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. ·-------' FtA Ti ( 5 ) KURUŞTUR YENi ASIR Matbaumda buılmlfhr 

Cekoslovakyada vahim çarpışmalar 
lngiliz filosunun .seferber .• 

liği mi ilin edildi? 
Dün .Londra, büyük harp günle

heyecanını yaşamıştır • • 
rının 

lngiliz ve Fransız büyük Erkanıharbiyeleri sıkı temas
tadır ve vaziyete göre harekete geçmeğe hazırdırlar 

PGTi• 14 (iJ.R) - Bir lngiliz .~azeteıi ba_1ve~illlerin lngiliz h.i!~eti tar'!lından lngiliz filosunun 
B. Çemberlaynın Franıu; başvekilı B. Dal'!dıye ıleıtam ıelerberlıgı ıçın vaılen kararla bırleftiiirıi 
dün ,gece yaruına doğru tele/onla umn bır mah~azmıştır. Reımi mahalil bu haberlerin eıauız ol
verede bulandaiu".!' .. ve iki '!"emleket erkanı ~"! ~~nu v~ dün iki b~vekil. ar.~ında hiç bir telef on 
biyeleri araıında goruımelerın. d':':_~a! açıl~~~ ıçı goruımeıı yapılmadu~ını bıldırıvorlar. . 
icap eden tedbirlere karar verıldıgını, ba goruıme - SONU ONUNCU SAHIFEDE -

iz mir 
Yaratıcı kabiliyet 

ve kudretini 
gösterdi 

Bilmem, bir doatunuzu ve akra
banızı karşılamak ve yahut uğurla
mak için Basmahane veya Alsancak 
garlarına uğradınız mı~ 

Buralardaki hareket insanın gö
ğüslerini kabartacak dereceyi bul
muştur. 

Vaziyeti Avrupanın büyük şehir
Jerindeki hareket ile mukayese ede
cek değilim. Fakat muhakkak olan 
cihet §Udur ki Balkanlarda büyük 
tanınmış merkezlerin üstünde bir 
hareketi lzmir bu aene yaşatmağa 
muvaffak olmu§tur. 

9 Eylul günü İzmir yüz binlerce 
insanı sinesine çekmiş, yalnız fuar 
ftahaıında yetmiş beş bin ki~iyi bir 
araya toplamıştır. 

TUrkiyemizin en büyük şehri olan 
ve nüfusu milyona yaklaşan Jstan
bulda bile her hangi bir toplanhda 
bu yekunun filen elde edildiğini ha
tırlamıyoruz. 

lzmir Enternasyonal fuarının her 
yıl kaydettiği inkişaf fzmiri bu maz
hariyete de kavuşturmuştur. 

Binaenaleyh fuarımızın iktısadi 
faydalarının üstünde memleket için
de yaratmağa muvaffak olduğu ha
rele.et cidden göğsümüzü iftiharla 
kabartmaktadır. 

Tütün Alım ve satımı 

Sağlam şartlarla nizam 
altına alındı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ege mıntaktÜında tütün iılah iıtaıyona kurulacaktır. Nere_: 
l~Je tütün ekilemiyeceği teıpit edildi. inhisarlar idareıi eki. 
cıler arcuında müıabaka açarak iyi yetiftiricilere ve iyi denk 
yapanlara nakdi mükalat verecek. Her türlü ihtilaflar hakem 
yoluyla hallolunacaktır. 

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

Tütünlerimiz yaprak halinde 
Kamutayın ıon içtima devresinde ka- nizamnamenin bir in evvel 

bul edilen tütün kanununun tatbik sure~ arzu etmektedir. 
çıkmasını 

tini gösteren nizamanamenin bugünlerde Tütün kanunu ve nizamnamesi, mem
,ehrimizdeki al&kadarlara tebliğine inti· leketimizde tütün ekimini, denk ha1ine 
zar edilmektedir. Tütün müstahsilleri bu - SONU 2 iNCi SAHtFEDE _ 

Çek hükümeti . · Südet 
ültimatomunu reddetti 

Göbel$ Hitlerin yaveri Schaub 

Delikanlı 
Teyzesini bıçakla 

"ld .. d·· o ur u .. 
--0----

Hitler H enlayn 

Südet topraklarında 
örfi idare ildn edildi 

Prag, ültimatomda
ki müddeiyatı bir 
isyan telakki ediyor 

o 

Kara ve hava kuvvetle· 
rlla a!fllarl tenkll ede

ceilnl blldlrlyor 

ISTANBUL, 14 (TELGRAF) - Çekoslovakya meaele!i tehlikeli ıafha.lar ar.ı 
etmekte devam ediyor. Çek hükümetinin Südet mıntalcalannı tamamUe asketi 
işgal altına ah1U13ı ıayesinde dün geceki kanlı Mdiselerin CJniine geçllmif gib«. 
dir. Çek hü1dlmeti, vuk-u bulan kargQ.§4lıkları ve bilhaısa Siidet partial Mmına 
verilen ültimatomdaki müddeiyatı dahUi bir isyan mahiyetinde 1ayamk deThal 
h4va ve kara kuvvetlerile uilerl ten1dl edeceğini bildirdi. 

Çek büyiik erkıtn• harbiye$! Südet mıntakıuında icap eden bUtün a.aketi 
tedbirlen alm'§tır. Asıl kart11klıklara ıahne olan §ehir ıolcaklannda, ıırhlı oto
mobiller içinde Çek 11$kerlerl dolaşıyor. 

* Katil bu cinayeti aile namusu- Paris. 14 ( ö.R) - Beynelmilel va- lngiliz heyetinin müpviri B. ASTON 
nu korumak için yaptığını iddia ziyet Clün akşam nhamet k.esbetmiotir.. Codkin Karlo Bivari ve Hascne giderek 
ediyor... Südct reisi bay Hayn)aynin mümessili bay Haynlayni genel kararg&hında zt • 

stfatiyle Südet Alman mehu•larından yaret etmlftir. Bu sabah erken Alman 
Kemalpaşa adliyesi evvelki gece elim Frank baıvekil bay Hodzaya dün gece yan re•mt D. N. B. Ajansı Haı ıehrln• 

bir cinayete el koymuı. vak' adan ıonra yarısı müddeti bitmit olan bir ültimatom den aldığı ~u telgrafı nl!§retmlştir ı 

katan katil jandarmanın takibi sayesin- vermi,tir. Bu ültimatomun 3 maddesi B. Haynlaynin genel kararglhından 
de ynkalanmış, adliyeye verilmiştir. ounlardır : bildirildiğine göre Südet Alman partlsl· 

Hi dise, bir aile faciasından ibarettir. 1 - örfi idarenin derhal kaldırılma· nln Ultimatomu hükümet tarafından ka• 
Ölen kadın 45 yaşlarında bayan Münire 81, bul edilmediğinden Prag hilkümetiyle 
öldüren delikanlı 32 yaşlarında Necmi 2 - SUdet mıntaluıhmndan devlet milzakereye memur Südet delegeleri bu 
Yıldızdır. Maktul, katilin teyzesidir. polis kuvvetlerinin geri alınması ve İn· vazifeden alınmışlardır. 

Kimsesiz bir kadın olan bayan Müni· zibat vazifesinin mahalli Alman milisine Pragdan bildirildiğine g8re bugün ..,. 
re Kemalpaşanın aııağı mahallesinde Uç terki.. at on birde bay Hodza müzakeratın in-
sayılı evde oturmaktadır. Muhitinde iyi 3 - Bütün askerf kuvvetlerin kııla· lı:ıtaa uğramııı telakki edildiğine dair B. 
tanınmııtır. lanna çekilmesi ve sivil halkla temastan Haynlaynin tebliğini filhakika almııtır .• 

Hüseyin Akkaya ieminde, Kemalpa- men'i. Alman Südet partisinin bir tebliği bu 
§anın a~ağı mahallesinde on sayılı evde Çekoslovak kabinen derhal toplana· haberleri teyit etmekte ve ıu izahatı Ut. 
oturmakta olan bir delikanlı sık sık Bn. rak hükümetin kendi tebaalarından ülti- ve etmektedir : B. Haynlayn ealı gtln<l 
Münirenin evine devam etmekteydi... matom kabul edemlyeceğini, fakat ta- hükUmetle mUzakereye memur delegaı· 
~atilin iddiasına bakılacak olursa Hüse-

1 
lepleri bi~ .. ~ekil~e ~rz~d~lirse tetkike ar· yon~ ~abul . edere~ lzalariyle birlikte 

yın Akkaya bu eve devam ettikten baş· zu bc .. ledıgıni bıldırmııtır. Bu beyanat vazıyetı tetkık etmıştir. Son 48 saat :ur• 

ka geceleri de orada yatıp kalkmakta 1 gerginliği bariz ııekilde azaltacak mahi· fında cıkan hadiseler ıebehiyle ilk veril· 
imiı. 1 yette idi. - SONU OÇONCO SAHtFEDE -

Bn. Münirenin kız kardeşinin oğlu •• H 
olan Necmi Yıldız bu vaziyeti biT aile Uzüm Satışları araretlendi 
namusu meselesi telakki ederek teyzesi· 
ni kıskanmakta ve müteheyyiç olmakta 
idi. 

- SONU 2 iNCi SAHiFEDE -

• • 
Alman müstehlikler, 

•• •• •• Devlet demiryolları mutat trenle
rin kompozisyonunu iki misli artbr
mıı ve büyük merkezler arasındaki 
posta katarlarını bir misline çıkar
mııtır. Buna rağmen trenler insan 
yığınları ile doludur. 

Şehir Meclisi seçımı Türk uzumu istiyorlar 
······················································································ı 

Deniz yollarının vapurları tama
men dolu gelmekte ve dolu gitmek
tedir. Buralarda yer temini ciddi bir 
mesele halindedir. 

Şuna kanüz ki İstanbul ile lzmir 
arasında her gün büyük ekspres pos
taları işletmek mümkün olsa yine bu 
akının önüne geçilemiyecektir. 

Ne yazık ki nakil vasıtalarımızın 
kudreti ancak bu hududa kafi gele
biliyor. Fazlasını yapmağa muktedir 
olduğumuz günlerde hareketin arta
cağında şüphe yoktur. 

İzmir bu müsbet ve elle tutulabi-
1en varlığı yaratmakla yaratıcı kabi
Jiyetini bir ker.re daha ispat eylemiş 
bulunuyor. 

İftiharımız yalnız buna münhasır 
değildir. 

İzmir Enternasyonal fuarına ge
Jen ziyaretçiler Jzmir belediyesinin 
muvaffakıyetlerini takdir ve hay
ranlıkla seyretmekte ve tahassüsle
tini heyecanla ifade eylemekten 
Eevk duymaktadırlar. 

f zmir belediyesi, Türkiyede bele
- SONU 2 tNCJ SAHiFEDE -

HAKKIOCAKOGLU 

Hazırlıklara belediyede başlandı se
çim 2 Ilkteşrin Pazara intaç edil:cek 

Belediye seçimi hazırlıklarına beledi
yede eh~mmiyetle devam olunmaktadır. 
Seçim tarihi kat'i surette 2 birinci teşrin 
pazar olarak tesbit edilmiş ve keyfiyet 
vilayet makamına bildirilmiıtir. Seçim, 
tayin edilen tarihte ve bir ı;ı;ünde re:vler 

kullanılmak auretiyle tamamlanacak, o 
akşam rey eandıkları belediye dairesi· 
ne getirilecek, heyet huzurunda aandık· 
!ar açılarak reyler sayılacak, rey maz· 
bataları tanzim ve imza edilecek, 3 ilk 
teırin pazartesi aabahı tehir meclisi Aza. 

Cumartesi günü 

Mahallelerden seçilen 
azalar belediyede 
toplanarak secim 

' 
hakkında izahat 
alacaklardır 

-0-

ları ilan edilmi, olacaktır. 
Bu ddaki ıeçime, rey sahibi olan ka· 

dınlanmızın erkekler gibi alaka ile işti

rak edecekleri muhakkaktır. C. H. Par· 
tisi yakında ıehir meclisi namzetlerini 
tayin ve ilan edecektir. 

Seçim hazırlıkları etrafında konuı· 

mak üzere mahallelerden seçilen azalar 
cumartesi günü eabahı saat dokuzda bir 

- SONU 2 tNCl SAHiFEDE -

Yeni mevıim üiim tipleri tupit edildi. 1 ve 8 nama:ralı IRimler : 
irilik ve renk lalıtörlai bakımından ehemmiyetli ıuretl• taloi)I" i 
edildi. Vrim çuvalları işi de salim bir telrilJe )'Üriiınektedir. Hol-ı: 
talık ihracat 2500 tondın. • . .................................................................................... , 

~ 

Üzümlerimiz işlenirken 
Alınan kontrol dairesinin tizUmlerlmiz artmaktadır. 

için tayin ettiği fiatler hiç te müsait ol- Hamburgdıın şehrimizdeki alakadar
mamakla beraber satışlar inkişaf yolu- lara gelen haberlerde bu sene üzüm mah-

na ilrmiştir. Borsada üzüm muameleleri - SONU 2 lNCt SAHlFEDE -



Dallardan Sesler: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kaçan aşk 
••••••••••••••••••••••••••• 

Me~hur ~inema artistlerinden {Pola Negri) yazdığı bir makalede zamanın 
ıençlerinde aok kabili.yetinin zaafa uğradıiını yanayakıla anlatarak eski zaman 
qldarına hasret çekiyor. 

Hayatta aıkı, bütün ısbraplarile tattığını anlatan bu geçkin kadın; kadınla 
•keğin kucak kucağa kaynattığı diyarda y~.adığı halde yandığı derdin se· 
beplerini izah ed~miyor. 

Neden kuvvetli atldaT doinfiyor ve yaşamıyor} Bunun cevabını kendi kana· 
atim olarak izah edeyim: 

Vaktın m~kaeı tadını; bin naz ve niyazdan ıonra miskalle tattınrdı. Za· 
manın kadını cinsiyetin bütün zevklerini erkeğe ilk hamlede batmanla veriyor. 

Eskiden aevgilinin elini Öpmek için dayağı. koynuna girmek için ölümü göze 
almak icap ederdi. 

Bugünün erkeğine bu arzularını tatmin için kısa bir otomobil gezinti.ti, birkaç 
saatlık mehtap aafMı, bir parkın tahta kanepesi, bet nihayet on kelimelik kom
pilman külfeti Ufi geliyor .. 

Dün bir kadının açhğı yarayı ikint.İ bir kadın kapatıncaya kadar ne buhran
lar, ne ıatıraplar, ne krizler çekiyordu. Bugün birinci kadınla ikinci kadın nra• 
aındaki mesafe o kadar kısaldı ki çivi çiviyi söke eöke bir çiviyi yerinde tut• 
mağa imkan kalmıyor .. 

Ya hayat mücadelesinin çetinliğini ne yapalım } Dünün pilav ve kaşığından 
yağ damlar, bnklava tepsisi istirahate vakit bulamazdı. Bugünün sofrasından 
yarı aç, > rı tok kalkıyoruz. Sade suya aşk pilavı yutulmıyor. Kadın bolluğu 
gıda kıtlığiyle elele verip kapıdan girince aşk bacadan kaçıyor, ne yaparsan 
nafile .. 

MURAT ÇINAR 

Bergamanın kurtuluş bayramı 

Köylünün 
heyecanla 

iştirakiyle 
kutlulandı 

.... ŞEHiR HABERLERi" 
Vılayetin yıllık kermesi ücüncü 

t 

22, 23 ve 24 eylôlde Kuşa
dasında neşeyle yaşanacak 

-
Vilayet makamı, senenin üçüncü ker- devam edecek ve 22 eylôl tarihinde baş- ve cuma giinleri Izmirden Selçuğa ve 

mesinin Kuşadasında kurulmasını ka- ! lıyacaktır. Program şöyledir: Aziz.iyeye husus! bir tren tahrik edile

rarlaştırmış, ve keyfiyet alakadarlara bil-1 22 eyl~l~e .Selçuk eğlenceleri, .E~es cektir. Izmirdeki davetliler ve istiyenler 
dirilmişti r. Vilayetimizi iç ve dış turiı.m harabelennı z.ıyaret, 23 eyl<Hdc Aziziye trenle kermese iştirak edecekler ve gU
bakımından m üsbet bir şekilde tanıtma- ! çamlığı eğlenceleri, 24 eyHHde Kuşada- zel, istifadeli, eğlenceli Uç giln geçirecek

ğa matuf o1an bu teşebbüsün de diğerleri ' sı deniz eğlenceleri ve milli oyunlar, lerdir. 
gibi muvaffak olacağında zerrece şüphe-' Spor hareketleri, fıta yart§ları. . . Açılma töreni perşembe günü saat 14 
miz yoktur. Çalışma y erindedi r. j Perşembe, cuma ve cumartesi günü de-j de, Selçuk otelinin bahçesinde yapıla-
Kuşadası k ermes eğlenceleri üç gün vam edecek olan kermes için perşembe caktır. 

939 
Fuar hazırlıkları 

Fuar komit~i reisi Dr. Behçet Uz 
dün belediye fen heyeti dairesinde 9 39 
fuan plan ve hazırlıkları etrafında iki 
saat devam eden bir toplantıya riyaset 
etmiıtir. Fuar sahasına 20 bin metre mu-

Kadın kıvaletindeki memurlar 

Yaman bir esrar kaçak
çısını ele geçirdiler 

Bergama, 14 (Telgraf) - Bergama 
balkı, bugün büyük heyecan ve teza· 
hürler içinde 14 eylUl kurtulut bayramı· 
111 kutluladı. Şehir cf •ha •bahtan İbÔa· 
ren bayyaklanmız.la ailalenmio, ballwnız 
erkenden yollara dökülmilftil. Köyler· 
den de arabalarla l.öylüler ,ehre gelmiı· 
)erdir. 

rabbalık bir kısım ilave edilmiştir. 9 39 
Halkımızın heyecandan tapn l(Urur fuar bazırlıklan zamanından evvel mun 

ve ıevgiai önünde muntazam bit geçit tazam surette takip edilecek, bilhusa 
resmi yapJdL Kalıramanlar, her zaman harict propaganda iJlerine büyük önem 
olduğu 1r1ôi ancak aevgi ve alklf topladı· verilecektir. 

Emniyet araıtırma dairesi, maruf bir iıçi kıyafetine girerek Jsmaili takip et
esrar kaçakçısını yakalamak ıuretiyle bir I miıtir. Bir şahsa numaralan tesbit edi
muvaffakıyet kazandı. Acem umail, len alb lira teslim edilerek Acem la. 
öteden beri esrar sattığı halde gayet ted· ı mailin nezdine gönderiliyor. Bittabi me· 
birli hareket ediyor ve kendisini ele ver· murlar da beraber., 
miyordu. Zabıta kendiıini ıon günlerde 
göz hapsine almış, esrar satmak.ta de-

lımail enan teslim ediyor, parayı ati
yor, cebine indireceği sırada kadın Jtı.. -=-lar. Nutuklarda Bcrgamanın kurtuluı 

habralan tazelendi. Oyunlar oynandı .. 
Gece, Bc11ıamanm wenlikleri devam edi-

W T l l vam etti~ni teabit etmiş, yakalamak 
v ; ayette ta vin er Üzere tedbirler almıştır. yafetindeki memurun bileği, esrarcının 

Kozak nahiyesi müdürlüğüne 6İyaaa F.srarcılıkla amaıutZ eurette mücade- bileğine yapJ§ıyor. Numaralan teslim yor. 

Tütün Alım ve satımı 
bilgiler okulu mezunlanndan B. Namık le halinde bulunan lzmir zabıtası bu edilen altı lira ve esrarlar ele geçiriliyor. 
Sezkin, Barbaros nahiyesi müdürlüğüne yaman esrar satıcısını da yakalamağa Suçlu dün adliyeye verilmiştir. Zabıta· 
sabık Kozak nahiye müdürü B. Mah- karar vererek bir tertip almıştır. lk.i me· mızı. bu muvaffakıyetinden dolayı tak
mut Baştog, Kızıl bahçe nahiyesi mü- murd'"n biri kadın kıvaff':tine. di~eri de dir ederiz. 

Sağlam şartlarla nizam 
altına alındı 

dürlüğüne siyasal bilv.iler okulu mezun -----------• 
!arından hay Enver Kandan tayin edil Bavtar dairesi Maktu vergi 
rni"lerdir. İzmir baytar tqkilab genişlemiştir.. Deherdarlıkça, rnaktuiyete bağlana-

Vilayet maiyet memuru B. Macit Ön· Baytar miirlürlüğü dairesi d ar geldi~ cak muamele vergilerinin muamelelerini 
gen Seferihisar kaymakam vekaletine için hariçte bir daire kiralanacaktır. Tah· ikmal ve intaç etmek üzere takdir ko
tnyin edilmi~tir. Kars vali muavinliğine sisatı gelmiştir. misyonları teşkil edilmiftir. Kanun mu· 

- BAŞT ARAFI 1 tNCt SAHiFEDE -ı yere getirmek, ekmek ve dikmek inhi- · d'I S f "b' k k b 
tayın e ı en e erı ısar ayma amı ay cihince beş beygirden qağı enerjideki 

getirilmesini. ıigara ima:lini ve tütün ea· .. ridaresinin milaaadesinc bağlıdır. ş •f 1 d rr 
-

crı yarın zmİr en ayrılacaktır. 6 Q '1in fabrika \"e imalathanelerin Vergileri 
bfını nizam altına almaktadır. Bundan Tütün ek.imi bu kanun ve ilişiği ve ni .,, 

b k l 1 al -
-=-- İstanbul Harbı·ye Lı'"esı' 1·ık kısım baş maktuiyete bağlanacaktır. 

müatahıilin, tüCCllnn ve bilvesile mcm· zamname ile tam ir ontro a bna ın K " 
leketimizin büyük istifadeler temin ede· mı~tır. Tütün tahminleri bir heyet tara· JŞ mesaisi öğretmeni bayan Zekiye lmıir vilayeti -
ceği muhakkaktır. Nizamnamedeki mü- fından yapılır ve itirazlar, itiraz tetkik emrine verilmiştir. Bu da yapılır mı? 
him kayıtlan hül&saten alıyoruz: heyeti tarafından tetk.ik edilerek karara Yarınc/an itibaren -----

- Tütün kanuniyle, memleketimizin bağlanır. başlı yor 
bazı köşelerinde tütün ekimi yasak edil· Çiftçi tütünlerini denk haline getirir· 

Yelken şampivonası 
diği gibi tütün ek.imi yasak edilmiyen lcen azamt ıurette itina gösterecektir Vilayet makamından daireler müdür 

Cumartesi günü saat 15.30 da Karfl
yakada mıntaka yelken birinciliklerinin 
ve pazartesi saat dokuzda da yüzme bi· 
rinciliklerinin ıon yanılan yapılacakbr. 
Yanılara bliyük ehemmiyet veriliyor. 

---:_:---
ilk okullar 

yerlerdeki ırmakların ve çayların kenar· Denk yaparken lcınntı, yanık, kara, ye· lerine ve kaymakamlara gönderilen bir 
lannda, bataklıklarda ve kara sularda ıil, çürük, hastalıklı, basık, ezik olanla· tamimde kış mesai saatlerinin 16 eylu 
tütün ekimi yasaktır. Mevzii olarak tü· nnı ayn ve görmezlerini ayn denklere 938 cuma gününden itibaren ba~lıyarak 
tün ekimi yasak edilen yerlerin hudut· koymıya mecburdur. 15 haziran 939 tarihine kadar sabahlan 
lan inhisar idaresinin murakabesi albn· Denklerde kast veya ihmal ile olmı· 9 • 12 arasında, öğleden ıonralan 1 3-1 7 
daki bir komisyon marifetiyle tayin edi· yarak tefrikindeki iaabetaizlik neticesi el arasında yedi aııııt devam edeceği bildi 
lecektir. Çiftçinin evinin beı metre ya. ve nevi kan,.klıiı olduiu takdirde çiftçi rilmiştir. Çalışma saatleri hususi kanun Jlk okullarda bugünden itibaren ka
kınına kadar olan yerlerde tütün elôle· mesul tutulmaz. larla muayyen olan posta ve telgraf• yıtlara baılanaeaktır. Müracaatler semt 

rnez. Tütünü kaçağa earfettiJderinden Ekici ile alıcı arasında tütün alım '!!.· Riimrük idareleri ve belediyeler gib mekteplerine göre yapılaca1c ve bu ae· 
dolayı iki defa mahkUın olanlar iki eene tımı, ancak denk b.alinde yapılır. Denk devair ve müeuesat kendi kararlarına ne 931 doğumlular kabul olunacaktır. 
müddetle tütün ekemezler. haline konulmadan dizi, demet gibi fe· göre çalışmalarını tesbit edeceklerdir. ---: 

Ziraat ve lkbsat vekaletleri, Ege mın· kili erde alım sabm kat' i surette yasaktır Vilayet makamı, devam meselesinde Bir kaza 
takasında tütünün ekiminden tacire ar· 
zına kadar muhtelif işleri fennin icapla
rına göre ıslah etmek, kalitesini yübelt· 
mek ve hastalıklarla uğraşma usullerini 
bulmak üzere bir ıslah istasyonu mey· 
dana getircc('ktir. 

lnihsarlar umum müdürlüğü her ıe

ne tütün yetiştirenlere ve eyi denk ya· 
panlara müsabaka ile mükafat verecek
tir. 

Tütün fidesi ekilen yerlere eebze ek· 
mele ve bunları kan§brmak yasaktır. Tü
tün ekimi yapıldıktan sonra fide yetiş· 
tirilen yerlerde fide bmıkılamaz. Bir yere 
mahsua olan tütün fidelerini başka bir 

Alım satım muamelesi bir mukavele ile 
tevsik olunur. Ve huauai prtlar da ilave 
olunabilir. İhtilaflar hakemler marifetiyle 
hal ve intaç olunur. ihtilaf vukuunda da

vacı taraf, belediyeye veya ticaret odası
na müracaatle tahkim istediğini beyan 
eder ve hakemini bildirir. Belediye veya 
oda dava edilenden hakemini üç gün 
içinde tayini ve bildirilmesini ister. Ken· 
disi de üçüncü bir hakem tayiniyle ihtila
fa el koyar. Hakemler yemin verildiği 
tarihten bq gün içinde karannı vermek
le mükelleftir. Hakem kararına ıulh 

mahkerneııinde Uç gün içinde itiraz edi
lir. 

Üzüm Satışları Hararetlendi 
- BAŞT ARAFI 1 tNCl SAHiFEDE - 1 ra müstenit diğer tipler de hazırlanmak

sulilmilzün Alman piyasalannda bilyük tadır. 
bir rağbetle karşılaştığı anlaşılmaktadır. Bu seneki tipler, geçen seneye nazaran 
Alınan kontrol dairesinin Yunan cSulta- irilik bakımından biraz zayıf olmakla 
niye> }eriyle İran üzümleri için tayin et- beraber renk faktörii bakımından kuv
tiği fiatle, Türk :Uzllmlerine nazaran çok vetlidir. Geçen sene biraz zayıf olarak 
yüksektir. Türk üzümleri için tayin edi· tespit edilmiş olan 7 ve 8 numaralara 
len Azami had, Yunan üzümleri için ta- ince danell standardlar bu sene renk ve 
yin edilen haddin a~ğı yukan yansına irilik faktörleri bakımından ehemiyetli 

tekabül ettiği için Adeta Alınan üzüm surette takviye edilmiştir. Heyet bugün 
piyasalannda damping yapmaktadır. ikinci bir toplantı yapacaktır. 

Almanyaya :Uzilm ihracatı artmıştır. 

Haftalık ihracat 2500 veya 3000 tona ba- ÇUVAL MESELESt 
liğ olmaktadır. Kısa bir zamanda rekol· 
tenin yarısının Almanyaya .ihraç edile
ceği tahmln edilebilir. 

UZUM TtPLERt 

Nizamname mucibince Azami 100 kilo 
olması icap eden üzüm çuvallan meselesi 
Izmirde en ufak bir .nzıltıya meydan ve
rilmeden halle~ sayılabilir. Çuvallar 

S0-90 kiloluktur. Çuvallar için çengel 
'O'züm standard numune Vf! tiplerini kullanılmamakta olduğundan UzUmlerin 

ihzara memur heyet, ihracat kontrolör- çuval içinde zedelenmeleri ve topan ha
lilğünde bir toplantı yaparak yeni mev- line gelmelerinin önüne geç.ilmiştir. Ma· 
ai.m. tiplerini nazari olarak ~it etmiş· ı nlsa borsasında da ayni şekilde muamele 
tir. Bu nazari tipler üzerinden rakamla- yapılmaktadır. 

idare rüesasının mü•eyakkız olmalarını 
her memurun vaktinde vazife batında 
bulunmasının teminini istemiştir. 

--=-

Ödemişin mqrutİyet malıallcainde 
oturan Faik Sütçünün idareıindeki alt
mış sayılı kamyon, Ahdullahın makine-

Arastırma 
• sine çarparak §oför muavini Hamza ya

ralanmıştır. Yaralı hastanededir. 

' 
Yakında başlı vor ----:---

Delikanlı 
Teyzesini bıcakla 

t 

öldürdü .. 

Maliye vekaletinden kara sularımızda 
arıtırma müsaadesi alan B. Mahmut 
Alanyalı şehrimize gelmiştir. On beş gü
ne kadar Çeşme kara ıulanmızda, de· 
nizde araştırmalara baılanacak ve va· 
purlardl'n denize dökülen zikıymet eş
ya ve maddelerin çıkarılmuına teşebbüs 
edilecektir. 
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Evvelki gece ıaat 23.30 da Necmi 

Maliye vekaletinden arştırma müsaa· Yıldız. teyzesinin evine gittiği zaman 
desi alan Atinalı avukat B. Kostantin de Hüseyin Akkayayı orada görüyor. Bun

şehrimizde bulunmaktadır. Bu zat 
araştırmalnra haşlan:ıak üzeredir. 

--=-

ta dan feveran eden Necmi eline geçirdiği 
bıçakla teyzesine hücum ediyor ve bı· 
çağı ile arkasından, kalbi üzerinden ağır 
surette yaralıyor. Kanlar içerisinde yer
lere yuvarlanan zavallı kadın bir kaç da
kika içinde ıönmüıtür. Katil, hadiseyi 
müteakip kaçmıpa da yakalanm11tır ... 
Katil tevkif edilmiıtir. 

Kuşadası ,yolur
da bir müsademe 

Halkevi köşesi 1 
Evvelki gece Kuşadası yolunda bir 

otomobil • araba kazası olmuıtur. Gece 
saat 2 1 sıralarında Sökeli lsmailin ida
resindeki (Kuşaduı 32) sayılı tenezzüh ı 

otomobili üç müıterisiyle Selçuğa gider- ; 
ken, ve Banyolar mevkiinde Şerifin ara· ' 
basına arkasından çarparak hayvanın 
ölümüne, arabacı Şerifin başından ya· 
ralanmasına, iki yolcunun hafifçe yara• 
Ianmalarma sebebiyet venniıtir .. Yara· 

1 - Evimiz ealonunda 17 /9/938 
cumartesi akpmı saat 21 de İkiçqme· 
tik l.zmjr musiki birliii tarahndan bir 
koMer verilecektir. Bu kolller H&lkevi 
hoparlörleriyle bUtUn halkımıza dinleti· 
lecektir. 

lılar hastaneye kaldmlmııtır. 

-=-- 2 - Evimiz bahçesinde her hafta 
Ağaçtan düşerek öldü pertembe günleri saat 21 de Karagöz 

ödemi§in Cümht•riyet mahallesinde oyunu ve Pazar günil orta oyunu "Yardır. 
oturan 5 S yaılannda Bn. Zehra, asma· l - 1S /9 /938 pel'fembe günU eaat 
dan yaprak toplarken düşmüı, yara- f 7 de köycülCT komitesinin haftalık top· 
lanmıt ve hastanede vefat etmiotiT. lanbsl vıırdır. 

T orhalının Hacılar köyü halkından 
Mehmet. Süleyman, Hü.eyin ve lbrııhim 
bağ beklemekte olan Bn. Hanifeyi döv
müşler ve hakarette bulunmuılardır. Bn. 
Hanife hlınile olduğu için çocuğunu dü
ıünnüı ve suçlular yakalanmlfbr. 

-~·········································· ; Gelenler, Gidenler ~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Denizbank umum müdür muavini bay 
Harun, Sinop eaylavı bay Halda Vera1, 
Güzel San' atlar akademisi profesörle· 
rinden B. Arif Hikmet. Deniz ticaret 
müdürü B. Refik, inhisarlar müdürü bay 
Kemal Jıtanbula gitmiılerdir. 

----.---
Şehir Meclisi . , 

secımı • 
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toplanb yapacaklardır. Bu toplanbda 
kendilerine ıeçimin nasıl yapılacağı, na· 
sıl idare edileceği izah edilecek ve ka
nunt müeyyideler etraflıca anlatılacak

tır. 

Belediye intihap encümeni her gün 
belediyede, reis Dr. Behçet Uzun baı· 
kanlığında toplanarak ıeçim hazulıkla
riyle meşgul olmaktadır. Defterleri ve 
seçim fiılerini hazırlmak üzere belediye 
dairesinin üst kabndaki salon ve odalar 
seçim işlerine tahsis edilmiştir. Burada 
yüz kadar memur çalıtmaktadır. 

tZMIR ASKERLiK ŞUBESi RE
ISLtôlNDEN : 

Emekli yüzbaıı ve biıtbqılardan 
fUbe bqkanhkJarmda ça}qmağa İs
tekli olanların hizmete alınacağın
dan 14/9/938 çarp.mba pnünden 
itibaren 19/9/938 puartesi aünü
ne kadar tubeye müracaat ebneleri 
ilin olunur. 

Memur aranıyor 
Türkçeyi iyi bilen ve bir ecnebi 

lisanı bile (Bilba11a .lngilizce liaanı 
ile okuyup yazan, tekellüm eden, 
askerlik hizmetini bitirmiı bekar bir 
Türk gencine ihtiyaç vardır. 

Bu enafı haiz olanlann gazetemi
ze tahriren (O. K.) rümuziyle mü
racaatleri. 

H.3 1-3 S.2 

iz mir 
Yaratıcı kabili ye 

ve kudretini 
gösterdi 
-0--
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diyecilik mefhumu için örnek 01'· 
rak ileri sürülmektedir. 

Diyemeyiz ki belediyemiz AvrlJ.• 
pa büyük ıehirleri kadar muvaffak 

olmuştur. Hayır. Böyle rnübalağab 
bir iddiaya kendimizi kaptıramaY17' 
Fakat vilayetlerimiz arasında fzınıf 
en temiz bir ehir haline gelmiştir· 
Otobüsleri ve vapurları Avrupab· 
ki emsalinin üstündedir. Halk hiz· 
meti sayılan müessesat tedricen be-' 
lediyemiı'in eline geçmektedir. . 

Şehirde hızlı bir imar hareketi 
vardır. Bütçe bakımından da her yıl 
biraz daha kuvvetlenmektedir. 

Hülasası şudur ki mevcut imknn· 
Jar dahilinde lzmirde yapılrrıa5~ 
mümkün olan islerin hemen hep91 
yapılmış, hatta bazı sahalarda faıl~ 
enerji sarfı suretiyle imkanların Ü9' 
tünde başarılar kaydedilmiştir. 

İzmiri ziyaret edenlerin izhar e'f• 
ledikleri hayranlık, İzmirde beledi
yecilik bakımından büyük bir varlı
ğın ifadesidir. 

Biz içinde yaşadığımız, daha bİf 
çok ihtiyaçların tatminine istekli hır 
lunduğumuz için bunun çokluk fat' 
kına varamayız. 

Daha ileri giderek şiddetli icraat· 
tan kırgın hislerimizin bile mevcd" 
diyetini gizlemeyiz. 

Amma yabancılann, ziyaretçile
rin göri1~ünde muhakkak bir isabtl 
vardır. Bu görüı yüzde yüz fzrııit 
ıehrinin lehinedir. O kadar ki lzrrıit 
':ıelediyesinin muvaffakıyeti lstaıt• 
':>ul matbuatında başlı basına bit 
mevzu olarak ele alınmış, diğer be' 
1ediye reislerinin fzmirde tetkikıı1 

yapmaları, veya bu reislerin beledi• 
ye reisimizin başkanlığında AvrupB' 
va gönderilmeleri gibi bazı fikirlerİJI 
ile ri sürülmesine fırsat vermiştir. 

Bütün bunlar gösteriyor ki iZlllİl'ı 
bir defa daha verimli kabiliyet kod' 
retini göstermiş, ispat eylemiştir. 

Bu muvaffakıyetlerde devlet yat· 
dımının da rolü büyüktür. Hem bll 
yardımlar ayni zamanda çalışan bir 
varlığı mükafatlandırmak mahiye< 
tinde olduğundan ayrıca memnuni• 
yeti muciptir. 

İzmir, çalışkan belediyesiyle bi
hakkın övünebilir. Bunu bütün t.i' 
varetçilerin ağzından müttefika" 
dinlemekle bütün hcmşerilerimiz ae' 
vinç duymu~Iardır. 

HAKKI OCAKOô.LU 

Turgutlu parti ve 
halk evi 

Turgutlu (H111usi) - Ubayımız I)' 
Lütfi Kırdar kendi eliyle temelini attJlı 
Turgutlu Parti ve Halkevi binasının rııO' 
dem bir ıekilde ikmali için en ince te' 

f errüatına kadar alakadar olmuı ve ~· 
cümle Manisa heyeti fenniye reisi ı,.1 
Mahmut yanında Fransız dekoratör Got' 
ye, elektrik mühendisi bay Fahrcdcli' 
Reıımor, bay Mazhar olduğu halde Tol' 
gutluya gelerek parti ve halkevi bina' 
nın dekor, elektraj, sahne kısmının tef' 

tibatının mükemmel bir tekilde otıı.bil
mcai için bir iki aaat ıüren tetkikleıd' 
bulunmuıtur. 

~*'ifff{J
7

E~:::nu::t:J~rı 
bildiriliyor 

, Kemal K. Akta 
Limon Çiçeği 
kolonyası 

Kolonyacılık ve kokuculuk ftle111l· 
nl hayrette bırakmak rekabet sahil' 
sında en milşkillpesend insanlar 
takdirlerini kazanmak, zevk, bedi 
ve sanatı bir araya toplamak biıe 
Hilal eczanesine mukadder imiş~· 

Bu bUyük nasibin verdiği gururl• 
yaptıjtımız ( 90 ) derecelik JintO 

çiçeği kolonyasını bir kere görUnOıı 
Kemal Kamil Ak~ı bilirsiniz, keP' 
di beyenmeden ortaya eser çıJ.cllf". 
maz ... 
Meşhur (Bahar Çiçeği) koloni 

mızın ç~nisi ile knrşı karşıya gctl 
riniz, eser bizim söz sizin sıı 

yurdda~ ... 
Fiat farkı yoktur, Bahar çiç 
ve diğer kolonyalarımızla a 
fiattedir ..• 

C4'Z11R:O!MJf~~~i?jli311119Cllil!I' .... 
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Vapur acentası 

Herkesin 
ettiği 

Üzerinde ittifak 

ROY AL NEERLANDES Kumbar~1• bini E;~~~;,~~~:~:!::: ~! ma~:..i~:.J.ft~~~~e A:.~!: 
bir hakikat : 

Sabah, ôğ1e ve alqam her yemekten 
ıonra günde 3 defa 

TÜRKİYE 

l~ı12AAT.iE11 

Bremcn limanlan için yük alacaktır. dam, Rotterdam n Hamburg için yük 
cBEJ..CRAD> n.puru 26 EylGlden alacaktır. 

2 Birinciteşrine kadar Rotterdam, Ham- CERES vapuru 18 /9 /9 38 de bek· 
burıı ve Bremen için yük alacakbr. lenmekte olap Amaterdam, Rott.erdam. 

A IBEN vapuru 1 O bmncitetrinden ve Hambarg Jimanlan için yük alacak· 
t 5 Birincite~rine kadar Rotterdam, tır. 

Kullanmak 

Hamburg ve Bremen için yük alacaktır. HOLLAND AUSTRAUA LINE 
H. SCHULDT ARENDSKERK motörü 7/10/1938 

BlRKENAU vapuru 29 eylUlden bir de Bombay, Avuaturalya limanlan ve ' RAD YQı 1/'N 
birinci teşrine kadar Hamburg ve Bre- Nev Zelnd için yük alarak hareket ede- J..,, 

men için yük alacaktır. cektir. Dişlerinizi tertemiz, bembeyaz 
TROYBURG vapuru 12 birinciteşrin- SVENSKA ORlENT UNElN ve sapsağlam yapar. Ona yirmin-

den 15 birinciteşrine kadar Hamburg BRACELAND motörü 14 /9 /J 9 38 cl n.!Ir kimyasının hirikalarından 
ve Bremen limanlarına yülc lacaktır. de limanunıza gelip Rotterdam, Ham· biridir, denilebilir. Kokusu güzel 

MARITZA vapuru 15 ikinciteşrinden burg, Cdynia, Dantzig, Danimark ve lezzeti hoş, mikroplara karşı te
l 9 ikinciteşrine kadar Hamburg ve Bre- Baltık ve Norveç limanlan iç.in yük alır. sirl yüzde yüzdür ... " 
men için yük nlacaktn. CDYNtA motörü 29/9/936 de Rot· 

AMFRtKAN EXPORT LtNES terdam, Hamburg, Danimark ve Baltık 
EXCHANCE vapuru 15 cylulde limanları için yük alacaktır. 

Nevyork icin hareket edecektir. F1NSKA A. A. 
.ARMEMEN DEPPE SAIMAA vapuru 14/9/938 de bek-

ECYPTE vapuru 12 eylulde Anvers lenmektc olup Anvers, Helsinki. Fin-
için hareket edttektir. lnnd Jimanlnn için yük alacaktır. 

MAROC vapuru 8 birinciteşrinden SE VJCE MARtT E ROUMAIN 
12 birinci teşrine kadar Anvers için yük PELEŞ vapuru 23/9/936 de beklen· 

,lacaktır. melde olup Malta Marsilya ve Cenova 
DEN NORSKE MtnOr:'LHAVSLINIE limanlan için yük ve yolcu alır. 

OSLO tlandaki hareket tarihlen1e navlunlnr-
BOSPHORUS vapuru 26 t"ylulden 30 daki değişikliklerden acente mesuliyet 

eylul 9 38 e kadar Dieppe, Dünkerk ve le.abu! etmez. 
~orveç umum limanlan için yük alacak- Dahıı fazla taf111at için ikinci kordon-

tır. da FRA TELLi SPERCO acentuma mG-
BA Y ARD vapuru 26 birinci te~n- racaat edilmesi rica olunar. 

KuJJanaolar, dişlerini en ucuz şerait.le 
si~orta ettirmiş sayılırlar ahah öğle ve 
akşam h~r yemekten sonra günde 3 defa 

#~~ 
TAZE TEMiZ 

den 28 birinci teşrine kadar Dieppe TeWoa ı 4111 / 4142 / 2663/4221 
Oünkerk ve NorTeç umumi limanlanna 
·ıük alac11.ktır. 

13ERvtCE MARITIME ROUMAIN 
BUCAREST 

dişlerinizi fırçalayınız. 

UCUZ iLAÇ 
Her türlü tuvalet 

Hamdi Niizhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 

Karş· s1nda 

**!!i 

DIŞLERlN ÇOROMEStNDEN BiR ÇOK HASTALIKLARIN 
DOODUCUNU HER ~ BtUR 

BRONZ 
D1Ş RRÇALARJ DiŞLERi ÇOROMEDEN VE KlRLENMF..DEN 
KURTARIR. .. Her eczane ve tuhafiyeciden aray .nız. 

GRiPiN 
Niçin daima tercih ediliyor? 

Çünkü 
Evvelki gün soğuk almıştı, 

dün yatıyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

GRiPi 
Bütün ağrı, sı

zı ve sancılan 

dindirir .• 

RiPi 

rinc, d4. bel, 
iı " adale ağrı

, nrile roma Uz -
aya karşı bil

mUessir -

... 

GRiPiN 
1 

Tecrübe ediniz. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 
tslm ve markaya dikkat, Taklitlerinden sakınınız. ....... 

DUROSTOR vapuru 14 EyJG.lde 
'<östence Calatz Te Calatz alı:.tannaaı 
Tuna limenlan için yük alacaktır, 

DUROSTOR vapuru l O birinci teş-
• ;nde Köııtence, Calatz ve C11.latz alt. 

•arması Tuna limanları için yük alacak-

Olivi Ve Şüre. 
LıM1TET 

Vapur acentast 
BtR NC' KORDON REES 

BlNASI TEL. 2443 
EHerman Line" l .td. 

•ır. LONDRA HATii 
DUROSTOR vapuru S ikinci teşrin- POLO vapuru l 9 eylüle kadar Lond· 

:te Kstence, Calatz ve Calatz aktarması ra ve Hull için yük alacaktır. 
T uml limanlarma yük alaeııktır. ALBATROS vapuru 18 eylulde ge· 

STE ROYAJ.W:: HONGROTc:;E lecek ve 28 eylüle kadıır doğru Londrr 
DANUBE MA~mME • için yük alacaktır. 

., TI,c:;~ vapuru 6 e:tol~e bekle~~· lONlAN vapuru 28 eylulde gelce.el 
ort Saıt ve lskendenye lımanlan ıçın 8 birinci teşrine kadar doğru Londra içir 

•ülc alacnktır. '"k l ktı 
yu • a aca r. 

BUDA PEST vapuru l S eyllllde bek- TRFNI'tNO vapuru 14 birinci lef 
'enivor. Tuna limanlanna yük alacaktır. . d l ,_ 

18 
b" · · t · e kadar 

.. nn e ge ec:eıı;. ınncı e,nn 
TISZA vapuru eylUI sonunda bekle- d w L d . · _,_ 1 caktır 

ogru on ra ıçın yuıı;, a a • ,;yor. Portsait ve 1skenderiye için mal OOL HATn 
UVERP ılaeaktır. 18 l6ld 

DUNA vapanı eyl61 aonunda bekle· BELCRA VIAN vapuru ey. t: 

'İyor. Portsnit ve lskenderiye için mal Londnıdan gelecek yük çıkanp .a:ru ~ 
la k manda Liverpool ve CJaakoT ıçın yük ca tır. 

JOHNSTON V ARREN LtNIS 111acaktır. 
A VlE.MORE vapuru iki birincit~n- CtTY OF LANCASTER vapuru 28 ey· 

fe Burgu Vama, K~tence Galatz ve lü1de gelecek S birinci te~rine kadar Li 
':hail limanlanna yük alacalctır. verpool ve Claıkov için yük alacaktır. 

DROMORE. vapuru 30 birincitet· BRtSTOL HATil 
·inde Burgu, Varna, Köstence, Calatz SELMA vapuru 20 eylUlde gelecek 
Te Brail limanlan için yük alacaktır. 22 eylule kadar doğru Briıtol için yük 

n&ndakl hareket tarihleriyle nav- alacaktır. 
1
unlardakf d~tldiklerden acenta me- DEUTSCH LEVANTE - UNIE 

•ulfyet kabul etmer.. DELOS vapuru J 6 eylulde ııelecclc 
Daha fazla tafc;fllt almak için Birin- yük çıkaracaktır. 

.:1 Kordonda ·v. F. Henry Van Der Zee Tarih ve navlunlardaki deıtişlklikler 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mtl.ra- den acenta mesuliyet kabul etme7.. 
caat edilme,) rica olunur. 

Tel. No. 2007 ve 2008. 

J)l't For~n~de 
ilampskıbs - Selskab 

COPENHAGEN 
MUNTAZAM SERViSLER 

"UmdaJ,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
ANVERS - DANEMARK HELLENIC LtNES L TD 

SKANDtNAVlA BELGlON vapuru 27 128 ağustos-
sıs. SV ANHOLM arasında beklenilmekte olup Rotter· 
Eylfılün birinci on bet i\inlükte yük dam Hamburg ve Anverı liman· 

aleeaktır. larına yük alacaktır. 
5/5. ALCARVE HOLLANDlA vapuru ağustos 
Eylulün ikinci on be~ günlükte yük nihayetinde beklenilmekte olup Rot· 

alacaktır. terdam, Hamburg ve Anvers liman· 
M/V. ALCtER lanna yük alacaktır. 
Eylul sonunda ve birinci teşrin bag· GERMANIA vapuru 1 O cylulde 

hmıııcmda yük alncaktır. beklenilmekte olup Rotterdam Ham 
M/S. BROHOl.M burg ve Anvers limanlarına yük 
Birinci tcşrin ilk hnftasmda yük. ala• alacaktır. 

calctır. c TURKIA» vapuru 20 Eylüldf' 
S/S. EGHOLM beklenilmekte olup ROTIERDAM 
Birinei teşinin ilk on beş uünlükte HAMBURG ve ANVERS limanla-

yük alacaktır. nna vük alacaktır. 
sıs. EBRO UNITED STATES AND LEVANI 
Birinci teşrinin ikinci oo beı gijnlük- UNE L TD 

te yük alacaktır. cBAALEBEK> vapuru 22/24 
M/V. MAROCCO Eylul arasmda beklenilmekte olup 
Son teşrin ilk haftaalnda yük alacak· NEVYORK icin ırük A1acaktn. 

tır. BAl.KANl.AR AR <;J HATil 
M/V. TUNIS ZETSKA PLOVIDBA A. D. Kotor 
S · "k" ' b - J"kt yük' Balkan ittifakı iktısat konferansının on tqım ı uıcı on ef gun u e .•. 

artacaktır. seyyah. yolcu ve yük için tesis ettigl bat· 
HER ON BEŞ CON MUNTAZAM ta mensup Yugo,lav bandıralı 

SERViS OLACAKTJR L O V C E N 
Navlun ve bilUınum ransenyöman için Lüh vapuru 1 O eylulde 18 de Co.· 

Accntdiğe müracaat edilmesi. tanza, V anıa liman lan için hareket ede· 

-Karahisar Maden Suyu 
Türkiye 

Kızılav Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şifalı ma en suyudu 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lımir eczanesi TELEFON 2067 
ıaı-

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan İş 

ı _ Marmara gölü bealeme kanalı ile imalib aınaiyeai İn§aab ke
tif bedeli 363.903 lira 96 kunııtur. 

2 -- Eksilbne 29/9/938 tarihine raıtlıyan perşe~be günü ıaat 11 
de Nafıa vekileti Sular umum müdürlüğü su eksıltme komisyonu 
oduında kapalı zarf muliyle yapıla~ktır. • . 

3 - istekliler ebilbne tutnamesı, mukav~ ~oıes.ı, Bayandırbk 
i leri genel prtnamesi, fenni §arlname ve proJ~l.erı 18 lıra 20 kurut 
' kab"l' de ıular umum müdürlüğünden alabihrler. 

mu ı m • • eklil • 18.306 lira in .... 4 _ Eksiltmeye girebilmek içm ıst enn 20 ~ uşlulr 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az 
sekiz gün eYVel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida 
"le vekalete müracaat ederek bu ite mahsus olmak üzere vaaika al
ı alan ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika 
:lebinde bulunmıyanlar eksiltmeye i§tirak edemttler. 

5 _ tateklilerin teklif mektuplannı ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline lmthr Sular umum müdürlüğüne makbuz mukabi
linde vermeleri lizımdır. 

Postada olan gec;\mıeler kabul edilmez, 3355/3175 
1 - 9 - 15 - 21 3355/3175 (2766) 

lzmir vakıflar müdürlüğünden: 
18-8-938 tarihinde ihalesi yapt)acağı ilin olunan &§turak diğer adı 

Haa Hüseyin ağa camii tamin.tı ilmleıinin görülen lüzum üzerine 
evvelki ilanlarda yazıb f8l'llar dairesinde 26-9-938 Pazartesi ıaat ona 
talik edildiği ilin olunıU'. 18..Jl-15-14 3l '.8 (2666) 

ADRES : Feni paşa bulvarı No. 7 .. cektir. 
TELEFON : 3304 

12 de lzmirdaı hareket cdccdc. Pae kında acenta bir taahhUt altına girmez. 
Korfu, Adriyatik Jimanlan, Venedik, Daha fazla tafsil!t alınalı: için Birinci 
T rieste n Şuoak Jimanlan için yolca ve Kordonda 166 numarada (UMDAL) 

yük alacaktır. umum! deniz acentalığı Ltd. müracaat 
L O V C E N Gerek vapurlann muvasalat tarihleri. edilmesi rica olunur. 

(Osmanh Bankası ittisalinde) LiiJaı vapuru pazartesi t 9 eylülde aaat gerek vapur isimleri ve navlunları hak- TELEFON : 3171 - 4072 



SAYFA: 10 YENi ASIR IS EYLOL PERŞ~MBE t 

Harp ihtimalleri çoğalıyormu? 
• vaziyetin bir dahili Südetteki 

A vrupa payitahtlarında 
ıs yan 

harp 
şeklini almış 

korkusunu 
olması bütün 

arttırdı 

Südet şeflerinin tebliği 
istekleri kabul edilmezse bu hakkı 
bizzat alacaklarını bildirmektedir 
Paril, 1-4 (ö.R) - Çekoslovakya

dan gelen haberler, dün Südet tehirle
rinde kaydedilen hadiselerin evvelce bil
dirildiğinden daha vahim olduğunu gös
teriyor. 

Bir hudut ıehrinde 5 00 Südetll hu
duttaki gilmrllk dairelerine hücum ede· 

tek Alman topraklanna geçmek iste
mişlerdir. Kendilerine bu müsaade ve· 
rilmi, ve hududu eeçmişlerdir. 

Prag, 13 (AA) - Südet mıntakala
nrda hldiseler tevali etmektedir... Bir 
çok yerlerde Çek dili ile yazılmıı levha· 

lar kopanlmıt ve gamalı haç bayrakları 
çekilmiştir. Bir kaç ki,i ölmüı ve yara

lanmııhr. 
Marienbatta yahudiler maiazalannı 

Pra.gdan bir görünii§ 

kapatarak Praga gitmiılerdir. 
Prag, 13 (AA) - Çekoslovak mat

buat bürosu •on hldiseler e5nasında Sü
detlerle meskOn mıntakalarda 12 ldıinin 
öldüğünü ve 18 kişinin de ağır yaralan• 
dığını tebliğ etmektedir. 

Prag, 13 (AA) - Polis, Haynlayn 
partisi miJdafaa •erviaine mensup gö
nüllülere gönderilmiı bir tamim ele ge· 
çirmiştir. Bu tamimde devlet mümessil
ı~rine taarruz için her ıeyin yapılması 

bildirilmektedir. Tamimde bütün Südet 
Almanlan ıilahlı olduklarından resmi 
binalan ele geçirerek merkezi makam· 
larla muvasalayı kesmek bunlar için ka· 
bil olduğu beyan olunmaktadır. 

Şayet bu münferit hareketler istenilen 
tesiri yani plebisiti intaç etmezse bütün 
Südet mıntakalannda müşterek taarruz· 

lar yapılacağı ilave olunmaktadır. 
Prag, 13 (A.A) - Poliı ve jandar· 

ma devriyeleri ıehrin sokaklarında do· 
la,maktadırlar. Civar mahallerden tak· 

viye polis kıtaatı gelmiııtir. Halk yollar
da toplanmakta ve vaziyeti münakaşa 

etmektedir. 
Graslitz, 13 (AA) - Svaderbahda 

iki yüz Südet Alman işçisi Almanya top· 
raklannda çalııtıktan sonra tekrar Çe
koslovakyadaki evlerine dönmek üzere 
hududu geçerken Çek gümrük muhafız. 
larının at~ine maruz kalmııılardır. Bu
nun üzerine işçiler gümrük dairesini bas
mışlar ve memurları içeriye kapamışlar· 
dır. T clefonla çağınlan jandarma kuv
vetleri gelmi, ve bunlar da işçiler üze· 
rine at~ açmışlardır. Bir çok Südetli 
Alman İKisi yaralanmış ve bir çok _güm-

rük memuru ile bir Çek jandarması ya
ralanmı~tır. 

Eger, 13 (AA) - Egerde vaziyet 
çok ciddilefmİştir. Halk sokağa çıkmağa 
cesaret edememektedir. Şehrin bütün 
mahreçleri kapanmıştır. Tren seferleriy
le telefon ve posta muvasalaları tama
men kesilmiştir. Ancak tektük telgraf te· 
atisi mümkün olabilmektedir. 

Londra, 1 3 (A.A) - Akşam gaze· 
teleri Çekoslovakyadaki vahim çarpış· 
maların b1raktığı derin tesir albndadır .. 
Gazeteler çarpıımaların tafsilatını ve 

Çekler tarafından örfi idare ilan edildi
ğini büyük başlıklarla tebarüz ettirmek
tedirler. Berlindeki akisler de dikkatle 
takip olunmaktadır. 

Prag, 13 {AA) - Lord Runsirnan 
Çek hükümeti ve Südet partisiyle tekrar 
temasa girmiştir. Lord iki tarah da mü· 
zakereye ba~lamak için gayret tarfet
mektedir. 

Prag, 1 3 (AA) - Hükümet Südet
lere verdiği cevapta alınan emniyet ted· 
birleri bir takım itirazlara ıebep olduğu 
takdirde hükümetin Praga gelecek olan 
Südet delegeleriyle bunlar hakkında mil
zakerelere gırışmeğe hazır olduğunu, 

şayet Süclet partisi kendi mensuplarına 
hitaben bir beyanname neırederek on
ları kanun ve nizama riayete davet eder· 
ıe alınan istisnai tedbirleri kaldırmakta 
hiç bir mahzur görmiyeceğini bildir· 
mektedir. 

Çek cevabı Sildetlere tebliğ edilmiı 

fakat Südet1er henüz cevaplarını ver· 
memi§lerdir. 

Fransız gazetelerine göre 
Südetler hidiseler çıkararak Alman 
müdahalesini tahrik etmek istiyorlar 

Paril, 14 (ö.R) - Fransız baamı, 

Çekoslovakya hadiselerini büyük endişe 
ile ka~ılıyorlar. · Bilhaaşa Südet1erin ül
timatomu vaziyeti bir kat daha vahim 
bir çıkmaza sürüklediği kanaatindedir· 
ler. Er Nuvcl şu .atırlan yazıyor : 

- cSonuna kadar basiretli olmalı
yız. Vaziyet ne kadar vahim olur.a ol· 
sun, sulhu kurtarmak ümidi kaybedilmiş 
nyılamaz .. > 

Pöti Pnriziyen diyor ki : 
- c Südetlerin Hodza kabinesine 

verdikleri ültimatom Çek hükümetine 

lı:.arş ı bir izyandır. Çek polisinin Çek 
toprağından çekilmesini istemek ne de
mektir? 

Eğer Çek hükümeti büyük bir nflık 

göstererek bu ültimatomu kabul etrniı 

olsaydı, bir kelime ile kendi hakimiye
tinden sarfı nazar etmiş olacaktı. Onu 
reddctmiı olsaydı, bu isyanı tahrik ede
cek ve Alman müdahalesine yol açacak· Bcrlindc sulhu korumak hususunda teşebbüsler yapan jransız sefiri B. 'F'ı anso:;a 
tı. Ponsc, Ingiliz sejiri B. Hendcrson 

Prag hükümeti bir orta ıekil ihtiyar l receğiz. Daha bir defa tekrar ederiz. : ı henüz mahal yoktur.> 
etti. Bu şeklin neticeleri ne olaca2ını sıö· Sulhun akibetinden nevmit olmab Ayni gazetenin Londra muhabiri Sü-

Filistinde vuruşmalar 

Emir Abdullah Filistinde sulh 
şarf ediyor .. • 

temın 
• 

ıcın • 
• ga:yret 

Kahire 1-4 ( ö.R) - Telavivden alı-
nan haberlere göre Telaviv-Yafa-Ku
düs yolu üzerinde kanlı ve vakalar ol
maktadır. Ramle. arapları bu yoldan ge

çen yahudi otobüslerine taarruz etmek
tedirler. Bir kaç yahudi kc:.myonu yakıl
mıştır. Arabelvadin yakınında bir ted
hi~çi çete ile lngiliz müfrezeleri arasında 

1 
müsademe olmuştur. Saatlerce süren bu 
vur~mada tedhi§çiler on dört ölü vere-1 
rek çekilmişlerdir. ölüler arasında milli 
kuvvetler reislerinden Şeyh Taha da 
vardır. Hayfada. Yafada, Kudüste ve di
ğer şehirlerde tedhiş komitesinin emirle
rine inkıyad etmiyen araplar ölümle ce• 
zalandırılmaktadır. Hayfa-Kantara de
miryolunda sabotajlar •ık •ık vukubul
maktadır. 

MAKEDONYALI TETHJŞÇJLER 

Eski Makedonya ihtilal teşkilatı reis

lerinden T odor Alekaandrofun husust 
katibi olan fvon Mikalof ve kansı Man· 
cia Karnişeva Filiatinde yerleımeğe te· 
şebbüs etmişlerse de menedilmişlerdir. 
DöRT JDAM KARARININ T ASDJKt 

Filistindeki İngiliz kuvvetleri kuman
danı general Henning aakerf mahkeme
lerde verilen dört idam karannı tasvip 
etmiştir. 

HA YF ADA TOP ATIŞLARI 
Hayfa sularında demirli bulunan Ma· 

laya İngiliz zırhlısı geçen gece Kamel te· 
pelerine karşı endahtlar yapmışhr. Hal
kın korkuya düımemeai için daha önce· 

Tedhişçilerin b<ı§ı Fevzi Kaviki 
den bu atışlar haber verilmi!}ti. Yedi bü
yük obilsün atılma~ı bütün ıehri .an

mıştır. Endahttan 25 ıaniye sonra bir 

kilometre uzunluğunda ve projektörlerle 
ışıklandırılan bir bulut taba~ası şehri 

sarmı~tır. Zannedildiğine ııöre bu 
Kamel tepelerine karıı tedhiıçil 

hareketleri ihtimali düşünülerek 
tedbir olarak yapılmııbr. 

EMiR ABDULLAH iN GAYR 
Ammandan bildiriliyor: 

Şeria emiri Abdu1lah Filistin mese 
bir an e'lrvel hallini temin için sal 

tar arap otoriteleri ve İngiliz hü 
nezdinde teşebbüslerinde devam e 
tedir. Emir Filistin sınırlarındaki 
reislerinden Filistin tedhişçilerine j) 

ve yardım etmiyeceklerine dair t 

almııtır. 

T elavivde inta edilmekte olan t 

re istasyonu ikmal edilmek iJze 
İstasyon bir çok hangarları ve me 
loji dairelerini ihtiva etmektedir . 

• MOITONON EVJ ARA 

Kahire 14 ( ö .R) - Beyruttan 
riliyorı Filistin isyanını eski Kudüs 
tüıü Hacı Emin Hüseyinin Lüb 
Komeeldeki ikametgahından idare 
ği sık ıık iddia edilmektedir. Beyrut 
niyet direktörlüğü bu hususta mük 
ren vukubulan §İkayetleri nazarı di 

alarak müftünün evinde bazı ara§t 
larda bulunmak üzere sivil polisi 
göndermiıtir Polisler müftüyü yat " 
bulmuşlardır. Evde bazı araotı 

yapılmış ise de netice vermemiştir. 

Emin Hüseyini bu hadise üzerine e 
yet direktörilnil bizzat ziyaret etrn° 
yapılan araıtırmaları protesto etınİf 

Dün Londra, büyük harp günle
heyecanını yaşamıştır • • 

rının 

- BAŞTARAFI BllUNCt SAH1FEDE -

Londra 14 (Ö.R) - Kabine mahdut ~lile dün ak5am 
tekrar içtima etmiştir. Bu içtima saat 23 e kadar devam et
miştir. Müzakerenin gayesi Avnıpa vaziyeti karşısında alın
ması icap eden müdafaa tedbirlerini kararlaştırmaktı. Na
zırlar pazartesi günkü kabine içtimaında kararlaştırılan ted
birlerin ilanına karar ve~erdir. Bu tedbirler Nürenberg
de B. Bitler tarafından söylenen nutkun mahiyetine ve ne
ticelerine göre müstaceliyet kesbedecektl. Führerln tahrik
çi mahiyetteki nutku müzakereye açık kapı bırakmakla be
raber son derece fena bir tesir bıraktı. Bu sebeple müdafaa 
tedbirlerinin tatbik mevkline konulması laırarlll§tırılmıştı. 
Kabine bu sabahki umumt içtimaında bunları tasvip et
miştir. 

Ingiliz ve Fransız erkAnı harbiyeleri arruımda mart 1936 
ve nisan 1938 anlaşmaları mucibince dainıl ve ısıkı temas 
muhafaza edilmekte ve iki erkAnı harbiye günde bir kaç 
defa birbirlerine haber vermektedir. 

SUdet partisinin Prag hUkUmetiru! verdiği ültimatom In
giliz umumi efkArı Uzerinde elim bir tesir yapmıştır. Bu ha
reket hak.iki bir isyan ve hilkUmran bir devletin otoritesine 
meydan okuma mahiyetinde görUlınektedlr. Bu §8.rllar da
hilinde salMıiyetll mahfeller lngilterenin vaziyetini geçen 
pazar bildirdiğinden daha sarih bir ıekllde hatırlatıyorlar. 

Bu da §U şekildedir: 
CebrU şiddete mUracaatin hesapsız neticeleri olabilir. HA

dlselerin ne olacağını ve hangi anda ve ne tekilde bir kararı 
zanırl kılacağını kimse aöyliyemez. Fakat tekrar etmek Hl
zımdır ki Çek meselesini ıulhıi.n: hal ~ görmek arzu
suna ra~en Fran..unın büttınlilğüntl allkadar edecek bir 
umum! ihtilAftan Ingilterenin uzak kalabileceğiiı.l farzebnek 
lınkAn.,ız.dır. F.sasen milzakere yolile elde edilen muazzam 
terakki sebebile cebril tiddete müracaat haksızdır. Buna te-
şebbüs e<kcek taraf meselenin .IUlhan balli için her ümidi 
mahvetmiş olacaktır. 

Londra 14 (Ö.R) - Kabine bu sabah saat 11 de bir daha 
toplanmıştır. Kanadada bulunan Dominyonlar nazırı Lord 
Stanleyden maada bütün nazırlar hazır bulunmuşlardır. 
Lord Halifaks 10 dan az sonra Forayn ofisden gelmiştir. 
Zabıta halkın Dovning Street'de toplanmasını menettiğin- . 
den 2000 kişilik bir b.labalık civar sokaklarda toplanmıştı. Fran.nz NaZ1rlan bır toplantıdan ayrılırken 
Nazırların müzakereleri 11 den 13,30 a kadar devam etmiş- .. . .. t_ 
tir. Nazırlar çıkarken halle tarafından alkışlanmışlardır. mural şatosundan ayrılarak Lon~!a dorunilşturktJ· ~ 
2000 den fazla kimse Dovning Street etrafında toplarunıştı. prens Artor Konoyun cenaze merasımınde bulunac;a ' 
Dahiliye nazırı Sir Samuel Hor saat 10,30 da gelmiş ve baş kat nazırlarile beynelmilel vaziyeti müzakere içlll 
vekille bir kaç dakika görU~tükten sonra Dominyonlar ne- Londraya dönmüştür. 
zaretine gitmiştir. Saat 13 e doğru·Amerika sefiri B. Kenedi Londra 13 (A.A) - Gece yarısı hükümet dafrele 
hük.ümetin davetile başvekalet dairesine gelmiştir. Bu sıra- 'il 
da nazırlar meclisi içtima halinde idi. Içtima biter bitmez bulundukları mahallerde büyük bir heyecan hüktiJ11 ff' 
B. ÇembeTlayn Amerikan sefirini kabul etmiştir. mekte idi. Halk hariciye nezareti önünde toplanın!§ 

polis sokağı kapamıştır. 
Londra 14 (ö.R) - Bukingam sarayında resmen bildiril- Nazırlar toplantısında yapılan müzakereler hnkkınM 

diğine göre beynelmilel vaziyet scbebile kral bu akşam Bal- yük bir ketumiyet muhafaza olunmaktadır. _/ 

detler ültimatomunun İngiliz umumi ef- meclisinin bugünkü nazik şartlar karşı· bağlıdıu diyor. ~ 
karında çok elim tesirler bıraktığını ya- sında da~ıtılmış bulunmasını tehlike Eski başvekil Leon Blum PoP ~ 
zıyor. Bu ültimatom müstakil bir dev- önünde milli vahdeti muhafaza arzusu· yazdığı bir makalede vaziyetin ço ~ 
letin hakimiyet haklarına karşı bir teca· nn atfediyor. him olduğunu gizlemiyor. cSulhıJ ~ 
vüz sayılıyor. Şimdi Kuntun yaptığı mü· Kerillis Fransız mil1etine sakin olma- mak için sulh taraftarlarının çok 
lnkatın neticelerini beklemek lazımdır. ğı tavsiye ediyor. Övr cHer şey Hitler vetli olduklarını göstermek 1~1 

EPOK gazetesi Polonya mebusan tarafından idare edilen müzakerelere diyor. 
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Italya şöyle düşünüyor ... 
Eğer Avrupayı, neticeleri pek vahim 
olan harpten korumak arzu edilirse 

Paris, 14 ( ö .R) - Romadan bildi
rildiğine göre Çekoslovak meselesinde 

ltalyn Yeni bir vaziyet almıştır ve Südet 
meselesinin bu araziyi Çekoslovakyadan 
ayırarak Almanyaya bağlamak suretiyle 

halledilmeslnl arzu etmektedir. Siyasi ve 
diplomatik mahfellerde bu karann de· 
rin ıebepleri araDtırılmaktadır. Verilen 
IZahat ıudur : 

Südetlerin hakkı 
verilmeli ... 

Mussolini 
beraber 

hala sayfiyede olmakla 
vaziyeti takip ediyor 

Cenevrede 
Komisyonların 

faaliyeti 
Cenevre, 14 (ö.R) - Milletlerce

miyeti komisyonları bugün müzakerele· 
rine devam ettiler. Çinle teknik teşriki 

mesai komisyonu da İçtima etmiştir. Ma
lumdur ki milletler cemiyeti Çine bilhaa
sa tıbbi heyetler göndererek hastalıkla
rın eiraye mani olacak tedbirler ala

caktır. 

---*·---
lstanbulda 

Havalar serinledi 
latanbul, 14 (Telefonla) - !ki gün

dür fasılalı yağmurlar yüzünden burada 
havalar serinledi. Sayfiyelerden şehre 
göç başladı. Bir çok kimseler pardesü

lerini, hatta paltolarını geydiler. 

-------
Üniversitede kayıt 
lstanbul, 14 (Telgraf) - Oniver~İte

de derslere yedi teşrinievvelde baılan
ması kararlaımıştır. Talebe kaydına de· 

Evvelki İtalyan notasında gösterilen 
hal şeklini Almanya teveccüh ile karşı
lamamııtı ve bunu kendisine karşı sa

mimiyetin azaldığı manasına alıyordu .. 
Diğer taraftan İtalyan mahfellerinin fik
rince Südet vaziyeti öyle bir ,ekil alm11· 
br ld harbin önüne geçmek için Südet 

gadenle sıkı temas halin~e bulunmakta
dır. 

Çekoslovakyadan ayrılmasıdır. Bu neti- vam ediliyor. 

ınıntakaaının Çekoslovalı:yadan ayrıla
rak AJmanyaya ilhakından baıka çare 
Joktur. 

Paris, 14 (ö.R) - cParis - Soir>ın 

Bertin muhabiri bildiriyor ı 

ceye de uzun muhaverelerle vanlacağı 
sanılmıyor. Bu sebeple Südet delegasyo
nu Çekoslovak baıvekilinden en kısa 
bir vadede plebisit yapılmasını teklif 

----:---
/ngiliz gemileri 

Mesinada 
Fakat dikkate ,ayandır ki beynelmi

lel vaziyete kartı tamamiyle eilk6net 
-.ardır. Bu da F aıist erklnının harbi 
l•yrl hbill içtinap telilki etmedikleri· 

rıl ıöıteriyor. B. Muaaolini hala Roka 
del Komlne 14yfiyesindedir. Fakat Ro
ınadan uzak olmakla beraber vaziyeti ta
l:Sp etmekte ve eanıldığına e8re Breştes-

Berlin mahafilinin kanaatine göre 
buhranın neticelenmesi daha fazla ge· 
cikemez. Fakat bunun ne istikamette ola
cağı her kesi dilşündürmektedir .• Berlin 
siyasi mahfellerlnce bir nokta muhak
kak sayılıyor ı Pragla Südetler arasında 
yeniden müzakeratın baılamaaı arzu 
edilmemektedir. Takip edilen gaye Sü
detlerin sulh yoliyle veya baıka euretle 

edecektir. Eğer bu talep kabul edilmez- Atina, 13 (AA) - Mesina civarın• 
se Südetlerin istiklallerini ilan ederek daki Piloa adasına dört İngiliz destroye-
kendi vasıtalariyle bu neticeye varacak
ları tehdit makamında ileri sürülüyor. 

Propaganda nazırı bay Cöbelı öğle· 
yin Berlin ve vilayet gazeteleri muhar
rirlerin! kabul ederek vaziyet hakkında 
izahat vermiıtir. 

Pariste siyasi vaziyet 
Daladye: "Bu vaziyetin vehametine 
rağmen,soğukkanlılıklizınıdır,,diyor 

ri ile bet mayn gemisi gelmiştir... Ayni 
rnıntakada bulunan Metonise De Glori
ous tayyare gemisi ile iki torpido muh

ribi gelmiştir. 
Yine bu civara iki İngiliz torpido fi

lotillasının gelmesi beklenmektedir. 

Daladye 
Temaslarına devam 

ediyor 
Par'is, 14 ( ö.R) - B. Daldiye bu

gün temaalarına devam ederek eabahle
yin maliye nazırını kabul etmiı, bilahare 
bay Leon Blumla yanm aaat kadıu gö
rüımüttür. 8. Blum ba9vekilin yanın
dan çıkarken ayan reisi B. Janeneyi ka-

Pamo 14 ( ö.R) - Parb dün UfllDl Çekoslovakyaya tedbir ve itidal tavsi- devam etmiştir. Diğer taraftan hariciye "11 etmiştir. Saat 15.45 te cümhuriyet 
httytlk bir aiyast faaliyete eahne olmuı- yelerinde bulurunuştur. Vaziyete kuş1 nazırı bay Bonne bu aabah İngiliz sefiri federasyonu partisi reisi bay Maren baş
tur. Batvekil B. Daladiye birbiri ardın- İcap eden tedbirleri almak hadiselerin hay E!ik Fips ve Amerikan sefiri hay v~1in nezdine gelmiştir. 
ca ..ki baıvekillerden BB. Flandin ve önünü almalı: ve vahim telılikeleıe sebep Vilyam Pelitle gÖrÜ§müıtür, Sah ak§amı Hariciye nazırı bay Bonne, Amerika 
Kayo ile, lngiliz sefiri B. Erik Fipps, olmalanna mlni olmak için elzemdir.> da yine ıir Erik Fipsi, Lehistan ve Çe- ve Jngiltere sefirleri de baıvek.ilin nez· 
F ranaız hariciye nazın B. Bonne ve ha- Baıvekil bu eabah ta milzakerelerine koslovakya sefiri erini kabul etmittir. dinde uzun müddet kalmıılardır. 
riciye genel sekreteri B. Aleui Keje ile 
görüşmilftür. Bu sonucuau Alman Sü
detlerin Praıı hilkümetine bir ültimatom 
vermeleri Uzerlne baıvekilin yanında iki 
saat kadar kalmııtır. Saat 20.50 de Sir 
Erik Fipı gelmi§ ve başvekille 20 daki
ka kadar görüşmüştür. Bu ziyaretlerden 

sonra bay Daladiye yemeğe gitmit ve 
aaat 22.4~ te tekrar nezarete dönmüı-

Çek hükümeti Südet 
ültimatomunu reddetti 

' tUr. Batvekil bir buçuk eaat kadar daire· 
alnde çalııtıktan sonra saat 12.1' te 
yatmaia gitmiıtir. Çıkarken gazete mü· 
ınesaillerlne vaziyeti töylece tefsir et
nıiıtir ı 

dntibaım daha iyidir. İıler düzelebi
lir. Bu vaziyette ıoğukkanlılık ve süku
net elzemdir. Hadiselere karşıdan bak
mak ve göğilı germek lazımdır. Fransa 

BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
miş talimata müıtenid~n müzakereye 
devam ,artının artık mevcut olmadığına 
karar verilmiıtir. Bu sebeple B. Hayn• 
)ayn delegasyonu vazife.inden effetmiş 
ve Azaları olan mebus BB. Kund ve Ruı 
ile doktor Sebekovskiye sadakatJi faali
yetlerinden dolayı teşekkür etmiıtir. 

Bununla beraber bazı Südet mahfelle-
rinde söylendiğine göre Karlo Bivari 
müddeiyatının hükümetçe kabulünü Sü
detlerin artık ki.fi bir taviz telakki et
miyecekleri hakkında çıkarılan haber 
hakikate tevafuk etmemektedir. Bilhas• 
sa SUdet partisinin bir plebiait tasavvu
runda olmadığı bildiriliyor. Zira Çekos· 

MÜNİR NURETTİN 
VE 

Arkadaşlarının Son Matine Konserleri ... ~~-~~-~--~~~ 
Kemani Sadi, Kanuni Artaki, Piyanist Feyzi 

Masa angaje etmek için Fuar 

Türkiyenin çok sevimli ve çok kudretli un'atkir
lan enternasyonal fuarımız terefine lzmire geldiler 

CUMARTESİ 
PAZAR 

ve 
günleri 

j 

Saat 17,30 dan 19,30 a kadar ") 
F U A R gazinosu içinde 

son konserlerini vereceklerdir. 
Bilet aatıt yerleri: 

Fuar kiteainde 
Fuar gazinosu müdüriyetinde 
ve methallerinde 

gazinosu müdüriyetine müracaat edilmelidir .•• 

KONSUMASYON MECBUR/ DEG/LDİR. 
TELEFON: 2569 

lovak ana yasaaında plebisit ıekli mev
cut olrnadığ10dan kanun hududu dahi
linde kalmağı arzu ettikçe Südetlerin 
böyle bir talepte bulunmalarına imkln 
yoktur. HükUmetle müzakereye memur 
delegaııyonu vazifesinden affeden tebliğ 
müzakeratın inkıtaı mahiyetinde olmak
la beraber yeniden baılamasına mani 
değildir. Fakat bu mUzakeratın hangi 
tarihte ve ne ıartla tekrar başlıyabilece
ği tasrih edilemez. 

Bu •abah Çekoslovak arazisinin he· 
men her tarafında sükunet hüküm eür
müıtür. Plebisit rneseleıi hakkında Sü
detler arasında biraz fikir karıııklığı gö
ze çarpıyor. 

Bu sırada Runsiman heyeti uzlaştır
ma faaliyetine devam ediyor. Heyet 
haları bu sabah saat 1 l.4S te Hao ka
eabaaında bay Haynlayn tarafından ka
bul edilmiıtir. Mül&katta Haynlayndan 
baıka mebus Kar) Hemıan, Frank, İngi
lizler tarafından da BB. Aston Codkin 
ve Henderson hazır bulunmuılardır. 

Haynlayn tarafından neıredilen teb• 
liii hükümetin eanaör etmesini protesto 
malı:aadiyle Südet partisinin reamt eaze
teai Pragda netrini tatile karar vermit
tir. Bu aebeple dahili vaziyet hakkında 
mevsuk malu t inti,ar edemiyecektir. 
Gazete Şep basında yalnız Südet 
mıntakası için ita edecelctir. l>artinin 
reis muavinler de Pragdan ayrılmak 
emrini alrnı,lardır. 

Çek radyosu öğleyin vaziyeti şu ıe· 
kilde göstermiştir : 

Örfi idareye tabi rnıntnkalarda mut· 
lak bir nizam hiiküm süriiyor. Ne gece, 
ne bu sabah hiç bir hadise olmamı~tır. 
Hükümetin tedbirleri ahali üzerinde kuv
vetli tesir yapmıı ve hudut mıntakala
nndaki demokrat ve sadık ahalinin va· 
ziyetinl takviye etmiıtir. Hariçte neşre· 
dilen endişe verici haberler esassızdır .. 
Vaziyet bilil.ia dahil ve hariçte yatış
mağa doiru gidiyor. Radyo bu izahat 
neticesinde ahaliyi sükunet ve soğuk-

• kanlılıia davet etmektedır. 

SAYFA: 3 
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SON HABER 

Südetler pilebisit istiyor 

Henlayn 
C. Reisile 

bugün Çek 
görüşecek 

Paris, 14 { Ö.R) - Pragdan Röyter ajansına bildiriliyor : 
Südetler Karlo Vivari muhtırasındaki müddeiyatlarının artık mü• 

zakerelere esas olamıyacağını, vaziyetin çok vahim olduğunu söyli
yorlar. 

Haynlayn bugün Beneşle görüşecektir. 
Paris, 14 ( ö.R) - Prağdan gelen haberlere göre Südetler plebisit 

istiyorlar. Vaziyetin nasıl inkişaf edeceği kestirilemiyor. 

Polonya, tekzip ediyor 

Hükümetin istifa ede
ceği tamamen asılsızdır 

Varşova, 14 ( ö.R) - Parlamentonun dağıtılması üzerine Lehistan 
hükümeti hariçte deveran eden ~yiaları tekzip için bir tebliğ neşret· 
miştir. 

Tebliğde bildirildiğine göre Polonya kanunu esasisinde hiç bir de· 
ğişiklik yapılmıyacak, hiikümet istifa etmiyecektir. Poionyanın dahili 
ve harici siyasetlerinde her hangi bir tebeddül yapılmıyacaktır. 

Fransa harbe girerse 

Tunus halkı Fransaya 
yardıma hazırdır 

Tun us, 14 ( ö.R) - Halk F ransaya bağlılık tezahüratı yapmıştır .. 
T unuı beyi, kendisi tarafından mükerreren gösterilen hissiyata muta· 
bık olan bu tezahürleri memnuniyetle karşıladığını beyan etmiştir. 

Tunus büyük konseyi reisi Fransa hükümetine çektiği telgrafta 
Tunus halkının Fransaya ve Fransız milletine karşı bağlılığını beyan 
ederek diyor ki : 

- Yaşadığımız vahim ve sulhun tehlike geçirdiği bu saatlerde T u· 
nus halkıt Fransay~ :aulh uğrunda her türlü yardıma hazırdır. Kendi

sine teveccüh edecek vazifeyi yapmağa amadedir. J 14 tc olduğu gibi 
Fransa bir harp zaruretiyle karşılaşırsa yine müzaheretinde devam 
edecektir.» 

Cczayirde de Fransaya kar§t bağlılık tezahüratı yapılmıştır. 

Dr. Göbelse göre 

Südetler işinde kuvvete 
müracaat edilmiyecek 

Berlin, 14 {ö.R) - D. N. B. Ajansı Südct hadiselerini heyecanlı 
bir surette bildirmekte ve bütün mesuliyctin Çeklerde olduğunu iddia 
etmektedir. 

Paris, 14 ( ö.R) - F urniye ajansına göre Südet Almanları namı· 
na bir heyet Çekoslovak cümhurreisi bay Beneşi ziyaret ederek Sü. 
detlerin arzularını ve niyet1erini kat'i olarak bildirmiştir. 

Berlin, 14 (ö.R) - Alman propaganda nazırı Coebels Almanya
nın şimdilik Südetlerin haklarını korumak için kuvvete müracaat et
miyeceğini, sadece bugünkü vaziyetin devamındaki imkansızlığın 

anlaşılmasını bekliyeceğini söylt!miştir. 

ltalyan heyeti Istanbulda 

ihzari müzakerelere 
dün akşam başlandı 

lstanbul, 14 (Telgraf) - Türkiye - İtalya ticaret muahedesi mü

zakerelerine yarın (Bugün) saat on birde Tophane köşkünde başla· 
nacakbr. Maruf ltalyan iktısatçısı Massinin riyasetinde yedi kişilik 
bir ltalyan heyeti şehrimize geldi, heyetimiz tarafından karşılandı. 

halyaya ihracatta bulunan tacirlerimiz Türltofiste bir toplantı 
yaptılar. Yeni akd~ilec~ . t~ca~et ve kle~ring anlaşması hakkında 
mütalialarını ve dıleklcrını ıhtıva eden hır rapor heyetimize takdim 
edildi. Heyetimiz bugün ihzari müzakeratta bulunmuştur. Yarın ikin-
ci bir ihzari toplantı daha yapılacaktır. • 

.na ve ilk 
m 

Yusuf Riza Okulunda 
Yeni öğrenci kaydına 1 5 eylul ve derslere de 1 birinci teşrin tari- ~ 

~ hinden itibaren başlanacaktır. 
N 

Kestelli Caddesi No. 76 TELEFON : 29 J 4 ~ 
~ 
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Vergi dirme • 
1 programı 

dört Hükümetin teklifine göre 
yılda vergiler ne nishet dahi

linde tenzil edilecektir ? 
Hükümeün hazırlamış oldusunu dün

lıdl sayımızda yazdığımız vasıtasız vergi
ler kanunu projesi, vasıtasız vergilerin 
teşkil etüğl milkellefiyetlerl şöylece tes
bit etmektedir: 

1 - Arazi vergisi; 
2 - Bina vergi.si; 
3 - Hayvanlar vergisi; 
4 - Ticari ve sınat kazançlar vergisi; 
5 - Hizmet erbabı kazanç vergisi; 

., ı. 
, 
.. 

z.in başkasına kiraya verenlerin temin DEF*tER TUTULMASI 
ettikleri menfaatler: MECBURİYETİ 

l\'IüKELLEF VE TEKLtF Ticari olmıyan iş ve meslek erbabın-
MAHALLt dan noterler ve noter vazifesini göste-

Bu kısma dahil olanlarda mükellef, renler hariç olmak üzere beyanname 
kanunu~ :ergiye. tab.i tuttuğu işleri ya: 1 vermiye mecbur olar.ıar ile beyanna
~~ hakıki .. ve hUkmı şah.ıslardı~. V.ergı 1 me vermeyi tercih edmbr verecekleri 
ışın yapıldıgı mahalli varıdat daıresınce bcynnname esa.cı olmak üzere şekil ve 
tarholunacaktır. hlln"i ma1Umatı ihtiva edeceği nizamna-

Serbest meslekler erbabı, verecekleri me ile tesbit edilecek bir defter tutmıya 

Transiraniyen demiryol 
Açılma töreninde 
ehemmiyetli bir 

Şahinşah ço 
nutuk söyledi 

Iranı Şimalden Cenuba bağlıyan hattın ehemmi 
Tahran ~Hruıi ıpuhabirimizden) -
Transiraniyen demiry'olunun açılma 

töreni S. M. 1. şahinphı ve S. A. 1. veli~ 
ahdı tarafından icra edilmiş ve bu me· 
rasimde hükümet erkanından maada 
millet vekilleri vesair rical ve ileri gelen 
kumandanlar ve zabitan hazır bulun• 
muslardır. 

Bundan on bir yıl önce ilk kazma 
Tahranda vurulduğu vakıt şahinşah: 

«Biz İranlılar bilmeliyiz ki bütün dün-
ya gözlerini bize çevirmişler harekatımızı 6 - Ticari olınıyan iş ve meslek erba-

bının 'kazanç vergisi; 
vergiye ilaveten v onunla birlikte bir de b d ı N t l t 'f mec ur ur ar. 0 er er ve no er vazı e- gözetliyorlar. Hep birlikte ve elele ve· 
maktu vergi vereceklerdir. Bir yazıhane, 
muayenehane ve ntölyede çalışan birden 
birden ziyade serbest meslekler erba
bının her birinden yukarda yazılı nisbi 
ve maku vergiler ayrı ayn alınacaktır. 

~ini görenlerin kanunen tutmaya mecbur 
7 - Madenler vergisi; 
8 - Veraset ve intikal vergisi. 
Bütün bu vergiler, yeni projenin hü-

kti.oılerine t!bl olacaktır. 
Vergi mükellefiyeti umumidir: Bütün Ancak aynı yazıhane, muayenehane, ida

hakiki ve hükmi şahıslar bu projede göı.- rclıane ve atölyelerde çalışanlar işlere 
terilen şartlar dairesinde vergiye tabi iştiraklannı ispat ettikleri takdirde her 
olacaklardır. Bu kanunda vergi milkelle- biri kin nisbi vergi mikdanndan % 30zar 
fi olarak gösterilen hakiki şahıslar, ver- tenzilat yapılacnktır. 
giyi ödemiye mecburdurlar. Bu mecbu- Serbest meslekler erbabı ile, ticari ve 
riyet başkasına devrolunamıyacaktır. sınai knzanç erbabından i§gal ettikleri 
Bunun hilafında yapılan mukaveleler yerlerin saf iratları üzerinden vergi ver
vergi milkellefinl, borcunu ödemekten mekle mükellef olanlar aynı yazıhane, 
kurtaramıyacaktır. muayenehane, idarehane, atölye ve dük-

Umumt, mUlhak ve husust bütçeler- kanlarda bir arada çalıştıkları takdirde 
den temin edilen sermaye ile kurulan ve her birinin gayrisafi irat üzerinden olan 
umumi bir hizmete mahsus olınıyarak vergisi nralarmda ortaklık olup olmadı
mü.nhuıran ticart bir mahiyet ve mak- ğına bakılmaksızın gayrisafi iradın ta-
sadı haiz olan müesseselerle umumi mamı üzerinden alınacaktır. 
menfaatlere hikim cemiye1!lerin ticari Serbest meslekler erbabının sınıfları, 
mahiyetteki teşebbüsleri de vergiye tabi bulundukları şehirlerde barolar ve etib-
olncaktır. ba odaları gibi mesleki teşekküller varsa 

Yukardaki vergilerin tatbikatında: onlar tarafından yoksa belediye heyetin-
BUtün gayrimenkullerle menkul kıymet- ce iş ve kazanç nisbetine göre her sene 
!erden Türkiyede elde edilen kazanç ve ikinci kanun ayında tayin olunacnktır. 
iraUarla Türk.iyede icra edilen meslek Mesleki teşekkül!erde bu teşekkülleTe 
ve sanattan dolayı alınan bilumum üc- kayıtlı bulunmıyan veya kanunen kay
retler, bunlardan intifa edenlerin ikamet dcdilmeleri mümün olmıyan mümessil 
mahalleri Tilrkiyede bulunsun bulunma- meslekler erbabı hakkındn da karar 
sın vergiye tabi olacaklardır. vermeğe !;21ahiyetlidirler. 
İkamet mahalli veya ikametgtıhı Tür- lşgnl ettikleri yazıhane. idarchnne, 

kiycde olan şahısların kazanç ve iratlnrı1 munycnhane ve atölyelerin gnyrisafi 
ecnebi memlekette istihsal ve temin cdi1- iratları üzerinden vergi vermekle mükel
mi§ olsa da vergiye tabidir. Mükerrer lef olan serbest meslek erbabı mensup 
teklife mahal vermemek maksndile kar- oldukları tahakkuk dairelerine yazı ile 
şılıklı muamele esası üzerine anlaşmalar müracnat ederek beyannameli mükel
yapılmaya hUküınet selahiyetli olacaktır. lefler gibi muameleye tabi tutulmalarını 

TlCARl OLMIYAN VE MESLEK istiyebileceklerdir. 
ERBABININ KAZANÇ VERGtSt Noterler ve noter vazifesini görenler; 
Diinkil sayımızda yeni projenin biz- nüfusu beş bin ve daha ziyade olan yer-

met erbabının !kazanç vergisi üzerinde lerde tamamen veya kısmen, kiraladık
koyduğu hükümleri hulasa etmi.,crtik. Ti- ları binaları toptan veya parça parça ki
cart olmıyan iş ve meslek erbabının ka- raya verenler, sahip oldukları madenleri 
zanç vergisi de §U şekilde alınacaktır. dalyanları ve voli mahallerini kendileri 

(Mükellefiyet mevzuu: Ticari olmı- işletmeyip hnsılMtan hisse almak veya 
yan iş ve meslek erbabının kazançları kısmen para alıp kısmen hasılata ortak 
temin ettikleri menafie bu kısımda ya- olmak suretile kiraya verenler, kazanç
zılı hükilmler dairesinde vergiye tabi !arını beyanname ile bildirmiye mec
olacaktır. Ticari olmıyan iş ve meslek bur olacaklardır. 
erbabından maksat, serbest meslekler BEYANNAM.ELER: 

oldukları defterler beyannameye esas 
olacaktır. Maden, dalyan ve voli mahal
leri, kiraya verenlerde kira mukabilinde 
yalnız para alanlar dnfter tutmıya mec
bur değillcrdir. Bunlar verecekleri be
yannameye noterden tasdikJi kira muka
vel ... nıımelerini veya musaddak suretini 
ba11lıyacaklardır. 

Bayannaınelerin verilmesind ise baş
lanma, terk, devir ve teşebbüs yerlerinin 
deği-;tirilmesi halleride ve beyanname 
verilmesi tercih• edilmesi takdirinde ri
ayet olunacak muamelclcrde, beşinci 
kısımdaki beyanname!i mükellefler hak
kında caıi usul ve müeyyideler tatbik 
edilecektir. 

Bu kanun diğer kısımlarda yazılı ver
gilerden birine tabi bulunmıyan ve ka
zanç ve menaf1 getiren işlerle iştigal yap
tıkları muamelelerin ehemmiyet ve de
vamına göre takdir edilecek gündelik 
gayrisafi kazançları üzerinden vergiye 
tabi tutulacaklardır 

Bu işlerle iştigal edenlerden gündelik 

gayrisafi kazançlarının N misli nisbetin
de vergi aliruıcnktır. 

Noterler, noter veillesini görenler, 
bey::ınnameyi vermiye mecbur olanlar 
ve beyanname usulünü tercih edenler
den: 

5,000 Liraya kadar olan kısımdan %16 
5,001-10,000 lir:zyn kadar olan kısundnn 

7o 18, 
10,001 - 20,000 liraya kadar olan kı

sımdan% 24. 

20,001 lira ve daha fazlasından % 30 
1~gal edilen mahallerin gayrisafi irat

ları vergilerine matrah ittihaz edenler
den. 

A - İdarehane, muayenehane, yazı
hane ve atölyelerinde sanat ve meslek
lerini yapan avukatlar, dava vekilleri, 

tabipler, diş tabipleri, dişçiler, mimarlar, 
mühendisler, kimyakerler, müşavirler 

ve mutahassıslar, reklam ve ilan ressam
ları ve bu gibi ilın1 ve me!leki ihtisasla
rile kazanç temin eyliyen şahıslar, işgal 
eyledikleri mahallin gayrisafi iratlarının 
yüzde 60 ı, 

B - Bunlardan evlerinin bir kısmını müntesiplerile noterler, noter vvJ.fesinl Kazanç beyannamelerinde ikametgah 
yazıhane, idarehane, muayenehane v~ gösterenler (bu iştigallerinden dolayı) işgalinin de mesleki teşekkül veya bele-

ve kazanç getiren bir işle iştigal ettikleri diyece tayin olunan sınıf, gayrisafi ka- atölye ittihaz etmiş olanlar veya muay
halde bu işten dolayı bu kanunun diğer zancın yektlnunu, gayrisafi kazançları yen yeri olmaksızın çalışanlar ikametglh 
kısımlarda yazılı vergilerden birine tabi tenzili eniz olan masraflar gösterilecek- ittihaz eyledikleri mahallin gayrisafi ira
bulunmıyanlardır. - tir. Bu masraflar çıkarıldıktan sonra dının yüzde 30 u nisbetinde vergi vere-

Bu kanunun tatbikatında avukatlar ve kalan mikdar mükellefin vergiye tabi ceklerdir. 
dişçiler, bayt.arlar, ebeler, ticari munme- kazancı sayılır. Not.erler ve noter vazi- Bu kısma dahil mükelleflere ait ver
lelerde bulunmıyan mühendisler, kim- fesi görenler damga resmi belediyeye ai- gilerin tarh ve tahakkuk muameleleri ve 
yakerler, serbest çalışan eksper ve mü- dat olarak aldıkları para ile bundan ve- CC7.aları, bunların beyanname, gayrisafi 

tahnssıslar ile ilan ve reklam ressamları, rilıniş olan vergiyi de beyannamelerinde irat karinesi veya gilndelik gayrisaft ka
hususi mektep idare edenler ve bu gibi gösterirler. zanç esası üzerinden vergiye tabi bulun
ilmi ve mesleki ihtisaslarile kazanç temin Kazanç beyannamelerinde gösterilecek malarına göre bu Uç sınıf mükellef bak
eyliyen şahıslar serbest meslek erbabı gayrisafi knzançtan indirilmesi caiz olnn kında bu kanun1 usul tatbik edilecektir. 
sayılacaklardır. masraI!ar şunlardır. Noterlerle noter vazifesini görenlerin 

1ST1SNALAR: A - Serbest ıneslek erbabı ile noter- vergisinden damga resmi, beyiye aidatı 
Aşağıda yazılı kazanç ve menfaatler ler ve noter vazifesini gösterenlerin müs- olarak aldıkları paranın kesilmiş bu-

vergiden müstesnadır. tahdemlerine verecekleri ücret veya ai- lunan vergisi düşülecektir. 
a) Siyasi fıkraların, halkevlerinin, hu- dat; mesleklerini icra ettikleri mahallin Serbest meslek erbabından beyanna· 

sust kanunlarla teşekkül etın~ umumi kirası, tenvir, eshin ve muhabere ve ilan me vermiye tercih edenlerin vergisi da
müesseselerin, umumt menfaatlere hA- masıafları, meslek için lüzumlu eşyanın hil oldukları sınıfa göre gayrisaft irat
dim veya mesleki cemiyetlerin, milnha- sigorta parası bu, eşya için maliyet fiya- larırun Uçte birinden aşağı dUşmiyecek
sıran azasına açık olan kulüplerle spor tının yüzde on beşini geçmemek şartile Ur. 
kulüplerinin, hayır cemiyetlerinin, ordu ayıracakları amortisman, kendilerine ve BU VRGtLERtN lNDtRME 
evlerinin (faaliyetleri ordu dahiU tali- müstahdemlerine ait kazanç vergisi ha- PROGRAMI 
mat.namesi hükümleri dahilinde kalmak riç olmak üzere mesleklerini icra ettik- Hükümein kanun projesine muvakkat 
şartile-) duhuliye v~fildatı ve bunlara leri mahal için ödiyecekleri vergi ve re- hükümler hiılinde koypuğu maddelerle, 
yapılan teberrular ve hayır cemiyetlerile simler, mesleklerinin icrası için yaptık- hizmet erbabının 941 matı yılına kadar 
spor kuliiplerinin senede iki defayı geç- ları sair müteferrik ve zaruri masraflar, vergilerinin nispetlerini şu şekilde teklif 
memek üzere verecekleri müsamere ha- B - Nüfusu 5,000 ve daha ziyade olan edilmektedir. 
sıltıtı: • yerlerde tamamen veya kısmen kirala- Umumi, mülhak ve hususi bütçelerden 

b) Tahvilfıt ve hazine bonoları ve ban- dıkları binaları toptan veya parça parça yapılan tediyelerde: 
kadaki adi mevduôt, tasarruf ve kumba- kiraya verenlerin ödedikleri kira bedel- 200 lirayn kadar olan kısım için 938 
ra faiz ve ikramiyeleri; leri, müstahdemlerinin ücreti, mukave- mali yılında ~'.', 940 mali yılında 20, 941 

c) 1htiru beratı satın ve kira bedelleri; lenamede yazılı olmak ve verdikleri ki- mali yılında 18, 
ç) Kitap, risale makale, tefrika, fıkra ranın yiizde onunu geçmemek şartile 201 - 400 lir:ya kadar olan kısım için 

ve nota halinde yapılan telif ve tcrcüme tamir ve sair müteferrik işler için yap-

1

1938 mali yılında 22,940 da 20, 941 de 18, 
bedelleri resim ve heykeltıraşlık işleri, tıklan masraflar; 400 liradan yukarısı için 938 mali yı
(müteneffilerin bu işlerden dolayı bir C - Sahip oldukları maden, dalyan lında 24,940 mali yılında 22,941 mali yı
daire, müessese veya şahsın dnimi müs- ve voli mahallerini kiraya verenlerden lında 20, 
tahdemi olmamaları şartile). hasılattan hisse alanların malların satı- Bütün kakiki ve hükmi şahıslar nez-

d) Nüfusu beş bin ve daha fazla olan şına kadar nakliye, sigorta, depo kirası dinde çalışanlara yapılacak tediyelerde: 
yerlerde isticar ettikleri gayrimenkul ve müstahdemin ücreti olarak ödedikleri 200 liraya kiıdar kısım için 938 maU 
mobilyasız ve hizmet deruhte etmeksi- paralar. :vılında 22.940 mall vılında 20,941 mali 

rerek millet ve vatanımızın terakkisi için 
lüzumlu hiç bir fedakarlıktan kaçınma· 
malıyız ve çekinmeme)iyİZ> demi~lerdi. 

Bu defa açılma töreninde ise şöyle 

beyanatta bulunmuıılardır: 
cBugün lran milleti için çok büyük 

günlerden biridir. lranı battanhata kate
den bu demiryolunun neticesinden son 
derece memnun ve mesrurum. Ben emi
nim ki hepiniz bugünü iftihar olunacak, 
tarihi büyük gÜnlerden biri ıaymaktaıı· 
nız. Çünkü lran ulusunun arzularından 
biri bu vesile ile yerine getirilmiı oldu. 
80 yıl öncede böyle bir niyet ve dilek 
vardı. Lakin arzudan ibaret kalmıştı. 

J1,1te bugün o arzu filiyat aahasına intikal 
etmiş ve ameli olmuştur. Gerek yollar 
nezaretinin ve gerekse Kiunpaks mües
sesesinin ve onun müdürünün bu ıuretle 
tecelli eden doğruluk ve samimiyetlerin
den ve Jrana bu şerefli hizmetlerinden 

, 
~ahinşah hattın açılma töreninde 

onu daima ta.kip etmiılerdir. Bu gibi lranı ıimalden cenuba baştan 
duygulara sahip olan ulusuma tefekkür kateden ve Hazer deniziyle Jran 
eder ve onu bu muvaffakıyetinden do- zini birbirine bailıyan T ransirani 
layı tebrik ederim. Bu fedakarlığın ileri- 1393,5 bin üç yüz doluan üç buç 
de gerek iktısadi ıahada ve gerekıe mil- lometre uzunluiundadır. 
let ve ülkenin saadet, teceddüt ve terak- Bundan 1 3 yıl önce gerek d 
kisi hususunda çok güzel ve eyi neticeler elde edilen ve gerekse hariçten ge 
vereceğine kaniim. Milletimin bu ihsa- şekerin üç kilosuna iki riyal yani o 

satı, alakadarlığı ve ahlaki 9ecaati saye• buçuk kuruş ve çayın üç kilosun!\ 
sinde bu itlerden daha büyük ve çok iş- yal yani elli kurut kadar bir vergİ 

muş ve bu inhisar parasiyle işbu d 
yolu yapılmı~tır. 

13 yıl Önce bu kanun konarak 
nun tatbiki, plan, harita ve keıifler· 
pılması iki sen: sürmüş ve demiryo 
ıasına 1 1 yıl önce bnşlanmıştır. Bu 
det zarCında toplanan para ve bük 
tin ihtiyat akçesinden tahsis olun 
milyar riynl yani üç yüz milyon 

• lirıuıı olup iote demiryolu, köprü ,, 
nel, istasyonlar hep bu para ile ya 
ve ücretler bununla üdcnmittir, 
:rarım milyon liradan fazla bir ınikt• 
ra artmı~tır bile ... 

Bütün T ranıiraniyan hattında ( 4 
dört bin yedi yüz yetmit iki 

1 ran Veliahdı açılma töreninde 

( 113,000) yüz on üç bin tünel "' 
doktan istasyon vardır. On bir aene 
f ında ıe!;er ve çay inhisanndan elde 
len aidatla hazinedeki ihtiyat ak 
den alınan bir miktar para üç yüı 
yon Türk lirası olup bunun iki 
milyon lirası bu muazzam ite ve 

sevinç duymaktayım. Yalnız bu demir· ler görebileceğimizi ümit etmekteyim.> 
yoliyle kanaat etmemeli. Öteki hatlan Transiraniyan hattında izahat: 
da yapmalı ve yapılanları muhafaza et• Iranda şimdiye kadar Üç demiryolu 
meli. Bir hattın muhafazası onu yapmak vardı, . 

kadar mühimdir. Pek büyük zahmetler l - Tebriz - Culfa demiryolu 200 
tahsis olunm~tur. 

ve muazzam masraflar ihtiyariyle vücu• 
da getirilen bu eseri •izlere emanet edi
yorum. Eminim ki yollar nezareti bu hu
susta da ciddiyet gösterecektir. Bu koca 
demiryolu hariçten borç alınmadan yal
nız ve yalnız lran parasile vücuda geti
rilmiştir ki bu da çok mühim bir keyfi
yettir. İran milletinin bu suretle göster
diği yüksek alakadan memnunum. Zira 
millet bu transiraniyanın memleket ve 
kendileri için ne kadar faydalı olduğuna 
kanaat getirmiştir. Ve kanaat getirecektir 
ki bunun masrafını temin etmiştir. Esa
sen necip ve şehametli İranlılar bu gibi 
fedakarlıkları esirgememi,lerdir. Ve ken· 
dilerine doğru yol gösterildiği zaman 

yılında 18, 
201 - 400 liraya kadar olan kısım için 

938 mali yılında 24,940 mali yılında 22, 
941 :ıruıli yılında 20, 

400 liradan yukarsı için 938 mali yı
lında 26, 940 matı yılında 24, 941 mali 
yılında 22, nispetler ilzerinden vergi alı
nacaktır. 

Umuınt, mülhak ve hususi bütçelerden 
verilen mesken tazminatından tamamile 
931 senesinde mevcut diğer mesken taz
minatının 30 liraya kadar olan kısmı yüz.. 
de 10 nispetinde vergiye tabi olacaktır. 

Bu proje ile tayin olunan nispetler, 
1683 numaralı ve 8,6,930 tarihli askeri 
ve mül.k1 tekaüt kanunundan evvelki 
kanun ve hükümlere göre kendilerine 
maaş bağlanmış olan tekaüt, yetim ve 
dullar maaşları hakkında 1,6,938 tari
hinden itibaren tatbik olunacaktır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği zaman
lardan evvelkine ait olup henüz tarh ve 
tahakkuk muamelesi yapılması veya ka
tiyet kesbetıneıni.ş olan veyahut tahak
kuku tahsiline tabi bulunan vergilerde 
mükellefiyet şekli, vergi nispetleri, mua
fiyetler ve müruru zaman eski hiikümle
re, tarh ve tahakkuk muameleleri bu 
kanun hükümlerine tabi olacaktır. Bu 
nevi muamelelerin tfibi olacağı misil ve 
pnra cezaları hakkında bu kanunla eski 
kanunda yazılı olanlardan hangisi mü
kellef lehine ise o tatbik olunacaktır. 

kilometre kadar bir uzunlukta. 

2 - Blücistan hududunda Mircave
Zahedan 100 kilometre uzunluğunda. 

3 -Tahranda ufacık bir banliyö hat· 
tı Şah Abdülhim mevlciine kadar. 

T ranıiraniyanın resmi küpdı 
sebetiyle Tahran istasyonunda yoll 
ZRreti tarafından muazzam bir 
tertip edilmit ve gece yansından · 
at so~ıraya kadar devam etmiştir. 

lspartanın imar plinı pe 
yakında hazırlanacak 

Isparta, 13 (A.A) - Şehrimizde yapıl- ilerlemektedir. 
makta olan tazyikli içme suyu tesisatına Geçen yıl ba§lanan halkevi binBI' 

ait iki depo yakında bitece!~tir. Demir şaatı süratle ilerlemektedir. Ha)ke 

boruların döşenilmesi de başlanmıştır. nin yıl i:lönUmünde merasimle aç 
İstasyonda şehir arasındaki 800 metrelik için hızla çalışılmaktadır. 
bulvarın gidiş kısmı geçen yıl tamamlan-

Yalvaç ve Karaağaç kazalarında 
mıştı. Dönüş kısmının da betonla yapıl- makta olan halkevi binalarının da · 
masına bu hafta başlanacaktır. 

Şehrin harita ve imar planının müna- bir ay içinde tamamlanmış olacaktı'• 
kasasına ait muamel!tı tamamlanmış ve Isparta viltıyeti içinde Isparta .. 

belediyeler bankasının yardımı temin talya ve Orkenez Egirdir şoseleri 
edilmiştir. Bu i~ pek yakında münakasa- rinde çalışılmaktadır. 

ya konacaktır. Isparta vilayetinin geçen ders "i 
Isparta çayının iki tarafına belediyece beş dershaneli iki köy yatı okulu v 

yaptırılan tahkim işleri muntazaman Bu yıl bunların sayısı on beş o}acŞ 

Sovyetlerin harp 
bütçesi 27 milyar 

Var§ova 14 (ö.R) - Polonya gaze
teleri Sovyetler ittihadının son fevkalade 
toplantısında maliye komiseri Sverje
fin beyanatına atfen Sovyetlerin harp 
bütçelerini akıllara hayret verecek de-

recede arttırdıklarını yazıyorlar. Bu ga
zetelerin verdikleri haberlere bakılırsa 

Sverjef bu toplantıda 19 38 senesine 

daha 14 milyar ruble ilave celili~ 
kikatte Sovyetlerin harp bütçeıi 44 

yar ruble olarak hesap edilmi§tjr. 
dan ba~ka 32 milyarı bulan kültiir 
çeainin de hemen yansı gençlerin 
terbiyelerine tnhsiı edilmektedir. ~ 

Polonyn gazeteleri bu müna5 ;;/ 

Moskovada çıkan cPravda> gazel 
ait bütçe lnyıhasıru okumuJ ve harp teh- şu satırlarını naklediyorlar: j 

cHarp hazırlığı için kabul edile;, 
milyarlık harp bütçesi Sovyet B.u ~ 
tecavüz niyetinde bulunanlara ıtı ~( 
bir ihtar olmal,dır. Aynı zamandll. ~ 
yetlerin askeri kuvvet ve haşnıetiııl 
termeğe alet olacaktır.> 

likesi göz önüne alınarak bu seneki harp 
bütçesinin 1 7 milyar rubleden 2 7 milyar 
rubleye çıkarıldığını söylemiştir. Bu ııu

retle 19 36 ıenesi bütçesine nazaran bu
günkü bütçe üç mislini bulmuvtur. Bu 
rakama harp endüstrilerine tahsis edilen 
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Hava kuvvetleri ne 
derece müessirdir? 

K A G L J Y O S TR O- Dünyayı büyüleyen adam 
•• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ......................... =·22·- Nakleden: Faik Şemsettin :......... YAZAN ......... : bir tayyare tarafından batırılmıyor? 

Kağliyostro kıskançlığa başJadı 
. . 
~ Vinston Çörçi~ j 

Halbuki İspanyol harp gemilerinin 
hava mUdafaası hususunda pek az bir 
mürettebatı vardır. Gemilerde hava hü-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hava kuvvctleHnin istikbaldeki harp- cumlanna karşı hususi zırh tertibatı bu-

l d b
.. "'k . l v b d lunmaz. Böyle olduğu halde, sahiller bo-

er e en uyu yen a acagı, un an son- gid' 1 nl ah"ld ·· k yunca ıyor ar, o arı s ı en gorme 
raki harolerin havada olacaV,ı ileri süril-
1.. F k b" k k. • ı~h· l kendilerini sanki tayyare denen bir şey O kadar kıskanç olmuş Lorenzayı adeta Şark idi ki 

usulü bir hareme kapatmış .d., 
1 ı. 

uvor. a at, ır ısım as erı sa d ıye . . . . 
ah"b' · • k' ı d ta yokmuş gıbi emnıyet altında hıssediyor-s ı ı veya sıyası ııns<' er e, yyare 

1 
kuvvetlerinin harpte zannedildiği kadar ar. 
kat'i zafer tt'min edemiyeceğini son Ha
bec:istan, lsnanya, ve Cin muharebele

sayesinde bütün Fransnda ihtilal fikir· 
leri adamakıllı yer etmi;, bulunuyordu. 
Burjuvalar, tüccarlar, muhtekirler, gay
ri memnunlar hep bir ağızdan c.hüriyet> 
İçin can atıyorlardı! Bu kaynaşma ara
sında maceraperestler için bin bir fırsat 
Var demekti. Efkürı umumiye bu kan
lık "e dumanlı muhit içinde manyatiz· 
ına, ebedi hayat cksiri, taş ve saire gibi 
fevkalade şeylere dü§kün bir hal almı§tı. 
Mafevkattabiaya dü;skünlük bir moda 
olmuştu. 

Kont Scnjermenin ölmez olduğuna, 
Mearnerin esrarlı çomağının kerametine 
inananlar her halde inanmıyanlardan 
çoktu. 

Kağliyostro bu vaziyetleri, bu kanaat 
ve fikir cereyanlarını çok güzel tetkik 
edebilecelc ve bunlar üzerine emeller, 
Pl&nlar kurabilecek bir adamdı. Aynı za

rnanda da Kardinal dö Rohan aibi en nü
ftWu bir adamın himayesi albnda idil 
O le.adar ki, bu Prens, aeraerileri Kai
lİyostroyu Hariciye nazırına hararetli 
aıttette tavıiye ebnit idi. Bunlardan bq.
lta Adliye nazmna ve Mareşal dö Segure 
de birer tavsiyename göndermiıtil 

SEN KLOD SOKACI 
Kağliyostro, Pariste, Sen Klod soka

iında, geniı bahçeler ortasında, münferit 
bir hane, Orviye konağını kiraladı. Bu 
esrarengiz konağa laboratuvarını yerleş
tirdi. Vaki müracaatleri kabule koyul
du. 

Müıteri bulmakta hiç bir güçlüğe uğ-
ramadı. Hatta, Strazburgtaki dost ve 

müşterilerinin mühim bir kı.mıı da Parise 
Kağliyostronun peşi sıra ııelmiıtil 

Pariste Eevkalade muvaffakıyet elde 
etmemek mümkiln değildi. Fuat Kağli
yostronun yolu üzerine bir kadın, müt
hi!I bir kadın, bilhasaa korkunç bir kadın 
çıktı. 

Kağliyostro, konağına çekilmiıı, çok 
uslu bir hayat sürmekte ve laboratuva
nnda esrarlı mesaisine devam etmekte ..... 

idi. O kadar meşgul idi ki Lorenzayı 
adeta ihmal etmiş idi. 

Lorenz.a, konakta adeta ikinci plana 
atılmıştı. Kocası, evvelce kendisini .şu 
veya bu erkeğe arzederken şimdi, mu
vaffakıyeti büyüdükçe kıskanç olmağa 
başlamıştı. O kadar kıskanç olmuş idi 
.ki Lorenzayı adeta prk usulü bir ha
reme kapatmı,, idil 

Serseri Kağliyostro, Lorenzanın artık 
en küçük bir hareketini bile gözetlemek

te idi. 
Evet, Kağliyostro, Romadanberi, Sen 

Petresburgta, Strazburgta her türlü dey
ywılukları kolaylıkla hazmeden bu adam 
şimdi müthiş bir kıskanç olmuştu! Ve, 
Kağliyostro bu kukanc;lık yüzünden su
kut etmiş. Fransız kratlığı da düşmüştü!. 

TEHLIKELl BiR KADININ tLK 
ZlYARETl 

Loren.za, bir akp.m, dairesinde yalnız 
bqına oturmakta idi. Can sıkıntısından 
üstüste esniyorken, oda hizmet~ İçeri 
girdi ve: 

- Kontea dö Lamot, kabul edilmek 
rica ediyor! dedi. 

Lorenza, ilk hareket olmak üzere, 
Strazburgta Kardinal dö Rohanın muhi
tinde görünen bu kndını kabul etme
meği düşündü. Lorenza, bu kadın hak
kında neler, neler duymamıt idi. Bu ka
dını hemen herkea tehlikeli ve muzır bir 
insan olmak üzere kabul ediyordu! 

Kontes dö Lamot, kendisinin, Fransa
nın hükümdar aülalcrinden ve Sen Remi 
Valua koluna mensup olduğunu iddia 
ediyordu. Halbuki hakikntt~ bu kadın 

ancak bir maceraperest addediliyordu. 
Güzel, hadden fazla giizel, genç ve dinç, 
cazip, görülmemit derecede ceaur ve hi
lekar idi. Cebinde bir pulu bile bulun
m1yan ve kızıl jandarma eeracrileri rüe
sasından birisi ile evlenmiş idi. 

Bu aile hakkında Lorenzaya tek kim
se eyi bir şey söylememiı idi. Ve bu
nun için bu aeraeri ve tehlikeli kadının 
defedilmesini emredeceği sırada, oda 

hizmetçisi şunları da ilave etti: 
- Bu güzel ve genç kadın, Kardinal 

dö Rohan tarafından gönderilmiş oldu
ğunu söyliyor, dedi!. 

Bu son sözler önünde, Lorenza, zerre 
kadar düşünmeden : 

- Bu bayanı yanıma getiriniz 1 dedi. 
Bu suretle madam dö Lnmot, Loren-

zanın odasına girdi. Ve, fozla söz1ere ve 
merasime lüzum görmeden hemen mak
sada girişti. 

- Madam, dedi. Buraya gelmekli-
ğim tabiidir ki sizi mütehayyir etmiştir. 
Bunu anlamıyacak kadar ahmak değilim. 
Çünkü bu akşam beklediğiniz ben deği
lim, ııövalye d'Uazemondurl 

Bu ismi duyunca, Lorenza ant bir ha
reket yapmaktan kendisini alamadı ve 
hayretle: 

rinde gördüğümüzü söylüyorlar. 

Vin.ston Çörçil ele bu yazısında ayni 
meseleyi gözden geçirmektedir. 

Bugün dünyanın üzerinde çöken endi
şe hava tehlikesinden ileri geliyor. Mil
letler arasında bu kadar korku ve iti-
matsızlık doğuran, faknt o nisbette ih
tiras uy,andıran bir şey yoktur. Çünkü 
bu yeni hücum vasıtası valnız harp eden
lere karşı cevrilmiş bulunuyor, ayni za-

manda kadınlar ve çocuklar da onun he

* 
Buna mukabil, İspanyada her iki tara

fın elinde oldukça yeni tip yüzlerce tay
yare bulunuyordu. Bunları da yalnız bir 
iki cesur İspanyol pilotu değil, fakat ek
seriyetle ıtalyan, Alman, Rus pilotları 
idare ediyorlardı. Harp gemilerini bom
bardıman etmek için ekseriya bu tayya
relerin on beş dakikalık bir uçuş yap-
maları kafi idi. Halbuki bunlar yine tay- Vinston Çurçil 
yare hücumlarile batırılmamıştır ve ba- yette bulunan cümhuriyetçHer, kendile
tırılncağa dn benzemiyor. rinden kat kat üstün olan düşman tay

Nasyonalistlcrin Kanariaz kruvazör- yareleri tarafından ekseriya hücumlara 
lerini batırmaları cüınhuriyetçiler için uğradılar ve buna mukabele edemediler. 

defi altına düşüyor. ı 
B büyük bir muvaffakıyet olurdu. Niçin I Fakat, bu nisbclsizlik onların asla mane-

unun için, hava kuvvetlerinin yeni 
bir harpte ne 1?ihi, rol oynayacağını bi- batıramıyorlar? Ayni şekilde cUmhuri- vi kuvvetlerini bozmamıştır. 
ntikkın bilmek lazımdır. Fakat, maalesef yetçilerin muharipleri de ttalyan ve Al- Fakat hava hıırbini ancak mahdut ne
bu meselenin her cihetini izah etmek man pilotlan için kolay bir nişangAh zan- ticele.r verebileceğini gösteren en gtizel 
güctür. nedilir. Halbuki onların da bir şey yap- misım Ebe nehri üzerindt>ki karekAtta 

- Bunu nereden biliyorsunuz} de- tıkları yok. gördük. Tam beş hafta, 50 bin cümhuri-
Bununla beraber diyebiliriz ki, tsoan-

meğe mecbur kaldı!. Habeşistan meselesinden dolayı Akde- ye1çi asker nehrin cenup sahili üzerinde 
yol harbinin bütün cereyan şekli hava 

Ve bu kısa cümleden, şeytan kadın, ordusunun kuvvetinden ziyade, ne dere- nizde gerginlik hlsıl olduğu zaman bize mütemadiyen harı> etti. Halbuki bunlar 
maddi kuvvetlere malik olmadığı rakibi ihtar mahiyetinde olmak Uzre, çarpışma- ellerinde bir çok köprilleri tutuyorlardı 

ceye kadar mahdut olduğunu göstemıeğe 
üzerinde bir tefevvuk kazandığını hemen lar ve Mussolininin hava ordusu İngiliz ve bu köprülerin hepsi apaşikar j!Öru· 

1 d B f 
Yaramıştır. Evvela harp gemilerinden f'l Akd . d k ,_ k b" 

an a L u yarım itira tan azami istifade b h ed 
1
. ı osunu enız en owyca çı ara ı- nürde idi, kuvvetli bir hava mUdafaa 

d k ·· d a s e ım. lir di l d O "ht. b · k h'" e ere sözune evam etti: B' "'dd t c el hi e diyorlar t.: yor ar ı. tarı en en gere u- topları ile de tahkim edilmiş bulunuyor-
- Şövalye d'Uazcmon ile olan mü- ır mu e vv z ıu. cum için, gerek mildafaa için Ingiliz ge- du. 

b . . . harp filolarının arlık modası geçmiştir. .1 . d ki "b t bUyUk b. dikk tl 
nase etınızı nereden ve kimden öğren- t d' k" .1 ,. .1. 1. mı enn e tertı a ır a e Bu köprüleri Frankocular niçin ha· 

nşası ye ı, se ız mı yon :ıngı ız ırasına 
diğimi size ileride anlatac.lğım. Fakat k takviye edildi. vadan bombardımanlarla tahrip etme-

çı an büyük zırhlıları bir kaç bin liralık 
şimdi vaktimiz çok dardır, kocanız eve Bugün görüyoruz ki, o zaman tehlike- diler? Bu köorilll'r tohrip edildi mi cüm· 

taYVareler kolayca tahrip edebilirler. 
dönmezden evvel de sizinle bir ittifak Bundan 18 ay evvel ben Avam ka- den bah~ederken hayli mübalnğa yap- huriyetci ordıı mağlup oldu demekti. Ge-
muahedesi aktetmek isterimi mıclar. üç sene evvel bu tehlike hakika- neral Franko ile onun Alman ve İtalyan 

marasında şöyle bir sual sordum: Nasıl :.-
- Bir ittifak muahedesi mi} Nasıl ve olur da, dedim. ispanya harbinden ilci ten mevcut mu idi, değil mi idi, onu hı- pilotları bu harekfı.tta muvaffak olurlarsa 

ne gibi bir iş için Allah a~kına}. la rakın·, "U muhakkak ki, bugUn böyle bir ,.gk knzanacaklardı. raftan hiç birinin bir tek harp gemisi ~ ~ 
- Madam, çok mühim ve nazik bir tehlike daha az mevcuttur. Çünkü ln- SUphesiz ki, general Frnnkonun el.in-

iş mevzuubahistir. Ayni zamanda aizin nız icabında bütün kabiliyet ve ustalık- giliz gemileri bugün kuvvetli ve mUhim de kLc;a mesafeye ateş edebilir ve her ya

ve kocanız İçin de büyük bir servet me- lannı benim emrime kullanabilsin t. bir müdafaa tertibatı ile teçhiz edilmiş rım saatte bir üslerine dönerek yeniden 
selesidir. Lorenza, kocası üzerinde eskisi gibi bulunuyor. bomba alabilecek son sistem yüzlerce 

- Şu halde. .. Benden ne bddiyorsu- nüfuzu kalmadığını söylemeğe b~lıya- V. Çörçil, bundan sonra bir memleket tayyare vardı. Bu işte muvaffak olmağa 
nuz} cağı sırada, .kontea dö Lamot sözünü için bUyUk bir deniz kuvvetine sahip ol- da çalıştılar. Fakat biz yine soruyoruz: 

- Çok az birıey ... Sadece kocanız keati ve: manın ebemiyetinl ipret etlikten aonra, Niçin muvaffak olamadılar? 
ile benim aramda bir vaaıtalıkl - Kontes, dostum! dedi. Benim hu tayyarelerin kara muharebelerindeki Hedefe isabetle at~ yapamamak vı 

- Ne gibi bir vasıtalık) teklifimi kabul etmek için sizin mecbu- faaliyetlerine geçiyor. yab:ıncı pilotların hava müdafaa toplan 
- Ailenizin samimi dostu olmak, riyet ve menfaatleriniz çok büyüktür... Kara İspanyol ordularının harekatına hafif toplar oldub'U zaman bile toprağa 

nezdinize serbestçe girip çıkmak için ne Bundan başka girişmek istediğim teşeb~ hava ordusunun mühim bir mikyasta yakın uçmaktan kaçınmalan buna veri· 
laz~msa y~pacııksınız .. Ve nihay~t vazi- , büs çok iyi neticeler verecek ve.. ı yardım ettiğini pek göremiyoruz. Hava lebilecck tek cevap olsa gerek. 
yetı o oekılde hazırlıyacaksınız kı, koca- -BITMEDl- kuvvetleri bakımından çok aşağı vazi- - SONU 7 lNCt SAHiFEDE _ 

Tarihi macera Demir Maske 
ve esrar romanı ................................................. 
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Fransa tarihinin 
hkördüğüm nokta~ 

Bu alçak hareket uykumun arasında 
Yapıldı. Uyandığım zaman yatağımda 

'\re Yanımda yalnız bir çocuk kalmıştı. 
Du çocuk ta... Mazarcnin piç çocuğu .•• 
idi. ( l) 

Valide kraliçe bu itiraftan yaparken 
Monsenyör Lui yavaş yavaş başını knl
dınnl§tı. lısittiklerine innnamıyor, ken
dini rüyada Bnnıyordu. 

Ann d'Otriıı itiraflannı bitirdiği za
man ellerini annesine doğru uzattı. Bo
ğuk bir ııesle: 

- Şu halde ... dedi. Şimdi Fransayı 
idare eden, krallann tahhnda oturan 
adam ... 

- Fransa tahtımn m~ru varisi.. Me!l
ru kralı değilılir. Bunu ölüm dö~eğinde 
bulunduğum bu nnda yemin ile temin 
ederim. 

Monsenyör Lui heyecanını zaptede
m diği bir sesle ve adeta bağmr gibi sor
•lu: 

- Ya öteki ... On üçüncü Luinin oğlu 

( 1) Bu çocuk deği§tinne hadisesinin 
inanıJmıyaciık gibi görünen zevahiri bir 
çok ıeyden it'razlan mucip olabilir. Böy
le ıüpheye dil§enlere ve itiraz edecek 
olanlara Bassom Piyerin o devirde Gre
noble patrikine yudığJ §U mektubu delil 
olarak gösterebiliriz. Bu mektub1D1da 
Bassom Piycr töyle demektedir: 

«Monsenyör .. Çocuk hem kuvvetti 

hem aailamdır. Uzun ömürlü olacağa 
benziyor. Y alnl% garip olan birJey varsa 
0 da çocuğun diıli olarak doğmuf olma· 
udır. EYet.. Aizında diıleri var ve bu 

~d~ •üt nine bulunam17or. Her gün 
bır ıut anne defittiriliyor. Memeyi o ka
dar ıiddetle emiyor ki... Sütle beraber 
kan da getiriyor. Dedikodulara bakılırsa 
~ele çok feylere hükmetmek lazon .. Fa-
at malum a... Bunlar hep dedikodu .. » 

ne oldu} 
- işte ben de size ondan bahsede

ceğim ve sizi bunun için çağırdım. Ben 
ölünce doğru Dijona gidcce1'siniz. Orada 
k~nt dö Brcvanın şatosu var: işte benim 
ve on üçüncü Luinin oğlu bu şatoda ço
cukluğundanberi, ana şefkatinden uzak 
yaşamaktadır. Ne olduğunu, nasıl bir 
nsalet köküne mensup olduğunu bilme
mektedir. Sadece Monsenyör Lui .. adını 
taşımaktadır. 

Delikanlı, haykırmamak, isyan ettne
mek için parmaklarının tırnaklannı avuç

lnnna batırdı. 
Valide lcraliçe yatağında yarım doğ-

ruldu. 
- Yastığımın altında bir anahtar 

var .. dedi. Onu nlın .. 
Surndaki büyü)~ c;cl:meceyi görüyorsu

nuz ya .. Onu arın .. 13ir l·öşesinde küçük 
bir kutu göreceksiniz. Bu çekmece zev
cim kral on üçüncü Luinindi. içinde tuli
tiz oğlumun doğumu ve bütün asalet un
vanlnnnı ispat eden vesikalar me\•cut
tur. işte bu çekmect"yi ofiluma götürme
nizi sizden istiyorum. 

Monsenyör Lui, esrarengiz bir kuv
vetin tesiri altındn imiş gibi valide kra
liçenin ... Anne inin bütün rmirlerinc ita
at etmişti. Onun son özleri üzerine bir
den gözlerine ya~ doldu. 

- Nasıl.. Nasıl madam.. dedi. Bu 
müthi, hakikate oğlunuzun vakıf olması
nı mı i•tiyorsunuz. 

- Evet .. Ve bu suretle be.nim hitap 
ve günahlonmın ağırlığını bigünah ola
rak çeken ona karşı bugüne kadar yapıl
mış fenalıkları tamir etmek istiyorum. 
istiyorum ki oğlum annesi kimdir ve hak
kı nedir öğrensin ve bana liiuet etmesin. 
Rica ederim, ona benim ne kadar ıstırap 
çektiğimi söyleyin ah.. ölmezden evvel 
onu bir an ko1lanmın arasında sıkma~ 

l Nakleden 
L ...................... K .......... em ___ a ...... le_cl_d_in.._._Ş_u_ .. k ___ r_a_o __ r __ b_a_y.........., __ --J 

ve beni affettiğini onun ağzından duy
mağı ne kadar isterdim. 

Monsenyör Lui artık fazla tahammül 
gösteremedi. Fazla sabredemedi. Hınç
kırıklar arasında: 

- Anne... Anneciğim.. Anneciğim .. 
Diye haykırdı. Elinde tutmakta oldu

ğu çekmeceyi bir tarafa fırlatıp attı. 
Ann d'Otriııe doğru atılırcasına eğildi. 

Onu kolları atasına alarak bağrına bas
brdL 

- Annem... Annem .. 

Valide kraliçe, kısa bir pşkınlık dev~ 
reai geçirdi. Sonra bir in içinde her~yi 
kavradı. 

Oğlunun başına yanan dudaklanndan 
ateoli buseler kondururken bir çılgın gibi 
haykırdı: 

-· Sen 1.. Sen!.. Yavrum.. Oğlum .. 
Evladım! .. Yüzünü göremiyorum .. Oda 
karanlık.. Kim bilir ne kadar güzelsin
dir. 

- Ben de... Ben de anneciğim, se
nin yüzünü görmek, onu doya doya aey-

retmek istiyorum. 
Böyle aöyliyerek annesinin ko1tan ara

sından hafifçe sıynldL Üzerindeki papas 
cübbesini çıkarıp attı. Ocıığa bir kucak 
odun atarak ateşi canlandırdı. Bol bir 
alev ışığı etrafı adamakıllı aydınlattı. 

Ann d'Otriı onu bu ıŞlğın içinde gö

rünce: 
- Tamam .. Tastamam .• dedi. Sen 

benim evladım .. Sevgili yavrum .. Luim
sin.. Hiç fiiphem yok .. 

Ve sonra birden yüzünü iki eli ara

sına Boktu: 
- Eyvnhlar olsun, dedi. Demin gü

nahlarımı ve büyük nyıbımı sana ... Ev
lndıma itiraf ettim. Benim nrtık senin 
yüzüne bakacnk halim kalmadı. 

- Anne.. Anne.. Bi>yle söyleme ve 
asla böyle dü,ünme.. işlediğiniz hata 
çektiğiniz azap ve ıstıraplar ve nedame· 
tiniz günahınızı çoktan silmiştir. 

Yatağın kenarına diz çöküp Ann 
d'Otrişin etlerini öperek: 

- Anne.. Anne.. Birbirimize sımsı

kı sanlalım ve artık mazinin kederlerini 
değil. istikbalin sevinçli günlerini düşü

nelim. 
Valide kraliç~ içini çekti. 
- Ah .. istikbal, istikbal mi} 
Diye mırıldandı. Ve sanki bu kelime

lere cevap verir gibi dı~arıda, koridorda 
bir gürültü duyuldu. 

Aınirane ve sert bir ses duyuldu. 

- Sarayın bütün kap1larını, çıkıı 
yerlerini nezaret altına alın. Bu odanın 
kapısını muhafaza albna alın. içerideki 
adamlardan hiç biri buradan eağ çıkma
malıdır!. 

Bunları duyan Faribol. gizlendikleri 
gizli kapının perdesi arkasında Mistuf
lcnin kulağına eğildiı 

- Kuyruğu kopsun .. dedi. Hapı yut
tuk, i~ler bozulmağa baoladı. Gördün 

mü bu cadaloz koca kan bize ne oyıu 
oynadı. Kılıncını çek ve hazır bulun .• 

Mistufle, makine gibi emre hazır cevap 
verdi: 

- Baı üstüne patron .. 
Monsenyör Lui sapsarı kesilmişti. 
Ann d'Otriş ise bir dehşet jesti içinde 

yavrusunu müdafaa eden dişi aralan tav· 
rını almış, onu kendisine doğru çckmi,.. 
ti. 

- Anne .. Anne .. Ne oluyor .. Bu ge
len kim~ .. 

- Öteki geliyor oğlum.. Piç geliyoı 
evladım.. Kardeşin.. Kral geliyor. 

Sözünü bitiremedi. 

Odanın kapısı viddetle arkasına kadar 
açıldı. 

Eşikte uzun boyu tehditkar bakışı ile 
on dördüncü Lui gözüktü. 

ıv 

1Kl KARDEŞ 
Annesinin son sözleri üzerine Monsen· 

yör Lui Ann d'Otrişin kolları arasından 
sıyrılmış, ayakta, dimdik vaziyette kapı
dan hukim bir tavırla circn adnmın üze
rine kin ve istihfafla nazarlannı dikmiştL 

On dördüncü Luinin suratında yalnız 
hiddet ve asabiyet değil, nynı zamanda 
çok büyük hayret izleri de görülmekte 
idi. Eğer elbise farkı olmasn kendini kar
şıda ve aynada görüyorum sanacaktı. 

ikisi arasında benzerlik o kadar kuvvetli 
idi. Bundan başka boyları birdi. Omuz 
geni likleri birdi. Hatta her ikisinin de 
yüzleri hafif çiçek bozuğu idi. Gözleri· 
nin ve saçlarının renklerinde bile en ufak 
bir fark yoktu. 

On dördüncü Lui kendi kendineı 
- Evet ... Doğru imiş .. Madam Ha· 

melinin hakkı \•armış .. 
Diye söylendi. 

-BiTMEDi-
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Eyvahlar olsun.. Geç kaldın11! 

--= -- -----·· 

Eğer harp olursa 
. En uzak memleketler 
bile bitaraf kalamıyacak! 
Milletler Cemiyeti asamblesini açan 

Südetle 
Akibetlerini ken 

tayin edecek 
-0---

Kim bilir hangi betbaht zavallı .• Hangi şarap budalası yeni Zelanda delegesi böyle söylüyor 
Şl•şeden naSJ.bJ.nl• aldı.. Cenevre 14 (ö.R). 19 uncu asamble han eden hava bombardımanlarını tak-

Prag, 14 ( ö.R) - B. Kunt 
sonra Haş şehrinden ayrılarak 
gitmiıtir. B. Kuntun Çekoslo'i• 

vekili bay Milin Hodza tarafın 
bul edileceği şayi olmuısa da 
böyle bir mülakat için henüz miİ 
bulunmamı§hr. 

Südetlerin son tebliğine gör• 
lngiliz delegasyonunun batırıds 
ô.zıuındandır. Şunu da ehemmİY• 

detmektedirler ki bay Kunt, 1-l 
ile Lord Runoinlan ara11ndaki ııı 

ta hazır değildi. Bu nokta da 
yetle nazara çarpmaktadır. 

bu zehirli 
Sebastiyanoyu, zehirli tarap titesi ak

lına gelerek oduından çıkıp Prenseo 
Teklanın dııiruine doğru koıtuiu eırada 

hırakmıttık. 
Muhafız kumandanı doğruca T ekla

run oduma fltap etmİJ, kapıyı açarak 

içeri gimıitti. 

kalmadı .• lıte zehirli prabı içmek için ve 
ölüm uylcwuna yatan zava11ı burada .. 
Acaba kim) Muhakkak odaya giren ve 
içeride kimseyi bulamayınca ti,eye earı .. 
lan prap lşılu eariyelerden biri olacak. 
Zavallı ne bilıin .. lıte ıarabı ıevenlerin, 
ıarabın yardım etmediği yegane hadioe 
bu .... Ne olurdu bir az evvel geloe idim. 

ıan ve içine f&l6P konmamış olan öteki 
kupayı aldı. 

içine sürahiden ou koydu. Koynundan 
çıkardığı ve karısının vermiı olduğu ku.
tuyu açtı. Zehirin panzehir tozundan bir 
tutam alarak kupaya koydu. Tozu ouda 
erittikten ıonra yatağa yaklaetı. 

- Bizim karı, vakıt geçmeden yetişi
lecek olursa panzehir tesirini gösterir .• 

içtimaına 46 delegasyon ittirik etmittir. bih etmiıtir. 
Celseyi açan Yeni Zelnd delegesi bütün Neticede hatip beynelmilel vaziyet 
güçlüklere rağmen milletlerin ekııeriye- hakkında ıunları oöylemittir: 
tinin beynelmilel İ§ birliğinin muhafazası cSulhun muhafaza edileceğini ümit 
inanına ıadık kaldığını memnuniyetle 
kaydetmİf, harbın inoan hayatı, maddi 
harabiyet bakımından ne büyilk bir fela
ket olacağını söyledikten oonra millet
lerin refahının onları tetkil eden fertlerin 
refahı mecmuu olduğunu oöylemİ§, ço-

ederim. Fakat eğer oulha bir taarruz ya
pılına, en uzak memleketlerin bile bu ta
arruz kar§lllında bitaraf kalmaları im
Un11z olacaktır.> 

Asamble 4 7 hadan 3 7 oinin reyÜe 
lrlanda hükümet reisi B. Dovalerayı reis-

Südet partioi Hatta nqrettiii 
!iğde, Alman Südetlerinin kendi 
lerini tayin h.akhnı iatemekte v• 
teklerinde ısrar göotermektedirl•1· 

* 
Odanın dalıruk ve peripn vaziyeti 

ile alakadar olmadı. Etrahna kısa bir 
balu9tan oonra maoaya doğru yürüdü. 
Odada kimoeyi sörmemitti. 

Sebastiyano böyle söyliyerek elindeki 
yarım oişeyi tekrar maaanın ilatüne koy
du. 

culdarı, masum kadın ve ihtiyarları kur- liğe ıeçmittir. 
demiıti. Allah vere de geç kalmıt olma· 1-------------------------------- Yemen Veliah 

Adene gidiyo f..ouen ınahadı zehirli tarap tifesinl 
ortadan kaldırmaktı. 

Buraya bunun için gelmiıti. 
~yi eline aldL 
Hafifliğine hayret etti. 
Baktı.. Şife yanın o im uttu. 
Halbuki bnn onu ıetlıdiii 

dolu idi. 

zaman 

Şiıenin yanındaki kupalardan birini 

eline aldL 
Kupanın dibinde 

rvyordu. 

1&rap bal<lyeoi du-

Kendi kendine: 

- E:rnlı.. dedi. Geç kaldım. Hangi 
ıra.,.JlL .• hangi bedbaht Te hangi ııantP 
budaluı bu zehirli taraptan lçtl? Çabuk 
belli olur.. Bakalrm oarayda yine kimin 
llldüğünü haber ·vereceklar .. Ne olur ne 
olmaz... Şltenin içinde kalan bu prabı 

derhal yok edelim .• 
Sebastiyano fi,eyi eline aldı. 

Odadan çıkmak lizere iken ı 
- Dur bakalım, tu aynalı 

ite yarar birtey kalmıı mı ... 
Diyerek geri döndü. 

dolapta 

Aynalı dolabın yanına koıtu. 

Eğildi. Yüzü koyun yatan ve 
uykusuna dalan kadını çevirdi. 

ölüm 

Çevirir çeviımez de rnüthio ıeıiyle 

haykırdL .. 
- Allah ..• Feli.keL.. imparatoriçe 

Teofano hapı yutmuf ... Gördün mü olan 
iti timdi .... 

Hemen eğildi .. 

imparatoriçeyi kuvvetli kollan aruına 
alarak yerden kaldırdı. Yataiın üzerine 
yatırdı. 

T eofano ... Dalgın bir uykuda imit gi
bi sakindi .. 

Fakat ölümün korkunç oarılığı 

nü kaplam11tı .• 
Sebastiyanonun gözleri doldu. 

yüzü-

- Vah zavallı imparatoriçe ... dedi. 
Dütmanlarına zahmet bırakmadan ken
di ölümünü keneli verdi. Ben ise onu 
korumak •evdaıma dütmilıtüm .. 

Sonra birden aklına birıey gelınit gibi 
başına koca yumruğunu indirdi : 

- Nah kafa... dedi. Hıristidi bana 
öküz baılı der de kızardım ... Benim ka
fam öküz değil... Domuz batı gibi ... im-

sam ... 

Ve böyle ıöylenirlcen kupayı İmpara· 
toriçenjn dudaldan arasına dayadı. 

Muhteviyatını yavat yavaı hoplttı. 
Sonra üzerini öıttü. 
Panzchjrin yapacağı tesiri beklemeğe 

başladı. 

Dakikalar geçiyor .. imparatoriçede bir 
hareket görülmiyordu. Sebastiyano oda
da bir atai> bir yukan dolaımağa hq
ladı. 

Ya geç kalmıt loe ... 

Ya Penzehirin miktarını az koymut 

ise ... 
Bu ihtimali dUtünürken aklına daha 

korkunç bir tey geldi. Ya onu burada, 
bu odada imparatoriçenin ölüaü ile be
raber görürlerse ..• Ozerinde de zehir var
dı .• Tamamdı it·· imparator kendini kur
tarmak için muhafız kumandanını feda 
eder, imparatoriçenin ölümü için bir H· 

hep bulmuı olurdu. 

Bu düıünce muhafız kumandanını te
llta düşUrdü. 

- Bir ln evvel buradan uzaklata
lım ... dedi. imparatoriçe öldü ise öldü .. 
Kurtuldu ise kurtuldu.. Ne olur ne ol-Dolabın clı"binde ve boylu boyuna ye

ıe uzanmıt, yüzükoyun yatm11 bir kadfn 
gördü. 

paratoriçe ölüyor da karı11ına geçmiı maz .. Bir gelen oluna burada beni gör-
11eYJİne bakınıyorum. Ya koynumdaki memeli ... 

- Vay canına... dedi. Uzakta ara
maiia ve uzun uzadıya düıUnmeğe mahal 

panzehir ne güne duruyor. 
Hemen hrladt. Masanın üzerinde du~ 

Almanlar nasıl propa- ı 
ganda yapıyor? 

Yabancı memleketlerdeki Almanlara bedava 
radyo makineleri daitıtılmıştrr 

Bir Fransız aazeteai, Almanyanın pro
paganda lılerine dair dikkate değer bir 
yazı yazmıttır. Propagandanın yer yü
zünde ne kadar ehemmiyetli bir yer tut
tuğunu göstermek için bu yazıyı kısalta
rak alıyoruz. 

Almanyarun oilihlanma lfinden oonra 
en fazla ehemmiyet verdiği meeele pro
pagandadır. Bu propaganda, tabii, oilih
lanmanın yapıldığı gaye için yapılıyor. 
Finlandiyadan Brezilyaya kadar bütün 

-BiTMEDi-

/tal yanların boyu 
uzuyormuş 

1talyada yapılmakta olan ırkçılık pro
pagandası yüzilnden birçok meraklı 

§eyler öğreniyoruz. Mesela Romadaki 
merkez! i.!latistik bürosunda Italyanlarm 

boylarına dair bir istatistik varmış ve bu 
cetvellerdeki rakamlar sayısı 10 milyonu 
aşan Italyan vatandaşını ölçerek yazıl

mış. Bu cetvellerden fU netice çıkıyor
muş: dtalyanlarm boylan gittikçe uzu
yor.> 

Bu istatistik askeri mekteplerin kayıt 
ve kabul şarllannı değiştirmeğe de sebeb 
olmuştur. Şimdiden sonra boyları 1,65 
metreden eksik olan namzetler piyade, 
süvari, topçu, lstilıkilın, zabit mektepleri
ne alınmıyacaltlardır. Hassa askerlerinin 

boyları da 1,75 ten bir santim bile eksik 
olınıyacaktır. 

ecnebi memleketlerde yqıyan Alman- mi~lerdir. 

!ara meccanen binlerce radyo cihazı da- Almanlar iktısat itlerini oiyasl gayele-
ğıtdm11tır. Bu radyolar oayesinde her rine uydurmaktan geri durnuyorlar. Bu 
Alman doktor Göbelsin programını öğ- hususta kullandıkları vaoıtalar arasında 

renebiliyor. Müliyetçi ispanyaya ve ce- mahalli boykotaj da vardır. &nebi 
nubl Amerika memleketlerine gönderil- memleketlerde bulunan Almanlar yalnız 
mek üzere lspanyol lisanında filim)er kendi aralannda ticari münaıehetler te· 
çevrilmiftir. Romanyada, Macariatanda 11is ediyor, ıurf Alınan mamuli.tı iatihli.k 
Almanlar tarafından açıkça himaye gö- ediyorlar. Hatta oralardıı yll§IYan Al-

Propuganda nazın Göbels 
ren ıazeteler çıkıyor. Çocuklar opor ku- manlar arumda nasyonal oooyalizme 

Alman propagandası radyodan aonra 
lüplerinde nuyonal o...,..ıimı deni alı- aleyhtar olduğu oezilenler dahi boykota 
yor. ll&n acenteleri bile bu mabat için filme büyilk kıymet ve ehemmiyet ver- uğrarlar. 

miştir. Almanyada çevrilen her filim Gö-
~l11ıyor.. b I Ecnebi memleketlerde yqıyan Alman 

'-"n e ı tarafından çizilen propaganda prog-
Fenland körfezinin kenarında ""' akalliyetlerinln çocukları dahi unutulma-

ramı dairesinde hazırlanıyor. Bilhaua • 
ufacık bir köyde yirmi kadar adam bir mııtır. Bu delikanlılara ve genç kızlara 

Amerikan filimlerinin küçUk mületlerin 
radyonun etrafında toplanm11lardır. Ea- nasyonal ııooyalizmi oevdirm1'1t lbımdır. 
tonya vatandaıı oldulclanna dair ceple- lisanında çevrilmiş Dublijlan olmadığı Bilhasoa bunlar itaiz kalına onlara otur
rinde birer hüviyet varakası bulunan bu için bu memleketler kendi dillerinde duklan yerde it bulmak Alman propa
adamlar Alman telinin oözlerini dinli- çevrilıniı Alman filmlerini tercih ediyor- gandasının en kuvntli vaoıtalanndan 
~~ ~ ~~ 

cOrta Avrupada 80 milyon Alman Fransız !ilimleri. Franko ispanyasında, Gençlik üzerinde propaıanda yapmak 
raotgele çizilmit hudutlar içerioinde biri- yerini tamamiyle İspanyolca çevrilmiş için opordan da iotifada' ihmal edilrniı de
birinden ayn olarak oıkıtık bir vaziyette Alman !ilimlerine terkelmİJtir. cSevil ğildir. Alman opor birliğinin Almanya 
yafıyorlar I> berberi> Almanyada yeniden lspanyol haricindeki gençlere ait itlerle meıgul 

Hitlerin bu hararetli oözlerini yalnız aktörleri tarahndaıı çevriliyor. Ufa ıir- bir tuhesi vardır. Bu tuhenin tefi olan 

Eatonyadaki Almanlar dinlemiyor. Dani- keti, lopanyada Alman propagandası kont Şulenburg radyoda bu gençlere 9öy
markada, Letonyada, Lituvanyada. Le- yapmak Üzere büyük masraflar ihtiyar le hitap eder: cHer Almanın öğrendiği 
tonyada, Romada, Yugoslavyada, Maca~ ederek cEndülüs geceleri> filmini çevirt· •por bilgisi. yabancı memleketlerde ya .. 
ristanda, Çekoslovakyada, lııviçrede hat- mittir. Orta Amerika, ecnebi Amerika ııyan Almanları ana vatana birleıtiren 

ti. Hollanda ve Belçikada dahi bu .özleri lspanyolca çevrilmiş Alman !ilimleriyle en oağlam bağdır.> 
vecd ile dinliyenler var. Bu suretle Da- dolup l&§mıştır. Almanya ecnebi memleketlerde ıifaht 
nimarkada jşiyle gücüyle me§gu] Alman· Matbuat vasıta.siyle propaganda yap· propagandaya az kıymet verir. cDemok
lardan tutunuz da Çekoslovakyada istik- mağa her devlet heves etmiştir. Dünya- ratlar eöyler, Hiıler yapan cümlesi tek
lal peşinde kotan Südetlere kadar Al- run her tarafında, muvakkat bir zaman !inde vecizeler gibi ağızdan ağ•za yayı
m.an ırkından herkea Hitlerin etrafında için, her hangi bir maksat uğruna yazı lan kısa ıözler, uzun nutukların yerine 
toplanıyor. yazdırmak üzere birkaç gazeteye para kaim olmuştur. 

CöbeJs, uzun, okunması insanı ıııkan veren hükümetlcr vardır. Fakat Alman- Bu propaganda i~lerinin hiç birisinde 
lc.itaplar, mecmualar yerine canlı ve zevk lar bu i~te çok ileri gitmişler, birçok ya- yahudi aleyhtarlığının unutulmadığını 
ile dinlenen radvovu ikame etti. hancı memleketlerde gazeteler tesis et· iliveye ihtiyaç dahi yoktur. 

Sulhu ihlal etmeyi düşü
nenleri korkutacak 

kat'i tedbirler .• 
Belgrad 13 (AA) - Harici oiyaoet,bir hale koymuıtur. Bu tedbirler kat'l

icmalinde Samuprava gazeteoi cKat'I dir. Ve bu aralık oulhu ilıl8l etmeği dü

netice günü> b&§lıiı alımda bilhııaa filnebileeek olanlan korkutacak mahi-

töyle yazmaktadırı lyettedir. 
Avrupa tarihinin oon faslmda bugün- lngiliz nazırlar meclioinin lçtimaını mü-

den daha heyecanlı bir gün bulmak güç- teakip netredilen tebliğden Londranm 
tür. Garbi Avrupa teli.ı içindedir. Son ihtilafın dootane bir tekilde halledilme
iki gün zarfında diplomatlar ve asker- oini tercih ettiğini anlamak kabildir. Bu
ler durmadan istiprelerde bulunmakta- nunla beraber Lord Halifakıı, Bek ve 
dırlar. Dün Pariste baıvekil Daladiye Van Spaak Cenevrede görüımemiıler

pek ihtiyatkirane bir harekette buluna- dir. Fransızlar bile hariciye nazırı Bonne
rak bir karar ittihaz elmİtlir. Bu karar nin bilhaua Litvinof ve Petrescu Cojhen 
mucibince deniz ve kara orduJannın cÜ· 
zütamlarından büyük bir kısmı ihtiyattan 
muvazzafa geçmitlerdir. lngiltere de 
Fransayı taklid ederek Atlas Okyano
sundaki ihtiyat filoounu harekete hazır 

Dünya sulhunun 
bozulmamasını 

• • 
ıstı yor 

ile gÖTÜftllek üzeıe Cenevreye gittiğini 

oöylemektedirler. Bu göriifmelerden 
ıonıa F ran111z murahhaı heyetinin reisi 
daha mühim vazifelerde meıgul olmak 
üzere Parise dönrnüotür. 

Nevyorkta 
Bir elmascı dükkanını 

1 

basan tabancalı 
haydutlar 

Cenevre 13 (A.A) - Milletler cemi-
yetinin koridorlannda bu oabah Hitlerin Nevyork, 13 ( ö.R) - Oç tabancalı 

haydut Nevyorkun merkezinde bir el-nutku bilhassa müzakerelerin mevzuunu 

tqkil etmi~tir. Nutuktan sonra vaziyetin 
ne eyi)eıeceğini ne de fenalatacağını 

müttefikan müphede ve Lord Runsima
nın himayeoi altında baılıyan müzakere
lere devam edileceği ümit edilmektedir. 

maaçı mağazasına girmişler, mağuanın 

iki oahibi ve üç memurunu baiiladıktan 
aonra yüz bin dolar kıymetinde mücev
herat alıp gitmiılerdir. Hadise o kadar 
soğukkanlılıkla yapılmııtır ki zabıta soy
gunun üzerinden saatler geçtikten ıon
ra haberdar olabilmiıtir. 

Jngiliz ana vatan 

Kahire 14 (ö.R) - Yemen 
dı Emir Ahmet Seyfi) lol&m ;\O 
k.ümetinin vukubulan 
Adeni ziyaret edeeektir. 
araoında dokuz kaza haklwıda 
ihtil&f haoebiyle bu ziyaretin • 
ehemmi;yeti vardır. 

Ha1epte tevkifi 
yapıldı 

Kahire 14 ( ö.R) - Beyrutt• 
dana çık.anlan uyuıturucu madde! 
çakçılığuıın tahkikatı Halebe ı.ad-' 
niılemiştir. Halepte bazı tevkifler 

m11tır. Bütün Suriye ve Lübnand• 
budak oalmıt bir tebekenln izleri 
de yürünüyor. 

Elen Kralı Atinad 
Atina, 13 (A.A) - Majeote kral 

zı geçirdiği Korfudan Atinaya döııl' 
tür. 

Bomba ile intika 
almak • • 

ıstemı6 
Bükr.. - Pazarcık pootahan.,ı 

bir kolipostal içinde gizlenen metiO 
femal iıtial etmiıtir. iki kiti ölmÜt 
kiti yaralanmııtır. Yapılan tabki1<•1 

kolinin 19 31 oeneoinde milli köylil r 
tisi azaıından birinin katli hidisetİ ~ 
rine müttehemler aleyhindeki d!" 
faal surette ittirik eden bir avukata f 
derüdiği anlatılmııtır. 

---*·---
Almanyada halh 

otomobilleri 
Berlin-Halk otomobil fabrika91nıı' 

Cenevre toplanbaında en uzak mem
leketleri teıruil eden yirmiden fazla ha
riciye nazın Çekoslovak meselesinin aul

han ve hukuku düvele uygun bir tekilde 
halli İçin ıiddetli bir alaka göstermekte

tlirler. Bu müme1Sillerin meselenin hal-
linde mühim bir &mil 
ıüphe edilmemektedir. 

olacaklanndan 

filosu manevrada ıasmda 6000 ltalyan amelesi kulis~ 
Londra 13 (AA) _ Anavatan filo- caktır. Fabrika daha meydana geli~ 

sunun büyilk bir kısmı oonbahar manev- yükııek bir oipariı karımnda bulun .... 
ralanna baolamak. üzere Gromarty kör- tadır. Buna da ıebep, huaust bir F' 

b ._.,_ · ı · 1 1 url• 

Görünmez kaza 
Prag. 13 (A.A) - lngiliz ala§emİ

literi Prat tahkikat için gittiği E.gerden 

dönerken tayyaresine Çekler tarafından 
a~ef açılmıı ve bir kurıun tayyareye isa

bet etmiı ise de hiç klmse yaralanma
llllflır. ___ , ___ _ 
ltalyada yahudi 
memur kalmamış 
Roma - ltalyada devlet memurİye• 

tinde bulunan on dokuz yahudinln yaz!. 
lelerine nihayet verildiğinden resmi de

vairde çalıp.n yahudi kalmaDllflır. ltal
yan tehirlerinden alb ay içinde ayrılma

ia mecbur tutulan yahudiler timdiden 
ticarethanelerin! ve mülklerini tufiye 

ediyorlar. Bu tedbir on iki adalara, Lib
yaya ve diiier ltalyan kolonilerine de 

tqrnil edildiğinden büyilk harpten oon-
' ra ltalyan tabüyetine geçmit olanlar da 

oralardan çıkacaklardır. 

Yabancı memleketlerdeki ltalyan 
konsoloshanelerinde ve bankalarında 

çalıtan yahudi memurların da vazifele
rine nihayet verilmesi düıünülrnüotür. 

Kiralık apartman 
Celfil Bayar Bulvannda Vahit Demir

kan apartmanı üst katı kiralıktır. 
7 oda banyo, gaz, elektrik, su tesisatını 

havi olup konforludur .. 
Gezmek lstiyenkrin aparbnan kapıcı

sına görüşmek için de ldarehanemize 
müracaatleri .• 

fezjnden hareket etmittir. Gemiler Evan- ırmhrme usu ıy e ame e ve rneın , 
ton askeri üsaüne meneup tayyarelere da otomobi] sahibi olmağa göaterdı~ 
ıelakat etmektedirler. tehalüktür. 

Plebisit işi 
Prag 13 (A.A) - Burada hi11l olan 

umumt kanaate göre kongrenin içtima 

tarihi olan 1 5 ilktqrine kadar Südetler 
İ§İ halledildiği takdirde plebisit meselesi 
muhakkak ourette bir kerre daha ortaya 
çıkacaktır. 

Çekoslovak yada 
uzun tünel 

en 

--*-- --~ 

1,000 Armoni~ 
bayr~ 

mında konser 
verilecek 

Bir müzik 

F ransanın lngiltereye en yakın f 
olan Padökale civannda, Aviyon ~ 
da gayet tirin bir kaoaha vardır. SU 1 
oabada her yıl Eylülün onunund•"_.,, 

ikisine kadar muoiki bayramı >'"';/ 
ananedir. Bu oene de, kııoabanııı_J 
diye reioi F rll{l"!'da, Belçikada, L.il":J 
burgta ve lsviçrede ne kadar -rııı;, 
çalan varoa hepoini buraya davet • 

tir. 
Söylendiğine göre bu yılki ~ 

pek rıeteli olacakmıt. Daha tirn i," 
F ranaanm loviçrenin, Belçika ve 1' 
oemburgun ne kadar armonik çalanı ,ı' 

oa kaoabayı doldurmuttur. Müoabolı 
binlerce kiti iıtirr.k etmektedir. ıJ' 

Buradaki müzik bayramı örf "" ;t 
tine nazaran her parçayı bin arrtı0',,I. 

birden çalacaktır. Bu harikulade l<•ı 
bütün timal radyo istasyonları dil~ 
yayacaklardır. Paristeki Post P• ,ıl' 
radyo istaoyonu da bu armonik ]<~ Jı 
rini Eylülün on ikisinde saat ı 6.3 

JV 
Müsabaka girenler, meıhur b•~1 ı' 

---------------- ve armonik mütehassısı Van Herki.O f1' 
Satılık otomobil isliği altındaki bir hakem heyeti 

1•1·~ 

verecektir. 

Praır - Büyük Tatra dailann oert 
kayalan delinerek Banska - Bystrica ile 
Diviaky araıında iki seneyi mütecaviz 

devam eden çalıımalarda Çekoolovak
yanın en uzun tüneli bitmi§tir. Bu hadi
senin hüanU netice ile nihayet bulma11 
her kesin memnuniyetini mucip olmuı

tur. Çünkü evvelce görülemiyen müıkü
lat çok defa tekerrür ettiğinden tünelin 
İnf&lından oarfı nazar edilmui hile 
mevzuubahio olmuttu. Hafriyat esnasın
da suların hılorma11 yüzünden çok zor
luklar belirmitti. Bu ou oellerinden biri
•İ dakikada 500 litre ou verdiğinden 

orada çalıpn ameleyi büyilk tehlike içe
riainde hırakmıJtJ. Bu suların yeniden 
başka yerlere nakli için amele haftalar
ca dizlerine kadar ıuların içerisinde ça .. 

lıtmak mecburiyetinde kalmıştır. 

dan oeçilecektir. Bu heyete Fra""ıı'.;; 
503 Model beş Jc4ilik istimale salih çika ordu muzika tefleriyle daha bj' 

bir otomobil satılıktır. lstiyenlerin idare- armonik vitrüozları da iştirak • 0 

hanemize m!iracaatleri. S.5 tir. 
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MOSKOVADA 
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ANKARA RADYOSU: 

SON ARZU 
öğle neşriyatı: 

Saat 14. 30 da Karışık plak neşriyab, 
14.50 de plakla türk musilisi ve halk 
~rkılan, 15.15 te ajans haberleri. 

OZOM 
15 98 M. j. T aranto 
1490 Esnaf ban. 
1023 Albayrak 

6 75 
9 

10 75 
9 25 

10 25 
8 50 
9 7S 

17 
16 
16 25 
15 

Orta Avrupa işleri 
düşünülüyor? 

Küçük sebepler büyük net:celer do
iurur derler, doğrudur. 

Antuvan Builyu bir alcpm aarhoo ola
rak evine döndükten sonra istediği bir 
bardak Romu vermiyen kansını boğduğu 
ve parçaladığı için idama mahkUın ol
muıtu. 

Builyu bu hadi.eyi cinayet milleme
alnde anlabrken: 

- Biraz fazla fiddetli davrandığımı 
itiraf ediyorum! demitti. 

Bu geç kalan itiraf vaziyeti düzeltme
ie yardım etmedi. 

olduğum için son arzUS1.ınun ne olacağı
nı keşfetmiştim. Onun için cBuzlar orta
sında yanan ateş> İn bir nüshasını ge-
tirdim. 

Çantasından istenen kitabı çıkardı. 

Builyas kitabı aldı ve kendinden geçmiş 
bir tavırla, kendini seyredenlerin hayre
tiyle alakadar bile olmıyan yüksek sesle 
birkaç sayfa okudu. Beş dakika sonra 
Builyns kitabı kapıyarak: 

Akşam ne§rİya tı : 

.Saat 16. 30 da kantılıt plak neşriyatı 
19. 1 5 te türk musikisi ve halk şarkJıın. 
(Salahittin ve Semahat), 20.00 de saat 
~yarı ve arapça neşriyat, 20. 15 te radyo
fonik temsil, Siyah gül (gençler grubu 
tarafından). 21.00 ~e plak' neşriyatı, 
21.15 te stüdyo salon orkestrfiıa, 22.00 
de ajans haberleri ve hava raporu, 22. 
15 te yannlı:i program ve ııon. 

- Bir şaheser doğrusu, dedi, artık lSTANSUL RADYOSU~ 

rahat rahat ölebilirim. Saat 12.30 da plakla türk musikisi. 
Ve titremiyen adımlarla giyotine doğ- 12.50 de havadis, 13.05 te plakla türk 

ru yollandı. musikisi 13.30 da muhtelif plak neşri-

1 000 İ. İncir Tarım 

9 7 4 Pa terson 
871 j. Taranto 
825 Öztürk tir. 
717 S. Gomel 
6 39 Abdullah Fesçi 
616 Afseki bank 
560; M. &,i~ 
4 6 7 Ş. Riza Ha. 
416 Y. ı. Talat 

l 3 1 3 A. R. Ozümcii 
2 75 j. Kohen 
267 S. Erkin 

10 
9 25 
9 
9 )O 

10 50 
9 

10 375 
10 25 
10 
10 

15 
12 50 
13 
11 7S 
13 
16 
13 
14 
12 50 
16 
16 
13 50 
14 

• • 
ıçın ne 

Moskova - Pravda gazetesinin cbey- tehdit eden Alman tecavüzüne faal l>lr 
nelmilel mevzulan sütununda clngiltere surette karşı koymak fikrinde hulUDUp 
ve Çekoslovakya meselesi> başlığı altın- bulunmadığını bilmek istemesinden ileri 
da ıöyle bir icmal intitar etmiştir: gelmiştir. 

cAvrupa tehlikeli &{inler yqamalı:ta- Con Saymon ise bu natltunda neler 

idam efinil ya)dqıyordu. Uğursuz sa
bahtan bir gün evvel mahkOmun avuka
b bapUıhanedeki hücreaine eelmit 

Giyotinin etrafında hnlk birikmişti ... 
ve Builyas her tarafa bağırdı: 

mUtterieiyle konuımuttu. 

yatı. 

Akşam neşriyatı: 

2 5 5 11. Alberti 
242 A. H. Nazlı 
212 K. Taner 

9 75 
il 50 
10 

11 50 
14 
11 75 
15 50 

10 

dır. Faşist Almanya manevra bahane- söyledi~ Beynelmilel vaziyetin gergin• 
$yle bütün memleketi seferber bir hale liğini İ.§aret ederek harbın muhakkak 
getirmektedir. Matbuatın verdiği haber- olduğu kanaatinde bulunduğunu arz ve 
lere göre, 15 Eylüle kadar 1,800.000 bunun1a beraber, merkezi Avrupada bir 
kişi silah altında bulunmuş olacaktır. askeri ihtilafın zuhuru takdirinde bunun 
Bugün Avusturya - Çekoslovak ve AI- lokalize edilmesinin imkansız olduğunu 
man • Çekoslovak hudutlanna yeni as- tasdik etmiştir. Çünkü onun bu huauata 
keri kıtalar ve bilhaaa tank. ağır ve ze- söylediği sözlerden ancak böyle bir ne• 
nit topçu kuvvetleri sevkedilmektedir. tice çıkarılabilir. 

Avukat mahk\una sordu: 
- Builyaı, yirmi bin frank kazan-

mak iater misiniz} 
- Şimdi yirmi bin frangı ne yapa

Yun. Arkamdan muhtctem bir cenaze 
alayı yapılmıı. yapdmanııt bana vız ge
lir. 

- Buzlar ortasında yanan ateş haki
~i bir pheserdirl 

Cellat Builyası, giyotine çıkararak :ba
tını giyotinin deliğine geçirdiği vakit bile 
o hi.la tekrar ediyordu: 

- Nefis eser, vesselam. 
Bir dokunuş .. Bıçak düştü. Adalet ye-

1 3 1 D. Arditi 
85 f laııan Çolako. 
81 S. Remzi 
58 ·Hilmi Uyar 
3 7 Kaptan Muhsin 
24 H. Galip şer. 
1 7 L. Galemidi 

10 375 
9 50 

10 50 
13 
9 75 

10 50 

12 50 
13 
11 50 
10 50 

- Dostum arkanızda kalan1an düfi- rini bulmuştu. 

Saat 18.30 da dans musikisi (plak), 
19.00 da spor musahabeleri: Eşr~f Şefik 
tarafından, 19.30 da Şan: inci ve arka
da~ları taraf,ından, 19.55 te B~rsa ha
berleri. 20.00 de snııt ayan: Grenviç ra
sathanesinden naklen, Selma ve arka. 
duşları tarafından türk musikisi ve halk 
~arkılan, 20.40 ta ajanı haberleri, 20. 
4 7 de Ömer Riza Doğrul tarafından 
nrapça söylev, 2 1, 00 de :saat ayarı: Or
kestra, 2. 1.30 da Rifat ve arkada~lan ta
rafından türk musikisi ve b!k şarkıliln, 
22. 1 O da hava raporu, 22. 13 le Keman, 
konseri: Orhan Sorar, piyano ref.akatil~ 
?2.50 de son,haberler Ye ertesi günün 

14213 Yekun 
137295 Dünkü yekun 
15 1508 Umumi vekı'.'in 

Faşist gazeteler ise, ,/\lmanyanın Çekos- İngiliz Nazırı, tehlikeyi teıbit etmİpe 

lovak hükümetiyle Südet Almanlar par- de, bu tehlikeyi önlemek için ne gibi 
tisi arasındaki cihtilab ın halline faal bir konkret tedbirler alınması lazımgeldiği. 
surette müdahale edeceğinden ısrarla ni bildirmemiştir. O yalnız, Çemberlay• 
bahsetmektedir. Çekoslovalı:yada ıse nın malUın nutkuna ilave edecek hiç bit 
Henlayncıların tahrikçiliği artmakta ve şey bulunmadığını bildinni~tir. Çember
bunlar Çekoslovak hükümetinin çok ileri layn ise malum nutkunda, ÇekosloT&k
varan müsamahalarını anudane bir su- yanın istiklalini garanti edecek her hangi 
rette reddetmektedirler. Tabiri aharla, bir taahhüdü kabul e<lernlyeceğini İşaret 
faıist Almanya açıktan açığa Çekoslo- ederek, ancak bir ihtilaf vukuunda lngil
vak}raya taarruz -etmek tehdidinde bu- terenin de Almanya tarafında olmamak 
lunmalctadır. 9\lretiyle harbe çelcilmi§ olabileceğini ih-

nünüz. Galiba küçük yeğeninizi çok eevi- Cellat mütebaki işi muavinlerine bıra-
Yorawıuz. 

- Evet, .eviyonım. 
- Bu çocuk zengin de~ldir. Yirmi 

bin frank onu aefaletten kuıtanr, içtimai 
bir mevki temin eder. Ve 'her vakit ha
tıranızı hürmetle anar. 

Builyas yava~ yavaf yumuşuyordu. 
• 1 • 

Avukat ikna edici nutkuna devam etti: 

- Size mirnettar kalan yeğenmız 

mezarınızı ziyaret eder. Bu eyi hareketi
iıizle yaptığınız fenahtın bir kısmını ö~e-
mif olununuz. ,. 

- Yinni bin frank, fena para değil, 
f &kat zanneder miıir~z ki trp fakülteri 
cesedimi satın almak için bu kadar para 
venini 

- Cesediniz mevzuubahs değil.. 
- O halde bana izahat veriniz. 
- Size harikulade bir teY teklif edi-

karak hemen giyotinden İnmiş ve en ya
kın kütüphaneye kotmu~tu. Celladın ar
ka•ında hakimler, papaz, gazeteciler gar
diyanlar ve mahkumun son sözlerini işi
ten halk koşuyordu. Sabahın bu erken 
saatinde kitapÇıyı hemen zorla uykusun programı, 2 3. 00 te aon.~ 

dan uyandırdılar. Birkaç dakika ııonra --~=--"""'."-~----~,--~--
ftütüphanede cBuzlar ortasında yanan 
ateş> ten bir tane bile kalmamıştL Elim bir ziy~ 

INCtR 
9 3 3 Tütsü ile incir . 
1 8 1 B. S . .J\lazralıti 
180 P. Paci 
140 H. I..evi 
1 12 M. j. Taranto 

7 1 P. Mihalef 
1617 Yekun 

22364 Dünkü yekun 

7 
10 375 

7 25 
7 ıs 
7 

10 

Ertesi günü bütün dünya gazeteleri hmirin mctbur Kitip oğla ıiialesiı:ııe 23961 Umumi yek~n 
bu hadiseden bahsettiler. Silven Röfu- mensup Sandık Emini oğlu bay Mehınef. ZAHtRE 
tadın eserinin ismi bütün dudaklarda do- kısa süren bir rabatuzlığı miit~ ev- 2645 çuval buğday 4 50 

la§tı. velki gijp bayata gözlerini kap~lftır.. 175 çuval Arpa 
Parisin bütün kütüphanderinde bu ki- 88 ya§mda bulunan merhumun cenaz~ 5 5 ton Balda 

tap yağma edildi. Ve az zaman içerisin- kendisini seven muteber bir çok zeva. 20 çuval Ak. D. 
de c:Buzlnr ortasında yanan ateş> sekiz tın i~tirakiyle ihtifaUe Karşıyakadaki ev- 204 çuval 
ı 'ld' 5 O ton Nohut isnna çevrı ı. lerinden ksldmlarak Soğukkuyu asrj 

3 875 

5 

15 
14 50 
12 50 
10 50 
14 
10 50 

5 875 
3 625 
3 975 
4 

6 125 
9 

Runsimanın teşebbüsleri henüz hiç bir 
müsbet netice vermemiştir. Londrada 
ite hadisatın inkioafından dolayı bir deh
şet hükümfermadır. Bu sebepten Berlin
deki 1ngili:z sefirinin izahat vermek üzere 
Londrıu"a davet edilmesi de bir tesadüf 
eseri değildir. Saymonun geçenlerde ha
rici siyaset meaeletıi hakkında söylediği 
nutuk ta hiç şüphesiz lngiliz kabinesinin 
dehoet içerisinde bulunduğunu ve mer
kezi Avrupadaki hadisatın inkişafına zi
yadesiyle bir nliika gösterdiğini ihsas et

miıtir. 

ııas ettirmiştir. 

Bütün dünya, bir idam mahkumunun kabristanındaki aile makberesine defne. 
son dakikaşında bile ı-ath tatlı okuduğu dilm~tir. 

yorlar, bakınız anlatayım. B M h •-• • n1 
bu yüksek eseri okumak istiyordu. • e met, umırm ca ı tarihi ola. Avukat, Builyaaa, daha doğru bir ta- k 

9 çuval Börülce 
308 çuval K. D. 
1 5 O balya pamuk 
800 ton P. Çekirdeği 
594 kilo T. B. lçi 

7 25 
40 25 

7 75 
40 50 

3 25 
106 

Saymonun bu nutku Avrupanın birçok 
payitahtlarında ve bilhaua Berlinle 
Pragda muayyen bir alaka ile beklenmiş
ti. Bu alika Berlinde, Hitler hükümcti
nin kendi pntaj siyasetini ve harp tah
rikçiliğini ogrenmeğe çalışmasından 

Pragda ise hiç ıüphesiz Çekoslovak hü
kümetinin lngiltcrenin Çekoslovakyayı 

Mütecavizler ancak kollektjf harekitla 
bir tesir yapabileceğini Mayıs günleri 
göstermiştir. O gündenberi geçen zaman, 
müsamaha siyasetinin ancak harbı kö. 
rükteyicileri tcşvika medar olduğunu ia
pat etmiştir. Halbuki Saymonun nutkun
da mütecavize kollcktif bir şekilde lı:ar• 
~ koymak hakkında tek bir kelime bile 
geçmemiştir. lıte bunun içindir ki hu nu• 
tuk beynelmilel vaziyete beklenilen ıÜ· 
kunu verememi§tir. Bundan maada Jogi· 
tiz matbuatına bakılacak olursa, bu nu· 
tuk İngiliz efkarı umumiyesini asli tat· 
min etmemiş ve «Daily T elgraph> gaze• 
telinin dediğine göre, hatta reiskarda 
bulunan nazırlardan bir kısmı da Çem• 
berlayn ile Saymonun nutuklarında izah 
edildiğinden daha çok kat'i bir siyaset 
ve sert pozisyon tutulmasını talep etmek
tedir. 

Bu suretle edebi kudreti başka bir ra tanmmlJ, çok aevilm~, muhterem 
birle varisine yirmi hin frank temin ede- bir ,zat idi. Belediye ve Mi11i Emlak ida-

3 20 

eek projeyi anlattı. muharrirden ne fazla ne de noksan olan 
Avukat anlattıkça, idam mahkiimu Silven Röfulnd kurnazlığı ve avukatın r::i~de ~ zaman ıiiren mesaisinden 

bir &{in sonrayı unutmamıı 

rağmen tebessüm ediyordu. 
4'ik .. dü§iindükten idnrıl: 

büyük ıstifadeler .. ülm" r· Öl" .. olmasına yardımı sayesinde meşhur bir romancı .. .. • • gor . Uf ~· wn.u 
B. k _ı_ oldu ,. az 2 d b" "k b' buyuk hır Ziyadır. Kederdı:le nilesi efra-

Mısır ehramları 
tahrip edili vor 

ır aç wı- e amao a uyu - ır servet 
kazandı. dına ~e ilostlanna taz.iyetlerimizi ıwıa-

nz. • 
Mısır hükümeti, ehramlarını iyi bir - Kabul ediyorum, diye haykırdı, 

anlllfl}dı. 

Ertesi sabah vafılkla müddeiumumi, 
nğır ceza reiıi, adli doktor hapishane 
pnpnzı ve birkaç gaxeteci Bui1yaaın hüc
resine girdiler. Müddeiumumt eöylenıne
si adet ola-;; sözleri ıöyledi. 

1938- 1939 

Sonbahar 

--------ı.-------l~--'i halde muhafaza için avuç do1usu para Fransa -Suriye 

- Builyas, af istidanız reddolundu, 
metin olunuz. 

- Mahkum. 
MahkCım: 

Mutat tuvaletten evvel müddeiumumi, 
ldet yerini bulsun diye mahkfuna son 
arzulannı eordu: 

- Bir bardak Rom, bir sigara .. 
Builyu içkiyi içti ve eigarayı yakb. 

• • • 
mevsımının 

En güzel .moda 
Neşrıyatı 
Paristen gelm~tir 

Etrafta hüküm süren fect ııüldlt aruanda: Prestij - Perle/uiyon - Primöroz • 
- Ba,k.a birıeY daha isterim, dedi 
Ha.kim sorduı Revü parizyen • Gran revü I ariz.. 
- Ne iatiyoraunm} yen • Sezon parizyen • Süprem -

o 

c: 

C/l 

~ 

o 

sarfediyor. Baha biçilmiyecck kadar kıy
metli olan bu tarihi abidelerin muhafaza
sı için Kahire polis müdürlüğünde hu
$us.i bir şube vardır. 

Son zamanlarda bu abidelerin muha
Ca~ı için yeni yeni tedbirler almak za
rureti hasıl olmuştur. Çünkü civardaki 
Jeliahlar bıkıp usanmadan bu abideleri 

1936 Anlaşmasının 
tadili isteniyor. 

tahrib ediyorlar. Birkaç hafta evvel Ah- ı s · el F 
aeı Kurna ehramının duvarlarındaki Halep 1 2 - Şam gazete eri unye· ı amm ransız g~telerine beyanatınd~ 

frama arasındaki muahede etrafında 1936 Marden-Vıenot anlaşması mucı· koca koca resimler meçhul eller tara-
Fransu: oazetelerinde tesadüf edilen net· hince faula devrinin 19 39 senesinde ni-fında.n kaldırılarak meçhul bir yere ta- " h bul w S 
riyatı asabiyetle lı:ar,Jayorlar. ayet ac.agıru ve uriyenin iatiklaline 

§mtnış, diğer bir ehramın heykelleri tah- P • J I "-- D '- •-'d M. kaVQf8C8ğıru söylcmiı bulunmasını İfil• 
rib edil~: ... : ans - ouma vc:s eoa.... e 

.... ~ ... r. • h-~ • h L ret ederek diyor ki: 
B· k d d d b rik Bemua Franaa - Sunye mua eaeeı a .. -ır aç mezar uvarın a a ece - cBurada bir yanlıtlık vardır. Fransız• 

siz 11 ta f d 1 küf" ·· .1 kmda •unlan yazıyorı 
e CT ra ın an yazı mış ur1er "' Suriye anlatma.ı Fransız parlamentosun-

görülmüştür. Mısır polisi bu tahribatın c:Beynelmilel vaziyet nezaket ve ca tasdik cdilmit değildir. Binaenaleyh 
yalnız hırsız.lık ma1---diyle yapıldıgwı fik- ehemm'ıyet peyda ettikre yakın Şarktaki 

Bui1yu lıtuvvetli bir ıeale cevap verdi: La parizyen - Votr gii - Jarden dö 
- Hayatımda çok merakla okudu- Mod. Mod travo. 

~ "* hukuki bir kıymeti yoktur. F ranıız parla• 
Heır tarafı bronz nikelli en sağlam, rinde değildir. Polise ve bazı tarihçilere mevkiimizin zaafa dü,memeaine dik.it.at mentoau itilafnameyi tamamen reddet• 

en kolay kullanışlı ve en idareli fener- göre ehramları yapmış olan esirlerin so- etmeliyiz. Şayet tetik bulunmazsak muh- mek veya bazı tadilat istemek hakkını 
lerdir. Her şehirde bir tek satıcı arıyo- yundan gelmiş olan fellahlar, dedelerinin temel her hangi bir düıman bizi zaif bir muhafaza ediyor. Muahede wdik edil
ruz. Kendilerin<? çok istifadeli fiatler ve-I intikamını almak için bu işi yapıyorlar. noktamızdan vurabilir. meden ehemmiyetJi tadilata uğratılma· 

ium Silven Röfuladın cBuzlar ortasınch 
Yanan ateş> romanından birkaç sayfa 
okumak .. 

Müddeiumumt gözlerini oğuştu.ruyor. 

Ko.tüm, Manto, Şılı ve Zarif iç 
çama1trları modalarını bu nefTİ
yatta takip edebilir•İniz. 

receğiz. Fellahlar arasında, dedelrinin bu M.Bemua Suriye baıvekili Cemil Mar- lıdır. 
A~n~~:H.H~üM~m ~~m ç~m~ ~duğu ıdrra~~ m~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ötekiler taıırmış kalmışlardı. Başgardi
yan pşkıalığından elindeki anahtar des
tesini düşürmüştü. 

!kinci kordon, Saman iskelesi halinde dilden dile dolnşır. 

Yarınki Harpte Nilıayet hakim kendine gelerek mı
nldandı: 

- Fakat onu timdi nerede bulmalı, 
bilmJyorum ki, hu arzunuzu tabii evvel
den düşünemezdim. Z,aten inanılır teY 

de değil. 

Bütün bu ıon moda ne,riyat 
lzmir Saman lıkeleıinde 

Abajoli kitap 
Evinde 
Satılmaktadır. 

No. 55/ 3 IZMIR D. 10 

Zayi şehadetname 
1334 - 1335 derı yılında tmıir 

nihari idadisinin son sınıfından al
mi§ olduğum · tahadetnameyi kay
bettim. Yeni.ini alacağımdan eskili
nin hükmü yoktur. 

Dif Hekimi 
Abdullah Naci 

Hortaçsu · 
Dit ve Çene Rontkeni ile tqlıia 

ve tedavi 

- BAŞTARAFI 5 iNCi SAHiFEDE- Bina.enalcyh, ça~ışma meselesinde, 
Gelelim tayyarelerin siperler üzerin- hava sılahı knt't netice temin, edebilecek 

Avukat, hakimi mü,külittan kurtar
clı ı Bütiln .sipar~er posta tediyeli olarak 

Müşterimin edebi zevkine vakıf gönderilir. 
Ahmet Ramazan ÖzkaAp · 

Bumava Belediye icra memuru· 

ADRES : Birinci Beyler sobğı •• 
1 36 ••• TELEFON : 2946 

deki bombardımanlarına. Şüphesiz ki, bir silahtan ziyade, ınüşkülat verici bir 
bunların maneviyat üzerindeki tesirleri ilave gibi görünüyor. Bu görüşe Fransız 
büyüktür. Fakat siperlere, istihkaınlara ve Alman askeri salahiyet sahibi kimse
yapılan tayyare hücumları top atışından ler de iştirak edeceklerdir. 
çok daha az müesşirdir. Bir çok -~ecrü- .. Çorçil, bununla beraber, lngilterenin, 
beli askerler bana göre, iki veya uç ba- hucumlara karşı tedbirli davranmak için 
taryanın birden top ateşi, yilz tayyare- hava kuvvetlerini arttırması lazım gel
nin bombardımanından daha müthi§tir. diğini söyliyerek yazısını bitirmektedir, 

rr 

Ve BA<:ll aayeıinde bir çocuk gibi korkusuzca kof&!', atlar, ata ve bisiklete biner, kürek 
çeker, teniı oynar, dans eder, giinet banyosunu alır, velhuıl bütün spor hareketlerinize ra
hat ve nete ile devam edebilirainiz ... 

FEMiL 
FEMiL 

ve B AGI Arlık kadınlara ayın üzüntülü günlerini tamamen unutturmuştur. 
ve BAGI O kadar pratiktir ki; en ince elbiseler \'e dar mayolar altında bile sezilmez, 

FEMiL ve BAGV 1 Mikrop yuvası olan eski usul bez V<? pamuk tamponların bayıinların bütün 
• hayatlarına mal olan rahim, tenasül ve sinir hastalıklarının önüne geçmiştir. 

Beynelmılel Kadınlar Cemiyeti Bayaıllarının AYLIK TEMJZLlKI.ERlNDE yalnız FEM1L ve BACINI takdirle 

kullan.an kadın mevcudiyetini katiyen anlıyamaz ... 

kabul etmi§tir. FEMtL ve BACINI her eczanede ve büyük ticarethanelerde daima B A Y AN lanmızın hizmetine 

HAZIR BULUNUR 

Göz hekimi 

Mital.Orel Çifte ile yaraladı • Hastalıklar ve aylar 
ödemişin Adagide nahiyesinde Jbra-I İstatistiklerin aleyhinde bulunanlar, 

him Uygun, Şaban Bircan tarafından bunlan Iaydrunz görenler pek çoktur. Fa
bahçede ,aralarında çıkan kavgada çifte kat hazan istatistiklerin verdiği garip 

tüfengi ile ağır ıurette yaralanmıştır.. rakamların bile faydalı olduğunu kabul 
Yaralı hastanede tedavi altına alınmış, 1 etmek de mümkündür. Amerikada dok

. "Ap,toJ1idntif~hutaLıirmı öi
leye kadar ' t.a tarihte sosa .ahahlan 
•10 • 12, öileden ..,.... 3 - 5 arumda 
abal eder. 

ADRF.s : : tkinci Beyler Numanzade 
sokağı Numara 23TELEFON : 3434 ıuç)u yakalanarak adliyeye verilmiştir. 

Japonyada bir 
Daktilo aranıyor k b d 
Eaki ve yeni harfleri bilen ve seri asa a yan 1 

makine yazan bir daktiloya ihtiyaç Tokyo - T oyama vilayetindeki iki 
vardır. Günde birkaç saat te çahııla- bin nüfuslu Himi kasabası sinema yan
bilir. gınında tamamen yanmıştır. Yangının 

Yeni tuhafiyeciler, doktor Hulôıi çıktığı 9lrada Japonyanın cenup kısmında 
au:ldeai No. 64 öztürk Ticaret Ltd. şiddetli tahribat yapan bir kasırga yan
Şirketi Tel 2256 gının bütün kasabayı aarmll8lna sebep 

13-15-17 S-7 (2847) olmuJtur. insanca zayiat dahi yüksektir. 

tor Arbutno isminde birisi istatistikler 

.sayesinde hastalıklarla aylar arasında 

bir milnasebet olduğunu iddia etmekte
dir. 

Eğer doktora inanmak icab ediyorsa 
Ağustos boğmaca öksUrüğü ayıdır; tifo 

hilhas.!a Eylf.lldc meydana çıkar. Kuşpa
lazı ikinciteşrini sever, kızıl da şubatı. 

Yine bu doktora göre senenin en çok 

hastalıklı ayı marttır. Bu ayda verem, 

kızamık ve nezle insanları k1.r1r, iteçirir. 
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Evler 
Hastaneler 

Mektepler 

ı- lzmir - Buca 

Kültür lisesi 
Leyli - Nehari; Kız 
Erkek her gün tale
be kaydına devam 

Fabrikalar ediyor 
9cı:m:;~~.a.7./."/ZZ7.J-

Ve bil'umum sınai müeesseseler kireçli s 
Yerlim alı 

VEBOLiD ile. ÇAT AL, BICAK, KAŞIK 

Tasfiye ediniz 
• 

Her boyda cihazlar emrinize amadedir 

Tediyatta Kolaylık 
Büyük fedaki.rhklarla vücuda ge

tirilen fabrikamızda yerli malı ola
rak her model çatal, bıçak, O.ık 
imal olunmaktadır. Avrupa mamula
tı ayanna faik olan bu emsalsiz yerli 
malı fabrikasının mamulitmı her 
yerde arayınız . 

Eıre mıntakası Umumi Acenteliği: 

Izmlr T. T. Ltd Ştl 
• 

Saman iskelesi Mimar Kemalettin cad. No. 15 
LOKANTA ve Gazinocularin 

nazarı dikkatine : 

iz mir Enternasyonal Fuarı 

Fabrikamız BAŞKURT marka
lı YERLi · mamulatımızı görme
den, ÇAT AL, KAŞIK ve BIÇAK 
takımlarınızı almayınız. Bütün 
mallarımız hem kalite itibariyle 
A vrupanınkinden daha yüksek ve 
hem de fiatçe YOZDE 30 daha 
ucuzdur. No. 175 Umumi Satıt Yeri: İstanbul Tah
takale caddesi No. 51 

Cihazların satışı için plasiye 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş 

1 - Marmara gölü iddihar aeddesi ve bopltma kanalı ile imalib 
smaiyeıi kqif bedeli 724310 lira 17 kul'llftur. 

2 - Eksiltme 29/9/938 tarihine rastlıyan perıembe günü saat 12 
de Nafıa vekaleti Sular Umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf uıuliyle yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme prtname: i, mukavele projesi, Bayındırlık 
itleri genel fartnamesi, fenni ıartname ve projeleri 36 lira 25 kurut 
mukabilinde Sular umum müdÜl'lüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 32722 lira 45 kuruıluk 
muvakkat teminat vermesi ve ekailtmenin yapılacağı günden en az 
8 gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile 
vekalete müracaat ederek bu iıe mahsus olmak üzere veaika almaları 
ve bu veaikayı ibraz etmeleri §arlbr. Bu müddet içinde vesika talebin
de bulunmıyanlar eksiltmeye ittirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Sular umum müdürlüğüne makbuz mukabi
linde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 3357 /3176 
2 - 9 - 15 - 21 3357 /3176 (2774) 

ilan 
Manisa Defterdarlığından: 

Gördes kazasında 16 lira asli maqlı bir varidat memur muavinliği 
ile Salilıüde yine 16 lira maqlı bir varidat memur muavinliği ve 30 
lira maqlı tahsilat memurluğu münhaldir. 

Bu vazifelere en az orta mektep mezunu olanlar müsabaka ile alı
nacaktır. 

Müsabaka 27 /9/938 tarihinde Vilayet imtihan heyeti huzuru ile 
yapılacaktır. . 

İsteklilerin evrakı müsbiteleriyle Defterdarlığa müracaatlerı. 
15 - 16 (2860) 

§ '" 
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Türk maarif cemiyeti talebe yurt-
ları direktörlüğünden · 

1 - Kız ve Erkek talebe yurdlarına talebe kaydına devam edil-
mektedir. -

· Yurd ücreti 150 lira olup memurlardan yüzde on tenzilat yapılır. 
Karyola ve yatak yurddan verilir. 
2 - Talebenin mekteplere gidip gelmesi için vesaiti nakliye husu

sunda kolaylık temin edilmiıtir. 
3 - Ders ve yabancı dil müzakereleri için Lise muallimlerinden 

bazılan yurdlarda vazife almıflardır. 
4 - Yurd binaları lzmirin en temiz havalı ve güzel manzaralı bir 

aemti olan Köprü mevkiindedir. 
S - Kayıt muameleleri Köprüde erkek talebe yurdunda yapılır. 

Telefon 2920 .,. 
15-17-20 3366 (2862 

fZZLL'LZX:/.//..ZXL7...7.7.Z/.7.LZLZ77.LL7L'L/.Z"L/Z/2ZnC:Zmrnı:ı:ı::ıa.:maımır.ı11111m•111••• 

Daim on 

( Jak Dekalo ve $11.) 

Yahut lzmirde umumi acentesi 
S. Abuaf ve M. Peço 

Mareta l Fevzi Bulvarı No. 6 
Telefon : 2273 

Daim on 

No. 8038/40 
DAIMON markalı bu fenerler küçüklüğü ve hafifliği itibarile 

pe fazla rağbet bulnıuftur. Ayarlı ve aitmıf metreliktir. Daimon 
fenerlerinin yüksek meziyeti pilleri az sarfetmesindedir. 

UMUM DEPOLARI : lzmirde Sulu han civarı No. 28/9 Hüs
nü Öz ödemitli. 

lzmir Defterdarlığından: 
İcar No. Lira 
390 Şehitler Mahallesi Yalı aokak 3 taj numaralı ev 100 
391 Hükümet avlusunda Bili numaralı büfe 361 
392 Burnava ikinci Kürt oğlu aokak 2 numaralı ev 81 
393 Kartıyaka Boatanlı Mektep sokak 125 No.lu dükkin 12 
394 Halkapınar Kağıthane Cd. 282 numaralı ev 20 
395 Oamaniye caddesi 15 numaralı dükkan 8/4 hissesi 30 
396 Buca Sulh sokak 3 taj numaralı dükkin 24 

Yukanda yazılı emvalin senelik icarları 15 gün müddetle açık art
tırma usuliyle müzayedeye konulmuıtur. ihalesi 29/9/938 tarihinde 
perıembe günü saat 15 tedir. Taliplerin Milli emlak müdÜl'lüğüne 
müracaatleri. 15 - 24 3367 (2861) 
~x:zwıw - •. 

TORNAX Motorsikletleri 
Bet sene garanti, en konforlu • 

BUZ DOLAPLARI 
1936 ve 1937 de Dünya radyoları içinde birinciliği kazanan 

MiNERV A Radyoları 
Her marka bisiklet, gramofon plik ve her cins musiki alitı 

lZMtR ve Havalisi toptan ve perakende salıf deposu 

M. ALİM Şenocak 
Emirler çarıııı kartıslnda Batturak No. 143 Telefon ı 4079 

.. :~ ' 

\ , 

~ 

Juvantin saç boyaları 
JNGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarmda hazırlanan Ju· 

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bahteder. 

Juvantin saç boyaları kumral ve siyah olarak iki tabii re~ 
Ü7.erine tertip edilmittir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edı• 
len renk yıkanmak, terlemek hatta' denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. Eczanelerde ve ıtnyat mağazalarında arayınız. 

En ciddi ve emniyetli markadır. 

Devlet demiryollarından: 
12/9/938 tarihine müsadif pazartesi günü açık eksiltme suretiyle 

aahn alınacağı ilan eclilmiı olan muhammen bedeli, mikdar, cins ve 
eb'adı qağıda yazılı {Çam) makas traverslerine ait ilin 2490 sayılı 
kanunun yedinci maddesine aykın olarak inti§ar ettiği görüldüğündeıı 
yeniden ilina mecburiyet hasıl olmuttur. 

(Çam) makası traversleri 28/9/938 tarihine müaadif ~ 
günü saat (16) da açık eksiltme suretiyle aekizinci itletme binasında 
komisyonumuz tarafından ıatm alınacakttr. Bu ite girmek iatiyenle· 
rin (196) lira ( 50) kurutluk muvakkat teminat vermeleri ve kanu
nun tayin ettiği vesikalar ve kanunun dördüncü maddesi mucibince 
ite ginneğe manii kanuni bir halleri bulunmadığına dair beyannam~ 
teriyle ayni gün ve saat (16) ya kadar komisyona müracaatleri la
zımdır. 

Şartnameler komisyonda parasız dağıtılmaktadır. 
Cinsi Mikdar Eb'ad Muhammen bedel 

adet · Lira Kr · 
(Çam) makas travers 400 Fenni tartnamesine bağlı 2620 00 

Krokide gösterildiği gibi 
7 - 15 3281 (2804) 

Her işe elverı,11 sabhll banka binası ve depoları 

Akşehir Bankasından: 
tkinci Kordonda kain Banka binaaiyle Kasap hızır mahallesi Arap 

hanı ve Otücüler sokağında 19, 25, 27 numaralı ev ve iki dükkinu:t 
mülkiyeti satılığa çıkanlmıt olduğundan binayı görmek ve teklifleri· 
ni dermeyan etmek için lzmh·de Gazi bulvarında 16 numarada Alqe· 
bir Ticaret evi müdürü bay Halil Akkende müracaat etmeleri iliıı 
olunur. 1 - 25 (2858) 

DOKTOR OPERATÖR IZMIR DöRDVNCO iCRA Mf:• 
MURLU~UNDAN : 

M. Nuri Arkan Mesudiye caddeainde 128 nuııı'' 
MEMLEKET HAST ANESI BAŞ rada mukim i~en halen ikametgiJıl 

OPERATöRO meçhu~ Biya.co .Andi~eri. taraf~_na e~ 
Hastalarını her gün öğleden son- lzmır hazırıeı malıyesıne yuz 

ra 3-7 ye kadar ikinci Beyler soka- dört lira ve masraf borcunu:zd,ıl 
ğmda fırın kartısındaki 25 numaralı dol~~· alacaklı vekilinin yaptığı. İ~ 
muayenehanesinde kabul ve tedavi takibınden namınıza ve adres"! , 
eder. çıkarılan ödeme emrinde mübaf~ 

Telefon: Muayenehane, 3125 verdiği mqruhata göre ikame~ 
Ev 2980 hınızı değiıtirerek timdiki adreıiJ1jj 

meçhul olduğu anlqılmakla uygıı" 
------------- görülen alacaklı vekilinin isteği il~; 

· rine tebligatın ilanen ifuına kar ... 
MiLAS ASLiYE HUKUK MAH- verilerek i,bu ilanın neıri tarihind~ 

KEMESlNDEN 1 itibaren on gün içinde bir itiraZJ11 

Milasın Şevketiye mahallesinden varsa yapmanız veya mal beyarı;~ 
Mustafa kızı Feride tarafından ko- da bulunmanız lazımdır. Aksi ha Jı 

gıyabınızda icraya devam olunac 
cuı Datcanın Bab köyünden Meh- tebliğ makamına kaim olmak üıere 
met oğlu Nazmi aleyhine açtığı bo- ilan olunur. 
§anma davasının muhakemesinde 3374 (2863) 
ilinen yapılan davet ve gıyap üzer- ----------
lerine mahkemeye gelmemi§ ve 
tebligat icrasına karar verilmekle İlan 
ilan tarihinden itibaren bir ay içinde lzmir vilayetinin Bergama ~~: 
Milistaki evine dönerek veya yanı- zaaına bağlı Bakırlık köyünde 1';8 
na aldırarak eskisi gibi kocalık vazi- in olup imtiyazı 24 Ağustos ~3 e• 
fesini yapması ve dunqma için mu- tarih~i ~er~anla Hasan Şinası ~1, 

• ... A resesı ilzerınde bulunan bak• 1 ~~emen~ b?'a~ldıgı ~6 ~yl~I ta- karı.ık demir madeninin imtiY9~ 
rihine muaadıf pazarteaı günu gel- icra Vekilleri Heyetinin 29 /7 / 9 

ed.... . ih . ad ,.r-
~ ıgı surette ... tarın aeme~ız ... : tarihli ve 2/9372 numaralı kar , 
dıyle bof811111aga karar verilecegı name sile fes he dilerek mektuf -" 
tebliğ makamına ilin olunUJ". denler arasına konulmuttur. 

1
) 

(2864) 13, 14, ıs 3335 <2s5 


