cek bir beyanname ile birlikte, kontrol !ardan bir ile bir de açılmamış (kutuyu) 
nı olmuştu. Rezalet korkusu bu h~rifin - Bu kadar gurur yeter. Nikolin ha- memurluğuna tevdi eder. ihracatçı veya mümessili ile birlikte mü-

en çok 48 saat zarfında, aşağıda yazılı 

heyet tızası tarafından ve kontrol me
muru ile alt.kadar ihracatçı veya mü
messili hazır bulunduğu halde tetkik 
olunur. 

a) Ticaret odası tarafından 6 ay müd
detle intihap olunacak ve intihabı tktı
sat Veklaetince tasdik edilecek çekir
deksiz kuru üzümden anlar ve malın ilı-
racatçısı ile yakın akrabalığı ve ortak
lığı bulunmıyan, müstahdemi olmıyan 
bir zat veya iki yedeğinden biri, 

Diğer taraftan hemen her iklimde vak· 
a.ların en ziyade artbğı mevsim kiflR .Oll 

aylan veya ilkbaharın başla.nıııcıdır. la· 
gilizler ve umumiyetle anglo - Salt.on 
ırklan romatizmaya çok hassas görünür· 
!er. S.cak rnıntakalarda üıe butalılı: aoa 
derecede nadirdir. Romatizma.run baı 

göstermesi için rütubeıin soğukla birl.,.
meııi prttır. Rouchaix ve Baldit diyorlat 
lı:.i: cHutalığın büyük unauru yalnız rii
tubet değildir.. Nitele.im, ıklimi hare ro• b) Borsa komiseri ve ya icabında ken

disine vekalet etmek üzere borsa umumi matlı:madan müsteana. olduğu halde ooD 
katibi derece ra.tiptir. Y alruz soğukta romati%· 

c) İıctısat VekUetince gOOterilecek ve ına yapmaz. Fakat ooğukla rütubetin bir· 
çekirdeksiz kuru üzümden anlar bir zat ]eşmesi ıarthr.> 
veya iki yedeğinden biri, Bazı doktorlar romatizma ile gün.,.U 

Madde 39 _Yakandaki maddede ya- le.lr.deri anumda bir münasebet aramIJ

zılı zeval ihtilaf mevzuunu numuneler !ardır. Bu. hutalıiiıo izahını pe.lr. uzakta 

üzerinde tetkik ettikten sonra kanaat-
!erini ayrı ayrı zabıt varakasının hususi 
hanesine mucip sebepleriyle sarih ola
rak yazıp imzalarlar. 

Madde 40 - Bu nizamname hüküm
lerine aykırılıktan dolayı tanzim edilen 
zabıt varakası mevzuunu teşkil eden 
ınalların dahil bulunduğu parti ihraç 
edilmez. 

Ihıııcatçı kontrol vesikasını konlı'Ol 
memurluğuna iade ile mükelleftir. 

Madde 41 - Zabıt varakası ·müderi-

araı:ruılttır. Hadiselerin objektif olarak 
tetlı:.iki bu sebepleri hiza başlı:a noktalar-
da gösterir. 

Romatizma vecalarırun devriliğinİ 

çok tetkik etmi~ olan eakidoktorlar h...,. 
talarm bazı aruarda ve «rütubeb keli· 
meoiyle hülüa ettikleri bazı iklim teraitl 
altında daha çok ıahrap duyduklarını id• 
dia' ederlerdi. 18 7 7 sene.inde rapor ha
linde ilan edilen m~hur Mitcbell mÜf&• 

hedeleri 1862 dahili harbi esnasında biı 
bacağı kesilmiş bir Amerikan zabiti ta· 
rafından yapılmıştı. Her hava deiifi es· 
nası0$la ha.t•nın l)laf.allarında ve keaik cezasız kalınasmı da temin ediyordu. şına bir felaket geLu~tir. Torbeların agz.ı- ihracatçı veya mümes- hürlemek suretiyle, numune alarak alı- catına itiraz vukuu dolayısiyle 38 ve 

39 uncu maddeler mucıöincc ihtilaf mev-Fransuvaz ileride ne olacağını ve baba- · -'Yalan. · sili tarafından mühürlenmiş olacaktır. koyar ve 5 inci fasılda yazılı olduğu su- : yerinde ,Neplar kerıdin~ gösteı;iyerdu ..• 
aını hacalet ve kedere dilşürmemek için - Ya beşik? Madde 29 _Kontrol memuıı.t yuka- rette muamele ifa eder. z~unu tetkik eden heyet, ihracatçı '7eya Hasta seıı~er~ kendi ke11,dini totkilt etti. 

• • t> d \il d ,,,_ ' Madd 34 K t l kir" mümessili tarafıı'ldan vaki itiraza ekse-ne yapmak !Azımgeleceğinl düşünıneğ~ ~ ·,.,.u bir e · cğl uiı-. rtdakl maddeye göre verilen ikişer nu- e - on ro memuru çe - Batometre tazyikini, sıcaklık dereceain~ 
İ D h "-· • ' deks· k ·· ·· · I ı · · riyetle ;•tirak ettig"i takdirde. malın ih-cesaret edemiyordu. Nikol hesabına da - a a ne J.iu.Jnl · tnuneden birini açarak üzümleri bu ni· ız uru uzum ış eme yer erıru ve ~ rüzgi.rlann mahiyet ve istikametini. ha· 

endi~iz değildi Nikol vazi etini an- - Gidiniz. Hemen bundan gidiniz. zanıname hükümleri dahilinde ınuaye- buralarda bulunan üzümleri işleme sa- rtcına müsaade olunur. 
!ayınca Jerııra mektuplarn'.ıı kesmişti'. Nikol içeri girerek: ne eder ve ni:zamname hükümlerine uy- atleri içinde her zaman .kontrol edebi- Madde 42 - Kontrol edilmiş bir malın 
Kendisin! artık Jiyık görmediği bir a.,<kı - Hayır. kalsın! Dedi. gun bulduğu takdirde numunenin ait lir. gÜmrükten geçinceye kadar eVsaf veya 
teşvilc etmek çirkinliğini yapmak Jstemi- Incl', uzun. ~olgun ten ile gözleri me- olduğu vo ihracatçının beyan •deceği Madde 35 - 29 ve 31 inci maddeler- ıınıfıalnj ına halel verec~k bir arıza w-
yordu. Bununla beraber halA. Jeran calsizl;k ifade eden haliyle Nikol bir kat miktarda mal için ihracatçıya veya mü- de yazılı numuneler, ileride her hangi kuunda mal sahibi veya resmi rnüınessi
aeviyordu. daha güzeldi. messiline bir kontrol vesikası verir. bir ihtilaf zuhurunda ibraz edilmek üze- li derhal kontrol memuruna haber ve-

vanın rütubetin\ kaydetti. Münferiden ela 
,hnınce. bu unsurlardan hiç biri veca tev .. 
lidine kafi gelmiyordu. Fakat birleşince 
ıtııtıTap husule getirebiliyordu. 

Dr. Mitchell hava içindeki elektriğin 

hastalık. üzerindeki tesirinden anca.it şÜP" 
• Marlt dizini ""di: Madde 30 - 29 uncu maddede yazılı re, üç ay müddetle kontrol ınemurlu- rerek o arızayı nizamname hükümleri-

• • -., - d k kild h he kabilinden bahsetmişti. Yaşadığı de-
Koruk villasına yaklaşınca Mark par- - Bana itimat ediniz malmazel Nikol, olduğu surette yapılan muayene netice- gu airesinde saklanır. ne uyaca şe · e las ih etmeğe ınec-

maklığın yarı açık olduğunu gördü. Bir dedi. Ben sizi S<.-vdiğiıni söylemeğe ve sinde nümuneyi niz.aıQname hükümleri- İhracatçı bu müddetin hitamından iti- burdur. 
kaç adım ötede aşçı olacak bir kadın- elinizi istemeğe geldim. ne uygun bulmadığı takdirde kontrol haren bir hafta içinde müracaat ederek Madde 43 - işbu nizamname hüküm-
cağız bir satıcının arabasından urzevat - Bay, gördüğünüz çoculı: benimdir. memuru paçalın bulunduğu yere gide- kendine ait numuneleri alabilir. lerine kasdeıı muhalif hareket edenler 
seçiyordu. Delikanlı bahçeye sokuldu Adı da sadece Serjdir. Onu büyütmek rek ihracatçı veya mümessili hazır bu- FASIL V 1705 numaralı kanuna göre cezalandı-

virde bu unsuru ke~fetmeğe, ölçmeğe. 

tecrit etmeğe ve tahavvüllerini tetkik et
meğe iktidarı olamazdı. 

Bugün Dr. Baldit ve Rouchai,.·ye gö
re bir ormatizma buhranının infilii.kında ve güneşte beşiğinde uyumakta olan bir için kimseye ihtiyacım yoktur. Lütfen lunduğu halde 250 gramlık yeni bir nü- Madde 36 - Kontrol esnasında bu nlırlar. 

bebek görebildi. Bu sırada kadın hay- çekiliniz buradan . .. mune alıı· ve bu nwnune her iki taraf- nizamname hükümlerine mugayir bir Sair suretle bu nizamname hükümle- en ziyade müteessir olan bu son unwr-
kırdı: Mark eğildi: ça mili;tereken mühürlenir. hal teshil edildiği takdirde, keyfiyet kon- rine muhalif hareketler 3018 numaralı muı. 

_ Iç!'fi girilmez. Ne istiyorsunuz? _ Bütün sayguna hakkınız vardır, Bunun üzerine beşinci !asılda yazılı trol memuıı.ı tarafından tanzim oluna- kanunun 8 inci madde.inde yazılı suç- Bizim içine dalmış bulunduiıumuz ha· 
Kule gibi koskocaman bir dadı da ye- dedi. hükümler dahilinde muamele yapılır. cak bir zabıt varakası ile tesbit olunu.r !arı meydana getirir. va, zeminin haline, toprağın mahiyetine. 

~ti ve daha sert bir eda ile suali tekrar _ Bitmedi - Madde 31 _ Hususi tiplere göre ih- Zabıt varakaları dört nüsha tanzim Madde 4'i - Devlet Şılrasınca görül- aiaçların mevcudiyet veya mefkudiyeti• 
olunarak, bir nUshası Cümhuriyet Müd- mfif olan bu nizaıııname hükümleri 15 ne, havanın az veya çok rütubet.ine gör• 
deiumunıiliğine. iknici nüshası alakadar Ağustos 1937 den itibaren mer'iyet mev- muhtelif şekillerde elektrikle mahmul• 
tacire veya mümessiline veriUr. Uçün- kiine girer. dür~ Havadaki elektriğin her tahavvÜ" 

cü nüshası lklısat Vekaletine gönderilir Madde 45 - Işbu nizamname hüküm- lü, yani müspet veya menfi elektriğin 
ve dördüncü nlishası kontrol memur- !erini tatbika Icra Vekilleri Heyetı· me-

······ıncir·· .. ·piyas·ası ..... ii8kkiDda ...... 
Bir müstahsil çok· haklı ve yerinde 

endişelerinden bahsediyor 

luğunda kalır. mıırdıır. 

----~ .... --~ .... --------------------..... ------~--Sulh Hukuk mahkemesinde bir vak'a 

Vaktinde mahkemeye 
lzmirde yapılan in~ir sevkiyatının istasyonlarda çağrılmadı diye .. 

artması veya a.zalu1a.1.1 romatizma ıstırar• 
larının artmasiyle beraber oluyor. 

Rütubetin artmasiyle müspet ve menfi 
iyohların mikdan artmakta, fakat arala· 
rındaki nispet sabit kalmamaktadır. Rü-

tubet azalınca müspet ve menfi elektrik 
milcdarı da azalmaktadır. Fakat ylno 

müspet iyon1ann tahavvül nispeti dah.3 
büyüktür. Hülaaa her iki halde elektrik 
ınüv"azene.sinin seviyesi değişmektedir. 

Romatizma vecalarının teşeddüdü ela· sıkı bir SU rette tahdidini isti yor 1'.'1a!U~ olduğu,_'izere. ~ehrimiL ndli_-,ler b.~ vaziyete !tatlanıp duruy.orlar. 
---------·------.----------- yesı yersızlılt yuzunden i.!t.i tarafta faalı- Dun sulh hulruk mahkemeoınde böyle ima havadaki menfi elektrikiyonlarının 

Çok şükür ye:ı:ıi bir incir mevsimi kuraklıktan rekolteınu: çok noksan 'olarak sızlanması.. yet göstermektedir Kısmı küllisi adliye ıb· •.• d. k b 1 1 
S .. azalmasiyle münasebet tardır. Nihayet bu 

dah k l 1 b __ '- Yüzd• ha • k . . .. · ır na 11e vu u u muı ur. aat tanı uç .. 
a ut u uyorve unun için de he- olacaı<hr. e o tuz, ttii. ırk rus- işte yukarıda yakında b12 mustah- ·aara)'lnda ahkamı tahsiye sulhhukuk ve 'Hak· ta fi • tt 1 . b. clelı:trilı: iz.alıma ııöre romatizma vecaını 

. . k b" . . . d b 1 b . d k. b. k 1 .. . . 'il . k la h J 1 J ' ' ım ra arı çagır ı. ç.erıye ır 11vu... l 1 
pımız coş un ır scvınç ıçın e u u- etın e ı ır no san ıgı ıncır mınta- sı en arııt ması mu teme o an ıulh ceza ınahknnderi de adliye biıuı.- k t . ,. ..dd . 1 h k .. d tev it eden amil romatizmaya tutu an 

Y 1 fa d d k ki ·md·d ·· t k _ _]• F ı ·· • b d B h h ki - .. 1 • a gmu ve mu eıa ey mev un e yer B nnyoruz.. anız tur n anın o uz aarı ~ ı en gos erme tc.ıır. a- surprız u ur. unun er a e onu· sına epey~ uzakta bulunan Bahreli han- ld M'.dd . d h b I d mıntakada damarların takallüsüdür. u 
bin 1 !--'- .-1 1 k bu b. akı' b. b. .

1 
. - ' a ı.. u eı e azır u unuyor 11• 

çuva O anu< arzcui mesi ve bu- at ır v a, ta ıatıa ır Cl vesı- ne geçilmelidir ve bu mümkündür. dadır. A k • k lktı . talı:allüsün busu! bulması için mubtelif 
-1_ L' b. ·· k d d' Rek 1 · rtın b .. .. vu at ayaga a ve . 

nun °" oın ır muna a:r-ı an sonra ır. o teyı a P unun onune Ancak bunun için hemen •imdiden Mahkemelerin böy e ilci taraft.ı faali- p:rtlar lizırndır. Bunlann ba.ıl•calan d~ 
- - -1 ı.._ b. Jı 1 · · '-'-· '- Yal • - Siz bizi saat ikide çağırdınız, E.iz sacıece "9 ın çuva nın satı ma~ı ge. çme_nın nn. ı<arn yo...tur.. nız ta.· bu··ıun·· müstahsil ve tu··ccarların el bir- yet göstermesi, iş erbabından daha ziya- soğuk, rütubet ve havadaki menfi elek-
h · · · d d"' - - k ı· b 1 l nd b d 1 1 ayni saatte geldik .. Aradan epey zanıan 
~pımızı e u1unmege ~". etme ı- ~t cı ve erı en sonra ı~ •. e .. zmır liğ" i yaparak. Aydın ve ödemi~ hat- de hem hakimleri, hem de ayukatlan trikiyetin tenaku. udur. 

dır. Her sene turfanda kamılen satı- pıyasasının her sene arzettıgı hır çok t clak. . . . ha d k-. b .. !müşkül mevkide bırakmaktadır geçti, çağırmadınız .. Halbuki şimdi Sliat 
h k b lar ed bö l ' ·ı 1 .. . 1 d B"lh ın ı yanı ıncır vzasın a ı u- . üçtür.. ikide çağırmanız li.zımdc 

r en u sene sah~ n en y n 1 cı ve er ve surprız er '7ar ır. ı as- tu··n ı·stasyonlardan sevkiyatı d b Mesela, adliye binasında ticaret nıah-
kl 'Ş·· h · b d t f d b k. k it · J a a ! lalim bay Behçet cevap verdi : o u' up esız un a ur an a ·~v- sa u sene ı re o erun az o masına kemesinde işi olan bir avukatın ayni sa-

Bütün bu sebeplerle romatizmay'1 mÜP'" 
tela olanlar cenuba bakan, rüzg5..rlardıt.n 

n1asun ve ra.Lip vadilerle ovaların hari,. 
cinde orta irtifada kUin evlerde 1kaınet 
etmelidirler. 

kedenlerin. bir hata his.sesi vnrdı~· · · 1 rağtrıen rekolt~e yeni bir huausiyet şimdiden tahdit etmek ve mezkur is- atte sulh mahkemelerinden her hanı:i bi- - Bravo bay avukat .. Türkiy<'ıun 
Bunların hır kmnı ellerıne geçen ın- vardır. O da fazla kuraklık dolayı- tasyonlardaki hükiimeti temsil ~en rinde de işi olduğu zaman, bu avukat hangi tarafında ve hangi mahkemelerin
ciri az bir s:ç'."eye veyahut ta hiç bir ı' siyle incirlerin ağaçlardan. fevkala- kıymetli memurlarımızın ve idare katibi vasıtasiyle mahkemelerden birini de dediğiniz gibi aaat.i saatine dakikası 
seçmeye tabı tutulmadan turfanda deden olarak bir, bir buçuk ay içinde adam.lannın müzaherelini temin et- haberdar ediyor ve faraza ticaretteki ~i dakikasına çaiırılan taraflara rastladı- -----------D•r•.•Jl;•1.!;_ 
diyerek hemen sevketmfşl~rdir. Fa-ıl temizlenecek vaziyette olmasıdır.Bu mektır. _Atı _al~n Osküdarı geçtikten J bittiği zaman aulh hukulı: mahkemeaiude nız} midir~ 
kat acaba turfandanın kamılen satıl- j~ büyük bir sürpriz saklamaktadır .• sonra dızlerımıze vuı:ı;anın, sızlan- 1 hazır bulunacajiını bildiriyor. Fakat ti· Vakı.i mahkememiz, bir çok kim.de- Avukat: 
mamasına. sebe!;> bu mudur? Bura•ı. Zira köylü hatta tüccar dahi senna· rı;anın ne faydası o~ebıür? Bı:nı: hem lcaretteki i~in ne zaman biteceği m3\ôın ri ikide çağırmıştır. Ve mahkeme de iki- - Madam ki ikıcle çağırma<lm:L ben 
cayı sualdır. lncır mahsulümüzün fi!-1 ye veyn kredisizlik yüzünden bu bızden yalnız kendı menfaetimız de- olmadığı için, sulb hulı:u!ttalci ıı te :;eri den beri faaliyette bulunmaktadır .. Boş vekaletten istifa ediyorum. 
vaki her sene havai hadisata çok tlıbi mahsulü yetiştirmesiyle birlikte he- ğil, ayni zamaoda hükümetimiz de I kalıyor. Ha.Jr.ım de avu!tat gele~k diye oturmıyoruz ya .. Mütemadiyen İş görüp - Orası •İzin büeceğinU: iştir. 
olduğu ve bu yüzden bir çok cilveler men lzmire sevkedecek ve incir çar- arzu etmektedir. Çünkü, her ferdin bekleyip duruyor. dınuyoruz .. Amma. sizin işinize sıra ı:cl- Avukat vekaletten i.tifa etti. Bu ya· 
arzettiği malumdur. Geçen sene dört şısına yığacaktır. Bunun neticesini kazancı o nisbette artacak ve ferd- Mahkemelerin dediğimiz gibi iki ta- memi,, olabilir .• Sırası gelmiyen ve hatta ziyet kar}ısında ayni dava için celbcdi· 
yüz bin çuval tahmin edilen n'kolte- ise söylemeğe lüzum yok. Fiatlerde lerin serveti devletin servetine yar- rafta bulunmam her ııün haltimlerle anı- gelip geçenler büe bekleyip duruyorlar. 1 ıen mühendisten mıhat alındıktan •0 """ 

Din yalnız iki yüz bin küsur çuval müthi~ bir sukut arkasından bir pa- dım edecektir. !taılar arasında münaka,a mevzuu ol- Zaten sizin de ~u dakikaya yani çağırılış 1 
müekkiline tebligat yapılması için ınu• 

çıktığı gibi, yine bu sene de fazla nik ve bütün müatahaillerin haklı ~A!JT ÇA YIRU maktan sJmııyor .• Çaresiz olarak Mkim- iınma kadar beklemeniz, iliniz için deiil hakeme bqka biT ııüne talile edild~ 
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• 
çın 

Bir Hikimin 
Hatıraları 

Kadının, kocasını öz kar
deşi ile aldatması erkeğin 

kay•nbiraderi aleyhinde zi
na davası açması mah!,eme 

sicillerinde az yer alan 
nadir vakalardandır 

-9-
IhaneUer arasında, çok nadir, hatta 

ender olmakla beraber adlıye tarilundc, 
ı:nahkeme sicillerinde yer alınış bir şe
kilden de bahsetmeği faydalı gôrüyorum. 

Bu şekil, (kadın) ın (koca) sını öz 
kardeş• ile &ldatması, erkeğın kayınbı
raderl aleyhinde zina davası açmasıdır 
.Vll.kıa övey veya öz kız kardeşlerıni, ço
cuklarını ve yakın akrabalarıru kirleten 
ahlak diişkUnli insanları cemıyet çok 
kaydetmiştir. Fakat evlenmiş bir ka
dını uzun zaman kardeşinın metresi gı
bi kullanmas• ve bu işi gayet tabii te
lıl.kkl etmesi az rasUanan vak'alardan
dır. 

Hıl.disenin ahlAlc bakunından oynadı-
ğı rol acıdır. Bu davada suçluyu da 
dinlemek icap etti. 
Kadın sağımda idi. Kocası gelıneıniş

ti. Kadının kardeşi olan suçlu genç te 
karşımda duruyordu. Onu Mil sapsa
rı kesilmiş suratı, fırtınaya tutulmuş 

yapraklar gibi titreyen sıska vilcudu lle 
karşımda görür gibi oluyorum. 
Adı Tuvers ... Tahsilini Fransa dışın

da bir memlekette ve Fransadan uzak
laştırılmış olan Fransız papaslarının 
mektebinde yapmış... Papaslar ona ha
yat hakkında hiçbır telkınde bulunma
mışlar .• Onu, bir papas ruhu ıle Adeta 
ı:nelek gibi yetiştirmek istemişler •• Bil
yük bir saflık ve ahmaklık içinde terbı
ye görmüş... Kadın - erkek münase
betlerinin hudut ve kanunlarından zerre 
kadar haberi yok ... 

Cilrmünü aptallık derecesinde bir sa
fiyetle itlraf ederken ağlar gibi bir va
ziyette ve hakikl bir tecssur içinde ~öy
le diyordu: 

Bir kere i:jlenen bir suç, hiç i:jlenmo
mi:j gibi olamıyacağından, vazıyet de
vam etmış • Bunu dehkanlının bana, 
işlediği ve tevali ettirdığı günahları her 
hafta çıkarmağa gelrnesınden anlıyor

dum Bn. Seret ise kasabamızda çok 
sofu bir kız olarak tanınmıştı. Her sa
bah saat dokuzda olan kılıse meslerini 
hır kere kaçu-dığını görmedim. Maaına
fih o hiç bana günah çıkartmağa gelme
di. Belki başka bır papasa gitmiştır. 

Günah çıkartan papasın ifadesi bu 
kadardı. Gerek suçlunun ilk sözleri ve 
gerekse papasın mühim ıfadesi vaziyeti 
bir parça ve üstünkörü anlatmıştLr sa-
ntrım. 

Şimdı hadiseye geçelım: 
Suçlu Tuversin kız kardeşi olan ı::n 

Jan Tuvers, şimdı kocası olan B. Jorj 
Sereti, bulundukları kasabada beledı
yenin verdığı bir garden-part.ide tanı

mıştır. lki taraf ta kasabanın çok sevı
len ve sayılan aılelerine mensupturlar. 
Gençler, ılk tanışmanın tatlı hatırasını 

blr müddet ıçlerinde yaşamışlar ve son
ra bunu meydana vurmuşlardır. Bır 

müddet te sevışme ile zamanı geçıştır
dikten sonra gençler ışı ebeveynlerine 
açıyorlar. 

Mademki bırbirlerini seviyorlar ni
çin evlenmesinler .. Derhal bir aile top
lantısı ile iki gencin nişan merasimı ya
pılıyor. 

K.ıiğıtlar asılıyor. Resmi: n1uamelele-r~ 
başvuruluyor ve nıkahları kıyılıyor. 

Bir pazar gecesi de Bn. J an Tuvers 
Bn. Serct oluyor. 

Buraya kadar ıyi .. Güzel... HO'i-· · 
Gel gelelım dü~ün gecesinin ferdasında 
B. Seret yüzü düğün arefesinde olduğu 
gibi gülmemektedır. 

Neden mı' 
Çünkü çok s.ıf, manastır t~rbiyesi 

gönnüş olarak bıldıği brısınm, izdivaç 

f"ENI ASIP. 

bilgilerind~ acenıılikton çok ılerı bır ÜS- - 4 -
tünluk gösterdıgini daha ilk gece anla- L;te Burns, çok scvdigı r;ı.hatmı boz-
mıştır! ... maıuak ıç-ın kendisi.ru c;1ldırasıya .sı:•ven 

B Seret ka.<abadaki ınomuriyetind n 
1 
bu ku·klık kadının h_ıslerine uygun ha

Pari.se tayin ediliyor .. Karı koca Parıste r'2'ket eder gorunınege ve onu n1etres1 
üç odalı bır apartımana yerleşiyodar . 1 gibı kullanmağa karar veriyor. 
Kayınbirader de yanlarındadır. 18 ay 1 insan, sevmedığı kadınla, metres gibi 
gül gıbı geçınıyorlar. Evın saadeti tam- bıle olsa, mutlaka bır sebeple yaşar . 
dtr. Hiç kimsenin en ufak bir şikayeti 1 Burns da onu. oyalarken, kadinın pa
bilo olmıyor. B. Seret, kaynının kendı 

1 
rası ıle kendı ıyı bır hayat tarzı kurma

yanınd.ı bulunmasından çok memnun- nuı çarelerını aramaktadır. 
dur. 1 Evvela ufak pansiyonu buyuk bır otel 

Bır gün, 20 Şubat günu. B. Se"'.t işi I halıne koyınağı t::ısarlıyor. Bunu kadına 
başına gidiyor Halbukı o gun Mardı gro açıyor: 
yortusu münasebetiyle daireler kapalı- - Şöyle ş,hrin i:jlek bir yerinde on 
dır. Adamcağız dalgın olduğundan gü- beş yi.rmı odalı bir yer bulsak . Dö.?e-
nün tatil gi.ınü olduğunu unutmuştur. sek ... Dayasak .•. Bol reklam yapsak ... 

Bunu haber alınca: Odalardan bir tanesi bıle boş kalmaz. 
- Oh .. No il.la ... Diyor Hemen eve Bu işte iyi para var. 

gideyun. Karımı, kaymn11 alıp gezmeğe Dıyor. 
gotüreyım. Burnsu çok seven ve onun her iste-

Bu sevınç ile doğru apartım:ına koşu~ I dığıne her dedığıne. körkörüne eyvallah 

yor. Anahtarı ile kapıyı açıyor. lçe_rı 1 dıyec. ek olan Bn. Pıno. Paçeko: _· . 
giriyor. Yatak odasından iki kardeşın - Sen, dıyor, yalnız ıste ... Bır dedı
sesleri gelmekte ... Tabii kardeş kardeş ğin iki olmaz. Mademlu öyle düşunüyor-
konuşuyorlar. sun, öyle olsun .. 

Bir sürpriz ol>un diye kapıyı birden- Şıkagonun ı.şlek caddelerınden birin-
bire açarak: de büyük bir bina buluyorlar. Binayı 

- Guguvvvvk'... oldukça temiz bir şekilde döşüyorlar .. 
Diye bağırıyor. Bağırıyı>r ama ... ..lör- Üzerine, Burnsun yeni atıldığı ve tek

düğü manzara sesini boğazında tıkama- rar kurduğu hayatı telmıhen (Yem ha-
ğa kıl.fi... yat otelı) tabelasını asıyoı-lar. 

İki kardeş pek kötü vaziyetteler... Kuvvetli bır zekıl. sahibi olan Burnsun 
Tabü i:j bu şekılde mahkemeye intikal gazetelerle yaptı~ı reklamlar sayesinde 

edıyor. Bu ikı kardeş bir arada yaşa- otel. açıluıınm ertesi gılnündcn ıtıbaren 
dıkları ve sofu bir ailenin çocukları ol- tıklım tıklım doluyor. 
dukları için hayata atılmamaları yüzün- Zeki olduğu kadar da iyi bır ıdareci 
den bu çirkin hareketi yapmışlar ve olan kürek kaçkını, kadının parası ılc 
yapmakta de\·am etmi~lordir. kurdugu bu mües.•esede ve az zaman 

Ender görulen vak'.ılaı·dan olmakh 1 içınde SPrmayeyi çıkardıktan sonra epi 
beraber mahıyetı itibıriyle bu-çok aile de para yapıyor. Şıındı onun kafasında 
reisleri. için ibret veri.cidır de... Bunun h~ka bir dü-iunce yer almıştır. 
için hatıı·alarırn arasında buna da yer Esasen o, bu düşünceye yeni değıl, 
verdım. senelerdenberi, büyük harba gönullu 

Sahife S __ 
, 

Bütün Amerikanııı 

SEMPATİSİNİ 
nasıl kazandı ? 

Kürek kaçkını şimdi Şikago
nun en güzel mecmuasını çı
kartıyor, insanlar1n insanlar
dan, cemiyet kanunlarından 
gördükleri fenalıkları da şen 

l ~11evzularda konferanslar 
veriyordu 

olarak 1'jtirak etmezden önce saplanınış
tlr. 

Istedıgı şey ..• Bcr g~zete.. Bir mec
mua çıkarmaktır. Gazetecilik hayatı 

onun içın ıdeal bır şeydır. , 
Parası da var. Neden bu idealine ka

vuşmak içın bır teşebbus, bir tecrube 
yapmasın' 

Bu fikrini sermaye orta!lı olan n1etre
sı En. Pino Paçekoya da açıyor. 

Demi:jtik ya ... r:adın, dostu ne ister
se hayır demiyor. Aynı zamanda sev
gilisınin bir gazete sahıhı olması ve Şı
kagoda şöhret bularak parmakla göste
rilmesı de bir kadın ıçin çok hoşa gide
cek bır şey ... 

Burns, otelin kazancı ile haft.:ılık bir 
mecmua neşrine başlıyor. 
Mecmuanın adı Grıter Şıkago MJga

zi.ıl... Kalemi kuvvetlı olan Bums, bır 
çok güzel yazılar temin etmek güzel ını
zanpajlar yapmak, halkın en çok ala
kalandığı meseleler uzerınde ve halk ta
rafuu tutarak neşrıyat yapmak suretıy
le matbuat içinde yer almağa çalc;ıyor. 
Fakat rakibi var 

Piyasaya yeni çıkan bir mecmua, ne 
de olsa dığer mecmuaların tirajları üze
rine tesir eder. Bu itıbarla eski maga
zinler, aralarında bir barlık yaparak bu 
yeni mecmuayı yaşatmamak ve kapan
ınağa mahkum etmek yolunu tutuyor
lar. Bayilere Griter Magazini satma
malarını söylüyorlar. Kendi mecmua
ve gazetelerınde aleyhte neşriyat yıpı
yorlar. 

Burnsun eğer hakıki huviyetini bılqc.. 
!er. onun kürek kaçkinı olduğunun far
kına varsalar derhal skandal çıkarJcak
lar ve tnecınuastnt k~pattıracaklar. Be
reket versin ki Bum; e.;rarınt yalnız 

kendi ve hir de Nevyorkta bulunan an.ı
sı ıle babası bılmektedır. 

O, matbuatın butun entrku ve hu-

cutnlaraı.ı gc.iğüs geriyor. 
Yazıları tle hep.;;ıne mukabele edıyGr, 

Fakat mecmuanın satışı bir tiırlu yuk. 
selememektedır. Masraf i.>e ağır «geli,. 
<giden i karşılamıyor, otelin kazanç pa. 
rası erıyip gitmiştır. 

Ana ;ermayeden bıle harcanmağl 

başlarunı.ştLr. Vaziyet kötil ... 
Burns, şeytanca zekası ıle bir çareyt 

başvuruyor. 

insanların yine insanlardan, cemıyet 
kanunlarından adaletin bazan yanlış n 
yersiz tatbılderınden neler çektiğini d.._. 
şunerek bu mevzu üzerinde bırkaç kO... 
ferans vertyor. 

Natıkası kuvvetli ... 
Mevzu ise esasen kendı nıevzuu •. , 

Kendi hayatı ve kendi şikayeti ... 
Bütün benlığini vererek hazu:lad~ 

konferanslar Şikagoda derhal büyuk bil 
tesır yaratıyor. 

Burns bu konferanslarını ayni zaman. 
da mecmuasında da neşrediyor. 
Adı az zamanda herkesce tanılıyor. 

Konferarularını dileyenler, mecmuanın 
devamlı v hararetli okuyucuları olu• 
yorlar. 

-8.tmedi-

Satılık motör 
Az müstamel 25 beygir f<uy. 

vetinde dömi Dizel Rosten 
Horıley markalı mazot motö
rü ve ayrıca gazoj~le kulla· 
nılabilmek için tertibatı muh· 
tevi, ayrı, ayrı veya .hep bir
den satılıktır. isteyenlerin: 
Tatçılar içinde demir tüccarı 
Gördesli Bay Hüseyin Antiye 
veya yeni tuhafiyecilerde dok· 
tor Hulusi caddesinde 68 nu
marada tornacı Bay Mehmede 
müracaatleri. (1.S) (1538) 

- B. HAkim yaptığım ısin fenalığını 
ancak şimdi anlıyorum. Kendimi asla 
affetmiyeceğim. Ben farkında olmadan 
kız kardeşimin yuvasını yıktım. Eniş
tem çok iyi bir adam ve çok mükem
nıel bir koca ldı. Kız kardeşimle ne ka
dar mesut yaşıyorlardı. Yaptığım işin 
bu mesut yuvayı yıkacağını hiç hatırı
ma getirmemiştim. 

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

Benim hayretım karşısında da ıllv 
etti: 

- Vıl.kıa bu işi biz gızlı yapıyor, en"l
tem duymasın diye çok dikkat edıyor
duk. Fakat hani onun, bır gün gelıp 
i ı çakt~ı zaman, kendısıru çok seven 
kız kardeşim aleyhınde boşanma davası 
açacağını ne kardeşim, ne de ben dü
Şünmemıştik ... 

Tuvers, bu iti.rafları hakikaten büyuk 
bir samimiyetle söylüyordu. 

Sözlerine devam edemedı, teessüru
ne kapıldı ve hıçkıra hıçkıra ağlamağa 
haşladı. 
Sağımda oturan kız karde§ı yerinden 

kalktı. Tuversın yanına gıttL Onun ba
şını bir ana şefkati ile o~dı: 

- ttzillme.. Kendini harap ediyor
sun.. Metin ol. . 
Gibı sözlerle teselli etti. 
Bayan Seret tam blr köylü safiyetini 

gösteren tipte idi. Okumuştu. Fakat o 
da tahsilini kenar vilayetlerden birinin 
rahibeler manastırında yapmıştı. Kadın 
l>apaslar, kardeşi gibi onu da bir melek 
gibı yetiştlnnek istemişlerdı. 

Dünya ve hayat bilgisinden malırum 
kalmıştı. 

Dosyada, suçlunun günah çıkartmak 
\İzere başvurduğu papasın ıfadesi v>rdı. 

Papas ıfadesinde diyordu ki. 
- Dinın, günah çıkartanların sırları

nı fıl.ş etmemek hususundakı kat'i enur
lerıoe uymak zaruretindeyim. Bununla 
heraher şunu si.ıyliyebilırun ki B Tu
Vers bana her şeyi olduğu gıbı itiraf et
ti. Elimden geldiği kadar onu doğru yo
la '!evkettiın. Bır kadın bulalım, seni 
evlendırelım, dedim. O bunu kabul et-
1lledi. Ben, başka bir kadının koynuna 
nasıl gu-erim, dedi. Bu iş, daha pek kü
Çük yaşta iken başlamış . Bırbirlerinc 
•Iışmı.şlar ve ahlak dı.şı olan bu çırkin 
"••iye\i pek tabii karşıbmışlar. 

Yine bir genç kız bir 
delikanlıyı kaçırdı 

Müyesseri kim vurdu? 
Darılnıışlardı .•. Barıştılar .• 

Bn. Kemali h" k. · ·· ·· d~ d d• k" Kasap Hayati metresini aldı, evine götürdü. 
a ımın onun e e 1 ı: Tatlı tatlı görüştiikten sonra •• Miiyesser 

"- Kızları kaçıran erkeklere ceza veriyor- gırtlağından yaralı bulundu 
sunuz. Ne diye erkekleri kaçıran kızları 1 

Dünkü nüshamızda Karşıyakada Ha-
tem sokağında kasap Ha~·ati adında hır 

cezasız bırakıyorsunuz? .Şabanı ben şahsın kıskançlık yüzünden metresi 

kac, ırdım. Cezama razıvım.,, Müyesseri boğazından ağır surette yara-
., ladığıru ve mecruhun hastaneye kaldı-

KlZ kaçırma h8.dise1eri, köylerden 12- •kaçıranları huzurunuu getiriyorlar .• Y • k 
rılara , suçlu hakkında da takibata baş-

mire de airayet etmeğe başladı .• Y aln12 bırak.ıyor veya hapse koyuyorsunuz. Fa- dı lan ğını yazmıştık. 
kız olsa haydi bır şey değil diyelim, bir k t delikanlıyı kaçıran kız oluroa neden 
de bu hastalık kadınlara da ariz olmuı kızlar hakkında. delikanlılara yaptığınız Bu baptaki tahkikat ikmal edılin4 ve 
ve evli veya nikahlı bulunan kadınlar da muameleyi yapmıyorsunuz~. adliyeye tevdi edilen suçlu, dun sorgu 
pılıyı pırtıyı toparlayıp alaka peyda et- işte ben, bizzat Şabanı kaçırdım .. Ona hakiminin huzuruna çıkarılmıştır. Oku
tilı:leri adamlara kaçmağa başlamışlar- soracağınız sualleri bana sorunuz. nan evraktan anlaşıldığına göre, hıl.dıse 
dır. - Sen on dört yaşındasın da ona so- dünkü yazışımızdan bambaşka bır şe

kılde cereyan etmi:jtir. Anlatalım: Daha geçen gun Eşrefpaşada nikahlı 
bulunan blr bayan. gea.ç kocasını terke
derek hır elektrikçıye kaçmıştı. Dün de 
yine E.şrefpaşada oturan bayan Kemalt 
leminde bir genç kız tanı,tığı Şaban adın
da bir delıkanlıya kaçmı~. fakat valide
sinin şikAyeti üı:erlne. Şaban hakkında 

tahkikata başlannuştır 
T ahkibta sebep olan nokta, kızın 

ruyoruz. 

- Kim demiş onu. Şu benim lctlağıma, 
kıyafetime bakınız, on dört yaşındaki kı
za benziyor muyum .. Vaktiyle öyle yap .. 
mışlar.. Ben doğduktan bılmem kaç ee
ne sonra babamın aklına gelmiş te, bir 
doğum kaiiıdı almış. iki şahit altına da 
o zamanın U'1ulü olarak nal glbi bir muh
tar mühürü bastırılmış, hır nüfus çıkar
tılmış.. Halbuki ben on yedıyİ bitirmiı. 
on sekizin içıne girmiş bulunuyorum. 

- Birleştinlz mi) 

Kasap Hayatinin meşru bcr aılesi ve 
bundan doğma iki evlô.dı vardLr. Fakat 
uç yıl evvel Müyesser ıle tanışmış ve 
onunla da metres hayatı geçirmeğe baş
lamıştır. Hep birlikte yani meşru aile

siyle beraber hir evde oturdukları için 
kıskançlık başlamış ve kasabın me~ru 
aılesi, bu metresi evden defetmek içuı 

çareler aramağ:ı. başlamc;tu-. 

ti de bu kadınla aUkasını kesmL, ve 
meşru aılesinin nezdınden ayrılmamış

tır. Acaba bu ayrtlmayış, karısının 

korkusundan mı ilerı gelmıştir; y<>ksa 
hakıkaten Müyes.>eri terketmek fık-

rinden mi' .• 
Bu vaziyete bakıltrsa kasap Hayati 

metresinden pek de ayrılmak 'taraftan 
değildir .. Kadin ner.eye gıderse arkasını 
takip ediyor ve yeniden bır hayat geçir
mek üzere kendisıne teklıflerde bulu-
nuyor ve haber de gonderıyormuş . 

Netelum evvelki giın, Bayan Muycs
ser annesiyle bırlikte Sogukkuyu taraf
larında dolaşırken kasap Hayati ıle kar

şılaşm14 ve ayak ü.stu gorüştükteu ve 
mutabık kalındıktan sonra; Hayatının 

Hatem sokagındaki 4 numaralı evıne 

hep birlıkte gelmi:jlerdır. 

Müyesserin annesi kapıda beki nıiş, 

kasapla Bayan MüyeSS<'r içeriye girmı.ı
lerdir. Aradan epey ıuuddet geçtığı hal

de; evden çıkan olmamıştır. Neden "'m-
ra evi.n medhalind.:-n t:..ıııne, anne~ dry~ 

çıplak vazıyeti ve ayni zamanda iskar· 
pinlerinin karyola altına ve roblannm 

askıya ve hatta çoraplarının münasip 
bir mahalle konuş vaziyetleri bunu gö~ 
termektedir. 

Bir aralık kadın dostu Hayat.iye si
temde bulunmuş ve belki de Hayatiyi 
kılıbıklık ıle itlıam ederek: kasabın f. 
kesıni celbetmiş olacak lu, gözleri ka
raran ka.<ap, sanatı icabı olarak beW.. 
deki ufak bır biçağı çıkararak metresi

run uzerıne çullanmış ve salhanede k<>
yunların kesıldiği gibi, üzerine çOkerek 
boğazından kesmeğe başlamıştır. 

Fakat, kadını.c mukavemeti ve çır
pınması, kasabt bu emelıne muvaffak 
kılmamıştır .. 

Kasaba sorarsanız; o hadiseyi başlaı 

suretle tasvır ediyor. Müyesserin çant..
sından ı;ıkardığı bir çakı ile üzerine hu· 

cuın ettiğuu ve buna mAni olurken, ça
kının boğazına iliştiğini iddıa ediyor. 

Sorgu hlı.kiıni, huzurunda da bu yol

da ifadede bulunan suçluya lıAkiın sor
du: 

- Bir kadın kendi kenclını boğarnı· 
dan nasıl ke.;ebılir! 

- Baya.,;ı kesebılır. 

- Sen, sanatın itibariyl bu işi ç.,k 

basit görebilirsin, fakat bir kadın diy<>
rum sana! 

Suçlu çok metin ve hldisenin wrre 

kadar faili değilmiş gibi, bu suali cev•ır 
sız bıraktı. Hakim do: 

on dört ya~ında. olmasıdır Okunan kıi
Kıtlara gôre. kuın annesi., bu işe razi de
ğildir .. Yine ayni evraktan öğrendiğimi
ze q:öre. kızın baba..31. bu i1ten memnuni .. 
yet gö::stermekte- ve kızının yanhşhkla kü
çuk yazılan nufusunun düzeltilerek Şa

banl.ı evlenmelerine muvafakat etmek-

- Oç gün oluyor. 

O kadar lu; gı1ya kendisinin yüz elli 
lira kıyınetındeki eşyasmın Muyess•r 
tarafından aiırıldığını iddia ederek ıddıa 

makanuna ınuraca.ılta bulutun"-?, hu 
vaziyetin tevali ettif.!ini güren Mliye.>.;er 

Hadisenin rrıahiyetu' ıe v• mevcut d~ 
acı bır foryat işitilm4, kapıda dur n ' ,-

!ıllere göre suı;lunun tcvkifirw ve evra• 
Filvaki. mU1t~kl olmadığını söyliyen 

bayan Kemaliyı, hangi doktora göste
ri.r:ıeniz, hangi nufus direktörünün huzu-

tedir. runa. çıkarırsanız, muayene-ye hiç h:ıcet 
Faka&. !\,;ıl me1ele, sorgu i~in nöbetçi kalmadan l\:aıiınız rap:>r şudur : 

hlkimin huzuruna. çık.arıl:ın Şaban1n bir - On se-kız ... 
türlü peşinden ayrılmıyan bayan Ken1ali.. 1 (iikim de kızın vaziyetini tetkik ~tti. 
nin, hA.klme kar,1 sôyl~diği şayanı dik- Ve yaşını büyültmek ve arka.~nndan da 
kat sözlerdedir. Bayan Kemali diyor ki: bir nik~h n1eraaimi yapınak uzere evlen-

- 83y H:..ki.m, kızf.,,rı katırdık.Jarı icin melerine muaa.ade etti. Ve ıucluvu. ee-r~ 

evden çekılane~ı.:- ve yulnıı: ya?1lll.l~.ı 
mecbur kalnn;lır. Tabii kasap Haya--be;t bıraktı. 

Cenç çocuk sevgili:Jini kolun?l. t3kar"k 
hurmetkfu- bır revecan1la salondan aynl
dı .. 

Mutlu ol•unl. 

annes1 İÇPriye girdtfıl z.1ınatt kızuwn kar
yolada alkanlar i<;inJ» v» çıplak bir vı
zjyettc yattıgını gOrınUş v z:ıbtt:'ly:-ı hı

h1.•r ve-rıni.ştir. 

Burııya kadar ol•n mesel• anla.;ılJı 

demektır. Fakat bwıun uı3h'ıdi, y ni za

bıtanın tahkikat s1nu.;ı lumbJşb bir 
renk arzetnı4tir. 

Müyes..erle kasap H.ıyat! <~ve girmL,-
1 r, gu~e! gi.ael görl.tşlnİJ,iilert1tra K 1Jırıın 

kın iddı:ı ınakanıına U-vdtine karar ve-r· 
ılı 

'./Z zzz:oc.ı;z;ıa:ı::2!11ıı:r.:ıı:ı:! 

Kiralık ev aranıyor 
Baamahane, Tilliilik, Gazi bul

va"'.1 civarında 3 - 4 odab küçük 
bir ev aranmaktadır. ldarehane
mizde Kemalettin Şükrü adına 
müracaaL 

I 
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Sahife {> YENl ASIR Z5 AC{JSTOS ÇAllŞAMBA 1931 ---
El ize sarayının gizli bir merdiveninde 

Es arengiz ziyaretç"' bekle yordu 
a.llillllilllllRll .... lll'.l:l ...... llKl ....... 11111:ıım ....... 

Büyük harbin ortasında cereyan eden gizli konuşmalar muasır 

olmuştu .... tarihin en büyük diplomasi muvaffakıyetsizliği 
20 Moyıs 1917 tarihinde, Elize sarayı- her gün yüzlercesi ölen bütün zavallı

nın gizli merdiveni dibinde Protokol di- !arı dü.~ün. Ve gel' 
rektörü B. Vilyam Marten sabah saat GEL~... I 
9 buçukta. esrarengiz bir z'yaretçiyi çok Işte bu suretledir ki Belçika ordu-
gizli şekilde kabul için be~yor ... Bu, sunda müli'ızim olan prens Sikst ve kar
otuzuna henüz basmış, sporcu ve azim- deşi prens Ksaviye, yeğenleri kral ve 
kar tavırlı, canlı ve derin bakışlı bir de- kraliçenin tasvibiyle, Fransa hariciye 
likanlı idi. Hızlı bir adımla Elize cad- nezareti genel sekreteri B. Berthelot ia
desinin methalinden içeri dalıyor ve hiç rafından verilmiş diplomatik pasaport
tereddüt etmeksizin, bu sarayın içini dı- lıarı hamilen en büyük bir mahremiyet 
~mı tanıyan bir kimse gibi, antişambra içinde düşman memleketine hareket edi
doğru gidiyor. Kapıcılar tarafından gö- yorlar. 
rülıneksizin, B. Vilyam l\farten tarafın- Düşman? Onların eniştesi imparator 
dan hicHr merasime tabi olmaksızın re- Şarl ve hemşireleri imparatoriçe Zita ... 
lsicümhurun dairesine alınıyor. Mülakat heyecanlı oldu. Harptan beri 

B. Poincare iş masasının başındadır. ilk defa olarak tekrar görüşüyorlar. Şarl 
Elini uzatarak hararetle yerinden kal- ıfade ediyorlar: 
kıyor , Hiç vakit kaybetmeksizin her ikl- - Biz sulh istiyoruz. Fransanın zan-
•i bir mektubu tetkik ediyorlar. nettiği gibi Almanyanın esirleri değiliz. 

B. Poincare birdenbire soruyor: O bizim Amerika ile münasebetlerimizi 
- Acaba neden kurşun kalemiyle ya- katetmemizi istiyordu. Mukavemet et-

ı:ı1mı.ş? Emniyetsizlikten ıni? tik. Almanya iizerine, Alzas-Lorcni 
- Daha yakından bakınız B. Reis ... I Fransa ya iade etmesi için her vasıta ile 

Kurşun kalemiyle değil, stilominle ya- tazyikte bulunacağız. 
zılmıştır. Bunu yazmazdan evvel ka- B. BRIAND SAHNEYE GtRlYOR 
yın biraderim bir kaza neticesinde at- Sikst de Bourbon ve kardeşi tekrar 
tan düşerek bileğini burkmuştur. Sti- Parise geliyorlar. Tesebbüsleri sıkı sı
lominle yazmak kendisine daha kolay kıya gizli tutulmaktadır. Şimdilik kim-

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

Ve dünyaya 
30 milyon canla 500 
milyara mal olmuştu 

Prens Sikst de Burbonla yapılan 
müıakerelerin 20 sene sonra ifşa 

edilen acayip tarihçesi ... 
O zamanki Fransız sansör direktörü tarafından 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• 
çekildiği haber alınıyor. du. Hatta B. Poincareye demişti ki: 

Prens Sikste sordum: - «Tenbihatunıza kulak asmazsa düş-
- Bu bayanlar arasında sizin kom- manla temas töhmeti altına girecektir. 

parlimanınızda yer alarak kontrolöre O vakit icabına bakacağız.> 
şahsınız hakkında sualler soran birisine Bu sırada sansöre de şu talimat \·e
tesadüf etmediniz mi? Bu, Kontes de rildi: cA!zas Loren meselesinin harbın 

miyorlar rnı ~ 

!talyayı müzakerelerden haberdar et· 
mek maksadiyle yapılan Sen Jan de Mor
yen konf~ransından bir kaç gün evvel 

imparator Şarl kız kardeşinden şu tel
grafı alıyor : 

.-ftalya bizim vasıtamızla elde edebile
ceğinden fazlaıııını doğrudan doğruya 

senden koparmak istiyor .. Gel.. 

Şu halde hiç kimsenin haberi olmadan 
ltalya Avusturya ile gizli müzakereye ıni 
giri,mi~ti) Mesele bir kat daha karışıyor
du. 

Evet, ltalya, yine bir kadın vasıtasiyle 
müzakereye girişmişti .. Bu kadın bir Al· 
man bankerinin dul karısı ve ltalyan 
umumi kararg8.hına mensup bir genera· 
!in kız kardeşi olan bayan Grebnerdi ... 
Başkumandan Gadorna kralın haberi ol
maksızın Avusturya ile müzakereye gi
rişmeğe onu memur etmişti.. Buna Ga
dorna sulhu ad ı veriliyordu .. Bu ucuz bir 

yapılan müzakerelerin iç yüzünü if,a 
ediyor. 

BiR GON FLOREL.. BiR TAKSiDE .• 
Bundan bir kaç gün sonra ıanaör idıı .. 

resinden bütün gazetelere ıu emri veri .. 
yoruz : 

« Her ne olursa olsun, Bn. Floreli11 
adı tayyedilecektir> 

Ertesi gün bu talimatı teşdit ediyoruz. 
cMatmazel Florel işine hiç bir ecnebi 
devletin ismi. karıştırılmamalıdır.> 

Meşhur artistlerden olan bayan Florel 
sakın bir casus sanılmasın .. Mesele ıudur: 
Bir gün bir taksiye binmiıken bir pak•t 
bulur. Bu pakette bir takım kağıtlar var. 
Bunlar da ispanya kralı Alfons XIII Ue 

Avusturya imparatorundan bahsedili .. 
yor. Bu ıüphcli kağıtlar artiste korku ve
riyor. Bunları hemen p olise tevdi cdi· 
yor. Bu kilğıtlar Fransanın Madrid ata· 
şemiliteri general Danvingnes tarafu1• 

dan Avusturya meselesi hakkında l•pan• 
ya kralı vasıtasile Avusturya imparato
riyle giriıtiği müzakerelere ait bir rapor .. 
du. Zavalh general raporu hariciye ne
zaretine götürürken takside unutuver· 
mişti ... 

gclmiştir. se bir şey bilmiyor. 
Reisicümhur tasdik ediyor: Prensin eski hocalarından M. Şarl Sa-
- E\·et. doğrudur, bana evvelce ver- lomon Sen-Lui adasındaki ikametgahın
iğiniz mektup ta ayni şekilde yazıl- da A ,·usturya ile gizli sulh müzakereleri 

Merode değil mi idi? 
- Kontes de Merode Fransa namına 

B. Briandın ve Almanya namına B.Von 
der Lonkenin muvafakatiyle Belçika ta-

devamına sebep o!mamasını temenni J 

eden sulhçu makaleler kat'iyyen tay- J 

yedilecektir. itaatsizlik halinde gaze-

1 tenin müsaderes ı için polıs dırektörlü-

Bu ki.ğıtların muhteviyatı haklıuncl~ 

Fransız milleti asla hiç bir haber alama· 
dı. Fakat Avusturya imparatoru pek &ll 
biliyordu. Bütün bu müzakerelerden han"' 
gisini ciddi telakki etmesi li.zım geldi ğ!

ni sormağa hakkı yok muydu} 
n11ştı. 

Süratle karalanmış olan bu kağıt par
çası siperlerin öte tarafındnn crl 'yor

du" 
Bu bir sulh namesi idi. 
Yüz binlercf' insanın hayatının mu

kadderatı, Klcopatranın efsanevi bur
nu gibi, dünyanın çehresini d ğiştirC'bi .. 
lecek gibi görünen bu vesika üzerinde 
çızilmiş kelimelerin sam imiyetinC> bağ
lı idi. 

Bu kelimeler üzerine, şu sade keli= c~ 
Jcr, rer gUn kullanılan bu keli eler, 
kalpten coşan bu kelimeler üzerin~ ikı 
adam eğiliyorlar. 

Biri, Fransız Reisjcürnhuru, büyük 
bir Loren vatan~rveri. .. Puankare Paristen 

Diğeri, eski krallık hanedanından bir 
zat. . 

için prense bir nlelce verdi. Harba karşı rafından hususi sulh müzakerelerine 
kurulan bu muazzam suikasdın mü.ret- memur edilmişti. Fakat hiç zannetmem 

Asırlar~~ Fransayı idare etmiş olan- tipleri de Fransız tahtı üzerinde hak id- ki bu müzakereler eniştemin müdahale-
ların vansı... . . .. dia eden prens Sikst de Bourbon, san- siyle Alınanyanın Alzas-Loreni Fransa-

"· B ourbon-Parme prensı Sikst, duk sör memurlarından B. Manteyer ve ya iade etmesi imktınları hakkında bazı 
Robert de Parme ile Bragance prensesi ı Fransa sefirlerinden B. Jules Cambon- Fransız siyasi adamlarını ikna edebilmiş 
Mari Antonianm oğlu, Avusturya im- dur. olsun. 

paratoriçası ~~ ~acaristan kraliçesi Zi- Prensi teşvik etmek mesuliyetini ilk Gerçi, doğuşu itibariyle Düşes de 
tanın kardeşı ıdı. K b üzerine dan B. Jules Cambondur: Rochoucauld, izdivaç delaletile de Bel-

Avusturya imparatoru ~arl de a s- - Harpta bizim tek bir gayemiz var- çikalı olan Kontes de Merode bu mesele 
burgun da kayın biraderSı. .. L . . h dır, her vasıta ile Prüsyayı mağlup et-

Lui XIV, Henri IV ve en uının .a- k R . . .. h ve B Brı"andı me . . . eı..c;ıcum uru . 
fidi.. · . . . görmeli ve münakaşa ettiğimiz noktaları 

O 20 Mayıs 1917 tarıhınde, muharıp-
1 • ·ıı ti · h b d 1 d k onlara izah eylemelisiniz. Fakat beni 
erın ve mı c erın a er ar o ma ı - . . 

1 b. b' · ı· ·· k d Ih gördüğünüzü onlara söylenıeyınız. 
arı ın ır gız ı muza ere arasın a su , ı "d d k k 

ele geçirileıniyen sulh, ufukta insanların B. Poincare daha iptkı a a. ço .. alçı 
1. d · l" y k 1 ve uysal gürüniiyor. Fa -at reısıcum 1u-cn ya ... ının an gcçmış ı. a a ann1ası . . 

1 · b' h'" .. · t k"' 1 k . ra prens Sikst tarafından tevdı edılen 
çın ıraz usnu nıyc dll gc ece ·tı. . .. 

B gu.. •o l\K h b 1 " . b vesikaları lanın11s olmak mesulıyetını u n ... ·.1.ayıs mu arc c erının aş-

lıca iki kahramanı ölm~tür. Afrikada yalnız kendine mulısfaza etmek istemi
vakitsiz bir ölüme kıırban olmazdan az yor. Mahremiyet vadiyle onları başve
evvel Prens Sikst de Bourbon hararetli kil B. Brianda ihbar ediyor. 
elçisi olduğu bu müzakerelerin bü.tiin B. Briand clerhal m'l çtenip görünü.-

doğru tafsilatını bize vermek lütfunda yor. 
bulunmuştu . İmparator Şarlın Şarlvilde Vilhelm 

LA PANNEDE BIR NOEL GECESI Il'ye refakat etmiij olması kendisine 

24 ilk kanun 1916 aksamı, şimal deni- 1 şüpheli görünüyor. Prens Sikst şu cc-
2..inden Hazer dcnizinr kadar uzanan si- vahı veriyor: 
perler hattında milyonlarca insanın No- - Bu hadise doğru değildir. Şarl'i 
el bayramını kutlulamağa hazırlandık- Antant nazarında şüpheli mevkie 
!arı saatte, Prens Sikst de Bourbon ve düşürmek ve onu Almanyaya bağlamak 
Fransada mukim olduğu halde BourLon için bu haberleri çıkaran Alman gizli 
hanedanına n1f'nsup olduğu i<;in Frcınsız ajanlarıdır. 1 

ordusunda askerlik şerefinden mahrun1 Uzun müzakerelerden sonra Reisi
bırakılan karde i pren_~ Ksaviye geceyi cümhur Poin-:are şu neticeye varıyor: 
yeğenleri Belçika Kralı Albert ve Kra- I - Müttefiklerimizle danışmadan bir 
!içe Elizabetle, La Panne köşkünde ge- şey yrpom""ız. 

çiriyorlardı. 1 Fakat I, ya Avusturya ile müzake-
Sikst ve Krnvıye Belç'k~ ordusunun , reyi kabul edecek mi? O Triyesteyi ve 

dördüncü fırka5ının üniformasını tası-1 Trentino eyaletini istiyo~. Sadece müs
yorlar. Ciddi ve dü •tlncelidirler" A~-1 temleke tavizleriyle iktifa edecek mi? 
neleri Prens~s l\Iarie-Antonia Bragncc B. Po!..-:ı.cnre: 4:Hayır 1, cevab tnı vcri-
onlara şu haberi göndermiş!ir: Impara- yor. 
tor Şarl ve Impara!oriça Zita harba ni- Müzakereler gitt.kçe daha ziyade güç
hayet vermcğe kat'iyyen azmetmisler- !eşiyor. Bahusus ki kabine düşürüldü
dir. Alman n1ültefiklerinin h aberi ol- ğ,ü için hariciye nezaretine B. Briandın 
maksız 'l Antant ile ayrı sulh imzala- yerine B. Rıbot geçmiştir. 
mak arzu:;ı nrla<lırlar: PUU\tAN VAGONUNDAKİ BAYAN 

Sikst ve Ksa,,ye müthi5 mesuliyet- B. R'lıotun ilk işi sansörle şu kat'i em-
ler:ni takdir etmektrdirler iri vermek olr'uştur: •~Iuh ısamatın de-
DüŞMAN NEZDINDE VAZIFE vam müddeti üzerinde hiçbir matbuat Bayan 
Viyanadan gelen ses mi? Bu bir ka- ne:;riyatına müsaade edilmiyecek~> hakkında Baron Van Der Lankenin ken-

dın sesiydi... Acaba harbın dernm müddeti neden disine: «Aramızda güçlük mevzuu ol-
Bılyük kardeş "·"-' Sikst, imparatori- bahis mevzuu oluyor? Demek hususi 

çe Zitadan şu :..ş';.eri alıyor: sulh ümitleri var? 

•Gündelik hayatta b"lki haklı olabile- Briand ıarafıntlan sulh müzakereleri 
cek mülahazalar seni durdurmasın. Si- i~ in Isviçreye gönderilmiş olan bazı ba
tıerlerin cehennemi içinde y~şıyan ve yan !arın yeni başvekil tarafından geri 

maz> cevabını verdiğini Fransız hükü
metinc bildirmi§tİ. 

Fakat Aristid Briand bu sırada ikti-
dar mevkiini terketmişti. Yeni başve
kil Ribot onu tarassut altında tutuyor-

bir uıan.:.ara 

ğüne haber verilmesi. :> 
SEN JAN D:: MORIYENDE 

B. Poincare diyor ki : 
-Bu kenarda kıyıda yapılan müza

kerelerin en büyük mahzuru şu idi ki 
prens Sikst He teklifleri hiç şüphesiz da
ha samimi olan imparator Şarli iz" aç edi
yorlardı. 

Gerçek, muvaffakıyet ihtimali olan bir 
müzakere varsa o da Avusturya ile giri-

Ftoret 
şilen müzakere idi .. Fakat Prens Sikstin 
müzakerelerine o kadar diplomasi harici 

entrikalar m8.ni oldu ki hunlar netice
lenemedi. 

Tacı, hayatı v e ailesinin hayatı tehli
kede olan impara tor Şarl korkuyor .. Aca
ba kendi.ini bir tuzağa düıürmek lal•· 

E.(lki Avusturya imparatoru. Şarl re 
imparatoriçe Zitcı 

zu1h olacaktı ve Avusturya İmparatorun 
Antant yaptığı tekli fl erden daha ucuz 
olarak bu badireden kurtulacaktı. 

BB. Ribot, Lloyd - George ve Sonİ· 
no" nun cari askeri meselelerin halli i9'n 
Sen J an de Moryende mülakat ettikleri 
hakkında sudan paluze bir haberin neş

rine san!'!Ör idaresince müsaade ediyoruz. 
Hak.ikatte bir vagon içinde yapılan 

bu esrarengiz Sen Jan de Moryen kon

feransı temamiyle prens Sikstin teşeb
büsü etrafında cereyan etmiştir .. Lloyd 
George buna son derece taraftar gö
ründü. Sen Jan de Moryenden evvel B. 
Ribot ona irnpar"tor Şarlın ınektwbunu 
göetermi~ti .. İngiliz başvekili : 

- Şu halde sulh mümkün, di)"e hay
kırmıştı. 

Sonra bir kaç dakika düşünerek: 

1. V. ARTIK CEVAP VERMiYOR 

Prens Sikst bana şunu ifade etti : 
- Fakat imparatorun endişesini. en 

çok arttıran ve giriştiğimiz müzakereleri 

1 

torpiJliyen tGizli vazife~ ikinci büro ta .. 
rafından kont Armanda verilen vazife 
idi. Avrupanın bütün Aristokratik aüe .. 

1 

leriyle akrabalığı olan bu zat ikinci bü
ro tarafından Avllsturya ile do~rudao 

1 
doğruya muhabereye memur edildi ye 

bu mak!'atla bir çok defalar lsviçreye 
1 
geçti. Elinde ya harbiye nazırı B. Paile• 

1 v~. yahut ta başkumandan general Foch 
tarafından imzalanmış emirler vardı. 

Prens Sikst tarafından girişilen müza' 
kereler bile bile mi torpillendi) Hakikat 
§Udur ki, prensin de tasd ik ettiği veçhile, 
bu muhtelif müzakereler birbiriyle çar .. 
pı~mı.ştır. Hata, feci hata şu id i ki müza .. 

kereleri yapanların birbirind en haberleri 
yoktu. Koni Armand imparator Şarlın 
tekliflerinden hiç haberdar değildi. Bu 
sebeple imparator kat'i olarak aidatı!· 

dığına zahip oldu. Korktu. Almanya kur• 
nazca davranarak onun üzerinde tekrar 
bütün nüfuzunu iade etti. Bir gün 1. V. 
artık ceva;> vermez oldu. Büsbütün gli· 
ccnen Birinci Şarl ~unu il8.n etti: 

- Onlara garp cephesinde benim top .. 
larım cevap vereceklerdir. 

\' e bunu ltalyanların Caporetto 
keti takip etti . 

.ViCDAN AZABI GiBi 
UKDEDiR IÇlı:vtDE. • 

fel1-

BiR 

Prena Sikst bana daima §unu tekrar 
ederdi : 

- Eğer sulhu 19 1 7 de imza etmit ol• 
saydık.. Mükemmel bir fırsat kaçırdık. 

Bu benim içimde vicdan azabı gibi bit 

Fakat baron Sonino kaı'i olarak lıal- ukdedir .. Evet, sulhu yapabilirdik ye 
)'apmalıydı. Neden yapılamadı~ yanın harbe girmesini temin için Lon-

- Jtalyaya haber vermeli. Soninoyu 
tanıyorum .. ltalyanın T ri):esteden va:t 

geçmesi lazım geldiğini anlıyacaktır. Ta
viz olarak ltalyaya lzmiri veririz. 

drada vadedilenlerden daha azını aala « Eğer o zaman sulhu yapabilseydik 
harbin bütün ordularda sebep olduğu 

kabul 
olarak 

e tmiyeceğini bildiriyor.. Tehdit 
istifa edeceğini ve kralın da sal-

tanattan feragat edeceğini bildiriyor. 
Sen Jan de Moryen konferansı B. So-

ninonun vetosuyle bu neticeyi alınca 
her şey mahvolmuş gibidir. 

Hakikatte her şey mahvolmuş mudur) 
Cesaretsizliğe düşmeden prens Sikst ke
silen müzakerelere tekrar girişiyor. 

B. Lloyd George' dan kaı'i vaid aldı
ğını bilmektedir. Buna güvenerek tekrar 
B. Poincareyi iknaa çalışıyor. Yeni bir 
mülakata kavuşuyor. 

Bu, yirmi mayıs 191 7 mülakatıdır. 
Reis Poincare, prens Sikst ve B. Cam

bon ~iddetle münakaşa ediyorlar. 
İmparator Şarl tarafından Stilomin~e 

karalanmış satırları tetkik ederkc'1 B. 
Poincarc birden bire soruyor: 

- Bu ne demektir ) 
cltalya benden sulh akdini istemiştir. 

lslav memleke tleri üzerinde ve Adriya
tik denizinde şimdiye kadar ileri sürdü
ğü bütün ga}'Ti kabili kabul fütuhat emel
lerini terketmekted ir.> 

B . P oincare huşunetle tekrar ediyor : 
- Bu llalyan talebinin mi nası nedir"} 
Bunun üzerine prens Sik•t general Ga-

dorna namına bayan Grebner tarafından 

on milyon ölüden üçte biri kurtarılabilir" 
di. Rus ihtilali bdki olmaz ve yüz milyar 
frank yalnız 

kurtarılırdı. 

F ransada sarf edilmek ter> 

- Fakat Avusturya hu•u•i sulh yap· 
saydı, Almanya onun üzerine atılamazdı 

- Muvaffak olabilir miydi- Avustur• 
yadan sonra Türkiye, Bulgaristan da Al .. 
manyayı bırakacaklardı. Bunca düşma .. 
na Almanya yalnız başına karşı koy• .. 
mazdı. 

- Ya Avusturya) Almanyayı terke!• 
tikten sonra ona hücum edecek miydi? 

- Asla .• Bu noktaya İmpataror Şarl 
ile B. Poincare arasında esasen karar VE""' 

rilmişti. Fakat Avusturya cepheei yıkıl .. 
mış olacaktı. Bolşeviklik inkişaf edemi· 
yecek ti . Amerikanın müdahalesine lii· 
zum kalmıyacaktı. 

Fransa tam manasiylc bir Fransıı.ı. 

sulhu imza edebilecekti. Bir Amerikan 

•ulhu değil.. 
Ve prens Sikst ilave etti : 
•Bu h8.d iselerin serptiği ışık altında. 

daha ilk müliıkatımızda eniştem Şarl l 
tarafından ifade edilen ıu fikrin hakika• 
t ini ıimdi tamam iyl e takdir etmekteyinı.. 

c Daima en iyi ıulhu temin eden bil• 
yük zaleıler değildir. • 
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Yaman ve inaaf sız bir hırsız 

Çaldığı yeni elbiseyi 
giyip keyfederken 

Üstündeki elbiseler 
sahibine iade edildi 

şan B. Mustafa, kapı kilidinin kırılmış 
ve odadaki me\·cut eşyalarının \'C para
sının çalınmış olduğunu görüyor ve ba
şıııın çaresini aramağa çıkıyor ... 

Bir arkadaşına rastlıyor. Vaziyeti an
latıyor. keyfiyet karakola ihbar edil
ıncklc bcrnbcr karakol komiserinin ika-

:mıDAHILtYE MOTAHASSL51 1 
DOKTOR Çiçekçi 

ve 

Celal Yartm MACAR 
İzmir Memleket butanesi Da
hili Hastalıklar Seririyab Şefi 
Pazardan maada her gün hasta
larım muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sokağı No: 65. 
T clefon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde· 
si No: 1018. Telefon: 2545 

IZMIR SiCiLLi TiCARET 
MEMURLUôUNDAN : 

o 
1'ENIASIR 

ıs ... 
• 

pervanesının Gemi -
• o 

icadı ~CILJ 0 

Bu aham Avrupa istasyonlarından 

dinlen ebilecek seçme program: 

Yalnız proje yapmaktan hoşlanan 
7,10 Berlin kısa dalgnsı: Hafif musiki. 

(8.15: Devamı) . 9,30 Paris kısa dalgası: 
Plak. 10,30 Bcrlin kısa dalgası: Musikili 
artistik süiL 10,45 Paris kısa dalgası: •• • 

muvazenesız bir kafanın hayatı Plak. 11,30: Keza, 13: Keza. 13 Berlin 
kısa dalgası : Eğlenceli konser 13,10 Bük
reş: Karışık plnklar. 14,15 Berlin kısa 
dalgası: Eğlenceli konser. 14,15 Paris kt· 
sa dalgası: Bordo'dan konser nakli. 15 
Marsilya.dan konser nakli. 15,15 Berliu 
kısa dalgası : Asker şarkı ve şiirleri. 
l 6,30 Paris kısa dalgası: Orkestra, şar-
16,30 BerJin kısa dalgası: Halk konseri. 
17,35 Roma kısa dalgası: Orkestra (Ope
ret ve Vnl lcr) . 20 Peşte: Orkestra. 20 
Berlin kısa dalgası: Knrışık neşriyat. 

22,45 Bükreş: Romen musikisi. 21 Var· 
şova: Mandolin orkestrası. 21.45 Berlin 
kısa dalgası. EğlencelJ büyük konser. 2ı 
Roma: Fantastik dans musjkisi. 22,05 
Bükr s: Roıncn romans1an. 22,10 Ko
lon: Bando muzika. 23,20 Viyana: Koro 
musikisi (&ki ve yeni eserlerden). 23 
Peşte: Opera orkestrası. 23,05 Prag kı
sa dalgası: Askeıi bando. 24,25 Peşte: 

Bir muhteri olan Resselin maceras! 

Çigan musikisi. 

OPERALAR. OPERETI..ER: 
ye.inde Tiryeste askeri vali.sini ikna ile 22 Mil!no, ~ıorans: Pietri'nin Quar· 
Avusturya donanmasını kurtarması üze- tetto Vagabondo, opereti. 
rine kendisine bahriye müşaviri rütbesi ODA MUSiKiSi: 
verilrni~tir. (Fnkat maaşını arttırmak 15,35 Roma kısa dalgası: Tri)O kon· 
kimsenin aklına gelmemiştir.) Dört sene seri (Pizetti). 20,55 Bükreş: Balalayka 

sonra lngiliz bahriye nezareti Archimed kuarteti. 
kanunu ile İş gören kıç pervanesinin fi- R.ES IT ALLER: 
zik esasını izah edebilecek olan adama 10,15 Berlin kısa dalgası~ Piyano kon-
yirmi bin lira vadeden bir müsabaka aç- seri (Beethoven). 12 Berlin kısa dalga· 

O 60 d l R d sı: Maks Reger'in altı piyano sllüeU. 11 
mlfll. bman yaıın a. o an c. . 

·· b '-- · t" k t • d ı· 1 Varşova: Pıyano - şarkı. 19 Peşte: musa a~ya ış ıra e ın1Ş$e c p an arı 
. . . . Şarkı resitali. 19 Berlhı kısa da1gam: 

Loodrada kalmış ve kendmne baç hır M ks 'D- , . it · '}"eti "tl\05 . • . . a ..<V:ger ın a ı pıyano sı u ... v, 
cevap Yenlmc!Jlıştır .. Bır kaç aene ııonra B"k M delssoh K · l d u reş: en n ve reıs er en 
Mdcsika imparatoru olan Arşidok Lon- k k · (Pl.k1 ) "O 30 p l ·cman onserı a a . "' • eş e: 
drada hu işi ka~tırmalı istem~se de ken- Çift pil ano musikisL ,21,."JO Bükrcş: Grl
diaine bu paranın beş ~ka adam ara- eg'in eserlerinden solist konseri. 22 Var
snıcıa taksim edilmiş olduğunu söylemi~- şova: Chopin'in eserlerinden solist kon
lcrdir .. Rcssd maliye i leriyle de uğra~ seri. 22.05 Prag kısa dalgası: Şarkı re

maktan geri durmamış ve Avusturyanın sitali. 22,25 Prag kısa dalgası : KNnau 
milli borçlarının ödenmesi ~inde güzel rcsitail (Dvorak). 
planlar yapmıştır. Bundan başka (Ame- DANS MUSiKiSi: 
leye İlf bulmak mesele i) üzerinde de ]9,03: BükrcJ. 21.40: Prag kısa dalga. 
eserler tabcttirmiştir. Fakat hiç şüphe sı. 23: Varşovn. 23~0: Lliypzig. 23,55: 
yoktur ki Resselin daima kafasından çık-1 Kolonya. 24,05: Viyana. 24.15: Roma. 
mıyan VY Oseı.nlarr aşılmasmı temin 

1 

MUHTELiF: 
eden icadının gördüğü haks:z muamele 19,30 Roma kısa dalgası: Arapça vı 
idi .. Nitekim R~el 1857 de Malaryaya Rumca sözlü ve musı1n1i program. 
uğrayıp 63 yaşında olarak öldüğü zaman SENFONtKLER : 
baıı ucundaki kağıda şu cümleleri yaz.-1 21,30 Bükreş: Senfonik konser (Co
mıştı :Benim 'e Avusturyanın haltkı rclli, Kricgcr, Bach, Mozart). 22 20 VJ. 

1 
olan (pervanenin icadı) terefinin hakiki ynna., Gra.z: Claude Debussy'nin cserle-
sahibine "~ilmesi için çah~lmamu rica :rinden scnfonık konser. (Kabasta'nıu 
ederim .• Beş sene sonra Avusturya hü-,idaresinde) . 

kümeli onun son arzusunu yerine getir- -------------

miş ve Viyana teknik yüksek mektebi r B o R s A 1 
önüne heykehraş Fernkom tarafından~ 
yapılmış bir heykelini dikmr§tİr. , ... ______________ _. 

ltıte cProje yapmaktan ho~lanan mü· . OZOM 
vnenesiz bir kafn olan zavallı Resse- ' Mıkdar Alıcı 
Jin hayatı. . 312 Alyoti bira. 

282 Y. t. Talit 
153 K. Taner 

82 inhisar idaresi 
61 Paterson 

Fiat 
12. 16.50 
ı 1.50 16.50 
15. 16.50 
il. 12. 
13.75 14.50 
12. 19.50 

HEiLDENiA 
61 M. j. Taranto 
30 A. H. Nazlı 
51 Ş. Riza Ha. 
48 M. Anfiti 
43 J. Kohen 

12. 14.50 
14.50 17. 
13.50 15.50 
14. 18.25 

40 D. Arditi 14. 14.SO 
35 S. Ergin 
34 A. R. Ozümcü 

34:} Vitel Mazot ocak ve sobaları 
15. ıs. 

14. 17. 
12. 15.25 

gaz 
21 

soba ve ocakları 
Pavyonda teşhir No. 

perakende 
ve 

sahlır .. 'KYDlit* 

SA'1.IK·58'UllUl·ElllDMİ 
- - . IUtllTİR. 

KELviNATOA l1d ... ..._ u itlediif 
....._ ~111 r•ldlllUlft elde e4ilen ,...,._ aoiwk hawa 4iolap1ar 

18 Ay Veresiye !)atış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

IZMIR-Se••• m lı i (Biıa Lnlipla Hma) 
AYDINDA : M ' et Gllw - alJPllŞ'J'E : il Ani Ciler 

MUöLADA : Ahmet~ Acanov- ..• 

20 Al Bayrak 
ı ı G. Şerbetçi 
11 H. Güneş 
4 l F. Z.Abduilah 

11.75 12. 
15.50 15.75 
12.50 12.50 
11.75 14.25 

5 Enver Coral 
1349~ Y el:Un 
3553 l- Esiri sah§ 

20. 20. 

4903 Umumi satış 
iNCiR 

Mikdar Aha 
570 Tütsü ile T. incir 7. 
312 A. H. Nazlı 8. 
292 Ş. Remzi 8. 
174 F. Solari 7. 
125 D. Arditi 8. 75 
104 M. j. Taranto 8. 
54 Ş. Riza Halefleri 7.50 
50 Bencuya 7. 75 
31 A. Muhtar ıo. 

1712 Yekiin 
6150 Eski yekiın 
7892 Umumi yekiin 

Fiat 
13. 
8. 
8. 

12. 
8.75 

11. 
14. 

7.75 
)(\ 

" a w sa -.... _: - ~ -,,. 
Kulak, Bojaı, Bmun '-stalıl.-

'-1 mütehaMlll 

Doktor Operatör 

Sami Kof atçı 
Muayemehanc: Birinci Beylel" 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cadde-
si 992. Telefoa: 3&68 

1--26 (481) 



Sahife 8 YENi.ASIR 

FAVSTA 
... ı.-.. _..-............... .. 

Otel SADIK AKSEKi 
Tilkilikte Telefon 3206 

Yaziln: Mlşel Zevako # Sabık Tevfikpl!.f;ı Oteli ----:_·ss-------- Yeni temiz 
• 

Morover başına gelenlerden şaşırıp 1 Her ikisinin •evgi ile dolu bakışları kar· 
kalmıştı. Hele şu kadının Pnris kralı- -.!aşmıştı. 
na bu kadar azametle emir gönderişi 1 Dük Dangolemin ark.adaşları, onun 
'büsbütün hayretini mucip olmu~tu. Bu omuzuna dokundukları zaman sar.ki kcn~ 
tesir altında: 1 disini güzel bir rüyad&n uyandırmışlar-

- Ben kendim gelir haber veririm! I dı .. Şarl kendisinden geçmişti. 
Demişti. Küc;ük Şantözün susmasına, ataban1n 

Azametli kadının iltifatına mazhar içine girmesine rağmen delikanlı b:.ıradan 

olan Morover Sendeniz sokağına ko~- ayrılamam1:-;. kasabanın papası tarafın

tu. • dan yapılan ıik5.yet üzerine jandarmalar 
Favsta yalnız kalınca, derin bir oh tarafından canbazhane şehir haricine çı· 

çekti. Her ne kadar renk vermeksizin larılıncaya kadar olduğu yerden kımıl
§U sahneyi idareye çalı.şmış ise de, bey- dayamamıvtı. 
ninde müthiş bir ağırlık hisscylediği de işte bugünler zarfında Şarl, belki yİr· 
muhakkaktı. Kendi kendine mırıldan· mi defa, menekşe gözlü şantözü ziyaret 
dı• etti. 1 !er defasında ona yaklaşmak, 

- Pardayan yakalanmış!.. Bastil onunla konuşni.llk istedi .. Fakat ne söyh-
hapiıhanesine atılacak .• Göğsümü kt\~ yeceğini o da bilmiyordu .. Bununla bera

mefruşat 

Banyo 

Bol lıava 

Ucuz fiat 
/zmirin en havadar yerinde ve denize karfı fevkalade latif man· 

zaralı cok temiz ve emniyetli yegô.ne oteldir. 

bartan ıevinç mi, yo1uıa ıstırap mı(.Bil· her bir türlü c~aret edip kıza y.:ıkla.şa .. llllı:m•ııı:ıım•m•••••••••mı•••••••••ı:m••
miyorum .• Oh .. Sefil kadın kalbi t.. Seni madı .. Viyoletta. gidince, ona da cesaret 
eöküp atamadım .. Hiç olmazsa isyanımı ~eJdi .. Hat ti. korkaklığından dolayı keıa. 
bastırın ağa çalışacağım .. Pardayanla kar· di kendini takbih etti. Lakin o, hakiki 
ıılaımadan onu öldürteceğim.. Yarın i~ı.k1ann hep bu halde olduklannın far. 
onun hakkında son karanını vereceğim. kında değildi .. 

Kendisini eıkan bu düşüncelerden kur· Şarl hayvana binerek günlerce •>rman-
tulmak için başını salladı .. Barc sokağın- farda dolaştı. Daima ümitsiz ve yorgun 
'daki otelde Viyolettanın kimin ile bera- c!öndü .. Vakitler geçti. Yaralar için mer-

her bulunduğunu dü~ündü. Bunu ö~ren· 
mek İstiyordu.. Hizmetçilerini çağırarak 
bir zabit elbiseai istedi .. Üzerinden ha
li atmadığı hizmetçi elbiselerini çıkardı. 
Yeni getirilenleri geydi .. Yüzüne beyaz 
oatenli bir kadife maske geçirdi. 

Hemen bir hayvana atladı .. Arkasına 
da yalnız Klodu takip eden casusu ala
rak Bare sokağındaki evin önünde dur· 
du .• Favata kapıyı bizzat çaldı. Pencere· 
den ba,ını uzatan bir adam fÜpheli na
:tarlarla sokağı tetlı:ilı: eylıyordu .. Karşı 
oında genç bir a.silzade ile bir uıaktan 
ba~ka kimse göreme}·ince mü~terihane 
eordu : 

- Ne istiyorsunuz? 
- Mösyö Lö Şövalye ile metr l~lod 

ve Farnez tarafından geliyorum. 
Bu Üç itim kapının yıldırım ıür' atiy· 

le açılmasına ki.fi gelmişti .. 
F avı ta hiç bir tereddüt eseri göster· 

meles.izin içeriye gireli.. Yalnız manto.
aunun altına yerleştirdiği tabanca ile han· 
çerin icabında kolayca kullanılabilecek 
bir halde bulunup bulunmadığını yokla
dı. 

Hizmetçi kendisini büyük bir salon· 
dan ceçirdi. Etki tarzda ve gayet resmi 
bir ıekilde tezyin edilmiı olan bu salo
na seri bir g"öz ath. Duvarda asılı güzel 
yüzlü genç bir kadının resmi gözunden 
kaçmadı. Bu dokuzuncu Şarlın metresi 
Mari Tuşenin resmi idi .. !kinci salonda 
da Dokuzuncu Şarlın ayni şekilde resmi 
asılı idi. 

Favata gülümsiyerek : 
- Mari Tu-tenin konağında bulunuyo

rum!. Dedi. Evet Pardayanın sevdiği Vi
yoletta mutlaka bu zata tevdi edil mi<.. 
Hani ıu. Grev meydanında Gizi tahkir 
eden, babasının intikamını almak için 
gelen Şarl de Valovaye.. O halde Dük 
Dangolem budur. 

Bu sırada açılan kapıdan Şarl Dan
ıolem büyük bir heyecan içinde içeriye 
girdi : 

- Hoş geldiniz .. Mösyö .. Tarafların· 
dan gönderildiğini ıöyfediğiniz bu iiç 
adam hakkında haber bekliyorum.. Ka
famı ioıgal eden on1ardır. 

*** Klodun. F arnezi bulmak Üzere Barc 
Sokağındaki evden ayrılışını müteakip 
Dük Dangolem derin düıüncelere dal
mıştı. Klodu bir türlü kafasından çıka
Tamıyordu. Ona karşı saygı ve merha
met duygularına iliveten taşıdığı ıır ba
kımından da büyük bir merak lıissedi· 
yordu. Şüphesiz bu sır, çok müthişti .. 
,Viyoletta bunu biliyordu .. Lakin kıza 
bir şey ıormamak için Kloda söz vermi, 
hatta yemin etmişti. 

Şarl ayni zamanda maziyi hatırlamak
tan mütevellit bin bir heyecanın da al
tınd:ı idi. 

Herkesin gençlikte duyduğu ve mazi
) e bir fİİr olarak terkcttiği aşk heyce.anı 
onun üzerinde bütiın kuvvetiyle hikim
di .• 

\ı'iyoletta ile karşılaşmasının üzerin4 
den bir kaç ay geçmişti. 

O. Orleanda. bir takım genç •inyör
lerle birlikte Lunar nehrinin teşkil eyle· 
diği küçük adacıklar yakınına balık avı· 
n1\ giderken. Katedralın yanından geçi· 
yordu .. Bir çok halkın bir canb•z nra 
ba!'lının etrafını çevirdiğini görmüştü ... 
Orlean küçük ve sessiz bir kasaba oldu 
ğu için bu gibi c~lencclere pek az sa~n,. 
olurdu .• Hcrkcıı iki uzun herifin gösterdi· 
ği hünerleri. yuttuğu çakılları hayrcl?t 
aeyredıyordu .• Bir çıngcnc kansı uzatı 

lan elleri avucu içine alarak fal bakıyor. 
Genç Lir kızcağız da elindeki kitara il 
litif havalar terennüm eyliyordu. 

Bir mıknatıs kuvveti Şarlı da bura)~ 
ıtckmi~ti .. Güzel şantözün mağrur ve Les· 
kin bakl§ı kalbinde bir ateı uyandırdı .. 

hem vazifesini gören zaman, onda aksi 
tesirler yapmışh.. Viyolettanın hayali 
gün geçtikçe kuvvetli tesirlerini gösteri
yordu. 

işte Dük Dangolemin ilk aşk hatırala· 
rı olan bunlar, yıldırım gibi kafasının 
içinde dola~ıyordu .. 

Birdenbire kendine geldi : 
- ş;mdi o, burada .. Şu kapının arka

~undadır .. 
Diyerek kafasındaki düşünceleri da

~H mak için Viyolettanın odasına koştu. 

Zavallı kızcağız onu görünce aya~a 
kalktı, iki adım ileriledi : 

- Oh sev~ılim burada mısınız~ .. Si7İ 
bekliyordum .. 

Sözlerini söyliyerek ellerjni uzattı. 
Yüzü biraz sararmıştı .. Lakin iri göz .. 

lerinde Şarla karşı beolediği sevginin İz· 
!eri belli idi. 

Şarl da gözleri kamaımı.ı bir halde 
Viyolettanın bir elinden tuttu. Duda!.
larına kadar götürdü .. Hararetli de-nmek
ten ziyade terbiyeli bir puse kondurdu. 
Delikanlı titriyor, heyecanını zor tutabi· 
liyordu .. Hiç §Üphe yok ki ne söyliyec~· 

~ini de bilmiyordu .. Birden bire ilham 
vaki olmuş gibi kızcağızı büyük bir res· 
min yanına götürdü .. Onu \ 1iyolctta}a 
göster('rek : 

- Anam. dedi .. 
Viyoletta gözlerini resme dikerek el· 

lerini kavuşturdu : 

- Oh!.. Ne kadar güzel .. Ne kadar 
büyük kalpli olacak .. Kim bilir sevgilisi· 
ni ne kadar çok sevmi~ olacak .. 

O, Mari T uşenin ahvalini tabii bir his· 
ı,. §U Üç kelimeye 11kıştınyordu : Güzel
lik. iyilik, aşk.. 

Şarl onu yine elinden tutarak diğer 
bir resmin yanına götürdü : 

- Babam Dokuzuncu Şar!I Dedi ... 
ölümünden iki sene evvel çıkmış bir res· 
mi ..• 

Viyoletta bu defa resme uzun 
baktık.tan sonra .:rıırıldandı : 

- Zavallı kralcık 1 •• 

UZUtı 

Dangolem titredi.. Nazarında cinnet 
asarı bulunan zaif ve nahif vücutlu uçnk 
benizli olan bu kralın şu resminden hasıl 
olan tecaeür bundan daha güzel bir ıu-

rette ifade olunamazdı .• 

-BlTMEDl-

En Parlak 

Kudreti 

Daimon Elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
pili kullanan hiç başka pil kullanma:ı:. 

Umum deposu Sulu ban civarında 28 - 9 Hüsnü uı 
Ödemişli. 

Hava Yolları Devlet işletme ida
resinden: 
Devlet Hava yolları ihtiyacı için 60 ton 74 oktanlık tayyare ben

zini alınacaktır. Mecmuunun tahmin edilen bedeli 18,600 liradır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle eyl(i.ün 9 uncu per4embe günü öğle. 
den sonra saat 2.30 da Arıkarada Hava Yolları Devlet ltletme ida
resi merkezinde yapılacaktır. 

Şartname ve projeler sözü geçen idare merkezinden bedelsiz 
olarak alınabilir. 

isteklilerin 1935 liralık muvakkat teminat veya banka mektubu 
ile ve icap eden belgelerile eksiltme zamanından bir saat evvel tek
lif zarflarını Komisyona vermit olmaları ilin olunur. 

25, 26, 27, 28 2877-2906 (1594) 

il Daimi Encümeninden: 
742 lira 58 kurut açın tutarlı Etrefpa4a hastanesi Karosiman al

tının onarılması 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan 
isteklilerin 2490 sayılı yasa gereğince hazırlıyacakları teminat ve 
~üteabhitlik belgesile birlikte 9 eylul 937 pertembe günü saat on 
bırde il Daimi Encümenine bat vurmaları. 2952 (1596) 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Mükellefin Kazanç vergisi 

İsmi Metguliyeti Mevkii Lira K. 
Mustafa Otelci Dellal batı No. 5-7 S 85 
Osman Meyhaneci Türk pazarı No. 98 6 16 
Osman Tüccar Kemeraltı C. No. 264 9 05 
Yukarıda isimleri yazılı mükellef 934 senesi için Basmahane Ma-

liye tubesince tarholunan kazanç vergisine ait ihbarnameler mu• 
maileyhimin bulunamamaları aebebiyle keyfiyet usule tevfikan ila-
nen tebliğ olunur. 2943 (1595) 

• 

Bütün 

, 
25 A~USTOS ÇARŞAMBA 19:J 

ıztırapların panzehiri 

GRiP N • 
ı 
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En küçük bir kırıklık koruduğunuz gibi dit, baf, 

anında bir kB.fe Gripin romatizma, sinir ve adale 
almakla kendinizi soğuk al- ağrılarını da sür'atle teskin 
gınlığı, nezle, grip, bron - etmit olursunuz. 
tit ve emsali hastalıklardan Günde iki ka,e alınabilir. 

Gripini tercih ediniz 

Umum Pamuk 
Nazarı 

' Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

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

ADRES: 

G. D. GIRAS 
Pe,temalcılar, Evren sokak No. 3/1 

Singer dikit makinaları kumpanyası kartıaında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR -

lzmir Yün Mensucatı 
·Türk A. Şirketinin 
Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsi:n do!ayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

Sailam Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

WJPIJ~~ SATIŞ YERLERi W/t.df/~ 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 
!iil .................................... . 

lzmir Tramvay ve Elektrik şirke
tinden: 

Hususi sayaçlar bulunduran abonelere Eyliil 1937 sarfiyatın
dan itibaren timdiki fiatler üzerinden muvakkat bir zaman için 
tenzilat yapılacağr tayın abonelerimizce bilinmek üzere ilan 
olunur. 

1 - Ev elektrik cihazları bulunduran tenvirat abonelerine: 
Puant saatleri dıtında sarf edecekleri kilovat saatler 1 O ku

rut tan faturalanacaktır. 
il - Sınıfına göre tek batına aıgari 1 ili. 4 kilovat takatında 

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

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

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

sonra sarfedecekleri kilovat saatler 8 kuruttan faturalanacak
tır. 

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

sonra sarfedecekleri kilovat saatler 8.5 kuruştan faturalana
caktır. 

V - Kuvvei muharrike abonelerine: 
Hususi aayaçlar bulunduran sanayi erbabına: 
a) 4 ili. 25 kilovatlık bir takat İçin, asgari 4 kilovatla kulla· 

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

b) 25 kilovata müsavi veya bundan fazla kullanılmıt bir ta
kat için, asgari 25 kilovatla kullanılmıt takatın 800 istimal sa· 
atinden sonra sarfedecekleri kilovat saatler 6.8 kuruttan fatu
ralanacakttr. 

Fazla mütemmim malumat İçin tirketimiz sayın halkımızın 
emrine amade bulunmaktadır. 


