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imtiyaz ıahibi: ŞEVKET BiLGiN 
Bqmuharrlr ve umumt neşnyat mücüru: 

HAKKI OCAKOCLU 
ABONE ŞERAITl 

DEVAM MODDETI Türkiye i~in 

Senelik............ = 400 
Altı 11yh1c ............... 750 

Hariç içlrı 

2900 
1650 

L T E ı.. E ~ o N : 2697 

AA Ti ( 5 ) KURUŞTUR 
c 

• Bu akşam 
Fuar gazinosu üstünde 

Münir Nurettin ve arka
daşları ilk konserlerini 

verecektir 

·------~ YENi ASIR Matbaasında baıılmıttır 

Bütün rupa harp korkusu içinde 
Paris ve 

Lord Halifalcs nazırlar içtimaına 
gitmeğe hazırlanırken 

HITLER 
Beklenen nutkunu dün 

gece aöyledi 

Ziraat 
vekil etinin 
Güzel bir kararı 

Ziraat Veklletinin vilayetlere 
aönderdiği ve Anadolu Ajansı va-
11taaiyle de yaydığı bir tamimde çok 
mühim bir mevzua temas edilmittir. 
Son orman kanunu, ormanlarımızı 
korumak için ağaç kesimini bazı tah
didata tabi tutmu§tU. 

Kanun daha tatbik mevkiine gir
mcclen çıkarılan pyialar memleke
tin her tarafında odun ve kömür 
buhranını doğurdu. 

Vekalet bunu önleyebilmek için 
hayli meaat sarf etti. Fakat teşkilat 
noksanlığı, formalitelerin ağırlığı, 
buna munzam olarak köylülerimi
zin bilgisizliği müokülatı yenmek 
imk&nını veremedi. 

Kanun tatbik mevkiine girdikten 
sonra da büyük ınkıntılara maruz 

Londrada da heyecan var 
HITLERIN ORDUYA HIT ABI: .. 

-------------------------------------------~------------------------------• • • ''Davamız ıcın 
t 

sıze 
.. . 

guvenıyorum,, 

lngiltere ve 
lsvicre de • 

Fransaclan 
huautlarda 

başka Belçika, Holanda, 
askeri tedbirler alıyor 

LoadT'Gda &pekdlet önünde roplanıın halk 

Harp 
Patlarsa 

Amerika bitaraf 
kalamıyacak mı? 

MUSSOLİNİ 
Tıpkı Avusturya il
hakında olduğu gibi 
sayfiyesine çekildi 

istirahat ediyor 
- YAZISI 12 tNCt SAHtFEDE -

Balkanlı misafirler ün Ege 
şehrimize geldiler vapuru ile 

--------------------------------------
Şehir gazinosunda şeref /erine ziyafet 

verildi. Hararetli nutukltır söylendi Piyango 
. 

Dünkü ikramiye 

50,000 
18,415 Nu'! Ya çıktı 

--0--
Nlhayetlarl (us) va (73) 
ile biten biletler lkl,er 
Ura amorti alacatı lar 
15000 Lira 2573 Numaraya 
12000 Lira 15209 Numaraya 
500 LiRA KAZANANLAR 

kalındı. Hatta bir ·çok köylülerimi- Balkanla Doktorlar vapurdan çıkarlarken. 

20059 3157 10551 31907 11326 
20124 32870 9945 33082 12864 
7165 8177 37288 22720 2066 

34115 38443 30111 21383 %.İn geçim vasıtası olan hayvanlan Balkanlar aruı bqinci bp kongresine Akil Muhtar bqkanlık etmektedir. 
müsadere edildi ve satıldı 1 jftirak eden Türk ve ecnebi doktorlar, Miaafir ilim adamlan, huauai surette 

Bu hadiseler vekaletin de nazan lmıir fuannı ve tehir civanndaki tarih seyahatlerine tahsis edilen Ege vapuriy· 
dikkatini celbcclccek bir vaziyete köoelerini ziyaret maksadiyle dün .. hah le ıehrimize gelmiıler, batta vali ve be
gelmiı olacak ki yeni tcclbirler alın- oehrimize ıehnitlerdir. Balkanlann en lediye reisi olmak üzere İzmir etibba ce• 
maaına lüzum görüldü. deierli doktorlanndan müteoek.kil bulu- miyeti menauplan ve ilim adamlan tara• 

Köylerde keresteciliği geçim va- nan etibba heyetinde 89 ecnebt S 1 Türk hndan istikbal edilmi§lerdir. 
aıtası yapan köylülerimize kolayhk- doktor vardır. Kafileye profesör Dr. - SONU 8 iNCi SAHiFEDE -
lar gösterilmesi için yeni bir ta1i-

1000 URA KAZANANLAR 
10095 10115 

200 URA KAZANANLAR 
36592 16438 20989 27481 29997 
11269 15031 1728 28005 20815 
39711 21882 8107 30241 36126 
- SONU S iNCi SAHiFEDE -

matname ve nizamname yapıldı. 
Şimai de vekalet bu talimatname 

ve nizamnamelerin sür'atle tatbiki, 
köylülerin kereste ve mahrukat ih
ti!'açlannın kı§ gelmeden temin ccle
hılmeleri için muamelatta sür'at te
minini istemektedir. 

Mısır heyeti Filistin meselesi için 
Milletler Cemiyetine bir nota verdi 

Ziraat vekaleti, te§kilatı kafi ol
~~yan bölgelere yeni memurlar 
gondermeği kabul etmekte ve halka 
kolaylık göstermiyen memurların 
da derhal vekalet emrine alınması-
nı bildirmektedir. • 

~:i~ bu tamimi:len çıkardığımız 
en uyuk rnana mesuliyet mefhu
muna verilen değerdir. 

Mıaır H•rlclye Nazırın•n 
Ankara ••rahatı 

tehir edlldl 
Kahire, 12 (ö.R) - Cencvrede ha· 

riciye nıızırı Abdül!ettah Yahya paıanın 
rQraaetinde bulunan M .. ır heyetinin Fi
listin rncaeleai hakkında Milletler Cemi
yetine bir rnuhtura vere<:egi söylenmek
tedir . 

Kahire, 12 (ö.R) - Türkiye harici
ye vekili Dr. T t..Vfik Rüıtü Arasın geçen 
kıt mevsiminde Mıaırda vukubulan zi
yaretini iade için Mıaır hariciye naz.ın-

CENEVREDE 
• 

Siyasi faaliyet b~şladı 
T.R. Aras, Balkan antantı münİea

silleri ile ilk konleransı yaptı 
Cenevre, 12 (ö.R) - Fransa hari· 

ciye naZJn bay Bonne Cenevreye gel
miı ve kıaa bir ikametten aonra Parise 
dönmüıtür. B. Bonne Franaız delegu· 
yonunun batında yer almakla Milletler 
Cemiyetine F ransanm bağldığını her za. 
mandan ziyade ilin etm.İftir. Delegeler· 
le müzakerelerinde Milletler cemiyeti 
konsey ve aeambleainin programında 

yazıh olan pakhn ulihı meaeleal hak
kında Fransanın vaziyetini izah etmittir. 
Diğer taraftan aiyaai vaziyetin inkipfı 

hakkında alakadar mllmessillerle müli
katta bulunmuıtur. Sabah Sovyet hari
ciye nazın bay Litvinofla gÖ1ÜJ111Üt. 

sonra Romanya ve İngiliz delegelerini 
kabul etmiştir. öğleden aonra da Fransa 
ayan meclisi hariciye komisyonu reisi 
B. Hanri Branje, Lehistan hariciye na• 
zın bay Beki temail eden Leh delegesi 
ve Yugoslavya delegesiyle görüımüftür. 
Milletler cemiyeti genel sekreteri ile ak
ıam yemeğini acele yedikten .onra bay 
Bonne aaat 21.25 te tekrar Parite dön· 
mU,tür. 

Hıırici11e Vekili T. R. Aru 

Cenevre, 12 ( ö.R) - Türkiye bari- temaamı yapmlfbr. Balkan antanb koa
ciye vekili B. Dr. Aru buraya gelmit- aeyi ile Saadabat konseyinin hangi ila 
tir. Dr. Aras Yugoslavya. Romanya ve .toplanac:aklan \oıal• is ı ilmit d.iıl
Yunaniatan mümeuilleri ile bugün ilk dir. 

O. Okul ihtiyacı 
T anıan .. en halledilmiştir 

Talebe 
Çifte 

müracaatı fazla olursa 
tedrisat yapılacaktır 

Orta okul ihtiyacı, kat'i tekilde halledilmiıtir. Bu hususta Kültür bakanbim
dan alınan talimat töyledir ı 

- Karııyaka, Buca ve Bumav&. orta okullarına müracaat edecek talebe 
mikdan fazla olursa bu aene bu mekteplerde çifte tedrisat yapılacaktır. 

Gazi orta okulu hem ilk. hem orta tedria,lta tahaia edilmif tir. Gazi okulunda 
"ğleye kadar orta tedrisat, öğleden aonra ilk tedriaat yapılacaktır. 

Kız Liaeai fazla müracaat ka11ıaında kaldığı için Olkü okulu Kız liaeai emrine 
erilmiıtir. Burası bir kız orta mektep ıubeai olarak kullandacaktır. 

Bu aene bir talebenin bile açıkta kalmaması, müracaatlerin çevrilmemeaıi b
arlqmlf n Kültilr direktörlüiüne bu hususta talimat verilmittir. 

-incir bölgesine 
Kooperatifler birliğinin 
faydalı bir seyahati 

. Bugüne .kadar en büyük şikayeti
mız rncsulıyet rnefhumunun hakiki 
,manasiyle kuUanılamamasındandır .• 
H.er han~i bir memur, bir işi intaç 
içın c.:zrı ha:eket eder, o iş üzerin
de musbct hır karar alırsa netayici 

nın ilk teırinde Ankarayı ziyaret etmesi Umanımızda incir ihracatı vapılırken 

'ıikayeti mucip olunca o m~mura su
al teveccüh olunmakta, hatta rnesu
liyet vüklenmektedir. Fakat bir me

- SONU 2 tNCt SAH!FEDE -
HAKKI OCAKOOLU ' 

Maaır Harici11• Nıızınnın riJIQletinde Cenewede buluıacıa M111r hew&i 

mütasavver bulunuyordu. Bu tarihte Mı- Kooperatifler birliği idaresi, memle- günü güzel bir aeyahat yapılmııtır. Bu 
sır Knrantina heyeti aıbhiyuinin milli- ketimizle incir ve üzüm üzerine her sene tetkiklere kooperatifler umum müdüril 
lqtirilmesi için bir konferans toplana· iyi iıler yapan lngiliz istihlak koopera- ve kooperatifler idaresi ıcfleri de iıtirak 
cağından Mısır hariciye nazırının bu ae- lifleri mümeaillerinden mü.cşckkil dört etmiılerdir. Seyahat Atçaya kadar uza. 
yahati önümüzdeki ilkbahara talik edil- ltiıilik heyete Aydın İncir mıntakasında tılarak ackiz kooperatif ziyarette baha-
miftir. bir tetkik veaileıi hazırlam11 ve pazar - SONU lKlNCl SAHlFEOE -
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/ngiltere Romanyadan 400 b · ton Do fi.tor 

YENi ASIR L SAL~ 1 
!S cw 

Ziı·aat Vekaletinin 
1 gü~el bir kararı 
- BAŞT ARAFI 1 1NCJ sAHtFED.E-' 

B. Ali 
mur mesuliyet endişesi ile eline sfl '.. mi len iş için kat'i karar almaz, mesele' 

~y 5eCWT Ar• ı•çı•n yenı• yi bir mütalaa ile başından atar, ' 
1 u ~ l'-' işi kırtasiyeciliğin kurbanı kılar, ar 

lı 
•• k- 1 k Jarca ve yı1larca sürüncemede bı"' 

DONYA: thakı üzerine Yunanistan ile Almanya Değerli bir muvaf- u um er onuyor kırsa, ona neye vazifeni yapın~ 
HAM MADDE FlATLARI HAK- arasında yeni bir protokol imzalanmış- diyen yoktur. 

KINDA BiR TAHMlN tır. Geçen sene Almanya ile Yunanistan fakı yeti Zamanında yapılmıyan vazifeld. 
• . _ .. arasmda. ":""1arun"' olan ticaret anlaş- Emllk ve Eytam bankns. şehrimiz şu- HUkümet köy işlerini yeni b,.tan ludan bU mı.I; yedek ôza ya0,ı,.,.k. için teahhüre uğratılmı§ mesel.Jd 

buğday satın almak üzeı e bulun.ayar 
·Rı:zanı11 

Financial News gazetesıne göre onu- masına istinad eden bu protokôla göre besi müdilril Bay Sedat'ın e i k ağır tanzim eden bir proje hazırlamlJ ve bu ur. için mesul edilmit bir memur ti/il' 
müzdeld ~ ay ~da ~ madde f~- Almanya Yunan ~ına geçen yıla bir hastalığa tutularak meml!k: basta- projede bilhassa köy bütçesi, köy vari- Köy muhtarını ve dernek aannı t1e- mıyoruz. atlarının yükselmesı ve dilnya ekononu- nisbetle daha kontenıan a'"-..'.,+ır lki . k ld 

1
_ .... ~ tki b k d dat ve masrafları seçim işleri dernekler çecelc olanlarda •u ıartlar bulunacaktır: Yani omuzlardan silkilen :-

1

er rd' 
• •• J ~~· • nes:ıne a ınuı~w. uçu saat e- ' ' "' 'f& sınde de kalkınma muşahede olunması memleket arasında muallakta kalmış d k h . tli b. li tı köy memurları gibi en mühim meseleler Türk olmak, köy halkından veya altı suliyct endİfcaini taşımaz. 
uh 1 

. vam e en ço e emmıye ır ame ya 1 
m teme dir. olan. bazı ~esail, Alman heyetinin ilk müteakip sayın arkadaşımızın refikası-! üzerinde ye~ hükümler koymuştur. aydan beri köyde yerleşmi!I kimselerden ş~e Ziraat vekaleti bu defa yat 

ALMANYA: teşnnde Atmaya yapacağı bir ziyaret nın hayatı muhakkak bir ölümden kur- Yeni projenin bütçe faslında, köy için olup köyün nüfus kütüğünde yazılı bu- tığı tamiminde bu noktaya da ehetıl" 
TORK VE BULGAR TOTONLER1 esnnsında hallolunacaktır. •--'-ıştır D~ li . . tah yapılacak olan :masraflar şöyle gösteril- lunmak, on sekiz ya§ını doldurmuş bu- miyet vermiş, muamelatı sür'atle İll' 
l 

T !NGtL ı.uı-Wlı • " 6 cr nısaıye mu assı5- l k . ... ÇIN DEMIRYOLU TENZILA.TI TERENİN M'OH!M BlR lan d B , Al' Ri k 'k mektedir. lunmak, ağır hapis cezasiyle mahkUm taç ey emiyen, olaylık gösterıni)'Cll" mız an a/ ı zanın ço nazı · l · .41 
BUCDAY M'OBA Y AASI ve hususi ehemmiyeti haiz bulunan bu Köy i~lerinde kullanılacak adamların olmuş bulunmamak, delilik, bunaklık, ış erı zamanında görmiyen merııuıı 

ameliyatta gösterıliği muvaffalayet mes· istlhkakla"; pfogramh köy işlerinde ııı-J oefihl;k .";b; bir oebeple hak;m tarafm- ları vekalet emrine almak suretiylı 
lekdaşlarının da büyük takdirlerine maz- zım olan para; ayniyat ve bütçe tutarla-' dan hacır altına konmuı olmamak, silah cezalandırmağa karar vermiştir. Türkiyeden veya Bulgaristandan ithal 

olunacak yaprak tütünler için demiryol-
1 

Bir taraftan Romanya alakadar maka
larında mül. ı tenzilat yapılmıştır. ts-

1 
matı diğer taraftan İngiltere iktisat na

torno yolile yapılan bu tenzilat Bulgar - zareti ve muteber bir ithalatçı firma ara
Yugoslav hudud istasyonu olan Çarib-1 sında 400,000 ton buyd:ığ mübayaası hu
rod'clan Alman istasyonlarına muteber-1 susunda yapılan müzakereler City ma-
dir. hafilinde büyük bir alaka ile takip olun-

DöVlZ KANUNU HAKKINDA maktadır. Bu mikdar, normal vaziyette 
BtR ESER Romanyadan ithal olunan mikdardan 

1 çok daha fazladır, Mesela geçen yıl 110,-
Alıruın lktisat Nezareti baş müşaviri I 000, ton, son üç senelik devrede de vasati 

B. Dr. Carl - Hermanın Müller «Döviz olarak 140,000 ton buğday ithal olon
idaresinin esaslan> lndustrl : Verlag 1 muş idi. Esasen bugüne kadar piyasanın 
Spacth und Linde, Berlin - Wien,) adlı ihtiyacı küçük partiler ile temin olun
bir eser vücuda getirmiştir. Pek mufrur 

1 muş bir vaziyette idi. Umumiyetle ka
sal ve mudil olan Alman J:öviz kanunu- ! bul olunduğuna göre 400,000 tonluk bu 
nu açık bir surette izah etmek gayesini mühim mübayaa, İngiliz - Romen ticari 
güden bu eser ayni zamanda Alman d&- münasebatının aylardanberi tasarlanan 
Tizi hakkında pratik bir rehber teşkil et- inki3ah icabatındandır. Satın alınması 
mektedir. Eserdeki ön söze göre bugUİı- mutasavver olan bu 400,000 ton buğday 
kil Alınan döviz kanununun mahiyeti önümüzdeki 8 ay içinde teslim olunacak
§Uildan ibarettir. tır. Anlaşıldığına göre İngiliz ithalat fir-

Almanya, yabancı memleketler lle ınası burada bir komisyoncu vaziyetin-
olan tediye milnasebatını 15 temmuz de olduğundan buğday teslim edilinceye 
931 de devlet kontrölil altına aldığı za- kadar Romen malı kalacaktır. Bu parti
man bu müdahale sadece geçici bir ted- nin de~erl olan takriben 2 milyon tngiliz 
bir olarak kabul olunmuştu. Halbuki, lirasının % 40 ı yeni İngiliz ihracatının 
Alman iktlsadiyatı o zamandanberi git- tediyesi için emre fımftde bulundurula
tikçe planlı bir ekonomi haline girmiş caktır. Ancak İngiliz kliring matlubatı
ve döviz idaresi de tabiatile bu planın nın tesviyesine ne kadar tahsis olunaca
bir kısmını teşkil etmiştir. Bu itibarla ğı malUm değildir. Halen mevzuubahi.!
Almanyadakl döviz kontrölünün kalk- olan 7o 30 % 40 dır. Mütebakisi S!!Tbest 
mnsına bugünkü şerait altında imknn döviz olarak Romanya milli bankası en
ve ihtimal yoktur. 1931 den bu güne ka- rine. amtı.de bulundurulacaktır. 
dar Almaııyada ü_ç muhtelü döviz ka- Zannolunduğunn göre Romanya pet
nunu, 50 kadar, bu kanunların icrasına rolünün ith~ aynı esasat dahilinde vaki 
veya tadiline dair kanun ile döviz ~ olabilecektir. Ayni zamanda Belçika da 
kararnameleri neşrolunmuştur. Bütün mühim miktarda Romanya buğdayı mü
bunlara halen meı't olan takriben 500 bayaa edecekUr. Belçikaya ihracı mev

tamirni (Runderlasse) ilave ettiğimiz zuubahs buğday mikdarJ 280,00 tondur. 
takdirde Alman döviz makanizmasının cDeutschtt Handelsdiensb in Bükret
ne kadar girift ve karışık olduğu kendi- ten bildirdi!ine göre Romen iktisat ne
liğinden anlaşılmış olur. Alınan döviz zareti İngiltereye satılacak 400.000 ton 
idaresinin bu deTece kar.ışık olmasındaki ile Belçikaya .satılacak 280,000 ton buğ
başlıca sebeb, bir taraftan bugünkil ikti- dayın ihracına müsaade vermiştir. 
sad1 hayatın dinamizm'inden, diğer ta- ROMANYA: 
raftan da alakadarların kaçamak yol- İHRAÇLARI MEMNU MADDELER 
lara sapmalarından ileri gelmiştir. Mil-
e~; Alman döviz makanizmasınm ba- Romanyada halen şu maddelerin ihra-
sıtleşmesi ve bürokrasiden kurtulması cı memnudur. 
için h~~tlmet ile alAkadar ticari ve maıt 1 - Hayvan mahsulAtı; her hangi 
mahafılın elele çalışmasının lazımgeldi- bir şekilde manda, öküz, inek, dana deri-
ği kanaatindedir. leri (mamru olanlar hariç) her nevi ya-

BU LGARIST AN: pağı, kısrak derisi, taze süt. 
CANLI HAYVANLARA YUGOS- Z - Nebati mahsulat: Ham kendir 
LAVYA HUDUDU KAPATILDI {kendir tohumu hariç), boş çuval, ceviz 

kütüğil, mısır. 

har olmuştur. Tilrk tababeti için '."el- ':'' k~y ~amma alınacak '."":llnrm bed'.'" olı.~da b~lunmamak; Alınan karar müeyyidesiz d~ 
Ji bir netice olmak üzere knbul edilen lı; vadesı gelen borçlar, ıstıkraz, taksıt ~endısınde bu şartlar bu1unanlara dir. işlerin fazlalığından teahhü,.t 

bu Vakadak
. ff ki t· d d 

1 
ve faizleri; köy namımı yazılı veya em- (koy seçmeni) denecektir. önlemek için munzam memurlar ti' 

ı muva a ye ın en o ayı ,. • • · b I 1 1 f1 ..,.. 
Ba

v Ali Rız" h tl t b .k d k 1 lak ve arazinin tamir, sigorta ve vergi Köy muhtarlığına ve derneğin azah- yınını ve u ta ep erin te gra a r 
J ayı arare e ~ n e ~ en v • • l · • ·1... 1 1ft 

çok korkunç Ve endişeli günler geçiren 1 masrafları; ki>y hükmi şahsiyetine ait te- gına Seçılebilecek olanlarda fU vartlar pı ması tamımıne UaVC 0 UJlrrl 

bay Sedat' a ve sayın refikasına gecmiş 1 sisleri idare ve idame masrafları; köy 1 bulunacaktır : . tur. 
olsun deriz. · ad:ımlarınm yetiştirilmesine ait kurs Seçmen olma şnrtlnrı kendisinde bu- Bir memura tahammül .. kadl' 

masrafları; mUte!errik ve umulmaz mas-1 lunan yüz kızartıcı bir suçla mahld'im vazife verilirse ondan işlerin z:•ır' 
raflar.. olmuş bulunmamak, devlet, hususi ida- nında bitirilmesini istemek en ~ 

A b KÖY BOTÇESlNlN re. belediye ve köyün imtiyazlı ııirket- bir talep olur. 
J-•. 1ı y aşı HAZIRLANMASI !erin aylıklı veya ücretli memuru olma- Bu tamimin diğer bir ehemmiyet' 

Köy bütçesi muhtar tarafından hazır- mnk. köy işlerinin müteahhit veya de köylü davasının icabı olar~ t1' p a z (l r J l k sız sa tr ş - larup encümen mütalaasiyle birlikte bu müteahhitlerin yakım veya ortağı lann •ihtiyaçlarına verilen değerdil 
ikinci teşrin ayı toplantısında .derneğe olmamak ve bu cihetlerden borçlu bu- Köylülerin kışlık ihtiyaçlarıJlll' 

ı 3 f 3 başlan J y Q r verilecektir. Demek tetkik ederek lü- lunmamak mebus veya umumt meclis sür'atle temini isteniyor. 
. zumlu gördüğü tAdilleri yaptıktan sonra 1 ilzası bulunmamak. yirmi bet y&Jım bi- Seylap ve kurakhktan zarar # 

Ankara, Istanbul ve Imurde cpaz.ar- kabul edecclttir. Dernekçe kabul edilen' tirmiş bulunmalc, muhtarlık için Türkçe renlere laftan evvel yardım edibıl" 
lıksız satı~ kanununun tatbikine 1 ilk bütçe muhtar tarafından bir hafta •. de okur yazar bulunmak si hususunda ihtiyaçlaruı tesbiti ti 
teşrin cumartesi gününden itibaren baş- 11 iki nilşha olarak kaymakamlığa veı;;vi- Kaymakamlar veya valiler eeçim yı- diriliyor. 
lanacaktır. Bu husustaki talimatname l~yete gönderilecektir. lın~a eylUlün on betinde köylese. nü- Türk.iye devletinin temelini kô1" 
çıkmıştır. Belediye ve vilayet, bu kanu- Bütçeler kazalarda kaymakamlar fua mı"kdanna 1ıöre ~ demek bast lülerimiz tcıkil eylediği cihetle Ol' 
nun noksansız olarak tatbik edilebilme- merkez kazada valinin t • d v: seçeceklerini teblii edeceklerdir. at Vekilctinin gösterdiği bu ııa...-
. . . h il 1. haz 1 l ml ensıp e ecegı • • • ,_ _ - _ ._ __ __ ..ı.. sı ıçın er t r ü ır ık arı tama a- zat tarafından 15 gün içinde tetkik oluna- Seçim yılmda eylUlün on bqinden iti- ~ıye~ı mcmnunıyetle ~ 
mışlardır. rak aynen veya aşağıdaki şartlara göre haren köy .eçnlimlerine ait bir deher ımkan yolctur. 

Haber aldığımıza göre seyyar satıcı- tadilen tasdik olunup tasdikli birer ınU.s- yapılacaktır. Ayni xaınanda eeçilme Alakadar memurların hu me~ 
!ar etikete tabi olmıyacak, fakat bütün ha ı ·'ye yollanacaktır. '1allına sahip olanlann da bir defterle- üzerinde gösterecekleri hassasir' 
gıda ~maddesi satan ~üesse~e, mağaza Kaymakam veya valinin göstereceği i h'!Zlrlanacakbr. Bu defterlerin en az v~ ga~r~t .te. kendilerine yalnız ~ 
ve dukkanlaı:la ~bzecıler etiket kullan- zatın yapacağı tadiller şunlardır: 1çer nüsha olarak eylUlün otuzuncu gü- z~fele:ını ıyı yapmaktan mütevef9 
mak ı:nec~~rıy~tınde kalacaklardır. 1 _Kanun harici veya kanunun gös- :lÜne kadar hazırlanırut olması li.zım- hır vıcdan huzuru vermekle ka}ıı11' 
. Izmır vılayetı, kanunu en ~amil mana- terıiiği nlsbetten fazla vergi alınm dır. yacak, devletin temellerini kuvv~ 

sıle tatbik edecektir. bunlar silinecektir. ışsa llk tqrinin birinci günü lfeTek eeçmen- lendirmek ~erefini bahşeyliyecek~ 
__ ,,.___ 2 - Köy memurlannın maaş ve üc- erin ve g~rek seçileceklerin defteTleri HAKKI OCAKOöLU 

1°zmı·r M • ko'' y retler· 1 kah ı dilmiş. l kad •ılacaktır. Bunlardan birer nüshasının •• •• • ••• • - an ısa ıne evve ce u e o an - k.. k w k . k ı , .. n .. uı .. 1.1 ... 1 ı::nnnnn::::ı 
ro kararlarından fazla tahsisat konmuş oy onagı apısına, camı apı anna, ., 

· çocukları olup ayrıca kadro kararı verilmemiJ k~yün meydnnı v~ meydanına ve kö- E~ Mes U l 
Şehrimizde bulunan Çavuş eğitmenleri olursa, bu fazlalar kaldırılır. yun ayn mahallen "nlsa o mahallerin :: • 

kursu mensuplnn, başlarında B. Rauf 3 - !ş proğramına girmiyen işler hak- her birine asılması mecburi olacaktır. :: Bir 1 şan 
İnan bulunduğu halde tetkiklerini ta- kında tahsiı!at konmuı bulunur ve bu iş- Defterler üç gün asılı duracakbr .• Bu :: 
mamlıyarak dün ak§am Manisaya dön- ler de müstacel ve zaruri bulunmazsa müddet içinde. eeçrnenlerin veya seçile- E G41fdeıais BOJ Muhanfri 
mlişlerdir. Köy delikanlıları Kızılçullu bu tahsisat1ar iş programına dahil işlere ceklerin öz ve soyadları, oturdukları r: Haklı Ocakoğlunan kızı Tür• 
köy öğretmen okulunda dün akşama ka- nnklolunur. ver, defterler, yanlış veya mükerrer ya- :: kan Ocaltoğlu ile Dr. Kema• 
dar müsbet bir çalışma içinde vakit ge- 4 - Bütçe kararnam~inde kanunlara 'lılnııı veya hiç yazılmamış, nya bu def- :: lettin Bayülken'in oğlu, lktı
çinnişler, diğer köy delikanlıları ile aykırı hükümler konmuş bulunursa bun- terlere girmemeai 13.zım iken yazılmış :: ftlt vekaleti ilrrocal ltoMrolr 
tanışmışlar ve kaynaşmı~lardır. lzmir _ lar kaldırılır. Yapılması lazım gelen şey- olduğuna dair alakalılar ve gerek köy E rii Melih Bayüllıen'in ni,atı 
Manisa köy.çocuklan arasında sıklaşan ler unutulmuşs:ı bunlar :iJlve olunur. hemşerileri itiraz edebileceklerdir .. iti. : törenleri paza1' günii 8Qf Mw 
arkadaşlık münasebetlerinin daha iyi 5 -Tevzi edilmiş vergiler azami had- raz köy encümeni tarafından tetkik olu- :! harririmizin ikinci lıordo,.. 
semerelerine intizar edilebilir. de çıkar~ olduğu halde iş porgra- nup varit ıörülüne bir kararla defter : dairi e11lerinJe yapdmlflır. 

-=-- mmda gösterilen işlere kAfi tahsisat kon- wlllh olunacakbr. itiraz varit görülmez- S Bu muud haılitw? miina.ı .. 
İstanbul öğretmen- muı bulunursa manzum bUtçeyle bu fJ- se reddedilip itiraz edene bildirilecek- = betiyle şehir gazinoamda pr 

lere tahsisat llAvesi köy idaresinden h- tir. • 3 zar akşamı verilen hmmi bit 
[erinin ~eyahati tenebllecektir ltirazlann tetkik edilip karara bai- S ;ıiyalette Valimiz B. Fazli Gr 

I t b 1 ilk kul 
.. v n1 • BJ tldille~ muhtar v-a dernek tara- !anması ve reel halinde muterizlere bil- 5 leç, Belediye Rem Dr. lk~ 

san u o ogrebne erinin Iz- tından -J dir'l · • · ilk • • al - fi -'- - U ·ı !L! al L ~-&.: · ahati, · . . . on bq giln içinde vali nezdinde 1 mea lfl tefr*D*ll tmcı. ıun aıt- - % ı e ura tar an ~ııııı: ~·" 
mırd.il aey . dorgadnılazasyo9n3un ıyı ıdare itiraz olunabilecektir Vali de itirazlara pmına kadar bitirilmit olmuı Jizımdır. E akrabaları hıtau- balannear 
e ememcsın en o yı 9 senesi ey- • - lar il · -• _._ 
1111 ayına tehi dilm' t· on be§ giln içinde vilAyet idare heye- 5 , teme aı atuan yeni 7fl" 

~.:.. tinin mütaliasmı aldıktan sonra Y• ay- Türkiye _ ltalya 5 oayı .amimi bir 1raoa içinJ• 
S b h l nen veya tidilen kabul ve yardım ede- : lmt~da. Yeni Anr talt-

On a ar yarış arı cektir. Valinin kararı kat'i olacaktır Ticaret ve klearing § rir ailui g~ nifQlllılan -
Hummai kılainin Bulgaristana sirayet 

etmesine m~ni olmak üzere Bulgar hu
dudu Yugoslav hayvanlanna kapanmış
tır. Son zamanda bu hastalık Yugoslav
yada çok intişar etmiş ve tehlikeli bir 
duruma girmiştir. Malôm olduğu üzere 
Bulgaristan hummai kıla.iden şimdiye 
kadar mruru.n kalmıştı. 

Son bahar at yanşlan hazırlıklarına Her hangi bir hAdiseden dolayı bilt- l l :: ba ltladeti paylafan e~ 
----·--- ehemmiyetle devam olunmaktadır.18 ve çesinin tasdiki geçiken köylerde geçen an afma arı § le.rini candan tebrik ve rnnatl 

Devairde cal ısma 25 eylul ve 2 Ilk teşrin tarihlerinde üç yılın biltçesi tatbik olunacaktır. Köy büt- Tilrk:iye - <ıftalya ticaret ve klearing :: bu yuva karmak yolanda.atı-
' • koşu yapılacaktır. Handikaplara lştirak çesinde bir fasıldan diğer fasla nakiller anlaşması müzakerelerine pek yakında :: lan bu adımın çok hayalı tJI 

3 - Madenler: Altın, pirinç (pirinç 
döküntüsü ve pirinçten mamıll eşya ha
riç), müstamel borular, bakır, hurda 
demir, her nevi çinko (döküntüsü hariç) 

M ACARIST AN: 
BALKAN DEVLETLERt tLE YE
Nİ TtCARET MüZAKERELERI 

Macar hükümeti önümüzdeki son ba
harda milteaddit Balkan devletleri ve 
bilhassa Türkiye, Yunanistan ve Bul
garistan gibi Macaristaııın kendilerine 
karşı nktif olduğu memleketlerle ticaret 
müzakerelerine girişecektir. Macaristan 
bu memleketlerden esas itibarile ham 
madde ith~l edecektir. Türkiye ile Yu
nistandan bilhassa demir cevheri ithali 
mevzuubahsUr. 

YUNANIST AN: 
Dövız KONTRöL'ONE A1T YENİ 

KARARLAR 

Yunanistana girecek olan bilumOm ec
nebiler yanlarında ne kadar döviz veya 
drahmi bulunduğuna dair bir billten im
zalıyacaklardır. Yunanistana girerken 
yanlarında döviz veya drahmi mevcut ol
madığını beyan eden ecnebiler Yunan.is
taııdan çıkarken üzerlerinde döviz veya 
drahmi bulunduramıyacaklardır. Bu su
retle Yunanistanı terkeden ecnebiler ge
tirdiklerinden fazla döviz ve drahmi ih
raç cdemiyeceklerdir. 

ALMANYA 1LE TlCAlrel' ANLAŞ
MASINA MUNZAM BtR PROTO

KOL 1MZA EDlLDt 
Avusturyanın Almanya tarafından il-

Vilayette ve diğer resm1 dairelerde edecek 1ngillz at: ve kısrakları tesbit encümen karariyle. yapılacaktır. Man- Ankarada başlanacaktır. Italya ile iş ya- § ilıi aevimli gem; i~in ao,..,d 
çalışma saatleri perşembe gününden iti- olunm~tur. zum biltçelerde bütçe takip edilen yolla pan ticaret firmalarının bu hususta mü- :: baht~yarlılılarla dolu ol_.. 
haren şu şekilde değişecektir. Sabahları tanzim, tetkik, kabul ve tasdik olunacak- talbları tesbit edilmektedir. Bazı ihra- :: aını ıçten temenni etler. 
9 - 12 arası, öğleden sonralan 13,30 - Fuarı ziyaret edenler tır. ~ağıda yazılı fasılların her şeyden catçılar Italyada alacağımız olan 3 mil- 'ı.u~::nn::~::n:: "'""""'"~ 
17,30 arası. evvel köy bütçesine konmalan mecburi yon liralık bloke paranın eritilmesi ve 

Fuarımız pazar günü yeni bir muvaf- olacaktır. bundan sonra yapılacak muamelelerde /nci~ bölgesine Vot1
1 

...... ı ı7-mw____.,,._.:;, fakiyet ı.. ...... ~-·ft binl ... d K A

1 

H l 
'"/ E __ ;_,,..,__.,J ................. ~ve on erce guzı e öy muhtarlarının dernekçe kararlaş- tediye kolaylığı esasının kabulUnU lste- f / • 

1 a czanesinden ~ ziyaretçi tarafından ziyaret edilmiştir. tırılan aylık veya yıllığı; mişlerdir. Keyfiyet bir raporla fktısat perafi er bir[iğitıl~ 
bi/Jiri/iyor Cumartesi gecesi 34233, Pazar gecesi Demek karariyle kararlaştırılan köy vekaletine bildirilecektir. fa yJa/ı bir se yahafl 

K 
43267 kişi fuarı ziyarette bulunmuş, bu memurlukları aylık veya yıllığı katip, - _ BAŞTARAFI l lNCt SAHtFEDJ/ 

em al K. Aktaş suretle umum1 yekUn 627,699 za baliğ koKr~cu, sığırtmaç ve diğer memurlar. Kulalı bir genç nulmuttur. • 
olmuştur. oy namına yazılı yapı ve topraklann ti' Limon Çiçeği * vergileri; ka ybo/du Her şeyden önce ıunu tebariiz ~ a' ~ Ko .. y postaları Ko"'y - t'kr l taks B d b mekten z.evk duyarız ki. bu seyahac~'f 

k l 
ıs ı az. annın iileri- un an on eş gün evvel Kulanın 

O on )'OSI SEÇiM ' kooperatiflerinin müabet çalıfdl 
D h·ı· • . tŞLF.R! : Gölde köyilnden 17 yaşlarmda Hilseyin ,_. 

1 
a ı ıye vekaletinden gelen bir ta- K .. f ngiliz kooperatifleri mümeasilerine r. 

Ko onyacılık ve kokuculuk: llemi- · mimde '-o''cu postalarının en , ____ hır' .... _ ·ün okay muhtar ve dernek izalan, .kö- Oran isminde bir. delikanlı, babasına da- b · J .. J JU34l ..... dm yet müs et bir §ekilde göstermit ve P'" 

nl hayrette bırakmak rekabet saha- manda tanzimi' • . k.. b''tç 
1 

. tah J ve erkek 9CÇ1Deoleri tarafın- rılarak kaçmış, bır daha bulunamamıştır. da · d 1 h. "' ıçuı oy u e erıne - d d w erın e e ımize güzel bir intiba 
smda en müşkülpesend imanlann . . A • • • • • an oırudan doiruya köyün b.dm ve Kula zabıtası, kaybolan gencin qkAlini it 
takdirlerini bvınmak, zevk:, bedia sısat ilavesı b~ldirilmişür. Her köye haf- erkek 8eÇilme bakk•ns biiz olanlar ara- 1z:mir viliyetine bildirerek aranmasını ro ml§tır. ~ 
ve """'" bir araya toplamak lrize ta'.1".. asprl bu- posta uğuyacak ve her ,.ndan dört .,ı ;çm oeçileceklU. Seç;m. istemqtir. He< •Mlilen Ö.Wyonda l .. Wz b.., 
Hilil eczaDesine mukadder ımq... koyun bu- posta çantası bulunarak köy ı,., dört y>lda bU biriac.i . • . = ni köylülerUn;z gayet Öyi ka'f•hY•,.ı. 

Bu bilyük nasibin verdiği gurur muhtarı veya köy ldtibi tarafuıdan idare de yapılacaktır tepin ayı açm- ramda bulunmuolardır. ~ 
yaptojuwz ( 90 ) derecelik limon edil0<ekür. F .,;ı,, iptal, i..ıı. ...,.. .... el çekm- MÜ n ir Nurettin Tü,k ;neör kooperariRerinia .. 'İ 
çiçeği kolonyasını bir kere görünüz, me suretiyle veya her hangi bir tekilde D h ça]ıtmalan, incirlerlmizin müreffeli ti 

M d
_: .. :ı_ ün fe rı·mı·ze nalarda, gayet eıhhi ıartlar altın~• . 

Kemal KAml1 A "4A- b','-'-ız' ' ı...,...._ e ~ll&&Ua Veya nakil vuk bul .n.&~ ıunwı .r.~ mur aranıyor . . u ~yal>'- ld l zırlanmaları. fümigasyon t • 
eli beyemneden ortaya eser -"-"'-' lacak eeçımlerle .. batma a-ecek muh- ae i er .Ad ~~~ T::..ı..---: · · bil •""7 e incir kurtlarının tüketilmesi iti ~ .1 
nıaz... • '"-:"''& 'Y!' en ve bir ecnebi tar veya dernek izalan eksik kalan müd- Tilrk musikisinin en kudretli aanatllrı · ı ...,-_ 

Mqhur (Bahar Çiçeği) kolony !i-nı bile (BıJlw91a lngilizce 1iaam deti tamamlıyaeakludır. Muhtar ve aza- Bay lılilnir Nurettin dn- ._,_ nıyet e müphede edilmi~. Jnga~. ~ ile oku ... ı .. ıl!!- _..ı_ 1 wı .uıw.r vapuru P. er.ati.f h. eyeti reisi, Türk köylü.Ü".-~ 
mızın çeşnisi ile karşı karşıya geti- yup yazan, &eac:uum ıcucu, arm yeniden eeçimi caiz olacaktır. ile • ..ı.-:-:... g .t-:. da k disinl ı ~ • · ukerlik hizm_..:_: a.:.:-:.. L-'-~- • - ~............ e~ vapur en ı§Çl erıwn bu sahadaki çalıpnalanıd 
nnız, eser bizim söz sizin sayın~ T k oı:uau UKaa~ uaLU" bir Nufuau 500 e b.dar olan köylerdeki çok seven dostları tarafından har tl diri k 1 d v b . • tll. 

d,ı..., ür gencine ibtiy•,. __ ..ı__ k- d •. __ L are e e ar11 a ıgmı eyan etmıştit· 
yur ~··· ~ VllRIU". oy emegıne ~iz ve bine kadar olan- karı~ H be ald v •• l T · 

Fi t f k kt Bahar Bu evsafı biiz O~"':nların -· ... ~- larda on iki ve bin L~ •• Ldar olan . . • a r ıgımıza gore ngı az " 'fi. ıa ar ı yo ur, çiçeği ze tahriren (O v ) •. &~Je-au.a .. l d d'·d uqahayuze &.a • MUnir Nurettin bu alqamdan iübaren kooperatifleriyle Türk kooperatifle~ 
ve diğer kolonyalarımızla ayni • ~. nmntZIY mu- ar a on ort ve fazla Olanlarda ka~ ... 1 .. _, ile hı-'''- k 1 . ,,v. _ ,_. . . . _ ı, racaatleri. on alb aza ilecektir . ar . ~· uu-.te onser erini fuar ugı arasmdıutı ıncır satışı mliz.ıu-
fiattedir... H.l l _ 

3 
ş.2 .. danlar~ • Seçimde hah-i gazın.osunun il.stündeki taraçada verme- sona gelmiştir. Bu hafta netice allfl 

ıı• ll)'r &D eoma en s~ re7 .ı...- .ia baalıYacaktır. ve ihracata başlanacaktır. 
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lngilterenin An· anyaya 

En s 1 
Uzlaşma gayretlerinden sonra lngilte
re harp halindeki vaziyetini tesbit etti 

1NG1LTEREN1N V AZtYETI 
RESMi GöRüŞü 

Londra 12 (Ö.R) - Günlerdenberi 
Dovning Streetde naz.ırlar ve hükümetin 
aelAhiyetli müşavirleri arasındaki mü
r.akcrelerden sonra beynelmilel vaziyet 
hr§ısında lngilterenin hareket hattı se
:!Ahlyetll mümessiller tarafından dün ak
tam matbuata şu şekilde tebliğ ve tasrih 
edilmiştir: Bu beyanat resmi bir tebliğ 
mahiyette olmamakla beraber Londra 
hUkUmeünin g8ril§lerlnl doinı olarak 
gösterdiği kaydeCllmektedir. 

Berlin 
lngilterenin kara
rını hayretle kar
şıladı lngiliz umu
mi el karı ve Ame-
rika ise bu kararı 

tasvip ediyor 

emniyet ve selameti F ransanınkine bağ. 
lıdır. 

tNCILTERENlN HA TII HAREKETi
Ni AMERiKA DA T ASVtP EDiYOR 

Vaşington 12 (A.A) - Havas ajan
sının muhabiri bildiriyor : 

Siyasi mahafiller salahiyettar Jngil:tz 
ricalinin ihtilaf halinde f ngilterenin itti
haz edeceği tarzı hareket haldundaki 
beyanatını bili kaya tuvip etmektedir
ler. Demokrat devletler diplomasisinin 
kalkınması ıeklinde tefıir edilen hali 
hazırdaki tarzı harele.et Vaıingtonda 
memnuniyet tevlit etmi§tir.. Almanya
nın emperyaliat taleplerine Londra ve 
Pariı tarafından verilecek kat't bir hı.> 
yır cevabiyle ıulhun kurtarılacağı ka
naati umumidir. 

« tngillz hUkümetl ink!r edllemlyecek 
bir şekilde harp tehlikesini ihtiva eden 
vaziyet karşısında Inglliz milletinin en-
dişelerini bilmiyor değildir. HUkUmet fllinda hiç bl~ayt kalamaz.. BERLIN GAZETELERi NE YA-

modern bir harbin mAnasına da vakıftır. Almanya Çekoılovakyaya karıı eür·atti ZIYORLAR) 
r,,.k sl k 1 l bö" 1 b" ihtilafa Berlin, 12 (ö.R) - Çekoılova1'ya 
Y" o ova mese es Y e ır ve zaferli bir ıefere girifmck hulyaaını 
ba§langıç noktası olabilir. HükUmet me- besliyorsa bunun Fransanın ve dolayı· dolayısiyle bir ihtilaf halinde 1ngi1tere-
selenln sulh vasıtalarile hallinin hala siyle lngilterenin müdahalesini tahrik nin alacağı vaziyete dair gazetecilere ya. 
mUmkUn olduğunu sanınak1adır. Lord edeceğinden ıüphe etmemelidir. pılan beyanat Berlinde derin bir tesir hu. 
Runslman deruhte ettiği vazifesinin mu- • . . . sule ıetirmiıtir. iyi haber alan mahfeller 

«~~fl'JfZ'f 

Büyüklerimizin 
Cevapları 

Dr. Behçet Uz 
Belediye Reisi 

lstanbul 
Dolma bahçe 

Güzel Izmirin kurtuluş glinünlin 
yıl dönümünü huzur ve neşe içinde 
kuUularkcn Izmirlilerin hnkkunda 
izhar etlikleı·ini bildirdiğiniz sami
mi duygulardan çok mütclınssis ol
dum. Teşekkür, muhabbet ve iyi 

ti dileklerimin sayın halka ibluğını 

dilerim. 
ATATORK 

Dr. Behçet Uz 
Belediye Reisi 

Kurtuluş günü münasebetile sa
yın Izmirlilere saadetler dilerim ve 
sevinçli günlerini tebrik ederim. 

Başvekil: CELAL BAY AR 

Belediye Reisliğine 
Kurtuluş yıl döniimü milnase

betile lzmirlilerin Büyük Şefe ve 
Partimize karşı gösterdikleri içden 
duyguya teşekkilr eder, sevgi ve 
saygılarımı sunanm. 

Dahiliye veikili ve C. H. P. 
genel .sekreteri 
ŞVKRV KAYA 

Büyük Şefin İzmirlilere selfun 
ve muhabbetleri Hoparlörler vası
tasiyle şehrin her semtindeki halka 
bildiri~ ve telgraf aynen okun
muştur. Halle hoparlörlerin önünde 
çok bUyUk galabalıklar halinde top
lanmış ve ATATORK'iin iltüatları 
alkışlarla dinlenmiştir. 

Aydın valisi Aydına 
döndü 

aff 
,_ temin l in hl b" t Otorıtesı umumca tasdik edilen eski bu beyanattan hayrete düımemiı oibi oo". v a .... ıyetlnl ç ç ır gayre - . . B • E . 0 o Pazar gUnUnü şehrimizde geçi.ren Ay-

kinm kted" 1 T Uşahid" hancıye nazın . Antonı den Taymıs rünınekte ve Almanyanın aulh niyetleri-
ten çe eme ır. ngı ız m ı gazete.inde Çekoslovak meselesi hak- dm valisi B. özdemir GUnday Aydına 
her iki tarafın emniyetini kazanmağa k d .. h. b" '- 1 • . ni ilan etmektedirler. Buna delil olarak dönmüştür. 

aff k lm O h" lil ın a mu ım ır mas:a e neıretrnııtir.. ta Nüremberg kongresinde marefal Cö-
muilzakv a 1 o bul şlurk. d fnunl ~-ed e Diln halefi Lord Halifaksla uzun uzadı- Manisa defterdarı B. Cevdet, Manisa 
ın ere er r ,.0 c a ar çııuıuu; an . .. .. l b E . . ringin söylediği ıu sözleri hatırlatıyor- h Hali 

:ıı ö d _ı '-' ususi muhasebe mUdilrU B. 't paza-
lrurtulmu<-fur. Lord Runslman takdire ya i ruomuo 0 an ay en aıyor Al : lar ı «Biz kimseye fenalık yapmak iste-

:i' ı ı al w rı ~ehrlmizde geçirmişlerdir. 
deter bir sebatla vazifeslnln ifasina de- c ngi terenin acagı vaziyet hak.kın- miyoruz. Fakat kimsenin de Alman kar- ıs 
vanı edfyor. Onun tavsiyelerine uyarak da bir tefsir hatasının yeniden dünyayı dqlerimize en küçük bir fenalık yap- Niğde mebusu B. Halit Ankaradan 
çeko51ovak hUkUmett Umlt edilen had- harbe ıürülclemesi bir flcia olur. Eğer maaına tahammül etmiycceğiz..> şehrimize gelmiştir. 
~ daha uzala giden ta:tzJerde bulun- 191 '6 te lnaihere alacaiı vaziyeti daha Gazeteler ekseriyetle tekrar ettikleri Erzurum mebusu B. Aziz, Italyan 
aıu,tur. Jkl tarafın tezlerl bu sayede his evvelden tasrih etmi§ olsaydı umumi tezi daha bir daha ileri aürüyorlar 1 Jn- konsolosu B. Karlo !stanbula gitmişler
edilecek derecede yak1aşmıştıt. Şimdi harbin çıkmıyaenğına kani olanlar ço~- g{Itcre sulhun mUhafazasına gerçekten dir. 

mfuakereler devam ediyor. Icabında tur. Bu iddianın hakikati ne olursa olsun alakadar oluyorsa Bcrlinde değil, Prag- ' -=-
karşılapn projeler de ban tadilAt daha bu flcianın tckerrOrüne mani olmak için da harekete geçmelidir. Jngilterede ,.. Tirede bir laadi•e oldu 
yapılabilir. Daha ılyade cebrU §lddete hiç bir tedbiri ibınal etmemek hepimmn pdan bu beyanatın biricik teairi Çekle-

Evvelld gece Tirede bir hidiae olmUf
mUstenld bir uaulUn ihtiyarı için mUza- vazifemizdir. Ba aebep)e ltidelr.i haki- re cesaret vermek ve onları mukaveme-
kcrenin ter'klnl meşru kılacak hiç bir se- katleri ortaya koymakta fayda göriiyo- te tetvik etmek olacakbr .. » 

tur. Tiienln dört eylOl mahallesinde, 

ikinci Dere sokağında oturan Kadir oğlu 
Süleyman Taylan, Tirell Çakır Ali tara-

bep yoktur. Bu mahiyette bir te~ebbUs rum ı 
bütiln dünya tarafından mahkOm ~e- J - Südet meselesinin halli, tecrübe 
cektir. Y e.ni .iUçlUkler çıkması ve işin ile anlqılan fed neticeleri sebebiyle, 
tekrar çıkmazlara girmesi mUmkilndUr. daima müıtaceldir. 

fabt Lord Runslman Pragda kaldıkça 2 - S_on teklifleriyle Çekoılovak 

Ankara ya giden 
vekillerimiz 

fından biçakla aol kolundan ve böğrün
den ağır surette yaralanmıftır. Suçlu 

bu meselelere bir hal sureti bulunmama- hükilmeti Südetlerin taleplerini tatmin lıtanbuJ, 12 (Telefonla) - Dahiliye 
ıı için hiç bir sebep yoktur. için pek uzaia kadar gitmek arzuıunu vekili ve parti gene) sekreteri B. Şükrü 

aranmaktadır. Yaralı hastaneye kaldırıl
mıştır. 

---:=---
GilçlUklerin çıkması ihtimali tavassut- İlpat etmiştir. Bu tekliflere dayanarak Kaya, Maliye vekili bay Fuat Ağrah ve 

tan feragat için bir sebep olamaz. Ingiliz her iki tarafın kabul edebileceği bir an· lktıaat vekili bay Ş8kir Kesebir bugün Milanoda 
hilkUmetinin alacağı vaziyet 1938 mar- lqmaya varmak imkansız değildir. Ankaraya hareket ettiler. Şehirden çıkarılacak 
ıtında başvekil B. Nevi! Çemberlayn ta- 3 - Orta Avrupad. ihtilaf koparsa Nafia vekili şehrimize 
rafından ve geçenlcrd~ maliye nazırı Sir oraya münhasır kalamaz. yahudi/erİn sayısı 
Con Saymon tarafından tasrih edilmiş- 4 - fngili.z • Fransız antantı ne ko- geliyor Roma, 12 (ö.R) _ Milanoda yer-
ür. Kullanılan ifadelerin ve ibarelerin pabilir, ne de zaifliyebilir. Franea tehdi- lstanbul. 12 (Telefonla} -Nafıa ve· leımiı bulunup ta aon ltalyan ırk ka-
yıınlış tefsir edilmesi gUçtUr. Bunun ma- de maruz kaldıkça, neticesi ne olursa kili bay Ali Çetinkaya bugün Ankara· nunu mucibince altı ay içinde bu ıehri 
nası şudur: Diğer milletler gibi İngiltere- olıun, lngiltere onun tarafında olacak- dan ıehrimize geldi. Yakında lzmire ha· terke mecbur edilen Yahudilerin ııayıea 
de, Çekoslovak meselesinin halli için tır. Bu tariht bir zarurettir, lngilterenin reket edecektir. bet bindir. 
cebrU şiddet usullerine müracaat edildi
ği takdirde, harbe sUrüklenebllir. Bu ih
timall gözönünde bulundurmak elzem
dir. İngiltere, Fransnnın biltUnlüğünü 

alakadar eden umumi bir ihülfıfuı. uzakta 
duramaz. 

Bu nutukların Almanyada uyandıra
cağı intibalar budur. Almanya Çekoslo
vakyaya karşı askeri bir sef erberin sü
ratle muvaffakıyete ereceğini Umit etse 
bile Fransanın ve hattA lngilterenin de 
bu sebeple harbe sürükleneceğini teca-

hül edemez. Ingiliz Dominyonlan da 
her gün bu vaziyetten haberdar kılınmış
tır. Buhranın başındanberi Fransa ile 
Ingiltere arasındaki tarihi iştirak en sıkı 

şeklini almıştır. Fransanın arazi bütün
lüğü bizimkine bağlıdır. B. Hitlerln söy
liyeceği nutuk beynelmilel vaziyetin ve
hameti sebebile endişeler uyandırıyor. 

Fakat B. Hitler sulh arzusunu teyid
den hiç bir zaman geri kalmamıştır ve 
onun samimi olmadığını farz etmek bir 
hata olur. 

Ameıikadn vaziyetin inki§nf ından ve 
lngiltercnin görüşlerinden tamamile ha
berdar edilmiştir. Bu mnksndla Amerika 
sefiri D Kened" a·· .. ~1 d h · . · ı un og e en sonra arı-

cıye nazırı Lord Halifaks tarafından ka
bul edilmiş ve sonra b!i§vekil Sir Nevil 
Çemberlayn}a görüşmüştür.> 

INCIL TERE UMUMi EFKARI HOKO
METIN KARARINI TASViP EDtYOR 

Londra, 12 ( ö .R) - lngilterenin va
ziyeti hakkındald beyanat umumi efka
nn bütün kısımları tarafından tasvip 
edilmiıtir. Jngiltere Fransanın bütünlü
iünü alakadar edebilecek bir ihtilaf kar· 

MÜNİR NURETTİN 
Ve arkadaşları 

' . 
Kemani Sadi, Kanuni Artaki, Piyanist Feyzi 

Türkiyenin çok sevimli ve çok kudretli aan'atkir
lan enternasyonal fuarımız ıerefine lzmire geldiler 

Bu Akşam 
Fuar gazinosu üstünde ilk 

konser lerini vereceklerdir. 
Bilet aabf yerleri: 

Fuar kifesiode 
Faur ıuinoeu mUdürlyetinde 
Faar pm09Udan taraça metballerinde 

Maaa anıaJe etmek için Fuarıuinoıu m&dürtyetine 
müracaat edilmelidir 

Telefon ı 2569 

SÇ>N HA·aeR1 
. ·~·· . ~ 

Kahraman Ordu 
Antep manevralarında 
Yüksek kabiliyetini bir kat daha göste .. 

rerek büyüklerinin takdirlerini kazandı 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Gaziantepten bildiriliyor : Dün gece 

yapılan harekat ile Antep manevralarının ilk aafhası bitmiştir. Kırmı
zılar, soldan bir kuşatma hareketi ile mavileri çekilmek istedikleri Ak 
çam - Koyunlu yolunda tecrit ebniılerdir. Uzun yürüyüılerle çok çe
tin bir arazide yapılan doğu manevralarından ıonra kahraman asker
lerimizin bu gece manevralanndaki zindeliği ve gösterdikleri yüksek 
kabiliyet her türlü takdirin fevkindedir. Kumandan ve ıubaylanmı
zın sevk ve idaredeki mümtaz ebliyet ve iktidarları bu manevra veai
leıiyle bir kerre daha tebarüz etmektedir. Genel Kurmay ba,kanımız 
marqal Fevzi Çakmak ve maiyetleri manevralan takiı> etmitlerdir ve 
komutan, ıubay ve efradımmn muvaffakıyetlerini takdir buyumnı~
lardır. 

Avrupa trenleri 
Almanya 

kontröl 
ve Çekoslovakyada 

yüzünden İstanbula 
geç geliyorlar 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Avrupa trenleri son günlerde bir ikı 
saat gecikme ile gelmektedir. 

Bunun sebebi de Almanyaya ve Çckoelovakyaya giren çıkan tren· 
lerin kontrolden geçirilmesi ve yolcalar araaında eıkı ara§tırmalar ya
pılmasıdır. 

Balkan oyunlarında 
dördüncü olduk 

latanbul, 12 (Telefonla) - Belpadda dünkü Balkan oyunları 
müsabakasında Y qgoalavlar birinci, Y wıanlılar ikinci, Rumenler 
üçüncü geldiler. Türk ekibi yedi puvanla dördüncü Arnavutlar beıin
cidirler. Yüksek atlamada bir seksenle üçüncü geldik. Sekiz yüz met· 
rede Galip dördüncü oldu. 

Bü~ük ikramiye 
Istanbula malalmağa gidenl.zmir

li bir tüccara isabet etti 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Bugün çekilen Tayyare piyangosunun 

elli bin liralık büyük ekramiyesi İstanbula mal almak için gelen Jzmir 
tüccarlarından Mehmet adında birine isabet etmiş ve paraları almıştır. 
Mehmet, parası kalmadığından bir kısım mal alamadan lzmire dön
mek üzere bulunuyordu. Kendisine büyük ikramiye iaabet edince 
pek çok sevinmiştir. Fakat çok borcu olduğunu söyliyerck sarih nd
reıini vermemiıtir. 

Bitler beklenen 
nutkunu söyledi 

"Çekoslovakyada yaşıyan 1,5 milyon Al· 
man 1,5 milyon Çekin eairi olamaz,, diyoı 

Londra, 12 (ö.R) - Hitler bu akf&ll1 saat onda iki saat devan· 
eden ve beklenen nutkunu söyledi. 

Führer nutkuna ilkönce Naayonal Sosyalistlerin idareyi ele aldık
ları zamandan beri göstermiş oldukları faaliyetten uzun uzadıya bah
settikten sonra beynelmilel ıiyui vaziyete geçti. Ve bu meyanda bil
haua Çekoslovakya meselesine temu ederek sözlerine ıu mealde de
vam etti : 

cÇekoslovakyada yqıyan bir buçuk milyon Alınan yedi buçu~ 
milyon Çekin esiri olamaz. Şunu da kaydetmek iaterim ki bu Südet 
Almanları himayesiz ve yüzüstü bırakılmıt değillerdir.» 

Hitler son vaziyeti izahtan sonra demiftir ki : 
cSüdetlerle Çekoslovak hükilmeti arasında yapıhnakta olan müza

kereler malUnıdur. Biz Südetlerin haklannın yine kendileri tarafından 
latihaal edilmif olmaımı görmek istiyoruz. Almanya, Avrupa aulhu· 
nu kurtarmak için bütün hüsnüniyetini göatenniftir. Alaaı Loren 
üzerinde bir iddiamız bulunmadıiını bildirdiğimiz gibi İngilizlerle de 
son yaptıiunız bahri anlatma da hüanüniyetimizi göstermektedir. ln
gilizlerle bu bahri anlatmayı yaparken Almanyanın büyük harp ge-
mileri yapmak kudretinde ?~ı zehabı habra gelmemelidir.» 

Londra, 12 (ö.R) - Hıtlenn bu alqam söylediği ve ehemmiyetle 
beklenen nutku bura siyui mahf ellerinde zannedildiği kadar drama
tik bir tesir bırakmamıttır. 

Oslo Devletleri kendilerine imti-
yazlı bir vaziyet isliyor/ar 

Cenevre, 12 (A.A) - Oslo mukavelenamesini imzn eden devlet
lerin mümessilleri dün bir içtima akdetmitlerdir. Mümessiller on al
tıncı maddede derpi~ edilen zecri tedbirlerin ihtiyari mahiyette oldu
ğuna dair Kopenhagda tanzim edilen karar suretinin prensiplerini 
müttefikan teyit etmişlerdir. Bu devletlerin mümessilleri Asamblede 
16 ıncı maddeyi şahsi beyanat şetklinde tefsir edeceklerdir. Bu beya
nat münakaşayı mucip olduğu takdirde mesele siyasi işlerle meşgul 
olan altncı komisyona tevdi edilecektir. 

Oslo devletleri kendilerine İmtiyazlı bir vaziyet verilmesini iste
mektedirler. Zecri tedbirlerin her kes için ihtiyari olması 15.zım geldi
ği kanaatini izhar etmektedirler. Bununla beraber Asamblenin bu 
tezi sureti kat'iy)~CÔe kabul etmesinde de ısrar etmemektenirler. 



'SAYFA: 4 YENi ASIR 

Vergilerde a 
Vasıtasız vergiler kanunu 

e 
hazır 

Bir karpuz kavgası 
cinayetle neticelendi 

Muhiddin namında bir şahıs ta 
karısını baştan çıkaranı öldürdü 

Kazanç, Buhran;Muvazehe vergileri birleştiriliyor 
Bu vergilerde 4 senelik bir ·indirme pro~ramı 

...................................................................................... . 
a Tevhit edilen kazarç, muvazene, 
buhran vergileri nisbetleri şudur: 

Adana 10 (Y.A) - Karataş nahiyesine öldürüyorlar, lakin kavga bu cinayeti 
bağlı kesik köyünden Muhtar Hüseyin de bitmiyerek ikinci bir cinayete y~l-~ 
çavuşun maiyetinde bulunan ameleler yor; Sünnetçi çütliğinde çalışan J.JW' 
ile Çağşırlı köyünden Hasan ağanın oğlu Abo ismindeki amele de H~....Jt 
ameleleri Hinnaplı çiftliği civarmda koza lu Muradı başından ağır surette ya> .... 

toplamaktalarken bir aralık bir karpuz yor, hAdiseye el koyan jandarmnınıı t$ 
meselesinden aralarında münazaa çıkı- luları yakalıyarak adliyeye teslinı e~ 
yor. Bu nıiinazaa bir müddet sonra bil- ve yaralı memleket hnstnhanesine Y' 
yUyor ve iki taraf ameleleri birbirine rılıruştır. 

odun. kazma. sopa ile hücum ediyÔrlar. * 
tki taraf amelelerinin gir~tikleri bu kav· İncirlik köyünden 1bra,Wm oğlu )l Umumi; mülhak f?e hususi 

bütçelerdeki tedi yelerden: 
• 200 Liraya kadar kuım için yüzde 14 

201 - 400 Liraya kada ~un için yüzde 16 
400 Liradan fazla kuım için yüzde 18 . 

• ga cinayetloı neticeleniyor. Muhtar Hü- lıiddin, karısı ile öteden})erl mUnastı~ 
seyin çaw,p ameleslııuen tsk:clc köylü te bulunan ayni köyden Mustafa 
Musa oğlu Murat ile Salih oğlu Süley· Rü.sterni Avnipaşa çiftliği civarında~ 
man Hasan- ağanın amele1erinden Erzu- ile öldilrmUştür. Suçlu yakalanarak 
rumlu Hasan oğlu Abdullahı ~pa ile liycye verilmiştir. ~ 
~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!~~~~·--~~~~~~~::::-: 

lerden istihkakı olup ta emıal has~ BlLUMUM HUSUSt VE HOKMl ŞAHISLAR -
NEZDiNDE ·çALJŞANCARBAN 

209 Liraya kadar kısım için yüzde 16 
201 - 400 Uraya kadar kısım kir. yüzde 18 

E 400 Liradan yukan kısı~ içb yüzde 20 
: .......•.....................................•.••.•......•.•••......•............... 

rak muhtelif vergilerde de bazı tadilat ilerinde ve bahçelerinde çalışan iıçilerle 
'·~·~ıol yapılmıştır. makinistleri ve balıkçı tayfalan, cünger 

Arazi, bina ve hnyvnnl:ır vergisinde ve mercan avcılan, çobanlar ve ev hiz-
fl1Kti~I mühim bir değişiklik yoktur. Kazanç metçileri; 
iii;;dil.ii:S vergisinde tatbikatla alnkalı yeni esaslar 3 - Nüfusu be§ binden ap.ğı olan 

' . • düşünülmüştür. Veraset ve intikal vergi- yerlerde hastabakıcılar ve çocuk bakıcı- M l" V kT B F t A - l 
B.C!-§'Vekil. B. Celdl BayaT 1 s·ındeı, intikal ve feregv muamelelerini l 1 a ıye e ı ' • ua gra ı 

B k 1 Cel 1 B d ar: tahdemlerine ait vergiler, daire ve mü-
ııııve ı a ayarın, programın a, .. 1 . b f l.t 1 k ld l ak 4 U • h • b .. t 1 d • . . . . • k d .. guç eştıren azı orma 1 e er a ırı ar - mumı ve ususı u çe ere a- esscselerin merbut bulunduğu varidat 

malı sıstemımızın ıslahı ba ımın an UZe• l l . ·k · • •• }" k h.l l d ıı} l d• d efl" 
. .. ..k ki h k h bu muame e erın gecı mesını on ıyece ı yer er e ç ışan ar nez ın e m uç ı idarelerince tarholunacakbr. Deniz, ka-
rınde huyu eme er arcanara azır- k l v d b 

v .. 1 d·-· hükümler onu muştur. veya iki gözü kör veya el ayagın an i- ıra, hava, nakliye vuıtalannda çalı .... n-lanmakta oldugunu soy e ıgı cvasıtasız • ] r-· 
. k . . . l h istisnasız bütün vatandaşları alakalan- rinden mahrum işçilerle, bu surete ma- lara ait vergiler, daire ve müesseselerin 

vergiler anunu proıesı> tamamıy e a- .. . • . k . b. 

1 
1 
dıran bu muhım pro1enın, ço genış ır lul resmi ve hususi mWıtahdem ve mü- mensup olduklan liman ve belediyı-lerin 

zır anmıştır. " • · "b · ı b ·· k · 1 zumreye temas etmcsı ıti arıy e, ugun te ıut er; bulundugvu mahaldeki varidat idaresince 
Proje 13 fasıl ve 337 maddeden mü- h. b b · • 1 · 5 B 1 1 d 1 l d b' • • .. k.. ızmet er a ı ve tıcan o mıyan ış ve - öy e yer er e ça ışan ar an D' tarholunacaktır. 

rekkeptir. Bu fasıllar, umumı hu um- meslek erbabının kazanç vergilerine ait ay içinde aldıklan istihkak miktarı 20 
ler, erazi vergisi, bina vergisi, hayvanlar olan yeni hükümlerini nlıyoruz. Burada lirayı geçmİycn kadro dahilindeki müs
vergisi, ticari ve sınai kazanç vergisi, (kazanç vergisi) ismi altında ifade edi- tahdemin Ücretleriyle, l 60 lirayı geçmi
hizmet erbabının kazanç vergisi, ticari len vergi, kazanç, buhran ve muvazene yen aylıkların 15 lirası (umumi, mül
olmıyıın iıı ve meslek erbanın kazanç ver- vergilerinin tevhit edilmiş §eklidir. hnk ve hususi büreelerden verilen ve ay-

BORDROLAR 

gisi, madenler vergisi, veraset ve intikal HJZMET ERBABININ KAZANÇ lık miktarı 100 lirayı geçmiyen maaıı-
vergisi, ruhsat tezkereleri ve vergi kar- VERC1Sl lar için tenzilat miktan, 20 lira ve An-

Bilumum hakiki ve hük~t ~rıhıslar, 
hizmet erbabına bir ny zarhnda yaptık
ları bilumum tediyeleri, vergi miktarla
riyle ele nyrıca gösterilmek şartiyle resim 
üzerinde tanzim edilmiş ve müessesenin 

neterl, kanunl yollar (itiraz ve temyiz), Mükellefiyetin §Ümulü: kara §ehrinde ayda 60 lirayı geçmiyen 
tahsil hükümleri, müteferrik hükümler, Hı"zmet erbabına ve hu knnunun tat- bilumum iatihkaklara nit tenzilut mik-

alahiyetli ndnmı tarafından imzalanmış 
bir bordrodıı tesbit ederek bu bordroya 

-::.ı ertesi nyın 20 inci gÜnÜ alı:pmına kadar 
muvnkkat hükümler, mülhak hükümler, hı"katında onlıır ""ibi muamele gören mü- tarı ise 30 liradır.) 

<> bağlı oldui:"tl varidat idnresine vermeğe 
kanunun meriyet tarihi ve kanunu • tat- - d 1 ·· U k b kdleflere ait a§agt n yıızı ı maaş, ucret, 6 - mumi, mülha ve hususi Üt· mecburdurlar. Ecnebi parasiyle yapılan 
bik edecek vekaletler fasıllanndan iba- f ti h. b b 

istihkak ve sair men aa er ızmet er a ı çelerden verilen harcırahlarla bunlar ha- ödemeler, ,()deme gününün borsa rayicine 
rettir. kazıınç vergisine tabidir. rı'cı'nde k·lan mu""e.,•eselerden ven°len .. .,., ve ayniyat ise tediye gününün rayicine 

ı ıükümct, mucip sebepler liıyiha .. rda a -- Umumi bütçeye dahil veya mül- hakiki yol masrafları, ikamet ve seyahat göre kıymctlendirilerek bordrosu göste· 
vaıntasız vergilerimizi teşkil eden aıazi hak ve hususi bütçeli daire ve müessese
ve intikal vergisi kanunlarında, tarh, f lerle vilayet ve belediye bütçeleriyle ida
tahakkuk ve tahsil usullc;n, itiraz. temyiz• re edilen daire ve müesseselerden verile
müddet ve mercileri, birbirinden farklı cck maa§, tahsisat ücret, yevmiye, huzur 
hükümler halinde olmasının gerek mü- hakkı, aidat, ihkak zammı, tekaüt ve sair 
ketlefleri, ge_rek vergi memurlarını İş ve zat maaşlan ikramiye, ihbariye, tazmi
vazifelerinde tereddüt ve müşkülata dü- nat, mesken bedelleri, ve her hangi bir 
şürdüğün~ İşaret etmekte ve ,unlan söy-1

1 

unvan ile olursa olsun yapılmıı ve yapı
lemektedır: • lııcak hizmet mukabili bilumum tediye-

<- Mevzuatın seneden seneye art- ler: 
masından doğan yeni güçlüklerle karşı-! b - Ticari olmıran meslekler erbıı.
laşan bazı memleketlerde ve bu meyan-

1 
hından beyanname usuliyle vergiye ta

da F ransada bu vaziyete çare olmak bi olanların nezdinde ve siyasi fırkalar, 

iizere müteferrik kanunlan toplamak ve Halkevleri, hususi kanunlarla teşekkül 

müşterek hükümleri birleştirmek sure- t etmiıı umumi müesseseler, umumi men
tiyle bir (vergi kordu) (vergi kanun il faatlere hadim veya mesleki cemiyetler, 

mecmuası) tanzimi yoluna gidilmiştir. ve her nevi kulüplerde istihdam edilen 
Fransız mali mevzuatının hükümetçe veya onlara merbut olarak çalışanlarla 

tanzim edilecek kararnamelerle kod ha-I yevmiye suretiyle bile olsa yapılmış ve 
line getirilmesine salahiyet veren 19 34 yapılacak hizmet mukabili verilen bilu
tarihli kanun mucibince, Fransız büyük 1 mum Ücret, bedel, ve nakit ile kabili tem
inkılabından başlıyarak bir buçuk asra 11il her nevi menfaatler; 

yakın bir zaman içinde neşrolunan iki c - Şirket ve müesseselerin esas mu
yüzü mütecaviz vergi kanunları ve karar- kavelenameleri veya nizmanameleri ve
nameler doğrudan doğ~ya hükümelçe ya umumi heyet kararlan mucibince 
toplanarak l 9 34 senesinde ilk vasıtasız idare meclislerinde bulunanlara. hisse 
vergiler kodu vücuda getirilmiştir.:> senedi veya tahvilat mukabili olmaksızın 

Bu proje ile buhran ve muvnzene ver- verilen temettü ve ikramiyeler (mcsbuk 
gileri kazanç vergisi birleştirilmiş, tarh veya mahrum kalınacak bir hizmet mu
ve tahakkuka ait usullere ;mütecanis bir kabili verilecek tazminat dahil) nakit ile 
şekil verilmiş (kaza mercileri) ve ( tah- kabili teıusil her ·nevi menfaatler; 

silat) gibi m~terek hükümler, ayrı bi- d - Bina vergisi kanunu mucibince 
rer kısım halinde tedvin edilmiştir. • senelik iayriaafi iradr, 2000 liradan aşa
.. Kazanç vergisinin: A - Ticari ve sı- ğı olan mahallerde ticaret ve sanat ya
ri olmıyan iş ve me$lek erbabı ıeklinde panlann nezdinde ve nakil vsıtalannda 
üçe •ynlması scdüllü vergiler esasları- ücretle çalışanlara vaki tediyeler. 
na göre, menşeleri ayrı olan bu üç nevi Yukarıda sayılan daire ve müessese
kazancın ayrı birer teklif zümresi "eklin- lerle hakiki ve hükmi ~alusların ecnebi 
c)e mütalaa "Ye tedvini lüzumundıın il.eri memleketlerde daimi ve muvakknt ola
çelmektedir. Hizmet erbabı. ayrı bir tek- rnk istihdam eyedikleri şahıslara ve ec
lif 2ümresi haline getirilirken bunların nebi memleketteki müesseselerin Türki
ücretleri üzerine mevzu üç vergi; kazanç }·ede daimi ve muvakkat olarak istih
buhran, muvaze,ne vergileri birleştirilerek dam ettikleri kimselere yapılan tediyeler 
kazanç namı altında tek bir vergiye çev- de vergiye tabi olacaklardır. 
rilmiş ve tevhit neticesinde diğer züm- ISTlSNALAR 
rclf:,re nazaı:an mükellefiyet derece ve 
iıJ beti daha bariz bir ,şek.il alan bu mü
kellefiyet derece ve nisl.>etlerini tedricen 
makul ve adil bir hadde indirmek zaru
reti hissedilmiıı ve 19 38 seneşinde mu
vazene vergisinde onda iki derecesinde 
bir tenzil yapıldığı göz önüne alınarak 
1939 mali yılından başlamak üzere dört 
senede tahakkuk ettirilecek bir tahfif 
programı kabul olunmuştur. 

Bu tevhit ve tanzim sırasında tatbi
katın gösterdiği ihtiyaçlar dikkate alına· 

Aşağıdakiler bu vergiden müstesna
dır: 

1 - l'v1nhnlli hükümetin müsaadesiyle 
milli ve bt'yndmilel mahiyette açılan pa
nayır ve sergilerde çalıştırılan memur ve 
müstahdem ve işçilere yapılan bilumum 
tediyeler (istisna bir ay için muteberdir. 
Ecnebi tebaanın bu haktan istifade eyle
mesi mensup oldukları devlelle Türkiye 
arasında mütekabiliyet esasının cari ol
masına hnğlıdır.) 

2 - Bağcılar, bahçıvanlar, :ziraat is-

yevmiyel~ri, tedavi ve ölüm yardımları, 
(umumi ve hususi bütçeli daireler hari
cinde kalan hakiki ve hükmi §ahıslar ta
rafından verilen ikamet ve seyahat yev
miyeleri muadil maatlı devlet memurla
rına verilenleri geçerse fazlası vergiye 
lubi olacaktır. Kezalik bu müesseseler 
tarahndan verilen tedavi masraflarının 
doktor ve hastane faturalariyle tevsiki 
tarttır.) 

7 - Kanun ve nizamnamelere göre 
veya her hangi bir uzvun eakatlanma

sına mukabil veya mahkeme karariyJe 
hizmet mukabili olmaksızın verilen taz
minatlar, ikramiyeler ve para mükafat~ 
lan ve askeri malwlere verilen terfi 
znmları yangın, hayat ve maluliyet si· 
gorta tazminatları ile yemek ve hayvan 
yem bedelleri ve bu mahiyetteki ödeme• 
ler; 

8 - 1 ler nevi atış, uçuş, dalış, yanş. 

güre§, koşu, spor, müsabaka ve teşvik 

ve ikramiyeleri, kanun mucibince su• 
baylara verilen' ikramiyeler: 

9 - Türkiyede bulunan bir müesse· 
seye mensup olup daimi surette ecnebi 
memlekette çalış~m memur ve müstah· 
demler çalıştığı memlekette vergiye tabi 
tutulduğu ispat edilmek şartiyle) ; 

l O - Devletler arasında cari tca~ül
lerc ve hukuku düvel kaidelerine göre, 
sefirler, mümessi1ler, konsoloslarla mai
yetind.c çalıp.n ecnebi memurlar ve 

müstahdeınler ve. Türkind~ resmi. bir 
vazifeye tayin edilen. ecnebt devlet me
murları (mütekabiliyet §artiyle ve bu 
eıfatlarından dolayı). 

rilecektir. Dorsada kote olmıyan ecnebi 
paralarının rayici her altı ayda bir, Ma
liye vekaletince tanzim ve ilan edilecek· 
tir. 

Nakit ve temsüi lcabil olan her nevi 
menfaatlerde bunların temin olunduğu 
tarihteki kıymetlerine göre bordroya ko
nulacaktır. 

Nafıa i~leri teahhütlerinde bulunan· 
larla, muayyen mevsiinlerCle fazla işçi 

kulltınan müess~eler keza f;{airni suret
te kullandıkları işçilerin, vasatisi ayda 
200 zü geçen müesseseler yalnız işçi

lere ödedikleri para yekununu, işçi ade
dini muhtevi muhtasar bir bordro vere· 
bileceklerdir. Bu takdirde istihkak sa-
hiplerinin imza veya mühürlerini havi 
bordroların alakah memur ve mütahas-
sıslar tarafından istenildiğinde gösteril-
mesi mecburidir. 

ARTJSTLERIN MOKELLEFIYETl 
Yerli artistler: Bir defaya mahsus olııı 

dahi, yaptıkları sanat dolayısiyle, yerli 
artistlere, şnrkı aöyliyen ve çalgı çalan
lnra verilen paralar ve bunlara ait vergi 
miktarları çalı,tıklan müessesenin müs
tt.hdemlcrine ait birer bordro gösteril
mek lazımdır. Artistlerin gündelikleri. 
nüfusu, 20.000 ne kadar olan yerlerde 
'ki liradan. yirmi binden el1i bine kadar 
olan ş11hir ve kasabalarda üç lirad~n. 
bundan yukan olan yerlerde dört lira
:lan qağı aöıterilemiyecektir. 

Şarkı eöyliyenlerin ve çalgı .~alanla

-ın gündelikleri çalıştıkları mahallin nü
rusuna göre artistler için gösterilen gün
Jeliğin üçte birinden aşağı olamıyacıı.k-

Hizmet erbabına ait vergiler, iatih· tır, 

kaklar tediye edilirken tevkif edilecek ECNEBi ARTJSTLER 
ve istihdarn edenler tarafından ödene· Ecnebi memleketlerden gelen ve bi

etle girilmesi mutat olan yerlerde çalı

KANUNl MOKEU..EFlYET • '}an sanatkô.rların temsil ve her nevi oyun 
cektir. 

Hizmet erbabına ait veTgiler tediye heyetlerinin hangi mahalde çalışmaya 
edilirken tevkif edilecek ve istihdam ba~lıyacaklarının bunları çalıştıranlar ta· 
edenler tarafından ödenecektir. -rafından, sanatkarlar kendi hesaplarına 

Hizmet erbabına nit vergiler tediye· ;aTı§ıyorlarsa heyeti idare edenler, bun
nin yapıldığı nahnldeki varidat idare· 1ar da yoksa, bizzat temsil veya oyun 
lerince tarholunacaktır. Tediye ecnebi -:>yıııyanlnr tarafından en geç bir gÜn 
memlekette yarılmakta ise, paranın gön- "Vve] alUknlı varidat dairesine yazı ile 
derildiği mahal varidat idaresi vergiye bildireceklerdir. 

tarhedecektir. VERCt öDEMEKLE MOKELLEF 
Bir daire ve müessese, memur ve OLANLAR 

müstahdemlerini muvakkaten tabi ol- Hariçten gelen santakarlarla temsil ve 
duğu varidat tahakkuk memurluğu mm- her nevi oyun heyetlerini çalıotıranlar bi
tnknsı haricinde istihdam eylediği ve is- let bedelleri veya bunlara verdikleri üc
tihdam mahallinin de teokilat ve 9ubesi ret üzerinden l 98 inci maddenin hü
bulunmadıiı takdirde bu memur ve müs- kümleri dairesinde hesaplanacak verııiyi 

mükelleflere rücu hakkı mahfuz kalmak 
üzere ödeJJ'lekLc" nıükelleftirler. Bu mü
kellefler bilet kullanmazlarsa her oyun· 
da, temsil, JnÜsamere veya korm:r dev• 
resi için sanat icra ettikleri mahallerin 
iki lira bilet .üzerinden ve bir misli zam
la vergi alınacaktır. Bilet kullanıldığı 
takdirde alınan duhuliye bedeli miktarın
da veya hiç bilet verilmemesi veya satılan 
biletler mü~teriden alınnrak yeniden sa
tışa çıkanlması hallerinde verilmiyen ve
ya mükerrer satılan biletler için bilet ba
tına aluiauk vergi on misli olarak tarh

olunacaktır. 

yekunu 100 lirayı geçmiyen maaf 
yalnız 2 O lirası ve 160 lirayı gcçıı>İf 
bilumum iıtihkakaların on he§ lirası~ 
giden muaf olacaktır. 

Yerli aanatkarlarla. yevmiyeli iJ' 
rin bir ay çalı malan halinde alclıkl' 
gündeliğe iÖte hesaben aylıkları bul~ 
rak 2 O liradan muafiyet haddi bu t11~ 
bulunacnk aylığa niabet edilerek ışS 
olunacaktır. 

Umumi, mülhak ve hususi bütçeli 
idare edilen daire ve müeaseselordcO ~ 
kaüt m D§ı alanlardan serek bu da~~~ 

· Yabancı memleketlerde bulunan bir müeaacaclerde, gerek bunlar han~ 
müesseseye bağlı olup ta Türkiyede ça- kalan bilumum hakiki ve hükmi r .. 
lışan hizmet erbabının istihkaklan, çalış- hır nezdinde çalışanlann tek üt # 
tıkları müessese tarafından aylık bordro- kaklan muafiyet hükmünün tatb~•'* 
ya dereolunacaktır. da ayn ayn dikkate alınacaktır. 

VERCININ NISBETI 

Hizmet erbabının vergileri, aşağıdaki 
nisbct üzerinden hesnp edilecektir: 

1 - Umumt. mülhak ve huıuei büt
çelerle idare edilen daire ve mücsses.
lerde yapılan tediyelerle devamlı hizmet 
kabul eden ıerbeat meslekler erbabı ha-

riç olmak üzere istihkaklarının tediyesi 
sırasında kesilmesi lazımgelen mükellef-
lerin vergileri .ile idare ıneclialerinin reis 
ve azalarının huzur hııklariyle bunlara 

hisse senedi ve tahvilat mukabili olmak-
.sızın verilen temettü hisseleri veya intifa 
hisseleri. temettü ve ikramiyeleri ve mu
rakiplere verilen ücret ve aidabn kazanç 
vergileri: 

200 liraya kadar kısım için yüzde 14, 
201 - 400 liraya kadar olan kısım için 

yüzde 16, 
400 liradan yukamı için yüzde 18. 

Umumi, mülhak ve hususi bütçeı' 
idare edilen daire ve mücsaeaclerd~ 
dıklan maaı, 1 00 lirayı aeı;meklo ..J 

ber ayrıca ücretli vazjfelerde dc:rl'lf' 
tahdem bulunanların maaı ve üe 
yekunu 1 00 füayı geçmediği tak~ 
mecmuu için yalnız 20 lirası, v• f 
lirayı geçmediği t kdirde mecmuu 

yalnız on he§ lirası vergiden muaf c' 
lncaktır. 

Ecnebi memleketlerden gelen ; 
ve her nevi temsil ve oyun heyeti~ 
vergileri göy)e olacaktır: 

Biletle girilen ve içinde konsoıtı~ 
yapılan yerlerde çalı~tıklan takdircle 

\anılacak duhuliye biletlerinin 111~~ 
bulunduğu meblağı tamamı Uzet19"' 
yüzde 6 nil!betinde; 

il - Biletle girilen ve içinde kO: 
masyon yapılan yerlerde çalı~tıklıı~ 

U _Yukarıdaki fıkrada yazılan daire dirde aldıklnn ücretin yüzde J 2 si 
tinde; ve müessese haricinde kalan bilumum 

hakiki ve hükmi· oahııların nezdinde ça
Iıoanlara yapılan tediyelerde: 

200 liraya kadar kısımlar için yüzde 
16, , 

2 O 1 liraya kadar olanlar için yüzde 

ıs. 

400 liradan yukarı için yüzde 20. 
(Tekaüt ve sihhiy~ aidatı gibi bir ka-

nuna veya nizamname hükmune istina
den yapılan tevkifat hariçtir.) 

Ill - Bina vergisi kanunu mucibince 
senelik gayri safi iradı 2000 Jirııdan aşa
ğı olan mahallerde ticaret ve sanat ya
panlann nezdinde çalı~anlardo.n: 

a - Muhasip, katip ve veznedarlar 
gündelik gayri safi kazançlarının yirmi 
misli: 

b - Tezgantar1ar giindelik gayri safi 
kazançlarının on misli; 

c - Bunların haricinde kalan müstah 
demler gündelik gayrisafi kazançia:ının 
on misli : 

Üzerinden hesap ve taayyün ettirile
cektir. Bunlara ait vergiler, iki taklıitte 

alınarak kendilerine seyyarlar sibi Vet· 
gi karnesi verilecektir. 

IV - Umumi, mülhak ve hususi büt
çelerden verilen mesken bedellerinin ta
mamı ile l 9 31 senesinde mevcut diğer 
mesken bedellerinin otuz liraya kudat 

olan kııımı, İçin yüzde on, nisb~ti üzerin· 
den hesap olunacaktır. ( 30 liradan f nz.
lıısı ikinci fıkrada yazılı nisbete tabi ola-

caktır. r.~:ilhak ve huaust bütçelerden 
verilen mesken tazminatı, umumi büt
çeden muadil aaşlı, memurlara '\'en1en
lerden fazlası ve eğer bütçelerden mc.cı
ken tazminatı alanların maaı ve ücreti 
devlet memurlarına verilen aze.mi mık
tan geçerse bu takdirde mesken tazmi
natının 60 lirııdan fazlası, birinci fıkra 

mucibince vergiye tubi tutulacaktır. 

ili - Biletle girilmekle beraber ~ 
de konsomasyon yapılan yerlerde J 
anlardan alınacak yüzde 6 dan b 
aldıklan ücretin yüzde l 2 si nisbetıı' 
hesaplanacaktır. 

VERCILERtN TEVKiF ~E TE.Dl~~ 
Hizmet erbabına ait hordrolııt• ; 

kellefi~ ticart defterlerinin ve eııİJ 
katarının tetkik suretiyle enğlanıı .Ji 

Bordrolar mahalli maliye müfettlf 

kontrol memurlan, hesap mütebB~J 
alakalı tahakkuk memurları taraW 
.etkik edilecektir. 

Tetkik neticesinde bazı meıtıııf 
müstahdemlerin yahut, bunlara ve~ 
paralardıın bir kısmının bordrolıırf 
nulmaması gibi bir ı:aklamıı göriilii~ 
suretle saklanılmı~ olan vergiler 
noksan için ikmalen Wlrholunıuı <' 

" birinci defasında iki kat, tekerriitil 
linde de beıı kat olıırak almacakur· 

Bordroların vaktinde verilmeıtıefİ 
ya bu bordrolann müstenidatı olııj 
terlerin ve vesikaların gösterilmelll if' 
linde hizmet erbabına yapılan tecl 
resen takdir olunacaktır. Bu sureti~ 
dir olunacak matrah üzerinden J4 
edilecek vergi, bordrolara müst ~ 
tarbedilen vergilerden faxla ise fa 
kat olarak alınacaktır. 

Hizmet erbabına alt aylık borcl~ 
nt vaktinde venniyenler hakkındı:ı ~ 
sen tayin olunan matrahlardan ııl<' 
aylık vergi yüzde 1 O zamla tarh 

bştıranlara tebliğ olunacaktır~ 

~~~~~~---::._/ 

K"ralık hanele~ 
Şehir gazinosu arkasında ~e 

0 
Bayar bulvarı üzerinde baJl>' ~ 
hava gazı elektrik teaisatııt1 e' 

MUHTELiF TEDIYELER konforlu 7, 6, 5, 3 odalı dört 
Muhtelif tediyelerde vergi niııbeti, her ralıktır. iı '1 

tediye miktan ayn ayn nazarı dikkate lhtiyaci olanlann gueteJ11 
alınmak suretiyle tayin olunacaktır. rehanesine müracaatleri. __/, 

Umumi, mülhak ve hUŞust bütçeler- -----------~ 
den yapılan tediyelcrde muhtelif cihet- ------------



Ege Liki maçlarında 
Aydın - lzmir berabere kalınca 

Ege Liki şampiyonu anlaşılamadı 
Muğla Lik "üçüncüsü., Denizli dördüncü, Manisa beşinci oldular 

Aydın - lzrnir gelecek hafta yine karşılaşacak 

1 Piyango 
--=·---

- BMTARAFI 11NCJ SAHtFEDE-
31565 6808 23992 8380 23097 
11120 34342 6391 5013 

100 URA KAZANANLAR 
15757 18909 6397 3120 1272 
38814 27957 37332 1431 20177 
22305 14160 8920 4419 33635 
39729 5651 37313 19227 2495 
15740 22534 19551 8723 24052 
23593 39521 24757 19822 13485 
31041 35633 420 3919 12193 

1167 24195 27896 27376 31332 
20718 31332 8698 9656 17499 
2454 35179 

Ege liki maçlannın aon haftası mü· 
~etiyle bu maçlara iıtirak eden 
~ydın • Denizli - Mania • Muğla ve iz. 
mir bölıeleri ıporculan pazar günü 
ıehrimizde toplanmlf bulunuyorlardı. Vali, B. Reşat Leblebicioğlu ve bir sporcu nutuk söyliyorlar... . 

Buna mukabil Doğanspor da en kuv- İstanbul ve tzmirden ıonra en kuvvetli 

50 URA KAZANANLAR. 
4702 27 22 20797 29580 
8229 18791 35980 7146 31409 
7265 4924 31767 11557 14416 

ÇELENK MERAStMl 
Pazar günü aabahı aaat onda bet böl

ıcnin aençleri Cümhuriyet meydanında 
toplandılar. Bölge ikinci başkanı B. Re· 
~t Leblebici Eııeli gençlere hoş geldiniz 
tJedi. Gençler hep birden lııtiklal marıı· 
İu eöylediler. Atatürk heykeline, Büyük 
~f e ıonauz bağhlık.lannı göıteren teza
hüratla bir tükran buketi koydular. 

vetli kadrosuyle Mahmut, Fethi, Reşat, takım bugün Aydındadır. 
Sait, Macit, Jrfan, Abbas, Muzaffer, Fu· Hiç ıüphe yoktur ki Aydm)Jar ıpo~ 
at, Sabriden teıekkül etmiı bulunuyor· cu valilerinin büyük yardımlan ve hi-

mayeleri altında çok çalıııyorlar. (Ege du. 
Hakem Erattı. liki) ise Egelilerin milli kümesi olduğu 

26471 366 20834 35962 
10000 URAUK BOYOK 

MOKAFAT 

Oyun umulduğu gibi çok ecri başladı. içindir ki bu çalııma devam edecektir .. 
Aydın çok atak oynıyordu. Beş dakika Jzmirliler kendi aahalarında böyle ken• 
kadar Doğ:mııporu tazyik ettiler. Top di en kuvvetli takımlariyle bq bap çar .. 

8643 906 5524 4901 11444 
9056 165 5086 846 10386 

34374 12153 3692 21644 22088 
18116 38938 29434 31462 35467 
17530 13649 37581 23149 38034 
26948 16290 12509 2469 22958 
20006 37740 34927 26105 33439 
24738 2373 5865 603 5771 
t 0000 Liralık mükafat 29848 Nu .. 
meraya isabet etmiftir. 

SAHADAKt MERASiM 
' Daha aaat 14 te 11tnddaki tribünler 
4lolmağa baılamıştı. Seyircilerin çoğunu, 
\Aydın, Nazilli, Muğla, Denizli, Manisa 
ve Sökeden gelen ıpor meraklılan teş
kil ediyordu. Localarda Jzmir ve Aydın 
'valileri yer almıılardı. 

Merasime 14.30 da baılandı. Bütün 
takımlar ohaya dizildi. Askeri bando 
lıtik.lal marıını çaldı. Aydın takımından 
bir sporcu Ege )ikinin faydalarından 

, bahsederek gençliğin memnuniyet ve ae· 
"Vincini izhar ve bunu tertip edenlere bü· 
tün Egeli aporcular namına teıckkür et
ti. Bunun üzerine valimiz B. Fazlı Güleç 
localanndan çıkarak sahaya takımların 
5nüne kadar gittiler. Uzun uzun alkı,Ia-

Atatürk heykeli önünde merasim 
met, Osman, Salih, Sadık, Şidan, Hami, Manisalılar beşinci golden 11onra ilk 
Cudi, Hüınü, lsmail. gollerini atabilmi,lerdir. Dokuzuncu 

Jzmirlilerin söylediklerine bakılırsa bu golden sonra da ikinci golü.. Eğer mu. 
takım Denizlinin timdiye kadarki maç- hacim hatlarında Muğlanın Sezaisi, De
larda çıkardığı takımların en kuvvetlisi- nizlinin Hamisi gibi oyuncu olsaydı De
dir. nizlilerin bu sıradaki gevşcldiklerinden 

()yunun ilk dakikalan her iki tarafta istifade ederek gollerin ıayısını dörde, 
heyecanda olduğu için sönük ve ruh~uz beşe kndt.r r,ıkarabilirlcrdi. 

henüz Aydın kalecisine gelmemişti. Ni
hayet 11ltırıcı dakikada oyunu Aydın sa• 
ha•ına n:-l;lcdebilen Doğanspor tehlike· 
li hücumlnr ynpmağa ba~lndı. Aydın ka
leııi sıkı~tı. Penaltılık bir hareket oldu .. 
Hnkem çıılmndı. Eaknt bir dakika ıonra 
muhakkak bir gol yapmak vaziyetine gi· 

ren .Snbri O!'l sekizin içinde çelme taka
rak d iişürülünce hakem Aydın aleyhine 
pennltıyı verdi. Bu penaltının çok kıy
metli bir fırs:ıt olduğu, oyunun cereyanı 
ve neticesi üzerinde en büyük rolü oy
nıyacağı çok geçmeden belli oldu. Çün· 
kü Reşadın çektiği penaltıyı ~ydın ka
lecisi Fikret gol yaptırtmayınca Aydın
lılar kuvvci maneviyeleri sarsılmadan 
oyuna devam ettiler. Doğansporlulann 

Stadda geçid resmi Stadda gc .d resmi 
nan bir mukabelede bulundular. Ege geçti. Görünüte aldananlar iki tarafın AYDIN - 1ZMIR MAÇI fırsat üzerine fınınt kaçırmakta devam 
)ikinin çok yerinde ve lhtiyath bir it ol· da muhacim hatlannda gol çıkaracak Sıra günün Ye bütün Ege Likinin en_ etmeleri ise bütün Lütün açılmalarına ve 
(luğunu, Ege Likini birbirine daha ziya· oyuncu yoktur, diyorlardı. mühim ve merakla beklenen karşılaş· muvaffakıyetli bir oyun tutturmalarına 
tae yakınlaıtmnuı ve ıevdirmeşi, futbol Bu görünüt 2 1 inci dakikada Denizli-ı ma,ına gclmi'ltİ , Sahaya evvela seri ve yardım etti. Maçtan evvel az bir farkla 
1

bbiliyetlerinln artması cihetinden de den Cudinin ilk golü yapmasiyle sar- canlı bir fırlayışla Aydınlılar çıktılar. yenilmeği kabul etmi' görünen Aydın· 
bu maçlann ıenede bir değil hattl altı ııldı. Çünkü bunu müteakip her be, da-ı Halkı selamladılar. Uzun uzun alkı2lan· hlar yava, ynvnş ümitlendiler ve artık 
ayda bir yapılmuı icap ettiiini ııöyledi. itikada Depizli bir gol atarak deVTeyİ dılar, alkışlar Doğansporlulann tribün- yenilmeleri güçleşmişti. Taraftarları v da 

Bundan sonra bando muzika önde ve çoktu. Mütemadi bir teıvik ve teşci uğul-
takımlar 11ruiyle Aydın, Denizli, Mani- tusu içinde çok güzel, •eri, canlı ve 
•a, Muila ve lzmir olduğu halde tribü- ahenktar bir oyun oynıyorlardı. Diyebi· 

f 
rıün önUnden muntazam yürüyüşle geçti- liriz ki milli küme maçları bile bu derece 
ler Ye allı:11Jandılar. heyecanlı, aeri, canlı ve ahenktar o}ma-

MAÇLAR BAŞLIYOR mı§tır. 
Tam formunu bulmuş olan Doğan· 

Cumarteei günü yapılan Muğla • Mani· 
.. maçından ıonra geriye iki maç k.al-

1 mışb. Denizli - Manita ve Aydın ~ lmir 
\ fuar maç~arı dolayısiyle Manisal_ılar iki 
ıünde ilu maç yapmak mecbunyetinde 

kalmıılardı. 
Ege }ikinin ilk haftasında Aydın takı· 

mı karııaında Manisayı görenler bu ta· 

hının üçüncülüğü alacağını ve Aydın ile 
Jzmirin birinci ve ikinciliği paylapcak.· 
lannı, Muilanın dördüncü ve Denizlinin 
bqinci olabileceklerini tahmin etmitler
di. Vaziyet bu kanaati geçen cumartesi· 
ye kadar muhafaza ederek geçti. Anc:ak 
cumartesi günkü maçtan aonradır ki va
ziyet değifti. Maniaalılan 5 • 1 yenen 
Muila üçüncülüiü aldı.. Şimdi puan 
puana gelen Denizli ve Maniaa bugünkü 

Çeletıkler konurken 
-4 - O galip bitirdiği gibi ikinci devrede lerin albndan sahaya çık.ııı ile kesilmi
bu muvaffaluyetlerinde devam ederelr. yerek devam etti. Fotoiraflar çekildi. .. 
ııollerin Myıaını dokuza çıkardı. Ve Ege Takımlar yerlerini aldıiJ zaman Aydm· 
Lik.inin ıol rekorunu elde etti. Bu neti· ldann rüzgln ve güne,i arkalarına aldık
c:e Maniaaldann Eae Lllr.andeki pnıızlık- lan görüldU. 
lannın en ıon ve en acı tecellisi olarak Aydın takımı Fikret, Ulvi, Ragıp, la-

spor takımının oyununa ayni oyunla 
mukabele eden Aydın takımını şimdi bü
tün lzmirliler takdirle seyrediyor ve al
kı,lıyorlardı. 

Şu da var ki Doğanspor muhacim 
hattı bugün bozuk oynıyor ve kale önün· 
de beceriksiz kalıyordu. 

lıte oyun bu cereyanı takip ederken 
golsüz ve berabere bitti. 

Şurasını ıöylemek lazım gelir ki eğer 
Aydın takımının muhacim hattında Sait 
veya Fuat derecesinde oyuncular olsay
dı Doğansporu yenmek ve milli küme 
takımları dereeeıinde olduklannı tasdik 
ettirmek mümkün olacakh. 

llk defa olarak bu derece kuvvetli bir 
Aydın takımı lzrnir atadmda görünmüı
tür. Bu takım bugünkü vaziyetle lzmİ· 

Ege likine işti rak eden takımlar 
kargılnşmnlnriyle dördüncüliik ile sonun· ~österilebilir. Takımın bir gün evvel maç 

Aydın muhteliti • 
mail , Nurullah, Hüsnü, Ali, Turgut, Zih· rin birinci sınıf üç takımı arasında yerala-

cuyu paylaşnc.nklardı. yapmasının da bu mağlubiyette tesiri 
DENiZLi - MANiSA MAÇI vardır. Fakat en mühim ıt:bep takım 

ni, Osman, Sungurdan müteşekkildi. bilir. Ve eğer söylendiği gibi Adana, 
Takımdaki kıymetli elemanlar ara- Konya ve Ankaraya kadnr uzanan bir 

sında lzmirlilerin pek iyi tanıdıkları ceyahat yaparlarsa kuvvetlerini o taraf
Nurullah, Zihni, lsmail ve Fikret gibi )ara da tasdik ettireceklerdir. 

pışabileeek komıu bir tnlum gördükçe 
Egeli olmak ııfatiyle de sevineceklerdir. 
l~te Ege illi bize böylece ilk faidesini 
Aydından, lzmir takımları kadar kuv
vetli bir takım vermekle meydana çıkar
dı. Ege Liki sayesindedir ki ilk defa ola
rak Muğlalılar sııhalannda bir Jzmir ta
kımı görmüıler, lzmir ıtadında maç yap
mışlar ve bir Denizli takımı da lzmir 
sahasında 9 gol atarak Likin gol reko· 
runu yapmak imkanını elde etıniılenlir. 

lzmir - Aydın takımları gol1JU% yani 
sıfır sıfıra berabere kaldıktan için gele
cek pazar gÜnÜ Alsanc:ak ıtadında tek
rar karşılaşacaklardır. Kazanan takıma 
kupayı valimiz verecektir. 

M.AUORAL 

Kaçak balık 
avlı yanlar 

Çeşmede, Goni adası civannda (Pa~ 
raskevi) motörile balık avlamakta olan 
Yani, Yorgi ve Disafiyas adlarında l\~ 

Yunanli yakalanın~, avladıkları balık
larla birlikte Çeşme müddeiumumiliğine 
teslim edilmiştir. 

Seferihisarlılar kurtuluş 
kutluladılar •• •• •'-gun unu 

Seferihisar 12 (Hususi) - Seferihisar, içden gelen tezahüratla k.arJılandılar vt 
kurtuluşunun on alt.mcı yıl dönllmilnU alkışlandılar. 
coşkun tezahilrat ve heyecanla kutladı. Resmi geçidi müteakip öğretmen Safa 
Şehir bir gün evvelinden bayraklarımız- Sunay halk kUrsilsUne çıkarak kurtulU§ 
la stislcnmişti. Halk ekseriyetinin taşra- hatıralarını canlandıran hitabeleri .silrek· 
da bulunmasına rağmen her kes bu kur- ll alkışlarla karşılandı. 
tutuş bayramını bir daha görmek, ve ge
çen hatıraları canlandırmak için 10 ey
lulde evlerine gelmiş bulunuyorlardı. 

lşi olupta bir gün evvel gclmiyenler 
daha gün doğmadan arabalarla şehre 
akın etmcğc başlamışlardır. Tören öğle
den sonra başlıyacaktı. Saat 14 e kadar 
bütün yerler işgal edilmi~ bulunuyordu. 

Bunu takiben mUlkiye mezunlarından 
değerli hatip bay Ismailin bu günün bü-

yüklilğilnil, ve geçen anların hatıralarını 
hitabelcrinde zikretmiş ve alkışlanmış

tır. Bununla beraber (kurtuluş) başlığı 
altında şiiri de çok beyenilmiştir 

Bundan sonra iki liseli öğrencilerin 

hitabeleri sürekli alkışlarla karşılanm~ 
ve törene ııon verilmiştir. Tören yerin· 

de bulunan subay, memurin ve halktan 

Kutlama heyetinin tanzim ettiği program 
mucibince törene tam sa.at 15 de başlan
dı Ordunun gireceğini haber veren ilk 
afu büyük bir süratle cümhuriyet mey- baz.ılan belediye aalonunda t.ebriklerde 

danma geldi. Bu ge~ halkın tezahUra- bulunnıuJ ve kendierine ıerbet ikram 

tma vesile oldu. Biraz aonra atlı bir au- edilmiştir. 
bay gelerek askeri mahfele hayratı çek- . Bir tarafdan halkevi bandosunun, dl
ti. Bu tören otomobillerin ve fabrik.ala- ler tarafdan belediye tarafından getiri
nn dUdilklerile karşılandı. F.n nihayet Jeı:ı, davul, zuma ve ince 11&1 takimı bal
Türk ulusunun göğsünU iftiharla ka- kı muhtelif yerlerde etlendimıi§'Ür. Ge
bartan çelik ordu görilnmele başladı. ce de ayni yerlerde muhtelif eğlenceler 
Halkevi bandosunun temposuna uyarak tertip edilmi§, ve halk sabahlara kadar 
sert adımlarla ilerleyen Mehmetçikler eğlenıniştir. 

Gürbüz cocuk 
t mu sa bakası 

Hakem küçük Mustafa idi. Manisa ta· içerisindeki ahenksizlik, ve takımın faz. 
kımı bugün evvelki kadrosunda az deği· la sertliğe kaçan oyun tarzının bitaraf ve 
tiklik yapmıştı. Denizliler ise şu kadro ince görüılü hakemlerin idareıindek.i 
ile ıörünmüılerdi : Fehmi, Ya§Ar, Hik- maçlarda netice vermemesidir. 

lzmir muhtelitinde yer almıı oyuncular Aydın takımı Adana ve Konyanın 
Cumartesi ak§amı Fuar gazinosunda Çocuk Esirgeme Kunnnu tarafından bi? 

çocuk balosu ııcrilmi§ ve bu baloda lzmirin gürbiiz çocııklan seçilmiştir. Rcrnıi· 
mi.ı bu ÇOC1'klar mii3abakanndan bir intibadır. muhtelit tak.ımlannı )'enebilir. Ankara, 
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Fra. sa ta 
kördüğüm nok 

Hülasa - -w En ~~etli _de!ll bunun ~~ı 
• o1dugunu sızın aoyliyememenizdır. 

Dijoa •e ciwumm d .. be,i oı.. B • ____ , ı __ .:ı __ ı..~ d...öıı 
. enı R:llClel' "f'e .eneıcıucnıJCn -e--

kont dö Brevan ba Cl'9...,.t. •iM ta- • L _ '- __ • • inde tuttu-
---~ L--! • muma aıt esrar naocn ıç 

&osunda 27 ~enu.:n ..,.,.~ l nuz. Bu adamlar benim krala bcnze-
bir inaiva ba~ab ~dır. Ba ' diğimi .öylemeden önce ve çok ev
inziva yüzinden pn9 kammı ıenç velleri sizin odamzda on dördüncü 
Yatmdla ve )obllla döfeiİDde top- Luinin boy resmini görmiif ve onun
raia ·~tir. Yetifmit km S~- la olan benzerliğim daha o zaman 
anı da bir ma1111ıtıra ıönderip ka- dikkatimi çckmiftİ. Daha ıonra bü-
pamı~tir. tün muhite benimle kim görüşecek 
Kontmı ,.tosunda cMonseoyör ve beni kim görecek olursa derhal 
Lui» admda bir delikanlı vardır ki öldürüleceğini bildirdiniz. Netekim 
ha~ doğup bir esrarla çevrili- biraz evvel bu alcakca kararı tatbik 

dir. bile edecektiniz. BütÜn bunlar sizin 
.Anasını babasını bil~.~u de~· vahi, boş dediğiniz sebeplerin en 
kanlı Fransa tahtında bWtumet su· ı kuvvetli vesikaları dea.iller mi} Ma
ren kre.' ,,n dördüncü Luinin kar· amafih hakkınız var. Bunlar kafi der 
deşidir. B~u k~t ~ö Brev~n. ~İ· ğil. Elimde maddi, yazılı bir vesi m 
Jiyor ve kimscnm bılmemesı IÇl!l lazam. Bu vesika i~e sizde mevcut
yirmi yedi scnedenberi mütemadi· tur. Onu her ne bahasına olursa ol
yen ve sıkı tedbaler alıyor. Şiıtodn sun istiyorum. Mösyö Lö ı~ont .. Bu 
vekilharçlık vazifesini gören dul vesikayı bana kendi rizanızla verin. 
ın:ıd:un Janın cenç k1zı tvon Mon· _ Asla ... Asla .. Çünkü onu size 
senyör Lıriyi seviyor. Halbuki gen; verecek olursam vermiş olduğum 
kın yine !llloda bulanan i3renç asilzade. sözünde durmamıs olurum. 
bir mabliık.. Cüce Gniafon da sev- _ Mösyö Lö Kont .. Birkaç saat 
mckte yüz bulamadığı için de genç evvel saraya mensup bir postacı ge
kızdan intikam almak istemektedir. lerek size bir zarf vermişti. Bu zar-
0 gün, kootun kızı Suzan manasbr- fın muhteviyatını okurken yüzünüz
dan çıkanlıp ıatoya setirilecektir. de hasıl olan üzüntü alametlerinden 
Suzan, Momenyör Lui ile ilk ço· onun ne kadar mühim olduğunu sez
cukl~ hayabnı be:aber .Y~1' "!e miştim. Bu mektubu okumak Uıtiyo
belki de Monsenyor Lumm kalbin· rum ve size tekrar ediyorum, onu 
de bir yer tutmuıtur. lıte Cüce Gni- verin bana ... 
afon bundan iı~!:lde ediyor. Ma· Kont, gayri ihtiyari elini cep ta-
nastırdan çıkardan Sazanı fatoya rafına ~ötürerek cevap verdi : 
gelirken kaçırmak için bir plan ha· _ Asla ... 
zırlandığmı haber alıyor. Sözde F ariboL. Kontun bu hareketini 
genç km kurtarmak için del~ gözünden kaçırmamıştı. 

Nakleden 
ı ak.§ıım bir papasla konuımalıyım. Sara
yın papas& değil.. Batlı ve her hangi 

bir papas.. Paris kili.eelerinden veya ma· 
nasbrlanndan her hangi birinin bir papa· Orbay Kemaleclcln! Şükrü 
e&.. Bunu bana een bulacaksın süt niaıe.. 

- Valide kraliçe... raber resmi ziyafetlerde bile kendini göa- - Fakat madam ben ne Pariai bili· 
Moneenyör Luinin de, dudaldanndan terirken ihmal edil.mit olan genç kraliçe rim ne de Pariate papas tanınnı. Şehre 

tu kelimeler döküldü: Mari Terez de, amiral Dukesnın hedi- çıkarsam yollarda kendimi kaybederim. 
- Annem. .. Anneciğim.. yesi olan zenci Nabonun aoytanlıldan - Sokakta geçenlere eorarsın. Hay· 
Bu ani ıaşkmlıktan istifade eden kont ile kendini avutmaia çal1.Jıyordu. di vakıt kaybetme.. Sana yalvarıyorum. 

bir hamlede delikanlının üzerine atıldı, Luvr sarayının yakınında. evvelce Bak.. Karşıdaki duvarda bir düğme gö-
elinden valide kraliçenin mektubunu Kardinal sarayı iken ıonradan Pale Ru-ı rüyonıun.. Bas o düğmeye .. 
kapb ve ocaktaki odun alevlerinin orta- vaya) adını almıı olan sarayda, soğuk, Madam Hamelin şaşkınlığı içinde bu 

yı tuzak kurulan yere aevkedıyor.. - Kuyruğu kopsun .• dedi. Mon
Burada dört haydat. Suzana pusa senyör .• Arzu ettiğin;z vesikayı 
kuruyorlar. Onu getiren flllO mu· uzakta aramağa hacet yok.. O Mös-
bafız kmnandamm öldiirüryorlar. yö Lö kontun üzerindedir. Kral 14 cü Lui'nin sarayında mııhafızlar 
Ba sırada Monsenyör Lui Cüce ile Monsenyör sert bir emir verdi: sına attı.. Sonra kollarını kavuşturarak çıplak ve az aydınlı.k bir odada sarmala- emre itaat etti. 
beraber yetİ§İyor. Haydutlardan _ Arayın üstünü. sırtını şömineye dayadı. n eskimiş soluk perdeli ve yüksek bir Kalktı, gösterilen yerdeki düğmeye 
biri Sazanı b.çırıyor. Diğerleri ile _ Arayın üstünü.. Monsenyör Lui hiddetle haykırdı: kı:.ryobrda valide kraliçe Ann d00t';':iı bll!ltı. 

çarplflllllia hazırlanan delilcanlnan Miatufle tekne gibi elleri Üe kontun - Sefil adam.. Ne yaptın} ölüm döıeğinde yatıyordu. Duvardan bir gizli kapı meydana çık-
atmı Cüce banıçaliyor. Yere diiten kollannı sımsıkı tutarken Farihol da - Vazifemi yapbm. Ben sağlığında Amansız bir meme kanseri onu ecelin tı. 
Momeayör Lai Ciicenin hançeri al- üzerini aramağa koyuldu. Majeste on üçüncü Luiyi devletin .ela- kucağına vermişti. - A. burada bir merdiven var •• 
bDcla ölecelıtir. Ba ..da iki ... 7. Kont dö Brevan bil taraftan bot 'Yere meti ile alakalı olan bu sun hiç kimseye Gece olmak üzere idi. Diye bağırdı. ,, 
datbıa 1liri onml e&.i bltu)m. Ciaa- kendisü müclaf-ya çabalarken bir ta- fat etmiyeceiime eöz verdim. Yemin et- Ann d'Otrit y..lmzdL - E·.-et.. MenliYen var. O merdi-
,et. mini ~. S. ...,....._ raftan da hiddetli bir eeale.: tim ve uğrunda yalnız kendimi değil, aa- Up.klan. hizmetçileri onu lerketmi§· ven leni bir kapıya ıötüriir. lıte kapının 
Mcım ,,& t.i,i - &kcliiuci ı.. _ Momenyör.. Momenyör- dedi. adetimi, ailemi, .ervetimi, herşeyimi feda lerdi. anahtarı.. 

Filhakika Monsenyör Lui, F aribol ,·e 
Mistufle bir akşam evvel Parise selmİt' 
lerdi ve (Pale Ruvayal) in iCllit cephe
sini uzaktan gören (altın anılan) otr 
line inmiılerdi. • 

Geceyi büyük bir •bınıazlık içind• 
geçirmişler ve eabah olunca MonsenyÖI 
Lui k:cıl sarayına gitmek, kapıdan bırak
mayacak olurlarsa ad1n1 ve unTımını ba• 
fıra bağıra söylemek ve z~rla annesinİll 
yanına gitmek arzusunu ıiddetle göst~ 
mişti. 

Delikanlı. ölmek üzere olduğunu öğ
rendiği annesinin son arzularını duymak 
iştiyakı içinde idi . 

F aribol, onu bu çılgın teşebbüsünden 
vazgeçirmek için çok uğrqtı. Çünkü on 
dördüncü Luiye ne kadar benzerse ben-
zesin, carayd~n içeri iki ndım abp ta üç 
söz söylemeden muhafızlar tnnı.hnd:uı 

derhnl ynkolo.nıp &stil :zındanına atıl• 

ması hiçtendi. 
F nribol, o gün ne yapıp yapıp valide 

kraliçenin yanma tehlikesizce girmenin 
bir kolayını, bir yolunu bulacnğını vand· 
etti. Monsenyör Lui de o gün ak.şama 
kadar sabredeceğini ve ertesi sabnh het 
ne olursa olsun muhakkak saray knpısinl 
zorlıyacağını söyledi. 

Bütün gün habersiz geçmişti. Akşam 
olmuştu. Monsenyör Lui oteldeki oda• 
smda bir aşağı bir yukarı mütemadiyen 
dolıt1ıyor, sabırsızlanıyordu. 

Bu sırada odanın kapısı vuruldu ve 
içeri Faribol girdi. 

Yüzü gülüyordu. 
Monsenyör müsaade ederler mi. ken· 

dilerine majeste on dördüncü Luinin ıül 
:ı.nnesini takdim edeyim .• 

- Kralın süt nnesi mi} 
Karibol, kapının önünden biraz çekil~ 

di. Madam Hameline yol vererek : 
- Evet monsenyör .. 
ihtiyar icadın yavaş adımlarla ilerle

di. 
- Ah monsenyör .. Dedi. bu namus

lu ve merd insanlar bana çolı: büyük bit 
eyilikte bulundular .• Ve vaadettiler ki.. 

Kadıncağız birden bire •ustu. 

T &kanır gibi ellerini boğazına götür• 
dü.. 

Gözleri fal tatı gı'bi açdDUfb. 

- Aman yarabbl. Siz. .. Siz majeab 
burada.. Bu kahil miL Demekten ite&' 

iye o ._._, b ı 'it_._ ki oaa Bu bdar zor. bu kadar tiddct bir al· ettim. Kraliçe Ann d'Otrişin beni verdi· Canını vere.iye eevd.iii evladan onu Haydi ko1 .. r-L •• L ol.. Ralıat ve hu· 
Y-1- dini alamadı.. 

kral ıdiy_._. Diiw tılnftan çaklıkm. Bir ihanettir ... Bir ci.oayettir .• ğim ,eref .özünden kurtaracak ne aala- unutmutlardı. zur içinde ölmeldiğim eenin elinde. Hay-
koet •••w da ..-,..... ...._, .I- Çünkü bu llUftde hareket etmekle eiz hiyeti ve ne de hakkı var. Siz sadece ölümün soiuk rengi kaplamış yüzün- di süt nine.. Durma.. 
imi .. ';eli • ....... ....... beni öldiirmektea fazla birJey yapmış cMonsenyör Lui:. siniz ve daiına da de utırap takallU&ları ile zoraki dirsek- Madam Hamelin valide knliçenin 
S ' \tic. olml)'Onanaz. Benim taefimi aJvonu· cMonsenyör Lui> olarak kalacaksınız. leri üzerinde doğruldu. yalvarmaları kal'JISlnda fazla düwüne-
Oa. ..a _., ,,. d;,- w Mı - naz. Soiukkanlılığını elde eden delikanlı Elini güçlükle yatağının baş ucundaki medi. 
,ör ı..mia ... www ....,.dw çıik- Faribol bu arada kontun cebinden. sert bir eükunetle cevap verdi: masaya uzattı ve zili çaldı. Elleri ile duvarlan yoklaya yoklaya 
... eh i•. ~ l.ai lııiltiJ• üzerinde kral clampalDI tapyan büyü- - Aldanıyorsunuz kont. . dedi. Sonra Kimse gelen olmadı. dar merdiveni indi. Kapıyı açb. 
1İ11İ a.ta edm (Biyik •)• ıı+İluı,et c:ek bir zarf ÇJkarmıfb. taribol ile Mistufleye döndü. Bir daha .. Bir daha .. Birçok defalar Kendini sarayın arkasındl\ bir aokak· 
öirenmittir· Bunma hesabım kont - Kuynıiu k.opauıı.. dedi. lote ara- - Siz de benim fikrimde değil mi- üstüste çaldL ta buldu. 
dö Brevandan aormaktacbr. dıiamz teY·· siniz} Gelen yoktu. Ne tarafa gideceğini bilmiyordu. 

Delikanlı zarfı kapar ıibi aldı ve aç- Diye •ordu. Faribol: Nihayet bitap .• Yatağına diiftü. Birkaç adım öteden kendi bulund•aiu 
- Bize üç at hazırlayın.. Dışarı- b. - Monsenyör, dedi. tik önce biz sizi Biraz eonra bq ucundan gelen tatla tarafa doğru selmekte olan bir adam 

da dö La Bar'm cesedi var. Onu alın. Bir göz atar atmaz aizıodan bir hay· Fransa kralı zannetmi~tik ve kralın lıer bir ses duydu. gördü. 
Burada olup biten fCylerle katiyen ret. nidaa fuladı. sadık tebaası ~ibi size itaat ve sadakat Gözlerini açb. AYaimdaki uzun •e yürürken çıppak 
alakadar olmadan hepiniz ve derhal Göğsü kabarıp kabanp indi. vaadinde bulunduk .. Şimdi ise siz meç· lhtiyaılı.ktan beli hükülmüt bir Wm sesi çakanıı mahmuzlan, baldırlan döven 
fa.toya dönün. Kont bunu size em- Kirpikleri. ucunda göz yaşlan belirdi. hul bir adam, herkes tarafından redde· üzerine eiilmitti. lulıncı onun ya bir asker veya bir aailza. 
rediyor. (Otelci ile kansına döne- iki bınçkınk arasında: dilmiş, koğulmuş ... Hayatta bir istika- Bu. ayaldannın ucuna basarak odaya de olmaS1 ihtiınalioi veriyordu. 
rek) siz de hemen şimdi odanıza çı- - KonL. Kont .. dedi. Kalbiniz de- met tayininden mahrum bir zavallısınu:. giren ve yatağa yaldaplllf olan madam ihtiyar kadm mahcubiyetle ona doğ-
kın, kapınızı içeriden kapatın yarın mek 0 kadar taı kesilmit ki böyle mü- Ostelik te kralımız Majeste on dördüncii Hamelindi. ru yürüdü. 
sabaha kadar katiyen dışarı çıkmı- him, mukaddes bir anda bile bana kar- Luinin kardeşisiniz, Şeytanın kuyruğu Madam Hamelin temiz kalpli fakat - Affedeniıüz mösyö.. dedi. Bura· 

- F abt madam.. Sizin kadar ziyar.
tinizden ben de hayretteyim .. 

- Madam mı}.. Demek majeate~ 
artık bana süt anne diye hitap etmiyor• 
sunuz.. 

Monsenyör Lui işi anlamıttL • 
- Evet.. Doiru.. Hakkınız var •• 
Diye ımnldandı.. F alcat onun pşkın· 

lık n tereddüdü ihtiyar kadının kalbine 
bir fÜpbe eokmuştu. Bu oüphe. karoaam
dalti adamın eesi ile kralın sesi arasında 
bulunan ufak bir farkla da kuTVet bul· 
mUftu. Bunun üzerine k.arıısındaki ada• 
mı dikkatle süzmeğe b-.Jadı. Ya bqka 
kimsenin farkedemiyeceği bir nokta bul• 
duğu için ve yahut ta emzirdikleri ço
culı:lan nerede olsa tanıyan kadınlarda 
mevcut kuvvetli bir hiı tesiri ile ve kor• 
ku ile karışık haykırdı : 

- Ooh .• Hayır .. Hayır .• Siz kral de-
yacaksımz. oı eusmaiı tercih ettiniz. kopsun .. Şimdi iş büsbütün değişti. Biz, çok saf bir köylü kadınıydı. Sarayda. on nm yabancısıyım.. Yakında hiç bir kilisa 

d L ğilsiniz.. Demin birden bire aldandım. Hepsi çıkbktan sonra delikanlı, Kont dö Brevan sakin cevap verdi: canımızı, kanımızı sizin uğrunuzda seve dör üncü uinin yanında biç kimsenin veya manasbr falan biliyor musunuz) 
bitkin bir halde Uııclini bir sandalye - Yine .... Yemin ile bağlıyım. Vic- seve akıtmağa, öl dediğiniz yerde ölme- mazhar olamadığı bir imtiyaza sahipti. - Bir kilisa veya manutır mı} .. 
üzerine atmış olan ltonta yaklaştı: daruma ve namusuma uyarak hareket et- ğe ve dünyanın öbür ucu bile olsa sizinle Kimaenin giremediği kralın yatak oda- Vallahi hiç bilmiyorum madam. Kuyru· 

_ Mösyö Lö Kont, dedi. Ben bu- tim. beraber gi~meğe ve asla sizi terketmeme- sına, içeride kral uyurken erkenden o ğu kopsun .•• Eğer Marsilyada olsa idiniz 
güne kadar sizin bütün arzularınıza - Hayır.. Hayır kont.. Bu kağıtta ğc yemin ediyoruz. Öyle değil mi Mis· l!lrebilirdi. Asilzadeler, bükümet erkanı size derhal gösterirdim. 
bir evladın babasına ve bir talebenin yazılı nedamet sesini siz vicdan eesinize tufle ~ kapı önünde sıra beklerken o kimseyi - Demek eiz de Parieio yabancısı-
hocasına karşı mecbur olduğu itaat ve her §eyinize tercih edecek.tiniz. Bu - Evet patron.. Yemin ediyoruz.. dinlemeden, emir almadan, müsaade ve- sınız} Yazık .. 
ve hürmet hisleri ile boyun eğdim . se!i dinliyecektiniz. Çünkü dinlemek en - O halde kontu yakalayın.. Elini rilmeden kralın yanına girebilirdi.Saray· - O kadar çabuk üzülmeyin. Ben 
Fakat şimdi ve bu · saatten itibaren büyük Te mukaddes vazifenizdi. kolunu sımsıkı bağlayın.. da onun adına ckoca kan> derlerdi. Marailyalıyun. Bir insan Manilyalı oldu 
ıerefim, asaletim ve vazifem beni di- Böyle söylerken elindeki mektuba, Bütün mukavemetine rağmen Mistuf- Ve herkes onu bu imtiyazından dolayı mu bütün dünya tehirlerini tanır. Bu ea-
ğer insanlar arasına karışmak, on- heT kelimesi üzerinde ayn yn durarak le kolayca ve §ıpın ioi kontu sımsıkı bağ- kıskanırdı. Çünkü madam Hamelin on atte kilisa veya manastır aramanıza gö-
lann arasında kendi mevkiimi bul- yüLelc sesle okudu: ladı. Kunıldanamıyacak bir hale getire· dördüncü Luinin süt annesi idi. re bir papasa ihtiyacınız olduğu anl~ılı· 
mak husus1annı bana emrediyor. rek muanın üzerine boylu boyunca ya· Gözünü açbiı uman onu yanıbaıında yor. Muhakkak basta olan bir kimse için 

Kont, çok hafif bir sesle: cKont; tırdı. gören Ann d'Otrişin soluk dudaklarında papas arıyorsunuz. 
- Ne demek istiyorsunuz> cAcele )'1lmm8 kotunuz. Kiçülderi Monsenyör Lui yanına ya)r.l~b. hafif bir tebessüm dolqb. Sif kadm teeaüründen hınçlaracak 

Fakat şimdi artık aldanmam .. 
Faribolun Amirane sesi yükseldi. 
- Sus .. Sesini çı.karayım deme!. 
Hakikati çok geç olmakla beraber ni-

hayet anlryan madam Hamelin : 
- Eyvahlar olsun .. Dedi.. Ne yapa. 

cağını%J keşfediyorum.. Siz beni bir tu-

zağa düşürdünüz .. 
Ve kapıya doğru koprak bağırdı: 
- imdat.. Y etiıin. .. tm ...... 
Sesi boğazında tıkalı kaldL 
Faribol birden üzerine atılmtf, ağzı

nı eliyle tılı:amıttı.. 

- Koca kan.. Dedi.. Lüzumundan 
fazla gevezelik ettin. Artık susmanın za· 

Diye mırıldandL olduğu gibi biiyüJderi de aynı ppnu - Kont.. dedi. Bana karp gösterdi- - Sen mi geldin eüt nine.. dedL ,ıibi bir halde: 
E manı aeldi. 

- Şunu demek istiyorum ki bu terazisinde tartan biyiik hakim cenabı iiniz tefkat ve eyi muamelenin lıabrı - vet.. Ben geldim. Her gün ziya- - Evet. .. Evet mösyö .. dedi. Doğru I ,_ b 
b km k ld L b 1 S af • • 1 L Allah --L k r . . Za allı _,,_. .___.. L Böyle eöy erıı:en İr de baktı ki kol· gece, şimdi derhal Paris yolunu tu- hakkın uzunma Ç1 a üzere o uğum için aize ayatmızı ağış ıyorum. izi • retuuze ge meıı: isterim. .....,ittir. eı ettiniZ. T ..-auae ~nuıçe çoıı: • 

• h lan arasında tuttugu kadın korkudan 
tacağım Luvr mayına, Kralın nez- lau inda... luwlıUJWWL fediyorum. Bqıma ne gı'bi bir felaket Fakat ne yapayım ki eüt oğlum kral be- gır asta.. b yıl 
dine gideceğim. G............. affı İçİ+I rahiplerin geline gelsin dallna aizio ve kızuuz ni hep yarunda ıönnek ietiyor. Onun - Ne. .. Ne declin.. Valide lmJiçe a m;· v k Ded' Amm 

Kont ümibiz bir harekette bulu.. ı•·r' ioio ki6 ~en kor· matmazel Suzanın eyi hatıralarını dü§ii- için gelemiyorum. Nihayet bu akfam mi> - uyıugun opeun.. L. 
8 

. da tabansız fCYIDİlsİn ha.. <la. kayar-.. Bea.. nılııat ölmek İçİll yalım neceğim. Allaha ım:aarladık kont.. Allah ona canneniz çaimJ'or, gideyim mi> de- - E.ct.. Söyleme diye tenbilı etme-
Kadıru yataim üzerine götürüp yam• Bedbaht! .. dedi. Felakete. .. Ye ,..ı.. oilm= INaiiDe bd.. reci ve yardımcmız olsuıı. diın. izin verdi, geldim. dikleri için eöylemekte bir mahzur gör· 

dı ve yüzünü. etekliğini. bllŞlndaki ho· 
Olıiinııenai· oitmek Nh-onun) iılılsir ettiii- oil wıaa her,.,i ilinıl et- Kont, bailı olduiu muanm üetiinden - Verdiğim mektubu oilwı Dijona miyorum. Hem kimin için papu aradı. 

e• _..., ~nu. belindeki korsamıı çıkarmaia 
istene felaket ve ölüm oLnm .. awliyi& 8emi llffeclecek yalms oclur. eiiratle uzakl•pa üç atın ayak eealaini götürdü müL ğımı bilecek olmanız baaa daha eyi 

~DllD ölümüm. Büriiıı Franesz mil- Y.- - ....- ki heni el.edi 97ku- da;yunca eapean kealdi. -Ent.. Gö~ü •e düa akpm dön- yardım edeniniz deiil mi.. baıladı. 
etine, F rama tahbnda kardqi.ni öl- da nlmt e~ireh&. Bir ..... blhi ve - Bed1>alıt diye mmldaadL Kencliei- dü.. Ent môsyö.. H..ıa olan valide ha- Bu garip ameliyab hayretle eeyreclen 
~ınııle:Rv:e diret etmif hir ha1m. mev- •ic ,_ ilim daı ıp..I. eö:rlemek iste- ni De kadar çok eevdijimi anlamadı. O Aan d'Ot:rit heyecanla eonfu: }içe Anrı d"~. momenyör Lui, oml.IZUDA dokunaralı 

sordu : 
iyetini haber verecektir. ~ ..-8lbk .bıda ne cde.Tlet men· benim Dibimde evlat ıibi ya alDUfb. - Ne cenp getirdi} - Kayruiu kOJ*Ul eyi kalpli ma-

Faribol. Miatu.f1enin L-I-!:...-- fulD - de ._ -..P lııir ealriaa yer Ben onu etrafım eanuı esrar içinde tut- - İ-liç biqey eöylememitler. dam. Sana Faribol sözü. Aradıimı der- - Böyle ne yapıyorsun Farı'bol), 
•UAA15.a.ua F arı'bol kısa cümlelerle koca kan ilt 

makta aadet •e nbatiai temin ~iyor- - ADalum.. Kont dö Brevan ha ka- hal halacağun. Beni una Allah gönder-
- Kuyruğu kopası .. On dördün- liıııiL.. Oil' h ....._ ..... kont.. dum. Yazık, felakele ve ölüme gidiyor. dar m.erhıunetıiz mi> Yoksa o da.. O di. Bu iı için benden alAsını bulamazam. 

- Lıinin kardeşi imif ha.. tllııDdı - lll da ötekiler gibi mi oldu. Şimdi aeni hir arbdqunın yanma gö-
Kont dö Braven, oturduğu yer- cimaı Ara d'Otrif» ANN d"OTRJŞIN tT1RAFI Sonra birden ve güçlükle kolunu mat· türeceiim- O öyle bir papas tanıyor ki .. 

kalkmqb. 1666 mc:ı ydm il'.~ ayuıın ilk günleri tL Madam Ham.elinin elindea tutarak Ann d'Otrit ondan alasını ne ümit ede-
- Demek, dedi. Ehemmiyetsiz Fan"boJ •e M'19tafle mektubun imza- idi. sarstı. bilir de bulabilir. Cel .. Gel, mubte-

c vesilawz vahi sebepler aize böyle suıdaki iami duyar duymaz derhal fap- Luvr ıarayuıcla kral on dördüncü Lui- - Süt nine.. dedi. ölmezden evvel rem mukadde. madam.. Gel.. Cideceği-
ir ünvan iddiası hakkını verehili- kalannı büyük bir hürmetle çıkararak nin kalbine matmazel dö La Valyer ha- benim için çolc mukaddes olan bir vazife miz yer usakta falan değa. Hemen tu· 
or. mmldancLlar. kim bulunuyordu. Kral. metresi ile be- yapmak istiyorum Mutlaka .• Mutlaka bu racıkta.. 

.. -- - : 

nasıl karıılaşt1ğını ve ne lconuştuklarınl 
:ınlattı ve : 

- Buraya gelirken aşağıda Mistufle-
ye rast geldim ve ona sizin için bir pa· 
'>as elbisesi bulmasını söyledim. Dedi. 

Tam bu sırada Mistufle içeri girdi: 
- fşte emrinizi yerine getirdim .. 

-BiTMEDl-
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-50- Yazan: Kemalettin .Şükrü 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BJZANS SARAYININ iÇ YVZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

imparatoriçe sap sarı oldu 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

K A G L İ Y O S TR O- Dünyayı büyüleyen adam 
..........................•....••...... , .......•.......•...........................•........••......•........ ~ .•.•......• 

- 20 - Nakleden: Faik ,Şemaettin 

T eof ano, söylerken mütemadiyen asabileşiyor ve Karanlıklar içinde üç beyaz at! 
asabileştikçe de kıskançlığı artıyordu. Bir 

Jeranis, pek çok şeyler söylemek liyordu. !istediğini anlamış fakat büyük fela-
Haziran gecesi, Rus usulü üç beyaz at koşulma~ 

istediği halde söylemekten çekinir Teofano, söylerken asabil~iyor, ketlere bir türlü inanmak istemiyen bz'r araba 
gibi bir hal aldı. asabileştikçe kıskançlığını arhnyor- insanların son ümidi içinde sordu: 

Kont Dö Föniks'in kapısı önünde duı·du 
_ Söyle ... Söyle. Biliyorum, be- du. Nereye .... Nereye gitti?' Kahramanlar, meşhur deliler, filo- Bu asilzadeler Rus Bayarlariyle I lencelere şiddetle düşkün idi. So:ti-

nim hareketlerimi daima kontrol - Asla .. Asla buna müsaade et- Jeranis diz çöktü. soflar, hastalar, birer miitaassıp, ta- dost idiler. Kendisine lazım olan pa- l·oflardan, PoniyatovskilerdP.ıı, Or-
edenler var. Bunların en basında da miyeceğim, dedi. Bir imparatorun fstavruz İşareti yaptı ve ölülere rih ancak bir hiçtir! dedi. ra ve kolaylığı bunlar çok eyi temin loflardan, daha bunlara benziyen hir 
bizzat imparator bulunuyor.Halbuki kocalı bir kadını Bizans sarayına ge- mahsus duayı mmldanmağa başla- Kağ1iyostro kendini kat kat geride edebilirlerdi. sürü gözdeden sonra sıra Potemkine 

be Pt 
v uyorum tirterek mahremiyetine sokmasının d bıra.1,.an bu adam karsısında hayret- Davet, umdugv u tesirleri yaptı. gelmiş idi. n onun ne ya ıgını ne sor ı. " 

''e ne de arıyorum. Söyle .. Ne duy- ne kadar bahalıya mal olacağını Leo- imparatoriçenin başı önüne düş- ten donmuş, kalmış gibi idi. Bunun- Güzel Lorenza, bu kibar derebeyleri Bu adam, devlet işlerinde olduğu 
dun ve neden geceyi benim odamda na göstereceğim. Şimdi, derhal vali- tü. la beraber: üzerinde çok derin tesirler husule kadar azgın imparatoriçenin hususi 
geçirmek lüzumunu hissettin. ide imparatoriçenin yanına gidiyo- O da diz çöktü. _ Fakat,.. dedi. Ey müminlerin getirdi. zevklerine de hizmet hususunda çok 

- İmparatorun oda hizmetçisi rum. O da istavruz çıhardı. Allahı, geride ne kaldı i Bana verece- Lorenzayı derebeyler görünce çıl- usta idi. Pek çok olan meharetlni 
söyledi. O benimle beraber bu sara- Teofano odadan çıkmak üzere Gözleri ya!jarmı5tı. ğiniz doğru yol nedir~ dırdılar. Kont dö Meden Lorenzayı sayesinde imp:ıratoriçeye tamamiyle 

Y
a satılmıs.tı. Çok eskiden devam idi. ihtiyar bir an için düşündü, son- 1<.endi arabasına aldı, diğer bir bey cfo sahih olmuş, Rusyanın her i~i artık 

k b 
Soluk dudakları valide İ'lll!l<'"'ato- - ı· · "d" V b · eden bir arkadas.lıg"ımız var. Dün ge- Jeranis büyü ir heyecan için- ra : :\yni teklifte bulundu. Fakat Kağli- onun e ıne geçmış ı ı. e u vazıyet 

riç 0 nin ruhu icin dua mırıldandı. R d h b k' h ) ce yanıma geldi. de: - Herşeyden evvd, diiı~ünce ve yostro: te usya a iç ir ·ımseye meç u 
_ Jeranis, dedi imparator bu ak- - Gitmeyiniz .. Gitmeyiniz. Kendini tamamen dine ve Allaha fikir sahibi insanlardan kaçmak, on- - Müsaade buyurunuz, her tür- değildi! 

'd o· b'ld' vermiş, hayatta en büvük tesellis'ı d ı k ı K · K h 1 .. b d şam imparatoriçenin odasına gı e- ıye ı ı. - lardan nefret etmek, onları şaşırt- lü emniyet ve itimn a ayı o un zev- aterına, ınm an ıgım u n a· 
cek. - Neden? Neden gitmiyeyim? din olan imparatorir .. bir müddet diz mak, ahmak ins:mlan nlkışlıyarak cemin işlerine ben karı~mam. Yalnız mın siyaseti sayesinde Rusyaya ka· 

Ben, vaziyeti anlamamazlıktan Yoksa onu saraydan uzaklaştırdılar çökük vaziyette kaldı. büsbütün kör kılmak lazımdır. Bun- kendisi ile iki kelime görüşmek ıs- tabilmişti. Yine bu sayede bu taçlı 
geldim. mı~ Leon annesine kar~ı da mı nan- Sonra yavaş yavaş doğruldu. dan sonra, ebedi hayattan, abıhayat- terim, dedi. fahişenin şöhret ve münasebetleri ta 

_ Gider a .. dedim. Hakkı değil körlük etti? Ona karşı da mı cina- Jeranise ~ tan pek çok bahsetmek, bu sırra va- Ve karısına da, ltalyanca: Fransaya kadar varmıştı. Volter, Da-
mi? yet işledi. - Sen burada kal.. kıf görünmek icap eder. Altın yap- - Kontu fazla ümitsizliğe düşür- lamber ve Didero gibi zamanın ma· 

_ Hakkı ama .. Biliyorsun ki kaç - Hayır .. Valide imparatoriçeyi D~ikten eonıa odadan ç.ıkti. mak, hiç olmazsa yapan gibi görün- mel. tavsiyesinde bulundu! ruf fikir adamları, bu kadın hakkın· 
zamandır imparator ile imparatoriçe kimse bir yere göndermedi. O lcen- '-!vkuda yürüyenler ~ibi dal~n, mek te 18.zımdırl Böyle hareket ecler- Fakat güzel kadın kocasına: da methiyeler yazıyorlardı! Bu se· 
beraber yatmıyorlar. di kendine aramızdan çekilip gitti. komforlardan geçti. Nereye . gidi- seniz arkanızda sürülerle ahmaklar, - Ne o?.. dedi. Yoksa Paristeki heple de Rusyada garp mecfoniyetinc 

_ Peki, ne dive öyle ise impara- Teofano titredi. yordu> sürülerle hilekarlar, binlerce 'Xlhte- ıezilfıne hayata tekrar başlıyor mu- doğru bir hareket başlamış bulunu-
tor bu gece imparatoriçenin odasına Oda hizmetcisinin ne söylemek -BiTMEDi- kar ve kötü emeller sahibi takılacak yuz? yordu. 
gidecek. ~ ve size umduğunuzdan büyük mev- - Tuhaf bir kadınsın, sen! cMü-

- Şüphelenmiş .• İmparatoriçe Nu·· renberg'de .. kiler vereceklerdir! minlerin Allahı» tarafından daha KONT Dö FöNtKS 
geceleri odasında yatmıvor diye ha- son gun TEŞEBBÜS dün ıöylenmi§ olan tavsiyc!eri unut- Kont dö Senjermenin halife!ir.ir. 
her vennisler ve hatta bütiin gün bi- Kağliyostro ile zevcesi, esraren~iz tun mu? Kuvvet ve kudret sahibi sergüzeştleri duyulduğu vakıt, K '\ğ· 
1 d 

• ı b 1 1 k "kl · k h k 1 1 d · 'f d cd b'l k liyostro, - Rusyadaki yeni !smiyle-e saray a aramı§ ar, u amamı~ ar. satoyu ter ettı erı va ıt, şe re a- o an ar an ıstı a e e ı me ıçın 
imparator, «bu gece odasına gider ~ B~T AR~FI 12 lN'?l ~AYF ADA -ı H.üc~m. kıt' alım vefi Lutze cevaben dar giden yol üzerinde yüzlerce in- on lan uyuşturmak, o\ ~mak l~ır_n: Kont dö Föniksin i leri kolayca yo
bakarım» dedi. rı aldıktan gunclen ben Sucletler arasın-{ demıştır kı : san gördüler. Bunlar, kont Senjer- dır. Bunlar bizim muvaffakıyetımızı lunn girdi. Kağliyostronun ~a!c:ılık 

Jeranis, bu suretle İmparatorun da bir deği§iklik hasıl olmuştur. Süclet- - Eğer ideal sahibi insanlara ihtirn- men tarafından kabul edilen yüksek temin edecek bir sürü budalalardır. ve sihirbazlığı kadar Lorenzanın fev· 
gece geleceğini öğrendiğini impara- ler oimdi tahrikat yapmak ve tahriktımiz cınız varsa bunları burada Bizin için ha- mevkili bir zat, Kağliyostro şerefine Bunlar sayesinde herkese haklın ola- kalade güzellik ve i~vebazlığı ve ay· 
toriçeyc söyledi. hareketlerde bulunmak için bahane ara· reket~ . g~ç~eğe hazır olanlar aruında yollara toplanmış idiler. Bu ziyaret, cağız ı nı zamanda kont dö Medenin hima· 

Tet1fano sordu: maktadırlar. Her gün daha büyük mik- bula~ihrsınız. • ve cmüminlerin Allahı> tarafından Lorenza, itiraz etmedi, Çünkü bu ycsi vaziyeti aüratle inkişaf ·~ttiri· 
-imparator bu sözleri kime söy- yuta ve daha geniı bir sahada hadüc. Hucum kıt e.lan bundan aonra Hitle- kabul edilmek hadisesi bütün civara adamla mücadele imkanıızdı ve ay- yordu. 

(emiş.. lcr cereyan etmektedir. rin önünden geçmişletdir. şAyi olmuştu. m zamanda ... böyle faydalı bir k'JCa Zengin hastalar, Ka~li!ostro:lan 
Jeranis kızardı. Çekler timdi ba gibi 1i&a;9dere girit- ÇEKOS[OVAKYADA HADiSELER Gizli ilimlere meraklı olan bazı ile bozu!JDak ta istemiyordu. Ve, -lsadan medet umar gıbı- medet 
- Yanında yab 'nci ve genç bir mekten içtinap etmeltte İM de nazilerin Prag. 12 (A.A) - Dün akfam Kar- civar derebeylcri bile bu hadise ile kendisini araba bapnda, ppkası elin- umuyorlar ve ona ko~yorlardı. Fa· 

kadın varını§.. Ona söylemif.. faaliyette bulunduia bir çok merkezler Jovivariıün d11 mahallelerinde bir bl- ;Jikadar olmuşlardı. de, hürmetle beklemekte olan konta kat Şarlatan adam, bunlan mülaye-
T eofano earardı. elcaeriya ulterl merkezler olduia için diM cereyan etmiftir. Polia tarümdan Asilzadelerden F.onder Hoven ve doğru yürüdü. Arabaya bindif metle reddediyor: 
- Yabancı bir kadın mi eledin vahim bir hadisenin çakın .. her in bek- yapılan tahkikat neticaind;- bldiae bu ıki Meden karde§ler Kağliyostroyu - 1 O - - Sen PetTeaburg gibi Adir-

J eran'.s .. Nasıl bir kadmmıf bu. Sa- lenebilir. Bununla beraber Pragda telif tekilde te9hit edilmittir ı tatolatına davet ettiler. Bunlar esa- ŞAHANE GADABI yatiğin en büyük ve medeni bir şeh· 
rışın, ince .• Uzun bir kadın mı) ve panik eeerleri cörülmemekteJir. Hahn ilminde Hitltt partisi hum- aen muhitin locasını teşkil etmiş Bu davet, K.ağliyoatronun işine rinde hastalığınızı tedavi eclecek pek 

_ Evet.. Londra. 11 (A.A) - Röyter ajan- dan biri polia komiserliğine müracaat kimselerdi. çok eyi yaradı! çok ve kıymetli tabipler vardır! di--
T eofano haykırdı: eınm istibb~ratına c~re ~ 936 tarihli etmiı ve bir aosyal demoltrat tarafından Kağliyostro, kont Senjennen nez- Kağ)iyoatro ve 1..J.>renza Sen Pet- yor, bu suretle hem şehrin nüfuzla 
- Odur .. Evet.. Evet odur .. o .. a~~qmalanyle dcrp11. ~en ~raDSIZ-lo- tahltir edildiğini aöyliyerelt fikiyette ainde geçirdiği gecenin yorgunluğu- rcaburga vardıkları zaman ceplerin- dokt?rlariyle bozuşmıyor, fakat çok 

Yuvamı yıkan, eaadetimi alan ka- ~ta: ~eri .eksperler Dtifardenne teves- bulunmuıtur. nu bahane ederek bu daveti kabul et- de mühim miktarda para vardı. zengın alanlan da -müthiş §ekilde 
dm... sul ıçınh~ ;e Lonclra aiuaıda bir an· Şiki,yet~ tahrikimiz ve terbiyesiz- medi: fakat bu kararından çabuk Kağliyostronun bu seyahatinden para sızdırarak - tedavi ediyordur 

Jeranis, imparatoriçenin kimden lqma 0 muştur. ce hareketi DJ11S1Dda polis memuru vazgeçti. Çünkü Rusya seyahati için maksadı, ikinci Katerinanın tevec- E~bak Balsamo Sen Petreaburgta 
bahsettiğini anlamıştı. Ve caasen Hin.ER HUCUM Kir Al.ARI kendisine aülı:Gnet taniye etmit ve PP- para ve teveccüh ihtiyacında idi. cühünü kazanmak idi. n~ bır ıarlatana, ne de maceraperest 
Zoiçenin imparatorun yanında oldu- ARASINDA kasını çıkarmasını aöylemiıtir. Fakat ikinci Katerinanın ealtan,tının en hır adama benzemiyor, her hususta 
ğunu da öğrenmif, Teofanoyu üz- Nüremberıı, 12 (A.A) - Dün sabah Hahn bu tavsiyeyi dinliyeceğine polis •tın yardımiyJe nümayitçileri daiıtmaia ~pah zamanı idi. Katerina, Yenay sıkı h~r ciddiyd ve intizam muhafa-
mcmck için aöylememitti. parti kıt'alannın yoltlamua yapılml§tır. memuruna bir tokat atarak yere yuvar- muvaffak olmuıtur. sarayının uaulJerini kendi sarayında za cdıyordu. Lorenza da, muvaffa. 

Tcofano, mazlüm bir gurur için· Hitler ölüler abidesinde bir çelenk koy- lamıştır. O aralık komiserliğin onune EDENiN GAZETEDE ÇIKAN BiR da tatbika· çalıtmakta idi. Tarihin kıyetinin büyük bir kısmım temin 
de ba§tnı kaldırdı: cluktan sonra 169 teockküle bayrak ver· biriken 600 kişi Hahnın polis. tarafın- MEKTIJBU hakkında verdiği kat'i malumat mu- ediyordu. Zaten bu güzel kadının 

_ Anladım Jerania.. eledi... Sen mi~tir. Führer etrafında Hcs, Göring, dan öldürüldüğünü iddia ederek bağı.r- Londra, 12 (AA) _Time• gazetesi cibince: Katerina zevk ve gizli ilim- güzel mavi gözlerinde, dalına Kağli· 
imparatorun beni gece odamda kon- motörlü kıt'at oefi general Bunnlein ve mağa ba~lamıştır. Edenin Çekoslovakya haltkında yazdığı ler için canını veren bir taçlı fahi~e yostronun menafiine çalışan kuv· 
trola geleceğini öğrenince yatağıma parti hava kuvvetleri oefi general Kristi- Neticede polis memurlan kendaerinc bir mektubu ne~retmekteclir. Eden bu idi. vetli bir miknatis vardı 1 
benim yerime girdin .. Fakat Leon nnsen olduğu halde bilhassa demiştir taş atan halkı clağıtmıolarclır. dektubunda oöyle elemektedir 1 Kağliyostro, 0 zamanın eyi haber Çarlık sarayının eski Bayar Bo-
bcnim odnma benden §Üphelendiği ki : Prag, l l (AA) - Uepliıı - Sanov· - lngiltere ile Fransa araımdaki alan insanları Ribi !mparatoriçenin yarları, yaşlı olanlar da dahil olmak 
için değil, Zoiçe ile haşhaşa kalırken - Partinin vazifesi henüz bitmemi,. da Haynlayn taraftarları mıntakanın hü· dostluk ve anlaşma ne bozulur ne de bu zaaflarını biliyordu. Üzere bu kadının cazibesine kapılı· 
benim kendisine zarar vermiyecek tir. Mücadele de-nini hatırlamak ve Al· kümet dairesi önünde bir nümayiş yap· niftiyebilir. Ne zaman Fransanm emni- Kağliyostronun bütün ümitleri yorlardı. 
vaziyette bulunduğumu anlamak manyanın her ti;;-lü ahval karştSında el- mışlardır. Pnznr yerinde iki bin Hayn- yeti tehlikeye girse lngilto.!re neticesi ne Katerinanın bu haline istinat eJiyor- Lorenza, kocasının hiç olmazsa 
için geldi. Demek bu alçaklığı da ele ettiği vaziyeti muhafaza emek azmin- laynci Almnn ve Südet marşlannı söy- olursa olıun daima onun yanında bulu- du. üç, dört asırlık bir hayata malik ol-
yaph. Demek metresini saraya kn- de bwuncluğunu ilan etmek zamanı gd· !emişlerdir. nacaktır. lngilterenin emniyeti Fransa- Kırk yaşına geldiği halde, Kateri- duğunu meftunlarına söyliyordu. 
dar soktu. Babasının ölümünü bek· miştir. Polis Südet mebuslanndan Sibeliu· nın emniyetine bağlıdır. na henüz c;ok güzel ve her türlü eğ- cEzeli hayat eksiri» hakkında da mÜ· 

Halk masalları 
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Cinli .Kaya 
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S
-b h- --- - - - - - - -- ·• - - - ==ı · kemmel propagandalarda bulunu-
a a olmuş ve ortalık ağarmış borç rnu~ttin? etti. Çoktanberi böyle bir iş ve sipa- yordu. 

oldumı bir -gırada hanesine vasıl ol- - Dün dükkanda oturuyordum. riş .görmemiş olan Ali usta bunu bir Kağliyostronun Rusyadaki ika
du. O güne kadar hiç vaki olmadığı Akşam üzeri tüccar başı haber gön- falıhayır addederek memnun oldu. meti, gün geçtikçe büt" .. 'ti · i 

h ·1 b b l k l d . be k Y b' d'" .. . un umı erın veç ı e a a annın a şam eve ge - 1 enp ni çağırtb. Hemen oşup anm saat sonra ır ıger muşterı takviye edecek •ekilde v "k 
me • 1 d d 1 k 1 f J 'tt' M 1 1 k 1 d' M.. ·ı b' b" :ıc e mu em-. mış o masın an o ayı ız ar ev- gı ım. üstacel dikilecek elbise er ge ere ö çü ver ı. usterı er . ır ı- mel surette inkitaf ecli d F k t 
kalade meraka düt1mü!\lerdi. Peder- varmı~. Bütün gece onlan dikmek rini taki~ ed1iyorlard1ıb •. 0 1 

gün akşak - 'ıiç umulmıyan bir ha~::. u. bü~üak 
!erinin gece kendi kendine söylediği ı ile me§gul oldum. Bu sabah ücret ma siparış o unan e ıse er on ta ı- ':>ir dikkat, büyük bir maharet ile 
sözleri işittikleri cihetle o gün ölmüş o~arak bana .bir. ~aç ~ltıı:ı v~r~i. He- mı bulmu§tu ... Terzi Şahzadenin .. söz- \urulmuş olan hülya sarayını baştan 
ve yahut çıldırmış olmasından kor- kıme de senm ıçın hır şışe ılaç yap- leriniil tezahur etmekte oldugunu ı.şağıya yıktı! •.• 
kuyorlardı. tırdı. l§te o ilaç sana çok yaradı. gördü. Memnun olmakla beraber 

Yerlere kapanıp her ikisinin de ayak- a?p .içinden bir şişe çıkardı. Dii!er Terzinin avdeti biçare kızlan fev- Bun lan o para ile aldım. bir taaava dfüıtü. Düşünmeğe başla- KARANLIKLAR ICINDE OÇ 
larını öptü. Şahza.le ile Sultan terzi- bır ,ışeye bundan koyarak onu da k l 'd K b aJ • UJ t . d' S . . a a e sevindirdi. Hemen koşup ba- .ocasının uydurduğu u Y anı dı. Şimdi bu on takımı yalnız basına BEY AZ AT 
nin memnuniyetini görmekle mes- erzıye ver ı onra dedı kı · b 1 k 1 h k k ed k H d' Al' . d' • . .. a arını arşı adılar. Ali kızlannın a ı at zann en adın: nasıl dikecek ve yetiştirecekti?. Sair Bir Haziran gecesi, Rus usulü ü~ 
rur oluyorlardı. - .. a! 1 • 1 usta şım ı aenı dun- bu telaşlarını görerek onları okşadı. - işte sen böyle hiç idareni bil- günler de böyle giderse toplanacak beyaz at koQulmu .. güzel, zarif ve 

Şahzade, Aliyi oraya getiren köle- yaya gotureyım. B I :.- ı.-d" ek . Hazineden çıkıp yine bahçeye geç· ir rnç sözle tatmin eyledikten son- ~ediğin için zahmet çekiyoruz.Şim- işleri kim görecekti? Bu kadar İ! için hafif bir araba kont dö Föniksin evi· 
ye oner emrcttı: l K ra hastanın yanına gitti. B:!hzadın dı bu kadar şeye ne lüzum vardı? elinden is gelir müteaddit kalfalara nin kapısı önünde durdu. 

- Haydi Behzat terziyi götür.' ti er. ayanın arasından dışan çık- verdiği ilaçtan bir kaşık içirdi. Ka- Ne olur ne olmaz biraz para sakla- ve çırakl~ra lüzum vardı. Bunları Şık ve kıymetli kumaşlardan ya· 
Ona şimdilik lazım olan şeyi ver. tılar. Orada Behzat: dm derhal kendisinde bir eyilik, his- malı idin, dedi. b l k ta pek kolay d v•Id' H oılmıı elbiseler geymiı, takriben 
Hazinedeki ilaçtan da birazını ver - Artık buradan sen gidersin. setmeğe başladı. - Tekmilini sarfetmedim. Tüccar n~ ~~ehzat» geldi O egı bı. atıbr~- kırk yaşlarında bir bay bu saraya 
hastasına l·r; ... ı·n. Sonra du'"nyaya çı- Şahzadenin bana verdig-i emrı' ı'Q"ıttı"n T · le ak .. · · b · f k' b' ·ı h'b' Jd w • nun una ır · d" --'-kla ka Y-" ~ erzı çarşıya çı ar yag, pırınç, enım a ır ır aı e sa ı ı o ugumu çare bulacağın .. 't ed k· ın ı ve az arıw pıya üç fiske 
kar bundan böyle een daima onun 1 ya? Lazım olduğu zaman beni ça- et gibi mekulat ile bir çuval kömür bildiği için biraz fazla vermişti. Bir A Bı umı . ere · vurdu. 
hizmetinde bulunacak. ne isterse ve- ğır. cBchz~~ gel> ~eme~. kafi~ir. alarak hanesine avdet eyledi. Baba- kaç kuruş artırdım. ti -

1 
- man ehzat ımdadıma ye- Kapı bir nn bile beldemeğe mey• 

receksin anladın mı? Derhal gelırım ve ıstedıgın ne ıae larının hamalla yeyecek ve yakacak Kadın memnun ve mesrur idi. ş dan vermeden ve sessizce açıldı. 
- Evet ~fe.ndim an'?d~~ veririm,. dedi. .. . . g;~i~diğini ~ören kızlariyle ilacın t:- Kızlar çarçabuk bir yemek yaptılar: Diye haykırdı. O anc'la köle kar- Garip bir tcaaclüf eseri olarak kont 

1 - Ha:>:dı ~ıt v_.e emrımı ıcra et.. Zencı kayanın aralı~ında~ gll'ın- sırı ıle yatagında oturmağa muktedır Baba ana ve evlatlar oturup kemalı şısına gelerek: dö Fönika, daha doğrusu kont dö 
. Bu cmrı telillı eden Bahzat. terzı 1 c~ kaya kapandı. T erzı Ali or~ ol~n .. kadı~ . birdenbire şaşırdılar. iştiha ile yediler. Çoktan beri kuru - Ne emredersiniz? Neye ih.ti- Kağliyostro, en doğrusu J ozef Bal-
ı le ~be~ odadan çıkh. Mcrdiven-,bıraz durdu. Sonra yavaş yavaş yu- Çunku terzının o güne kadar böyle ekmekten başka birşey yemedikleıi yacınız var> samo elinde lüks bir samd ld 
l~r?en .ındıler. Köle bir kapı açıp Al~- rümeğe. başladı. J!~la r~ya görüyor t~~~a~ ~.irkaç ~ürlü ~rzak alıp getir- c~hetle bu yemek kendilerine pek le- Demekle Ali usta duçar olduğu ğu h~lde çok kibar, ~lki ~:~an: 
yı ıçerıye soktu. Orası sarayın hazı- 1 zannedıyordu. Elını cebıne sokup dıgını gormemışlerdı. Kadın hayret- zız ve nefis gelmiıti. müşkiilatı anlatıp bunun hallini rica dandan bir misafir beki" "b' 

· "d' H ft k- k- 1 1 l d l d ıyormuı gı 1 

nesı ı ı.v e: ~r~ a .. ume u.me a -
1 
a tınları kar~ş~ırar~k çın atıyo~ ~· e sor u: Terzi Ali ka1kıp dükkanına gitti. eylediğinde Behzat : merdiven başında bulundu. 

tınlar yıg~lı ıdı. Bı~ kumeden ?ır avuç Bunların sesı ıle guya 't.lyanmak ıstı- - Ayol bunları nereden On dakika geçmemiş idi ki bir müş- Ve, yabancı misafiri, en büyült 
alıp terzıye verdı. Sonra hır dolap lordu. Paravı nereden teri gelerek bir takım elbise sioaris -BITMEDI- -BiTMEDi-



YENi ASIR .-
ıı~r~,Gii'ri Bir ıli.ftAVe 
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iTiRAZ 
Balkanlı doktorlar terefine dün öğle 

üzeri vilayet makamı tarafından Şehir 
s~lih haşin ve somurtkan bir adamdı. buduna bakakalmı~tı. Demek dört elle gazinosunda mükellef bir ziyafet veril· 

Her akşam, ortalık kararıp da onun eve 1 sanJdıklan bu •onuncu iatinatgahlan da miş ve mesleki hasbihallerde bulunul· 
dönüş vakti yaklaştı mı kansı Zeyneple I ellerinden gi<?iyo~d~. Demek korkunç mu§, nutuklar söylenmiotir. 
iki kızını bir ürpermedir al:rdı. Ondan sefalet, heyli~ yuzuyle karşılarmch sı-
bir zelzele gibi, bir yıldırım gibi \orkar- ntmıya başlamıştı. V ALI B. F AZLi GOLEÇlN 

~ O gece eöz bu kadaTla kalını§tı. Er. SöYLEOlJ<-l NUTUK lardı. ÇünkU ekseriya eve bir zelzele ve- ' ·' u 
. . . tesi gün, adam erkenden çuunca, an~ 

ya yıldırım gıbı gırer, hiç yoktan, beklen- . 
1
_ d l k . . b b · 

• • v ··f ile ıuzı ert ~me ıçın aş aşa Vf'!rrnış· 
medik bır sebe-p ıcat ederek bagırır ku - , 1 d" llk - tıl L ı· 1 tu. 

. . .. . ki er L once a an ey a o ı:nuş Bugün vilayetimize yaptı ·et· 
rcder, tepınır ote benye yere vurup - - Anne. demişti, ıimdiye kadar her le bize saadetler getirdiğinizi ifade et• 
rardı. oeye aabrettik, her ıeye tahammül et· 

Halbuki karısı bir melek gibi uysaldı. 'k Fak b f D v b 
"'k k tı . at u se er euaamayız. ag a-...... tevekkil kanaat.kAr -'1-..ıen ı~ en- k b 

ıu•ı • • ' ~ı..uıu • ~ §lnda, herkesten uzak, onunla te aşt• 
cı-s;ne ağzını açıp bır kelime söylemeden 1 L l -L bah 1_ 1_ d lan toplanma ve konuşmalar yalnız ıa· 

• • mıza s.a nııur.. sa tan a .. şama &.il ar . . kl 
tahammUl ederdi. Nadiren odada yalnız 1 ] •• • k · . 1 d . 1 hıslarca tanışmayı temın etmıt olma a 

t onun zu mu ve ~ enc~ı • bn a ın e- . 
kaldıkları zaman kocasmın ağzından evi ,_ b al . . · ih J kalmaz, bununla ·beraber Mılletler ara· ' .. .. mea.tense atımı ıp gıtmeyı tere e e- · . . 
sarsacak bir şiddetle iğrenç küfürler smdaki dostane rabıtalan takvıye etmıt 

Sayın misafirlerimiz, 

meme müsaade buyurunuz. 

Her fırsatta Balkanlar arasında yapı· 

Dün Ege 
S?eldiler 

fırlarken ellerln! kırarak; <~, kızlar rım. Doğru, diye ilave etmifti. Bu fta. olur. 

duymasın> diye yalvarmıya cilret ettiği damla ıusulmaz. Ne olursa olsun. Evin Dünün tarihinde cihanın sulh ve sü· Balknlı misa.fiTleT Fuarda 

olurdu. 1 Zi L'~· kOn bakımından hassas bir bölgesi olan nldı<nnı yakından bilmekteyiz. Büyük aöylediği güzel bir satılmasına razı oma. raat ııum, o .,. 
Kız1an Leyli ile Süheyl! da, daha et- kim. Şimdiye kadar yaptığı tecrübeler- Balkanlar bugünün tarihinde dünyaya eserinizi ve bilhassa yeni Türkiyenin Bal- mııtır : 

raflarını ilk anlamıya başladıklan andan den akıllanmadı, bu eefer bizi de h:rlik- en güzel anla,ma ve samimi kaynaşma kanlardaki istikrannı selamlarız. Bu is-- cBayanlar, baylar, aziz meslekdqla-

nutka ıöyle baıla .. 

ltibaren bu zalim ve şirret babanın mer- te felakete sürükliyecek. Kahil değil, ben ömetii vumektedir. { tikrardır ki, Balk.anlann istiklalini ga- nm ve kıymetli misafirlerimiz, 
hametsiz muamelesine maruz kalarak onunla dağ başında oturmıya cesaret B• nn B"lkan milletlerini idare eden ra ... ~i t"trıt"ktedir. iki bin senelik lvoni- Balkanlı dostlarımr;dan böyle çok g{.İ· 
büyfunüş olduklan iç.in annelerinin ha- edemem. zide, münevver bir zümreyi Jzmirde se-
reket tarzını taklit etmeyi ehvenişer bul-

Zeynep: lamlamaktan bütün lzmirlilerin duydu. muşlardı. Bu Uç kadın o kadar sessizliğe _ Doğru söyliyoraunuz, dedi, hak-
alışmışlardı ki, hattA o, 7.alim adam, sa- kınız var. Fakat ona nasıl itiraz (:tmc
bah erkenden sokağa fırladım zaman bile }i} Tabiatini biliyorsunuz, Ağzımı ac;
.sanki hlll hayaleti evin iç.inde dolaşı- sam beni döveceğinden, belki de öldi.ire· 
yormuş da .seslerini işltecekmiş ~bi ara- ceğinden eminim. 
larında ruıldaşarak kon~yorlar, bu- Leyla gene teltrarladı: 
rada bir cenue evinin sükönet ve ma- _ Ne olursa olsun herşeyi göze el-
tem hava.!ı eserdi. rnamız lazım. 

Zeynep, ona vardığı zaman babasından o zaman başbaşa verip bir çare dü
miras kalan bu evi ve bir çok milcev- şündüler. Nihayet itiraz ve sonuna ka
herler ve kıymedi eşyalar getirmişti. dar ısrar etmek kararında ittifak etti

Fakat kocası, blr maymun ~hlığıle, ler. Akşam Salih eve dönünce, Zeynep 
türlü işlere te~ebbUs etm~, ticaret yapa- giderek ona evin satılmasına ve dağ 
yun derken bütün o ana yadig!rı mil- başına gitmeye razı olmadıklannı söy
cevherlerlnl ve baba yAdigA.rı eşyalarını liyecekti. Kızlar bu esnada bekçiyi bir 

birer birer satmış, parasını har vurup sebeple kapıya çağıracak ve orada bek- Balkanlı misafırler şereflerine verilen ziya.fette 

ğu yüksek ıeref ve sevinç hislerine ter
ceman olmak isterim. 

Memleketimize yaptığınız bu seyahat 
sırasında ve Enternasyonal İzmir fuarı· 

nın açık bulunduğu ıu günlerde lzmire 
de gelmiş olmanızdan ve burada bizlere 

Balkan kardeşlik heyecanını çok canlı 

bir ıekilde yqattığınızdan dolayı hepi
nize ayrı ayn teıekkürler ederim.> 

Dr. Behçet Uz b~dan sonra Balkan 

milletleri arasında mevcut dostluğun 

büyük değerini tebarüz ettirmif, bu dost
luğu arttıracak, kuvvetlendirecek kartı· 

lıklı tanı~malann üzerinde durmuı ve 

harman savurmuştu. Bu muvaffakıyet- liyeceklerdi, Eğer, tahmin ettikleri gibi şeflerin basireti ve bu milletlerin gençle· yen ve Rumen devirlerini refah ve 1öh-
._1·k1 · h eferm· de uslanm1<1 go"rU- 1 1d ak 1 k · i h cBugu··nku'• ve yarınki Balkan nesine· sız.ıı enn er S " babalan annelerine e ka ırac o ursa, ri ve münevverleri arasında i samım te- retle ya:ııyan bu güzel İzmir şe rini gör-

nilr, kendMne bir memuriyet bulur, bir bekçiyi imdada çağıracaklar ve artık bu maslara medyunuz. meğe ve bu cazip şehrin temiz havasını rine en doğru yolları gösteren, Balkan 
müddet hiç olnıazsa ailesini açlıktan öl- aile bağını büsbütün kesip atmanın ve lzmir şehri de bugün güzide kafileyi yakından koklamağa geldik. Bu sehhar gençliğini mü~terek bir kardeşlik havası 
dlirmiyecek kadar bir parayı eve geti- kendi başlarının çaresine bakmanın yo- sinesinde toplamakla imtisale §ayan gÜ• şehrin ismi bile bize!" daima tarihi §arkı j İçinde yetiotiren şeflerimize bin minnet 

demiştir ki : 

rlrdi. Fakat ııonra, gUnUn birinde aklı- lunu anyacaklardı. zel bir dostluk manzarasına şahit ol· 
na eser, mesela yar~ için at yetiştirmiye Akııam, Salih eve dönüp te hiç bir maktadır. 
kalkar, i~l.nl gücilnil bırakır, karısının şey söylemeden odasına çıkınca, Sü- Şehrin hususi tarihinde bu hatıra ilel· 
bir lkl eşyasını satıp aldığı bir çift hay- heyla bekçiyi bulıu> kapıya getirdi ve ebet kıymetini muhafaza edecektir. 
vanla uğraşır, her koşuda hayvanlar onunla icat ettiği bir kira meselesi hak- Sözüme son verirken kadehimi Bııl· 
sonuncu geldikce öfkesini karısile kızla- kında konuşmıya baı,ıladı. Bu esnadn kan Devlet reislerinin sıhhatine kaldınr 
rından c;ıkanr, onlara hayatı cehennem Leyla ile Zeynep yukarıya çıkblar. Ley· ~e Balkan Milletlerinin refah ve saade· 
cd:r, _sonra bir gün. ~ızıp hayvanlan al-ı la kapıda bekliyecek, Zeynep içeri girip ine içerim. 
dıgı fıyatın be§te bırıne satar, gene bir kararlarını bildirecekti. 

iş aramıya koyulurdu. Ömründe en küçük bir itirazda bulun-
Bu hal k&ç defalar tekerrUr etmiş hiç mamış olduğu halde kocasına karşı bu 

birisinden uslanmam~, gilç belA bulduğu vahim karan bildirmek vazifesini üzerine 

BALKAN ETIBBA HEYETi NAMI .. 
NA B. DR. MARKOVtÇtN NUTKU 

yeni memuriyetle kanaat etmiye bir tür- alan kadının kalbi çatlayacak gibi vuru- Sayın sefirler, bay Vali, bay Belediye 
lU al~ıştı. Bu, onda Adeta bir milz- yordu. Nihayet, kapıyı açb ve içeri girdi. reisi, bayanlar ve baylar ve aziz meslek .. 
min hastalıktı. Bir iki sene muntazaman Her şeyi göze almı~b. " Jaşlar, 
çalıştıktan sonra, hastalık eserini gös- Şaıılacak bir gayret sarf ederek tabii Sizleri, Yunan, Rumen ve Yugoslav 

terir, bir gUn eve gelince, yeni bir pro- hale getirdiği sesiyle: delegeleri namına selamlamakla hahti-
jesinden, itiraz kabul etmez bir katiyetle _ Bana bak, Salih, dedi. Biz kızlarla yanın. Biz buraya siyaset yapmağa gel-

!'-.. • 

bahseder, hattı bazen eve haber vermek karar verdik, bu köye gitmiyeceğiz.. medik. Fakat faaliyet sahamızın millet· Ba.lknlı misafirler Fuarda 
lüzumunu bile duymadan plhıını tatbik Erkek, hayretten hüyijmüı gözlerini !erimizin maddi ıaadeti ve manen yük- canlandırmaktadır. insan zekası ve kud· ve şükran 1.. 
mevkiine koyardı. O zamanlar, genç ya- ona kaldırdı. ilk defa olarak ifittiği bu lelmesi ile alakadar bulunması itibariy· reti garbe prk ıahillerinden gelmiştir.. Bugün öğle yemeğinde muhterem he· 
aında kahrından çökmüş olan zavallı Zey itiraza hiddetten ziyade tll§ıyordu. le, mesaimiz bayab umumiye ile çok Biz de buraya hekim ııfatiyle mesleki- yetiniz namına bize hitap eden luymetli 
nep, çekmesinden eksilmiş olan bir yil-ı Kadın, hu ilk cümlesinin beklediği in- yakından alakalı bulunmaktadır. Bir miz ve fennimizle be§Criyete hadim ol- meslekdaşım doktor Markoviçin Türki· 
r.ükle !kl b. llezikten, kendile~ için yeni filaka sebebiyet verme~iı olmasından dost eıfatiyle söylemek isterim ki, yeni mak gayesiyle geldik. Bu illin yollariyle ye ve lzmir hakkında derin bir siyasi, 
bir felaketin ~lamakta oldugunu anlar, cesaret alarak devam ettı: Türkiye hakkındaki takdirlerimizi izhar insanlığa hizmet edebileceğimizi ümit içtimai ve tarihi tetkik mahsulü olan gü~ 
kızlarla ana başbnşa verip Ulilısizlik.le-j _ Hem bilmiş ol ki evin satılmasına etmek]~ büyük bir zevk duymaktayız... ediyoru:r.. Ve bunu yegane yüksek gaye zel sözlerinden dolayı kendisine hassa

rine ağlaşırlardı. da kati; en raz1 değiliz. Türkiye kendi öz kuvvetiyle kalkınmıı· saymaktayız. lıte bu sayede Balkan mil- ten teşekkür ederim. Bu güzel sözlerden 
lşte 0 gün de ev dahiltnde bir gayrl-1 Bu sözler de ağzından çıktıktan eon- br. Önce asker ve sonra reisicümhur •ı· Jetlerinin kardeşlik bağlannın kuvvetle- en kuvvetli olarak aldığımız intiba Bal-

tabülikle, yeni bir fırtına bulutlarının ra, Zeynep heyecanından takatini kayb- fatiyle hareket eden Atatürkün büyük neceğine kaniiz. kanlı münevver dostlarımmn Türk mil-
ufukta birikmekte olduğunu hissettiren edip yere dü~memek için kapıya dayan- önderliği ile, Türkiye, fevkalbeıer bir lote bu samimi duygularla sizlere •a
hir-tavırla gelmiş, yemekte: dı. Kapının dıt tarafında bekliyen Leyla- azim ve enerji izhar etmio bulunuyor. da.kat ve fedakarlığımızı arzetmeğe gel-

- Hanım de~, karar verdim, artık nın kalbi de daha az ıiddetle çarpmı- Türk ırkının yeniden hayat bulduğu ea- dik. 

Jetinin bünyesini ve tarihini tetkik et
mek lüzumunu hiuetmif olmaları ve İn· 

lşi bırakıyorum. yordu. ba bulunduğumuz yerden çok uzakta Zelzele, yangın ve veba gibi af etler 
Kansının ve kızlarının boğazlarında 1 B.Salih bir lahza durd•, diifünür si· değildir. Bu büyük hadise ııözlerimizin oehrinizin varlık ve uadetini haleldar lunmalandır. Bu sevimli ziyaretiniz ııra· 

b• b" ald L ··--L d · ti" H · b t d aında edinecegıv·niz kanaatler, aize mem· 

kıJiplarımw yakından takip etmif bu-

1cla§an lokmalannı yutmadan ı ır tavır 1 ve ıonra ~os. yum.....-. önünde meydana gelmiıtir. Cümburiye- e ememış r. ayatta azım ve se a a-

~e doğru kalkan endişeli bakIJ- , bir aeale: . tin, devletin kültürel hayatının, adli ve ima muvaffalt olmuıtur. Milletinizin da· leketimiz hakkında uzaktan yaphğınız 
lannı göstermemezliğe gelet"ek: j - Peki canım, dedi. Nası1 İsteneniz idari tetk.ilatmın, kadın ve erkek buk:u- ima iyiye doğru gibnek inam da itte bu tetkiklerde ve kalbinizde bUıl olan ıem-

- Evet, diye devam etmişti,· çok klrh I ö~le olsun. ~adam. ki hoıunuza gİtme· kunun müaavt olarak teeaaüaü, balkın aayede tahakkuk ebniı bulunuyor. Bu- patide yanılmadığınw göstereceiine 
bir iş buldum. Şehirden bıktım. Bundan mış, nqeçenz bu ışten. kültür ve lisanının millilcıtirilmeai, ııh- gün milli Türkiyenize malikainiz. Bugün eminiz.> 
90nra :z.iraatle uğraşıp gül gibi geçlnece- Zeynep, hu umulmadık muvaffak.ye- hat mücaeaelerinin urileıtirilmeai mua· hakkınız olan ıriildin ve refahın daima ai· 
tız. Tabi1 bu eve ihtiyacımız kalmıyacağı tinden aevinç içinde dı§an çıkarken yit· veneti içtimaiyenin teeuüsü bütün bu zinle beraber olmaaı baolıca temenni
için onu da satacağız. Ben muamelesini mi aenedenberi katlandığı İfkenc::eleri inkıliplann ne gibi müıkül tartlar dahi- rnizdir. Eski zamanlarda bir milletin 
yaptırıyorum. Yarın yahut öbilr gün gi- hep bu tahammülü ve dil~izliği yüzünden linde meydana geldiğini takdir edenler· yükselişini diğer milletler kıskanırlardı, 
dip takririni verirsin, olur biter. ç~miı olduğunu anlıyara~. kendi k~n: deniz. lıte bu itibarladır ki, sayın mes- fakat zaman hu haleti ruhiyeyi değiıtir• 

Bu sözlerden eonra, Zeynep ağzına dine: cAh, nasıl olmuş ta ıtiraz etmeaını lekdaşlanm, sıhhati umumiye sahasında mi§tir. Açık söyliyorum, bugünkü milli 

bir lokma daha koymamıı, büyümüş daha evvel öğrenmemiıim> diye söy- vardığımız hayırlı neticeleri, biz doktor· kuvvetli ve müreffah Türkiyeyi görmek· 
gözleriyle, anlamadan önündeki piliç Ueniyordu. lar, hayret ve takdirle karşılamaktayız. le iftihar etmekteyiz. 

Yelpaze modası 
Tekrar canlanıyor mu? 
Son gelen Fransız moda mecmuaların· ı Efsanelere göre yelpaze bir Çin ica

dan, Pariste bir çok senelerdenberi bü- dıdır. Bundan altı bin sene evvel Çin 

tün ehemmiyetini kaybetmiş olan yelpa-ı mandarinlerinden birinin kızı bir yaz gÜ· 

zenin yeniden görünmeye başladığını, nü bir ziyafette hazır bulunuyordu. O ta· 
ve bu modanın salgın halini almasının rihte Çin kadınları ziyafetlerde yüzleri· 
çok muhtemel olduğunu ogreniyoruz. ne bir maske takarlardı. Kızcağız, sıcak

Şu halde yakında lstanbulda da zarif yel- tan boğulmak Üzere olduğunu hissetti. 
pazeler kutlanan şık kadınlar göreceğiz Fakat utanması ve ananeye riayet mec· 
demek oluyor. buriyeti maskesini atmağa mani oluyor· 

Umumi sıhhatin korunması ve iyi şart

lar dahilinde neslin artmasına nasıl bir 
fedakarlık ve azmi sebat sayesinde va-

du. O vakıt zeki Çinli, maskenin bağla

rını çözdü ve onu yüzünde tutmakla be~ 

raber hafif hafif saJlamağa başladı. Se
rinlik hoşuna gitti. Bütün kadınlar kızı 

taklid ettiler. Yelpaze artık doğmuştu. 
Yelpaze sonra Avrupaya geçti. Roma

lılar sıcak günlerde esirlerin ellerine ko
ca yelpazeler verirler, otururken, hatta 

yolda yürürken kendilerini yelpazelendi
rirlerdi. Asırlar bu modayı öldüremedi. 

Fakat hayli değiııtirdi. Yelpaze küçüldü. 
Kadınların elinde ufacık bir şekil aldı. 

Bir ihtiyaç eşyası olmaktan ziyade bir 
süs olarak kullanıldı. 

--~ 

BELED1YE RE151NIN NUTKU 
Belediye reisi Dr. B. Bekçet Uz da 

Yelpaze bizde de meçhul bir şey de
ğildir. 

Ferace ve yaşmak devrinin en revaç· 
ta olan süsüdür. Ninelerimiz, bir ıeyden 
utandıkları vakit kızaran yüzlerini yelpa
zeleri arkasında saklamayı pek eyi bilir
ler. Bizde yelpaze modası Meşrutiyete 

kadar devam etti. Sonra Avrupada ol
duğu gibi bizde de yava§ yan., söndü. 
Cihan harbiyle beraber tarihe kanştı. 

Yelpaze, binlerce senedenberi yaşa· 
dığı kadın ellerine kısa bir fasıladan son
ra tekrar dönüyor. Bakalım bu dönüş 
uzun sürecek mi} Y o~a kısa bir zaman 
sonra unutulup gidecek mi} 

Misafirler ziyafeti müteakip tehirde 
kısa bir gezinti yapmıılar ve fuan ziya-

rette bulunduktan sonra husuat trenle 

Efeae giderek Selçuk harabelerini ziya

ret etmiılerdir. Efeste, gayet iyi karıı1a

nan doktorlara, tayin edilen mihman· 

darlar tarafından izahat verilmiftir. 

Balkanlı doktorlar dün akşam Efes-

ten avdetle belediye reisinin fuar gazi· 

nosunda verdiği ziyafette bulunmuşlar 
ve parti parti fuarı gezmiılerdir.. Kıy-

metli misafirlerimiz bu sabah otomobil

lerle Bergamaya giderek Akropo]u ve 
Eskülapı ziyaret edeceklerdir. 

Haber aldığımıza göre altıncı Balkan 
tıp kongresinin 9 39 yılı eylulünde Bük-

reşte, Romanya etibba heyetinin hazır
lıyacağı programa göre toplanması ka· 

rarlaşmı~tır. Bu kongreye memleketimi
zin her yerinden davet edilecek 200 ki

şilik bir heyet gidecektir. Türk tıp alim
leri bu kongrede müzakere edilmek 

üzere cZührevi hastalıklarla mücadele> 
mevzulu raporlar hazırlıva.c:.aJUardır. 

Şen I ıkralar 
Onu siz çıkardınız 
Müfettİf orta mektepte bir sınıfa a'I' 

di ve tll§ırdL 
Mualim yoktu. 
Sınıfta ise kıyamet kopuyordu. 
Tal ebeler içinde en fazla gÜrültÜ 1" 

pan sınıfın ortasında elleriyle işaretld 
yapıp gırtlağını yırtarcasına bağırd 
fakat ne söylediği gürültüden anlatıl., 
mıyan birini kolundan tutarak kapı dıpıi 
attı. 

Bu tedbir üzerine sınıfta gürültü k• 
sildi. 

Müfettif, talebelere hitaben ı 
- Şimdiki dersiniz nedir} 
- Fransızca .. 
- Mualliminiz gelmedi diye llenıd 

~rültüye bqlamaruz ayıp değil mi?. 
- Muallimimiz geldi efend~ 
- GelmiJ olabilir. Fakat sınıfta yok• 

tu. 
- Sınıfta vardı efendim •• 
- BenimJe alay mi ediyorsunuz.. Si-. 

nıfta va.rdı da birden ıırlara mı kanfU? 
- Hayır efendim.. Biraz evvel o.,. 

siz dışan çıkardınız. 

Çikulata satan kız çocuk dadısı oldtı··· 

Köylünün cevabı! 
Eski zaman kadılarından birisi, bir gÜP 

araba ile bir yere gidiyorken dar bir yol• 
da eşeği ile gelen bir köylü ile karşılar 
mışl 

Köylü, mühim bir iıı için ıehre gitmek
te olduğundan bir türlü geri dönmek is• 
tememiş, arabanın geri dönmesinde ısrar 
etmio. Arzusu kabul edilmeyince de bas• 
mış küfürü 1. 

Küfürlerin yakası yırtılmamı, vaziye .. 

tine dayanamıyan ve fakat nazik bir 
adam görünmek istiyen kadı: 

- Dayı, demiş.. Vücudunu eyi bes• 
lemipin, fakat hiç te terbiye görmemiş· 
sin f 

Köylü, kadıya dikkatle baktıktan son· 
ra: 
- Hey efendi, biz kendi kendimizi hea• 
liyoruz, fakat bizi terbiye edenler de 
ııncak sizlersiniz!.. demiıtir 1 

Köylü, sanki eeki saltanat 'devrinin 
tenkidini yapıyor gibi bir söz söylemit' 
tir, değil mi}. 

- Çocuğu u11andırd~ gibi auı~ 

b4ktılttn fim<U. .. 
---=----

Temiz pansiyon 
Talebe pansiyonunu İf]eten kadın tr 

mizlilt iddiasındadır: 
Kapıdan içeri girer girmez 

levha göze çarpar: 
cAyaklannızı •iliniz ... > 

Pansiyondaki talebelerden biri bu ibr 
renin üzerine ıu kelimeyi ilave etti: 

Çıkarken ..• 
Çünkü pansiyon o kadar temizdi. 

Yavrum çok usludıır. Eğer yara• 
mazlık ederse kom.5unun Çocuğunu dô
~ıün .. Ondan ibret alır •• 



•• •• 
{ .BORSA] 

1938- 1939 

Sonbahar HASAı OZLU UNLARI 
OZOM 

• • • 
3292 Alyoti bi. 9 875 13 mevsımının 
1954 Albayrak 10 25 17 50 
1876 F. Solari 9 75 1 O 50 En güzel moda 

Neşriyatı 
1673 A. R. Üzümcü 9 50 13 50 
1580 M. j. Taranto 8 16 
14 71 Ş. Riza halef. 9 5 O 
1039 Öztürk 9 50 
1019 Y. ı. Talat 9 75 
692 l. O. Tanm girk 9 25 
482 M. Beıikçi 1 O 
3 79 j. Taranto 1 O 
3'.>6 Pateraon 3 625 
41 7 Ahmet Osbak 8 
338 Akseki T. Bank 9 50 
327 E. Bank 9 
352 H. Alherti 9 25 
240 K. Taner l O 
224 D. Arditi 9 60 
220 P. Klark 9 
138 S. U_ğur 10 
11 O S. Erkin 1 O 
103 Ş. RenıU 9 75 
99 P. Mihalef 9 75 
95 M. H. Nazlı 11 
60 H. Alanyalı 9 50 
49 Hasan çolak o. ı 3 
27 H. UynT 10 
1) H. Calip Şer. 11 25 

165l9 Yek6n 
107201 Dünk\i ye1'un 

{125 720 Umum1 yekun 

14 
ıs 50 
15 50 

Paristen gelmittir 

17 50

1

: Prestij. ~erlekıiyon • P~öro~ -
14 Revü parı%yen - Gran reva parız-
1 3 5 O 1 yen • Sezon pari:r.ye~ • Süprem .: 
12 50 La parizyen - Votr gu - Jarden do 
14 50 Mod. Mod lravo • 
12 50 
1 J 50 
14 
14 
14 
12 50 
12 
13 25 
1 l . ,5 o 
il 25 
11 
1 1 
ıtj" 

10 
fi 25 

Kostüm, Manto_, Şık r>e Zarif iç 
çaına,ırlc:rı modalarını bu r.eşrı
yatla takip edcbiliraini%. 

Bütün bu son moda ne~riyat . 
lzmir Saman iskelesinde i 

·Abajoli kitap 
Evinde 
Satılmaktadır. 

Bütün siparişler posta tcdiyeli olarak 
gönd,crilir. 

Bir reca 
SEREZtN Kö YLERINDEN ÇA

LIK MAHLLESlNDEN NEBi KI
ZI SAFtYE. tNCtR 

65 2 B. S. Alazrnki 
298 E. Bank 
288 Ş. Riza 

9 25 • 10 Balkan harbinden bir aene aon· 
7 5 O 13 5 O ra köyümden ayrıldım. Annem 
• 7 12 • Fatma babamdan ayrılmıştı. Ben 

268 Ş. Remzi 8 75 8 75 de babamın yanındaydım. Ba-
7 25 11 hamla berah~r Anadoluya geÇtim. 
7 50 9 50 Annem de Serez kazası Ramnada 

157 H. Levi 
66 M. j. T aranto 
35 P. Paci 
32 Albayrak 

1 O 50 16 batka birisiyle evlendi. Tabii on-
8 50 1 O 50 )arda çıktılar. Bir karde,im an

nemle beraberdi. ismi de Zeliha 
idi. Her nerede iseler bu adrese 

1796 Yek6n 
19818 Dünkü yekun 

haber versinler. 2 1614 Umumi yekUn 
ZENTINYAel 

:40000 kilo A. Lafont 33 75 
Salihli civarında Sart istasyo-

33 75 nunda Safiye Bekir Algın. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
i RADYO ~ 
&. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : 

ANKARA RADYOSU: 
öğle neıriyatı: • 
Sanı 14.30 da kan§ık plak neşriyatı, 

... 14.50 de plakla türk musikisi ve hnlk 
'oarkdan, 1 S.15 te njans haberleri. 

Aktam ncıriyatı: 

Dis Hekimi 
~ 

Abdullah Naci 
Hortaçsu 

Dit ve Çene Rontkeni ile teıhiı 
ve tedavi 

ADRES : Birinci Beyler ıokağı .. 
36 ••• TELEFON : 2946 

Saat 18.30 da karışık plak nqriyah, 
19.15 te tOrk musikisi ve halk şarkıları Daktilo aranıyor 
(Hikmet Riza) • 20.00 de aaat ayarı ve Eaki ve yeni harfleri bilen ve seri 
nrapça nqriyat, 20.15 te türk musildsi b 

makine yazan ir daktiloya ihtiyaç ve halk §arkıları (Mustafa Çağlar ve b 
vardır. Günde irkaç ıaat te çalı§ıla

Müzeyyen Senar), 21.00 de keman ıo- bilir. 
lo: Prof. Necdet Atak Piyanoda Prof. y • t h f' 'l d kt H 1" • 

enı u a ıyecı er, o or u usı 
Ccorg Markovitz, 21. 15 te stüdyo aa4 dd · No 64 Ö t" k T" t Ltd · ca eaı . z ur ıcare . 
Jon orkestrası, 22.00 de ajans haberleri,, Şirketi Tel. 2256 
ve hava raporu, 22.15 tc yarınki prog- 13--15--17 - S-7 (2847) 
rnm ve M>n. 

Pirinç Bezelye 

Buğday Yulaf 

Patate~ Mercimek 

irmik 

Çavdar 

Türlü Badem 

Hasan özlü unları sıhhatte olan insanlarla ihtiyarlara ve basta olanlara bilhaua haatalıktan yeni kalkanlar ile çocuklara ve yav· 
rulara ııhhi bir gıd_fldtr. Vitamini kalorisi ve gıdai kuvvet ve kudTeti, tab:Höği aafiyd\ ve halisiyeti itibarile bilhasaa yavrular mut· 
I~ Hasan ö~lü unlarının bütün ~etitlerinden tam bir surette iat~!~~e. ederle~ ve. gıdalanır!ar ve .. ~~ılenirle~. Hayati kudretleri i_n· 
kışaf eder. Cıh~z hazı:nlarda ve uzviyette kolaylıkla temessül ettını ıçm kem·klerı, adelelen ve butiin hayatı kısımlan kuvvetlenır. 
Çabuk nc!.VÜ!Jema bulurlar. Çabuk yürürler. Çabuk dit çıkarırla~. Yan~kları, kan gibi kırmızı. neıeli, tombul t?n_ı~ul olurlar. • . 

Hasan ozlu unları yalnız tabiatın ve kudretin feyiz kanunlarıle yetışen saf hububattan ve bu hububatın en ıyııınden, en temız ak· 
samından, en Eeyizli cevherinden en mugaddi özlerinden fenni vesaitle ime.1 edHdii?i için çocuklarınıza, yavrularınıza, ihtiyar ana ve 
bahalannıza, hastalıktan yeni k~lkanlara hiç tereddüt etmeden, hiç dü i!nmer~en Hasan özlü unlarmdan bol bol veriniz. 

Hasan özlü unları ishal yapınaz. Midede çabuk hazım olur. En nazik mideli olanlara bile iyi gelir. Şifginlik yapmaz. Midenin ve 
banaklapn halitabiide kalmalarına yardım eder. 

HASAN. DEPOSU 
HASAN DEPOSU 

AŞÇIBAŞI MAllKA 
Makarnalar 

ve mi1stah~aratı lzmir ve Ege bölgesi toptan satıf merkezi : Yeni 
Kavaflar Çartısı No. 24 

lzmir Kemeraltında yakında ıatıf ,ubesini açıyor . 
Kartıyaka satıf yeri : FERAH ECZANESi 

IZMIR SULH HUKUK MAH- Zayi 
1 

SATIS iLANI 1 
KFMESINOEN: 1 1711/932 tarihli ve 20"S numa-

Cemal Kizları Ayşe ve Hasibe ralı Esnaf ve Ahali bankasının 
ve Faik Hüseynin mutasarrif ol- h · sse senedimi zayi ettim. Y eniıi
dukları lzmirin Gaziler mahallesi ni alacağımdan eskisinin hükmü 
Tahir ağa sokağınd" kain 120 lira kalmadıihnı ilin ederim. 
kıymeti muhammeneli evin ınab- Ali Riza KRrdiçah hanında 
kemece verilen izalei 11uvu kararı- Berber 
na istinaden 14110/93~ tarihine 9 11 13 3312 (2823) 

Paris hapları, nebati maddelerden miisad;f cuma günü aaat 15 de iz-
yapılmış emniyetli müshil ilacıdır mir sulh hukuk mahkemesi salo
1 tanesi linet, 3-4 tanesi amel verir. nunda satısı yapılacaktır. Bu ar· 

tırmada tahmin olunan bedelin İlan 
Sancı, ve yel, ve rahatsızlık ver- yüzrlc vetmit he•i niıhetinde bedel lzmir vilavetinin Bergama ka-

mez. 

1ST ANBUL RADYOSU: 
öğle neşriyatı: 

verildiği surette talihine ihalesi zasına bağlı Bakırlık köyünde ka
v:ınılacak aksi takdirde aatıf 15 in olup imtiyazı 24 Ağustos 1326 

Inkıbaza, hazımsızlığa, uyku- gün daha uzatılarak ikinci artır- tarihli fermanla Hasan Şinasi ve-

G •• h k• ~ suzluğa, bunlardan mütevellit sinir r.lası 31/10/938 tarihine müıadif resesi üzerinde bulunan bakırla 
0 Z e 1 ffi J rahatsızlığına iyi gelir. Evinizde oazartesi günü saat 15 de yine da- karı,ık demir madeninin imtiyazı 

Saat 12. 30 da plakla türk muailüsi, 
12.50 de havadis, 13.05 te plakla türk 
musikisi, 13.30 da muhtelif plak nqri- Mı

.tat Orel Selanik sergisinin Birincilik bulundurunuz. iremizd~ yapılac~hr.. icra Vekilleri Heyetinin 29/7/938 
madalyasını kazanmlJhr... Kutusu her yerde 15 kuruştur. Gayrı menkul uzerınde hak ta- tarihli ve 2/9372 numaralı karar-

lebinde bulunanlar ellerindeki .1 f h d'I k 
•--d • "ki . •1 b" l'kt • . nameıı e es e ı ere mek~uf ma-yatı. Ağustos sonuna - ar bastalannı öğ- resmı vesaı erı ı e ır t e yırmı d I k l 

· · d d · • ·· ti en er arasına onu muştur. Akpm neoriyo.tu leye kadar bu tarihten ıonra sabahlan MiLAS ASLiYE HUKUK MAH g~n ... ıçın e a1re~ıze ~uracaa e- lJ, 14, lS 3335 (2SSl) 
Saat 16.30 da dam musikisi (plak), 10. 12, öğleden ıonra 3 - 5 araımda KEME.SiNDEN: - Jlan rı lazımdır. Ak~ı takdırde hakla-

19.00 da Konferans: Şi~li halkevi na- kabul eder. randa tapu sicilli malum olmadık~ 
ınınıı doktor Ayber {cöz hıfzıssıhhası). • ADRF.S :: !kinci Beyler Nwnanzade Kazıklı karyesinden Fatına llbıra T ) t .., r.a paylatmadan hariç kalacaklar· ve oe•inen ödenecektir. 
19.30 da dans musikisi (plakla), 19.55 sokağı Numara 23TELEFON: 3434 kızı tarafından sökenin gertekci ına- Op an ıya çag• dır. ihaleyi müteakip müfteri ihale 
te boru haberleri. 20.00 de enat ayan: hatlesinde çirkes Hamit evinde mu- } • Şartname 25/9/938 tarihinden bedelini vermediği veya veremedi-
Crenviç rasnthancsindcn naklen, Suzan DOKTOR OPERATÖR kim iken tegayyüp eden Ali oğlu fi lŞ.. itibaren herkesin görebilmesi için ği surette gayri menkul tekrar 15 
'Ve arkndaşlan tarafından türk musikisi M 1\T ' A k Hüseyin aleyhin t - bo da- 11 numaralı ödemi§ incir tarım eçıkta ve gayri menkulün evıafı gün müddetle artırmaya konulup 
'\'C halk şarkıları. 20.40 ta ajana haber-. • l l u rı r an vumm müraca::ç ~ pnm~'yle satı§ kooperatifinden 10-9-938 Cu- da tartnamede yazılıdır. Müzay& talibine ihalesi yapılacak arada 
leri, 20.4 7 de ÖmeP Riza Doğrul tnra• MEMLEKET HAST ANESl BAŞ 1 d 

2
6-9-

93
; .. y~. aure .~ martesi günü toplanbya çağnlınıt deye i~tirak etmek isti yenler kıy- tahakkuk eden ihale farkı hiç bir 

fından.arııpça söylev, 21.00 de saat aya- OPERATöRO duifruP§ması • .. .. gunune mtaluıaik- olan umumi heyetin toplantısı ni- meti muhammenenin yüzde yedi guna hükme hacet kalmaksızın 
H laların h .. ..wl_.J azarteıı gunu saat 9 za · w • b • d ak "b · • •f t • - "d n: Orkestra, 21.30 da Cemal Kamil ve as ı .er gun og euen ıon- . . .. .. :zamname mucibince nisab eksenyet buçugu nıı etın e pey caıı ve- vecı esını ı a e mıyen mufterı en· 

arkııdnılan tnrafındıın türk musikisi ve ra 3-7 ye kadar ikinci Beyler soka- edılmı§•w~ldugundan mezkUr .!11nde hasıl olmadığından yapılamadığı ya milli bir banka mektubu irae tahsil olunacaktır. 
halk şarkılnn, 22. 1 O da hava raporu, ğmda fırın knr 111ndaki 25 numarab gelmedıgı surette evvelce teblıg olu- için toplantı 19-9-938 pazartesi gü- etmeleri lazımdır. Gayri menku- Daha fazla malumat almak isti-
22.13 te Opera ve operet parçalan J muayenehane:;inde kabul ve tedavi nan gıyap karan veçhile itin bitjrile.;. nü sabah saat ona talik edilınİ§tİr.ı lün vergi ve sair kanuni mükelle- yenler mahkemenin 938/350 ıa· 
:(plak), 22.50 de ııon haberler ve ertesi eder. ceği tebliğ makamına kaim olmak Bütün ortaklllnn aynı gün ve saatte fiyetleri ıatıcılara ve yüzde iki bu- yılı .d_?tyaıına müracaatleri lüzu· 
günün programı, 2 3. 00 te aaat :ıyan ve l Telefon: Muayenehane, 3125 üzere ilan olunur. ı kooperatif deposuna tqrifleri rica çuk deUaliye ve ferağ harçları ah- mu alan olunur. 
ıon. 1 Ev 2980 (2843) ve ilan olunur. (2842) cıya ait olup ihale bedeli defaten ~ô (2848) 
!± - crr: ==---- - ;x=; 

Kan kuvvet iştiha şurubu 
Tababetin yüzünü güldüren ve umum doktorlanmız ta.!"afmdan takdirle milyonlarca vatandata 
tavsiye edilen emsalsiz kan, kuvvet, iştiha §U~u~udur .. Bir !İ!e sizlere hayahn bütün zevk ve nqe
lerini tattıracak ve yaıadığıruz müddetçe halsızlık, yeıs, ıstırap, dü~ünce, korkaklık, tembellik gös
termiyecektir. 
FOSF ARSOL'u diğer bütün kuvvet ilaçlarından ayıran başlıca hassa, devamlı bir surette kan, 
kuvvet, İ§tiha temin etmesi ve ilk defa kullananlarda bile azami bir hafta içinde tesirini gösterme
gjdir ... 
FOSF ARSOL · muhakkak bir surette hayatın esnsını tC§kil eden kanı, daima tazeleyip çoğalbr .. 
Tath bir iıtih~ temin eder, adale ve s;nirleri kuvvetlendirir. Uykusuzluğu, fena düsüncelcri, yor
gunluğu giderir, mide ve barsak tembelliğinden doğan inkıbazlan geçirir, vücuda dalına gençlik 
ve dinçlik verir, zeka ve hafızayı parlatır, belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faydalar te
min eder. Velhaaıl insan makinesine IUım olan bütün kuvvetleri vererek tam manasiyle bayabn 
zevk ve nqelerini tattırır .• FOSFARSOL; güne§ gibidir. Girdiği yere ııhhat, saadet ve ne§e sa
çar .. Her eczanede bulunur. 

. . .· . . , - : . . . . 

HERKES BiLMEL • 
ı 

Et ve aebzelerin iyice piıuıeme sinden, me~~~'ıu:u' güzelce yıkanmamasından, içilen sulann temiz 
ve aaf olmamumdan hasıl olan solucan dedagıml% barsak kurtlan en muzır hayvanlardır. Bunlar, 
ince baraağın İç zanna yapıtarak ve kan emerek yetİ§ir ve ürerler ... Ekaeriyetle çocuklarda bulunur. 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık. karın ağrıları, karın şişmeleri, burun, 
makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması, sar'aya 

benzer sinir halleri, gece korkulan, görmede, işitmede 
bozukluk hep bu kurtların tesiridir 

iSM[l SANTONIN BISKUViTI 
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YENi ASIR = ' UPA 

1 ;. ~ · r· • · • ı ' ... • ' ... , ·• · · · ... · , • • . 

•, ,.. 
lzmir - Buca 

Evler 
Hastanele 

ek epler 
rikalar 

Ve bil'umum sınai müeesseseler kireçli sularınızı 

VEBOLiD ile 
Tasfiye ediniz 

Her boyda cihazlar emrinize amadedir

T ediyatta Kolaylık 

Eı{e mıntakası Umumi Acenteliği: 

Kültür lisesi 
~Leyli-Nehari; Kız ~ 
:-..; N 
~ Erkek her gün tale-
t-1 be kaydına devam ~ 

ediyor 
tZ? 2 %7'7.7.ZZ/~7ZZ.Z-fzZ7ZJrızın 

Yerlimalı 
ÇAT AL, BlÇAK, KAŞIK 

lı;.i 

Mikroskop gösteriyor ki; 
Sıtma parazitleri sivrisineklerin iğnesiyle kana kanııyor. Ve müthi9 

bir if et olan sıtmayı vücudumuza aıılıyor. 

Sıtma 
Hayat makinesini &rızasız bir tekilde ifleten ve bizi aağlıkla yqataıl 

kudret, kanımızın terkibinde bulunan kırmm yuvarlacıklardır. 
Vücudumuza aıılanan bu mel'un parazitler ise mütemadiyen bu 

kırmızı yuvarlacıklan yiyerek çoğalıyor, nesiller yapıyor ve her neJ1il 
·uzviyetimizde sıtma nöbeti dediğimiz titreme, ürperme ve yanma bal· 
lerini artbnyor. 

Vatandaş!. Sağlığını bu afetten koru. 
Kinin, aninik, çelik ve birçok nebatat bülisalariyle hususi bir ~ 

kilde ihzar edilen ve Sıhhat Vekaletinin resmi ruh.atını biiz bulunall 
BlOGENIN sıtma parazitlerinin en imansız bir düımanıdır. Sıtma• 
dan korunmak ve kurtulmak için birinci deva BlOGENIN'dir. 

~ 
Izmlr T. T. Ltd Ştl 

Biiyiik fedakarlıklarla vücuda ge
tirilen fabrikamızda yerli ma1ı ola
rak her model çatal, bıçak, kqık 
imal olunmaktadır. Avrupa mamula
tı ayanna faik olan bu emsalsiz yerli 
malı fabrikasının mamulihni her 
yerde arayınız. 

LOKANTA ve Gazinocuların 

nazarı dikkatine : 

BİOGENİN 
Kanı temizleyip çoğalbr, lmmm kürecikleri arttırır, adale ve sinir• 

leri kuvvetlendirir, İftihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıbna parazit• 
lerini öldürür, tali olarak bel gevıekliği ve ademi iktidarda büyiik fa• 
ideler temin eder. Sıbnanm bütün ıekillerinde tifa temin eden bu 
yüksek tesirli iliç her eczanede bulunur. 

1 
~ 

~aman iskelesi Mimar Kemalettin cad. No. 15 

· lzmir Enternasyonal Fuarı 

Fabrikamız BAŞKURT marka
lı YERLi mamulahmızı görme
den, ÇAT AL, KAŞIK ve BIÇAK 
takımlannızı almayınız. Bütün 
mallarımız hem kalite itibariyle 
Avrupanınkinden daha yüksek ve 
h~m de fiatçe YOZDE 30 daha 

No. 175 Umumi Sah4 Yeri: lıtanbul Tah
takale caddesi No. 51 

Cihazların satışı • • plasiye ıçın 

Galatada Lüleci Hendek sokağında 119 numaralı 

GÜNDÜZLÜ, GECELi VE YARIM LEYLi 

SEf~ BENUA 
(SAJNT BENOtT) FRANSIZ ERKEK USEStNtN 

ihzari sınıfları vardır. Ve olgunluk smavlanna hazırlar. 
Her gün saat 9 • 12 ye kadar kayı! muamelesi yapılmaktadır •.. 

AçıJıı tarihi : 19 Eylul 1938 
19 - 23 - 10 - 28 - 4 - 11 - 13 (~466) 

aranın~ ktadır 

• 
( Jak Dekalo ve Şsı.) 

Yahut bmirde umumi acentesi 
S. Abuaf ve M. Peço 

Maretal Fevzi Bulvarı No. 6 
Telefon : 2273 

''G L A S U 1 R !f ,, 
''P A P A G A N,, 

Fabrikasının 
Marka 

Birinci nevi YA~LI BOY Al.ARI 
en ucuz AVRUPA BOYASI. 

Bütün dünyaca tanınmıf son de
rece dayanıklı ..• 

Manisa belediye intihap encümeni 
reisliğinden: 

' Manisa belediye intihabına ait defterler 12/ 9/ 938 tarihinden 17/ 9/ 938 tarihi' 
ne rastlıyan cumartesi günü belediye dairesindeki ayara göre saat 18 e kadar ıl 
k.ıcia kalacaktır. 

2 - Bu defterlerde yazılı olup olmıyanların itirazları mezkfu saate ~ 
dinlenip ondan sonra vaki olacak füiazlar kabul edilmJyec.ektir. 

3 - lntjhaba 27 / 9/ 938 t8rihine rastlıyan salı gilnll saat 8 de bİlşlanarak fi 
10/938 tarihine rastlıyan pAZarlesi günü belediye dairesindeki ayara göre -' 
18 e kadar devam olunacaktır, 

4 - Her mahalle müntehiplerlniıi hangi günlerde rey vermeğe gelec~erl afi. 
ğıda gösterilmiş olmağla beraber gününde gelmiyen müntehiplerin reyleri de it" 
giln kabul olunacaktır. ' 

5 - İntihap sandıkları belediye dairesinin birinci kat aalonuna konacaktır· 

Mahallesi 

Yarasanlar, Bektaş K., Bektaş S. 

İmmat, Seyit Hoca Cami K., Karahisar, 

Cetvellerin asılacağı Y. He~ mablll' 
mUntehipleıi# 

rey verecekleri 1• 

--~ 
Halkevi, Borsa, YenicamiC.H.P . 27 ı:yıti 

Nasrullah, Nifli Zade Göktaşlı, Cengiza- > > Ulucaml > 28 , , ~ 

O oy ç e O r i y ant b a n k 
DRESDNER BANK ŞURESI 

45 Modem renkleri vardır. ı 
5 ve 1, 1/2, 1/4, 1/8 kiloluk 

kutularda olarak 

GLASURIT VERNiKLERi 

de, Görhane, Çarşı. 

İbrahim Çelebi, Sultan, Çapraz K. , Çak- > > Çaprazlar > 29 , 

IZlYliB 
MERKEZi : B~;RLlN 

Almanyada 17:; Şubesi Mevcuiiıır 
Sermaye ve ihtiyat akçesi 

165,000,000 Rayhsmark 
Tfirkiyede Şnbeleri: lSTA~BUL ve 1Zl\11R 

Mısırtla ŞubeJ erı : l{AHlHE ve ISKENDERlYE 
Her t ii r lii hnnka ınn ıu oelilt rı ı if ıt "~ knlınl f' dAr 

. . '\; ~ "' , 
• - ..... f. ' 

lzmir Vakıflar miidürlüğünden:-
ı - Kemeraltı caddesinde kain mazbut büyük Salepçi oğlu hanı-

nın kqfi mucibince tamiratı açık eksiltmeye konulmuttur. 
2 - Bu tamirabn kqif bedeli «2294» lira 78 kuruJtur. 
3 - Muvakkat teminat 173 liradır. ' 
4 - ihalesi 28/9/938 çarıamba günü saat onda Vakıflar daire-

ıinde mütqekkil komisyon tarafından yapılacaktır. • 
5 - Ehliyet fenniyeyi hi.iz olan ve en az bet bin liralık İf yapllllf 

bulunan taliplerin Vakıflar dairesine müracaatleri ilin olunur. 
6 - 13 - 17 - 22 3255 (2794) 

L 1 •gpap ili 1M W' M 

lznıir emrazı sariye hastanesi 
baş hekimliğinden: 
Hastanenin 938 mali senesi yevmi ihtiyacından aıağıda yazılı üç 

kalem erzak ve aairenin eksiltmesi on gÜn müddetle temdit edilmiş
tir. Şartnameler her gün hastane bat hekimliğinde görülebilir. Eksilt-

. me 21 eyliil 938 çarıamba gÜnü saat on birde Tepecikte Emrazı Sa
riye hastanesinde toplanan komisyon huzurunda yapılacaktır. Mu
vakkat teminat olarak para ve para mahiyetindeki evrak komisyonca 
alınamıyacağından istekliler ihale gününden evvel teminatlannı lzmir 
mal sandığına yatıracaklar. 

Cinai 
Süt 
Koyun eti 
Sömi kok kömürü 

Muvakkat teminatı 
KUl'U§ 
4219 

14170 
11578 

3345 

Mikdarı 
Kilo 

4500 
4500 

65000 
~_) 

Tutari 
KW'U§ 
56250 

189000 
154375 

5 ve 1, 1/2, 1/4 kutularda olarak raz S., Karayonus, 1lyas S. 

~ Bütün boyacılarda bulunur tlyas K., Bölcek Atik, Bölcek Cedit, Ay- Mollaşaban Malta kahve- > 30 ' 
nalı, Teviikiye. hanelerindt" 

. Dere, Ayvazpaşa, La1ap3§a, Narlıca, Ma-
1110193' ::m1111111111111111111111111111111u~1111ını11111111111111111ıu1111rı::n~1111:n::: muretiilhamidiye, Ak mescit, At tar hoca Karaköyde berber Ziya 

E ~ ' (# :: Baba kuyu, Ebe kuyu, Haki baba, Kü- kahvehanesi önünde 
:: O ~ çük teke, Hacıyahya. 

~ m ••••• t Q .. Q . ~ Yaviler, n;~eker, Sarahat, Hilcçaçlar 

§ ..... - .. --•••••••......... .. .. 1~-•••~ E: Recai, l safaki, Sakiler, Şehit Hacı Mus- Sarabatve Çarşı C. H. P. 
: :: tafa, Nişancıpaşa, Dan4ment Halil, Hüs-

2/10/93' 

- 14 Eyliil ÇARŞAMBA günü çıkıyor •• 
: :: revağa. - ~ : 1938 RESIMLI HAFTA :: 
S 32 34 --L!f • • d b.lh kadınları alikadar ed k zıla 5~ Saray, Derviş Ali, Alaybey, Şehitler. Alaybey .. - aanı e u;ın e ı assa ece ya n, en :• • C. H. P . 3/ 10/9'f 

(2847) 5 güzel lıikiye ve romanları ihtiva ettikten bafka f: - ~ - ~ - ~ : 1 O O O K E L t M E l L E ;E 4lllS!lı:iiim_ICiiil_,_rm ___ IZlllllm ___ .. __ 1m1_, 
= ~ 5 Kendi kendine ltalyanca derslerini vermeğe baılryacaktır. Bu ders-Ei 
§ ler ayn bir kitap ıekline sokulabilecek tarzda neıredilecektir. :: 
5 Bütün manasiyle tam ve olgun bir mecmua olmak hedefini güden ~ - ~ - ~ 
5 1938 REStMU HAFTA mecmuasını ~ 
: YALNIZ 5 KURUŞA SATIN ALABlLECEKStNtZ :: = ~ = ~ : Şimdiden bayilerinize siparİf ediniz ~ 

Teknik okulu müdürlüğünden: 
Mühendis ve Fen memuru kısımlarının inpat, yol, demiryol, su ir 

leri, yapı itleri, ve makine tubelerine talebe kaydına 1 / eyliil/ 938 de 
baılanarak 30 eylw 938 alqamı nihayet verilecektir. Kaydolwun.ls 
istiyenlerin bu müddet zarfında Salı ve cumartesiden maada her güO 
saat dokuzdan 12 ye kadar Yıldızdaki okula müracaatleri. 

Kayıt ve kabul ıartlan okuldan alınabilir. Veya talep üzerine göıı" 
derilir. «5693» 26 - 12 5693/ 3147 (2731) : 1938 RESiMLi HAFTAYA ilin vermek arzu edenlerin İstanbul :: 

5 Ankara caddesi 105 numarada Kemalettin tren ilan Bürosuna ~ 
: Müracaat etmelidirler. 6 S-11- 13 := .. _______________ ..,. _______ ~ 
::::ıııı:::::ııııı:::::::ııııı::ııı:ııııırııı::ıı:ııııııııııııııııııııııııı:ıııııııııı:= 

lzmir vilayeti muhasebei husu· 
siye müdürlüğünden : 
18/9/938 günü baflıyacak ve üç hafta devam edecek olan at ko

tulan münasebetiyle koıu mahallinde bulunan büfe idarei hususiye 
tarafından kiraya verilecektir. 

Kirasına talip olanlann her gün muhuebei hususiye müdüriyetine 
müracaatleri ilin olunur. 3351 (2849) 

tZMtR BELEDtYESINDEN: yedeye iftirak için muvakkat t~ 
Belediye emlak ve akarabndan nat miktarı 1050 liradır. Kapalı "':. 

Darağaç tehitler caddesindeki 180- lı ihalesi 23-9-938 Cuma günü-~ 
182 sayılı Un fabrikası iki sene müd- on altıdadır. lttirak edecekler z;: 
detle ~e ka~lı zarf!a artırın~ ile ica- sayılı kanunun tarifi dairesind~. _., 
ra venlecektir. Malı ve fennı fartna- zırlanmıt teklif mektuplarını ~ 
meleri ücretsiz olup belediye ba§ka- tarihi olan 23-9-938 Cuma gü~~ .. ~ 
tipliğinde görülür. Bir senelik ican- at on beıe kadar encümen reİI..,... 
nın muhammen bedeli 7000 liradan vermelidirler. 
iki seneliii 1~ lira olup müza- 3-13-16-20 



, 

13 EYLOL SALI 1938 

Kumbarctt~biri 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETt 

gJRAQT.B 
~"-!!m ............................... mm .. .... 

TAZE TEMiZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESJ 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1 sında 

-YENl-XsıR 

DEUTSCHE LEVAN 
1~E- LINIE 
G. m. b. H. 

H. SCHUET 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDF..S 
KUMPANYASI cCAIRO• vapuru 12 Eylülden 18 

Eylüle kadar Rotterdam. Hamburg ve HELDER vapuru Elyevm limanımız-
Bremen limanlan için yük alacalc.br. da olup Amsterdam Rotterdam ve Ham-

cBELCRAD• vapuru 26 Eylülde burg limanlan için yük almaktadD'. 
2 Birinciteşrine kadar Rotterdam. Harn~ UL YSSFSE vapuru 18 /9 /9 38 de U. 
burg ve Bremen için yük alacalc.tır. manımıza gelip Rotterdam, Amster-

A THEN vapuru 1 O birincitetıinden dam n Hamburı limanlan için yük ala-
1 S Birinciteırino kadar Rotterdam, cakbr. 
Hamburg ve Bremen için yük alacalttır. 

H.SCHULDT 
B1RKENAU vapuru 29 eylUlden bir 

birinci teşrine kadar Hamburg ve Bre
men için yük alacaktır. 

TROYBURG vapuru 12 birincitcşrin
den 15 birinciteşrine kadar Hamburg 
ve Bremen limanlnnna yük alacaktır. 

MARIT7.A vapuru 15 ikinciteşrinden 
19 ikincitcşrine kadar Hamburg ve Bre
mcn için yük alacaktır. 

AMERtKAN EXPORT LtNES 
EXCHANCE vapuru 1 5 cylulde 

NeVYork için hon·ket edecektir. 
ARMEMEN DEPPE 

EC YPTE vapuru 12 eylulde Anvers 
için hareket edecektir. 

MAROC vapuru 8 birinciteşrindcn 
f 2 birinci tcşrine kadar Anvers için yük 
alacaktır. 

DEN NORSKE M\DDELHA VSUNlE 
OSLO 

BOSPHORUS vapuru 26 eylulden 30 
eylul 9 38 e kadnr Oieppc.. Dünkerk ve 

SVENSKA ORtENT UNtEN 
BRACELAND motörü 15 /9 /9 36 de 

limannnızda beklenmekte olup Rotter
dam, Hamburg, Gdyrua. Dantzig Da
nimark ve Baltık limanlan için yük ala

caktır. 

SERViCE MARITtME ROUMAIN 
PELEŞ vapuru 23/ 9/938 de limanı

mızda beklenmekte olup Malta, Marsil-
ya ve Cenova için yük ve yolcu alır. 

ilandaki hareket tıırihlerile navlunlar
daki değişikliklerden acente mesuliyet 
kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikinci kordon
da FRA TELLi SPERCO acentnsına mü· 
racnnt cdilmcsi rica olunur. 

Telefon : 4111 / 4142 / 2663/4%21 

Olivi Ve Şiire. 
Norveç umum limanları için yük alacak- LıMİTET 

tır. v t 1 
BAYARD vapuru 26 birinci teşrin- apUr 3Cen 8S 

den 28 birinci teşrine kadar Dieppe BtRINCf KORDON REES 
Dünkerk ve Norveç umumi limanlarına BiNASI TEL. 24 43 
vük alacalchr. Elletman Lines Ltd. 
SERViCE MARmME ROUMA..IN LONDRA HA TII 

BUCAREST cCA VALL<» vapuru limanımızda 
K

_DUROSTCOIR vapuruC 
1 

14 Eylülde olup S Eylüle kadar Londra ve Hull için 
ostence a atz ve a atz aktarması • .::'- I _ L 

T ]. l • • ..::L l 1c T"& a aca.-;hr. una ıman an ıçın ,. ...... a aca br. 

DUROSTOR vapuru 1 O birinci teş- POLO vapuru 5 eylulde Londra ve 
rinde Köstence, Calatz ve Calatz ak- Anversten gelip yük çıkaracak ve ayni 
tannası Tuna limanlıı.n için yük alacak- zamanda Londra ve Hull için yük ala-
tır. 

DUROSTOR vapuru 5 ikinci teşrin
de Kstence. Calatz ve Calatz aktarması 
Tuna 1imarılarına yük alacakhr. 

STE ROYALE HONGROJSE 
DANUBE MARmME 

T!SZA vapuru 6 eylwde bekleniyor. 

caktır. 

Ull.A vapuru 1 O eylulde gelip 17 ey· 
li11e kadar doğru Londraya yük alacak
tır. 

ALBATROS vapuru 15 eylulde gelip 
25 eylüle kadar Londra için yük alacak-

:ı:;AYFA ıı 

Herkesin 
ettıği 

Üzerinde ittifak 
bir hakikat : 

Sabah, öğle ve ak§am 'lı.eı- 21emektcm 
sonra günde 3 defıı 

Kullanmak 

• 

RADYOLIN 
Dişlerinizi tertemiz, bembeyaz 

ve sapsağlam yapar. Ona yirmin
ci asır kimyasının htırikalarından 

biridir, denilebilir. Kokusu güzel 
lezzeti hoş, mikroplara karşı te
siri yüzde yüzdür ..... 

KuJlananlar, dişlerini en ucuz şerait.le 
sigorta ettirmiş sayılırlar sahah öğle ve 
akşam h .. r yemekten sonra günde 3 defa 

dişlerinizi fırçalayınız. 

GRiPiN 
Niçin daima 

Çünkü 
Evvelki gUn aoğuk almıştı, 

dün yatıyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

GRiPiN 

tercih ediliyor? 

.. 

Port Sait ve lskendcriye limanlan için BütUn ağn, sıtu. 
vük alacaktır. 

BUDAPEST vapuru 1 S eylulde hek
lenivor. Tuna limanlanna yük alacakhr. 

TIS7 A vapuru eyllil sonunda bekle
niyor. Portsait ve lıkenderiye için mal 

10 lAN vapuru 26 eylulde gelecek zı ve sancılan 
ve 3 birinci tqrine kadar doğru Londra dindirir. 
ve HUll için yük alacakm. GRiPiN 

&:C!Dlli .. •~&•••ll!':l&t!!m!E:Jl•IDl••m•r.;11111••:a•m•••••n•&l!ll alacekm. 
TRENTINO yapuru S birinci lefrlnde 

gelecek ve 1 O birinci tetrine kac:lar Loa
dra ve HuU İçin yük alacalcbr. 

Soluk algın-
lığına, nezleye, 
grine, diş, be~ 

siı • , adale ağn
larile romatiz. 
maya karşı bil
hassa müessir -
dir. Ta~sit:e 

" TORNAX Motorsikletleri 
Bet sene garanti, en konforlu 

BUZ DOLAPLARI 
1936 n 1937 de Dünya radyolan içinde birinciliği kazanan 

MiNERV A Radyoları 
Her marka biaiklet, gramofon plik ve her cins musiki alib 

IZMIR ve Havalisi toptan ve perakende salat deposu 

M. ALIM Şenocak 
Emirler çar§ıaı kaqısında Baıturak No. 143 Telefon : 4079 

- Fenni j!Özlük için 

• 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 
HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cins ve Çetitleri yakından 

ve uzaktan gören parfe siferik, silenderik, dubl fuvayye 
tatlarla altın, nikel, pilitin, has baga ve sellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula. pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torlan için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

DUNA vapuru eylQl sonunda bekle
niyor. Portaait ve lskenderiye için mal 
alacaktır. 

JOHNqON VARREN LtNES 
A VIEMORE vapuru iki birinciteşrin

-le Rurgas Vama, Kö,tence Calatz ve 
l:3rail limanlanna yük alacaktır. 

DROMORF.. vapuru 30 birinciteş
rinde Burgaa, Varna, Köstence, Calatz 
ve Rmil limanlan İçin yük alacaktır. 

nAnda\f hareket tarihleriyle nav· 
lunlardakl de~ı~ı)tJilclerden acenta me
ttı livet kabul etmez. 

Daha fnla taMIAt almak için Birin

UVERPOOL HA TI1 
LESBIAN vapuru 6 eylulde gelip 7 

eylUle kadar Llverpool ve Glukov için 
yük alacaktrr. 

MAL VERNIAN vapuru 15 eylulde 
gelip 21 eylwe kadar doğru Liverpool 
ve Claagov için yük alacakhr. 

BRISTOL HA rn 
SELMA vapuru 20 eylulde ~le

cek 25 eylule kadar doğru Brittol 
için yük alacakbr. 

Tarih ve navfunJardakf d~fltllkler
den acenta mesuliyet kabul etmez. 

ci Kordonda 'V. F. Henry Van Der Zee -------------
ve Co. n. v. Vapur aeentaJığına mllra-
caat edilmesi rica olunur. 

Tel. No. 2007 ve 2008. 

GRiPiN 
1 

Tecrübe ediniz. 

n"t Foren~de 
Oaınp~k1hs • s~Jskah 

COPENHAGEN 
MUNTAZAM SERViSLER 
ANVERS - DANEMARK 

SKANDtNAVIA 

"UmdaJ,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
icabında günde 3 kaşe alınabilir 

S/S. SVANHOLM 
Eylulün birinci on heı günlükte yiik 

ılRcaktır. 

sıs. ALCARVE 
Evlulün ikinci on hq günlükte 

'\la<"aktır. 

M/V. ALCIER 

yük 

E:ylul sonunda ve birinci tqrin ha§· 
1angıcında yük alaeaktır. 

M/S. BROHOLM 
Birinci teşrin ilk haftasında yük ala· 

caktır . 
sıs. ECHOLM 
Birinci lefrinin ilk 

>-Ülı: alacaktır. 
sıs. EBRO 

on bet günlükte 

Birinci teşrinin ikinci on bq günlük
te yülı: alacakbr. 

M/V.MAROCCO 
Son tqrln ilk haftaaında yük alacalı:-

tır. 

M/V. TUNts 
Son tC§J'İn ilci~i on bet günlükte yük 

alacakhr. 

HER ON BEŞ CON MUNTAZAM 
SERViS OLACAKTIR 

Navlun ve bilumum ranaenyöman için 
Acenteliğe müracaat edilmesi. 

ADRES : Fevzi pqa bulvan No. 7 •• 
TELEFON : 3304 

(Osmanlı Bankam ittisalinde) · 

HELLENIC UNES L TD 
BELGtON vapuru 27 /28 ağustos

;ırasında beklenilmekte olup Rotter
:Iam Hamburg ve Anvers liman
larına yük alacaktır. 

HOLLANDIA vapuru ağusto~ 
,ihayetinde beklenilmekte olup Rot· 
~erdam, Hamburg ve Anvers liman
'arına yük alacaktır. 

GERMANIA vapuru 1 O eyluldc 
1::ıeklenilmekte olup Rotterdam Ham 
1urg ve Anvers limanlarına yük 
llacaktır. 

< TURKIA» vapuru 20 F.vlülde 
':>eklenilmekte olun ROTIERDAM 
HAMBURG ve ANVERS limanla
PJna yük alacaktır. 
UNITED ST A TES AND LEVAN1 

UNELTD 
cBAALEBEK> vapuru 22124 

Sylul arasında beklenilmekte oluı:: 
JEVYORK icin yük alacaktır. 
BALKANl..AR ARASI Hı\ Tn 

'lETSKA PLOVIDBA A. D. Kotor 
Balkan ittifakı iktısat konferanııınırı 

seyyah, yolcu ve yük için tesis ettiği hat· 
ta mensup Yugoslav bandıralı 

LOVCEN 

Karaciğer. böbrek, tq ve kumlanndan 
mütevelli aancı1armız. damar ıaertlıkJeri 
ve ıiomanlık ıikiyetlerinizi URtNAL ile 
~eçiriniz 

Vücutta toplanan uit ürik ve oksal"t gi
bi maddeleri eritir, kanı. temizler, lcz
?etİ bot. alınm.. kolaydır. Yemekler
den eonra yanın bardak IU içerisinde alı
nır. 

İNGiLIZ KANZUK 
ECZANESi 
BEYOCLU • tST ANBUL Lüks vapuru J O eylulde 16 de Cos

tanza, Varna limanları için hareket ede· 
cektir. - • s::::::s:z::esaa _ = i--L.• 

LOVCEN 
T rieste ve Şuıak limanları için yolcu ve 
yük alacaktır. 

Lüks vapuru pazartesi 19 eylulde saat Gerek vapurlann muvasalat tarihleri, 
12 de lzmirden hareket edecek, Piıe gerek vapur isimleri ve navlunları hak
Korfu, Adriyatik limanlan. Vcnetlik, kında acenta bir taalıhlll altına ırlnııez.. 

Daha fada taf!ilAt almak için Birlnd 
Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
umumi deniz acentalığı Ltd. milracaat 
edilmesi rica olunur. 

TELEFON : 3171 - 4072 
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Nürenbergde sonuncu gün 
Alman ordusunun nümayişlerine hasredildi 

Çek başvekili Hodza 

Londra ve Pariste kabineler içtima 
ederlerken Başvekalet binaları 

önünde binlerce halk birikti 

Prag' da harp hazırlığı 
söyleyeceği nutkun muhNürenberg1de Hitlerin 

temel akislerine karşı Südet 

Londra 12 (Ö.R) - Kabine sabah saat 
11 de Dovnlng Stttetde toplanmıştır. 

Daha içtima saatinden evvel kesif bir ka
labalık bUkilınet erklnının başvekilin 
ikametgAhına girişlerini görmek üzere 
toplanmıştı. llk olarak içtimadan bir 
çeyrek saat kadar evvel hava nazın Sir 
Kingley Vod gelmiştir. Saat 11 de Lord 
Ralifaks koltuğunda şişkin bir evrak 
dosyesi olduğu halde Forayn Ofisle :00.. 
vening Street arasındaki kısa mesafeyi 
katetmiştir. Toplanan kalabalık 10 bin 
kişi kadardı. Polisler bunlan dağılmağa 
davet etmişlerdir. Bazı atlı polisler de 
mUdahalede bulunmuşlad1r. Ve halk 
protestoda bulunmaksızın uzaklaşmış

tır. Biri ha.~, diğeri Arjantinde bulunan 
tki nazırdan maada erkAnın hepsi içti
mada hazır bulunınu~lardır. 

sıkı zabıta 

topraklarıPda 

tedbirleri alındı Londrada Amerika sefiri Kenedi ve Fransız sefiri Korben 
emniyeti namına 11lınmıı olan tek tedbir mare~l Göringin sıhhi vaziyeti h 

• bundan ih.rettir. da ıu resmi tebliği nqrediyor : 

·Ingiliz LEHIST AN NE YAPACAK} remberg civarında bulunmakta olan 

Resmen bildirildiğine göre Konsey ...a
at 13,10 da nlhayet bulmuştur. Bu gUn 
başka bir içtima yapılmıyacaktır. 

HükUmet erklnı arasında konuşmalar 
devam ederken Çekoslovakya gefirl B. 
Jan Mazarlk Forayn Ofise gelerek hU
kümetin başlıca diplomatiği Sir Robert 
Vansittartla görilşm~tür. 

PARtSTE StYASt F AALtYET 

Fransız başvekili Daladıye 
Paris 12 (Ö.R) - Bu gtin bUtün hU- tribününde yer almışlar ve halle tnra

kilmet merkezlerlnl l~gal eden mesele, fmdan alkışlanmışlardır. Saat 14 de 
B. IDtlerln bu alqam NUrenbergde söy- c..~e .. l gftt-ı. ku tli bir 1 
lf 

"ır'""'o ye ~ ve vve ses e 
yeceği nutkundan evvel beynelmilel 111- «Hayl Zoldaten> (selam ukerler!) diye 

ya,,l vaziyetin girmiş olduğu buhranlı .. 
'-'ldi BUtUn al habe 1 b --•- bağırmış, asker de cHayl> cevabını ver-

§e.ıu r. ınan r er u VAZJ -ı ... ı. B Hitl k b' tuk .. li 
ı al

aL-.2_-.1 ~........ • er ısa ır nu soy ye-yet e tlAaQIUUır. 

P-..:-'- bari 1 B Bo b rek Avusturyanın kurtarılması ve bin 

Deklarasyonu 

Diyor ki: 
Harp veya sulha 
karar verecek bir 

adam vardır 
bu adam da 

--o-
Londr.ıdc. Çek ıe1 iri Mazaril: 

yor: Çekoslovakya sefiri B. Jan Mazarik 
bu aabah hariciye nazın lord Halifaksa 

bir nota vererek Çekoslovakyanın Sü
det arazisinde bir plebisit yapılmasının 
Çekoslovakyanm butUnlüğUne muhalif 
olduğunu bildirmiştir. Bu haber Evning 
Standard tarafından verilm1§ttr. 

ROMA YA VERll..EN 
PRAGIN TEBLiôI 

Varşova, l 2 {ö.R) - Hariciye na
zırı B. Bek İngiliz aefirini kabul etmİ§tir. 
Diğer taraf tan bazı haberlere göre Al
manya sefiri de bay Beki ziyaret ederek 
Almanya ile Çekoslovakya arasında bir 
harp halinde Lehistanın vaziyetinin ne 
olacağını sormu§tur. 

HOll.ANDADA 1HTIY AT 
TEDBIRLERJ .. 
Lahl, 12 (ö.R) - Hollanda hükü

rneti ihtiyat tedbirleriyle hudutların mu
hafazasını takviye etrneğe karar vermi1· 
tir. Hudutlann muhafazasına memur 
kıt' alann mikdan §İmdilik kafidir ve 
bunlar tarafından icap eden bütün ted
birler alınmı§br. 

JSVJÇRENIN ASKERi DAJRF.SJNJN 
TEBLiôl 
Bern, 12 (ö.R) - Federal konseyi 

(İsviçre hükümeti) askeri dairesi tebliğ 
ediyor : F ecleral konsey 12 eylulde as
keri daireye hudutlarda bazı iatianat 
tedbirler Almak için ıaalahiyet venni§tir .. 
Hudut tesisab civannda ecnebilerin bu
lunması yaaak ediJmiıtir. İrnçre ahalia4 
de bu taiaattan uzak duracak ve nö
betçilerin her ihtanna ıöre hareket ede
cektir.> 

MUSSOLINl ISTlRAHA T EDIY.OR .... ..,,ı.c c ye nazın . nne u 
Eabah Amerika, Belçika ve Slovakya se- senelik bir hulyanın tahakkuku için. or
{irlerini kabul et:miJtir. Başvekil ve mil- dunun rolünü hatırlatmış ve deımştir 

Roma 12 (A.A) - Çekoslovakya se- Roma, 12 (ö.R) - B. Mwısolini pa-
firi dUn akşam ltalya hükümetine prag zar eabahı ot_omobille Romadan hareket 
kabinesinin bir tebliğini t•••ndl ..+no>•cr+; ... li müdafaa nazın B. Daladiye B. Bonne ki: .... ~~""'ıl~ ebnİ§tir. Hafta aonuna kadar aayfiyesin-
Bu tebliğin Sildet meseleaiyle alakadar de kalacağı ve aonra doğruca Triyeste-ile görü~~ ve Cenevre mUlAkatlan c Siz ukerler bu hayall hakikat yap-

hakkında verdiği izahatı dinlemi~r. Sa- tınız.> olduğu zannedilmektedir. ye giderek pazar sabahı buraya vasıl 
Kont Cianonun gaybubeti dolayısUe olacağı tahmin edilmektedir. at 15 de kabine erk.Anı toplanarak harici- Şansölye na.syonal sosyalist partisinin 

ye nazırının hariciye neuıretinin vazi- beş seneden az bir zaman içinde l.-uvvetr 
yeti hakkındaki izahatını dinlemişlerdir. li bir Almanya yaratmağa muktedir ol
Bu izahat bilhusa Çek meselesine ve duğunu hatırlattıktan sonra UAve e~-

Çekoslovakya sefiri hariciye nezaretinin Roma, 12 ( ö.R) - 1ta]yan siyasi 
kabine §efİ. ile görUşmUştUr. mahafili B. Hitlerin nutkunu canlı bir 

Cenevre mUlAkatına aittir. tir: 
Hükilmet reisi de, harlcl vaziyetin ve- c Ordu lçerde dahill birliğin, dışarda 

hameti sebebile, muhtelü mahiyette alı- bu birliğin himayesinin teminatıdır. Bu
nan tedbirleri bildirmiştir. !leride alın- nu tahakkuk ettirmek için müzakereler 
ması milmkUn tedbirleri de mevzuubahs ve konferanslar değil, kuvvetli bir ordu
etmişt.ir. Nihayet dahiliye nazın B. Saro, ya ihtiyaç hAsıl olmuştur. lşte bunun 
güçlük takdirinde, bUtiln Fransada 'Ve içindir ki siz buradasınız, askerlerim. 
bilhassa Pariste ahalinin emniyetini ve Alman milleti sizi en iyi bir si1Ah, en iyi 
seHimetinl korumak için alınan tedbirleri bir teşekkül halinde görerek iftihar edi-

B. BENEŞIN SöYLIYECEôI 
NUTUK 

Parg 12 (A.A) - Ben~ tarafından söy
lenen nutkun gelecek hafta bUttin mek
teplerde okunma.sı ve teksir edilmesi ma~ 

arif nezareti ta.rafından emredilmiştir. 

AMERIKANIN V AZIYETI 

bildirm.iştir. yor. Biz bir ücret mukabilinde hizmet Sir Con Saymon 
Alman ı · hlzm di Vaşington 12 (ö.R) - Avnıpada çok 

Paris 11 A.A) - Başvekil Da1adiye abniyoruz. ya çın e e 'yo- gazetelerde çıkacaktır. vahim olan -vaziyer dolayı.aile reisicüm-
general Gamelini kabul etmi§tir. ruz. Hayl!> Volkişe Beobahter gazetesinin Lond.ra har Ru~lt 1_ • f 1-aı~d 

1 
ak 

Ş. di b ftl..~ k · ka k ... "' .-;ongreyı ev.-; a e o ar 
ım u ~anı ongreyı par en muhabiri şunian bildiriyor: 1 . .. . 

NüRENBERGDE SON G'ON 

Nürenberg 12 (ö.R) - Nasyonal sos
yalist kongresinin son günU ordu gUnU 
olmuştur. Askeri tezahürler sabah saat 

Şansölyenin söyliyeceği nutuk sabırsız- Çekoslovak buhranı hakkında Ingil- ~maa davet etmeği diqilnilyor. Muh~ 
lıkla beklenmektedir. t d kak damla 1----- d telıf payıtahtlardan gelen haberler aynı 

. ere e 50 8 nnın A.l:Uld41.ti §U ur vehamette devam edecek olursa bu ta-
Bu aırada, Çekoslovak meselesınden ki sulh veya harp karan bir tek ada- savvurun bir dakika el fiil k 

çıkacak bir harp halinde Ingilterenin ala- mın; Adolf Bitlerin iradesine bağlidır. çok kuvvetlidir. evv e onması 
cağı vaziyete dair Londrada gazetelere Bu telAkld mazeret kabul etmez. Çem- Bu takdirde Ruzvelt 1939 Mayıısında 

berlayn kabinesi vakaları tağlite ve me- müddeti hita bulacak ı Am 'k 
1. tl . . · w ~ ... 1 m o an erı anın 

su ıye enn ye~ ~egiştirmeğe . ._-ış- bitaraflık kanunmıda bazı tadilat yapıl-
maktadır. ~akat şımdiye kadar !ngiltcre- masını kongreden talep edecektir. 

yl her ihtilMtan uzak ~~tmağa çal~ış Vaşington 12 (ö.R) -Amerika siyasi 
olan gazetelerin de bu gun bu mesuliyet- mahafili Avru da bir ihtilaf halind In-
leri altüst etme işini kabul etmeleri hay- gilterenin ala ~ · te da· ısı: t 
rete değer. 

1
. In 'liz .cagı vazıye ır se ye -
ı ~ mlimessilleri tarafından yapı-

PRAGDA KABINE IÇTIMAI lan enerJ"ik b t iht· · d" eyana ı ırazsız ta.c;\np e ı-

Prag 12 (Ö.R) - Kabine sabah B. 
yorlar. Ve bun~ demokratik devletlerce 
takip edilen siyasetin bir kalkınması ~u
rctinde telakki ederek memnuniyet gös
teriyorl.:tr. 

BELÇtKA TEDBJR ALIYOR. 
Brükıel, 12 ( ö.R) - Hükümet reisi 

ve siyasi mahafil vaziyetin vehametini 
gizlemiyorlar. Almanyayı idare edenle
ri daha uysal temcıyüllere razi etmek için 
on gün süren gayretlerden sonra Jngiliz 

alaka ile beklemektedir. Führerin bey
nelmilel vaziyette gerginliği arttıracak 

her •Özden sakınacağından ıüphe edil
memektedir. Jtalyan mahafiJi Südet me· 
selesinin aulh müzakereleriyle hal olabi
leceğine kanidir ve bu hususta Alman
yaya itimat etmeğe devam edilmekt~dir. 
Çekoslovak hükümetinin de uzla§ma az
minin delillerini göaterdiği ve böylece 
bir anla§manın mümkün olabileceği ka-
naati vardır. 

UYDURMA HABERLER 
Prag, 12 (ö.R) - Son 24 aaatte Al-

manyada Çekoslovakya hakkında neş

redilen yalan haberler bilhaaea hayret 
uyandınnıtbr. Rua generallerinden biri
nin Çekoslovak hükümetiyle it birliği 
için Praga geldiği haberi en kat't şekil
de tekZip ediliyor. • Bu propagandanın 

zır reisi Göring pazar akpmından 
hafifçe rahatsızdır. Tedavi eden dok 
!arın bültenine ıöre hastalık lem 
yol ve guddelerin iltihabından ih.r 
Ayni zamanda nefes yolunun 
kıamında nezle vardır. Bu sebeple 
tanın hararet derecesi yükseldiğiıiden 
kaç gün tam istirahate ihtiyacı vardır• 

ALMANYA UZUN SORECEK 
HARBE DA Y ANABiLiR MH .. 
Londra, 12 (ö.R) - «Taymis> 

zetesinin Nevyork muhabiri baılıca 
mahafillerinin vaziyet karşıaındaki · 
balannı şöylece bildiriyor : 

Umumi kanaat şudur ki Amerika 
ni bir Avrupa harbi felaketine aürükl 

mekten sakınamaz. Bu ~heple B. Hi 
rin Çekoslovakyaya kar§ı hareket t 
canlı öfkelere aebebiyet vermektedir. 
mahfellerinin fikrince. yapılan bütün 
yanata rağmen, Almanya bir kaç ay 
fazla sürecek bir harbe dayanabil 
mevkide değildir. 

GöRJNGIN NUTKU ÇEKOSLOV 
YAYA BJR iHTAR MAH1YET1N 
MI>....... , 
, Berlin, 11 (A.A) - Berlin mat 
atının kan,atine göre dün Görinı 
fından söylenen nutuk ecnebi me 
ketlere ve bilhassa Çekoslovakyaya 

ihtar mahiyetindedir. Diğer cihetten 
man gazeteleri Alman milliyetine 
onun zimamdaTlannın matbuatın P 
tahrikatı ismini verdiği hareketler 
§ISJnda metanetlerini muhafaza e 
devam edeceklerini yazmaktadırlar. 

Büyük kırmw harflerle çıkan 
lannda Volkişer Beobahter gazetesi 
ringin şu sözlerini tekrar etmektedir 1 

Alman kardeılerimize dokunulma 
arbk tahammül etrniyeceğiz. 

Bu gazete ıun]arı ilave eylemekte • 

Göringin bu beyanah her nokta 
yalnız muhtevası itibariyle değil ge 
Almanyada gerekse ecnebi memlek 
lerindeki psikolojik akisleri dohy · 
pek mühim siyasi bir hareket mah · 
tindedir. 

VAZIYET 24 SA TfE BEW O 
CAKMIŞ .. 
Prag, 12 {A.A) - Röyter aja 

muhabiri bildiriyor : 
Sureti umumiyede hlaıl olan ka 

göre Çekoslovakya ile Südetler ar 
da cereyan eden müzakerelerin 

Hodzanın riyasetinde toplanarak geçen 
haf ta sonunda Südet mıntak.asmda çıkan 
karışıklıklar hakkında uzun müzakere
lerde bulun.mu§tur. Ahalinin galeyan ha
linde bulunduğu hudut mıntakalarında 
bu akşam B. Hitlerin nutku üzerine çı
kabilecek Mdiselerin önünü almak için 
bazı tedbirler düşünülmüştür. Fakat 
bunların arasında askeri hiç bir tedbir 
şimdilik yoktur. 

Bu mahiyette te-dbirlere lüzum görü
l lü:Se .akşam toplanan siyasi nazırlar ko
mıtcsınde buna karar verilecektir. 

hükümetinin hafta sonu içinde vaziye- Henlayn Sü.detlere hitap ediyor. (Kö~ede Siidet meb1'4larından K~nd) 
tini resmen tasrihe lüzum gÖrmÜ§ olma- neya matuf olduğu malumdur. Alman• net1e devam edeceği veya AlmacıY 
sı bunun bir delilidir. Diplomtik rnahafi- Südet mebusu Kund bir İngiliz gazetesi-! keyfi bir sureti tesviyeyi kabul et· 
Jin tahminlerine göre bay Hitler bu ak- ne beyanabnda reisicürnhur Bene§in mi iatiyeceği {ki bu harp demektir) 
şam bir plebisit yapılmasını tavsiye ede- Çekoslovakyaya Moskovanın emirlerini aaat zarfında anla§ılacaktır. Amerika hava fil0S1Jnun kci!ı-:. tayyarecileri 

6 da başlamış ve muhtelif kıtalar şehrin yapılan resmi mahiyette beyanat Berlin
caddelerinde geçid yapmışlardır. üç de çok derin bir .tesir yapmıştır. 

meydanda askeri orkestralar konser ve- Gece basılıp sabah çıkan gazetelerde 

riyorlar<lı. Sabah saat sekizde hükilmet bu Ingifü beyanatı hakkında bir tek ke
erkfınının bulunduğu tribün önünde lime yoktur. Bu beyanat anlaşılan ya 

ordu tarafından bir geçid yapılmıştır. bir tebliğ şeklinde verilecek cevapla 

Bir çok generaller ve amiral Reder as- birlikte bu gün öğleden sonrn, yahut ta 
kerin cephesini geçtikten sonra seref B. Hit.lerin nutkile birlikte yarın sabah 
~nereye gı"tbgml vaue& • 

Pr.ıg 12 (ö.R) - Südct mebusu B. 
Frank bu sabah Lord Runsiman tarafın
dnn kabul edilmiştir. Lord ve Leydi Run
siman geçen hafta sonunu kont Coinin 
şatosunda geçirdikten sonra Praga dön
müşlerdir. 

PRAGIN LONDRADA BtR 

TEŞEBBüSü 

Prag 12 (ö.R) - Londradan bildirili-

doil'U evme ""'9 

cektir. Fakat böyle bir hal şeklini Çe- tahmile çalıştığını, bu sebeple halkın mu- Aylardan beri mütemadiyen 
koslovakya hükümetinin kabul etmesi habbetini kaybettiğini iddia etmiştir.Hal- gazeteleri ve radyoları tarafından 
çok güçtür. Bilhassa böyle plebisit hari- buki vaziyetin vehametine rağmen rei.si- lan propagandalarla husule gelen 
cin tazyiki altında yapılacak olursaf ..... cümhur Beneş hakkındaki aevgi ve iti- ginlik ve dü§manlık neticesinde 
Belçika askeri otoriteleri hudutlarda em- madın daima ayni derecede co§gun ol- bir hadisenin çıkmasından korkul 
niyet tedbirlerini takviye etmişlerdir. duğunun delili Prag ptosuna mütema· dır. 
Topçu ve piyade silah mekteplerinde diyen gelen muhabbet ve aadakat tel- Südet §eflerinin her türlü tahrik& 
bulunan teğmenler pazar akşamı kıt' ala- graf1andır. içtinap edilmesi için verilen emirl•ıİ 
nna dönmüılerdir. Şark hudutlannın Berlin, 12 (ö.R) - D. N. 8. Ajansı - SONU 7 tNCt SAHiFEDE 


