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Günü 

ltalyaJa Nazırlar Mec 
liıi toplantısı 

Roma 31 { ö.R)- Nuır1ar mecli.i Mu
eolininin riyuetiade toplauak midi ft ilr
bwli meteleleri ıöriifmiiflür. 

--------' 
1 

ilin miinderecatından aazetemiz mesu)iyet kabul etmez. 

1 •• u ur 
• 
1 ci celses 

Enciıme ler e ve illerin huzuru ile 

ço verimli çalışmalar old 
Parti teşkilatında müfettişlik

lerin ihdası encümence 
kabul edilmiştir ... 

Dilekler enciimeninde ve
killer her dilek hakkında 

iyzahat vermiılerdir 

Valimiz işe 
Başlarken •. 

-- -YUT 8ILGIN 1 
Rejimin kendine güvenen, büyük 

~ncrjili in.anlara ihtiyacı vardır. lda
'8 mekanizmasında muvaffak olmak 
.Wn her ,eyden evvel enerjik olmak 
azımdır. Eskiden meslekten yetiş· 
sniı, faziletli bir idare amiri her şeydi. 
ATA TORK inkılabından sonra yap
tJğımız tecrübelerle anladık ki ne sa
<ıece mealekten yetiımiı olmak, ne 
mevzuatı bilmek, ne de faziletli ol
mak büyük iıler başarmağa kafi de
iildir. Bu meziyetler ancak bükül
ınez enerjilerle mücehhez olduğu za
man bir kıymet ifade ederler. 

Fransız - Türk müzakereleri de aona 
ermiştir. Bu haf ta sonunda anlaş

manın ilanı bekleniyor .• 

Rejimin aradığı adam mutlak au~ 
rette bütün imkanlardan azami öl- Sovyetlerin Londra elriai Mcdaki 1'C .zevce~ 
çüde istifade etmeyi bilen adamdır. ParJa 31 (Ö.R) - 1:nıiJb • l'nma • SovJ'et mibalurilerlobı IOD aafhMı .. 
Bu çapta enerjileri münhasıran· bir mU.bet tekilde bitnıliftir. Sevyet Mlk komlleleri meclld rem " baridye ır.ml
mesleğin kadroau içinde bulmak im- aeri B. MoWGI ı..m--lda alm ........... Jalmlda akdMllmlt lnll•macala-
kansızdır. Bunun içindir ki idare 111 bDd~tir. -
Amirleri arasında meslekten yetipne- Pantekot yortulannı Londra haricin- avdet etmlo olacaktır. 
mif kimseler vardır. Ve daima ola- de geçirmekte olan harlciy• nazın Lord İngiliz siyasi mahfillerlnce teyid ediJ,., 

- YAZISI ıt aca SAYI' ADA -

Mussolini 
Aleyhinde iki defa 
suikast yapılmış 

Paris 27 (P.S) - Paris Suvar 
gazetesinin Nistcn aldığı bir habe
re göre İtalyan diktatörü M~li
nl aleyhinde biri 27 Nisanda diğe
ri Mayıs başlangıcında Piyeınonte
yi ziyaretinde iki suikasd yapilinı§
tı. Birinci suikasdin faili 28 Nisan
da ikinci auikasdin faili ise ~b
bUsUnUn akim kaldığı günUn ak
pmı idam edilmlştir. Söylendiğine 
göre suikasdçı ist.lcvabında fU aöz.. 
leri söylemiftlr: 
•-Öleceğiml biliyordum. Fakat 

İtalyan milletini ezen mUstebldden 
İtalyayı kurtarmak için bayabmı 

feda etmeli g&e a1mıftmı. Bu 
' makatla yemin etmlf yUderce ki

pyız. Bizim muvaffak olamedıpn: 
itte dilerlıeri elbette muvaffak ola
cıUlardır.• 
Suçlu yapılan btltUn ~ 

raimen bu suikud pbea.lne da
hil olanlann iaim1erln1 vennemlt
tlr. 

caktır. Halifaks yarın öğleden IODr& payitahta - SONU .& t)NC'O SAHİFEDE -

Halk idaresinde muvaffakıyetin 
• urı hangi mesleğe mensup oluraa D k k d. . ra 
olsun yaratıcı e~erjiler~ geni§ ölçüde ram mı yo sa ome 1 mı ,, 
yer vermekten ıbarethr. e 

Bir Dr. Behçet Uzun kendisinden 
önce gelen daha ya§lı daha tecrübeli 
bütün belediye reislerinden kat kat 
fazla muvaffak olması, bir Dr. Lütfü 
Kmların kendi ismi etrafında yapılan 
tahminleri gölgede bırakarak selefle
rinin muvaffakıyetsizliğe uğradıkları 
yerde bariz muvaffakıyetler elde et
mesi bir enerji üstünlüğü ifade etmi
yor mu? Bir idare amiri, istediğiniz 
kadar faziletli veya tecrübeli olsun, 
yapmak istediği işlerin bir gün "hesa
bını vurmek endisesi içinde kıvrana
rak w enerjisin! körletirse yerinde say
maga mahkumdur. Valiler arasında 
yapılan son değişiklikler münasche
tile bu noktayı bilhassa .tebarüz et
tirmek lfızımdır. 

ltalyan gazeteleri hep bir ağızdan 
F ransaya hücum ediyorlar .•. 

israf yasak 
---'ir·---

Otel salonlarında 
içkili düğün toplan 
tıları menediliyor 

Yugoslav Kral Naibi ı:e zevcesi 

Yeni barem projesi 
Son şeklini almıştır 

•• 
ünümüzdeki hafta içinde heyeti 

umumiyede görüşülmesi muhtemel 
Ankara 11 (Bmml) - Ymi barem kanuna Jl'Ojelerİ aoa tekHnl alaa!tm. 

Projelerin buıünlerde medll ualanna daiıhJama ve önilınUzdekl hafta ~iHtı 
mnuml he;yette ıörilfillmed muhtemeldir • 

** SANAYİ ODALARI l ıöre tiaret ..e 18Dafi odaJarmm ayn.,_ 
Anbra 11 (HUllllll) - 'ftaret ve tk- n birer.,...... obua ~m ı...rııı.ı.. 

ı.a«I wUletleriDia yeni tepilitlarma - SONU 1 tNct SAlltıı'EDE -

Hemfİrenin Nezaketi: 
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iktibaslar : 
•••••••••••••••••••••••• 

Yeni Türkiye ŞEHiR HABERLERi 
Gaziantep valisi H. Y. Başkam Limanın 

Valimiz işe 
Başlarken •. 

Ve 
Cümhuriyet Halk Partisi ----&·---

Şeref ine dün gece ----tr---
0 n bef giinlii.k 

----&·---

---·-1r·--- P:VKET 91LGIN 

Memleket hastane•İ - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHlFEDE -

Bugün beynelnillel alemde şerefli ve 
yüksek mevkii olan yenl Tiirkiyeniıı do
luşunda ve kuruluşunda cilmhurlyet 
halk pattİlinin pek büyük rolü vardır. 
Denilebilir ki cümhuriyet halle partisi 
.,enı Türkiyeyi yaratan biricik fikir il
ham kaynağıdır. Çünkü, partimiz mille
tin biuat kendisidir. Hükümet merkezi 
de dahil olduğu halde memleketin her 
tarafı yer yer işgal altına alınıp artık 
ôevletin istikbal ve istiklali söndürül
mek. dercesine geldiği bir anda milletin 
birdenbire kendi ruhunda aldığı yüksek 
bir hamle ile .i::.~·an kararını verirken 
kurduğu müessese işte bu partidir. Türk 
mitolojisindeki Ergenekon kahramanı ne 
tse cümhuriyet halk partisi de odur. 

Atatürk kendi elleriyle bu partiyi kur
mut ve yapbiı bUyük inb1lp hareket-
1.ertnl bu parti vasıta.siyle idare etmiştir. 
Partimizin ilk adı - Anadolu ve Ru
meli Müdafaaj Hukuk Cemiyeti - idi. 
4 EylQl 1919 tarihinde Sivas li.-esinin 
mütevazi salonunda memleketin her ta
rahndan bir suçlu ve bir giina1\klr gibi 
ğjzli ve ölilm tehdidi altında gelmi§ 
murahbulardmı mürekkep 32 kifilik bir 
heyet ve mupil prtlar içinde bu ce
ıni)'etl kuruyorlardı. Pa:rtimlzin ilk kong
ıwl Muatafa Kemal Papyı Reis, bmail 
Fazıl Papyı reia vekili .eçmek .suretiyle 
i§e beıJadı. Daha illt toplantıda partbni
ıdıı aziz relll meml•btln sürat1e fela
kete dolru gitmesinde büyük bir Amil 
olan ve haldld bir parti ıe,ekkilltı olmak
tan ziyade milletin ruhunda bir tarikat 
bW ve husumeti yaptım fırkacılık zih
niyetinin ortadan kaldınlarak geçmişe 
ait olan his ve hatıralann üstüne kalın 
ve kırmızı bir çizgi çizilmesini ve burada 
yalnız vatanperverlik hissinin bakim ol
ması lüzumunu kendisine mahsus en 
yüksek belagatle ifade etti. Ve işte parti 
o günden itibaren yalnız milletin bir hü
JAsaaı teklinde çalışmıya başladı. Parti
nin o gün omuzlarına aldığı emsalsiz ağır 
yükü denilebilir ki dünyada hiç bir parti 
almamı§tır. Çünkü bütün bir düşmanlık 
Alemine karp koyarak ve dünyanın en 
kuvvetU devletleriyle birlikte çalıştığı 
:.raman1arda yapamadığı işi tek başına 

yapacak ve yurdun içtimal simasını b~ 
tan. başa değiştirecek on altı yıl zarfında 
bir kaç asırlık mesafe katedecekti. Va
dfenin büyüklük ve yübeklili. baş dön
cfllrecek derecede idi. Bunu milletin 
maddl ve manevi kuvvetini bir mihrak 
halinde toplıyan bir cemiyetten başka hiç 
bir ıe,ekkül bapramazdı. Bu işi yapmak 

Türk 

YAZAN:N. A.KOÇOKA 

için elde her şehden önce Türk milleti 
gibi son derecede sağlam bir malzeme 
lAzımd.ır.qte Cümhuriyet halk partisi bü 
tün hamle ve hareketlerinde bu malze
meyi güzel kullanmayı bildi. Partimizin 
en büyük zafer ve muvaffakıyetinin sırrı 

buradadır. Cümhuriyet halk partisi iş 
başına geçtiği zaman (iradi Mileliye) 
gazetesile halka ve tarihe yaptığı vait
leri tamam.iyle yapmış muzaffer bir kah
raman olarak milletin huzurundad11'. 

Yirmi yıllık makine, şimdi memleke
tin her tarafından gelen murahhaslarla 
bir kerre daha tetkik edildikten sonra 
Mi111 Şefin lstanbul üniversitesinde yurt 
gençliğine yaptığı hitabede yeni ufukla
ra doğru açılmak ve koşmak için hazır
lanmaktadır. 

En ileri bir millet olmak davasını ta
hakkuk ettirebilmek için «partimizin va
zifeleri bundan sonra azalmış değil, da
ha ziyade artmıştır. Sağlam bünyeli, 
yüksek istidatlı asil bir milletin siyasi 
hayatında istikamet vermek iddiasında
yız.> Milletin manevi varlığının partimi

ze tevdi ettiği yeni işler eskisi kadar 
ehemmiyetlidir. Fakat partinin bu yeni 
istikamet içinde de azami muvaffakıyeti 
istihsal edeceğini şimdiden şüphesiz say
maktayız. Parti programının bize gös

terdiği (Altı ok) istikameti türk milleti
ni yeni Meme isal edecektir. Imanımız 
kuvvetli,, heyecanımız tazedir. Artık 
hayatın kendisinden ve başka milletle-

rin yaptığı tecrübeden istifade ederek 
Türk köyünü ideal ve müreffeh bir köy 
haline sokacağız. Milleti kendisinin şeref 
kahramanlığı ile mütenasip bir refah se
viyesine yükselteceğiz. Bizim en bi.iyük 
şiarlanınızdan biri halkçı olmaktır. Her 
atılan adımın halk menfaatine uygun ol-

ması ve halk için olması. Bu .ihtiyacın 
halktan gelmiş olması üzerinde son de
recede hassasız. Biz kendimize mahsus 
usullerle halka doğru gidişimizde bir 
yanlışlık yapmadık. Şimdi maziden al
dığımız derin tecrübelerle bu hareketi
mize daha geniş ve daha derin bir inki
şaf vereceğiz. 

İstikbal laik ve Cümhuriyetçi Türkiye 
için vAidlele doludur. Biz her türlü ha
reket ve faaliyetimizle bu va.idlerden 
en iyi ve en emin bir şek.ildeistifade yol
larını bileceğiz. 1sikbal ufuklarda görün
mektedir. Cümhuriyet Halh Partisi bay
rağı altında biz oraya daha kuvvetli, da
ha çevik adımlarla ko~ak en kısa za
manda varacağız. 

veda ziyafeti ver~ldi . -- --
Yeni Gazi Antep. valliıi B. Cavid Ün

verin İzmirden ayrılması münasebetiyle, 
vila~·et erkim tarafından dün gece saat 
19.31) da deniz gazinosunda bir veda zi -
yafeti verilmi§tir. 

Ziyafette başta valimiz olmak üzere, 
komut.an, belediye reis muavini, mck -
tupçu, jandarma mlifettişi, jandarma ko
mutanı ve daire müdi.irleri haZir bultUı-

ihracatı 
- *-Son on beş gUn içinde İzmir limanın• 

dan ihraç edilm maddeler hakkında bir 
istatistik hazırlantnı§tır. Yapılan ihraca
ta aid rakamlar şunlardır: 

332 ton üzüm, 87 ton incir, 235 balya 
pamuk, 501 ton pamuk küspesi, 808 ton 
tütün, 1153 ton palamut, 351 ton pala -
mut hülasası, 4 ton dövülmenıij pala -
mut, 321 ton meyan kökü, 35 ton meyan 

muştur. 
hülasası ve balı, 3,3 ton balı, 15 ton bal

Ziyaiet geç vakte kadar devam etmiş 
mumu, 10 ton kumdan, 503 ton akdarı, 

ve B. Cavid Ünveıin İzınirdeki çalışma- 14 ton fasulye, 25 ton nohud, 199 ton 
]arı hakkında güzel sözler söylenmiştir. 

baş hekimlifinden 
iatifa etti 
--.tr-

Şehrim.iz memleket hastanesi bq he-
kimi ve Nisaiye şefi B. Hasan Yuauf 
Başkamın, baş hekimlik vazüeslııden ~ 
tifa ettiği haber alınmıştır. İstifası, Sıh
hat müdürlüğünden vekAlete glSnderil -
ıniştir. Memleket hastanesinde 25 seııe -
denberi çalışan bu değerli ilim adamı
mız, hastane nisaiye şefliği vazifesine yi
ne devam edecektiı·. 

-*-KCJ%a 
B. Cavid Ünveı· hafta sonunda İzmir_ bakla, 13 ton susam, 713 ton kepek, 314 

d 1 k 
ton 7.eytinynğı, 50 ton pirina yağı, 5 ton 

kut vazifesine baıla.mııbr. Halkın en 
çok merak ettiği nokta valimizin kafi 
d erecede müteşebbis ve enerjik olup 
olmadığıdır. Kenditiıtl ilk ziyareti
mizde bir ıazeteci gözü ile valimi
zin düşüncelerine nüfuz etmeğe ça
lıştık. Bay Ethem Aykut Akdeniz 
incisinin inkişafına hizmetten büyük 
bahtiyarlık duyacağını anlattL Mü
nevver bir muhitte halk.tan göreceği 
•evgi ve itimada dayanarak meaai· 
sinde mutlaka muvaffak olacağınİ 
söyledi. Valimizin nefsine sarsılmaz 
bir güveni olmasından derin haz 
duyduğumuzu inkar edemeyiz. 

Dün akşam Bornovadan 6,20 de ha - lzmirin enerjik, çalı~kan bir bele· 
r~ke_ı. eden 68 sayılı katar Hilfil _köprü - diye reiıi vardır. en ayrı aca tır. 629 kil · · · 477 to .. . . . paçavra, o cevız ıçı, n arpa 

Zıyafetın sonwıda mektupçu B. Avnı ihraç edilmiştir. İhracat kıymeti 953,272 
Oran bir nutuk söyliyerek de~ ki; liradır. 

sünü geçerke~ ~avaşlamam üzerine tre- Şimdi ayni derecede enerjik ve ça· 
ne atlamak istiyen bir muhabere eri bıkan -valiıi it bapnda bulunuyor. - *- köprüden qaiıya yuvarlanmış ve ağır Birbirini tanıamlıyacak. o lan bu ener-- Muhterem valimiz, sayın general, 

çok kıymetli misafirler ... Şu anda değer
li huzurlarınızdan şeref ve saadet almak
la bahtiyar kıldığınız bu toplantının ma
nas1. benim kolayca tasvir edemiyece -
ğim kadar yüksektir. Gazi Antep valisi 
sayın Cavid Ünver, İzmir vali muavin
liğinde vil,1yet teşkilatım mükemmel ida
re etmiş, kibarlığı, zarafeti ve vukufa 
ile çok müşfik bir fazilel timsali ol -

yaralanmıştır. 001 __ _1 1 • • f' b"" ""L 1 Hic bir vekaletin ııaeraen zmınn ne ıne uyu~ e.er er • -*- doğacağını kuvvetle ümit ederiz. 
kadroları gelmedi Bir adam oğlunu Bay Ethem A ykut lzmirde kadir-

Bugün 939 mali yılının ille günüdür. l J ıinu bir muhit bUlacakbr. Verimli yara aııı --•·ımalannda bunun müessir olaca· Dün Maliye vezneleriyle milli bankala- ~ 
ödemişin Olu cami civarında Mehmet gı" tabiidir. 

rın vezneleri sayılmış ve öğleden sonra 
mevcudlar yeni seneye devredi1m.i§tir. oğlu Rasim, bir çuval meselesinden. hid-

Hiç bir vekMetin kadro ve bütçeleri detlendiii kendi oğlu Kemale hakaret Vilayetimizin ihtiyaçları g~nittir. 

b 'ld' .1 d·v· . . b .. rilem' etmif -ve bir kundura kalıbiyle ba,mdm:ı Bilhaua ŞEFtn nutuk1annda temas 
ı ırı ıne ıgı ıçın ugun maaş ve ı- k 1 

muştur Kahraman Gazi Antep vatanın k . Ev k dr 1 ha le emir yaralam1Jtır. Suçlu baba ya a ~. ettikleri köyler k.allanmaat realist bir ' 
• • ı . yece tir. ger a o ar ve va -

bu güzel parçası, valisi Cavid Ünverle teri bugün gelirse maaş muameleleri ya- ---*--- ıörütle büyük himmetler tar&nı icap 
ne kadar övünse yeri var,. B~ sonsuz pılacak ve tediyeye başlanacaktır. 1 ,,,. J t . l r ettirmektedir. Köylüler tarafından 
sevgilerimizi ebedl yadig!r olarak bera- -- 1 1. apuııa ayın e fedakarlıkla binaları yapılmış mek-
ber götürmelerini rica ederim. Benim s• k f 1 Açık bulunan birinci mm tah tapu ai- tepler vardır ki halA öğretmenleri 
ve arkadaşlarımın öz duygularını şu na- ) r m e V U cil muhafızlığına 30 lira maaşla ilçOncü yoktu r . Köy lülerim iz gerek tahsil ve 
çiz sözlerimle arz ve üade edebilm.işsem h mmtab tapu sicil muhafw. Faik ÇeYik, gerek geçim noktasından medeni ha-
çok bahtiyar ve mesud olacağım.. Seferi is ar ceza evin- onun yerine de Burdur tapu sicil muha- yat seviyelerini yükseltecek olan te-

B. Cavid Ünver şu şekilde mukabele den firar etti fızı Bebri özkan terfian ve naklen ta- sebbüslerin muvaffalcıyeti için ken-
etmiştir: yin edilmişlerdir. dilerinden istenecek gayreti göster-

Evvelki gece Seferihisar ceza evinde 
- Muhterem İlbay, sayın komutanım, ._.__ meğe amadedirler. Yeter ki onlarla 

bir firar hadisesi olmuştur. hırsızlıktan 
sevgili ve değerli arkadaşlarun, arkada- Z • • yakından meşgul olan başların mev-

suçlu olarak Seferihisar ceza evinde eyfınyağı Ve peynır şım B. Avninin hakkımdaki sözlerini, cut oldugwunu görsünler ... Valimize 
- mevkuf bulunan ve mahkemesi henüz 
bana olan fazla sevgisine atfediyorum. ı·çı·n şehaJetname ağır vazifesinde muvaffakıyetler te-intaç edilmiyen Izınirin Tepecik mahal- Uı 
Ayı·ılık münasebetiyle burada samimi lesinde 17 numarada mukim Ibrahim l k menni ederiz .... 
bir sofrada toplanmamızdan sizlere sa - veri miyece ş0vKEI' BILGfN 

oğlu Izzet Gezek, evvelki gece saat iki JıCa V 
mimi kalbimle teşekkür ederim. Bana buçukta yatağından kalkmıştır. Maksa- ı Yurt dışına çıkarılan zeytinyağı ve 
liyakatimden fazla olarak verilen kah- dı halaya gitmekti. peynir gibi mamul maddeler için şimdi-
raınan Gazi Antep valiliği vazifesinden Arkadaşlarından bir.i, kendisinin ye kadar müstesna şahadetnamesl ve-
çok seviniyorum. Fakat sizlerden ayni- kalktığını görmüştü. riliyordu. Buna hacet kalmadığı ziraat 

makla da müteessirim. İzmirin güzel,Uk- Jzzet Gezek halaya girince büyük bir vekAletinden vilAyete bildirilmiştir. 
!erinden, kadirşinas halkından, kahra - çabukluk ve ustalık ile halanın üst kat --*--
man kumanda heyetinden ve eyi me - tahtalannı sökmilf; bu suretle açılan de
murlarından ayrılmak benim için cok illeten dışarı çıkmış; gecenin karanlığm
acıdır. Yegane tesellim İzmirle, sizlerle dan bili istifade firar etmiştir. 

Belediye ayar 
memurlukları 

-11---
Saatte 835 kilometre 

giden bir /ngiliz 
avcı tayyaresi 

rabıtanun ilelbcd devam edeceğidir. Siz- Hapis•ne firarisinin yakalanması için 
ler daima kalbimde yaşıyacaksıruz. İz - icap eden tedbirler alınmıştır. 

Londra 31 (A.A) -Evening Standard 
gazetesi, halen hava nezaretinin elinde 
ufki uçuşta saatte 835 ve şaku1t uçuşta 
da 1115 kilometre yapan bir avcı tayya-

Yetmbelied§ 1:""a ücretli ~ grup me~- re nümunesinin m~vcud olduğunu yaz-
kezl ıye ayar memurıuğuna lzmır alet dır -*- ,_ vinim a. mirin kendilerinden pek çok işler bek

lediği yeni valisi, sayın komutanı ve de
ğerli İzmir halkı ile siz arkadaşlarımın 
şerefine kadehimi kal~. 

grup mer&ezl,. ayar . memur mua Londra 31 (Ö.R) - Diğer mcınleket-
/ z;mir şampiyonu Cevdet Beyazid, lzınır ayar memur~u- !erdeki emsalinden daha süratli yeni tip 

b A k 
ğu muavinliğine de Manisa belediye b. harp ta · · İngilte ede · 

ugüra n ara ya ayar memuru Habip Alakuş naklen ta- haırl" d . aliY!~~=...... Bur . di~ 
ın e ım ~L"S'-.. , §lin ye 

gidiyor yin edilmiflerdir. kadar 1ngiliz ordusunda hizmette olan 

• v "-L..-- en seri bombardıman tayyarelerinden 
lınıir şampiyonu Doğanspor wur..uuı .. •••••••••••••-••••••••••••••••-•••-

bu sabah Ankaraya hareket edecek, eu- i Gel~nler, Gidenler 5 daha süratli oıan eotor tipi bir monop -
Hava kurumu 

martesi ve PR7.RI' gUnleri Ankaranm iki ........ - ... --••• ................... - landır. Uzak bombardımanlarda ve bü-

Dün Ankarada altı aylık 
yaptı 

millt küme taJamiyle bqılapcaktır. Yeni Mersin Valisi Salim özclemir yük mesafeli istüqaflarda hı1lanılabi1e-
---ııı Aydından gelerek Maraşa gitmiştir. Ay- cektir. Bofor monoplımları Avustralya-

P o/ is divanı toplandı dm müddeiumumi muavinlerinden dakl tayyare fabrikalarmda imal edile-

A 

umun.ı toplantısını 
--~--~~~~~--~~~~~--~~ 

Polis divanı dün öğleden sonra emni- Mehmet Radi Aydından. Iş ban.kuı mü- cek ve AVU5tralya ile bütiln Umk şark-
dilr muavini Mecit Ankaradan, ziraat taki İngiliz ordulannın ihtiyacına kMi yet müdürlüğü adil kısllll reisliğinde 

toplanmış, bazı polisler hakkındaki tah _ bankası ikinci müdürü Hamit Bıkan Is- derecede yetiştirilecektir. 
kikat evrakı üzerinde müzakerede bulu- tanbuldan gelmişlerdir. --

·rürk Hava kurumu, bugüne kadar 
temin etmiştir 

69 milyon narak kararlar alıiuştır. Maarif müfettişliğine tayin edilen ız- y;enı· Zelanda malı.ye 
mir kız lisesi mildilrü B. Neemeddin Ha-- *-Limon ithalatcıları lil Ankaraya gitmiştir. nazırının beyanatı lira 

• Ankara 31 (AA) - Türk hava ku
rumu genel merkez heyeti bugiin saat f O, 
30 da Erzurum mebusu general Zeki Soy
<lemirin başkanlığı altında nizamnameye 
göre altı aylık toplantısını yapmış, geçen 
toplanbnın zabıt hülUuını. merkez idare 
heyetinin altı aylık raponınu. mürakıp;. 
lerin raporunu, bilanço ile 939, 940 büt
çeeini tesviye ve tasdik ettikten ve Ma
ya içinde toplanması 19.zım gelen kurul
taywn gelir vaziyeti dolayuile kurumun 
yeni bünyesine göre nizamnamenin ala
cağı tekli tesbit edebilmek için teşriniaa
niye bıralalmaııı zaruretini kabul ederek 
toplanbya nihayet vermiftir. 

idare heyetinin altı aylık mesai raporu 
aşağıdadır: 

Türk hava kurumunun son altı ayı mil
li havacılığımızın inkişafını ve kuvvetlen
mesini temin yolunda aziz milletimizin 
ve havacı gençliğin hareketli çallflllalari· 
le geçmiftir. 938-939 gelirimizin 5, mil· 
yon 500,000 liraya kadar çılı:maıı ve ge
çen senenin verimJerine nazaran 156, 128 
liralık bir çoğalma göstermesi kurumu· 
muzu candan yardımlarile Yatatan vatan
datların alikalannda hiç bir eksiklik 
mevcut olmadığını del.ilidir. Son yıl için· 
de 1,8 r 5, 159 lira varidat temin eden 
piyangomuzun satlfı da her yıl yüksel
mekte devam etmektedir. Türk milletine 
kar11 duyduğumuz şükranı huzurunuzda 
hir kerre daha tekrarlamakla kudsi bir 

gelir • ~*- Londra 31 (Ö.R) - İngiltereyi ziyaret 

hasaas hareket etmeli lngilterede Amerikan eden Yeni Zeland maliye nazırı demiş-
Müstahail olan köylülerimizin kalkın· genç model öğretmeni olmuştur. Model- YW'd dışından memlekete giren limon tir ki: 

nuuına bir yardım olmalt üzere hükümet· cilik kurslarımızdan geçen 72 elişi öğ- ve portakallara, menxe memleketi gös- haf fail merasimi « Yeni Ze!andın müdafaası Londranm 
ço 1 Haziran 9 39 tarihinden itibaren is- retmeni ile ilk tedrisat müfet~erinin teren sağlık şehadetnameleri bulunduğu Londra 31 (Ö.R) - Amerika sefiri B. ve birleşik kraliyetin miida!aasına doğ-
tihaal maddelerinden yüzde iki hava ku- mesaisinden çok eyi neticeler alınmış - halde bunlann hastalıklı bulunduğu gö- Kenedi tarafından Amerikan haftası mü- rudan doğruya bağlıdır. Müdafaamızın 
rumu aidatı alınmamasının kararlaştırıl· tır. Bugün 933 eliş.i öğretmeni ve müfet- rülmüştür. Hatta sailık: şehadetnamesi-lnasebetiyle Vestminister katedralindeki Yeni Zelandda olduğu kadar burada da 
muı kurum gelirini yarıya indireceği için 1 t.iş mekteplerimizde küçüklere modelci- ni haiz bir parti limonda kara Koşnil meçhul asker mezarına bir çelenk ko - kain olduğunu söylemek doğrudur. Bir
bu yeni vaziyet karı .. anda elimizde ka- lik dersleri veı·mektedirler. Kurslar icap hastalığı görüldüğünden bunlar imha nulmuştur. Vestminister baş rahibi bir leşik krallık mahvolursa İngiliz impara· 
lan gelir kaynakluının verimini arttırmak eden levazım ve para kurumumuz tara- edilmiştir. nutuk söyliyerek İngiltere uğruna can- torluk ailesi mahvolur. İmparatorluk ai
kadrolanmJZJ mümkün olduğu kadar da- fından temin edilmiştir. Türkkuşunun Bundan böyle iimon idhal edecek tüc- larını feda eden kadın erkek Amerikalı- lesi (Komonvelt) mahvolursa Yeni Ze
raltmak. ve rnasrafunw son haddine ka- 27 tayyaresi ve 154 planörü vardır. 938 carın, alacağı malı seçerken gayet has-1 lar dolayısiyle İngilterenin birleşik dev- land da mahvolmuş demektir. Fakat bu
dar azaltmak. önümüzdeki mesai devre- İkinciteşrinindenberi Türkkuşu atölye - sas hareket etmesi icap ettiği Ziraat ve-

1
1 letlere daima minnettar kalacağını söy- nun hiç bir zaman vuku bulmıyacağını 

ainde merkez idare heyetimizin üzerinde sinden 16 sı I ve 2 kişilik akrobasi pla - kaletinden bildirilmiştir. }emiştir. söyliyebiliriz .. • 
titiz bir dikltat ve hassasiyetle duracağı nörleri olmak i.izere muhtelif tipte 32 --

mevzular olacaktır. ı plUnör taın revizyon yapılmış, 10 tane başkanhğiyle mutabık ka.lınmıştır. 1 rihinde kurumumuzu yüksek himayele - Lord Norf i [J' in ~İr 
i.is 4 tadil ve tamir görmüş 5 üs 4 tamir Teftiş işleri: Son altı ay içinde 149 şu· rine kabul ederek milll davala.runızuı en 

Türk.ku§u: edilmiş, 3 tayyare ile 12 tayyare motö- bemiz teftiş edilmiş ve işlerin daha pü-,müb.imlerindenbirinekıymetliclakaları- ziyafette SÖy/euİğİ 
Bu sene Türk.kuşuna müracaat eden 1 rünün revizyonu yapılmış, 28 yeni üs 4 rüzsüz yürümesi için lüzumlu bütün nı lütfetmiş olan Millt Şef İsmet İnönü-

lise talebesinin sayın 1074 tür. Son altı 1 ve bir yeni üs 5 planörü inşa edilmiştir. tedbirler alınmıştır. Türk bava kuru-,ye Türk hava kurumunun minnettarlık nutuk 
ay içinde motörlü tayyarelerle 7233, Bundan başka 25 şi Haziran 15 te, 15 şi munun merkez muamel!tının teftişin- ve bağlılık duygularını bir defa daha te- Londra 31 (Ö.R) - Büyük endüstri-
plinörlerle 7382 uçuw yapalrnlftıT. Planör Temmuz 15 te bit~ek olan 50 üs 4 p!A- den sonra maliye vekileti müfeti§leri İs- yid etmeği şerefli bir vecibe sayarız. İş- yellerden Lord Vorfild (Yeni Zeland 
UÇUtlannın 4 716 n harp okulu talebe.ine İ nörü ile Temmuz sonunda tamamlana - tanbuldaki piyango genel direktörlüğü lerimlzle çok yakından meşgul olarak cemiyeti tarafından verilen bir ziyafet 
aittir. Harp okıılunun birinci ve ikinci cak 25 üs 5 pl~nörünün seri halinde in - hesaplannı ve işlerini de tetkik ve tef.. biz.1 direktifleriyle aydınlatan sayın baş- esnasında söylediği bir nutukta demiştir 
sınıf talebelerine haftada iki gÜn planör- 1 şa.sına devam edilmektedir. Planör inşa ti§ etmişlerdir. vekil Dr. Refik Saydama ve çalışnala - ki: 
ler üzerinde uçuş dersleri verilmektedir. 1 ve tamir işleriyle tayyare ve motör re- 8-5-939 tarihli teftiş raporunda An· rımızı daima müzaheretleriyle kuvvet - - Hiç kimsenin harbı tahrik edecek 

Genel kurm;,ıy başkanlığının tensibiy- I vizyonlarını daha geniş ölçüde yapabile- karadaki eski satış tarzı tenkit edilmek- lendime genel kurmay başkanlığı ile kadar divane olduğunu zannetmiyorwn. 
le bu yaz kurum tarafından bir hava ge-

1 
cek bir atölyenin kurulması için hazır - te ve netice olarak mühim bir gelir kay- Millt müdafaa vekAletine karşı hisleri - Yalnız şunu söyliyeceğim ki her hangi 

dikli hazırlama yuvası açılacak, planör 
1 
lıklarımız bilmiştir. Tahmini olarak nağı haline getirilen piyangonun hesap miz şükran ile doludur. bir millet harbe karar vermişse bizim 

kurslarından geçen gedikliler tedris se-
1
300,000 lira masrafla vücuda getirilebi- ve muamelatında başkaca kayda §ayan Bugüne kadar 69,719,026 lira gelir te- için bundan daha ala bir zaman intihap 

nesi başında hava okulları emrine gön - lecek olan bu atölye önümüzdeki yıllar bir cihet görülmediği neticesinin umu- min eden ve Tilrk ve ordu havacılığına edemezdi. Her ihtimale karşı koymağa 
derilecektir. · 1 içinde yapılacak inşaat ilaveleriyle ge - miyet itibariyle eyi olduğu ve piyango- 49,071,927 liralık yardımda bulunan hazırız. Öyle umarım ki, bazı devletle--

Altı ay içinde paraşüt kulelerimizden rek M.M. vekaletinin r "t'kse devlet ha- yu baŞarılmış bir ~ addetmek lhım gel- Türk hava kurumunun yarınki mesaisi, rin küçük milletleri hırpalamalarına ma-
l 062 atlaYlf yapalmışb.r. Gazi terbiye ens il va yollannın ihtiyacını da karşılıyabile- diği t~riiz ettirilmektedir. nin de muvaffak olabilmesi için en kuv- ni olınak üzere, İngiltere artık kifi de-
titüsü resim elişi kısmında verilen ders- cek bir fabrika haline gelecektir. Bu Az.iz arkadaşlar_, vetli iatinadgabı muhterem heyetinizin recede kuvvetli vaziyetini daimi olarak 
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Büyük Kurultayda 
: Yeni nizamnamenin tatbikatı icabı 
olarak yurtta 20 mıntıka tesis edilecek 

Istanbul ve lzmire 
Merkezden mensup Parti reisleri gönderilecek 

lnonii 
Kurultay 
Münasebetiyle 

Partiye batlılık tel
graf /arına teşekkür 

ediyor 
Ankara 31 (A.A) - Riyaseticümhur 

umum! k$tipliğinden: 
Reisici:lmhur İsmet İnönü, C.H. Parti

sinin beşinci büyük kurultayı münase -
betiyle teınlz duygulan ve partiye bağ
lılığı havi olarak memleketin her tara- • 
fından aldıkları telgraflardan dolayı 

memnuniyet ve teşekkürlerinin iblllğına 
Anadolu ajansını memur etmişlerdir. 

SON 1-:IABE~ 

Türk vatanının uyanık müdafii 

lngiliz matbuatından 
takdir ve selanl~ .. 

göre çalı'jllması hususlanndaki ehemmi-
Ankara 31 (Telefonla) - Bugün bü- karariyle partiden kaydi silinir. narız. yet göz önünde bulundurularak eski 

Londra 31 ( ö.R) - lngiliz gazeteleri Türk milli müdafaa bütçeai
nin kabulünü ve kara, deniz. hava teslihah için 37 milyon lngiliz lira
hlı:. tahsisatın milli müdafaa emrine verilmesini derin bir memnuniyet
le selamlıyor ve bunun 6 milyon liraııının lngiltere tarafından Türki
yeye açılan kredilerden tefrik edildiğini kaydederek Türk vatanının 
uyanık müdafii olan kahraman Türk orduııunu takdirle selamhyor. 

7ük Kurultay umumi heyeti toplandı. Bu madde.Un ilavesi sebebiyle müte· Ankara 31 (AA) - Parti beşinci bü- 26 ncı maddenin son fıkralan daha va-
Parti ııenel oekreteri uzun izahatte hu· akıp madde nlımaralan değişmiştir. yük kurultayının bugünkü ikinci umu- zih bir şekle konmuş ve yeru 27 nci mad· 
Jundu. Nizamname ve program encümeni Parti teşkilabnda müfettişlik ihdası mi toplantısında kurultay program ve denin sonuna eklenmiştir. 
ınazbataeı okundu. genel başkanlık divanınca lüzumlu gö- niza=am~ encümeni raporunun okun- B ~ Milli talim ve terbiye: 

Heyeti umumiyede eöz alan hat:pler rüldüğüne dair genel sekreter tarafından masını müteakip parti genel sekreteri 1 _ İlk tahsil: Aziz arkadaşlarımın da 
,raeında Cevdet Kerim lncedayı, Müm· verilen izahat encümenimizce de muva- Dr. Fikri Tüzer kürsüye gelerek prog - am]()mu olduğu veçhile milli talim ve 

'tu: Eskmen, Recep Peker, Relik Şevket fık görülerek )ilyıhamn parti teşkilabndan ram ve nizamnamedeki tadillerin sebep terbiyede esas düsturumuz cehli gider
Jnce, Mehmet Ali (Samsun) ve Şemset• bahseden ikinci kısmının 20 ci maddesi- ve zıırureUerini izab eden aşağıdaki be- mektir. Öğretmen kadromuzun kifayet· 
tin (Samsun) da vardL nin C fıkrasının parti müfettişlerine tah- yanatta bulunmuştur: sizliği ve köy okullarınm azlığına rağ-

Ankara 31 (Telefonla) - Halk parti- ıisi tensip edilmiş ve hundan dolayı son· Aziz arkadaşlarım, men partimizin bu yüksek emelini ta -
,ı, yeni nizamnamenin tatbikatı icabı ola· raki fıkraların başlarına konulan harfler Yüksek tasvibinize arzolunan yeni hakkuk ettirebilmek için Maarif vekMe-
7ak yurd içindeki parti teıkUabnı yirmi de değiştirilmiştir. parti program ve nizamnamesinin tet- tiniz son senelerde bu mevzu üzerinde 
ınıntakaya ayıracak ve bu mıntakalara 20 inci maddenin yeru ıekli •udur: kikine başlanmazdan önce bundan ev- yaptığı tetkikat neticesinde köy eğit-
Jirmi milfettiı tayin ed.cektir. 20 - Parti teşkilô.tı ıurılardan ibaret- velki kurultayınızın kabul etmiş oldu - menleri yetiştirip çalıştınnağı muvafık 

lotanhul ve lzmire merkezden maneup tir: ğu program ve nizamnamenin bazı kı · görmüş ve az ıamanda önemli sonuçlar 
parti reisleri gönderilecektir. A - Genel haıkanlık. sımlarında yapılan değişiklikleri ve ko - elde etmiştir. Öğretmen gönderilmesine 

Ankara 31 (Telefonla) - Büyük par- B - Genel haıkanlık divanı. nulan yeni hükümleri hül!saten arzet- irnHn bulunmıyan köylerimizin öğre-
li kurultayı yann ıaat on beşte tekrar C - Büyük kurultay ve umumi idare meyi ve bu değişikliklere sebep olan M- tim işlerinde köylüye rehberlik etmek 
ıamuml heyet halinde toplanarak pro· heyeti. dise ve mecburiyetlerle dört senelik mü- üzere hususi şekilde yetiştirilen ve ye-
gram tadilab projesine göriiJllleğe de· Ç - Parti müfettişleri. şahede ve tecrübelerimize müstenit ka- tiştirilecek olan bu köy eğitmenlerinin 
vam edecektir. Umumi heyet, cuma gün· D - Vilô,yet, kaza, nahiye, ocak, kon- naat ve düşüncelerimizi kısaca izah et - çalıştırılması ve sayılarının süraUe ço -
lü toplantısında dilekler encümeni maz- greleri ve idare heyetleri. meyi lüzumlu ve faydalı bularak huzu. ğaltılması muvafık göriilerek köy ilk 
batasmm müzakeresi yapılacakbr. Son E - B. M. Meclisi parti grubu. runuza çıkmış bulunuyorum. okul işini ve parti prograınunızın bu 
toplanb cumartesi günü olacak, ve o gÜn F - B. M. Meclisi parti müstakil gru- Arkadaşlar,. mevzua ait ana hükümlerinl yerine ge-
Parti merkezi yeni umumi idare heyeti bu. Hepimizce malfun olduğu üzere dBr- tlrınek için bu sistemin lik tahsil hakkın-
halan ile müstakil grup &zalannın eeçi- G - Parti divanı. düncü büyük kultayınızın parti prog - daki esaslar gözden uzaklaştınlmaksı -
pıi yapılacaktır. 3 7 inci maddenin müzakeresi müna- ramımıza ilaveten koymuş olduğu pren- zın tamim ve inkişaf ettirilmesi maksa· 

lotanhul 3) (Teleforıla) - Müstakil sebetile son fıkrada bulunan açık rey ta- siplerle parti programımız cidden müte- diyle programın 45 nci maddesinde gör
puba seçilmeleri muhtemel mebuslar birinin tatbikatta yeri olmadığı ve esa- kAmil bir şekil almış, çalışma sistemi • düğümüz B fıkrası tedvin edilmlştir. 
~rasında lstanhul mebusu Ziya Karamür- aen bu tarzın seçimler için uygun bir ge- mizi tayin ve gideceğimiz yolun istika • 2 - Yük.el tahsil: Onivereitelerirni<le 
ııeı ve Malatya mebusu Emrullahın da kilde olmıyacağı düıünülerek gerek bu metini sarih olarak tesbit eden bir yasa yüksek okullarımızın kerdilerinden bek· 
bulunacalı.ları söylenmektedir. maddeden ve gerek B kaydının bulundu- mahiyeti iktisap etmiştir. Keza parti ni- !enen ve ihtisas elemanlarım yetittirerek 

ANKARA, 31 (A.A) - C.H. Partisi ğu diğer maddekrden çıkanlmaoı muva- zaınnamemizde iççahşmalarımıziçinçok ve memleket dahilinde ilmi hareketlere 
;Beşinci büyük kurultayının bugüukü fık görülmüttür. ameli ve tatbikat bakımından. da o nis- destek ve kaynak olabilecek bir mü
toplantıamda kurultaya sunulan nizam- Yukarda hahei ııeçen parti rrıüf.etti§· bette faydalı bir şekil almıştı.. Bununla kemmeliyete iri§tirilmeleri ve bunların 
name layıhaııı hakkında Proğrmn • Ni- likleri münasebetile üçüııcü bumdan beraber umumi idare heyetiniz dördün- ıayı itibarile de çoğaltılarak maarif ve· 
pmname enclbneninln qaiıdaki raporu •on:raki kıemm bu müfettitlere tahsisi eli veb il.hassa değişmez genel b•anı- k&.1etinin idaresinde birleştirilme]eri mak
okunmllfhır: icabedeceği dü§ünülmüı ve burada 58 ınızıny üksek ilhain ve kıymetli irşat- ıadile 45 lnci maddenin eski P fıkrası 

C.H.P. Beşinci büyük kurultayına inci madde olarak parti müfcttiolerinin lan neticesi olarak gerek programımız..- tcvai ve tavzih edilerek yerine E hkruı 

t:ı genel ..,kreterliği tarafından sunu- vazife ve salahiyetleriru umumi idare he- da ve gerek nizarnnam2lllizde bazı tadi· ikame edilmiıtir. 
'--·-·"- h u· t f d t . 1 b k ! k lA.tın yapılmasını ve yeru bir iki esası ko- 3 - Türk dı"lı' llzerı·nde rolı•malar·. p aw-w .... y umumi eyetince encüme- ye ar• ın an anzım ve gene af an ı ~ • 

d. dik dil b 1 nulmasını lüzumlu görerek bu mevzula- A - Dil i•i programın 4 üncü ma.dde-nlınlze havala buyrulan nizammınıe IA.- ıvanınca tao e en ir ta irnatname • 
1 d"' k)• d b ra alt hükümleri ve değişiklikleri ihtiva sinin G ve H hkralarından anla•ılaca"ı 

genel sekreter Dr. Fikri Tüzer i e tayin e uır, ıe ın e yeni ir madde , ~ 
eden yeni program ve nlzamnGme proje- veçhile mili! dilin tekamülü ug"runcla olduğu halde okundu. Ve ince- kaleme alınmııttr. 

d ki ihd d 1 il !erini hazırl8m1§ ve yüksek huzurunuza ıirndiye kadar sorfedilen hayırlı çalı•ma-Jendi. Genel sekreter tarafından encü - Bura a · · as 0 "YJs e hundan son- • 
dd •unnıuştur. Yülrnek kurultayımzca tef. !ara devam edilmekle beraber bu kutlu ınene verilen •ifahl izahattan da anlaşıl- raki kısım ve ma e numaralan değİ§· tkik 

• dd rik ediltın encümen tarafından te ' ve ııayretler neticesinde elde edilecek ae· 'dığı üzere bugün tatbik mevkiinde bu. miştir: 62 inci ma enin son fıkrasının 
ki yüksek tasvibinize arzedilen ve partimi- mere1erden bütün ilim müeueaelıinin is-Junan tüzekte yapılması derpiş memur oldu arı için partiye giremeyip d 

' k t1··'- "b b zin program ve nizamnamesin eki esas- tifad edebilmesı' ı"çı·n bu i•in maarif veka· ve tekllf edilen değ~iklikler ve HA.ve· istifade veya te aü W. gı i ir ••heple • 
l d ll 1 ·ı ı ı lara dokunmıyan ve yalnız iç çalışmaları letince sıkı ve tümullü bir nezaret altın-er ört sene k tecrübe ve müşabade- resmi sıfat arı zaı o ur o maz partiye 
le ınahsül d d 1 1 · d 1 mıza ve parti teşki!A.tımızın organizas • da düzenle;ımesi uygun görülmü•tür. 1 rin " u olup heyeti umuııllyesi kay e i miş o aıı mtinevver vatan •ı ar- v 

h ık l · kil d yonuna taall<lk eden bu yeni hükümlerin B - Tu"'rk liig" st ve ansik\opedı'sl ·. encümenimiz muvafık görülerek mad- dan parti ve a ev erı teıı Ô.bn a der-

B Heryo bir otomobil 
kazasında yaralandı 

Paris 31 ( ö.R) - Eski başvekil, mebusan meclisi reisi ve Liyon 
belediye reisi B. Edvard Heryo dün akşam Sen Jermen civarında bir 
otomobil kazası geçirmiş ve içinde bulunduğu otomobile yan taraftan 
diğer bir otomobil çarpmıştır. Müsademe son derece şiddetli olmuş ve 
iki araba, bilhassa B. Heryonun otomobili ağır hasar.;, uğramıştır. 

B. Heryo sol şakağından yaralanmış ve civarda bir doktor tarafından 
tedavi edildikten sonra Parise dönebilmiştir. Diğer otomobil sakinleri 
az çok ağır surette berelenmişlerdir. Parise dönünce B. Heryo bir kaç 
saat istirahatten sonra, saat 13 de meclisi mebusan riyasetinden verilen 
ve kor diplomatikden bir çok kimselerin hazır bulunduğu ziyafete ri
yaset etmiştir. 

Büyük arap komitesi 
Beyaz kitabı reddetti 
Londra 31 ( ö.R) - Kudüsten bildiriliyor: Büyük Arap komitesi 

Filistin hakkındaki lngiliz beyaz kitabını red etmiş ve Filistinin arap 
ailesi içinde müstakil bir devlet olmak istediğini bildirmiştir. 
Mutediılerden mürekkep olan Filistin müdafaa partisi ise lngiliz 

beyaz kitabını müzakereye esas olarak kabul etmektedir. 

gören bayır cemiyetlerimizin ve bilhassa 

bunludan umumi, hususi '(e beledi büt
çelerden yardım ııörenler\niD 11eli§i güzel 
sarfiyat ve i11rafp_tta bulunmalarına mini 
olacak bir tekilde ı;nürakabeleri lüzumlu 
ve fayclalı görüldüğ!inden bu cihet de 
yeni tedvin edilen 68 ioci maddede le~ 

bi.lrÜz ettirilmiştir. 

NiZAMNAME: 
Aziz arkadaılar, 

Programda yapılan değitikliklerin ve 
yeniliklerin nelerden ibaret bulunduğunu 
arzetmiı bulunuyorum. Sözlerime niha-
yet vermeden biraz da nizamnamede gö
receğiniz yeni maddeler hakkında maru

zatta bulunacağım. 

Bilirsiniz ki ıimdiye kadar mer'i olan 

buna mukabil matlup ahengin behemehal 
tesis ve teminine zaruret bulunmıLSı ge .. 

nel sekreterlik rnakamtnda bulunacak za• 

tın parti ltahinesinde yer a1masın1 icap 
ettirecektir. 

Bu suretle genel sekreterin halkın şi
kAyet, dilek ve ihtiyaçlarına müteallik 
ıneseleleri kabinedeki arkadaşları ile gö-
rüşüp anlaşarak halletmesi ve devletin 
iç ve dış politikası üzerinde devamlı bir 
surette tenevvür ederek parti !§!erini 
ona göre sevk edebilmesi mümkün ola-
cağı gibi parti başkanlık !arından ayrılan 
valilerin de parti ~]erini az çok bir dev
let işi addederek bu işlerle alakalarmı 
temin edecektir. 

d 1 1 . . ı.. mucip sebeplerile ve sırasiyle mücınelen Şimdiye kadar tedvini müy ... er ola-
e erin müzakeresine geçildi. Maddeler hal istifade edi meoinı lemın ma...,adile d .. yıt mevcut değildi. Bu cihetin vazih ve 

üzerinde ncilmence yapılan değişiklikler ilave edildiği genel sekreterlikçe verilen arze ecegun. mıyan Türk liigat ve ansiklopedisini bir her türlü tereddüde mani olmasındaki 

nizamnamede genel başkan vekilliğinin 
kime tevcih edileceğine dair biç bir ka-

Nizamnameye koyduğumuz yeni bü
kfunlerdcn bir kaçı da partinizin B.M. 
Meclisindeki ana gurubundan başka par
ti mustakil gurubu adı ile yepyeni bir 
murakaba uzvunun doğmasını temin ma
tuf olanlarıdır. Partimizi tıpkı diğer gu
rubumuz gibi B.M. Meclisinde temsil 
edecek olan mustakil gurubun ne suretle 
teşekktil edeceğine vazife ve salahiyeUe
rinin nelerden ibaret olacağına :müteallik 
tafsi!Atı nizamnamenin 117 nci maddesile 
124 ncü maddesi arasındaki altı madde
de bulacaksınız. 

eşağıda sırasile ve mucip sebeplerile arz. izahatten anlaıılarak madde aynen kabul ~RO~~:: an evvel hazırlanabilmesi için eski 45-
-~"ecektir. edilmi•tir. inci madde huna ait bir büküm ilô.veaile 

ehemmiyeti izaha muhtaç olmadığından 
2 7 inci madde maksadı temin için ilitve 
edilmiotir. Nizamnamenin 28 inci mad-

"""' • 1 - Zirai kredi: Zirai kredinin en bü-
84 üncü maddenin sonuna, cbir kim.. yük geni~letilmi~ ve bu euretle yeni 49 uncu Bunlara giri§ilmeden önce teklif edi

len nizamname lllyıhasının ihtiyaçlara 
elverişli ve lisan itibariyle de dil çallŞIIla-
larının vasıl olduğu neticelere ve 
halkımızın bugünkü konuşma ve yazma 
diline uygun bulduğumuzu tebarüz et
tirıneği vazife biliriz. 

Teni nizamnamenin tatbikat sahasın

dan alınan nisbetli fikirlerle parti nizam. 
nameslndeki çeşitli ihtiyaçları daba et
raflı ve vuzuhlu bir şekilde karşılaya
cak halde konulmuş olduğu da açıkca 
görülüyor. Değişmez genel başkanın açı
hş nutkunda tebarüz ettirildiği üzere 
partimizi meclis gurubunda vücuda ge
tirilmek istnilen hüviyetli teşekkül icab
larına daha ziyade yaklaşmamızı temin 
edecek bir adım atılmış olduğuna ve 
bundan memleket için ancak fayda ha
•ıl olacağına inanıyoruz. Encümen tara· 
fından yapılan tadiller ve ilaveler şun
lardır: 

14 üncü maddenin sonuna kadar olan 
hükümler partiye kabul edilmenin şart
larını ve şekillerini göstrmktedir. Par
tiye kaydedildikten sonra 11 nci mad
dedeki vasıfları esasen haiz olmadıkları 
veya bunları bi!Mıara kaybettikleri an
laşılan Aza hakkında yapılacak muame
leyi göstermenin yeri burası olacağına 
kani olna encümen eski tüzekte inzibat! 
hükilınler arasında yer almış bulunan 
fıkrayı yeni bir üade ile 15 nci madde 
olarak tesbit etmiştir. Madde şudur: 

Partiye kaydulunduktan sonra bir Aza
nın üzerinde 11 nci maddedeki menfi 
hallerden biri bulunduğu anlS§ılır veya 
yeniden böyle bir hal vaki olursa ken
dlsünin müdafaası alındıktan sonra vi
!Ayet idare heyetinin mucip sebebleri 

vi azısı üzerine umumi idare heyeti 

b . d b .. hedefleri olan çiftçinin ~letme ser· madded• go"'ru··ıen •ekle konmu•tur. se ayni zamanda iki idare eyctin e u.. t "' y 7 

)unamaz.> fıkrası eklenmiıtir. mayesi unsurlarını tamamlamak, zira 4 - Halle terbiyesi: 
istihsali verimlendlrmek ve eyileştirmek A - Halk adalan: Klasik okul ter· 91 inci maddenin H iıkrası hirhirinclen ift · · to • · al ~ tal 

büsbu""tu'·n ayrı iki" vazifeyi ihtiva ettiğin· ç çıyıahi praga ve zır etme vesı a- biyesinden ha§ka yurd içindeki hüyijk 
rına s 'p kılmak, zirai mahsullerin sü-

desi de yeni bir hüküm olarak nazarı dik
katinizi celbedecektir. Hükümet ve par
ti birliğine dair Genhaıkur tarafından 18. 
6. 36 tarihinde ittihaz edilen kararın tat-

d ik d ki V k ıd ıl k b kitlenin kültür seviyesini yükseltmek ve 
en · inci sabr a a 11 ara un· rüm ve sa~ kolaylaştırmak ve artır- bik mevkiinde kaldığı üç ıeneye yakın 

dan Sonra kısım ayrıca I fıkrası haline ak görüşlerini düzeltmek, inkılibımızın kut-
m h ususlanna ciddi bir ehemmiyet 

konulmuftur. Ve bllnu takip eden fıkra- di sal hatıra ve heyecanlarını yükseltmek ver · ğimiz için bu ciheUer 7 ncl madde-
d ·· ·ı · d '"' parti umdelerimizin temiz minalari1e ların işaretleri e ona gore 1 en ogru nin B fıkrasında yeni bir hüküm olarak 

yürütülmüştür. tavzih edilmiştir. 
Mana ve münasebet gösterilerek 98- 2 - Ticaret mübadelesi: 12 nci mad· 

nci madde 97 ncinin ve 99 ncu madde denin eski şeklinde bulunan ve ticari 
9 ncunun yerine getirilmiş, 97 nci mad- mübadeleyi alfil<alandıran son fıkra, ik· 
de de 99 numaraya alınmıştır. tisadiyatımızın istikbali nokta! nazarın· 

İcıııp]arını öğrenmek. Hüliıa vatandaılan 
bir arada ve bir emel uğrunda yürütmek 
maksadile kurulmu~ olan lialkevlerimizin 
me§kôr mesaisinden helkevi açılmasına 
imki.n olmıyan · yerlerin de istifadesini 

temin etmek üzere halk odaları tetkila-7 nci kısmın 2 nci faslı olarak teklif dan faydalı görülmediği için kaldırılrnış
edilen parti müstakil grubu teşkilat tab- tır. tının yapılması lüzumlu görülerek pro· 
Josundaki yerine mütenazır bir hale ge- 3 _ El.işleri ve küçük sanaUer: Eliş- gramın 5 1 inci maddesinde bu noktaya 
tirilmek ve parti grubuna ait bulunan )eri de dahil olduğu halde küçük sanat· da İ§a.ret edilmittir. 

bir zaml\n zarfında müıahedeler ve bu 

vaziyetin idamesinde bir fayda olmadığı 
kanaatini tevlit ebniş ve bir mürako.be 
cihazı olan partiye daha emin ve ıalim 
bir faaliyet imkanı temin edebilmek için 
evvel emirde genel sekreterlikJe dahiliye 
vekiletinin birbirinden ayrılmasına lü
zum görülmüştü. Ayni sebebin vil&yetİer
deki teıkilitlar üzerinde müea.ıııir olmetıı 
İcap edeceğinden viliyet parti reislikleri
nin de valilerden tefrik edilmesine zaru-
ret hasıl olacağını takdir buyurursuııuz. 
Esasen genbaşkurun yukarıda arzetti&im 
kararından kastedilen gaye hükümet ve 
parti İ§lerinin bir ahenk dahilinde sevk 

hükümleri ihtiva eden fasıllar birbirini !anınızın inkişaf ettirilmesi ve halkın B - Sinemalar: Aramızda sinemanın 
takiben zikredilmiş olmak için 56 ncı mutat işler haricindeki vasıtalarının hed- halk kitlelerinin ahlak ve karekteri üze· 
sayfadaki üçüncü fasıl ikinci fasıl ola - redilmiyerek kıymeUendirilmesi gibi za- rinde Yaptığı müsbet ve menli tesirleri 
rak, 54 ncü sayfadaki parti müstakil hiren küçük görünen hususların hakika- göz Önüne getirilerek milletimizin yükaek 

bı •k ve idare edilmeıi imk8nının temininden 
grubunun yerine getirilmiş ve parti müs- ten ne derecelerde mühim birer iktisadi a a ını ve eelabetli karekterini ifsat et- • 

· k b ibaret ilt:en maksadın h8.sıl oln1nnıası ve 
takil grubu da bunu takip eden ÜÇÜDCÜ amil oldukları meydanda olduğundan bu mıyece Ve bilakis manevi Ünyemizin 
fasıl olmuştur. Bu fasıl değişikliği mü- ciheUer de programımıza yeni bir madde sıhhat ve selametini temin edecek bir ----------------
nasebetiyle maddelerde yeni numaralar halinde idbal edilmiştir. terbiye vasıtası olrak inzibat altına alın-
almıştır. (Madde: 4) ması ve al5.kadar makamlarca daha sıkı 

Encümen teşekkül eden müstakil gru- 4 - Şosalar: Devlet yapılan ve şehir- bir mürkaheye tabi tutulması İçin eski 
bun parti faaliyetinin daimi bir mura • cilik memleketi eyi bir şosa şebekesine 5 O İnci maddenin bu İşe ait fıkra.ı tevsi 
kabe ile daha verimli bir surette ilerle- kavuşturmak için yapılıp tatbik edile- ve yeni program projesinde 30 uncu 
mesine ve B.M. Meclisi mesaisinin mem- cek olan programda milli iktisadiyat madde olarak tesbit edilmiıtir. 
Ieket işlerini iki cepheli olarak tetkik al- icaplariyle yurdun emniyet ve müdafaa- C - Adlı işler: Tevkifhane ve hapi
tında bulunduracak şekilde inkişaf et- sı düşüncesine dikkat edilmesi ve ebem· saneler: Hapisanelerimizin tevkifhaneler
mesine yol açacağı kanaatine varmıştır. miyeıle merkezleri bağlıyan ana yollar- den ayrılması hakkında ötedenheri güt-

Maddeler içinde yapılan bazı kelime dan bir kısmı ile büyült köprülerin dev· tüğümüz noktai nazan muhafaza etmek
ve ibare değişiklikleri kurultayda olduk- letçe yaptırılması villlyet yollarının le beraber genç yattaki mevkuf mah
ça ve izahat istenildıkçe arzedilecektir. umum! ve mıntakavi balmnlardan sınıf- kiimların büyüklerden ayrı bulundurul-

Nizamname layıhasını yukarıda kayıt Iandırılarak eyi geçit verir bir halde bu- ması hususunun temin edilmesi lüzumu 
ve izah edilen tadil ve illlvelerle büyük lunmaları için daim! taıı).ir işlerine dik- da 64 üncü maddenin son fıkrasında Laı
kurultay umumi heyetinin yüksek tas- kat edilmesi ve devlet yapılan ile şehir- rih edilmiştir. 

vibine arzeder, derin saygılarımızı su - cilik işlerinde teknik ve pJfuılı esaslara 1 Ç - Hayır cemiyeti: Amme hizmeti 

BUG"ON iki filim birden 
3,6 ve 9,20 Seanslarında 

MONTEKARLO GECELERİ 
Reve de Monte - Carlo 

Baş rolde: LİLİAN HARVEY 
4,40 ve 8 Seanslarında 

VOLGA ATEŞLER İÇİNDE 
(Volga en Flammes) 

DANtEL DARRIEUX 
lnkıjınoff - Albert Prejan , 
METRO JORNAL No. 18 

Fiatlar: 20,25 30 kuruş 

Aziz arkadaşlarım, 
Çeyrek asırlık siyasi tarihimizin pek 

dağdağalı geçen sefahatı gözönüne ge
tirilirse tek fırkalı kalmanın aziz ve mü
barek vatanımızın yüksek menfa•Uan
na en uygun bir kiyaset olduğu teslim 
dilir. Fakat buna mukabil tek bir siyasi 
teşekküle mensup Azadan vücut bulan 
bir mecliste kendi kendini tenkit ve mu
rakabe imkan.Iarının da teminine zaru
ret bulunduğu ret ve inkar edilemez. 
bir hakikattir. Yüksek tasvip ve müza
beretinize mazhar olduğu takdirde par
ti müstakil gurubunun bu pek mühim 
ve hayati vazifeyi tamamile başarabile
cek dine bir kuvvet ve zinde bir uzviyet 
olacağına kani bulunuyorum. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım, 
Nizamnamenin şimdi sıra itibariyle 

138 nci olan maddesine de na7.ari dikkati
nizi celbetmek isterim. Bu maddenin 
partili mebus arkadaşlarırruzı bir takın1 
memnuiyetlere riayetle mükellef tuttu
ğunu bilirsiniz. Bundan maksut olan ga
ye arkadaşlarunızı haddizatında belki 
pek meşru olan bir takım haklardan 
mahrum etmekten ziyade aziz partimi
zin yüksek otoritesini ve alakalı arka
daşların şahsi şeref ve heysiyc1lerini ko
rumaktan ibarettir. Bunun da yüksek 
tasvibinize layık görüleceğini ümit ede
rim. 

!şte azi arkadaşlar, gerk proğram ve 
g~.rekse n.izamnameye konan belli baş] 1 
hukumlerı arzetmiş bulunuyorum. Di. 
ğer ufak tefek tay ve ilaveler hakkında 
ayrıca izahat verüp de kıymetli vakıt
larınızın israf edilmesine meydan ver. 
miyecğirn. Maruzatıma nihayet verir. 
k.en hepinizi hürmet ve muhebbetle se. 
lamlar, partimizin tektlmül ve inkişafın. 
da pek müessir birer amil olacaklanna 
emin bulunduğum bu layihaların yüksek 
tasbinize iktir•n etmesini temenni ede
rim. 



lngiliz - Fransız 
ve Sovyet paktı 

-~-

Bu hafta içinde akde-
üilmiş bulunacak 

PlşeJıar Küçüfı tsmaJI efendinin llatll'atı.. 
ANLAT AN ı Eczacı K. K. Aktq 

YAZAN: Dr. G. A-

Çeviren : Haşim Sami 

Osmanlı Saltanat ·Tarihinin ---~.--- -16- Kafasının içinde. ağırlığı bir granı iıl' 
le gelmiyen o mini mini guddenin - bO' 
yuna bakmadan - vücudumuzda ,,,,. 
düiü itler pek çok olduğundan onUD bO' 
zulmıuı insanın bqına haylice i§ler aça't 

Hem de o kadar küçük cüssesi içinde ar 

- BAŞTARAFI t iNCi SAYFADA -

Heyecanlı Bir Saf hası diğine göre İngilterenin Moskova sefiri 
Sir Vilyam Fips dün akşam B. Molotof 

Küçük Ismail Mısırda 
- 4 J - ile uzun süren bir muhaveresinde İngiliz 

- Müşterileriniz çok .•• Siz de el- buluşacağımıza dair verdiği sözünde tekliflerinin bazı noktalan hakkında 
&erinden kurtulamıyorsunuz... sebat edip etmediğini anlamak için Sovyet hüklimeti tarafından istenilen 

- Hayır, Kalyop .• Margi, Sir Ar- derin bir merak ve iztuap içinde- izahatı vermiştir. Diplomatik nıahfiller-

"iki düğün ve üç nikahta oynadık, avuç 
doluau altınla lstanbula d6ndük,, 

n üç kısmı bulunduğundan bunlardaa il" 
birinin gördükleri marifetler de baelr' 
başka olur. Bereket versin ki bu guddt' d 
nin sebep olduğu belli batlı hutalıkl-' 
pek nadir görülür, onlan bilmek ve eıtf' 
sana göre tethia etmek de ancak hekİll' 
işidir. 

flbaldi görmeğe gidiyorum... yim... de, bu müzakerelerin İng~ltere, .. Fraııs:a Geçenlerde yine ü.tad Sermed Muh-
- Fakat siz .•• Hepeinin de dostu- Netice, Sumer Palasın salonuna ve Rusya arasında Ant hır mutekabil tarın merhum Huana ait habralannc:lan 

tunuz ... Öyle değil mi}.. dahil olduğum vakit, kulağımı tırma- yardım paktının akdine müncer olaca - bahseden bir yazısı çikh. 
- Ben. Sir Artibalde Atık olaca- layan müzik seslerinden ve ortalığı ğı beyan edilmektedir. İ§bu pakt aşağı- (Hasan)a meşrutiyetin ilanından ne 

lımdan korkuyorum... kaplıyan başka bin türlü gürültüler- daki ihtimaller dahilinde derhal tatbik anladığı sorulmuş. 
N kad k ki b• d k f d ·· h" b" v edilecektir. b . - e ar ocaman ve ze ır en a am a mut ış ır agn sez- . . O da şu ceva ı vermışı 

d O 1___ _ı_ k d' . . . 1 - Paktı llilUl eden devletlerden bı- Vallah" . . • ıı~n a am... nun JUU§ıSmWL en ımı mıştım... . k d y d d y b" - ı azızım, meşrutiyet la 

pek küçük buluyorum... Ve ayni zamanda, biraz geçiktiği- nne ~§1 ogru an ogruya ır taar - olundu, ckalkın ey ehli vatan> dediler 
- Zeki lalan aınm&, o benim hiç min de farkına vardım ..• Artık dans ruz halinde, 

1 
d h han . b" . kalkhk, yerimize amatörler oturdu. 

L • • A k d ed'I . d V li h bal 2 - Bu dev etler en er gı ırı . h h al iı d fa noşuma gıtmıyor... r a aşı prens ı mıyor u.. e ote n meş ur - f d . iklMi . edilmiş lan Yıne mer umun ast ı n a. ve hna 
Semoviçi daha yakışıkh ve cazibeli konu da bomboştu ... Gece yarısının ~adın lan ıstka garantihalind 0 bir kaç saat kala tilkrük hokkuına tükU-
b 1 1. . l·kı . l k l hır ev ete rşı taarru.z e. k al .. l"k .b. O b h u uyorum.. nem ı serın ı erı, çıp a omuz an 

8 
d b ka hi b' ti . tihs 

1 
rür en s yesı ıp ı gı ı uzamış. u a-

oh b ad h . d "V. • k l t un an aş , ç ır garan ıs a . d b"I - , u arn er gır ıgı yerı ansızın ya a amış ı... t . lan b. d 1 t t akt . lın e ı e: 
lc:armalc.arışık ediyor ... Acaba, bu ev- Ve kadınlardan büyük bir ekseri- cdmemdış 

1
° ti dır b~v. c ~t~-1~1 ~-~ - Mübarek ... Keçi marka makara mı 

daklar • · k k"l' · · l d. c en e\' e er en ırıne, ıs ııuauue rı-~e yine ne fırıl çevuıyor} .. yet, artı çe ı ıp gıtmış er ı. t d'lm . . t . • . .. t d yuttun be ... 
· , · · kl F k aye e ı esını emın ıçın muracaa e e-

- Kıriatin bırak ..• Artık Margı- Kalorıler ve daha hır ço arı . .. a at k 1 pakt h""'-'!-•- . . tatbik Diyerek etrafında ve teeuür içinde 
M ·• ·· L'" M · A "bal l Se · b". ··k l d ce 0 una, u .. um.ıen yıne yi rahatsız etme... osyo o argı.. rşı t a rnovıçe uyu sa on a dil kt' toplu bulunanları güldürmüş ... 

Biz zanederim bu akşam Sumere rastlamıştım... ikisi haşhaşa vermiş- e p~~- ~r. d d 
1 

ti da, c ölüyü bile güldürür> diye bir ata 
· Mal b l • k" . . ] d IULu ımza c en eve er arasın H 1 ,_ bil -ı:ld" 

Ceceğiz... umya. U SODUDCU er, lÇ ı lÇlyOr ar 1... "hti b:ıli d akt h::ı_::ml . . t SÖZÜ vardır. aaan Ö Ürıı;en e g... uT• · h k b · f k ı yııç n e p u.-.u erının o o -
odur... Sernovıç da a uza tan enı ar matik bir şekilde tatbiki için erkanıbar- müıtür. 
- Siz de geleceksiniz de~il mi}·· etti: . A ... biye müzakereleri \'llkubulacaktır. İn - ** 

Artık dalgınlıktan vazgeçelım.. Ve - Oh .. Markı .. Ne ala .. Bu tarafa ·ıt R dak" üzak 
1 

Küçük Ismail efendi, hatıralarina Cle-
d ban 1 B . k 11 b ı· l t b" l"kt · v • gı c.re ve usya arasın 1 m ere e- vamla diyor kiı )'eni en şa ım. .. ız o arımızı, ura ya ge ın. .. ş e ır ı e ıçecegız. F da faal b' kild ... !~'- t 

. . k .1 akl re ransa ır şe e lŞLUiUL e - k ile b b 
•izin için daima açık bulundurmakta- Özür d~le~ek ma sadı e Y aş- miş, hatta bazı safhalarda en esaslı .rolii c O sene, umpanyam era er 
yız... . tım .. Her ıkısı de fena halde sarhoş.. tır Trabzona gittim. 
Ş~di Beykozdaki ahQAp evdeyim. Ve o kadar gürültülü bir surette israr oynamıF ş · M k firi B M BütUn kışı Trabzonda geçJrClik. He-

r- v ra.nsanın os ova se . acyar dık Çok 
C' vde yalnız başıma, alaturka yemek ettiler ki nihayet oturmaga mecbur ·r . ı..~~ .. n d'" .. l dün ır ..... "' men her gece oyun oyna · para 
,-. vazı esı "'"i4liA onmuş o up t~~- '"h k d k T b ~ ..ı 
tedim... Nohutlu pilav ve ızgarada oldum. lin sarayında B. Molotof tarafından ka _ ve ço~ ıo ret azan ı . ~ zona a•• 
pişirilmiı balık ..• Bana bunları kayık- Masanın üstünde ~ört bot kadeh... bul edilmiştir. Fransız sefirinin halk ko- ~~n tiyatro kumpanyuı bizim kumpanya 
cım Osman hazırladı... Artık gece.. F alkland garsonu çagırarak: miserleri meclisi reisi ile hariciye ko _ ıdı. O zaman vall bulunan cKadri be)'> 
Pençeremden eğilerek, uzakda, Kan- - Bizim viskiden getir, diye em- miseri sıfatı ile, bu ilk m.'üllkah idi bize çok yardımlarda bulundu. 
lıca sahillerinin ııral8:11~ ışıkl~n ar~- retti... . . • . . Bu suretle taarruza karp. bir baraj Bundan sonra artık yazlan lstanbulda 
eında Falklandlarınkını seçmıye ug- Sernovıç, buna ıtırazla dedı kı: t ki,,_ tuf 1 Uzak 1 _ _._ı_ ve kıt mevslmlerl de Trabzonda oyna-

k d . eş 1.Llle ma oıan m ere er a.n.u. v ad 1 . 'h im. 
raşıyorum... - Arşibalt... Ço rica e erım ... neticelenmiş sayılabilir. magı a eta usu ıtti az ett 

Ve güneşi batınciya kadar, adeta Sizin o içkiniz çok korkunç bir §ey... Bir yaz lstanbula geldiğim zaman ka-
liu fClllS gibi derin bir eeasizlikle ör- Ve Marki ise bir Fransızdır ... Siz ha- Paris 3 (A'A) _•Havas• ragözcü me§hur Yusuf efendi ile ortak 
tülü duran sağımdaki ve solumdaki na bırakınız... Bonnet ile Surlç arasında bugün öğle- oldum. Osküdarda bağlar başındakt yeni 
komfU Türk evleri, şimdi birer birer Ve garsona başka bir içki ısmar- den sonra yapılan görüşme, cereyan et.- yapılan tiyatroyu tuttuk. c Miltenevvtat 
uyanıyor, canlanıyorlar... ladı. .. mekte olan Fransız - İngiliz - Sovyet Revnak> kumpanyası adı altında tem-

Yıldızların yardımı sayesinde, Falkland razı oldu .. Gelen her iki müzakerelerine taalluk etmiştir. ailler vermeğe başladık. 
tahta kafeslerle örtülü şehnişinlerde şi§eden de kadehime biraz döktüm.. Fransız diplomatik mehafill, Sovyet Kumpanyamıza cambaz batı Eşref bey 
beyaz bir takını §Ckillerin dirsekleri- Ve kalanını onlara bıraktım... hükümetinin ne Londraya ne de Parlse ile maruf hokkabaz Şükrll bey de iltihak 
ne dayanmı§ bir vaziyette oturduk- Madam Falkland ve Mis Edite da- sefirleri vasıtasiyle henüz kat't cevabını etti. 
lanm fark ediyorum. Ve mübhem ir havadis almak istediğ~m vakıt vermedi$ini tasrih ediyorlar. Bu cevap Bu, fevkalade bir teıekkül oJmuıtı.~ 
bazı fısıltılar, gülüşmeler duyuyo- genç arkadaşından daha zıyade sar- pek yakında diplomasi yoliyle verilecek- Dügünün bir kerre .. lstanbulun en me-
tum... hoş olan İngiliz hiç cevap vermedi. tir. Zira Molotofun yarın söyliyeceği ruf komiği cAbdi>, en güzel ve en nam-

Kayığımin alaturka saat onda ha- Sade yüzünü ekşitti ... Prens ise. mu- nutkun Sovyetler birliğinin urnumt po- dar tantozu cPeron, en de~erli aktl5rü 
~rlanmasını emrettim.. tadı veçhile, bin dereden su getirdi.. litikasına taallQk edeceği ve müzakere- küçük Nuri, büyiik lama.il meşhur To-

Bu dakiltada boğazı baştan başa Ve nihayet yarım bir baş ağrısının ler hakkında sarih bir işareti ihtiva et_ dori, oantoz küçük ElenJ, Virjinl hep be
katetmek ... Ve o berbed yere gitme- onları evde alıkoyduğunu anlatmağa miycceği anlaşılmaktadır. raberdik .. Hokkabaz Şükrll beyle cambaz 
le mecbur olmak .. Kulak tırmalıyan muktedir olabildi ... Fakat büyük bir Aynı mahfiller, Fransa, İngiltere ve ba§t qref beyin bize iltihakı artık sırtı
aesler, gürültüler içinde çalkanan o söz kalabalığı arasında gizlenen asıl Sovyetler birliği arasında bil' prensip mızı yere getirmez hale koymu§tu. . 
menhus yerde vakit geçirmek .•• Bu mana çok müphem ve tefsire muh- anlaşmasının tamamen hasıl olduğunu Şöhretimiz Mllıra kadar uzamı§tı. 
mecburiyet, pek ziyade canımı sıkı- taçtı; Hasta kim} Hasta bakıcı han- bildirmektedirler. Mllmn Hidiv ailesine menaup bir za-
yor... gisi? .. Genç kadın mı> .. Veya genç Fransız - Türk müzakereleri de sonu- tın düğünü münıuebetile bize Mwra git-

Ayni zamanda canimı sıkan diğer kız mıL. Bunu Sernoviç de bilmi- na gelmiş ve Parisle Ankara arasında me teklifi yapıldL Tabit red etmedik.
bir cihet de ... Bosforu baştan başa yor ... lnadcı İngiliz ise, bu mevzua gerek Hatay meselesi ve gerek Türk • Komik Hamdiyi ve o zamanın methur 
kaplıyan derin bir sessizlik içinden, dair tek bir kelime söylemek iste- Fransız garanti paktı hakkında t~ an- kör Cevadın aaz takımını da aldık. 
lambaların, yıldız ziyası kadar sol- miyordu... laşma mevcuttur. l\tmakereler tali Bizim hepimizi huıuet bir vapurla Mı-
gun bir ışık veren küçük fenerlerin •• Bİ'J'MEDİ •• ehemmiyeti haiz bazı noktalar hakkında ıııra götürdüler. Mısırda saraylarda hu-
teıkil ettiği mini mini parlak benek- devam etmektedir ve hafta sonunda gc- susi mahiyette orta oyunu oynadım. Biz 
ler arasınd n dışarıya çıkmak ... Ve Arnavutluhta Jtalyan rek üç taraflı anlaşmanın ve gerek oraya yalnız bir düğün için gitmiştik. Bı-
birden bire sun'i, zevksiz bir aydın- l Türk - Fransız anlaşmasının kat'I olarak rakmadılar. lki düğün ve üç nikihta bu-
lık karşısında kalmak ... Bu vaziyet- f aa İyeti akdi beklenebilir. lunduk. Hepimizde maruf tlblr ile avuç 
ten de fena halde ürküyorum .. Ku- Roma 31 (Ö.R) - İtalyan kabinesi dolusu albn liralarla döndük. 
laklarımdan sonra gözlerimin de in- sabah B. Mussolininin riyaseti altında Moskova 30 (A.A) - İngiltere büyük latanbula avdet edince ifl C:laha genlı 
cineceğini düşünüyorum... toplanmıştır. Neşredilen tebliğe göre elçisi dün akşam Molotofu ziyaret etmiş- ölçüde tutmağa bqladım. Kumpanyamı 

Evet, çok rahatsız olacağım .. Fa- Arnavutlukta yol inşaatı içln mUtem - tir. Molotof kendisinden İngiliz - Fran- üçe ayırdım. Yeni bahçede Kahyanın ba
lcat bu rahatsızlığı göze almak ve mim krediler kabul edilmiştir. Arnavut sız projesinin bazı noktaları bakkuıda iında tuluat, Edirne kapısında orta oyu
mutlaka gitmek lazım.. . Eğer bu, •hükümeti» İtalyan otoritelerinin mU- lıahat istemiştir. nu, ve ıehzade baıında da dram oynıyor
mevsimin son balosu ise, Ledi F alk- sandesiyle, Arnavut müfrezelerinin Al- BugUn muvasal~t eden Fransız büyUk dum. Bu üç oyunun kadroları ayn ayn 
land muhakkak oraya gelecektir .... rikaya gönderildiği haberini tekzip et- elçisi derhal İngiliz büyük elçisiyle gö- idi. Dram kadroıunda Todori. Holıu. 
işte, onu görmek ve pazartesi günü miştir. rtişmüştür. Puzant. Çobanyan, Aşot, küçük Nuri. 

E-İ-l~R A Z A D ..... 
Büyük HALK Hikayeleri 
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ağladı. Hikayem bitince uzun ve hasretli Burada ancak beş gün kalabilirsiniz. Cin 
bir ah çekerek beyaz göksünü kabarttı. gelmezden bir gün evvel buradan çikip 
Ve o da bana kendi başına gelenleri an- gidiniz tl ki Cin size bir fenalık etme-
latmağa koyuldu. sin.> 

IFRtTIN SEVGtUSt Ben kızın söylediklerine sevinçle razı 
c Ben Abanoz adalarının şanlı Sulta· oldum. 

nının biricik kıuyım. Babam beni amca- Beni büyük daireye bitişik bulunan bir 
mın oğlu ile evlendirdi. Lakin düğün ge• hamam götürdü. Orada eoyunup yıkan
cesi iblisin oğlu, cinlerin en kana susa- dım. Bana misk kokulu terbetler ikram 
nuşlanndan bulunanı, beni gelin döşekin- etti, yemişler yedirdi. Sonra yorgun oldu
den kaptı. Havalara uçtu. Bulutların üze- ğumdan ıöyle bir yana yatıp dinlenmemi 
rinden gitti. Sonra bu saraya indi ve beni teklif etti. Ben yatarken bana tatlı tatlı 

buraya hapsetti. Bana yiyecek, içecek, ninni söyledi. Yavaş yavaş
0

uyudum. Her 
giyecek için ne lazımsa getirdi. Bu sarayı şeyi unuttum. Uyanınca güzel kadının 
da iıte gördüğün gibi benim için donattı. ayaklarımı oğmakta olduğunu gördüm. 
Cin h~r on günde bir gelir bir geceyi be- Oturup konuştuk. Yirmi beş seneden beri 
nimle birlikte sabahlar sonra on gün or- orada yapayalnız kalip kimse ile görüş
tadan kaybolur. Eğer bu on gün esnasın- memiş bulunduğu için benimle konuş

da bana bir ıey lazım olursa, fU kubbe· maktan çok lezzet duyuyor. Ve beni ora
nin dıvarındaki yazıların üzerine parma- ya gönderdiği için allaha şükür ediyordu. 
ğunı sürerim. Elimi yazılardan kaldırın- Onun sevdası tekmil gönlümü sarmıştı. 

. cıs ı _ _ 
c bu yerde daha fazla ne duracaksın, liyorsun. Buraya bir adem oğlu uğramıı 
gel de seni Cinin ıerrinden kurtarayım> da neye gizleyorsun. BUTaya gelen kim
dedim. Kadın gülerek celindeld nimete diT) 
ıiikret çünkü on gecenin biri Cinin ola- Kadın: 

caba dokuzu senin olacak daha ne lati- - Ben bu balta ile pabuçları hiç gör-
yorsun) > dedi. medi idim. Belki acele ile gelirken bunlar 

Likin aşk gözlerimi kör etmi9tl. Ben ötene berine takılmıştır da haberin yok. 
iaarr ettim. Hatta o red ettikçe ben kız· Dedi. 

dım. Nihayet Cinin çağırılmasına mahswı Lakin artık Cin dinlemiyordu. Kadı
bu yazıyı bu kubbeyi yıkayım da, Cin nın iki kolunu ve ilci bacağını gererek dört 
gelsin ben de şunu öldürüvereyim> diye direğe bağladı. cbana bu herifin ismini 
bağırarak yazıya bir tekme vurdum. Ka- veri> diye bağıra gökreye kadını döi
din acıklı bir sesle: . meie başladı. Kadının yürek yırtan fer-

- işte Cin geldi bqıma bir felaket yadlan kubbeyi çınlatmağa baıladı. Bu 
getirdin. Hiç olmazsa seni görmeden ıu- acı feryadı iıkence edilirken yürekler acı
radan kaçıver dedi. ın çığmşlannı iıitmemek için kulaklanmı 

Ben kaçarken acele ile pabuçlarimla tıkayarak kaçtım. Nihayet geçidin ağzın
baltamı yukanda unutmuştum. Arkama dan ç.ıkarak doğru terzinin yanına gel
baktım. Yerlerin açıldığını ve yerin di- dim .• 
binden korkunç bir divin yukan doğru Terzi o gece eve dönmediğim için çok 
yükselmekte olduğunu gördüm. Cin ka• merak etmiş kendisine bir teY anlatma
dına bağırıyordu: dan odama gittim. Odama henüz gir-

- Beni ne için rahatsız ettin} Sana 
ne oldu ki beni ağırdın) 

- Bana bir şey olmadı, ıarap içmeğe 
giderken ayağım kaydı, omuzum kubbe 
dıvarındaki yazıya süründü. 

Diye cevap vereli, fakat Cin yerde bı
raktığım pabuçlanmla baltayı görmUş-ca cini kendi önümde görürüm. Cin son Gece oldu, yanyana rüyalanmıza dal

defa yanıma geleli tam dört gün oldu. dık. Sabah olunca ikimizin de yürekleri tü. 

miştim. İçeri terzi geldi. Dışarıda bir ya
bancının beni beklediğini sabah namazı 
için camie giderken yolun üzerinde bal
tamla pabuçlarımı bulduğunu ve bunların 
kime ait olduğunu odunculardan öirene
rek buraya getirdiğini söyledi. Ben bu ya
bancının Cin oldulunu anladım. Yüre
ğim fena halde çarpmağa baıladı. Birden 

Tekrar gelmesine daha altı gün kaldı. sevinç ile dolu olarak uyandık. Ben ona - Hain kadın diye gürledi, yalan ııHy- bire odamın zemini 

Külhanyan. bUyük lmıail. ş.hinyu var· 
dı .. 

Bize dram cihetinden rakip vaziyette 
olan Manakyan kumpanyumda ise Alek· 
ııanyan. Binemeçyan, Matosyan. Ahmet 
Fehim, Ahmet Necip, Gazmiryan. Yer· 
vant Papazyan oynayorlardı. 

Manakyanın repertuvarlan aynen biz 
de oymyorduk. 

Bu oyunlar içinde o devirde pek tutul
muı olan Simone Mari. Ekmekçi kan. 
Mecnuneler tabibi, Jak Varley, Balmwn
cular, Rokambol gibi oyunlar vardı. 

Oç kadromun aktörlerine her ay üç 
yüz elli "altın maq verdiğimi bilirim. 

Yaz geldi mi ıehrin aayfiyelerlnde tur
neye çıkar, Göztepede cMarnu da Ham
di ile orta oyunu, Kadıköyünde KUfdili 
tiyatrosunda Abdi ile tuluat oynardım. 

Nihayet baktım ki Uç kumpanyanın 

idaresi, bir koltuia Uç karpuzun sığması 
gllç ve yorucu biT feY··· Mecbur oldum, 
dram kısmını bıraktım .. 

Orta oyunu ile tulGat. birbirlerine ya
kın şeylerdi. Dram kadrosundan '.f odori, 
Külhanyan, Puzaut. AJud, biiy{ik lıımail, 
küçük Nuri tulUa.t sahnesine geçtiler. Ho
lu, Şahlnyan ve Çobanyan da Minakyan 
kumpanyasına döndüler. 

- Bl'J'HEDJ •• 
= 

Bir tayyare kazası 
Lubll.n,31 (AA) - Kont Stanlslas 

Zaınoyski ile kont Jean TyszkieWioz 
bugün bir tayyare "kazası neticesinde 
o1müşlerdir. Her ikisi de bir turizm tay
yaresile Lublln eya~tinde kain Mied 
zyrczdki malikAncsinde Kont AncL""e Po
tockiyi evvelki gUn ziyarete gitmişlerdir. 
D!in ayn! tayyare ile hareket ederken 
tayyarenin kanadı bir çite çarparak kop
mu~. Buna rağmep tayyare 100 met
r• kadar yükselıxı.iş, fakat biraz sonra 
civardaki tarlalardan birine dUşmüştUr. 
Tayyare parçalanmı~ ve içindekiler l>l
mtlşttıl\. 

----.---
lndianopolis 

otomobil yarışı 
tıidlanopolls, 31 (A.A)- Wilbur schaw 

500 millik bir mesafeyi saatte vasati 
115,035 mil .sUratle 4 saat 20 dakika, 
47,41 saniyede katebnek suretiyle 24 ün
üc tndlanopoU. otomobil yarışını kazan
mıştır. 

Y~ı 150,000 k.l§l syretmlştlr. 
Jimmy Snyder ikincf, Berger UçUncO, 

Ted Horu dlSrdüncll ve Baba beşinci 
gelınişlerdir. Müsabakaya 35 klşl iştirak 
etmiştir. 

Yarış esasında mil.sabıklardan Roberl
.ın arabası atef almıt olan Swan.son'a 
çarparak kapaklanmııtır. Robertahı ar
kasından gelınkt. ola Chet Willer, ara
ba.!mı zabtedemlyerek Roberts'in ara
basının üstüne dilşnüştilr. Roberts beyni 
sarsıldığı için derhal ölmUıtür. 

Swanson ile Willer ağır surette yara
lanm111ardır. 

Buna karşılık - ehemmiyetli bir haf' 
talık meydana getirmeden - lüzumu#' 
dan ziyade gayret göstererek fazla hol" 
mon çıkardığı yahut, akıine, horınoıı• 

azalttığı daha çok görülür. O zaman ir 
sana hastalıkla sağlık aruında bir ~ 
verir. Ehemmiyetli olmamakla berabef• 
ufak tefek rahatsızlıklara ııebep olur. lo• 
san bunlan bilirse rahatsızlıkların büyilk 
bir hastalık alameti olmadığını anlat· 
meraktan kurtulur .. 

Fazla hormon çıkarmağa; çocukluk· 
ta başladığı bile olur. Çocuğun kollaı1 
ve bacakları başı ile pek nisbetsiz olarak 
uzar, uzar. Adelelcri o hızla gerginler 
mediğinden uzun bqylu çocuk bir taraf
tan da cılız kalır. Böyle çocuğu besleyip, 
büyütmek de pek güç olduğundan son'1' 
nun ne olacağını sormağa lüzum da kıJ .. 
maz. Bundan dolayı, ipofiz guddeaindeıı 
fazla hormon çıkararak doğan çocuklr 
rın çok mu, az mı olduğu da bilinemez. 

Fakat büluğ ya§lnda bu hormonu faz

ı~ çıkarmağa başlryanlar haylice vardır. 
O yaıta birdenbire hem uzayan, hem d• 
irileten gençler böyleleridir. Boy uzun• 
luğu ve cüsse iriliğ erkeklerde daha zi.o 
yade yakl§bğından olacak. bu hal erkek 
çocuklarda daha çok görülür. Vücudun 
iri olması bir kusur sayılamazsa da, hor
monun fazlalığı ba§ka marifetler de gör 
terir: Sık sık baı ağTılan, gözlerde bo-o 
zukluk. Bu hormonu fazla olan delikanlı 
ise biraz köse olur, kızlarda da aksine. 
biraz sakal ve bıyık terler .. Dikkat eder
seniz gençlik fikirleri yaşı ile pek müte
nasip olmadığını anlarsınız. Y 8§1 arttığı. 

vücudu irileştiği halde fikirce hatti ço

cuk gibidir. Günü gününe uymaz, kendi• 
ni övmeyi sever, fakat çalışmakta istek• 
siz. işlerinde kararsızdır. 

Hormon fnzlalığı bülGğ yaıından son• 
ra havlarsa en mühim alameti ellerin ve 
ayakların büy\imesidir. lnııan haylice de 
sinirli olur, fakat hormonun fazlalığından 
mı, yokııa otuz yagından. bazılarında elli 
yagından sonra bile. pabucu büyütmei• 
mecbur olduğundan mı). Bu zamanda 
öylelerinin nef ealerinde kuvvet olduğuna 
inanan kalmadığı ic;in sinirli olmakta hak,. 
lan vardır .• Bu hal çok defa soya da ge
lir .. 

Demek ki ipofiz hormonunun fazlalı
ğına alamet daima iriliktir. Bunun yanın· 
da bqka alametler pek de ehemmiyetli 
sayılamaz. 

Hormon lüzumundan az olduğu va
kitte de İnsanın vücudu küçük kalacağı• 
nı, tabii, tahmin edersiniz. Cüce kallllll 
olan kinueler bu hormon kendilerinde 
pek az olanlardır. Ancak bazılarında hor
monu azaldığı o dereceye varmadığı içhı 
onlara cüce denilemezse de boylan, el
leri ve ayaklan ufak tefek kalır. 

Böyle ufak tefek, hatta mini mini ol
mak da bir kusur sayılamamalda beraber, 
ipofiz hormonunun azlığı çocukluğundan 
daha ziyade marifetler gösterir. Bir kerr• 
büyük bir halsizlik, insan kendini dalına 

Seyircilerden iki klşl de yaralanmıştır. 
yorgun duyar, yemeğe ~tabı azalmua 

da olan korkunç çukurdan ~llthiı bir bir şey değil, fakat bütün iılerinde İstek• 
Cin çıktı. Bent tutunca göklere ytikseldi. siz kalır. Arada mada iç sıkıntısına tu• 

Bulutlar üzerinde uçtu, sonra saraya ka- tulur, melankoliye bile düger. Sık sık ve 
dının yanına getirdi. Kadını çok döv- pek çok terler. Hafızası zayıflar, zihnini 
müıtü. Kadın baygın bir halde yerde ya- güç toplar, iki gakağında sık sık gelen 
tıyordu. Kadın o kadar işkence edildiği ağrı, bazı günlerde ıiddetlenir. EH boı k .. 
halde iamimi cine vermemifti. Cin benim lınca uyku bastırır. 
ismimi odunculardan öğrenmiıti. Kadının Bu haller, ipofiz hormonunun azlığı 
o halini görünce, kalbimin acıdan don- büliiğ yaşında baıladığı vakit.. Daha son
duğunu duydum. Onu o halde görmek- ra, on sekiz yaşından sonra, başlarsa el
tense bin defa ölmeii tercih ederdim. ler ve ayaklar küçülür, diyeceksiniz. H.-

lfrit beni boynumdan tuttu. Kadına yır, onlar küçülmez de bütün vücut za• 
döndü: yıflar .• Hormanun böyle sonradan azal.. 

- itte ae'•gilini getirdim. Al bakalım. 
Diye bağırdı. 

Kadının söz s3yliyecek hali kalmamıt· 
b. Baygın ve zayıf bir sesle ancak c ben 
bu adamı ömrümde görmedim> diyebil

di. Cin kudurda. Bu kadar itkenceden 
ıonra da doğruyu aöylemiyccek misin 1 
diye haykırdı. Kadın cdoğruyu ıöyliyo
rum> diye cevap verdi. Cin kılıncini çe

kerek, cMadam ki bu adamı tanımıyor
sun, o halde ıu kılıncı al bu adamın ba
tını kes bakalım b Dedi. Kadın kılıncı 

eline alarak bat ucuma ıürüldendi, eli 
yorgunluktan, Cinin istediiinl yapmak 
istemediğinden dolayı titreyordu. Bana 
hem acıyan, hem acıtan bir balcııla bak· 
tı. Bu bak11 yürefimin tl en gizli yerine 

muı kadınlarda daha çok olduğundan 
buna tam da modaya uygun bir miza.q 

demek hatıra gdirse de, ne çare ki vü
cut zayıfladıkça saçlar dökülür, kaşlar 

dökülür. dişler dökülür. Bunlann hepli· 
nin yerine ya takması veyahut yapmaaı 
bulunursa da bu mizaca gene dostlar ba
şına denilemez, çünkü o hormonu sonra
dan azalan bayan yqına göre daha yaz 
mevsimindeyken belki sonbaharına eritir. 

G.A. 

---=:---
Ciano Fransız sefiri 

ile konuftu 
Roma 31 (A.A) - Kont Ciano, dua 

ö~leden sonra Fransız sefiri Fran 11 

' • 
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Hiristidi hayrette kaldı 
."Sen hele şu 

gibi şarabı 
bal 
bir 

gibi 
iç te 

kızın 
öyle 

elinden bal 
g6rüşelim, , 

- Ulan Sebastıyano .. Y okıa mesleği çok iyi bilir bir adamıın .. 
- Neden be Hıristidi} değiftirdin mi~ 

- Galiba bu gid iıle öyle olacak .. 
- Neden) 
- Çünkü sen eHni hareme de uzattın . 

- Öyleya.. Hizmetine bakacak olan 

Marinadan mahrum kalır kalmaz.... Ve 
derhal yeni birisini buldun. Alimallah 
senin yerinde ben olayım, afaHar kah-

Pehlivan yakısı 
- -tr-

Y4zan: ECZACI KEMAL K.AKTA.Ş 

iBRA 
PEYGAMBERLER TARiHiNDEN 
······························:::.:_·~~·································· 

Sodom ve Gomorre 
G6k yüzünden yafan ateş ve kükürt yağmuru 

altında tamamen mahvolmuştu 

Kadın 
••••••••••••••••• MODA • ••• 

Topuk ve güzellik 4. 
--&- 4,76 

Yaz, kır, deniz, Pli.j mevsimidir. K.S,25 
dının daha fazla açıldığı, ııüzelliğini d 
ha çok meydana çıkardığı mevıtim. Ki 
tın tuvalet vücudun sade Elbise dıpn 
kalan kııımlarına münhasır kalabilir. Fa 
kat yazın, deniz ve pli.j kadını vücudu 
nun her parçaıiyle meıgul olmaia mcc 
bur eder, bilhaısa ayaklariyle. 

Bu yakıya neden pehlivan yakısı deni!· 
~ir. Otuz senedir eczacıyım, buna 
akıl erdiremedim. Yakı demek kurşun
lu sabun demektir. Bir kısım mUrde • 
senk bir kısım iç yağı bir kısım zeytin • 
yağı iki kısım su ile bir kazana konup Eve gelirlerken şehrin ortasından geç- rek dışarı çıktılar. Onları bu halde gö- Ayakların , tenaoüp ve güzellik bakı 
güzelce kaynatılarak mürdesenk ile mu· meleri )Azımgellyordu. ren halk feryada başladı . mından en mühim kısmı topuklardır. BuJ 
amele edilirse kazanın üst kısmında su- Geçtikleri yolda böyle güzel delikan- - Ey halk.. Gördünüz mü? Bu Lut günün modası topuklarır. güzelliğine çol 
Iu kıvamda bir hamurun yüzmeğe baş- lıları görenler Lutun kızlarına · bunca zamandır içimizde oturup cadılık, kıymet verir Kısa bir eteklik altındakı 
ladığı görünür, bu hamura Magdelon _ Bunlar kim? ,ihirbazlık ederdi. Bununla kani olma· topuk vücudun zarafetini, yahut ağırlı 
hamuru denilir. Usulü dairesinde hamur Nereye götürüyorsun? dı , yanına üç cadı oğlan dah.ı getirdi .. ğını ve çirkinliğini derhal gösterir. Filh 

Zavalla Marinayı palas andıras, hem de 
üıtelilc. bizim battaniyeyi de feda e erek 
k:odeae gönderdin .• 

kazandan alınır, hemen kuruyarak taş Diye sordular. O da: Bizım ulularunızın gözlerini kör etti. kilca kalın bir topuğun ~eklini değiştır -
rım. 

1 
ki • b • kesilmemesi için üzerine nebati kükürt _ Babamın misafirleri, bizim eve ge· Hepinıizi da böyle edecek . Ne duruyor- mek, ona yeni bir biçim vermek çok zor E-

- E.. Doıtu'." .. Her fey a ışı ıga aıı· el-ilir, derhal kalay yapraklar içine sa· Jiyorlar .. , sunuz., Evini barkını yıkalım viran ede- du• Fakat topuğun şeklini bozan sebep 
Hıristidi yerinden ııçradı: lı ... Hele sen hır prap daha yuvarla ha· rılarak ağzı kapalı şişeler içinde sakla· Dedi. Bu haber yıldırım sUrati ile şe- Um. Lutu kaUedelim.. •ellülit denilen haıtalık deiilse topclr. 

kalım ... Hey ... Muhafız ... Çabuk muhte· nır, icap ettikçe bu hamurdan çıkarılır, hir içinde yayıldı. Lut, bu sözleri i itine > hem kendi ha- biçiminde bozuklulr.ları tashih daima ka kil 
rem başvekile kendi elinle bir kupa ıarap bezler üzerine sürülerek taze taze yakı (Bu gece Lutun evine ne hob oğlanlar yatından korktu he:n eh halkın dedıği bildir. Doktorluğun ıellülit ismini verdiğı rl 

- Bunu sana kim ıöyledi .• Dedi. Ben 
de buraya sana onu haber vermeğe gel
miıtim. Sen Marinanın nuıl bir mal ol ... 
duiunu biliyor musun) 

daha aun... elde edilir. Yakıların hamurlarına ilaç gelmi.ştır. Onları alalım ve eğlenelim ... ) gibı evine gelen mısafırlerin sihirbazlı· bu hastalık topuk ve civarındaki hücre- g. 
Marina, elındeki yiyece tabaklarını dan k kt 1 ilave edilerek ilAçlı hususi yakılar yapı· dediler gm or u. erin yağlı bir madde ifraz etmeainden u 

- Bilmez olur muyum hiç .. Enfea bir 

ınal.. Daha uzaktan insanın aizının ıu

yunu a.ltıttrrıyor .. Hani onu eğer hapi.aa
neye göndcrec.eiin yerde bqka yere 
gönderoeydin muhakkak göz koydun 
derdim. 

- Sebaatiyano .. Sen hep itin alayın· 
d..,. Halbuki vaziyet çok ciddi. 

- Hıriatidi . . Ben hep işin alayında 

olarak ciddi itlerin usta11ndan geldim .. 
Sen hep incir çelı:irdeii doldurmaz itlere 
ehemmiyet vere vere en mühim itleri 

ihmal ettin. 
- Y oksa c!"ki defterleri tekrar aı:a ... 

alı: mryız ) 

- O kadar eskiye gitmeğe lüzum yok. 
Açacalc olduktan sonra en yenisi ve t•-

ı:esi var. 

masanın üzerine bırakarak bu emre ita· 
at etti ve kendi elile Hıristidiye bir kupa 
şarap daha verdi. Sonra, Sebastiyanonun 
hir göz işareti ile Hıriatidinin arka tarafı· 
na geçerek sCllİzce soyunmağa ha ladı. 

Sebastiyano: 
- Dostum, dedi. Şarabı içtin.. Ali· 

yet bal olsun .. Şimdi artık rahat raJ.at 
vuiyetini yapar ve öte dünyaya göç 

etmeie hazırlanabilirsin. 
- Neden~ Ne söyl.iyorsun) .. 
- Ne malUm İçtiğin ~arap Z('hirli de-

ğil... 
- Hıriıtidi bir kahkaha ıavurdu : 

- Amma yaptın ha .. Dedi. Ben aana 

sarayda ve sarayın hareminde ı:ehir teh
likesinden bahaederken bu zehirin kadın 
elile olan tehlikesini aöylemiotim. Ve yi· 
ne aöyliyorwn. Emin ol Sebutiyano ... 
Ben bu sarayda ve hatti. imparatoriçenin 

elinden bile - birak ki zavallı kadın öldü· 

lır. Bunlardan pehlivan yakısının hamu· Diğer taraftan Lutun kızı önden kop· Cebrail, Lutun korktuğunu gonmce ibarettir. Bu hastalık kadınlar arasında a 
runa Kunduz böceği ile güzel avret otu rak eve geldı ve babasına misafirlerin hemen yanına yaklaşlı . Kendisini ve ar- ıık ıık görülür. lr 
ve ı;aire konur. Adındaki pehlivanlık her geldiklerini haber verdi. kadaşlarını tanıttı. Haatalığın teşhiıi ve tedavioi tamam•l< k 
halde terkibine giren güzel avret otunun Lut, gelenlerin fevkalAde güzel deli. - Korkma ya Lut.. dedı. Biz Tanrının bir doktor itidir. yalnız topuklarınızda ı 
&dına caka satmak için olsa gerek, ben kanlılar olduğunu görünce izzet ve ik- habercileriyiz .. Bu kavmin şerrinden se- bir ağrı hiuettiğiniz vakit ilk yapac.ığt Ü 
kendi hesabıma bu pehlivanlığa başka ramla karsıladı. Fakat aynı zamanda kal- ni kurtarmağa geldik. Onlardan sana as- nız it topuğu baş parmak ile tehadet p r 
ınilna veremedim. bine bir Üzüntü çöktü. !il bir fenalık gelemiyecektir. Gece biraz mağı aruında 11lcmakbr. Bu sıkma cana· e 

Bu kavim elbette ki bu giızel genç. ilerledikten sonra karını ve kızlarını al, oında 9iddetli bir ağrı, iğne batınlıyor-

y en İ Barem pro- !eri onun yanında ve evinde bırakmaz· buradan çık, sakın dönüp arkanıza bak- mut gibi bir 11zı hi11ediliıi. yağ guddelen- • 
!ardı . mayınız . Biz Tanrıdan aldığımız emir nin fazla çalııtığını, sellülitin başladıiını 

k I • o Netekiın biraz sonra kapının önünü üzerine bu asi ve ahlAksız kavmi yok gösterir. Akai ta.kdirde topuiun te1r.1ioi • 
son şe 1 n ı kU§Btan halk: edeceğiz. . . bozan sebepler, yorgunluk, kan bozul>· 

1 - Ya Lut.. misafirlerini bize teslim Lut bunun üzerine hem.iz evlenme • luğu, mevzii yaiJanma gibi teYlerdir. Boa 
a m ıştır et... miş olan iki kızını ve kltırlerden olan takdirde güzelliğini kaybeden topuklar• 

_ DAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE _ Diye bağırıp çağı.rmağa başladılar. karısını aldı, Sodom şehrinden çıklı. la eaki zarafetini vermek için yapılacak 
· f 1 ini · · · · d ··'-1-- KarL•ma ve kızlarına arkalarına do··n- t db' \ 1 d başlanmıştır. Bugün bir arada olan oda- Lut, rrusa ır er evmın ıçın e ..........,.. e ır er tun ar ır. 

tar aynldıktan sonra İstanbul, İzmir, ken dışarıda gürültü, kıyamet kopuyor: memeleri için sıkı sıkı tenbih etmişti. Fa- 1 -Topukları ovmak.. Ellerinizi ,-üJr.. 
Ankara. Samsun, Adaıında sanayi odası. - Ellx-lte ol oğlanlar taşra çıkar.. kat karısı bu tenbihi tutınadı. Yolda gi- sek dereceli kolonyaya batırınız. Topuk-
tcşkili\tı kurulacaktır. Feryadları yükseliyordu.. derkl'ıı arkasına baktı ve bakar bakmaz lannwn kenarına koyunuz. Baı parmak 

Ankara 30 (A.A) _ Cümhuriyet halk Lut, naçar vaziyette kalınca onlara da taş kesildi. ve şehadet parmağından başka pannak-

• 
ıesı 
• 

- Tazesi ve yenisi dediğin Marina 
meselesi .. Anlıyorum. Fakat Seba1'tiyano 
sana büyük geçmiş olıun .. be h"taben Bir rivayete 1 ~1·e Lut yalıuz karısı ile ı b""k" ·· v ki b partisi şinci büyük kurultayının top- ı '. 0 annızı u unuz. e topu arınızı aı ve 

artık bir kupa şarap içmeğe tövbe ede· v · b d da ded" B kızlarını dc"il, kendisine tabi olanları da h d ki ı · · lantısı vesilesiyle kurultay başkanlığına - azgeçın u sev a n.. ı . u o fe a et parma annız a ıyıce ovunuz. 
- Neden HıristidiL 
- Ben sen.in yerinde olıaydım ıiın-

diye le.adar o güzel kızın elinden naıd 14 .. 

rap içtiğimi düoünür ve tüylerim diken 
diken olur. 

-Neden) 
- Nedeni var mı beL Kaltak elinde 

ceğim . 

- öyle ise bu tövbenin şerefine birer 
prap daha içelim.. . Hey Marina.. Hay
di yavrum bize yine kendi elinle üçüncü 

~arabı da ver ... . 
(Marina) ismini duyunca Hıristidi ye· 

rinden 11çradı .. Hele karşısında tam de· 
kolte kıyafeti ile Marinayı, biraz evvel 
kendi elile yakaladığı, bağladığı ve ha· 

villlye t, kaza ve diğer merkezlerden ol· gelenler benim ınisafirlerimdirler. Misa. oradan çıkarmış ve beraberinde götür· Yalnız bu ovmayı masaj yapma klin · 
si d k m;;<lü. ınak üzere kurultaya sevgi ve bağlılık lirleri sizlere nasıl te im e eyim i on· ..., den ziyade parmakların hamur yuiunır 

ve muvaffakıyet temennilerini bildiren !ara fenalık ve kasdedeceğinizi biliyo. (Ol vakıt Taru·ı Sodom ve Gomore lr.en ve çimdiklerken yaptığı harek.tlerl< 
200 den fazla telgraf gelmiştir. nım. Benim yetişkin kızlarım var .. Hiç üzerine semadan kükürt ve ateş yağdır- yapmalıdır . 
Bunların dışında olarak yine bazı yer- biri erkekle beraber olınamıştır. Dilerse- dı. Ol şehirleri, bütün ı;ahrayı ve bütün 2 - Bu masajdan sonra topulr.lannızı 

!erden ve eşhastan mahalli kongreler ta- nlz onları size teslim edeyim. Fakat mi· halkı V t! yerin nebatatını harap eyledi, 4 • 5 dair.ika ıoiuk suya batırınız. (So
rafından izhar edilerek kurultaya tevdi safirlerirne el uzatmaktan fariğ olun . ve Lulun zevce.si arkasına baktığı için ğuk su derken ısıtılmamış suyu kasdedi

edilmiş bulunan dilekler haricinde kal- Allahtan korkunuz... bir toz ıni'.ldu oldu. Ve sabahleyin ol yorum : buzlu suyu değil) yahut da to-
ölüm ta§ıyor.. Baıvekili de, İmparatorİ· 

çeyi de öldüren odur. Muhakkak ki düt · 

manlarımızın elinde llet.. f.ier hemen 
yakalayıp hapiaaneye ııöndermeoeydim 

muhakkak bu gece ik im izi de aldürecek. ... 

mış bazı istekleri mulazaınmın telgraf- Lutun kavmine karşı bu suretle hita- yeı•den bir külhan dumanı gibi çıkan bir puldarın ovdujiunuz kıaımlanna bir çey· 
pİsaneye gönderdiği kızı gördüğü zaman lar gelmiş bulunmaktadır. hı hem kuranda hem tevratta mezkllr. dumandan gayri nesne kalmadı. •Tev· rek aaat kadar ıoğuk suya batınlm,. her· 
az daha çıldıracalctı. dur. r • t; Kitabı Tekvin - On dokuzuncu bab- lerle kompre• yapınız. Bundan aonra da 

- Bu ... , Bu .... Ne demek~.. "ugoslav nat'bt' Fakat Lutiler bu sözleri dtnleınedi • Ayet: Z4-Z7) ayaklarınızı kalın ciltli bir kitap, yaJ.ut 
ti. .. Diye mınldandı . Seba•tİyano bir taraf- ı 1 J +_,._ tarihi · L t b ti So b k er. .,....,,. erı u un u sure e • ıert ir yastı üzerine koyarak hafifçe 

Sebutiyano bir kahkaha ıovurdu. tan gülmekten kasıklarını tutuyor bir ta· Elbett ki l il · l b. \im d G red -U.ı..tan Jc.ald V • :-- - e o ç og anı tz.ıı tes oın ve omo en a,. .. u.u..u:ı.. sonra arınız. e bir çeyrek saat kadar d• 
- Y•manoın be Hıriatidi .. Dedi. O raftan da: B • B [' d gerektir. İbrahim peygamberin yanına gittiğini ve bu ıuretle durunuz. ugun er ın e mera-

halde ikimizin de ölümden kurtulmamız - Sen hele ıu yemini boz ve bu güzel Diyerek Lutun kapı.sını kırdılar ve av- onunla birlikte ömrünün sonuna kadar 3 _Eğer fazla yol yürümek ve yorul-
terefine birer ıarap yuvarlıyalım. Hey ... kızın elinden fU b.I gibi rabı ıç ... Dedi. simle karşılanacak !uya dahil oldular. kaldığını yazarlar. malı: yüzünden topuklarınız ıiımit ioe bu-
Bakaana ... Nöbetçi!.. Baka.hm öldürüyo! mu yoksa yaıatıyor _ BAŞTARAFI 1 lNCl SAHİFEDE _ . - Konukların gibdu!if oglanlar var Tevrat tse bundan >oru'a ve Luta ait nun çok kolay bir ilacı vardı. iki &di 

Kapı açıldı . mu .... Ondan aonra sana anlatacaklarımı karşılanacaktır. Ziyaret resmi mahiyet- ıken kızlarını ne edelim... olan vakayı büsbütün ~ka bir sekil- mutfak tuzunu bir el tası dolusu soğulı: 
Etikte genç muhafızın &ölgesi belirdi. anlatayım .. . tedir. Dediler. Aciz ve naçar kalan Lut: de tasvir eder. ıuda eTİtiniz ve kocaman bir aün&eri bu 
Sebaatiyano: •• BİrMEDİ •• Alman gazeteleri bu ziyaret münase· - Ah .. dedi. Eğer benim sizlere yeter •• BİTMEDİ •• suya batırarak maoaj yapınız. 
- Muhterem batvekil hazretlerine vo betiyle Yugoslavya hakkında takdlrklr kuvvetim olsa idi elbette hakkınızdan 4 - Eğer sabahları vaktiniz müaait-

bana ıarap ver... Dram m 1 yoksa bir lisan kullanmaktadırlıır. gelirdim. Ve o zaman siz bana böyle ede- N t ı· t .. ayak parmakları üzerinde durarak on 
Dedi Odada yanan tek mumun iıığı DANİMARKA • Af.MANYA mezdiniz. Ne çare ki s izlere ili.netten baş- a 0 SOS Ya )$ defa topuklarınızı kaldırınız ve her topuk 

içerisi loş karanlıktan tamamen kurtarma· k O ffi ed i mi ? Bertin 31 (Ö.R) - D.N.B. ajansı şu ka yapacağım yok.. k d kaldırışınızda ıüratle birden ona kadar 
dıliı için Hıristidi muhafızın yüzünü fark tebliği neşrediyor: Ve böyle söyliyerek ağladı. OngreSJO e sayınız . 
edemedi. Esaıen ona ehemmiyet bile - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - Raylı hükUmeti ile Danimarka hUkil· Havluya dahil olanlardan üç kişi mJ. 5 - Terliklerinizi ııiydikten sonra 

d başl ••tır ti d b' de pakt safirle · klı bul dukl d "' Paris 31 (Ö.R) - Nanl Sosyalist kon-vermediği için ,üphelenmemişti de.. en am~ • me arasın a il' a mi tecavüz 1 rın sa un arı yere 0 o· mümltün mertebe ayak burunlarına bu· 
Marina, doldurduğu gümüı kupalar· Ciano ailesine ait olan telegrafo gaze.. akdi için cereyan eden müzakereler ru yürüdüler. İçeri girdiler ve sevinç- gresi Blum ve Pol For temayüllerini uz. m k ıuretile, ev iılerinizi görünüz. Bu ha-

dan birini Hıristidinin birini de Sebasti· tesi, bugün dört sütunluk bir makale müsbet şekilde neticelenmiş ve ademi le üzerlerine saldırdılar. Alıp götürecek- !aştıran bir karar suretini büyük bir ek- roket yalnız topuklarınızın güzelliğini te-
neşret~ir. Bu makale, cKorsika dra· tecavüz muahedesi bu sabah hariciye lel'di, >eriyetle kabul etmiştir. min etmekle kalmaz, aynı zamanda kar-
ınının son perdesi• Unvanını taşımakta- nezaretinde hariciye nazırı Fon Ribbent· Bu sırada Cebrail, bu üç kişinin yüz. nınızda teşekküle ba Jıyan yağları da eri· 
dır. rop ile Danimarka sefiri arasında imza! l e ı-ine doğru kuvvetlice üfürdü. tir 

yanonun önüne koydu. 
Scbastiyano: 
- Bak bakalım dolapta yiyecek falan 

ne var .. Onlardan da getir .. Bu gazete, ezcümle Korsikanın en so- edilmiştir. Bu muahede iki maddeden o lnda üçünün de gözleri kör oldu. Her nevi Bir tırnak vasati olarak haftada bir 

nunda zaruri olarak büyük Italyan aile- ve bir imza protokolundan ibarettir., Kur'anda (Biz onların gözlerini kör Resı"m ve Afı'ş milimetre uzar. Onun için haftada bir de -Dedi. Muhafız .bu emri de iFa için odad 
nın nihayetine doiru gitti. 

Hıriıtidi: 

- Vallahi Sebastıyano, dedi, ıen iıini 

sine kavuşacağını ve zulüm ve itisaf ile Paktın imzası Avrupanın emniyet vel ~yledik) suretinde olan ayet te bu vaka fa •abah tuvaletinden onra yak tırnak· 
tarihi hukukunu iptal edilemiyeceğinl sulhu için mühim bir hizmet teşkil et· ıçındir Müracaat : YEN! ASm idaresi.. !arını eğelemek lazımdır. Ayak tırnak-
yazmaktadır. ınektedir. Bunlar gözlerini tulal'ak ve sendellye- 1 !arını kesmeden veya eğelemeden evvel 

Büyük tarih ve macera romanı 
- 168 -

Mı.stufle e '"velden hazırladığı düğüm· Suzan elinı uzattı. 
lü katin bir ipi Faribol ile Krizostomun Bu eli göz yaşları ıle ı.siatan Faribol : 
bulundukları yere sarkıttı. - Ah .. Diye homurdandı .. Sizi bu ha· 
Beş dakika sonra ölüm hunsi ağzın • le koyanların vay haline! .. 

da Faribolun eskim.iş bir foter sapka ta-! Suzan, onların ancak duyabilecekleri 
ı;ıyan başı gözüktü. 1 bir sesle : 

Eski haydut kuvvetli bir kol harekeli _ Mösyö Faribol, dedi.. Eğer Mon· 
ile kendini yukanya çekti ve içeriye al· senyör Luiyi kurtarmak için Cenabıhak 
!adı. l •ize yardım ederse siz de onları affedi· 

Kuyrugun kopsun Mistufle efendi, niz .. 
dedi .. Burası Adamakıllı bir dans salo- Faribol itiraz etmek isledi .. Fakat Su· 
nu .. Burada güzel adam sıçratılır.. zan devam etti : 

Mistufle cevap vermeden onun kolun- - Her türlü intikam hissini unutu· 
dan tuttu ve ölmek üzere bulunan Su· nuz .. Çllnkü 0 zaman asıl gayeniz olan 
ıı1111n yanına sürükledi.. Monsenyör Luiyi kurtarmak isini. ta-

Faribol hemen Suzanın yanı "···-a mlı ~· ma yamazsuuz ... 
dız çöktü.. Suzan artık can çelru;iyordu. 

- Bizi aHedüıiz., Diye ağlaınağa bat- Faribol ve Mistufle, diz çökmüşler, 
ladı.. Evet .. Biz bir serseri .. Birer hay- sessiz sessiz aglıyorlardı. 
dut.. Bir ı;efiliz .. Bütün feUketleriniıin İki adım arkalarında ve yıne diz çök· 
sebebi biziz .. B izi affediniz.. müş vaziyette dua eden bıri vardı.. O 

da Frer Krizostumdu.. İıci , i de istemiye ist;mly;dellklerin - Sir dö Labar.. ayaklan sıcak su ile yıkamak faydalıdır 
Frer Krizostom birden kulak kabart· içıne girerek uzandılar. Diye mırıldandı. Ayak tırnaklarına çok dikkat <tmok icap 

l ı. Ayağa kalklı. Elini Mistuflenin omu· .Mistufle feneri alarak merdiven ba. Dö Labar: eder. Fazla derin keıilirse iltihap yapar. 
zuna koyarak hafifçe· ·mdaki kapıya gitti. - Beni tanıdınız deı;ıl mi matmazel .. Fazla bırakılıroa ayak parmaklarının eğJ. 

- Monsenyör .. dedi. Gelen var. Bu sırada kapı açıldı. dedi. Eski cınektarııuzı demek unutma- me•in< vo şeklin bozulma11na ıebep olur. 
Mistufle yerinden sıçradı. Faribol ve İçeri giren adamın da elinde bır fener dınız.. H tta diğer parmaklarB batarak aya.le. 

Krizostomu işarelte yukarı kata çıkn1aga vardı. _ İnsan, .sevdiklerini asla unutmaz. artzaları da m~ydana K,..tirir. 
davet ettı. Mistufle hafif bir sevinç ~ıglıgı kopar· Bu ınerd adamlar bana .. herşeyi.. anlat- Ayak tırnakları ken.· rında ufak bir 

Fillıakika merdivenden ayak se,!erı dı. tılar. Fakat benım için kurtulmak ihti. kırmızılık, yahut ıiıkinlik görür gönnez 
yaklaşıyordu. - Oh, siz ınisiniz şövalye dö Labar.. mali artık kalmadı.. 0 k.ı;:,ım üzerine hemen u mayii sürrne--

Mistufle'. - Evet.. Yemeğinizi getirdim.. - Oooh .. Matmazel.. Niçin böyle oy· Jidir: 
-Patron, dedi. Yapılacak ikı şey var. - Yalnız mısııuz sövalye? iiyorsunuz.. Tentür d .lveı 30 gram 

Ya "8klanrnak, ya çarpışmak.. - Evet.. - Ölümden korkuyor muyum sanı. Tentür dopiyom 20 gram. 
Faribol elini belindeki hançere attı. - O halde giriniz .. girinlı . . yorsunuz? Hayır .. Ben memnun olarak Perklorür dö fer 20 gram 
- Bana kalırsa... Şövalye dö Labar, içeri girdi ve kapı- ölüyorum .. Mesud oluyorum .. Yalnız siz· Bundan sonra da rahataız olan parmak 
Mistufle sözünü ke erek şoyk ıamam· yı içeriden kilitledi. Mistufle onu ta~ut- den bana olan sadakat ve ınerbutiyetini- pam~k bir duvatiye içeriıine konur. Geç. 

!adı: !arın Yanına götürdü . Faribol ile Onezi. zin son bir deWini rica edeceğim.. mediği takdirde doktora müracaat edl-
- Evet.. hakkınız var.. Size kalırsa mi çıkardı. - Hayatımı isteyiniz, uğrunuza feda lir. · \yak tırnaklan kurur va oık kınlı-

en soğru hareket saklannınktır. Ben de Dö Labar, arkada )arının boyunlarına olsun.. üzerlerine ıu mahlut aürülür. (Bu malJO-
sizin fikrinizdeyim .. Çünkü gösterece. sevinçle sarıldı. - Ben öldügi.ım zaman saçundan bır iti ııece kompresi halinde kullanmalıdır) 
gimız en ufak bir tedbirsizlik bütün ka· - ·Artık hepııniz kurtulduk.. parça kesiniz ve monsenyör Luiye veri- Acıbadem yağı 30 gram. 
le muhafızlarını üzerimize üşüştürebl • Dedi. Faribol başını müteessirane "81- niz .. Bilhassa çok tedbirli .. Çok ihtiyatlı Hüil dö Tartr 3, 5 gnam. 
lir. Ve o zaman her ""Y mahvolur. İhti· ladı . hareket ediniz. Scnmars herşeyi görür Limon esansı 1 O damla. 
yat ve tedbir kuvvetli olanlann en mü· - Maalesef hepımiz degil .. Diye mı- ve her şeyi işitir. BiWıara monsenyör Ayak yorgunlukları ıçın en iyi Jaç 
kemmel silahıdır. . rıldandı. Geliniz ve bakınız monsenyör .• Lui serbest kaldıktan, hürriyetini elde ayakları içerisine bir parça alkol yah,.t 

Mistufle böyle söyliyerek ikisini de Dördü de alt kata indiler.. ettikten sonra ona deyiniz ki ölürken ıirke ili.ve edilmiı oıcak ıuda yıkamaktır. 
tabut deliklerin yanlarına götürdü: Sir dö Labar burada ve ölüm halinde yalnız .. Yalnız onu dil§Unerek öldüm .. Spordan dönüldüiü zaman tuzlu ıu ban-

- Buraya giriniz.. olan Suzanı görünce hemen ba• ucunda HaL•-ınızı helll ed' H · h" h diz çöktü.. • ..... ınıı. epınize elve • yoıu ıç i mal edilmemelidir. y oriWl-
- Kuyruğun kopsun be.. bunlar ta· da... luktan ayaklar fazla ağrıdığı vakit İle 

but gibi dar şeyler.... - Matmazel.. Matmazel... Diye lunç- Son bir hırıltı ile başı otların üzerine ağrıyan yerlere taze kesilmiJ bir lim- l 

- &asen isimleri de tabut.. Haydı ça· kırdı.. düstti • 
parçası yapı~hrmak ağrıyı de h 1 .. -!...I: 

buk olun .. Ayak sesleri yaklaşıyor.. Suzan gözlerini hafifçe aralıkladı. •• BİTMEDi •• verir. 
1 
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roruz: 
Cinsi 

Macaristan intihabatı 

------·-

lerdir. Vankoverden sonra kral ve kra
liçe bir gün istirahat edeceklerdir. Ka
nadadaki seyahatlerinin son istirahat 
günü olacaktır. Zira kral ve kraliçe bu .. 
nu müteakip Vaşington ve Nevyorku 
resmen ziyaret için Amerikan toprağına 
gireceklerdir. 

huaan ıeçiminin bu ıabah malum olan 
muvakkat neticelerine göre, Şimdiye lra· 
dar 1 7 4 mebuı intihap olunmuftur. Bu 
mebuıluklar şöyle takaılm edilmiştir. 

Hükümet partisi: 11 7 
Sağ cenah bloku: 32. Geçen mecliste 

16 mebus vardı. Bun]ar §Öyle ayrılmak· 
tadır: 21 oklu baç, 6 naıyonal ıoıyoliıt 
ve 5 milli cephe. 

Sol cenah muhalefet bloku: 19. Ce-



Bir kız, anasını boğdu ... 

anlattı. 
Annesi. evvelden annemin arltadaııy· 

mıı,ı. Bundan senelerce evvel. annem bir 
tıbbiyeli ile sevigmiş. Ve, aldatılmıo. Bu 
gayri me§TU munasebetin de mahsulü 
benmigim. O günden sonra, annem doğru 
yolu bir daha bulamamıo. 

* 

Ankara Radyosu 1 
----~·----

DALGA. llZVlfLUOU 
BllGtllf 

Yarın ne 
olacak? -*-1639 m. lU Kcs./111 Ww Demek ittifak muahedMl imzalandı. 
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T. A. P. 31.'71 m. 9"5 Kes./ ZI Ww. ıtaıyanlar memnunmudurlar bilmem. 
T. A. q. 19.7' m.15115 Kes./ Zıt Ww. Her halde, fotograflara bakılacak ol\11°" 321 

OZOM 
O. Kbırk ve Ş.. 11,50 14, 
Albayrak tica. 14.50 14,78 
Harim Kori 15,25 15,25 

Aiu ceza mahkemesinin, loı ve rutu
betli koridorlarında biriken insan yığı· 

k d 1., ... program, 12,35 TUrk milzlll (Pl) sa B. OaDo memnundur. Hem de az de- 6807811 On beo günde bir evime çı ar ım. ~ 
Koridorda uzayıp giden ayak takırtı· Uzaktan şöyle bir annemi görür, Gülfi- 13,00 meaıleket saat ayarı ajans ft me- ğil, gok memnundur ve bunu göstermek· ----

teorol..&a haberleri 13,15.14 müzik( (cu- tedir. Haklı mıdır? Yanılıyor mu? Bunu 611114' l dan kalfayla bao baoa dertleşir, ertesi v,. 
arıy. v ur, L--~-ı·t·n bo .. anırcasına ya• L b .Jı• d' bant) PL 19 program 19,05 mUzik (dans ileride konuıuru.z. Fakat flmdiden bu No. 

agm SHUOAA .. .. gün yine me .. te e ~ ... aer un. ( lJ,45 d 
pı: v n tarakalarla gök gürlüyordu. Bir a"'··- en geldiiim. zaman, ka- mUıtll PL) 19,!0 konupna draat gUrUltülO. nilmayif üzerine bazı ll~ün- 1 

F. 
12,75 
13,21 
13,75 
14,75 
ıa 

- Geliyor, geliyor!. gıyor, uzu ~·· Tu''rk -u"ziği (fasıl heyeti) 20,30 rnem- celer serdcdcbı'liriz 8 * dınlı erkekli co§kun bir kalabalıkla karıı· ... . t oloj" · Seaini duyar duymaz öyle bir çözüliit leket saat ayarı a1nns ve me eor ı Almanya blr sanayi memleketidir. 9 
ç&Eiildi ki .•. Baflar. hep eeain celdiii ta• - Onu niçin boğdum) .. Ooolı bay laıtun. haberleri 20 45 Tllrk mUı.i.ği 1-Salimin ltalya bir ziraat memleketidir ve pek 10 
rafa çevrildi: iki .aüngülü jandarmanın reis.. Onu size anlatabilecek mad:Y:~?b~• Her zamanki P,l kapıyı Gül~dan aç- hlcu ~ 2 - Rifatm hicaz şarkı zayıftır. Almanyaya karşı o, bir sanayi ll 
9rtaanda 1ıenç mi, ihtiyar ını olduiu ee• .iz bu tüyler ürpertici :faciayı ın ıye ı e· ~b. Sofadan~~.::;.~~: (S!sJendl ban) S - Şevkinin ~caz pr- şehri yanında fakır bir kenar mahalle lll ç .... , 
pcmlyen btr kadın yürüyordu. cek aıiaioiz). dıye tanlttliı .......,._.. . . kı (S. Jerclen &ldeli) ' - F.aiklıı hicaz mam.aruı a.raıcler. Dı::b..aen onun tlbl1- lt ç Nalııllt 

1,J& 

• Yüzlerce insanın meraktan açılm11 Kendimi bildiğim zaman, on iki ya§· nll ıözlerini açarak dikkatli dikkatli la (Atıefl .a.zuıt firkat) S - ta.nbur dir. 

aözleri CSnUnde adım atan bu elleri ke• lannda. d&l gibi ince. san benizli bir süzdü. Sonra.: . :simi 6 - Koprıa (Ebrtilarm uhmi) Italyanm blri ham maddelerl bol ol- IZMIR BiRiNCi iCRA ME.-
lepçeli kadın, ne kadar hat.iz. ne kadar çocuktum. . . .. - Vay küçük hanunl • .. • 7 _Rahminin ktırdili bicazk!r şarkı: saydı! Hiç olmaua Almanyaya bol sıda MURLUöUNDAN 
bitkindi!. Nipntapnda oturuyorduk. :~.~z u.ç Diye kolumu tuttu. çek~ ~p:ı let iP· (Sen q canımın canı) 8 - Osman Ni- maddeleri satabilseydi; fakat hiç bir §e- D. No. 39/5539 

HeTltea sorutturuyordu: katlı, dıvarları aarmllflkl~la ortulu hır bi içici kokuyordu.~ kö~tük aarlıotun hacim ]dlrclili hlcazkh şarkı: (Akşam yl, veya pek az §eyi vardır. M.,valar, Karantina iıkele caddesi ln&ıll 
_ Kimmiı?. evdi. Fa.kat bu mini minı eve ne kadar elinelen kurtulmak ~edun. Fakat~ gilneJI) 9 _ Salihaddin Pınal".ın kUrdi- turfandalar, biraz zeytinyağı ve o bira ıokak 

8 
numarada Dudu varisleri 

_ «Kabahati ne). ıiJen çıkan yardı. . elleri bileğimi 6yle bır ..kıyorda kil li b'dft.&r prkı (Aşkınla yanan gön- içiciler için biraz da şarap Buğdaya ge- oilu Ali, Hüseyin A'ftli oğlu ı .. 
Koridorun bir klSıeainde gllrüldiyerek Şimdi hatıramı yokluyoruın da, aşte Beni odaya .uriildedum :rıl!f1Yordu: lUm) 10 - Sadeddin Kayna~ın muhay- lince mahsulü ancak kendi ihtiyacına met, lranaı Ay~ kıtı Nezihe oilu 

yaoan büy(lk sobamn karoısmda kendin· hepsi birbir sözümün önünde canlanıyor: - Vay küçük iffet .• Sen koskoca kız şarkı (Ne zaman görsem onu) 21,30 yeter Esasen alınanlar hamurlu ,eyleri Hikmet Saim kızı inci taraflarma 
iien geçen ihtiyar bir ınU,ahir, gürültü· Katmer gerdanlı, enli lc&§lı. kırmızı olmu,aun ayol!. Şuna bak lıele .• Cöiüa ~er uşma 2145 esham, tahvilat, kambiyo pek ~Jyad'l isUhlfık ebnczlcr. Bunların Emlak -.e eytam bankaıı tzmir 
yil duyunca ayağa kalktı. Yırtıklanndan yanaklı, çok ıi~man bir Behice hal~m kalça. biçi~, ~~ n.e güzelliltl. • . . n:~t ve zlı.aat borsası (fiat 21,55 neşeli haricinde Itn1ya biraz ipek, biraz kükUrt fUbeıine borcunuz olan 297 Türk 
tçMıdcki yallan fırlıyp.o eski kadife kol- vardı. Sokaktnn geçenlerin başlarını don· Odaya gırdıgımız zaman, a;:aıp mhı· plaklar 22 00 müzik (küçük ork~&tra- Şef ve civa istihsnl eder ki Almanya bunları lirasından dolayı bankaya ipotekli 
"1ian üzerine çıktı. Gö:derinl uğuotura· dürtecek kadar gevrek kahko.hala~ atan nalarla eğilip doğrularak benı tan.ıttı: Necip Aşkın) 23,00 .son ajans haberleri ispanyada da bulabilir. Karanti:ıa iskele caddesi tnönü 
ralt, iki aüngtilünün ortuında ytirüyen hu Nudiyc teyzemi; kimi süzgün, kimı çap- - Size Leman hanı~ın k~zı iffeti tak- ve yarınki pogram. 23,15,24 müzik (caz- Buna mukabil, Almanya ona kömür sokak 8 ıayılı evinize 300 Türk Iİ· 
bitik kılıklı kadına dikkatle baktı ve ta- kın bak11lı Nurhayat, Afife. Suzan abla· diın ederim .. F~kat d~tlı w~altı~: an· bant) Pı satan yegane memlekettir; fakat yirmi ruı kıymet takdir edildiği icra ve 
pıdaı lanmı iyi hatırlıyorum. nesinin küçük hır modelı ~eiil mı) Ta- OPERALAR VE OPERETLER milyon ton kömür pahalıdır: Bu nasıl ifli.a kanununun 103 üncü madde-

- Anas\nı boğazlayan fahi,el. Erkeklere gelince: . vandan sarkan avizeden goz ~~~qtıncı 20,35 Buda~: Sihirli flüt, ödenecektir! BaJbap mübadele imkan:- ıine tevfikan ilanen ihhar ve teb-
Dedi. Mahkeme aalonunc:Ja, bir kay- Saçı ba§ı ağarmıı kıranta bır adam .• bir ziya taf1Yordu. Ortada .buyuk. yu· 21,20 Miinih: Büyülenmiş genç kız. sız olduğuna göre, bu ancak, evvell Sl• !iğ olunur. (1094) 

patm• vardı Yüzlerce hısan, anasını öl· Şevket aıncam. . . . • varlak bir masa. etrafında hıç tanımadı- 21~~ :Montpellicu: Ma\lcd kuJu. nal, sonra ma"1 askeri ve nihayet siyasi 
Clirco kat;l kadının ~kemetini. takibe KGçtik bir hanım ~ız !~~ ıgözle,rını, ~m ıık erkekler, çok boyalı kadınlar var- 21,4Ş Monte Ceneri: ı;>on Porkale. bir tabiiyetle ödcncoeküı:. IZMIR BiRiNCi 1CRA ME-
eelmiıti ·• En dip localara :varıncaya ka· dudaklannı boyayan bır kuçuk bay. ı..a. dL 22 QS Roma: Policeto. Daha dün Itnlyanın Balkanlarda Al- MURLUöUNDAN . 
dal', hıncahınç doluydu. mi ağabeyim. . Annem kapıda beni görünce, kucak ~QXP.K KONSERLER manınkine aykırı menfaatleri olduğuna D. No. 39/5509. 

Salonun kapısuı<I.. zayıf bileklerini Dıı.ha bir sürü erkek: Kimi amcam kı· kucağa oturduğu Yatlı erkeğin dizlerinden 20,05 Be,ıQmlinster: Nlelsen ve Beet- işaret ediliyordu. Fa'kat bugün bunun KllJlıyakada postahane kartı-
lı:ıciten demir kelepçesi çözüldükten ton• mi aiabeyim. sıyrıldı. hovenln eserleri. sırası değildir. Almanınldne aykırı ol- ıında fınncı Mehmet tarafına. 
ra, kadın biraz daha aerbeat yüriiyordu. Annem güzd bir kadındı. Onu 0 ka· Hepıi de baılannı çevirmitler. hiı:e Hilversum II: Debur$SY, Ravel ve sun olmasın, Itnlya yakında menfaat- Emlak ve eytam bankaıı lzmir 

. fakat, üzerine dikilen gözler onu sende· dar severdim kil. Ben. ~~ğmai:lan öl~n bakıyorla~dı. Kara gözlü, esmer, oık bir .,ır beste'klr1\lrın escr~erl. lcrinl rnUdafruı etmek hakkını }>UsbütUn tubesine borcunuz olan 4084,09 
Jetti. zavallı babamın eevgısıru ona vermış- genç ayaga kalktı. Hafifçe sallanıyordu. 21,20 Breslav: Macar musiltisl. kaybedecektir. Balkan ve Tuna devlet- Türk lirasından dolayı bankaya 

Maznun ınovkiine aeçip tahta kana· tim. . . . . . . rtindeki kadehi havaya lcaldrrdı. . 21,20 Doyçlandzender: Orkestra kon- lcrl içinde mihver tarnf~ tutmnk isti- ipotekli Karşıyakada Donanmacı 
.. ._ "-l k dini bırakırken ai• Hemen her dakika onun dwnın dıbın· - O halde, dedi. iffet hanımın şerefı- seri. yenlerin Roma ile Berlin arasında te- mahalleıinde Fadıl sokağında 

~e:d çoır;.er sau en de, bulunmak. bir kedi yavruau gibi ok- ne.. 22,05 Brüksel: Rossinlnin eserleri. rcddüt edecekleri kime anlatılmak iste- 27 /2 ıayıh evinize 1200 Türk lira· 
Y lnu u. xa f bir kadındı. Omuzlanndan ıanmak isterdim. Fakat niÇin bilmem. ° Knhkahnlnrla gülüşerek kadehlerini 22,35 Brüno: Glasuno.fun halet parça- niyor? Aradaki kuvvet farkı Tuna ve ıı kıymet takdir edildiği icra ve 
,~e ~ kumral .açlannm buk· !>iraz hafindi. ~nnemi. g~nler~e ~örmedi· havaya kaldırdılar ve içtiler. Iarı. Balkanlar üzerinde nilfuz bahsin~e iki iflls kanunun 103 üncü madde~~ 
leleri henüz bonılm•mlfb. Ailaınaktan jim olur~u. Ha.metçı~ız Gülfıdan kal- Dizlerim titriyor, geldiğime geleceği- 22,35 Stokholm: Sibeliusun eserleri. devletin müsavi rol o~?9:1:11a~ına ımkin ne te.fikan ili.nen ihbar ve tebhı 
'Jh kapaklan titmit. iri yetif sözlerine fayla. evm en ı ız bır odasında yatıp me pi~man oluyordum. Hiddetimden ağ- 22,50 LUksenburg: Senfonik konser: vermlyecek kadar buyuktur. olunm. (1094) 
lı:aa dolmuıtu. kalkardım. lıyacak bir hale gelıni~tim. Biriken ya§lar Wnınıer, Çayko\"Sld ve Straussun Sonra bir harp p tladı mı Italyanın ---------------

Bamburutuk, kahverenııi ipeldiainin Nice uzun cccelc.r, sabahlara kadar gözlerime batıyor, türlü türlü içkinin bi- eserleri. vaziyeti de derhal feci bir şekle gj.rer. IZMIR BiRiNCi iCRA ME-
)"lrtıklanndan görünen beyaz teninde yer hıçkırarnk canne, anne> diye sayıkladım ribirine karı~an kokusu gönlümü bulan· 23,05 V:arşova: Ingiliz musiklsl. Beş yahut: Alp dağları, Sahranın ve MURLUOUNDAN 
yer morluklar vardı. da kimse arayıp sormadı. dırıvordu. 23,35 Kopenluıg: Wber. Çat golünUn tcmndi ettirdiği Tunus, Mı- D. No. 39/5531 

• • • Bay reis, leyleğin attığı son yavru gibi Bir aralık, annemin yanına geldiğini ODA MUSIKILERI sır Sudaniyle temadi eden ~ısır, On iki tzmir Karşıyakada banka soka-
Z..bıt katipleri yerlerine geçıni§lcrdi. bir ıeydim ben. hayal meyal gördüm. Bir diyle omuzu· 15,35 Stokholm: Trio konseri. odalara pek yakın olan .küçük Asya, ni- ğanda 41 numarada Ali M\lzaffer 
Salonun en ucundaki camlı kapı gı· Hiç unutmam. bir sabah, ortalık henüz mu okşarken diğerile yanağımı fiskeliyor. 19,15 LclJ)zig: .Muhtelif ;parçalar. hayet bizzat deniz. Sicilya ve Sardonya ve Mehmet Tevfik taraflarına. 

pmladı. Di.i§ilk aiyah bıyıklı genç mü8- aydınlnnırken uyandım. Gülfidan horul _ Git, d;yordu, bu }Qyafetle burada lQ~ Brüno; Çek bcstekhlannııı eser- abloka edilecekleri için :ınildafaa.st gU~ Emlik ve ~am bankuı lzmir 
ldeiamumi, hızlı adımlarla yüriiyerek kür- horul uyuyordu. daha fazla niçin duruyorsun) Git Gül- lcri. olan muazzam deniz. ~u~udu. . ,ubeıine borcunuz olan 347,55 
lfUıilne çaktı. ayakta bekledi. Biraz •ra Annemi kaç sündı.ir sönnemi§tim. fidan benim elbiselerimden birini giydir· 22,35 Droitvch: Dohnanyinin bir ku- Milıver mqltlp edilditl takdirde .'Yu- Türk liraımdan dolayı bankaya 
en öndo reis, arkada azalar ağır adımlar- Kafamda ansızı~ bir ıimşek çaktı: Onu .m .. Giyin. kuşan biru da tuvalet yap; v:frtctl. goslav hudı.t'dunu, ve her hal :ve v~et- ipotekli Kartıyakada Oıman za-
la içeri girdiler. gider yatak oda•nda ıöriirdüm. dedim, öyle gel .. Haydi ~buk.. 22,45 Sottns: Jtalyan besteklrlarının te Arnavut!~ hududun~ zikretmiyo- de timendüfer caddesinde 167 I&· 

1,_-. "ıster do"' vu'·n, ister azarlasın .. Umurumda Tuhaf •ey •. Annem bugün beni ilk de· eserleri. rum. Yunanıstan da Ingiltere, Fr.ansa yılı evinize 3000 Türk lirası kı•-Herkes euamuf. ayağa ka ınıuştı. v b J 

Ca 1 ____ ı_ d v·1 fa yanına çağaıyordu. SOLISTLERIN KONSERLERi ve Türki~·e ile mutabıktır. Ha eşıstan met takdir ediUiği icra ve iflas 
m an döven yağmurdan. \Uö&tan cgı. 19 35 v· p· ·ıe Ma usl hakk d d b. .. l . 

~a gürüldiyen gök gürültüsünden, Hiç tıkırtı yapmadnn karyoladan İn· Merdivenleri nanl çikhğımı bilmiyo· ' ıyana: ıyano 1 car :m • • ın a a . ır şey soy emıyo~m. . kanununun 103 üncü maddeıine 
ak d"m Çıplak ayaklanmın ucuna basarak rum. En üıt kn.ttakif.odalarüan birinde bir kisi. Italyanın .ayas1 .mahareti kimsenın tevfikan ihbar ve tehlii olunur. 

ifederine 7erlepneie çalıpnlann ay 
1 

• k kanapeye yığıldım. Hıçkıra hıçkıra ağla· 22,15 Hilverswn 1: Piyano konseri. meçhulü değildir, :fakat şurasına da işa· (1093) 
,.Urtiltlerinden batka •et yoktu. odadan Ç1 tım. f .. "d" M d ' 23,05 Doyı;Iandzcndcr: Dohruuıyinln ret ederim ki, Italya 1870 den 1914 e ka- -------------,.---

Heyet yerine oturunca, dinleyiciler de • Yava§ ynvaş. so il}' I .yutkau um. erik ı· dım. biz.zat verdiği konser. dar iktısadi istiklalini muhafaza ctmi§- ME-
•• _..ı d l • · dim Annemın pısı ara ı ti. Annemden nefret ediyor, bütün bu IZMIR BiRiNCi iCRA 

ptunıu ve reie •OT uı ven en ın • d H Ur. Bu yUzdcn canının istediği gibi hare- MURLUOUNDAN 
- Adın ne). Gıcırdatmadan sıyrıldıdm. od boyalı insanlardan tiksiniyor um. e· indiTdiğin müthiı sillenin intikanunı al- ket etmekte serbestti. Bu :isUklAl saye- D No 39/3065 
~L ..... Lılo iri b•J• __ .;ı __ a. L-nep-..Je A _L k-'-- pancıır an aya esmer men 0 gece bu berbat evden, bu iğrenç v B k d:ı__ • • 
~-- - ._.-ın ıu ea çuı;. 11UDJ• maga yemin etmlştim. u mu a aea ar· • d 1922 de Dm Italyayı Alman 1 • d R d' d 

l '-'-.1 d:~• d __ ._L d biıuttu Gözlenm karyo· insanlardan kaçmak istedim .• Olmadı. sın e, n so • zmır e e,a ıye e tramyay 
ı tr..- aauanı uırnuı bir ay.~ do ki ;_.._, A--esnin ya· lılk" zuyu yerine getirdiğim lçio ıimdl öyle yanın hasmı, son Bitler iktidara gelin- caddesinde 9:3 sayılı evde Meh. 

- Kalk aya~al. l gıdınce ura aı:uu•· l"UID bay ftİa, inean mukadderabna ım bahtiyarım itil.. 4 d tahkire tahdi 
D_..ı, o.yad• ::ı.e...Jc: ıa"lı bir erkek yatıyordu! olamıyor veşsd&rn. ce dostu, sohnra 193 e dve t • met Ali tarafına. 1 

ecu. mn - 0
-·· • Dudaklanmdaki tebessüm yayıldı kah- d kadar asını sonra gene osu ve E l"k yt b k • B tik k . d b" · · öyle bir tuhaf oJdu Annem 0 gece beni kendi eliyle giy· e • m a ve e am an ası zmır 

i ılıklı genç kadın doğruldu. • Bır en ıre ı~ di Bumwn sızladı. dircli • .u.ledi. Sonra. içki masasını çevi- kaha oldu. Kasıklarını tutarak katılırca· müttcfıki olarak görüyoruz.. Fakat bu is- tubeaine borcunuz olan 4391,50 
Pöilerini :yerden kaldırdı. Batını hafifçe kil Dodalda~m •. tıtrhe~ • .• vlırv&cakbm. ren : ..... nlann a--na ka ... ~m. habr· sına gülerken, gözlerinden YA§lar bota· üklAl ölmUştür. o güzel günler artık ta- Türk li ıından dolayı bankaya 
•}l.....J:..ere,_ _,, d,,._,., l '"" - '-alsın ihungur ungur ag .,, ... _ ·-· • ..,,. .. _.. rd rihe ,___ dd 
,.. "'VUJ' ıL 111nına O&uaen AÇ annı yana ~ .., nasıl oldu bilmiyo· l nıyo u. ,.-..u-ışlı. ipotekli Güzelyalı tramvay ca e-
attu 

- iffeti .. 
Dedi. 

Dar kaçtım. Fakat. t annem ryorum. - Anne. diye haykırdım, ne diyor Bununla beraber Italyan dehlsı selA- sinde 917 919 ı-ıyılı evinize 2000 
galiba hızla kapıya çarpım. Sahahleyin uyandığını zaman, yata• sun) Çıldırdın mı) betin dd dır 1 1 tabiat d,.&" tir- ' d d'ld"~ 

rum, . .. d .. gvımda dağınık saçlı .bir erkek horluyor· zı ı . ta yanın "ıtlf Türk liraıı kıymet tak İr e ı ısı 

- Doiduiun yer neresi} . 
uyandı ve benı gor u. • .. • . Dudaklarında hail o hırçın ııülüt .. mı, old~unu ben kendi hesabına .&an- icra Te iflia kanununun 103 üncü 

E • .. t hemen ertesa gun ıçın du. nl . ,__ 

-I.tanbul. 
rtcsı gun, eve k 1 d Yeıi1 gözlerinde hali o vahıi pa b.. mıyorum. Avusturya - Macarısyan art.a: madder.'ne tevfikan ilanen ihbar 

• . ağl'- G"' lfidu kalfa~ o un a, * ıf 
açın ...,an u - Ne mi diyorum, ne mi diyorum? mevcut depldir. Eski zamanın UlY ve ve tebliğ olunur. (1095) 
bir yatı raektebine atılıyordum. Koynunda yatan •u sefili ııörüyor musun} öl Um ,halindeki rahibi mevcut değildir. 

b ne okudum. Geceler tevali etti. Artık her sabah .. 
Bu mektepte tam eş se v - Ecee.. Bugün Alplar üzerinde Venedik ve Mi-

- Yaıın kaç?. 
- Yirrai yqındayım. 

- Evll misin, bekAr ;ni2 . Bu beş uzun yıl içinde ne hakaretlere ug• yatağımdan bir ba§ka erkekle uyanıyor- - O senin baban kızun .. Baban o te· llnudan dört adım ötede muazzam bir 
dum. 

IZMIR BiRiNCi iCRA Mt:
MURLUOUNDAN - ········· 

- Baban kiaı) . 
radıml nin imparatorluk vardır. 

ıd v h t..asına var• Annem ,-cmnundu. V• aün gertik· ·• Me'-tebe yazı ıgımın an .... -. .. "' N '- -1 H - Pı'erre Dominintıe 
D. No. 39/5525 

Karantinada Mitat pap cadde
ıinde 30 numarada Niyazi, Salih, 
ve Zahide taraflanna. 

~ H l v e na e girdiğimi bilmiyorum. er ta• .,_ 
h k b d " ..... virdi. a • çe bana da bu hayat tabii görünmege 

aıadan, er es en en yuz y- d raf ım buz keeildi. Yataktan fırladım. La Republique -
buki ben mektep arkada~lanmı ne ka ar b&§ladı. 

- ........ . 
- Niçin susuyorsıın). 
Çok yorgundu. Sallanıyordu. Parmak

Jığa dayandı. 
Reis : 
- Otur, dedi, hakkındaki evrak oku· 

~acak. Dinlo. 
Kürsünün dibinde, looluğa gömülmü.o 

kara yüzlü bir zabıt lcltiol evrakı okudu. 
Herkes suımuı dinliyordu. 
- Kızım, dinledin delil mi). 
- Evet, bay ~eia. 
- Bak, ananı boğmupun. Ne diye-

~sin buna) t.. - ........ . 
- Hiç insan anutnı boğar mı) 
O, sade, mendilini gözlerine bastır· 

sevmiıtim. •V • 

Bir gün, bana kartı olan çekinlccnlıgın 
sebebini öğrenmek istedim. Hayriye, Me· 
lck, Cavidan, Cevza kovalamaç oynuyor• 

1 ı_ H---' birden: 
lardı. Ara anna ~arııetnn. ev-

- Olmaz, olmazl 
Soluyorlardı. Mel61 Diye durdular. 

melul boynumu büktümt 
_ Ben size ne yaptım) 
Dedim. içeriden en afacanı Cavidandı: 
_ Onu annenden eorl 

Dedi, durdu da manah manalı ıüHl
fiiyordu. Öyle bir gücüme gitti ki.. Onlara 

yalvardım: 
_ Kuzum ne olur, beni de aranıza 

* 
Bir ay evvel miydi ne.. Korkunç bir 

ki§ secesiydi. Baıımda biraz ağrı vardı. 
Yatak odamdan inmemiftim. Anlunı buz 
gibi cama dayam11, kuduran ıfırtınanın 
dehıetine bakıyordum. 

Aıaızın kapını açıldL Elektrik düime· 
si çevril dl. Döndüm. baktım: Geçkince 
y.,lı. körkütilk aarhoı bir erkektiı 

- Bonaıvar iffet hamm 1 
Diye içeri sirdl. Anladun ki bu ııece 

yi koynunda ıreçireceiim erkek budur. 

** 
Pllf. kesik hıçlunklarla sanılarak ailıyor- alın! Geceyarısından biraz sonraTdı galiba. 
(iu - Olmaxl 
· · Kapı gıcırdıyarak aralandı. Masanın üze-

Birdenbire sustu. Bapııı dikti. Evvela - Neden) rindeki lambanın kırmızı atla. abajötle-
arkasındaki Üst üste yıidan kalabalığa, - Çünkü sen piçsin 1 rindcn ta§an kızıl ııık odayı kan TeoıPne 
localardan sarkan insanlara baktı. - Piç mi} 

boyuyordu. Bu kızıl dekor içinde, anne• 
Kıpkırmızı olmuıtu. Hiddetle soluyor- - Evet. min hiddetten moraran zayıf yUziinü gör· 

au. Sonra birdenbire baicrdı: - Piç ne demek? -L-t 
o - Babaıız dogv anlara piç derleı. di.im. Sarı benekli yetil aazlerinde Vlll&f 

- nu niçin mi boidwn, onu niçin B . b b '"ld"' bir panltı, dudaklarında acı. hırçın bir 
mi öldürdüm, bay Reis).. - enım a am o u. 

Gözlerini açıp kapıyor, batını iki ta· o·· d"' de katılarak gülüyordu. Artık güliif vardı. 
.. afta sallıyor, ellerini biribirine kenetli- ._ d~r .u dını Gözlerimden yaılar Bir tek söz söylemeden odanın orta· 

un ımı tutama · ama ürüdü. OzerimiH dik Clik bakıyor· 
yerele. parmaklannı çıtlatıyordu. bopldı. y rd 1 l • v 

Herkes biraz daha yalcl•11Dai• uirq- O aktam yemekhaneye uiramadım hl· du. Nihayet, olduiu ye • ııaz er nı oguf-
}a. Locadakiler biraz daha sarktı. Reie. ı .. Demir pamıakl.ldı bir chvar dibbıde turarak tatkm ptkm sallanan yaoh erke· 

•lini kulağına götürerek biraz <laha eijl. karanlıkta. autlerce aiı.dam. ie dSndü. 

V ahot çığlıklarla gülen annemin eaçlann· 
dan )'alc.aladım: 

- Ne diyorsun kadın) Diy• hiçkın· 
yordum, ne diyorsun} .. Bu benim babam 
P'lı} diyoıaun). Bu benim babam mı L 
Ha) Söyleseao) ı. &bam mı bu~ .. 

Boğularak öksürüyordu. Gayriihtiyart 

Satılık arsa 
:Yeni Manifaturacılarda iki ar 

satılıktır. Yeni manifatura· 
cılarda Hasan Kurtoilana mü-

etlerim boiazına ıitti. Bu ince boynu bü- racaaL 
tün kuvvetimle sık.tun. 1. 3 (1065) 

Emlik ve eytam bankası lzmir 
tubesine borcunuz olan 4850,03 
Türk lirasından dolayı banlraya 
ipotekli Karantina iıkele caddesi 
30 ıayılı evinize 3000 Türk lirası 
kıymet takdir edildiği icra ve iflas 
kanununun 103 üncü maddesine 
tnfikan ili.nen ihbar ve tebliğ olu. 

Dudaldannda hali o hırçın ırlililf, deh· 
fetlen büyüyen sözlerinde. hl1l o ....... 
parıltı varda. 

- Babam mı bul. Bu babam ba) .• 
Babam ha}. 

Elleriın sittikçe biribirlne kenedendL 
Sıktım. sıkbm. 

Bir kirli bohça gibi, ca11ı111&o 1>1r kö,eye 
yuvarlanıncaya kadar aikhm. 

** 
Boğula boğula ağlıyordu. Koca salon

da onun hıçkırıklarından ba,ka ses yok· 
tu. 

Salonu dolduran yüzlerce lnean, reis, 
azalar, mUddeiumumt. zabıt Utlplerl, 
mUbaşlr, hep olduktan yerde U)'Ufmutlar· 
dı. 

Koridorda uzanıp aiden ayak tıkırtı-

lan.. 
Yaimur bardaktan l:;otmıirca- ya-

nur. (1091) 

Elengüllü llıcası Açıldı 
Aydmm G«mencik Nahiyesi civarında methur tifah Elengüllü 

.. ca11ın t Haziran 939 tarihinden itiharen iflemeye bqlamıthr. 
lbcamızm Romatizma, Siyatik -.e envaile Böbrek, Ciğer, Mide, Me
e w bihmıum kadm hutalıklan için küldirtlü ve çelikli banyolan 

'it hutalıklanna karıı çok tifah çamuru ve Mide, Barsak ve Buur 
utalıld.nna kartı da emsalsiz içme ıuyu mevcuttur. llıcamızın tifai 
uaalaı'l bir çok sayın doktorlanmızm tavıiyeleri ve halkımızın sene· 

den beri devam eden tecrübeye müstenit rağbeti ile sabittir. 
Ilıcaya gidip gelmek üzere her saat için Germencik lstaayonunda 
üteaddit kamyonet ve tenezzüh otomobilleri mevcuttur. Muhterem 
ütterilerin istirahati için her türlü tertibat alınmıt, yeniden Lir takım 
pat ilave edibniftir. Ayni zamanda gayet temiz ve ucuz bir lokanta 
çıldığı aibl aynca radyolu ve bol ejlenceli bir de gazino tesis olun
uıtur. 
Sıcak yaz günlerini en ehven terait altında serin çamların ıölıesin-
ıifa •• bayat bahfeden bu cennet köfeainde geçirmeJİ ihmal 

S..7 •• 
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AÇIK ARTIRMA iLE GAYRI insanlara o··ıu··m ve 
.; MENKUL SATIŞ iL.ANi 

ödmit icra memurluğunun 938/ 
dehşet saçan bu korkunç haşarat 

&13 sayılı doıyasından: 

ile 

öldürünüz 

ödemit tapu daireıinin Mart 
kayıtlı olup heyeti mecmuası ıair 
pyri menkullerle birlikte ziraat 
bankası ödemit tuheıine 9/1/939 
dan ıonraki % 9 faiz ve % 3 ko
miıyondan batka (4141) lira (17) 
kurut borç için ipotekli bulunan 
ödemitin Zeybekler mahalleıin· 
de Çiçekli ıokağında kain tarkan 
ve garben yol, timalen Hüıeyin ve 
Nuri ve Danıt haneleri, cenuben 
Piraviçtalı Cevdet ve Hasan ve Ali 

Bir çift kara sinek bir yazda.,1,500,000 olur 

ve Şerif hanelerile mahdut (2134 Malarya, sıtma, trahom, .. ıııook, Dl· 
m 2) arsa hali hazırdaki müfrez ~Y-

zanterl, Kara humma, verem, Şar
bon, Kolera gibi bir çok salgın has· 
tahklar tapyan sinek, tahta klll'Usa, 

Pire güve ve bütün haşeratı uyan· 

haritaları artırma tartnamelerine 
ekli olup heyeti mecmuaıı ipotek 
dosyası olan 939/30 .. yılı dosya· 
da mevcut krokilere göre qağıda
Jri izahat daireıinde ödemit İcra 
memurluğu odasında 4. Temmuz 
1939 Salı günü saat 10 da açık ar
tırma ile 4 parça olarak satılacak- madan FAYDA Ue imha edlnlz
tır: 

1 - Orta okuldan sapılıp tütün 
deposuna gidilirken ıoldaki iki 
katlı evlerden birincisi alt üat ıa· FAYDA bütün haşerat öldürücü 

mayilerin en iyisi ve müessiridir
Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu 14· 

lon ve bu salona muttasıl yanya
na iki oda ve bir vıranda tetkilat
li ve geride mutbak, hala ve hala 
üzeri adi banyolu ve arkasında 
ihata dıvarı ile çevrilmit bahçe- til ve sıhhidir
li, iki katlı ve kapıdan girerken 
sağına düten dıvarı yanındaki 
ikinci evle mütterek fenni ıu ve 
elektrik tesisatını cami, cephesi 
idropİf sıvalı ( 4000) lira muham· 

Adi gazı boya Ue lıarıştıraralı ue 
süslü Aurupa ve Amerilıa etilıeti ve 

me; ~Yok~~~: :ikredilen birin- marlıa.sı fıoyarafı F A y D A yerine 
satmalı lstlyenıer vardır. Salıınınız 

FAYDA ismine dilılıat ediniz. 

ci evden sonra gelen ikinci evin 
tetkilatı tamamen birinci evin ay
nı olup muhammen kıymeti de 
(4000) liradır. Yalnız tabiatiyle 
mütterek olan ara dıvarı soldaki 
dıvarıdır. Bu evde 1/ı/940 tarihi· 
ne kadar senelik (200) lira icarla 
kiracı vardır. Kira akdine riayet Hasan Deposu lzmir Şubesi: Kemeralb Hükümet caddesi No. 69 TL. 3180 
tartiyle satılacak ve alıcı bu tari
he kadar kiraları alacak ve evin 
tahliyesini istemiye hakkı olamı· 
yacaktır. Kiralar her ay petinen 

• • • 
• • • 

• 
• 

Toptan satış yeri Yeni Kavaflar çarşısı No. 24 TL. 2862 

Karşıyaka satış yeri Ferah Eczanesi TL. 5023 

16 küsur lira olarak ödenmekte- IZMIR SiCiLLi TiCARET 

dir.A ·ııuıHı~L~!ll-~,,.§-;;=;;;;-=D~•~~ MEMURLUöUNDAN: 
3 - Bu iki evle tütün depousu ~ - No. 2513 

araıında hatlıyarak arkaya doğru Tescil edilmit olan (Akhisar 
l'enitleyen ve cepheye yanyana iki BRONZ tütüncüler bankası lzmir tuhesi). 
ev ve arkaya da dört evki ceman nin ödünç para verme itlerile uğ. 
altı ev yapılabilir bir arsa; mu· ELYAF rafacağına mütedair beyanname-
hammen kıymeti (800) liradır. 1 IMPERMEABtLlZE OLDU· si 2279 ve 3399 numaralı kanun-

4 - Aynı arsa üzerinde, arsa CUNDAN SERTLlClNt MUHAFAZA !ar hükmüne göre sicilin 25i$ nu
olarak satılacak yerden sonra ge· EDEN YEGANE DtŞ FIRÇASIDIR marasına kayıd ve tescil edildiği 
len üç katlı, müceddet ve içerisin- Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur. ilan olunur. 

Dr.AliRiza 
•• 

Unlen 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

haotalıldarı Operatörü 

Her gün hastalarmı saat üçten IOD· 

ra Atatürk caddesi •Eski Birinci de yalnız aari su teıiaatı mevcut ı------------- 1 - Beyanname: 
ve elektrik olmıyan, cephesi idro- Akhisar tütüncüler bankası iz. kordon• 222 numaralı muayeneha-
pif sıvalı tütün deposu; muham· mir fUbesince 2279 No. lı ödünç nesinde kabul eder. 
men kıymeti (12000) liradır. K İraJı k para verme itleri kanununa tev- TELEFON 1 2987 

Heyeti mecmuaıı (20800) lira fikan İzmir vilayetine tevdi olu-llGlı:z::ıarzııım•kııızııı:bar.ıi!llll ____ ıil 
muhammen kıymetli olan bu dört Depoya ihtiyacı nan beyanname. Ün}Ü İr pazar 
parçanın her biri ayrı ayrı ipotekli olanlar Şirketin ünvanı: Akhiıarda Ak- ld 
borç ve bu dosyaya olan borç ka- Baamane ve Kemer iıtaıyonla- hisar tütüncüler bankası Türk aÇI ) 
panıncaya kadar satılacak ve borç rı yakınında Gaziler · caddesinde anonim tirketi lzmir tubesi 
k d kt d'" 1 · · 252 KAVALA h Kanun"ı ikametaa"hı·. lzmır· • Şükrü Saracoğlu bulvarı ile Mimar apan ı an sonra ıger erının nu. anı içinde • Kemaleddin caddesinin birleştiği 
ıatıtına devam olunmıyacaktır. mevcut muhtelif daireler parça Ticari ikametgahı: İzmir. YERDE 
Heyeti mecmuanın ıatıt tutarı ipo- parça veya toptan kiraya verile- Tabiiyeti: Türkiye cümhuriyeti OSMAH BAKKALOGLV 
t~kl.i bo~cu kapatmaıı tart olup ak- cektir. Her biri zahire, pamuk, tabiiy~ti':'i .haiz ve Türk kanunla- Keten iplikleri, balıkçı, perdelik, bükiilü 
aı t&kdırde satılmıyarak aatıt ta- palamut, deri ve diğer husuaatta rına tabıdır. büklbüz, her nevi ipliklerle makara ve 
lehi dütecektir. Bunu temin için depo ittihazına elveritlidir. Sermayesi: Bankanın itibari hazır yorgan çarşaflan, çarşa{lık, yatak· 
evvel emirde her parça son talibi lstiyenlerin içindeki sahibine mitsermayeai 1,000,000 liradır. lık ı:fbl bir eve ffimn olan dokumalar 
üzerinde muvakkaten bırakılarak müracaatları. Ödenmİf ıermayesi 625 000 lira- toptan fiatine perakende yalnız bu pa-

h t. I t kl'fl d 1 • b · tah'. d'l zarda aablır.. Bu gibi ihtiyaçlannızı eye ı mecmuasına o an e ı er ır. zmır fU e•ın.e 111 e ı en buradan almak menfaatiniz icabıdır 
yekunü ipoteği kapattıktan ıonra ----------==== sermaye 500,000 lıradır. 
hep birden ihaleleri yapılacaktır. bedel bunların 0 gayri menkul Muamelenin nev'i: Tütün veıair 

Bu gayri menkullerin tartname- ile temin edilmit alacaklılarının mahıulatı ardiye terhini mukabi
leri 22/S/939 tarihinden itibaren mecmuundan fazlaya çıkmazsa en linde, ilµ-azat, kefaleti müteıelai
dairedeki hususi kartonda herke· çok artıranın taahhüdü baki kal- le ile ikrazat, emtea depoau mu
sin görebilmeıi için açık bulundu- mak tartiyle artırma 15 gün daha kabilinde ikrazat eıham, tahvilat, 
rulacaktır. ilandan yazılı olandan temdit ve ıs inci günü olan 19/7 mücevherat, altın ve gümüt .mes· 
fazla izahat almak istiyenlerin bu 939 Çar,amba günü saat 10 da ya· kükat ter hini mukabilinde avans· 
tartnamelere ve dairemizin 938/ pılacak olan artırmada, bedeli ıa- lar, kefalet mukabili (teminatı ve 
8ı3 sayılı dosyasiyle 939/30 sayı· tıf iıtiyenin alacağına rüçhanı teminataız) avanslar, ticari iıkon
lı ipotek dosyasına müracaat et- olan diğer alacaklıların 0 gayri to; çek ve poliçe ve bilumum han· 
meleri lazımdır. menkul ile temin edilmit alacak- ka muamelatı ve ticaret ve komi•· 

Artırmaya ittirak için yukarıda !arı mecmuundan fazlaya çıkmak yon itleri ve finansan komisyonu: 
yazılı kıymetlerin yüzde yedi bu. tartiyle, en çok artırana ihale edi- Alınacak faiz: 
çuğu nisbetinde pey akçesi veya lir. Böyle bir bedel elde edilmez- 1-Mezkiir kanunun bazı mad-
milli bir bankanın teminat mektu- "'.. ihale yapılmaz ve ıatıt talebi delerini değittiren 3399 ıayılı 
bu tevdi edilecektir. (madde 124) duter. . kanunun birinci maddesi mucibin· 

ipotek sahibi alacaklılarla di· Gayrı menkul kendisine ihale ce ödünç para verme İflerinde % 
ğer alakadarların ve irtifak hakkı olunan kimıe derhal veya verilen 8,1/2 den fazla faiz alınmıyacak 
sahiplerinin bu gayri menkuller mühlet içinde parayı vermezse ve mezkiir kanunun meriyeJinden 
üzerindeki haklarındaki hususile ihale kararı feaholunarak kendi- evvel yapılmıt olan mukavelelerin 
faiz ve masrafa dair olan iddia- sinden evvel en yüksek teklifde faize mütaallik hükümlerincı üç 
!arını itbu ilan tarihinden itibaren bulunan kimse arzetmit olduğu seneyi tecavüz etmemek tartile 
yirmi gün içinde evrakı müıbite· bedelle almıya razı olursa ona, ra- mukaveledeki müddetin devamın· 
lerile birlikte memuriyetimize bil- zı olmaz veya bulunmazsa hemen ca riayet olunacaktır. 

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Memlefıet ha.stanesı 
esfıl operatörü 

Her gün öğleye kadar Fransız hasta· 
nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 
sokağında .. 
No. 42 TELEFON 2310 

2 - Vadeıinde ödenmiyen mat
lubat faizlerinde bir değitiklik ve 
fazlalık olmıyacaktır?. 

3 - Vadeli poliçelerden alına
cak % 8,1/2 faiz nisbetinden bat
ka mevıimine göre muhabir ve 
nakli nukut maırafına mukabil 
muamele batına yarım lira olmak 
üzere. bir aciyo alınacaktır. 

4 - Ticaret kanunu mucibince 
borçlu hesabi carilere ait faizler 
her üç ayda bir resülmale kalbo-

IZMIR SICIU TiCARET MEMURLUöUNDAN ı 
Tescil edilmit olan (B. A. Gomel ve Şürekası) tirketinln ödlııt 

para verme iflerile uğrapcağına mütedair beyannamesi ve ona ~ 
izin vesikası 2279 ve 3399 numaralı kanunlar hükmU- gllre ..._ 
2512 numarasına kayıt ve tescil edildiği IJ&n olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluiu reamt 
mührü ve F. Tenik imzuı. 

1 - Beyanname 
2 - Vesika. 

B. A. GOMEL ve Ş.ı 
IZMIR 

Telgraf Adresi ı BAGOMEL lzmir: 11/5/939 

lzmir llbaylığı yüksek makamına 
ödünç para verme ifleriJe iftiga) eden müesıeHmbin 11/6/939 
tarih ve 2279 No. lu kanun mucibince vermekle mükellef olıluiu 

beyannamedlr 

Adı: B. A. Gomel ve Ş. ıı 
Kanmıi ikametgihı: Birinci kordonda 310 No. da 
Ticari ikametgahı ı Mimar Kemalettin 5 No. da 
Tabiiyeti: Türk 
Sermayesi: 21,000 (Yirmi bir bin Türk liraaı) 
Yapılacak muamelelerin nevileri ı Hesabı cari ıuretile, kefalet veya 

bfaleti müteıelaileli ticari senetler mukabilinde il&razat ve ticari ae
netlerin iskontosu yapılır. 

Alınacak faizin en yüksek haddi: Senevi yüzde 8,50 (Sekiz buçuk) 
Borçluya tahmil edilen tartlar: Borç videıinde ödenmediği taJrdr. 

de vadesini geçecek müddet için senevi yüzde sekiz buçuk heaabile 
güzette faiz alınır. İcraen tahsiline mecburiyet hasıl olduğu takdirde 
nizami faizden batb icra takibat mesarifi ve harçları da alınır. 

ödünç para vericinin tabi olduğu maliye ıubeai: Yeni maliye tU· 
besi. 

On altı kuruttuk pul üzerinde 11Mayıs1939 tarih ve B. A. c-1 
ve Ş. ıı mührü ve inıza (okunamadı) 

Ödünç para verme işlerile meşgul olanlara 
mahıuı izin vesikası 

Adı ve soyadı veya mıvan: B. A. Gomel ve Şürekası 
Kanuni ikametgah: Birinci kordonda No. 310 
Ticari ikanıetgab: Mimar Kemalettin No. S 
Tabüyetiı Türk 
Sermaye: 21,000 Yirmi bir bin Türk llraaı 
Alınacak faizin en yüksek haddi: Senevi y\lzde 8,50 sekiz b~ 
Muamelenin nevileriı Hesabı cari ıuretile, kefalet veya kefaleti mü· 

teaelaileli ticari senetler mukabilinde ikrazat ve ticart senetlerin lalron
ta.u yapılır. 

Yukarda yazılı B. A. Gomel ve ıüreldai taraflarindan ödünç par& 
verme i§lerine dair 11 Haziran 933 tarih ve 2279 numaralı kanun htl.
ldlmlerine göre verilen beyannameler tetkik olunarak, muvafık gllrtil· 
melde zikri eeçen kanun hükümleri ve beyannamesindeki prtlar el&· 
bilinde ödünç para verme i§lerile nıetgu) olmak üzere, kendisine ~u 
izin vesikası verildi. 

Genel Sekreter hmir Uba:ii 
Otuz kurutluk pul ilzerincle 30/5/939 tıırih .ve cfoayadaki nlllıa 

ııibiclir yazııı ile lzmir ılclli ticaret memurluiu "'811 mlilıril ve F. 
Tenik imzası. 1874 (1099) 

Muhabere ve münakale vekaleti 
Istanbul Elektrik işleri umum 
müdürlüğünden: 
1 - Muhammen bedeli 15319.50 on bet Uç yib on clolna buçuk 

lira tutan kofre, ek, uç, tetanb kutulan kapalı zarf uaulile aatiıı alma-
aıldır. • 
2- Muvakkat teminat 1148.97 bin yüz kırk aekb: lira dobarı yedi 

kuruıtur. 
3 - Eksiltme 14. 6. 39 çarıamba günü saat 15 de metro ban bina· 

liıım betinci katında toplanacak olan artırma ve ekailtme komiayonım· 
da yapılacaktır. · 

4 - Bu i§e ait f81'btameler idarenin levazım müdürlüğünden para· 
aiz tedarik edilebilir. 

5 - Teklif mektuplarinın f81'btamedeki tarifatı dairesinde hazula
narak saat 14 de kadar yedinci kattaki komisyon kitipliiine imza mu· 
kabilinde verilmit bulunman lazımdır. 

1, 5 1830 (1090) 

Hava kurumu lzmir şubesinden: 
MahıUl&tı arziyeden alınmakta olan yüzde iki hava kurumu hiaaeai 

1 Haziran 939 tarihinden itibaren kaldınlmıfbr, Bunun için bu tarih
den itibaren müstahsilden mübayaa edilecek bilOmum mahıulit ve 
mevaddan hine kesilmemesi ve bu tarihden evvel miibayaa edilmit 
olan mahıulittan henüz aatılmıyarak tüccar elinde latok kalmıt bulu• 
nanların hiaaelerinin 15. 6. 39 tarihine kadar bir beyanname ile kuru· 
mumuza bildirilmesi ve buna ait heaabatın tamamen kapatılması li.zım 
geleceği IJ&n olunur. 

1, 3 

IZMIR BELEDtYESINDEN ı 
- Fen heyeti depoıuna teslim 

edilmek tartile 1500 torba çimen· 
to satın alınması hatmühendislik
teki 9artnamesi veçhile açık ekıilt. 
meye konulmuftur. Muhammen 
bedeli 1575 lira olup ihalesi 16/ 
6/939 Cuma günü ıaat 16 dadır. 
lttirak edecekler 119 liralık temi· 
nat makbuzu ile encümene aelir-
ler. 1, 6, 9, ı3 1875 (1102) 

1851 (1089) 

IZMtR iKiNCi iCRA MEMUR. 
LUöUNDANı 

Yeni Asır ıazetealnin 14/5/39 
tarih ve 10128 sayılı nüshaıının 
7 inci aayfaıının 3üncü sütununda 
satılacağı ilan olunan Develi ve 
Beleriç çiftliii dahilinde bir bap 
değirmenin mulı•-n bedelinin 
2500 ve 10 dcmlim tarlanın da 50 
lira olduğu lllveten Uan olunur. 

1866 (1098) 
dirmeleri icap eder. Aksi halde ıs gün müddetle artırmaya çıka- 2 - Açık kredi teklindelci mu· 
hakları tapu sicillile ıabit olma- rılıp en çok artırana ihale edilir. amelelerden 3399 numaralı ka
dıkça satı• bedelinin paylatmaıın- iki ihale arasındaki fark ve ge- nunun ı inci maddesine tevfikan 
dan hariç kalırlar. çen günler için % 5 den hesap % 12 ye (12 dahil) kadar faiz alı. 

lunacaktır. - Baımane lataıyonu kartı•ın· 
5 - Vadeli 'vadesiz ve ihbarlı da Tepeciğe giden otobüsler için 

ticari ve tasarruf mevduatına ka- bir durak yeri yapılmaıı batmÜ· 
nunun tayin ettiği azami hadler hendiılikteki tartnameıi veçbile 
fevkinde faiz ve komiıyon veril· açık eksiltmeye konulmuttur. 
miyecektir. muhammen bedeli 1218 Ura 58 

ye ll&n tahtaauıa aaılmıttır. llln 
olunur. 1843 (1072) 

Gösterilen günde artırmaya it· olunacak faiz ve diğer zararlar ay. nacaktır. 
tirak edenler arttırma tartname· rıca hükme hacet kalmakıızın Mütteriye tahmil edilecek fllrt· 
sini okumut ve lüzumlu malumatı memuriyetimizce alıcıdan tahıil lar: 
alD!ıf ve bunları tamamen kabul olunur. 1 - % 8,ı/2 faizden batka ica
etmit ad ve itibar olunurlar. Bu gayri menkullere bu tartlar bı halinde yapılacak ıigorta, ar. 

Tayin edilen zamanda gayri deriç terait dairesinde talip olan- diye, nakliye muhammin, nezaret, 
menkul üç defa bağırıldıktan son· !arın 4 Temmuz 1939 Salı günü muhafız, poıta, ve telırraf, muha
ra en çok artırana ihale edilir. An- ıaat ıo a kadar ve artırma temdit here maaraflariyle muamele ver· 
r.ak artırma bedeli muhammen edildiği takdirde 19/7 /939 Çar- gileri ve alacaiın tahsili için yapı· 
kı:vm~ıi.n % 75 ni bulmaz veya sa- tamba saat ıo a kadar ödemit ic- lacak protesto icra maaraflan ve 
bf istıyeuin alacağına rüçhani ra daireıine müracaatları ilin vek&let ücretleri mü9terilerden 
o!an diğer alacaklılar bulunupda olunur. 1862 (1097) tahıil olunacaktır. · 

ltbu beyanname mezldir kanu- kurut olup 16/6/39 Cuma günü 
nun 3 üncü maddesi hükmüne ve saat 16 dadır. lttirak edecekler 91 
vilayet makamının emrine tevfl· Ura 50 lrurutluk teminat makbu
kan dört nüaba olarak tamim kı- au ile encümene aelirler. 
lındı. 1, 6, 9, 13 1872 (1101) 

Akhisar tütünctiler banlı::an 

Düzeltme 

lzmir fUbeel 
lama olnınamami9br. 

1859 (1100) 

Gazetemizin dünkü nüshasının 
8 inci sayfası ıon sütununda net
redilen İzmir belediye ilanında 
beton döteme ile iki tarafına kor
don çekilmesi ve yaya kaldırımla
rına çini dötettirilmeıi iti kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuttul'• 
denecefi yerde bu etimle nolı:ı-.i 

- 6/8/39 gün Te 108S7 lı:arar- olarak beton dllteme teklinde ı&
nwe JnPDıırah tedavi mGeaaeıe teribnittlr. Keyfiyet taıhih olu
lerl ht' lıod• nlea-e=e belecll- DUi'. 

-·..-..·- -- .... ··--- -
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T. Bovven Rees 

ve şürekası 
CVHARDLINE 

Messageries 
Maritimes 

- l - - -

Umdal Olivier ve Deutsche Le- Fratelli Sperco 
UMUMi oENtz Şürekası vante Linie Vapur Acentası 

ACENTALICI LTD. BiRiNCi KORDON REES G. M. B. R. HAMBVRG ADRIArlCA S. A. Dl 
HEJ.C.ENİC LlNF.s LTD. BIHASI rEL. 2443 İTHAKA vapuru 23 mayısta beldeni- HAViGArlONE 

K V M p A H Y A S l ANGHYRA vapuru 3/ 5 haziran ara- yor. 27 maYlsa kadar Anvers, Rotter- BARLE'ITA motörü 31/ 5 te gelir ay 
sında beklenilmekte olup Rotterdam LOND&A HATI'I : dam, Bremen ve Hamburg limanlan ni gün Pire, Brindisi, Trieste ve Venc-Liverpool ve THEOPHİLE GAUTİER vapuru 3 ha· Hamburı ve AnveTSS limanları için yük . için yük alacaktır. diğ hareket eder. 

hattı İs alacaktır •POLO• vapuru 3 Hauraoda Londra THE.SSALİA vapuru 7 haziranda bek- ROY ALE HEERLAH GlaqOT ziran tarihinde gelerek a~I gllıı tan· HELLAS vapuru 15/ 17 haziran ara- ve Aoversten gelip yük çıkar.atak ve niyor .. 10 hazirana kadar Anvers Rot-
BOTBNİA vapuru Haziran nihaye- bul, Pire, Napoli ve l\tarı;dyaya hareket smda beklenilmekte ?lup Ro~~rdam, aynı zamanda Loodra ve Hull 1çln yük terdanı, Bremen ve Hamburg için yük DAISE KVMPAHY ASJ 

tında gelip Liverpool ve Glasgovdan edeceklir. Hamburg ve Anversa llinanlan ı~ yUk alacaktır. alacaktır. UL YSSES vapuru 31/ 5 tarihinde 
mal çıkaracaktır. alacaktır. . . DELOS vapuru 21 haziranda bekle- Amsterdam, Rotterdam ve Hamburg li-

Gerek vapurların muvasellt tarihleri, Her türlü iuhat ve mal(imat için BI- BELGİON vapuru ayın nihayetinde LfV.ERPOOL HArrı niyor. 24 hazirana kadar Anvers, Rot- manlarına yük alarak hareket eder. 
ilimleri ve navlunları h•lrlnnda acenta k rd nda 15' numarııda LAU- beklenilmekte olup Rotter_d~·. Ham- aMARDiN1AN• vapuru 10 ffadranda terdam, Bremen ve Hamburı için yUk DEUCALİON vapuru 8/6 tarihlnd 
1ıir teahhllt albna giremez. Daha fazla rlnel o o ._. burg ve Anversa limanlan ıçın yUk ala- Ll !dan gelip yUk çıkaracalt ve ay- alacaktır. gelerek Burga.s, Vanıa ve Köstence~" 

KENT REBOUL ve ŞER.lıu vapur acen· cakbr. verpo LI 1 · · yük alacak ARMEMENT H. SCHUWT hareket eder 
tabll&t almalı: için T. Boven ReN ve Şr. a mllnıc:aat edilmesi rica olunur. BALKANLAR ARASI HATTI nı zamanda verpo ıçın - GLtlCKSBURG vapuru 1 haziranda . 

nm 2353 telefon numaruına müracaat tum TELEFON . 2 3 'I 5 ZETSKA PLOVİDBA A. KOTOR tır. OPORTO vapurunun yUkleri :ı. _ bekleniyor. 3 hazirana kadar Anvers, SVENSKA ORİENT LİNEİN 
eıHlmesl rica olunur, • YUGOSLAV BANDffiALI W:bulda akı:,.,,,. edilerek Denlzbank &:ıtterdam, Bremen ve Hamburg için .. .. . . 

uLOVCENn •DUMLUPINAR• vapuru ile gelmiştir. yUk alacaktır. I Vİ.KİNGLAND motoru 23/5 tarih.in-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;. ___________ ı_ Lüks vapuru ıı haziran 939 pazar DEH NORSKE M DDEL- d~ gelerek Ro~~· Hamburıı . skan-

• 

ı T. c. zı·raat Bankası günü Şuşak, Ven~".~ Pired~n mu- hareket tarihleri deriye için. hareket RAVSLIN.JE, OSLO :ı:a~~=t~.ı::a limanlanna yUk ala-
vasalM edip ayw gun_Kostence \e Var- tarihleri BOSPHORUS vapuru 20 ~anda BRAGELAND motörü 14/ 6 tarihinde 
naya hareket edecektir. 2/ 6/ 939 29/5/939 bekleniyor. Diyep ve Norveç ıçın yük gelerek Rotterdam Hamburg Skandi-

Kurulaş tarUd : J888 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. 

Şube ve ajan adedi : 262 
Zlrat ve tlcad her nevi Banka muameleleri 

PARA BtRtKTblENLERE 28 800 IJRA 
tKBAMttE VERECEK 

Ziraat benke!Pnda lrumlıaralı ve !hbarsu: tasarruf heııaplarmda en az (50) 
liram bıılıın•nl•ra senede 4 defa çek:llecek kur'a ile aşağıdaki pllna göre ik-

ramiye dalıtılacaktır : 
4

_
000 

Lira 
' Adet 1.000 LiralJk 
' • 500 2.000 • 
' • 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 

160 • 20 • . . . .3~200d" • . _ 
DiKKAT ı Hesaplarındaki paralar bir sene ıçınde 50 ~adan "'iagı uşnu 

yenlere lkremiye çıktılı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir . . 
Kur'alar ~ ' defa, ı EyUU, ı Birinci kinuo, 1 Mart ve 1 Huıran tnrih· 

lerind.ıı çeldleeekt!r. •• 

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

İzmir incir ve tlziilll Terım Sat.Jş kooperatifleri Birliği 

r A R i Ş ŞARAPLARI 
F.ce bill(eslnln nefis Yllf tlzlimlerlnden yapılmı tır. Sek, Dömisek ve kı~ı

a Tarif flll'llplannı dalına tercih ediniz. Sofranızda TARIŞ ~plan eksik 
o1mema1ıd.ır .. 

2' A R İ Ş SİRKESİ 

uLOVCENn 16/ 6/939 12/6/939 alacaktır. navya limanlarına' yük alarak hareket 
vapuru 17 haziran 939 cumartesi gü- 30/ 6/939 26/ 6/939 AMERİCAN EXPORT LİNES, İNC eder. 

nü Köstenceden avdet edip 18 haziran Gerek vapurların muvasellt tarllılerl, EXAMELİA vapuru 19 mayısta bek- BORELAND vapuru 22/ 6 da geli.-
939 pazar günil saat 12 de: gerek vapur l.slmler! ve navlunları halı:- !eniyor. Nevyork için yUk ala~. Rotterdam, Hamburg ve Skandlnavya 

Pire - Arnavu_Uuk liruanları - _Kotor- kında acenta bir teabhUt albna giremez. EXCHESTER vapuru 9 ~anda limanlarına yUk alarak hareket eder. 
Dubrovnik - Split Venedtk ve Trıesteye a1nuıl< ı~•R Birinci bekleniyor.. Tuna limanları lçın yük 
hareket edecektir. Daha fazla tafslllt d _.UMDAL alacaktır. SERViCE MA.RfrlME 

Kordonda 152 numara a • ' D. T. &. T. 
ANGLO . EGYPTİAN MAİL LİNE umum! c.leniz Acentalığı Ltd. mUracııat SZEGED vapuru 25 mayısta bekleni- ROıanafn JCıanpaınyası 

PİRE MARSİLYA ve PİRE BEYRUT edilmesi rica olunur. yor. Tuna Hmanlan için yUk alacaktır. ALBA JULİA vapuru 8/6 tarihin 
HAYFA - İSKENDERİYEYE hat T lefon. 4072 MüdUriyet TİSZA vapuru 5 haziranda beldeni- de gelerek Malta Marsilya ve Cenova Ji . 
·CAİRO CİTY• LÜKS VAPURU ile e : 3171 Acenta yor .. Tuna limanlan için yük alacaktır. manlan için yük ve yolcu alarak hare-

Marsilya için Beyrut-Hay(a-İsken- Telefon · TİSZA vapuru 19 mayısta beldeni- ket eder. 

yor. Beyrut, Portsait ve İskenderlye İIAııdald hareket tarihleriyle navlun. 
için yUk alacaktır. !ardaki de~erden dolayı acenta 

SERViCE MARlrlM.E mesu!iyet kabul etmez. Daha fazla w hn krPmden sasmav1n17. 

BALSAMIN 
Sıhhat bakanlığuım resmi nıhsatmı 

hlli bir (en ve bilgi mahsulüdür. 
Bütün cihanda elli senedir daiına üs-

tiin n ~iz kalmıştır. 

Krem Balsamin 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak vü

ruda getirilmiş yegane sıhhi krem· 
!erdir. 

Krem Balsamin 

ROVMAJH si!At için ikinci Kordonda FRATEIJ." 
DUROSTOR vapuru 9 haziranda bekle- SPERCO vapur acentasına mUracac 
niyor. Köstence, Kalas ve Tuna liınan- edilmesi rica olunur. 
lan için yük alacaktır. TKL.BFON : ZM4 • ZOl5 
JOHNSTON VARKEN LİNF.S LTD. 
İNCEMORE vapuru 28 mayısta belde- suliyet kabul etmez. 

ııiyor. Burgas, V arna, Köstence, Sulina Daha fazla tafsillt için ATATÜRh 

K R E M L E R 1 Kalas ve İbrail liınanlan için yUk ala- caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der 
caktır. Zee ve Ş..ı. Vapur acenbılıl'na mllnıca-

V apurlarm hareket tarihleriyle nav- at edilmesi rica olunur. 
lunlardald değişikHklerden acenta me- TELEFON : ~00'1 /%008 

Ooyçe Oryentbank 
DR E S D NE R BAN K ŞU B ESi 

t Z M t R 
l\terkezi : BERUN 

Almanyacla 175 şubesi mevcuttur .. 
Saym halkımıza emniyetle anediliyor. Tariş sirkesi, halis üzüm sirkesidir. Şöhretini söz ve şarlatanWda defil, 

Sermaye ve ihtiyat akçesi 

J7J,$00,000 Rlıylumarlı r A R t Ş CIZV.M' BALI . sıhhi evsa~ ~ndra,. ~ar~, Berlin, 
Teblf edHmlf taze ildim su.YDdur. Tue üzüm suyunun bütün hususıyetle- Nevyork guzellik enstitülerınden yllıı:-

rinl + •lrtadır Tariş l1zUm hah en sılıJil ve mupddl kuvvet şurubudur. I terce krem ara!:uıda birincilik mükılla· 
"'""r A R I Ş iNCiR VE CIZVMLERI hm kazanmış olmakla ispat etmiştir. 

Fennin en 800 tenkkqaluıa uyıun bir şekilde işlenmiş ve bazırlanmı hr. K B J • 
Zarif uıba!Ajlar içinde atılmaktadır.. rem a samın 
Tarif markalı maluıulAt ve mamuUtı her yerden arayınız. 

lzınfl* aınami satq mağaza.rı : 
KEMERALTI CADDESİ No. 71 TELEFON : 4195 

l ··26 (253) 

Fenni gözlük için 
ECZACI 

AKTAŞ 

Gündüz i~in yağsa, gece için yağlı ve 
halis arı badem ile yapılnuş gündüz ve 
gece şekilleri \'ardır. .. . 

KREl\1 BALSAMİN; öteden beri taıwını•~ husw;ı vazo ve tup şeklinde saWır. 
İNGtLiz KANZUK ECZANESl BEYOOLU - İSTANBUL 

Kolay Ve Seri Yazı 

Gösterişli Ve Da yanıklı 

Ucuz Ve Temiz 
Tüccar, Bankacı, Memur, Talebe. ve hor keae 

lizım olan, icabında kopya kiğıdı ile bet kopya 

çıkaran mürekkep ayar tertibatlı ve 

Beş Sene Garantili 

f.dt~ 
• 

l Z Mi R 
Dolma kalemleri geldi. 

Fiyati her yerde TL. 2. 

Toptan alanlara iskonto yapılı<. 

Türkiye umum acentesi : 

Nafiz Mustafa - lzmir 

TUrkiyede şubeleri : ISTANBUL ve JZMIR 

MJsırda ~ubeleri : KAHiRE VE ISKENDERIYE 
Her Ulrlll banka muamelitmı ifa ve bbul eder. = 

T. iŞ BANKASl'n1n 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 
Kuralar : 1 ŞubaL 1 Mayıs, 26 Ağ-u.stoa, 1 Ey!UI, 1 Uôncitefl'İn 

tarih 1 erinde çeki 1 e c ek t İ r. 

, .. - İkramiyeleri: Eo.;ız>:Z;illlZl:lıcmm_,, 
l Adet 2000 liralık ... 2.000 Lira 
s n 1000 liralık ••• s.ooo Lira 
8 )) .soo liralık ••• 4-000 Lira 

16 n 250 liralık ••• 4-000 Lira 
60 ,, 100 liralık··· 6.000 Lira 
95 n 50 liralık ••• 4-?SO Lira 

~~-- n 25 liralık ••• ~:~~_ı.ıra 1 435 )2.000 
~ , 
T. it Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmit olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de ct-emit oluraunus. 

Başvekalet Beden terbiyesi genel 
direktörlüğünden: 
ı _ Genel direktörlükçe latanbulda Çengel köyünde 6 ay müddetle 

bir leyli beden terbiyesi •e spor eğitmen kursu açı.lmlfbr. 
2 - Bu kur .. imtihanda en iyi derecede muvaffak olanlardan sıra

ıile izami 50 kiti alınacaktır. 

, 3 - 26 Haziran 939 pazartesi günü tedrisata bqhyacak olan bu 
kuna girmek iatiyenler beden terbiyesi bölge ~kanhklanndan lruna 
girme ve diler flU1)an ötireoc:bilirler. 

4 - Müracaat müdeti 15 Hazirana kadardır. 
30, 1, 3 1827 (1071) 

Taze Temiz Ucuz ilaç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Eczanesi Sıhhat 
BAŞTURAK Büyilk Salepçiokfo hanı karşısında .. 

iZMlR 
PAMUK MENSUCAT 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbq, Değirmen, Geyik 

ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup malları Avrupanın ayni tip mensucatına faiktir ... 

Telefon No. 2211 ve 3079 
1,elgraf adresi Bayrak lzmir -

DOKTOR Doktor 

Celal Yarkm Hami~ Ataman 
İZMİR MEMLEKEr 

lfA.Sr A.HESİ DAHiLiYE 
MUrAHAssısı 

Muayenehane : İkinci Beyler ıokak 
No. %5 TELEFON : 3958 

KULAK, BURUN, BOOAZ ve HAN· 
ÇERE IIASTALIKLARI UZMANI 

l\Ianisa, İzmir caddesi No. 132 
Şen slnema.sı yanında 
Saat 3 t~n sonra hastalan kabul ve 

tedavi eder 
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Büyük Kurultayın ikinci celsesi 
vekillerin huzuru ile cok 

t 
çalışmalar Encümenlerde 

Parti teşkilatında mül ettişlikler 
değerli 

ihdas ediliyor 

Parti Heyeti Atatürk'e çelenk koydular (Foto Muhabirimiz.den - Tayyare ile) 

Ankara, 30 (A.A.) - Parti büyük ku
rultayı encümenleri bugiln öğleden ön
ce ve sonra yaptıkları toplantılarda ken
dilerine tevdi edilmiş olan Ul(!Seleler 
üzerinde müzakerelerine devam ebniş
Jerdir. Bunlardan nizamname ve prog
ram encümeni mesaisini bitirmiş bulun
maktadır. 

Maliye vekili Istanbul, Izmir, Kayseri, nı almış bulunmaktadır. 

Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Ma- 3 - Bazı vilAyet ve kaza merkezle
raş, Samsun vilAyetlerinin merkez ve rinde lise açılması meselesine gelince, 
kazalarındaki arazilerin de iskln mm- partimizin programında mevcut lisele
takası olmamak şartiyle muhtaç zürraa rin takviye edilmesi eınrolunmaktadır. 

Nizamname ve program encümeni 
bugünkü toplantılarında program proje
sini tetkik ederken nafıa vekili general 
Ali Fuad Cebesoy. ziraat vekili Muhlis 
Erkıncn, iktısat vekili Hüsnü Çakır, ti
caret vekili Cezmi Erçin, gümrük ve 
inhisarlar vekili Raif Karadeniz, sihhat 
ve içtimai muavenet vekili Doktor Hu-
1\ısi Alataş, münakalat vekili Ali Çetin
kaya, maliye vekili Fuad Ağralı ve maa
rif vekili Hasan Ali Yiicelin mütalfıafa-

tevzii için tebliğatta bulunulduğunu bil
dirmiş ve eski kanuna göre tekaüt edil
hakkındaki dileğe karşı da hükilmetin 
esas itibariyle bu teklifi kabul ettiğini ve 
imkan bulunduğu takdirde bu işin de 
halledileceğini ilave eylemiştir. 

Maarif vekaletinden vaki dileklere 
karşı da Maarif vekili Hasan Ali Yücel 
şu cevapları veımiştir: 

1 - Muhtelif kazaların orta mektep 
ihtiyacı i~in bir liste hazırlnnmıştır. 
Tem.muzda toplanacak olan maarif şura
sına verilecek olan bu liste kabul edil
diği takdirde bu liste bir program mahi-

Milli Şef Mediae plirken... (Foto Muhabirimizden - Tayyare ile) 
rına müracaat edilmiş ve müzakereye yetini iktisap edecek ve tatbiki cihetine 
iftirak etmekte bulunan parti genel sek- gidilecektir. 
reteri ve Erzurum meb'usu Doktor Fikri Bu programın esaslarından biri de 
Tuzerle parti genyönkür azaları Sinop mektep binası temin edecek kazalarda 
meb'usu. Cevdet Kerim lncedayı ve An- tercihen orta mektep açılmasıdır. 
kara meb'usu lılilmtaz ö kmenin izaha- 2 - Maarif vekAleti şumullü mana-
tından istifade olunmuştur. siyi milll bir kütüphane açmak kararı-

EzcUmle bütün bu tetkikatmda proje 

Parti Kurultayı Nizamname Encümeni 

Bu sebeple yeni lise açmadan elde mev
cut liseler takviye edilecektir.. Ancak 
bu işler bittikten sonradir ki yeniden 
lise açılması düşilnülccektir. 

Vekaletimiz, parti programından al
dığı direktifler dairesinde hareket et
mek mPcburiyetindcdir. 

4 - Baı.ı delegeler, hususi ıncktep1er
dcki imtihan1arın csaSlı olmamasından 

bahsettiler. Bu dilek yerindedir. Her ta
lebenin ayni ilim \'C fikir seviyesinde 
olmasını temin için ilk, orta mektepler
de ve liselerde bir devlet imtihanı usulü 
tesisi mutasavverdir. 

Kitapların pahalı bulunduğu hakkın
daki dileğe karşılık da kitaplanmızın 
laalettayin avrupa memleketlerinden her 
hangi birinden Uç dört defa ucuza ~
tılmakta olduğunu veklleün talebenin 
ihtiyacını karşılamak lizere bol yaprak
lı ve çok ucuu satılacak defterler hazır
lanmakta bulunduğunu bildirmiş ve di
ğer dilekler üzerinde de lhımgelen iza
hatı verdikten sonra demiştir ki: 

Parti Heyeti Atatilrkün huzurunda (Foto Muhabirimizden - Tayyare ile) 
cBen ve benden önceki vekiller sütleri yol mükellefiyetine ait dileğe kendi za- dak ve Çatalağzında, diğerinin de Trabo 

az birer ana gibi çocuklarını emzirme- manı vekaletin de bu mesele lizerin<le zonda yapılacağını ve bu aon limanın 
mek ıstırabını çekmişlerdir. Maaınafih yapılmış olan tetkikat hakkında izahat avan projelerinin. ikmal olunduğunu, 

bWer, ıstıraba baş eğecek insanlar deği- veren münakalat vekili Ali Çeün Kaya, Ereğli - Zonguldak - Çatalağzından bi
li.z ben ve benden sonraki vekiller maa- vekaletin bu meseleyi tetkik ederek ha- rinde yapılacak liman için bu mevkileJ"' 

(Foto Muh~birimizden - Tayyare ile) 

rif hayatımızdaki bütün eksikleri ta
mamlıyacaklardır.> 

Nafıa vekaletini alakadar eden dilek
lerin müzaker\..'6indc de nafıa vekili Ali 
Fuad Cebesoy şu izahatı veımiştir: 

1 - Muhtelif vilayet kazalara tren yo-
1 

lunun uzatılması iste.ıilmektcdir. Ve
kalet hazırladığı pllin mudb~ce ve talı- 1 

sisatın nisbetin.dc memleketin hayati 1 
uıruretlerini nazarı dikkate alarak bü
tiln yurdun şimcndüferlerdcn faydalan
masına çalışmaktadır ve ça1~acaktır. 

Liman ve iskeleler için de aynı şey var-

d~ 1 
2 - Sarıkum - Aksaz bataklıklarının 

kurutulması için tetkikatta bulunulmak 1 
tadır. Vekllet esasen kurutulması iste
nilen bataklıklar ile, ısWı işleri tiz.erinde 
çal1§1D8kta bulunmaktadır. Programa 
bağlanmış kısımlardan bir çokları ikmal 
edilmiş, diğer kısımlar ihale edilmek 
üzere bulunmakta veya Üzerlerinde tet
kikat yapılmaktadır. 

3 - Nafıa vek&Jetini alAkadar eden ve 

zırlaınış olduğu lAyihanın §(hayı dev- den her hangi biri üzerinde henilz bir 
}etten çıkını§ bulunduğunu söylemiş ve llarar verilmediği, cenupta yapılacak ti· 
halen maliyede tetkik edilmekte olan bu manlara gelince, bunun Mersin veya di· 
projenin mUterakki vergi esasları daire- ğer bir noktada yapılması meselesinin 
sinde hazırlandığını söylemiştir. de yakında bir karara bağlanabileceği 

4 - Köprüler inşasına ait dilekler ümidini izhar eylemiştir. 
üzerinde nafıa vekili General _.\li Fuad 6 - Karışık dilekler arasındn bulunan 
Cebesoy, yaptırılmakta bulunan, yapıl- ve ucuz radyolar teminine ait dileklere 
ınasına karar verilen ve yaptırılacak verdiği cevapta milnakalat vekili Ali Çe

olan köprüler etrafında izahat vermiş ve tinkaya, bu hususta bir kanun layihası 
esasen programn göre ilerlemekte olan teklif edilmek üzere bulunduğunu, bll 
bu işlerin tatbikatının dileklerin bir j suretle halkın 17 - 25 lira arasında bir 
çoğuna karşı tatmin edici birer karşılık flııtla birer radyoya sahip olabilecekleri-· 
teşkil eylemekte bulunduğunu kaydey- ni ve halkın bunları kolaylıklA kullana· 

Milli Şef balkın tesahürab arumcla (Foto Muhabirımizden - Tayyare ile) 

lemi§tir. 
5 - Nafıa vekili, liman ihtiyacı dilek

lerine verdiii cevapta da Karadeniz sa
hillerinde yaptırılacak limanlar lizerin
de tetkikatın ikmal edilmiş olduğunu, 
bu limanlardan birin in Ereğli - Zongul-

bilmesi için de ayrıca tedbirler derpif 
edildiğini kaydeylemi§ ve lstanbulda 
Ortaköyde bulunmakta olan .kömür de
polarının kaldırılması hakkındaki dileje 
cevap olarak: cBunların kaldırılmaın 

mukarrerdir> demiştir. 

Ur.erinde esaslar mahfuz bhnak §Arliy
Je teferruata ait bazı tadiller yapmış ve 
umumi idare heyetince yeniden teklif 
edilen ve parti teşkilAtında müfettişlik
ler ihdası encümence kabul edilerek teş-

lngilterenin Romanyaya Alman 
vereceği kredi -ltalyan lejyonları 

kilat kademeleri arasında buna da yer 
verilmiş ve nizamn ameye ilAve edilen 
bir madde ile müfettişlerin vazife ve sa- Bu 
IAhiyetlerinin umum! idare heyetince üzere bir Rumen işi görüşmek 

heyeti Londraya 
tanzim ve genel başkanlık divanınca 

tasdik edilecek bir talimatname ile tayin 
edileceği tasrih edilmiştir. Bu tetkikler 
sonunda kararlara varmak sureüle me
aaisini bitiren nizamname ve program 
encümeni tarafından hazırlanacak olan 
mazbata yarınki umumi toplanışında 

Jrnrultaya tevdi edilecektir. 
Dilekler encümeninde: 

Encümen bugünkil toplantılarına baş
larken ilk olarak maliye vekaleti ile ala
kadar dilekler üzerinde durmuştur. Ba
~ı vergilcrdeh tadilat yapılması hususun
daki clilcklcrc karşı maliye vekiJi. bu. 
mesele etrafında hükümotçe takip edil
mekte olan mali siyasetin ana hatlarını 
izah eylemiş köylünün zirai atıbarlarının 
yanlış olarak vergiye tabi tutulmasının 
doğru olmadığı meselesi üzerinde de bir 
delege tnrafından ileri sürülen mütalaa
lara karşılık vermiş ve encümen reisi 
Çorum meb'usu ismet Eker meselenin 
bina vergisine ait kanunla naamruımesi 
arasında anlayış farkından ileri gelmek
te bulunduğunu bildirmiştir. 

Encümen meclisten bu kanunun tef
sirinin istenilmesini muvafık görmüş ve 
blnaların yeniden tahriri meselsi için 
de dahiliye vekllctiJe mutabık kalına
rak b.u meselenin halledilmesi lüzumlu 

gidiyor 

Romanya ba§ vekili ve Rumen 1ıazırları bir merasimde 
Londra,31 (Ö.R) - lngilterenin Ro- mayaya vereceği beş milyon liralık kre

manyaya veriği kredi meselesi etrafında diye müteallik meseleleri görüşmek tize
görüşmeler yapmak için bir Rumen he- re bir Rumen delegasyonu Londraya 
yeti buraya gelmiştir. Burada bir hafta gelmiştir. Heyete dahil olan Ticaret ve 
kalacaktır. endüsteri nezaretleri mümessilleri İn

giltreye verilebilcek siparişler içi.q. te-

Memleketlerine dönüşlerinde kah
ramanlar gibi karşılanmaktadırlar! 

' -Lond ra 3 1 (ö.R) - 19 bin lta)yan '% 

lejyoneri bu akıam· Kadiluden ltalyaya 
döneceklerdir. lspanyol dahiliye nazın 
kendilerine refakat etmektedir. 

lıpanyadan dönen Alman Kondor lej-
1 yonu Hamburga vasıl olmuıtur. Marepl 
1 Cöring bir yatla nakliye gemilerini kar
ıılamış ve lejyonerler mareıalı selamla
mıılardır. Akşam Hamburgda büyük bir 
ıeref geçidi yapılmıştır. 

Cuxhaven 31 (AA) - ispanyadan 
gelen Alman lejyonerleri, saJıt 2 1 de 
cNeşe, kuvvetten doğar> teşkilatının beş 
vapurile buraya gelmişler ve kendilerini 
kar~ılamaya çıkmış olan bir çok Alman 
harp gemisi tarafından selamlanmışlar• 

dır. 

Alman - ltalya pakb İmza edilirken ... 

Amiral Graf Spee, Amiral Ccheer kru
vazörleri ile altıncı muharip filosu ve ay
rıca 4 muhrip, lejyonerlerin istikbaline 
çıkmıolar ve müteakıben halk, ispanyada 
döiüımüı olan eski muharipleri alkıolar- Hamburga muvasalatlerinde selamlıya- Kadiks 31 (ö.R) - Burada yedi ltal• 

ken geçid resmi vaziyetinde mevki almıt- caktır. yan vapuru bulunuyor. Bugün de on bin 
)ardır. Filo, Cuxhann önünde demirle· Berlin 3 1 (ö.R) - lıpanya harplar~ tonluk bir ltalyan nakliyesi daha gelmiş• 
mittir. Filo gece yanıından sonra Elbe na ittirak eden Alman lejyonelreri 30 tir. Bu vapurlar 22 bin ltalyan ukerioİ 
Halici tarikile Hambmp doina 1piuaa bi.- qwq~~,J\lmaD)'aya avd etleri .bütün ajırlıklarile biri~ yüklemi,ICll'" 


