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Yeni Cebelüttarık valisi 
işe başladı 

Londra 11 (ö.R) - Yeni Cebelüttank 
valiliğine tayin edilen Sir Corc bugün.....,. 
zifesi batma gİbnİftİ:r. 

·-----' 

Milli ef · ınönü Hataya gidecek 
Bu müjdeli seyahat Teş

rin ~yında yapılacak 
Hatay Devlet Reisi Bayrağı ve 

Hatay Devlet evi anahtarı 

Milli Şefe teslim edildi 

23 Temmuzda kurtuhı§ bayramını tesid edecek olan IskendBrU.ndarı. bir manzara 

Aydın 
23 TEMMUZ GÜNÜ 

----tr·---

Köylerinde dolu-
Dün saat 17 de Milli Şef Inönü sabık Hatay devlet reisi 

Antalya mebusu B. Tayfur Sökmeni kabul buyurup saat 
17,S e kadar yüksek huzurlarında alıkoymuşlardır. B. Sök
tnen Hataylıların sonsuz tazim ve şükranlarıru arzettikten 
SOnra büyük anasına kavuşmak için Hatay semasında on 
a:vdır çırpınan ve Hataym anavatana iltihakı ile vazifesi 
hitama eren Hatay devlet riyaseti bayrağı ile Hatay dev
let evinin anahtarını hakik! sahibi Milli Şefe takdim et-

miştir. Samuru ve pek isabetli olan bu hareketten çok 
mütehassis kalan Şef B. Sölonene iltifatta bulunarak Ha
taylılara da selam ve muhabbetlerinin iblağını emir bu
yurmuşlardır. Bu ziyaret esnasında B. Sölonen Hataylı
lar namına Milli Şefi Hataya davet etmiştir. Vaki olan~
veti kabul buyuran Milli Şef Te~rinde Hatay'ı şereflendi- !• 

receklerini tebşir buyurmuşlardır. 

nun tahribatı 
1 -- r--

Kızılay, Kemalpcqa 
lıazmına yardan için 
bir müfettiı gönderdi 

Hatay kurtuluş 
Bayramı için 
Yapılacak büyük bayram 

kabul edildi 

Bulgar 
Başvekili 

---·*---
Köseivanof 'un 
Seyahat~ · 

-1~--

Bulgaristan baıvekili Köseivanof- . 
lln Berlini ziyareti aiyasi hassasiyetin 
en yüksek bulunduğu böyle bir za
ltıanda hakkiyle herkesin nazan dik
katini celbetmektedir. Bulgar başve
~ilinin bu seyahati sadece bir ziyaret 
iadesi, veya yalnız iktısadi işlerin tes
"İYesinden ibaret olduğunu zannet
~ek kabil değildir. Kendisine refa
k?t ~en zatların hüviyeti bu tarzda-

1 hır düşünceyi derhal bertaraf eder. 
~Yın başvekilin bu seyahati vaktiy
p amiral Hort!nin v~ geç~~lerde 
b~ens Polün zıyaretlerı kabılınden 
ır ~ey olduğunu tahmin etmek daha 

doğru olur. İtalyan gazetelerinin bu 
beseleye atfettikleri ehemmiyet de 
u düşüncemizi takviye eder. 
Avrupanın aldığı yeni vaziyet kar-

1181nda Balkanların müstesna ehem
ll'ıiyeti vardır. Bu sebeple bir kaç se
?ıeıcJenberi gizliden gizliye ve fakat 
kstaca tertip edilmiş bir planla hare
ı:t eden Totaliter devletler bilhassa 

1~1garistanla daha ziyade yakından 
ft ~kadar olmağı hiç ihtimal etme
ll'ıışlerdir. 

Çiinkü harp sonunda tatmin edil
~~~ş biricik Balkanlı Bulgaristan 

Ugu için kendi prensip ve propa
:?ndaiarının en ziyade inkişaf edece
tıı :Yerin Bulgaristan olduğunu düşü
~tek bu memlekete hususi bir 
iit eınzniyet vermişlerdir. İtalyanların 
\> e~enberi Bulgaristana karşı olan 

l.ıı~1Yetleri malumdur. Arnavutluğun 
ırRal' ti •nden sonra İtalyanların Bulga-
·~tana karşı olan temayülleri daha 
tekade ~rtmıştır. Fakat bütün bu ha
ca.ı·e~.lerın Bulgaristanın mümtaz ri
nı 1 

llstiinde nasıl bir tesir yapacağı
leh~e Bulgarların şimdiden otoriterler 
l'tı' ıne kat'i bir karar ittihaz edip et
bi;:Yecekleri şüpheli ve merakı calip 
'ttlalrneseledir. Bugün biz buna iliti
Oto ."ermiyoruz. Her şeyden önce 
da rıtelerin bilhassa yeni anlaşmalar
o]~ knra Avrupadaki vaziyetleri iyi 
'trtık ~n ~ok uzaktır. Sulh cephesi 
t<Iile~~rndi Münih günleri ile kıyas 
dır 8.ıYccek bir halde bulunmakta-
llı~ ı-t. çok vesilelerle Çemberlay
!cd~ı a~ıfaksın otoriterlere karşı söy
let erı tnetin ve kat'i sözlerin i:lela
tiid:ttiği tnana derin ve düşündürü-

ur. 

'>-~lk~nlarda üç Balkan devleti va
- csorı'!,.;.~aha bu~ünden kat'ı vu

., \.J 2 İNCi SAHiFEDE -

N.A.KOCOKA 

Deyli Herald gazetesinin bir 

- YAZISI 5 nci SAYFADA -

haberine göre 
programı 

arkadaşların harcırahları parti merke
zinden tesviye olunacaktır.> 

12 adalarda Italyanlar 
hazırlık yapıyorlarmış 

Ankara 11 (A.A) - Temmuzun 
23 üncü Pazar günU tesid edilecek olan 
Hatay kurtuluş bayramına anavatanm 
iştiraki programı tesbit edilmiştir. Bu 
programa göre: 

A. 1 - Gaziantep, Maraş, Seyhan, Iç
el ve Urfa vil.Ayeilerinin beherinden 
biri parti ve biri de meclisi umumi azası 
olmak üzere ihlşerden on arhdaş, cbu 

2 - C.H.P. umumi idare heyetinden 
iki arkadaş, 

3 - Türkiye büyük Millet Meclisin
den üç kişilik bir heyet, Antakyaya gi
derek oradaki merasime işürA.k edecek
tir. 

- SONU 1 İNCİ SABİFllJE -

48 saat mühlet ·Alman gemileri Radosa cephane çıkarıyorlarmış · 
dirmektcclir. 

Deyli Heraldin hususi muhabiri, bu 
telgrafında diyor ki: 

Alman gemileri, Rodos adasına müte
madi surette harp malzemesi ihraç et
mektedir. Mandraki limanında 16Italyan 

Italyan hükümeti cenubi Tiroli 
yabancılardan tahliye emrini verdi 

harp gemisi demirlidir. Bu gemilerin ara- Londra 11 (Ö.R) - Italyan hükümeti hinı şehri Bolzanodur. Eskiden bu kısun 
sında en son sistem yedi tane denizaltı cenubi Tirolda sakin bulunan Alman- Avusturya imparatorluiuna aid olup 
gemisi de vardır. lara, Fransızlara, Hollandalılara, IngiliZ- wnumt harpten sonra ltalyaya geçmlf-

12 adalar umumi valisi general Graz- lere ve Isviçrelilere gönderdiği bir ta- ti ve hemen tamamen Almanlarla mes
yaninin emri ile, Patmos adalarındaki mimde Tirolu kırk sekiz saat zarfında kUıı bulunmaktadır. Bu kırk sekh saat. 
sivil halk tahliye edilmiş ve Kalimnos tahliye etmelerini bildirmektedir. lık müddet bugün öğleyin nihayet bul
adasına götürülmüştür. Fakat sivil halk- Tahliye sebebi mcçhuldur. Ingiliz si- muş, fakat bu emre itaat eden tek kim
tan bir çoğu, motörlerle Anadolu Türk yasi mahfillerinde söylendiğine göre bu- se olmamıştır. Bu mmtakada bulunan 
sahillerine ilticaya muvaffak olmuşlar- nun sebebi Almanya ile Italya arasın- yüz kadar yabancının sefirleri ltalyan 
dır. da akdedilen bir anlaşmanın tatbik mev- hariciye neureü nezdinde protestoda 

. . .. . . . . .. Nihayet general Grazyani, son gün- kiine geçmesidir. Bu mıntakanm en mü- bulunmuşlardır. 
Akdenız Fransız harp um telerırı.den Rı§lıyo zırhlısı }erde, Italyan memurlarına sivil halle 

Londra ıı (A.A) _ cDeyli Herald> 1 biri, bu adalarda yapılmakta olan hazır-ı ile her tür~ü münasebette bul~!ı Şehirden Çehreler : J8 
~~si~12a~dahl~~muh~lı~a~mi~~~~~~hl~~m~~~enş~~~ •••••••••---~~·-----------· 

Belgrad tebliği 
"Yugoslav - Bulgar görüşmeleri 

Balkan sulhunun da menfaatinedir,, 
Belgrad, 11 (A.A) - Köse İvanof ile sadl bağlarla birleşmek iki memleketin 

Markoviç arasında yapılan görüşmeler- ınenfaati iktizasındandır. 
den sonra aşağıdaki tebliğ, matbuat mü- S - İstiklal ve bitaraflık siyaseti, iki 
messillerine tevdi edilmiştir : memleketin olduğu kadar Balkan sul-

•İki devlet adamı, aşağıdaki hususla- hunun da menfaatlerine en iyi bir şe-
n beyan etmekte mutabıktırlar : kilde tetabuk etmektedir. 

1 - Yugoslav - Bulgar teşriki mesat 4 - İki hükilmetin bütün komşulari
politikasının daimi dostluk paktının ru- le iyi ve dostane münasebetler idamesi 
huna uygun bir şekilde inkişaf ettiril- siyasetine devam etmeleri lazımdır.• 
mesine ve derinleştirilmesine devam -

Hariciye vekili B. Saraçoğlu ~ükrü. 
ue B. Markoviç 

edilmesi 18.z.ımdır. 
2 - Mümkün olduğu kadar sıkı ik.tı- Tayyare 

W2 

Peygamberler tarihinde 

Mu sanın 
Hayatı 

Dünyanın ttç btlytlk dininden birinin ve --- - -
1 banisi olan Masanın hayatı tehtkasına Y=--· 
j baıhyoruz-

1 • 
pıyangosu 

---~·---

Dün çekildi 
-~-

İstanbul, 11 (Hususi) - Tayyare pi
yangosunun keşidesine bugün başlan

ın.ıştır. Bu çekilişte kazanan numaraları 
bildiriyorum : 

3000 LİRA KAZANANLAR 
1661 23128 

1000 LİRA KAZANAN 
4251 

- SONU 1 INd SABll'EDB -

• 

itfaiye müdürü B. lbrahim Günay 
-Het11111 bizim alatl! .. Btı aJcfnı ""'Ol" bende .. Çevirin hortumlan.. 
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Hünkarın görünüıü Mehmedin üzerinde mu-
bir ıait . tesir. yapmııtı·· Ba kadar aeoiml i 

görünüıte çirkin bir maneviyat aaklanamazdı 

Padipha gece. gündüz refakat eden pıı küreklere ... Kiğıthaneye vaktin
bu yan erkek adamlar bir çok fınl- de varsak iyi olur •.• 
daklar çevinniılerdi... Padi§Bh üze-j Hünkarın on bef çifte kayığı ~yüp 
rindek.i nüfuz ve tesirlerinden istifa- iskelesine yanaşb... İskelede hır at 
de ederek ona memlekete zarar ve- hazırlamışlardı... Karaya çıkan Sul
ren bir takım işler yapbrmlflardı ... ' tan Osman ahna bindi... Ve Cuma 
işlerin bozulm"cıında bu adamlann namazına yetişmek üzere atını hız
ıneeuliyet hieaeleri pek büyüktü... landırarak Eyüp camisine doğru iler-

Saray eandallan geçerken Mehmet lemeğe koyuldu ... 
bunları diifündü... Hızır dayı ile Ahmet, eandalı de-

f fte en eon. padiphın bindiği ka- reye soktular ... Ve etrafı kaplıyan 
yık görünmüştü... sayısız mavuna ~e ~yık ~la~~ığı 

Buna kayık değil. kötk dense da- arasında, kuvvetlı kureklerle, K.agıt
ha münasipti ... Zarif bir biçimde, hane yolunu tutturdular ... 
çok büyük o nisbette boylu bir kayık. 
Kayıkta on beş kürekçi bulunuyordu. - 8 -
Otuz kürek tarafından yürütüldüğü Eski bir korsanın hikayeıi 
için, çok hızlı b:r yürüyüıle ilerliyor- Yolda Hızır dayı duramadı .... 
du... Kayıkta üstü kapah. bahçeler- Mehmede: 
deki kamerya tarzında bir köşk var- - Evlat, dedi ... Ben oldukça açıl-
dı... dığım halde, hala senin kim olduğu-

Bu köşk yaldızlar içinde parıl pa- nu öğrenemedim ... Söyle bakayım 
nl parlıyordu... Kö,kün Yetil bir kimlerden sin)... Adın ne?... Ne iş 
renkle boyanm11, bpln cami kubbe- yapanın)... 
lerini andıran toparlak kubbesine, Adının Mehmet ve Yen içeri yazı
halis altından dökülmüt bir güneş cısı yama~ı olduğunu söyleyen genç 
reemi takılmıfb... delikanlı Gelibolu Sancak beyi Meh-

T eknenin en başında, denize doğ- met beyin oğlu olduğunu da ilave et
ru uzanan sivri burnunda gümüşten, ti ... 
kanatlarını açmış bir kuş heykeli bu- Aman Yarabbi... Hızır dayının o 
lunuyordu... dakikadaki alakasını. heyecanını gör-
Köşkün içine. yumuşak minderler, meli... Hemen kürekleri elinden bı

aedirler dösenmişti... Miııderlerin, ae- raktı ... Gayet telal}lı bir tavırla: 
dirlerin yüzü en kıymetli Üsküdar - Aman deme... Sen Kanijede 
çatmasından C~) idi... şehit düşen Mehmet beyin oğlumu 

Sultan Osman köşedeki sedire ku- sun, diye sordu? ... 
rulmustu ... Etrafa selam veriyordu.. - Hızır dayı ... Yoksa sen babamı 
Basında uzun bir mecuze ( ••) ... Ka- tanıyormu idin? ... 
vuğun tepeeinde iri zümrütlerden - Tanı makta san ki söz mü? ... 
miiteşekkil uzun tüylü bir sorguç Yattığı yer nur obuıı. rahmetli ba
takıh idi... ban benim en aziz, en sevgili bir ar-

Bu beyaz serpuşun alhnda, buğ- kadMım idi ... Gemi ile Boğaz~an her 
day renginde kiiçük ve genç bir yüz ~eçisimde Geliboluya u~rar, Mehmet 
~örünüyordu. Cenesi uzunca idi... beyle görfüıürdüm.. Eviniz de kar 
Bumu ... Bütün Osman oğullannmkı 1terre miıafir kaldım ... Ah, Mehmet 
~ibi eğrice, karnal gagası teklinde bey ah ... Boyunca, aslan ~ibi bir oğ-
idi. tu vamu11 da, benim bundan hiç ha

Bir karakter sahibi olduğunu ima berim yok ... 

eden bir. mana. s:ziliyo~du .... ~akış- Meğerse, senden pek ziyade hoı-
lan keakın, tesırlı ve manalı ıdı... lanmam boş yere değilmiı... Bunun 

Hünkarın görünüıü Mehmedin bir sebebi varmış ... 
üzerinde müsait bir teeir yaomııtı... Anan nasıl afiyettedir, lnpllahL 
Bu kadar ıevimli ve cazibeli bir gö- Oğul bilmezsin... Babanla adeta bir 
rünüşün altında çirkin ve kıymetsiz kardeş derecesinde sevişirdik... On
bir manevivatın saklanması imkan dan ne kadar iyilikler gördüm ... Eğer 
haricinde idi .. · o olmasaydı, ben timdi çoktan öteki 

Mehmet o dakikada işlerin düzele- dünyayı boylamıştım... Baban beni 
ce&i hakkındıııki ümidinin kuvvetlen- ölümden kurtardı ... 
diğini ve İ!"tik~"' le güveninin arttığı- O dakika da ihtiyar adamın göz-
nı 8~et' ı?ibi oldu... lerinde iri bir kaç yaş damlası belir-

Kayıkta, padisahın yanında iki ki- di ... 
ti daha vardı: Sadrazam lstankövlü Bu vaziyet Mehmedi de ilgilendir
Ali pasa ... Ve Kızlarağası ... Her iki- miş. onda da derin bir heyecan ve te
si de, adeta tapınmak derecesine va- essür uyandırmıştı... Hızır dayı aca
ran bir saygı ile ellerini göğüslerine ba ne söyliye cek? ... Onu babası 
kavusturmuşlar, sükliim süklüm bir ölümden ne suretle kurtarmıs L De
vaziyet almışlardı. .. Bu yaşb ba~lı likanlı bunları öğrenmek için, ihti
adam1arın, henüz cocuk sayılacak de- yarı can kulağiyle dinlemeğe hazır
recede gene olan Hünküın karşısın- landı ... 
da, bu şekilde duruslan çok komik Yaşlı kayıkçı derin bir surette şa-
bir manzara te~kil ediyordu... şırdığım ve kederlendiğini gösteren 

O sırada kayıkçı Hızır dayı y&Taf- vaziyetini hiç bozmadan sözünd~ 
ça: devamla: 

- işte beni Haliç sandalcısı yapan - Hayatta en çok sevdiğim bir 
adam ... dedi ... Ah Ali pa§a ... Acaba arkadaşın oğluna, hiç ummadığım bir 
bana etti~in yanına kalacak mı}... sırada. birdenbire rutlamak beni pek 

Hızır davı bu sesleri o kadar yük- ziyade pşırth ... Aman dur oğul. oir 
sek bir 1CSle söylemiş ise de, yine az aklım başıma gelsin ... 
Mehmet ihtivann ne dediğini anla- Böyle heyecanh dakikalanmd? 
mamım... Derhal: tütünsüz edemem... Bir kaç nefes 

- lstanlcöylü ile bir geçmişin mi duman mutlaka eavurmalıyım ... Ha-
var. dive Hızır dayıdan sordu... di bakalım, Ahmet... Himmet yine 

- Bırak beni deşme evlat ... işte sana kaldı ... Asıl küreklere ... 

ŞEHiR HABERLERi 
Bir genç 
-~

Hallı evi yanında 
denizde boğuldu 
Sahilpark gazinosu önünde bir bo-

ğulma hadisesi olmıqtur. Servilimesci~ 
de 1290 nmcı 1<>kakta oturan 18 yaşın
da Osman, banyo yapmak üzere denize 
girnılf ve on metre kadar açıldıktan son
ra bir daha deniz üzerine çıkmamıştır. 
Cesed bilahara bulunmuştur. 

Burnovadaki 
-*KVÇVKÇAY 

2'AHKİM ED1Li?lOR 
Her sene Bornovada yağmur mevsi

minde sellere ve zarara yol açan kiiçük 
çayın tahkimine karar verilmiştir. Bor-1 
nova belediyesi bu işe 3000 lira tahsis 
ederek kilçük çayın tahkim işlerini ve 
temizletilmesini bir müteahhide ihale et-
miş ve In:.cıa faaliyetine geçilmiştir. 

Bomovada küçük çay mahallesinde 
oturanlardan altı imza ile aldığımız bir 
mektupta, Bornova halkının belediyenin 
faaliyeti karşısında memnuniyet ve şük
ranları bildirilmektedir. 

~*-

Av mevsimi 

Türkiye - lsviçre müzakereleri 

Amerika ile ticaretimiz 
neden inkişaf edemiyor? 
Bir ay içinde limanımızdan bir buçuk 

milyonluk ihracat yapıldı 

Bulgar 
Başvekili 

---~---

Köseivanof 'un 
Seyahatı 

--"'j\.. __ 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

zuh vermişlerdir. 1912 den beri acele 
hareketlerin ısbrabını 1 Çekmiş olAn 
Bulgariıtanın iyice heeap etmeden 
ve hadiseleri bir kerre daha gözden 
geçirmeden T otaliterlere teveccüh 
edeceğine biz inanmıyoruz. Dalına 
hürriyete ıusamıı ve bunun için bü
yük ve mukaddee mücadeleler yap
mış olan Bulgar milletinin psikolojisi 
asla diktaya mütehammil olmadığını 
ve olmıyacağını da biliriz. Bilhassa 
yalnız Bulgaristanın değil Balkanla
rın mümtaz bir devlet adamı olan 
Köseivanofun bu noktayı herkesten 
daha iyi takdir edeceği muhakkaktır. 
Merasim gürültüleri içinde sızan bazı 
havadisler de bunu teyit etmektedir. 
Henüz kat'i olarak teayyün etmiyen 
bir havadise göre Sobranya reisi de 
yakında Paris ve Londrayı ziyarete 
gidecektir. 

Her iki tarafın görüı tarzları yük .. 
ıek Bulgar ricali tarafından elbette 
mukayese edilecek ve tabii bundan 
bir netice hasıl olacaktır. Sulh cep
heei kimseye düşman değildir. Son 

--+-- Innir limanı ihracatı hakkındt:ı odana• hazıTladığı biT tablo dakikaya kadar diğer Balkan memle-
Bu sene her yerde Bir aydan beri Bernde İsviçre hükii- 1 1136,4 ton valeks, 107 ton dövülmüş pa- ketleri gibi Bulgaristan da merkezi 
KeJılilı ve taofan metiyle yeni bir ticaret anlaşması akdi lamut, 179,6 ton meyan kökü, 84,7 ton Avrupa ile olan genif mikyaataki ti· 
IJoUağU IHU'.. z.ımrunda cereyan etmekte olan milza- meyan hülAsası ve balı, 437,3 ton zeytin- cari münasebetlerini devam ettir~ 
Bir müddettenberi hararetle devam kereler son safhaya dahil olmuştur. Şeh- yağı, 100,6 ton pirina yalı, 682,9 ton bilir. Eeaeen merkezt Avrupa buna 

etmekte olan sürek avlan mevsim sonu r~deki alaka~lara ~elen mal?~Etta I tütün, 30,l ton susam, 290,7 ton akdan, muhta~tır. Bu itibarla sulh cephesi 
münasebetiyle hitam buldu. Bu sene av· gore anlaşma, nihayet hır hafta ıçınde 34,5 ton kumdan, 149,9 ton mısır dan, Bul~arıstana kuvvet verir. Bundan 
cılanmızın tertip ettikleri silrek avları imza edilecektir. 497,7 ton arpa. 333,3 ton bakla, 50 ton başka sulh cephesinde hakim olan 
muvaffakıyetli neticeler vermiş ve bir Fransa ile cereyan etmekte olan y~ni yulaf. 4,4 ton böğnllce, 13,9 ton balmu- fikir, her milletin teref ve haysiyeti 
çok domuz, kurt ve sair muzır hayvanat e.nlaşma müzakereleri de son ~fhaya mu, 71,1 ton deri, 10,7 ton mazı, 2,2 ton esasına dayanır. 
öldürülmüştilr. Keklik. tavşan ve huna dahil olmuştur. meşin \'e sahtiyan, 2,8 ton halı, 751,6 Sulh cephesinin Avrupada tek bir 
benzer avlar vilayetin karariyle Ağus· Al\IERIKA TİCARETİ ton kepek, 135,2 ton şarap (Almanya- milletin toprağında gözü yoktur. Bu· 
tos tarihinden başlıyacağıqdan avcılan- ya) 407 kilo silnger, 8,2 ton çam fıstığı, k b'J · 1 . . 'k l • 1 na mu a ı otonte erın ıstı amet en 
mız şimdiden hazırlıklarına ba~ladıJaı-. Amerika ile iş yapan başlıca itha:it 2,7 ton zeytin tanesi, 7,5 ton badem içi, J.ı B Ik l d f l I 
Alınan haberlere göre geçen sene alın- ve ihracat tacirleri son anla~cının yil- 15 k 17 · 95 ki ep a an ar an geçer. ta yan arın 

r·· , ton rastı taşı, , ton peynır, - B Ik 1 d tt " "Ik d " 
mış olan tedbirler sayesinde bu sene her iimedFiini, anlaşma hükfünicrinde ba- 1 hm 123 kete k.. · be a an ar a a ıP,"t ı a ımın mana• 

• o ma uze, ton n uspesı, ş k k b" .. D-1'- '1-
yerdc keklik ve tavşan mebzul olduğu zı tadilit yapılmasına ihtiyaç his3Cdıldi- t hard l toh b. to ··k bo '.'lını avramama utun ~ >tan mı on a umu, ır n go ya, I I . . . b' fJ 1 B' d h 
anlaşılmıc::tır. ~~: be.van ediyorla't. Filhakika döviz 1 8 t t ht k ık 722 t k et erı ıçın ır ga et o ur. ır a a 

_ '$ ısuu , on a a aş , on arpuz çe- k . k' BaJL l 
Bu itibarla avcılarımızın bu mev.:;iın- yüzünden Amerikaya ihracat imkanları kirdeğl. l0,9 ton çiçek sovanı, on ton te rar ederız .ı. . ~an ılann yük .. 

de ;muvaffakıyetli avlarla çok heyecanlı az olduğu gibi ithalat ta lllyıkiyle yapı- ip kınntısı, 5,1 ton kestane, 145 kilo sek menfaatler.ı bır .. nokta etTafında 
ve neşeli futlar geçireceklerine şüphe lamama.ktadır. Esasen İstanbul tacirleri taban 1,6 ton civa madeni, 7,6 ton slgala to~l":nır: 1 ı t ~ ~ •. a L:. Onların bu 
yoktur. bu hususta ticaret vekaletine müractı- yağı, 170 ton zımpara madeni, 371 kilo t~rihı anlard~ ?ırıbırlerıne daha yakın 

-•- atte bulunmuşlardır. balık, 296 baş manda ve malak. 16 )as. hır tesanüd ıçınde bulunmaları icap 
Haziran ayı içinde İzmir limanından rak ve at, 1406 baş kuzu, 6 e§Ck. 36 tane eder ... 

dış memleketlere yapılan ihracat hak- nargile takımı (Fransaya), 185' haf Kaza kurbanı 
--... -- kında İzmir ticaret odası istatistik bU.- ö'küz ve inek ihraç edilmi§tir. 

Çocuğun hüviyeti rosu bir istatistik hazırlamıştır.. Buna Aylık mahsul ihracatının kıymet ye-
teslJit edildL. nazaran aylık ihracat şudur : kfuıu 1,459,628 lira, ton yekQnu 97,61 
Dün öğleden sonra Gazi bulvarında - 1325,3 ton üzUm, 12,7 ton incir, 900 dir. 

cereyan eden kamyon kazası tahkikatına kilo hurda incir, 420,5 ton pamuk, 514.4 İhraç edilen hayvanların kıymet ye-
adliyece devam edilmektedir. Kaza kur- ton pamuk küspesi, 2031,1 ton palamut kfuıu da 49416 liradır. 
hanının hUviyeti tesbit edilmiştir. Emin 
adındaki bu çocuk birinci Aziziye ma

hallesinde Gülizar sokağında 28 sayılı 
hanede oturan Ali oğlu Mustafanın ço
cuğu idi. Dokuz yaşında idi. 

Hadise yerinde adliyece bir keşif yap
tırılmıştır. Kazanın cereyanını gören şa
hiUerin, rüyete müstenid ifadelerinde 
mübayenet mevcuddur. Bazıları şofü

rün, kaza esnasında vazifesini hakkiyle 
yaptığı halde, kazaya mani olamadığını 

Devlet pavyonları inşaatı 

Spor müsabakaları pro
gramı geniş tutuluyor 

söylemekte, bazıları aleyhte şehadette Fuar sahasındaki İtalyan pavyonu, bir yik bir pano vardır. Pavyon baştan bap 
bulunmaktadır. ltalyan mimarın hazırladığı plAna göre gizli tertibatla tenvir edilecektir. 

Şoför, kazaya mani olmak üzere ma- 600 mette murabbalık bir sahada yapıl-
kineyi parterlere çıkardığını, böyle ol- maktadır. Haber aldığımıza göre Ame- FUAR MCSABAKALARI 
duğu halde kazaya mani olamadığını rika hükUıneti de 940 fuarında büyük Fuar gilnlerinde yapılacak spor mil-
söy lemiştir. bir pavyon inşa ettirecektir. sabakalan programı. tAli komite tarafın--*- İngiltere bu sene kilçilk bir pavyon- dan hazırlanmaktadır. 

B • da sembolik olarak teşhir edilecek, ge- Programa yüzme mUsabablan da ) r ana lecek sene 1200 metre murabbalık bir il.ive edilmi§tir. Yüzme mU..bakalanna 
saha üzerinde bUyük bir pavyon inşa ınuhitin tanınmıı denim gençleri lftirak 

-~-
Sefıiz ycqındaJıl 
"ftV"'IUPftU yaraladı 
Kestelli caddesinde bir hadise olmuş-

tur. Bn. Sıdıka adında genç bir kadın 
c::ekiz yaşındaki oğlu Ali Dısanın fena 
yollara sapmaması için kendisine teh
did yoliyle nasihat ettiği sırada elindeki 
ekmek bıçağı çocuğun vücuduna rastlı
yarak hafifçe yaralanmasına sebebiyet 
vemıiştir. Zavallı ana, ihtiyarı haricinde 
yavrusunu yaraladıktan sonra onu bağ
rına basmış ve göz yaşları içinde hasta
neye götünnil§tür. HAdise tahkik edili-

ettirecektir. edecektir. 
İş bankası pavyonu inpatı ilerlemif- Müsabakalar lflyle IDeHUl olmak ~ 

tir. Bu pavyonun cephesi 23 metre, de- re Beden terbiyesi tefi.erinden B. Saim 
rinliği sekiz metredir. Ortasında moza.. İmılre gelmiftir. 

BİR GENÇ 811' orman YflllllUll 
Yanapalz yaPGfandı Dildl1 lraz•sınm yeni çiftlik mevklin-

Namazglhta Alp Arslan sakatında 44 
sayılı evde oturan Lise talebesinden Ha- de çıkan bir yangın üç saat devam ettik-
san oğlu Rıfkı, evinde ütü yaptığı sıra- ten sonra halkın ve jandarmanın yardı
da gaz ocağının parlaınasiyle yüzilnden I miyle aöodilrülmüştür. Yangın sahası 
ve kollanndan yanmak suretiyle yara- 800 hektar olup bir kısım çayırlar yan-

~ ve hastaneye kaldınlmıştır. 1 ttuF. 

N.A.KOÇOKA -·-
Parti baskanı 

8. Galip Bahtiyar 
bu gece geliyor-
İzmir Parti başkanlığına tayin edilen 

İstanbul mebusu B. Galip Bahtiyar ya
nn gece Bandırma yoliyle İzmire gele
cek ve Parti mensuptan tarafından is
tikbal edilecektir. B. Galip Bahtiyar 
partinin İstanbul teşkilAtında uzun ..,_ 
neler çalışm.ıf \'e muvaffak olmUf bir 
şahsiyettir. --

Nazilli 
Kaymalıamı memurin 
slell muamelat 
müdürü oldu.. 
Yedi senedenberi Nazillide bulunan 

ve Nazillinin imarında bilyük faaliyeti 
görülen kaymakam B. Ihsan Kahya oj• 
lunun memurin sicil muamelat şube mU
dilrlilğilne tayin edildiği haber alınmı~ 
tır. Nazllll kaymakamına yeni vazifele· 
rinde de muvaffakıyet dlleriz. --
BIPgümPIUı 
lıaçafıçdığl 
teslilı edlldl.. 

her nasılsa kendimi tutamadım.... Hızır dayı çar çabuk çıkardığı çu
Ağzımdan kacırdım ... Her adam yü- buğunu hazırladıktan sonra çakmak 
reınnde kendisine mahıus bir aır ve kavla onu hemen ateşledi... Bir 

1 
yor. 

sak ar... Fakat sana açılmakta bir kaç nefes çekmesini mütaakip: -*-

Alsancak Mesudiye caddesinde bir 
gümrük kaçakçılığı tesbit edilmi§tir· 
İtalyan tebaasından Polikarp oğlu Ka
padona He İngiliz tebaasından Lorençi· 
nin İngiltereden getirdikleri kadınlara 
mahsus ipekli kumaşlan dilkkAntıJınc:la 
sattık.lan haber verilmesi üzerine cilr
mü meşhut yarıhnıştır. Yapılan araına
da Lorençinln evinde dört adet ~ file
si ve dUkklnında da Fatma adında bit 
kadına satmak üzere bulunduğu bedi 
eşyalar bulunarak yakalanmıJlardır· 

bevis görmüyorum ... Niçin böyle ol- - Demin sana lnebahtı savaşını B M lun ı Aldend 
duğunu bilmem ... işte, birdenbire naklettim, dedi ... Babanla nasıl ta- İz . • buse Be M hme Aldp . 

d k · d h 1 dun ş· w b ., . • mır me u . e t emır sen en pe zıya e oı an .. . ım- nıstıgımızı ve onım ana yaptıgı ıyı- dü ı tanbuld bri · :ı-: ... · B 
d' d wil D h • 1 1·k1 . be . ··1·· n s an şe mıze ge .... ~~ır. . 

ı ınra'ı egı ... a a epıce yo umuz t erı ve en son olarak da m o um- Mehmet Aldemir bu hafta Çeşmeye gi-
var ... tlerde sırası gelince anlatının... den ne ıuretle kurtardığını öğren- derek köylü ile temaslar yapacak, bilA
Artık alay ~~··~ Onlar Eyübe çı- mekliğin için savaştan eonra ba~ım- hare İzmire dönecektir. 
kacaklar ... Haclı oglum Ahmet ... Ya- dan geçen vahları işte sana anlata- -------

~ ., .......•............................... 
(•) Osküdardaki t iblarda d caı,~~·i d•.,_L__ d t : Gel~nler, Gidenleri eza o- n pa ı. anın yanın a stan- : ....................................... . 

lnman bu kuma§ eskiden pek makbul köylü Ali pasayı gördüğüm vakit, Şehrlınizde bulunan gUmrük muha-
idi. •. Sedir ve minder yüzü olarak ağzımdan bir kaç laf kaçırdım... faza komutanı General Seyfi İstanbula, 
kufttm,fmlt... Milli Müdafaa vekru.cti hava müsteşarı 

c••) Mecuze içi pamuk dolu uzun - BlrJfEDI •• Albay Zeki Doğan Ankaraya gitmişler-
hir ... uldur... dir. 

·Şehir Gazinosu 
Her Akşam 

Caz ve Klasik Müzik 
hmirin ........ pnlnma ........ bir a.bçenia . ~illilderi anısuuta 

seyretmek ve enfes mezelerle buzlu içkiler içmek için YePae 7erdir. 

Satılık 
Bayraklıda Bülbül aokaiı_.. 

on iki numaralı manzaraıı pfel 
güzel ve çok ıağlam yedi odalı 
bir ev aablıkbr. T alipleria gazete"i 
miz bat muharriri Hakkı Ocako -
luna müracaatları. 
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Tokyodaki Amerika sefiri 
Ay sonu İstanbulu 
serellendirecek 
fstanbul, 11 (Hususi) - Milli Şef İs

met İnönilnün ay sonuna doğru şehri
mizi şereflendirmeleri muhtemeldir. 

Milli Şef vekiller heye
tine riyaset buyurdular -*-SA TİYE TAHKİKATI Cünkingdeki Amerikan heyetinin 

bombardımanını protesto etti 
İstanbul, 11 (Hususi) - Satiye tah

kikatı neticesi görülen lüzum üzerine 
Ankarada bulunan tanınmış bazı kimse
lerin istinabe yoliyle alınan ifadelerini 
havi dosya dördüncü sorgu hakimliğine 
gelmiştir. Tetkik olunmaktadır. 

V&§ington, 11 (A.A) - Hariciye na- kamarasına davet edilmiştir. geçmek isterken, mayıs sonlannda Ja- -*-

Ankara 11 (Telefonla) - Vekiller heyeti bugün saat 11 de Reisicilmhur 
Inönünün riyasetinde toplanarak iki buçuk saat süren bir müzakerede bu
lunmuştur. 

Milli Şef Hava yolları 

Mısır 
ll.rı Hull, Chungkingdeki Amerikan be- Fransız mebusları Vestmisterde şe- ponlar tarafından tevkif edilmişti.. Ja
)'ethıiıı Japon tayyareleri tarafından reflerine verilecek olan bir ziyafette ponlar, albay Spearm, evvelce haberdar 
boınbardıman edilmesini Japonya sefiri hazır bulunacaklar ve uzak Şark vazi- etmeden Japon hatlarını geçmeğe teşeb-
llorizıuşi nezdinde protesto etmiştir. yeti hakkında yapılacak müzakerelere büs suretiyle enternasyonal ~d~er hi- Fı'losunun 1·ık liorinuşı, bu protesto notasım almak iştirak edeceklerdir. IMına hareket eylediğini ileri sürmüş-
lçtn Buİtl %.i.yaret etmiştir. Pekin, 11 (A.A) - Japon ordusunun !erdi. • • 

Tokyodaki Amerika maslihatgüzarı Pekindeki salahiyettar şefi, İngilterenin Japon ordusunun Pekindeki salMıiyet- . pa rtJSI 
da buna benzer bir protestoda bulun- Çin büyük elçiliği ataşemiliteri Albay tar şefi, Kalagan~a albay Spearı muha- ahir 

11 
(A.A) _ Nazırlar meclisi 

bn.ıştur, Spean muhakeme etmek üzere beş tem- keme etmek üzere kuruJan divanın Adi MK file, . altı ' uhr· 4 a g ' 
Lo · · · dıv fak ısır osunun m ıp, m yn e-ndra, 11 (A.A) - Fransız - Çinko- muzda Kalaganda hususi askeri hır hır divanıharp olına gını, at yaban- . . b. h"l h fı kr azörden 

Dıitesinc mensup Fransız mebusların- mahkemenin toplanmış olduğunu bil- cıların alakadar bulunduğu meseleleri rnıbarsı ve 
1 

ıraksa lı milk~ a zı •:~:~~ v"'cttd" 
"'·- . . . . . . . . . h b" i et o ac o an par~u u .. 
·"<Ul ınUrekkep hır grubun yarın Lond- dirmıştir. hal ıçın tesıs edilmış ususi ır · askeri k . t • 
l'a . • .1 1 d·v· . d . getirmeğe arar vermış ır. t_ ~~-gelmesi beklenmektedir. Heyet, bir Çin cephcsınden gelen albay Spear, mahkemeyı teşkı ey e ıgıru e tasrih _,._ 
&Qglllz ınebus grubu tarafından Avam Kalagan civannda Japon hatlanndan etmiştir. B. N. HENDERSON 

Varşova ·ve Moskova BERLİNE DONDU 
Londra, 11 ( Ö.R) - İngilterenin Ber

lin sefiri B. Ncvil Henderson bugün Ber
line dönmüştür. 

Baltık devletleri tecavüze uğrarsa 

Ne yapabilirler? 

Paris, 11 (Ö.R) - Bugün tayyare ile 
Berline gitmek üzere Londradan hare
ket eden İngilterenin Berlin sefiri bay 
Nevil Ilenderson Burje istasyonunda 
karaya inmiş ve Pariste Fransız harici
ye nezaretinde Fransız siyasi erkanı ile 
uzun bir görüşmede bulunmuştur. -·-iMPARATORLUK 

(M. H.) - İngiliz - Rus müzakereleri 
~evzuubahıs olunca Uç küçük Baltık 
devletı, yani Litvanya, Letonya ve Es
&onya devletleri, birden bire milletler 
arası siyaset perdesinde görünüverdilcr. 

Bu devletlerden Litvanya Lehistanla 
blan karışık işlerinden ve Memel yü
aünden bir An için diinyanın nazarını 
~endi üzerine çekti. Rusya ile hemhu
dut olan bu Uç küçük devlet şimdiye 
kadar Avrupa slyaseüne en küçük bir 
endişe vermemiştir. 

Bununla beraber, Baltık devletlerinin 
liyasetlerl ve stratejik vaziyeti çok mü
biındir. 

Litvanya, Letonya ve ~onya devlet
leri eski Çarlık Rusyası toprakları üze
tinde teşekkül etmiştir. İstikW.lerine 
harpten sonra kavuşmuşlardır. 

Bunlardan Litvanya, iktısaden diğer
lerinden daha az inkişaf etmiştir, fakat 
bUfusça hepsinden kalabalıktır. Leton
~a 1.800.000, Estonya 1.200.000 olduğu 
ualde, Litvanya iki milyondur. 

Bu üç küçUk devlet, Baltık denizinin 
lark sah.ilinin milhim bir kısmını işgal 
ederler. Memelden Leningrad kapılan
lla kadar uzanırlar. Sonra, bu devletle
lin elinde Baltık denizi üzerinde Riga, 
lıePaja Tallin gibi cihan harbinden ev
~el Rus deniz ticaretinde mühim rol oy
llatnış büyilk limanlar vardır. 
d RUsya ile Almanya gibi iki büyük 

evletin arasında, sıkışmış kalmış olan 
~ devletler, bizzat kendi kuvvetlerine 
RU"enerek kendi emniyetlerini koruya
~dı. Bundan başka, diğer komşuyu 
~dınnadan, bu devletlerden birisine 
ıı: Yaklaşamaz.lardı. Ayni sebepler dahi
La de Baltık devletleri, Lehistanla itti
)e ~ etnıekten çekiniyorlardı. Çekinme
li tine sebep, Lehistan büyük Avrupa 
ıf ilSetinde çok taahhüde girmişti. Hat
tıtı g~ sene kolonel Bekin Talline yap
te Ziyaret muvaffakıyetsizlikle nihaye-

el'lnişti. 

te~nun için, Baltık devletleri için bir 
~ kalıyordu : Milletler cemiyetine 

ümit bağlamak! Millet"Ier cemiyeti, zaif 
devletlerin hamisi ve Avrupa statüko
sunun bekçisi idi. Binaenaleyh bunların 
bütün siyasetleri Cenevreye teveccüh 
etti. 

Fakat, Italyaya ka~ı zecri tedbir al
makta Milletler cemiyeti iflas edince, 
bu ağır darbe ilk defa ve doğrudan doğ
ruya Baltık devletlerinin beynine indi. 
Cenevrcnin nevazişleri yanında Alman
yanın yıldırım gibi silahlanması ve ·ge
nişlemeğe başlaması bu küçük devlet
ler için müthiş hlı: tehlike idi. 

Litvnnya, Letonya ve Estoeya devlet
leri, tehlikenin vahameüıii görünce, ·ge
ne limitsiz olmakla beraber, sel.Ameti 
mutlak biı: bitaraflıkta aradılar, oraya 
sığındılar. 

Baltık antantı ;nihayet. milletler cemi
yetinden tamamen ayrılmamakla bera
ber kararlarını icrada serbest olmıya 
karar verdi. Çilnkil bu devletlerden hiç 
birinde, hiç bir kimse bitaraf kalmanın 
tehlikeyi önliyebileceğini ümit etmiyor
du. Münihten sonra, bu tiç küçük dev
let istiklallerinin tehlikeye girdiğini 

azap içinde hissettiler. 
Işin kötüsü, Baltık devletlerinde Al

man azlığı bulunuyordu. Letonya dahi 
!inde 70,000, Litvanyada 35,000, &ton
yada 20,000 Alınan vardı. 

Her ne kadar bu Almanların miktarı 
pek azsa da, her ~n için Almanya, bun
ları bahane ederek Baltık devletlerine 
bir kuvvet darbesi indirebilirdi. 

Rusya Avrupa siyasetindı:m ayn, Le
hlstan Baltıkta üçüncü derecede bir dev
let olduğundan, bu üç küçük devlet; Al
manyanın izinden yürilyor 1 onunla sı
kı dostluk münasebetlerine girişiyordu. 
Fakat güvenilebilecek bir himayeden 
mahrum olduğundan fevkalade endişe
de idi. 

O zaman, ümitsizlik içinde bir tema
yül belirdi. O temayül şu idi : Almanya
nın etrafına sıralanmak, yıldınmdan 
koruyan bir paratoner gibi.. 

Bu suretle Almanya, kendisi için bi-

bir Paylaşıl~ılııyan 
çocuk meselesi 

Çocuk öz annes~ni istemiyerek kaçtı 

rlııci derecede bir menfaat temin ede
cek olan ınıntakalara hakikt bir şekilde 
hakim olmak için harp yapmadan yayı
labilecekti. 

HAVA YOLLARI 
Londra, 11 (A.A) - Avam kamarası 

•İmparatorluk hava yollan• ile •İngiliz 
hnva yolları• nın birleşmesiyle teşekkül 

edecek olan •Britisch Ovcrseas Airvays 
Fakat Çekoslovakya ile Memelin iş- Corporation• kumpanyasının tesisine 

gali üzerine, Avrupa siyasetinde birden dair olan kanun layihasını ikinci oku
bire tebeddül oldu ve Almanyanın isti- nuşt{ı 130 reye karşı 209 reyle kabul et
kametini durdurdu. Almanya ile Lehis- nıiştir. 
tanın arası açıldı. Lehistan garp devlet- --~-

lcrine yakla§tı, ve Rus aleyhtarlığından SOVYETLERİ ~ 
vaz geçti. Bütün bunlar §arki Baltıktald Cin seliri öldü. •• 
vaziyeti altüst etti. Moskova, 11 (A.A) - Sovyetler bir-

lngiltere Lehistana garanti verince Po- Üğinin Çin sefiri Luganetz - Orelski ile 
lonyanın kuvveti ve mukavemeti artlı. refilqı.sı ve şoförü, kutcsi ile sefirin re. 
Bu garanti, ht\Ja da teııirini arttırmakta- davi görmekte olduğu Tskaltwo K"ür ~ 
dır. Baltık devletlerinin, Lehistan ve tasyonu arasında, 7 - 8 temmuz gecesi 
Rusya ile münasebetlerinde tesadüf et- vukubulmı bir otomobil kazası netice
tikleri manialar, büyük bir nisbctte orta- sinde ölmUşlerdir. 
dan kalkmıştır. Kutasi Sovyetti tarafından teşkil edi-

L•tv d b '- d len komisyonun yaptığı tahkikattan ka-ı anya or usu aş Auman anı ge-
. . zanın direksiyonda hasıl olan bir bo-

çenlerde Varşovayı zıyaret etmış, orada klukt .
1 

• ld ğ. b. dilı . . 
zu · an ı erı ge ı ı tes ıt e nıştir. 

debdebe ile kar~ılanmıştır. Mareşal Rydz --1:?-
Smig]y de Baltık memleketlerine ~İr se- BİR LİDER 

~ahat edecekt'.r. 30 s neye mahkum oldu 
Memelden sonra, Baltık devletleri, Madrit, 10 (AA) - Eski Cümhuriyet 

Rusya hükümeti ile görüş teatisinde bu- lideri Besteiro 30 sene hapse mahkum 
lunmuşlardır. Şimdi Rusya, Londra ve edilmiştir. 
Parisden, Baltık devietleri için bir garanti . . --.--.tt--

J N G J L J Z 
Tayyreteri 
Fransaya gitti •• 

istiyor. 
Fakat Avrupa siyasetinin değişmesi, 

ya1nız Rusya için değil, Lehistan için de 
olmak üzere, Baltık devletlerinin her 

Londra, 10 (A.A) - 5? tayyareden 
Alman teşebbüsüne karşı korunmasını mürekkep ·k· .. bo- bardı 
h . . . . . ı ı avcı ve uç m man 

e emmıyetli bır hale getırmıştır. filosu Par· t . l k 1 14 
R L hlst b ..... k d k • ıs e ~apı aca o an teın-omanya ve e an uyu emo - ·d· . . k . 
. . . . . . muz geçı ıne ıştırak etıne i.ızere Fran-

rasıTer tarafından garnnti edildıklerın- a ha k t . . · 
den Alman kıtalarına Rus hudutlarının say re e etmışt~r. 

_, 
kapısinı açacak olan yalnız bu Baltık 
devletleridir. NAZİ KONGRESİ 

Berlin 11 (AA) - Nazi kongresi 
Bu nokta üzerinde zerre kadar şüphe .. b 

etmemek ltızımdır. Baltık devletlerinden Nu~en erg~e geçen 8eneki kongre müd
biric;ine yapılacak olan bir tecavüz, deb.nden hır gün fazla olarak 2 den 11 
Moskova tarafından Rusyaya karşı ya- Eylwe kadar toplanacaktır. 
pılmış doğrudan bir tecavüz olarak te- Mili"' M .. d ~- kred• • 
lakki edilecektir. 1 u a.aa ısı 

Londra, 10 (A.A) - Polonya mali 
heyetinin reisi albay Koc, milli müdafaa 
kredisi hakkındaki görüşmele,ine tekrar 
ba~lamı~tır. 

PARİS - MİDİ 

Dahiliye 
Vekili 1 tanbula 

gidiyor 
Ankara, 11 (Telefonla) - Dahiliye 

vekili B. Faile Öztrak bu akşamki eks-
ls presle İstanbula hareket etmiştir. 

buı lan~ul ll (Telefonla) - Dün Istan-ı annesi o1ana verilmesini kararlaştıı::mış- ---

23 Temmuz günü 
Hatay kurtuluş bay
ramı için yapılacak 

bayram programı 
kabul edildi 

lta adUycsi gene çok enteresan bir va- tır. Işte bugün bu karar mucibince icra ÇORUM 
cu~a s_ahne olmuştur. Küçük bir kız ço- vasıtasiyle küçük Nermin mahkemede Valiisi itiraz etti 
bi .. uk ıcrn vasıtalariylc annesi olmıyan tarafların hazıı: bulunduğu bir duruşma- İs 

• ad d tanbul, 11 (Telefonla) - Çorum tesı:_ ın an alınarak hakiki annesine da hakiki annesine verilmiştir. Fakat 
<uJ1 ol valisi Sadi Kılınç, Dolmabahçe hadisesi ainı' . unmuş, fakat çocuk asıl anne- Nermin annesine hitaben sen benim an-
ıstem· k dolayısiyle Şura mülkiye dairesinin 

:Su ıyerc ortadan kaybolmuştur. nem dei!:ı" lsı·n. Ben senı'nle gitmem diye- ld 
Paylll§ J - vermiş o uğu lüzumu muhakeme ka-

<ian b· ı amıyan çocuk meselesi bun- rek ağlamağa başlamıştır. Hakiki anne 
ha"li ır müddet evvel lst:ınbul adliyesini rarına itiraznamesini Şurayi devlete 

" nıe., 1 Bayan Fatma Ilhan da gel evladım se- vermiştir. \7~,_ ,.gu etmiş bir dava idi. 
kad <uta şudur: Fatma Ilhan adında bir nin annen benim, o kadın senin annen Umumi heyet yakında meseleyi tet-li'a:· nıuhallebici Mehmet Ali ile karısı değil, gel bana sen canım derneğe baş- kik edecektir. 
lie~ ~ez~etin ynnlnrmda bulunan lamıştır. Bu sırada kadın çocuğunu alıp """""'*-
lleU~ 1sınınde bir kız çocuğunun an- götürmek için bir otomobil aramağa git- HATA YDA 
caatte iddia ederek mahkemeye mü- -tiği zaman Nermin de muhallebici ile MEBUS SEÇİMİ 
~tindbulunmuştur. Adliye bu mesele birlikte ortadan kaybolmuştur. icra dai- İstanbul, 11 (Telefonla) - Hatayda 
ld~ı- e uzun tetkikten sonra kadının resi bugtinlerde çocuğu tekrar bularak mebus seçimi için hazırlıklara başlan-
~ını Varit .. k 1 

gorere çocuğun hakiki annesine verecektir. mışt.ır. 

- BASTARAFJ 1 iNCİ SAHİFEDE -
4 - Yukarıdaki üç maddede adı g~çen 

teşekküllerden seçilecek on beş arkadaş 
Temmuzun yirmisinde Adanada birleş
tikten sonra tek bir heyet halinde ve bü
yük Millet Meclisini temsil eden heye
tin başında bulunacak olan zatın baş
kanlığında olarak Antakyaya hareket 
edeceklerdir. 

B. 1 - 23 Temmuz günü, partinin vi
Uiyct başkanları tarafından Hatay parti 
başkanlığına tebrik telgrafları çekile
cektir. 

2 - Anavatan dahilindeki bütün hal
kevlerinde mevz.ua uygun hitabeler irad 
ve şenlikler tertip olunacağı gibi 23-24 
gecesi halkevleriyle parti ve belediye 
binaları aydınlatılacaktır. 

istasyonunu gezdiler 
Ankara 1 1 (Telefonla) - Milli Şef İnönü bugün yanlarında mü

nakalat vekili B. Çetinkaya olduğu halde hava yollan idaresinin yeni 
istasyonunu gezmi§lerdir. Hava yolları müdürü tarafından verilen iza
hatı memnuniyetle karşıladı. Ve inşaallah yakında ben de tayyare se
yahati yaparım, dedi. 

Nafıa vekili · tetkik 
seyahatine çıkıyor 

Ankara 11 (Telefonla) - Naha vekili Ali Cebesoy, yarın Zon
guldak ve hnvalisine hareket edecektir. Vekilin bu seyahati esnasın
~a Karadenizde kömür ihracı İçin kurulması mukarrer limanın yeri
ni de tesbit etmiş olacaktır. 

Basın Birliği riyaseti-
ilk tebliği • 

nın 

Ankara 11 {A.A) - Türk basın birliği reisliğinden: 
3511 numaralı basın birliği kanunu mucibince 10 Temmuzda toplanmış 

olan kongre merkez ve mıntakalar idare heyetlerini ve haysiyet divanlarını 
seçmiştir. 15 Temmuzdan itibaren mıntakalar faaliyete geçeceklerdir Mcs-
lekUışların dikkatine arzolunur. • 

Sovyetler sulh istiyor, fakat her 
ne bahasına olursa- değil!.. 

Londra 11 (A.A) - Caxton Hall'da Sovyet sanat sergisinin açılışı müna
sebetiyle bir nutuk söyliyen Sovyetler birliği sefiri Maiski, ezcümle de
miştir ki: 

- Sovyctler birliği sulh istiyor. Fakat her ne pahasına olursa olsun değil.> 

D. N. B. Alman Ajansı 

ispanya mihver politikasına bağ
lanmış bir memlekettir, .diyor 
Roma 11 (Ö.R) - Dün Barselonaya rnuvasallit eden ve geceyi Bnrselona

palasta geçiren hariciye nazırı Kont Ciano bu sabah refakatinde Ispanya ha
riciye nazırı ile dahiliye nazırı olduğu halde Taragonaya hareket etmiştir. 
Kont Ciano Taragonada bir müddet kaldıktan sonra akşam saat 18 de tekrar 
Barselonaya avdet etmiştir. 

Kont Ciano şerefine verilen ziyafetten başka bu akşam da resmi bir ziya
fet verilecektir. 

D.N.B. Alman ajansı Kont Cianonun ispanya seyahati hakkında tefsiratta 
bulunarak Almanyanm ve Italyanın lspanyaya biltün dahili savaş esnasında 
yapmış oldukları büyük yardımları hatırlatmakta ve cispnnyn mihver politi-
kasına şimdiden bağlruımış bir memlekettir> demektedir. ' 

l\~ısır hariciye nazırı 
Y unanistanda 

Atina 11 ( ö.R) - Mısır hariciye nazırı B. Abdülfettah Yahya paşa 
bugün Belgraddan Atinaya gelmiştir. Mısır hariciye nazırı Yunan ha§ 
vekili ve hariciye nazırı B. Metaksas, Yunan hariciye nezareti erkanı, 
Mısır sefareti erkanı, Türkiye, Romanya, Belgrad elçileri tarafından 
istikbal edilmiştir. istikbal merasimi çok samimi olmuştur. 

Bitlerin sır,.ı 
Almanya vaziyetin ve
hametinianlamıyormu? 

Paris 11 (A.A) - Petit Parisien gazete.si evvelce Hitlerfo samimi iş arka
daşı olan eski Danzig ayan meclisi reisi Hermann Rauschiniggin bir makale-
sini neşretmektedir. . . .. . 

Hitlere yapılacak olan sulh tekliflerinde muteyakkız bulunulmasını tavsı-
ye eden Rausclıinigg şöyle .demektedir: . . .. .. .. .. 

Hali hazırdaki buhran hır çıkmaza sapmış gıbı gonınuyor. Çunkü Bitler 
geçen yazdanberi siynsi vnziyette hastl olan büyük değişikliği henüz anlama
mıştır. Bu nnlamayışın neticeleri feci olabilir. Demokrasilerin beyanatı bazı 
ihtarları tazammun ettikleri .zam.nn bile şarta muallak vaidleri ihtiva etmek
tedir. Bu beyanatta inatçı bir parteneri ikna etmek istiycn bir eda vardır. 
Fakat bcymıatın muhatabı kendisinden beklenen şeyin tamamiyle aksini yap
maktad1r. Çünkü o bunları bir zaaf eseri, felce uğr1yan bir iradenin ifadesi 
addeylemektedir. 

Le Journal gazetesinde Andre Tardieu diyor ki: 
Mihver bizi bir cümlei asabiye maçına soktu. Mukavemet etmek kafidir. 

Çünkü mihver ricat edecektir. Gazetelerimizden bir çol,ttınun keşfetmeğe uğ
raştığı Hitlerin sırrı çarpışmayı bertaraf etmek için bağıran ve tehdit eden 
bir firarinin sırrından ibarct1ir. Fransızlar bu tuzağa dü tükleri zaman saf
dilliğin hududunu aşmış oluyorlar. 

Alman ya ıle Polonya arasında 
Danzig içın müzakere olmıyacak 

Berlin 10 (A.A) - Yabancı gazetelerde çıkan bazı haberlerin tersine ola
rak, salfthiyettar Berlin mahfilleri Almanya ile Polonya arasında Danzig me
selesi hakkında hiç bir müzakere mevcut veya mütasavver olmadığını \'e 
Almanyanın bu husustaki noktai nazarının B. Hitler tarafından vazih bir 
surette ifade edilmiş olup bunda biç bir değişikliğin mevcut bulunmadığını 
bildirmektedirler. 



Osmanlı 
Çeviren : Haşim Sami 

Saltanat 1 arihinin 
Heyecanlı Bir Sa/hası 
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blllll lllızan. öyle sftrUk)eyicl macera- ıı.ıma getirecek olan kayığm.uı bekliyo

,Jarla bqdqmaktad.ır ki bunların mu- rum> ... 

laataraı. blr vaziyete doğru alıp götüren Yasemin demetini, üstü savatlarla 
~ kmtulmak öyle kolay k.o- s\Wü eski bir bakır ilse içinde bırak -
1ar elden plm.i,yaır_ tun. .• Mösyö Karazof bu kase için: 

FlW. bir genç oldutu takdirde pek o cŞam mamulatındandır, mösyö Lö 
~ m11•bn• edilemiyecek olan bu iki Marki ... Bir cami kandili kadar güzeb 
~b.ın okuJ'ucular tarafından istihza demiş, onu satın almağa beni te~vik et
le bqılamnasından korkuyorum.. ınişti.. Etrafı altın dantelalarla süslü 

Oyfe r• ! .. Kırk altı yaşında bir ada- mektuba gelince? .. Bu gece, büyük köp
.... çdguılıklarını, tabii, pek ziyade ten- rü üzerinden, namütenaht kelebekler gi
fda edeceklerdir. Ve notlanmı okuyan- bi sulara döken siyahlıklarta birlikte, 
lar bu gtbl hareketleri bana asl.8. yakış- onu da Halicin karanlık dalgalarına tev-
tınmyacaklud.ır.. di edeceğim ... 

Böyle bir tehlike mevcud olmasına Bu kararı müteakip, Avusturyalıların 
ralmen, etrafımı ihata eden derin bir Makedonya haritasını yeniden tetkike 
te,Pdik arasmcfa bugünün vakalarmı koyuldum._ Fakat ka...as Mehmed tek
ol&ulu gibi yazmaldaıı kendimi alama- rar görünerek bu sefer de genç bir ka-
1ha- dının beni görmek istediğini haber ver-

Çllnktl. ayrı ayn iki kadınm bana kar- di .•. 
f' g6sterdikleri bu te9eccUh, mahiyetl'!t'i Birinci Mdise aynı tabii ve harikula
Wbariyle, birbirine tamamiyle aykuı- de vaziyetler karşısında kalmağa beni 
&- Biri, masumane, sM bir temenni alışhrmış olduğundan, bu defa abanoz 
fekllnde, öteki ise Adi ve bayağı bir gös- kubbeli kapıdan Kirstinin içeri girdiğini 
tıerl§tea ibaretti.. Ve her i1dsi de notları- gördüğüm vakıt, hiç şaşırmadım ..• 
bım esasiyle alakadardır.. Ben o gün Meğer, bu ikinci gelen Kirstin değil, 
'apartımanda, Avusturya büyük erkanı Kalyopmuş ... -Çünkü işte ismini söyle
laarbiyesl tarafından ahiren bumsi bir di- yanında başka kimse yok.. Buraya 
lurette tanzim edilmiş Makedonya ha- yalnız olaralt geliyordu ... 
fitamu tetkik ve mütalaaya dalmıştım.. Onun buraya, böyle kendiliğinden 

O sırada kavasun Ahmed odama gel- gelmesi, hazan gösterdiği sahte muhale
f:li .. Ve ihtiyar bir kadının beni görmek Cetlerine rağmen, her şeye kolaylıkla "in pek ziyade ısrar ettiğini merakımı teslimiyet göstereceğini açık bir suret-
4a.vet eden bir tarzda anlattı. te anlatıyordu. .• Fakat o, vaziyetin ifa 
Kadını yanıma bırakmasını söyledim. ettiği bu B.şikar hakikati gizlemek için 
Bir~ sonra, vakur ve nazik bir göste- sahte bir takım hareketler yapıyor, bir 

fişe malik yaşlı bir Ermeni karısının içe- koltuk ikram etmek suretiyle göstE.:rdi
rive girdiğini gördüm.. ğim nezaket ve alikadan pek ziyade mü

·BU kadın fakirane, fakat temiz bir kı- tehassis olduğunu manalı gülüşleriyle 
vafet taşıyordu.. Uzun. siyah bir fistan ifadeye çalışıyordu... • 
giyiDmişti... Ikram ettiğim koltuğa oturdu._ Te-

Kiliselerde yapılan reveransları andı- reddüd ettiğini ima eden bir nazarla bir 
nm bir tarzda eğildi. Ve sırtına örttügü müddet beni tetkik etti .. 
bilyük şalının bir köşesinden çıkardığı Bir dakika kadar süren bu tereddüdü 
bir yasemin çiçeği demetini bana verdi. m\iteakip, buraya· gelmesini tabit sebep-

Odncl defa, hafif bir surette eğilmesi- Iere müstenid göstermek için, evvelce 
oi mtlteaklp, orada durmadı .. Bırakıp uzun. boylu düşünerek haurladığl ma
gtttL Ben o dakikada, fevkalade şaşır- zeretlerini anlatmağa başladı: 
oıış olduğumdan onu isticvap için bir ha- - Sizi rahatsız ettiğimden dolayı be
rekette bulunmağa muktedir olamamış ni affediniz ... Tesadüfen apartımanınızın 
tdlm... önünden geçiyordum.. Sizin burada bu-

Bu pşkın vaziyetimde elline d~meti. lunduğunuzu düşündüm... Ve burada 
alarak muayeneye başladım. Ve demetin nasıl yaşadığınızı öğrenmek merakına 
bq tarafında bir mektubun itinalı bir galebe edemiyerek. tereddüd etmeden 
t;ıı.rzda iliştirilmiş olduğunu sezerek dc·r- işte yanınıza geldim .. 
bal oradan çıkardım... Muktedir olabildiği kadar kendisini 

Etrafı altın dantelllarla süslü bu ka- müdafaa etmesi için, hiç müdahale etmi
ğıda daha ilk bakışımda derhal Beykoz- yerek sade dinliyordum ..• 
dald küçük komşumu hatırlamıştım. Manalı bir takım işareUerde bulun
Aman yarabbi!.. Işte aradan bir aydan :-nak suretiyle serdettiği bu mazeretleri 
fizla bir zaman geçti.. Ben ise, bu mace- bitirdikten sonra kalktı .. Salonumdaki 
ravı tamamiyle unutmuştum... bütün eşyayı, dindarane bir istiğrakla 

Mektup pek sevimli, bunu gönderen birer birer muayeneye başladı: 
ise gayet saf ve masum görünüyordu.. - Oh ... Ne güzel.. Bir Fransız zev
Maamafih pek kurnaz ve pek şeytan blı kinin ne kadar ince ve kibar olduğu bu-
teV olması da muhtemeldi. rada kemali vuzuhla anlaşılıyor 

işte mektupta yazılı satırları buraya Fakat gösterdiği bu meshuriyel ve tak-
geçlriyorum: dir nişane1erinin gayri samlınl ve sahte 
cVaadmıza rağmen, tekrar bir daha olduğunu anlamak için pek. .• büyük bir 

buraya gelmediniz.. Pek yakında, me\'- emek sarfına hiç te lüzum yoktu.. 
sim dolayısiyle biz de Beykozu terkede- •• Bİ'J'MEDİ -
ce{tiz... Şimdi göç için hazırlıkta bulun- -- -
maktayız... Müessif bir ihlıal' 

Bu münasebetle validem her gün ıs.. İkiçeşmelikte oturan •S• adında bir 
tanbula iniyor .. Ve bazı geceler şehirde kadm zabıtaya müracaatle kocasının 
kalarak Beykoza dönmiyor .. Yalnız kal- aH• adında dul bir kadınla gayri meşru 
dtğım bu geceleri hep Şehnişinde geçiri- münasebet tesis eylediğini haber vermiş 
yorum ... Ve yıldızların altında, sizi ya- ve suclular yakalıınmıııtır. 

EHRAZAD 
Büyük HALK H kayeleri 
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•• 
Olüm meleğine sordum .. 

''Cesaretiııli mazur ~örünüz, dünya
nın sonu var mı, kıyamet kopacak mı? 

fDO~T!tRUN·-~ 
~--·· ~toı$E ıSi 

Sarnıısağı çok 
• • 

yıyınce ..• 
~-

YAZAN: Dr. G. A. 

Sanmsak yemeyi sevenler pek çoktur. 
Hde, kuşgönü nazik pastırmadaki sarım
-im kokusundan çekinenler hemen hiç 
yoktur. Fakat Ankaradan mektup gönde· 
ren sayın okuyucumuz kadar pastırma se• 
veni duymamıştım.: Bu zat her akşam ye· 
m.eiiJıde aalita &ibi pastırma yermi1- Oi· 
le yuıaeklerind.e de Jiyecekıru. ama, ar-

----------·-------.---- kadaflanııu. ıüataz etmemek. için. o b-
ölüm meleği: ı medexler. l leriu ölçüsile ilk gecem... Burada uyku dar MrYdiii putm:oayı feda ediyormut-
- Yalnız bir nokta daha var, dedi Yine bazı insanlar elur. Deii§ik. cephe- yok, yemek, İçmek, diipin~k yok .• Eaa- Şimdi de zilmine bil lwnmta gjmıit: Her 

Dünyaları yaratan büyük kudret yalnız lerde bütün İnsanlara zekaca tefeVTUk aen bunların hiç birine ihtiyaç yok.... şeyin fazlası zaraıh olduiu, 8lbi. aııcaba 
bir noktada yanılmış olabilir. Bunu, si- e.derler. Dii.Dyalar Blemi içinde mevcut RuhlarUl muayyen telcilleri. izleri. ceaa-~ fazl.. ela zaruh audsl • 
ze hususi bir müşahedem olarak ifşa edi- malzemeyi israf etmeden kullanmasını metleri yok.. Zdzde, tayfun. Yolkan fe- Mektabaaa da b.ıu eormak. iıçin yazmıt. 
yorum. Mühendis Meleklerin insan vü- becerirler. Allahlıia eritecek. 'birer kud- verana, yaimur ve d.olu yok.. Fa.kat bun- Akpm yemeklerinde sarımsak yemqi 
cut ve şuuru üzerinde yaptıklatı hesap- ret olarlar. lann dıımda kalan her teJ' Te h.er teY çok .eYen bu .ayın oku7ucam.una. ge· 
lar, riyazi bir katiyetle doğru olmakla Biraz ~ol'karalı: ölüm meleğine sor- var... ederi dana yedaiae Liç pmediği. eTi8a 

beraber ne için tatbiki sah.asında ayni ka- dom: Ahretler aleminde ikametime talwia de bdıa misafir gebnediii - mektuhua
tiyeti göstermediler. Hatanın en büyük - Cesaret ec:liyonım. küstahlığımı ma- olunan villimlı yude. hir alay melekler dan değr1, ..nınak yemesinden _ ...a.. 
kı~mı mühendis Meleklere aittir. .zur görünüz. Dünyanın sonu var mı ve bana hizmet ediyorlar. Benim dünyadaki ŞJlryor. Çünkü aanmsağm tadlte ilk ye 

Eks - Vay mühendis meleklerin hesap olacak mı? hassalarımı almıyan ve üstüne ila"f"Cten hali devam eden ııöhreti bayanlan ka· 
ve krokilerini muvafık bulmuştu. Yalnız - Evet, mutlaka, muhakkak, §Üphesiz ahretler aleminde lüzumlu hassaları da 
bir nokta, demin de axzettiğim gibi en olacak. Bir gün gelecek. Dünyalar alemi veren ölüm meleği, meleklerin gUzellik
mühim nokta üzerinde tereddüt edili- içindeki malzemelerin hepsini, yükseli~in )erini ölçmem için her türlü imlcanlan lıa
yordu~ son haddine kadar kullanmasını bilen bir zulamıştı. Melekler arasında öyle güzel-

çırmaktır. 

Vakla ~ma da pek çoğu sanın• 
sak yemeyi severlerse de kendi yemedik· 
leri zaman ağzı sarımsak kokan erkekler .. 
den daima kaçarlar .•• Ondan dolayı mct
nUI kahraman Ulis de kendisine mmallat 
olan kadınlan kaıçnmak için lıCI' yemeğin-

- insanlara h.is hassasını vermeli mi. mahluk, bir insan çıkacak. Onun sonuncu leri vardır ki, meşhur Rodolf Valantino-
vermemeli mi~ eseri o kadar mükemmel olacak ki bü- nun ruhu bunların yanında bir Gorilden 

Bu -1 mühendiıs melekler uasında yük kudretin nüfuzu tehli1teye düşecek. pek. de farklı kalmıyordu. 
~are ve hatta münakaşalara yol açtı. 

lnsanlan his ilavesile mustarip etmek. 
mahzun olmalanm temin eylemek pek 
de fena bir iş olmıyacaktı. Bizzat ben 
insanlara havas hamse dediğimiz beş his
sin verilmesi hususunda mücadele ettim. 
Ve şövle konuştum: 

- Büyük kudret, en güzel eserini di
ğer mahllıklardan ayrrdetmek. insana bir 
tefrik ve tefevvuk hassasa vermek için 
hissin vücuduna kail olmalıdır. His ol
mayınca tddtkür, ibda, ifşa. heyecan ve 
~ kahiliyetlel' de bulunmıyacağına göre 
bir ağaçla bir İnsan arasındaki fark pek 
cüz'i olacak veya hi~ bulunmıyacaktır. 

Sol taraf melekleri böyle düşünmüyor
lardı. Onlara göre: 

- insanlara his iltıve eclildi.ği t.Udirde 
her gün dünyanın dört yanında bir çok 
fiicialaT cereyan edecek, ihtiıas ve kıs
kandık insanlan ikna edecektir. 

Münaka,alann uzayıp gitme kabiliyeti 

kazanması üzerine büyük kudret müda
hale ihtiyacını duydu ve c:hissi>n ilavesi
ni muvafık buldu. Yalnız şu farkla ki 
bütün insanlann hisden aynı derecede 
nasibedar olmalannı şart ko~madı. Bunu 
mahşeri vicdanın terazisine ter ketti. Yani 
istiyen daha hassas, istiyen daha vurdum 

duvmaz olacaktı. • 
Dünyanın kurulu~ hikayesi bundan iba• 

rettir arkadaş ... 
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- Sualini pek de anlıyamadım fani 
dost ... Şunu hatırlamanı isterim ki, büyük 
kudret yarattığı mahluklardan hiç birine 
ebediyete ulaşacak hiç bir kabiliyet ver· 
memiştir. Çünkü bu, büyüklüğün oanma 
halel verirdi. Mesela, Mamotlann asırlık 
hayatları, diğer hayvanat arasında kilü
kali mucip olduğundan Mamot nesli ina· 
yete erdirilmiştir. 

Küçükken büyüyen bazı insanlar olur. 
Bunların ,uurları vaktinden evvel aydın
landığı i~ 300, 5 00 yıllık emekle elde 
edilecek cesaret. şecaat, meleke, şuur ve 
teknik tefevvukunu bir kaç yılda elde 
ederler. O zaman bunlar alim ve dahi 
olurlar. dünyanın birer köşelerine hük-

işte o zaman, dünyanın son günü, kıya
met günü gelecektir. Her şey, bütün mev
cudat yerle yeksan olacaktır. Ondan son
ra da yeni ve bambaşka bir alem kuru
lacak. 

ölüm meleğile konuşa konuşa bulut
lar ve dünyalar aleminden çıkmış ve uh
revi alemin smırlarına Yaklatınıttık. O 
zaman ölüm meleği: 

- Gözlerini kapa ve hazırlan, dedi. 
Oraya giriyoruz. 
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ölüler evindeyim. .. 
Büyük heyecan içindeyim. Nihayet bü

yük, en büyük hakikate erişmiştim. Ucu, 
bucağı görünıniyen bir yerde. renkli ve 
çiçekli bir kuruluğun üzerinde idim. Bu
radaki atem, dünyadaki aleme hiç ben
zemiyor ve bamhaıka bir dekor, bam
ba~ka bir tabiat beni sarıyordu. Yapma
cıkdanmış gibi şeffaf ve rengin yapraklan 
ağaçlar, bulunduğum yerleri gölgelendi

riyordu. Ruhlar, kendi aralarında, mizaç~ 
larına göre ıarkılar söyleşiyorlardı. Ah
retler aleminde bambaşka hir tamif var
dL Ruhlar geliş sırasına göre bir tasnife 
tabi tutuluyorlar ve numara ile çağınlı
yorlardı. BUJ"ada genç ruh diye çağmlan
lar takriben 3000 sene evvd ahretler 
alemine gelenlerdi. Dah.a ana rahminden 
çıktığı gün dünyalar alemine veda etmek 
mecburiyetinde kalan ruhla. bir buçuk 
asır yaşayan Zaro ağanın ruhu arasında 
gençlik ve ihtiyarlı.le diye bir ayırd yapt)
mıyordu. ikisi de terütaze ruhlardL Ve 

bir ru1ı dünyalar aleminden ahrete lte
lince bir nen ötüvden geçerek yeni bil' 
cesede veriliyormuş ve dünyalar alemine 
iade ediliyordu. Ahretler alemine yeni 
gelen geuç ruhlar, kendilerine arkadaş 
bulmak htısusunda bir kaç zaman müş
lr.ülat çekiyorlardı. Esasen harası için za. 

man mefhumu bambaşh bir telakki idi. 
Bunıda geçen (maddi ölçüaile) bir Ani
ye, dünyada geçen bin bir aSTa muadildi 
Zaman ölçüsü bambaşka bir teY olu
yordu. 

* Ahretler aleminde ilk günüm ve fani-
--~ 

ölüm meleğinin ikazı üzerine bugün de sarımsak yermiş. 
ah.retler ilemi koruluğu içinde uzunca Sarımsak. bir tara~an kokusundan do
bir gezinti yapbm. Ne tuh.af ki uzwı uzun layı kadınlan kaçırmakla şöhret aldığı 
yüriim.e.kliğime -rağmen ayaklanmda en gibi, hrr tanftan da erkekleri kaçırmakla 
ufak bir yorgunluk eseri hissetmiyordum. meşhurdur. Fakat bu sefer, kokusundan 
Yolda bir ııey nazanma ça.rph: Dünyalar dolayı. kendisini yiyene çok kuvvet ver• 
aleminde. dünya. luızuzatuu tat:mamıt biT diği içi~ Çok aanm.sak yi.yenlel' çok kuv" 
genç kız nıb.iJe yiDe gellÇ bir delik.anlı Tetli o1a.r diye tanınmıt oldukla.nndan. 
ruhuna rastladık. Onlu birbirlerine o aizı sanmsak kokaalana yanma - ae oh• 
kadar yakin idiler ki kendilerini büyük ne olm..z. öfkelen.il' de kenclmle başa çt

bir haz içinde seyretmekten kendimi ala- kdamaz korltusııad.a ~ yaklaşmaktan kor• 
madım. kanlar çok buhmarmUf. Bereket Tenin 

ölüm meleği, kendilerile mC§gul hu- ki bu •ym okuyucamuz cündüz ~ 
lunduğumu görünce iki taze ruhu yanı- sak yemeyip te biç olmazsa gündüz erkek 
mıza çağırdı: arkadaşlannı yanından kaçırmıyor. 

- Hatun ruh. dedi. Senin dünyalık Sanmsağm çoğundan :mru olup olmi-
adın ne? yacağma gelince; ..... ha aanmsalt ar 

- Lamia... kusuzluğa iyi gelir, insanı esnetere1ı: tatlı 
- Ondan evvelki adm? uyku verir, mikroplan öldürür, verern 
- Virjini... haııtalığını geçirir, damadanlaki tan8iyo-

- Daha evvelki? nu düsürür. şunu yapar, bunu yapar diye 

L ı ~ söhretlerl de vardır. Hele damarlardaki - eya... _ 

- Daha, dah.a evvel? 
- Haiti. .. 
- Sonuncu dünyalık adın için Lamia 

diyordun. Senin baıka adın yok mu} 
- Evet var, Bana cKınah yapıncak> 

diyorlardı .. 

- Yanındaki erkek ruh kim) 
- Kenan. Pol, MecnUD. Hanuti .•• 
- Sizler dünyalar ileminde ecnıme

tansiyonu düşürerek şöhreti yakın vakit
lere kadar pek büyümü~tü. 

Ancak. pabucunu dama attımuya da 
bu şöhreti sebep olmuştur. Gerçi sanrn• 
sak tansiyonu düşürür, fakat bu iyÜiği iki 
üç gün sürer. sonra tansiyon tekrar çıkar. 
ve eskisinden daha yüksek dereceye va• 

ı:ır. 

Çok yenildiği vakit dokunup dokun' 

ğe doyamadınızmı ki burada da aeviti- maması da buna göre değişir. Damarlar" 

yorııunuz? daki tansiyonu zaten fazlaysa çok devaııı 
edilince tabii zararlı olur. Tansiyon aı 
olup onu çıkartmak istenilme o vakit iken romancı Reııa.d Nurinin bir eaerin-
belki zaran olmaz. Demek ki sanınsai' de hayal kahramanları idik. Bu gaddu 

- Hayır ... Bizler, dünyalar aleminde 

romancı bizleri bir türlü yüz göz etmedi. çok yiyenleri hepsine uygun gelecek bit 
Ölüm meleği nedense kahkahalarla 'ey söylenmek kabil deiildrr. 

..::1- ., b I d Beslenmek. bakımından sarımsak lfİ 
5uuııege aş a ı: . 

• • A bir gıdadır. insan yüz. ıııam eanmsak ya~ 
- Kızım, dedı. Serun tabelanda. baş- ehil' _ _J 26 k ol _ı, 

y ll'Se onaa gram~ er ~ 
ka bir ad yazılıdır. dd 6 7 1...uı F- '-- ...:;1: ma e , aram azot Q \il', a.uıt 7-

- Hakkınız ur büyük melek.. Ahret- ııram sanmsal: yemek te her babayiiitİJl 
ler ilemine girerkeu ben Umia. dedim. h.an:ı olmasa gerektir. 
Katip mdelder Feride diye yazdılar. 

_._ Çok tuhafl 

•• BirMEDi •• 

sını yazıyo.rdum. Li.kiı, üçüncü sene ~r- 1 ~e.r ~irinç mad~.ni~.den ol~uğu_n~· ~e on~ dayanamıyordum. Gerdanlığın evimde 
hk evin kırasım gönderecek kadar bıle ıki hın parça gumuş verdıklerını soyledL öldürülen bir kıza ait olduğunu söyliye
param kalmamışb. Ben gülerek. eveti Söylediğiniz doğru- mezdim. Çünkü o zaman beni idam ecler-

SanmYğm bu zamanda en mühim haf• 
samı terkibindeki İyot madeninin yiik9C1' 
nishetten olmasıdJY. Yüzde 0,094 milif• 
nm nisbetind& iyodu, ondan başka hiç 
bir gıda temin edemez. Bir de çinko ın&· 
deninin yüzde 1 miligram nisbetinde ol· 
ması. iyot kadınlara güzellik verir. Çinko 
da erkek yumurtasına pek lüzumludur• 
Demek ki !lanmsak insan neslinin de~•· 
mına hizmet eder. Fakat kokusundan kil' 
çırmamak üzere sarımsağı müşterek ye

mek şartiyle .• 

Artık Kahirede daha fazla kalamaz· dur. Bu gerdanlık alhn değil lakin prinç- lerdi. Onun için gerdanlığı çaldım> de
dım. Şama döndüm. Şamda senelerden tir. Bu gerdanlığı deli bir kadınla alay dim. Hemen dayak kesildi. Bir kaç kişi 
beri kiralamış olduğum konağın sahibi etmek için yaphmııştık. O kadın şimdi sağ bileğimi tuttular, vahıi baluşlı, katı 
beni görünce çok sevindi. Konakta bir öldüğü için gerdanlığı satılığa çıkarıyo- yürekli bir cellad geldi bir vuruşta elimi 
kaç gün istirahat ettim. O bir kaç gün ruz. Madamki buna iki bin parça gümüş kesti. Kesik elim yerlerde sürüklenirken, 

ıçın yavaşça dürttüm. Dürtülünce kızın dim. esna~nda paramdan arta kalan son bir vermişler, hiç durmayınız, gidip iki bin bileğimin güdük kalmış olan kesik yerine 
başı yere yuvarlandı. Başsız gövdesi ise Ertesi gün ~afakla beraber Mısır yolu· kaç mangırı da sarfettim. Artık hiç mi parça gümüşü veren adama gerdanlığı kaynar kaynar zeytinyağları döktüler. 
yuli ye.rinde kaldL Bu hali görünce hem nu tuttum. Mısıra varınca amcalanmı ara- hiç param kalmam1ştı. Kızın öldürülmüş satınız> dedim. Acıdan başım döndü, gözlerim karardı. 
korku, hem merhamet. hem endişe hem yıp buldum. Beni göıünce sevindiler. Ne- bulunduğu odada acı acı düşüncelere Bu sözlerimden gerdanlığı haltiki altın· Bayılarak yere düştüm. Şarap içirerek be
de şaşkınlık gibi, muhtelif sesler tahtı te- den Mısıra kadar geldiğim.i sordular. Ce- dalmış minderde uzanmıştım. Sıkıntıdan dan mamul olduğunu bilmediğimi anlı- ni ayılttılar. Kesik elimi alarak konağa 
ıirlnde gözlerim dışanya fırlayacak zan- vaben onlan çok göreceğim geldiğini., minderin üzerinde bir sağa, bir sola dö- yan dellal gidip delllaların kethüduını döndüm. Konağın sahibi beni konakta 
nettim. Her haide sevgilim bu kızı kıs- paramın da tükenmek üzere olduğunu, nerken ,ağ elim minderin altında katı bulmuş. Ve ona her şeyi olduğu gibi an- kapının önünde bekliyordu. Kaşlarını ça

kandığı için öldürmüş, ve ben uyurken hem Şamda parasız kalmak. hem de on· bir şeye dokundu. Mbderi kaldırdım, latmış. Della:Jlar kethüdası gerdanlığı tarak carbk bu dakikadan sonra sizin gi
kızın kanını elime bula,tırmı~. sonra sı· lan görmüş bulunmak için Mısıra kadar altında bir ahın gerdanlık duruyordu. Bi- alınca doğru Va1iye lcOJlllUŞ. Valiye ger• bi bir hırswn konağımda kalmasına izin 
VlŞIP gitmişti. Ben hemen aşağı koştum. geldiğimi söyledim. Bir sene amcalarımla çare kızın başı ke~ildiği gece bu gerdan- danlığı göstermiş. Gerdanlığın kendisnin veremem> dedi. Bana üç gün müsaade 
Avlunun dört köşe mermerlerinden bir beraber Kahirede kaldım. Nerede cün• lık boğazından kayarak buraya düşmüş malı olduğunu ve onu kendisinden benim etmesini, bu üç gün zarfında kendime bir 
tanesini güç bela kırmadan yerinden sök- büş, çenk varsa ben de orada idim. olacaktı. Hemen gerdanlığı alarak çarşı- çalmış bulunduğumu söylemiş. Ben dük- ev arıyacağımı, ve o zaman konaktan çı
tilm. Oraya derin bir çukur kazdım. Kı- Parayı tam bir miras yedi gibi israf ya koştum. kanda dellalın iki bin parça gümü,ü ge- kacağımı söyledim. O gece kos koca ko
zın cesedini o çukura gömdüm mermeri ediyordum. Amcalarımın yanından Gerdanlığı bir dellala götürdüm. Del- tirip bana vermesini beklerken, polisler nakta yapa yalnız geçirmiş olduğum saat
yine eskisi gibi yerine yerleştirdim. El- kaçarak. şehrin bir bucağında saklandım. lal beni dükkana oturttu. Gerdanlığı bir etrafımı sardılar, beni yakaladılar, vura feri hiç unutamıyacağım. Kendimi yere 
lerimi yıkadım. Elbiselerimin neresinde Amcalarım, onlardan evvel Musul yolu- arkada,sna gösterip geri döneceğini söy· vura beni valinin önüne sürüklediler. Va- atarak hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. Artık 
kan lekesi varsa onu çıkardım sonra dı- nu tuttuğumu sanarak. Kahireden ayrıl- liyerek dışarıya çıktı. Halbu ki herif ba· li beni istintak etti. Gerdanlık hakkında kimse masum olduğuma inanmazdı. Hır
şanya fırladım. Gidip evin sahibini bul- maları günü gelince, endişesiz yola dü- na yalan söylemiş. Gerdanlığı bir arka- dellala uydurduğum yalanın aynını da sızlıktan dolayı kesilmiş bir kol ile aile
dum. Ev sahibine evin bir senelik kira- zülmüşler. Oç sene daha Kahirede kala· daşına göstermiş, bağıra bağıra, ve her- valiye söyledim. Vali kahkahalar salıve- min karşısına nasıl çıkacaktım} 

Vitaminlere gelince, sarımsakta C ~· 
tamininden Amerikalılar bir az bulmuf' 
larsa da o da ancak pek tazesindedit• 
Sarımsak bir az bayatlayınca hiç vitamirıİ 
kalmaz. 

-·-VERAS E!' VERGİSİ 
KOMiSYONU.-
veraset ve intikal vergisi komisyoıı1' 

dün mektupçu B. Avni Oranın riyase' 
tinde toplanmış ve mevcut evrakı kar8' 
ra bağlamıştır. 

·····························~···········: YARDIM, EH BVYi11' : 
VİCDAN ZEVKİDİR.. ; 
YURD YAVRULARI • • • • 
Okuduğunuz mektep kitaplarıJIJ: 

. -· Çocuk Esirgeme kurumuna ,·erirS"' : 
• niz yeni yılda kitap alamıyacak at·; 
: kada~larınıza yardım etmiş ve kU· i 
~üklükte bu zevki tatmış olursunu;.,: 

~m peşin verdim. Ve ona eben bugün rak. bol bol para sarfettim. Her sene ba- kese göstere göstere mezada çıkarmış. rerek cbana da yalan söyliyorsun> diye Ertesi günü hasta olmu~tum. Kımıldı
yarın Mısıra gidip orada bir sene kalaca- şmda Şamda kiralamış olduğum kona· Gerdanlığa iki bin parça altın vermişler. bağırdı. Hemen sırbmdaki elbiseleri çı- yacak. halim kalmamı~ iki gün yerim
f!m. Evde bazı ~a bıraktım bu eşya ev- ğın, bir senelik kirasını gönderiyor, ve Yalancı dellal o zaman bana geldi. Ger- kardılar. Deynelclerle vurmağa haşladı- den oynamadım, üçüncü günü sabahı, 

de kalsan, evi kimseye kiralamayının de· ev sahibine evini başkasına kiralamama- danlığın altın değil, lakin altına ben- lar. Vücudum kan içinde kaldı. Acıya •• BİTMEDi - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Yazan: ECZACI KEM.4L K.AKTAŞ Saç modasında ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sebastiy anoya söyle Acı yonga adı ile bize eski bir illç tipi Ya kup vefat ettı• bir yenilik 
tesiri vermektedir. Acılık ne iae fakat --*--
yonga kelimesi hiç illç adına benzemez. Saç modası kışın tepeye doğru kaldı· o bana verdiği vaadı tuttukça ben de 

onun emirlerine itaat edeceğim 
Halbuki Botanik ilminde KOvaaya -Ama- Ô rlldL Yüzü, boynu, enseyi trunamiyle aer-
ra adında bir ağaç vardır, acı yonga bu /mezden evvel de bütün Oğullarını beat bırakır bir oekilde tarandı. Fakat bu 

ağacın tahtalık parçalandır, içinde (KO- C, ağırdı Ve son Vasi yetini yaptı ıekil ancak yilzünün çizgileri çok munta-
Diri vasin) denilen acı bir zehir vardır. ku- zam olan kadınlar tarahndan tatbik ediİ-

diri ıw~~ bir çu;a:a sokulmak.. Diri mak .~~u ~k mUteessir. c_diyordu.. ~ vasinin eczncılıkda iki cinsi vardır. Bir di. Bir çolc kadınlar böyle bir ıey yap· 

B 
~"acmaranın dibıne atılmnk.. verdigı enurlerde hep sızı aramamı soy- Yusuf babasını §ehir haricinde ve bil- cekler •. Merkebinin yavrusunu asmanın 
U k Cı.nsı' Kn's•~l vuvasin ötekisi toz halinde --Lta b"--~'- t ddu"t go""sterdiler Çü'nkü 

orkunç ihtimal Marinayı çıldırta- liyordu.. Ben ne bileyim ki siz burada. "' ; ük merasimle karşıladı .. Onu koluna Ul1sına bağlayıp elbisesini şarapla, es- nıa&. uy .... ere • 
~,,kadar korkuttu. Ölümün bQyle fect bu odaya kendi kendinizi hapsetmişsi- şekilsiz kuvasin dediğimiz cinsidir. Ta- girmek suretiyle kendi sarayına götür- vabıru ilzilin kanı ile yıkayacaktır. Cöz- saçın yana çekilişi. enseyi kapayııı. k~laiı 
:~den tını ve ıstırnpsız şekli elbette niz.. Hem bwıa neden lilzum gördünüz. babetde miligrnm ile kullanılır. Sinekleri dü ve kendi sedirine oturttu .. Bu sırada leri şaraptan kırmızı, dişleri sütten be- örtüşü ou veya bu tekilde, yüzü gölgele-

:aluı. iyi idi.. Burada nasµ yaşıyorsunuz? Size bu şa- tutan zamklı kiiğıtlan hep biliriz, bunları Yusuf un kardeşleri. içlerinde Binyamin ynz olacaktır. y~i çehredeki bin türlü kudurlan ürkü-
k U karan veren genç kız Ani bir ha- rabı, bu taze ekmeği kim getiriyor? Gö- yapmak için kuvasini :zamk ile karıştırır· de olduğu lullde-gelerek Yusufun önUn- j (Zebulon) deniz kennnnda sakin ve tup taahih edebilecek bir vasıta idi. 
~ etle daiına yastığının altında saklı rüyorsunuz ya .. Sunl sormak sırası şim- lar ve bu kağıtlara sürerler sinek zamk ile de yer öptiller. BüyUk kimselerin önle- hududun Snyda kadar olacaktır. • Bunun için kalkık saç modası bir mev· 
ulUndurduğu bir bıçağı aldı. di de bruıa geldi.. yapışır. hortumile de zamkın tadına ba- rinrle yer öpmek fideti işte bu zamandruı Yakup, biltiln oğullan hakkında böy- sımden fazla tutmadı. Bu sene Büyüle 
~anru derhal tatbik edecekti. M~ina, Sebnstiyanonun boş durmadı- kınca derhal ölür, sineği öldüren zehirin kalmıştır. le temennilerde bulunduktan sonra Yu- :.re.drik devrinde görülen ensesi bukleli 
Bereket versin Recyo işi kavradı. ğı haberine ne kadar sevinmiş i!iie onun kuvvetine elbet dikht etmişsinizdir, bu Yusuf, knrdeşlerinin bu halini r;öriln- suf için şunları söyledi. onü kalkık erkek saçlannm kadında Ql04 

~ - Atnan ... Dedi, ne yapıyorsunuz ... kendbinl merak edip arattığı haberine zehir IAkırdısından korkarak sakın acı cc Yakuba : - Yusuf, meyvadar bir daldır. Pınar da olduğuna o:ıhit bulunuyoruz. Ensede 
n buraya size fenalık yapmak için de o kadar memnun olmuştu. yongaya el sürmeden çekinmeyiniz acı - Ya baba ... Dedi, ne kadar sene ev- başında meyvedar blr dal ki filizleri du- yapılan bukleler kUçük bir kordeli.ı ile 

gelmedim.. - Senin suallerine, dedi, ben de ce- yonga auda kaynatılarak içilir, iştihayı vel gördilğilm rüyanın tabiri işte bu. .• vnrm üzerine çlkıır .. Okçular onu inçit- bağlanmaktadır. 
it h1ar~na, muhatabının bu sözleri ile vap vereceğim .. Fnkat dnha evvel bana uyandıran bir tesiri vardır. E.Saıen ağız- On bir yildız bana secde ctmişlerdL. İş- tiler. Fakat onun yayı yine kuvvetli Fakat bu modayı da ber kadın tatbik 
a etldisıne bir tuzak kurduğuna zahip ol- söyle.. Schastiyano ile dost olduğun da acılık hissi veren ne kadar ilaç varsa te on bir kardeşim şiındi benim önUmde kaldı .. O .. İsnlilin çob:ı.rudır .. İbnıhlmin, edemiyor. Bunun sebebi de kıılılt saç 
u~ halde burada, onun düşmanlarının cm- hepsi mideyi iştihaya dfıvet eden şeyler- diz ço1rtüler. O znınruı rüyamı sen böy- İshakm ve babamın Tnnnsı sana yardım modıuıına uym k için kadınlann ekseri-
~ Bu tuuığn dilşmiyecckti.. rinde ve böyle mühim bir mevkide na- dendir. Acı yonga başta olmak üzere le tabır etriliştin.. Bak.. Tabirin zuhur edecektir. Tnnn seni semnnın, arzın, yetinin a çlnnnı kesmiş bulunmalandır. 
~ cyo, verdiği teminnb.n tesirsizli{..UU sıl bulunuyorsun? kına kına kabuğu ile ne lcadar aeı nebat etti. memenin ve rahmin bereketleri ile mü- Fakat !kuvaförler bu mahzuru bertaraf et-

gorilnce son bir ümitle haykırdı : Recyo bunun Uzerinc hiç bir şey sak- varsa hepsini bir araya toplıyarak acılar Yakup bunun Uzcrine : barek kılncaktır. mitler ve po tit (iğreti saç) kullarunağı 
~ burun .. Durun •. Size Sebastiyano- lamadan her yi Marinaya anlattı ve : kolleksiyonu diye bir şey vardır ki. bune - Ey oğlum, dedi, bana kardeşlerin Binyrunlne gelince ... O bir yırtıcı kuş yeniden moda yapmqlardır. 

lrun getirdim.. - Sebastiyano, dedi, sizin böyle gizli eczacılıkda: Espes nmer derler. Bazar. :>ana ne yaptılnr .. Nerede bıraktılar. On- olacaktır. Sabahlnn şikAr yiyecek, ak- Ensede çok bukle yapan postitekseri-
Sebasuyano... kiılmanızı değil, ortaya çıkmanıiı. isti- hekimlerin kaleminden çıkar bu acılar lan aramağa gittiğin uınnn bir daha şnmlan ganimet tnksim edecektir. <2> ya gece tuvaletlerinde kullanılmaktadır. 

,a_Bu tek kelime Marinanın üzerinde yor .. Saraya yeni bir imparatoriçe gel- \:ollekaiyonunu hastalarına yazar. Hayat· ::lönmedin .• Bu neden böyle oldu? Bun- Yakubun, Yusuf ta dahil olduğu hal-
~haı tesirini gösterdi .. Kallanı• olan di.. 'ar hakkında bana rnnlO.mnt ver.. de on iki oğlu beni İsrallin din ve ceml-bı,..,ı.1 ~ ta acının aamimiyet ıôyliyen mizacı bi• 
~elini indirdi.. - Mavi gözlü bir kadın değil mi? Faknt Yusuf, babasının bu sualine yet hayatında ve hatil\ siyasetinde mü-
.ı manast, tatlının da yiize gülen şeytanlık 
ataktan aşağı atladı.. - EveL Bu imparntoriçe kendisine wdeşlerl nlcyhinde olabilecek her han- him roller oynıyan on iki (Sebt) ini teş-

~~- ile dolu bir ifa ' ·. bir e~nıbı vardır 
,.._"CYoya doğru yürüdü.. oda h.izınetçisi seçmek için bütün saray li bir cevaptan sakındı.. kil ederler. 

"' Acı yonga; bu bakımdan da i~tahıızlı 
,._

1
:- • .uoğru mu süyliyorsun .. Dedi.. Sen cariyelerini birer gece hizmeUnde tec- - Baba, dedi, onu soracağına Cenabı Yakup bu sö7Jerl söyledikten sonra : 
~, ğın aamimi bir ilacı oluyor demektir. d d 
8\ııı' · Sebnstiyanoyu nereden tanıyor- rilbe ediyor. :-Iakkın benim üzerime olan lütuflannı - Şimdi, e i, son vasiyetim: Benim 
l'tı. • Benim burada, bu odada oldu~- Zannederim yarın gece cariyelerin so- T · • ;or .. Kardeşlerim her ne ki bana ynp- 01ümU burada bırakmayın .. Beni peder-
aıJ. u nereden biliyordun? Bu kapıyı na- nuncusu yanına gidecek .• Yeni impara- 3 Y Ya re p) Ya n S!° 0- -nışlarsa k endiliklerinden yapmadılar. leriınin yanına, Kenan ilinde Akronun 

a tuı? toriçe kendisine en çok yanyacak olanı- "?eytnn onları ifsat etti. Hem Tann da tarlasında İbrahimln parası ile satın al-
acc. o gülerek cevap verdi : nı bunlardan seçecek.. Sebastiyano, her SU d Ü 0 Çeki 10 i '>Öy!e arzu ediyordu. Eğer onlar o su- dığı mağaraya defnediniz .. İbrahim, Sa-

ba~ ~n gilzel matmnzelim.. Bom- nedense, sizin muhakkak yeni iınparato- _ BAŞTARAFI 
1 
iNCİ SAHİFEDE _ -etle hareket etmemiş olsalardı ben Mı- ra, İshak, Rebeka ornda medfundurlar .. 

1 . llllan eder gibi sorduğunuz bu sual- riçen.in gözüne girmenizi ve onun yanın- ·ıra gelmez ve şimdi burada ihraz etti- Ve ben de ı.evcem Liayı ornya defnet-
g~ topuna birden ve ayni sUratle na- da vazife nlmnnızı istiyor.. 50!) LİRA ICAZANA?\'LAR 1i.m bu mevkii nlmnzdım.. Bu mevkii tim. · 
~ap vereyim .. Hele bir durun ba- Marina, bu söilcrin 11ltındaki gizli 23827 27412 1128'.l l!?5l8 l0527 23817 'lana Tanrı nasip kıldı ve bunun yolunu Yakup, bu vasiyetini de tamam cdin-
l .. Neler sorduğunuzu unuttum bi- maksadı derhal sez.eli.. 151 33701 202!)1 231<!2 15931 · la geçtiğim yoldnn mukndder eyledi. ce kemali huzur ve sük\tn içinde gözle-
d.ı:ı •• ~enim nkluı'ı defter değil .. Ha.- Ne - Peki .. Dedi .. Şnhsım hakkında muh- 200 ı .. fRA J{AZANA ILAR Yakup, Yusufun bUyilklUğil ve kar- rini ebediyen yumdu .. 
j ~Ben kim mlyim? ... Ben, ma- temel her tilrlU tclılikeyl göze alarak 3S18 32387 23759 17327 34000 24905 :leşlerini bu sur~ tle affetmesi karşısında ** 
t!Ste lmparntor Lcon hazretlerinin sa- kendimi meydana çıkaracağım.. 7149 9422 19107 29555 10999 26625 esini çıkarmadı.. Yusuf, babasının ölUmUnden çok mü-
~ muhafız kumnndnn muaviniyim. Ta- Ben şimdiye kaclar gündüzleri buraya 10573 17017 373G4 31519 3 108 21801 "1-'f.. teessir oldu. Bütün Mısır Ye.kup için 

~artık muhafız kumandanının Sebas- kendimi kapıyor .. Geceleri yavaşça çı- 29434 11G3 38969 66~3 14154 11917 Ynkup ve cvlfltları Mısırda, Yusufun yetmiş gün matem tuttu. Yusuf babası-
U 0 olmadığını biliyorsunuz.. Sebas- karak koridor fuerinde olan kilerden 3878 265s yanında büyük bir sevgi ve saygı hal- nın cesedini Mısırlı tabiplere mwnyalat-
'S~anoyu nereden mi tanıyorum... Onu yiyeceklerimi ve yine hareme açılan şa- l01) LinA KAZANANLAR kası içinde rahat yaşamaktıı idiler. Mısır tırclı.. Sonra büyük bir kalabalık ile 
~ kim tanımaz ki.. SOkakta kay- rap mahzeni yolundan da şarabımı te- 19ıs.ı 476 9095 27546 27007 30559 hükilmdan da çok sevdiği Yusufun ba- Yakubu vnsly ti mucibince Kenan ilin
lto oyruynn çocuklardan dostlarının min ediyordum. Burada olduğumu kim- 33!>37 n ... !J 5989 23274 14568 7202 bası ,.e kardc.şlcri için ayni sevgiyi gös- de İbrahimin ve İshakın yanına defnet-
~laıı arasında şarap yuvarlıyan aftos- se bilmiyordu .. Fakat mııdam ki Scbas- 19415 20182 7361 27387 28076 35082 teriyordu. tiler ve Mısıra döndillcr. 

iÇ ÇAMAŞIRI 
iç çamaıın kadın süsünün en ihmal gö

türmez olan tarıtfıdır. Çama11n dıfmdali 
elbiseler kadar güzel olmıyan bir kada
nın kendisini elegant tdnkk.i etmesi en 
büyük hata o1ur. Ve her ko.dın giyinişinde 
iç çamqırlanna, dı lanna giydilderi el· 
bise1ere österdikleri ihtimamın ltat. kat 
fevkinde bir ihtimam göstermegc mechu· 
durlıır. 

Bu &ene gayet tatlı ve aolgun renldi 
krep dösuarlardan, krep satenlerden, 
krep jorjetlerden yapılan iç çamaşırlan 
Alnnson dantclleriyle süslenmektedir. 
Modelimiz bir gecelik ve bir kombinezo-
nu göstermektedir. 

-------
Aydın 
---·*·---

Köylerinde dolu-
nun tahribatı d.iı • .~ilisede Mesihin heykeli önünde üyano benim hizmetime ihtiyaç göster- 6981 38975 36529 20079 23958 1171 Yedi sene böylece geçti.. Yusufun kardeşleri : 

~ S?ken. Meryemin tasviri altındaki di, kendisine söyleyin .. O bana verdiği l0983 24331 27120 20820 21900 28188 Sekizinci sene Ynkup nrtık dünyadan - Bnbamız öldil, şimdi Yusuf bizden _ ·~--
ita di11 ateşllyen papazlara varıncaya vadi tuttuğu mUddctçe ben de onun her 12059 13235 30164 28794 34441 26929 göçeceği zamanının geldiğini nnladı. ona yaptığımız fenalığın int.iknmını al- - BAŞTARAFI 1 tNct SAHİFEDE -
tılnıdaı- onu her kes bilir. Sebastiyano be- emrine itaat edeceğim. 37594 28335 728 23244 11380 12363 Evlntlannı etrafına toplndı.. mağa kalkışacaktır .. 
siıın heın dostum, hem velinimetimdir.. •• BiTMEDi •• 

36190 2541 18150 28116 11636 14551 - Ey Beni Ynkup .. Dedi .. Pederiniz " Endişesine düştüler ve ona kendileri- Son yağmur, fırtına ve tolunun tahd-

bn. burada olduğunuzu nereden .... : İsraili dinlcyini.7~. ne fenalık ynpmaınası için tekrar yal- batı Kemalpaşa kauısında olduğu kadar 
<ll -~ 35811 189G7 A dı takası bazı k" 1 fSe ~orduın? Doğrusunu söylemek !Azım GtJ'MVS FtATt 

50 
LiRA KAZANANLAR (Rcvbil) sen, ilk oğlum, kuvvetim ve vardılar. Bunun üzerine Yusuf: ."7 .. n mm nın öy erinde de 

'ibnıyordum .. Eğer bilseydim buza- İNDİRİLDİ 
2703 16580 4341 915 31807 1864 

kudretimin iptidası .. Sen şerefin ve iz- - Korkmayın .. Dedi .. Siz bana fena- buyük zarar~a sebebiyet venni.ştir. 
~1.lru kadar çoktan 2.iyarctinize gelirdim. Vaşington, 11 (A.A) - Maliye neUl- 3690 5698 30688 34254 5097 8673 zetin faziletisin .. Su gibi laıynayıcı ol- lık knsdettinizse bunu Allah takdir etti. ~ydın _vilfiyctind pamuk mahsulU mü-

~~. n tlnsıl mı girdim? Basbayagı.· .. . b. 
1 

f d 
35221 38350 2356 6070 22960 16090 duğun halde efdal olmıyacaksın.. Zira Burada kalınız .. Ben hepinizi ve ailele- m mikyasta zarara uğramıştır .. Zarat 

k reti, ecne ı gümüşünün a un iatini ün tutan '-'anın milyon lira tahmin dili. 
•-. h endi odama gırc· r gı"bi.. Anahtar- pederinin yatağına rıktın .. Onu telvis et- rinizi besliyeceı;: ...... Merak etmeyiniz. K" ı"üler. mahsul" . c . yor_. 
'4.. c:ı. ons başına 35 cent olarak tesbit etmiş- 6244 258 31911 34757 7696 11990 ~ t;.UU oy sıg rta dilm 
lı\ıtoa em esasen bu odanın sahibi bana tir. Geçen haftaki fiat 36 cent idi. 4160 33818 35330 19200 37092 9149 ün (l).. Beni İsrail bundan sonra Mısırda git- · · · '. un.. ..

0 
· e ea 

tıı v da kalmak ve hatti yatmak hakkı- Siz, (Şem'on) ve (Lavi) kardeşler, tikçe çoğalmağa başladı. ıçın ~ sıgo~ usulunun ihdasını te-
e.tdi.. ~~~.il sizin kılınçlannız zulüm fi.letleridir .. Siz Öyle ki, bunlar, gördilğilmilz üzere mennı etmektedirler. •. . .. . 

:: ~bastıyano mu? gaznp halinde insanlan katlettiniz_ Ha- Mısıra 70 kişilik bir kafile halinde gel- A1nnlı. Kınklar ve Gödrenli koylerın-
h~-_ .ı:.\tet Anah b B W ., d T .. ' k o ı · t mecl' · · d · . . . . 1 di dar de pamuk mahsulii çokra zarara uğra-"'<IS\i ••••• tan ana veren Se- OZQQg Q U TlSf l f e l ya ım ısınız e ızzetım cemıyetınız- miş t:r . O ka çoğaldılar ki, (Mu.c:a- ~ 
ı~atıodur.. de bulunmasın .. Caznbınız melun olsun, nın hayatı) escrimlıde göreceğimiz veç- ı:nıştır. 
, ~na derin bir nefes aldı. zira şiddetli idi, hiddetleriniz melun ol- hile Mısırdan çıktJklan zaman alb yüz ** 

ı..... ue ek Demek a.AB A .. ., AffV Ar ""l_.I AALE YE .. EAj A S A ~• ~ • Kızılay cemiyeti umumi merkezi, mli-'\Q't 
1 

rn yaknlanmadılar.... ~ ~ ~ a.&1& ~ , vv ,,,. v , ~ n va sun, zıra sert idi. Sizleri Ynkupta taksim bin kişi olmuşlardı.. · 
, lı duJar öyle mi? N ~ edecc~m ve İsrailde dağıtacağım.. Ynkubun vefatından sonra Yusuf 23 {ettiş B. Bnhayı Kemalpaşa mıntakasın-

\ıuv, Çok şükür ki öyle .. Hem 0 hem de YEME(;j VE YATMASJ DAHİL u2J!l» (İKİ YOZ . Ey (Yehudn .. ) biraderlerin seni met- daki vaziyeti tetkike memur etmiştir .. 
o.ıtı arıta :....; v • İzmire gelen B. Baha dün Kemalpaşaya 

lltık,; .. , dnşlan kurtuldular... Şimdi ~ l!:'LLİ) uauşlll'nrn BANYOSU VE A R ... u. ' hedecekler .. Elin düşmanlarının ense- (1) Evvelce ynzdıgımız vcçhile Rcv- 'd k uhta 1 .. lill . . 1 . . - kadar ku ~ M. u ~ a» d 1 cak. . . . • • . gı ere m ç coy enn vazıyet erını 
' vvetlidirlcr. Yalnız za- · sin e on . Babanın oğullan sana bılın üvey anncsı ve babasının eanyesı t b"te b 1 mıştır K dil . ıla 

Seh...·. Fırsatını gözetliyorlar. YV VA D R.. ubudiyet arzcdcceklcr. Yehuda arslan ile münasebette buluıunuştu. es ı aş a · en cnne yap -
<1ı. ;sııYanonun tek bir UzUntüsU vnr- Sa. 4 - 5 9 - l.Z -14 - 19 - 21- 26 - 28 yavrusudur .. Saltanat asası Yehudadan l cak nakdi yardım tacil edilmiştir. 
~~~~~~ -~-_ t.qJ?[?..777.:Jl?7.7.T.L7..7.P/ZZ77.7..X77Tf~7,7-/?.Z.;:..7.7.7. t'..t;: v.;ry:zn::~???7'.7ZT.A ~ olmıyncak, tinunetler ona i~t _ede- yıl yaşndL. Nihayet öleceğini anladı ve 

~n'.72Z7.77-7.7..7.]17T...a7./ZZZ7.T.~.Jo/'.Y'Z..ıOC/.ZZ7J.ZU.Z/:J larını her hanrıi bir tehlike il;u;;Ji ka~ - Postn servisi için ';t'"elin~ İv.>n böyle hareket ebnekle iki gaye o da babası gibi kardeşlerine: 

))EMiR MAS E 
şısışann:~eiktaazkoe~:casdiktınena soçıktnraı. odadnn dı-ıda-lcaçAlhtıaymvnUk~memmız vclar?atım var asilza- birden takip cdiyodru. - Benim ölümü burada, Mı.sır top-

:r+• O, on dördUncU Luinin buraya... Bu- rağında bırakmayın. .. Dedi .. 
Otelciyi merdiven başında buldu.. dem.. . lunduklan yere ancak on iki saat sonra Yusuf ve!nt ettiği zaman Mısırda hU· 
- Kont Dö l\iarli derhal sizi görmek - Az ... Maamnfih onların hepsine de gelebiJcceğinl tahmin ediyordu ve geldi- kümdnr değişmi§, yerine znlim bir hU-

istiyor.. ihtiyacım olacak:. ğ1 zaman da bütün posta beygirlerini an- klimdnr gelmişti. Onun korkusundan 
Dedi.. - Emirleriniz bnşımın Uzerine.. Şa- gaje edilmiş görecek.. Monsenyör Luinin kardeşleri Yusufun cenazesini MLc;ırdan 
Otelci nlelacele Demir Maskenin oda- yet her hangi bir büyük asilzade, bir bil- takibine derhal çıkamıyccakb. çıknramadılar. Bir mermer sanduka ya-

sına şitap etti. yük zat, dük, kont, prens, mat'ki gelmez- Otelciye verdiği emir ve otelciden al- parak Nil nehri dibine koydular. 
- J 97 - - Bir cnuiniz mi var monsenyör.. sc bütUn hayvanlnrım sizin olsWL. dığı te.ıninnt 1vonu biraz müsterih et- Billlhare Musa Pe~ga~~r M.ısırdan 

'l'ehıik . Dedi .. Demir Maske otelciyi ivonun - Elimdeki bu emri imuılıyandan da- mişti. ç.~kcn Yusufun vnsıye.tinı yenne ge-
~ı ~nın bilyüklüğünü ve yalanlı- , hUkümet kuvvetlerinden yardım istiye- gönderdiğini anlnnuşt.ı.. ha büyük bir ndrun olabileceğini zannc- Tekrar yuk.nnya, arkndaşlaruıın ya- tirdı ve onun tabutunu hicret eden beni 
~llllye b den İvon kendisini istemlye is- bileyim.. &>ascn daha evvel de genç kızla mu- diyor muslUluz? nına döndil.. İsrail kafilesi arasında Mısırdan çık.af.. 
'S u tatlı kollardan ayırdı. 1 Bu suretle knrarlnştırdıktan sonra iki tabık kalmı~lardı. lvon böyle söyliyerok otelcinin bur~ Onfan ayakta, ge~. kıhnçlannı dı .. Akron mağara.sına götürerek ecdadı 

luyoruı Cladeti~ içinde tehlikeyi unu-, sevgili birbirlerine veda ettiler. - E\•et, dedi, adnmlanrna hnbcr ve- nuna kralın açık emrini daynd.L. her ihtimale karşı çekmiş ve dövüşme- yanıruı defnetti .. 
~ ~1• siz, güneş doğmadan ha- İvon, Demir maskenin ynnındnn çık- 1 riniz. Sabaha knrşı saat üçte hnrcket Otelci : ğe hazırlanmış bir halde buldu. - SON -
eı ~r boz·· Restirme bir yol var .. Yol tılrtan sonra ayni otelin Ust katında ve ediyorum .. Yolda dinlenmek için kalını- _ Mııjestenin emri.. Diye haykırdı.. Faribol büyük bir hclccan içinde sor- YARJN: cıl\fUSA.~ HAYATI• 
~ "e Sİıd uk değil •. Ben o yol sayesin- ı kendilerinin işgal ettiti iki odalı daire- yacağımıza ve menzillerde durmıyacağı- O halde hiç merak etmeyiniz şövalye du : eserimizde Bcn1 İsrailin tarihinin den-
t'ttlıer eın· en evvel buraya geldim.. Be- ye koştu. mıza na7.aran arabama kAfi mikdarda yi- Darınanson .. Hnni beni zorla mecbur et- - Ne haber ınatmnzcl? mını takip ediniz.. 
~l!h~r s· ~ bir de. :rehber getirdim .. Bu, Bu odalardan birinde o yatıyordu. Di- yec~k ve bol mikdarda =rap koyunuz.. mezlcrse hayvanlarımı kimseye ver- İvon cevap verdi : ---------------
'-'e \.w,., .. lZi hır ı d r- ··n··ı~··M····o··E····u···o··;;a .. ·u····y···o··· .. ·: ~iYece az 1 eri e, yol dönemecin- ğerinde ic;e arkadaşları vardı. Bundan başka adamlarıma saat iki bu- mem.. - Şimdilik bir şey yok .. Belkl ben lü- a. v 
~ilhan ktır. İki oda arasında ise bir knpı mevcuttu. çukta bol bir yemek servisi yapacaksı- - Bu civnrda bir sUvari zaptiye mer- zumsuz yere endişeye dUşlUm .. Mnnma- l.U GÖSTEREN BİLGfJ. 
~t •• ;

1 
ve uşnklannızı burada bı- lvon ilkönce kendi odasına girdi ve nız. Sonra gelip beni uyandırınız. kezi var değil mi? fih tetik üstünde olmamız ltizım.. Hiç j 

öihc-r "e nntnızdaki iki asilzade ile be- ara kapıdan arkadaşlarının odnsına geç- Otelci hürmetle eğilerek odadan çık- - Evet... değilse bu gece için emniyette olduğu- D R.. E 
~~ :Peşb~~: Uzerinde buradan uzaklaşı- ti. Onları uyandırdı : tı. Böyle kelepir mUşteri her zaman ele - İşte onlnr için de size bir açık emir. muzu söyliyebilirim~ Sc\>gili çocuklar.. : 

!atınızı ı ~1_:1P edenler arabanızı ve Fnribol endişe ile sordu : geçmezdi .. Binnenalcyh sevincinden el- Kralın iradesine karşı koyacnklann lvon, bunu söyledikten sonra arkadaş- Okumaya hevesli, fakat kitap nla-E 
tl t. Su SUre~orup Yanlış iz takip etsin- - Ne var mabnnzel? lerinl oğuşturuyordu. Alt kat salonda er- Uzerine derhal zaptiye kuvvetlerini sev- larmn yalnız kalmak istediğini anlattı.. nuyncak kiırd teriniz için okudu-! 

tıin hir el siz hem kestirme, hem - Vaziyet çok nazik .. Ben Monsenyör kek clbisesi geymiş ve erkek ismi taşı- kedersiniz .. Bundnn başka masrafları- Kendi odasınn çekildi .. Soyunmadan ya- • ğunuz mektep kitnplnnnı çoctlk E 
t 

1 1.ıt zaO:~ ~n uzaklaşmış bulunur- Luiye haber verdim. Uyanık durunuz .• yan İvonla burun buruna gcl<ll. mız için de size on altın pey veriyorum.. tağının ilzerine uzandı ve düşünmeğe :Esirg me kurumuna \•erirse.nİ2: Bil-: 
ırı r ve ~run üzerinizde bazı açık Şimdi gidip otelci ile görü§eceğim .. Ge- İvon, Monsenyör Luinin yanına gön- Alınız.. başladı.. ~ gili nrkndnşlarınw çoğaltmış olur-E 

n.ı bir k milhnru_ v_nr .. Bun!ar-,linccye kadar bekleyiniz. derdiği otelciyi sabırsızlıkla bekliyor- Bu sözler, bu vesjkalar ve bu on altın Neyi dUşünUyordu? E unuz.. E 
aç tane verııuz .. İcabında İvon böyle söyledikten, yani arkadaş- du.. otelciyi temine, tatmine kfıfi geldL •• BJrMEDİ •• ......................................... . 
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Büyük macera romanı tarih ve 



SAHiFE~ 

İKTİBASLAR: Salihlide kültür faaliyeti Vergilerde itiraz ve 
usulleri • 

temyız 
Ihtililin 150. Y ıldönümü Salihli de bir orta okul 

binası inşa ediliyor Bütün Fransa, aylardanberi, Fransız Jkinci dairenin birincisini tasfiye etmeai 

kanunda formaliteleri Yeni 
basitleştiren hükümler var 

ihtilalinin J S O yıldönümüne hazırlanıyor. mücadelesi, belki de bütün yirminci un 
Bu münasebetle, kitaplar ve makaleler kaplıyacak.tır. Müddetin ve mücadelenin 
yazıldığı ve konferanslar verildiği gibi, seçebileceği vasıta ve yollann ehemmiyeti 
halkın, kendine hürriyet getinniı olan yoktur: Jkinci daire yani bütün insanlığa, 
büyük hadiseyi layikiyle hissetmesi için, bütün milletlere ve bütün fertlere iatik-

Dört sınıf Jı 
mektebi 

bir de orta ticaret 
edilecektir bütün tehirlerde ve köylerde ~nlik hazır- lal ve hürriyeti getirecek olan yeni sen• tesis Ankara - Verıilerde itiraz ve temyiz olan itiraz kararlannın kabilitemyiz olma- lıkları yapılıyor. tez mutlaka doğacak.hı. Türkiye hacmi-

aaullerine ve mercilerine ve verai ihbar- dığına dair olan ve buğdayı koruma ve Fransız ihtilali 150 yaşını bitirirken, nin küçüklüğüne rağmen, bu senteze en Salihli: 1 O (Hususi) - Afyon demir
namelerinin teblii suretine dair olan ~ istihlak vergilerinde cari bulunan hüküm yarattığı aksüliimelleri de tam bir §ekil- çok yaklaımış olan memlekettir. Her ta- yolu üzerinde seyahat edenler Gediz 
nun, bu hafta içinde resmi pute ile net· ipka ve diğer vergiler için de (25) lira- de idrak etmiş bulunuyor. Şöyle ki: rihi hamlenin onun lehine çalışmakta ol- nehrinin suladığı geniş ve münbit ovanın 
redilecek ve yürürlüğe pecektir. ya tenzil edilmek suretiyle bilümum ver- - imtiyazları asilzadelerden ve kili- ması, bundandır. Milleti için hürriyet ve kenannda gönüllere ne,e ve ferahlık ve-

Meclisin müstaceliyet karariyle müza- gilere teşmil olunmuş yalnız hayvarılar seden alarak servete vermek, ihtilali az istiklal yolundan fertleri için hürriyet ve ren Salihliyi her halde beyenirler. Boz
)tere ve kabul ettiği bu kanun çok mühim vergisinde, itiraz kararları bir miktar ile zaman sonra tasfiyeye mahkiim etmektir, istiklale inanan Türk.iye, inandıklanna, dağının zümrüt etekleri arasından inen 
esaslan ihtiva etmekte ve mali hayatımız- mahdut olmaksızın tamamen kabilitem- diyen Maratnın bu tenkidi, bir buçuk asır herkesten önce kavuşacaktır. gümü, dereler Salihli ovasına hususi bir 
<ıa bugüne kadar ıikayeti mucip olmakta yiz addedilmiş ve bina ve arazi vergile- sonra, sınıf hareketleri, bunları istikamet- * letafet verir. Binlerce vatandaşa şifa kay-
olan bir çok meseleleri bertaraf edecek- rinde de (25) liralık irat ve kıymetin lendiren marksizm ve bunları bir devlet Framaya gelelim: nağı olan asri tesisatiyle mücehhez meş-

tir. temyizi kaldınlmı,tır. Temyiz komisyo- halinde temsil eden sovyet rejiminin Hürriyete inanan bu memleket, bun- hur Kurşunlu kaplıcaları da her yıl Salih-
.KanlDl eaaalan: nun~. mühim ~leri daha iyi bir ıekilde şahsında, ihtilalin evladı olan Fransız daki hayrın klisik bir manzarasını veri- liyi bir çok yurtdaşlara tanıtır. 
Kanun üç ıekilden müteıekkildir: Bi- ve daha geniş bir zamanda tetkik inıka- cümhuriyetinin karşısına dikilmiştir. yor. Bu tehlikeli günlerde, normal hayat lktısadi bakımdan Kula, Demirci, 

rinci kısım tebligata, ikinci kısım itiraz ve nını vereceği tabii olan bu hükmün layi- Bu, l 789 ile J 848 arasında talihini de- devam etmektedir. Bir kaç haha içinde Gördes kazalarının transit merkezi olan 
temyiz usullerine, üçüncü kısım da komis- haya derci lüzumlu görülmüştür. niyerek nihayet J 8 70 ten sonra istik.rar bir harbin patlak vereceği herkese muh- Salihlinin çalışkan kaymakamı ile çalış-

r;onlann kurultq tarzlanna ait hükümleri Koınisyonlann teşekltül tarzında deği- bulabilen rejimin yapmağa mecbur kal- temel gözüktüğü halde, Fransız meclisi, kan ve hamiyetli halkı memleketin en bü-
Jfıtiva etmektedir. şi.lclikler yapılmı§tır. Bugün cari mevzuata dıiı tavizler yüzünden karıılaşbğı ahü- intihap kanununu ıslah etmekten çekin- yük bir noksanını ortadan kaldımıağa 

Salihli kaymakamı bay Kemal 
Şimdiye kadar vergi kanunlamnizdan, göre bina ve arazi vergilerinde bina ver- lameldir. memiştir. Sınıflar arasındaki kavga ve azmetrni§lerdi. Bu noksan orta mekteptir. 

tebligatın ne suretle icra olunacağına dair giai itiraz tetkikatını icra ~den istinaf ko- Ik.inci aksülamel, fert ile cemiyet rnü- bunu doğuran hasis menfaat hesaplan- Kaza halkı kültür bakanlığının gönderdi- mak üzere bu §İrin kazaya 
bilkürn ltonulmıyarak. tebligabn hi.ıkult ıni.}'onlan beıer kiıiden mürekltep olup nasebetini iş bakımından loncalar niza- na, chürriyebi muhafaza arzusu galip ii plana göre bir orta mektep yapbrmağı mektebi açmağı kararlaştırml§ vem 

ınuhakemeleri kanunu usulüne göre ya- iki azaaını en büyük mülkiye ve maliye mı, idare bakımından da, yukarıdan ap- gelrniftir. Fran.ada insan, totaliter rejim- taahhüt etmifler ve hemen faaliyete geç- line de tebligatta bulunmuıtur. Bu ir 
pılacağının söylenmeaiyle iktifa edilmio- memurlan teokil etmekte, ruğer vergile- ğıya doğru tanzim edilmesi 18.zım bir oto- lerdekinden fazla ç.alıımaktadır. Bu hu- mi§lerdir. yuvaıının merkezi bir vaziyette faaliyet' 
tir. Fakat maliye memurlannm tatbikat- rin itiru tetkikatı da Ankara, Istanbul rite nizamı ile yürütmek iatiyen ve ferdin sustalı:i emri yalnıv:, fU yahut bu mutlak Elli yedi metre uzunluğu ve 16 metre geçmeıi derin bir ihtiyacı bertaraf edr 
ta bu hükümleri vergi menularına kıyas ve lzmir ile maliye veltaletinin lüzum gö- tam hürriyetini pe§inen reddeden XVD. şeften değil, ıuurundan ve vicdanından genifliğinde bir anayı iıgal edecek mek- cektir. 
auretiyle tatbik etmekte mUıkülit çek- receği diğer tehirlerde muvazzaf komis- ve XVID. aıırlara hu görüşen bugün almaktadır. tep binan bir zemin katı ile birinci ve Hatayın Ana vatana iltihakı glinü ~ 
tikleri ve çok zaman hatalara düttükleri yonlar ve bunlar haricinde kalan yerler· baılı:a bir tertip ile ortaya çıkmasıdır. Fransızların ne kadar vatanperver ol- ikinci katlan ihtiva etmektedir. Zemin len bu resmi emir, Salihlilere iki bayr 
anlaşılmıştır. Bu itibarla kanunda da esas· de, gene en büyük mülkiye memurunun Bunu da, totaliter adını verdiğimiz re- duğu malumdur. Fakat bana öyle geldi katında müstahdimin odaları, yemek.ha- l>irden kutlulatmııtır. Ticaret mekte 
lar, vergi iflerinin huauaiyeti ve tatbikatta reisliğinde vilayetlerde varidat müdür- jimler temsi] etmektedir. k.i, bugün Fransada hlkim olan arzu ve ne, ambar gıôi teokilatı bulunacaktır. dört sınıftan mürekltep olacaktrr. P' 
rastlanan zorlu1darda sazönünde bulun- leri ve kazalarda varidat memurlariy]e ihtilalin üçüncü akaülameline gelince, idraktan gelen sevimli disiplin havasını, Birinci kat deraane, llboratuvar ve idare mektebi bitirenler burada dört sene okll" 

iunılarak tebligat hakkında daha sarih ticaret odası ve bulunmayan yerlerde be- bu, fert hürriyetinin, ve onun felsefi rnü- memlekete gelecek tehlikeden ziyade, odalanna ayrJmııbr. ikinci kat müatakil yacalJar ve yavrulanmız bu suretle ort' 
Mikümler konulmuıtur. lediyece seçilecek birer azadan terek.küp eyyidesi olan cinsan halları> nın, bütün insanlık hakkında ve insan hürriyet ve ihtiyaçlan karıılarnağa tah.aia kıllJlmlfbr. mektepten az yük.ek bir taluile kavut" 

itiraz milddetleri, komisyonlar. etmektedir. Muvazzaf komisyonlann re- milletler ve bütün insanlık için kabul ve haysiyetine gelecek tehlike h.iaai doğur- Mektep, her gün büyük bir İnkifafa maz- caklardır. 
Muhtelif vergi kanunlannda ayıl ayn isleri adliye veki.letince ıeçilmelı:t»edir. tatbik edilmemio olmasından doğmU§tur. muştur. lıar olan ve Salihlinin en güzel bir sa- Bu mektepten Kula, Demirci, Cördet> 

olarak kabul edilmiş olan itiraz ve temyiz Komisyonların bu tarzda teşkili tatbikat- Bütün on dokuzuncu asır içinde, Fransa, J 50 yaıını bitiren ihtiliJ, buralarda 0 hasını tqltil eden geniı cümhuriyet mey• Alaıehir ka.zalan istifade edecektir. 5'' 
müddetleri layihada birlettirilmif · ve ta beklenilen faydalan temin etmemekte- lngiltere, Belçika gibi memleketlerin kadar sağlam yerletmit ki, dün bir sine· danında yapılmaktadır. lihlinin çalışkan halkı idare'i cümhuriye' 

itiraz için ( 30) ve temyiz için de ( 1 S) dir. fertle°ri. gerçi hürriyetlerine ve insan hak- mada gördüğümüz film gibi hadiselere, Binaenaleyh ikinci kat yükselmekte- tin isabetini takdir etmekte ve kenc:fdiıı' 
günlük müddet kabul edilmiş, milddet- Kombyonla.rın tqeldriil tarzı. larına kavuşmu,lardır. Fakat Avrupa gülerek müsaade edilmektedir. Bu film, dir. Halkın bu büyük fedakarlığını gören büyük minnetler beılemekt~dirler. 
lerin hangi tarihten başlıyacağı, idare na- Bu sebeplere binaen muvazzaf itiraz çevresinin dışında bulunan memleketler- Marie - Antoinettein mi.nevi beraeti ve maarif vekaleti bir lı:adirıinaslı.k eseri ol- RIZA KAY~ 
mına kimlerin itiraz ve temyiz salahiye- komisyonlan reislerinin maliye vekaletin- de, ekonomik ve politik emperyalizm yü- bu manevi hareket ile beraber Fransız 
lfni kullanacakları, itiraz ve temyiz arzu- ce seçilmesi, diğer komisyonların da ma- zünden, fertler, bu haklarına kavuşmak ihtilalinin küçük, çirkin ve haksız gös

baJlerinin nereye verileceği komisyonlar- hallin en büyük maliye memurunun reis- şöyle dursun, bilakis bunlardan sistemli terilmesidir. Bir hareket, tam 150, yıl
ca ne suretle tetkikat yapılacağı, karar- liğinde kurulması bina ve arazi vergileri bir surette mahrum bırakılmı~lardır. Ve dönümünü idrak ederken, kendisine tev
ların ne suretle tatbik olunacağı. temyiz İçin bu işlerle filen iştigal etmekte olan Avrupanın hür fert ve hür insanlardan cih edilmiş böyle bir taşa müsaade eder
komisyonunca nakzedilen kararlar üze- ve tahakkuk muameleleriyle alakası bu- mürekkep cemiyetleri, Avrupa dışında se, bu, yalnız kendini sağlam gördüğü için 
rlne ne gibi muameleler cereyan ede- lunmıyan hususi idare müdür ve memur- hüküm süren otokratik ve teokratik re- değil, kendi kendisini, her hangi bir dü
ceği, lUyihanın ikinci kısmında hükme larının reisliklerinde kurulması ve mua- jimlerle ittifak ederek buralardaki insan- ~Ünce darlığiyle ret ve inkar etmemesi 
bağlanmıştır. meleleri çok olan lsto.nbul ıehri ile maliye ların insanlık haklarına malik olmalarını içindir. Metro Coldwin • Meycr. Fran-

Alaşehirde içtimai çalışmalar 

Halkevi köycüleri Sarı· 
gölde bir gezinti yaP-tılar 

Elyevm cart mevzuata göre itiraz ko- vekaletince lüzum ve ihtiyaç görülecek önlemişler ve geciktirmişlerdir. Bu yüz- sız ihtilalini böyle görmüş yahut onu bir 

misyonlannca, temyizin nakzına ittiba yerlerde, bina ve arazi vergileri için de den doğan aksülameli bugün en iyi tem- mevzu olarak alıp parayı en çok böyle 

mecburt bulunmaktadır. Temyiz komis- muvazzaf komisyonlar t~kil edilmesi sil eden memleket, Türkiyedir. kazanacağını düşünmüş olabilir; bundan, 
yonlannın da bazı hallerde, zühul edebi- esulan kabul edilmiııtir. Türk inkılabı, cinsan hakları> na ve ne çıkar? Hürriyet için doğmuı ve hür
lecelderl tabii olup bu ltabil hallerde de Temyiz komisyonuna gelince, halen cfert hürriyeti> ne inanan bir harekettir. riyet için ölmeğe daima hazır bir rejim, 
itiraz komisyonlarını naha ittiba mecbu- bir bina ve arazi vergilerine ait olmak Ancak, bu hürriyetin fertten cemiyete kendisine hatta bu en dramatik. saatlerde 
ıiyetinde bırakmak, mükellefi veya ida- üzere yekdiğerinden müstakil üç temyiz doğru değil de cemiyetten ferde gidilmek bir tenkit tevcih etmek hürriyetini, baılı:a

reyi lüzumsuz yere devlet şl\rasına müra- komisyonu Ankarada vazife görmekte- suretiyle tahakkuk edeceğine kanidir. larına yasak edebilir mi? Edemez. Iıte 

Alaşehir, (Husust) - Bir kaç gün bakımı hakkında ve levhalar üzerindf 
evvel şehrimiz Halkevi köycülük kolu değerli öğütler verdi. 
tarafından bir köy gezisi terli edilmiş- İçtimai yardım kolu başkanı dold01 
tir. Sadık, Sıhhat vekaletinin tanzim ve ti' 

Köycül~, içtimai yardım, temsil;-;ı. bettirdiği levhalar üzerinde sıtma, fteJ" 
kollarının erkek, kadın üyelerinden ve gi verem ve diş doktoru Muhlis Ulu~ 
halkevi bandosundan mürekkep yetmiş diş çilrüğü ve ~lere dair gayet fayasJI 

kişilik bir kafile Sangöl nahiyesine git- konferanslar verdiler. 
eaata mecbur etmek demek olup bundan dir. Temyiz komisyonlarının yek.diğerin- Çünkü, inkılap ba,ladığı sıralarda, esir Fransa, budur. 

ameli bir fayda da beklenemiyeceğinden den müstakil olması, bazı hallerde içti- vaziyetinde olan, görünürde fert fakat 
ve e~asen itiraz ltomiayonlannın lüzum- hatlann taaddüdünü mucip olduğu gibi hakikatte bütün cemiyet yani millettir. 
euz ıerarlanna karşı, temyiz komisyonlan bunlann bir heyet halinde toplanmasına Ve Türkiye 1789 hareketi gibi, cinsan 

resen karar vermek aallhiyetiyle müceh- ve bir elden idare edilmesine mani tetkil hakkı> nı değil, Dumlupınar ve Lozanda 
lıez olduklan cihetle bu yüzden her hangi etmekte bulunduğu nazan dikkate ima- cmillet hakkı> nı ilan etmiştir. Nasıl ki, 
bir mahzur tevellüt etmesi de varit bu- ralı:, vergiler için bir temyiz komisyonu ekonomik görüıünde de, cemiyetten fer
lunmadığından, itiraz komisyonlanna kurulması ve bunun mütaaddit dairelere de giden bir yol kabul etrniı ve bunun 
temyiz kararlarına karşı 11rar hakkı tanın- aynlması daha muvafık görülmüştür. prensiplerini cdevletçilik> ve chalkçılık> 
ınaaı muvafık görülmüı ve bu haJlerde, Elyevm cari mevzuata göre bina ve şeklinde ortaya koymuştur. Ve, 1789 un 
hadisenin karan veren daire yerine ko- arazi vergileri temyiz komisyonu reis ve fert namına ve cemiyet aleyhine yapbğı 

misyonun umumi heyetinde müzakeresi azaları maliye, adliye ve dahiliye veki- haksızlığı, cemiyet namına ve fert aleyhi· 

ve varılacak neticenin hem temyiz daire• letlerince gönderilecek namzetler arasın- ne tekrar etmekten şu itibarla sakınmış
leri, hem itiraz komisyonlan için ittiba da icra vekilleri heyetince seçilmekte, di- tır ki, integral yani topyekun bir cdevlet
mecburiyetini haiz olması esası kabul ğer temyiz komisyonlarının reisleri adliye çilik ve halkçılığ> ı doğru bulmaml§tır. 
edilmiştir. vekaletince ve birer azası maliye ve iktı- Fert ve fert hürriyeti ile fert teşebbüsüne 

Gene mevcut mevzuata göre, temyiz sat veki.letlerince seçilmektedir. Temyiz daima yerini bırakmıştır. 
komisyonunca nakzolunan itiraz komis- mahkemesi reis ve azalannın tayini dahi, Büyük Şef lnönünün bugün yapmağa 
yonu kararlan itiraz eden tarafa tebliR adliye vekaletince yapıldığı halde bina çalıştığı ve kısa bir zamanda mutlaka ba
edilerek diğer tarafa bir güna tebligat temyiz komisyonu reis ve azalarının icra şaracağı büyük dava: Fert ile cemiyet 
yapılmamakta ve nakz üzerine verilen ita- vekilleri heyeti tarafından seçilmesinde arasındaki hak ve vazife taksimini, zor 
rarlar, taraflarca talep edilsin, edilmesin ameli bir fayda mutasavver bulunmadığı ve zulüm yolu ile değil, hürriyet ve akıl 
temyiz komisyonunun tudilıdne arzolun· gibi, itiraz komisyonları bahsinde arzu yolu ile tamamlamak ve istihara götür
maktadır. itiraz komisyonlan nakza itti- olunan mahzurlar temyiz komisyonu rei- mektir. 
ba mecburiyetinde bulunduklar1 cihetle, sinin adliye vekaletince seçilmesinden de 1789 hareketinde, fert, cemiyetin bir 
bu hususun mürakabesini temin maksa- aynen varit bulunduğundan bu ltomis- çok haklarını ç.almışb Kemalist hareket, 
diyle konulmuş olan bu hükmün layihada yonlann birinci reisle daire reislerinin Atatürk .. lnönü fikir vahdetinin kudre· 

lpkasına lüzum görülmemiş buna multa- maliye vek&letince intihap ve tayini ve tiyle, ne ferdin hakkını cemiyete, ne ee
bil gerek nakız kararlannın gerek nakl7 azalarının da adliye, dahiliye ve ticaret miyetin aalahiyetini ferde çaldıracaktır. 
üzerine itiraz komisyonunca ittihaz edile- veklletlerince seçilmesi ve maliye vek&- * 
cek kararların mükellef ve idarenin ittila- letince tayini iıin icabına daha uygun 150 yaşını tamamlayan ihtilal görülü-
ına isal edilmesini temin edecek hükü!T' bulunarak IAyihaya ona göre hükümler yor ki her üç aksüli.melini, fikir ve tenkit 
'- 1 B 1 • . ' --- konulmu§ ve aynca bu-..:=n d • l . . ,_,. d d ~ı h d ıı;onu muştur. u suret e temyızın naJt.ZJn• •u aıre enn ıç- feJUın e eK;., ayat ve aksiyon ıeklin e 
dan, her iki taraf haberdar edilmiş ola- timaiyle vücuda gelecek olan temyiz idrak etmiştir. Devrimizin büyüklüğü ve 

b '- b d umumi heyetinin 'f ı · cağından, una ıı;aroı ir İyccekleri var- vazı e en tayin olun- korkunç hesaplaşmalara gebe olması bun-

sa itiraz komisyonuna bildirmek imkanın• muştur. dandır. insanlığın hayatında bir daire ta-
bulacakları gibi itiraz komisyonunun na- Gerek itiraz, gerek temyiz komisyon- mam olmuş, bir diğeri başlamıştır. Mu
kız üzerine vereceği karardan haberdar larının mesaisinde esas, komisyonlara kadder olan, yeni dairenin ister barış ile 

olacakları cihetle, bu karara kanaat et· gelen evrakın kısa bir zamanda tetkik ister savaş yolundan kapanmasıdır. Eko
medikleri takdirde müddetinde temyiz ve intacı ve bu suretle her seneye ait ver- nomi, politika sınıf d8.vası, milletler da

etmek imknnını elde edeceklerdir. Şu va- e ilerin zamanında kabili tahsil hale ge- vası, emperyalizm, kapitalizm, istihsal 
ziyete göre: itiraz komisyonunun nakız tirilmesi olup bu maksadla itiraz ve tem- ve istihlak, ticaret sistemi ve para esası, 
üzerine vereceği karar taraflarca kabul yiz komisyonlarına ,evrakın tetkik ve ih- dünyada ne var, ne yoksa, hepsi bu bi
edildiği takdirde bunun tekrar temyiz zarındaki mesaiyi tezyit ve takviye etmek ribirinj zorla doğuran iki dairenin İçin· 
.komisyonunda görülerek tasdik edilmesi mnksadiyle Ücretli raportörler verilmiştir. dedir. 
lüzumsuz yert" işleri çoğaltan bir formali- itiraz ve temyiz komisyonları, esaslı ve 
te olmaktan ileri geçemiyeceğinden layİ· daimi birer teşekkül olmalarına mebni 
hada bu usul kaldırılmıştır. bu komisyonlar kadrosunun da genç ve 

itiraz komisyonunun bütün kararları- müstait elemanlarla takviyesi için gerek 
nın knbilitemyiz olması İ§leri son derece raportörlerin gerek kalem heyetinin ma

çoğaltmaktadır. Muamele vergisi kanu- aşlı olarak teşkili ve yeni §ekilde kurula
nunun 1 6 ncı maddesinde yüz lira kadar cak olan temyiz komisyonu birinci reisi-

nin, daire reislerine nllzaran bir derece 
yüksek addedilmesi zaruri bulunduğun

dan komisyonların maliye teşkilatı ka
nununa bağlı kadrolannda bunu temin 
edecek değişiklik yapılmıştır. 

(ULUS) 

tiler ve nahiye müdürü bay Mehmet Köylülerimiz tarafından milli oyun}I' 
G .. ı il iki. yüz akın kadın k k n takip eden eşeli bir öğle yemeğindeJI uve e e y , er e . _.ı..,. 
k .. lül · · tarafınd t..~~1 1 sonra Halkevı başkanı bay Safi tarav-

oy erımız an AQA~uanmış ar- dan k" lül. . . d k .. ~-ı-
dır. oy erımız arasın a en ço gor" 

Burhan BELGE 

---=---
Alman 

Köylillerimiz.in, f..+im .. t, mesleld ve len dava mevzuları üzerinde bük~ 
----.& . . . . ~ ....... - aoktoru bay Sadık tarafından çoC~ 

Casus te kilatı Belcika sıhht bilgil~~ Aarttırmağı. hedef tutan doğumu ve bakımı hakkında köyliilt' 
Ş • programa istiklal marşı ile başlandı. rimizi çok ilgilendiren konferanslar ve' 

p/aniarını Satın af mtş. • Köycülük kolu başkanı tarafından gezi- rilcli. Temsil kolunun (Kanun' adaıı>') 
Son gelen Avrupa gazeteleri, Belçika- nin maksat ve gayesi, ileri ve kuvvetli piyesi her kes tarafından büyük ~ 

d d . . millet davasında köylülerimize düşen ile se dildi 
a mey ana çıkarılan genıı hır Alman ca- . . . . yre · . . .~ 

sus tc k·IAbnd b h ı_ d. vazife, zırai ıstihsaJAtımızuı arttırılması Bunları müteakip kürsüye işl.iı .. _ 
ş ı a an a setmeıde ır. ı 

Epey zamandanberi takip edilen bu hususunda çiftçilerimizin yapacağı işler eden doktorlarımız hastaları muayeı> 
Alman. ca t k·ıAt B 1 ·ı_ 1 b. d mevzuları üzerinde bir konferans veril- ettiler. Güneş artık grup etm~e baP sus e§ ı a ı, e çıa.a a ey ın e . . . .. .. . _ıJ 
bir çok ··h· · ı ·· ·· tü Ez .. l miştir. ınŞı. Heyetunız koylu kar eşlerırw"' 

B 1 
.k m~dım ış er gormu§ Dr. bcum .e. Bunu müteakip Ziraat muallimi Şa- veda ederek derin bir neşe ve sevi'>ç 

e çı a or usuna mensup om ert ıa- v 

m · d b' t w • b" ,,1_ 
1 

_1_ hap Batur, meyva aga.çlarının dikim ve içinde şehrimize avdet etmişlerdir. 
ın e ır egmenı uy~ para ar vererca. 

kandıran Alman casusları kendisinden, İ .&. 

Belçikanın müdafaa planlarını satın al- Bil' adam JıaJp ALMANYA • SP ANY,. 
m1Jlardır. selıteslnden öldü.. Ticaret miizakerelel'I 

Uzun zaman Belçika casus tqkili.tının Gümrük önünde bir ağaç altında dur- Berlin 1 O (A.A) - ispanya ile Iİ 
bir çok m"h· ·f 1 • d __ , 1 makta olan amelelerden Şerif oğlu HU- d k el ·it" u ım vazı e enn e ~lfmlf o an manya arasın a i tısadi müzaker erı 

teğmen Dumbert. ihanetinden sonra pi§- seyin Gilra, Ani olarak yere düşmüş ve zırlamak üzere bir kaç hafta lapanY'cl' 
ma l A • 1 • B ı-=L--·- bU bayılmıştır. Kazazede derhal hastaneye Lalını 1 V hl B 1. d.. .• -~ n o muı ve arnır erıne e .............. - ıı; § o an o tat er ıne onmüf'p 
.. -:_ "d f l"nl Al 1 • kaldırılmışsa da, memleket hastanesi ka- B "--L 1 b ı_ ld er' ..... , rnu a aa p • arının man ann ""'- u m~ere erin müsait ir -~i e c: 
l' • . • •- pısından girerken hayata gözlerini yum- .-
1 aıanı ve Belçikadakı cuuslannın ıefı ..... _ HUs . Güranın kal kte- yan ettiği haber verilmektedir. 
1 L" • l . d bul d w • • f muş~ı.u. eyın P se Al • hfill d b L-1"" o an utgensın e ın e un ugunu ıtira sinden öldüğü anlaşılmıştır. man siyası ma · erin e u .,.. ı' 

etıniıtir. le alakadar olarak temin edildiğine ~it' 
Bunun üzerine başta LUtgens olduğu SEYDIKOYUlfDE Frankonun Beqtesgadene seyahati...,-

halde, bütün Alman casuslarını tevlcif et- Bil' allıfl ve ,,,,. kında yabancı memleketlerde çıkan ,,1 
mek güç olmamışbr. alann aslı yoktur. 

Tahkikat derinleştikçe korkunç bir saf- hayvan yandı- . --+--
haya girmekte, Alman casuılarının Belçi- Seydiköyünde dün sabah bir yangın FRANSADA 
L • ı· l. I bil Id k çıkmış ve Seydik:öy belediyesine ait Yapdacak a.anın en gız ı p an arını e e e etme 
· • b • • . hayvan damı, içinde bulunan bir bay-
ıçın aıvurduklan bın hır çareyı meydana b 

1 
l b' lik h 1 

k k d van ve azı eşya ar a ır te yanmıştır. ava manevra arı _t• 
çı arma ta ır. y Se dik" beledi .. Ur . Lo d 11 ( ) Fransız .;otY A angın, y oy ye sup gecı- n ra, A.A - tor .t 

iman casusları, teğmen Dombelti, si 70 yaşında Ömer Çiftçinin yaktığı ları üzerinde manevra yapmak ü.ıe11'. ~ 
uzun zaman takip etmişler ve nihayet bu ateşten çıkmış ve suçlu hakkında taki- bombardıman filosu Fransaya hare_:: 
gencin bir kadına a~ık olduğunu ve para bata başlanmıştır. etmiştir. Manevralara 150 İngiliz wı 
ihtiyaciyle karşılaııtığını görünce hemen __ ....A-__ 

""W" resi iştirak edecektir. .I'! 

kendisine sokularak, yüz binlerce lira ve- SALAMA~ A ftA İlk 1 da bit v n~ defa o arak $Ulh zamanın f' 
rerek teğmeni satın almı,lardır. Bir baruthane patladı nebi kuvvetinin Fransada manevr~ >"~ 

Bundan ıonra genç zabit Alman casus Salamnnka, ıı (A.A) _ Salamanka masına müsaade edildiği kaydedılfll 
teşkilatının elinde oyuncak olmuş ve düş- civarındaki P~narando baruthanesi her- tedir. 
manlar hesabına bir çok işler yapmıştır. hava olmuştur. 100 kişinin öldüğü ve ---<tr--

Belçika mukabil casus teşkilatı ve em- 450 kJşinin de yaralandığı söylenmekte- Z İ R A A T 
niyeti umumiyesi bu i,in pek geniş mik- dir. Müsteprı istila etti re' 
vasta tuttukları tahkikatı ııimdilik gizle- Zannedildiğine göre in.filA.k bir patla- Londra, 11 (A.A) - Ziraat neııı eti' 
mekte iseler de, bütün Belçika işin so- yıcı maddeler stokunun güneşin hara- nin parlamento müsteşarı Lord fe'I Jl 
nunda acı sürprizlerle karsılaşmaktan retine maruz bir yere konması yüzün- ham, bazı şahsi sebebler dolayısiyle 
korkmaktadır. den vukubulmuştur. üfa etmiştir. 



Ankara Radysuo Almanya halkına! 
• • • • 

Barem 
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DAl..GA UZUNLU(; 
BUGVH 

Gizli radyo ile verilen ~ RÜYA ::::::::: T ABIRI ~ 
harp 

• • . . -
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Devlet memurları a ylıklorının tevhit 
ve teadülüne ait kanun 

lngiliz mesai partisi tarafından Alman MANtSA: FERHUNDE TOMER 1 hayırlı bir haber alacak ve sizi ~emnuo 
1639 m. 183 Kca./120 Ww halkına Almzmyadalci güii yeı-altı Tad- Çıkrık görrGCk kız ile teYi1 olunur. Çık· edecek bir yardım göreceltsiniz. Elma 

T. A. P. 31.70 m. 94.65 Kes./ ZI Ww. yOtıU vasıtasiyle neyeeanla bir mesaj gön- nk ile iplik ya-pmıpmız. Hamile iseniz , yemek ekşi ise fena, fakat tatlı olduğuna 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ .ZO Ww.· derilmişti:r. Mesajm A1maıaya ;şçiJeri ve kız doiw-acak.sıruz. Ve yahut yakin ak· göre eyidir. Hele neh1r kenarı feyiz, be-

12 35 T .. k ·· ·v· • ] b" reket ve ikbal yo~ d 12,30 Program, • ur muzıgı halkı tarafından kat t surette duyu a il- rabalarınızdan birinin bir kız evladı dün· u ur. 
- ı - olunur. Pi. 13,00 memleket saat ayan. ajana Ye mesi için bu yola münıeaat edilmiı ve yaya gelecek... H~ 0•1a~k. ~ğiniz cevap ~k· 

il.adde 1- Yukarı dereceye terfi için Madde 13 - Hwıusi bir meslek bil· meteoroloji haberleri. 13, 15, l 4 müzik maksada vüsul için her türlü tedbirler ~ .g~Cle-ılmiştir. Yme almamışsanız 
_. • dört MlllC bir clereccde - bulunmuı gisine ve ihtiu.aın.a ihtiyaç gösteren mc· (riyaseti cümhur bandosu • Şef: Ilaaıı alınmıştır. tnsitiz gazeteleri mesajın bu Gazi lnı?van: C.D. bilairiııh. 

~babdarmiiddetodaece~fü- muri,Yetlere Devlet t~li.tına dahil va- KüaÇcr) 19,00 program, 19,05 müzik şekilde Alman gizli polisi olan Gestapo Damadıileevlendiğinigörmeltpek~a- ~Öın.erÇetiulp 
~ olm&k prtbr. Yilkaek mektep- zifele.rde müstahdem olanlar arasından (Mozartın iki uvertürü - Pi.) 19, 1 S T"urk tarafından durdunılıimıyacaiını temin et· kında uımnıadığı bir ba:ber ft saadete u:;_,.ı. ,....t-:ft ... u güımdt -.'- ha.,...,_ 

d hl. ı) 20 00 1-L erişecek demektir. Kızlarının ikisinin de .--.,- ...,,.__... 'r".. ,,_ 
':1- _ __. __ , __ 1·,.;,. bu müddet üç Mı- ı kanundaki esaslar dairesin c ve e ıyet müziği {ince saz fası • ınem ~t mc1'tcdir. . lıdır "C'..: L!- la ~n: • -L .. t 
,._ - ~ .- .. . aynı 'Z'.l!manda nilı:aJılarm.m b:yı1d.ığmı • .&q& Po&" yo ~nıze Ye 7 aa.m 
IMıilir. dereceleri bakımından terfian veya nak· saat ayan. ajans ve mcteorolo11 haberlcrı Bu mesaj Alman hatkmın gözünü aç• _ '---u.. -r.ı.~~l v • • • ·~ R-.-

.. .•. görmek ~ amanda veya üstüste iki IM\7- z~ecegume ışaıe~. ~ 
MeddetW ikmal dmeden mafevk de- len getiriecek kimse bulamnadığı tak- 20, 15 konuşma 20,30 -~k muzagı t - maSJ ve Nazi diktatörlüğünün Almanyayı kederli baber alaeak demektir • .t\acak uçtuktan IOllZ'& inmem.iş oha idiniz biraz 

....ı.. Wr-...;..ete tayini icap edenler d.irde. bu memuriyetlere hariçten dev- Salihaddin Pınar - huzam şarkı - Aş- harbe sürüklemekte o1duiwıu bildirmek b ,__,___ı _ __ __.ı -=L~'- ="" ,,_,,,,._.ı·· ·· ·11.•--.. 1 e~..ııııo: ... ı .. bir 
_..,, A • u wuıc:,~, ~ .u&JMM& esnaı:;ı!?!!a ej- UMLLl.U"Uu.nu::r.. ~ ~ 

tıllddetlıerini hi kadar aiti dere- let memuriyetlerinde hiç bulwım~ Te- kınla aürüruıem 2 - S..lahaddm Pm~ için gönderilmiştir. leııee ,.apılmıpa tesirl az olac.ak haber· yerden bir hıur.ır göreceksiııiı Rüyada 
'9., ,.,,.. aLdar.. ya memuriyetle allkalan en aPiı bet hizam p.l"kı ·Seviyordum onu 3 - Faız Mesajda Alman halkından. gizli poli- Jerair. darp1lık veya adavet görmek muhab-

lfer ne auretle Olma ot.. bir dere· aeaedeııberi kailnüt: bilsi. ihtisas Te Kapancı - hüzam p.rb - Büklüm büktüm sin takıôabna rağmen Nazi ıcflerine Al- bet :ve ha.rıp delildir. 
~fazla terfi caiz değilair. Şu kadar tecriibelerile m:iitemayİz kimselerin. kad- ronıa saçm 4 -Halk tüddmi ·Karanfil rnan balkının da, hütün diğer miJletler !zmir: G.T.Ş. 
l:t ....r- ı .,. daha rubn derecderden rodalc.i derece maaşl.arite, ba kaauncla oylum oylum 5 - \cman taksimi 6 - gibi, harp istemediğini sulh istediğini bil- Çok tez 'bir .&e'S'ince ~caksm.ı:z. Gi.i-
..... ...ıitclald deftceda kadroya göre yazılı kayıdlarla mukayyet olmaksızın. Cemil ~ - muhayyer peşrevi 7 - tan- dirmeleri talep edilmiştir. ze1 bir haheı- alacaksınız. Ho;ımuza gi-
~ olmadtit "ftJ'll e1ül memur ba· iaa ~ek.illeri heyeti kamYilc '9yioleri ca- huri Ali efendi • mtlhayyer şam • Fer- (Niçin birbirimizi OldilrClim}) decek bir ıSÖz duyacak veya bir mclttup 
lunmadığı ta1tdirde iki~ aşağıdaki izdir. ' ya~a ne "acet 8 - Arif bey ·muhayyer isimli olan bu mesaj lngiliz mesai par· alacaksınız Elinize çok olmamakla be-
...... lam tayis:Ü caiı:dir. B11. .arette iki Bu gıôiler muayyen terfi müddetlerini şanı • Iltimas etmeye yaTc 9 - Şevki B. tisi ve trayd üuiyoı:ı1ar kouırreaini temsi· raber temiz bir piıra geçecektir. 
<1erece yukarild m emuriyete tayin olu- doldurdukça yine ihtisas1arile alakadar muf,ayyCT ıarkı • hicaz oku sinem deler len tngiliz milli mesai konsülü t&.raiın-

Izmir: HA.Z . 

Söyledijlıı.iz fiili., dediğiniz gibi meç· 
hul ve bir ihtiyarla yapmak. itiraz gör
mediğinize nazaran pek eyidir ve ha'k
kmızda hem de pelt yakında ha}'lrlı ne
ticeler vermesini bek.Uyebillrsiniz. 

t-.,. eski derecelerinde bir tcdi müd- diğer ihtiau mevkilerine nakil ve terfi 1 O - ·muhayyCT aa'Z scma;si, 2,,, O haf. dan kaleme alınmıttl!· Birinci Kordon: A.B.C. 
k Güzelyalt: Selim. Denıkr eli doJdaruncaya kadar o der~e maa- edebilirler. Şu kadar ki bu clcrccelcr talık posta kutu!ttl 2 l ,2Ş ne~eli plakla.. Ml!sajda Alma.o halkına hitaben deni- Saçının 'kesildiğini gören kadın ya o-

.... bir terfi ruüddctincc de aradaki dere- bunlar için müktcseb hak tctkn etmez. R. 21, 30 müzik (!!ak!lofon so1ofan - Ni- ' iyor ki: casiyle ya bir akrabasiyle veya'hut bit' 
l'e 11".aaşını " alırlar. Bu memuriyetler haricindelci memuriyet~ had Esengin) 272,00 müzik (küçük or _ Herkes binöirüae soruyor: (Harp tanıdığı ile ufak bir nizA eder. Maamafıb 

A1boea ıve daha aıaiıdaki,dereceterde- lere nakil ve tahvillerde ve tekaüdlükler- kestra- Şef Necip Aşkın) 23,00 son ajan• • ... if'cak mı?) Simdi milletler aonıyorlar: bazılarınca da kederden kurtulmak. su
ld ~etlere bu dereceler lc.arplık de tahsil vaziyetlerine ve hizmet müddet- haberleri ziraat c,ham, tahvilat, kambiyc- (Sona 1111 ııcldik?). Fakat ne siz, ne biz retjyle de tabir olunur. Bir kimsen.in te
~mek prtilc daha aıaiı derece ile !erine göre iktisab eailebilecek derece nukut borsası (fıat) 23,20 müzik (caz. \arbi:ı içtiaabt kabil olmıyan bir fe)' ol- caTilzüne maruz kalınası da muhtemel

dir. Fe9liken görmek, vaktinde olduğu 
~ ıayini caWlir. maaJı esastır. bant - Pi.) 23.55,24 yannlci pro~am. -l~i?lma asli inanmamalıyız. insan aklı için eyidir Sevimli d hayırlı l!d 

Altmca maddede yazalı hi~kiimler mah- Jhtisu mevkileri ~lı:aat kanunlanna OPERALAR ve OPERETLER ~e ,iradesi bunun öaiine pçebilir. klinde ıaİ>Jr hm ~ kop 4!'V oJ-
lıu kalımk ilzae bqıiıııci ve~~ bağlı cetvellerde gösterilir. Bu kabil ma- 20,•5 Londra (Regional): Don Paa- Siıler anumda bazıLın fÖyle diyebilir- : tamız Dziili~i::. 8l"D'UI 
~memuriyetlere tayin edile- aŞlı memuriyetler bağlı (2) sayılı cet-.el- puaH (2 nci perde. 't~: Avrupa aullla teladit alhndadır. Çün· 
l>ı!I k içia yühek ~tepelen oıezun de gösterilmŞtiY. 21,0S Brüksel f: La Ma"cotte. 'rü Almanya, memleketinizi .malrnıtmek Sef.çulc: Fımıcı Bekir ören: 

Ay ile güneşi beraber gönne1t bir bü
kilmdar ile ba~ka bir memleket bUyülc 
adam.mm yakın bir millAkatı demekth 
ki neUcesi hayır olar. Kurban görme.'k 
te hayırlıdır. Borcunuz varsa borçtan, 
sıkıntı veya UzO.ntUnüz. varsa bunlardan 
kurtulacaksınız. 

ldri! Muhtefi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • . 
• . 

~ prttır. Bu memuriyetlerde istihdam edı1ecek- 21,?5 Stokho1m: Nürcnbcrgin haJ ~ar- ve Alman halkına ekonomik bayat im-
M.dde 8 - Ebliyetleri n llİcilleri iti- feye bu kanunun umumt hükümleri darrc- ·1r:;cm. '·am bınıkmıyan d~ tarafın· 
~ terfie hak lcazaodıldan halde kad- sinde atmakta o1duldan derece; maaAjiU\1 21,25 Prag ve RusaTka. .Jan çember altına alınmaktadır.» Hal-
iioda mOnbal yer bulunmamak ed>ebile iktisab cdinciye kadar, muvakkat tazmi- 2 l, 35 Budape3te: La Boheme. bul<i bu iddia bedhahane bir surette uy-

Lir clenııcede iki terfi müddeti geçirm~· nat verı1mez. 2 f ,35 Kolonya: Çar ve Zimmermanın. dW:Wmuş~ ki propa"'anda nazınnız 

Ufak bir hasWık geçi.enen.iz, bir ml
ras tevzi işi ile alftkalı bulunmanız ihti
mali var. Maamafih küçük" bir kederi 
müteakip elinize dolgun bir para geçe- • 

cektir. 

Rüyal~,ınızı 

Bize 
Bildiriniz 

. . 
• . . • 

'- nimen tefti edemiyen1er her d~~e- Bu madde hükmü ücrctli1ere de şa- 22.05 Mi1ano: Mu!Pka. ~"l>ds buna pekala biliyor.• 

fte IMr defaya mahws olmak .üzere üst de- mildir. RCY'OK KO~SERL'ER Mesaida Cekoslovakya misali de zik-
tece maqı verilir. Madcle 14 - Ücretli vazifelerde bulu- 19, 05 Londra ( Rcgional) : Nicali Clıar· --edı'lerek deril~r ki: 

Madde 9 - A1dUınum maa~lı veya nanlardan bir terfi müddetini dolduran- bier ve sair bestekarların eserleri ,.,.. « _Şimdi de harp k&ZD'lıldan yalancı 
Baimt Gcrcdi lıizmetlere aid bdrolann lar ücretlerinin tekabül ettiği derecedeki 19,35 Prag: Cek musikisi. "'ropa~andP1ar ve lmlrntıcı manevralar 
~b kanurilanna bağlanması §arttır. maaşlı memuriyetlere ve doldurmıyanlu 20,30 Oslo: Schuhcrtin bir senfonisi. O~nzig yüzünden Lehistana kartı yapı-
~ muvakltat ınüddettcrlc ifası icap bir derece apğıdaici memuriyetlere na.le- 20,57 Hilversum 1: Opera musikisi. trior. 

a:den ve daimi mahiyet arzctm.iyen hiz- lolunahilirler. 21.20 lkromüinstcr: Wcher, Schu\:ıert, · Hakikatı bilmefüiniz bu 'hal dewaın 
~ri• bil~e kanunlarına bağlı (E) Ocrctli bir vazifeye naklı-dilecck ma- Brahma Ye sair b~ckarlann Gdene harple neticclenecelctir. 
t:etnlllerirıe dahil tertiplerden alınacak ~~ memurlardan bulunduklııın derecede c!!erleri. Anlamanız Ji\zan'?dert hayati bir nok-
ltadrolarla idareai caizdir. bir terfi müddeti dolC!uranlar iki ve bu 2 l,2S Rrüno : MuhteHf parr.afay, ""da ~!.'d•'?': Hiç l{in>ee Almanya ile h&r-

Bü.tçe kanununa bağlı (O) cetveli yel- müddeti dolduraımynnlar bir üst derece- 2 J ,3S Münih: Wagner ve Beethovcnir "ietm"k istemiyor. Biz sizlerin dostları· 
blZ 19 uaeu maddeCle yazılı müstahdem· we ait mAH tutannın tekabül ettigı•· ücret- eserleri. 

~ -. ~"rz.» 

lede mı.kil asrtalım kadı-olanna inhisar 1 -~ ala' ilı'rler. 2f , ır:O ~·- "-' L· t B ı· · '' M • b ·· ili t ı d k" aen o -' .:>CTassoUYg: ~sz , er ıoz ve saır esaı. ütun m · et erin, ara arın a ı 

eder. Bun1ann geçtikleri maaı.lı veya ÜcTctli bestckl\rlann escrlerl. • -nÜnl'lZaalan cida1le değil ve mantıkla 
. Madde 10 -Daimi olnr&k Ankamda memuriyet deTec~dcki torfi müddeti- 22.0S Roma: Senfonik konser. 'ıafletmekte urar etmeleri lüzumunu z.ik-
Laf.nms maqlı mem.urlardan f, 2 n nin mebdei nakledildikleri tarihtir. 22,0S Saarbückcn: Akşam mu!!ikisi. •ederek ~övlc bitmektedir: 
S 8adi derecelere dahil olanlara 60 ;4 ve Madde 15 - Ücretlerden Ankara~~ 23,3S Stuttgart: Bach, Hande!. Mo « - F."'()j, t "~ tatörler tanı.fmdan teh-

• 
1 inci denıcele:re dahil bu1unanlaıa 30,6 bulunanlara almakta olduklan ücret d e- zart ve sair bestekarların eserleri -t~t v• i*al edilmeye 1'8%1 olmamalıyız. 
1 ft 8iıaci derecelere dahil bulananlara recesinin bir derece dunundaki maa!!lı 24,05 Prag: Cck musikisi. '\; e ~ıh, ne harp olan buııiinkü korlwnç 
22,9,, 0, 11, 12 ıve 13 üncü derecelere da- memurların muvakkat tazminat, maa~L- ODA IUSiırtıN.RI •raziyet sonuna kadar devam edemez. 

ili b.11unantara • S :4 "4 ~ t 5 inci derec.e- lar hakkın<laki wnumi bükümler dairesin- 16,20 Doyçlandzender: Ev musikisi. 4.ncak sulhçu bir mesai birliğile mesut, 
Jere c!ııhil olanlar 1 O 1in her ay maaşla- de verilir. t 6,2S Hamburg~ Haydn, Schubert ve .. mn!yetlıe ve müreffda bir dünya karabi-
t'ttıa '11veten muvakkat tazminat verilir. Madde 16 -Vekaletler teşkilatından sair bcı!tckarfarın eserteri. wu? 
bu tazminat kazanç ve iktısadt buhran ve memuriyet der~ ve aylıkları kanun- 1 7 ,OS Münib: Bochcrini. Paganini, Mo ': 

.. ~erine ılhi değııdir. 1a tcsbit edilen mÜes!leseıcrden 'birinden zart ve sair bestekarların e~crıeri. Ruzveltin Sov yeti erle 
Dmete ait mehanido ve memurine diierine memur nakli ait olduğu vekilin 1 7,25 Var,ova: 'Sachın eserleri. ı·Jk • 

'-- edilcıı :ıııeakcnlcrde oturanlara ve muvafakatine bağlıdır. Ancak tayinleri 23,2S Doyçlandzendcr: Handcl, Tel- görüşmesı 
tan.t..ka merkezleri Atlkarada olan mü· mahalline ait memuriyetler arasmdaJcj lcman. ' Sovyct Rusyanın Amen1uı sefiri Ou-
ı m!msk ·· h • · R l fı- _ı ettitlerden Ankarada ikamet etmiyenJe- nakil ve tahviller tayine salahiyettar olan 2~.2S Frankfurt: Şopen, Ocburasy, Sc· Y cutn urrcaı uzve t tara ooan 
te bta tazminat verilmez. Mezuniyet veya makamların müııaadesile yapdu. humanın eserleri. kabul edilerek yarım saat görüşmüştür. 
tr\ı.ayaftkat memuriyetle Ankaradan ayn Ltifa edenler haklı:mda <!ahi üç ay SOLİSTLERiN KONSERLERİ E•çinin itiınatnamcsini awıduğu bir ay-
lo.n1ara aynldıklan müddctüı J'almz üç müddetle ba hüküm tatbik edilir. 21, 35 Paris ( 182 _ 1648): O~ra par· danbcrl bu görü~me i1k defa vaki olmuı· 
•Yı için bu tazminat .. erilir. Bu madde hükmü ücretlere de şamil· 

S. manuriyete açıktaD velcileteo ta· dir. 

tİll ediJenlere almakta oidaklan nkilet 'Madde t 7 - Meslckt tahsil ıörcrck 
lllıta11 nisbetindc muvakkat taznıİDat ve- mesleklerine ait daire ve vazifelere inti

tiiir. sah edenler ile bu kanunun 6 nc.ı ve 13 

çal arı. 
22,0S Va1'ova: Şopenio eaerleri. 

tut'. 

CöriiJmclcrin mevzuu ifp cdi1memi1-
tir. ' Sovyct elçisi bir iki gün zarfında 
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Moskovaya hareket edecek.tir. 

Dr.AliRiza DOKTOR 

Namazga.h.: 'Ha3an Nevzad ETot: 
Rüyada toprak görmek, az olsun, çok 

olsun, mal ile tabir olunur. Bir kadın
dan fayda g6rmeniz de kabildir. Eşek 
ermesi dü~an silgın1, ahlAbzs bir ka
dın veya sahibi kudret bir kimse üe ta· 
bir olunur. 

Seferihisar: Hayri Genu: 
Ya bir kadın yüzün.den keder göre

ockslıı.iz. ya evinize hırsız girecek ve 
yahut ta ehemmiyetsiz bir aüşman te
cavüzüne maruz kalacaksınız.. Sonu eyi· 

• ,. ... t -

dir. 
Menemen: Bedri Onat 
Çok sadık bir dostunuzdan yakinda 

. . 
• 

Bir riira mütabasma onlan si7.e • 
gazetemizin •RÜYA• liitıınunda: 
tabir edecektir_ 

Hususi 
i Cevap iıtiyenler • 
• • 
: Riiyala:nm (RO'YA) riinnmı ile: 
E posta kutusu (3il) adie.Ue ildir-! 
E dikleri takdirde kendilerine posta ile: 
: mufassal t'evap verilir. Bunun için: 
E gönderilen melduhun içinde masraf E 
: !>larn'k yalnız ı:ı kuruşluk posta pu-: 
: lu konmas1 kafidir.. : . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B. MUŞANOF 1 

::;:;:zt!ı~:~ [ B O R S ~] 
Sofya, 11 (A.A) - Bazı yabancı ga

zeteler, mebusan meclisi reisi B. Muşa
nofun yabancı memleketlere yaptığı se
yahatte, hususi bir vazife ile tavzif edil
miş olduğu hakkında haberler neşret
mektedir. Bulgar ajansı, bu haberleri 
en kat1 bir surette yalanlamağa mezun
dur. Refikası ile birlikte seyahat etmek
te olan B. Muşanofun bu seyahati, ta
mamiyle husu.St mahiyettedir. 

DANZİGDE 
HAdiseler oluyor 
V~va, 11 (A.A) - Danzigde Po

lonyalı bir posta müvezzii, serbest şeh
rin mektuplarım tevzi ederken 4 Nazi
nin hilcuınuna uğnyıirak ağır surette 
yaralanmıştır. Polis, mütecavizleri bula
madığını beyan etmektedir. 

----:---

ÜZÜM 

49 jozel E. Kohen 
28 s. Erkin 

9 M. j. Taranto 
86 Yekıln 

693978 ! Eski yekt1n 
694064 i Umuml yekU.n 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

14 ton Buğday 
~o ton Arpa 
4 ton Bakla 

7 
8 
9 

10 
11 

ZAHİRE 

ıı 75 11 7~ 
14 ıs '15 
15 15 

11 
11 50 
12 15 
14 75 
17 "15 

5 125 5 625 
3 75 3 75 
3 625 3 625 

1 inci madde mucibince müddetini ik- üncü maddelerinde yazılı vazifcleTe alı· 
~ etmeden yok.arı derecelere tayin edi- oanlar müstesna olmak üzere bidaycten 
~erin alacaktan maTallat tazminat, devlet memuriyetine alınacaklıtnn miisa· 
~akta olduldan maa, derecesine teka· baka imtihanına ve birden fazla talip bu
t\a ~en t~İnatt:Jr. . lunmadı,ğı takdirde ehliyet imtihanına gj. 

Mavakkat teminat maaf!ar hıllckkın- rip kazanmalan prtbr. 

~alci tediye usulleri dairesinde tediye Madde 18 - Umumi. mülhalc, husuai 

l·.uaLı., ALarçay =~!!e!'enç ana, ge-. , •K-ir-al-ık_d_a_ir_e_v;" 
Doğum ve c~M Kadın l I\ 1 ce çocuklannı yalnız bıraknra'tt ıstJrap "' 
hutalıklan Operatörü ~ekmelerine sebebiyet verdiklerinden m 3 g a Z a 

•• 

Unlen 
btunur. bütçdcrle belediyeler bütçelerinden •e 

Bu tazminat borç için hacz edi1emez. bunJara tabi t*kküllcrd~n maaş ve üc-
Madde 1 1 - Vazife ve memuriyet- ret almakta olan memurlarm hmuat ibir 

ferine müteallik hususattan dolayı işten kanımda aksine nrahat olmndıkça bu

t:! ~rilerdc ma.qlan kat olunan alc· lunduklan müe..cselerin içinde Ye dışın
l~na memurlara tahkikat Yeya muha- da maaşlı veya ücyetfi ayrıca bir vazife 
~h\e neticesinde men'i muhakeme ve- almtt1ım caiz: değ,1dir. 
h beraet le.aran verildiği veya hakların· 7 88 sayılı memurin kanonunun 8 inci 
daki takibat umumi af ile kalduıldığl maddesi1e 1496 sayılı kanunun birinci 
llU~tte kat olunan ma.apan tutanmo ya- madde~ hükümleri Ücretli memurlara da 
tlııt Verilir. şamildir. 
~işten men edildikleri suçtan dolayı MMşlı v eya ücretli memurlann uhde· 

IE:1annda ,.apılan tahkikat veya mu· lcrindc maa~lı veya ücretli yalnız bir 

Lakenıc sırasında memuriyet vazifele- d aimi muallimlik bulunabilir. Şu kadar ki 
l"İnc tnütaallik diğel' sı:ıçlan zuhur eden asli vaz.ifesi mıııı lı olanların uhdesindeki 

°'Ctnurlar hakkında bu madde hükmü- maaşlı muallimlikten alacak.lan pare, üc

lliln ta tbik cditebilmcsi için bunların bü- ret itibar olunur. Bu suTctlc ilaveten bir 
liln •uçlarından men'i muhakeme veya muallimlik d eruhte edenlere muallimliğin 
~et karan e lmalan veya umumi af 
ılc 1~batm kalkması IBzımdır. 

Madde 12 - Ocrctli vazifelere ilk 
alınacak m emurlar tahsil derecelerine 

"c diüer vasıflarına göre girebilecekleri 

~ ~ nıcmurlu'k d e.rccesinin ancak bir 
derecesine ait mııaı tutarile tayin olu· 

naLiJirlcr. 

l llunlann terfı1eri de maııılı memur
~rın terfilerindeki hükümlere tabi olup 

nca hü1anü bunlar hakkında da tatbik 

~~~~~'W/.i7,'7';1?.!~~ZP.l~fZ!Z'i 

Kirahk Apartman 
Gazi bulvarı üzerinde 71 sa· 

yılı apartımanın üçüncü katı 
kiralıkhr. 

Görmek utiyenlerin alt kat
ta mal sahibine müracaatları. 

1-2 (1438) 
U22"/./JJzz:zrzrJ:ZZT.JJ.Z2%2J2JWWW 

Her gün hastalannı saat üçten son- Dahili ve Ziihl'evi muhakeme edilmişler ve hapse gönde- Resmi, huaıui daire veya tir-
ra Atatürk caddesi •Eski Birinci\; ltGSfalılıJar mütahGSSISI ril.mişlerdir. ketler, doktor, avukat, tüccar, 
kordon. 222 numanllı muayeneha· Senelerden beri Çi\'ici hamamı karşı· Bu iki anadan biri Florence Mary komisyoncu yazıhanesi olabi-
ncsinde kabul eder. ' smda bulunan muayenehanesini İkinci Goddard, diğeri de Nora Stevarttır. Her lecek Gazi bulvarında ziraat 

TELEFON : 298'7 kordon Bayat sokağı dirseğindeki 206 biri üç ay hapse mahk:O.m ohnuşt\ll'. Yal- bankaaı ittisalinde 18 ıayılı 
caaliiiıQn~mamııB~Bılll_. sayıh eve nakletmiştir. ruz bırakılan~ çocuktan en küçilğü H Demirelli hanının üst kab eh-

OPERATOR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Her gün öğleden sonra saat 1 dm iti· aylık, ve en büyüğü altı yaşındadır. ven fiyatla kiraya verilecek· 
haren hastalannı kabul eder. Analarının bunlan geceleyin sık sik tir. 

TELEFON : 3458 yalruz: başlarına lerkederek aobğa çık- lstiyenlerin: 
tıklan ve gece yarısından sonra eve ~ Doktor Huluıl caddesinde 

Cl7""~~2:tJ;::.a:zz::z::z:1Zaz;m•~•'I döndükleri §Öyle an1aşılımştır: 42 numarada dit doktoruna 
Apartman kapıcısı Müfettişin biri saat 9.30 da anasını ça- müracaatları. I 

HemJelıet hastanesi 
eslıloperatörü aranıyor 

ğıran çoc:u]dardan birinin feryadını işit- ~11Haİİİım•iiİ*ii?•iİİİilİİİ•••••••llii 
miş ve evi nezaret altına alarak madam 

Her CÜ.O öğleye kadar Fransız hasta· 
nesinde öğleden sou..ra Birinci Bey'I~ 
sokağında .. 
No. 4.% TEUEFON 2310 

Çoalbuz kan koca tercih edilir bir 
Goddardm saat 11.45 te ve Madam Ste
vartın da saat 11.50 de eve avdet ettik· 

apartnaan kapıcısı aranmaktadır- lerini görmüştir. Miifettiş madam God-
Yatacak yer verilecektir. İdarChan.6- dnrdı .isticvap eUiği zaman kadın bu işe 
mize müracaatlert ehemmiyet vermediğini söylem.iş v.e ÇO-

iiı:lmm•••l••3••••11C~2'I cuklannı yalnız bırakıp çıktığından ev· 
de onlara bakacak kimse bulwunadığını Zayi 

937 aeneıinde menemen tehit K • l k itiraf etmiştir. 
kemal ilk okulundan aldığtm ta· Jra 1 e V Dovcrde Prenses caddesinde oturan 
hadetnamem zayi olmuttur. Göztepe Abdülezel sokağında madam Kathelen Vilson her gece saat 

Yenisini çıkaracağımdan eski- 31 numaralı bahçe içerjsinde 11 den bire kadar çocukların haykırışla
ainin hükmü olmadığını ilin ede- müstakil bet odalı ve konforu ha· rmı işittiğini söyle~ ve bu hususta şa-
. vi bir ev kiralıkhr. hadet etmiştir. nm. 
Şehit Kemal ilk okulu mezunla- Müracaat: Gazi bulvan doktor Madam Goddardın kocasının fenalı-

rından 118 numaralı Ziya Ta,kın. Hulusi caddesi 42 numara dit ğındnn dolayı aynlclığı ve madam Ste-
2457 (1442) doktoru Hatice Azra (1439) rinin karısı olduğu öğrenilmiştir. 

ilin 
Halkapıoarda kain 
Pamuk Mensucatı 
Fabrikamızın iplikhane daire

sinde çalıtmak üzere 16-20 yat 
arasında kız itçilere ihtiyacımız 
vardir. 

btekli olanların nüfus cüzdan4 

lan ve iki kıta fotograflariyle f ab.. 
rikaya müracaatları. 

lzmir pamuk mensucah T.A.Ş. 



- ----- -
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Kaybolan Hayal 
Senenin son gecesiydi. Burun damar• haddinden fazla punç içmek de doğru de· 

larunın yandığını ve kalbimin soğuduğu· ğil. 

nu hissettim. Dışarda yıldızsız bir gece ve ümitsiz bir feryat savurdum: 
tipi vardı. Havanın bu fırtınalı hali üze· - Seni büsbütün mü kaybettim) 

rimde sanki elektrikli raşeler uyandırı· Kocası: 

yordu. Beynim zeveban halinde bir rna· - Söylediğiniz gibi azizim, diye cevap 

den gibi kaynıyordu. Bütün sinirlerim, verdi. 
derecesine göre buhran ve heyezan deni- Artık bu kadarına asabımın tahammü· 

)en bu hinin elinde esir kaldıiı zaman lü kalmamıştL Birden yerimden fırladım. 
kendimde artık evde kalacak kuvvet Salondan çıktım, merdivenlerden kop· 

bulamadım, başım açık ve paltosuz ıoka- rak indim ve kendimi d1J8n attım. 
ğa fırladım. Evlerin yağmur olullan lı:u· Bardaktan boprurcasına yağan bir 
durmuş kediler gibi homurdanıyorlardı. ya~mur yüzümü kırpaçlıyordu. Nereye 
Fırtınanın boğuk gürültüleri arasında, gittiğimi bilmeden alabildiğine koşuyor· 

ııamanın ebediyete düşüııünü, çalan saat· dum. Eğer karşıma Thiermannın meyha· 
lerin sesini duyar gibi oluyordum. nesi çıkmamış olsaydı, kimbiliT daha ne 

Tuhaf şey, herkes için· neşeli bir tarih kadar zaman koşacaktım. Oraya nefes 
olan sene başları heni hemen her defa- nefese ve gözleri yerinden uğramış bir 
sında ayni manevi azabın tahtı tesirinde halde fırtına gibi girdim. Beni sarhoş 
bulur. Bu acaba, her Noel yortusunda zannettiler. Fakat üzerimde palto ve ba
geçen günlerimi sayarak ve ihtiyarladı- şımda şapka olmadığı halde elbi~elerimin 
ğımı hissederek ölümün yaklaııtığını gör- temizliğini gören meyhane sahibi yanı
düğüm için midir) Her halde bu günler· ma yaklaşarak ne istediğimi nezaketle 
de daima esrarengiz bir korkunun tesiri sordu: 
altında k lır ve bu korkuya karşı kendi- - Bir bardak lngiliz birası ile, iyi tü
mi müdafaa edecek kuvveti kendimde tünlü bir pipo getir, diye cevap verdim. 
bulamam. Böyle günlerde şeytan da da- istediklerim hemen getirildi. Mcyhanede
ima karşıma kötü sergüııetler çıkarmağı ltiler hayretle karışık bir merakla beni 
unutmaz. süzüyorlardı. Cam birden Üç kerre vu-

F nraza, dün, bir salona girdiğim za- ruldu ve bir ses: cÇabuk kapıyı açın, be· 
man karşıdaki kanapede oturmuş ka- nim> diye bağırdı. Meyhaneci t-Ilerinde 
dınlarda gÜ7:el bir yüz gördüm. Evet, oy· birer meşnle ile kapıya koştu. içeri uzun 
du. Ta kendisi. On boş senedenberi gör· bovlu bir adam girdi. Yüzii bir iskelet 
memistim. !içimden onu bana tekrar ve· yüzüne benziyordu. Başını daima dıvar· 

ren Allaha şükrediyorum. Yerimde adeta lnra çevirerek geçti ve bir masanın başı
mıhlanmış kalmıştım. Birden ev sahibi- na oturdu. Meyhanecinin elindeki meşa
nin eli bir sihirbazın değneği gibi omu· leleri masanın önüne koydurdu. Bu adam 
zuma temas ettiği zaman kendime gel- temiz kılıklı ve düşünceliydi. O da benim 
Clim. gibi bira ve tütün ısmarladı. Piposunu 

- Ooo, atjzim Hoff mann, ne düsü- ndeta sabırsızlıkla denilecek bir acele ile 
nüyorsunuz) doldurarak etrafını hemen bir duman 

Bu şaşkınlığımdan fena halde mah- bulutuyla öoldurdu. Dumanların arasın
çup olmuştum. Vaziyeti düzeltebilmek da şapkasını ve pelerinini çıkardı. Çiz
için çay masasına doğru yaklaşıyordum. melerinin içinde terlikleri bulundui.4unu 
Tam bu sırada o da beni gördü, yerinden hayretle gördüm. Bir taraftan da bir te
kalktı ve son derece lakayt bir sesle: neke kutu içinden çıkardığı bir sürü ot· 

- Vay .• Siz burada mısınız? Tekrar !arı tetkik ediyordu. 
gördüğüme çok memnun oldum. Nasıl· Onunla bir konu:ıma yolu açarak ken· 
sınız) disini çok aliikadar ettiği anlasılan bu ot-

Oedi ve cevabımın farkına bile varma· lar hakkında bazı sualler sormak istf!dim. 
dan şaııkınlığımın farkına bile varmadan Bana birden: 
gitti, yerine oturdu. Yanımdaki kadına - Nebatat ilminde hiç de kuvvetli 

şu ıözleri söylüyordu: olmadı~ınız anla ılıyor. dedi, yoksa bu 

- Demek gelecek hafta şatoda gÜzel otların hattı üstüvada yetişen nebatattan 
bir konser dinliyebileceğiz. olduklarını h<'men anlamanız icap ederdi. 

Kafama yıldırım isabet etmiş olsaydı f.,te bakınız, bunlar Amerikada meşhur 
beni bu kadar sarsma7dı Chimbtırnço yanardağının üstünden geti-

Kalbimin aşkiyle yetiştirmİ'! olduğu bir rilmi tir. 
gülü tnm koklıyacağı Birada bumu arı Bu adamın konuşuşu ve yüzünün çiz

tarafından sokulmuş bir adamın hisset- gileri bana yabancı gelmiyordu. Onu ka

tiği azabı duyuyordum. Bu şaşkınlık için- buslarımda bir çok kerreler gördüğümü 
de geriye doğru bir adım attım. Ve ar· hatırlıyordum. Kapının camlan yeni
kamdaki çay masasına çarparak iizerin· den vuruldu. Meyhane ı-nhibi koştu ve 

deki bütün fincanlariyle beraber devir- kapıyı açtı. Yeni gelen adam içeri girme
dim. O kadar mahçup olmuştum ki yerin den bağırıyordu: 
açılarak beni içine almasını temenni edi- - Her şeyden evvel aynalarınızın 

yordum. Allahtan tanınmış bir artist üstünü iyice örtün. Aynanın üzerine bü
klavsenin başına oturdu da ben salonda yük bir havlu örten meyhaneci: 
unutulur gibi oldum. Müzik bittiği zaman - işte general Suvarov örttüm, bu-
herkes artisti alkışladı. yurunuz. dedi. Bu geniş yakalı, kalın bir 

Bir ara salonda bir punç tepsisinin palto giymİ!ll küçücük bir adamdı. Sert 

başında onunla karşı karşıya geldik. adımlarla salona girmi, ve ta yanımıza 
Tepsiden aldığı bir kadehi bana uzatır· gelerek nebatat mütahassm ile benim 

ken: arama oturmuştu. ikimizin pipolanndan 

- Eskiden olduğu gibi benim elim· r kan dumandan pek rahatsız oluyordu. 
den bir kadeh içmek istemez misiniz) Bir kasap dn nebatat mütahassısına dö
diye sordu. Kadehi elinden alırken par· ne.rek kendi tütününü evde unuttuğundan 
mnklanm onun incecik parmaklarına do- şikayet ediyordu. Cebimde parlak ma
kunmustu. Sanki bir anda damarlarım· denden güzr.l ve yepyeni bir tütün taba
da ki kan kıvılcımlanmıştı. Kadehi bir yu- kası vardı. Hemf'!n çıkararak kemali ne

dumda bitirdim. Sanki gözlerimin önün· znketle ona ikram ettim. Tabakayı gö
de bir bulut teşekkül etmişti. Bütün his- rür görmez iki eliyle yüzünü kapadı ve 
lcnm sanki bir sarhoşluk içinde yüzüyor- başını öte tarafa çevirerek: 

~u. K ~ndime geldiğim zaman onu yanım- - Hay Allah ce7.nııını versin, çekiliniz 
da, ~ .... r.imle beraber yine yastıklarla be- çekiliniz. Su Allahın belası aynayı ver di

zenmiş bir sedirin üstünde oturur gör- Ye bağırdı. Sesi çok heyrcanlıvdı. Her 
düm. tarafı titriyordu. Onu bir deli zann,..ttim. 

Julie, sevgilim eski tebe11süm ve tatlı- Göz ucuyla harekt-tlerini takip edivor
lıkla yanımdaydı. Du acaha bir riiya mıy• dum. Birden yüzünün büsbütün değişti
dı) i~ter hakikat, ister rüya olsun, ken- ğini gördüm. Çizgileri, rengi, yüzünü~ 
dimi hu i'tleme vermi tim. Bana şöyle hi- manası mütemadiyen · değİ!lİyordu. Bu 
tap f!ttj~ini duyuyordum: sefer buz gibi ter dükmeğc başlıımı41tım. 

- Teodor, seni seviyorum. Yalnız itiraf ederim ki bu adamdan çok kork
senin için yasıyorum. Benim ~iirim, be- muııtum. 

nim saadetim in. «Bu general Suvarov trbd:}j kıyafet 

Ben <it" cevap veriyordum: etmiş şeytan olmasın? ACl!ba b•ı .. aya yt"-
- Alll'lh bizi tehar kavuşturdu. Ar· ni bir oyun oynampf· idn mi <>'elci:)> cH 

tık cehr'1nl"mleriıı bütün kuvvetleri bir ve düşünüyordum. Bir aT. sonra bu iki 
nrayn reise bir daha bizi biribirimizden edam aralarında konıışmaan baı:lamıcılar
ayırnmaz. dı. Genç bir rrssamın techir ettiği rüzel 

Bio:dt-n btılund11~umuz salonun ince bir kadın resminden bahsediyorlardı 
perdt-lı-.. i n .. Ph11dı ve gnyetlc ,.:rkin, k'ur- Uzun havlusu: 
hnan ,.;.;,.Jü bir ndnm pevdn oldu. - H f.;knten frv '"1· de bir r"'~im, di-

- Hnv Alhh cezıı.,ını versin diyordu. yordu, sanki modelinin aksetmiş bir ha· 
J rJ:" dr ,.,. .. elere l'!'İtti. vali ~annedilir. 

Be., n"lil rihm pördiii!ii..,ii zannediyor- - Ne d dini:r.> Aksetmiş bir hayali 
dum. Tulir nc .. ıc nvaan J-,.lktı ve: mn Seytandan başka kim bir hayali ala· 

- Artık ir:eri gitsr-k. ht"rlc ,.. .. e k.ım.,•ak bili .. ) 

daha i ·i vnparı~ srsliha, d~~; eQı\iyor· Genrr"l h:dcf•tten iskemlesinden doğ-
sunuz ki knrı:ım bt-ni arıyor. Hrr zcımıın- rulr-"'' bı~ırıyordu: 
ki P.İhi necıelisiniz, a7izim Teodor. fakat. - DEVAMJ YARIN -

iz mir 
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IZMIR SiCiL TiCARET ME- yenin tensip ve takdiri ile firkete 
MURLU(iUNDAN: ait husuıatta fazla gayret ve me-

(Mehmet Cevdet Onba,ıoğlu ıaiıi mesbuk olan fÜrekaya prim 
ve türekaıı) ticaret unvanile iz- olarak tevzi olunduktan sonra ıafi 
mirde Meyveler gümrüğünde Sa- kazancın mütebaki yüzde doksan 
ğır sokağında 4 numaralı mağa- üçü, sermaye miktarları her ne 
zada yaprak tütün ve sair mahsu- olursa olsun umum türeka arasm-

183 

184 

185 

Şehitler M. Demir Mebnetçik (1507 No.lu) aokak 
13 taj No. lu 98,15 metre murabbaı ana. 
Kar§ıyaka Bahariye M. Afitap-1866 No. aokak 6 
taj No. ev. 
Karııyaka Osmanzade intikam-1751 No. aokak 25 
taj No. ev. 
Bumava Havuzbqı ıokak 51/1 taj No. 32,45 
M. M. arsa. 

78 52 latın mübayaa ve ihracı ve her da mütesaviyen taksim edilecek
türlü komisyon itlerile uğrafmak tir. Tahakkuk edecek zarar dahi 

300 00 üzere tetekkül eden itbu tirketin mütesaviyen türekaya aittir. 
ticaret unvanı ve tirket mukavele- Madde 8 ·- Şirketin müddeti: 
namesi ticaret kanunu hükümle- Itbu mukavele tarihi olan 22 Ha

lOO OO rine göre sicilin 2546 numarasına rian 1939 tarihinden itibaren iki 

186 
187 

Köprü M. Çıkmaz aokak 6 taj numaralı ev. 
Bayraklı Şeftali sokak 6/1 taj No. 102,75 M. 
M. arsa. 

8 13 
kayt ve tescil edildiği ilan olunur. senedir. Bu müddetin hitamı olan 

lzmir sicil ticaret memurluğu 22 Haziran 1941 tarihine tekad-
75 00 resmi mührü ve F. T enik imzası. düm eden on bet gün zarfında 

188 Karııyaka Oımanzade intikam 1751 No. sokak 17 
tailı dükkan. 

1 _Mukavele ikitlerde~.he~ hangi l>ir~ ~arafın-
10 27 dan tahrırı hır talep ve ıtıraz vu-

189 

190 

Şehitler Demirhane 1497 No. ao. 2 tajh 63,33 M. 
M. ana. 
Şehitler Ferah 1504 No. lu tokak parah köprü cad. 
41 eski numarayı alan 629,22 metre murabbaı arsa. 
Balçova yanıklık mevkiinde 4894 metre murabbaı 
tarla. 

Bugün 22-6-939 Bin dokuz yüz ku bulmadıkça müddetin, bu mu-
350 00 otuz dokuz senesi Hr.ziran ayının kavele hükümleri dairesinde oto

(22) inci Pertembe günü saat on matikman tecdidini ve aynı halin 
38 00 bir sıralarında lzmirde doktor tekarrür ve tevaliıini fÜreki itti

Hulusibey caddesi Kardıçah han fakla kabul ederler. 
629 24 15 numaralı dairei mahıusasında Madde 9 - Sermayei tirket 

191 Türkiye Cümhuriyeti kanunları- olarak vazedilen bu muayyen biı-
225 00 nın bahtettiği salahiyetle vazife selerden batka kendi ihtiyariyle 

192 Birinci tepecik 1217 No. tokak 18/ 4 tajb 85,12 
M. M. arsa. 
2 inci Karantina Kasım ef. sokak 17 No. lu harap ev. 
Şehitler 1527 No. aokak 31 taj No. lu ev. 

59 
200 
100 

58 
00 
00 

gören lzmir üçüncü noteri Sürey- tirket umurunda kullanılmak üze
ya Olcayın mt.zereti sebebiyle re tirketteki hesabı carisine fazla 
kendisinden telekki ettiğim emir para koymağı ihtiyar eden ferik, 
ve mezuniyete binaen ve notere bu fazla miktardan dolayı tirket
vekaleten ben zirde imzasını ko- ten hiç bir namla hususi bir hak 

193 
194 
195 Şehitler iplik fabrikası 1213 No. sokak 19/1 tajlı 

105 M. M. arsa. 42 00 yan daire batkitibi Raif Giray iz- ve menfaat talep edemez. 
mirde Meyveler gümrüğünde Sa- Madde 1 O - Şirketin mevzuu
ğır sokağında 45 numaralı mağa- na dahil bilumum mahsul ve em

l 124 OO zaya azimetle orada hazır olup ,a.. teanın mübayaa ve satı,ına ve 
bıs ve hüviyetleri kanuni vasıfla- bunlara mü tef erri taahhütlere 

150 OO rı haiz ve tehadete mani bir hal- müteallik hususatın kaffesi türe-

196 

197 

198 

Karşıyaka Alaybey Salihpaıa yalı cad. l 71 tajlı 
562 metre murabbaı araa. 
Birinci tepecik bahçe-1227 No, sokak 3 tajlı harap 
depo. 
Mısırlı Bumava cad. 30 No. lu evin arka hududunu 
teıkil eden 175,95 metre murabbaı boı araa. 

leri olmadığı anla,ılan lzmirde ki.nın tasvibiyle cereyan edecek 
61 58 Meyveler gümrüğünde 4 No. da ise de türekanın ittihat edemedi

misafireten ve ödemitte Gazi cad- ği ahvalde yalnız müntehap mü
desi 71 No. da tüccardan Süley- dür ve mümessil teriklerden her 
man Güroğlu ve lzmir ikinci Sü- üçünün müttehit ve mütterek rey
leymaniye Kamilpafa Cad. 9-4 leri meri ve muteber olacaktır. 
No. da Hüseyin Doğanay nam ta- Ancak hariçten kredi temini ve i..
hitlerin tarif ve tahadetleriyle ta- tikraz akti luzumunda bütün te· 
ayyün eden lzmirde ikinci kor- riklerin ittifakı farttır. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyeti 9. 7. 939 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle açık arttırma usulile müzayedeye konulmuştur. ihale
leri 24. 7. 939 tarihinde pazartesi günü saat 15 de milli emlak müdür
lüğünde yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden yüz
de 7,5 depozito akçesi yahrarak yevmi mezkUrda milJi emlak müdür
lüğünde toplanacak satış komisyonuna müracaatları i1an olunur. 

2425 (1441) 

lzmir Tramvay ve Elektrik Türk 
Anonik şirketinden: 
TENZtLA 1U TARiFELER: 

Elektrik tesisatlan qağıdaki §eraite uygun olan ve §İrketimize yazı 
ile danı§an abonelerimize B§ağıda gösterildiği ıekilde tenzilat yapıla
caktır. 

1 - Ev elektrik cihazlan bul\Dlduran ve tesisat kudreti asgari 700 
vat olan abonelere, puant harici saatlerde yapacakları sarfiyat için, 
kilovat aaat bqma 10 kuruıtan fafuralanacaktır. 

2 - En ıız ve ba§lı ba§ına 1 kilovat takatmda bir ısıtma cihazı bu
lunduran hususi ikametgih ationelerile, mesahai sathiyesi 50 metre 
murabbaı tecavüz etmiyen ticarethane abonelerine, ve mesahai sathi
yeai 50 metre murabbaını mütecaviz ticarethane için, bB§h bB§ma 1 
kilovattan dun olmamak şartile 4 kilovat takatında ısıtma cihazı bu
lunduranlara: 

a - Aylık umumi sarfiyatları 55 kilovatı geçmediği takdirde, pu
ant harici saatlerde, yapacakları istihlakit için kilovat baıma 10 ku
ruftan faturalanacaktır. 

b - Aylık sarfiyatlarmm umumi tutan 55 kilovah tecavüz ettiği 
takdirde puant harici saat?erde ppacakları istihlakihn ilk 20 kilovatı 
7! kuruştan faturalanacaktır. Mütecaviz kısmı 3,25 kurU§tan fatu
ralanacaktır. 

NOT: - Puant saatleri istihlikinin ifade ettiği mana f udur: 
a - 1 Eylfılden 31 Marta kadar olan müddet zarfında saat 16 dan 

23 e kadar olan saatler. 
b - 1 Nisandan 31 Ağustosa kadar olan müddet zarfında saat 18 

den 23 e kadar olan saatlerde. 
3 - T esisatlannın takah asgari 4 kilovat olan oteilere, kontrat se

nesinin ilk 750 istihlak saatinden öte yapacakları istihlakit için, kilo
vat saat bqına 8,5 kuruştan faturalanacaktır. 

4 - 2 kilovatı donanma olmak üzere asgari 4 kilovat takah haiz 
olan sinemalara kontrat senesinin ilk 750 istihlak saatinden öte, yapa
caktan sarfiyat için, kilovat saat ba!ına 8 kuruıtan faturalanacaktır. 

5 - a- Asgari 4 kilovat takalı haiz sanayi müesseselerine kontrat 
senesinin ilk 1200 istihlak saatinden öte yapacakları sarfiyat, kilovat 
saat ba§ına 6,8 kuru§tan faturalanacaktır. 

b - Asgari takatı 25 kilovata müsavi veya fazla olan sanayi abo
neleri için kontrat senesinin ilk 800 istihlak saatinden öte yapacakları 
sarfiyat kilovat saat bB§ına 6,8 kuruttan faturalanacaktır. 

6 - 15 ili 30 kilovat takab haiz oluy arpa veya pirinç kalburlan 
i§leten müesseselere k<>ttlrat senesinin ilk 1000 iatihlik saatinden öte 
yapacakları sarfiyat, kilovat saat bB§ma 4,8 kuruıtan faturalanacak
tır. 

7 - Yukarıda sözü geçen tarifeler Buca ve Bumava için yüzde 5 
zamla f2'turalanacaktır. 

8 - Y ukanda sözü geçen şeraitin her hangi birisini haiz olan ve 
tirketimize yazı ile danqarı hükümet ve belediyeye ait umumi hizmet
ler gören müesseselere, Dini ve Havır müesseselerine, Mektep ve 
Hastahanelere mezkUr tarifeler üzerinden yüzde 15 tenzilat yapıla
caktır ... 

G. A. ( 1 -6) 

donda 248 numaralı evde oturan Madde 11 - Şeriklerden Meh
Mehmet Cevdet Onbaşıoğlu, iz- met Cevdet Onbaşıoğlundan maa
mirde Karantinada iskele yoku- dası tirketle mukayyet kalmıya
tunda l numaralı evde oturan Nu- rak hariçte diledikleri ticari mu
ri Karagözoğlu ve mahalli mez- amele ve itleri intihap ve icrada 
kUrda misafir olup Akhiıarda tamamen serbesttirler. 
Cümhuriyet caddesindeki evde Madde 12 - Süreka arasında 
temelli oturan Nuri Kerestecioğlu münakit lzmir üçÜncü noterliğin-
lzmirde Karşıyakada Cümhuri- ce reıen tanzim edilen 11 Şubat 
yet caddesinde 162 numarada otu- 932 tarih ve 2087 numaralı ve 22 
ran Adil Akkum, lzmirde Kara- Mart 934 tarih ve 427 4 numaralı 
tafta lnönü caddesinde 364 nu- mukavelenamelerin hüküm1eri bu 
maralı evde oturan Esat Akkum, mukavelenin akti ve meriyete bat· 
ve lzmirin Seydiköy nahiyesi mer- ladığı tarihe kadar muteberdir. 
kezinde oturan Ahmet Şakir Kih- Zikri geçen bu mukavelenameler 
yaoğlu ve lzmirde Salhanede in- mucibince türeki arasında mües
önü caddesinde ( 456) numaralı aes (Onbafıoğlu Mehmet Cevdet 
evde oturan lbrahim Çakıroğlu ve türekiıı) unvanlı sirketin bil
ve lzmirde Karantinada Mektup- cümle hukuk, matlub~t ve düyu
çu yokutunda 1 numaralı evde nu ile kiffei taahhüdab bu mu
oturan lbrahim Karagözoğlundan kavele ile tesis edilen (Mehmet 
sebebi celbi davetim soruldukta Cevdet Onbatıoğlu ve türekaıı) 
anlatacakları veçhile resen bir tir- unvanlı tirket tarafından kabul 
ket mukavelesinin tanzimini iste- ve deruhte edilmistir. 
diler. Hüviyetleri yukarıda yazılı Taraflar ba,ka 

0

bir diyecekleri 
tahitler yanında müttefikan aöz olmadığını beyan ve ifade etme
alarak atağıdaki mevat ve terait leri üzerine ben noter ba,katibi 
dairesinde bir firket tc:;is ellikle- yazılan bu tirket mukavelesini 
rini beyan etmitlerdir. Şöyle ki: açıkça ve yüksek sesle okudum 

Madde 1 - ~irketin merkezi ve manasını anlattım dilekleri gi
ticareti: lzmirde Meyveter güm- bi yazıldığını benim ve tahitlerin 
rüğünde Sağır sokağında ( 4) nu- yanında tamamen kabul ve ikrar 
maralı mağ:ı.zadır. eyledikten kendilerine ve şahitle

Madde 2 - Şirketin nev'i (kol- re imza ettirdikten sonra ben de 
lektif) tir. imza ve tasdik ettim. 22-6-939 

Madde 3 - Şirketin unvanı .C. 
(Mehmet Cevdet Onbatıoğlu ve Taraflar: imzaları 
türekası) olup merkezi lzmir teh- Şahitler: imzaları 
ridir. lzmir üçüncü noteri Syreyya 

Madde 4 - Şürekadan Meh- Olcay reımi mührü ve Raif Giray 
met Cevdet Onbatıoğlu, Nuri Ka- imzası. 
ragözoğlu ve lbrahim Çakıroğlu Umumi No. 648 Hususi No. 
itbu tirketin müdür ve mümessil- ltbu mukavele suretinin daire 
leri olarak intihap ve tayin edil- dosyasında saklı 22-6-939 tarih 
mitlerdir. Ve bunlardan her biri ve 648 numaralı aslına uygun ol
tirket firması altında münferiden duğunu tasdii.: ederim. Bin dokuz 
tirket namına imza vaz'ına ve her yüz otuz dokuz senesi Haziran 
nevi ukudatı ifa ve iltizama me- ayının yirmi ikinci Pertembe gü-
zun olup gerek münferiden ve ge- nü. 22-6-~ 39 
rek müçtemian deruhde eyledik- lzmir üçi:ncü noteri Süreyya 
leri hususattan tirket mesuldur. Olcay reımi mührü ve Raif Giray 

Madde 5 - Şirketin mevzuu: imzası. 
it bu tirket, yaprak tütün ve sair 
mahsullerin mübayaa ve ihraciy
le beraber her çefit komisyon mu
amelatiyle iştigal edecektir. 

Madde 6 - Şirketin sermaye
si: (270,000) iki yüz yebnit bin 
Türk lirasından ibaret olup bunun 
(35,000) otuz bet' bin lirası Meh
met Cevdet Onbaşıoğlu, 40,000 

2452 (1446) 

~ ., 
1 PAR 1 S FAKOLTESINDEN 1 

diplomalı 

DJŞ TABiPLERİ 

Muzaffer Eroğul 
1ZMJR BELEDIYEStNDEN: yatırılır. kırk bin lirası Nuri Karagözoğlu, VE 

lnönü ceddes·n;n karatA.~ mev
ki"nde doktor Hasan R .... kam 
dn:~i ön ·;nden itibaren 700 met
re boyundaki kısmının gÖkülerek 
granit parke tasları ile tamiri bas 
mühend;.,r teki k• if ve sa.-t"a: 
mesi vechil~ kapah zııırfh ·eksi!t
meve konulrnuttur. M• hammen 
bedeli 20000 lira olup ihalesi 24-
7-39 Cuma günü saat 17 dedir. 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahi
linde hazırlanmıt teklif mektup
ları ihale günü azami saat 16 ya 
kadar endimende riyasete verilir. 
1500 liralık muvakkat teminatı 
öğleden sonra kapalı bulunmasına 
binaen öğleden evvel it bankuına 

7-12-17-21 2398 (1408) (40.000) kırk bin lirası Nuri Ke
restecioğlu, (35.000) otuz bet bin 

Kültür mahallesinin 1383 sayı- lirası Adil Akkum, (25.000) yir
lı sokaP,ında 1382 sayılı sokak ile mi beş bin lirası Esat Akkum, 
vasıf Çınar caddesi arasındaki (35.000) otuz bef bin lirası Ah
kısmının her iki tarafına 250 met- met Şakir Kahyaoğlu, (35.000) 
re boyda yeniden kesme kordon otuz bet bin lirası lbrahim Çakır
çekilmesi ba, mühendislikteki ke- oğlu ve (25,000) yiı:_mi beş bin li
'if ve tartnamesi veçhile acık ek- rası da lbrahim Karagözoğlu ta
ıiltmeye konulmuştur. Muham- raflarından nakten vazedilmiştir. 
men bedeli 455 lira olup ihalesi Madde 7 - Şirketin safi ka-
26-7-39 çartamba günü ıaat 16 da- zancından evvel emirde yüzde ye
dır. lttirak edecekler 35 liralık disi tefrik edilerek bunun beşi bü
teminatını öğleden ıonra kapalı tün mesaisini tirkete hasrettiğin
bulunmaıına binaen öğleden ev- den dolayı hizmet mukabili ola
vel it bankasına yatırarak makbu- rak türekadan Mehmet Cevdet 
zu ile encümene gelirler. Onbatıoğluna verildikten ve geri 

12-17-21-24 2459 (1443) kalan yüzde ikiıi heyeti umumi-

Kenıal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah saat 9 

dan başlıyarak Beyler • Numan 7.8· 

de . 21 numaralı muayenehanelerin· 
de kabul ederler.. TELEFON: 3921 

"'"> ·= m 

Iloktor 
Sami 

Operatör 
Kulakçı 

Kulak, Boeaz, burun 
hastalıkları mütahassısı 

Muayenehane Birinci beyler No. 4% 
TELEFON : 2310 

Evi : Göztepe Tramvay Cad. 99Z 
TELEFON : 364S8 



T. Bovven Rees Messageries Umdal Oli,rier ve Dcutsche Le- Fratelli Sperco 
ve şürekası Maritimes A=~:."l~o. Şürekası vante Linie Vapur Acentası 

Li 
CUNARD LİNE KUM p A N y AS 1 BELLENtc LlNES Lm. BiRiNCi KORDON REES G. M. B. H. RAMBVRG ADRIATICA S. A. Dl 

verpool ve TURKiA vapuru 4/6 temmuz arasın- BINASI TEL. 2443 HAVİGATİONE 
Glasgov hattı THEOPHİLE GAUTİER vapuru 29 da beklenilmekte olup Rotterdam, Ham- LONDRA - HULL IIA'ITI ADANA vapuru 5 temmU2.da bekle- LER0/43 ınotöriı 6/7 tarihinde saat 
llOTHNIA. vapuru Haziran nihaye- temmuz tarihinde gelerek ayni gUn Lıı- burg ve Anversa limanları için yük ala- BELGRA VİAN vapuru 5 temmmda niyor. 8 tenunuza kadar Anvers, Rot- 12 de gelerek ayni gün saat 19 da Patmo, 

tinde gelip Liverpool ve Glasgovdan tanbul, Pire, NapoJi ve MarSllyaya ha- caktır. gelip yük çıkaracak ve ayni T.amanda terdam, Bremen ve Hamburg için yUk Leros, Kalimnos, İstaıiköy ve Rodosa 
tnal ~karacaktır. reket edecektir GERMANİA vapuru 15/18 temmuz Hull için yük alacak-ur. alacaktır. hareket eder. 

Gerek vapurlann muvasalAt tarihlerl, .• · • • arasında beklenilmekte. olup R~t~erd~.m ADJUTA~ vapuru 10 temmuzda ge- MİLOS vapuru 20 temmuzda bekle- . ~ESTA ihtiyari /~o . ..;. vapuru 617 ta-
lsbnıert ve navluDlan hakkında acenta Her türlü iuhat ve malô.rnat fpn Bi- Hamburg ve Anversa limanları ıçm yük llp Londra ıçın yUk alacaktır. niyor. 22 temmuza kadar Anvers, Rot- ~.ndc gelerek aynı gün saat 23 te Mi-
btr teahbnt albna giremez. Daha fazla rfnd kordonda ısa numarada LAU- alacaktır. ı.ıVERPOOL HArrı terdam Bremc.n ve Hamburg için yük dilli. SelAnlk. ~ağaç, İstanbul, Burw 
t&fauıt almak için T Boven Bees ve Şr RENT REBOUL ve ŞERfKI vapur acen- BALKA.nAR ARASI ALGERİAN vapuru 20 temmuzda Ll- alacaktır. gkaz, Vd ama, Kostence ve Batuma hare-
lluı 23 • • · · . • KATTI verpooldan gelip yük çıkaracak ve ay- TAHLİYE: ete er. 

53 telefon nwnaruma mUracaatıtasına müracaat edilmesı r.ca olunur. ZETSKA PLO'VtnBA ni zamanda Llve 1 i in ük alacak- LER0/43 motörü ıon tarihinde saat 
~rica oltmlD". TELEFON: z 3 1 ı a D .,-~R tır. rpoo ç Y .KRE.TA vapuru 11 temmuzda bekle- 9 da gelerek 11/7 saat 17 de Pire, Korfo, 

a. .. ·""'"Al.&..., nıyor. Hamburg, Breı:nen ve Anversten Saranda. Brindizi, Valona, Draç, Gravo-
HLOVCENH mal çıkaracaktır. za, Spalato, Zara, Fiyume, Triyeste ve 

.. _________________ •• Vapuru 15 temmuz 939 cumartesi gil- H Whittall ve Venediğe hareket eder. 

T C Z• B k nil Köstenceden gelip 16 temmuz 1939 • ARMEMENT DEPPE ADRİA/54B. Vapuru 13//7 tarihinde 

. . ıra at an ası pa7.ar günü saat 12 de: şÜrfl'kası ESPAG!IB vapuru 25 temm~ do~- saat 12 de gelerek ayni gün saat 21 de 
Pire - Arnavutluk Jimanlan - Kotor- ru beklenıyor. Anvers (Doğru) ıçın yUk İstanbul, Pire, Napoli, Marsilya ve Ce-

Dubrovnik. Split Venedik ve Triesteye TELEFON : 3120 alacaktır. novaya hareket eder. 
KurulU.J ıarilll : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası.. 
$ube ve ajan adedi : 262 

Zir:1'i ve ticari her nevi Baııka muameleleri 

PARA BDltKTtRENLERE 28 .. 800 LİRA 
iKRAMIYE VERECEK 

~iraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en az (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plfuıa göre ik
l"lnllye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • MO • 2.000 • 
4 • 250 • 1.000 • 
~ . ~ . ~~ . 
ıoo • so • s.ooo , 
120 • 40 • 4.hOO • 
180 • 20 • 3.200 • 
l>hcKAT: Resaplanndald paralar bir sene içinde !iO liradan aşağı dUşml

Y~nlere ikramiye çıktılı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
k11r'aJar senede C defa, l E7IOI, 1 Birinci kanun. 1 Mart ve l Haziran tarih-

hareket edecekt!r. 'l'HE MOSS-HUrCHİSOH DEV uoRSKE MJDDEL ZARA/43 motörü 1317 tarihinde saat 
ANGLO )r.C~TİAN ı.iuE LİMJr n n ' • 12 de gelerek ayni gün saat 19 da Patmo, 

MAiL,, İNE " ED HAVSLfNJE, OSLO Leros, Katimnos, fstanköy ve Rodosa 
llJ LİVERPOOL - GLASGOV VE BALKİS 1•. .. 28 t da n·· hareket eder. 

PİRE MARSİL YA ve PİRE BEYRU'l' BRİSTOL hattı mo 0~ emmuz ~n-
HA VF A - İSKENDERİYEYE hn~ ESNEH vapuru temmuz 25 inde gelip kerk ve Norveç ıçın hareket edecektir.. ROY Al.E NEERLAN 

•CAlRO ctrv. LÜKS VAPURU ıle Llverpul ve Glasgovdan yük çıkaracak AMERİCAN EXPORT LİNES lNC DAl .. E .,U .. PANYA .. I 
Marsi)ya için Beyrut-Rayfa·l!';ken- ve ayni zamanda Liverpul ve Glasgov --, - ' ~ n. ~ ~ 
hareket tarihleri deriye icin hareket için mal alacaktır. EXERMONT vapuru 6 temmuza doğ- AGAMEMNON vapuru 1217 tarihin-

i 
torihleri ru bekleniyor. Nevyork için yük alacak- de gelerek Amsterdnm, Rotterdam ve 

1417/939 8/7/939 tsbrandtsen • Moller tır. Hamburg limanları için yük alarak ba-
28171939 22171939 EXMOOR vapuru 23 temmuza doğru reket edecektir. 
11/8/939 5/81939 Line: • Neuyorlı bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. SVENSKA ORİENT LiNiEN 

GOULANDRİS BROTIIE'RS LTD İSKENDERı:: _ NEVYORK D. T. R. T. VİNGALAND motörU 13/7 tarihinde 
PİRE PHİLADELPHİA HATl'I SZEGED vapuru 8 temmuza doğru g~lcrck ~ottcrdam.' .Ha~~urg ve Skan-

NEA .. El rA.,. GUDRUN MERSK 20 t bekleniyor. Tuna limanlan için yUk ala- dinnvya lımanlan ıçın yuk alarak hare-
(( mi ,,,.., . .,. n . .. vapuru . em- caktır ket edecektir. 

I.üks transatlantik vapuru ile Pire - muzda gelıp yük çıkaracak ve aynı za- TİS. VASALAND motörU 29/1 tarihlerine 
Nev. York hattı Pire. Nev. York se. manda yük alacaktır. bekl ~A va.::;ru .27 ~uza .doğru doğru beklenmekte olup Rotterdam, 
yahat müddeti 12 gi.qı, Nev. York fnan ca:yor. na limanları ıçln yük ala- Hamburg Jimanları için yük alarak ha-
için hususi fiatler Pireden hareket ta· D Q K T QR KASsA vapuru 25 temmuza dolru reket edecektir. 

rihlcri: be~en~yor. Beyrut, İskenderiye ve Port ZEGJ.UGA POLSKA LINtEN 

12 AÔUSTOS 23 EYLÜL c 1 A 1 y ~ Saıt içm yUk alacaktır. 
~ Gert-lc vapurlıır:n muvasallt tarihleri, e a ar 1 n LECHİSTAN motörU 2117 tarlhlerine 

• gerek vapur tsimi.:ı·i ve navlunları bak- SERViCE M A Rf!'fJIE doğru beklenmekte olup Anvers, Gdy-
kında acenta bir teahhilt altına giremez ROUMAfN nia ve Danzig limanları için yUk: alarak 

Dah f • f ııııt 1 -L ı · sır· · hareket edeN'ktir. 

11 leriade çekilecektir. 

BAŞTU&A..K Büyük Salepçioğlu bam karşısında.. 

• • ~ ~.,; • • • 1 .. . '. ' 

BRISTOL 
Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 

OSMANIY! 
Sırkecıde 
••••••••••••••••••••• 

Ba her iki otelin müateciri Türkiyenin en eski otelciai 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
dir 

44 Senelik tecrübeli idare.ile bütün mütterilerine kencliaini 
8eTClmm.tir .... 
~ misafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar •• lstanbulda 

Ege ve lzmirliler bu otellerde buW.urlar ••• 
)~uaiyetleri çok olan bu otellerin fiyat)an da rekabet kabul etmi-

derececle ucuzdur .... . 
............ _ ......................................... ms 

Fenni gözlük için 
Kemal Kamil Aktaş 

Bütün Gözlük ve T eferrüatı 
8-ronıetrolar, tirometro, Altimetro, Pedometro, Sferometro 

ile bütün ilıni ölçüler, Optik fıerıey 

Ege bölgesinin en büyük gözlükçülük 
l>trosu 

ili _....,~·em~,.......,~iii,;11 .. _ .. _ .............. ~ 

Deniz Yolları lzmir şubesinden: 
~8Yın yolculann nazarı dikkatine: 

.._ll~r hangi bir haftanın tstanbul sürat poatası kalktıktan sonra günle 
~~imadan müteakıp ekspres için kamara bileti verilmeye 
l>oata • • • Bundan maada aynca mütealap iki lstanbul · ekspres 
liik kı ıçın de arzu edenlere keza kamara biletleri verilecektir. Ancak n anıaralar bundan müstesnadır. 
tlli.it u kanı~rlar için haftanın lstanbul poıtasmın lzmire muvasalitini 
c~Jtı:~n~. bı!.et •• verilecektir. Y olculanmmn bu kolaylıktan istifade ede
"\l.. I goz onunde tutularak daima kantıklı~a sebebiyet veren angaj-
1 .;11 ~~n lmldınldığım arz, telefonla yahut bizzat müracaat ıuretile 

"
0 a taleplerde bulunmP-mall!n rica olunur. 

12, 13 2451 1 

a a7ıa ta s a a.m- çın ıno . DUROSTOR vapuru 7 temmuza doğ-
Kordonda 152 numarada aUMDAL· İZMJR MEMl.EKEr ru bekleniyor. Köstence, Kalas ve Tu- $ERVJCE MARfrJME 
umumi deniz Ae<-ntalığı Ltd. mUracııat HASTANESİ DAHİLİYE na lir.-ıanlan icin ytik alacaktır. • Roamaln Kmnpanya.n 
edilmesi rica olunur. MiJT AJf ASSl_.1 J?UROSTOR vap~ 4 ağustosa ALBA JutlA vapuru 3 aitustos 939 

T 1 f 4072 M .. dilri t .. dogru bekleniyor. Kostence Kalas ve tarihl rl d l k Mal 
e e on : u ye Muayenehane : ~kinci Beyler sokak Tuna limanlan i ·n "ilk 1 caktı • e ne . oğru ge ere ~· Ceno-

Telefon : 3171 Acenta No 25 TELEFON • 3956 çı l a a r. va ve Marsı]ya içln yolcu ve yük alarak 
• · • Vapurlann hareket tarihleriyle nav- hareket edecektir. 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi Jahoratuvarlannda hazırlanan Juvantin Uf 

boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamaJD"D iri olup saçlara tabü renk
lerini bahşeder. 

JUV ANTIN saç boyalan kumral ve siyah olarak iki tabü renk lizerine ter
tip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edilen renk yıkanmak, ter
lemek hatta denize cirmc.k suretiyle de çakmU- Eczanelerde ve ıtriyat mağa
ulannda arayuuz. 

En ciddi v~ emniyetli markadır. 

inhisarlar 1 ütün Fabrikasından 
F abrikamızm ihtiyacı olan 61 küsur metre küp sandıklık çırasız 

çam kereste 30. 6. 39 cuma gününden itibaren 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye çıkanlmıftır. 

15. 7. 939 salı günü saat 14 de ihale edilecektir. 
Taliplerin bedeli muhammeni üzerinden 195 lira depozitosunun 

fabrika veznesine yatırarak fabrikada müte§ekkil komisyona gelmeleri 
ve her gÜn fabrika açık bulunduğu saatlerde fartnamesini görmek 
üzere levazıma müracaatlan. 

30, 4, 8, 12 2295 (1352) 

Devlet denizyolları işletmesi lzmir 
şubesi müdürlüğünden: 

tzmir körfe% vapurlarında geçen meccani pasolann 939 senesi 
Ağustos nihayetine kadar muteber olacağı ilin olunur. 

lunlardaki değişikliklerden acenta me- llAndald hareket tarihleriyle navlun-
suliyet kabuJ etmez. lardald değişikliklerden dolayı acenta 

Daha fa~la tafsilat için ATArtJRK mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf. 
caddesi 148 No da V. F. Henry Van Der /sfült için ikinci Kordonda FRATEl..Lf 
Zee ve Şsı. Vapur acentalığına milraca· SPERCO vapur acentasına müracaat 
at edilmesi rica olunur. l edilmesi rica olıınur. 

TELEFON : 2007 /2008 TE'LEFON : ZOOC • ZOOS 

~ 

T. iŞ BANKASl'n1n 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 

Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylôl, 1 tkinciteırin 
t a r i h 1 e r i n d e ç e k i l e c e k t i r. 

, ... ikramiyeleri: iL WWW5.J ·-.-. 

ı Adet 2000 llrabk ·- 2.000 Lira 
5 » 1000 liralık··· s.ooo Lira 
8 ,, 500 llraltk - 4-000 Lira 

16 ,, 250 lirabk - 4.000 Lira 
60 ,, 100 Urabk -- 6.000 Lira 
95 » 50 liralık ••• 4.750 Lira 

250 ,, 25 liralık ·- 6.250 Lira ~ ;;;- ;,_-;;; 1 
'~WWSDAZ>lhr.W>W>&df,;J0!7.J!Y'...Q'~lr.77.~-# 
T. ı, Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

FLiT 
• .. ~!!'~' ...... : J . • ....,,., 
,._,. aa&a&a, Vı ._ Mu t 

, 
• 



SAHiFE ıe raHt A.tıR 

B.Cemberlaynın söylediği son nutuk 
Londra gazeteleri tarafından takdirle karşılandı. Muhalif gazeteler 

• 

bile, "Artık yeter, Almanya bu sefer de hokkabazlık yapmasın,, diyor/at 

Amerika matbuatı • 
ıse 

lngiliz Başvekilinin beyanatını 
ihtiyatlı bir şekilde karşıladı 

Londra l 1 ( ö.R) - B. Nevil Çem
herlaynın Avam kamarasında dünkü be
yanabndan bahseden lngiliz gazeteleri 
umumiyetle memnuniyetlerini izhar et-
mektedirler. .r . . 

Deyli Ekspres: 
c Danzig meselesi bir cebir hareketi 

ile hal edilmek istenildiği takdirde Po
lonyanın istiklaJı tehlikeye düşecektir. 
Ve bu takdirde, Polonya kendi istildaiini 
korumak için silaha müracaat edecek 
olursa lngiltere yardımına ko§Acaktır. 

Vaziyet açıktır. Artık Almanya düşün
•Ün> demektedir. 

Morning Post ve Deyli Telgraf gaze
tesi de diyor ki: 

c Bu Danzig meselesini Avu.turya, 
Südet, Mernel meselelerine benzettirmi
yeceğiz. içinden çıksın, dışandan gehin. 
her ne cebir hareketi olursa olsun ayni 

lngiliz hariciye nazın B. Halifaks 

suretle boğulacaktır. Kuvvete karıı kuv
vet koyacağız.> 

Muhalefetin gazetesi, Oeyli Herald, B. 
Çemberlaynı tebrik. etmekte ve Almanya 
artık bu ıefer hokkabazlık yapmağı dü
ıünmeain. Artık bitti. Polonya Danzig 
yüzünden harbe eirecek olursa yanında 
lngiltereyi bulacaktır. Demektedir. 

Varıova l 1 (AA) - Salahiyettar 
mahfiller, Çemberlaynın Danzig hakkın
C:laki beyanatını derin bir memnuniyetle 

Ingiliz başvekili B. ÇembeTlayn 

karıılamaktadırlar. 
Bu mahfellerde Jngiliz baıvekili tara

fından söylenen nutkun kimaeye yeni bir 
ıey öğretmiş olmamakla beraber lngilte
renin hattı hareketini teyid ve teksif et
tiği ıöylenrnelctedir. 

Polonyada görülen süklinetin Çember
laynın bütün temennilerine tevafuk ettiği 
ıiyaai mahfillerde söylenmektedir. 

Vaşington 11 (A.A) - Çemherlay
nın nutku, diplomatik mahfillerde pek 
müsait bir şekilde ve sureti umumiyede 

Ayni mahfiller, lngiltere 
Danzig hakkında çıkacak 

başvekilinin demokra.9ilere karşı sempati gösteren si
hir ihtilafta yasi mahfillerde de pek ihtiyatlı bir şe-

mütecavizi sarahaten tarif ettiğini bilhas
sa kaydeylemekte ve danzig ıtatüsünde 
tek taraflı tadilat yaparak Polonyada te-

kilde karşılanmıştır. 

Siyasi mahfiller, dahili vaziyet pek na
zik olduğu için Avrupa işleri hakkında 

cavüz addedilecek ıekilde aksülameller tefsirlerde bulunmaktan içtinap etmekte

tevlit etmekten ibaret olan Alman pla- dirler. 
nının Polonya hükümetince suya düşü

rüldüğünü hatırlatmaktadırlar. 

Bu mahfiller, sadece Danzig ve Po
meranyadan geçecek otomobil yolu hak
l'1ndaki Alman talebine karşı Polonyanın 
26. 3. 39 da verdiği menfi cevabın ve 
lngilterenin Polonyanın temamiyetini ga
ranti ettiiine dair 30. 3. 39 da neşrettiği 
beyannamenin tarihlerini karşılaııtırmak 
ıuretile Polonya siyasetinin Almanyaya 
kar§ı istiklalini tasdik etmekle lngiliz baş 
vekilinin Leh noktai nazanna temamile 
uygun bir şekilde hareket ettiğini işaret 
eylemektedirler. 

Reisicümhurluğa namzed gösterilmesi 
ihtimali olan ayan meclisinin muhalif de
mokratlarından Clark, halihazırdaki bita
rafJık kanununun tadiline itiraz ederek 
bu kanunun tadili kapalı bir şekilde 
Fransa ve lngiltere ile ittifak mahiyetin· 
de olacağını ileri sürmüştür. 

Cümhuriyetçi muhalifler demokrat 
partisindeki ihtilaf1ardan istifade ede
rek Reisi cün'ihuru, ayan meclisinin 
hariciye encümeninde bitarafJık. ka
nununun tadilini talep ettiği zaman yeni 
bir hezimete uğratmağa hazırlanmakta
dırlar. 

Bili Bitaraflık kanunu 
Amerika ayanı ta thik edilecek 

tetkik edecek usulü 

Anıe rika ayan meclisi bir toplantı halinde 
Vaşington 11 (AA) - Ayan meclisi- ye baş vurarak mani olacak1arına dair Filhakika ayan meclisinde oldukça 

nin hariciye encümeni bugün toplanarak ayandan 34 kişinin tcahhüde girişmesi mühim bir zümre Ruzvclt tarafından ta
bitaraflık knnununun tadili hıikkmda keyfiyeti, şimdiki içtima devresinde mü- kip edilen harici siyasetin heyeti umu
tatbik edilecek usulü tetkik edecektir. zakerelere pek tesadüfi bir mahiyet ver- miyesine hücum etmektedir ve asıl mü-
Encümen mcbusan meclisince kabul mcktedir. cadeJe de bu sahadadır. 
edilmiş olan Bloom-Yorys projesini mi, Hariciye encümeninde hükümetin te
yoksa tevdi edilen metinlerin arasından zine taraftar olanlarla muhalif olanlar 
bir tanesini mi ayan meclisine tavsiye adetçe birbirine müsavidir. Her iki ta
etmek la:umgeldiği hakkında bir karar rafın da kuvveti 11 e karşı 11 dir. 
verecektir. 

Müzakerelerin sonradan ne şekil ala
cağına dair hariciye nezaretinin etrafın
dakilerle ııiyasi mahfiller hiç bir şey söy-

lemek istememektedirler. 
Ruzvelt ve Hull tarafından tavsiye 

edilen tedbirlerin kabulüne ve bilhassa 
ambaqo maddesiqlJI ilatuu her P"'" 

Encümen pek sarih talepler serdet
mediği takdirde hükümetin bu işi ayan 
meclisine havale etmekten vaz geçmesi 
muhtemeldir. 

Bitarallık kanununun tadili meselesi
nin Ruzvelt ile kongre arasında bir ihti
lif ,eklini aldığı m~e edilmekte
dir. 

EfkArı umumiyenin ekseriyeti, dünya 
sulhunun idanıesine çalışmaktan ibaret 
olan Reisicümhurun umumi telakkileri
ni tasvip etmekle beraber parlamento
nun ekseriyeti, memleketin her şeyden 
evvel Amerikanın istiklalini ve tam bi
taraflığını tehlikeye düşürecek hareket
lerden lctinap edilmesini istediği kanaa
tine istinad etmektedir. 

Hükilmet, müsaid bir hal §ekli bul
manın imkAnsızlığmı anlıyarak ayan 
meclisinin muhalefetiyle karfı1apnamak 

Japonların tevkif ettiği , 

lngiliz ateşesinin muhakemesi hususi 
mahkemede görülecek 

Pekin, 10 {A.A) - Pekindeki Japon 
ordusunun bir mümessili aşağıdaki be
yanatta bulunmuştur : 

•Çindek.i İngiliz sefareti ataşemiliterl 
albay Spearın muhakemesini görmek 
üzere 5 temmuzda Kalaganda bir •Hu
susi mahkeme u nin kuiulduğunu bildir
miştir. Spear, Çin cephesinden dönerken 
Kalagan yakınında Japon hatlarını geç
meğe teşebbüs ettiği için tevkil edil
miştir. 

Japonlar, Spearın Japon makamlarını 
haberdar etmeden Japon hatlarını geç
meğe tevessül etmesinin beynelmilel te
amüle muhalif olduğunu iddia etmekte
dirler. 

Bu salahiyettar mümessil, Spearı mu
hakeme edecek olan mahkemenin harp 
divanı değil, yabancıları alakadar eden 
davalan hal için teessüs etmiş bir husu-
si askeri mahkeme olduğunu tasrih ey
lemiştir. 

Londra, 10 {A.A) - Butler, avam 
kamarac;ında beyanatta bulunarak, albay 
Spearın tevkif edilmesi üzerine Japon
ya nezdinde bir kaç defa teşebbüste bu
lunduğunu ve Craigienin Spearın pek 
yakında tahliyesini ısrar la istemekte de
vam eylediğini bildirmiştir. 

Tokyo, 11 (Ö.R) - Japonya ile İngil
tere arasındaki müzakerelerin yakın bir 
zamanda başlıyacağı funlt olunuyor. Ja
pönyanın en mühim partisi olan Minse-

JapO'n hiikü.met erkd.nı bir arada 

ito partisi Büyük Britanyaya karşı mü- mışlardır. 

teaddit mitingler tertip etmekte ve Ja- Londra, 10 (A.A) - Tokyodaki~
pon hükümetine İngiltereye karşı ciddt liz • Japon müzakereleri ve Tiençin _. 
bir vaziyet almasını tavsiye etmektedir. ziyeti hakkında Avam kamarasında bt-

Bugün Tiençinde yeni bir vak'a ol- yanatta bulunan Butler şöyle demişt.if 1 

muş, Japon askerleri bir İngiliz tebaası- - Müzakerelerin hafta ortasına dof
nı tutup sokak ortasında çırçıplak soy- ru başlaması beklenmektedir.. HaricJıf 
muşlardır. Konsolos protesto etmiştir. nezaretine gelen raporlar tahdidatın lı6t 

Çingtaide de bir çok hadiseler olmuş- müddetten beri daha gevşek olduğuıııJ 
tur. İngiliz ve Amerikan konsolosları ve bazı İngiliz tebaasının mıntakaya ; 
Tokya nezdinde yeni teşebbüsler yap- rip çı.kmağa başladığını bildirmektcdjf. 

Moskovadaki müzakereler 
Sovyetlerin yeni teklifleri kabul 

edilmiyecek şekilde midir? 
Paris 11 (ö.R) - Bugün Franaada 

nazırlar meclisi toplanmıştır. B. Jorj 
Bonne Moskovadaki görüımeler hakkın
da izahat venni~. Suriye ile uzak şark ha
diseleri hakkında almıo olduğu son ra· 
porlan okumuştur. 

B. Çemberlaynın aon nutkundan da 
bahseden B. Bonne bu nutkun metninin 
daha evvel Fransa ve Polonya tarafından 
tasvip edildiğini söylemiştir. 

Pariı 1 (A.A) - Havas bildiriyor: 
B. Bonne, hariciye nezaretinin alaka

dar •ervisleri yüksek memurları ile bir
likte, dün B. Molotovun üç taraf1ı pakt 
bahsindeki son lngiliz - Fransız teklifJe
rine verdiği cevabı tetkik etmit ve bu 
arada Fransanın Londra büyük elçisi ile 
de müteaddit defa uzun telefon görüş-

Hollandanın sahil :stihk.amlarmdan bir görii.nii.ş 

lan teahhütlerdeki mütekabiliyet mü"Y"•' 

zenesini ihlal edebilir. Fakat Fransız: .,, 
lngiliz hükümetlerinin noktai nazarı tK 
mamile aarih olduğu için, müzakereleılO 
hala muallakta bulunan bir kaç nokll 

üzerinde faal bir ıurette devam eyliye&" 

ği ümid edilmektedir. 

Paris 11 (A.A) - Bonnet, dün Mo" 
kovaya gönderilen lngiliz - Fransız t~' 
lif1erine karııı Sovyetlerin yaptıkları rrı"' 
kabil teklif1eri tetkik etmittir. 

Nazırm dün bir kaç kerre telefoıJ• 
Fransanın Londra !efiri ile görüıtüğii ~· 
her alınmıştır. 

Hollandanın sahil istihkamlarından başka bir görii.nii.ş 

Diplomatik mahfillerde söylendiğlıı' 
göre bir çok noktalarda itilaf hasıl otrrı'' 
sına rağmen Sovyetler yeniden ba%1 _., 

lepleri ileri sürdükleri için nihai ,.ıJ-1' için projeyi bu meclise tevdi etmekten 
vazgeçtiği takdirde ekseriyet liderleri-

nin bitaraflık kanunu müzakerelerinin 
tehirini kabul edecekleri söylenmekte
dir. 

Beyaz sarayın etrafındakilere göre re
isicilmhur, beliti büyük Okyanos sahil
lerine yapacağı seyahatin tarihini ileri 
alarak bu seyahati esnasında harici si
yasetini izah ve müdafaa için phseıı 
milcadele etmeji tercih edecektir. 

• 

melerinde bulunmuttur. 
Fransız ve lngiliz diplomatik mahfil

lerindeki kanaate göre, bir çok noktalar-
•' manın aktedilip edilmiyeceği henüz tı' 

lum değildir. 
da anlatma vukua gelmiş olmasına rağ- , Jıt' 

Geçen haftalar zarfında Fransa ıle • 
men; B. Molotovun yeni teklifleri dola- .. ;ye• 

gilterenin pek büyük bir hüsnu n 
yıaile, üç taraflı müzakerelerde hala cid- Je' 
di güçlükler mevcuttur. Fransa ve Jngil- gösterdikleri, fakat yeni Sovyet talePY1'1 
tere, ıon haftalar zarfında, en samimi uz- rinin belki de kabul edilmiyeceği 8 

laıma zihniyeti göstermişlerdir. Fakat mahfillerde ilave edilmektedir. Mii%,_~e' 
L_J.: il müZÜerelere yeni yeni me9elelerin ithali, relerin faaliyetle devam eaeçq• 

enl•1111qı ütedecek devletlerin .Jacak- olQlllDÜtadır • 


