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Cümhuriyeti" "" Cümhuriııet ••erim" lıekçisi, "1lıahlan ~kar riyıı.t gazetedir 

Lozan zaferini cı 

Londrada askeri 
bir konferans 

Londra 24 ( ö.R ) - lngiliz ordusu
erkinı harbiye reisi general Cord ile Lelı 
askeri heyeti reiai arasında bugün bir kon
ferans aktedilmiJtir. 

• ______ _J 
Yeni ~ır Matbauında Buılntlfbl'. 

•• •• umu dö 
Dün bütün yurd Milli Şefin bu büyük zaferinin 

yıldöniirniinü gurur ve sevinçle kutladı 

Lozan, Türk ihtiliilininilkbü
1 

yük siyasi zaferi olmuştu 

Hatay 
Bayramı 

Dün Halkevinde Lozan muahedesinin 
16 ncı senei devriyesi tesid ed.ilıniştir. 

Saat 18 de merasime ~lanmış, evvela 
muallim mektebi müdür muavini Reşid 
tarafından Lozan muahedenamesinin ta-
rihçesi yapılmış, Sevr ile Lozan muahe-

lzmir Halkevinde 
coşkun bir sevinç

le kutlandı 

Milli Şef i smet Inc" • 

delerinin mukayesesi anlatılmıştır. Pazar günü, bayraklarımızla bir gelin 
Muallim Reşidden sonra kürsüye ge- gibi süslenen şehir büyük Hatay bayr~

len avukat Murad Çınar mütarekenin mını cidden büyük bir heyecan içinde 
kara günlerini tebarüz ettirdikten sonra kuUulamıştır. Saltanat tarihinin iki asır
Milll savaşın çetinliğini ve zaferin Lo- dan beri idrak edemediği ilhak zaferini 
zan muahedesiyle nasıl tetviç edildiğini 16 sene içinde idrak vesilesini hazırlı

anlatmıştır. yan cümhuriyet hükümeti, 23 temmuz 
Son sözü Balıkesir lisesi talebelerin- zafer günü bütün ulusun minnet ve 

den bir genç çok heyecanlı hitabe ile şükranlarını toplamıştır. 
bu şerefli günü anarak tesid etmiştir. 

Her üç hatibin sözleri Izrnirin dinleyici 

- SONU 2 INCt SAYFADA -

ihracat 18. Raif Karaden · z 

Hatay zaferi münasebetiyle, pazar gü
nü saat 17 de Halkevinde büyük teza
hürat yapılmıştır. Saat on yediden iti
baren Halkevine başlı yan akın saat 17 .30 
da azami haddini bulmuştu. Partiye 
mensup teşekküller mensupları ve mü
nevver bir gençlik kitlesi bu münasebet
le Halkevinde tezahürat yapmıştır. Baş
ta C. H. P. vilayet idare heyeti reisi B. 
Atıf İnan, İzmir mebusu B. Nazmi İl-mevsiminde 

--~ Dün şehrimize geldi ve inhisarlara 
İnhisar müesseseleri- ait müesseselerde tetkiklerde 
nın rolleri mühimdir 

...J'.u OCAKoCLu bulundu Kültürparkta inhisar 

...,ümrük ve inhisarlar Vekili Bay 1 
Raif Karadeniz dündenberi lzmirin 
llıiaafiri bulunuyorlar. 
Bay vekil, son günlerde te~kilat ka
hltnunun hazırlanması, Bira ve Şara-

lıın Ucuzlahlması meselelı:ri üzerinde 
t "tnmiyetle meşgul olduklarına gö
t~· bu seyahatin de bu üç mesele ile 
~akalı bulunduğunu tahmin eyle
llıek mümkündür. 
lı F' akat bu demek değildir ki her 
h angj bir Vekil, seyahatinin sebepleri 
at
1
icinde önüne çıkacak işlerle meş

Rll olm az. 
t Biz de bu fırsattan istifade ederek 
1 R~ bölgesinin bazı iktısadi mesele
'tı .. ak i Uzerinde bir defa daha durm 
•teriz. 

pavyonuna da uğradı 

• 1 lnlı.isarlar Vekaletinin aldığı ve 
""I • Bay Raif Karadeniz inhisarlar müdürliiğiinc girerke1\ 
Iİ c;ııı:ı kararlarla Ege iktısadi bölge- On gündenberi Jstanbulda Vekfilet 

8 ftddetle alakadardır. Cünkü lnhi- müesseseleriqi tetkik eden gümrük ve 
ilkt llıaddelerinin mühim bir kısmının inhisarlar vekili B. Raif Karadeniz dün 

llıaddesini Ege bölgesi yeti~tirir. sabah Ege vapuriyle şehrimize gelmiş
ReJ~erçi inhisarlar idaresi Devlete tir. Vekile hususi kalem müdürü B. 
tij ır temin eden müesseselerdir. Bü- Hüsnü ile Türk Limimted şirketinin 
~ tı dü•ünceleri Devlet bütçesine teknik şefi B. Celal Umur refakat et-

~tnl derecede faydalı olmaktır. mektedir. 
•, akat bazı lnhisarların kurulusu- Vekili hamil bulunan Ege vapuru saat 
~a· . 
Q(;~dıt kanunların esbabı mucibeleri onda limanımıza gelmiştir. Vali B. Et-

-

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

Ziraat 
Vekili Istanbulda 

beyanatta 
bulundu 

Bu sene mahsul 
gayet bereketli 

olacaktır 
---· --

Buğday liatler inin 
yükselmesine sebep 
yoktur. Zeytincilik 
i~lerine büyük ehem
miyet verilecek tir" 
İstanbul, 24 (Telgraf) - Ziraat ve-

kili B. Muhlis Erkmen, refakatinde 
Vakıflar umum müdürü B. Fahri 
Kiper bulunduğu halde saat 11 de 
Çanakkale vapuru ile şehrimize gel
di.. Vapurda karşılandı .. 
Vekil beyanatta bulunarak Antal

ya ve İzmirdeki tetkiklerinden mem
nun kaldığını, muhtelif mıntakalar
·-- SONU 3 üncü SAHİFEDE -·· 

ilk Uzüm haı~ en geçirilirse, orada görülür ki hem Aykut, lzmir kumandanı Tümge
llcı •tı saP.lığını koruma memleketin neral Rasim Aktoğu, gümrük baş müdil-
~if~ja~ı inkisafına hizmet eyleme va- rü B. Seyfi Geydin, Inhisarlar baş mü- 1:r---
'<!;ı~~ı de bu teşekküllere tahmil dürü B. lbrahim, gümrük ve Inhisarlar Dün Menemenden 

L. ış bulunmaktadır. teşkilatı şefleri, gümrük muhafaza ko- 1 • ld 
buİlııatta layıhalarda böyle bir kayıt mutanı gümrük motöriyle Ege vapuruna zmıre getiri i 
" tıııı ] b ] gitmişlerdir. Vekil, aynı motörle güm-u,,.1 amış o sa i e, rejimimizin -1:r--

, et 'l'k rük salonuna gelmiş ve kendilerini se-
~eaet .ı vasfı bütün devlet mü- ıam1ıyan ihtiram bölüklerini teftiş et- Borsa idaresi, bunu 
1~at . crıne bu meyanda inhisarlar _ SONU 2 İNCi SAHİFEDE _ Inhisarlar vekili Raif Karadeniz motörde getiren müstahsile 
~ııııhtıne d~ i~tı~adi m~;-~ularda na- takdirname verecektir 
llıi! ~dc~~zıfesını kendılıgınden tah- s d k f ı k Menemen kazasının Beler köyünde 

i' l'utiin Ü ·· 1 . k "h' amsun a ı• ı·ncı• e aA et müstahsil Mehmet Ünver tarafından ye-
·~taca • zum, ncır ço mu ım tiştirilen, senenin ilk kuru üzüm mah-
llıadd ti ~addelerimizdendir . Ayni sulil İzrnire getirilmiş ve borsaya arze-

llıiky e erı de inhisarlar idaresi geni• J d h 1 b h k d J dilmiştir. Bu üzümlerin sdhibi olan Ça-
b;, 1ı11jta satın almakta ve mamul m at eyet eri sa a a a ar ça l Ştılar kaloğlu hanında komisyoncu B. Hıfzı 

l~ı: ~e halka satmaktadır. Menemenli dün bu mahsulü borsaya ge-
~.tlat 'du maddelerin alımında lnhi- C b d . / tirmiş ve borsa idare heyetinin tetkiki-
oii]llcs'ı ~~esinin rolü. Eo:e iktısadi , arşam a OVOSl Ve emır yo U S'J altındadır ne arzetmiştir. 
lıai~ h 

1 I ıçın hayati bir ehemmiveti Samsun 23 (A.A) - Gece sabaha ka- Çarşamba ovası köyleri arazisi su al- Üzüm, borsaya arzedilmediğinden bit-
~~"a~: un~ueu gibi Devletin tediye dar devam eden şiddeUi yağmurlardan tındadır, Bu köylerle irtibat kesilmiş tabi bu mahsul üzerinde satış yapılma-
llv;;k .~<'sı iizeri:ıde de tesirleri hasıl olan seller, şehrin münhat ve sahil gibidir. Safrada seller kasabanın mütc- mıştır. Mahsul ergindir ve iyi kurutul-
~ tıır. 1 kısımlarını istila etmiş, caddelerde ve addit mahallelerine kadar gelmiş, evle- muştur. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 

llıUdahanında ve yerinde yapılan sokaklarda kaldırımları sökmüş, bir çok rin içlerine kadar girmiştir. ilk mahsulü yetiştiren bu gayretli müs
~~tı llı"aleler, bu maddeleri vetİ•tİ- evlerin alt katları su içinde kalmıştır. Terme çayının taşması ile bu kasaba- tahsile borsa idare heyeti takdirname 

..._ ~··~h,:ıı •• ;n ,.;; ,.:;~;; ";;J-lijrdü- lmdat heyetleri sabaha kadar Hizımge- nın karşı mahallelerini su basmış ve su- verecektir. \ 
lf~ l' 2 t ·et SARll"f:J)F. _ len yardımlar için her tarafa koşmuş- !arın Terme köprüsü altında beş metre Yeni mahsulün bereketli olmasını ve 

ICIU O~A OGL tur. - SONU 7 İNCİ SAHİFEDE - müstalı~ile refah getirmesini diler.iz. 

Halkevindc Hatay lıayramı1'ı kutlulıyanlar Atatürkfüı hatırasını ayakta saygı 
ile anarlarken 

B. Ali Çetinkaya 
Inciraltına vapur işletilmesini ve rıh· 

tımın belediyeye devrini esas 
itibariyle muvafık buldu 

Ali Çeıinkaya dün fociraltı pldjlannıı gelirken 

tl'ç gündenberi şehrimizde tetkikler de bulunmuştur. Sergi sarayını, hayva. 
yapmakta olan münakalAt vekili B. Ali nat bahçesini, kapalı atış poligonunu, 
Çetinkaya, evvelki gece saat 12 de Ba- yeni yapılan müzeleri tetkik eden vekil, 
lıkesire müteveccihen İzmirden ayrılmış reis Dr. Behçet Uzun verdiği izahatı 
ve Alsancak garında teşyi olunmuştur.. eh.mıniyetle dinlemiş ve bir müddet 
İzrnirdeki tetkiklerinden iyi intibalarla ada gazinosunda istirahat etmiştir. 
ayrılan vekil gayet memnundu. B. Çetinkaya Kültürparkta bulduğu 

Münakalat vekili pazar günil refaka- eserin işittiklerinin fevkinde bir başarı 

tine belediye reisi Dr. Behçet Uzu ala- olduğunu söyliyerek reisi tebrik ve tak-
rak Kültürparka gitmiş, uzun tetkikler- - SONU 4 'ÜNCÜ SARİF'EDE -

In?irıı!tı plajlaruıda Çetinkaya belcdi11e rcıs.mıı ı.zahatını ctinlcrkc" 
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ŞEHiR HABERLERi 
Iran \B. Raif Karadeniz 

YAZAN: 
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1lhracat 
mevsiminde 

---'-tr---
inlıisar rnitesseseleri· 
nin rolleri mühimdir 

--tr-
- BAŞTA&AFI 1 İNCİ SA.BiFED& -Fuarımıza resmen 0 .. h . . td· . h. I Un Şe rlmlze ge 1 ve ı n ıs 12 r ara 

V k J" •d• J Ü D • d • t • k d• ~ ğü gibi piyasanın sağlamlığını temin 
1. azı .• şte ümr ı suya iişm ştii.. ışarı a iŞ ıra e ıyor •t •• 1 d tetkiklerde bakımından da dış sabşlara müessir 
OnU bekliyen, Ümıt eettİğİ SeVgi/i Jeğıf, hiç fran konsolosu dün belediye reisi Dr. aJ mUeSSeSe er e olmakta ve dolayısile de memlekete 

tanımadığı ihtiyar bir bohçacı kadındı :!1t!n~~U:;!::ı!:rrzii~4!: bulundu Kültürparkta inhisar :~~-dövizgirmesinitemioey· 
- • men iştirak kararını bildirmiştir. p a V \1 0 O U 0 a da U gw r ad 1 Eğer meseleye yalnız ticari bir 

Sabaha .kar§ı bir az daldı .. Ve her 1 Esasen tehlike ve güçlük olsa bile Fuar komitesi, inşa halinde bulunan J . zihniyet haklın olursa inhisarlar ida· 
zamanki vakitte uyandı ... Delikanlı kimin umurunda ... Mehmet Akileye daimi sergi sarayında İran devleti için - BAŞTARAFI 1 fNCi SAHİFEDE - gıderek başlıca Kültürpark milessesele- · · f t ı___ u · bir 

· · • • tle r-'L•- lar rcsınm ırsa DCKJemesı. en ucuz 
ne kadar geç yatsa uyanma zamanını kavuşmak için kendini ateşlere at- geniş bir yer ayıracaktır. Iran pnvyo- miştir. Belediye reisi, vilayet erkanı, rığnı zıy~rc ve ll.UilC)ar pavyonuna fiyatla mübayaayı yapmak imkan· 
§8prmazdı... mağa hazır bulunuyordu... nunda teşhir olunacak eşyalar ynkında Parti başkanı ve müessesat müdürleri u 1ramhis~ ır1 • . h . lannı araştırması iaıp eder. Fakat 

O d h ki -~ · D l"k l h k" "b" " İzmire getirilecektir Vekili pasaport binasında ı. .. -ılamıc::lar- n ar ar pavyonunun yeru çe resı _ . . • ..b 
gün e er zaman Ku.n vazı- e ı an ı ar zaman ı gı ı, o gun, · dır ACU.:? :r hakkında dekoratörlerin verdiği izahatı bugun dış tıcaretur.ız serbest mu a-

fesine gı·tti.... -'--m üstü eve döndü... Sabahki -•- · d J d D l t ha-
~ • • B Ra"f K d · ız · d "' d dinliyen B. Raif Karadeniz bu pavyon- e e esaSlna ayanm4yor. eve 

Y:enİN>Tİ Ocagı-mn hcsaplannı ve dalgınlıgv ına, zihnen bir perişanlık D c <l Q · ı ara enız mır e uzun mu · ' • al b"l · · · b" Ok 
s-- t y ~ f det kalamıyacakları i"in istirahat bile da Bira satışı için ayrılan kısımla bil- nce m sata 1 ~emız ıçın ır Ç 

bazı mühim k;.!yıtlanm ihtiva eden içinde olmasına mukabil, akşam eve f . ev e z u et . k d - ~ 1 b "'d" hassa alakadar olmuştur devletlerle hususı anlaşmalar yapt• 
defterleri açtıgı" sırada kendisinde o avdetinde gönlünde büyük sevinç Sıhhi v,.-~..,etı• mı.vere ogru ar ar aş mu ur- • T d. · • ld cd 

..... ., lüğüne gitmiş ve inhisarlar teşkiH\tını inhisarlar idaresi pavyonu bu sene, Y?r. e. ı!e mu~azenesını e e e-
gün biç bir İ§C bakamıyacak derecede seziyordu... lfG~et müsaittir teftişe başlamıştır. Vekilin verdiği direktif üzerine daha bıJmek ıçın tedbırler alıyor. 
bir fikir pcrİ§anlığı. bir dalgınlık bu- Mehmedi~ duyduğu ~".'i~ç o ka- Bir miiddettcn beri rahatsızlığı endişe Baş müdürlük binasındaki bütün ser- cazip bir şekil alacaktır. Yalnız biz değil, bir çok devletler 
lunduğunun farkına vannışh.. dar taşkın bır derecede ıdı.kı b~~un uyandıran Kızılay cemiyeti reisi doktor ViSler tetkik edilmiş ve muhtelif servis-- Vekil pavyonun her yerini, üst katta- ihracata prim bile veriyorlar. 

Eline bir tüdü kalemi almak ~ başkaları tarafındttn farkedılmesı ım- Cevdet Fuat Özyann slhhl vaziyetinin lerin çalışmaları hakkında tetkikler ya- ki gazinoyu da gezmiştir. Dünya iktısadi durumunun böyle 
miymdu ..• Zihninde hep o hayal.. kansızdı... iyileştiği memnuniyetle haber alınmış- pılmıştır. Vekil her nokta üzerinde ayrı ALSANCAKTA lcarma karışık bir manzara arzeyle-
Acaba bir daha rasthya bilecek miy- Anası, Türkan. hatta Zerafet bile. tır. ayn m~gul olarak çalışmaları daha eyi B. Raif Karadeniz saat fiç ibuçukta .:fiği bugünlerde Devletçi bir rejimin 
di>.. ondaki gavri tabii vaziyeti derhal Belediye reisi Dr. Behçet Uz dün Dr. randıman vermesi için bazı direktifler Alsancağa giderek şarap fabrikasını ge%- müesseseleri yalnız ticari bir zihni· 

Bu pek zayıf bir ihtimal idi... çakmıslardı... Ce\'det F. Özyan evinde ziyaretle bir vermiştir. miş, şarap imalalhanesinde çalışmalarla yetin esiri olamazlar. 
Hayatta ancak bir defa ~örülen Türkan: buçuk saat göriişmüştür. Saat on bir buçuğa kadar baş müdür- hazırlanan §araplan gözden geçirrniFJr. Devlet müesseselerine düşen va• 

tatlı bir rüya gibi, artık bir daha ona - Ağabey, dedi... Saba\\H c -*- lükte meşgul olan Vekil refakatine irihl- Bundan sonra Vekil tütün deposuna git- iifc, behemehal !İ.ç piyasada nazımlık 
tesadüf cdemiyooeğini düşünmesi, somurtgan vaziyetiniz ne idiL Ma- B• T •• k • sarlar baş müdürü B. ibrahimi alarak miştir. vazifaini yapmak, zuhur edebilecek 
ddikanbnın gönlünü derin bir endi§e şallah, şimdi s;.,j tamamiJe değ;şmj.. ) r lJ r g e 0 C f Türk tütUn Limited şirketine gitmiş, Alsancakta tütün deposiyle sigara fah.. buhranlara karp fiyat fedakarlığı p-
ve ıstırap ile doldurmuştu.. oörüvorum ... Bunun sebebini anla- Belcikada müstesna burada teknik müdürü B. Celal Umu- rikasm~ bir. saat ka~ kalan~- Raif .,arak piyasayı tutmak ıre bu yo1la 

Öğle zamanına doğru bir kadının tın cf a bari bizde sevinelim... • run müessesenin çalışmaları, mübayııa- Karadenız. :sıgara fabrikasındaki ~ .:fıs piyasalara karsı piyasamızı ntÜ" 
gelerekkendis1ni.-.~r.l.::..nıMehme- Zcrafet söze kanştı: bir muvaf fakıyet tı, tütün satışları hakktnda verilen iza- malan pek beğenmiştir. a r ___ .ı ___ ._ 1-1- te • ---''-dö-

r-o· ~l Tr 1-"1 d"" b .. LL.. ~U :L.. a:raa CQCl'Clt men\ ~~ gır~ 
de haber verdiler. _ ScbCbi ne olaC8k ayo1L. Şim- k d hatla al!kadar olmu~ur. veıuı saat ort uçua.ı. Vüöyet.e, ·1"1- • miktannı arttınn km 

Delikanlı, birdenbire derin bir dı" ·o··yt·-em ym· e bana danlacak- azan l Vekil bilhassa ~1enen tütünleri tetlcıK: mandanlığa ve belediyeye gideTek zı,.. vızNct k" _ _!!:ı_ 1 2:__~_ "1ar "d .• 
g ..... d k 1 il l"-'ı... d o\ t1 rd bul tur e ım mazıa.c 11nlllRlr ı arcsı ümitle sarsıldı .• Bir kadının daireye sın}... Brükselde münte- e ere tütün satış an e a at'.a ar - re e e unmuı • • ----'- _ _ ek •. •. 

· Le So" muştur. B. Raif Karadeniz depodaki tü- inhisarlar vekili l.mılıpalasa misafir ~ :wscıl;;A tutun ve ger uzum ~e gelerek onu araması, f';mdiye ı___ı__ Tu-r'-"'n·. §ll' ır gazete! - b 1anna d +.at 
~ KB tünlcrin muhafaza usullerini gözden ge- olmuştur. Bu :sabah saat yedide motÖıl'- 'D~ır sa s zamarun a yap~-

asla vaki olmamışh .. Bövle bir va- - Aman, dadı.. Söyle ... diye ııs- üniversite imtihan ~rerek lzmirde mUhtelif firmaların ve l le Çamahma giderek tuilaaa tetkikler- müdahaleler çOk faydalı olmus ••. za-_ 
•ı"yetle birincı· defa o'- --1

- ka-=·1a~gı" rar •tti"... lan sütununda gen· r cctikt J ba 
«- uuaJ[ J'!ll .. Lı '- kump~nyahnn tütün mübayaat rakam- de bulunacak, öğleden :sonra gümrükte manı g en sonra a ınmış mu 
· · b. kla L ---b - Z f Y K" · b bir vatnnd:ısımızır ı ka 1 h" b f d ıçın ır az şaşırma oera er mup- era et - oo... ımsenm avı ı Bcl "kada • . luı ları hakkında izahat tı.lmıştı.r. tetkiklerine başlıyacaktır. Vekil Çar- v~ rar arı ise ıc ir av a verrne-
hem bir sevinç <!ahi sezC';üi halde be- yüzüne vurulmaz ... Hem bak, Meh- çıda =dı- FUARDA şamba günü Ege ile Istanbula dönecek- :311--ten başka zararlı da olmuştur. 
men yerinden fırladı ... Fakat yazık. met bev aman sövleme dadı Clive yü- ~:ek b' ~ Inhisarlar vekili oradan Kültürparka 'tir. İhracat mevsimine girmek üzere 
işte ümidi suya düşmüştü .. Dıctarcla, züme bakıyor ... Ne dersin M'!hmet ~~. , tik :ll'dmı:raı bulunuyoruz. 
k la ka .. - d beki" be ·· ı· · ·.,. ~ e ny e e T ~ d B 1 J 1 ış nm pısı onun e onu _ ıvetı. v soy ıyevım mır .. . tedir. 8 . u··ıu·· n . t • eyne mi e vaziyetin emniyet "e 
ummadığı o muhayyel sevpjli deö-iJ, Mchmedin annesi: Bu habere nau 1 r Si r e 1 n e '-'uzursuzluk içinde bulunuşu tered· 

hiç tanımadığı ih~var bir bôhcacı ka- - Zerafet yine bakalım ne ceva- ı'all Bclçiknda tahsilde bulunan gençle- ..Jfü ve şilnheleri artbnvor. 

d~ndı ... Fakat bu kadının e5rarl"nctiz hir yumurlıyacaksın?... Eğer her ı-imizdcn Faruk Eremin üçüncü hukuk Çalın an para zarfları Bu sartlar altında dıs ticaretimizi 
bır tavır takınmast ve yanına yak1aR- zamanki gibi münasebetsiz bir ~ey doktorası lnıtih:ınını mU\raffakıyetle bi- =lailendiren meseleler Ü~,erinde daha 
mak icin Mehmede man:dar işaretler söyliyeceksen ağzını sıkı tut ... Sa- tirerek ·Büyük imtiyaz• derecesiyle hu~ '-'assa ve daha hareketli olmaınıt 
de bulunması delikanlının sö~en kın söyleme, diye hizmetçiyi haş1a- kuk <loktonı unvanını kazanmıştır. kısmeıı bulunmuştur 'azımdır. 
ümitlerini yeni bastan canlandırdı. dı... Belçikalı ve ecnebi tahsil arkadaşları Bu hassasivet ve hareketi en kuv• 

Siyah bir ycldirmenin altında can- Zerafet bu suretle geveze]:Jderde arasında '.I1ürk gençlWnio istidadına vetli bir s ekilde gÖsterebilecek oları 
lı bir muamma şeklinde ~örünen ya'!- bulunurken, Mehmet, derin b1r he- parlak bir misal olan bu zeki ve değerli ·fa inhisarlar müesseseleri oldu<Yunll 
1 k Kordon istik~metinde Dudu :sokağında bir kapının yanında 580 aded para zarfı ·· 1 · _, b 1 ı adın Mehmedin yaklaştığını gö- lecan ve korku 11eziyordu... Acaba gcncimiı.i tebrik eder, hundan sonraki '"Tore zmırae u unan Cümriik "e 

k h d ~erli ürünler tütün şirketinde büyük bir bulunmuştur. Bu zarflar içinde ele ge- t ,__. la .._, ,_.1. h j_ rünce elini koynuna götiirüp oradan sırrını öğrenmişler miydi?... Tem iz mcslc ayatm a da kendisine en bU- T\msar r vex:ı ımizin i racat mao-
pkardığı bir kağıt parcasım ona bir ruhlu genr yüzünden bir •ey an- yük muvaffakıyetler dileriz. hırsızlık vakası olınu~r. Amelelere çen 2200 liradır. Bu suretle halen gaip- ~elerimiz üzerine tetkiklerini te'Vai 

-P :ı: tevzi edilmek üzere 1881 aded zarf içine te 1290 zar.f içinde 5257 liradır. 
uzattı .. Ve bu kağıdı Mehmedin al- lamnsınlar diye gözlerini yere tevcih ı· R l'lt'M"'7nı; · o:ylemesini istemek nek yersiz bir ta-

~---u~ yerleştirilmiş olan 7481 !lira eamekfuılı Hariçten bu müesseseye hırsu: girme- t 1 C k .. 
ması üzerine. artık baska yapılacak etti .•• Ve tela!pnı, korkusunu gizle- Av bir dolaba ycrl~tirlimişti. Mzçbul bir '"Tl savı amaz. iin ü yapılacak ınu-
b ... k ı d J"k ı k .. 1 k ~ ..... ~ •r sure~tc ya~alandı diği kanaati hlkimclir. Esasen vem.c -' haleler· . d da ır ışı a mamıs ve e ı an ının en- mege <"a ışara : el camekanlı dolabı tornavida ile taonrik -ı ın yerm e ve zamanın 
d . b I' S beb B ödemi .. in Bezdegüme köyünde 3 ya· ""J·· da da d · kasa dke _,,_ Jab"l · · • b .1 • a· isme azı sua ıer sonnaSlndan ihti- - evincimin ıfte i... u giin " ederek kilidi açmış ve paralan almış- o sın emır mevcu n para.uı- o ı ..,.. .. .,, '"'" 11 T"l'"v"'n , .. .,,.., ı-
raz etmiş olmalı ki derhal oradan müftil bizim ağaya haber göndermiq. şında Yusuf Çalılı adında bir çocuk, dı· tır. rın herkesin görebileceği idi bir dolabın HAKKI OCAKOOLV 
uzaklaştı .. Ve yakındaki eokağa da- Y,e dün ak~mki lıadisede 1TÖsterdi- vnrda aalı duran ç,iftenin yere düşnesile Keyfiyetten haberdar edilen Izmir za- içinde bırak~ olması ~p~eyi mucip 
1 k '-- '-- 1__ çıknn kurıundan ağır surette yaralan· L f • • 
ara !IUlytpwua garıştı... ğim yanı.rlığı anlatmış... Yen içeri hı tası derhal tah1dkata girişerek mücs- olmFJtur. Fiiller ehemmiyetle takip 0 Z 3 D Z a e r 1010 

_L k mış ve tedavi altına cılınmıştır. 
Mehmet şaşırmış kaJmııb. Ne bir ağası beni yanına çağırarill. bir ço scscde tetkikat yapml}. bu müessedeki edilmektedir. 

kelime aöyliycbilmif, ne de kadını iltifatlarda bulundu... - *- · 16 IDCI yıldönÜmiİ 
tevkif için ufak bir harekette, bir işa- Müftünün kızlarına karşı yaptığım Köy mekteplerinde Polıse rüşvet verilır mı? - BAŞTARAFI 1 tNcl SAHİFEDE -
rette bu1unmağa muktedir olmu!tu. yardımdan ötürü Ocakta tefeyyüzü· vazife alacak lar halkı tarafından sık sık alkışlarla ııresı1· 
Elinde kadının verdiği kağıdı tutarak, me delalet edeceğini sezdiğim için. M "f kA • _ • • mi .. , •• Her zafer --Unünn tesid ederlcell 
b • _dd • 1 __ 1d • b . . d" aarı ve ·aleti koylenn mektep vazı- Ik• b k 1 •• ~o.u. 6

"' ır mu et o vazıyette ~ ı.. ışte una sevınıyorum, ıye cevap t d · d · h d L "" 

Yavalt k d" ld" o rd" yetini tcibit ederken bu mekteplerde va· ı sa ı a 1 ruşve aıma erın eyecan uyan ıran 'uaı--ı 
,. yavaş en ıne ge ı. va- ve ı ... Lozan munhedesiıün kıymet ve azameti" 

Z"ıyette bı"r"sı" ta_, fı d .. .. ld ·· - ·· Meh t d w •• 1 · d zife alacak öğretmenler hakkında yeni 1• ı •Ö n an goru ugu me ogru sov emıyor: u... ni de tam ve şuurla bir karre daha ta .... 
t kd"rd b I h" d b" k O .. y . . .. · bazı hükilmler tesbit etmiş bulunmakta· ı k }{ ı d ı 
8 ı e, ununa ey m e ır ta ım gun enıçerı agası onu yanına ~.a- a ır en ya a a 11 ı ar dir cy1emiştir. 

dedikodular husule getireceğini dü- ~nnadığı gibi, müftüden ağaya böy- dır. .. . .. v . . v· Bu _yddönüm'ü münasebetiyle pıırd 
şünd- KA- dı d .. rd .. k k l b" h be d l · f S k l Koylcrın ogretmen ıhtıyacı cgıtmcn· reisi Abf inan tarafından Reisicümbllf 
du 

u.. agı u u oynuna oy- b~ ır . a ttr kae lage mMemh ış ıt... ı. ışı.~ !erle giderilirken bir yandan da daha l-
.. ır vazıye e · n e me , sevıncı- Iunir zabıtası dün akşam gayet mü- tiyorlar. tsınet Inönüne sureti ~ıda yazılı te 
Oda•ına do·· ... erek geçti," • • h k"kA beb" · ktı k fazla tahsil cörcn gençleri ve öğretmen h" , . .l raf göndcrilmictir: ., •• yerme nın a ı ı se mı ça rrnama ım ve entresan bir rüşvet cürmümeş- Bittabi ke_y.iyet zabıtaya aksettirili- .._ 

Oturdu k d . 1 b"" l b" 1 d okulu mezunlarının köylCYde vazife ala- h d Jç ve dış hasımları vr>re seren, ınaıct1.' ·· ma sa ur e oy e ır masa uy ur· u u yapmış ve suçlular tevkif edilmiş. yor. Bn. Şadiye tnr.afmdan hazırlanan - ı -
iste artık onu okumak sırası gel- ma;ra mecbur olmuştu... bilmelerini teşvik maksadiyle hükümler lir. ve numaralan tesbit edilen 2 nded elli- tfilii yenerek millete yeni bir yüJtselij 

mişti .. Kajlıdı cıkard?. Açtı. Sevinçle Fakat Zerafet duramadı ... B;.den- konmu..~~ _ __ Namazgahta Azizler sokağında otu-ı şer liralık alakadarlara verilmek üz.ere yolu açan büyük zaferlerin şerefli kal>" 
kansık derin bir merakla onun ihtiva bire fırlatılan fiske taşı gibi ortalığa Bu .hukumlerc gorc ogretmenlCT daha ran, esrar kaçakçılığı :sabıkalı1arından emre müheyya bulunduruluyor. Bu sı- ramanı ve tarihin her devrinde ustOD 
ettiy i satırları gözden geçirdiği sıra- bir laf savurdu ... Ve hayret uyandı- kısa hır zamanda kıdem zammı alacaklar. küçük Hasan, evinde serbestçe esrar roda Bn. Şadiyenin bulunduğu evdı:: 3 yaşamanın verd iği asaletle ün alııtıf 
da, Mehmet kalbinin S?:Öi?sünden rncak derecede tuhaf bir tesadüfle aynca muvaffakıyet göstCTenler de tak· içirtmek ve esrar satıp yapmak üzere zabıta memuru giz.lenm~ bulunuyordu. TUrk milletinin vakur mümessili oıars" 
fırlıyacak derecede bir şiddetle c-.arp- tası gediğine isabet ettirerek Meh- dirnamc ile taltif cdiJeceJc şehir mektep· zabıtaya verilmek üzere 100 lira ~vet Parayı almak için bu eve gelen Refik karşılandığınız ve dinlendiğiniz r.,oıaı> 
tıg-ını "'"'Z ekt "d" E t l med. 1• ,.0 k .. k""l b" · t ka ferine bilahare tercihan nakledilecekler· taklifiyle ""·-1--ıyor. ve kardeşi Mustafa paraları alınca giz.le- sulh 'konferansında, Türk varlığı için..,. 

er m e ı ı . ve • yanı ma- "" muş u ır vaZJye rşı- ,.._.~"'i k tah kk k ttif' 
ınışh. Bu kaöıdı Akile gönderiyor- sında bıraktı... Zenci kadın, ırkın- dir. Esrar ~kçılığından sabıkalı Refik nen polisler meydana çıkarak kendile- nıttığınıı yüce mev ii a u c {I, 

d B d l ve katilden sabıkalı Mustafa, kürllk Ha- r ini yakalıyorlar. Suçlular dün akşam mlş olmanmn on altıncı yıldönUrntlJ11 u. evaz kağıdın üzerine karo-acı~ an u mu m uyacak bir ferasetle dedi . .. . ..... ................ . . ........ .... • ~ li 
11 

1i b eh nçıe 
b ki • G I / G · .:1 f • sanın evine giderek refikası Bn. Şadiye- mahkemeye tevdi ve tevfik edilmişler- parti · lzmir i er en iç · ir t eyY .ı UTP'acık 0 ibi İntizamsız bir sekilde : =. e l!n er, ıoen er:. t 'd d" 1 B ·1 d d i .:(ııoe "' den ... b tay ilmek ·· 100 li ı. d' esı e ıyor ar. u ıvesı e en e sv . l · h I M h · S kı M"'h"" ,.__ •••••••••••••••••••••••n•••••11•••rr•••• ,._ ı a ver uzere ra ..,. ır. ı..O• yazı an sıya yazı ar, e mede o - a n... u u sana JUZtru ver- T k t ı B R ı 14'..:e~- s h caerek bnılrln vefa -dolu gönlünde .., ~ ·· . k · · o ·a say avı . eca ~·~!\en, ı - "'' 
gece SulevmanıvedPlci koııağın bah· me ıstem~ın?... h" ··r .. B F ,.ı E A U R L & D A B En ... E yük varlığınız için tazelenen saygı ~ • 1 ş·· h • b" ~·v· . • ıye mu ettışı . erJOun rey ve y- .a • verı ge 1~ 
çe•D""'""ı·ı~e mi ~lk'n~. teklif ediyordu. - ·1 uzo esfız, b ır ~Y- hıgı ıçbn~ dl: dm sulh hakimi B. İbrahim Kısmeti İs- A- sevgi hislerini arz ile bahtiyarlık dU 

• urnn ı ı once, bunun h;r ha- <n, era et u sozu ma aza ır 8 • ta b 
1 

. . 
1 

d" v .-.0811 yangını icra mua'rin hüimi B. E.nveri qeye nm. 
k"k ]d " d · "f l ak M-ı__ _ _] .__ı_ n u 8 (;ıtm~ er ır. Urlanm Indiz deresi mcVkiinde bir or- adliye vekaletince lzmir sulh ceza ba· ı at o ugun a hır az t~eddüt et- ti e om ve e.r.mcae LW(ılmak M '"I'-• ··r .. B H d' N --'· .c. R P . l~ 

VilAyet idare heyeti re"il' · 1---d"I - J • • uuuye mu ettııı · am 1 aIIIJ& man yangını çık.mı_~ ve iki saat devam et- kimliği ealahiyeti verilmiştir. Bugünden tı.. mf!\IQ5a 1 c soy emışti... c- z· t b k -r . 1 • d • 1 
Acaba rüyamı görüyordu} Fa- Baska zaman olsa, delikanlı buna B urz~e Dıraa dan ~ı mhuldettı~ ennl ~ tikten sonra .öndürülmüştür. Zarar cüz· 1 itibaren ııulh cezada vazifeye başlıya· 

·· • • .• 1 . ıya ever ey &Kan u an gc mıı· •d· ı lc.t 
kat hayır .. f ste uvanık bulunuyordu l'llç ehemmıyet vermez, gu er. ıreçer- 1 d" 1 ar. ca ır. . er ır. 

Vaziyetin bir hakikat oldu~nu isnat di ... Fakat vaziyet nazik ve Zerafe- --------------
eden !kağıt ise gözünün önünde du- tin u lu orta savurduğu bu laf gencin 
ruvordu.. ~zlemek istediği en can alacak bir 

KB.fut da Rece yansından sonra noktava temas c tmis bulunuyorrtu .. 
saat altıda gelm~i bildirilivordu. Ko- Mehmet hemen ilgilenerek Zera-
nağın arka cihetine tesadüf eden bah- fcte itiraz etti: 
çe kapısı acık bulundurulacaktı. Ona - Öyle laf söylersinki ... S özünün 
hafifçe dokunmak kafi idi ... Mehmet nereye varacağını hiç hesap etmez 
bu suretle bahçeye girecek ve orada daima saçma sapan söylenir durur
Akilenin gelmesini bekliyecekti. '!Un ... işte, buna açıkça bo§ bağazlık 

Aralannda bir mülakat vukuu derler .. . 

Vefat 
Girit Resmo eşrafından Hacı Bekir 

oğla bay Raydnrın dün gece Karan· 
tin:ıdnki evinde \'cfat eylediği haber 
a1mmı~. 

Cenazesi bugün saat 12 de Karan
tina tramvay caddesinde 738 sayılı 

vindcn 1rnJdınlarnk Karantina cami· 
inde namn-ıı kılındıktan sonra Kok· icin İşte Akile her şeyi düsünerek tat- Zerafet - Sözüme kızdın mı 

bik kabiliyetini tamamile haiz ko'·w Fenamı söyledim?.. Yoksa bir lıcn nsri mczarbğına ?e"nedilecektir. 
ve basit bir plan tertip etmi~ti .. Bu «;eyhülislam damadı olmak istemiyor Kederdidc nilcsinc beyanı taziyet 

planın icrasında hiç bir güçlük, hic 'llusun? ... , •'•cv-lcr-iz •• •••••••••••a• 
hir tehlike görünmüyordu... •• Bİ'J'MEDİ -

. . . . . -- ~ . . . . . , - ' • . , 
... Şehir Gazinosu 

Her Akşam 

Caz ve Klasik Müzik 
İzmirin emsalsiz gurubuna modem bir bahçenin yeşillikleri arasında 

seyretmek ve enfes mezelerle buzlu içkiler içmek için !'egiıne yerdir. ._. ' .~ ,ı :·. . . . ·• 1 • ... • • • : 

ATIFIN~ 

···~ ············ ············· ············· ~ 
~ Evlenme i . .~ ... ~ 
: hmir bal-os1mmı deicrli aflJP- : . . _ .. ~· 
: rından bay Cemal Çançar ar~. i 
: .... r: .•.• ba an rett' . 
: DllZID cumar~ gunu y • : 
:,an Yuki ile ~ t.~lcome d.airesill" ; 

do akitJcri icra lalmmıştır .• Metli" ; 
:.imde yalnız aile e.fradı bulUJIJl>aıf i 
\'e pazar günü genç e\•liler baWJ! . " scyalıntıne çıb.,nışlardır. a}ıJlti 
Haber aldı!!unıza göre bu scY : 

o • " 
bir buçuk ay devam cdeccktır.. : 
K lan · os··"' pt~: nru ucnı yuvaya so ~ • 

~ ,e\•,. 
Ye saadetler temennisiyle genÇ : . . 

: lilcri tl'brik ederiz. ••••••' ' ; .......................... , ..... . 



Londra hususi görüşmeleri 
lngiltere-Almanya arasında siyasi bir 
anlaşma maksadına matuf değildir 

Londra 24 (Ö.R) - Avam kamara-
&nıda Alman mümessili Volte ile Ingiliz ı « 

ticaret müsteşarının görüşmeleri hakkın
da sorulan suallere cevaben başvekil B. ! 
Çeınberlayn şu izahab vermiştir: 1 

«Bu görüşmeler esnasında beynelmi
~l ticaretten bahseClilmiş ve beynelmi-

1 
l enuıiyet ve itimadın iadesi lüzumu 

iİıerinde durulmuştur. Ingiliz müsteşarı, 
.ı\lrnanya bir sulh yolu takip ettiği tak- ~ 
dirde, şimdiki ekonomik rejimden nor- f 
inal bir rejime geçmesi için intikal dev
l'esinde kendisine yardım edilebileceğini 
töylemiş ve Almanya, beynelmilel kont
l'ol tahtında, silllhlnrm tahdidi esasına 
lfurak ettiği takdirde, bir istikraz veril

bıesi ihtimalinden bahsetmiştir. Fakat 
~srni değil, trunamiyle şahsi bir müta
llayı ileri sürdüğünü de sarih olarak bel
li etmiştir. B. Hopkins kabineye dahil 
0lınadığmdan hUkümet bu miltalaadan 
lıaberdar değildi ve bu mahiyette bir 
lekıüte bulunmak niyetinde değildir. 
.\lınan delegesi para konferansında hU
\iırnetini temsil ediyordu ve bu münase-

Londrada borsa binası 
tesisinin mevzuubahs olamıyacağını yaz- etmektedir. 
mışlardır. Ingiliz gazeteleri bugün bu Bu mehafil il!ive ediyor: 
meseleye yeniden temas ederek neşre- Eğer vaziyet bu merkezde ise B. Vohl-
dilen haberin maliye müsteşarının hu- tad meseleyi resmi bir vazife ifasına me
sust bir tasavvuru olduğunu ve bunun mur bir murahhas gibi hareket etmemiş 
hükümctin siyaset ve kanaatiyle hiç ala- arkadaşının noktai nazarını berayi ne
kası olmadığını tasrih ediyorlar. Bunun- zaket dinliyen bir ziyaretçi gibi hareket 
la beraber bu neşriyatın henı Berlin, etmiştir. 

·Doktor simsarları!! 
Memlekette yeni bir me•lek 

türedi: Doktor •im•arlığı •• 
Denecektir ki uıhire nm•a

rı, pamuk •im•arı, emlcik ıim
ıarı olur da; neden doktorla
rın .imıarı olmaz? 
Biz nedenini düşünmeğe lü

zum görmeden doktor ıim
ıarlığı olamıyacağına kaniiz . • 

Çünkü doktorluk tüccarlık 
değildir. Ticari iılere dela
let eden ıim•arl;,,. için bile 
bazı hükümler kabul edilmiı 

• ve bunların hareketleri bor
•anın İçine alrnmıı, borıalci
rın kontrolü a_ltina konulmuı
tur. 

• 

Doktorluk gerçi ıerbed bir 
m.al#ıtir. Faliaı hum.iyetle
ri gbNnemiyen bii me•lek
tir. Bu ltu•u•iyetlerden biri- • 
nin icabı olarak aoktorlar eh
liyet v.r liyakatlerinden biıhi• 
ilanlar vermekten memnu
durlar. Ancak ihtisaa fUbele
rini, lıöbul •aatlerini ve mu-
ayenehanelerini bildirebilir-
ler. 
Bir hasta için, bir vatanda, 

için, bir doktorun liyakatini 
diğer doktorun üatünde gör
mek, nihayet o doktora karıı 
ıahıen be•lenen bir itimadın 
netice.idir. Böyle bir tasnii 
ve tarifin ölçüsü yoktur. betle B. Hopkins ile iki memleketi ala

kadar eden meseleler Uzerinde görüş
:ın~tilr. Binaenaleyh arada resmi bir 
lnUıakere cereyan ettiği ve Alman de
legesine Ingiliz hükilmeti namına her 
hangi bir teklif yapıldığı faraziyesi esas

hem de Moskova üzerinde tesir yapmak Lord Halifaks bu planın menşeini öğ- • Halbuki bu ıimsarlar hC11ta-
ları ijlal için lalan doktorun 
lalan doktordan daha eyi ol
duğunu söylemekte hatta 
doktorluk mesleği ile telifi 
kabil olmıyan bazı iddialar 
da ortaya atmaktadırlar. 

maksadiyle bir manevra olduğu tahmin rerunek üzere bir ruıket icrasını istemiş 
edilmektedir. olduğu haber alınmıştır. B. Çemberlay

lııdır.> 

Roma 24 (Ö.R) - Bazı Ingiliz gaze
teleri, Almanyanın beynelmilel kontro
lü altında silahlarından tecridi muka
bilinde Ingilterenin Almanyaya bir is
tikraz vermesi ihtimaline dair bir haber 
11C§retmlşlcrdi. Alman gazeteleri buna 
derhal mukabelede bulunarak haberin 
bir manevra olduğunu ve Hitlcr Alman
)asında para tcklüi mukabilinde silah
lar üzerinde bir beynelmilel kontrolün 

Fakat manevra akim kalmıştır. Çün
kü Almanya bunun mahiyetini derhal 
anlamış, Rusya da Ingiliz - Sovyet an
laşması yerine geçebilecek bir Ingiliz
Alman anlaşması ihtimalinden mütees
sir olmamıştır. 

Berlin 24 (A.A) - Siyasi Alman me
hafili B. Hundson ile B. Vohltat arasın
ki bir görüşme esnasında teslihatın tah
dit ve tenziline müteallik bir itilaf akdi
ne mukabil Almanyaya ve lngiltere ta
rafından 100 milyon lira ikrazda bulun
masının mevı.uubahs olduğunu beyan 

Ziraat Vekili lstanbulda 
beyanatta bulundu 

"- BAŞTABAFI 1 iNCİ SAHİFEDE - da, ziraat mekteplerinin bulundukları 
. . 1 mıntakaya göre birer ihtisas m:ktebi ha-

da zeytinliklerin ısl~hına çok ehemmiyet line getirileceklerini, bu sene 1zmir zi
"erildiğini söyliyerek şunlan ilave etti: raat mektebinden sekiz muallimin Ege-

- •Bu seneki mahsul vaziyeti "iyidir. de tetkikler yapacaklarım cöyleın•ş ve 
llazı ınıntakalarda kuraklık olıruilila· be- ziraat mektebi talebelerine tezler ver
!'aber umumiyetle buğday ve diğer mah- miştir. Talebeler İzmir civaı·ında bire1 
IUlleriınizde endişeyi mucip bir şey köy intihap ederek buralara gide<'eklcı 
l'oktur. ve bu köylerin ikbsadi, içtimai ve zirai 
:Suğday ihracab yapılıp yapılnnyaca- durumları hakkında hazırlıyacaklan ra

lı, ancak mikdar tesbit edildikten sonra porlan vekalete göndereceklerdir. 
~bilecektir. Ort:ıda, buğday fiat- Vekil Bornovadaki ziraat ve Orman 
~inin arttırılmnsıru icap ettirecek bir fidanlıklnrını gezdiği sırada vüsatlarını 
~ Yoktur.• gayri kafi bulmuş ve iki fidanlığın, bu-

Vekil, Trakya, Bursa ve İstanbulda lunacak bir geniş çiftlikte birleştirilme
llti hafta kadar zirai tetkiklerle meşgul sini istemiştir. Derhal böyle bir çiftlik 
0lacaktır. bulunacaktır. İki fidanlığın senede vasa-* ti olarak bir milyon fidan dağıtması 

Ziraat vekili İzmirde bulunduğu sıra- matluptur . . 

Heybelide yangın çıktı 

35 Bin met.re murabbaı . 
Çamlık yandı 

li latanbul 24 (Hususi) - Dü~ ö~:e dumanın tesirinden Heybeliada itfaiye 

nın kendisinden izahat almak üzere. B. 
Hudsonu çağırmış olduğu söylenmekte
dir. Eğer başvekil mumaileyhin verece-
ği izahatı kafi bulmıyacak olursa B. 
Hudsonun istifası içtinabı nakabil bir hal 
alacaktır. Çünkü hare'keti Ingiltere hü
kümetini müşkül mcvkic koymuştur. 

Alman matbuatı bir istikraz · akdi ha.:. 
berleri ile alay etmekte ve bu haberleri 
Ingiliz blöfü diye tavsif etmektedir. 

Rheinisch Westfaclischer Zcitung, In
gilizlcrin istikraz şayiaları hak.kında, 
beceriksiz manevra, demektedir. 

Filistinde 
'l'e111ılfler, ınalıtmılyet
ıer 11e ndisademeler 

Kudüs 24 (Ö.R) - Yafa divanıharbi 
silah taııdığından d•.>layı bir arabı idama 
2 7 yahudiyi de izinsiz sokağa çık tıkla· 

nndan birer lira para cezasına mahkum 
etmiştir. Yine ayni mahkeme gayri ka
nuni. muhacir nakleden bir Yunan vapu
ru silvarisini bir sene , 6 ile 9 ay arasın
da hapse mahkCim etmiştir. 

Heyron mıntakasında araplarla lngİ· 

!izler arasında bir ~arpışma olmuş, bir 
lngi]iz bir arap ölmüş, dört lngiliz yara· 
lanmıştır. · 

Berutta, yahudi mahallesinde bir bom
ba patlamış bir kaç kişi yaralanmıştır. -·-İskenderun • Antakya 
yolu üzerinde bir 
otobüs uçurama 
yuvarlandı.. 
İskenderun, 23 · (Hususi) - Dün -ak

§am saat 19 da İskenderun · - Antakya 
yolunda bir otobils faciası olmuştur .. 27 
yolcuyu hamil bir otobils uçuruma yu
varlanmıştır. Yolculardan üç kişi ölmüş 
19 kişi ağır surette yaralanmışlardır .. 
Yaralılar İskenderun hastanesine kaldı
nlmışlardır. Bu hadise Hatayın her ta
rafında derin bir teessür uyandırmış
tır. ·--

Nafıa vekili 
Trabzonda· · 

:teri Heybeliada çamlıklannda bir yan-1 müfrezesinden 371 numaralı Reşatla 427 
tıl\ çıkmış, 3-4 bin adet büyük çam numaralı Satılmış bayılmışlar ve Ada 
~flcı ile 35 bin metre murabbalık bir sanal?ryumunda tedavi altına alınmış-
h lldt1lığın tamamen yanması gibi mühim !ardır. . Trabzon 24 (A.A) - Nafıa vekili 
"-eratı mucip olmuştur. Nihayet saat on beşe doğru ateş yavaş general Ali Fuat Cebeso d"' Aı..--
V ·· .. ı.. ... ~ı al so y, un ~·· 
•ngın adanın Çamlımanı denilen yavaş sonmege ~anyş ve tı saat Erzurumdan T rabzona gelmiş, Ziganada 

!tıahaUinden ve tam saat 1 1 ,50 de çık- dakika devam eden bir uğraşmadan son- vali, hükümet erkanı, parti, halkevi ve 
~1ttır. Yangın yerine gelen ada itfaiyesi ra saat tam 19 da tamamen bastınlmış- belediye heyetleri tarafından karşılanmı§. 
ll~ırn ° 1 ·· d" 'b 1 tır. d d h b ı. ,.e en son urme tertı atını a mış y d Ad b tar f Dezirmen ere e şe ir andosu ile asker "c d angın esnasın a, anın u a ın-
t c ateşin bir kaç koldan genişlemek- da gezmiye çıkan halk arasında panik tarafından selamlanmış, güzergahta ken• 
c oldug"u ·· ·· 1 b 1 b" ··k d · T b 1 lld nu gorunce stan u ve uyu lm . h k sahili .. ak isinı ra zon imanının bir müjdecisi 

adan . d .. d •1 . . . . . o u~, er es ere sıgınm mec-
1 

k a· ım at gon erı mesını ıstemıştır. buriyetinde kalmıştır. Adanın bu tara- ve yapıcısı o ara bekliyen kalabalık bir 
ır kaç d k'k b" "'k d · f • · h Ik k' 1 · h 1 de I; a ı a sonra uyu a a ıt aıyesı fında ev bulunmadığından başka türlü a ıt esı araret e alkışlamıştır. 

söndürülmüştür. 

Daha ileri gidilerek bazan 
hastanın istediği doktoran iz.. 
mirde bulunmadığını ıöyle
mek suretiyle ha&taların iğfal 
edildiği de vakidir. 
Kemer, Alsancak, Baımaha- • 

ne garlarında faaliyete geçen 
bu ıimsarların ba:zan öyle va
ziyetleri oluyor ki bu hare
ket hem ha.taları iğlal ma
lıiyetini alıyor ve hem de dok
torluk mesleğinin 'erel ve 

: haysiyetini rencide edecek 
E vaziyetler yaratmağa çolı mü- • 
• •aid b..lunuyor. Doktorluk 
me•leği hakkında çok hür
metkar olmamızı fah•en bir 
vazile •ayanlardanım. 

Fakat gerek meslek ve ge
rek halk aleyhine olan fU çir
kin harekete sebebiyet veren
lerin de yine, sayıları ne ka
dar az olur iıe olıun, doktor
~arın ara11ndan yetiştiği de 
ınkô.r kabul edemez. Eğer ba
zı doktorlar, ha.ta getiren 
Iİm•arlara aldıkları ücretten 
bir kummı vermeıeler böyle 
bir meslek tee11üs edemez. 
Bence evvela doktorlarımız 

Etibba odaaı vaaıtasiyle ba 
ife bir •on vermeğe tefebbü• 
etmeli, bu münevver kütle ,e
rel ve hay.iyetlerini kendi 
kararları ile müdafaa eyle
melidirler. 
Eğer lakırdı anlamıyan bir 

kaç kifi bulunana o mınan 
bu İfİn bir kanan mevzuu ya
pılacak bir değer t"fldığını 
Sıhhiye vekaletine anlatmak 
vazile.i hem dolrtorların hem 
de bizim omuzlarımızda yer 
alır. 

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

i···········~~·g::~·~···········i 
• • 
: İzmir Esna! ve Ahali Bankası cari: 
• lar • 
: hesap şefi bay Şevket Ardalının: 
•L• kız • : uır e•lidı dünyaya geldiği mem- : 
: nuniyetle haber alınmıştır. : 
• • 
: Yavrunun UT.Un ömürlü obuasını: 
• d'l • : ı er ana ve baba ile birlikte büyük: 
: babalık saadetini kazanan bay Kü-: 
: çük Talit Muşkarayı tebrik ederiz. : .....................•................... : 

....-...;rm'*' 

Deniz 
Gazino ve 

Lokantası de b cybeliye gelmiş ve İşe başlamış ise bir hasarat olmamıştır. Ateşin ya bir 
•cld·~. s~ralarda ateşin tepeye doğru yük- sigaradan veya çalılıklar arasında ye
tii ıgını ve dört koldan ilerliyerek, bü- mek ve kahve pişirenlerin ocaklarmdan. 
~;amlığı tehdit ettiğini görmüştür. sıçrıyan bir kıvılcımdan ileri geldiğine 

Bu yangının da nereden çıktığı he- ~ 
nüz malôm değildir. Konak vapur iske· 

lesi üstünde ltr,,. ır saat sonra lstinyedeki merkez ihtimal verilmektedir. Zabıta bu husus
"'Yes· 'l trıu& 1 1 e k'atih grubundan ayrılan bir ta tahkikata ehemmiyetle devam etmek-

lise .e'l.e lieybeliadaya gelmişler, Deniz tedir. 
ııınden .. d . 

'1?ıın da gon enlen bir bahriye kıta- Heybeli çamlıklarında yangın başla-

Bunlardan başka Filorya ile Y eşilköy 
arasındaki Koyundere denilen mahal ile 
zeytinbumunda ve Şehremininde Çukur 
bostan nam mahalde de organ yangın 

:lzmir körfezine bakim inbata kar
şı temiz hava içinde öğle ve akşam 
yemekleri .• ~aya b Yardımı ile hep beraber çalış- mazdan 50 dakika evvel yani tam saat lan çıkmıştır. Bunlardan en mühfrn olanı 

'raJt aşlamışlardır. 11 de Büyükadada sanatoryum civann- Koyunderedeki yangında 80 bin metre T abltod 
,_ at bUtUn gayretlere rağmen ateş dal;:i çamlıklarda da bir yangın çıkmış, murabbalık bir aaha tamamen yanmıştır. 

"e ,bilyümeğe ve cehennemt bir hal 14 çam ile 60 metre murabbalık bir sa- Diğerleri atqin büyümesine meydan ve· ll••Ec:.:NV•A-i,-jÇıiııKliııi•V•E•MEZ••ELE••Rılld 
"' 111l&nuft;ır. Bu sırada sıcalı'n ve. ha yandıktan sonra, !tfeiye tarafından rilmeden aöndürülmilftih. 

SON HABER 

Hatayda bayram 
lskenderun halkı bahriyelilerimizi 
coşkun bir sevinç içinde alkışlıyorlar 

Antakya .24 ~I!ususi) - Antakya dün büyük ve tarihi gününü ve gecesini 
coşkun sevınç ıçıı:ıde geçirmiştir. Her taraf donatılmıştır. Gece Parti tnrafın
dan cDef ne> otelinde bir gardenparti verilmiştir. 

Iskenderun ~4 (Hus~). - Limanda bulunan Hamidiye nıcktep (,cm.isi 
subayları şeref~e Pa~. ~_ınasında. bir ziyafet verilmiştir. Ziyafet esnasında 
kurt~~un sevınç v_e b_uyük değennI tebarüz ettiren karşılı.'klı nutuklar söy
lenmışür. Hataya yırmı senedenberi ilk defa gelen bahriyelilerimizin lsken
derundak.i merasime iştiraki ayrı bir sevinç uyandırmış ve bahriyelilerlıniz 
her geçtikleri yerde ooşkuncasına alkışlanmışladır. Hamid.iye daha bir hafta 
burada kalacaktır. Halk akın halinde gemimizi ziyaret etmektedir. 

Moskova görüşmeleri 
Normal· şekilde devam ·ediyor 

Moskova 24 (A.A) - Bir saat bir çeyrek devam etmiş olan dünkü gö~
meden sonra müzakerelerin normal surette ilerlemekte olduğu ve yakında 
yeni bir toplantı yapılacağı öğrenilmiştir. 

Molotof ile gijrüştUkt~n sonra Seeds, Naggiar ve Strang1 kendi aralarında 
da çörüşmüşlerdir. 

Dünkü görüşmelerin neticeleri Londra ve Parise bildirilmiştir. 
Roma 24 (ö.R) - Geçen Cumartesi günU B. Molotof lnglliz ve Fransız 

sefirleriyle B. Str:ıngı yeniden kabul ederek Ingiliz - Fransız - Sovyet anl* 
ması hakkında tekrar görüşmüştür. Fransız ve Ingiliz gazeteleri sadece mü
zakerelerin normal şek.ilde devam ettiğini kaydediyorlar. 

Bir Fransız haberine göre Ingiltere Baltı'k devletlerine verilecek garanti
nin gizli bir itilafnameye dercini istemektedir. Rusya ise gitlı ıtılafi reddet
mekte ve derhal erkanıharbiye müzakerelerine girişilmesini istemekte imiş. 

Belçika kralının nutkunu /tal yan 
gazeteleri ehemmiyetle karşıladılar 

Roma 24 (Ö.R) - Belçikada ilk maden fabrikasının 100 üncü yıldönümU 
münasebetiyle kral Leopold tarafından söylenen sözlerin ehemmiyeti Italyan 
gazetelerince kaydedilmektedir. Kral demiştir ki: Hiç şüphesiz, beynelmilel 
vaziyette istediğimiz kadar sarahat yoktur. Fakat biz soğukkanlılığımızı mu
hafaza ediyoruz ve haklarımıza dokunulmadıkça her ihtilafın haricinde kal
ma:.. azim ve kararındayız .. 

ispanyada yine yeni 
bir isyan mı çıktı? 

Bir general 
generalın da 

tevkif edildj. Bir 
kaçtığı söyleniyor 

Londra 24 (A.A) - Times gazetesinin Hendaye hususi muhabirinin bil
dirdiğine göre Ispanyada general Yagu,c tevkif olunmuştur. 

Sevil'dc ciddi kaıjışıklıklar b~lamıştır. · 
General Gucipo de Llano'nun Picrene hududunu geçerek ~a iltica 

ettiği söylenmektedir. Fakat bu son haber, henüz teeyyüd etm~tir. 
Londra 24 (ö.R) - Madirddm bildiriliyor: Albay Kazara gazetelere bir 

tebliğ 13öndererek Ispanyada lualiyeiln iadesi lehinde bir harekete iştirak e~ 
üği haberini tekzip etmiş ve kral taraftarlarının hiç bir içtimaında buluns 
madığını bildirmiştir. 

Papa, B. Ruzvelte hu-
susi mektup gönde·rmiş 

Londra 24 (A.A) - Times gazetesinin Roma muhabiri bildiriyor: 
Sanıldığına göre, Cuma günü Napoliden Nevyork'a hareket etmiş olan 

kardinal Gasparri, Papa'dan B. Ruzvelte husuii bir mektup götürmektedir. 
Tahminlere göre, Papa, bu mektubunda, Amerika birleşik devletleri reisine 
sulhun idamesi hakkındaki fikirlerini bildirmektedir. , 

Bir stadyumda ayni günde 105 
çiftin düğün merasimi yapıldı 

Monreal 24 (A.A) - Dün Basebal stadyomunda 105 çiftin izdivaç resimleri 
yapılmıştır. Bu merasimde 20.000 kişi bulunmuş ve merasim pek muazzam 
olmuştur. Merasimi cgenç katolik umumi teşkilatı> tertip etmiştir. Maksad, 
talikların izdivaç aleyhindeki tesirlerini i7.aledir. 

Bütün çiftelere hediyeler ve Papa tarafından takdis edihniş alyanslar 
verilıni§ti.r. 

lrlanda tethişçilerini 
tenkil için kanun 

Londra 24 (Ö.R) - Ingilterede drlanda Cüınhuriyet ordusu> teşekkülü
niln tedhi§ faaliyetini tenkil için zabıtaya hususi salahiyetler veren kanun 
lAyıhasmın avam kamarasında ikinci okunuşuna geçilmiştir. Dahiliye nazın 
§U izahatı vermiştir: . . 

clrlanda Cümhuriyet ordusu> teşkilatının reisleri tarafından geruş mik
yasta sabotaj hareketleri hazırlanmqtir. Mevsuk ha~ler~ göre ~u gayret
ler, ecnebi teşkilatı tarafından yakından takip ~e teşvik ~~ekt~. Bunun 
alelade bir şüphe olmadığını ve esaslı bir tahkikatın netıcesı oldugunu mec-
lise temin edebilirim.> 

Amele partisi reis muavini B. Grinrld demi§tir ki: 
T dhi harek il · Ingiliz' milletinin tab'ına uymaz. lngilizler tedhişçiliğe 

c e ş e erı . ak h h . b" , . 
yabancıdırlar ve kendi arzularına muhalif olar er angı ır meseıenın 
zorbalıkla halledilmesini asli kabul edemezler. Bu sebeple Laborpartl vazi
yeti karşılamak üzere hususi saWıiy~tlerin ~üzumunu kabul eder ve kanu
nun ikinci okunuşuna muhalefet etmiyecekür.> 

Galatasaray - Demirspor maçında 

döven Necdet, bir Hakemi 
türlü bulunamadı 

'. 

Istanbul 24 (Hususi) - Ankara De

mirspor takımiyle Galatasaray arasında 

Fener stadında cereyan eden milli kUme 

şampiyonası maçı, müessif bir hadise 

yüzünden yarıda kalmıştır. 

neticesi hakkında vereceği karara mtl· 
zar edilmektedir. 

Demirsporun ikinci devrede attığı go
lü müteakip Dcmirspor kalecisi Necdet 
hakem B. Tnrıka çirkin bir şekilde te-

cavüz ederek dövmüş ve ortadan kayb
olmuştur.. Suçlu polisçe aranmaktadır. 

Hadile, spor muhitinde teessürle kar
§ılaıub. Türk spor kurumunun maçın 

Istanbul 24 (Hususi) - Beden ter
biyesi umum müdürlüğünden Istanbul 
mıntaknsı başkanlığına gelen bir tel
grafta Galatasaray - Demirspor maçı 
hakemi B. Tankın dürüst hareketi tak
dir edilmQktc, kaleci Necdetin tecavüzü 
takbih edilmektedir. Telgrafta maçın 
tekrar edileceği de bildirilmektedir. Maç 
tarihi ve yapılacağı yer belli değildir. 

Maç yakın bir ihtimalle Izmirde yapıla
caktır. 



Osmanlı 
Çeviren : H41lm samı 

Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir Safhası 

-11-
Ve Ledi Edit. hu ıırada doıtunu eü- ima böyle sayfiyede, bu tenha. eski evde 

.,...qip götünnekte idi. Gölgeler gittik- oturmak hususundaki inadı bende bir 
te küçiilü,or, fakat tamamile k.aybolmu- hayret uyandırmıt değildir ... Çünkü, dün· 

..-da. ı yanın hiç bir tarafında, bir çift .evda1ı 
- 27 - için, buradan daha münasip bir melcei. 

Tepinieanl 4 bir yuva hulunrnıyacağına kat't bir ıu· 
- Ledi Fal.ldand beni kabul ederler rette emin bulunuyorum ... 

•il••• itte attığım tat tam gereğine rutlamıg· 
Ka......_ Beyoğlu moduma muvafık tı. .. O dakikada Edit, dudaklarını bfü:e· 

bir tarzda ba'"11 eğdi... Ve iıte tekrar, rek, ıözlerimin onu en hassas bir yerin
C&rde9 halalariyle eüelil salona girdim., den hırpalamıı olduğunu sarih bir surette 

B• Pazar, CSile yemeiinden eonra, aöıteriyordu. Onunla bir kıhnç döellosu 
Kan11CBJ'a kadar uzanınlfhm... Bugün yapeat:dık. meçlerin biribirine temuın
\ava gayet güzeldi ... Adeta yaz gÜnleri- dan mütehassıl sesler, timdi olduiu ka
m andltlJ'ordu bu vaziyet, bende bir Bo- dar kuvvetli bir gürültü yapmış olmıya
fuiçi .e,.ahati yapmak hevesini uyandır- caktı .... Vaziyet bir eekınm mücadelesin
ch... Ve o gün Beyoiluna hiç dönmiye- den daha nazik ... 

rek pıcıerİ Beykozda gec;irmeie niyet et· Fakat ne ehemmiyeti var) ... - Ge-

tina... çen gün sevildiği veçhile - bir kadın 
S. eYde hüküm SÜren adetlere tama- 1'.adar ufak tefek. olmalchiıma rağmen, 

.ıe ..bf olduğum için. ilk defaki geli· ben bu vaziyette de ondan daha kuvvet

..;....,.de oldu.il!..· gı"bi. bugÜn de Ledi Falk- " · -·· gu uyım ... 
landın yetine Ledi Editin ealona girdiği· Madamki düşman dövüşmek istiyor .. 
~- glSrdü~m vakit, hundan asla fa§ır- Aynı zamanda kargısındakine hücum ve 
1namaltlıiun lizımgelmekte idi... onu da mukabeleye mecbur ediyor ar-

0 gUa. fİmdi olduğu gı°bi, ~di Edi- bk çarp11mak, bundan çekinmeei kabil 
tin birdenbire ıeliti serçe beni taıırtmq 
ille de kendimi zorlamlf, terbiye ve ne
saketimi muhafazaya muvaffak olmuş-

olmıyan bir zarurettir ... 

Ledit nüktelerime şu cevabı verdi: 
- iki sevdalı için en münasip bir a~k 

köşesi 1.. Burası, bu ev mi?... Fakat azi--.uı ... Fakat bugün, aynı tarzda bir ne· 

.. -.... ..... ~- . -" ~ . -, ~ ... ~ ..... -
- ...__.A....M-1 ı_ _... 
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Cennette 
f 

bir cevelan 
Cennetin kapısında bir ihtiram mele
ği parmağını uzatarak beni içeri aldı 

!D ~~ ~~:11 '2-ı;i 
Siit ile üzüm 

-·::r-
Ozüm ıuyunu, pek eeki zamanlardar 

berl, anne siltüne benzetirler. Ondan do-
layı taze üzüm zamanında mini mini ço
cu.ldara bile üzüm suyu yalatarlar. 

Vakıa. insan ıütüyle üzüm suyunua 
yalnız bealeyici maddeleri dütüoülüad 
ikisinin arasında yakınlık göze çarpacd 
derecededir. Azotlu maddeler ikisinde 
de hemen hemen y{lzde bir buçuk ai9br 
tindedir. Şeker verecek maddeler anne 
siltUnde yüzde 11, GZürn llU)'Wlda en ltS 

yUzde 12 nisbetinde. Fakat GzGm ,,,,,. 
ile anne eO.tU arumda benzerlik bu ... 
dula kalır. 

Bu geceki ziyaretimi Avusturyalı ba-ıdet, bir oda içinde yalnız kaldıiım ve ' olacalına inanamıyordum. Evlenmeme-
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yıuı ,An.na Viltze de haber verdim. Onun mUteaddit pik • nik eilenceleriııde bu- yi ona telldn eden benim. Bu telldnlmln bil h iy ti b f .L __ .ı_ A--
. · I hald ı dar b •-'"· J!.-..ı-La-'.'-'-- _ .. ı. .. -.. e e emm e f lr ar.: TIUUJl'I DiP' haberi yokmuş, refakatime aldım ve pos- uştuğumu.z e.. ne ka u,,. .... ~WWll" t'9'&,,_.a 

tacı Meleği takibe başladım. Bu vaziye- - Madem ki bqladm.ız, devam arka- oldujuııu dUfUDUraeıı..lz her flyl oldutu süttınde yüzde '·' Y•ilı madde bulur 
timle semaı.ar ve fezalar aştım. Epeyce daş... l 11bi anlarsınız. Ondan ıroma da evvell duğu hal~e ~mtın tane.inde ,.ozde : 
yol gittik. içerimde hiç bir endişe ve - Evet öyle olduğu halde, ben onun ben, sonra da .. vgillm evlendi. Btz1er cak 1 nıs~etinde bulunan N ClzGaa 
korku yoktu. Mütemadiyen gidiyor ve elini bUe sıkmam.ıştun:. yepyeni llemlerin içinde yekdJterlmW suyunda haç bu1unmaz. 
gidiyorduk. Zaman mefhumu olmadığı - Hayret... unutmap çahftık.. Çocuiun beelenmesine pek JflzurDl-
içln ne ,kadar müddet gittiğimizi ifade - Neden hayret ediyorsunuz, neden - Muvaffak oldunuz mu'? olan vitaminlere setince ikieioin aruıoda 
f:demlyeceğim. Sisli gecelerin muhitini hayret ettiniz buna? - Ümit etmek iaterlm.. mub)-e.e biJe yapılamaz. 
deşerek bol güneşli bir Aleme girdik. - Siz, maceranw anlatınız rica ede- - Arkadq, hayalet arkadq, aaınlmt Anne .Utünde A vitamininden yüzd• 

ÖnUmde bir köprü vardı. Bu acaba rim .. Ben sonunda konupnasmı tercih dost, fimdl de beni dinle .. Kadın, bir de- 3337 ölc;ü inek ıütündekinden pek f ... 
.sıra köprüsü müydü? Neyse bunu ko- ederim.. fa sevdi mi ulA unutmaz.. Unutama... fadır. Hele çocuiun •Üt nineei hra renk" 
Jayca geçtik.. Köprüıiün nihayetindeki - Ha, ne diyo;dum .. Evet, bu kadar Çünkü bunun maddi ve manevt sebep- 1i oluna onun ıütündeki yüzde 350 al
kapının iki tarafında, kışla kapılarını sık buluştuğumuz halde bir gün elimi leri vardır. Fakat, içli bir aşkla sevmi- çü •itamini çocuiu bir u daha ~buk 
bekliyen neferler gibi iki ihtiram meleği uzatarak, çıldıru.ıya ifık olduğum bu kı- yen kadın, elli sene ayni yastıkta birle~ b6yUtür. Anne eütünde B 1 Yitaminindd 
vardı. Bunlardan biri yerinden ayrıla- zın elini tutmağa cesaret edemedim. Ce- tirdiği başına, elli senelik kocasını sev- 7, B 2 1 S ölcü, C vitamininden 4 milir 
rak yanıma yaklaştı. saret edemedim, çünkü onu çıldırasıya mesi için cebir edemez.. Ederse yazık ram bulunduktan ba,ka c;ocuklan kemik 

Acaba ne olacak, diye tahmin ölçilmü bir aşkla seviyordum. ~kımız o kadar olur .. İşte hldi.se budur. İşte, dünya er- hastalığından koruyan O •itaminindeO 
harekete getirirken ihtiram meleği, ga- büyük bir şeydi ki, onu sinirlik bir ha- keklerinin halledemedekileri muadele bile 3 den 6 alçüye kadar vardır. Hal-
yet safiyane bir eda ile dudaklarını du- reketle kirletmf!k, çok yazık olacaktı... burada başlıyor.. buki ilzilmün ıuyunda O vita.,Uninden hlt 
daklarıma yakla~tırdı. Bu heyecan hl- Böylecek... - Şu halde? bulunmadıia sibi &tekilerden ölçüye ıel" 
disesine lakayt kalmıyarak dudaklanna - Pardon, artık tahammül edemiye- - Şu halde •vilelfm arkada§... Çok miyecek kadar az bulunur. 
dudaklarımla cevap verdim. Adeta sar- ceğlın söylemeden .. İyi ve büyük arka- hô§Uma gidiyorsun.. Bakış1atın senin de Demek ki Gziim euyu çocuiun bOyil

hoş gibiydim. Aklım başımdan gitnüş, ~ .. Şunu bilhassa hatırlamanızı iste- beni sevdiğini ifşa ediyor. Bak, at evvel me•i. mikroplu haııtalılc.lara mukavemeti. 
düşünme kabiliyetim kaybolınu~tu. Ôy- riın ki, kadın denilen mahlılk, nerede ve yanımızdan geçen ölUm meleği bile, va- ditlerinin eağlamlıiı. kemiklerinin ın..-
le tahmin ederim ki hiç bir fAnl. dün- nasıl olursa olsun, nihayet kadındır. Ka- ziyetimizin nezaketini kavnyarak biti ti b L d hi b' • 

. . . . . . . ve a~mun an ç ır -.e yaramaz. 
yalar Alemi ıçınde bu kadar engın hır dınlık hislerini kemend içınde bulun- yalnız bıraktı.. O da seviJ'nemize hUr- M·d 1 b k d d ·ıc.· . ı 

~im mösyö... lyice düşünmeden söylü- k d h. __ ..ı • . d ak l . b'" ük' bir n...1. L•ı-ı de~l edi a en er a ımın an a ı ısımn ara-
zev uymamış, ıs~ememiştir. urm çın uy ~ .ıuau ., - met yor. d b'· . ..ıık f •~ı A . d yorsunuz... Bu bir sevda yuvası teı1kil .. . ·~· . d . . 91n a gene u,... ara: ar: nne .Utün e 

-1tet ve tahammül göstermeie hiç de 
taraftar ba\unmuyordum ... 

Ledi Editin de benim gibi asabi bir Boylece kendımden geçtıgım bır An- ir ve bu bllikia onu kamçılamak içın - Nasıl olur Anna, ben yarın dünya• la . 
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·L• ld d . 
1 edemiyecek kadar büvük, harap ve ka- <l i "d ha k b" l k leli ı. "'""d' Se ..l:- eli . d l l zum u on ı~ı m en en, ıyot mlden ft" a. çerı en ş a ır me e ge . r.arı ır. v ........ ., yorsunuz, savıyor u ar a emine avdet edeceğim.. Sonra bir- .ı b k 

1 
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yaziyette olduğu eeziliyordu her ikimiz ranlıktır ... insan burada soğuktan donu- ÖnUmde eğildi.. Mihmandar melek, diye ondan bahsediyorsunuz, rica ede- birimlie alışttsak.. -:ıen ,._ il an tarna o u~ .. halde Ozulll 
Cle. tatlcan bir vaziyette. biribirimize taar· yor ... Eğer sahildeki küçük paviyonu an· ateşten bir mengene içine alınış gibi rim, sevginin tezahUrü nedir? _Alışır ve unuturuz.. ruyundl\ ivot olmadılh v.ihi çinko ve ma~ 
na: içia mat kollamakta idik... latmak istiyorsanız. o ;zaman iş değişir. sağ ellinin küçük parmağını avuçlarına Ben birleşmiyen bir çift dudak için, _ Buna imkAn var mı yavrum .• Ben ~net de ~iç yolctur. lki!indl'! de bulun•" 

Ben: Evet bu mini mini bina bir aık yuvası aldı.. dünyalar Alemi içinde bir saadet mef- alı'°ğım bir ıeyden ayrılmak imkinına mAdenlerın miktar!~" ha,lca ba~kad.11'· 
- Matmazel, hitabiyle söze başladım. olmak evsafını cidden hai7 dir ... Orası Nihayet içeri girmiştik. Sanki dudak- bumu tasavvur edebilir miyim.. Çok kafamda yer veremem. Sevditiın bir şe- Fosforda.n anne ıUtunde y{izde 19 milıg• 

- Ledi Ünvanile çağnlmıya alışan Editi, tenha, zarif ve romanesk... Gece kayık- larımda, renksiz, fakat çok zevkli bir eminim ki. sizi çıldırasıya seven kız, li- yi, bir hasta gibi, Adeta bir nöbet gibi 1'8~, Uzilm suyunda 11 ~k bUyOk fark 
matmazel demekliğim bir az şqırtmıı- lar. paviyonun rihtımına kolaylıkla ya- c:arabın anlatılması imkansız tadı kal- zin bu ulvt dilşünceleriniz önünde.. severim.. degı1se de klor madenınden ıılttte 4S 
il - laer vakit Ledi Fa11dandı :ziyarete naşırlar... mıştı. Avusturyalı kızcağız da benim - Bol ·bol güler veya bana acırdı de- _Bunun il!çlan vardır. İnsan nôôet iizüni.de 2. sodyom mAdeninden slltte 'O 
aıeldiğim halde, daima ilk evvel kartım• Edit bu •efer, hücumun hedefini de vaziyetimde idi. Şu halde bize sunulan ğil mi? gibi sevince, alacalı ilaçtan sonra, unut- iizüm ıuyunda 5 olması mühimdir. Süt 
"a ırizi buluyorum... Refakatinizle beni değiştirerek diğer bir şahsiyet~ itte h:ı· dudak ziyafeti, adın ve erkek hissiyatı- - Eğer gücenmezsenlz, tahlilinizin masuu beCerft. Ben dilnyalar Aleminde GZüm ıuyundan elbette daha kolay haz· 
teteflenditjyor ve pe!c büyük bir m:zaket incesine tanrruz ediyordu... Darbeleri na ayni şekilde tesir yapabf1en bır c ns- gayçt doğru oldu~nu itiraf ederdim.. iken böyle fdim~. BByfo olduğum Jçtn de mednw. Çelik m8d~i ..dtte O 5. Uzü111 

eeeri gösteriyorsunuz... kendin davet ettin küçüğüm ... Bu •enin tendi. Ben de, Anna da gayet arzU1tı ol- - Haklısınız, biz :işte bunun için bir- benI cennete bıtaltinadılar. SiZ kılmen cıuyunde ancak 0.3 miligram. B"'kır mi· 
MeNUP olduğu uk dolayısiY.l~ bir için daha fena!... muştuk. leşemedik .. Evlenemedik, bu kadar ma- haklısınız.. ,, deni cihetinden fark. •Ütte O, 08. üzürn 

f'ralııın: kadar haeeas ve aslbi bir mizaç- _Gerek ev, gerek paviyon aynı ma· Cennetler alemi içinde, mihmandaıı riz iki ruhun ayni çatı altında mesut •• Bft'MEDI •• suyunda ancak 0,02 miligram. Bu ml· 
C1a olmaııma rağmen alaycı, ağır ıözle- hiyette ıeylerdir ... Kı,ın insan her yerde meleğin öncülüğü ile yol alıp dururken denlerin hepsi çocuğun iyi beslenmesi ve 

dmden yine bir dereceye kadar alındığı- üşür... müstesna tabiat manzaraiariyle k&"fllaş- 1 • ı • ı N · ı büyümesi için lüzumlu olduldınndan 
IK Te mOteeaııir olduğunu farlcettim... fakat ıiz lngilizleri soğuk ve 1o,. pek tık .. Dünyada iken (İşte bir cennet kö- ngı iZ er ası <ıütle üzüm suyu arasındaki bu farklar 

Mukabe1e için cü:ı:'i bir tereddüt go .. s- k d k ,_ şesi) dediğimiz yerler, bunun yanında o ehemmiyeteiz uvılmazlar Yalnız potar o a ar or .. utm::ız zannederim... lngi- ' 
tennesini müteakip hücum '-ararını ve· l'-' kadar sönük, o kadar karikatürdüler ki ı 1 ? vom cihetinden üzüm .. "". üstündür: Aft-.. ~er eoğuğa, sert havalı sayfiyelere ezel- • ·-~ -
rerek d~di ki: denberi tıluıkındırlar. tarifi bile imkansız.. ev en ıyor ar • . .,e ıüt\inde bundan 70 rniligrl\m bulundu-

0 1_ _ ___ ,_ Sanki, mahir bir ressam bu dekoru ~ halde üzüm *'""•nda 106 mili--111 - .. adar~ bir yerden böyle sık Hatta siz bile matmazel, l•kocyada. ·-,.- ... -
zengin sanat hazineleri içinde rastladığı bulunduğundan UzGm ........ "OCuiun ·~ .. Ledi Fa1klandı ziyarete gdmeniz. havası fevkalade sert olan Heklıındın es- -~ - 7 • 

dd b b detaylarla hazırlamıştı. Her yer, b ... şka lngilterede niıan, nikah. düg"'ün ayin hakkında aö.:t...ür. Bundan ıonra dlve~L '!ek etlerinin dolcrun olmuana yarat• d en ayrete değer ir nezaket eseri- ki bir 9atoda bulunmakta değil mivdi- b nkl • 1
...... .... .. -

dir mösyCS... Bütün bu zahmetleri göze niz? ..• Orada erkek kardeşinizle birlikte ir re e bezenmi§ ve~ hakikaten bir ve meraeimi hemen hemen bir kralın se-i yeler sönderilir. Artık gelin n annesi Bir de üziim suyundaki kireçle f09fof 

al __ L k dil b d cennet manzarası ortnlıgı ~ yahati kadar hazırlıkları icap ettirir. Mat- mag"'azalan do)a-..afa b·..ıarlar. '7!- aruında nisbetin normal olmuı. 'OzUrn ıuaa. için mu avemet e · mez ir cazi- yaı1a ığınızı bana anlatmıılardL.. Anna Vil b dek · d h ,,.... il§• L.1111 

tz, u or ıçin e sar 0 1 buata böyle bir haber ak.seder etmez ev- gelinin her ıeyi yeni alınacaktır Bu bir suyunda o midenlerin ikiei de ayru mik" 
be ve güzellik karf111Dda kalmış olmanız O dakikada gözlerinde şi~k panl· olmuştu. Gittikçe bana yakınlaşıyor ve l k k il . d f aliy · b I · 
liamgeliyor... tılan belirdi... Darbevi en can alacak so ordu : enece . ızın a eeın e a et at ar ve ananedir. Sebebi de modanın ıeneden ee~ tarda, yüzde 1 1 miligram olduiund .. 

- Bu bal gayet tabii deiiJ mi) ••. Bu noktasına yerleftirmi<ıtim... Ledi f..dit ruy Nasılsınız dakikada' bu Eaalıyet haftadan haftaya mütemadi- neye defipneeidir. Mevk.i sahibi bir kızın çocuk ikisinden de tam ittifade eder. 
kadar süzel olan bo•fonla bir gezinti nefesini bile almıyarak. cevap vermeden - Çok .. : Anna, a ~? yen artar. Gelin ile aiJeıi ve akrabası, çi- gelinL1' elbiseli mücevflerat hariç olmak Kanın ve vücutta sulu maddelerin ek• 
yapmak. bana pek. büyük bir mahzuziyet evvel, bütün teessürlerini boğmağa ça· _ Beni :!'mayın.. S~ ne kadar mü- çeklerle süslenen ve erganunun lltif •e üzere dört bet yÜZ lnıra1iz liraaını ferah "1ik muvazenesini temin etmek balumın· 
temia ediyor.... baladı... te§ekkir olduğumu tahmin edebilseniz.. a~enktar t1e1lerile inliyen la1ieeye b6yük ferah ıeçer. Ebeveyni ve kocuı birer oto- dan da iki.inin arasında ehemmlyetff 

1fte teşrinisani ayı hulul ettiği halde Şüphesiz ~ki bir namuauzluğun ha· _Neden? hır vekarla varmazdan en'el ,Uzleru in- mobil hediye ederler. Eğer bir ev düfii- fark. Anne sütü yüzde 1.66 alk11len ol-
etraf, hail haziranda bulu~duğunu san· tırası, onun hiyanetlerle dolu zihninde - Neden olacak, biz buraya gireme• san İşe .girişir ve ~erce lira muraf ya· yorsa masraf iki kat olur. Güveii, ıelinin duğu halde üzüm suyu yüzde 2,95 derece 
dıracak derecede yemyetiJ bir güzellikle daima mevcut bulunuyordu .... Cüz•i bir yiz ki.. Sırf sizin batırınız için Cennet- pıl~. ~ır kaç dakikalık bir tantaunm ha· fotoğraflannı taşıyan düzünelerle c;aıtaf· allctılendir. 
aanlmıı bulunuyor... tazyik onu harekete setirmeie kifiydi.: ler Alemine girebildim.. Bu hidiseyi, ru- tm ıçın ıelinin aııneai ve bizzat selin bir lar, yorganlar, havlular. peşkirler, masa Demek oluyor iti eelti zamanfard• 

Sözüm& bitirmek için fUDU da aynca humun baki kaldığı müddet~ hatırım- provaya tqebbüa ederler. Bu pTOft haf· örtüleri ve saire için y6.z, iki yUz .lnailiz üzüm kimyamun 79lnız bir küc;ük tarafı" 
bidirmeğe mecburum ki. yeğenlerin da- •• aıTMEot •• dan çikaramıyacağım.. Ve.. talarca, batti aylarca ıürer. Bu iJ için bir lirası masraf yapılır. m görmüş olan hekimlerin söyledikleri 

- Evet, devam ediniz.. tiyatro alttörünün einirleri. bir generalin Bundan başka (kele) var. Düğünlere ve halkın da zihninde yerleşmif olan fi· 

B. Ali Çetinkaya 
- Ve .. İtiraf ederim ki, ruhumun en metaneti ve bir eefirin mahareti lazımdır. mahsus büyük (kek) ler •• daha fazla kir, üzüm suyunun anne Mitüne muadil 

mesut olduğu saatte bile sizi habrlıya- Bir kaç kızla bir kıç delikanJrmn ken- lngı1iz lirasına alınabilir. Bu masraflara, olduiu fı"lcri. beslenme itlerinde Yitamln" 
cağim... Ne olurdu, biz diliıyalar Alemin- dilerine kan koca cif>i balı:mazdan evvel kiliseye ait çiçek çelenklerine verilecek lerin ve madenlerin ehemmiyeti anlaşıl-
de iken buluşabilseydik? ikmali lizrmgelen merasim nelerdir; her yirmi fngiliz lirasını 't'e re8rni kabulde gü- dıktan sonra. bu zamanda doğru tutul•• 

- Ne olurdu, ~? !leyden evvel biribirl;rine nikah için ha· veye ve geline bulı::et almaealuca bunlar aa.z. 

lnciraltJOa V&pUr işletilmeSlO•I h - Ben, şahsen saadeti sizin benliği- kiki bir vaad, ve güzel bir nişan yüzüğü için gene aynı parayı ilave etmeüclir. EJ. Buna karşılık. üzümün taneleri tamılll ve rı - nlzde bulacağıma emin olurdum .. o ka- vermeleri ve her iki tarafın aiJHi tarafın- hud. bin lngiliz lir .. kadu tutan ba venilince, c;ocuk olmıy11nlır için pek iyİ 
t 1m)0 be 1 e d j yeye de V ri O İ C Sa S dar cana yakınsınız ki, nasıl oluyor da dan bir veya iki davet verilmesi taZ1mdır. masraf gelinin ebe.eynine aittir. Geline bir gıdadır. O nkit mldenlerin çinkr 

dünyadaki anlaYJ:7lı kad.ın'.lardan biri si- Ancak hundan sonra düğün haZlrlıklan hediye olarak •en1en otomobil •eyıı inci dan batlum tamam olduia gibi üzünaa. 

j t İ bari y 1 e 0) Uy 3f1 k b U 1 d U ze yakın olamamış... başlıyabilir. Aylarca •Üren hu hazırlıklar gerdanhk ·~ lrıtnıettar kUrk veya " tane.inde A. B 1 ve C Yitaminlerin_. 
- Anna, bunu nereden biliyorsunuz.. eertasında delikanlı mlistalcbel karannı bu masraftan hariçtir. ölçülebilecek miktarda bulunur. Bir ~ 

Belki benim de orada bftyük bir sevgim te.adüfen bir iki defa aörebilirse bahti- Falcat güvqi masraflardan tamamen üzüm tanesi insana 900 kalori vereceii"' 
- BAŞTARA.n 1 tNct SAHİFEDE -ı Vekil, Vali ve belediye reisiyle bir- var .. Belkf ben de, g{l7.el, fnce bir kızı yardır. Celin aylarca tern1ere kundura, iftisna ediJmemiftiT. Ki'l'se ficret ve halı- den bir günde lizım olan gıdanın heınefl 
dir eylediğini beyan eylemiştir. ilkte İnciraltmda motöre binerek Kaqı- sevdim.. çam• .. r ı... L •• h 'ı..--J · 1 • L d'. . B f yansına v-L1n bı·r '- · -mını t•-:... _..ıer. * ...,.. • ç~e ... muce't' erat ma"8'a anna ~~ en xen asrne aıttir. un ar yirmi. otuz " - IU9 ....._. eo 

İn . sef . . 1 yakaya gi~, Güzeltepe mevkiindeld O kadar kendimiuJeo geçmiştik ki lal'· gider gelir. Bunlar bittikten eonra düğün lngı1iz lirası kadar bir şey tutar. Mahal- G. ~ 
cıraltma vapur erlennm baflatıl- gazinoda bir müddet isürahat etmiştir .. bot bir his kırıklı~ içinde anlattım : merası"m' · · 1• ha 1 Gel" 111 

da Y · Asır . ı . . ı ıçın P an Dr anır. ın tara- le kilisesinde dnhi Vcst End kilisesinde A .. ERfmr ..aı - ..aı ması hususun em ın pazar nUs- Vekil oradan otomobille Yamanlara çı- - Evet Anna, dedim .. Ben de ben de f an d d .. 
1 

. Jb' 
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• L ' .,., -..fi"! "'J:,eo' 
h d 'L •• 1r 1~... .-:1_,,. , ___ ,_ kbal ' m ve am onor enn e de en ~arar- bir veya iİd lngiliz lirası maSTafla da ~yı"n _..,.,A .. ~-l_. asın a çı .. an yazı, mıma aıcn Vcıuıımiz ~ kampta hararetle isti olun- sevmiştim .• O kadar ince, minyon bir 1 t 1 D d .. 

1 
• tt n,,..,A DJ- a 

fı d eh · t1 "tib ' la 8' ın ır. am onor enn taTir ve hare- yapılabilir. Fakat, lüks bir ltilisede musiki '--tara n an emmıye e nazarı 1 ara muştur. zdı ki, sana, beni sarmasını bilen kızı ,_ 1 • . .. • • Nevyork. 24 (A.A) - Haftalardan I"" 

alınm kil gtin .. 1n · y lar kam .. ·r . · ır.et en me.eleın muhım bır mefPle oltn. ile ayin yapılırsa iş değ~r. Verilen para ış ve sayın ve pozar u cı- aman pını pek beğenen mu- tarı edemem .. Bır defa gayet enteresan Z" b 
1 

• ri devam eden kuraklık, bilhassa Jı.rtl~ 
ral,tına giderek bu mevzuu tetkik zah- r.akalat vekili burada daimi tesisat ya· bir insandı .. Hiç kimseye benz~ezdi... _ıra un_ann b~ hata!f.~ahalarea hazır- hanendelere ve kili9Cnin temizliğine mah- tikanın şarkında bfiyük hasarlara _. 
metine katlanmıştır. pılması icap ettiğini, her şeyden evvel Başka birisine benzetilmek kadar, hiç lanan planı altüst .. ~d~biJır. .. • sustur. Böyle bir ayin ve mera.im için ti- bebiyet vermiştir. Rekolteler bozuhnuŞ 

Vekil İnciraltında evvelA yeni yapı- muntazam bir yolla Yamanlann Karşı- bir şey onu rahat&lz edemezdi. O, nevi . B~ndan sonra ayının yapılacagı kilıse- yatro gibi süslenen ve dekorlanan bir olup orman yangınlan artmaktadır. 
lan gazino ve plaja giderek tetkik etmiş yakaya bağlanmasını tavsiye eylemiştir. şahsına münhasır, ınevcudiyeüyle bü- nın ıntihabı kalır. Kilisede yalnız hanen- 1'.iliac bir çok eaatJik meeaiden sonra ev-
ve İnciraltıru dolduran büyük kalabalı- Geç vakit Yamanlardan ayrılan Bay yük bir kıymetti. Aşk ahlakını benimse- de çocukları bulunacak yahut yalnız er- velki haline getirilebilir. Bundan baıka 
ğı gözden geçirmiştir. Ali Çetinkaya, Şehir gazinosunda hele- mişti.. ganun mu çalacak; hangi halılar ve ten- nitan yüzüğü, damdonörlere hediye ola-

Haber aldığımıza 1öre münakalat ve- diye reisinin verdiği hususi akşam zi- Onunla nasıl tanıştık? Bu hadisenin teler kultnnılacak) Bunlar da kararlaştı- rak verilen mücevherat (her b\ri 1 O fngi-
kilimiz, yaz mevsim.nde fncinıltma va- yafetindc bulunmuş ve gece saat 12 de teferrüatını hatırlıyamamakla beraber, nlır. Hususi davetiyeler bastınlmazdan liz lirası kıymetinde) geline ve damdo
pur işletilmesi hususunda icap eden di- İzmirden ayrılmıştır. tanıştıktan sonra geçirdiğimiz iyi giln- ve banlar yerlerine gönderilmezden evvel nörlere verilecek buketler güveğe aittir. 
rektili gidişinde verecektir. İncirnlbnda Münakalat vekili pazar günü nhtımın lerin tafsilatını hafızamda şimdi bile düğün resmi kabulünün nerede ve ne lca- Bu buketlerin her biri çiçeklerine göre iki 
vapurların yanaşması için bir iskele I belediyeye devri meselesini de tetkik muhafaza cdebiliyonun.. Her şeyinde bir dar masrafla yapılacağı meselesi gelir. veya üç lngiliz lirasına alınabilir. Celin 
yaptınlacaktır. Vekil, iskele yerini do eyle~c;tir. Haber aldığımıza göre. Bay başkalık vardı ve her kes gibi sevişme- Eğer lüks bir otel intihap edilmişse bir içtimai mevki sahihi dcğı1se nikah ve 
tetkik etmiştir. J Ali Çtinkaya fuar gilnlerinde İzmire yi maddi manasiyle anlamazdı. Biz, görz- gelinin ebeveyni otel idarest1e mef"Ubat, düğün merasimi yalnız bir buket masra-

y AMANLARDA gelmeiti vait buyurmuşlardır. \ leri.mWe sevişirdik .. Onunla uzun müd- muaiki, §llmpanya, delorasyon Ye saire file ve yüz kadar dlvetli Ue yapılabilir. 
:,;_. .. . .. - -. 

·······-····················~·-···· · .... , Y ARDJM, EN Btnrt11' : 
• 

ViCDAN ZEVKJDJL i • 
YURD YAVRULARI : • • 
Okuduğunuz mektep kitaplatt111

: 

Çocuk Esil'(eme kurumuna veri,.._ i 
niz yeni yılda kitap alanuyacak ar·; 

S .bdaşlannrza yardım etmif H idi .. i 
• • 
~klilkte bu sevki taCnnş olanmıO:.-.ı ...................................... 
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Bizanstan çıkmak yasak 
Fakat arabanın kapısı aralık/andı. Beyaz 
bir kadın eli bir kağıt uzattı· Bu başvekilin 

mühürünü taşı yan yeni bir emirdi. 

Bıı filr.ir muvafık görüldü... aralıklandı.. Kısa bir müddet arabanın 
Arabalı kafile yaklaıırken ıurun ka· başında bir konuşma oldu.. 

Pılan kapatıldı. Hendek üzerine ahlı du· Sur kapısı muhafızları merakla bu 
ran köprü kaldmldı... görüşmeyi uzaktan takip ediyorlardı. 
kalabalık tamamen yaklaşmıştı. Bir aralık araba kapısının aralığından 
leapılan kapalı ve pençerelerinin per- kar gibi beyaz bir kadın elinin uzandığı

deler; inik dört ..t koşulu büyük araba· nı gördüler .. Bu elde bir kağıt vardı. 
llııı Önünden gelen bir süvari sur kapısı Biraz evvel muhafızlarla konuşmuş 
0niinde durarak seslendi : olan süvari, yani Yengeç bu kiğıdı al-

H Ki k da B dı ve bakmadan doğruca muhafızların - ey... ınse yo mu ora ... u 
kapı neye kapalı... bulunduğu yere gelerek seslendi : 
l<apı muhafızları meydandan çekil· - Hey ... İşte hususi müsaade... Ça-

llıiı;lerdi.. buk olun .. Açık kapıyı .• 

Ses üzerine birisi kafasını uzatb. Muhafızların başı olan bir çavuş dı-
- Ne istiyorsunuz? şarı çıkarak uzatılan kılğıdı aldı ve açtL 
- Ne istiyeceğiz .. Kapıdan geçmek Açar açmaz da gözleri fal taşı gibi 

istiyoruz.. Her halde buraya sizinle baş ' ac;ı ldı.. 
baş.. gevezelik etmeğe gelmedik.. Kağıdın altında ve o zaman adet ol-

Nöbetçi hiç istifini bozmadan cevap duğu üzere kırmızı balınumu üzerine 
•erdi : basılmış kocaman başvekalet mühUrU-

- Görmiyor musun .. Kapı kapalı.. nil görmüş ve tanımıştı .• 
- Evet amma Seıı o kapalı kapıyı Bu mUhUrlU emir yalnız sur kapısın-

~Çacaksın ve biz de geçeceğiz.. dan geçiş müsaadesini taşımakla kalını-
- Elinivla hususi bir müsaadeniz yor, ayni zamanda muhabzlara yeni bir 

"aı-sa kapı açılır .. Yoksa Biı.anslan çık- emir de tebliğ ediyordu.. 
lllalı; yasak.. Çavuş, mUhUrün üzerindeki satırlar-

- Ne zı.maııdan beriL da şunian okudu: 
- Yanın saat oldu.. Başvekllden emir Emrimizi hamil olanlar Bizanstan 

geldi.. serbestçe çıkmağa mezundurlar. Ancak 
Nöbetçi ile konuşan adam • yengeçti- ve onlar çıktıktan sonra sur kapıları 

derin bir nefes aldı .. Kendi adamlarının hususi müsaadeyi h5.mil bulunanlar için 
daha şafakla beraber yola çıktıklarını. de açılmıyacaktır. Her kim olursa olsun 
biliyordu .. Emrin yar= saat evvel ve-· Hatta saray muhafızlarına bile sur kapı
tilrniş olması onların daha evvel çıkmış lannın açılması yasaktır .. Bu emir, bu 
olınaiarıru göstermiyor muydu? yasağın kaldınldığını bildiren ikinci bir 

Maamafih tamamen emin olmak için yazılı emir verilinceye kadar muteber-
SOrdu.. dir.• 

- Anladım... Fakat dostum 0 yasak Çavuş derhal vaziyetini değiştirdi 
eınri bizim için değil~ Bizanstan çıka- Maiyetine emir verdi : 
cak baı.ı ameleler için.. Edirnede iş var - Kapıları açın .. Köprüyü indirin .. 
diye buradaki işlerini bırakıp gidecek- Beş dakika sonra araba da süvariler 
leri haber alındı da ondan.. de kapıdan çıkmışlar, Edirne yolu üze. 

Nöbetçi kaşların.ı çattı_ rinde arka.omdan kalkan toz arasında 
- Biz, dedi, verilen emirlerin ne kaybolmuşlardı .. 

ınaksatla ve kimin için verildiklerini bil- •• Bİ'l'MEDI •• 
l!ıeyiz, bilmek anlamak ta istemeyiz. Sa
dece aldığımız emirleri harfi harfine tat
bik ederiz o kadar~ Amma emir amele
leri için verilmemiş.. Ameleler ise emir
den çok evvel Bizanslan çıkıp gitmişler
tniş.. Orası biz.i alakadar etmez.. Haydi, 
sen de arabanı çek.. Eğer başvekilden 
hllsust müsaadeniz varsa geçersiniz.. 
°'lroksa bu kapı açılmaz ve köprü indiril
lnez .• 

Yengeç sur kapısının yanından aynl
dı, on beş yirmi adım geride durm~ 
olan arabanın yanına yaklaştı_ 

Bu sırada arabanın kapısı hafifçe 
.._~~~~~~~~~~~~~-

!.DiiiiMnE·ooc:Ru·:rö:::· 
~ LU GÖSTEREN BiLGİ-~ 
:oıa.. : • • 
: Sevgili çocuklar.. : 
• • E Okumaya hevesli, fakat kitap ala-: 
E rıı.ıyacak kardeşleriniz için okudu-: 
S iunuz mektep kitaplarını çocuk S 
S Esirgeme kurumuna verirseniz Bil-! 
E fili arkadaşlarınızı çoğaltmış olur-: 
•s • : unuz.. : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BerıL.., hariciye 
nezaretinin 
bir telızilJL .. 
Berlin, 24 (A.A) - Hariciye nezare

ti Japon menabünden gelen ve Almanya 
ile Sovyet Rusya ara•ında bir ademi te
cavüz misakı akdi için müzakereler ya
pıhnakta olduğunu iddia eden haberle
ri kat, surette tekzip etmeku.dır. 

Salahiyettar mahafilde şiınd"ki Sov
yet • Alman müzakerelerinin m;ınhası
ran bazı kredi ve ticari mübadeleler me
saili hakkında cereyan etmekte olduğu 
tekrar edilmektedir. 

-"'7-

BEYNELMİL.EL 
Sanat tar"hi lıongresi 
Londra, 24 (Ö.R) - 25 memleketi 

temsil eden 600 mütahassıs Londrada 
toplanan beynelmilel sanat tarihi kong
resine iştirak etmişlerdir. 

İngiliz maarif nazırı bir nutukla kong
reyi açarken demiştir ki : Sanat dünya
da bütün milletlerin müşterek dilidir ve 
ırk, lisan ve siyasetin vazettiği hudutla-
n tanımaz .. • 

12,000 lngiHz 
lirası kazanan 

güvercin! 
Eski zamanlarda uzak yerlere ıüratle 

haber göndermek İçin güvercinler kulla· 

mlırdL Bet bin ıene evvel Mıoırlılar gÜ· 
vercinleri ehlilcttirerek postayı bunlarla 

gönderdikleri gibi eski Yunanlılar da 
harp zamanında güvercinlerden çok isti· 

fade ederlerdi. 
1870 • 1871 Fransız - Alman harbin

de Almanlar tarafındon muhasara altına 
alman Parioin hariçle muhaberesi güver· 
cinlerin bu harpde mühim hizmetleri gÖ
rülmüttü. Hatta lngiltereye ait mektuplar 
bu vasıtayla gönderilmiş ve bir giiver· 

cin bir defada bir kaç yii:: mektup götü
rebilmiştir. 

O zamanlar tutulan bir h-ba göre 
kuyruğunun tüylerine bağlanan bir çok 
küçük küçük mektup kopyasile mütead
dit seferler yapan bir güvercin taliH sa· 

hibine 12,000 lngiliz lirası kadar mühim 

.:Musanın Hayatı~ 
~ ............................. 111111ıı=-mııı•r.~ ...... ..':l 

PEYGAMBERLER TAR/HiNDEN 
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Vezirin öldüğü gün 
Bütü11 Mısır halkının Velit 

bedava gömdüreceğini ilan 
6lülerini 
etti 

Y akup evlitlannın, zulüm, tazyik. aç
lık ve esaret içinde bile en fazla bağlı 
bulunduklan iki teY vardL 

Biri (ölü) !erine aaygı diğeri iomet• 
!erine bağlılık. Mısırlılar bundan ikisini 
de hiçe saymıtlardı. Beni lsr1111 ölüleri. 
dirileri gibi hakaret görüyordu. Beni fs. 
rail kızlan Mısır sarayında ve zorla cüm· 

büt sahnelerinin kahramanı yapılıyordu. 
Velid kendi oarayına Beni lsrail kızı 

Mısır ölülerinden aldığı paraların kendi
ne bahşettiği geni§ sefahat imkinlan ile 
hususi sarayındaki Beni lsrailin gÜzel kız· 
lan araıında bulduğu zevke devam edi· 

yordu. 

* Mwnn ihtiyar ve bunamıt veziri Ha
runun birdenbire ve kw gibi ini ölümü 

V didin hayabnda büyük bir değişikliğin 
batlangıcı oldu. 

bir para kazandırabiliyordu. 
l 914 • 1916 harbinde de güvercinler sokmamak ve Beni lsrail ölülerini koru

makla bu halkın en büyük ıülı:ran hiasi-

Halktan ıorgusuz topladığı vergilerin 
mühim bir lcı..mı hükümdar Kabuoun ha· 

mühim biT rol oynam~latdı. Fakat güver· 

cinlerin muvaffakıyetli i,ler başardığınr 

sezen düşman bunları yollarından alıkoy· 
• mak için bir çok vasıtalara müracaat et· 

mişti. Bilhassa güvercinleri öldürmeğe 

mahsus adamlar tayin edilmi~ti. Ancak 
~üvcrcinlerjn ilk uçuş a1':abinde çok yiik
•eldiklerinden bunlan vurmak güç olmut-
llL 

ni kazanmı~tı. zinesine giderken bir kısmı da onun eer-

Beni Jsrail kahinleri, Y akup ve Yusuf vetine kablırdı. Para meselesine asla 

-ıa\nanlannı yaşamış kahinlerinin verdik· 
leri habere göre kendi milletini kurtara
cak birinin T enn tarafından gönderile· 

ceğine iman etmişlerdi. Onlar Velidi q .. 
le bu sebeple Beni lsrail Musaııı addedi· 
vorlar. Nil sarayından yükselen cümbüş 
sealeri onlara halilakarlarının zaferi gibi 
gelivordu. 

Zavallı Beni lsrail 1 Kendilerini kurta-

merhameti yoktu. 

ölümü Mısırhlan bu bakımdan mem .. 

nun etti. Hele Ve1id,n, vezirin cenazesin· 
den tam yüz bin akçe baç istemesi hal
kın bu memnuniyetini artırmıştı. 

Velid, bu kurnaz Horasanlı, o gün 
bütün Mısırda della!lar çıkartarak töy)e 
nida ettirmişti: 

Vakıa. vurulup düşenler çoktu, fakat 
varalı olduklan halde taşıdıkları mektup-
1an yerlerine ~ötürmeie muvaffak olan-
1ar da vardı. Ciddi eurette yaralanan gij- racak (Musa) zanncttilderi adamın :ral· 

nu: Beni lsrail irin deVil. Hakı1tt Musa 

cBugün her kimin ölU.ü oluna me
zarlığa baç alınmadan gömülecektir. 
ölen vezir Harundan alınan baç buıı;ün 
ölecek Mmrlılann da verecekleri baçı 
ödenıif bulunmaktadır.• 

veTcirı1erden biri mühim bir mektubu 
-nahalline eriştirmeğe muvaffak olduğun. 
~an dolayı mükafat alarak töhret kazan· 
"'1.1Şb. Almanlar posta Ştilvercinlerini yol~ 

~a yakalamak icin ıahinler de yet'•tİr· 

"'lişlerdi. Sahin bu hu•u•ta bütün diğer 
·ırtıcı kuşlara müreccahtır. 

lngilt'"1'e - lekocva üzerinde bir ,ahin 

icin de pü•küllü bir bela olacağını nasıl 
hilebilirlerdi). 

* 
Velid artık, Kabusun sarayının kuıp

sında ve kendine hükümdaT tarafından 

hed1ve edHen aaraya yerl~mi~ti. 

Mısırlılar, ilk defa böyle ve dellallarla 
ilan edilen bir mazhariyete nail oluyor· 
lardı. 

Halk, tufeyli olarak mezarlık içinde 
saltanat kuran ve ba•larnıa kendi kendi· 

Mezar1Tktan baç ehTtmağa devam edi- ne bela 1'esilen bu adamın tenini defet-
•uvasında po•ta P'Üvercinlerinin ayaJ.-la-

1
. , B . • d H "d k 
ıyo,.nu. u ışı ora a aman ı a.re etme - meyi değil, onun şerrinden mümkün ol-

,na takılan halkalardan üç bin tanesi bu- le idi. dujhı kadar hafif kurtulmayı düşünüraü. 
'•ın'l\u~tur. 

Kara kaftanlı, kara külahlı maivet Hanınun öldüğü gilnün akşamı Nil sa-
halkı yine mezarlıkta kalmı~fardı. Ha: rayında hükümdar, her gece yaptığı eğ
man, bu maivetin ha1'ında ve Mısır dil- lencelerin fevkinde bir eğlence tertip et

~,ercin yolunu kaybetm~k•izi11 yÜzlercf" 
berleri ile dolu le.endi hareminde yaşar- nUşti. 

""'lil mesafeve kadar uçabHir. Ucu~ 8iİTat; 

Uzun bir yolda bir tı;ahinin ucu-. sürat; 
~ok büyüktür. ]vi te .. biye rrörmüş biT gü-

ken Velid de Mım i~indeki sarayda ve Velid, hükümdarın hediyesi olmak iti· 
-üz ..... arın istikam.etlne yöre deöiqT. Kuv· 

her gÜn hükümdarla beraber, onun salta- barile onları değiıtirmemif. Oeğiıtirmek 
vetli ve muvafık bir rüzai,..la bir rüvcr-

nabna ortak bir hayat -.ü'."tiyordu. te istememişti. 
'"İn saette vaıı.ati olamk 40 i1e 70 mil ara• 
~ınrfa bir me!lafe katedebilir. 

Tel•i?:: mesA il arı dü~an t8.rafınd~n ya-

1<alanabilir. telefon telleri ke•ileb;lir. fa-

Velid in. Mmr icind .ki sarayının bir Velid. ikbal yolunda ilerledikçe ba-
husuaiyeıi vardı. Bu oaraydaki muhafız- tına geçmek İotediği memleketin husu
lar, mezarlık oarayıncl•ki muhafızların siyetlerini de tetkikten geri kalmıyordıı. 
ak.ine hepsi Mısırlı idiler. Mezarlık. Bitmek tükenmek bilmez bir 

Ve haremdeki güzel kızlar ise, yine hazine gibi işliyordlL 
mezarlık sarayının har<mini süsliyen ca- Mısırda ölüler çoğaldıkça Velidin ser· 
rivelerin aksine hepsi Beni lsrail kızları veli de artıyordu. Hem fimdi o arbk baç 

Son harp esnasında r,üvercinler tara· ı"dı". 
ıniktannı da artırmıştı. 'lndan ifa ed;)en kıymetli hizmetler asla 

kat bir postayı emniyet ve süratle ~ötüT· 

-nek i~ J"Üvercine büyük bir itimatla tev-

-li olunabilir. 

l B b d d 1 b 
.. Velid, hükümdarlarla sık sık bulUJma· Haman, beraber ve yalınayak baldın 

•ınutu maz. u se eo en o a)"I u~un, 1 d 

' 
.1 d .. b" d . d h · .. arın a, görüşmelerinde ve hemen her çıplak geldikleri hı: arkadaıına: 

ngı tere e yuz ın en zıya e arp ll'u· 

vercini yetioıtirilmekte ve bunların çoğu 

•n uzak yerlere gidip gdmek kabiliyetini 
haiz bulunmaktadırlar. 

gece yaptıkları ve yaşadı.klan miişteTek - Nihayet meramımıza erdik ... Zen· 
cümbüş alemlerinde yavaş yavaş Beni Is- gin olduk ... 
rail düıımanı olmağa başlıyordu. Bu düş- Deyince Velid ona: 

manlığı Kabus ona ıu şekilde telkin et- - Aptal. demişti. Dur bakalım daha. 

,s'QVY.E!' • AT..MAN mitti: Henüz çıkacağımız merdivenin ilk bua-
Ti - Bu tayfe. Evvelce bu ülkelere hl· mai\ında .. ilk e~iğinde bulunuyoruz. 

caret göri>Jn.elerj kim olan bir sülaleden P'~ldiklerini iddia Haman, en büyük meziyeti körükö-

;venide~ '1aşladı etmekte .. Gökte tek bir Tanrıya tapmak- rüne Vdide itaatte ve ona sadakatte olan 
Roma, 24 (OR) - •Tas• ajansı tara- ı V b" ·· b ı k k h b d V l"d" b d" d h · fın~-- b"ldirildi"" .. I .1 a... e ır gun u sa tanata onma e· u a am, e ı ın u ıyar a er şeyı 
""" 

1 gıne gore A manya 1 e vesin" ·· k d" 1 K'L • 1 · ·· b"l .. il k · 
R da 

. Uzak" l . 1 gorme te ır er anın erım, mu· yapa ı ecegıne tamam e anı olmuş ve 
usya arasın ticaret m ere en ye· · 1 . • .• • • • • 
"d ba l MUzak" ) B !in neccım erırn hır gun bunların ısteklerının ona baglanmışb. ru en ş aınısbr. ere er er - 1 • 

d tın. ktedir 0 acagını. Beni lsrail tayfa•mın Mıma ye- * e cereyan e e . . 
---''' nıden hakim olacaklarını söylüyorlar.. Velidin, daha mezaTlığa ilk dıvar çe· 

Pa. a, ' •azlılı '3unun İçindir ki ben bu kavme göz aç- virdiği ve burada ilk kulübesini kurduğu 
İ lnmıı?t""6hına gitti tırmıyorum. Bunun içindir ki onların zaman kendisine yardımcı diye aldığı bir 
Roma, 24 (Ö.R) - Papa saat 18.50 de •ade cesaretlerini değil. Ümitlerini de kı- adam vardı. 

Vatikanı terkederek yazlık ikametgahı rıyorum. 

olan Kastcl del Golf oya hareket etmiş- Hükümdann Lu •Özleri V el idi bir hay• ··BlrMEDİ·· 
tir. Burada iki ay istirahat edeoektir. li dü~ündürmü,ıü. Maamafih o ıimdilik 
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DEMiR MASKE 
Büyük tarih ve 

(lKıNCİ 

macera romanı 
KISIM) 

-4 
- Ben ... Kralını. .. 
Ve Monsenyör Lui böyle söylemekle 

beraber baş.1ndan şapkasını çıkardı, omu· 
~Undan pelerinini attı. Gözlerini valiye 
dikti. 

1( Vali bir kaç defa •raya giımit Ye 

l ralı Yakinden ıörmiiftü. Onun yüz hat· 
b~ını tamamen biliyordlL Şimdi Kralı 
it 0 Yle ve birde{lbire karflmnda görünce 
, Orkudan ıitremeğe bqladı. Ne yapaca· 
Rını ~a.tırdı. 

- Maiesıe... Majeste. .. 
Diye kekeledi. Sonra ayaklarına ka

PandL 

h - Sir... Sir... Ben biT aptalım.. Bir 
"Yvanım B" ··k·· .. B . f b ··· Jr o uzurr... enı a uyu-

tun... Merh · · il · d" • • . a.m~tınızc tica e ıyorum ..•• 
ıvıaı• le .• h" d nrzT rr ~n tanıyamadım. •• Oste .. 

lar ettim ..• 
- Peki peki... Ayağa kallı:ıruz vali 

efendi. •• 
- Alı Sir ... Şehrimize teref verdiniz .. 

Bu bizim için ne büyük oürur .•. Ne büyük 
saadet. ... 

Vali tahane misafirini laınk. olduğu 

ıekilde ağırlamak için kapıya doğru ko
şarken kral mani oldu. 

- Benim buraya ıteldiğimi kimse bil
memelidir. Her kesi rahat bırakınız. Ve 
vereceğim emirleri ifadan sonra siz de 

rahatinize çekilin. Grevobl'i ziyaretim ta .. 

mamen gizli kalacakbr Size verilecek 
emirlerimi birazdan maiyetimdeki asılza

delerden biri re~mi mührümte mühürlü 

olarak tebliğ edecektir. Tereddüt ettiği
niz noktalar olursa bizzat gelir ve t.Do· 

gece veyahut sabaha karşı bir kaç jan- ve odadan çekildiler. Papaz büyük bir hayret içinde hay-
darmanın refakatinde benim arabam şe· Protestan papazı ile Monsenyör Lui hrdı: 
hir kapısı önüne ge1mit bulunacaktır. Bu yalnız ve karşı karşıya kalmışlardL - Ne diyorsunuz Sir ... Demek bütün 
arabayı mümkün olan aüratle ve yine Monsenyör Lui bir koltuğa yerletti.. b11n1an aiz de teslim ediyorıunuz. •• 
mümkün olan gizlilikle otelime sevkede· Papaza da tatlı bir sesle kaqmndaki kol- Demir maske acı bir tebeooüınle cevap 
c"ksiniz. tuğu gösterdi. verdi: 

Monsenyör hu auret1e ha.reket etmek· - Rica ederim. oturunuz .• 
le kendi p~ini kovalıyan kardcti ile ara- Papaz bu nezaketten bir hayrete diiş-
sına hir mesafe ve engel koymak iote· mekle beraber gayri iradi itaat dti, otur· 
mişti. Çünkü hem kafaııının hem de VÜ· dlL 
cudunun istirahate ihtiyacı vardı. Demir nıuke ıu suretle ıöze başladı: 

Oteline döneT dönmez evvelce valiye - Siz beni mezlıebinizin en büyük 
oöylerniı olduğu sözlerin yazılı emirlerini düşmanı tdilll ediyorsunuz değil mi) 
ta~ıyan mühürlü vesikayı Oanjoya kapalı - Ben ıizi yalnız bizim din ve mezhe ... 

bir zarf içinde verdi ve valiye götürmesi· bimizin değil , bütün Fransanın ve kendi 

ni emretti. Sonra yatağına uzandı. şeref ve zaferinizin de düşmanı telakki 
Dudaklarında 1 vonun ismini mırıldana ediyorum .. 

mırıldana derin bir uykuya daldL - Halbuki ben bir adalet, bir sulh 
ve hak Sabah olup ta Barbezyo kapıya vur· ve müsalemet, bir müsamaha 

duğu zaman hA.18. uyumakta idi. adamıyım. 
Barbezyo, ölümden kurtardıldan pro· Papaz bu sözlere şu acı mukabele ile 

testan papazın getirildiğini haber verdi. cevap verdi: 

Bir çeyrek saat Sl')nra papaz ııkı bir - Sulh adamıyım diyorsunuz, bize 
muhafaza altında ve kralın huzurunda kar~ı imansız bir harp açıyorsunuz. Mil· 

bulunuyordu. 
Demir maeke: 

- Beni bu adamla J a:.11z bırakınız. 
Emrini verdi. Böyle bir emrin ifasının 

ne kadar tehlikeli olabileceğini Barbezyö 

samaha adamıyım diyorsunuz.. bütün din· 

daşlarımızı en ağır işkenceler altında öl· 

dürüyorsunuz. Adalet ve hak adamıyım 
diyorsunuz. Bize ve bizim dindaş1anmıza 

Fransada hayat hakkı vermiyor.unuz .. 
- Evet.. Bütün bu söyledikleriniz 

- Sözüme devam etmezden ve siı.e 
müthiş bir aır tevdi eylemezden evvel 

sizden iki ıey İotİycceğim. Evvel& söy
leyiniz ... Hükümdannıza karşı vermiı ol
duğunuz sadakat yemininde halil duru· 
yor mu5unuz) 

- Bu vem ini b;zzat hükümdar L oz· 
mutıtur. Bizim artılı: o yemin üzerinde 
bzğlı kolmamıza lüzum kalmamıştır. 

- Ben ac:ık sözü severim ve mü,tf>rih 

olunuz. Sözleriniz aizin için bir suç teli.k
lı:i edihıiyecektir. 

- Ben ölümden kork.marn. 
- Simdi ikinci noktaya gelelim. Ben 

size öyle bir sır eöyliyf!ceğim ki.. Bunu 
duyar duymaz sarsılacak, eararacaksın1z. 
Ö~ene-ceğiniz müthi4 bir facia sırrıdır . 

Fakat pe!'l:İn olarak haber vereyim, övleo 

sırlar, öyle devlet !llır1arı vardır ki ... 8'ın· 

hra vakıf olanlan büvük bir ölüm tehlô. 

ke•ine ilka eder. Bövle mühim ve lehli· 
hli bir •ırra vakıf olacak kadar nefsinize 
itimadınız var "',,,.t, ... ) 

•• BirMEDi •• 

Azgın öküz. 
Bir kadını ağır yaraladı 

Foçada bir ficia olmuştur. Sıdıka 

adında 40 yaşlarında dilsiz bir kadın 
yolda evine gittiği "'ırada ipini koparan 
bir öküz üzerine hücum ederek boynuz· 

larile zavallı kadının bağırsaklarını mey• 
dana çıkarmışbr. Yaralı kadın hastaneye 
kaldmlmıştır. 

-*-BİR KAZA 
Bı.ımavada ziraat mektebi önünde biJ" 

kaza olmuttur. 
Şoför Hikmet Kocaman, idaresinde b ... 

lunan ki•~mit yülclü kamyonu, Bn. Hani
fe Fidana çarpbrarak ool ayağının lcınl· 
maıına oebebiyet vermiştir. Şoför hak· 
kında tahkikat yapdmaktadır. 

-*-BİRANA 
kendi çocuklarım 
kaçırdı... 
Bayraklıda Bornova caddesinde otu

ran Bn. Naciye TUrkelrulun bir aydan 
beri ayrı yaşadığı kocasının evine gide
rek iki çocuğunu kaçırdığı. zabıtaya fi· 
kayet edilmiş, suçlu yakalanmıştır. 

Ödemişteki hAdisenin 
faili yakalandı 
ödemişin Kiraz nahiyesi köy katibi 

B. Ahmet Polisin gece vakti evinden 
uyıındınlmak suretile sokakta tecavüı:e 

uğradığını ve yaralandığını bildirmiştik. 
ödemiş zabıtası, suçlunun Mustafa oğlu 
Osman olduğunu tesbit etmiş ve yakala
mıştır. Suçlu adliyeye verilmittir. 

-*-Çifte ile ayatından 
yaralanan çoban 
ödemişin Bozdağ yaylasında oturu 

Dokuzlar köyünden Şakir oğlu SüleymQ 
Çıkann çobanı Mehmet. kazaeıı çifte ile 
ayağından ağır ıurette yaralanmqbr. 

Yaralı tedavi edilmek üzere memleket 
hastanesine getirilm~tir. 

-*-ÇOCUK 
Düşünneğe sebebiyet 
Dün Torbalı kaza!ll1nın Ertuğrul ma• 

hallesinde Nalband lsma~. Gülsüm adın.· 
da bir kadını döğmü~. dört aylık çocu• 
ğunu düşürme.sine sebebiyet vermiştir. 

Suçlu hadiseden sonra kaçbğı için 
aran.ma.ktadır. 

---"'---Buz ihtikarı yapıyorlar 
İzmirde sıcaklann şiddetle devaqı et

tiği şu günlerde piyıı.oadaki buz buhnaı 
arbnıştır. Şehrin bir çok yerlerinde ki• 
!osu on kur~tan bir lı.ilo buz temin ede· 
miyenler vardır. 

Belediyece yapbrılan tetkiklerde, buz 
bayilerinden bazıları ıehirde belediyece 

mevzu narh fevlcinde satıJ yapamadık· 
lanndan buzlaruu yüksek fiyatla civar 
vilayet ve kazalara sattıklan anlqılıruf· 
br. 

Yalruz Manisaya her gün SOO kalıp 

buz oevkedilmektedir. Belediye, tehrioı 

ihtiyıu:ı temin edilmeden harice buz gÖll• 
derilmesine mini olacaktır. 

Dün alı:tam fehrin hiç bir yerinde bwı: 
yoktu. 

İngiltere lıralı 11e 
Jıralicesi Londraya 
döndüler-
Londra, 24 (Ö.R) - Kral Corç \-e 

kraliçe Elizabet yanlarında küçük pren
sesler olduğu halde hafta sonunu geçır
dikleri bahriye mektebinden Londraya 
dönmüşlerdir. Hafta sonunda Kent dilk 
ve düşesinin misafiri olan Yugoslavya 
naibi prens Pol ve prenses Oiga da Bu
kingham sarayına dönmüşlerdir. 

YENİ 
Hollanda JıaJJinesi 
Lruıi, 24 (Ö.R) - Yeni Kolijn kabi

nesi teşckkill etmiştir. Eski kabineye da
hil olan dört nazır yeni kabinede do 
vazife almıştır. Bütün hUkUmetin umu
mi siyasetinin değişmiyeceği ve sıkı bir 
istil<lM prensibinden ilham almağa de
vam edeceği neUcesi çıkarılmaktadır. 

İNGİLİZ • LEH 
Mali ~örüsmeleri 
Londra, 24 (Ö.R) - Hazine nezareti· 

nin mümessilleriyle Londrada bulunall 
Leh delegasyonu erkanı arasında fngil
terenin Polonyaya vereceği si!Ahlanma 
kredisi hııkkındakl mllzakereler oon saf
hasına girmiştir ve bu hafta mUsbet şe
kilde neticelenecektir. 

TOLEDODA 
BIRYANGIN 
Toledo, 24 (A.A) - HükUmet sara

yında bir yangın c;ılmuştır. İtfaiye, sa
rayın büyük kiliseye müteveccih olu 
cephesine bol su sıkarak, yMgının To
ledo katedraline sirayetine tnaııi clınuş
tur. 

TİRANDA 
SADAKAT YEMİNİ 
Roma. 24 (Ö.R) - Harbiye müsteşa

rı general Paryani dUnden beri İtalyan 
ordusuna dahil olan Arnavut ordusu za• 
bit ve neferlerinin Tiranda •Sadakat ye
minini!• alırııştır. 
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vıtamın bir T "pecik. K. Kocamaz Akhioar: L M. 

Yazan: Dr. Muallim Abdi Muhtar 

Rüyanızda büyük bir hayır görülü
yor. Doğacak olan çocuğunuz sizin için 

yeni bir terakki ve refah yolu açacak. 
Hem belki çocuk dünyaya gelmezden 
evvel vaki olacak. Evvelce kendisine düı

manlıkta bulunduğunuz veyahut da dar· 
gın olduğunuz bir kimse ile bugünlerde 
karıılaşmanız ve barışmanız ihtimali var. 

Rüyanızdan bir misafir geleceği de istid

lal olunuyor. Bu misafir, belki de doğa
cak olan çocuğunuzdur. 

ihtiyar ve çok çirkin bir kadınla ınu•• 
şaka etmişsiniz. ihtiyar kadın rüyası dÜD" 

ya malı veya doğrudan doğruya dlin.Y• 
ile tabir olunur. Böyle bir kadınla ınüll• 
taka veya muaıaka. dünya malından 
dünya işinden o kadınla olan mua~· 

kanın hududu derecesinde istifade· 
ye delildir. Kadın ne kadar ihtiyar v• 
çirkin olursa istifade de o derece faıl• 
olur. 

•• 3 •• 
Vitaminler hakkındaki yeni görüşle

rin hastalıklar hakkındaki görüş ve te
davileri çok değiştirdiğini yazmıştım. 

Şimdi aşağıda vereceğim bir misal ile 
bu cihet kolaylıkla anlaşılacak ve bir 
Vitaminin ne mucizeler yarattığı görül
müş olacaktır. Şu müşahedeye dikkat 
buyurunuz. 

Bundan bir buçuk sene evvel gece ya
rısı müstacelen bir ecnebi hastaya çağı
rıldını. Alelacele evine gittiğim hasta
nın yatak odasına girince karşılaştığım 
vaziyet şu oldu: lriyarı kuvvetli bir er
kek müthiş ıstıraplar içinde yatağında 
kıvranıyordu. Bu adam sağ koluna yor
ganını bile dokundurmıyordu, yirmi da
kika evvel de bu ağrısı için bir morfin 
şırıngası yemişti. 

Bu hal kendisinde aylardanberi de
vam ediyor ve hiç bir ilaçla bu ağrıyı 
kesmek te mümkiin olmıyordu. Kendisi
ni ariz ve amik muayene ettikten sonra 
hnunı görmek lüzumunu hissettim ve 
karnını açınca yapılm!§ bir ameliyatın 
dikişlerini gördüm, kendisine ne ameli
yatı yapıldığını sordum. 

Istanbulda mide Olseri için (Gastro
enterostomie) ameliyatı yapıldığını söy
ledi. Ben hastaya faydalı o!SGağını zan
nettiğim bazı tedavi usulleri tarif ede
rek ayrıldım. 

Filhakika bir müddet sonra tesadüf 
f!ttiğim bu hasta, ıstıraplarının eskisine 
nazaran hafiflediğini söylem.,kle bera
ber, büsbütiin ıstırapsız kalmadığını ve 
her gün sancı çekmekte olduğunu söy
ledi. 

Bilahara uzun zamanlar bu hastayı 
görmedim. 

Son zamanlarda Amerika alimlerinin 
son keşfettikleri (P.P.) Vitamini hak
kındaki mühim neşriyatı takip ediyor
dum. Bu Vitaminin hususiyetlerindeki 
fevkaladelikler nazarı dikkatimi çok cel
betmiş ve yukarıdaki hastaya muhak
kak surette faydalı olabileceği hakkında 
içimde bir kanaat hfısıl olmuştu. Fakat 
illiç memleketimizde yoktu ve Avrupa
da da mevcud olup olmadığını bilmi
yordum. 

Bu iliicı nasıl ve nereden tedarik et
mek mümkün olabileceğini düşünmekte 
iken garip bir tesadüf eseri olarak, Al
ınan kimya müesseselerinden en büyü
ğiiniin mümessili ziyaretime gelmişti. 
ötedenberiden bahsettikten sonra sözü 
bu Vitamin üzerine naklettim. Müesse
senin bu vitamini sun'! olarak yapmakta 
olduğunu ve fakat henüz Türkiyede hiç 
kimse tarafından talep edilmediği için 
gönderilmediğini, yalnız son günlerde 
Ankara nümune hastanesindeki bir Al
man profesörü tarafından talep edildi
ğini söyledikten sonra, siz bu Vitamini 
ne için istiyorsunuz, bunun şifayap ede
ceği hastalık Türkiyede var mı? diye 
IOrdU. 

Ben bu Vitamini büsbütün başka bir 
hastalık için istediğimi ve bunu bana 
mutlaka temin etmesini rica ettim. 

On giin sonra (Merek) müessesesi bu 
Vitamin ile beraber, bu husustaki bütün 
Alman ve Fransız neşriyatını bana gön
dermiş ve bu Vitaminin fayda verebil
mesi muhtemel olan vakayi hakkında 
hekimlik itibariyle en kıymetli fikirleri 
Fransız, dGinsyen• lerinden almaklığı
mı da hassaten tavsiye ediyordu. 

Halbuki esasen onun tavsiye ettiği 

müellifin fikirlerinden aldığım ilham 
üzerine bu Vitamini istemiştim. 

Vtamin gelir gelmez hastaya haber 
gönderdim. (Ma. De-) isminde olan bu 
hasta Alman şimdi tekrar karşımda bu
lunuyordu. Fakat bu defa şikııyet ve 
ıstırapları çok genişlemişti. 

Işte size bu bedbaht hastanın şikilyet
lerini harfiyen arzediyorum: 

1 - Hastanın sağ kolundaki sancılar 
o kadar ilerlemiştir ki, kendisi için sır
)1.ndan ceketini çıkarmak ve yahut as
lusını pantalonuna iliklemek imkilnı bi
le kalmamıştır. Ve ağrılar sol kolunda 
da kendini hissettirmeğe başlaml§tır. Ha
'ia rutubetli olduğu zaman ağrılar çıl

dırtacak derecede azmaktadır. 
2 - Ameliyat;ı rağmen midesindeki 

sancılar eskiden olduğu gibi şiddetle 

tekrarlamaktadır. 

3 - inkıbaz nakabili tahammül bir 
dereceye varmıştır. Bunlar için tekrar 
Istanbula gitmiş ve ikinci bir ameliyat 
daha geçirmekten başka çare olmadığı 
kendisine söylenmiştir. 

4 - Bütün bu ıstıraplara yepyeni bir 
derd daha ilave edilmiştir. Hastanın iki 
gözünde (Ostipuatisme) vardı. Gözlük
le rahat ediyordu. Bir gözü diğerine na
uran daha eyi idi. Şimdi eyi olan göziin
de bir belli doğmuştu. Hasta her nereye 
baksa baktığı yer ile gözünün nrasına bir 
bulut, bir sis tabakası giriyor, hiç bir 

şeyi net olarak göremiyordu. Son za
manlarda bu sis o kadar kalınlaştı ki 
hiç bir şeyin hududlannı sarahatle seçe
mez olmuş, hatta selam veren dostlarını 
bile sokakta teşhis edemiyormuş. Artık 
deftermefter tutmak değil, gazete bile 
okuyamaz bir vaziyete düşmüştür. 

5 - Hastanın gözünden maada başın
da da anzalar uyanmıştır. Kendisine 
sık sık gelen korkunç baş dönmelerin
den mustariptir. Bu baş dönmesinden 
yıkılacak gibi olduğundan merdivenleri 
inerken mutlaka korkuluklara sık sık 

yapışarak iniyor ve sokakta tehlikeli 
yerlerde yürlimekten kaçınıyormuş. 

6 - Hasta sık sık, beyninin içinde bir 
boşluk hissediyor ve bundan da son de
rece fenalaşıyormuş. 

Ve işte bütün bunlardan dolayı hasta 
sanatını ve mesleğini de terkederek, 
bedbaht ve mustarip bir hayat geçiriyor
muş. Ve şimdiye kadar hiç bir yerde hiç 
bir hekimin verdiği ilaçlardan bu Arıza
ların hiç birisi de sükOnet bulmamış ol
duğundan ümidi de tamamen münkati 
olmuştur. 

** işte yukarıda halini arzettiğim hastayı 
bu vaziyette kabul ettim; hastanın şi

kilyetlerinin hikayesi bittikten sonra ona 
bir tek sual sordum. Bütiin bu fenalık
lar size ameliyattan sonra mı gelmeğe 
başladı, yoksa daha evvelce de var mı 
idiler? 

Mide sancılarımdan ve inkıbazımdan 
gayri olanların hepsi ameliyattan yedi 
ay sonra birer birer ve sıra ile görün- Halk grupları höparlörler önünde Hatay nutku dinlerlerken 

meğe başladılar diye cevap verdi. - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - Tarihin Türk millet1ne verdiği en bü-
Vücudunuzda gördüğüm yassı renkli ker olmak üzere bir çok meslek adam- yük hak olan pürüzsüz istiklfile, müsta

lekeler de ameliyattan sonra mıdır, de- ları, doktorlar, avukatlar törene iştirak kil ve şerefli ana yurda iltihak ile bu
dim. Evet, cevabını verdi. Fakat doktor etmişlerdir. gün kavuşan Hataylıların saadet duygu
bey bu işlerin ameliyatla ne münasebeti Saat 17.30 da Halkevi bandosunun !arına en kalbi bir alaka ile iştirak eden 
vardır? Benim gözümiin derdi, cildimin çaldığı İstiklal marşı, derin bir hürmet İzmir Partilileri namına bu neticeyi is
lekeleri, kolunun ağrısı, başının boşlu- sükfitu içinde dinlenmiş ve bunu Lise tilısal bahtiyarlığıyle mesut olan hükü
ğu ile ameliyatım arasında ne miinase- muallimlerinden B. Milat Oksancağın metimizin şerefli başı olan zatı devleti
bet var? Evet azizim, geçirdiğiniz ameli- Hatay hakkında bir konferansı takip et- nize tebrikler ve tazimler sunmama mü
yatla bu saydığınız derdler arasında he- miştir. Hoparlörlerle şehrin sekiz mey- saadenizi yalvarırun .. Saygılarla .. 

KU§8dası: A. Z. 
Evvelce başka bir rüya tabirinde söy

lemiştim. Hıristiyan bir kadınla evlenmek 

veya sevişmek, İyi mukabele gördüğünüz 

için dünya malı ile tabir olunur. 

Cöztepe: Celal 
Bir miras işinden kedere düımeniz ve 

bu yüzden mahkemeye düşmeniz muhte

mel. Mahkemeyi kaybedeceksiniz. Eli
nizden de bir miktar para çıkacak. 

lskf!nder Ziya 
Bir gurbet yolu gözüküyor. Uzun müd

det haber almadığınız yakın akrabanız
dan biri ile karıılapcaksınız. Belki de 
bir akrabanızın bulunduğu yere gidecek
ainiz. 

Menemen: F. A. 
Bir büyük kumandanın elinde kılınç 

kırmızı bir at üzerinde koıarak gittiğini 

görmek düımana kartı zafer ve galebe 

ile tabir olunur. 

KIU"fıyaka: Hüsnü Azman 
Okumanız yazmanız yok. Kendi mek· 

tubunuzda bir esnaf olduğunuzu yazıyor 

ve riiyanıu:la bir kazaya kaymakam ol· 
duğunuzu bildiriyorsunuz. lktidan olma· 
dığı bir memuriyet veya bir vazifeye ta• 

yin edildiğini görmek, aıkıntı maifet zor
luğu ile tabir olunur. 

Turgutlu: S. S. S. 
Hiç tanımadığınız fakat güzel, saçlaıi 

dağınık bir kadını öpmüşsünüz. Elin.iıden 
bir mal veya para çıkacaktır. Fakat bıl 
parayı çabuk ve tekrar elde edeceksiniı. 

Eğer kadın çirkin olsaydı zayi olan· t•>' 
iade olunacak surette tabir olunurdu. 

Kermaniye göre de bir .kadını öpmek 
elinden, malından biT ıer zjyaı ile tabir 
olunur. . ....•••..........•..•.••....•..•••••.•.• , 

Rüyalarınızı 

Bize 
Bildiriniz 

• • • • • • • • • • • : • : • • : • : 
Bir rüya mütabassısı 

gazetemizin •RÖYA• 
: tabir edecektir .• 

onlan .ızeS 
ıütununda ; 

Hususi 
Cevap istiyenler 

• • • • • • • • • • • • • • • 
Rliyalannı (RÖYA) riimuzu Ue5 

posta kutusu (361) adresine bildir- : 
5 dikleri takdirde kendilerine pösta ile 5 
: mufassal cevap verilir. Bunun için : 
5 gönderilf!n mektubun içinde mamıf 5 
5 <ılarak yalnız 13 kuruşluk posta• pu- S 
: lu konması kafidir.. : • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Stalin ve Hitler 
•• uz ere Lehistanı paylaşn1ak 

Birleşe bilirler mi? 
kimlikçe şimdiye kadar hiç bir münase- danında takip edilen bu konferansta, ha- C. H. Partisi İzmir vilayet idare 
bet yoktu, bunlar ştmdiye kadar ameli- tip Hatayın işgalinden istirdadına k~dar Heyeti reisi ATIF İNAN Almanya ile Rusya arasında bir yakın- başladı. O günden itibaren Rusya tehat 
yatlı bir adama talisizlik eseri olarak geçirdiği safhaları gayet beliğ bir şe- BAY ŞÜKRÜ SARACOÔLU lafına ihtimalinden, bazı lngiliz gazetele- bir tedhiş ve kan dökme siyasetine döndil 

faz] b 1 l · · · · n,' çok daha evval b-L--tm;•lerdi. Bugun"" ve bu sefer "damla k ·· · t ti" • r Allah tarafından verilmiş a e a ar kilde ifade eylemiş, Atatürkün büyük HARiCiYE VEKiLi ~ ...,.., ~ 1 r omunıs par sı e • 
sanılırdı. adını tfizimle anmış ve milli Şefe, ta- Milli varlığımızın emniyet şartlarını bu yakınlqma, ıiyaıi bir teıebbiil ıeldi- kanı arasında da görüldü. Ordu kuman• 

Halbuki mühim bir doktorun refikası hakkuk ettirdiği davadan dolayı mille- her gün biraz daha kuvvetlendiren Re- ni alım§tır. Berlinle Moskova arasındaki danlan, hemen hemen büyük amiraller, 
da sizin gibi ameliyat olmuş ve onun tin şükran hislerine tercüman olmuş- fik Saydam kabinesinde dirayetiniz ka- temaılarin ne netice vereceğini benüz yüksek rütbeli bir çok hava subayları, 
da göğsünde kirli pas renginde büyük tur. dar faziletinizle de idare ettiğiniz ve ke.tirememdde berabf!r, bu mesele üze- parti idare Azası Rusyaya biyanet veya 
bir leke ile beraber, sağ kolunda yedi Her noktası alkışlarla kesilen bu nu- Türk üstünlüğüne layık başarılara eriş- rinde Kanadada çıkan lngilizce cThe sayısız fakat pek çok idare Amirleri, 
ay sonra müthiş sancılar başlaıruştır. tuktan sonra Halkevinde açık hava eğ- tirdiğiniz mülıim işlerden biri olan Ha- Vancouver Sun» ııazete.inde netrolun- bizzat Staline karşı suikast suçlan ile 
Avrupada iki Alman doktoru da aynı Iencelerine başlanmıştır. Açık hava eğ- tay davasının mazhar olduğu mesut ne- mut bir makaleyi, vazİyf!tİn bir yabancı idam edildiler. 
tarzda müşahedede bulunmuşlardır. lenceleri gecenin geç vaktine kadar de- ticeyi kutlulamanın teheyyücü içinde, gÖriİ§Ü ile tahlili balmnından dikkate fa- Bunlann Rus idare makineainde hıY 

Bütiin bu arızalara aynı ameliyatın vam etmiş ve havai fişenkler atılmıştır. İzmir partililerinin kıymetli varlığınız yan bularak naklediyonız. sule getirdiği kar!§ıklık ve ataleti ta-
tekaddüm etmesi çok manidar olmak la- pazar gecesi şehir, nurdan bir gece hakkında besledikleri sevgi ve saygıları Almanyanın bundan sonra taarruz savvur etmek kolaydır. 
zımdır. hayatı geçirmiştir. sunmakla bahtiyarlık duyarım.. edeceği yerlerin Ukranya ve belki de kü- O halde, lslavların ezel! düımanı Al• 
Şimdi size ben şırınga yapacağım, ka- * C. H. Partisi İzmir vilılyet idare çük Baltık devletleri, yani Litvanya, La- manya, Hitlerin idaresinde, Şarka doğ• 

ba etinizi açınız, dedim. Ve ilk defa ola- C. H. P. İdare heyeti reisi B. Atıf Heyeti reisi ATIF İNAN toyya (Letonya) ve Estonya olacağı ru bir yüriiyüşe çıkana Stalin ne yapacak• 
rak Türkiyede bir hasta (P.P.) Vitamini inan tarafından başta Milli Şef olmak Cümhuriyet Halk Partisi viiayet idare 
al d anlatılıyor. br). 
ıyor u. üzere büyüklerimize aşağıdaki tazim heyeti başkanlığına Bu, bütün Islav dünyasını sarsacak bir 
Ertesi günü bu mağmum ve bedbaht telgrafları çekilmiş" tir : HATAY lalav memleketlerinin ondan sonra en 

bh b . ·· 'd il d ld " hi.dise ve o eski büyüle düellonun tekrar b"' ··k k I Leh" n) b" · ·ı-f hasta cmü em• ır umı e o ugu- Reisicümhur İsmet İnönüniin yüksek Tarihe, hürriyet ve istiklfile !ayılı: bir uyu omşuau o an ısta a ır ıb a 
nu ve kendinde hiç bilmedig-i bir eyilik H lann l başlaması demek olacaktır. Bu düello- yapıp mü•terek tehlikeye beraber mi kar• uzur a mil et olmanın en iyi örneğini en yük- • 
h. tti .... · ·· ı·· d 2 · d ·• nun neticesi de Rusyanın yapabileceği k k' Fak L h" R ·ı ısse gını soy uyor u. ncı sırınga an Millet" . . sahi ld - n· sek eserleriyle kaydettir· en,· sulha ••ık ıı oyaca ' at e ıstanın usya ı e .. .. . ınuzın p o ugu en şere ı ..., • b ·ı d 
sonra gozu derakap sıslerden ve bulut- bütünlüğü yaratan Atatürk idealinin ta- olduğu kadar harbe kadir ve hazır, her ve yapacagı şeye ag ı ır. böyle bir anlatmıya girmesi bir az §tip• 
lardan tamamiyle kurtulmuş olduğıın- bakkuk d azif devirde mut}•'- ha-kiın yaşıyan milleti- Bugün ise Rusyanın aiyaseti bir tek helidir. un a en üstiin v eyi en şü- = 
dan tarif edilmez bir sevinç ile geldi. İnullü muvaHaloyetlerle başaran yüce ınizin şereflerle dolu bütünlüğü ıçıne adamın arzuauna bağlı bulunuyor gibi: İki memleket birleşmezse her ikisi de 
Üçüncü şırıngadan sonra ne baş dönme- varlığınızın büyük milletimize kazandır- girmekle mesut olan Hataylı kardeşle- Bu da Stalindir. mahvolabilir. Fakat birleşirlene deva.a 
si, ne kafasında boşluktan eser kalmadı- dığı Hatay zaferi; emrinizde tam bir bir- rımızın payansız sevinçlerine İzmirin iktidara geçtiği günden sonra Rusya
ğı gibi, hasta beynindeki tabiiliğin müs- lik duygusu içinde her zamankinden hassas partilileri ve temiz çocukları en da Stalini görmüş pek nadir kimseler 
bet durumunu duymaktan mütevellid fazla istikbal emniyetiyle her giin saa- duygulu bir kalp alakasiyle iştirak eder- onun mavi gözlerinde zayii bir tebessÜ· 
derin bir zevk içinde bulunuyordu. d · il !er. Bu··ru··n karanlıkları arkada bırakan, d h f 1 Jik b" · d · eti artan mi etimiz için yeni ve coşkun mün ve a a az a çe ır ıra enın par-

Dördiincü şırıngadan sonra kolunda- bir sevinç kaynağı oldu. önde zaferler yaratıcısı İnönünün aydın- Jadığını, sakin ve mutedil hareketlerle, 
ki ağrılar tamamen geçmiş ve muayene- B•ounızda çok y•o•manızı diler ve bu lattıgı- ve kudretlendirdigı". ıs· "'-'°', go··n- k 

-y -r"""'"-"'& WUi:U bilgili ve zeki bir adam gibi onuıtuğunu 
haneme girer girmez ilk işi iki kollarını !ünde Atatürk idealinin sönmez ateşiyle . . tiJc . . 1 kaf .. . mesut güniin tatlı teheyyücüle bahtiyar söylüyorlar. 

bir harp olmak ihtimali var ki bunun so• 

nu da neye varır pek kestiremeyiz. 

Yalnız Lehistana değil, diğer memle
ketleri de endiııeye düşüren bir ihtimal 
daha var: Stalinle Hitlerin. biribir1erine 

kartı b .. Iedikleri düşmanlığı birdenbire 
deği§tirivermeleri ve aralarında Lehia .. 

ıımnas nızamıy e asının uzerıne lan İzmir Partilil' d un! • yaşıyan milletimize mev'ut olan huzur, 
kadar defalar ve defalarca kaldırarak 0 his! erinin en er ta- Stalinin verdiği intiba Hitlerden tama- tanı paylaımak üzere birletmeleri. 

zım• • · · arzed · refah ve yükseliş dolu •Yarın lar he-
bana saadetini ihsas ediyordu. erını enm.. . . h mile bam bll§kadır. Stalin hiç de Hitler Ne de olsa Almanya ile Ruoyanın hü· 

Ve yine dördüncü şırıngadan sonra C. H. P. İzmir vilayet idare heyeti pınıze ve epimize şimdiden mübarek gibi sinir hastaaı, fazla heyecanlı, müte· kümet şekilleri ve içinde bulunduklari 
+,c, olsun .. 

hasta def'i tabii etmek için (100) nunıa- Reisi ATIF ll'IAN 
C. H. Partisi İzmir vilayet idare 

rada saatlerce beklediği halde ve def'i C. H. P. Genel sekreterliğine 
Heyeti reisi ATIF İNAN 

tabiisi vaki olursa tamamen gayri kafi Kırk asırlık Türk Halayın ana vata- fllı---

olduğu halde, şimdi hiç beklemeden de- na kavuşması zaferi, kurtuluş saadetini refırap )lef' değiştlfl· 
fi hacet ettiğini ve bu defa senelerden- her yerden daha çok iyi anlıyan İzmir- meğe mecfJUfl Jıalan 
beri ilk defa olarak doya doya ve bol lilere, sonsuz sevinç heyecanı içinde i 
bol yaptığını ve bundan dolayı da engin bayram yaptırıyor. Atatürkün haJAs va- 11 fi pe!!Jıopos 
· Mid Londra, 24 (Ö.R) - Alınanyada eski bir saadet hissettiğini söyledi. · esin- dettiği Hatay Büyük Milli Şefimizin 
d d 1 ld Avusturyanın Salsburg ·~"-i peskoposu 

e e sancı arın tamamen susmuş o u- sarsılmaz iradesi sayesinde artık bir İz- ~~ 
d k • ti · · üçüncü defa olarak yer deö;otirmeğe 

ğunu bildir i. Hasta şi aye erının ve mir gibi Türk vatanıdır. Bu mesut ve .,..., 
·· d mecbur kalmıştır. İki ay evvel, pesko-ıstıraplarının bütiinünden dört gun e şerefli hfıdiseyi de Türkiin şanlı eserle-

d rtuim pos Viyanada iken Nasyonal sosyalistler ve ört şırıngada tamamen ku uş- rine ilılve eden kurtarıcı büyük Parti-
! peskoposl uk sarayını işgal etmişler ve 
u. mize Paı-tili İzmirlilerin sonsuz şükran 

peskoposun dairelerini tahrip etmiştiler. ** ve bağlılık duygularını yüksek huzuru-
Işte aziz okuyucu bu adamda hır" mu- Peskopos bir rahip mektebinde yerleşti. nuza arzetmeme müsaadenizi derin say-

cize olmuştu. Ve büyük mucize bu ada- gılarımla yalvarırım. Bu mektep te kapatılınca peskopos Ka-
mın vücuduna bir (madde) ila·ve edil- C H İzmir püsen rahiplerinin manastırına çekildi. . . Partisi · vilayet idare 
mekle tahakkuk etmişti. Bütün bu şe- Heyeti reisi ATIF İNAN Bu defa mesken fıkdanı vesilesiyle ma-
killeri, mevkileri ve levhaları başka BAY REFİK SAYDAM nastır da işgal edildiğinden Arşevek yi-
başka olan derdlerin hepsi onun vücu- BAŞVEKİL ne yersiz kalmıştır. 
dunda bu (tek) maddenin yokluğundaı'ı: FRA.N'SADA 
ileri geldiği de katiyen ispat edilmiş ol- hiç te ayrısı olmıyan bir tek sebepten Maliye tafasifôtı 
du, çünkü o tek madde vücuduna girin- ileri geldiğini gösteren bu ispatın açtığı Paris, 24 (Ö.R) - Senenin ilk altı ayı 
ce bu derdlerin bütünü onun vücudun- ufuklar nelerdi? zarfmda mali tahsilat 25 milyar franga 
dan çıkmış oldu. Acaba bu hadiseden ne Ve bu mucizeyi yaratan bu (P.P) baliğ olmuş ve geçen senenin ayni dev-
ders alınacaktı?. maddesi ne idi? resindeki varidatı beş buçuk milyar 

auıp bir adam görünmüyor. Onun ver

diği intiba soğukkanlı, kat'i kararlı pra· 
tik bir adam intibaıdIY. Dosdoğru büyük 
bir iktidar mevkiine kadar ilerlemi§ ve 
bunu her ne baha_.,ına oluHa olsun muha-

faza etmjye karar vermiştir. Fakat, aynı 

zamanda iktidannın dıo cephesini süsle-
meye pek fazla heves etmemektedir. 

F alı:at hakiki hareketleri ve siyaset bir 
sır halindedir. Son senelerde Leninin ik-

tısadi nazariyelerine pek ehemmiyet ver

mediğini gösterdi. 1936 da Rusya için 
kabul ettiği yeni esasi teşkilat kanunun

da Rusyada bir dereceye kadar ferdi 
mülkiyeti tekrar ihya eden a§ikar ahkam 
mevcut bulunuyoı. Bu kanun kabul edil-
diği zaman, Ruıyanın küçük bir sınıf ta

rafından idare edilen, Leninin harpten 

evvelki senelerde k.ırdeşlerini öldüren 

Çardan intikam almak jçin ileri sürdüğü 

nazariyelerden ayrılan normal bir mem

leket olmaya karar vermiş bulunduğu 

zannı uyandı. 

Fakat 1936 Ağustosunda birdenbire 
deği•iklik oldu ve bu hareket Moskova· 

vaziyet biribirine pek te benı:emiyor de'" 
ğil. 

Bir kerre, ikisi d" birer ıukerl istibdat 
idaresi, bugün Almanyada halk arasında 

söylenen bir aöz var ki pek 

değil... Soruyorlar: 
te manası% 

cSovyet Rusyası ile nazi Almanyası 

arasında ne fark var?.> 

Cevap veriyorlar. 
cRusya daha soğuk bir memlekettir.> 
Eğer hakikaten böyle ise iki devle! 

reisi biribirlerini mahvetmekte mana ol .. 
madığ1nı, ba~ka birini .. meseli. Lehistan• .. 

parçalamanın daha muvafık olacağını dü-
şünebilirler. 

Bu şekilde bir Alman . Rus anlaşması 
olursa, o zaman eski Avusturyah ressa

mın idaresi altındaki Almanya, eski Gür .. 

cü köylüsünün idaresi alhndaki Rıısya 

ve eski sosyalist gazetecinin idaresi altın"' 
daki lıalya, Avrupa için çok tehlikeli bir 
blok teşkil etmiş olacakdı. Zira, bunla• 
rın üçü de kuvvete müracaat1a toprakları· 
nı geni~letmekten ba~ka bir ş~y düşün-

Ayrı ayrı zannedilen hastalıklarıu, - ARKASI VAR - frank e lisİtirıiiiı . .................. .;m~;-;,.7,;.· .... .;. ............. ~~~~~~-~~~~~_. .. .. 
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ltal:ra gemileri taharri .~e te~ al- leri diğer m~vaki~ gönderilmelidir. lmroz nnt şarkı • Yanılma atqi qka S - RaJıı.. Cenevre 100 İni~ F. t8.S67S 
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,_ -..ıfak olmuwtu. Ba. deaizlere hl· mamn o ciY&rda bulunduiwıdaıı n ne nnt .. sn semaisi 13,()0 memleket saat Atina 100 Drabml l.()825 
~ olan muazzam bir doııuama ile. ma· yaptığmdaıı lıaherdar olacaksma. ayan ajanı ve meteoro1oji haberleri Sofya 100 be-va 1.56 
iıt~ katiyeainden dola,.. (Niıa) mıı cMuhariplerin geceleri dqanya çılc· '3, 15, l 4 müzik (karı§ık program • Pi.) Prag 100 Çekoslovak 4..335 

~ ~ •atamla fellketine p- malannda bir fayda görmedim. Cece en 19,00 program, 19 05 müzik 19. 15 Madrid 100 Peçeta 14.035 
.._ .ı...1c:tu maada hareket. p)'ri muk- muhataralı bir zamandır. Torpitolar Ça- Türk müziği tud lıeyeti 20,00 memleket Varşova 100 Zloti 23.8425 

~ bir lıali ıükWıette bekliyen O.man· nakkalenin alt tarafında bulunup ltruva· aaat ~rı ajans ve md:eoroloji haberleri B~pcştc 100 Pengü 24.7075 
r-.. efnıdlDm. toCUd p.h.iye •• lıa· zörler karanlık basımızdan en-el dJtArı· 20, ı S \koaUJllla 20.30 Türk.. müziği {lda· Bükr~ 100 Ley 0.905 

........ ,,.....,.. ib"bariJ• taJ'&ftl dikkat bir da karakol -etmeli ve alqam üstü istih- ıik program), Ankal1l 'l"aclyo küme - Bclgrad 100 Dinar .2.8925 

~- pıl ' ir. Sedclilbahitden. veya 1'lrnlar arasıru3a tayin eaaecek mevlcilere Ye saz heyeti, 21' 1 o konuşma 21,25 ne· Yokohama 100 Yen 3\.62 
~ l.anıltet ederek kendisiai açlk dönmelidirler.-. . teli plaklar • Nicolai, Mozart, Mende Isa- Stokholm 100 İsveç Kr. '30.555 

dl!lıideri. OltMmda luba eamadaniye ter- 328 .cnesine doğra ltalyaıılann Boğazı lıon H. (Cevat Memduh tarafından) Moskova lOO Ruble 23:90 
JL.__,,. L"- _.. .. __ :ı • ....::-1 -'- ,_, ..:_ı _ '-- JJ. L _ 21 45 .. . k d k ş f H 2517/ 939 un klearing kurlan 
~ - ,.,..-. tüccar .-...en. 7 ..... u· :ııonıyacaıuan §&,-... an te«..rar Ye u.aa , muzı ra yo or estrası • e : a- . . 
t:e da .._ __ ... • • • - - d-.. L_______tl. b . LaJd d 1 ..:. __ 1 F-~ A'-- \ 2 2 30 ,.,,_,._ ( _,. Stcdingten gayrisı bir Türk brasınm '-1 tt _._ .. cenıısıoın SOZ\Ul rn UITYC I tt il C 0 qnuya '"'""i'"amlŞtL san cnıı:I uıet, 7, m~ ~- • • , 

~ıt.llm: n unz .çö!l:rde yal_nız ~emle- Mart başl~~gıcında · ltıdyanl~rm .. lltkir scl~onlatl.• Pi.) 23.00 ~Qan ajana~n· mtlk:abmClir.. Ahş Satış 
99 dia pynti ailibilo .-nusellila ola- 1.arp genuaındcn maada geüıilennın ta- bed~ 1itaat, eSh"am. "tılh'Vilit. ~o Slttlirt. · 5'90. S93. 

hl~ •atanlarma hnt 1tant mOdafaa edea mirde bulmaduğunu n bu tamirabn bit- ııukut borsası (fiat) 23,20 müzik (caz- Dolar- 79.37 78.96 
~~~ere m1i1Ummatl harbi.Je nak.lizae tnellİnden en-el hare1cib bahriye icraaına bant - Pi.) 2.3.SS.24 yannki .program. Be'lga 4_6700 4!64ı65 
-ı11va~k ol~. · kıyam edilmek ihtimali bulunmadığt ra; OPmALA.R VE OPERETLER · F.raiiSı.z trmkı 29.95 '29.80 
'-ltalyanlann barclclta ıl..arbiyeJI Ada· por ediliyordıa. ?2.l>S Mi1ano: Siherya. · · , ~ · f.1610 f.1250 

denizine -.e Akdeniz boiarına teşmil Filhakika, Akdeniz boğazında bazı U.20 $tokho'hn. "To•k birinci .,e~e) Florin l.ISU Lfl37 
~teri Mrl>in bidayetinden~ri işitil- nümayişler icr'Uı ve A.lı:dmi.z adalannda.,.. tlYIJK J<ONSJ!RLEA kv~ı-aagı. _ 3.S1S7 l.4979 
lııı..1tte idi ( 1 ). :Bu pyiata kar,ı boğazda bir tiı.lmnlarının i§gali lüzumu. ltalya hü· 15 ,20 1.ıondra (Reır:ionalb Haytln Ve İsVcç Kronu 3.2892 :s.2725 

'-lcaeir tedbider 9.1ınm.ıt ve filıo, müda- \cümeti nezdinde tahakkok e;lemişti. B\· M~artın ekd~i. ....,. Norveç kroou 3:3133 3.3562 
t.ı. t.ertiplerİae baı vurmu~tu .• lstanbulun bareklih harbiY.e içüı birinci filonun iki ı 6, 1 O Strassburg. Haydn ve Beetho- Çek kronu 23.20 23.09 

1~di •,..lan Ça~enin geçilmez bir fırkası ite Ucinei fi1onan !Jcn:ıvnör fırkaıı venin eserleri. Dinar 35.4G 35.'22 
'lllıle lfrağı rımmnda mevcut harp ftSal· bir bhlo gemisi, Abror Oüka.,i kuman· f 7,35 Brüno: Crieg ve Kapsalın eser- Leva 64.41 64.08 
il.efen istifade edilmişti. Bu bapda. ~ dasında bulunan muhrip filotiWsı ve bir leri. Ley 83. 82. 
~it filosunu ıslaha memur lnı:n1i:z he- ç* muavin gemilerden mürekkep • bir l0 , 15 Rir-a: Lcnrleni. Beethoven ve Avusturya 'Şili. 4.5390 .(.5160 
1'ıti talimiyeai Teisl Amiral Vi1vamsın \rovvet tahsis edilmi~ti. 'Slltr lh~'.lror!ann ~rlerinden ark 1S8 L'7 

iıılı8tal&ası da alınmıob. Amiral Vilyama Ba bTTet, büyük bir mahremiyet dai· mürekkep 11enfon~k 'ıtonS1"'T. Liret 15.10 15.03 
111 aurctle mütalaa beyu. ediyordu reainde (Astropalya) adasında taha~şüt '? 1. 15 Oslo : S imel bestekarlarile Hayd-~ 94. 93!50 

cFilonun, Çanaltkalede yatmadan İle. edi,yordu. Ce.zayiri Bahri!efitin kısmı aza- nin eserleri.. "4.:2l5l -4.1939 

Jb.. •• E '- '- 1_- f · · d · '1 20 Hamburt7: Sennadlar. ~gu ~ .3.~1 '"-....ıımanı veya ueııt ııtor ezının emır mında te!lkiliitı Öi'hriye heniiz yapılmadı- • ' ., 
'-!. il · d b' · d " '' '- • • • h '- "'-" O 1 h k !2 05 Roma: Serıfonik konser. Bu Fiatler bnıbmıı. için hiç bir ta-a enn en ırın e yatması cana ıe- iP ıçın ta ıııcışüt nar~ab sman ı Ü ü- · 

,il_ -"?.1• c-z..._ .__~.._L.;_,,_ , ( ..... '--- d L! !2 OS Stut't!!!lrt: Bach ve Beetho-n:nin ahhüt ve ımcsuli;yeti mutazammm değil-
~.ul1'. ~ IHIDIUUIU&f, ..uya o- metince n..it Ye DRU\nile ~nileme- • <lir. 
~IUnasanı dıpnda bulundurmaia ki.fi mi,ti. ltal:~a mohri"lerinin b idavet h ar· ~erlen. ESIL..\l\I VE TA.H\1LAT 
ae~!I- -9--< :-.:1 L._ _ı_ L 'f b' b. d .._ . A 1 d 'Lk 22.5 s Droitvich: Rameau, '5mıVi-ı~lô K~ .ı;anuacnlll&&a nraa etmeııt e ır ın eıtı;ıerı stropa ya a :tsttn 'nnrv21ı at 

'inua'ftftette htılunamanm1%. Çünlcü di11· ü!ISÜ1lnı:reke ittihıı:; e.tmi oldtTğu bil"'fıa .. ,.. 
1933 TWk Borcu L ve n1r be .. , .. •. r1ann ~rleri. 
1933 TWtc borcun. 

ll&an. üıtihk.&mlara hücum etmt>ği tasmim anla~lmıştır. Buyi"ık bir limana malik 
ettiit zaman. filoyu temizlemek için tor- o'mak1a h~rnbcr cenubi ATŞipetc!e asker 

OOA~JK'!L~' 
1933 Türk borcu llL 

19, 25 Königsberg: Bach ve sair beste-
• . ln33 '[o 5 R ve i.kruıiyeli 

l>ito filcmınu göndcrmeği e't'Velc~ dü~ü- bir llJevkii mah~$11 da f:ı iz -olanl m.eda· 
bceektir: gemilerin ise torpito Jipl:alan nm hül·ümeti Osmarıi~ bu k.ııdar ih n 3,2n 
lPlmadığmdan bİıbnlacalctır. mlll ecnmetıi ~ant ~l"f n P-tnvice m e v · ... 3.25 

karlann eserıcn. .. . . ~ ikrami . Ergani 
Oslo: Bcethovend n hır tno. eo : J:\.-. .__ •~'L- L 

..;ı.ı"•as - ~J.Urwll UMttı ~azı 
Dovr.lnndFender: 'Beetliovenden n 19 

.ıı .. .. 41 41 • .94 
lkuvarlel parça•ı. 

"' ':ı . ; c; '"ôr,;..,.ber"!: ~r'ı .. lıett:n .. .,,..•lari, 
"l 3 A~ Saarhrück"n : G ""Ce mu.,~:'H. 

13.45 Kolonya: MPhte):f havalar. 
~OLYSTLERI ! Y-ON~J.:'Rt.ı::RJ 

16,30 Hamburg: $an konseri {sopra· 
no ve ba!!S) 

cSizin torpito filosile istihklmlara dan verm-.:tir. A""f'r<m"t a. cl i~cr <1dal .. rr 
bıua.Yeoet için yapacağınız en iyi şey, ve Anad r 1uya 1·-t-' .., ;ı L :m•-"mt o1""'"d•;;. 

\liifınan Mannaraya lıücum edip geldiği gıoi bl".Rda • 7 ""rtta b7 h~'ya S1osu· 
11'.a.naaa filoyu buna kaı'fl hücuma hazır· 'llun refakati?-d• bazı naldiv~lcr cldt.Nı· 
laın.km. Bu suretle düşman hasarata uğ- ~!!l~~ ~ycvı- d!ln nr\t\ do~ lnıttlt '"t 
tllblacaR-tndan, o za.rDan 6ç mrhlınızla t-ttjiİni f.'ar ~e'!l l'~nor, bu adada vukur 
bunlardan baZllarını babrabilininiz. Her ~e11"n tl'!h~üt iuıTe-litmm bir ıta fhaQın· 
~ ld -~, 18 20 Mi1iıno : l<eman konseri. il e Çanaltkalede Clemirli ve torpito ayum l!!ttr. • 
il::____ 1 ?.20 
. -.uıauna maruz olarak bulunmaktan Yeni harekete tahsia -edilen l:uv:v.etle· 
dalı 1 9.20 a İyi harp edeceksiniz. Paşalimanı, rin Astropalyada taha!!şüdü. Nisan baş 
'-ıedhaldea takn"ben 60 mil kadu baid langıcında hitam bulmuıtu; hu esnada 

19
·
20 

bld 19,35 

B• romünqt,..,. · Piyano kc-.,qeri. 

Kolonya: Piyano konseri. 
\'ivana: Şan konseri. 
Bohe.nıya: lCitara konseri. uğ.a,CLm ~ bolua <lalUl olan düt- ise, Ar ·pel ah i t,ardt'tmı dalla ziva-

'-ı l · 19.5'0 l<o1onya:'Kitara konseri. an torpito an gündüz olmadan sefaini de tecrit irin lmrM .. . Boğaz - l.imni • 
ilarbiyeNzi bulamıyacaiı cllıetle daha sa· Boaıcaada. Limni - Se1 nik k lllol rı Ital- ıo. o~ 
liııı bulunursunuz. ya kablo gemioıi tarafıncfan k~ilmiqtir. '20.0S 

Bobemya: C'..ifte pivano konseri. 
\'ivana: BaCh ve Hen delin arya

lan. . 
«Bu teşkilabn tatbik suretlerini Korno• Narada demirli l>ulunan J°üdt Filosu. 

il .. L b l't.....- 13,25 Kopenlıag: Keman l:on11eri. 

• • .. Jll • ru. 
Sh'DS - :Erzurum V. 

• • .. • .. iV. 
1932 Haz.ine bonosu % 5 faiıli 
1932 liaı.ine bonosu % 2 faWi 
Cümhuriyet Merkez Bankası 
Türkiye İŞ BANKASI 
Osmanlı Bankası 
Anndolu demiryoTiarı 1. ve TI . 
Anadolu Demiryollan % 60 hisse senedi 
Mümessil 
Arslan çimento 
Şark Değirmenleri 

Sc.msunaa ikinci 
fetaket 0

•.. ir ~ tertip eylemek elzemdir. en .on umanlnda Boğaz aleyhine bir 
CeJiholuda· Ut:asyonu olarak bir torpido hiicuın vukubulacağaru ima cdea ba&ı ı----=---=---------- - BAŞTAltAFI ı tNct sAJltnDE _ 
~uhribi bulunmalı ve diğer torpitobot emarelere destres oldu, 5 Nisan günü ku- Za yİ yü'laıeldiii bydedibnqtir. 
dil Pataıimanından baıka. telcraf me.rlte- mandaa ceınisi olan cBarbarou m-hlı- Ba bzada da maUlleriB.cıe Uk ~-
ti olan bir mevkide bulundurulmalıdır. ~du wnuma. fimşekle fU ip.ret •erili· l~mir mıntak~ ti~aret müdfui.. birlel- alanmq 'ft ~ ele icap edeaı 
't elıtaf merkezi olan bir mevldde ve Jca. 7~. yetinden •laut o.duıam 3546 no- d.irek'tiffer "ftrilmipr. 
letcn haberdtt etmelt için bahriye zahi· cOç fuu •e yirmi yedi parçaıc1aa rnii- lu,. 22.7-39 tarihli kontrol vesi- SamSUA ile Ça:r:pmba, Bafra ve 'l'ez-
lanı tayin edilmeJidir. rekkcp hir dir.waa don•nma.,,m Bo&- kaı!n! ~azaen1 zayi eyledim. Ve me bzalan V.SID<iaki lılWoıı hat1an 

H . . • . . .. d _u __ ~ v yenııını a acağımdan eskisinin Jılmilell bo&uJmm"'ur. n..-=-·c>ıu su al-
« anndıye n Mecidıye zırh ile mu· c:aa a açuuannda bulunmakta olduKuau .hükin- k im dı w ·ıa. ol -r ~7 

cchJ.u olmadıklanndan bunlan hattı fimdj ha'bu aldım. ~ rniidafaam ter- u ! •. Ha "a 1 Anlb un~~~ tında kalchimdan Ç&zşambaya tNnler 
L tib al :.tUJ ay r ayr&K ~ememe.ktedir. 
ll'l>de buldndnrmalt faydu mucip ol- ab muw:ı •e efrat ve uhitaa top 2655 (1542) M 

tnaYlp giindüzün dü~mııın torpito filosu· ba~ında bulunarak !'{ayet müte7ak.laıt bG- ett ırm$ Yad.İsinde ~ tahribat 
" yaptığından Samsıınaaa ıA:nkarrora ha-

un AdıJan:lenizino airdiği tüYu hulduiu 1uıuna. nm kemali ehemmi)-Je bey&ıı ede· (ÇOC•rwr) D,..,..._.Sj ,~ l ;ıı 
~ ...,.. EıınV• reAe euecelc tren de .harelr.et etmemiş-
~civar liman ve koylan lcankol için nm.> ç---'- wıo_;,.., 1ru , .a-t<s d FiJh-L.,_ ve~ ı:.ı:>-.eme rumu gene.ı mer- ı.u. 
rı ermelidir. &1UUt Astropalyadan .lcatka~ ldc- keti. tarafından çıkarılmakta olan (ÇO- Karadenizdcki fırtına yüzllnden vıı-
«aleye mua'h:Det eclen torpitobotlar mil ltafya donanmua ı(Amirit] V.\ia]e) Cuıt) 'M1\ı deiginm US ind sayısa çik- puttar bug\ln ~ gibi llmannnız-

tece çıb.nlmahcLr. Çünkü hava' brar- kmnandasanda olduğu halde o eece··- llll§tır. da bulunaıı 'biı- npur & hanaı:et ıtıde-
dılctan sonra g~k ller tekne üzerine baha kadar Boğaz haricinde manevra Y'lird yaVrulannm -th1c, ~ k.Ul- ~. 
-~ edilecektir. TOTpit-obotfay ~ iki yapmıştı ve fecir zamanına doiru Ferik türel durumlarının iüip'fma IUr:me'l Bu SJll aYllbm ~ .e tüıüule
~lirıaaip :neYJti mevcut olup biri Seddil· Amiral Pre•hitero, birinci filonun ikinci eden bu !laymıetU dergiyi çocuklara, ço- re yçlı!t basar 'Ve tesirat ancak sula-
~:hir n K~pa 111'1'\Sl, d~Tİ Gclibo!u ne fubsiyle Boğaz ~ ~şti. cuklu nna ve babalara tavsiye ederiz. rın çekilmesinden sonra b:ru .olacaktır. 

Ydyok burnu arasıdır. Bunlar her iH Seylabın bu 'IDllltakada ~ kadar 
Uç günde bir değiştirilip ocaklan çekil- (Yeni ~ 'bahWı) NAZiLLi HUKUK MAHKE- bir misline tesadüf edilmediğini en yaş-
ftıcli, temizlenmeli, kömiirii verilmeli 'Ve •• Bİ'l'MEDJ •• MESINDEN: sayı: 939-239 lı olanlar bile söylemektedirler. Nüfus-
efradı istirahat ettirilmelidir Nazilli TUl"an mahallesinde mu- ça sayiat )'Oktur. Çarpm'ba ve Bafra-

tla ed 
1 

. ~ 
0 

. . 1 3 R>.75 kim Uluborlulu semerci mehmet .nın .sahil kısımlarındaki münhat mera-
~I t'd:nl b'J~racm f~lc sz tkc.lgrakark.:iatiff : Kira 1 k daire ve ı;;. oğlu ali karıaı A.yse demirin lro- h.rdabaynnaı tclef o1du,..bıı tahmb:ı edil-

i c ı ıvor; ı oya çe ı ec~ a eı .ı__ _:I.! _ _ı __ !..._ _
1

_ ,mck.tedU 
t~i • ı . ,,._ı_., • Ok caıı •JDI Jel'Cieft Gn QClllD" -..eJ· . 
" eınır enn m\IIIUl:uD aac meydanı .., h' '4• w L-.. __ı --~ __ı Valinin ~""seli .alUnda t~ı~- k llıııtaa· J ·ı k b a gaza tne &~&'I ,.,.,,-Dma 'U&'9aADU&! -.....,.- ~·an O-

le '"erı ere a suretle meleke Müddeialeyhin :yeri belirsiz ol- mizyon yardım iaalzyetine ve seylubın 
-.. Reami, hususi daire Teya ~ir-
( nıasından ilanen yapılan tebligat mczruata ve bilhassa tütünlere yaptığı 

'!>l 1 ~ ErkanıhRrbivei umumiye, 3, 5654 ketler, doktor, avukat, tüccar, h h d · b 1 t 
-> ~ komisyoncu yazıhanesi olabi- üzerine ma kemeye gelmemit ve asar ereccsınin tespitine aş amış ır . 
....___ • 327 lecek Gazi bulva'l'ında ziraat 'Ve'kil de göndermemi, olmasın· Llzımge'lcn teöbirlcr a1ınmak-taihr. 
dan diğer b. .. f 'L • J d bankası ittı'salinde 18 .,8 ,,.. 11 dan muhakemenin ,gıyabında ic-
0 l ır mutte.,.,, yanı aponya a • ~- •-- ·ı • b •- Ç L _J • • 

n llı'a • • le Demirdli hanının üst kab eh- rasma ıcarar ven mıt ve mu aKe- OCUR aergtsı 
"aff k ı tıra edecek ki. bu da Çinde mu· f' ti k. il k me 11-9-939 pazartesi gÜfiÜ SA. • , - -'• 
t n olduğu takdirde Büyük Okyanus· ven ıya a ıraya ver ece • g a talik kılınmıf olduğundan ~ Esirgeme ıK:urumu geneı mer· 
J~ "e Okyanusyada beyaz ırk için bir teh- tir. müddeialeyhin muayyen zaman- ke.n tarafından çdcanlmakta "Diaıı (Ço-

e dernektir. isti yenlerin: ı.& ı. dl dergini 148 · · k 
Görül.. Doktor Hulusi cadde.sinde da nazilli as1iye hukuk mahkeme- e ,, • ı n lncı sayısı çı • 

Sı..ı· • uyor ki dünyada bir çok ıeyler sinde haDr bulunması abi tak- :mıŞtır. Yurt }'awulannın sağlık, M>syal, 
•nın he ·· h 1 42 numarada dit doktoruna 1 d 1 · k. Em L~-

ISctin nuz meç u phsiyeti ve siya- müracaatları. dirde muhakemenin gıyaben ba- kültüre urum annın ın ışa a nu;met 
e Ye :akın bir istikbal için vereceği ~ıl:Z22 1 jkılacağı ilin ohmur. 20-7-939 eden bu kıymetli dergiyi çocuklara, ço· 

2644 (1545) cuklu ana ve baba1ara tavsiye ederiz. 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 
Muhammen 

Bedeti 
Lira C-insi 

100 3 adet arsa 

60 
350 
500 
50 

175 
100 
750 
300 
300 
100 
50 

Arsa 
Arsa 
Oda 
Arsa 
Ana 
Buab ..... 

N. Mevkii 

I 44. 145 bila 
Yapacı oğlu 

4811~4812 
1461136 « 
373/28 Dellil bap 
35417-18 Çerçi oğlu ham 
Bili/37/t Molla sokak 
68/5 Karantina !Kadri Cf'. sc.. 
24f634-1 Duaniye Ki.tip oğlu 
54/318 Gedadi sokak 
52/2 « 
291/4 Sürmeli sokak 
292f 4t c 
291519, 296/ll, 297113 Tepecik Ta

hir eokak 
200 BidJirine mutt.all iki iilı:kin 293 / 23, 294 / 25 T eı>eeik Altay so

kak 
80 Dükkin ve fmn anası 3öl/36, 368134 ~uzcu .akak 

150 Ev anası 337 /78 Dayıemir 
200 ET 338/3 .. 
Yubrıda müfredab yazılı gayri menkullerift tahmin Otanan ftiza

lannda yazılı kıymetlerle açık arttırmaya~· H•1eleri 16. & 
939 ~ günü aaat onda Vaktfl. -...jndedir. ı.tddileria ,m
de yedi btlr.Uk oe-v akr.esile müracaatl.n. 

25. 30, 5, 10, 2652 (l546) 

MuTakip alınacak 
P. T. T. Umumi müdürlüğünden: 

1 - W...maiz miinla.U.U. almmaaı ~ ve mıathn 30 
dua SS liraya bdM' olan mıiinllipler içia müabelrt imtihana J..-la
ald.. 

2 - ı.tdc~erin Wwipt C"jnlem mektep p.hacletnamesi sıhhat ra
poru qı kağıdı zabıta ve adli~n muıaddlılk himü W kiğD asker
lik veaiba ~ fotoinf Ye bir dilekçe ile halen memur oLınlann zati 
sicil cüzdanlarile dilekçelerini 18 Ağustos~ alcpmma b&r Anka
ra, İstanbul, ıl.zmir, Konya, Seyhan, Sivas, Kutamonu, Trabzon, Er
zurum, D.iyanb.lar 'ft Edirne vilayet P. T. T. müdiirtülderine müra
caat etmeleri Ye ı- ıi1ıw m 788 sayılı memurin kanunmnm 4 üncü mad
desindeki ~ t..iz olmakla beraber devlet memuriyetine ilk defa 
girecelderia 30 yaş-~ "'1lunmaın•m 

3 - Mira1ôplije .ı..,.,..k1arm en az lise mezunu olmaları 15.zımdır. 
Hulmk mülkiye ,.._ iktuat Te ticset ıuwa\t.t.i m ıwıluiiıe nnwfili 
olan ecnel>i mekteplerinden maun ow.ı.. .e ............ ela emehi li
sanı Lileı:der tercilıım .......... 

4 - Müsabaka adt seçen Tiliyet POlta ~f teWon miidüdük
lerinde 21 Aiuatos 939 paar günü aat 14 de yapdacakbr. 

5 - MiisaLalcada mu.-affak oJarıh'l!dan fiR mezun~M"Yna 20 ve yük
sek mekten mezunlarma da tahsil derecelerine ,.e 3656 sayılı tevhit 
ve taad;;l kanunu hükümlerine göre asli mau verilir. 

6 - Buka deirelerden naklen 1relece1': o' n"°"'" müsıohaka...,.a tat"m o1-

m ?1<la b erPber k endile "n e umumi hüküm'er dairesinde maa.~ - erilir. 
7 - Müaabaka imtihanında muvaff"l< o111n tıt. ,...ii•a!rl"'''~ t-...U. 

edilecekler tepini eTTel 939 bida'felindewı i~aT'en A'1k.-!'ada on bet 
gün !tun~ ye ilııanun neticesin e va'>t1acak imtihanda kaza
" nla ... mii!'a};:;.,, sıf~tiyle "Vilayetlere - rllerek aJibdarbıra tal
ıri .. ~,. ~ ·~•mu·.ak1ard!1. 

8 - '}( ursta n"•waffak ofmsyan l ~ · :Jr~t.e .. ll!!e"! • ~ 
k"'bul ~:trniyecekler ve nt11'-len ~1enler ise Xl~in tem• edeceği di· 
ie .. vu-;c._ı .. l',,. •""';" ~tle,.~\lerdir. 

9 - Münlriplerin ~.ı,.., v~ muı&h'ı ı idarece~ 4'~, ..... 
25, 28, 1 !645 (1539) 

Urla tahalluzhanesınden: 
Yerli teshin sömikok ıkömürü alı!!M9k-: 
T abaffwlmııe b'loriferi ve sair ihti,aa için 9ıÇlk ele ame ilıe 50 ton 

yerli sömikıok kömürü almacakbr. · 
Muvaldmt teıamat lOZ lira lZ,S kuruttar. 
~ .Wtue 10. &. 39 ptl; ıbe lfinü saat 11 de Urla tahaffuz. 

hu.uiı 1..W fna..a lıa.wiııyoacla yap1'.:~rt. Sırrbıameyi zütmek Dti
yeıllerin mezkUr k0111İayona mürac•t etmeleri ilin olunur. 

2S, 29. &, 4i 2642 (1537) 

UTia Tah'ltffuzhanesinden: 
T~ .Aeldrik lımilatı ~ m"LN • IMdeıi &47 lira..._ 

6 to.a =•kiv raiı ile ı ıtoa mc~ilo71 A. w B. Urla ~ sa
bn alına komisyonunca 10. & 39 peap ıWı e ;giini Allt 11 ele ıaÇlk <eJk .. 
ıiltme ile •h ol•w. 

lstekljleriD muv:akk-t bmbıb oı.. e lin 50 kaı.,P. ye 2490 -
yılı kanunun 2 imci. 3 üncü meddeleriaıWD .aailde !'dc eyı cor
mek için her ıaüa Urla tahaffuzhaneM.e a7a........ıt.n illn ohınur. 

'25, '29, 2, 6 2641 {tS3l0 

UTia Beledi~esınden: 
~~ 

Lira ,K_ 

M•....ılibt 
U:mia•t 
Lira x. 

z 7 5nıl 846 63 45 
'D..:I .:ı: • .__..:,. w ~-.J- • • ~ 1 - uwa&fCJe lıil ~ J"llC ...._ pcw +'''*ta.mı -

yeniden ıu k.-,,.. --~~ .,...wıa el::Pll ye 

~-
.2 - ÜaaJe ı 8. 39 ~ eünü saat ıs de belediye dairesinde 

encümen Jıu:rurile yapılacakhr. 
3 - btekJiJerin tayin et!i1en IJ?iin 'R s :r:ukanc1a yaD1ı te inat 

makbll:!U ile encümene gelmeleri garmJtme, Jre•İ~ııı.mevi ı:?Örmek utİ-
yenierİJI !belediye ••eheC ":ğiae miiracaatlan ilan ıo1,ın r. 

25, 27, 29, 1 2649 (1536) 

Borsa intihap he yetinden: 
lb:mir Tıimıret ve z.t.ire Borsası ıtalimatmuneainm 12 inci maddesi 

macDnce Bom. Dıe heyeti seçimi ZS/lJemmuz/939 Ouma günü 
aal 10 - 12 de Bara z.bire sa1011uada yapdacalmr. Seçme qtİrak 
~ ad1armı giitteren Iİlte\eT Dorsa Zahire ısalonuna ull
ml§tır. Alakadarların mezkiır tarihte Borsaya gelerek reylerini kullan
maı.n hususa ilin olunw. 

2654 (1544) 



DOKTOR 1 

1. Ha~tı A~arça~ 
Dalalli ve Zührevi 

hastaldılar mütahassısı 
Senelerden beri Çivici hamamı karşı

sında bulunan muayenehanesini İkinci 
kordon Hayat sokağı dirseğindeki 206 
sayılı eve nakletmiştir. 

Her gün öğleden sonra saat 1 den İÜ· 
baren hastalanın kabul eder. 

TELEFON : 3458 

IDr .AliRiz~ 
•• 

Un len 

lzmir Gümrük Başmüdürlüğünden: 
Kapların Kıymeti Sikleti 

T.N Adet Nevi Mark No. Lira K. Kilo gr. Ef yanİn cimi 
--

22 1 Çuval R 11 SE 20 00 60 00 Hakiki çiğ kahve 
G 58 

28 10 Çuval M.D 100 00 542 00 lşlenmemit sığır derisi 
'( 948 00 Fıshk 

o 50 00 ( Buğday yulafla karitık 
'( 197 00 F11tık 

26 28 Çuval 

4 Çuval 
170 00 1747 00 

Yukarda müfredab yazılı qyalar'in 31. 7. 39 pazartesi günü ıaat 15 de açık arttırma suretile dahilP. satıl~
caktır. Y abıız bunJardan 32 çuval fıstık tamamen avarya olduğu cihetle alacak olanlar mutlak surette aa.nayı-
de kullanacağına dair gümrüğün isteği veçhile teminat vermek .-rtiledir. _ _ 

Müzayedeye iıtirak etmek istiyenler bq müdürlüğe bağh ithalat gümrüğü yanindaki levazım ve sahf ser
visinde toplanan komisyona maliye unvan tezkerelerini hamilen müracaatları ilin olunur. 

18, 25 2529 '(1489) 

Emlak ve E.ytam Bankasından: 
Eaaa No Yeri No: su 

Depozitosu 
Nevi kıymeti T. L 

lzmir incir ve üzüm tarım satış 
kaoperatif leri birliğinden: 
1 -Yönetim kurulumuzun 21. 7. 939 tarihli içtimaında ittihaz et· 

tiği karara tevfikan ve ana mukavelenamemizin 20 inci maddesi mu· 
cibince birliğimiz genel kurulu 9. 8. 939 çarıamba günü saat 14.30 da 
lzmirde Ticaret ve Sanayi Odasında senelik normal toplant11ını ya· 

pa~ Ortak kooperatiflerin genel kurulda kendilerini temsil edecek 
mümessillerin esamisini içtimadan evvel birliğimize bildirmiJ olma· 
lan lizımdır. 

3 - Müzakere ruznamesi berveçhiatidir. 

9 Ağustos 1939 da toplanacak 
birlik genel kurul ruznamesi 

1 - 1938/39 it yılı bili.nçoswıun, ki.r ve zarar hesabının ve it ra
porunun tasdiki. 

2 - 1939/40 yıh İf ıiyaaasmın tesbiti, yönetim ve kontrol kurul
larının rapor ve teklifleri hakkında karar ittihazı, 

3 - Yönetim ve kontrol kurulları üyelerinin ibrası. 
4 - Yönetim kurulunda müddetlerini dolduran iki 

üye yerine yenilerinin ve iki yedek üyenin seçilmesi. kontrol kurulu· 
na iki üye intihabt, • 

Doğum ve Cenahi Kadın 
hastalıktan Operatörü 

5 - YönE"tim ve kontrol kurulları üyelerine ve eksperlere venle-
D. 6 ödemif Camii Cedit Aziziye sokak 7 No. lu 10,000 2,000 cek ücret hakkı huzur ve ikramiyelerle memurin kadrolannı ve mu-

Sinema binası ve miiJtemilib raf bütçe~ini tesbit etmek üzere yönetim kuruluna salahiyet itası. 
Her gün hastalarını saat Uçten son

ra Atatilrk caddesi •Eski Birinci 
kordon• 222 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

Apera dairesinde projöktör makinesi 6 - Satış kooperatiflerimiz;, mutasarrıf olc:luklan depo bina ve ar-
ve Ememon zayako ve koltuklan aah§a salann birlikce mübayaası için karar ittihazı ve sureti umumiyede, lü-
dahildi r. zumuna göre, muayyen bir had dahilinde, gayri menkul, satın almak, 

TELEFO.S: 2987 Yukanda yazılı emlik, sabt bedelinin dörtte biri pe in gerisi o/o 1 /2 faize tibi olarak üç acmede ve üç yaptırmak, satmak veya İpotek etmek hususunda yönetim kuruluna 
müsavi taksitte ödenmek üzere kapalı zarfla artırmavakonulmuttur. salahiyet verilmesi. 

DOKTOR 
1 - ihale birdir ve katidir 31 /7 /939 tarihine müsadif Pazartesi günü emlik bankası Jzmir tuhesi bina- 7 - Ana mukavele!'amenin tamamlanması ve bazi maddelerinin 

smda yapılacaktır. deği§tirilmesi hakkında ticaret vekaletine yapılacak teklifler. 
2 - Alıcı olanlar bankamızdan bir lira mukabilinde alacaktan mufaıısal şartnamemizi okuyarak ihale 8 - Ozüm ve incir koot>eratifleri böl~elerinde pamuk mahsulünün 

Celal Yartm 
gününe fesadüf eden 31 /7 /939 Pazartesi günü şartnamede tarif ediJdiği veçhile teklif zarflanru teklif ac- kooperatiflerin bas ürünle,.i arumda ithali için ~a mukavelenamenin 
hibinin bir vesika fotografı ile saat ona kadar tzmirde tubemize tevdi etmeleri ve daha fazla tafsilat al- 45 inci maddesinin ıon fıkruı mucibi~ce karar ittihazı. 
mak istiyenlerin her gün bankamıza müracaatları. 18, 25 2530 (1485) 23, 25 2630 (1529) 
~--,---,-~~--,-~~--,-~--,-~~~~~----~----,---~----------~~----~~--- ~ .............................................. ~. 

İZMIR MEMLEKE'J' 
HAS'f'ANESI DAHiLiYE 

MV'f' AHASSJSJ 
Muayenehane : ikinci Beyler sokak 

No. 25 TELEFON : 3956 

IZMtR BELEDlYEStNDEN ~ 

AŞÇI BAŞI MAllKA 
Makarnalar 

Kartıyakada çocuk yuvasında 
yaptırılacak kanalizasyon bat ki
tiplikteki ket if ve tartnamesi veç
hile açık eksiltmeye konulmuttur. 
Muhammen bedeli 672 lira 3 ku
rut olup ihalesi 9-8-39 çartamba 
günü saat 16 dadır. lttirak ede
cekler 51 liralık teminatını öğle
den ıonra kapalı bulunmasına bi
naen öğleden evvel it bankasına Selanik sergisinin !137 ve 938 senelerinin 
yahrarak makbuzu ile encümene birincilik madalyalanın kazanmıştır 
gelirler. 

25-29-4-7 2651 (1540> r oıii:RAT&R~"'2»JJ~ 
Belediyemizin zabıta kadro- O Ü K T Q R 

sunda açık bulunan 3 zabıtai be-
lediye memuru için 28-7-39 tari- c~vdet Gönenden 
hinde açılacak r"lÜsbaka imtiha
nına ittirak edebilecek taliplerin 
memurin kanununun 4 ncü mad
desine göre en az orta okul mezu
nu olmak ve bu maddede yazılı 
sair evsaf ve teraiti haiz bulun
mak kaydiyle 28-7-39 tarihine ka
dar belediyemiz zabıta bat me
murluğuna yedlerindeki evrak ve 
vesaiklerile birlikte müracaat et
meleri lüzumu ilin olunur. 

25-26-27 2650 (1541) 

IZMIR 2 nci HUKUK MAH
KEMESiNDEN: 

lzmirde namazgahta taslı çef
.me sokağında 3 numaralı evde 
oturan faik tarafından karısı ha
pishane yanında 452 nci sokak 
11 nolu evde mukim pakize aley
hine açtığı ıubutu talik davası
nın pakizenin gıyabında icra kı
lınan tahkikat ve muhakeme so
nunda medeni kanunun ıureti me
riyet ve tekli tatbiki hakkındaki 
kanunun 1 ve 9 ncu maddeleri hü
kümlerine tevfikan faik'in paki
zeyi 15 kanun evvel 338 tarihin
de botamıf olduğunun subutuna 
ve nüfustaki kayıtlarının kaldırıl
masına ve maııarifi muhakeme 
olan 1274 kurutun dahi pakizeye 
yükletilmesine karar verildiği ve 
usulen tanzim kılınan gıyap ih
barnamesinin pakizenin ikamet
gahının meçhuliyetine mebni 
mahkeme koridoruna talik kılın
dığı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilin olunur. 2653 (1543) 

Memleket hastanesi Baş Tabibi 

ikinci beyler sokak fırın 
kartısı No. 25. Her gün öğle
den sonra saat üçten itiba
ren hasta kabul eder. 

Telefon No. 3125 
1 ~ 

Doktor 

Ali Aga~ Dinel 
ÇOCUK HAS'J'ALIKLARI 

MV'f' AHASSJSI 
Yaz mevsiminin sonuna kadar nmıar

tesi ve pazardan maada her gün hasta
lanın eskisi cibi İKlNCl BEYLER so
kağında 84 numarah muayenehanesin
de kabul eder. 

Evi BIRlNct KORDON No. 272 .. 

ilin 
Ha1kapınarda kain 
Pamuk Mensucatı 
Fabrikamızın iplikhane daire

sinde çalıtmak üzere 16-20 ya' 
arasında kız i,çilere ihtiyacımız 
vardır. 

istekli olanların nüfus cüzdan. 
lan ve iki kıta fotograflariyle f ab. 
rikaya müracaatları. 

lzmir pamuk menaucah T.A.Ş. 

iz mir 
Türk 

ve Havalisi imar ve inşa 
anonim şirketi tasfiye me

murluğundan: 
15 Haziran 1939 tarihinde aktolunan fevkalade unıumi heyet içti

mamda şirketin fesh ve tasfiyesine karar verildiği ve §irketten alacaklı 
bulunanlann tarihi ilandan itibaren bir sene zarfında tasfiye memuru 
bay Fuat Lostara müracaat ile alacaklarını ispat etmeleri ilan olnur. 

Bq kuruşluk damga pulu üzerinde 1 O. Temmuz 1939 tarih ve Hali 
tasfiyede imar ve inta Türk anonim tirketi tasfiye memuru namına 
vekili. 

11, 18, 25 2460 (1436) 

lzmir Tramvay ve Elektrik Türk 
Anonim Şirketinden: 
TENZtLU T ARiFELER: 

I 

Şirketimize tahriren müracaat edecek olan abonelerin elektrik tesi
aab aıağıdak! teraite uygun bulunduğu takdirde, kendilerine, zirdeki 
tenzilit yapılacaktı!': 

1 - Ev elektrik cihazlan ve asgari 700 vatlık müesses bir takab bu
lunan abonelerin, puant saatleri haricinde sarfedecekleri kilovat ıaat
ler kendilerine, kilovat saat bqına 1 O kuru§ tan faturalanmaktadır. 

il - Binalannm meaahai aatbiyesi 50 metre murabbaını tecavüz 
etmiyen ve her biri asgari 1 kilovat takatmda ısıtma cihazlan bulunan 
ticari müesseselerle hususi ikametgih abonelerinin: 

Binalarının mesahai sathiyesi 50 metre murabbaını mütecaviz ve 
her biri asgari 1 kilovatlık, toptan 4 kilovat takatında ısıtma cibazlan 
bulunan ticari müesseselerin; 

Puant saatleri haricinde yapt~ sarfiyat, kendilerine: 
a) O ay içerisinde yaphklan iarfiyat mecmuu 55 kilovat saati te

cavüz etmediği takdirde, kilovat saat batına 10 kunl§tan; 
b) O ay içerisinde yaptıkları sarfiyat mecmuu 55 kilovat saati mü

tecaviz bulunursa, ilk 20 kilovat saati, kilovat saat bqına 7,50 ktıruf"' 
tan ve mütebaki kilovat saatler de, kilovat saat batma 3,25 kuruftan; 
faturalanmaktadır. 

NOT: Puant saatleri tibirinden: 
a) l Eylulden 31 Marta kadar olan müddet zarfında saat 16 ile 23 

arasında bulunan saatler; 
b) 1 Nisandan 31 Ağustosa kadar olan müddet zarfında saat 18 ile 

23 arasında bulunan saatler; 
anlqılmaktadır. 
ili - Asgari 4 kilovatlık müesses takatı bulunan otellere, senevi as
gari 4 kilovatla isgal edilmiı azami takabn ilk 750 istimal saatinden 
yukan sarfedecelderi kilovat saatler, kilovat saat başına 8,5 kuruttan 
f atu!'alanmaktadır. 

iV - 2 si donanma tenviratı olmak üzere asgari 4 kilovatlık mü
esses takatı bulunan sinemalara, senevi ugari 4 kilovatla isgal edilmit 
izami takatın ilk 750 istimal saatinden yukarı aarfedecekleri kilovat 
saatler, kilovat saat buına 8 kuru§tan faturalanmaktadır. 

V - a) Asgari 4 kilovad•I: müesses takeh bulunan sınai müesse
selere, senevi asgari 4 kilovatla q~al edilmi, izami takatın ilk 1200 
İstimal •aatinden yukan ıaıfedeeelderi kilovat saatler, kilovat saat 
bu!na 6,8 lrurustan faturalanmaktadır. 

b) Asgari 25 kilov11t1ık müesses bir takab bulunan sinai m!ieue
aelere. senevi asgari 25 kilovatla i~~al edilmit izami bl!<atın ilk 800 
istimal uatinden ynkan aarfedP.Cekleri kilovat saatler, kilovat saat ba
tına 6,8 ktmıstan faturalanmaktadır. 

VI - Pirinç ve arpa kalburlan ifleten ve 15 ili 30 kilovatlık takati 
haiz bulunan müesseselere, senevi asgari 15 kilovatla İfgal edilınit 
izami takatın ilk l 000 istimal saatinden JUkan sarf edecekleri kilovat 
saatler, kilovat saat baJına 4,8 kunııtan faturalanmaktadır. 

il - Yukanda sözü geçen tarifeler, Buca ve Bumava nahiyeleri 
için, yiizde 5 fazladır. 

Vlll - Yukarıdaki teraiti haiz olup tirketimize tahriren müracaat 
edecek, hükümet ve belediyeye ait amme hizmetlerine, hayır cemiyet· 
lerine, dini müeneaelere •e mekteplerle hastahanelere mezkUr tarife
ler üzerinden yüzde 15 tenzilat tatbik edilmektedir. 

( 21 - 23 - 25 ) (1514) 

lzmir incir ve üzüm tarım satış 
kooperatifleri birliğinden: 
OZOM iSLETME HANI DAHtLI VE HARtct HAMMAUYE 

VE NAKLiYE MONAKASASI VE KOOPERA TlF MO
VARIDATI NAKUYE MONAKASASI 

l - Birliiimize ait üzüm itletme hanının dahili ve harici hamma
liye ve nakliye itlerile üzüm ve incir kooperatiflerinden gelecek mal
lann Alsancak ve Basmahane istasyonlanndan itletme banma nakli
yesi açık eksiltmeye konulmu§tur. 

2 - Eksiltme 28. 7. 939 cuma günü aabah saat 10,30 da birind 
kordonda ı, hanındaki birlik merkezinde yauılacaktır. 

3 - Muv11kkat teminat akcesi 500 ve kat'i teminat 3,000 fwadır. 
4 - Eksiltme §&rlnamesi her gün birlik muhasebe aervisinde gö

rülebilir .. 
22 25 

Doyçe Oryent 
DERSDNER BANK 

t Z M t R 

bank 
ŞUBESi 

Merkezi : BEKLiN 

Alınanyada 1'15 şubesi mevcuttur .. 
Sermaye ve ihtiyat ak(esi 

171,500,000 RaylısmGPfı 
TüJ:kiyede şubeleri: ISTANBUL ve iZ.MIR 

Mısırda h'llbelcri: KAHiRE VE ISKENDERIYE 
Her türlil banka muamelabnı ifa ve kabul eder. -------

lzmir Yün Mensucatı 

l 

T. A. Şirketinin Halkapına kumaş fabrikası 
J'arafından mevailll dolayııiyle yeni çakarclıiı kunıatlar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulib tercih edin 

.SATIŞ YERLERi. 
Birinci Kordon da 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

Maarif Vekilliğinden: 
Kütüphane memuru olmak isti. 

yenlere: 
1 - Muhtelif ıe)ıirlerdeki kütüphanelerimizde açılacak olan kü

tüphane memurluklarına en az orta okul tahsili görmüt 4 memur ah
nacaktır. 

2 - Bu memurların seçimi için 7 Ağustos 1939 tarihinde Ankarada 
Ye lstanbulda bir müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

3 - Bu imtihana girmek ittiyenlerin bulunduklan yerler maarif 
müdürlüklerinden alacakları örneklere göre tanzim ettirecekleri fit ve 
sağhk raporlarına tahsil ve askerliklerini yaptıklann -ı dair olan vesika
ları ile çahthkları yerlerden alacakları iyi hizmet ve sikalannı rapt ede
rek en çok 31 temmuz 939 pazartesi günü alqamma kadar phaen 
veya yazı ile vekillik kütüphaneler müdürJüiüne müracaat etnieleri 
limndır. 

4 - Müsabakaya ittirak edenlerden ehliyetleri ~fi görülen •e sai· 
hk durumları bu meslekte çahf!Daia elverifli ola- ~ar 6 ayhk namzetlilı 
müddetlerini lstanbul kütüphanelerinde geçirecel lerdir. 

Sitaj devresi sonunda bu itlerde çaLpbilecekleri anlatılanlar kura 
çekmek ıuretile bot bulunan vazifelere tayin ve : '?vk edileceklerdii'. 

22, 25 zss1 (1525) 

Değirmendere tarım kredi koo
peratifinden: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan it: Değİrmendere tanın kredi kooperatifi 

binası. 
2 - Bedeli keıif: Ziraat bankası genel direktörlüğü fen heyetmce 

muaaddak projeleri mucibince 9877 lira 80 kur1J§tur. 
3 - Eksilbneye ittirak edecek olanların 7 40 liralık banka makbuzu 

veya teminat mektubu ibraz etmesi lizundır. 
4- Münakua 28/ Temmuz /39 Cuma günü saat 10 da gazi bul

varında kain T. C. ziraat bankası lzmir ıubesinde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin bu İ§e ehil olduklanna ve asgari on bin 

liralık it yaptıklarına dair lzmir nafıa müdürlüğünden alınmıı bir vdİ· 
b ibraz etmeleri prttır. 

6 - 939 vılma ait ticaret odasi vesikası. 
7 - istekliler §&rlname proje ve merbutahnı 3 lira · bedel mukabi· 

linde lzmir ziraat bankuı kOODel'atİf servisinden alabilirler. 
8 - lıbu İnpabn ihale tarihinden itibaren azami 3 av zarfında ik· . . 



T. 8ovven Re es Messageries Umdal Oli,·ier ve Fratelli Sperco Deu lsche Le• 
ve şürekası Maritimes A=.~:.~~. Şürekası Vapur Acentası va:ıte 
CVHA.RD LiNE K V M p A. H y A S l HELLEN1c LlNES LTD. BİRİNCİ KORDON REES A.DRIA.TICA. S. A.. Dt G. M. B. ff. HA.MBVRG 

Linie 

LİVERPOOL VE GLASGOV BATTI l GERMANİA vapuru 26/27 temmuz BİNA.Si TEL. 241tJ HA.VİGA.TİONE .MİLOS vapuru 20 temmuzda bekle-il 'fi nıyor. 22 temmuza kadar Anvers, Rot-
. OSNiA vapuru Ağustos bidayetinde THEOPHİLE GAUTİER vapuru 29 larasında beklenilmekte olup Rotterdam BRİONİ motörü 29/7 tarihinde saat terdam Bremen ve Hamburg için yülr 

~~P 1:-iverpool ve Glasgovdan mal Ç>- temmuz tarihinde gelerek ayni gUn t... Hamburg ve Anversa limanlan için yük LONDRA -.HULL BATTI 12 de gelerek ayni gUn r,aat 19 da Pat- alacaktır. 
~ ve ayni zamanda Liverpool ve ta but Pire N li M sil ha- ala.-aktır. BELGRA VIAN vapuru 5 temmuzda mo, Leros, Kaliınnos, lıtanköy ve Ro- HERAKLEA vapuru 3 ağustosta bek-
Clasgov ı'çın' mal alacaktır nk ed k' . apo ve ar yaya A ı"'HİN At vapuru 3/5 ağustos ara- gelip yük çıkaracak ve ayni zamanda 1 · 5 A • • re et ece tir. H U 1 . "k 1 ktır dosa hareket eder. enıyor. gustosa kadar Anvers, Rot-

Gerek vapurlann muvasallt tarihleri, .. . • • • sında beklenilmekte olup Rotterdam, u çın ~'U a aca '
10 

uzda BRİONİ motörü 2417 tarihinde saat 8 terdam Bremen ve Hamburg için yük 
blınıerı Y9 navlunları luıklruıda acenta Her türlü i2ıılıat 99 malClmat lçıa Bı- Hamburg ve Anversa liınanlan için yük lip~n1Z.~ ~"';:;..ca!r~ ge- de geleı-ek 25/7 saat 17 de Pire, Korfo, ala~. 
hır teahhnt altına giremez. Daha fazla rlnd kordonda 158 numarada LAU- alacaktır. Saranda, Brindizi, Valona, Gravoza, TAHLiYE : 
ı.ı.uat almak için T. Boven 8- ve Şr. BENT REBOUL ve ŞERIKt vapur acen- ANGHYRA .vapuru 12115 ağustos LİVERPOOL HA2'2'1 Spalato, Zara, Fiyume, Triyeste ve Ve- İTIIAKA vapuru 10 ağustosa doğru 
IUıı 2353 telefon numara.oma müracaatı tnsına müracaat edilmesi rica olunur. arasında beklenilmekte olup Rotterdaın nediğe hareket eder. bekleniyor. Hamburg, Bremen ve An-
~ H b An liman! · · ALGERİAN vapuru 20 temmuzda LI-
.. rica olunur. TELEFON : Z 3 1 S '."" urg ve versa arı ıçın verpooldan gelip yük çık.ıracak ve ay- İSEO (İhüyart) vapuru 2317 tarihinde versten mal çıkaracaktır. l"''•------------------··-----•11·• yük alacaktır. ni zamanda Liverpool için yük alacak- gelerek ayni gUn Midilli, Sel!nik, Dede- ARM~IBNT DEPPE 

T 
tır. ağaç, İstanbul, Burgaz, Varna, Kösten- ESPAGNE vapuru temmuz sonlan-

. C. Zı·raat Bankası BALKA'M1'.,Aq, ARASI ceveBatumahareketeder. na doğru bekleniyor. Anvers (Doğru) 
HATTI H. Whittall ve clTrA ot BARİ motörü 27/7 de saat için yük alacaktır. 

ZETSKA Pf,(YıVİQBA S de gelerek ayni gün saat 17 de lstan- ARMEMENT H. SCHULDT 
KID'ulıq tarihi : 1888 

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

Zlr:ri ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LİRA 
tKllAMtYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en az (50) 
lirası lulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ik-
ra-' -"Ye Jağıtılacaktır : 

'l Adet uıoo Liralık 4.000 Lira 
4 
4 

40 
ıoo 
120 
16() 

• 
• 
• 
• 

500 
250 
100 

50 

• 
• 
• 
• 

2.000 • 
1.000 
4.009 
5.000 

• 
• 
• 

• 40 • 4.bOO o 

• ~ • uoo • 
bfıntAT : Hesaplanndakl paralar bk sene içinde 50 liradan aşağı düşml-

~•nlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasivle verilecektir. 

1
11:.ur'alar aenede 4 defa, 1 EylQJ, 1 Birinci kinun, 1 Mart Ye 1 Haziraıı tarih-

"
~de çekilecektir. 

------------~------·------~ 
BRISTOL 

Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 

OSMANIY~ 
S1rkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 
•• B. Omer Lütli Bengü 

dir 44 Senelik tecrübeli idaresile bütün miqterilerine kendisini 
aevdirmi4tir .•.• 

b~ Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar •• lıtanbulda 
Utiln Ege ve lzmirliler bu otellerde bulu,urlar ••• 
lfuauıiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul ı.tmi
~ derecede ucuzdur .. -. ,.... ______________________ ~-~ım:ıı--~·, 

1939 Yaz Modası 
.\vrupayı baştan başa kaplıyan güneşin illtra - viyole ziyasını süzen 

PANORA 
GUNEŞ GOZLUKLERt Y A.LNIZ 

ICRiST A.L DO ROS CA.MLA.R 

MODERN ÇERÇiVELER.. 
2'0PTA.NCILA.RA. A.YRICA TENZİLAT ............ 

l aze T emjz Ucuz ilaç 
Her Türlü Tuvalet Cesitleri • • 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepçloğlu ham karşısında~ 

~'.\il .. •.> • • .......... • ı 
,,- •··· ~'"ı'~ :'·ı..< •" ~ '~, ·Y~ \'••' - ~ 'd.: );... , ı') ,,.~,.,,"'1:~ 

A. D. '.l(ınıTQR şÜrt>kası bul, Pire, Napoli, Marsilya ve Cenovaya DUBURG vapuru 26 temmuzda bek-
uLOVCENn hareket eder. !eniyor. Anvers, Rotterdam, Bremen ve 

Vapuru 12 Ağustos 939 cumartesi gü- TELEFON : 3120 LERO motörU 27 /7 de saat 12 de ge- Hamburg için yük alacaktır. 
nü Köstenccden gelip 13 ağustos 1939 THE M~$S-~V~CHİSOH !erek ayni gün saat 19 da Patmo, Leros, DEH NOR.~KE MfDDEL• 
pazar günü saat 12 de: LINE LiMiTED Kalimnos, lstanköy ve Rodosa hareket HAVSLİN.JE, OSLO 

Pir2 • Arnavutluk limanlan • Kotor- eder. BALKİS motörU 26 temmuzda Dün-
Dubrovnik • Split Venedik ve Triesteye LİVERPOOL • GLASGOV VE LERO motörü 3117 tarihinde saat 8 kerk ve Norveç için hareket edecektir~ 
hareket edecekfü. BRİSTOL hattı de geleı-ek 1/8 saat 17 de Pire, Korfu, BOSPHORUS vapuru 30 ağustostan 

ANGLO F.GYJtTİU 
~NEH vapuru 26 temmuzda gelip Saranda, Brindizi, Valona, Draç, Rago- 1 eylOle kadar Dieppe ve Norveç liman

Liverpul ve Glasgovdan yük çıkaracak za, Spalato, Zara, Fiyume, Triyeste ve lan için yük alacaktır. 
MAtJ~ LİW ve ayni zamanda Liverpul ve Glasgov Venediğe hareket eder. BALKİS vapuru 25 eylOlden 23 eyld-

PİRE MARSİL YA ve PİRE BEYRU'l' için mal alacaktır. , le kadar şimali Fransa Anvers ve Nor-
HAYFA - İSKENDERİYEYE ha~ İsbrandtsen • Moller ROYALE HEERLAH veç limanları için yük alacaktır. 
•CAİRO CİTYo LÜKS VAPURU ıle Lifte•. Hev~orh DAf$E KUMPA-A.--ı BOSPHORUS vapuru 25 birinci tet-

Marsilya için Beyrut-Hayfa-lsken· • .7 "'"' » . . . . 
hareket tarihleri deriye itin hareket BAiFA, İSKENDERİYE • NEV-YORK TİTÜS vapuru 2417 tarihinde gelerek nnden 28 bınnci teşnııe kadar~ 

tarihleri Pu1LADELPHİA HATTI Amsterdam, Rotterdam ve Hamburg Fransa Anvers ve Norveç limanlan !çın 
28/7/939 5/ 8/ 939 GUDRUN MAERSK vapuru İzmire limanlan için yük alarak hareket ede- yük alacaktır. 
11/ 8/ 939 18/8/939 alt olan mallan lstanbulda aktarma ola- cekür. AMERİCAN EXPORT LİNES. İNC 
2418/939 1/9/939 rak fzmire gelmiştir. EXMOOR vapuru 23 temmuza do4ı'U 

Gerek vapurlıırın muvasalAt tarihleri. GERTRUD vapuru ağustos nihayetin- SVENSKA oRIENT LİNİEN beklenivor. Nevyork için yük alaca.kur. 
gerek vapur isimleri ve navlunlan hak· de gelerek, Hayfa, lskenderiye, Nevyork D T. R. T. 
kında acenta bir ı~ah•Ut altın• gireme% ve Philadelphia için mal alacaktır. VASALAND motörü 2817 tarihinde TİSZA motlSrU 27 temmuza dobu 
Daha rıız:a tafsilAı a!mak için Birinci Gerek vapurların muvasa!At tarihleri, geleı-ek Rotterdam, Hamburg ve Skan- bekleniyor. Tuna limanl•n için yük ala
Kordonda 152 numarada • UMDAL· isimleri ve navlunlan hakkında acenta dinavya limanlan için yük alarak hare- caktır. 
umumi deniz Act>ntalığı Ltd. milracı.at bir taahhüt altına giremez. Daha fazla ket edecektir. KASSA motllrü. 12 ağustosa dobu 
edilmesi rica olunur. tafsilAt almak için H. VHİTI'AL ve Şsı. ZEr.J,UGA POLSKA LlNİEN bekleniyor. Tuna lımanlan için yUk ala-

Telefon : 4072 MUdilrlyet 3121 No.lu telefona müracaat edilmesi LECHİSTAN mot!\rü 2117 tarihinde cakbr. . 
Telefon : 3171 Acenta rica olunur. 1 k An Gd KASSA motörü 27 temmuza doıtru 

ge ere vers. ynla ve Danzig 11• bekleniyor. Beyrut, lskenderiye ve Port 
manian için yük alarak hareket edecek- Salt llmanlan icin vük alacaktır. 
tir. SERVf r,F. M A RfTIME 

SERViCE MARtTtME ROVMAIH 
OİTUZ vapuru 28 temmuza doğru 

Roumain Kumpa11ya$ı ~kleniyor. Köstence, Galas ve Tuna li
ALBA JULİA vapuru 3 afıusto. 93, manları için vük alacaktır, 

tarihleıindc beklenmekte olup Malta, DUROSTOR vapuru 4 ağustosa 
Cenova ve Marsilya limanları için yolcu doğru bekleniyor. Kösten::e Kalas ve 
ve yük alarak hareket edecektir. Tuna limanları için )ilk alacaktır. 

N O T : Vapurların hareket tarihleriyle nav-
tlandaki hareket tarihleriyle navlun· lunlardaki degi~ikliklerden acenta me

lardaki değişikliklerden dolayı acenta suli\·et kabul etmez. 
mesuliyet kabul etmez. Daha fazla tı.f· Daha fazla tafsilAt için ATATÜRK 

Her keSill kullandığı Ve beğendiği traş bıçağıdJr silAt için ikinci Korrlonda FRATEt.ı.I 1 caddesi 148 No da V. F. Heııry Van Der 
SPERCO vapur acentasına mlli'Bcaat Zee ve Şst. Vıpur acentalığuıa mUraca-

SAÇ EKSIRI 

Saç1arı dökülenlere Komoien Kanzuk 
Saçların dökiilmesin.- ve kepeklenmesine mani olur. Komojen saçların kök

lerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların gıdasıdır, Tabii renklerini 
bozmaz, latif bir rayihası vardır. Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczanl'
lerle ıtriyat maj:azalarında bulunur. 

İstanbul itfaiye Birliği idare Heyetinden : 
Itfaiye birliği yardım sandığı feshedilmiştir. Aza olup ta evvelce Ilfaiyeden 

ayrılmış ve paraları sandıkta kalmış olanların paralarını almak üzere Isıanbul 
Itfaiye müdüriyetine müracaalleri ilan olunur. 

edilmesJ rica olıınur. ı at edilmesi rica olunur. 

TELEFON : %004 • %00$ TELEFON : 2007/2008 

:······················· ...............•.......................•......••••....••••... 

~ Bol Gıda, Bol ziva, Bol hava i 
• • 
E 2 kahvaltı, 2 yemek, 1 yatak : B. 120, K. 60 ~ 
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Yamanlar kampından bir koşe 

Duralı yeri: Karşıyaka iskele başı 
Fazla iuhı.t : Karşıyaka eczanelerinden ve Beyler sokağında : VEREM 

MCCADELE cfupaııse:indcn alınır .. 

• 

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

Tekrar Geldi 
Sayın mÜ§terilerimizden gönfüiü fevkaladrı rağbet 

neticesi tahminimizden çok daha "81>ık ııatılıp biteu 
kolay ve seri yazı yazmak için tüccar, bankacı, memur, 
talebe, her kese l&zım olan, icabında kopya kağı
diyle altalta bet kopya çıkaran hususi mürekkep 
kontrol ve ayar ileti .••••••••••.••.• 

Beş Sc:ne Garantili 

J/(' /H.~ litl</::-06 

İZ MİR 
Dolma kalemlerimizin Amerilmdan gelmit 
olduğunu sayın mü,terilerimize bildiririz 

Fiyah her yerde ( 2) liradır. 
Toptan alanlara iskonto yapılır. 
Türlcive Umum Acentesi : 
Nafiz Mustafa Delen • lzmir 
Telefon: No. 2392 
Telgraf Adresi : 

Nafiz- 1zmir 



z_ 

Nevyork sergisinde Türk günü 
Kalabalık sokaklardan geçen motosikletli polislerin taşıdıkları Türk 
bayrağı sergiye girerken on dokuz pare top atılmak suretiyle selamlandı 

Paraşütlü hava fişekleri 
1

Ingiliz-Japon müzakereleri 
Beynelmilel sergi üzerine Türk ve 

Amerikan bayrakları atlıları 
Çemberlayn, görüşmelerin sadece 
Tiençin işi için olduğunu bildirdi 

Londra, 24 (Ö.R) - Avam kamara
sında İngiliz - Japon müzakereleri hak
kında sorulan suallere cevaben B. Çem
berlayn bu müzakerelerin Çine karşı 
İngiliz siyasetiyle alakadar olmayıp Ti
ençin meselesine münhasır olduğunu be-

yan etmiştir. Müzakereler için bulunan 
formül İngilterenin Çin siyasetini asla 

• değiştirmemiştir ve Londra kat'iyyen 
Çine karşı Japonyanın tarafından tut
mak niyetinde değildir. 

Tokyo, 24 (Ö.R) - Tiençin Mdisesi
ni müzakere edecek olan konferans bu 
'"abalı toplanmıştır. Konferansa hariciye 
rıazı.rı baron Arita ile İngiltere sefiri sir 
Robert Kreci iştirak etmişlerdir. Sabah 
içtimaını müteakip §U tebliğ neşredil

miştir : 
•İngiliz - Japon delegeleri sabah saat 

9 dan 11.25 e kadar müzakerede bulun
muşlardır. Eski nazırlardan Sato Japon 
noktai nazarına umumi olarak cevap ver 

miştir. Japon mümessilleri bu sabahki 
görüşmelerin en büyük bir samimiyet 
havası içinde cereyan ettiğini söyliyor
lar. Her iki taraf ta, karşılıklı noktai na
zarlar hakkında en büyük bir anlayış 

!ıSE~! göstermiştir. Bu mılayış bilhassa Tiençin 

...um radan bir manzara mıntakasında sükun ve nizamın iadesi-

Nevyork, 24 (A.A) - Anadolu ajan- kazanan Bidar Celal parçalar çaldı.. ri sürdü.. ne mütealliktir. 
sının hususi muhabiri bildiriyor : Bu esnada paraşütlü hava fişenkleriy- General Harbord, Sivasta Atatürkle Roma, 24 (Ö.R) - •Taymis• gazetesi 

Nevyork .sergisinde Türk günü terefli le Türk ve Amerikan bayrakları atıldı. 1919 da mülakatının hatıralarını heye- İngilterenin Japonyaya karşı uysal dav-
w hareketli bir şekilde kutlandı. Bunları bulanları, davetlimiz oldukları canla anlattı.. ranmasının sebeplerini şu suretle tahlil 

Sabah gazetelerdeki program ve ha- ilan edildi. Sergi İngiliz umumi komiseri, barış ediyor : 
berler Türk gUnil üzerine dikkati top- Sonra bayan Siret Uncunun tertibi ile beraberliğimiz hakkında kuvvetli bir 1 - Beynelmilel vaziyet ve Mo&kova 
lamıştı. 12 talebemiz Anadolu dansları yaptılar. nutuk söyledi.. müzakerelerinin yerinde sayması •• 

Sergi gazetesinin ilk sahifesinde bü-ı• Çok beğenildi .. Altı Karadenizli vatan- Bunu takip eden sergi reisinin nut- 2 - Bitaraflık kanununun tadili hak-
y{ik elçimizle komisyon reisimizin Ame- daş1 kemençe ile danslar yaptılar. kundan sonra keman ve dans programı kındaki Amerika hadiseleri .. 
rika halkına ve sergi ziyaretçilerine bi- Sonra Yunanlı kafilelerle birlikte, tekrarlandı .. Sabah dörde kadar havuz- 3 - Japonyanın ınilll birliği ve azim.-
rer mesajı çıktı. İkisinde de Tilrk barı§ muntazam alay halinde, Yunan ve Türk lar, renkli ışıklar ve selviler arasında karlığı .. 
aiyuetinin yanrun dünyasına ait ideal- sergilerinde tezahürler yapıldı. danslar devam etti. Şanghay, 24 (A.A) - Röyterin hu-
lere uygunluğu tebarüz ettiriliyordu. Akşam pavyonumuzda Amerikan ik- Misafirlerimiz unutulmaz bir gece sus1 muhabiri bildiriyor : 

Sergideki ordu ve donanma müınes- tısat, fikir ve sanat Alemlerine mensup geçirdiklerini, Türk gününün, canlı ve Şanghaym garp varoşlannda oturan 
silleriyle serginin Avrupa şubesi mü- ilci yüz elli davetliye ziyafet verildi. samimt havası ve intizamı ile büyük bir Avrupalı yabancılardan öğrenildiiine 
dilründen mürekkep bir heyet Türk Cihan federasyonu kurulması lehine üstünlük gösterdiğini söylediler. göre, dünden beri, enternasyonal lınti
bayraklarını hAmil bir otomobil kafilesi başladığı hareketle Amerikada günün Gündüz merasimi, Sait Çelebinin in- yazlı mıntaka hududunun ötesinde, Ja
ile 11 de komisyon merkezine geldiler.. meşhur şahsiyeti olan gazeteci Streit, tibalariyle beraber diske alınmıştır. Disk ponlar ile dördüncü Çin ordusuna men
Büyük elçimizle refikasını, misafir ola- Balkan paktı ile Saadabadın dünya fe- radyomuzdan neşredilmek üzere ilk sup kuvvetli bir kıta ar~ında bir çar-
rak bulunan Tokyo sefirimizi ve sergi derasyonu lehinde adımlar olduğunu ile- ' tayyare ile Ankaraya gönderiliyor. pı.şma olmaktadır. 
heyetini aldılar. Önde Türk bayrağı ta
fJYan motosikletli polislerle kafile Nev
yorkun cumartesiye mahsus kesif mü
nakale akınını yardı, geçti. Sergi mera
sim kapısında kafileyi süvari müfrezesi 
karşıladı .. On dokuz pare top atıldı. Ser-
gi bUyUk direğine Türk bayrağı çekildi. 
Asker, bayra~ızı selamladı. Teşrifat 
dairesinde misafir defteri imuılandıktan 
eonra pavyonumuzun önünde geçit res
mi yapıldı. Sonra Amerikan federal bi
nasında heyete şampanyalar ikram edil
di .• 

Serginin verdiği öğle ziyafitinde ser· 
gi reisi, cümhumisimiz İsmet İnönünün 
ve büyilk elçimiz, Amerika cümhurrei
sinin sıhhatine kadehlerini kaldırdılar. 
Saat 4.30 da, resmt davetlilerden, yurt-

tan gelen seyyahlardan, Nevyork Türk
lerinden, halktan mürekkep binlerce ki
§ilik bir kitle, serginin sulh meydanın
da toplandı .. 

Nevyorktaki Yunan teşkilatına men
sup 150 kişilik iki kafile üniformalarla 
ve bandolariyle gelip Türk - Yunan 
dostluğu şerefine nüınayiş yaptılar .. 
Bayrağımızı selamladılar. Sonuna kadar 
da merasime karıştılar. 

Elçimiz, gazetelerde aynen çıkan dik
kat toplıyan bir nutukla, insanlığın be
raberce menfaatleri karşısında bugünkü 
emniyetsizliğin acı manasını, Türkiye
nin sulh lehine atılgan rolünü, yarının 

ümitli manzarasını ortaya koydu. 
Türk - Amerikan cemiyeti reislerin

den profesör Traser, Türk inlulAbınm 
neticelerine dair kıymetli bir nutuk 
okudu. 

Nevyork Türklerinden Feluni, Ame
rika ile dostluğumuzun kıymetini ileri 
stirdü .. 

Anadolu sahilleri aşılmaz 
bir istihkam zinciridir 

ita/yanlar için bu sahillere karşı 
kara ya asker çıkarmak 

Çeşmenin umumi görünüşü 

Bir kaç gün evvel, lstanbul muhabiri- da çok büyük bir heyecan tevlit etmiı
mizin haberi olarak Londrada çıkan tir. 

Deyli Herald gazetesinin bir yazısından Bütün gazeteler bunu birinci aahifele-
bahsetmiştik. Çqmenin Akdenizin Sin- rine büyük hurufatla aldJal'. 

gapuru olduğuna dair olan hu yazının Lakin anladığıma göre ltalyanın ada
aynen tercümesini bugün karilerimize ]ardan Anadoluyu istilaya tefebbüs ha-

veriyoruz. reketi. karşı tarafta zincirleme bir surette 
Deyli Heraldın lstanbul muhabiri ga· 

zetesine bildiriyor: 
lzmir civanndaki Çeşme limanı Türk 

makamatı tarafından bir harp vukuu tak
dirinde Britanya donanması tarafından 

bir üs olarak kullanılmak üzere hazırla· 

tesiı edilmiş olan geçilmez tahkimat ile 
gayri mümkün kalacaktır. 

Bu tahkimat Çeımede başlayıp Antal
yanın sahilleri olan 200 mil kadar cenu
bu şarkide nihayet bulmaktadır. 

havadan hücum 
çok tehlikelidir 

yevm Britanya donanmasının malumu
dur. 

1937 Nyon konferansını müteakip, 
ispanyaya giden gemilere hücum etmek
te olan meçhul denizaltı gemileriyle uğ
rapbilmeleri için Türkiye hükümeti ln
giliz gemilerine orada bulunmak müsaa-
desini vermişti. 

Times gazetesinin Roma muhabiri 14 
temuz tarihiyle çektiği bir telgrafta, 
Fransaya, Hatayın Türkiyeye iadesi mü
nasebetiyle ltalya tarafından verilmiş 

olan protestoyu mevzuu bahis ederek 

Zeybek kıyafetli talebelerimiz, bayra- nacaktır. 
ğımızla ilerlediler ve ~ybek oyunları Son zamanlarda ltalyanın 12 adadaki 

Italyanlar bu sahillere kartı hava hü- ıöyle diyor: 

cumlarında bulunmayı ve karaya asker Şurası tuhaftır ki Italya hükümeti, 
çıkarmak derecesinde tehlikeli bulacak- Milletler cemiyeti prensiplerinin kendisi 

!ardır. tarafından terkedilmiş olmasiyle yine 
oynadılar. harp hazırlıkları hakkındaki haberleri 

Radyoda meşhur Amerikan korosu, müteakip burada mahimattar makama
Türk ideallerine dair Vedadın hazırladı- tın fikri budur. 
ğı canlı parçayı trampet sesleri arasında Dünkü Deyli Herald gazetesinde ltal· 
güzel okudu. Yirmi yaşında Amerikanın yanın oarki Akdeniz adalanndaki faali-

~u"'&li kadul viyolonilti ıöhretiDi yeti baklanda çıbalf ola habec Ankara-

Zira sahil müdafaaları en modern ha- milletler cemiyeti tarafından verilmiş 

vaya karşı toplarla takviye edilmiştir. olan mandaların bir zamini olmak sıfa
Y eniden tahkim edilmiş olan hattın tiyle kendisine danışılmak lüzumu iddi

bir ucunu teıkil eden Çepne limaıu el· uı arasında bir mübayenet görmiyor. 

Japon hükümet erkanı bir arada 
Henüz teeyyüt etmemiş Çin haberle- yız .. 

rine göre, bir kaç bin Çin askeri, Şang- Tokyo, 2~ (A.A) - Dooıeinin ga;r.et/" 
hayın bu mıntakasına girmiştir. !erden naklen bildirdiğine göre, JapcıO' 

Ticnçin, 24 (A.A) - Geçen sene bir lar, Tiençin işini müzakere edecek o'jtll 

çok İngiliz müesseselerinin bulunduğu bu sabahki konferansta aşağıdaki tr 
Hai nerai mansabında kfiln Tangkuda lepleri süreceklerdir : 
Ingilizler aleyhinde muazzam nümayiş- 1 - Dört katilin geri verilmesi, 
ler yapılmıştır. 600 nümayişçi üç ecne- 2 - İngiliz imtiyazlı mıntakasında rJ-
bt müessesesi binasına hücum ederek zamın idamesi ve arzu edilmiyen el' 
camlan kırmışlar, telefon tellerini kes- sın tayini, 
mişlerdir. 3 - İmtiyazlı mıntakada Japon ale,.. 

Londra, 24 (A.A) - Craige ile Arita tarı unsurların aranması, 
arasmd81il son görilfllleye müteallik ola- 4 - Japonyaya aleyhtar Çinli merıı' 
rak gelen haberlerin hepsi de Japon me- Iarın azli, 
nabilnden gelmiştir. Londranın resmi 5 - İmtiyaz.lı mıntakadaki Çin bl" 
mahafili, bu haberlerin ihtiyatla karşı- kalarındaki paranın teslimi, 
lanması lhım olduğunu ve B. Çember- 6 - Federal bankasmm tedavUJe I' 
laynın bugün yapacağı beyanatı bekle- kardığı banknotların silrüınüne tng1ll" 
~ek muvafık olacağını beyan etmekte- renin yardımı, . ·~tıl 
dirler. 7 - Japonların imtiyazlı mıntaJcad""' 

Roma, 24 (A.A) - İngiliz - Japon ip- Çin bankaları ve sarraflan Uzer~ 
ttdat anlaşması, Japonların bir zaferi ve murakabe hakkının tanınması. 
İngilterenin bütün dünyada takip ettiği Tokyo, 24 (A.A) - Neşredilen ~ 
hegemonya siyaseti ile tezat teşkil eden tebliğde B. Aritanın mümessili ge~ 
bir mutavaatı olarak efkarı umumiyeye Kato bugün İngiliz sefiri B. Craıgil 
gösterilmektedir. ziyaret etmiş olduğu bildirilmektedl"' 

Regima Fascista gazetesi diyor ki : General Japon noktai nazarı ~ 
- Tokyo, İngiliz şerefine en büyük izahat· vermiştir, 

darbeyi vurmuştur. Fakat, bu ancak bir 1 B. Craigie kendisine umumi m~ 
başlangıçtır. Zira, güçlüklerin başında- te kısa bir cevap vermiştir. 

Yeni bir hidise daha 
. Danzig'in iddiasına göre bir Leh 
müfrezesi Danzig hududunu geçınİf 

Londra, 24 (A.A) - Danz1gden bildi- yerek ilk defa olarak serbest §ebit ,,t 
rildiğine göre Polonya ile Danzig arwn- zisinde yapılmakta olan asken h~ 
da yeni bir hadise olmuştur.. Polonya lara telmihte bulunmuştur. 
hükümeti bir Danzig kıtasının yeni bir 1 Mumaileyh, demiştir ki : .~ 
taarruzunu resmen bildirmiştir. Artık A!manyaya güveruiıeğe ib~ 

Danzigde iddia edildiğine göre ise bir : yoktur. Her ihtimale karp hazır~ 
Polonya müfrezesi hududu geçerek Dan- bulunuyoruz .. Diğer devletler, ~ 
zig arazisine girmiş.. • nabilirler, fakat bizi gafil avby~ 

' caklardır. Bizden çalınmış olan bd.=..,ı 
Danzig, 24 (A.A) - Foerster, 4.000 zi, bizim hakkımızdır ve onu jstP"'" 

dok aınelesine hitaben bir nutuk söyli- '.edeceğiz.• 

~-----------------------------~~-------------_._.,,/ 
Sovyet Rusyada dün i11' 
donanma S?Ünü kutlandı 
. Londra 24 (Ö.R) - ~usya b~~ ilk donanma gününü kutluluyor. ~ 

fılosu Kronştadda bahrıye komısen tarafından teftiş edilmiştir. Geçid "'.':..J
ne bir çok zırhlı, kruvazör, destroyer, tayyare gemisini ihtiva eden 70 se;dp 
lik bir filo iştirak etmiştir. Bütün şehJrlcrde deniz ve hava yarışları te 
olunmuştur. 

lngiliz bahriyesinin 
nıevcudu artırılıyor 

Londra 24 (Ö.R) - IngiJiz bahriyesinin mevcudu 10 bin nefer artı~~ 
tır. Cebelüttarık müdafaa kuvvetleri artırılacaktır. Cebelüttarıkta J1l 

servislerde hizmet etmek üzere yeniden gönüllü kaydına başl8I1;"1ı~tır. zsbit-
Londra 24 (A.A) - Hükümetin bahriye zabit mütekaitleri, ihtıYd~ 'il 

}erinin bir kısmını Ağustos ve Eylül aylannda yapılacak müşter~k ıı de.,
hava manevralarına iştirak etmek üzere davet etmesi karan ilienne b 
re esnasında hizmette bulunacak olan zabitlerle balu:-.i,ye eiradıtun ve 
aiJthend•zlarmm yekaııu tahmin edildJiine aGre 145,800 1dfiıe ~ 


