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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ QKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 
Adres: lzmir ikinci Beyler sokağı 

!bone şartları: Seneliği 700, alu aylığı 400 kuru~ 
Resmi ilanlar için: Maarif cemiyeti ilanat 

bürosuna müracaat edilml•liılir. 
fiususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
B~ıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası 

• Ut.L~Al .. e 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir . 

Londra-Istanbul 
Asfalt yolu Nafıa Ve. 

kili tarafından törenle 
açıldı. 
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ikinci 
Fiati (100) Para 

Beş Senelik Plan Derhal Tatbik Edilecek 
............ 

General ismet İnönü -meclis reisi olacak Çin de Habeşistan gibi olacak 

B. Celal Bayarın teşkil edeceği kabine231er_k~mit~si Cin mes-
de gen~ unsurlar da yer alacaktır. ı:~~~!~~ 1!:~~~=a~~!1~?r~i-

ıkıisad \'Pkiiletiııe getil'il,·cek zatııı şah~iyt•ti merak edilmektedir. yor. Bütün Çin şehirleri yakılıyor 
Bay C :elal Bayar, •liln <le haşvt·kalt~l i . lerile nıeşgul oldular 

Yeni kabine, ikinci beş senelik planı derhal tatbik sahasına koyacak 
' bere göre, iktisat Vekili B. söylenmektedir . 

Celal Bayar ismet lnönü ile birlikte 
Istanbul 28 (Hususi) - Ge· 1 B. Celal Bayar kabinesinin 

neral ismet lnönü'nün mezuni· iş başına geçince, ikinci beş 
}'etini müteakip B. Celal Ba· senelik planın derhal tatbik 
yar kabineyi teşkıl edecek ve sahasına konacağı bildirilmek· 
mecliste beyannamesini oku· tedir. 
}'arak arkada§larım takdim ede· Ankara 28 (Hususi) - Bay 
tektir, Celal Bayar, dün &şvekalettc 

B. Celil Bayar'ın kabineyi çalışmıştır. Başvekil vekili, öğ· 
teşkil edeceği kat'i olarak an· leden evvel İnhisarlar Vekili 
laıılınca, şimdiden yeni kabi- ile Merkez bankası umum mü-
neye girecekler hakkında tah· dürü, öğleden sonra da Mali· 
rninler başlamıştır. Bilhassa ye Vekili Fuat Ağralı ve Milli 
iktisat Vekilliğine gelecek za- Müdafaa Vekili general Kazım 
tın şahsiyeti merak uyandır· ile görüşmüştür. 
ınaktadır. Yeni kabinede say· Ankara '.l8 (Hususi)- Hey· 
lavlar arasından ve yahut say- eti Vekile dün toplanamamış· 1 

lavlığa namzet gösterilecek tır. Celal Bayar'ın başkanlığın· 
genç unsurların da yer alacağı, daki ilk toplantı, bugün öğ· 
Yeni kabinede eski vekiller· leden sonra yapılacaktır. 
den birkaç kişinin de buluna· Belgrad 28 (Radyo)- Vreme-ı 
cağı söylenmektedir. nin lstanbul' dan aldığı bir ha· 

Celal Bayar Türkiye cuınhu- Ankara, 28 (Hususi) -
riyeti hükumeti Başvekili ol· Başvekalet Vekili B. Celal 
muştur. . . Bayar, Dahiliye Vekaletine 

General ismet lnönünün Bü- gönderdiği tamimde: 
yük Millet Meclisi reisi olacağı Dı1vanıı 4 ncü sulıifı•d,. 

---~~-----~~···~~--~~~~-

Yakın da 100° Tayya-
ı·eıııiz ()lacak 

Bulgar' Denes gazetesi, memlekette h°:
vactlık hayatının yükseldiğini yazıyor 

Istanbul, 28 ( Hususi ) -
Bulgar hükumetinin Naşiri ef· 
karı olan Denes gazetesi, hii· 
kiimetimizin tayyareciliğe ver· 
diği ehemmiyeti kayd ile ya· 
kın bir zamanda 1000 tayya
reye malik olacağımızı yaz· 

maktadır. 

Bu gazete, Türkkuşunun fa· 
aliyetinden de bahsetmekte 
ve bu kurumun memlekette 
havacılık hayatını yarattığını 
her sene yüzlerce tay ıareci 
yetiştirdiğini ilave eylemekte· 
dir. 

~~--~~--------.. 111••~ .. H·~·~~----~~~~~~-

Japon askerleri 
Cenevre, 28 ( Radyo ) -

Fransa hariciye nazırı B. lvon 
Delbos, dün sabah İngiltere 
murahhası Lord Graburla bir· 
likte uluslar sosyetesi genel 
sekreterini ziyaret t"tmiş ve 
Çine ne suretle yardım edi· 
lebileceğini konuşmuştur. 
Öğleden sonra toplanan 

23 ler komitesi, Çin mesele· 
sini müzakere etmiştir. 

Çin delegesi B. Velin Kosa 
söz alarak Çin 'in uğradığı te· 
cavüzden bahsetmiş, Japonya· 
nın, bugüne kadar Çin'e 350 
bin kişilik bir ordu sevk<.ttiğini 
söyliyerek: 

- Çin 'in ne günahı var. 
Çin ne yaptı ki bu derece feci 

verecek kadar kanlı hadise· 
sahne oluyor.,. 

Bundan sonra Lord Grabur 
söz almış, Çin'in maruz kal· 
dığı tecavüzden lngilterenin 
ıoütetssit' oldutunu beyn ~ 

. lemiştir.· Müteakiben Franaa 
Hariciye Nazırı da beyanatta 
bulunmuş, Lord Grahuru teyit 
eylemiştir. 

lvon Delbostan sonra Rus-
ya Hariciye Nazırı da söz 
söylemiş ve Japonyayı şiddet· 
le hücüm etmiştir. 

Bundan sonra müzakerele· 
re son verilmiştir. 

lngiltere hükumeti, Çin meı· 
elesi hakkında bir formul tek· 
lif edecektir. ,... 

ve medeniyet alemine dehşet - Devamı 4 ncü sahifede -
1 ............ . 

ltalya, ispanyaya yeni 
kuvvetler gönderecek 

B. Eni~ tıehiç ~Ö)1 lüyor: 

--·-ispanya delegesi, Almanya ile ltalya
nın ispanya topraklarında emelleri 

olduğundan bahsetti 
Cenevre 28 (Radyo)- Ulus· 

lar sosyetesi siyasal komitesi 
dün toplanmıştır. Bu toplantı· 
da, ispanya delegesi B. Alva· 
tes Delvayo dinlenmiştir. 

ispanya delegesi, ltalya ile 
Almanya'nın ihtilalcilere yar· 
dım ettiklerinden bahsetmiş ve 

Uluslar sosyetesinin nazarıdik· 
katini celbeylemiştir. 

B. Alvaros Dolvayo, sözü· 
ne devamla, Italyanın, gene· 
ta) Frankoya yeni kuvvetler 
Röndermek üze-re olduğunu 

söylemiş, italya ile Almanya· 
hın, ispanyada emelleri oldu· 
tunu beyan et mittir. 

ltalyan askerleri 

Bu mes'ele, bugün de görüşülecektir. 

iş kanunu, başkası hesabına çalışan 
yurddaşların haklarını koruyacaktır 

~~~--------~~-
15 'l'eşriui~aniden sonra, hiçbir müessese bir işçiyi 

sekiz ~aatten fazla çalıştıramıyacaktır 
Pazar günü lstanbuldan şeh· 

rimize gelen lktısad Vekaleti 
iş dairesi müdürü B. Enis Be· 
hiç Koryürük, dün öğleden 
sonra şehrimizdeki iş veren 
müessese sahiblerile hasbı
halde bulunmuş, iş kanunu· 
nun tatbiki şekli etrafında 

uzun izahat vermiştir. 
B. Enis Behiç, iş kanunu-

nun memleketimizde iş haya· 
tını tanzim edeceğini, halk 
hükumeti olan hükumetimizin, 
ücretle başkası hesabına ça· 
lışan yurddaşların haklarını 

bu kanunla koruyacağını söy· 
lemiş, bu kanunun, ayni za· 
manda işlerin daha ziyade 
inkişaf ettirilmesi gayesile ya· 
pıldığını beyan etmiştir. 

Kanunun, herhanıi bir göı· 

teriş maksadile hazırlanmadı· 
ğmı, kanun ahkamının büyük 
bir itina ve dikkatle tatbik 
edileceğini bildiren B. Enis 
Behiç, alelade bır memur ola-
rak değil, lktısad Vekaleti 
namına resmen söz söylemeğe 
salahiyettar olduğunu ilave 
eylemiştir. 

hakkında uzun izahat ver· 
miştir. 

B. Enis Behiç, kanunun fi· 
kir ve beden işç.ilerini ayır· 
dığını, fikir işçileri için bilih· 
re bir nizamname hazırlana· 

cağını ve bu şeklin daha 
muvafık görüldüğünü söylemiş, 
on işçi çalıştırabilecek mücs· 
seselerin kanlın hükümlerine 

iş dairesi müdürü, kanun 
hazırlanırken memlekette iş 
hayatının sektedar edilmeme· 
sinin gözönünde tutulacağını, { 
kanunun tatbikinde münevver 
lzmirlilerin bir an geri kalını· 

- Devamı 4 ncu sahif~de 

Miraç gecesi 
Miracı nebevinin önümüz. 

deki cumartesi günü akşamı yacaklarından emin bulundu· 
ğunu söylemiş, bundan sonra 
kanunun maddeleri üzerinde 
durmuş ve bundan birkaç gün 
evel neşredilen haftada 48 
saatlik meaaı nizamnamesi 

yani pazar gecesi olacağını 

sayın ulusa bildiririm. 
İzmir müftüsü 

R. Çelebioj'lu 
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Gelinin aleyhine olan bu 
kıyamlara şimdi öfkeleniyordu: 

Daha iyisini bulup getirin 
de ben göreyim. Nesi var, 

ı emsalsiz taze .. Sabrına, taham· 
mülüne aşkolsun .. Onun ye
rmde başkası olsa, değil öyle 
Taha, maha paşa kerimesi, 
Mevlane kapısındaki teneke 
evlerin kızı olsa bir dakika 
durmaz burada. İki buçuk ay 
değil, iki buçuk dakika taham
mül etmez. 

Koca karılardan hepsinin 
ağızlarını kapatıveriyordu. Ka
kavanlar, bacılar, artık ondan 
çekinir olmuşlardı. 

Kahyanın, · Eda ile o kadar 
candan olmuştu ki araların· 
dan su sızmamada. Çakır Ay
şenin kızı, kendine bendetmiş· 
ti kartolozu. 

Bunu da anlatalım. Nasıl 
pişirildi, kotarıldı? 

Eda, malum olacağı kadar 
oldu, şeyatinden. Görülen 
köye kılavuza lüzum yok. 
Kahya kadının hınzırcasına 

uyanıklığını, her şeyi yutar 
gibi yaptığı halde zinhar yu
madığını sezmişti. Bu konak
ta bir akıllı varsa o da o; 
üst tarafı kuru gürültü .. 

Karı, son zamanlarda Eda
ya karşı, politikadaydı: 

-Gelin hanfendiciğim, inan· 
mazsın bana.. "birden, senli 
benli,, kız, yaklaş, yanıma gel; 
bak ne diyeceğim. Bu Abciül· 

· vehhap paşanın köhne kona
ğının pırlantası sensin.. Bura· 
dakilerin hepsi Necef taşı bile 
olamazlar.. Seni aramıza Ce
nabı mevla yolladı; ihsan etti. 

Eda, bu iltifatlara memnun, 
müteşekkir. Maamafih daha 
açılamıyordu. Karının ağız 

aradığı, arkadan arkaya dolap 
çevirmediği ne malum .. 

Bu yüze gülmelerin sahi mi, 
yclan mı olduğunu anlamak 
için bir plan kurmak istedi 
ve kurdu. 

Kahyanımın punduna git· 
mek; onu pohpohlamak; can· 
dan gibi gözükmek ve biraz 
açılmak. Belki de bu şekilde 
elde edebilir. 

iki gün geçmeden, can ci
ğer, kuzu sarması oldular. Bir 
gün, Ekmel bey, gene tahta 
parçalarını kesip biçerek, ka
fesler, raflar, tepsiler yaparken 

Eda sofaya çıktı.. Ayni hayat 
ile kaşılaştı . 

Kahyanım • Günaha girmi
yelim ama teşbihten birşey çık 
maz • Cenabı Hak gibi her 
yerde hazır ve nazır. 

- Tasyir gelinciğim, gel 
iki laf edelim. dedi. Öbürü de 
zaten teşne, tuvalet odasına 

girdiler,. 
Odaya girer girmez, Eda ka

dının eline, ayağına kapandı. 
- Teyzeciğim, sen benim 

halimi bilmezsen kimler bile
cek? Sen bana acımazsan kim
ler acıyacak? 
Boşanıverdi. Bütün elemlerini 

ıztıraplarını tatlı, canından 

kurtulmak için üst kata çıkıp 
kendini aşağı atma ihtiyaçla
rını, anlattı.. Kahya karı: 

- Ah yavrum, ah güzel 
evlatçığım; biliyordum zaten, 
fakat söylemeğe dilin varmı
yordu.. Şimdi büsbütün dilim 

Zerden goge kadar haklısın 
taze!.. Diyerek kafa salladı; 
sonra, gayet kuvvetli bir çim
diği bastı: 

- Canını yaktığımı biliyo· 
rum. Bunun da sebebi, aklını 
başına al diye ... 

Döküldü: 
- Kocan olacak kara kuz

gunun ne mal olduğunu sen 
bana sor.. Bu yaşta, önüme 
bin kesahçe akçe koysalar 
istemem .. Fırınlarının, hamam
larının, hanlarının yarısmı üs
tüme etse, hepsini teperim 
alimallah. 

Cevazı da vardı: 
- Beğendiğin, gönlüne, 

arzuna hoş olan gibisini, şu 
dakikadan tezi yok, arayıp 
bulmazsan, bu berhanenin 
içinde miskin kuklalar gibi 
daha durursan, dünyanın ah· 
mağısın. Kendini avut, keyfi· 
ne bak a çocuk. Birini peyle; 
kandır; zevkini düşün. 

Eda, kadının ağız kullanı
şına bakıyordu. Meramı man
tepsiye bastırmak değil; bu 
lafların candan olduğu aşikar. 

Eda, kadının ağız kullanı
şına bakıyordu. Meramı man
tepsiye bastırmak değil; bu 
lafların candan olduğu aşikar. 

Derhal açıldı. Konağa gel· 
diği gündenberi bizarlığından 
hayatından , usanç getirdiğin· 
den, sözüm yabana bir koca 
var amma koca yüzü görme· 
diğinden, en civan günlerinin 
dermansız, sinirli, evhamlı bir 
baş belasının yanında heder 
olduğundan açarak bir mu· 
kaddeme yaptıktan sonra, 
çarpık damlı evdeki yalabuk 
genci, çıkmaz sokaktaki ke · 
man çalan, Şam hırkalı deli· 
kanlıyı fıslayıverdi. 

Gülümsiyecek halde bile 
değilken, bir kahkaha koyu
vererek, okuma yazması ol
madığını, karşıki oğlanların 

bunu okur yazar sanarak elle
rile havadan yazılar yazdık

larını söyledi. 
Aynıhayat Hanım da bir 

kahkaha attı: 

- Şu dakika, öleceğime 

inanırdım, senin akıldan yana · 

bu kadar yayan olduğunu san· 
mazdım. Sezacığım (o da is· 
mini hala Seza biliyor) görü· 
yorsun~ elbette. Sen buraya 
geldin geleli sana ne kadar 
sahip çıkıyorum. Seni ne de
rece sevdiğimi Allah bilir. 
Arada bir, göz ucuyla işaret· 

teydim. Farkında değildin ki 
a çocuk.. Al, bir daha ben
den tekrarı .. .Avunmana, key· 
fi ne, zevkine bak... Komşu 
gençlerden istediğini bul, iş
mar, mişmar kafi değil; öte
lere git ... 

Aynhayat Hanım, fırlayı-
verdi yerinden: 

- Belki de inanmazsın, 

okumam, yazmam olduğuna 
kanaat getirmezsin şimdi sana 
isbat edivereyim. 

Bir kağıtla kurşun kalem 
buldu.. Cayır cayır, üç dört 
yazdı: 

- Bak, yazımın inci gibi 
olduğunu da gördünl. Diyerek 
yazdıklarını okudu: 

"Tende canım, gonca diha· 
nım, mürüvvetli sultanım efen
dim! 

Hayale bir tertib ve intizam veren 
kadınla şayQnı dikkat mülakat 

Onlar çahşıp çabalıyorlar ve meııı- a 
leketleri için para biriktiriyor ar 
En iyi mürebbiye mi arı· ı Pemin Vu diyor ki : Güzellik enstitüsü. Bir tica

ret müessesesi ki, kadınlar 
nazarında geniş bir manayı 

ifade ediyor. Bir güzellik ens· 
titüsü müdürü kendisine soru
lan suallere şu cevapları veri
yor: 

- Siz kimsiniz? 
- Ben bir mezhebin rahi· 

besiyim. 
Dünyada kadının malik ol

duğu en kıymetli bir şeyin 
bekçisi, ümidin muhafızı, zi
yaya bir tertip ve intizam 
veren kadınım. Hulasa bir 
kelime ile hulasası edilirse 
ben bir güzellik enstitüsü mü
dürüyüm. 

- San' atin izin esası nedir? 
- Dünyada hiçbir şey mü· 

kemmel değildir. Her türlü 
kusurlar tashih edilir. 

- Hakikaten tam ve mü
kemmel bir güzellik yok mu
dur? 

- Hayır. Yoktur. Eğer ol
saydı, biz bilecektik. 

Ben gizli güzellikleri meydana 
çıkarırım. Mesela bu beyaz 
tenin esmer olması lazım gel
diğini, bu çok kısa burnun 
daha uzun, düz burnun çıkın
tılı, çıkıtılı burnun düz, çukur 
yanakların yuvarlak, yuvarlak 
yanakların çukur olması icab
ettiğini bilirim. 

- Öyle ise ne yaparsınız? 
- Onları tamir ederim. 

Düzeltirim, keserim, biçerim, 
uzatır, doğrulturum. Çehre üze
rindeki senelerin bıraktığı izini 
kaldırır, vücuttaki lüzumsuz 
etleri ve lüzumsuz kıllarl çıka
rırım. Kadına emniyet ve 
yaşamak zevkini veririm. Ka· 
dın elime gelince, bir daha 
solmaz bir hale çıkar. Ben 
tabiatın hatalarını tashih ede-

l 
rım. 

- Bunu nasıl yaparsınız? 
- Benim hiç işitilmemiş 

tedavi usullerim vardır. Bun
ları gözü kapalı şartsız olarak 
ve hiçbir seansı kaçırmadan 
takip etmek lazımdır. Şunu 
iyi bilin ki, güzel olmak için 
biraz ıstırap çekmek lazımdır. 
Güzellik ilahı en küçük inti· 
kamını zalimane bir surette 
alır. 

- Bu [tedavi usullerinden 
bir kaçını söyler misiniz? 

- Evvela masaj yaparım. 
Yüzdeki lüzumsuz tüyleri dö· 
kerim. Emrim altında birçok 
fenni keşifler vardır. Elektrik 
benim hizmetkarımdır. Bun
larda ziya banyosu, elektrikle 
kıl düşürme, masaj gibi şey

lerdir. 

- Bana güzellih müstah-

barek hatırı şerifinizi istifsar 

ederim.. Bizlerden sual edi
lirse lehül hamd afiyetta ber
kararız; duanıza muhtacız. Bu 
kere şerefi vürut eden, şukka· 
nı.ı destimize vasıl olunca ... 
ilah ... ,. 

Eda, çırpınıyordu: 
- Aman Aynıhayat lteyze

ciğim, estağfurullah, benim 
teyzem yaşta olacak değilsin 
(görüyorsunuz, kafirdeki mi
zaçgirliği). Olsa olsa ablam 
olursun. 

zeratından bahseder misiniz? 
- Cildi besliyen herşeyi 

satarım. Kremlerim, macun· 
\arım, sütlerim içine vitamin 
katarım. 

- Başka daha ne gibi şey
ler tavsiye edersiniz? 

- Gayd basit şeyler. Duş 
parafin yağı, jimnastik, mey
va perhizi, günde bir saat 
şezlongda uzanmayı tavsiye 
ederim. Günde yarım saat 
kadar saçları fırçalamayı unut
mamalı, deriyi yağlamalı ve 
sonra iyi kurulamalı, kaşları 
ve kirpikleri yağlamalı, çeh
rede kırışıklıklar yaptığı için 
çok gülmemeli ive muvakkat 
kırışıklıklar olmaması için as· 
la ağlamamalıdır. Sonra dai
ma muayyen günlerde bana 
gelip mikropları öldürme kü
rü yapmayı ve yanımdan on 
sene gençleşmiş bir halde 
çıkmalıdır. Görüyorsunuz ki, 
bunlar boş vakitlerinizde meş· 
gul olacağınız şeylerdir. 

- Eskiden kadınlar ne ya
parlardı? Bir çokları güzel ve 
şayanı arzu idıler. 

- Mes'ut tesadüfler veya 
haksız tesadüfler .. Eskiden ka· 
dınlar yüzlerine· et parçaları 
ilave ederlerdi. Bugün bizim 
güzellik maskelerimiz vardır. 
Eskiden merhemler kullanır
lardı, şimdi krem kuHanıyoruz. 
Eskiden saçları firketelerle 
tuttururlardı, şimdi permenat 
yapılıyor, şimdi farkı ve te
rakkiyi anladınız mı? 

Eskiden kad-nlar ihtiyarlardı. 
Hatta bazı kimseler ihtiyarla
manın bir san'at olduğunu 

söylerlerdi. Bugün biz yalnız 
bir san'at biliyoruz. O da gü
zelliği muhafaza etmek san'ati. 

- Eğer müşteri tedaviniz. 
den 'zarar görürse ne yapar
sınız? 

- Tedavimden müşteri hiç 
bir zaman urar görmez. La
boratuvarlarımda dünyanın en 
iyi kimyagerleri gece gündüz 
çalışıyor. Burada herşey tec
rübe edilmiş, görülmüş ve 
anlaşılmıştır. Bazan yeni bir 
pudrayı imal için 15-20 sene 
çalışırız. 

- Erkanıharbiyenizi nasıl 
teşkil edersiniz? 

- Genç ve güzel kızlar

dan. Güzellikleri kimseyi ra
hatsız etmiyen, bilakis teşvik 
ve cesaret veren kızlardan teş
kil ederim. Müşteri, tedaviden 
sonra kendi kendisine: "Ben 
de onun gibi olacağım.,, der 
ve gider. 

yorsunuz?. Herhalde Çinli bir - Bir erkek kardeşim de 
bayan bulmak lazım .. Çinlile- Amerikaya gitti. 19 yaşında· 
rin bu kabiliyetini ister iste- dır. Orada mühendislik öğre· 
mez Avrupalı ve Amerikalı necektir. Harp· başlar başla· 
dostları ve düşmanları da tas· maz kendisine yazdım. Her 
dik ediyor. halde o da Çin'e dönerek 

Londrada son zamanlarda memleket hizmetine k~nmuş·ıı . z· 
nazarı dikkati celbeden Çinli tur. Bir sene sonra benım Lo 
bir bayan vardır. Pemin Vu dradaki tahsilim bitmiş ola· 
ismindeki bu kız Çinlilerin caktı, lakin şimdi memleke• 

timde harp var.. döneceğim.· 
sayılı güzellerinden olup Lon- ı 
drada sıhhi ve içtimai işleri Londrada bugün on Çin 

1 

öğrenmekle meşguldür. Ken· kız vardır ki, tahsilde bulunu· 
disini meşgul eden şey, Pe- yorlar. Gerek bunlar ve ge· 
kinde bulunan anasından, ba- rekse diğer yirmi Çinli ~~~ 
basından, altı hemşiresinden daha bir araya gelerek 1 

bir haber alamayışıdır. Geçen· cemiyet teşkil ettiler. Par~ 
lerde Çinde kolera çıktığı toplıyarak buradan Çinli mec· 
sözünü duyar duymaz Bayan ruh askerler için bir taÇ~ı~ 
Pemin Vu çok telaş ve endişe sıhhi malzeme alacaklar, ıo 
göstermiştir. göndereceklerdir· 

d·ı<rer 
Çok zeki, çok çalışkan olan Londrada bulunan ı~ 

Pemin Vu bir taraftan tahsi· Çinliler de böyle yapıyorlar· 
lile meşgul olduğu gibi, diğer Şimdiye kadar para olarak .~8 
taraftan da mürebbiyelik ede· memleketimize 1000 lngılıt 
rek Londra gibi bir yerde lirası yolladık. 
hayatmı kazanmaktadır. Pemin Pemin Vu Çinde kolers 
Vu Çin-Japon muharebesinin çıkan yere giderek vatancl;.~: 
bütün safhalarını takip etmek- larına hizmet etmek eme ı .. 
tedir. Kendisi yakında hemen dedir. Bir İngiliz gaz~te~~: 
memleketine giderek hasta ba· kendisine sormuş: - Gıtmıı 
kıcı olacağını söylemiş, kendi kormaz mısınız? .. 1 e 
gibi Avrupada bulunmuş olan O da cevap olarak gühnıl 
Çinlilerin hizmetine çok ihti- ve gazeteciye sade.ce: - G~lt 
yaç olduğunu ilave etmiştir. güle gidiniz\ Demıştır. 

~~~~~------·~·~·--
~i 

Q 
~b 
~ı 

Sayıkl· m ili cezası 

Kadın boşanın~ istiyor·; mab· ~ 
keme reddediyor, fa- ~ 
kat taraftarları var . e· p 

Viyana gazeteleri 
bir aile meselesile 
olmaktadırlar . . 

mühim \ birkaç defa bu kızlarla sın ~ 
meşgul mada da kocasını yakaladığıl11 ~~l 

söylemiş ve b•mu şahitlerle ~-rı 
iki gün evvel Viyanada hu· 

kuk mahkeme~inde bir kadı· 
nın kocası aleyhinde bir bo
şanın davası vardı. Bu davaya 
nazaran: 

Erkek uyurken kendi ken
dine sayıklar ve; ah, sevgilim 

Berta .. Sen benim hayatımsın .. 
Ruhumsun .. Sen olmazsan ben 

yaşıyamıyacağım.. Dermiş. · 
Kadın, bir, iki gece dinle

diği bu sayıklama karşısında 

nihayet mahkemeye müracaat 
etmiş ve boşanma talep et· 
miştir. 

Fakat kadın ayni _zamanda 
kocasının işten çıktıktan son· 
ra çalışmakta olduğu bürodaki 
kızlarla fazla laübali olduğunu 
onlarla sıkı, fıkı gezdiğini hatt~ 

isbat etmiştir . ~~I 
Mahkeme hey' eti kadın'.~ ~e 

. . t t1'1~ ıı 
boşanma davasını ıyıce e ~ 

d.. 51111 ile 
ettikten sonra kadının ava . 
reddetmiş ve karı-kocaya if' 

. . . te' 
tatlı günler geçırmel~rını , 
menni ederek celseyi kapst 

mıştır. ~1, 
Kadın bundan sonra sıı , İlt 

b. şe) 
sola baş vurmuşsa da ır 

. allı 
çıkmamıştır. Nihayet V1yao ~ 

dS~ 
ileri gelen , hu.kukçuların 8~ I~ 
birisine ms eleyı açmıştır .. Jt 
zat da bir Viyana gazetes108~ 
neşrettiği bir makalede ( , 
kadının böyle vaziyette ko~ 

1,.. crel0 
sından ayrılması azım l> 

ğini) iddia etmiştir. 

lzmir lise ve orta okullar 
alım satım komisyonu baş
k~nlığından: 

Fakat tanınmış hukukçu! 

bu iddia karşısında derlı 
,e 

birer makale yazarak şu 

vahı vermişlerdir: 

"-Koca, sabahtan akş.~~f 
kadar binbir mesele içın Kızılçullu erkek öğretmen okulu elektrik tesisatı pazarlıkla 

yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 4885 lira 40 kuruştur. 
Pazarlıktan sonra ihale bedeline göre kati teminat alınacak

tır. Bu işe ait fenni, hususi şartnamelerile keşif ve resimleri 
hergün Kültür direktörlüğünde ~örülebilir. 

Pazarlık 28-9-937 tarihinde Salı günü saat 16 da Kültiir 
yardirektörlüğü odaı,ında yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika
larla beraber nafıa bakanlığından ehliyet ruhsatnamesini haiz 
olmaları ve bu mikyasta işler yaptığına dair vesika ietirmesi 

'lA 'lC 'll:. 

/>. uğraşırken kafası doluyor. 
d ··şt 

şam evde rahat bir 0 b 
bulunca tabii uyuyor "e .. .ıJ 

1 •• dlJjr. 
esnada tatlı rüya ar gor . 01 
gibi sayıklama alametlcrı ~ 
gösteriyor. Bunu fırsat bilf11e 

doğru değildir.,, ( 
Fakat mesele hala k•I'' 
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lzmir Yün Mensucatı k başına gaile HAMBURG rekisı Limited vapur acent"aı 
k k • "ATHEN" vapuru 25Eylülde ROYAL NEERLANDAIS T•• k A 4 ş• 1. .., 

llıa fansa S8 ID ROTTERDAM, HAMBURG Vap 8CeDf8SI KUMPANYASI 0 ı• 0001 m lrfi Cl 
ve BREMEN için hareket ede-

1 m ak daha iyi.. cektir. Birinci Kordon Rees binası "TRAJANUS., vapuru 25- Jk k f b •k 
"THESSALIA" vapuru 6 Tel. 2443 9-937 de gelip BURGAS, Ha apınar umaş a rı ası 

Birdenbire şöhret kazanan llkteşrinde bekleniyor. HAM- ELLERMAN LINES VARNA ve KÔSTENCE li- Mevsim dolagısile çıkarılan kamaş/ar 
Almanyada birçok filmler BURG ve BREMEN limanla· LONDRA HATTI 

"POLO., vapuru limanı-en sinema artistlerinden 
go Lion kendisini şöyle e . 
r ediyor: 

Seni umumiyetle uzun boylu 
• luyorlar, Ekseriyetle zayıf 

tığumu söylerler. Bu hem 
et, hem de bir bakış ve 

.. ş mes'elesidir. 
• Zira öyle kadinlar tanırım 

benden bir santimetre daha 
oldukları halde onlara 

boylu ve benden 5-6 kilo 
• zayıf oldukları halde 
bul denir. 

U" Soyum 1,64, sikletim 59 
ur. Saçlanm sarıdır. Şim
lcadar ne rengini değiş-

iş ve ne de boyanmıştır. 
l'abiatim: Ben sıkılganlığım 
Yısile daima vahşiyim • 
e zannederim ki, ben zarf
bir vahşiyim. Kaplumbağa 

. llğunda, kirpi dikenleri 
de pençelerini gösteren ke-

. en ziyade kendilerini mü· 
la edebiliyorlar. Filhakika 
. deye ahlmaktan ise kendi 
ile çekilmek daha basit bir 
. · insan evinde daha ra· 

. Kitaplar, piyano ve 
lannıza rağmen sizi seven 
ç dost.. itte! bana göre 

llluvahk addettiğim bir sa
formülü.. Sevdiğim, se· 

e ve tabiatıma uyan şarkı
aöylemeyi isterim. 

~Yi bir fotoğrafçı olmak is-
111. 

8en lstanbulda doğdum. 
bam bir müddet için lstan
da yerleşmişti. ikinci do-

• yıl dönümümden sonra 
\tiae döndüm. 
~nde dans etmek zevki 
llaiki zevki ile beraber doğ: 
· Babamba beraber Berline 

e' tıtım seyahatte orada Rus 
ı mektebine girdim ve 
inde kaldım. Nihayet Al

şarlcılannı öğrendim ve 
ı Monmartr şivesile söy-

rek bir bara girmek yo
ll buldum. Biraz sonra da 

başladım. 

b. 111 
oırinci sınıf mutahassıs 

br. Demir Ali 
Kamçıoflu 

t '1e TentUül lıutalılıla1 
'1e elektrik tedaoi•i 

~ir · Birinci beyler sokağı-
ra sineması arkasında 

No.: SS 

rından mal çıkaracaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
"EXMOUTH" vapuru 22 

Eylülde bekleniyor, NEVYORK 
için yük alacaktır. 

"EXIRIA., vapuru 28 Eylüle 
bekleniyor, NEVYORK için 
yük alacaktır. 

"EXAMELIA" vapuru 3 Bi
rinciteşrinde beklt!niyor. NEV
YORK için yük alacakbr. 

"EXECUTIVE" vapuru 10 
Birinciteşrinde bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXCHANGE" vapuru 18 
Birinciteşrinde bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

"CARL TON" vapuru 22 Bi
rinciteşrinde bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

- "EXMINSTER,, vapuru 28 
Birinciteşrinde bekleniyor. NEV-
YORK için yük alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

PiRE AKTARMASI SEYRi 
SEFERLER 

"EXCAUBUR" vapuru 24 
Eylülde PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

.. EXETER" vapuru 8 Birin
citeşrinde PIREden BOSTON 
ve Nf..VYORK için hareket 
edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"OITUZ" vapuru 4 Birinci
teşrinde bekleniyor, ayni gün 
KôSTENCE, SULINA, GA
LA TZ ve GALA TZ aktarması 
TUNA limarılarına hareket 
edecektir. 

"DUROSTOR. vapuru 27 
Eylülde bekleniyor. KÖSTEN· 
CE, SULINA, GALATZ ve 
GALATZ aktarması TUNA 
limanları için yük alacaktır. 

STE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

11BUDAPEST" motörü 28 
Eylülde bekleniyor, BELG
RAD, NAVISAD, COMAR
NO, BUDAPEŞTE, BRA TIS· 
LAVA, ViYANA ve LINZ 
limanları için yük kabul eder. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED - LIVERPOOL 
"AVIEMORE., vapuru 26 

• 

mızda olup 28 Eylüle kadar 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

"PHILOMEL., vapuru 29 
Eylülden 8 Birinciteşrine kadar 
LONDRA için yük alacaktır. 

"LESBIAN" vapuru 12 Bi
rinciteşrinde LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"MARDINIAN,, vapuru 29 

Eylülden 6 Birinciteşrine ka· 
dar LIVERPOOL ve GLAS
GOW için yük alacaktır. 

BRISTOL: LEITH ve NEW
GASTELE HATTI 

"JOHANNE" vapuru 128 
Eylüle kadar doğru BRISTOL 
için yük alacaktır. 

"ARABIAN PRINCE., va· 
puru 1 O Birincileşrinde gele
cek LEITH ve NEWGASTELE 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

Eylülde bekleniyor. LIVER· 
POOL ve ANVERS limanla
rından yük çıkaracak ve BUR-
GAS, VARNA, KôSTENCE, 
SULINA, GALATZ ve IBRAIL 
limanlarına yük alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
ANVERS 

"ESPANGNE" vapuru Ey
lül sonlarında bekleniyor, AN
VERS için yük alacaktır. 

KHEDIVIAL MAiL LINE 
"ABU KIR., Halen limanı

mızda olup PORTSAID ve 
ISKENDERIYE limanlarına 
yük kabul edecektir. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE - OSLO 

"BAALBEK. motörü 27 Ey-
lülde bekleniyor. DIEPPE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ 
umum limanları için yük ala
caktır. 

"BAY ARD" motörü 24 Bi
rinciteşrinde bekleniyor. DIEP-
PE, DÜNKERKveNORVEÇ 
limanlarına hareket edecektir. 

ARMEMFNT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"MARITZA .. vapuru 28 Ey
lülde bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yük alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri-
şilmez .• 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

• • 
Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Baıdurak büyük .. Çalepçioğlu hanı karıısında 

Hamdi NiJ:zhet Çançar 

SıhhatEczahanesinde 
bulunur 

manian için yük alacaktır. 

"TRiTON" vapuru 5-10-937 
de ROTTERDAM, AMSTER-
DAM ve HAMBURG liman-
larına hareket edecekti. 
SVENSKA ORIENT LINEN 

"BIRKALAND" motörii 2- . 
10-37 de ROTTERDAM, HAM
BURG GDYNIA, DANTZIG 
BALTIK ve DANIMARK li-
manlarma hareket edect:ktir. 

"BARDALAND" motörü 
16-10-937 de ROTTERDAM, 

HAMBURG, DANTnG,GD~ I 

NIA, NORVEÇ, BAL TIK ve ' 
DAN1MARK limanlarına hare· 
ket edecektir. 

"VIKINGLAND., motörü 
3-11-937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, DANZIG GDY
NIA, DANIMARK limanlarına 
hareket edecektir. 

SERViCE MARlTlME 
ROUMAIN 

"ALBA· JUL YA., vapuru 10-
10-937 de MA~TA ve MAR
SlLYAya hareket edecektir. 
ZEGLUGA POLKA S. A. 

"LECHISTAN" motörü 10· 
10·937 de ANVERS, DANT
ZIG ve GDYNIA limanlarına 
hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder-

--Sağlam, Zarif ve Ucuzdur --Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR o~lu 

.. .............................. ımrl1:9 ................. . 
, . : . . . . . ~ ..... . . ı · ... :· . . . ~ •• 
lzmirPamukMensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkaı- ardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nm ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
~Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

. ; _,., .• .. ,;..-..., .. 
• ~~ • ~ ..... .... • • • -r.-Jf' ~ ~~ • • ~ • 

!er. 

1 
İlanlardaki hareket tarihle

rile navlunlardaki değişiklikler· 

den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Doktor 
Ali Agih 

Daha fazla tafsilat ıçın Çocuk Hastalıkl~rı 
ikinci Kordonda FRATELU ı mütehassısı 
S~ERCO va.pur .ace~talığına 

1 
lkinciBeylerSokağı No. 68 

ınuracaat edılmesı rıca olu- Telefon 3452 
nur. 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 • 

Kum.., 



(Uluıal Birlik) 

~ Trakyamızın ortasından geçen beynelmilel ehemmiyeti haiz bir turizm yolu 

lstanbul - Londra asfalt yolu diin Na
fıa Vekilinin bir söylevile açlldı 

-----------------------------~~ B. Ali Çetin Kaya, memleketimizde inkişaf eden otomobil sanayii kar-
şısında hükômetimizio şoselere büyük ehemmiyet verdiğini, asfalt 

yollar için 15 milyon lira sarfedildiğini söyledi. 
Istanbul 20 (Hususi) - Edirne-İstanbul büyük asfalt yolu, nelmilel ehemmiyeti haiz olduğunu söylemiştir. 

Memleketimizde otomobil sanayiinin tekamülü karşısında 
dün Nafıa Vekili B. Ali Çetin Kayanın bir söylevile ve me· ·hükumetimizin şoselere büyük ehemmiyet verdiğini söyliyen 

rasimle açılmıştır. B. Ali Çetin Kaya, son seneler zarfında hükumetin asfalt 
B. Ali Çetin Kaya nutkunda, hükumet tarafından yaptırılan yollara 15 milyon lira sarfettiğini ilave eylemiştir. 

bu yolun 155 kilometre olduğunu, Lüleburgazdan Edirneye Açılma merasimini müteakip Nafıa Vekili, lstanbul valisi ve 
kadar olan 96 kilometrelik kısmında ikmal edilmek üzere törende bulunanlar otomobillerle asfalt yolun ilk yolcusu ola
bulunduğunu; Trakyamızın ortasından geçen bu asfalt yolun, rak Trakyaya kadar gitmişler ve birkaç saat sonra dönmüş
Istanbulu Londraya bağlamak suretile turizm noktasından bey- lerdir. 

,.------~--~·---, 

Atatürk 
Ankarayı şeref len

direcekler 
İstanbul, 29 (Hususi) -

Reisicumhur Atatürkün bu 
günlerde Ankarayı şereflen
dirmeleri muhtemeldir. 

\... ~ 

Kahve rekoltesi 
Bu senr kısmen 

yakılacak •. 
Riyo Döjenero 28 {Radyo)

Kahve fiatlerinin düşmemesini 
temin için bu seneki rekolte· 
nin yüzde yetmişi yakılacaktır. 

Hükumet, yakılacak olan 
kahvelerin bedelini rencber
lere ödemek üzere beşyüz mil
yon nifo tahsisat kabul et
miştir. 

Çinde =Habeşistan 
gibi olacak 

{Başlara/ ı 1 incisahi/ ede J 
Komite, Japon tayyareleri

nin bombardımanlarını affe· 
dilmez bir hareket olarak tes
bit etmiştir. 

Utkon, 28 (Radyo) - Ja
pon tahtelbahirleri, dün bütün 
Çin sahillerindeki balıkçı ka
yıklarını batırmışlardır. Yüz
lerce balıkçı boğulmuştur. 

Japon tayyareleri, Çin şe
hirlerini mütemadiyen bom· 
bardıman ediyorlar. 

Şanghay, 28 ( Radyo ) -
Japon donanması, bugün Şa
pey ile Şanghayın şimal is· 
tasyonunu bombardıman et
miştir. Bu bombardımanda, 
yüz kişiden fazla maktul düş
müştür. 

Japon tayyareleri, Kantonu 
bombardıman için büyük ha
zırlıklara başlamışlardır. 

Şanghay, 28 ( Radyo ) -
Bu ayın 25 inci günü Nanki
ne atılan bombalardan birinin 
Rus sefarethanesine düştüğü 

tesbit edildiğinden, Rusyanın 
Tokyo sefiri, Japonya Hari
ciye Nezareti nezdinde bir 
protestoda bulunmuş ve bu 
gibi hadiselerin tekerrüründe 
RuS)'anın mes'uliyet kabul 
edemiyeceğini bildirmiştir. 

Şanghay, 28 (Radyo} - Ja
pon kıtaatı, Şimali Çinde mü· 
temaniyen ilerlemektedir. Sev
kiyat, günden güne çoğal· 

maktadır. Bütün Çin limanla
rına asker çıkarılmıştır. 

Japonların, yakında bütün 
bellibaşlı Çin şehirlerini ış
ıal edecekleri söyleniyor. 

.............. 
Yugoslavya nıanevra

J arı sona erdi 
Mar eşahmız, kral Aleksandrın 

mt·zarına çelenk koydu 
zihrolunmuştur. 

Belgra 1 28 (Radyo) - Ec· 

nebi askeri heyeti murahhasa· 

lan bugün hususi trenle Bel· 
grada gelmişlerdir. 

Türkiye genel kurmay baş

kanı Mareşal Fevzi Çakmak, 

Belgrad 28 (Radyo) - Yu
goslav ordusunun büyük ma
nevraları bitmiş ve dün 50 
bin kişilik ordunun iştirakile 
bir geçitresmi yapmıştır. Res· 
migeçitte prens Pol, bütün 
vekiller ve ecnebi askeri mu
rahhaslar hazır bulunmuş· 
lardır. sarayı krali defterine ismini 

Geçit resminden sonra mü- yazdırmaktan sonra meçhul 
kellef bir ziyafet verilmiş, irad asker abidesine ve kral Alek· 
edilen nutuklarda Yugoslav sandrın mezarına çelenkler 
ordusunun yüksekliği bilhassa koymuştur. 

~~~·~~----~~--· ...... ~··-~ .. -----~~~~ J 

Metaksas 
Kanunuevvelde An

karayı ziyaret 
edecek 

Belgrad 28 {Radyo) - Yu
nan Başvekili B. Metaksasın 
Kanunuevvelin altısında İstan
bul ve Ankarayı ziyaret ede
ceği resmen bildirilmektedir. 

B. Metaksas, İstanbulda bir 
gün kaldıktan sonra Ankaraya 
geçecek, Türkiye Başvekili ve 
Hariciye Vekili ile mühim mü
zakerelerde bulunacaktır. 

Kont Ciyano 
Teşrinisanide Anka. 

raya gelecek 
Belgrad 28 (Radyo}- ltal

ya Hariciye Nazırı Kont Ci· 
yana, B. Rüştü Arasın ziyan·-
tini iade etmek üzere Teşri
nisaninin ikisinde Ankara'ya 
gidecektir. -----

lngiltere 
ispanya· meselesinin 
halli için bir muh. 

tıra hazırlıyor 
Londra, 28 (Radyo) - İs· 

panya meselesinin tamamen 
ve esasından halli için İngil
tere hariciye nezaretinde bir 
muhtıra hazırlatmaktadır. Bu 
muhtıra, İtalya başvekili B. 
Mussolini Berlinden döndük-
ten sonra ltalyaya ve mütea
kiben bütün alakadar devlet· 
lere verılecektir. 

Hazırlanan muhtıradan bah
seden (Deyli Meyi) gazetesi; 
Fransanın, ecnebi gönüllüleri· 
nin geri çekilmesi hakkındaki 

talebinden vaz gtçtiğini yaz
maktadır. 

B Enis Behiç 
söylüyor 

- Başıaraf 1 nci sahifede 

tabi tutulacağını anlatarak 
demiştir ki: 

- Bilhassa çalıştırabilecek 
sözü, nazarı dikkatinizi cel· 
betmiştir sanırım. Çünkü bir 
müessesenin on işçi çalıştıra

bileceği İş dairesinin bürosu 
tarafından tesbit edilecek, o 
müessese şimdiki halde beş 

veya altı kişi bile çalıştırsa 

kanun ahkamına tabi olacak· 

tır. Ancak müessese sahibi 

bölge müfettişliğinin bu kara· 
rına itiraz ederse, o zaman 

lktısad Vekaletin~ müracaat 

edilecek, kat'i karar Vekaletçe 
verilecektir. 

B. Enis Behiç, İş kanununun 
sanayiden sayılan işlerde ça· 
lışanlara tatbik edilmesindeki 
ıebeblerin, beynelmilel muka
velelere iştirak taahhüdünden 

ileri gelmekte olduğunu, sa

nayiden madut işlerin 148 
maddelik İş kanunu ile tasrih 
edildiğini söylemiş bundan 
sonra haftada 48 saatlik me
sai hakkındaki nizamnamenin 
izahına geçerek ezcümle de· 
miştir ki: 

- Haftada 48 saatlik me· 
sai esas itibarile kabul edil
miştir. Avrapanın birçok yer
lerinde haftada 40-42 saatlik 
mesai kabul edilmiş bulun· 
masına rağmen, 48 saatlik 
mesaı, bizde henüz tatbik 
edilmiş bulunuyor. Yeni neş

rolunan niznmnamede bu hu
susta sarahat vardır. Bir işçi, 
hiçbir zaman 48 saatten fazla 

Badogliyo 
Yakında Budapeş

teye gidiyor. 
Budapeşte 28 (Radyo) -

Mareşal Badogliyonun, amiral 
Hortinin misafiri olmak üzere 
Birinciteşrinin ilk haftasında 

buraya geleceği ve amiralle 
birlikte bir av partisine çıka
cağı söyleniyor. 

Mareşal Badogliyo, bu mü
nasebetle M9caristanın bazı 
silah fabrikalarını teftiş ede-
cektir. 

çalıştırılmıyacaktır. Fakat bu 
demek değildir ki, müessese· 
niz, günde yalnız sekiz saat 
çalışacak, siz isterseniz 24 sa
at :durmadan çalışabilirsiniz. 
Fakat bir işçiyi 8 saıtten 

fazla çalıştırmağa hakkınız 
yoktur. işçi değiştirirsiniz ve 
memleketimizde çalışmak isti· 
yenler çok olduğundan bunda 
sıkıntı da çekmezsiniz. 

Fakat mevsimlik işler bulur, 
bilhassa üzüm, incir mevsi· 
minde... O zaman mühim si· 
parişler alırsınız, siz ayni işçi 

ile 11 saat çalışmak istersiniz. 
O zaman iş dairesine müra· 
caatla vaziyeti bildirir ve üç 
saatlik fazla mesai için müsa
ade alırsınız. 

Dairenin vereceği müsaade 
günde üçer saattan ancak 90 
gün olabilir. ve bu müddet 

zarfında üç saatlık ücret, yüz· 
de 25 fazlasile İşçiye verirsi
niz. Fakat bu fazla çalıştırma 
keyfiyetini bölge iş dairesinin 
tasdiki şarttır. 

incir, üzüm işlerinde de 48 
saatlik mesai esastır. Fakat 
bunun tatbiki yalnız bu sene 
için geri bırakılmıştır. 

Nizamnamede tasrih edilen 
diğer sanayi işlerinde çalışan
lar, 15 Teşrinisaniden itibaren 
haftada 48 saat çalışacaklar· 

lardır. O tarihten sonra 24 
saat mütemadiyen çalışmak 

istiyen müesseseler, üç posta 
yaparak işçilerini değiştimeye 
mecburdurlar. 

B. Enis Behiç, &undan son
ra kanunun ve izahnamenin 
diğer maddeleri üzerinde de 
izahat vermiş ve iş verenlerin 
sorgularına mukabele ederek 
beyanatta bulunmuştur. 

İş dairesi müdürü, şehrimiz· 
de birkaç gün kalacak ve ka-
nunun tatbiki etrafında tet· 
kialerde bulunduktan sonra 
lstanbula gidecek, oradan 
Karadeniz sevahilindeki fehir
lere ieçccektir. 

~~~~~~~~~~Ey~ 
Tepecik cinayeti nasıl oldu 

Habip kalbinden ve ba· 
şından yaralanarak öfdD 

--·-· Katil Vehbi, Habibin üzerine ateş etm' .. 
diğini görü~ce bıçağını çekti ve. 

Pazar günü akşamı, Tepe- ı sürmüş, Vehbi; Habibin ta· 
cikte bir cinayet olmuş, Ha- bancayı ateşlemesine meydan : 
bib isminde bir genç bıçakla bırakmadan bıçağını kafasın~ ~ 
yaralanarak öldürülmüştür. Bu ve ikinci defa olarak da k•

1 feci cinayet şöyle olmuştur: bine saplamıştır. Habib, a· 
Vehbi, Mehmed, Abidin, dığı yaraların tesirile birkaç 

Abdurrahman ve Hamdi isim- dakika sonra kahvehanede 
!erinde beş arkadaş, Tepe· ölmüş, katil de yakalanmıştır· 
cikte Kağıdhane caddesinde Katil Vehbi, p9lislerin ınv: 
Hamdinin kahvehanesinde hafazası altında Kemer kar• 
otururlarken, bunların arka- koluna sevkedilirken TepeciJ 
daşı olan Habib oraya gel- eczanesinin önünden geçiril· 

b k l k k . b d .. de miş ve ir is em e çe ere mış u sıra a kapının önun r 
o da bir kenara oturmuştur. duran B. Hayrettine de sı 

Habib, sarhoş olduğundan dırarak bir yumruk atmıştı~ 
bir müddet oturduktan sonra Bu hadise üzerinde derb 
oradakilerle gevezeliğe başla- cürmü meşhut yapılmış 'le 

mış ve cebinden tabancasını ayrıca zabıt tutulmuştur. , 
çıkararak: Yapılan tahkikata göre, cı· 

- Demin polisler benim nayetin sebebi, Vehbi ile ınsk· 
üzerimi aradılar, fakat ben tul Habibin aralarının ötedell' 
tabancamı öyle bir yerime beri açık bulunmasıdır. H•' 
sakladım ki, bulamadılar. biple Vehbi sık sık kavğ' 

Demiştir. Bunları söylerken, ederler, gene dostlarının d; 
elindeki tabancası ile oyna· laletile barışırlarmış. Arır.I 
makta devam eden Habib; maktul Habibin lcahvehaııed1 

bir aralık namluyu Vehbinin tabancasını kasten mi ateşlr 
üzerine doğru çevirmiş ve diği, yoksa bir kaza neticesifl' 
birdenbire tetiği çekerek ta· de mi ateş aldığı belli dr 
bancayı ateşlemiştir. ğildir. 

Kurşun, Vehbinin pantolo- Yumruklama hadisesine f 
nunu delmiş, etini sıyırarak lince. Vehbi ile eczacı a:H~ 
geçmiştir. Bu esnada gürültü- r~ddin .. arasında bundan ev~ 
den herkes dışarı fırlamış; bır munakaşa geçmiş, ka • 
Vehbi tabancanın ikinci defa karakola götürülürken oııU ~ 
olarak ateş edilmek üzere pıda görünce üzerine saldı'" 
kendisine doğru ve çevrildi- rak bir yumruk atmıştır. 0 
ğini görünce yerinden sıçra· Vehbi, dün cürmümefb;jl· 
mış ve belinden bıçağını çe- m~hkeme~inde muhakem~e J 
kerek Habibin üstüne atıl- mış tahkıkatın genişletıl11' , 
mıştır. için muhakeme ayın on dokll 

Mücadele birkaç dakika zuna bırakılu ıştır. 

General ismet İnönü 
meclis reisi olacak 

"Atatürkün ilişik tezke
resi üzerine Başvekalet 11a-
zi/esini ifaya başlıyorum,, 

Demektedir. 
Atatürkün ilişik tezkere

lerinde şu cümleler flardıt: 
"Başvekil Malatya me

busu ismet lnönü, şid
detli sürminaj neticesi mut-
lak istirahat şeklinde me
zuniyete ihtiyaç hissetmek 'e 
olduğundan bahisle tedavi
sini bitirebilmek üzere bir 
buçuk ay müddetle mezu-
niyet istemiş ue talebi ten
sib edilerek, Başvekalet 
Vekaletine sizin taqininiz 
muvafık görülmüş, keg/i
ljet, Meclis riyasetine fle 
kendisine tebliğ edilmiştir,, 

* "' * Tan yazıvor: 
Başvekalette kat'i bir deği· 

şiklik olduğu artık tahakkuk 
etmiştir. Bugün fiilen Başve· 
kalete Celal Bayar geçmiş 
bulunuyor. Fakat yeni bir 
Vekiller Heyetinin kurulması 

için Meclisin toplanması la· 

zımdır. Kamutay, Nyon anlaş
ması münasebetile fevkalade 

bir toplantı yapmıştı. Arka
sından bir daha fevkalade 
fevkalade toplantı fazla gele
ceği için İkinciteşrin başında 
Meclis mutat toplantısına 
başlayıncaya kadar Başvekil 
ismet lnönünün mezun bulun
ması tarzında bir şekil muha
faza edilecek ve Celal Bayar 
yeni vazifesini vekil adı altın-

...Aa yapacaktır. 
Tebeddülden ecnebi sefir

leri de haberdar edilmittir. 

Zayi ikamet te~' 
keresi 

f zmir emniyet müdürliiili~ 
den aldığım 8377/4376 
no. lu ikamet tezkeremi k•f 
bettim. Yenisini alacağıoıd'

1 

eskisinin hükmü kalmadık'~ 
ilan ederim. 3379 

Ant. Filipuçı 

Ay sokak no· 3 

f zmir ikinci hukuk 01sblı" 
mesinden: I' 

lzmirde Namazgahta f.J ~ 
Hüseyin sokağında 36 si}~ 
evde oturan ve elyevoı 50' 
kede süvari alayı yazıcıl,rııı' 
dan asker Hamdi oğlu Ye~~ 
vekili İzmir avukatları11d'~ 
Yusuf Zıya tarafından '{ ektf 
nın karısı Ali kızı F adiıı11 

namı diğer Hikmet aleyhi~: 
~ 

açılan boşanma davasına ~~ 
tedair dava arzuhal sureti 

davetiye varakası müddeaalet, 

hanın ikametgahının meÇ~~d' 
yetine binaen bila tebliğ ''·ıe 
edilmiş ve davacının taleb'~· 
tebliğin ilanen icrasına ve ti 1 
kikatın 22-10·937 Cuma ;~ 
ona talikine karar veriJer'ır d 
davetiye varakasile arzuhal 

5 ~ ll 

retile usulen mahkeme ~;~ l\ 
dorunda asılmış olduğ'llfl ~ lll 

müddeaaleyhin tayin ohı~i tt 

gün ve saatte mahkemede ~~ di 
zat hazır bulunması ver• . J -
vekil göndermesi aksi takd~f 
hakkında muamelei gıY' ~ 
icra kılınacağı tebliğ ıı>a~ 
mına kaim olmak üzere 
ilin olunur. 


