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Başmuharrir ve umumt neşriyat müc!Uru: 

HAKKI OCAKOCLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MODDETl Türkiye için 

Senelik............ 1400 
Altı a11lık .•. . . • . . •• . . .. . 750 

Hariç için 

2900 
1650 L TELEFON: 2697 

FtA 11 ( 5 ) KURUŞTUR 

• Fuarımızı 
28 günde gezenlerin aayıa 

700,000 dir 
--------' YENl ASIR Matbwmda beuhnip 

Pariste hayret uyandıran bir plan 
Berştesgaden -görüşmeleri 
şimdi ifşa mı ediliyor? 

Prag harp atmosferi 

Plebisitte 
Alman ve Macar hudutlarına Çek 
orduları mı sev kedili yormuş? 

-----111---
Ahalisinden yüzde 

Yetn1iş beşi Almanya 
lehinde yer veren yer
ler Af manyaya mı 
ilhak edilecektir? 

Plan hakkında 
birbirinden başka 

iki haber 
- YAZISI 3 ONCO SAHlFEDE -

Sulhu 
Realiteci bir 
politika kurta
rabilir 

Hitln NüTenbeTg cı.skeri geçidinde ... 

Henlayn ortadan 
kayboldu •.. 

Südetlerin on lideri 
aleyhinde takibat •• 

lngiliz baıvekili B. Çcmberlayn, 
Ber§tesgadene vukubulan ziyaretile 
hakikaten realist bir devlet adamı ol
duğunu bir kerre daha ispat etti. 
Onun yerinde, hissiyata lüzumun
dan fazla değer veren bir diplomat Prag, 17 ( ö.R) - Alman Südet partiainin reisleri meçhul iatib
olsaydı bu karanlık günleri daha ka- metlere doğru ortadan kaybolmUf)ardır. Eeaaen daha pel'felDbe se
rnnlık günlerin takip etmemesi im- cesinden beri Haynlaynin ikıbeti hakkında birbirinin zıddı haberler 
kansız olacakh. dolaııyordu. Bir resmi tebliğde Südet reisi aleyhinde bir tevkif mti-

Filhakika Bcrıtesgaden mülaka- zekkeresi çıkanJacağı bildirilmi§ti. Halbuki dün sabah aalihiyetli 
bnda henüz sulha doğru kat'i, mahfeller bu haberi tekzip etmiflerdi. Öğleden sonra radyo ile yeni 
imanlı adımlar ahlmı§ değildir. Önü- bir haber verilmiftir.: 
lnÜzde aıılması icap eden çok * 
larp merhaleler vardır. Fakat yi- Yalnız Haynlayn aleyhinde değil, ay- çıkanlmadıiını, fakat Südet reisleriyle 
ne inkar edilemez ki bütün Avrupa- ni zamanda Südet partisinin diğer lider- bunlann en yakın mesai arkada~ları 
nın ve hatta bütün dünyanın harp leri aley~ind~ o~. ~evkif müzekkeresinin hakkında adli takibat açJdığını bildir
havaa1 içinde ya§Sdığı dakikalarda çıkanldıgı bıld.ırılıyordu. Nihayet dün mİftir. Bu takibat Çekoelovak cümhuri-

Südetlerin bir kuvvet 
darbesi suya düştü 

Prag hükümeti 
Südet partisini bir 

sene müddetle 
feshetti 

Fesih kararı üzerine 
Henlaynın taraf tar

ları dağılmış 

Çcınberlaynın yah§tırıcı jesti de ol- akşam Sctek aJansı tevkif müzekkeresi - SONU 3 ONCO SAHiFEDE _ 

nıh asaydı timdi korkulan felakete mu- ---------------------

akkalc nazariyle bakmak icap ede- B • A • ı f A • 
cekti. Eğer bugün sulh ile harp ara·I ., ır aı e acıası 
•ında bir tevakkuf devresi geçirili· 1 

)'orsa, eğer çılgınlığa düsmeden ön-
1 ce Şuura yer verme fırsatları yaratıl- 1 

hıtsa Berştesgaden mülakatının bu 
Ususta büyük tesiri olmuştur. 

Belki doğrudur: 
Bu rnülakat Almanların gururlari

nı okşarnıştır. 
Onlara son hadiselerin doğurduğu 

k~İbiyet içinde bir satisfaksiyon teş-
1 etıniştir. 

d Her halde Çemberlaynın jestin
en Alınanlar hesabına bir zafer ma

l'laaı çıkarmak yersiz sayılabilir. 

Avrupanın derdi bir değildir. 
Bugün Çeko9lovakya meselesinin 

hte§li bir nöbet yaratmaııı gözlerin 
t ep ona çevrilmesini mucip olmuş

1 lemıireaini yaralayan Kahraman 

Delikanlı, hemşiresini 
tabanca ile yaraladı 

~'~~..---=ı.~~=-~~,...,..."""'=~-=~~-:-.-~....-.~-='~~~="""........., 

Yirmi bet Yatlannda, evli bir kadın olan Bn. Huriye sekiz seneden 
~ri ~vli ve bir kız .Fu.ğu an.uı olduğu halde bir bafka adamla se
vıtmıf, onun tuttugu kira evme ta§ınmııtı. Huriyenin kardcti bunu 
öirenince kendisini evveli tabanca kurıunuyle sonra da bıçakla 
ağır ıurette yarahyarak zabıtaya teslim olmuıtur: 

Elleri kanlara bulaıtnıf, bir delikanlı veı 

akpm vakti lkiçeemelik. karakoluna gi- - Beni tevkif ediniz, hemıiremi öl-
rerek doğru komis11rin karııaına çıkıyor - SONU 2 lNCI SAHiFEDE -

Karlabad'da tahrikçilmn tevkiflerinden bir intiba 

Paria, 17 (ö.R) - Pragdan bildiriliyor : Hükümet Südet Alman 
partİIİnİ daiıhnaia karar verm~tir. lngiliz bqvekili B. Çemberlaynin 
Berttespden seyahati çok Gmitler uyand~ı. Fakat Alman gazetele .. 
ri Prai hfikümethıin takındıiı tavır aebebiy1e bu ümitlerin çabuk daiıl
dıiım yazıyor. 

* Bunlara göre Praıda bir harp atmos- iıtılmaktadır. 

feri höillm .aruyor. Ade reisleri her ih· Praı, 17 (ö.R) - Konrad H8"1" 
timale kal'fl bir kaç ııtln)ük erzak toplı- layn aleyhindeki tevkif müzekker~ 
yorlar. Diler taraltan ahalfye zehirli daiandıiı •babı mucibe madd•i fay_., 
pslara Ul'fl kullamlacak .-.ıer da- - SONU 3 ONCO SAHiFEDE -

Harp tehlikesine karşı 

Yeni bir sigorta 
....... !.~!~.!~.~! .... ~~~!!.!~~.!f.~! ...... I 
: Reuüranım if'an üzerine bu tarife tesbit edilinceye kadar harp 
: tehlikeeine kartı aigorta muameleleri durmUflur. i 
: Bu ifte fevkalidelik yoktur. Batka zamanlarda da ayni auretle 

1
ı 

: hareket edilmittir. 
• 
···········································r·········································· Şehrimizdeki elgorta ıirketlerine Türk ve ecnebi bilUınum sigorta ıirket 
merkezlerinden yapJan tebligat üzeri- ve müeueseleri, emriahire değin harp 
rine, dün ticarl etyalar harp tehlikesi- tehlikesine karıı eigortayı keımit
ne karşı eigorta edilmemiştir. Bu ha- lerdir. Bu i§'ar, yeni bir tarifenin yapJ
berin piyuada uyandırdığı merak üze- masiyle allkadardır. 
rine, ıehrimizdeki alakadarlarla temas Zannedildiğine göre yakında, sigor-
ettik. Aldıiımız malumat fUdur : ta ıirketleri mümessillerinin iştirakiyle 

- Harp tehlikesine karşı sigorta, bir toplantı yapılarak yeni tarife tesbit 
dünyanın her yerinde olduğu gibi Jz. edilecektir. Bunda bir fevka1idelik 
mirde de öteden beri yapılmaktadır.. aramak doğru sayılamaz. Çünkü muh
Bunda hiç bir fevkaladelik yoktur. Av· telif zamanlarda ayni tekilde, tarifo 
rupanın geçirdiği buhranlı günler- üzerine tadilat yapılmıştı. 

de harp tehlikesine kartı aigorta prim· Filhakika bugün Avrupada vuiy~ 
leri binde altmıı iki buçuk kadar yük- tin fevkalade büyük olan nezaketi kar• 
selmiııti. Sonra bu mikdar tedricen bin· 111ında harp tenlikeeine karıı umumi· 
de 32.5 ve nihayet binde 12.SO de yetle büyük bir hassasiyet vardır. &
karar kJdı. lahiyettarlar vaziyete daha iyi vakıf 

Reasürans umumi merkezinin iı'an oldukları için, yeni teabit edilecek tarf.. 
(lzerine, Türkiyede faaliyet gösteren fe yakında alakadarlara bildirilecektir. 

• b~·r. Hatta düne kadar Avrupanın en --------~ 
laUYük telaş ve endişe kaynağı sayı- Bol ·vag'-' morlar n ispanya meselesi hile ehemmi-
:Yctini k bed k "k' · f d" tnü .. ay ere ı ıncı sa a uş-

ftur. Yann Hasta Avrupanın fi. 
revrisini yükseltecek başka sebep
;~:zuhur edebilir. Askıda bırakılmı§ 
d ~n Yığın meseleler var .. Nitekim M a Çek İşi hal yoluna girmeden 
ril~car~~ ~endi hudutlarının değifti· 

Sergilerdeki üzümlerde 
yüzde yirmi zarar yaptı 

Fransız Başvekili B. Daladye ve 
Hariciye nazırı Bonne Londrada 

C csı~~ ıstemeğe ha§ladılar. 

8 
lh eçırılen tecriibeler gösteriyor ki 

u un •ık ıık tchlükeye maruz kal-
ınası arzu ed"J . l' b" . 
Y ı mıyorsa rea ıst ır sı-

ascte Ye . b' 1· 'k . iht' ' nı ır po ıtı a mektebıne 
1Yaç vardır. 
Sulhun en b·· '"k d"" be 

ııelın ·1 l . uyu uşmanı y -
l'lna 

1 ~ Vazıyetl ideoloji aynlıkla-
tc ın ~odrc ~u~akeme eden zihniyet· 

un eınıçtır. 
Mesela Jt l 
- SONU a Yan gazetelerinin Çe 

2 iNCi SAHiFEDE -
SEVKET BILGlf\' 

Ege mmtakasında üç gÜn evvel baılıyan yağmurlar, diin gece de 
ayni coşgunlukla devam etmiş ve mahsule zarar vermeğe başlamıt
tır. Yağış en fazla Manisa mıntakasında zararlı olmuştur. Manisa 
mıntakasında, Kasaba, Salihli ve Alqehir dahil olmak Uzere bir çok 
sergilerdeki üzümler ıslanmııtır. Zarar ylizde 25 olarak tahmin edil
mektedir. 

lzmir mıntakasındaki bağlarda üzümlerin en mühim kiami kaldı
rıldığı için zarar ciiz'idir. Dün Aydın mıntakuına da bol yağJD~r dilı-. 
mü~tür. incir mıntakaaındaki zarar nlsheti henüz belli değildir. 

Paria, 1 7 ( ö.R) - Jngiliz hükümeti 
Fransa başvekili B. Daladiye ile harici
ye nazırı bay Bonnenin Londraya gel· 
melerini ve vaziyet hakkında İngiliz 
haıvekiliyle ve hariciye nazırı ile g6rüt· 
melerini rica etmiştir. 

Fransız J.ıükümeti bu daveti kabul et
tiğinden BB. Daladiye ve Bonne yarın 
eabah (Bu sabah) Er Frane kumpanya-
11n~n tayYaresiyle Londraya hareket 
edeceklerdir. 

AMERiKANIN ENDiŞELER! 
Vaılngton, 17 (ö.R) - Relaicüm

hur B. Rooıevelt Hariciye nazın B. Kor
del Hulle g8rüşmüıtür. Söylendiğine gö-

- IONU 4 UNCU .SAHiFEDE - Fran.ıı.ı bqvekili t<lTa/ından Amerikanın Paris ae/iri §erejine v erilen bir ziyaJet 



SAYFA: 2 
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Ae 

Bir aı e ficiası ŞEHiR HABERlERi Sulhu 

Delikanlı, . hemşiresiiıi 
tabanca ile yaraladı 

Muamele 1 

Vergisinin güçlükleri 
halledilmiştir 

Çekirdeksiz kuru 
üzüm ihracatında 

-Realiteci bir 
politika karta· 
rabilir 

Maliye vekaleti Varidat umum mü· koslovakyaya hücumlarında. 
-BAŞTARAFI 1 INct SAHiFEDE - mi•. Bu zat ta, arada aırada vakıt bul· du''ru·· B l ·ı H '-'- J • • .,, . smaı aıuu, muame e vergısı milletine hayat hakkı tanımı 

dürdüm. diyor. 
Karakolda, kendi kendWni ele veren 

delikanlıyı karplıyan komiser derhal de· 
likanlıyı karıısına alıyor, hüviyetini, ne· 
rede oturduğunu. nasıl bir cürüm işle· 

diğini tespit ediyor. Hakkında icap eden 
muamele yapılırken müddeiumumi de 
karakola geliyor. 

dukça, evin noksanlannı teshil için bu ''k ll fl · l k h M k b 
mu e e eny e temas etme üzere ~e • ura cı e nı'zamnamesı'nı'n _Jokr.ız kadar ileri gitmiş olmalanma 

eve gelip gidecekmiş.. rimize gelmit, dün bir kısım mükellefler aı nedir~ 

ile göl'Üftniiftür. B. lamail Hakkı vebri· ve 16 lnCl ma _JJelerı' deg.,ı'ştı'rı'ldı' Çeklerin demokrasiye sadık 
mizde dört gün kalarak temulanna de• UUI 1 dı ı· ~L-'---

Dünkü gün Bn. Huriye, kocasının d k . ma an ve § po ıtuuuanna 
. vam e ece tir. c ti · .. b. evindeki kenôı e§Yalannı amhalajlıyarak y . . . . men.aa erme gore ır mecra 

K · d k' 24 1 . em muamele vergısı kanunu ıle ta· ,..,..kirdeksiz kuru Uzilm ihracatının No 18 de (binde bir buçuk) olmaları degı"' ·ı mi} arnntma a ı, şu sayı ı eve nakledı· h dd" .. .. • · Y'" 

K ___ 1 b .. .. ı a us eden bazı guçlükler, vekiletın •murakabesine dair nizamnamenin 9 ve No 19 da (binde bir) Südetler davasının bir huı • 
yor. ou"' ... ar unu goruyorlar ve le· b ld "' · · · · 

.. - k 1 u ugu yenı tekil aayesınde halledılmı, 16 ıncı maddelerinin der.: .... :..:t~esi hak- No 20 de (binde yarını) bu cephe aynlıgı"' nı daha haris 
ccaauı goıterere soruyor ar: . . . . . .. ~w..o..LLLu 

KIRA EVlNDE 

H . . gıbıdır. lz.mırdek.i mükelleflere de hu kmdaki nizamnamenin meriyete konul· No 21 de (onbinde iki buçuk) ~ekilde canlandırılmış olmamdır. - emııre ev mı taııyorsunuz? ı.-
BJA AtLE FACiASI _ Öyle gibi birıey .. Ben eşyalarımı yeni şekil tatbik edilecektir. ması vekiller heyetince onandığından C _ HUSUS! TiPLER Çemberlayn, işte bu kadar 

Bu bir aile faciası, daha doğrusu içti· taııyorum.. bu kararname resmi gaze1enin 12 Eylfil ( Binde bir bu uk ) nık ve fırtınalı bir havada sarfe 
mai faciadır. Karakola müracaat ederek _ Nereye? Vali Bergamada tarihli sayısında intişar etmiştir. Ehem- İktisat VekAleU, lüzum g~rdükçe, gayretlerle dü§Ünmeğe vakıt 
kanun 1'uvvet~..:rine teslim olan delikan· Yalı' bay Fazlı Gu''ler ç .... me, Seferı'hı'· miyeti hasebile aynen neşrediyoruz: k lt . tini l . ti dırmı~tır. 

• • • • • ••••••••••••• • • • • • • • • • " -s re o e vazıye , umum zıraat, caret -s 
ı B ( ) d H · · B Huı"y · B k k ı b' b" U J d b ı d' · · h ı ki Madde 1 - Çekirdeksiz kuru üzüm ı . .... ır. em~ıresı n. ı eyı u no ta no ta ar, ıtta ı tecessüsü sar ".e r a a e e ıye seçımı azır ı a· ve işleme icablarını göz önünde tutmak, 
hem tabanca, hem de bıçakla beş ye- artırıyor. Bu haber ]usa bir zamanda rını teftiş ettikten sonra dün sabah Ber· ihracatının ınürakabesine dair nizamna· 19 uncu maddede yazılı heyetin mütalaa- Almanların da, Çeklerin de eli 
rinden ağır surette yaralıyarak cinayetin Bn, Huriyenin eşi B. ( ... ) in kulağına ka. gamaya gitmiştir. V:ı.limiz Bergamada menin 9 uncu maddesi aşağıda yazılı almak J..,..8 gUn l An larında haklı veya haksız oldu 

Şekilde degış-· tı"n'lmi..f;.... sını , en az on~ evve - k I d B . k h ~L! 
yapıldığı yeri terketmiş ve hemşiresinin dar gidiyor. Eve geliyor, ortalık tamta· da belediye seçim hazırlıklarını teftiş ~~ karada resmi gazete ve hmirde de diğer no. ta ar var ır. ır erre er İ.lu 
l>ldüğüne zahip olarak tevkifini istemit- ku olmUf.. edecektir. İhraç edilecek çekirdeksiz kuru üzUm- bir gazete ile iIAn e~k ve yukarda ya- letın yaşa!11ak hakkın~a müsa 
tir. Filhakika cürmün mahiyeti itibariyle Olur a .. Fakat evin vefasız aahibe..;nı· leıin, 7 nci maddede yazılı vasıfları haiz zılı ~ b dl . ak Pft_.11 b tanımak lazımdır. Ozerınde bu 

... azamı a erı aşmam ~ ...... e, u k 'h . l l 
ıuçlu tevkif edilmigtir. Fuat bemfiresi. nerede bulmalı>. Kom1t1lara soruyor: Ya g"' mu r 1 ar olması icab ettiği gibi çöplerinden aynl- nlsbetl rd d M..tklik ıl ço ı tıras ar top anan bir da 

h . b• e e e~~ yap ır. b. 1 l"kl 
uonettiği gibi ölmemittir. Ağır surette _ Eyi görmedik ama, qyalar gali- mış ve er nevı ecne ı maddelerden ari Madde 2 _ Çekirdeksiz kuru UzUm asa ıyet e, sert ı e 
yanlıdır. Menlleket haatanesiııde tedavi ba Karantina --tine dogruv __ ,_ıedı'ldi. Fuara alAlrayı durdur· olması ve aralarında, çürük, küflenmiş . . . 16 -~desi ğıd mümkün değildir. Ancak 

....... rnuu nızamnamesının ncı mctU ~ a l ki 'dd • 
altma alınm11tır. ( ) 1 v Ka t" d alıy Ka mamıstır veya tahammilr etmiş tanelerin bulun- ıl ekild d V• ti,.;1_;..H. ı ı mu eıyatın her --L 

••• ao ugu ran ına a or. - yaz. ı ş e egış ·~--· . ,. b' l l d ~· 
rantinada kiralık evleri bulmak pdt te Hava yalmurlu olduğu için evvelki maması şarttır. Ingiltereıye ihraç edilecek Standard ınsam h ır ~u~ es e ~Ö~ en 

HADiSENiN MAHiYETi mÜfkü) değil. HattA kapısında bir de gün ve düt' fuarı ziyaret edenler nisbe· ih Anca;. sıa:~. v; h~~sl ti~l;re gö; tip çekirdeksiz kuru üzümler için, 14 ve ~en, e; l ıkı taraf . ı~n de 
Hadi.enin mahiyetini daha eyi kav- (kiralıkm) tabeluı nr. ten azdı. ş,,,,.diye kadar tam 700.000 .rabçtlo u:~ili uzud m ber e, aşagıd ayaz 1 15 inci m~lere tevfikan kutulara vu- a vbe. 8 :1 ete a.ynı nlı~ tte yer 

rJ.71lhilmdt için. hu cinayeti İfli1'en deli~ ( ) E Ilı: lı:--l nıs e er n e ya ancı mad eler bu- lacak ı.._ı_-.:ıı_ (A-·-' ) k llm . ren ır sıyaset ınsan ıgın ve a 
kanlmm eöylediklerini laiiüa edebiliriz.. re ~i· Bn. ~~ ~ayre7.ır=· ~~ kişi fuarımwt ziyarett~unmuştur. lunabilir: ;erine (;::::;);e (Kl:=rri:e) :: me~~rtiÇene ubgut bir uz~ya 

Huriye 25 Yatlanada ~güzelce bir det ve ..u lüalerini yenerek soruyor: At koşuları . A - NORMAL STANDARDLAR limesi yerine de (Smallberries) kelimesi ~ça wı ır. m {/ daynın temınıne 
bayandır. Sekiz .enedenberi B. ( ... ) .._ EViNi TERK MI EITIN? ·kullanılabileceği gibi, kutuiann sadece ftığı fCY de u ur. 
minde bir zabn niklhlı iamadır. Dandan Bugün Kızılçullu koşu yerinde aonha· No 7 de (binde bir buçuk) 

14 ve 15 inci maddelerde yanlı numara· 
bir laz çocuğu olnuqtm. Bu vaziyet ne Huriye) Evini terk har at ko,ulanna başlanacaktır. Koşu· No 8 de (binde bir buçuk) larla markalanması da caizdir.> Politik görüımeler dışında 

Alb .ene bir arada. bir evde yqayan mi ettin? lara, memleketimizin en kıymetli ve ta· No 9 da (binde bir) laştığımız bir başka vaziyet 
ıc... L-- ,_ b 'ft. L h 1 . . ak d k . Madde 3 - Devlet Ştirasmca görill- vardır·. ve aynı yub5 •. ._. .~oyan a ça ~en- --:- Görüyorsun ki evet.. nınmış ayvan arı ıştır e ece tir. No 10 da (binde yarım) ·· lan b . h"'--'•-1 . 

d b 1 M b L --o-- muş o u nızanuıarne :ua.Ullllen res- Ç k h"k.. . h .. _...~1....!I 
i ta ir erince c eaut> İT nayat geçir· - Bu ev kimin) No 11 de (on binde iki buçuk) mi gazetede basıldığı günden on beş giln l . \ u hu":c~ı, eealr ml~k~-

migler, etliye, sütliye kar1Jmıyarak sırf - Bu ev mi. biliyorsun ki ben c ..... > Prense!" Ulviye No 12 de (on binde iki buçuk) ,. ete . etın ayat a ına t u aaeu 
• ., sonra mer ıy gırer. b' l . l , .1 b ahili 

evlerinin saadeti için her türlü_ fedakar- seviyorum. Onunla evlenmiye karar ver· B _ iNCE STANDARTLAR M dd 4 B . h.'k" 1 i ır en a ma" suretı e ir d ı ı · 
l l l d A Geçenlerde lstanhulda vefat eden Mı· a e - u nızamname u um er - bb" .. .. k •A l k l • 
ığa razı o mut ar. im. ynlalım. lnşaallah sen de güzel b d nı' ı'craya İcra Vekı'lleri Heyeti memur- teşe usunu at ı o ara ön emı 

sır anedanın an prena Seyfettinin qi y k } k 
Aradan seneler geçmi~. geçimsiz1ik bir kadın bulur, evlenirsin. No 17 de (binde bir buçuk) d a m gün ere adar muhtariyet 

bqlamı§. B.( ... ) in iddiaama ~öre ba- prenses Ulviye, fuan ziyaret maksadiyle ur. lehinde Haynlaynla teşriki m 
yan Huriyenin gözleri, evin dört duva· 
nnın d~ında dolaşmıya başlamıf .. Sebe· 
bini pek anlıyamaIIUJ ama, kadın her 
halde renksiz hayabna yeni bir renk. kat· 
mak arzusunda imiş .. 

Olan oluyor, arada bir münakapdır 
seçiyor. Kadın Jc:endi evine, bahaaının 

eYİDe cicliYor. Tam iki eene. ikisi için de 
zehJr sibl bir hayat kendmni gösteriyor. 

Erkek mUtemadt bir ıurette cHuriye, 
Huriye> diye eöylenip dururmUJ.. An.· 
da derin bir aşk ha1cimrnit. Nihayet, bun· 
dan altı ay evvel araya girmiper, Huri
yeye de akıl öğretmifler: 

- Kız gilnün geçiyor, kocayorsun, 
demişler. Her kadmlD ihtiyar gününde 
kendisine bakacak bir ehli (kocası) ol· 
malı .. Gel barıt kocanla .. 

Ve barqmıtlar .• 

GERJ KUMPANYASINDA 
Huriye, erkeğinden mahkemeaiz, ya

ni hotanma davası açmadan aynlmak
tan sonra kendisini geçindirmek için Geri 
tütün kumpanyasına i§Çi olarak girmit. 
Buraya girmesi. iddiaya göre müeaaese-

de bir zatın tavassutu ve himayesiyle 
olmuş .. Bn. Huriye bu bakımdan bu zata 
borçlu veya minnettarmış.. Bu borcu 
eda için arada ufaktan ba,lıyarak geniş· 
liyen bir alaka devam etmİf.. Bu alaka 
zamanla kendisini derin bir ilik şeklinde 
göstermiı .. 

BARIŞINCA 

Karı koca bancınca, lngiliz bahçesi 
civannda bir ev kiralıyarak geçmişler, 

yerleımişler. Evde her teY varmaş .. Fa· 
kat saadet ve huzur denilen teY. dört 
duvar arasında bir türlü tutunamaIIllf ... 

Genç kadının bu 811"alarda hile, ken· 
C:Uaine İJ bulan zatla al&kadar olduğu id
dia ediliyor. 

iŞ ALENiYETE VURULURKEN 
Aradan altı ay gibi kısa bir müddet 

geçiyor. 
Bn. Huriye, kendisine iı bulan bu mu· 

tavasaıt zata kaJbini vennif, evli olduğu 
halde evini, çocuğunu unutmuş ve aşk 
için her ıeyi fedaya karar vermit-. 

Mutava11ıt zat Huriyeye teklif edi· 
yor: 

- Sana bir huauat ey tutayım. bU. 
bütün hirlqiriz. Kocandan ayni. 

Kendi kendimizin malı. birbirlm.izin 
mÜ§terelı: ortağı oluruz. 

Huriye dütünüyor ve kendi kendine 
•onıyor: 

- Naaıl olur) 
Fakat, bu kahil alakalar muhakeme 

dinler mi? Fazla dü,Unmiye bile vakıt 
bulamıyorlar. Jlk yaptıklan it fU oluyor: 
Karantinada 193 üncO sokakta, 24 la· 

yılı kira evini icarla tutuyorlar. 
Hem kirası da ucuzmut, kutu gı'hi bir 

evrnif. Mutavassıt zat evin kiraaım vere
cek, genç kadın çal1Jmıyacalc, mutavu. 
sıt zatın mutfak tahsisatiy]e geçinecek· 

ÇILDIRAN KARDEŞ ,ehrimize gelmiş ve lzmirpalas oteline A k d b T k eden Slovak muhtariyet partisi 

Teessür ve hiddetten batı dönen ko· inmiştir. m eri a a ir Ür detlerin bir inhilal siyueti 
ca, güçlükle evin kapısını buluyor. Artık . ......................................... ,. kip ettiklerini anlayınca h 
o hiç birşey düşünemiyor. Bu kadar ge· ~ Gelenler, Giden/er ~ • • cephesini değiştirmiştir. 

:;! ~:::~~;;k:::.::ı:~;:;"" hmk••· ~·s::.::ı:·:i;~;·;:k;i:~:·K~::.h;;·;,:;~: gen Cın ın m U V af fakı ye tj ;:k.,;;t;~:0ı'.:ya::~::'.:'k":':e · 
Yapılacak bir nokta vardı. Hadiseyi - B. Muhlis Eritmen tehrimize selınit· mücadeleyi te.rketmiştir. Bu. Jki 

giderek kızın kardeşine yani kayınbira· tir. Balıkesir mebusu bay Niyazi, Muğ· disenin de ehemmiyeti 

derine haber vermek.. la mebusu bay Hüsnü Kitapçı, Muğla B. Ziya Nebi 5000 ÜnİVflrSİte}İ genç Bugüne kadar Çekoslovak 
( .•. ) gidiyor, lt.ayınbiraderi makinist mebusu bay Nuri, sabık lmıir valisi B. nin muhafazasında yalnız 

Kahramanı buluyor. Ona bütün vaziyeti Rahmi tchrimize gelmişlerdir. arasında yapılan yazı müsabakasında dıkları zannedilen Çekler tekrar 

gayet sarih olarak anlatiyor ve: Aydın Emniyet &miri hay Hidayet, b• • • } k k ld vakların da müzaheretini elde 

B d B ltalyan konaoloıu Bay Kari de Kostan• ırıncı ge ere upayı a ı mı'Rlerdı"r. - en, İyor. ir aile sukutunun ıt 

önüne geçmek istiyorum. Bana yardım 
et.. Ona akıl ver .. 

tin, Aydın ıaylavı B. Hüsnü şehrimize Amerikadan cYeni Asır• a mektup- Bir taraftan Çekoslovakyanın 
gelmitlerdir. lar yazan arkad&11mız Ziya Nebinin 'bü· . .;r ~ x~' :, '· vaziyeti, diğer taraftan mu"zaurcıı 

Hemşiresinin yaptığı işi büyük bir asa
biyetle ~ar§llıyan Kahraman adeta çıl
dırmı~ bir insan halini alıyor. işinden 
çakıyor. Yolda soğukkanlı görünmiye 

-=- yük bir muvaffakıyet kazandığı haber rin seyri belki vaziyeti düzelte • 
Bir üzüm müstahsili- alınmıştır. Ziya Nebi Amerikada, tahsil- Fikrimizce önümüzdeki hafta içi 

nin şikayeti d b l d v Fi d G baqlıyacak olan müzakerelerden e u un ugu ori a, einevil üniver· -s 
ce bir emrivakie sebebiyet ve 

çalıpyor. Kema)pa.plı bir üzüm müstahsili, dün 

Kahraman Karantinada, adresi veri· vilayete müracaat ederek borsada üzüm 
len eve 1ıidiyor. Tam kapı açılacağı sıra• salonunda üzüm aatqından hiç bir aebe· 
da bir eline tabancaaını, diğer eline hı· be istinat etmeden menedildiğini şikayet 
çağını alıyor. içeri girince her iki silahı etmiştir. Vilayet bu muameleyi tahkika 
ı__ d · t ih d" k k ı· .. ba,lamı!ltır. !Ulr eııne eve e ıyor, te e ıme aoy· ' 
1 d b dk. k r'/;t#/'Af7."'&//.T.~/%7,G!/T~~ eme en ta ancasın a ı te kurşunu g M • • ~ 
sarfediyor ve bacağından yaralıyor. N Jraç gecesi ~ 

Kahraman bu defa bıçağını öz hemşi· ~ M" b. · ·· .. .. d ki ~ . ıracı ne ının onumuz e çar-
resıne saplamaya ba,lıyor. Onun hare- O b .. .. ak • b 
k · h" k ld 1 I ~ ~am a gunu pmı yanı perşem e 
etsız ır ıe i e yer ere yuvar andığını ;s 
.. ·· · ki lk" ı·k k k 1 gecesi olacağını aayın ulusa bildiri-gorunce evı ter e ıçeşme ı ara o· 

luna gidiyor ve teslim oluyor. :-.,; rirn. 
İzmir müftüsü 

R. ÇELEBlOGLU 
Hadisenin hikayesi de mahiyeti de bu· 

efor. Kahraman tevkif edilmiştir. ,.. ... P"...,.,,... ... z""'™ ....... .,.....,. -..~-~...au.JDrzLr//.7z/7-XZJ 

Aydın şampiyonu 
Bugün tekrar Doğan

sporla karşılaşıyor 

sitesinde açılan yazı müsabakasına işti· 
rak etmi§tir. Arkadatımızdan gelen bir 
mektupta diyor ki : 

- Bu müsabakaya 21 millete men· 
sup beı hin üniversiteli iştirak etmiştir .. 

Ben yazım için «Muvaffak olan Türk ih· 
tilali> mevzuunu seçmekle büyük bir 

isabet gösterdiğimi, ancak birinci gel· 
dikten sonra anladım. itiraf ederim ki, 
müsabakaya iıtirak eden yazılar arasın· 

da en iyisi benimki değildi. Fakat mev· 
zuun cazibesi, hnreket. enerji ve uyanış 
ifade ettiği ve yeni Türkiyeyi • pek mah· 
dut bir çerçive içinde de olsa - tanıttığı 
ıçın asambley"de yapılan toplantıda 

beni en fazla alkışlıyanlar Çinli talebe
lerdir. Çinli talebeler, yeni Türkiyenin 
her iyi hareketini büyük bir hassasiyet· 
le takip ediyorlar.> 

Yeni Asır - Arkadatımız, müsaba· 

Portakal ve 

8. ztYA NEBi 
kada birinciliği .kazandığı için kendiaine 
bir altın kupa hediye edil.mittir. Kendi· 
sini biz de tebrik ederiz. 

limonlarımız 

Bu sene 70 bin kental 

mahiyette hadiseler baş göıte 
Avrupa sulhu bu vartayı da a 
mı§br, diyebiliriz. Bilakis ihtiras 
gaları ö,nüne geçilmez seller 
alırsa korkulan kasırgayı durdu 
mehal olabilir ... 

ŞEVKET BILCIN 

1 Halkevi . köşesi 
1 - 22/9/938 perııembe sünil 

21 de Evimiz salonunda Karaaös 
nu vardır. Bütün yurddaşlar dav 

2 - 19 /9 /9 38 pazartesi .aat 17 
Müze ve Sergi ve spor komitel • 
haftalık toplantıları vardır. 

DJ i 

Hilal Eczanesinde 
bildiriliyor 

Kemal K. Akt 

Aydın pmpiyonu dün geldi. Bugün,cağından emin göründüğüne göre bu· mahsul alınacak 
Doğanspor ile karıılaşıyor. Geçen haf· gün çok güzel bir maç göreceğiz demek· ı 
taki çetin karıılaşmada O ~ O berabere tir. 

kalan hu iki takımın bugünkü lı:arıılat- Bu münasebetle bir habra olarak Ege Adana - Geçen yıl İskenderun körfe- Dörtyoldan. bu sene 60 milyon porta
maları ıüphesiz ki geçen haftakinden liki maçlannda takımların aldıkları ne· zi, Çukurova, Antalya ovası, Muğla vl- kal alınacağı umulmaktadır. Mersin 

Limon Çiçefi 
kolonyası 

Kolonyacılık ve kokuculuk 
ni hayrette bırakmak rekabet 
sında en m~külpeseııd if' ıaı11Jı911 

takdirlerini kazanmak, zeovk,. daha heyecanlı olacakbr. ticeyi atağıya yazıyoıuz : layeU sahilleri, bUyUk menderes, lmür Adana Narenciye yağmurlarında keza 
Bütün takunlan yenerek •ona kalan Aydın, Manisayı 2 - 4 Jzmirde etrafı, Rize mıntakası olmak üzere por- bu yıl mahsul çok iyidir. 

bu iki takmnn heyeti umumiyeai itibarile Muğla, Denizliyi ı . 5 Aydında taka! yetiiUren 7 mıntakamızdan ceman Limon bahçelerinin de bu sene verim-

kuvvet fark.lan az olduğu için galihiye· Doğanıpor. Denizliyi O - 6 Denizlide yek11n 50,000 kental portakal alınmıştı. leri geçen yıldan i1stUn olacaktır. Bir 
tin iyi oynıyanda ve fırsatlardan latifade Aydın • Muğlayı 1 • 4 Aydında Bu yıl hu mıntakalann 70 bin kentala ağaçta şimdiden 10,000 limon sayılabil-
etmeainl bilende kalacağı. anlaıJıyor. mişti 

Aydm takımı tam kadrosu ile gel- Doianapor - Muğlayı 1 • 4 MuiJada çı~ı .. kuvvetle m~~meldir. Şa~ karadenizde de portakal maati 

mittir. Buna mukabil Doğanapor takı- Aydın • Denizliyi O • 4 Aydında Çilnku bu mahsul ıçın lhmı olan bu bu yıl §8.YaD. memnuniyet bir durumda-
mmda geçen hafta merkez muavin oynı· Doianspor - Manisayı 0.3 Maniaada yağmur bu mıntakalara bu sene çok dllf- dır. 
yan Macidin Nazilliden gelemediği söy· Muğla - Manisayı 1 - 5 İzmirde milştür. Burada Ziraat VekAleti tarafından ku-
leniyor, Eier bu haber doiru İM ku· Denizli • Manisayı 2 - 91zmirde yen• Yapılmış olan bir tetkik neticesinde rulm~ olan yeni ve fenni bir narenciye 
payı ve f&lJlpiyonluiu Aydınhlara kap· miıler ve Doğanspor • Aydın 1zmirde yalnız Dörtyolda 120,130,000 portakal fidanlığı vardır ki bunun da bu sene iyi 
bnnamız ihtimal dahilindedir. Meğer ki O - O berabere kal !'!uşlardır. ağacı olduğu anlaşılmıştır. mahsul vereceği umulmaktadır. 
Doğanspor eldeki elemanlarla laabetli Herkesin görebilmesi için tribün 2.5. Aynca yeni blr de ömek bahçesi te- Mahsuliln bu sene iyi ve bereketli ol-
bir takım te,kil etmesini bilsin. aaha 1.5 kuruı olarak tesbit edilmi§tir. sis olunmuştur ki bu bahçede 1000 kadar ması genl§ mikyasta ihracat yapmak 

Her ilci taraf ta kuvvetten ve kazana· Maça saat 16 da haıılanacaktır. portakal alınabilecektir. imkdnını verecektir. 

ve sanatı bir araya toplamak 
Hilfil eczanesine mukadder 

Bu bilyük nasibin verdijl 
yaptığımız ( 90 ) derecelik 
çiçeği kolonyasını bir kere 
Kemal K!mil Aktaşı bilirsinll, 
di beyenmeden ortaya eser 
maz ..• 
Meşhur (Bahar Çiçeği) 

mızın çışıisi ile karşı ka11P18 
riniz, eser bizim söz sizfu 
yurddnş, .. 

Fiat farkı yoktur, Bahar 
ve diğer kolonyalarınmla 
fin tted.ir ... 

. _.,_ '-olay\ :: .. ;eygambeıin kavli ile~ ~k=e~ti~m~e~n~i_:o:s~-l,~.Jaa~•a=,~·)]· ~··lll-lı.a!!t:..J=bt!!e:ii.!::en!!:d~iLJkl:!_ta!!!n~·f~c~d~il~e-:'~ıU~ve~t~ın~,~a~u:•:•":":•:..::-:-=-~-~·~-------••••••••················••••••••••••••..ı ,.,.. n.eK. &.: 1 ....... ·-
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Şiddetli 
yağmurlar 

o F7 ı=· 
SAYFA.: 3 

SON HABER 
.· - .. 

Berştesgaden görüşmeleri 
şimdi ifşa mı ediliyor? 

Istanbul 17 (Telefonla) - BugUn de 
§lddetll yağmurlar fırtına ile beraber 
devam etmiştir. Bazı evlerin dıvarları 
yıkılmı~, tehlikeli evlerde belediyece 
yıktırılmıştır. 

Çek Nafıa Nazırı 
Istanbul 17 (Telefonla) - Çekoslovak 

Nafıa nazın yarın tayyare ile Londraya 
gidecektir. 

B. Celil Bayar 
Dahiliye Vekili Ş. Kaya 

Londra, 17 ( ö.R) - Jngiliz kabine
ıi bugün iki içtima yapmıştır. ikincisi 
lt&ll devam ediyor. 

Bu toplantılar B. Çemhcrlaynin bay 
Hltlerle mül&.kab hakkında vereceği iza
hab dinlemek ve bundan h!sıl olan ne
ticeleri müzakere etmek içindir. 

Şimdiki halde hu müzakereler hak
kında reamt bir haber olmadığı için bü
~n ınalOrnat tahminlerden ve faraziyc-
erden ibarettir. Fakat Bcrıtcsgaden mü

l&kabnda hangi noktalar üzerinde fikir 
teati e<lildiği hakkında bazı gazeteler if
taatta bulunmaktan geri kalmıyorlar. 

Buna nazaran B. Hitlcr 12 cylUlde 
NUremberadc alSylcdiği nutukta aöylcdi-
11 ıt'bl SUdetlerin bir plebisit vasıtaıiyle 
lı.endi mukadderatlarını tayin etmeleri 
llok~da ıarar ctmiftir. 1ngiltcrenin 
"aılyetine geJinc.e fU izahat Verilmektc
cffr, r 

B. Çemberlayn Alman - Çekoslovak 
llltillhnın eulh çerçiveai içinde hallini 
.. ınln etmek umindedir. Bunun için ıu 
t.ltılfte bulunmuftur ı 

<;ekoılovakyada lsvlçredcklne ben
'-' l>lr Kanton ılıteml ihdaa edilmeli ve 
bu nıemlcket doirudan dofruya kom
IU hWcUmetlertn teminatı altında bitaraf 
l:ıır hale ıokulmalıdır. En yakın komşu
ların hu temlnab aynca lngilter, Fransa 
~e lta)yanın ylikıck garantisiyle takviye 
edilmelidir. 

INGIL TERE VE SODETLER 
cDeyli Meyb gazetesinin baımuhar

rirlne glSre lngfllz baıvekill SUdet ahali
elnln kendi mukaddcratlannı bizzat ta
~ln •tmelcrine taraftar olmakla beraber 
l:ıu huıuıta derhal bir plebisit yapılma
•ını ve h8ylece ahalinin hangi tabiiyet 
~e rejiınl terc:lh edcce.ğlnln tayinini ıim
dililıt muvafık bulmamaktadır. 

HllLERIN ŞARTLARI 
Apl aazeteye göre B. Hitler plebisit 

,...ıma.ında IBTllr etmiı ve şu şartlan 
taarlh etmlıtir : 

Ahalialnln ytlzde «75:. t Almanyaya 
iltU..k talebinde bulunacak olan her Sa
det mıntalr.aıını Almanyaya ilhak olu
nacak Te yeni hudut beynelmilel bir 
lıcoıniıyon tarafından tcıbit edilecektir .. 
Eğer plebisit neticesinde her hangi bir 
Jrııntakada Almanya lehinde verilecek 
reyler yüzde 7~ ten aıağı olursa burala
" için huıus! bir rejim kararlaştırılacak
br, Yani hu mıntakalar bir kanton reji
hllnden latif ade etmek ıartiylc Çekoılo
"ak cUnıhurlyeti içinde kalabilecekler
dir. 

Hffl.ERIN PLANI 
B «l>eyll Ekıprcn gazetesine göre 
erıteagaden müzakerelerinin neticesi 

olan 'Ve B. Hitler tarafından da kabul 
ed'l 1 en Plan ııudur ~ 

l - Pleblait neticesinde ahalisinin 
~de •lllıl veya yüzde elliden fazlası 
lınanya lehinde rey verecek mıntaka-

lar Çekoslovakya tarafından Almanya
ya tcrkcdilcccktir. 

2 - Ahalisi arasında Almanların nis
bcti yüzde elliyi bulmamakla beraber 
mühim bir nisbct tcıkil eden mıntakalar 
için muhtariyet idaresine müstenit bir 
Kanton sistemi tesis edilecektir. 

3 - Çekoslovakyanın yeni hudutları 
Almanya, Macaristan, Romanya, Yu
goslavya ve Lehi.tan tarafından garanti 
edilecektir. 

4 - Çekoslovakyanın yeni hudutları 
hakkındaki bu teminata ilaveten Jngil
tere, Fransa ve ltalyada bir süper ga
ranti vereceklerdir. 

HAYRET UY ANDIRAN PLAN 

Paria. 17 (ö.R) - Çekoalomyada
ki Sildetlcr mcıcleainin halli için Bcrı· 

tesgadcn mülakatının neticeli olarak 
BB. Hitler ve Çcmherlayn arasında ha
zırlandığı söylenen plln hakkında bazı 

ln~liz gazetelerinin ifpah Parla eiyad 
mahafilindc hayret uyandırmaktan geri 

kalmamıştır. Bunlar gimdiki halde şu 
mülahazaları kaydediyorlar : Yeni banknotlar 

Eğer bu plan gerçekıe bu telkinler Ankara 16 (A.A) - Cümhuriyet mer-
hallında ilkl>nce Çekoılovak hük.ümeti- kez bankasının 15 ikinciteşrin 1937 ta

nin ne dii§ündüğünü ıormak icap eder. rihinden itibaren t.edavüle çıkarmaya 

Halbuki Çekoslovakyada timdiJti vazi- başladığı yeni harfli banknotlardan 15 
yet B. Bcncıle nazırlarını bu derece de- eyllıl 1938 tarihine kadar beş liralıklar
rin değişiklikleri reddctmeğc sevkcdcbi- dan 31,745,615, on lıralıldardan 17,304,590 
lir. 50 liralıklardan 20,'61,200, yUzliralıklar-

Filhakika Çekoslovak hükümetinin dan 17,730,000. 
Alman Süact partisinin f cahine karar YekQn: 87,241,405. Ceman seksen ye

vcrdiği dakikadan beri Haynlaynin ta- dl milyon iki yUi kırk bir bin dört yüz 

f beş lira tedavüle çıkarılmış ve mukabi-
ra tarlan arasında geniı bir ayrışma ha-

linde eski harfli banknotlardan ayni 
rcketi kendini göstermektedir. Bir çok 
Südct Alman f8hıiyctlcn tarafmdan aha- miktar tedavülden kaldırılml§tır 

liyi ıükun ve itidale davet eden beyan
Şaraplık üzüm nameler neJrcdilmiştir . 

. Ahalisi muhtelit olan mmtakalarda mübayaası 
sültdn lam ve mutlaktır. Sillhlann Çe- Tekirdağ 16 (A.A) - Şarap fabri.kaSı 
koslovak otoritelerine teslimi normal Yapıncak üzUmilnlin kilosunu dört bu
,ek.ilde yapıl~a~.tadır. Bun~~ neticesi 1 çult kurıı§8, kara UztimU dört kuruşa al
olarak Prag hukumct mahafüı vaziyeti mağa bqlanu~tır. Bağcılar bu fiatten 
bir derece nikbinlikle telakki ediyorlar. memnundur . 

lstanbula geldiler ve Büyük Şefe 
tazimlerini arzettiler 

İstanbul, 17 (Hususi) - Başvekil bay Ce1al Bayar ve Dahiliye 
vekili, Parti Genel sekreteri B. Şükrü Kaya bugün on biri le.ırk geçe 
geldiler ve Haydarpdaşa garında hararetle karşılandılar, doğruca Dol
mahahçe sarayına giderek Atatürke tazimlerini bildirdiler. 

Ingiliz filosu 
Yarın Istanbul limanını 

ziyaret~ gelecek 
1stanbul, 17 (Hususi) - lngilterenin Akdeniz filosuna mensup 

on bin tonluk bir kruvazörle 1850 tonluk iki muhriptcn mürekkep bit 
filo pazartesi günü limanımıza gelecek ve burada dört gün kalacak· 
lardır. 

--~------------------------------------

Filo amiralı ve subayları önümüzdeki salı günü Taksimdeki Cüm· 
huriyet &bideaine çelenk koyacaklardır. Vali ve be1ediye reisi B. Mu· 
hittin Üstündağ tarafından §ereflcrine bir ziyafet verilecektir. 

Kuvvet istimal edilirse .. Orta okul ve liselerde 
havacılık dersleri ~-------------------~----~~-~ ~----~---------------~ 

Bir harp patlıyacak ve lngiltere 
de bu harbe sürüklenecektir 

Ankara, 17 (Hususi) - Bu sene orta mektep ve Liselerde hafta
da bir gün havacılık dersi okutu1ması Maarif vekaletince muvafık 
görülmü§tÜr. Bu hususta ve yakında bir program hazır1anacaktır. 

Paris, 1 7 (A.A) - Pctit Parizicn ga
zetesi, Romadan ve Bcr1Jtcsgadenden 
aldıiı malOmata istinat ederek Hitlcrin 
Çekoslovakya hakkındaki projesini üç 
noktaya dayanarak izah ettiğini tahmin 
etmektedir. 

1 - Almanların ekseriyette bulundu
ğu mıntaka1arın plebisiti mütealdbcn Sü

dct belediye mslerintn kontrolü albnda 
serbest hükümlere tlbl tutulması. 

2 - Sildctlerlc Çeklerin kantık bu
lunduldan muhtelit kantonlarda Çekos
lovak cilmhuriyetinin çerçivesi içinde fe
deratif bir sistem ihdası. 

3 - Bir komisyon tarafından tahdit 
edilecek olan yeni Çekoslovak hudutla-

rının Almanyada dahil olmak Uzcre bco 
bilyük devlet tarafından zıman altına 

alınması. 

Epok gazetesi diyor ld ı 

Gözlerimizin Önündeki hakikate ıo· 
ğukkanlılıkla bakalım ı 

1 - Hitler, Südct memleketini fet
hetmek istiyor. 

2 - Çekler buna mlnf olmak istiyor• 
lar. 

3 - Bi:ı: Çckoslovakyanın mUttefiki
yiz. 

4 - İngilizler bizden 
diklerini söylemiyorlar. 

ayrılmak iste-

S - İtalyanlar ihtira:ıi kayıtlar der
meyan ediyorlar. 

F ranıızlann nihayet birlcıip kahra
manlık göstermenin zamanı geldiğini 
anlamaları için fazla bir ıcy söylcmeğe 
)Uzum yoktur. 

Övr gazetesinde Mme. T abouis §Öyle 
yazıyor : 

G~e geç va\1tl:.ondrada Söylendiği
ne göre Lord Runsiman Bene,tc.n p]cbi
aitl kabul etmediğine dair bir mektup 
gctirmittir. 

Ordrc gazetesi 9öyle diyor ı 
Eğer Führerin talepleri yapdan tah

minlere tevafuk ediyoraa hu taleplerin 

bir taraftan Fransa ile lngilterenin milli 
menfaatleriyle diğer taraftan orta Av
rupanın menfaatleriyle kabili telif oldu
ğunu kimse iddia edemez, 

Papulaire gazetesinde Lcon Blum fÖY
le yazıyor ı 

Hitlcr tarafından mcıclcnin eauında 
alınan vaziyet her ürlü uzlaıma fikrini 
uzaklaştıran ıon bir had mahiyetinde 
olabilir. Hitler bilhassa verdiği karardan 
doğacak neticeleri evvelden kabul etmiş 
gibi görünüyor, Fakat sulhperver millet
ler ne olursa olsun demiyorlar. Bu mil
letlerin adaiet yoliyle ıulhu kurtarmak 
yolundaki gayretlerini hiç bir §ey kır-

mamalıdır. 

Londra, 1 7 (A.A) - Bütün gazete
ler kuvvet istimali suretiyle meselenin 
halline teıebbüs edildiği takdird~ bir 
harp patlıyacağını ve lngihcrcnin de hu 
harbe aürüklcneceğini tahmin etmekte 
müttefiktirler. 

Taymis gazetesi ba~makıilesinde fÔY

- L --

Prag harp atmosferi 
Alman ve Macar hudutlarına Çek 
orduları mı sevkediliyor muş 

BAST ARAFI 1 INCl SAHiFEDE 
na tahrik Ye ihanet euçudur ve cezası en 

rinin neşriyatına göre Çekoslovakyam .. n 

Südet mıntakasında ağır bir \•aıiyct var

lngil tcre hükümetinin çifte hcdeH az on ecnc hapistir. Yine Alman gazete• dır. Binlerce Südetler her gün huduçlu 
tam bir aarabatlc taayyün etmittir. Adi- !erinin bildirdiiine söre Çek kuvvetleri geçerek Almanyaya sığınıyorlar. Bcrlin 
iane bir hal ıekli bulmak .. Fakat cebir Alman hududuna doiru ilerlemektedir Malf mahfclleri Çekoslovak kuronunun 
istimaline tctebbüı edildiii takdirCle ve Çek tayyarclerl Macar hududu üze· fena vaziyette olduğunu iddia ediyorlar. 
bütün kuvvetiyle buna mani olmağa ha- rinde uçmuşlardır. Çekler ecnebi dövizleri satın almak isti
xır bulunmak. Budapqte, 1 7 ( ö.R) - Macl\r ajan- yorlar. Fakat Prag piyasasında bu dö-

Manceıter Guardian, P1ehisitin Çe- ama göre Macar hükümcti Çekoslovak- vizlerin mikdarı azalmı~tır. Devlet tah· 
koslovakyanın mahvolması demek ol· yanın Macar hududunda askeri tahoi- vilatı mühim mikyasta sukut ettiğinden 
duiunu ve ÇckleTln kendilerini müda- datta bulunmasını ve bazı Çekoslovak devlet bankası müdahale mccburiyetin-

le y8%lyor : 

faa t d ki 11 d tayyarelerinin Macar arazisi üzerinde de kalıyormuş. e rne en topra arının c erin en 
gl"tme · h. b" _ _ı I uçmasını protesto etmı"ttı"r Bazı Südet m•rkezlerı"ndc h'u"ku'"metı"n 

sıne ıç ır zaman razı o amıya- · ~ 
caklarını Yazıyor. Prag, 17 (ö.R) - Çekoslovak hü- mÜ1&adesiylc silahlanan Çek komünist-

0 ·ı T kümeli Südet Alman partisinin bir sene lcri otokarlarla dolaşıyor ve Almanlara 
aı Y elgraf diyor ki ı 

H"tl müddetle faaliyetini menetmiştir. Bu su- karşı yapılmadık fCY bırakmıyorlarmı•I. 1 er taleplerini tef ıire mahal kal- '" 
mıyacak bir tekilde ve mliddet tayin retle partinin feshi bir senelik müddete JT AL YANLARA GöRE 
de k bil münhasırdır. Roma, 17 (ö.R) - Jtalyan gazete• e re · dirrniştir. Alman mahfelleri 

Ç b 1 KUWET DARBF.51 AKIM KALDI lcrinc Çekoslovakya vaziyeti hakkında em er aynin de hiç ıüphc bırakmıya-
k b Prag, 17 (ö.R) - öğleyin çıkan ıelcn haberler çok fenadır. Bunlara gÖ· 

ca ir lisanla Hitlerc meselenin halli B 
için kuv 1 • l d'ld'"'" akd' d I - gazeteler Südetlerin Puç (Kuvvet dar- re . Çemberlaynin seyahatinden doğan 

vct ıatıma e ı ıgı t ır e n- b ) bb'" .. Ü dil t....... .. .. 'ti b k ı 
il esi. t,.•c usun n ıuya ş ugunu ve umı er oşa çı mıtlır. ngı'lı"z başvckı·ıı 

g terenin de kuvvet istimal ederek mu- ..... . . 'h "ld' · 
kabel d .... . . ..... . . . Alman Südet partısıne nı ayet ven ığı- Londraya dönünce işler yeniden çatal-

e e cccgını tasnh cttıgıru ıtiraf et· . l ,_ d d" l H"k'' la•mıştır. mektedi 1 nl mcmnunıyct e Jı;ay e ıyor ar. u u- ,. 
Lo dr cr.

17 
(A ) Ç b l mete yakın dairelerce temin edildiğine Londra, 16 (AA) - Vard Pris 

n ra, .A - cm er ayn . D ı M l saat 2 1 
26 

d . l göre bu puç çoktan ben hazırlanmıştı... ey i ey gazetesinde yazıyor : 
· e Bugıngham ıarayına ge • . ~ · • 1 z k mi .. v d h l k -:ı k b l Fakat harekete gcçılecegı arrada kıt a ar annıma alırsa Alman hükümcti ya-

... e er a ral tarafınoan a u ~---------------·--.--·mmg-------~"' 
MÜNİR NURETTİN 

edilmiştir. ve kadrolar arasında bir tereddüt bat kında Çek hükümctinc bir nota tevdi 
gösterdi. Yalnız bazı genç ve taassup· ederek Südctlerc karşı yapılmakta olan 
lan tahrik edilmiş tmsurlar müfrit hare- tecavlizlere devam edildiği takdirde Al-

Henı ayn ketlerde bulundularsa da bunları takip manyada sakin bir takım Çekleri tevkif 
eden olmadı. ve rehine olarnk muhafaza edeceği yo-

VE 

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

Masa angaje etmek için Fuar 

Türkiyenin çok sevimli ve çok kudretli aan'atklr
lan entemuyonal fuarımız terefine lzmire geldiler 

Bugün 
Saat 17,30 dan 19,30 a kadar 

FUAR gazinosu içinde 
son konserlerini vereceklerdir. 

Bilet ıabf yerleri: 
Fuar kiteıinde 
Fuar gazinosu müdüriyetinde 
ve methallerinde 

gazinosu müdüriyetine müracaat edilmelidir •.• 

KONSUMASYON MECBURi DEGILDIR. 
TELEFONı 2569 

.... ı-....... 2& ................................................... , 

0 
Yine ıurası kaydediliyor ki hüküme· lunda tehditte bulunacaktır. 

ftadan kayboldu tin bütün enerjik tedbirleri ancak va- SOKOLLAR HOKOMETE YARDIMCI 
_ BAŞT ARAFI t tNCt SAHtFEDE _ tanda~lann devleti idare edenlere kartı Prag, 16 (A.A) - 800 binden fazla 

emniyetini takviye etmek neticesini ver- Azası bulunan bir te~ekkül olan Sokol-
yetinin rnUdafaası hakkındaki kanunun mittir. )ar federasyonu merkezi bürosu Sokol-
1 ve iiçüncü maddelerine dayanmakta- ALMANLARlN JDDJALARI ların ihtiyaç hallinde emrine amade ol-
dır. ' 1-1 

Berlin, 17 (ö.R) - Alman gazetele- du~ arını hükümete bildirmiştir. 
B~~l7(~R)-~~n Nmn---------------------~--~---

D. N. B. aJanıı da B. Haynlaynin dün Almanların hücumları 
meçhul bir utikamete giderek kaybol-

K ı.zı sevmiş ve 
kaçırmış duiunu bildlrmiıtlr. Bu ıartlar dahilin

de Çekoslovak hükümetl • İstikbalde na
sıl karar V•recefi tahmin cdilemezM de
timdilik taaavvur edilen tavizlere ve 
bilhasaa memleketin parçalanmasını 'mu
hik göstermek üzere tasarlanan plebisi
te oldukça muhalif görünmektedir. 

Hülasa, bir taraftan Almanyanın iti
dali, di~cr taraftan Çekoslovak hükü
metinin soğukkanlılığı sayesinde vaziyet 
ıalah kcsbetmigtir. 

--0--

Kaçakçılıkla 
mücadele 

Ankara 16 (A.A) - Geçen bir hafta 
çinde gümrük muhafaza tcşkilA.tı 46 ka
~akçı, 1476 kilo gUmrUk kaçağı, 6 kilo 
nhlsar kaçağı, 5792 adet çakmak taşı, 
iO Türk lirası, 3 zinet altını, bir tilfenk, 
O mermi ile 39 kaçak~ı hayvanı ele ge

.;irmJştir. 

Pariı 17 (Ö.R) -Alman radyo gazete
leri Çekoelovakyaya karşı misli duyul

IDaml§ oJddette hücumlarına devam edi
yorlar Çekoslovakyada akla hayale sığ-

mıyacak vakalar, zulümler, katiller ve 
yağmakerJlkler haber veriliyor. 

xg llE!:Wt 

Ana 

Tepecik mahallesinde Beşaret ıoka
ğında oturan 18 yaılarında Ahmet İl· 
mindc bir delikanlı, bahçeler aokiında 
oturan 1 5 yaşındaki Bn. Haceri kaçır

mıı ve yakalanmı~tır. .... 
ve ilk 

Yusuf Riza Okulunda 

Yeni öğrenci kaydına 1 5 eylul ve derslere de 1 birinci teşrin tari-

l
hinden itibaren başlanacaktır. 

Kcste11i Caddesi No. 76 

i 

TELEFON : 2914 



SAYFAı 4 YENi ASIK 

ŞEYTAN P azarliksız satış kanunu !.f.~!!!.~! .. !'!..~~.~~!.'!..~: 
........................... 

VE KUMPANYASI 
1 Birinciteşrinde Kollektif ruh 

·yürürlüğe girecektir hastalıkları 
Büyük aşk ve macera romanı 

_ n.ı- _,. ı-ı. ı.. ...... .!~0= ·- kw• cllerioi .-. Kanunun tatbik şekli hakkındaki Ymn , Dr. sAUM AU 1>11.E.Md 
hialar ol!V'or ki ula yanılmaz. Ben emi- - .Şekerim .. dedi .. Ne e;'i . . dediği- kararnameyi av e neşredı•yoruz Adli tıbta içtimai delilikler, piSikoz takırtı ve şakırtılar l:iedil hedıeJİ 
nİla ki ),eni ölimden la.tar&ll lialaski- mİn elbet biT sebebi 'Vilr. Allah size yar- , n n sosiyal) 1 yahud (pisikoz kollektif), yani tamam.ile uzaklaşml§ sistem 

nm benim hakkımda bpkı benim kendi dım etmiş .. Sizi ona karşı sürüklemek- kiUevt ruh hastalıkları adı ile eskiden ları demek olup, ne (step) ~ 
hakkında dütöacliiümüh" edi,.ar. Uzun 1aı klU"tUmlO.. t>azalhb.z enbt mecburiyeti halckın-ıalmak suretiyle hyfiyeti bir karara bağ- beri mUhim bir bahis vardır. Beşeriy~ de (cazband) den.ilen musi,kiniJI, 
<lalrikeler karıı karşıya geldik.. Ve uzuo - Fakat benim hayatta en büyük daki hnunnan tatbik tcklini gösterir Jar. tin tarihinde bu türlü hastalıklar sık sık ve musikinin asab ve bilnyeyl 
uma aükk ettik. Bu sükutun çok derin.. emelim bir gün onu 'bulma\. onu gör- kararname Dir hirirır::i~lria 19 38 tarilıin-l Madde s _ a) :Birinci maddede ya- görülm~ adeta ardı arası kesilmeden rici ve nemalandırıcı, iman1 
çOk laıvvetli bir mlnaaı T&J'dı. Ve eğer mek.tir. den itıôerea yüriirlüğe girecektir. Di- zılı ewa vo maddelerle ayni maddede temadi edegelmiştir. Bu kollektif ruh rile hiç bir münasebetleri yo1ctld'• 
bu saatte Etyen Şovcl burada herürn ya- - Böy1e dü~nmeyin ıte ... onu unu- ğcr ta.raftan Ekonomi 'bakaıtlığı bu h-1 bahsi geçen dükkan ve mağazalarda sa- hastalıkları içti.mal nazariyelerden do- kollektif deliliklerin (koşu ele 
nımda bulunmıyona bunun sebebi onun tım artık.. ~- tatbikini ~en bir ıiuh- tıl~n sair rnevada fiati gösterir etiket ğar. Bu hastalıkların bidayetinde has- formasında ne kaclar hayata ınud 
bana biganeliiinde deiil, l»e!ki benimle - Bu. .. imkansız.. .name ,1ııazm~. •tzaluıatııe karanıa- konur. talık oldukları hlç anlaşılııiaz. Ekseriya celer doğurdu~u meydancl.adır. '1/ 
his ortakli:a ~c:-iı k..lu-.mdan - Bugün için böyle düıünebilirsiniz. menio be, . --~11 tatbik ~i Bu etikeller, malın mahiyetine ve ti- ?Mdent bir düşünce içtimat bir zaruret S - 6 yUz kilomırtre sllr'at temm1' 
benim kendisine brfl O!an h;.lerimi bil- Ne,enizıe devam ediniz. Y-.ayınız. Sa- esaslı bir şekilde göstermektedir. cari usul ve adetlere göre, malın veya gibi gözükür: Faydalı ve sıhhi bir sistem için bu asrın doğurduğu (o=~ 
mediğiodendir. natınızda parlayma. Etrafınızda pervane bahname önünrniizdeki pnlude Eko- ayni fiatteki mal gruplarının üzerine ': .hedm iyılikten ibaret olan bir icad canavarlıklarını ve bunlan "MI. 

Genç kız, göz ya§lanru saklamalı:: ister gibi dolaşanlara surat etmeyiniz. Göre- nomi bakanı tamhadan aıildik edilecek konmak, bunlara her hangi bir bağla gıbı zuhur eder. Bidayette içtimaiyatın şahid oldu~uz kazalann d f 
gila.i ı...aı &W.. eidi. celaioiz ki çabuk u.nuu.cabuaaz. "ft aliaka.b ~tebliğ ohmacaktu. ;.ptedilmek, asılmak, bir sopay~. sehpa- le~e kurulmu, olan bir içtimai siste- d\işünürsek Romalıların kıncı~ 

Tatiuıo. clalıı.. annh -.e daLa bııdı- Loraıu i9yan etti. EkoDOIDİ beltaıd~ı. yardıunazda ita- ya tablmak gibi ınıretlcrle kullandır. mın tatb~tı ilerl~çe ifrata vanldı- rışlan, için söz söy1emeğe acaba J. 
neı bir sesle: - Hayır .. hayır .. Hem niçin ba~ıa nuni meuıatla ilk defa tatbikine seçi- Ancak. etiketlerin mü,teTileree - ·ce ğından zaman ile mazarrat görmeğe b~ mız olur mu? .. Bu kadar itidali;,/, 

- Hem bot .,yere üziilü,.or hem de böyle söyliyorSWluz2 lecek olau pazarlıksız aabf işinin muvaf· göriilchit~e\: ve hangi mala aitse :na larız; çünkü o faydalı ihtira (pisfkoz) den mekanik icad sistemlerinin 

yanlı§ yoldaa yüriiyonunaz.. dedi. Ha- - Çüakü iliz dlllaa Le.üz pek genç· fak bi.r .urette yürümesirü temin için taalluku urahade belli olacak suretbe fekil alır. _ Y~ için hiç bir faydası yOktuı';~ 
yali bıra1iınız da biraz hakikate geliniz. siniz. Saadete. hakikaten hiyıksınız. Şim- yeni bazı kararlar almak tasavvurunda- konması lazımdır. .of M~ kamav ~ir deliliktir, koşulanna 'benzemez, yümre ya-~J 

Lorana .IA"ıa içini çe1'ti. at bir kapristen \talka birşcy olmıyan dır. Bu tasaVV1!Ylar arasmda İstanbul ve h) :Esuen i.izerinde fiati yazılmq ola- kadınJ.arı maymun yapan bazı tuvaletler ben:zemez. tnsarilar araruıdald ~d 
- Hııkl1tat !DL .. HeYfıat .. Bu haki- btı hisse kendinizi k'aphracak oluqıınız lzmitde alibh tüccar ve ~. k;,nfe-- rak hpala hp veya ambala'lar içinde bir deliliktir. (cuhis.me) denilen a~yih met yanşlan gene bir deliliktir;~ 

bt dediğiniz 'ne 'kadar uzak .. Ah .. h- çok acı neticelerle kuşıla~raınız. , ranıslaT verilmesi ve kanunun ne ~de atışa arzedilen (tkiler. tütü: paketleri ~tın aldığı şetcmer hirdelililrtit. Spor- b~r "\'a~t~e bU oto~~üd1~ ~ 
bil olsa da birbirimizi bir kerrecik olsun .. B~ son sözler Konteşin duda1danndan tatbik edileceğinin ve ne .maka~• ka-ıillı. gibi) mallar üzerine ayrıca det da ileti varmak, genç ~arı verem rıle kabılı kıyas degıldır .. ~~ tUrHf 
gSrebit.U.. o bc!.a:r. k\ıvvetli bi~ ka~elfe s;ıkmi~ bul ed;lmif old~mna anlablmaaı da kouulmaaı mecburi değildir. edecek derecede her türlü spora gözü rekor1an hava~a olursa bır maball 

Kontea ~adağı ve isı-:diği zamanın ki genç'rıibc:m h~yret etti'hem de kork· vardır. Yurdun çok mühim dert1erinden c) Mahraht maddelerini eatan dülc- kapalı sevkebnek, bugün -dünyayı sar- dır. _.Fa~at karad~ talb~h ~~, 
a-eldiiini anlamlftl. .. tu. bmaine cevap verecdc olan bu hrama- kan ve depolarda. bu mallann fiatleri ~ olan (ste_p)A (rumba) gibi danslar tehlıkelı olan bu otomobıl de1ı1ı!J. 

- Etyco Şovelin ıirodi nerede oldu- - .Qalta açık olun .. lzah «;din.. meyi ehemmiyetine binaen aynı;n ne~re- bir leTlıaya yazılarak, bu levl}a dük.kan blda~e.tte ço~ faydalı olan bir ,feyin te- hoş görülür? İçtimai de~li~er ~ 
iunu l:ıibniyor ~uz. •.• dedi. ~ 'bkdec:li. • diyoruz : veya deponun m~lerce iyi görülebi- recldmnden i.buetürJer. hayrette bırakan tali deh1ik sıste!ll ~ 

Lorana cevap verdiı ." - Gözleriniz kapalı hareket etmeyin Madde J - Ankara. lstanhul Ye lz- !ecek bir tarafına asdu. Bu levlıadan Adli tıbta bir de (pisikoz salgını) de- çı~~a sebep olurlar. _Y?'!t~ ~ 
- Hayır.. matmazel karanlıkta ve esrar içinde bir mir §ehirleri belediye hudutları içinde, maada, mallar ü~erine ayrıca etiket kon- nilen bir şey daha vardır. Bu da kitleri s:.ttıgım (cazhand) 

1 
musiki diye ;.J) 

- o· zamandanberi bir ·a.ı.a onu adam Jcar .. mıza -L.yor. Bu adam kim- ••ag~ıda yazılı 1mlifd-1erin "'erakende ..:_ . d" bir ruh h-~ı,~ b d A b" . ti A bül eden Avrupalıların ve~ ... " • ,. ...-.• ..,.. E;ı .... •• mapı caız ır. =•A ö'• u a sarı ır ıç maı . . • ·. fi': 
görmediniz mi} dir} Sizin ile onun arası~da nasıl bir caretinde, 3489 "DtHftaralı kanunla işbu d) Birinci maddede yazılı yiyecek ve afettir. Mesela Kurunuvüstaôa · görülen nn bmm alaturka musılôyi b~ 

JW Hyu.. uçurum vardır, bunlan düıünün, m~ha- karamame 1'üldinllerine teyfiblı, J>aiar: içecek iuaddderi satan dükkanİarda. ay- (miati~ ~hır, bunlann süpürün- an~ayama~alan. acaba. ~en~!:'""] 
,- Oıiu yanU;tıza dlvet. etmek ve ya- keme. edin. lıksız satış mecburidw : ni zamanda, dükkanda istihlak edilmek tüsü 'Olaıi ve henüz yirmi sene evvel meden1 kıtlelenn bu ılU a~ 

hut İJ:a)>. ederse onun yanma gitmek içfn - '.Aman yarabbi!.. 1) Kesilmit kasaplılc hay,:an etleri ve üzere satış yap1ldığı takdirde, bu suret- yakadan attıtimız (teldcecilik) ve (ı.1- ikisi de (kontaminasyon soSiyll) 
hiç bi:r ;..ı.etiniz falan yok mu) - Valenberge olduğu a-ibi size de sakatlan, lümes ha)'TUU etleri (Pitıne- le •yapılan aatışlarm fiatleri bir levhaya kirler) bunun daha azgını olan orta za- içtimat sirayetleroen doğmadı~ 

- Hayır.. bu adam bugün içinde bulunduğu mu- miş), her nevi sucuk ve pastırmalaı. yazılarak bu levha satış yerinin müşteri· manlardaki (Croisades) lar her türlü ~b~~r~an bir lÇtimat aef~ 
Tat.iane derin bir Defe. aldL hitin fevkinde btt taluıil Te görgii tesirini 2) Taze yumurta, süt, yoğurt; tereya.. lerce iyi görülebilecek bir tarafına asılır. dlı:ı muharebeJeri ve saire gibi ki, bu şey- e yanı · e aıt ne varsa onu ~ 
Senld üzerinden •iır bir yu1i: kalkmı~ bırektt. Muhakkak ki O, bu mut.itin ada- ğı Ve sadeyağ, kaymak ve peynirler 'Ve Bunlar haricinde kalan aatı .. 1atda ma- lel' aslında hastalık. ouF·:ı..,._,:ı L..' ~- mek, bu da bir deliliktir. ~u ild '"-:J " "'6""ııuan uctŞ~a "kisi· d ı. • b"l · -'- 1 b" iJllll", 

gibi oldu. mı değil. Şu halde onu buraya, bu insan- bualan satan dükUnla-rda satılan diğer la etiket koymak mecburiyeti bakidir. söylediğimiz isikoz.larlıi hnştıimamak nun 
1 

e 'Utr 
1 gı mu.usu Ü ır 

Adeta sevindi. Gayri ihtiyari: ların arasına hangi karanlık sebep sevk- maddeler. e) Fiat ve ~vaafın ağaç, lcarto~ veya icabeder. B!un için bu sonunculara değildir. İkisi de içtima! görüş ve 
- Ne eyi. ne eyi.. etti} Onun içine bürüttüğü bu esrar ne 3) Kapalı ka~r içinde sahlan her maden gibi maddelerden yapılmış ral- (pisikoz salgııiı) dijoruz. Bunlar aSlında deliletleri demek olup, insanlar 
l>İY• söylendi. gibi bir namussuzluğu örtüyor~ neden nevi metnba ve maden -tlulan. kam ve harflerle de beyanı caizdir. ve b<lflaııgıCUlda 7.ate.n, tabiaten hast - galatıhis ve görenelt öenilen ~ 
LORas ba sözler üzerine onu hayretle hakiki l..iiviyetini gizliyor} Niçin tanın- ~) Y-. sebze ve meyvMar, ö.inlan Madde 6 _ Etiketlerin murabba, I kt a dana getirdiği acılar ve mudh" 

aüzdil. mamak istiyor}. Bunları hı·,. hı"ç mı· dil- satan d .. kk• la d tıl . dd 1 ·ı .. il d b ı Vı=~~ . . . . . haddi hesabı olmayaca~tır. Ha~ 
:w u an r a sa an aaır ma e er. mustatı . muse es veya aire gi i mun- a~.~ ~t .sıstemlenn terccklisile lerin mikdan "tıbmsini tayin e~ 

- Nasıl} ... Neden eYl olsun.. ~iniz} S) Hu oeri ~k91ife -.ıaddeleri ve J tazam bir §ekil de kesilmiş olması la- ~ura ~en ~elililder bU salgınlardan kUmetlere düşer. KOllelttif deli 
Diye sordu. Der'hal kenaini toplıyan -BiTMEDi- balı:kal dukkan ve mağazalannda aatt§&lzımdır. .. . _ ı~. ~ edilemez. Şu kadar k.\; asıl sebebi (görenek) oldüğunclan 

- as an.edilen sair maddeler. • Bunlann, muşterılerce görülmcie ki- bahsinde bulunduğumuz kollektif deli- dalı" (. .. t~) •1 l B-&Sa 
r".ransı• Ba.cvekı·ı,· ve I Ankara beledı·ye 6) l.M_Lr:_ı :at madd-ı· ola'rak od fa .. k b'• . .;.-:Lı··ı: 1 •L lik1 • Lı- l gene goreneK 1 e o ur. u~ r İ M r man UK .Nıden ~ k~mÜfÜ, • U~, .. ye~ ea~e • U;yua. Uıde O ması, eti&.et .erm. evveliyatı ~ bir Vakitte bir mat icadJan kollamak ve halkı a 

Hariciye nazırı sec, imi hazırlığı . - ik k b ·L r . lınyıt, ı' uzerındekı fıat rakkamlarının ve bu ka- rihı.n hastalığı değildir. kurtarmak yalım; 1iüldlmetlerin 
antrasıt, som o ve rı&.et et. ramameye göre yazı1ması· mecburi olan 1zah edeyim· (D. ) ( · ik") · "bet l . • . . 

L d d B 
A ]) H . ._, · ans ' musı ı eı te erı dahilınae değıldir Bu litıSust' on ra a u sene .. a a er nev~ na~ ayakkabılar ve hallerde evsafa mütea11ik kelimelerin gayet faydalı be~riyetin nemasına hl c milli "çtim 1 .: le d 

BI C:.TARAFI 1 iNCi SAHiFEDE UÇ Z ~yakkabıcı' ~ukknnlannda Atılan sairf okuna1dı, m~ntaiam, kafi büyüklükte, dim şeylerdir. Fakat şahidi olduğumu~ ::ııdır. ve 1 a muessese r e 

b h -L fazla olacak 8.Zll' eş)'L 1 başka ra.lc.kam Ve kelimelere iltibasa re ~rupa u ranının da.na ziyade ve- 8) Her nevi hazır fapkalar ve şap- mahal vemıiyecek surette --1-.. olm• 
bmet kembetmeai ihtimaline kar11 Ame- ;ycıw.auu., 

Ankara - Belediye ı"ntihabı ı'çı·n ası ka_cı dükkan Ye ma~azal6-da -tılan ı- •artbr. ÇUKUROVADA ıika bazı ekonomile ve mali tedbirler al· - .., .,..... ,..... - n 

llllfbr. Fakat umumi efkin kufkulandı- lan defter indirilmiştir .. Defterlere birisi au lulztr eş)'L • Etiketlere fiat; lira, kuruş para ke-
ıdilecelc hiç bir askeri tcdbiTe teve.ül Hamamönünde ):>iri de Çankayada olmı& 9) Her nevi hazır ~lbieİeleT . ve hazır limcleri veya T.L Kt. Pr . . rermzleriyfe 

elbiseci dükkan ve mağazalarlbda ·satı- birlikte yazılır. 
edilmemi~. B. R~veltin riyueti a). üzere, listede .isimleri bulunmadığı için 
tında nazırlar ilci A&t süren bir konfe- iki itiraz vaki olmuştur. Mutcrizlerfn lan sair her ;nevi haz.ar qya. . Maılde ] •) Sütten mamul yağların p k . h ı 

10) Her nevi manifatura qya ve fiat etiketlerine, eritilmem;• ya~ar ıçı· ·n amu ma S •• h kk 11' 
ranata bulunmOflardll'. Çıkarken beya- müracaatleri varit görülerek. derhal icabı .,.. gı u u a 1 maddderi ve manifaturacı mağazaların- <tereyağı> ve eritilmi• .... ~ıar u.; ... ua-
ınatta bulunmamışlardır. Yalntt B. Nor· yapılmıştır. .,.. ,,-gaa •y-

da satılan sair eşya. . . - deyağ> kelimeleri ilave olunur. d 
man Oavia gazetecilere demiştir ki : B. intihabat 1 teşrinievvelde bıı .. lıyacak 11 ) H · L I k B "..J 1 t h • I r~L-.1 ı_ -s er nevı &.UIU8§ ar Ye umaşı;t UDaan başka, mer'i kalan ve nizam- a yapı a ~,-.aynin .eyah.ati niç fiipheaiz va- ve bir hafta süreocektir. c::imdiye kadar ~ J -- _ı J • (T · J n a mın er 

t$ magaza anrn:ıa satı an aaır eşya erzı· ı ar mucibince menedilmemi. olan boya-
him ibtiUtlann önünü almııtır. Anka b ı -..,. ra e ediye meclisinde 34 aza bu- lerin, kendi dijklcanlannda di)cilmek lar vasıtasiyle ta.bit rengi değiştirilıni~ 

lurunaktaydı. Fakat son senelerde A -- üzere bul d d ,_I t _ı..:. t~ı.ı · -~ı .!J__ A ·.l--- -"' 

Su, L. • • d .na un ur U&. an ve e9Ull e na. en Y~ann CU&..CtİDe cBoyalı> hnftnıl- . .nwu.wl 16 (Hususi) Adana gazete- a·· ükl"-u 1 kl .. ,,, 
fi ıçın ua günü karada artan nüfusun tabii ve kanunı· ktun.a•lar ve elbise malı:e . ha "ç) ma d·ı . J__ ba. ı . ç kur - uş ug a ıcı yo ugu ve aynı ~ ~ v . . mesı n st mene ı memıt oum ne ti ve sair en u ova çiftçisinin vaziyeti hak- da yağmunm erken· bqlamasile Ff'. 

Londra 16 (A.A) - Kanterburi baş bir neticesi olarak bu intihapta aza ade- . 12) ~er nevı tuhafıye CO'llSI ve tuh~· hayvani yağlar ve yabancı maddelerle kında uzun boylıi neşriyat yapıyorlar. v berb t tm . b .. d de K. 
piskoposu dün akşam kilise mensupları- di 37 ye çıknrılm.ıştır. Yeni seçimde 37 fıye magazalarııı~ satı~ arzedileo saır 

1 
ıtarıtdc yağlann etiketine cKanfıb. içi- cYenf Ad.ana> guetesi bu vaziyeti şöyle rüşüklü~ e he:S::eıca:U:: ~~ 

na hitaben neşretmiş olduğu tahriri asil aza ve 37 yedek aza olmak üzere ~ya ve maddeler. ne - tuzdan başka - yabancı hiç bir mad· anlatıyor: .. v .. v . .. ~ 
bir emirnamede 18 ilk teşrin günü sulh 74 kişi seçilecektir. 1 ~) 1!er nevi halı ve kilimler ve halı- de lcanştınlmamq olan aaf yağlann eti- iki ay evvel pamuk fidanlarının gös- bog~~de kalacagma hiç ~uphe '7._ 
için dua edilecek milli gün ilan etmeJ...'ie-- --=- cı dukkanlarında satılan sair eşya. ketine de cHalin kelimeleri ilave edi- terdiği düzgünlüğe göre mahsüllerin be- m~lıdir. Mem~ekete her sene top I 
dir. Serbest kiliselerde 'katolik kiliseleri 14) T uriıtik eşya satan antikacı dük-ı lir. reketli lacağa b v. k etli nulyonlarca lira çıkararak altınlB'~ 

/ı b k l kt l 
o en.zeyecegme uvv .. · . 

Anglikan camiasının dualarına iştirak ç a an ı a açı an kan ve _mağazalarında sahşa arzedilen Boyalı ve karışık yağların satılmam kautler verdi ve bu itibarla da herkes ~an ve yapan ç~ haline . I 
ooecekJerd.ir. mu sabaha imtihanı her ncvı qya Ve maddelCT. •· .. mevnediJmiş olan mahallerde bilumum istikbalinden ümitli bulunuyor Ve buna lığına el d':~~ Vt>.,.Onun. d~" 
Çekoslovakya kabi... ~ad·d· e ~ - lş~u kararname hukum.- yagların etiketleri üzerine nev'ine göre güvenerek de teşkilatını takviye etti. manını uşunmek gilnl_erınde o -:JI 

iç ba'k.anhk, muhtelif dairelerdeki 1 d k,__ - d b __ ,_ T muzu unutmam 1 B tar ftan '· en, u ~an, magaza, epo ci i sauıt « ereyağıt veya cSadeyağt yazılmakla Tarlasını bu iman hızıyle makinelere • . a '.yı_z;. ır a . ~ 
nesinde ihtilaf yoktur münhallcr için bir müsabaka imtihanı satış yerlerinde yaptlan perakende aa- iktifa olunur ve bu adlar, içine_ tuz ha· verdi, nadasını yaptı. Toprağını karıstır- Vekaletı bereketsı~ligın sebepl~...,.i 

Prag 16 (A.A) - Selahiyettar maha- açmıştır. imtihanlara ginniş bulwuın 25 tıltara tat~ -~lunur. ~a ~azılı .. - riç olarak - ya.hancı hiç bir madde ka- dı. Gelecek senenin ekim .sahasını ~ır- tırm~ı ve. bundaki. kusurun~ 
fil Çekoslovak kabinesi erkAnı arasında gençten yalnız altısının muvaffak olduğu taşlar bu hukumlere ti.hı değildır : nştınlmamış olan saf yağ, ifade eder. tadı.Bütün bu işleri idrak edeceği pamuk ~ldugunu ınoelemeli ve _bu ~:n4 ~:I, 
~htilMlar mevcut olduğuna dair dolaşan dün belli olmuştur. Muvaffak olan genç- a ·Seyyar aatıdalc (Sokak veya rney- b) Zeytinden elde edilip te, içine sa- mahsulünün bereketine ve değer fiatle ~ID:emeye ga~et etmelı, ~~~r "',;!"1 
şayiaları bilhassa iki nazırın istila etmek ler münhallere tayin olunacaklardır. danlarda durularak veya dolaıdarak ya- ir bilUınum nebati Ye gayri nebati yağlar satılmasına bağlı ümitlerle başardı ıktisat vek~leti pamuk feflıgı ÇO~ ~ 
tasavvurunda bulunmakta oldu klan su- -=-- pılan aatıtlar.) kal'lftırılmamış olan yemeklik zeytinyağ- Diğer taraftan ticaret odasında ~esml harekete geçerek fiatlar ~~~~:ı, / 
retindeki haberleri kat'i olarak tekzip et- İsfanbulde c - Müstahsillerin mallannı seyyar lar~nın etiketine cHalis 'zeytinyağu. aaiı tahmin vesikalarile teyit etti ve mahsu- t~rm~ıı;lı ve .b~ t~· f 
meldedir açılacak aurette ııatmaları. yaglarla karıştınlnıq olan yemeklik zey• lüıı 200 bin balyayı bulacağını neşretti. çıyi • • • çareSiDi ~ ~ 

Bu mahafil nazırlar meclisinin dü~ii ilf aİ_ye kur&U c - Muayyen veya gayri muayyen tinyağlannın etiketine ckarışalc zeytinya· Bütün bu görii~ ve tahminler çok parla:k ku.rova ~çok çalışır, tabıatls ~ 
içtimaı esnasında bütün kararların itti- günlerde eokak veya meydanlarda · ku- in kelimeleri yazılır. ve ümitli yürüdü ve bu ümidin verdiği dele eder. Bır karış toprağı bot "":..ti 
f le il 'tti.ha ~=•-=~ ld • h Bu sene, Istanbulda açılacak olan. itfa- ~-' _,_.__,_-' y . . .. mu. Gece ve gündüz durmaz ..,Jr,,, a e ı z ~"'i o ugunu e emmi- rwan pazar yeiaCTİuae - diillln ve ına- emekJık karışık zeytıny•aı ...... me· neşeden doian gayret Çukurovanın ha- adamiard 't-' 
__.1 .:. k (l l iye .kursuna Anadolu vilayetlerinden de - .... ır A 
,or:we ay ey emektedir ğazalar baricinde .. yapılan · perakende nedilmit olan mahallerde yemeklik zey· yırlı hizmetkarlarını bütün heyecanlle En .inin· timsalidir B •. . ~ 
v. l d k itfaiye amir ve neferi alınacaktır. Alına- --ı t" ·ı k 'şl tti e!] . ütün ı .1 ugos av va a mar ın ~ar. ınyag arının eti etleri üzerine (Zeytin- 1 e . da limit yüklüdür B" ~ 

rı·yalı ~~ 2~m~= :~~: ~;:~;~= Madde 3 -Ayni zamanda hem top- :~ğı> yaz'.lmakJa !ktifa olunur ve bu ad Vaktaki mahs~l yetişti, .. ~~lanmağa ümit hazinelerine ·nu::. ~ l/IJ 
Tı tan (veya yan toptan) ve hem de pe- ıçıne zeytın tanesınden elde edilen yağ- başlandı. Evvelkı bereket umıdi de suya --L'u • • ,.,___ lan . k~~ 

Belit! d 16 (ö R) y 1 k ' birinci teşrinde açılacak 9 ay devam e<le- ra'- d .._ dük._. w d . h h d" t·· Al · 1 hminl · :ıcuuoı ~çın ,uu.mı o ımanı ~ra . - ugos avens 1 &.en e aa._ yapan K:&n ve magaza- an gayrı er angi bir yağ karıştml· UŞ _u. . ınan net.ıce er ta enn yan-ı Cümh" un"yet hU'-"--.c-=-=-
k .. · · ~ d cektir. Anadoludaki belediyelerden bu ı _ı_ d 1 1 1 . .AUIUC'\,&Jıuuu urının ögren iğine göre Yugoslavva ar, J>Cnl.K.en e salJJ an için bu karama- mamış olan halis zeytinyağlarını ifade lŞ ıgı~~ ıs~~t. e~~." .. . d~n bir vazifedir. 
milli bankası bir müddet için A~n kursa amir ve nefer gönde.rmek isti~en- me hükümlerine tabidirler. · eder. Gıda maddesi olmaktan başlta au- Bugun JŞtildıgıne gor.e tıcaret odası 
markının Pi.yasasını 14 dinar olarak mu- ler 25 eylule kadar lstanbul beledıye- Ancak t"" ft k . d" d"'k ti . . l d 1 1c tah . 1 dah b . _,. ~ . uccar ve esna n en ı u e e ıstıma e i me üzere satılan zey· mın memur arını ve a u ışe cua- u / flP,. 
hafaza ctmcğe karar vcrmiilir. Milll ban- sine müracaat edecekle'l'dir. kii.nlarında r,.tılma!c üzere yukarıdal: ·nyağlan etiketine hangi istimale mah- kalı zevatı toplayarak tahmin derecesi- na yat UCUZ Uğ0 ı.' 
kanın piyasadan mark satın alllınlasının fıkrada yazılı mağanlardan yapacakla us olduğu yazılır. nin esaslı bir rakkama bağlanması üze- temini hakkınJdffl 
ve bir markın fiatıru 14 dinar olarak mu- Trabzonda AtalÜT k rı miibayaat perakende sayılmaz. c) Yağlı tanelerden elde ediTen Y&i- rinde incelemeler yapmağa mecburiyet 
hafaza etmesinin sebebi ihracatı himave Madde 4 - Bu kararname tatbikat ınn etiketlerine, fiatten başka, cSusam hissetmiştir. Son alınan netice ve karar rapor ~ 
etmektir. - gÜ nÜ bakımından, toptancı yarı toptancı, pe ağı> cPamulc. yağı>, chaşha, yağı> ilh. (30) bin balya klC'Vland ve o kadar da Yurdumuzdaki hayat ucuzluiıS ~ 
Bir yalan haber daha Trabzon 16 (A.A) -Ata.türkün Trab- ra.kendeci, .eyyar satıcı ve pazar yeri sa ibi cinsleri de yazılır. yerli pamuğu mikdarındadır. tetkik ederek bir rapor verroele ~ 

ilk ak b tığ ld .. ·· li h tıcılannm vasıflarının ve birinci madde Vejetalin ve margarin yag"lan hak- Eg·er bu tahmin böyle çlkarsa Çukur- Ekonomı· bakanlır.ı tarafından ~ 
Prag 16 (A.A) - Selıihiyetlar maha- zona ay as mm yı onum ş~ - o 

d k 
de yazılı ticaret şubeleri ile etya ve ·ında da ayni hüküm caridir. ova toprağıyle uğraşanların zararı mil- Ingiliz mütahassısi Mczederik ,,.,,,.-J 

fil bir ecnebi menbaından gelen ve Di- rimiz e coş un tezahüraUa kutlandı. t"..i madde gruplarının tefrikinde tCTeddüı . d) Kapalı kaplar ve dam•cenalar yonları .aşar .. Toprağa döktüğü paranın tetkiklerini bitirmh: ve raporunu ., ~ 
ınitrofun Praga gelmiş olduğuna dair Vali bu vesile ile yapılan toplantıda h J ld -"""$ ' '., u o uğu takdirde, mahalli belediye ;ınde satılan memba sularının (Taşde- yarısı bıle elıne geçmez. lığa vermiştir. Ingiliz mütaha5S15 

olan haberi tekzip etmektedir. heyecanlı bir hitabe söv}<>mlctir • • 
'.I ......_ encümenı. ticaret odaııınıl.!....111i.!taJia~ı - SONU 8 iNCi SAHiFEDE - lıte bu bereketsizUp lllve olan fiat leketine avdet etmiştir. 
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Kim bu bayan! 
, Yol da arkadaıı ile beraber giderken 
t>iı kadınla adamlaıtı. 

Arkadaşı eordu: 

-- ··-- - .:u::z:e. D----- - -~ 
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SAYFA: S 

Acemi gazeteci 

il.zere gauteye yeni giren çok genç ve 
çok tecrilbesiz muharrire tenblh etm.l§t:h 1 ş 

ti • '' a 
- Kim bu bayan) 
- Sorma azizim •orma .. Hayatımda 

1 
Yazı mildiiril iatihbaratta çalıpnak 

~ .. mm .. mım .. :zız:llll .. :l!llBılimtlml'ııilmlllll.!lr.r.lrallall.ll• ...................................................................... ~Bizzat gözünüzle görmediğiniz ve-
... ya iki kere Ud dört eder derecesinde mu-

J:>u kadın kadar kimse canımı yakmadı. 
- Tuhaf teY·· Harikulade güzel de 

.~eğil .• 

Cüze! olsun olmasın ehemmiyeti yok 
'ki... Eline düştün mü hiç merhamet, in
.. f duymadan adeta beynimin içini oyu
yor. 

cE.line düştün mü > ne demek, 
çocuk değilsin ya... Şikayetçi olduğuna 

1 

IÖre •en de eline düşme .. 
- Olmıyor ki azizim.. Birkaç defa, 

evvelce verdiğim paranın da yanmasını 
IÖze alarak kaçayım, hiç gitmiyeyim de· 
diın. olmadı. Geceleri ıözümü kapa· 
ınadıın. Istıraptan kıvrandım. Çaresiz 
tekrar eline düıtüm. O da dediği gibi 
~nımı yakmakta devam ediyor. 

lnadçı adam! 
Kompartiman dopdolu idi. Yolcu boş 

bir yer gördil, fakat orada da bir şapka 
vardı. Oraya gitti, fakat .şapkasını yanı
başına koymuş olan yolcu hiç aldırış et

meyince: 
- L<ltfen, d.W, şapkayı alır mısınız? 
- Hayır! 
Ayakta kalan yolcu fena halde kızdı 

ve kontröl memurunu bularak onunla 
beraber ina~ı zatın yanına geldi. Bu 
sefer koutröl memuru hitap etti. 

- Liltfen şapkayı kaldırır mısınız? 
Yolcu yine aynı aksi cevabı verdi: 

- Hayır! 
- Şapkayı giyer ve yahut eşya yerine 

Bir /ngiliz n'/Jlıteai hakk•k oldutunu iddia ~ecelinls 
• h&dbelere dair bir haber yazarken blru 

. Bir JDJ.9YODer HiDd1atanda bir yerliyi ihtiyatlı bir lisan kullanınız. Meaeü şöyL 
liırlatiyan •tmete çahfıyordu. le 'lrl:.- tab' l · beli -ı- u. ___ _. 

A.Ui"" ır erı emeu.u. U1UJDUır: 
- öldükten IO!ll'a cennete lltmek iste- Habe ld ğ ·· Blldlrild'ğin 

1 
, r a ı unıza gore.. ı e 

Jnt!Z misin oğ um . ..Mt tddi edildiw · H n-evre... a gıne nazaran.. en ... 
Hintll dıayır> makamında batını sal- t 1 __ , d •- 'd ı ia1 ne eıu.ıp, ne e .cyı o unan şay ar 

ladı. cU.rnlesinden olarak ..• Kaydı ihtiyatla te-
Neden? Wdd edilmesi lhım bir habere göre ....• 

- Cennetin iyi bir yer olacağını zan- Bu tabirleri dikkatle not eden gen9 
netmiyoruın. Eğer olsaydı. İngiltere ora- muharrir ertesi günü §Öyle bir bavadil 
sını çoktan almış bulunurdu. getirdi: 

* cMeflıur avukat Ahmet Dilitutuk id-
Kadın.. dia ettitıne nazaran diln belediye dalre-

G kadın · ddetll bir tomobil ka- sinde evleıınıifUr Zevcesi bayan tkbal 
enç tı o ---ldı>h-· .. --l.! ı--...1--•_....ı ... ı Sırt" .... ü tı rdu ""- .-u.ı.ı ...... gore Ccmu> na.zır IUUAll Ab-

zası geçı..~.... u.~ ya yo . v~ 
bili rsind 

_,_ ___ ..:ı 1 ··ıu dullah pqanın kwdır. Merulmde kibar 
mo çe en ç~mauan evve, o P Ü •-- ,..J __ ,,_,__ blldiril b .....a. 

- Desene çıldırasıya !tıkım. 

- Kime} Sana aşktan hah.eden var 

korsunuz. Her halde kaldırmağa mec

bursunuz. 
- Mecbur değilim! 

"lmed'ğini" aııl ak ,.__ "-''- w m mwu. OIUU&MU'l en ir ~-o ı am u.n:re yuı;une ayna ,_1 __ 
1 

b 1 lard ,.......,.~,,.. ı.. __ 
Yamyamlar adasına dü~en kazazede: . ~er u unmUf ır. ~ &e.11U9 
- Heeeey ... Buralarda bir hammal yok mu? tuttular ... Genç kadın .hemen yanındaki dUtfuı hediyesi olarak incilerden mU-ini) 

- Peki demindenberi kimden bah· 
1ediyor•un) Geçen kadına işık değil 
nıiain> 

- Ne münasebet yahu ... O kadın be· 
nina dif doktorum. iki aydır dişlerimi te· 
davi ediyor. 

-*
Kılıbık değil mi? 

- Bay Safder için kılıbık diyorlar. 
Aına tahmin ettitiniz kadar da değil ca
llun. Ben diln gece onun kamına çıkış
tıtın] işittim. 

- Evet.., Fakat neye çıkışıyordu bi
liyor musunuz? Biltiln gUn ter dökerek 
~ti tahtaya, karuı cigaruını dllştlr
iOtü için bağınyordu. 

-Neden? 
- ÇünkU şapka benim değil, biraz iş 

için dışarıya çıkan bir yolcunun! 

- Y cığmurlu havcılcırda bahçemi ev
cin aula11onım .• 

--~~~~-~~~-------~-~~~~----- ~~~~~~~~~p~·~~~~~ Mahir berber v L sunu ve ponponunu çıkardı. Ve yüzUnU danlık lMdlye ..ıı1-ı-tır. 
nOrRU Ve zatar pudralamağa ~ladı. ~~ 

Berber müşteriyi traş ediyordu. Us- Bir tehirde müthiş bir yangın olmuş * 
turası kaydı ve müşterinin yanağında ve birçok aileler sokakta kalm11tır. Be· Mahcup olan hıraız 
büyücek bir yara açıldı. J d' h •. k.. t' ~ ·· e ıye ve u ume ı yangınaan zarar go· Hlkim _ Hırsıı.lığı Pfılacak dereeede 

Berber kanı durdurmağa çok çalıştıy- renler için iane toplamış ve dağıtmaia ustaca ya~~J.%. Evdekilt'rln rubu 'bl.-
sa da muvaffak olamadı. Sonra ince kA- başlamı~tır. 

ğıtlardan birini yap~tırmak aklına gel- Bir aralık Davit adlı bir yahudi de le~:~· TeveccllhUnUz. bay hMdmJ 
di. Düşündüğü gibi yaptı. Kan pıhtı1aştı. belediyeye müracaat etmiştir. 
Durd doj:ru.su beni mahcub ediyomınusl 

u. Reis hayretle: 
Berber, bu 4htiyatsızlığı neticesinde _ Fakat bay Davit, eiz yansında u~ 

bittabt müşteriden bahşiş ümit edemezdi. rar görmediniz ki demittir. 
Fakat mil§teri çıkacağına yakın ona ay- Davit _ Evet, zarar ıörmedim, la-
rıca on beş kuruş bahş~ verdi. 1'at pek çok korktum. Cevabını vermit-

Berber hayret içindeydi. Müşteri: tir. 
- Al ojlum bu parayı dedi. Sıkılma! 

Çünkü ben §imdiye kadar 8enln gibi Uç 
.sanatta da mahir bir adam tarafından 

---·•·---
Bu gidiş le· 

trq edilmemiştim. Sen hem berber, hem · işinden eve dönerek karısını ten.iye 
U...b, hem de duvar kAiıtlamakta pek ve p.pkacıya gitmiş bularak saatlerce 
yekta bir adamsın. Allahaı.mıarladık. bekledi.· Gelince hiddetle: 

---• - Bekarlığın derbederliğinden bık-
Çocuk duası JJl1§ bir ailenin yuvasına sahip olmak, 

Bil ilk a.nnel H . tı. k" ük lakantada yemek yemekten kurtulmak 

zd
y ld ~. giebrl- epım e. uç yaşı- için evlenmiştim. Halbuki şimdidi!n son-

mı a o u15.. - mini mini torununun 
çikolata, şekerleme hediyelerine boğa- ra .... 

- Gi?ne lokantada mı yemek yeıniye 
rak dua ebneslni öğretmişti. Gi?çen gUn 

başlıyacaksın? 
onu avazı çıktığı kadar bağıra bağıra 
dua ederken buldu: - Sen paraları böyle moda emrinde 

çarçur, etmekte devam edersen ne lo-
- Yarabbi! Beni bir oyuncak at sa

hibi yap! 

1htiyar ~adın işe mooahale etti: 

- Yavrum bu kadar bağınnağa lü
zum l'Ok. 

kantada yiyebileceğim, ne de evde! 

--*-
Ne yapmış? 

tki kadın arasında: 
- Birdenbire boynuma sarılmasın 

Bofana evlenme 
1ld aamlınl aıbdat arumda: · 
- Bana on Ura borç verirmishı? y., 

nn evlenl10nnncta... · 
- Gece ril114md4 bir if klduj)utr"' - Veririm ama bu kadar bir borç lçla 

Q6rdüm. kenclinl evlenmeie mecbur uyma. Buno-
- T~eJcbU ~. Vzeriıide bir 11or- ea lleDeJik arbdapz, aramında teklif mi 

pnluJc JuıU Hr ... ftl'! 

- l§te nıethur ıelıile burası .. Eğer bayanlar biraı ausacak olursa müthi§ gü.

tiiltü.rlınü du11cıbilir.tiniz .•• 

Çocuk zekl ile parlıyan gözlerini hay
retle büyük annesine çevireırek sordu: 

- Nasıl lilzurn yok? Büyük babamın 
kulakları ağır değil mi? Duamı o duy
maz.sa at bana nasıl gelir? 

mı? Ben de cglt, yilzünü gönnek iste
mem> dedim. 

- Tabii değil mi? 
- Ne milnasebetl Elektriği söndilrdil! Çapkm adamın al'fkanlı4ı •••. 

-~ 

Tarihi macera 
ve esrar romanı Demir Maske Fransa tarihinin 

kördüğüm noktası 
- 8 -

1 
Böyle söyledikten eonra Miatufleye dı. 

..:end:-1 ı b lkiainin de ilzerlerinde 5 Eylül 1638 Nakleden 
Kemaleddin ŞiJlırü 

h -n takip etmeıi için ir iprette 
!tın~u ve doğruca earayın a~ka tara- tarihi vardı. 
••"-, ıizll kapının açddıiı gokaıa bakan Bunlar öy]e ltat'I ve ramt veeikaJar· Orbay 
hnc;ereye gitti. Açtı ve baktı. dı ki, okur okumaz on dördüncü Lulnin 

- Kuyrufu kopsun.. dedi. Gizli ka· 
J>ının ·· ·· d 'k" "b · d·'- · 1 onune e ı ı no etçı u;mlf er .. 
tarnanı.. Kapana tutulduk. 

iız-;- Eyvahlar olsun .. timdi ne yapaca· 

h. - Ailamaiı bara le ta beni dinle .. Eyi 
ır hançerin var mı) 
- Var patron .. 

• - Bileklerin her valr.itki gibi kuvvetli 
lnı) 

r - Bir öküzü veya ... bir adamı öldü· 
~elt kadar .. 

- Ali,. Güzel bir fikrim var. 
lih~lah Vere de Faribolun fikri, dediii 
~ IÜtel olea idi, Çünkü hakikaten 
til. de hulunduklan tehlike pek büyük-

t 
:t. kral, Marki dö Luvuvo ile odadan çık
ıl(, 2a 
dilt ınan ve muhafızlanna emir ver-

en •onra Markinin elinden çekme· ce.,• 1 
,,ı a rnııtı. 

~ ~Ö:derinde öyle korkunç bir bakış 
•r ı ki anne • . "'}" .. d d l aiy ' ıanın o umun en o ayı ta· 

ın ede bulunmak üzere yaklaşan saray 
L enaupları Reri çek.ilmeğe mecbur oldu-
1t1r. 

Kral Ma k" d" L c;elt ' r 1 o uvuvonun kolundan 
erek bo• odal d b. • . ... d'" s~ .. ,, ar an ırıne gotur u. 
lluy~le bir keder içinde idi. 
ıtrıyen sesi ile: 

tr Şirndi ne yapacağız) 
•Ye •ordu M ,.. v '-k lıl v rnuh f • arıı.ı •oguıı. an ıgmı 
a au ediyordu. 

benzi attı. 
Marki Luvuvo da kralın arkasından ıördil. Kliıdı titriyen elleri ile alarak ı On dördüncü Lui aiır bir ciddiyetle 

bu veaikalan okumuttu. mınldandıı cevap verdi: 
- Haımetmeap .. dedi. Her 19yden - Acaba bunda ne var) - Evet .• Söyledikleriniz belki doi· 

evvel bu vesikaların ortadan kalkmaaı Kiiıt kapalı ve mühürlii bir zarf rudur. Sözlerime ister bu meıum fala iti-
l A d O 1 n m v d' u· dalın b' içinde idi. Lt K d al. azını ır. narı e cu ıye a 11 1U1 manaaı verin iıteneniz ar in ın 

tehlikedir. Zarfın üzerinde de f\I yazı vardı t tuzaiına düşmüı telilli edin. Her ne 
Ve böyle söyledikten eonra, on dör· cMonsenyör Kardinal Mazeran tara- oluna olıun ben (O) nun bir kılma bile 

düncü Luinin muvafakat cevabını bekle- hndan Majeste on üçüncü Luiye takdim zarar gelmeaini istemiyorum . 
meden iki ve•ikayı kralın elinden aldı edilrnittir. Marki, .. rayın bütün usul ve ıdetle· 
ve yanmakta olan töminenin alevleri Kral zarfı alelacele yırtarak açtı. rine derin vukufu olduğundan, hüküm-
araıına attı. Memnuniyetle seri bir nazar attı. Aldıiı dann bu arzu ve irade.ine itiraz etmeii 

V eaikalar tamamen yanıp kUl olunca emri tatbik için çıkmak üzere olan Marki aklından bile aeçirmedi. 

da: dö Luvuvoya haykırClı: - Şu halde .• dedi. Ne yapmamı ira~ 
- Şimdi artık, dedi. Ortada delil - Marki.. Mar1'i.. Durunuz.. Baltlnız de buyuruyorsunuz) 

kalmadı. bu kliıtta ne yazılı> Mar1'inin 1>u sualine çok aevinmit fa-
Valide kraliçe öldü. Kral bir eliyle alnındaki terleri aiH- kat •tuap ve heyecandan titriyen kelik 
Cenç hükümdar ••vinçle haykırdı ı yorken diler eliyle de zarftan çıkan k.l- bir eee cevap verdi: 
- Marki .. Marki.. Size naaıl tetellUr iıdı Mark.iye uzattı. - Hiç fiipheaiz majeste, hiç bir su-

edeceğimi bilmiyorum. Beni kurtardınız. Marki kliıdı okudu. çu olmıyan bu bedbaht ve zavallı genci 
Fakat ötekini .. Ne yapacalız) Yüzünde lıJg bir deiifiltlik h&.J olma- ölilmden daha feci ve korkunç bir ifken-

- Haımetmeap, ondan da kur• dı. ce hayatına atacaltlar .. Onu Butil zmda· 
tulmanın tek bir yolu var 1 - Hqmetmeap... dedi. Bunda ya· nınm kor1'unç ve karanlık zındanlannda 

- Hangi yol) zıh olan cUmlenin ull bir kı,,meti yok. çürütmeie mahk\\m edecekler .• 
- ölüm yolu.. Unutmayınız ki eğer - Nuıl kıymeti yo1'.. Bu cümlenin Kral ve Marki derhal bu eeain geldiği 

gon dakikada Ann d'Otrifin mUdahaleei albnda ultlı tehdidi larketmiyor mu• tarafa döndüler. Kapının efiiinde, üetü 
olmasa idi o eizi çoktan öldilrmiif ola· sunuz) batı •ırııklam ve çamur içinde, batı açık, 
caktı. Bu hakikati timdi •İz. ben, o ve (Aynı alinde doimut olan iki kardet eaçlan darmadağınık, f8pkuı elinde bir 
bir de onunla beraber olan iki ki,iden aynı sünCle öleceklerdir.) diyor. ihtiyar adamın durduiunu gördüler. 
başka kimse bi]memektedir. O artık •İ- - Slr. • Bu çok eaçma bir fal .• Kardi- Kral ve Marki, ikisi de aynı hareketle 
zin için bir yabancıdan bqka bir,ey de- na] Mazarenin Ann d'Otrifin doğurdu- ellerindeki Julançlanna götürdüler. 
ğildir. Sir .. irade buyurun ve bir dakika iu ilci çocuiun «İkiz> olduiuna kralı ik- ihtiyar adam mütereddit ve melanko· 
sonra •İz, ea]tanatınız ve Fransa bu ada· na etmesinde fÜpheaiz büyUk menfaati lik bir tebaailmleı 

etme· mın esrannın korkuaundan kurtulmut vardı. Billhara 'Vaziyet anlatıldıiı za. - Hatmetmeap .. dedi. Müeterib olu· 
olacaktır. man iki çocuktan ildelnJn de hayattan nuz. ben buraya yalnlZ geldim ve ihtiyar 

- H 
Yin· n ·aornctmeap.. dedi. Telaş 

~. ır ç · · b 

On dördüncii Lui kat't bir azimle c .. bu ıuretle tehlikeden maaun kalımt ol• halim sizlere k.arp merhameteizlik ve ku· 
vap verdi: mumı 18tiyordu. Bu metUm falı (aynı IW' etmqeceiimJn en bUyUk delilidir. 

- Pekala Marki .• Na•d icap ederse g{lnde dofmut iki kardet) içindir. Hal- Kral, ba,uu sururla kaldırarak ıorduı 
öyle hareket ediniz. Size bırakıyorum. buki majeetenlz pek &il biliyorsunuz kJ - 8b. .• kiınalnlz m()eylS) 

Kral, bu kanlı emri henüz vermifti Mon•eny&r Luf ile ikiz kardet deiilalniz. lhdyar adam oda kapısı kapandıktan 
ki çekmecenin dibinde o zamana kadar Aynı günde doimadınız. Aranızda bu aonra on d&rdilıacil Luiye doiru birkaç 
farketmediği batka ve bir üçüncü Uiıt eene fark var. adım atti 

F areaını uluruz. 
•kat dah . . çel a evvel ma1eıtenız bu 

rnecede b 1 
ınat u unan evrakı tetkik buyur· 

rnıaınız) 

Kral hemen b ' k 
ahın a h ır enarına asılı küçük 

na tarla le 1 · d . çc rneceyi açtı. 
çın en ıki k" "le ka w 1 uçu kağıt çıkardı. 

lrlt ar krallık da 
maaıını taııyorlar-

l 

önünde hilrmede eii)di: 
- Sir .. dedi. Ben, Burıonyadaki ara

zi.inde tam bir inziva hayatı yapmakta 
olan alellde bir a.Uzadeyim. Adım kont 
dö Brevandır. Beni earayınızda fimdiye 
kadar hiç görmediniz. Sir 1.. Majeste on 
üçüncü Lui bana bir (çocuk) un büyü
tülmesi terbiye edilmeei ve müdafaan 
vazife.ini tevdi etmiflerdi. Ben bu va• 
zifeyi eonuna kadar ifa edemedim. Ce· 
zamı görmeie geldim.. iradenizi bekli· 

yonım. 

- Bu çocuk, kimdi) 
- Monsenyör Lui .. idi .. 
Marki dö Luvuvo, o tına kadar muha

faza ettiği eoğukkanlıiı içinde titremek
ten nefsini menedemedi. 

On dördüncii Luiye gelince, bir ham· 
lede kontun üzerine a1Çradı. 

Onu kolundan eıımıkı yakalıyarak 
pddetle eanh. ., . 

- Demek... demek... diye bağudı. 
Bir kralın mukaddes anına ihanet eden 
senain.. Bu urn ifp euretiyle koskoca 
bir devletin huzur ve emniyetini, selame
tini tehlikeye •en dütürdün. Dahili bir 
harp F ranaamw ikiye bölmeğe sebep 
olabilecek b&diseler yaratacak olan bu 
adamı buraya göndeTen ve getiren •en
sin demek 1 Bu alçaklaklannm cezasını 

kanını •on damlaıına kadar akıtsam yi
ne tam vermit olmam. (Sonra Markiye 
dönerek) bu adamı yak.alayınız. 

Kont dö Brevan, üzerine gelmekte 
olan Markiye elinin uiJAne bir hareketi 
ile durdurduktan •onra krala hitaben ve 
büyük bir .ükunetle : 

- Majeste l.. dedi. Ben timdiye ka
dar asla yalan ıöylemedim ve aall et· 
tiiim yemine hania olmadım. Gençliği
min en coıkun ve hararetli zevklerini, 
olsun batunm en yillt•ek ümit ve istik· 
bal imkanlannı, jatiyarlığımm rahat ile 
ve dinlenme zamanlannı hep .• hep sizin 
ealtanatınız ve devletin huzuru uğruna 
feda ettiın. Bir kanın vardı. Gençti, gü

uldL. onu eeviyordum ve o da beni sevi-

yordu. Cenabıhak eaadetimizi tam ebnek 
için bize melek ıibi bir de evlat hediye 
etmifti. Sevıill kanm can nltmtıaı, Oziln.. 
tU içinde mezara girip ve girerken de 
mevcudiyetimin yarı•ını berabeT göt\lren 
kızımı kendimden ayırmaia ve onu, 
tam nüvazitlerine ve maaum oyunlarına 
müştak olduğum •ırada, bir manaahnn 
soiuk duvarları arasına gömer gibi g&n· 
dermeğe mecbur kaldım. Ve nihayet bu 
zavallı yavrumu iki üç gün evvel elimden 
aldılar .. Çaldılar ve kim bilir kimler ne· 
reye kaçırdılar. Ben ise duyduğum acı ve 
ıstırabı, bu felaketi de kimseye .. Hiç kim
seye duyuramadım .. Duyurmamağa mec
burdum. Bütün bu f edaklrlıldan yap.. 
mai• majeetenizin aellmeti, devletin 
emniyeti ve vazifeme karıı olan bailı
lıiun beni mecbur ediyordu. Bir tesadüf, 
fena bir t&li, önüne geçemiyeceğim •• 
ıeçmeei de elimde olmıyan bir hadile 
bütün emeklerimi hoıa çıkardı. Bunun 
üzerine hemen buraya koıtum. Huzuru
nuzda eğilmek, affımı dilemek, elimde 
olmıyarak iılediiim bu •uçun cezuını 
çekmek İçin hayatımı ellerinize tealim 
etmek istedim. Seneler ve eenelerdenheri 
sizin için yaptıiım bu fedak&rlıklara kart1 
beni dinlemediniz .• Anlamadınız.. Ve 
üstelik beni alçaklıkla, ihanetle, namus· 
suzlukla itham ettiniz. Hizmetlerime bay. 
le mukabele ettiniz. Majeste.. lıte aize 
cevabım .. 

Kont böyle •Öyliyerek kdıncını kının
dan •ıyırarak çıkardı, dizi üzerinde iki 
parçaya bölerek kırdı, sonra, vekarlı 

adımlarla pençereye kadar gitti. Açb ve 
kılıncının kırık parçalarını ıokaia fn. 
}atıp attıktan sonra kollarını göğsü üze
rine çaprastlıyarak durdu. 

- Emirlerinizi bekliyorum Haımet· 
meapl 

Dedi. ihtiyar asilzadenin vakur tavn 
ve gururlu sözleri on dördüncü Luiyi büı· 
bütün kızdırmı~tı. 

• 
- BITMEDl-



Pazarlıksız satıf ka
nunu 1 teşrinde yii
rürlüğe girecektir 

• 
iki yüzlü adam -BA.ŞTARAl"l 4 tJNCtJ SAYl"ADA -
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Ka~liyostro saraya girdi 
nwk ..._.._ ft.u.. ........ eda a. I eski bir eldMmlni bile keybetma± t• lı:ıpna)-a bqladı~ 
•• clCo)'UU, &.p. cl>aau cS.IJn, çOk daha 1rot.y. ~ - Vaıoawı~ mu ,.e>k, nedlr7 ,. • 
cDomuz. sM deeLıri n cKOJ118, etb I ip ben de inancımı kaybetmif iman- tizamsı%lıp blr tUrltl aklım ennlfG't 1 
etiketlerine de kOJ'Ull etinla Karunanı., ! lll!'den blrtyilll.. zln eyi bir derse ihti1acuuz var. Sil tf 
cKmrcak•, «DalllP P,i Devileri de ya-

1 
Bir alqmndı ... Atlı tramvayla Pdiv~ balinitle Avrupada kondök.tarlUk t1t' "<r 

Kraliçenin pek yakında bir og" lan çocug" u zılacaktır. ı dum. Vakıl ytlbek bir pbstyet o~ mz ny başmıza celenler!. Balk-" 
f) Bu kararname hUkUmlerlne göre itibariyle tramvayla .eyahat etmem pek mecbur değildir aiS bil' 

d - t• ... • • h b . d • etikete llAvm icap eden evsafı, kapalı de uygun bir hardtet sayılmazdı. Fakat yun eiJneğe ' ti/# 
un yaya ge JtecegtOl a er Ver 1 kap ve amballjlan il%erinde esasen ya- bu defa bUyUk bir kürke btınlnmUf, yU- ~. e.ğmeğe ~bursun.uz! .. ~ 

- Ben t.tediğim zaman kraliçenin y .. tuvaneti hiç bir yerde görmemiş idi. Bu Kailfyostıo, rakiplerine: zılı olarak satıp arzedilen maı.Iarda, bu zUmU gözümü tamamen giz1emiştim ... Amirı:ını: yok mu. Bu halinW p-
nma glrebllirim. Bu anahtan bana kra- hakikat, salondakileri Meta titretti. - Yarın, yeni bir toplantı yapacağız.. evsafın aynca ilAnı mecburt değildir. \Bunun için tramvaya bin:mekM hiç bir yor .mı. . ~ 
)'9e kendisi vermlştir. Bu anahtar, Ver- Kağliyostro, diğer odadaki kıza: Ve burada ben altı öliiyU de bu ziyafete Madde 8 a) -Eti.ketler veya kararna~ 1 mahzur g~ ... Sonra, hepsin- O, hır dakika. sonra yolculara diS 'I/' 
•,da kraliçeye mahsus htmıa! dalrenln - Eğer kraliçe başını önüne eğerse, iştirak ettireceğim. Bu ölülerin adlarını mcde yazılı sair vasıtalarla müşterilerin den mühimmi: tramvayla seyahat etmek aya~ duran hır kadına yer vermek _..ı 
her kapısına uyart '1edi. masum demektir ve kolaylıkla doğura- bana siz bildireceksin.iz! dedi. ittılaına vaz olunan perakende fiat, pe-' daha ucuzdu... hepimizin yerlerimizden kımıldanıP"" 

cKRALIÇE KORKUYOR!> caktır. Eyi dikkat ediniz! dedi. Bu teklif, delice bir teklif idi. Fakat şin satış fiatidir. Havanın çok soğuk, vaktin de bir hay- Jsredi. f#f' 
Kağllyostro, korkunç fakat güzel ka- - Evet.. Eyi dikkat ediyorum. Başını kabul edildi. b) Taksitle satışlar fçin ayrı fiat tat- li geç oluşuna rağmen tramvay tıklım - Size söyliyorum. dedi. Biraz 

dının bu sözlerlnl sUkUt ve dikkatle din- önüne eğiyor!.. Zamanın gazeteleri bu mahşeri ziya- bik edildiği takdird~, etiketler vasıtasi- tıklımdı. Fakat beni kimse tanJyaınamJI'" gidiniz! Madama yer veriniz! Ka~ 
ledi. Bunun üzerine, §U'latan Kalliyostro fetten uzun uzadıya bahsetmişlerdir. le beyan olunan fiatfore yapılacak zam tı. Kürkümün kocaman yakası beni giz- karşı biraz saygılı olunuz!. Hey k~ 

Kontes dö Lamotun bunlardan rnaksa- kontes dö Lamota c1öndtl ve: Bu cehennemi ı.iyafeti biz ıtt, :zamanın miktarı veya tabitli fiat mağazada sa- l~, tanınmaz bir hale getirmiftl. tör, buraya bak! Parayı aldığınız I 
dı, Kağliyostronun merak ve alA.k.asını - H.pnetli kraliçeyi, dotwn husu- gazetelerinden nakledeceğiz. Tetkik edi- tılacak bir levha ile veya malın etiketine Tramvayın içinde 'hem hafif tertip Yetr göstermeye de mecbursunuz! B1I 
uyandırmaktı. Kağllyostroyu daha faiia sunda tea1dn ve teeelU edebllinlniz. Ve len :zaman vesikalarından hiç birisi, bu yazılmak suretile mu,terilerin ittilaına uyuklıyor, hem de etrafıma bakmıyor- zin yaptığuuz, düpedUz edepsizl~:.ı 
ınenklandırmak için, fettan kadın: görtlyonmı ki bir ojlan çocuk dünyaya garip içıtlmaın sıhhatinden şüphe gö.ter- konur. dum. Birdenbire kulalıma tmıdık bir Kondöktör, bu l!fiarm altında kalJlll"" 

- 'O'stat, dedi. Husust ve mahrem bir getirecektir, dedi. memektedir. c) Bir malın kilo, adet, iWı. gibi satış SU gelir gibi oldu. Sesin geldill btika- istemedi. lvan Kapitoniçin liilgarasdP 'lf 
görllşme arasında, kraU9E!, gebeliği hak- V•-- 21lıfart1875 ıe atlumı dört na- Bu akşam yemeği (Supe) ziyafeti, vahidi fiati ile çuval, teneke, düzine, illh. :mete baktım. Sırtında tavpn dert.inden :ret ederek: 
kındaki endişelerin! bana söyledi. Kra- la sUreıı hu.ual .ailer, Fran-nm bütün Kağliyo9tronun Sen Klot sokağındaki fiatlan farklı olduğu takdiı-de, keyfiyet· bir kürk olan ufaJrtmk bir adam konu- - Burada sigara içmek yasaktır. dl 
llçe kôrkuyor ve ancak lbln dirayet ve vila7etlerlne knı~fn bir erbk çocuk evinde verildi. Lorema, ziyafetteı hazır bir levha ile veya etiket üzerine yazıl- şuyoıdu. Dk önce: dl. 
huakatinlM lnanabileçelinl de bildirdi. dllnylıya ptlrcllllnl bildlrdiler. Dolan bul11nmadı. mak suretile milfterilerin ittilaına ko- - Hayır, 0 delil dl,. dUfUndUm. Im- - Onu kim söylemiş? beni sigar' W 
Bu h~ mJnı. nıüpv_.. ebnekllii- çocuk c!foın•Nll,ya DlllcMD idil Maemefih, burada mühim bir rol cry- nur. kAnı yolı:, bu, o olamaz! BlrM daha dik- mekten kim ~nedebilir? Sizin bu dl 
mi benden bilhassa rloa eW. Ipet ...W-~ bir ha- nadığına şüphe caiz değildir. Madde 9 a) _ H~ topdan (veya yarı kat edince kanaatim detlşir gibi oldu: dahaleniz benim hürriyetimi tahdld 1 

Sfhlrbu ft prlatan adam, boyun eğ- beri daha töylediii tekilde- tahakkuk et- Zamanın gazetecileri diyorlar ki: topdan) ve hem perakende satış yapan - Durun, dedim, galiba o ... Hem de mek demektir. Ben hür bir adamn~ Jll 
dl ve 17uaımın kraliçePne muhal.fet ml§ idi! «Tam gece yansı, herşey hazırlanmış- w ___ , __ .. • U . . • tA kendtsl.. bir kuvvet benim ... ı..t h".....ıv-"'-'-1 'tİ 
L.ı- • --~ ,__ • .• D W• • ve magıuaıarua, milşter erce ıyıce gu- Be h bunları dll-4l .. ü .... _ ı:.. ~ ı.u-.n,ewııa 
"""'t bU Jdwin elinde dellldl. Ve, kon.- Irada1 aau. bir adam o~ Kardinal do tı. eğirmi hır orta masasının etrafına on rtlntır blr ahall tni x. d azılı n, em ~··.u yor, nem~ dit edemez! 
~ dö Laınota: Rohan da, kendi önilııde geçen bu hidi- f1tl tabak, çatal, kaşık ve peçete, sandal- bl 1 h ml e, me aşae;ı a Y gözlerime inanmak istemiyordum. Tav- B l6zlerl ;.ıım .. n-ı-. ıktlm. '111' 

- Madam, dedi. Bu mMel. hakkında een.in tamamen tahakkuku karşısında ye konmuştu. Servis çok muntazam ve r epv akasıdır: la 
1 

ks şan de.rWnden bir ldlrb bilrllnmilf olan ...1_ u ~ ce ~ ç 
. k . . c era en e satış nmız pazar ı ız- ft~~- lmlrl ld ,.,__ ...1_1_1_ ldl..nı. uaı: 
C!otrada c1olru1a cnap HIWMib. -- derin b& tnlr a1tmda bLh. Ve bugün- ço zengın, çok lüks ıdi. Duvarlarda es- dır awuu, o U5o.ma QALmnn !W..... lif 
emdmıe MI' 8l!DÇ lm, bir çocuk, yani ı. dm itibaren KalJiyostroya itimat ve rarengiz çizgiler, yazılar, Hiyerdoglifler b) • Yalnı k d da memurlarmdan. Ivm Kapitoniçe ne b- - Vay edepsiz vay, vay iki yU.z1il 
ni.U f..t w sUnah bllmlym bir muum merbutiyet! lllU'lılmaz bir hal aldı ve: vaı-dı. Dekor, başlıyacak olan cehenne- tt w ~e~ ~sa~ yapıp il dar benziyordu. ıM vay, diye IÖylendim. 
ırerlllne, hen onu fevkattabily• kuvvet- Bu hAdbems. en mUhlm neticesi. kon- mt ziyafetin icaplarına tamamiyle uygun sa ıgı m u ramame e lvan Kapitoniç, llilik, söntık:, ehemmi- Bir tilrln gözlerime ve ~ 
lerle bu maeleyl tenvir husmunda kul- tea dö Lamotun prlatana ~ı itimadı- idi. pazarlıksız satış usulüne tAbf tutulmuş yetsiz bir şahsiyetti. Dairedeki biltOn inanmak istemiyordum. Hayır, bu ~ 
lanmm. O zaman da cevap ftrebillrlm! nuı sağlamlapnası ve en fect maceralara cAltı seçilmiş davetli ve yedinci ola- olan ~ü~~an ve mağazalarda müşteriler- rolü, lmlr1Ninln yerıe düşen mendilleri- olamazdı. cO• hürriyeb cGambett# 

Kontes hemen ayala kalktı ye: doğru atılması olmuştur! rak Kağliyostro, masadaki yerlerine ce lyı g~rillilr bir mahalle metni aşağıda nl kaldırmak, resm! gUnlerde tebrik ve bi sözleri bilmezdi. 

5 dul K yazılı hır levha asılır: t i f tlann ka kt cO · k ·· · dl - Eğer mueI. buna ballı be •. kolay. - 1 - otur ar. arşılarında tam altı yer boş- az m ırsa ı çırmama ı. > sıgarasını yere atara sozUne 
Yann size yelentml getiririm. Bu kuca- öLt)'LERIN AKŞAM YEMEôI! tu. Bu suretle masa etrafındakilerin on c Burada pazarlıksız satış yapılın Ivan Kapitonlç genç bir adam ohna- vam etU: 

ğız dl, terbiyeli ve ahlakı ma:zbuttur. Kalliyostro, ka:zandığı bu büyUk mu- üç olması icap ediyordu. Madde 10 - Bu kararnamenin birin- sına rağmen vakitm çıkmış bir kanburu - Doğrusu buna diyecek yok. -6 
dedi. vaffakıyetler arasında, Pari.!! Mason lo- <Salon hizmetçileri yemekleri getirdi- ci maddesinde sayılmamış olan ticaret vardı. Dizleri daima bilkük durur, kirli kemmel bir nizam. Jnsanm böyle bir ti 

Ve, blru IODl'a fUlllan da llave etti: camıı tesis için de bUtiln mesalslnl sarf- ler, fal.at bunlara Kağliyostro dedi ki: şubelerinden, kendi rizasile pazarlıksız elleri, hazır ol vaziyetindeymi§ gibi, dai- malimı içinde yaşaınaa ne alır Wr fi 
_ Kudlııa1 dö Rolwun da ou tecril- edlyoıdu. Jtalllyostro, kendblne cbüyük c - F.iw çairılmadan evvel ~ıyı satış yapınağı kabul eden dUkkAn ve ma- ma pantalonunun diki§ yerlerinde bulu- Ben artık kendimi tutamamıı.,. /1 

be ı-emnda huır buhmmuma mtbaa- Kıbb unnnmı veriyor ve Mmr Mason- - B1TMEl)t ..:.>" ~lar, 9 unou inaddede yazılı te-kllde nurdu. Suratı, Adeta pb ve ıslak bli ~ mü§tüm. Bellim glltıfllm& tpten I' 
de bayurulur mu? diye IGl'du. tutunun eararma sade kendiainln sahip bir levha asmak suretile 3489 numaralı çavrayla ~ gibi acaip ve acınacak derhil sesini kesti. 'nt:recliilDi ~ 

- Bu husmta muhaldet benim için ve vakıf oldutunu iddia ediyordu. Hala Rudo/f Valan. ~ı:U:::.::u kararname hil.kUmelerine bir~· . gibi oldum. Her halde .ıDmf ve~ 
mllmkU.n delildir! Bu sıralarda, eski maaonluğa ait yet- • l Dairede beni aördillil uman, gtlya mü tanım olacaktı. ÇU:nldl sırta 111 

Ertnl ilin tecrUbe, Kardinal dB Bc>- m1f loca vardı. Biltün bu localar, Kağ- fıno }'U seven er ıJar Madde 11 - Belediye idareleri, 3489 onu yeyecekınlşim gıôi, Adeta yerin dibi- lf , 
hanın, Loren.za ve kontes dö Lamotun liyostronun bu rakabeti karşısında he- Amerikalı kadınlar Rudo]f Vala'ritino- numaralı kanuna göre mahkı1m olan ta- ne girmeye çalışırdı. ~ kakşnhurlaştı. S=ı=vr~e fJ,J 
huzuriyle yapıldı. men faaliyete geçtileı-. Ve, Kağllyostroyu yu hAlA unutmıyarlar. Meşhur aktörün dillerin sicillini tutacaktır. Bu a<lamc.lan daha şahsiyetsiz, daha mış e i ve ac~ . . 

Kontesm ~ henüz on bet yql.- kendi nazarty@lertnt izah için davet et- ölilmüniln yıl dönümü münasebetile Los- Bu maksadla, hakkında zabıt varakası silik, daha ~essiz: bir insan gördüiümü J>8:ntalonunun ~ .. y~le~e ~p~ 
rında bir kız idi. Kalli,ostro, bu kızı, tiler! ancelostaki mezarının başında biDlerce tutulmuş olan her tacire bir fiş tahsis hiç hatırlaimyorwn.. Hatta hayvanlar Dız kapakları bukuldil. Bır kelune 
bir defa daha &fSrdOIUmtls glbl, bir masa Kağ)Jyostro, böyle şeylerle yılacak bir kadın toplandı, nutuklar söylendi 11cak edilerek bu .fişe, tacirin hüviyetine, ti- arasında bil" bundan ...O bir mahl<ık «0> tamamen ~ğişmiş. adeta tanınsıı' 
Uz.erine oturttu. Sağ ve soluna birer yan- serseri değı1d1. Ve, rakiplerinin dhetiııi ıöz yqları döldlldil ' cart ikametgthma ve nevi ticaretine mü- bulunabileceğini zannetmiyorum. yacak bir hale gelmiştl. 
mq tanıdan koydu. Ve su sürahisini uza- hemen kabul etti; rakipleriyle bir»kte Bu mUnuebeile mezarlık bekçisi ga- teallik malQmattan başka, zabıt varaka- ~. şu tavşan kürküne bürünmüş Artık tereddüde, şüpheye yer Y, 
tarak: bUyük bir içtimada hazır bulundu. Bu rip bir hAdise anlatmıştır. Bir seneden- sının tarih ve numarası :zabıt varakasının olan adam, bizim Ivan Kapitoniç'e ne ka- Bu cO> idi. Benim daire memurlaıı' 

- Bu lilrahJy1 ellnlzde ttrtunuz, eler içtimada zek! bllıl ve talakat gösterdl beri, mearlık kapılan kapanır kqaıı- tutulmasını icap ettinn1f olan suç, ter- dar benziyordu!. Tıpkı o... Yalıuz bu dan lvaı Kapitoniçin tl kendisi idi.. 
uslu durursanız göreceksiniz .. dedi. Ve beş saat mütemadiyen taraftarlarını maz mezarlıkta baştan aşağı siyahlar gi- tip olunan cezanın nevi, cezanın katiyet adam bizim Ivan Kapitoniçten daha dik, Şimdi cO:. tamamen susmuştu. Y~ 

- Neyi göreceğim? hayretten hayrete dilşilrdU. Cidden veya yinmiş bir kadın peyda oluyor vı: Va- kesbettiği tarih, ve lilzwnlu f;!örülecek daha serbest, daha lAUball görilnUyordu. nü. tavşan derili kilrkn içine gizleıtı~ 
- GHrecekslnfz! yapmacık şeklinde lk.l defa ba}'lldı. Bu lan tin.onun mezarı etrafında dolaşmağa sair malOmat dercedilir. 1 Ve asıl kötüsü, yanındaki adama siyaset- Yllzffiıe dikkatle baktım ve kendi kel""' 
Ve Kağliyostro bunları a8ylerken, di- içtfmamda muanz ve raklplertnln dörtte başlıyor. Mezarcı, bu ifadesile, bli' kaç Madde 12 - Alakadar belediyelerce, ten bahsetmesiydi. BUtiln tramvay hal- me söylendim: .J 

fer phltlerln bulundu~ diğer odaya UçU Kağllyostroyu tasdik mecburiyetin- aydanberi Los Ancelosda bir şayia halin- 3:489 numaralı kanun hükümlerine tev~ kı onu dlnliyordu. O, ellerini kollarını - Bu silik, bu sönük şahsiyet 1' 
geçti. de kaldılar. Kamblsln mezarından çalı- de dolaşmakta olan bu dedikoduyu ta5- fikan yapılacak tadilAta mahsus olmak salhyarak anlatıyordu: oluyor da chürriyeb ve <Gambetta> rl 

Odada bir takım garip hare.ket ve slSz- nan esrarın Kağliyostronun eUnde oldu- dik etmiş oluyor. ü~er~ maksada uygun ,ekilde tertip e-t - Gambetta ölmUş .. Bu ölUm herkes- limelerini ~1Mfuz etmesini biliyor. ": 
lerdcn sonra, diğer odadaki çocuğa sor- ğuna inandılar. ölümünün yıldönümil münasebetile dılmış hususi zabıt varakaları kullanı- ten fazla Bismarkın işine yanyacak ... sıl oluyor da bunları söylfyebiliy~r<!"~ 
du: Kağliyostro, söz, mantık ve iddia ile mezan başında toplanmış olanlar bu si- lır. Çünkü Gambetta çok akıllı bir adamdı. Fakat ne yapalım ki bu bil' vaıo-""'. 

- Silrahi içinde birşey görUyor mu- kazandığı bu vaziyeti, bir de hl\dise ve yMlı kadının bugün orada olacağını dil- Madde 13 - Iktısat vekaleti, lü.zum O sağ kalsaydı, :muhakkak Almanlarla Bundan sonra bu iki yüzlü şahsiye~ 
sunu:z? vakıalar.la ispat etmek istedi. Ve: ~nm!lşler, bir hayli araştırmışlar fakat gördüğU takdirde muayyen mallar eti- harp eder, onlardan tazminat alırdı. O bu bukalemunlara gel de inan! 

- Evet .. Evet!. - Bana itimat ettiğiniz altı kişi seçi- bulamamışlardır. ketlc.ri.nin şekil, e'b'ad ve ikonulma su- bir dAlıfydi. Vakııl o Fransızdı. Ama on- --------------
- PekAIA .. Ne görüyorsunuz? niz! dedi. Mezara gönderilen binlerce çelenk ara- retini tayin eder. da Rus ruhu vardı. 
- Kraliçeyi .. Beyazlar geyinmfF.. Seçilen bu altı kişi arasında bir Prens sında Londra ve Berlin kadınları namına Madde 14 - Bu kararname alakadar Bu sözleri işitince tepem attı. Ağzım-

Ve gebedir! vardı. Bu prensin imıl ~imdiye kadar gönderilmi~ iki kocaman çelenk de var- belediyeleree mahalli gazetelerle neşre- dan gayri ihtfyarf: 
Halbuki bu kızcağız, kraliçe Mari An- malum olın"""'-+ır. dır. dil~tJr N u t Al k' ~~· - am ssuz... ça . 

Halk masalları 
...................................................... 

§ırdı ise de derhal kendini toplıyarak bir ettL Genç ne yaptı ise Ali '\Utayı söy1ete- rmda ezildiğin sefalet ve bedbahtidir. 
kahkaha kopardıktan sonra dedi ki: .ınedi. Bunun üzerine veda edip gitU. Seni yine eline almak istiyor. Bana mü-

- işte bu rivayetin uydurma ve ya- Ali usta düşüruneğe başladı. Kayadan racaat etti, senden olduğumu beyan ede
lan birşey olduğuna bundan büyük bir geçip saraya gittiğini, şah:zade Tali ile rek cevabı red verdim. 

1938- 1939 

Sonbcihar 
• • • 

mevsımınıJ1 

Cinli Kaya delil olamaz! Ben kayanın arkasında bir görii§tilğUnU kendi5inden bqka kimse Sonra zorla alırım diyerek gitti. Sana J 
bahçe ve blr saray olabilmesi ihümaline: bilmediği halde bu gfilcin husu.satı mez- müracaat edip söyletmeğe çall§tı. Mak- En güzel moaa 
kail değilim ki oraya ~ ol~yun. Bu ~rey& vakıf ltulUJUlluını bir türlil an- sadı seni söyletmek, ondan dolayı beni 
kadar mantıksız bir söz olamaz. lıyamıyoı-du. Biraz sonra Behu.t gelerek: gücendirip yine eline almaktır. Şimdi Neşri )'Ofl 

- Diyorlar ki siz evvelce pek ziyade ve: senden l>irşey alanuyacağmı anladığın- • • • -8- zaruret ve sefalette imişsiniz. Bir gün - Ali usta, şimdi §8hzade seni istiyor, dan zevcene nüfuz ederek senin başına Parııten gelmif tir 
Diye sordu. Zevoesi: zevci phzade tAli ikamet ediyorlarm~. ölmek arzusiyle kayanın yanına gitmif- haydi beraber gideceğiz. onu musallat edecektir. Dikkat et. Sakın 
- Evet. Sen gittikten sonra bir araba ı:attA v Beniadenı<len baz.ılan bile oraya siniz. Orada bek.lediiiniz olup size şah- Diyerek .:merkumu elinden tuttu ve ağ:ıından bi.rşey kaçırma. Sonra pişman Preıtij - Perleluiyon • Prim~ 

ile getirdiler. 'Üst tar.afını da bir iki güne gırmeie muvaffak olm~lar. zade Tali suretinde görünmiif Onunla şahzade Tiliin ııezdine götUrdU.. Şahza- olursun. Revii pari:ıyen • Gran revü ,,,,.- , 
kadar getirecekl~rmış. Terzi Ali usta zah1rt bir hayret gl)ş- görüşüp sevişrnipiniz. Işte bundan son- de odada geziniyordu. Sultan. ise bir ta- Terzi şahzadenin hak.kında gösterdiği yen • Saon parizyca • Sii,,,,~ 

Cevabını verdi. Teni aandıklan açıp tererek: ra işleriniz yoluna gi.rmi§. Böyle sahibi rafta oturmuş, şahuıdenin hallni endişe bu hayırhahlığa arzı teşekkür ederek ha- La • • V ofr .. _ J tl611' 
muhteviyatını da gözden geçirdi. Bu on - Ne tuhaf §eY! Birkaç sena evvel servet ve saman olmuşsunuz. ile tem.aşa eyliyordu. Terzinin girdiğbıl nesine avdet ettı. M ';"';:; gu. °' 
aandık eşya lAakal dört beJ bin altınla Buhara.ya giderken o kayanın yanından - Evladım bunlar sırf bir takım uy- görilnce durarak sordu: Ertesi giln iki manda arabasiyle ciha-

0 
• lTavo • 

vücuda gelmezdi. Bununla beraber bazı geçmiştim. Dikkatle baktım Adi. va her durma şeylerdir! Ben bir sanatkArun. - Ali usta bugün sabahleyin dükkA- zın mütebaki kımu geldl O akşam terzi, •• z.,11 • 
kumaşlar vardı ki dünyada mislini bul- yerde emsali mevcut bir kayadan iba- Bazan bir sanatte senelerce kesat olup nına bir g~ç gelip seninle uzun uzadıya zevcesi ve kızlan yemekten sonra oturup IC..tiim, •aıa1o, ŞJı 9e ~ 
mak kabil değildi. Kadın, bu gıôl ıey- ret. Hakkında.ki rivayetin bir takım ev- erbabı zaruret ve sefalet çeker. Sonra iş- konuştu. Benden de bahsetti değil mi? konuşuyorlarken birdenbire kadın dedi çamQflrlan moJalarmı ba 
lerin kyıınetlerini pek te takdir edeme- ham ve hay3llttan olduğuna bence şUp- Ier açılır. Onlar da sahibi aervet olup Şahzade bu IUali irat ederken aldıiJ kl: yatta talıip edebili1'8İn~ 
mek dolayısiyle bu ciha:za baha clhetln- he yoktur. Bahu.sta dedllinh gibi oka- refaha ererler. Bu her zaman böyledir vaziyet Alt ustayı ~ dti.§Urdil.. ~Yahu şimdiye kadar sormak isti.-
den o kadar ehemmiyet veorıniyordu. yanın arkasında genif ve muntazam bah- ve umuınt bir kaidedir. Filvaki unm za- Derhal cevap vererekı yordum. Bir sırası düşmedi. Bizim bir- Bütün bu aon moda neffİf" 

Ertesi gün terzibaşı dlikkAnında otu- çe ile l>ir sarayın bulunması maddeten man devam eden kesat beni duça.rı zaru- - Evet §ahzaôem. denbire bu derece saadete nail oluşumuz l:unir Saman bkeleaiade 
rurken genç bir mUşteri gelerek kendlsl lmkAnsızdır. ÇUnkll kaya ufacık bir tepe ret etmişti. Sonradan ~ler açıldı. Miişte-- - O, kayadan, bahçeden. saraydan, pek te tekin görUnmiyor. Mesel! geçen 
için bir takım elbise sipariş ettikten son* ye yaslanmıştır. Küçtık bir tepenin için- riler gelmeğe baJladı. Ben de kazandım sultandan ve benden bahsederek sen1n gün hamama gldiniz dedin. Yolda phza
ra oturup öteden beriden konuşmağa de g~ bir bahçe ile bir aaray olur mu? ve hAll da kazanıyorum. Benim mutlaka ağzını aradı ve söyletmeğe ça!ıW değil deye rastgeldik, kızı beğendi, padişah ge-
başladı. Sözil biraz sonra cCinll Kaya.- - Bunu bana haber verenler pek bir takını perllerle, cinlerle mUnasebetim mi? linl oluyor. Bu bir eseri tesadüf değildir. 
ya naklettirerek dedi ki: mevsuk olmak üzereİSöylediler. Hattl o olması neden icap et~in? Herkes için pek -Evet phzadem. Ben de tecahül ed• - Ya ne olacak? I~ler dilzelir, insanın 

Abajoli kitap 
Evinde 
Satılmaktadır. - Bu kayanın arkasında gayet geniş bahçeye ve saraya girenlerden biri m tabil olan bir hal bana gelince gayrı tabii rek hi9 t>l~ey &()ylemedim. bahtı yflver olursa bu gibi bir çok fev-

ve milkenunel bir bahçe ile bir saray imişslnlzr g8rUnsün? - Evet binyorum. Şiindi sana haber Jcallde tesadüfler vaki olur. Bütün siparişler posta tediyell 
0 

varmış. Orada perl padişahının kızı ile Ten:! Ali usta bu ~ze birdenbire ta· Bu muhavere daha l:>lr zaman devam vereyim. Bu genç senelerce pencel ka& -BiTMEDi- gönderilir. 



Evi nme 
Evrakı parasız 

olarak verilecek 

Hukuk gazetesi 1 Satılık otomobil 
Türkçe ve Fransızca olarak neşredil-, 503 Model be~ kişilik istimale salih 

mekte olduğumuz Hukuk gazetesinin bir otomobil satılıktır. lsfü•enlerin idare-
üçüncü cildinin 31 • 32 numaralı nüs- hanemize müracaatlerL . S.5 
haları inti~r etmİJ Ye takdim edilmit
tir. Bu nüsM.da Onivcnite Ordinaryüs · 

Bük.Umetin, evlenme işlerinde kulla- profesörlerinden Erzurum aaylavı Saim 
ıulaa evrak hakkında hazırlıyarak Ka- Ali Oilemreo.iıı. Tıbbt Adlinin enteresan 
tnutaya vermiş olduğu kan.un projesi, bahislerine, profesör Mustafa Reıit Bel
~. encümeninin tasvibind.ai p- ge .. yın 1c:ta kanuna tadiline, profeeör 
çerek ruznameye alınmak üze~ riyaset Ch. Crozatın ŞQrayı devlet kararlanna, 
rnab=ma verilmif olduğundan. ,.enı Cevat Hakki öabe)8ı Temyiz mahke
P?'OJe ile kullanılması lUzumlu olan ev- meal lçtihatlerine, profesör Keaslerin 
~ haz.ırlanmasına başlanm•prr. " Türkiye it k.anumma dair yazılariyle lı-

Diş Hekimi 

Abdullah Naci 
Hortaçsu 

Dit ve Çene Rontkeni ile tefh1a 
ve tedavi 

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

P.roje, Dahillye encümeninin üzerinde tanbul Sulh hakimi Tahsin İstanbullunun 
1~ tadilleroen sonra şu şekli ahnıt- profesör Frim Neumarkm n daha aa.ir 
tır: değerli zevatm makaleleri. etüdleri var- -------------

«Madde ı _Evlenme ~terine ait dır. timi hareketleri ve hadiseleri. siya- AŞÇIBAŞI MARKA 
olup nevileri aşağıdaki listede gösterllen si ilimler okulunda imtihan intibalarını 
varakalar, alakadar vekAletlerce tesbit ve tatbikat kısmını da ihtiva etmektedir. Makarna) ar 
edilecek şekle göre Maliye Vekilliğince 
hazırlanıp Dahiliye vekaleti tarafından lZMtR 1 NCl iCRA MEMUR-
i~ eden dairelere parasız olarak veri- LUöUNDAN: ~11049 
lir. Bornova Beyler sokaiı 12 numa-

Bu evrak damga resminden ve bilQ- rada mukim. iken halen ~etgS~ı 
:tnum harçlardan muaftır. meçhul Vodınalı Mahmut oglu Hu-

Evlenme işlerinin bu resmi kağıtlar- seyİn tarafm~ " . , • • 
dan başknsına yazılması ve evlenenlerin Bornova zır~ı !n'~ı k°?peratifinm 
her hangi bir suretle iane ve masrafa tabi 14-11-932 tarihli bır kıt a senede 
tutulması yasaktır. müstenit talepte bulund~ ~A lira 

Madde 2 _ Evlenme ihbarnamesi doğ- 86 kunıt ve masraflarını qbu ılanm 
rudan doğruya evlendirme memurları tarihi neşrinden itibaren on gün zar
tara&ndan nUfus müdür veya memurla- hnda ödemeniz borcun tamamına ve 
:rına gönderilir ve bu ihbarnameler üze- ya bir losmına ve yahut alacaklının 
rine evlenme vak'ası nüfus k:ütüğilne takibat icrası hakkında bir itirazınız 
kaydedilecektir. varsa yine bu on gün içinde istida 

Türkiye haricinde konso1osluklanmız ile veya şifahen icra daireaine bildir- Selanik ıergisinin Birincilik 
dan başka makamlar tarafından yapılan meniz ve bildirmediğiniz takdirde bu madalycuını kazanmııtır ••• 
evlenme muamelelerinin nüfus dalrele- müdde içinde beyanda bulunmanız 
rine bildirilmesi mecburiyeti kocaya lizımdır. Beyanda bulunmazsanız ------------
llttir. hapis ile tazyik olunacainm ve bili- BERGAMA SULH 

Madde 3 - 2549 .sayılı kanunun 5 inci h hakikat beyanda bulunduğunuz MAHK.EMESlNDEN: 
bladde.sınln birinci ve ikinci .sınıf evlen- takdirde hapia ile cenlandınlacağı- Doıya 938-471 
~ cUıdanlarından başka evlenme ev- nız ve itiraz ebnedi~iz surette ceb- Bergamanm T alitpa.şa mahalle-
rakına ait hükmlyle nüfus kanununun ri icraya denm olunacağı ödeme sinden Serezli Abdullah oihı l'ahU: 
t.diline dair 28 lk:lnciteşrin 1936 tarihli emri makamına kalın olmak üzere ve biraderi Abdi ile Rüstem oğl 
Ve 80 sayılı kanunun ikinci maddeSl bl- tarafouza i1inen teblii olunur. Mehmet aralannda hissei Jayİab t~ 
dırılmıştır. {2885) 3426 lira loymetinde bir baı> hane ile 100 

Kanun, n~~ ta~den . yilrilrl~e IZMIR 1 NCI iCRA MEMUR- lira kıyme~inde zevtinliğin iz~lei İu-
glrecek ve hU.kUmlerını Dahiliye, Adlıye yuu suretıvle satılmasına daır Ber-
ve Maliye Vekilleri tatbik edeceklerdir. LUöUNDAN: 38-11047 lh h kuk hAL( rw• d 

- Bornova Akkas sokağında 25 nu- ~amal su u a. mı ışnn en sa-
--- d ki ik h l ik mr o an 22-4-938 tarih ve 471 NoJu 

B . / mara a mu m en a en amet- •1... "b' be h. • 
ır cenaze a ayını ~L -L 1 H Fehm· t f 1 amı mucı 1nce rveç l zır şerait 

R:anı m~ıu asan ı ara ına. t h d • ·ı hw ıka 
bozguna Uğratan B Z • "' kred. k . a tın a peşın para ı e sah ga ç _ 

omova ıraı ı ooperatine 1 t 

Yılan 14-11-932 tarihli bir kıt'a senede n mB~s. ır.. k <>ag 
938 •· t "t ı b 1 d w 3 1• ınncı acı artırma ~ - çar-mus enı ta epte u un ugu 00 ıra b •· ·· 15 ikin' • 

Yukarı Mısırda Naz Hamadi kasabası 86 ı...·-·- ve ___ 0 ___ • b ·ı~ sam a ~nu ıa8l te ve cı u-
n.un•~ •UC1Ha1uınnı ı~ U lUlnin h 13 ] O 9 be •• 

ahalisi. bir yılım yüzünden üç gün korku tarihi nesrinden itibaren on gün zar- rma - - 38 perşem tnınü 
içinde kıvranıp durmuşlardır. Bir köylü fmda ödemen" b tam saat 15 te Berpama mahkeme kale-
kadın ııeker knmJF tarlasında çalı•tıktan ız orcun amına ' d • 'fl"' k hüküm 

.,, veya bir kıımma ve yahut alacaklı- mi ~ e ı~;a ve ı ılas ktıranunu -
sonra akıam evine dönüp geldiği :r:aman nın takibat icrası hakkında bir itira- erıne. gore yap aca • • 
üç aylık yavrusiyle kocaman bir yılanı zmız vana yine bu on gün zarfmd Tahp olanlarm kıymeti mubam
kuca'k kucağa bulmuıtur. Kadın hayvana istida ile ve•a •ifahenı • d . . a mineleri üzerinden yü .. de yedi bu-
h. ~ '!t cra aıresıne k ' b • d d ak · dik ucum etmiş ve elindeki kürekle hayva- bildirmeniz ve bildınn" ec1•w• • ._1_ cu nıs etin e epo ~esı ver -

ıgmız RK- t .. 1 • l" • ec1 
nın ba§ına vurmuştur. yılan kaçmış ve dirde bu müddet içinde beyanda bu- e)n son~a pedev dsurme -~" all~m delen 
kadın da çocuğunun ölüsünü kucaldamış- l lizımd Bevanda b I o up muzay e en muteve ıt -
tır. unmanızha • •1 ırt. yik I uakun- l8liye ve ıair masrafları müşteriye 

masanız Pli ı e az o unac ıı- • l ktı 
AYni akşam zavallı yavrunun cenazesi y h·1~L h kik t be b aıt ilaca r. .. nız. e uan a a yanatta u- F l . h • , f • 

totürülürken yılan yeniden meydana çık· l d w takd. d h • •1 az a ıza at ıstwen enn sabş me-
un uşrunuz ır e apıı ı e ceza- hk b kitabetin ·· 

llllf, yılanı görünce cenazeyi götüren landmlacaimız ve itiraz etmediğiniz muru ma . A eme as e mu-
ahali ürkmüş herke1 bir tarafa kaçmı;,· ette ceb • • d l racaatlan ılan olunur. 

. sur n ıcraya evam o unaca- 3424 (2888) 
tır. w öd' • ak k · l gı eme emn m amma aım o -

Derhal halle arasında bu yılanın alel- mak üzere tarafınıza ili.nen tebliğ -------------
l~e bir yılan olmayıp yılan şekline girmiş olunur. 3427 {2886) IZMIR ASUYE 1.KlNCl HUKUK 
hır feytan olduğuna dair bir ıayia çık- DAtRESINDEN: 38/1791 
hUf, ve bu yüzden kimse geceleyin evine BERGAMA ASLiYE HUKUK Davacı lzmirde Selvili Mescitte 
Rİlrneğe cesaret edememiş, geceyi açıkta MAHKEMESiNDEN: 930-4 5-1 numaralı hanede mukim Ay~ 
Reçirmişlerdir. Bergamanm atmaca mahallesin- tarafından kocası eskişelıir bava 

Polise haber verilmiş, nihayet nahi- den hacı Riza oğlu Saffet kansı Na- okulları emrinde lzmirli Bekir oğlu 
)'e müdürü bizzat takibata çıkmıı, po· ciye ile hacı Riza o~lu Mehmet mah- Hikmet aleyhine açhğı boşanma da
lislerle beraber yılanı bir kümeste boğ- dumu Kemal ve Hacı Riza kansı vasının nakz üzerine cereyan eden 
duğu kazları yerken yakalamı~lardır. Yı- Hatice ve kızı Nigar aralarında his- muhakemesinde müddeialeyh namı
lıın bir kurıunla gebertilmiş ve cenaze sei Jayİah 450 lira kıymetinde ve na çıkarılan davetiyede kendisinin 
rnernsirni hundan sonra hadisesiz ecre· atmaca mahallesinde 'ki.in bir bap askerlikten terhis edilerek balen ika
Yan etmiştir. Yılan üç metreden daha hane ile Bergamanın cennet ayağı metgihı meçhul kaldığından babs 
uzunrnu:. mevkiinde 50 lira kıvmetinde bir ile bili tebliğ iade edilmesi üzerine 

D ---o-- dönüm bir evlek miktannda bağ davacı vekili müddeialeyhe ilanen 
Ünyanın en kücük Bergama ıulh hukuk mahkemesin- tebligat icra edilmesini istemit ol-

ot ı · tıldı ' den sadır olan 11 ki evvel 930 tarih makla mahkemece olveçhile müdde-
1n ·1 e l sa ve 4 numaralı ilamı mucibince iza- ialeyh hakkında ili.nen tebligat ic-

k.. . gı terede Dorçesterde dünyanın en lei .ıuyuu zımnında icra iflas kanunu rasına karar verilerek bu baptaki 
b~çilk oteli satılmıştır. Bu otelin yalnız hükümlerine tevfikan açık artırma muhakemenin 29-9-938tarihine müc: rnutfağı ve bir yemek odası vardır. suretiyle aahlığa cıkarılmııtır. aadif per•embe günü saat ona talik 
lrı.e~ otelde kalmak istiyen olursa ye- Birinci ihale 29-9-938 perşembe edilmiş olduğundan yevmi medcftr
lla'klc~~~sınd~ bulunan masalar, mut;ğa günü saat 15 te ve ikinci artırma da müddealeyhin bizzat veyahut ta
Yol k ı ır. Bır dolaptan çıkarılan ar- 14-10-938 Cuma günü saat 15 te rafından bir vekil göndermesi gelme
.lan~. urulur ve milşteriye yatak hazır- Bergama mahkeme bqkitabetinde d~i ve vekil de göndermediği tak-

Oteı · . 1 h h yaoılacakttr. dırde hakkında muamelei gıyabiye 
de od ınhiın ıem.a~çısı, .eh~ garsb~nuk dem Talip olanlann muhammen kıy- yapılarak gıyap kararı çıkanlacağı 

a zmetçısı olan ı tiyar ır a ın · .. d b k • be • d d t bl'w ak k • 
ise rnutfakta yatar. metakın ~z1 eb?l.ktuçu ahnıks tin be ki~- . eh ıgd m t.am1!:~a a1mı olmak üzere 

Otelin h . . 1 k"" ··kr·· ~ po çesı e ır ı e m eme aş - 1.§ u ave ıye ıUtn o unur. 
de değ'ldiususın·7etı yanız. kuilçuük" ugutnli~ tabetine müracaatları ilan olunur. 3420 {2890) 

ı r. unyanın en ç o e 
aynı zamanda yeryüzünün en basık bi
n_asıdır. Uzun boylu bir adam otel içeri
;nde tavana dokunmadan yürüyemez .. 
Ç avao_~ dokunmak ise çok tehlikelidir. 

ilnku seneler tavanı iyice mantarlaş
~~ıştır. Uzun boylu m1lşterinin üzerine 
dır hayli toz toprak dökülür. Otel 1527 
b~ Yapıldığına göre de 411 senelik bir 
ına demekt" 1 ır. 
,,~~. geçenlerde bu otel müzayedeye 

~ı._.~~ştır. Bu eski binayı kim alır 
erneyınız. Çlinkil oteli 2 000 lngiliz li-ras b" , 

n· ınba ır Yahudi almıştır. Yeni sahibi-
ın uray 

Y 
ı aynen muhafaza edeceği, 

anı başınd . b" a·· a yenı ır otel yaptıracak ve 
unyanın e ufak 

Jecek n otelini merak edip ge-
. . . Amerikalılardan para kazanmak 
urnıdınd(' ld • .. 0 ugu soyleniyor. 

Devlet Demiryollarından: 
Komisyonumuzda mevcut proje ve fenni ıartnamelerine göre ve 

{15000) lira muhamme~ bedelle ve anahtar teslimi farlı ile ödemif 
tehir durağında yaptırıle.cak yolcu durağı inıaat ve tesisatı İ§İ, 4-10-
938 tarihine müsadif Salı günü aaat 16 da Alsancakta sekizinci iflet
me binasındaki komisyonca kapalı zarf usulile ihale edilecektir. 

Bu iıe girmek isti yenlerin ( 1125) liralık muvakkat teminat verme
leri ye 2490 sayılı kanunun 10 cu maddesinin F. fıkrasına ve yükse~ 
başvekiletin 6-2-938 tarih ve 6-488 No.lu tamimine tevfikan nafıa ve
kaletine 8 gün evvel bir istida ile müracaat edilerek bu it için alınnııt 
ehliyet vesikası ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince İfe girmeğe 
manii kanuni halleri bulunmadmma dair beyanname ve teklif mektu~ 
lannı aynı gün ve saat (15) e kadar komisyon reisliğine vermeleri la
zımdır. FJıliyet vesikası göstermiyenler eksiltmeye giremezler, 
Şartnameler beter lira mukabilinde Alsancak veznesinden aabn ah-

nabilir. 18-27 3372 {2880) 

........... -~ 4ı:" ...... - •• . . . ."/ .· 

. 
Kan kuvvet iştiha şurubu 

Sayin dolrıor1arüniz tvafmdan takdirle milyonlarca vatandqa ta vaiye edilen emsalsiz kan, kui .. 
t'el, iftiba fUl'ULudur. Bir tife sizlere bayatın bütün zevk ft neıelerini tattıracak ve yapdığımz 
mil~ hallidik, yeis, ubrap, dilfünce, korkaklık; ı.-.llik ıöstermiyecektir. 
FOSF ARSOL'u diğer IMitüa kuvvet iliçlanndan ayıran '-thca huaa, devamlı bir surette kan, 
bnet. ittiJ- temin etmesi ve ilk defa kullananlarda bile azami bir hafta içinde tesirini gösterme-

FOSFAR.SOL~ muhakkak bir surette hayatın eauini teıkil ed.t hm, daima tazeleyip çoğaltır •• 
Tatlı bir iftiM temin eder, edale •e sinirleri kuvvetlendirir. Uykusmlağu, fena dütünceleri, yor· 
ıunJuiu giderir, micle ve barsak tembelliğinden dojan in.kıbazlan geçirir, vücuda dalına gençlik 
•e dinçlik verir, zeki ve hafızayı parlatır, belgev,eldiii ve ademi iktidarda büyük faydalar te
min eder. Velhasıl inan makinesine lizun olan bütün kuvvetleri vererek tana rnanaaiyle hayabn 
zeYk Ye ne,elerini tattırır •• FOSFARSOL; güneı cibidir. Gircfiii yere sıhhat, saadet ve neıe aa
çar •• Her eczanede bUlmıur. 

En çok beyenileri ve en 
mükemmeli olan 

Tf lffUNKEN 
Radyoların o 

1939 nodellerl 
Ehven şartlar ve 12 ay taksitlerle 

emrinize amadedir. 

Sa t ı ş • ye r ı 

------------
HAKKI TUR[GüN Ve Ş.sı 

Resmi Ford huyillğ"i 
Birinci Cümlluriyet meydanı 

apartmanı 
• • 
ıımır 

f']~ 

················································~~················································ 

TELEFUNKEN Fuardaki 
pavyonunu 

ziyaret 
muhakkak 
ediniz 

Parisfakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Memleket hastanesı dış tabibi 

~luzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Haıtalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başbyarak 
Beyler .. Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 

·' 1 

BERGAMA SULH HUKUK 
MAHKEMESiNDEN: 

Liseler yurdu 
Dolya 9~267 Alsancalda Birinci Kordonda 364 
Berpmanın lnlolip mahallesin- numarada Lise ve Orta mektep ta. 

den Kemal Gündoğdu ile SOiak Halil lebeleri için bütün konfora ait bir 
mahallesinden ölü tatar Abdullah yurcl 11Çılmı§tır. Her rün kayıt mua
kan11 Fatma zehre •eretetÜKlen ~ yaprbr. Şerait Lisenin ayni-

Naciye ve Lütfiye ve O.M. den lazı dırl..i. ·san derslerm' •• ak k 
H • k d • R'f t la da e muz ere •e , atıce ve ar e§ı ı a ara rın 1!_..ı_ b·n..___ ehem • . . :I' 

. . . T be UDUC ı111&Na mıyet venlır. 
hısseı şa!ıalı ~~m ura . y • MODORO 
mahallesinde kain 400 lira laymetın· AU KEMAL KARADAYI 
de bir hanenin izalei •UJ"'I mmım- ı _ 3 
da satllmuına dair Bergama mlh ----.---------

hukuk hikimlinin 3-6-938 mih ve Doktor Operatör 
267 No. lu ilimı üzerine ve Petin 

par• ile berveçhi ıerait ta1ıtmc1a aa- Cemil Oral 
tılığa pbnlmqtır. 

Birinci artırma 28-9-938 çarpan. MEMLEKET HAST ANESI 
ha günfi IUt on befte ve ikinci ar- • ESKl OPERA TöRO • 

13-10-938 per...,. .... be ....:ı-:ı lzmıre tekrar aYdet eylemıı ve 
tırma y-·· auuu aa- haıtalannı Fransız haatanesinde b-
at 15 te Bergama mahkeme ble- b l baılam tır 
~icra ye ifliı K. bülriimlerine u e 1 - 131f • (2770) 
gon yapılacaktır. 

Talip olanlarm kıymeti muham
PlLU RADYOSU OLANLAR ! mineleri üzerinden yüzde yedi hu-

Ak.. ··1 ı·· e Bataryalarını çuk niıbetinde depo akçelerini nr-
Bir muhasip 

umu a or v dikt .. el • 1 .. .. . VOLTO en sonra pey surm en &Z11De-
olçmek için mutlak hır • den 1 •• eded ••t __ n•t .• o up muzay en mu ~ı 
METRE edinmelidir. Yeni ve mu· delliliye ve sair masrafları miifteri- Usulüdefteri bilir tecrübeli bil 
saadesi alınmıt 6/150 volt ölçen ye ait olacaktır. muhuibe ihtiyaç vardır. Kara 
Voltometrelerimiz geldi, fırsattan Fazla izahat iıtiyenlerin satış me- Osman oğlu hanında tüccardan 
istifade ediniz... muru mahkeme bqkitabetine müra- bay Mehmet Portakal ticaretlıane-

HUSNO (DEMEN • JZMlR caatlan ilin olunur. sinde Ali Ulviye müracaat. 

aranıyor 

!kinci Kordon 55/3 3423 (2889) 1-3 (2874) 
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Yazın insan kendini daha 
üşütür! kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu Hk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Sojuk algınlığının fena akıbetler doiurınuma 
mlııi olmakla beraber bütün ıabraplan da dindirir. 

leabımla günde 3 ktıfe alınabilir 

Her ifa elvarlfll aatıhk banka binası va depoları 

Akşehir Bankasından: 
1lônd Kordonda kiin Banka binaaiyle Kaaap bızır mahallesi kap 

hanı Ye Otilciiler aokafında 19, 25, 27 numarah ev ve iki cliikkinm 
mülkiyeti satılığa çıkarılm11 olduğundan binayı görmek ve teklifleri
ni dermeyan etmek için lzmirde Gazi bulvarında 16 numarada Alqe
lm lıcaret evi müdürü bay Halil Akkende müracaat etmeleri ilin 
olunur. 1 - 25 (2858) 

Siz de bu kren1den şaşmayınız! 

BALSAMIN 
Sıhhat bakanlığının retmt ruhsa· 

tını haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. 
Bütün cihanda elli senedir daima üs
.ün ve eşsiz kalmışbr. 

Krem Balsamin 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak 

vücuda getirilmiş yegane aıhhı 
kremlerdir. 

Krem Balsamin 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil 

sıhhi evsafını Londra, Paris, Berlin, 
Nevyork güzellik enstitülerinden 
yüzlerce krem arasında birincilik 
mükafatını kazanmış olmakla ispat 
etmiştir. 

Krem Balsamin 
Gündüz için yağsız, gece için yağlı 
ve halis acı badem ile yapılmış gün
düz ve gece şekilleri vardır. 

KREMLERi 

KREM BALSAMIN; öteden beri tanınmış hususi vazo ve tüp şek
linde satılır. INGILIZ KANZUK ECZANESi. .. 

BEYOCLU - IST AN BUL 

YENi ASlR 

Emlak ve Eytam Bankasındalfl 
Eaaa No. 

A. 229 

A. 231 

A. 232 

A. 233 

A. 234 

A. 235 
A. 236 

A.285 

A.286 

A. 298 

A.299 

A. 300 

A. 301 

A. 302 

A.303 

A.304 

A.305 

A. 306 

A.309 

A. 310 

A. 311 

A. 313 

A. 326 
A. 329 
A. 330 
A. 341 

A. 352 

A. 353 

A. 377 

A. 394 

A. 403 
A. 417 

A. 426 

A. 427 

A. 430 

A. 434 

A. 442 

A. 443 

A. 447 

A.448 

A. 449 

A. 451 

A. 453 

A.455 

A. 456 

A. 459 

A. 472 

A. 489 

A. 490 

A. 494 

A. 514 

A. 519 

A. 520 

A. S22 

A. 525 

A. 532 

A. 552 

A. S55 

A. 557 

A. 561 

A. 562 

Yeri 

Hasan Hoca M. Osmaniye Sokak 
Ada 364, Parsel 2 
Hasan Hoca M. Osmaniye aokak 
Ada 364, Parsel 7 

Hasan Hoca M. Osmaniye sokak 
Ada 343, Parıel 116 • ı 
Haaan Hoca M. Osmaniye aokak 
Ada 364, Parıel 3 
Hasan Hoca M. Osmaniye sokak 
Ada 343, Parsel 11 7 
Haaan Hoca M. Yol Bedesteni Selvili han 
Hasan Hoca M. Osmaniye eski Mirikelam han 
Ada 343, Parsel -
Haaan Hoca M. Yol bedesteni 
Ada 342, Panel 26 
Haaan Hoca M. Yol bedesteni 
Ada 342, parsel 28 
Buca Belediye caddesi 

Buca Belediye Caddesi 

Buca Belediye Caddesi 

Buca Belediye Caddesi 

Buca Belediye Caddesi 

Hasan Hoca M. Yol bedesteni 
Ada 342, 
Haaan Hoca M. Yol Bedesteni 
Ada 342, 
Hasan Hoca M. Yol bedeateni SelTili ..._ 
Ada 342, 
Haaan Hoca M. Yol bedesteni SelviB Han 
Ada 342, Parsel 37 
Hasan Hoca M. Karaoaman oilu .... 
Ada 343, Panel 89 
Huan Hoca M. Ba,.Jndırh çutwi 
Ada 364, Panel 16 
Hasan Hoca M. BayÜıdırh çutiai 
Ada 364, Parsel 17 
Hasan Hoca M. Yol bedesteni 
Ada 343, Parsel 36 
Bayraklı Bumova cadde.! 
Bayraklı Kanarya aokak 
Bayraklı Kanarya aokak 
Hasan Hoca M. Yol bedesteni 
Ada 364, parsel 14 
Hasan Hoca M. Oımaniye caddeal 
Ada 364, parsel 12 
Hasan Hoca M. Osmaniye eaddeal 
Ada 364, parıel 12 
Hasan Hoca M. Oamıınlye CaddMI 
Ada 364, parsel 6 
H....., Hoca M. Murabıt çarpaı 
Ada 337, parsel 81 
Karalaf Mahmut Hayati aokak 
Birinci Karantina Yıldıztepe G8nG1 iolilM 
Ada 722, parsel 1 
KllJ'fıyaka Alaybey Mirat aokak 
Ada 17, parsel 6 
KllJ'fıyaka Alaybey Naldöken b-•aı 
Ada 13, parsel 5 ,· ·· 
KllJ'fıyaka Alaybey Nalclaken tramny · 
Ada 14, parsel 19 
KllJ'fıyaka Alaybey Şadiye aokak 
Ada 26, parsel 7 
KllJ'fıyaka Alaybey Cihan aokak 
Ada 20, parsel 14 
KllJ'fıyaka Alaybey Naldöken tnmftJ ~ 
Ada 13, Panel 11 
Kartıyaka Alaybey Silzan aokak 
Ada 16, parsel 22 
ICarfıyaka Alaybey Fenerci aobJr 
Ada 14, parsel 2 
ICarfıyaka Alaybey Han aokak 
Ada 14, parsel 6 
KllJ'fıyaka Alaybey Çakıcı aokak 
Ada 9, panel 4 
ICarfıyaka Alaybey Silzan aokak 
Ada 16, Parsel 15 
ICarfıyaka Alaybey Han aokak 
Ada 15, parsel S 
K&rflyaka Alaybey Cihan aokak 
Ada 16, parsel 20 
Karııyaka Alaybey Süreyya aokak 
Ada 26, parsel 9 
Karııyaka Alaybey Sevda aokak 
Ada ıs, parsel 38 
KllJ'fıyaka Alaybey Hamamcı aokak 
Ada 44, panel 16 
ICarfıyaka Alaybey A]iyemhıl çılmıui 
Ada 44, parsel 28 
KllJ'fıyaka Alaybey Sezai aokak 
Ada 44, parsel 6 
KllJ'fıyaka Osmanzade Tank aokak 
Ada 97, parsel 19 
KllJ'fıyaka Osmanzade Tarık aolı:alı: 
Ada 103, Panel 14 
Karııyaka Osman zade Tarık S. RetadfJ,t C. 
Ada 101, Parsel 6 
Karııyaka Osman zade Rqadiye So. 
Ada 110, parsel 16 
KllJ'fıyaka Osman zade Tahir bey So. 
Ada 106, parsel 1 
KllJ'fıyaka Osman zade ikinci Aydm So. 
Ada 101, Parsel 21, 
Karııyaka Osman zade Rahmi bey S. 
Acfa 108, Parsel 1 
Kartıyaka Osman zade Ziya bey So. 
Ada 99, parsel ıs 
Kartıyaka Osman zade Repdiye C. 
Ada 113, parsel 11 
Kartıyaka Osman zade Repdlye C. 
Ada 113, parsel S 
Karııyaka Osman zade Ruıen Sokak 
Ada 108, parsel 1 O 

• 

No.ıu Nevi 
Lld Yeni Ta} 

47, 49 43 Mağaza 

37 33 Mağaza 

62 62 Dükkan 

45 41 Mağaza 

64 64 Mağaza 

55/12 
12/32 

Mağaza 
Oda 

47 23 Mağaza 

41, 43 19 Maiaza 

48, 60 52 Dilkkin 
54,52 
48, 60 54/l it 

52, 54 54 
54/l 48, 50 S6, 56 Maiua 

52,54 
48, 60 58 Dükkan 

52, 54, 56 
48, 60 60 Dükkan 

52, 54,44/1 
55/10 Oda 

55/4 Mağaza 

115/17 Oda 

SS/10 Mağaza 

26/12 Mağaza 

IS2/2 11 Dükkin 

4 • DüldWa 

83/11 Mağaza 

4 

73 
s 
4 

SS/4 

Ev 
Ev 
Ev 
Dükkan 

33 29 Maiaza 

29 33 83 Dilkkin 

39 3S Mağaza 

25/25 

1/2 2/3 
16 26/2 

44/1 25/1 

106 108/1 

113/llS 109 

14, 12-14 16 

5 7 

120 116 

S/2 9 

9/10 2 

18/20 14 

18 18/1 

9/3 23/1 

2 2/1 

1 3 

1sı11 ıs 

8 4 

2468 

7 l 

12/14 12 

15 13 

28 27 

24 23 

49 41 

1 28 

5 30 

2 6 

1/5 1/3 

82 

64 

14 10 

Mağaza 

Ev 
Ana 
174.60 M2. 
Ana 
174.60 M2. 
Ana 
197 M2. 
kaa 
352.50 M2. 
Ana 
270.60 M3. 
Ana 
1514.60 M2. 
Ana 
569 M2. 
Ana 
518 M2. 
Ana 
1347.50 M3. 
Ana 
322.50 M2. 
Ana 

154.25 M2. 
Ana 
196 M2. 
kaa 
392 M2. 

Ana 
589.60 M2. 
kaa 
731.60 M2. 
kaa 
8 M2. 
kaa 
441 M2. 
Ana 
41 M2. 
Ana 
910 M2. 
Ana 
146 M2. 
Ana 
1144 M2. 
kaa 
243 M2. 
kaa 
533 M2. 
Ana 
1693 M2. 
kaa 
250 M2. 
kaa 
208M.2 
kaa 
1185 M2. 
kaa 
140 M2. 
kaa 
690 M2. 
Adsa 
3116 M2. 

$ 
ı8EYLOl!PllAR t938,,,,. 

•• : l = 

Kıymeti 

1.300.-

1.400.-

600.-

2.100.-

400.-

660.-
200.-

900.-

1.600.-

400.-

200.-

200.-

200.-

200.-

175.-

160.-

160.-

500.-

200.-

350.-

350.-

1.760.-

500.-
29.-

100.-
140.-

1.270.-

130.-

1.000.-

300.-

240.-
91.-

69.80 

118.20 

176.28 

162.30 

605.60 

569.-

181.30 

471.63 

118.80 

77.13 

58.80 

117.60 

235.80 

356.78 

4.-

176.40 

12.30 

364.-

60.85 

572.-

121.60 

213.20 

507.90 

75.-

208.-

474.-

56.-

207.-

623.20 

l)epozitot11 
T.L 
26().-

280.--

120.--

420.--

80.--

130.--
40.--

180.--

360 ...... 

80 ...... 

40, ..... 

40.--

30 ...... 

30 ........ 

100 ........ 

40.-" 

70 ........ 

70.-' 
' 

sso.--
loo.

s.sd 
20.-
28.-' 

254.-' 

26.-' 

200.--

60 ....... 

48.-' 
18.20 

13.96 

23.64 

35.25 

32.46 

121.ıı 

113.80 

36.2' 

94.33 

23.76 

15.43 

11.76 

23.52 

47.16 

71.36 

o.SO 

32.28 

2.46 

72.SO 

16.17 

114.40 

24.30 

42.64 

loı.58 

ıs.--

41.60 

94.SO 

11.20 

41.40 

124.64 
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1 z mir Esnaf ve Ahali Bankasının 30 haziran 938 tarihindeki Devlet demiryollarından: 
e t' e go·· stereo hesap hu·· ıaA sası 18 ve 25/9/938 ve 2/10/938 tarihlerine tetadüf eden pazar gün• 

Vazı ye illi leri Buca alanında yapılacak Sonbahar at ko§ulan münasebetiyle Af. 
PASiF - aancaktan koıu yerine 12,20, 13 ve 13,30 da üç yolcu treni yapıla

caktır. Kotu yerinden avdet için aynca aut 16.30 ve 17 de iki tren 
AKTtF 

T. Liran K. T. Liraaı K. 

KASA: 
Banknot 113975 00 
Gümüt 647 00 
Ufaklık 143 58 114765 58 

DAHtU MUHABiR BANKALAR 19588 29 
MEVDUAT KARŞllJKLARl 44318 
SENEDAT COZDANI : 

V adeaine üç ay kalan 882780 75 
Vadesine üç aydan fazla kalan 30746 76 913527 51 

ESHAM VE TAHViLAT COZDANI : 
Borıada kote ol.mıyan 13304 40 

"AV ANSALAR : 
· Eaham - T abvili.t nnlbbili avanılai' 

A) Borsada kote olanlar 4028 81 
B) Borsada kote olriııyanlar 13174 18 
Emtia ve vesaik üzerine avanılar 919092 73 
Sair mütenevvi temÜıal üzerine 

1045862 73 anmlar 109567 01 

~ORÇLU HE.5ABl CARtLER : 
4987 50 Açık kredi 

Kefalet mukabili kredi 67955 78 72943 28 

. KABUllERtMlZDEN DOLAYI 
592832 61 BORÇLULAR : Kefalet 

SAiR MUHTELiF BOR~ULAR : 
90768 16 Hiaaedarlar ziınmeti 

Muhtelif borçlular 232081 60 322849 76 .. 
~TIRAKLER 96000 

MENKUll.ER : 
2150 97 Makinalar 

Kualar 4775 08 ... 

Kumbaralar 2327 57 
Tesisat 2176 91 
Mefrupt 5753 45 17183 98 

MENKUL OLMIY AN MAllAR : 
Banka binalan 

1 o 00 
Diğer gayri menkuller 20158 66 20158 66 

NAZIM HESAPLAR 1625481 38 

YekUn 4898816 18 
--------

tZMtR F..SNAF VE AHALI BANK.ASI 

idare Mecliıi Reisi Umumi müdür 

H.AKYOREK A. lNAN 

A. S63 

'A. 572 

'A. 574 

'A. 575 

A. 677 

A.682 

A.583 
.A. 592 

A. 608 
A 621 

A. 629 

A. 633 
A. 647 

A. 648 

A. 649 

A. 650 

A. 651 

A. 652 
A. 653 

A. 658 
A. 667 

A. 675 

A. 679 

A. 681 
A. 690 

A. 701 

A.701/1 
A.701/2 
A. 702 

,. . 
Karpyaka Ôunan zade Reta~iye Ç. 
Ada 109, parsel 15 
Karııyaka Osman zade Mabet sokak 
Ada 109, parael 14 

• J.Carııyaka 0.Ôıan zade ikinci Aydın S. 
Ada 99, panel 5 
Karııyaka Osman zade Rqadiye Sokak 
Ada 109, panel 10 
Karııyaka Osman zade ~qadiye sokak 
Ada 100, penel 17 
Oçüncü Karatq lılihane arkası 
Adil 667, panel. 2 
Oçüncü Karatat lalihane caddesi 
Karııyaka AJaybey Mektep sokak 
Ada 16, panel 35 
Tepecik Sürmeli sokak 
Ayavukla T opraktepe sokak 
Ada 1849, parsel 3 
Karatq M. 9 Eylw i!bJc 
Orbaniye -*ak · 
Birinci Aziziye Kınm aobk 3/ 4 his.esi 
Dolaphkuyu M. Dolaplıkuyu caddesi 
Ada 466, parsel 10. 8/16 hissesi 
Memduhiye M. Mumcu Sokak 
Ada 485, Panel 47 
Dayıemir M. Yel değinneni çıkmazı 
Ada 87, parsel 15 1/2 hiaaeıi 
Dayıemir M. Dayıemir ıokak 
Ada 86, parsel 3 > 
Dayıemir M. Yel değirmeni çıknlazı 
Ada 87, parıel 20 
Dayıemir M. Oayıemir aokak 
Oçüncü Karatq Aaanıör ıokak 
Ada 655, panel 19 
Bumova Y ab M. ikinci Yaka So. 
Birinci Sultaniye M. Havai' sokak 
Ada 45, parsel 11 1 /i. hisaeıi 
Kadiriye M. Mescit aokak 
Ada - 3/ 4 biueai 
Falih M. Mahmut ağa sokak 
Ada 493, panel 12 1 / 4 hiıaeai 
tmariye M, Burç sokak 
Karııyaka Oaman zade Y llf&I' oğlu So. 
Ada 117, Parsel 11. 
ikinci Karataı' 9 Eylfil S. 

lkinci Karatq 9 Eylôl So. 
İkinci Karat8.§ 9 Eylôl So. 
Hatuniye M. Dellalbll§ı sokak 

112, 114, 116, 112/1 
112, 118 120 eski 
Yeni 112, 114, 116 

120, 122, 

Ada 382, parsel 38 320/640 hisaeai 
A.702/1 Hatuniye M. DeDi.lbaıı sokak 

SERMAYE 
Kanuni ve Ni7.ami ihtiyatlar 

IHTtYAlLAR 
Muhtemel zararlar karıılığı 

MUHABiR BANKALAR 
MEVDUAT: 

Cari Hesaplar • 
T uarruf Tevdiab : 
Vadesiz 
Vadeli : 

T. Urasi j'. Lirui K. 

1000000 
69936 40 

9388 44 79324 84 

43582 40 

255612 73 

327803 12 

tahrik edilecektir. Muhterem balkm malUınu olmak üzere ilin olunur. 
17- 18-19 3411 (2878) 

Devlet demiryollarından: 
lıtaayonda aalıipaiz olarak ve nizami müddeti içinde teslim alınma

mıı idaremize ait Alaancak merkez ambarında mevcut «446» parça 
muhtelif cinıte eıyalar 30-9-938 Cuma günü aaan ıs te açık artırma 
ıuretiyle sablacaktır. 

Bir aydan bir aeneye kadar 116458 00 699873 85 

Tahmin bedeli «14193> kunqtur. tıteklilerin yüzde yedi buçuk 
heaabile muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesika
larla ite girmeğe manii kanuni bir halleri bulunmadığına dair beyan
namelerle ayıu gün ıaat « 15» de Aleancakta 8 ci qletme binaamdaki 
komiayona mGracaatlan lizmıdır. 

SAtR MUHTELIF ALACAKLILAR 828086 48 
KABULLERiMiZ : Kefalet 592832 81 
TALEP OLUNMAMIŞ TEMETIOLER VE 
KUPONLAR J 29634 62 
NAZIM HESAPLAR 1625481 38 

YekUn • 4898816 18 
--------

MURAKtPLER 

Şartnameler komisyonda parasız dağıblmaktadır 
11-19 3280 (2827) 

ilan 
Stajyer alınacak 

P.T.T. idaresi aen-i.alerine muamele ve muhabereye vakıf memur 
yetiftirilmek üzere lüzumu kadar .tajyer elmanktır. · · 

Talip olanların qağıdaki §Utlan haiz olmalan ve vesikalarının aaıl 
veya tüdikli ıuretleriııi dilekçelerile bulunduktan vilayet P.T.T. mü
dürlüklerine tevdi eylemeleri lizımdır • 

1 - Türk olmak, 
2 - 18 Yatından apğı ve 30 dan yukarı olmamak. 
3 - En az orta mektebi bitirmit olmak, 
4 - Sıhhi va.byeti P.T.T. aervis1erinde çahJ!Dağa müsait oliiıak, 

(idaremiz dciktorlan ve olmıyan yerlerde hastane veya hülcU.met dok· 
tor lan tarafından alınacak aıhhat raporile) 

5 -Aalierliğini bi.tirmit veya en az 2 ıene İçiıı askerlikle Uitiii ol
mamak. 

6 - Hüınü ahlak sahibi olmak (mahalli zabıtumdan) ve mahkU
miyeti aabıkaıı olmamak (malialli C.Müddeiummııilijinden) alına· 
cak birer Tesika ile teahit etmek. 

7 - Atı kağıda. 
8 - Nüfuı hm yet di:ıılanı ve ( 4) kıt'a vesika fotografı, 
9 - Stajyerliie tayini halinde nümunesine göre Noterden tasdikli 

bir te8hhütname vermeğİ timdiden kabul ettiğini dilekçesinde bildir
mek. 

Talipler arasında 10 Teırinievvel 938 tarihinde vilayetler P.T.T. 
müdürlüklerinde saat 10.da müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

imtihana girebihtıek için isteklilerden istenilen evralan nokaanıız 
olarak dilekçelerile birlikte nihayet 5-10-938 ak§&Dlma kadar P.T.T. 
müdürlüklerine verilmesi lazımdır. 

Mw.bebda kazananlar Umumi müdürlükçe lüzum görülen vila
yet ve kaza Posta Telgraf merkezlerine stajyer olarak tayin edilecek· 
lenlir. 

Riyaziye öğretmeni F orbei Ş. Alatdıfr Ş. Direktöril 
Stajyerlere çalqacaklan mahallin hususi vaziyetlerine göre ayda 

(20), (25), ve (30) lif& ücret verilir. (' . . 
NAZMt lLKER KAMii:. OCAKOöLU 

3414 (2891) 

52/1 54/1 

8 8 

29 6 " 

58 60 

39 31/2 

8 

17 111 
27,29 29,29 

Araa 
1 1913.50 M2. 

Arsa 
1854 M2. 
Arsa 
546 M2. 
Araa 
930 M2. 
Arsa 
1257 M2. 
Ev 

Ev 
Arsa 
484 M2. 

1.435.-

556.20 

163.80 

325.50 

2S1.40 

250.-

650.-
169.40 

89 
45 

Arsa 185 Arım 
Arsa 

50.-
263.86 

S27.72 M2. 
157/13 169 Ev 

54 

94 

12 

102 

6 

1-3 
47 
62 

126-128 

94 

12 

102 

6 
19/1 

50 

Ev 
Ev 

Ev 

Ana 
80M2. 
Araa 
48 M2. 
Arsa 
16 M2. 
Arsa 61 M2. 
Ana 
62 M2. 
Ev 50 

2211 Ana 
62.50 M2. 

taj 30 Ev 

94/96 86 

7 

Yeni,114, 116 
112, 120 

112,112/ 1, 118 
124, 126 

Yeni 2 

4 

Ev 

Ev 
Arsa 
702 M2. 
Evler 

Evler 
Evler 

Ev 

Ev 

2.800.-

60.-
135.-

500.-

20.-

5.-

8.20 

12.25 
42.-

100.-
8.72 

60.-

75.-

40.-
351.-

2.000.-

2.250.-
4.500.-
1.soo.-

1.500.-

287.-

Stajlanm ıJllUvaff~yelle ikmal ederek muhabere ve muameleye 
viıkuflan sabit olanlar münhal memuriyetlere tayin olunurlar. 

18-20 3429 (2893) 

lzmir Defterdarlığından: 
111 .24 Satlf No. Lira K. 

32.76 
1410 Birinci Tepecik Sürmeli aokak 84 yeni 80 taj numa- 137 61 

rah 91, 74 M.M. arsa 
1411 tkinci karantina Türk oğ. sokak 55 taj numarah abfap 

65.10 ev dam halindedir 50 00 
1413 Salhane M.Duygu ıokak 24 taj numaralı ev 20-24 

50.28 lıiueai §ayian 30 00 
1414 Köprü mahallesi kayalık 25 aokak taj numaralı ev 40 00 

SO.- 1416 Güzelyalı Rqadiye sokak 1 taj numaraL ev 125 00 
1419 Göztepe Şahin sokak 31 taj numaralı dükkan 120 00 

130.- 1420 Güzelyalı Zeytin1ik ıokak 3 taj numarah dam ve arsa 290 00 
33.88 1424 Birinci Karatq tramvay caddesi 65 ve 67 taj numa 

rah ev ve dükkanın 12-240 hissesi ıayian 129 96 
60 00 10.- 1425 Birinci karantina demir sokak 17 taj numaralı ev 

52.78 1427 Köprü kap.tık sokak 29 taj numaralı 1737 ada 17 
panel No.lu ev 46 56 

560.- Yubiıda yazılı emvalin mülkiyeti 15/9/938 tarihinden itibaren IS 
gün müddetle açık arbrma usuliyle müzayedeye konulmu§tur. lhaleai 

12.- 29-9-938 tarihinde perıembe günü saat 15 tedir. Taliplerin l\'illli em-
2?.- li.k müdiirlüğüne müracaatları 3318 (2882) 

100.- - - ------------------ ---

4.-

1.-

1.64 

2.45 
8.40 

20.-
1.74 

12.-

15.-

8.-
70.20 

400.-

450.-
900.-
300.-

300.-

-
lzmir verem mücadele • 

cemı-

yetinden: 
Cemiyetin Bozyakada kayaldı mevkiinde mutasarnf olduğu, içinde 

zeytin, Ayva, Nar, Dut gibi bini mütecaviz meyva ağaçlarını ihtiva 
eden 168 dönüm miktarmdaki arazi ve kabili iıtifade damlan açık ar
tırma ile 3 sene müddetle kiraya verileceğinden ~lip olanlann' 30 eylül 
tarihiDe Diü.sadif Cama sünü aaal 17 de Cemiyetin ikinci beyler aoka· 
imdaJD dispanseri binuuida toplanacak olan idare heyetine müracaat· 
laiı ilin olmıur. 3421 (2883) 

Sağır dilsiz ve körler müessese-
si müdürlüğünden: 
1 - Elli lir& ücretli iki musiki öğretmeni. 
2 - Kırk bet lira ücretli bir mürebbiyelik. . 
3 - Otuz beı lira ücretli bir terzi muavinliği. 
4 - On dört lira asli maqb bir katiplik münhaldir. 
alipler §eraiti müesseseden öğrenebilirler. Müracaat her gün -14 

ili. 16 ya kadardır. 3415 ( 2884) 

İl daimi encümeninden: A Ada 382, parsel 38 320/ 640 hisseıi 
.7CYJ./2 Hatuniye M. Dellil>ap ıokak 6 Ev 1.500.- 300.- Bergama - Kınık yolu üzerindeki menfezlerin tamiri 1563 lira 50 

Ada 342, parsel 38 320/640 bisaesi kurut açın tutan ile ve IS gün müddetle açık ekailbneye konulduğun-
lzabab yukarıda yazılı Emlilcin tabitle aabflan 19/9/1938 pazarteai günü Saat 11 de yapılacaktir. dan isteklilerin 2490 aayıh yasa hükümlerine göre hazırlıyacaklan te-

• ~tek!i olanların hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize yatırarak arttırmaya girmeleri ve yanlarinda birer fotolrafla nGfm tezkereJe.. minatlan ile birlikte 29-9-938 per§embe günü saat 11 de il daimi en-
tını getırmeleri, 8 - 18 3248 (28Q.7l . cümenine bq vurmaları. 3375 (2881) 
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Memleketlmlzln bUtUn ıtriyat ve 
ile 

müstahzarat ihtiyacını sanat ve 
dalma 

rekabet sahasında en mUremmel bir 
surette tatmin bUtUn mllletler arasında blrlncllljll kazanmı,tlr. 

Sayın lzmir Halkının 
Merkez 

bir daha teveccühünü. kazanmak isti yen Hasan deposu lzmir Fuannda d 
ve şubelerindeki yeni fiatla Müstahzaratını satıyor 

Haaan kolonya ve loayonları 

H.aaan kolonyası, wyonlan fantazl tife 
c c c c Top ve Fan 
c c c c 
c c c c 
c c c c düz şişe 
c c c c 8 köşe lüks şişe 
c c c c lüks kutulu §işe 
c c c c tırhllı fişe 
c c c c düz büyük life 

Basan o dö lavant ( eau de lavante ) 
Basan o dö lavant 
Hasan Buz-Ateş kolonyası 
Basan Bus-At91 kolonyası 
H.asan Bm-At4tf kolonyası 

Kuruş 
1/24 litre 25 
1/16 c 40 
1/4 c 125 
1/8 c 70 
1/3 c 150 
1/3 c 150 
1/3 c 200 
1/2 c 225 
1/1 c 500 
1/8 c 70 
1/3 c 150 
1/U c 25 
1/8 c 70 
1/8 c 150 

Nesrin kolonya ve loayonları 
Nesrin kolonya ve Losyonları 

c c c Top ve Fan 
c c c c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

c c 
c düz şi~e 
c karafa 
c 8 köşeli lilks 
c 
c 
c 
c litre ile açık 
c 1/4 lüks kutu 
c 1/8 c c 

1/24 litre 15 
1/16 c 25 
vs c 40 
1/4 c 70 
1/4 c 60 
1/4 c 65 

1/3 
1/2 
1 

75 
c 100 
c 125 
c 250 

.250 
100 

60 

Traş kolonyaları 

Nearln trq kolonyası 
c c c 
c c c tam bir litre 

1/4 litre 30 
1/3 c 60 

150 

Esanslar 
Ha<;an &ansları 3 gr. şişe 

« c 5 c 
« c 10 c 
c c 15 c lüks kutu 
c c 25 c c 
c c 50 c c c 

Hasan esansları gramlık açık 

25 
50 
75 

100 
200 
800 

10 

Sabunlar, tuvalet sabunları 
Hasan tuvalet sabunları küçük yuvarlak 

« c c Yuvarlak orta 
c c c Yuvarlak büyük 
c c c lUks 
c c c c 
c c c « 
« c c büyük ve beyzi 
c Tuvalet sabunu 6 lık paket küçük 
c Tuvalet sabunu 6 lık büyük 

Gliserin sabunları 
Hasan Gilserin aabunu gül ve limon kokulu 
Hasan Gilserin sabunu gül ve limon kokulu 
Kokulu yuvarlak 

Toz sabunları 
Hasantoz sabunu 100 gr. 

Tıbbi aabunlar 

10 
15 
15 
12 a 
20 
30 
30 
27 5 
40 

30 
20 
25 

20 

Pudralar 

Ha.san tuvalet pudrası kutu (Origan) 
c c c c 

Hasan tl'llJ pudrası kutu (Origan) 
c c c c 
c c c büyük kutu 

Hasan çocuk pudrası ( leylak, gül, fujer lavanta 
c c paket c c 

Hasan Telk pudrası 500 gr. « 

Kremler 
Ha.san kremi vazo ve fişe 

c c tüp küçük 
c c tüp orta 
c c tüp btiyük 

Hasan deniz kremi bllyük 
c c c küçük 

Briyantinler 
Hasan Briyantinleri ufak ~e ve vazo 
Hasan Briyantinleri bilyUk fişe ve vazo 
Huan Briyantinleri en büyük 

Ruj lor 
Hasan Ruj aabit renkli açık, koyu küçük 

c c c orta koyu kırmızı 
c c c orta koyu lüks 

Allıklar 

Hasan allık brünet, blöndinet ve mandarin 
c c c c c yağlı 

Kuruı 
30 
45 
15 
25 
40 
20 
10 
40 

50 
7 5 

12 a 
20 
50 
35 

35 
50 
75 

30 
50 

100 

35 
50 

Tırnak cilası ve sürmeler 
Haaan tırnak cilbı beyaz ve renkli 

c 
c 

c 

c 

c 

c 
c 

c 
c c 

Dilsulvan .AJıeton 

c 

c 
c 

c 
c 

Hasan aürmesl tahta 

c 
c 

aedef 
orta 
büyük 

c c lüks büyük 
c c paket 
c c kemik 

10 
20 
25 
30 
40 
60 

12 5 
20 
30 
15 
so 

Saçlara aid müstahzarat 
Hasan f&lllpuvan kızu 
Hasan pmpuvan özü likit 
Hasan pmpuvan özü likit büyük 
Hasan trlhofil aaç suyu 
Hasan aaç sabunu 
Hasan aag sabunu büyük 
Hasan o dö kinin ( eau de quinin ) 
Hasan o dö kinin ( eau de quinln ) büyük 

Kokulu sular 

5 
30 
50 
75 
25 
40 
60 

150 

Traş levazımatı 

Adet Kr. Adet Kr. Adet Kr. 

Hasan traş biçağı 
Hasan traş biçağı paslanmaz 
Ha.san traş biçaği 

c « 
Hasan traş sabunu 
Hasan traş sabunu kutusuz 
Ha.san tr&§ sabunu kremi 
Hasan Traş Makinesi 

1-4 
1-4 

c c c kutulu lüks 
c c fırçası 

c c halis blero 
c c c 
c « c 
« 
c 

« 
c 

« 
« 

10-35 
10-50 

100-300 
100-450 
10- 15 

100-125 
30 
25 
30 

100 
150 
100 
250 
550 
350 
800 

1100 

Yağlar ve esanslar 
Hasan gülyağı ve neroli halis saf 

c 
c 

c 
c 

« 
c 

c 
c 

1 gr. 50 
5 c 225 

10 c 425 

Tıbbi müstahzarat 
Hasan kuvvet şurubu küçük 

c c c orta 
c « « büyük 
c > c en büyük 
« öksürük pastilleri 

Diş müstahzaratı 

60 
100 
150 
250 
30 

Yatlar miistahzaratı 

Hasan zeytin yağı tam 1/4 litre şişe 
c c c 1/2 
c c c 1 
c c c 2 
« c c 1 kilo tenekeslle 
c « c 3 
c c c 5 
c c c 7 

Ha.san Huile de parafin 
c fıstık lSzü yağı 
c fıstık özü yağı kUçük 
c Hindyağı halis 25 gram 
c Hindyağı halis 50 gram 
c tatlı badem yağı küçük fite 
c tatlı badem yağı büyük fişe 
c tatlı badem yağı 250 gram 
c tatlı badem yağı 1000 gram 
c acı badem yağı küçük ~ 
c acı badem yağı büyük §işe 
c balıkyağı 1/ 4 kg. 
c balıkyağı 1/ 2 
c balıkyağı 1 
c balıkyağı 2 

flaşaratı öldüren F'ayda 
Fayda Hasan 1/ 8 litre 

> > 1/ 4 c 
« « 1/ 2 « 
< c 1 
c « 5 
c c teneke 15 kilo safi 
< < fıçı ile kilo 

Pompa devamlı 
Pompa nikel kalın 

20 
25 
40 
65 

275 
850 
60 
45 
40 

Hasan Dantos diş m§cunu kUçük tUp 
c c « c orta tüp 

7 5 Pompa ince 
12 5 Pompa teneke H 

sa 
25 

c « c c büyük tüp 
c c c suyu 
c c c c orta 
c c « c büyük 

Glüten mamulatı 
Hasan Gluten ekmeği 
Haaan Gluten Gevreği, Makarna, Unu, şehriyesi 

c Diyabetik çikulatası 
c Diyabetik 6 lık kutu 
c Diyabetik 12 lik kutu 
c Brekfast bisküvitleri kilosu 
c Brekfast bisküvitleri 1/ 2 kilosu 
c Brekfast biskUvitlerl kutusu 

Tuzsuz rejim ekmeği 

Ôzlü unlar 
Pirinç, Buğday, Mısır, Bezelye, Türlil, 

Yulaf, Çavdar, Patates, Arpa, 
Mercimek, İrmik özü 

250 gramlık kutu 
500 gramlık kutu 
Hasan badem özü unu 250 gr. 
Hasan badem özü unu 500 gr. 

20 Pompa Filida 
25 Naftalin özü 
50 
75 

40 
60 
25 

125 
240 
250 
130 
35 
60 

20 
35 
50 
90 

F9areleri 6ldüren F9ar 
Far Hasan fare zehirl buğday ve macun kilçwt 

c c c c macunu c .f m1all 
c c c c ikisi bir arada 
c c « c kilo ile 

Muhtelif müstahzarlar 

ıo 
25 
gO 

200 

Hasan çocuk donları 1 numara 70 
c c c 2 c 80 
c c c 3 c 90 
c c c tırtıl No. 1 35 
c c c tırtıl No. 2 40 
c c c tırtıl No. 3 45 
c leke suyu 10 
c çamaşır, bulaşık, cila tozu 1/2 ıo 
c çamaşır, bulaşık, cila tozu büyük 1/1 15 ' 
c vazelin 12 
c hasta d eleri 50 
c c c 75 
c Garanw Pre2ervatifleri 6 adet kutu 3

7
0 1 

c Garanto Prezervatifleri 1 adet kutu 
c Garanto Prezervatifleri ipekli 6 adet kutu 50 
c Garanto Prezervatifleri ipekli 1 adet kutu 10 

Feva kutu SO 
Feva kilçük paket 5 
Bikarbonat dö sut 100 gr. 10 

Hasan gazoz ve meyva özü 
c c c 250 20 

Hasan gazoz özü 1/ 16 litre 25 c c c 500 35 
Hasan Maimukattar 1 kg. 25 c c « l / 8 -tO c c c 1 kilogram. 60 
Hasan Maimukattar 2 kg. siyah §İ§e 80 « « « 1/ 4 60 Hasan ihlamur çiçeği 26 
Haşan Maimukattar büyük damacanalarda 6 c c « 112 100 « Peynir mayası 25 gr. 25 

c Meyva özü 1/16 25 c c c 125 c S5 
Huan gül ve çiçek ıuyu 1/4 kg. 30 c c c 1/ 8 ~O c c c 225 c 60 

Godron, Sufr God.ron Panama, Süblime Hasan gül ve çiçek suyu 1/2 kg. 50 « c c 1/ 4 60 c c c 550 c 80 
Hasan tıbbi sabunları 15 Hasan gül ve çiçek ıuyu 1 kg. 75 « c c 1/ 2 100 c c c 750 c ıOO 

= 

MERKEZi: tSTANBUL .• ŞUBELERi ANKARA, BEYOOLU, KARAKöY, BEŞlKTAŞ tLE BEYAZID, ESKtŞElllR ... SATIŞ YERLERt:lZMtRDE TOPTANCI KADRi TöMEK, PERAKENDECi 
KARŞIYAKA FERAH ECZANESi. ACENT ALARl BURSADA: 1 - LOFÇAU OOLU MUSTAFA ve OOUllARI, 2- ALANYALI HASAN T AHStN, MEHMET KEMAL DURANER .•• MALATYA

DA ı tBRAHlM IŞIK .. ERZURUMDAı KULAÇLAR ŞEVKET OOUllARI .• KONYADA: ALI ULVt ERANDAÇ .• DEVELiDE: TURAN KöYLOOOLU .. 

TAZE TEMİZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESl 
BAŞDURAK 

Hanı 

Büyük Salepçioğlu 
Karş1sınC:la 

4 » TP 

BRISTOL 
Be yoğlunda 

o s M-A N i E 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri TUrldyenin en eski otelcisi BAY 
öMER LUTFU'dür. 43 aenelik tecrübeli ldareılyle biitün Ege 
halkına kendisini ıevdirmittir. 

Otellerinde miaaflr kalanlar. kendi evlerindeki rahah bu· 
lurlar. 

latanbulda biitün Eae ve lzmfrliler bu otelterde buluturlar • . 
Birçok huıuılyetlerlne llfveten flatler mithlt ucudur. 

- - LE 5 

Daim on Daimo11 

No. 8038/40 V No. 8038/40 
DAIMON markalı bu fenerler küçüklüğü ve hafifliği iti~şr~ 

pe fazla rağbet bulmuftur. Ayarlı ve altmıf metreliktir. Daıfll 
fenerlerinin yükıek meziyeti pilleri az ıarfetmesindedir. ur 

UMUM DEPOLARI : lzmirde Sulu han civan No. 28/9 fi 
ntt öz ödemltlL 
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Fikir Biraz Cüretkarane Görülebilir ... 
Fakat, Neticeleri ,Şayanı Hayrettir. 

FEMİL, 
FEMİL, 

FEMİL, 

FEMİL, 

FEMİL, 

FEMİL, 

FEMİL, 

ve B A ('; I kadın olınanın ye~e 
mahzurunu unutturur. 
ve B A (;. I icad edilince, kadın inanıhnıyacak 
derecede büyük bir ııerbe.!tiye ve emsalsiz bir 
rahata kavuştu. 
ve B A O I her ay tebniir eden ~ ve 
üzilcü günlerde kadını bütiln dUşUnce ve eziyet
lerden kurtardı. Hayatmı ve aile aaadeüni alg 
ta etti 
ve B A ('; 1 en ince elbise ve en dar banyo ma
yoları altında sezilmez, kııJlanan kadın bile mev
cudiyetini katiyyen Carketmez. 
ve B A Q I mikroplu be'Zlerin ve pamuk tam
poıllarm kadmların biltün hayatlarma mal olan 
rahim ve tenasillt ıstıraplarını ortadan kaldınr. 
ve B A Q I kanı emici ve muhafaza edici be
yaz ve lormızı husu.si iki cins pamuktan kimya 
harikalarlle m.ikro~uz bir şekilde yapılmıştır. 
ve BACI bayanların (Aylık temizliklerinde) 
en birinci yardımcısıdır. Sıhhatini seven her 
kadın, 

·c~~ VE BAGI 

kullanmalıdır. FEM1L küçük ve yumuşak olduğundan el çantanızda 
bile taşınabilir. Her eczane ve ticarethanelerde bulunur ... 

iiEM™*? 

Kireçli sulann tabribahndan 
Kalorifer kazanlarile tesisatlannı 

Lokomobiller ve alelumum buhar kazanlarını 
Kurtarmak için klreçll suyu tasfiye edem 

VEBOLiD 
C 1 H A Z L A R 1 L E T E Ç H 1 Z E D 1 N 1 Z. 

Cihazlan tamamen garantidir. 
Plırlnııııda WEBBOUTE A. G. Türkiye ve prkı karip vekili umumisi 

V E B O L l D L t d. Ş t i. 

Yeni adrese dikkat: 
MERKEZi : lıtanbul Galata Billilr sokak No. 7 - 9 P. K. No. 1094 

Telefon ı 44501, Telgraf : VEBOUD 
ŞUBESi ı Ankara Bankalar cad. No. 22 P. K. 45 

Telefon : 2681, Telgraf ı VEBOUD •• 
IMıR UMUMi ACENT ASI : Mimar Kemaleddin cad. No. 15 

P. K. No. 72 

lzmir Enternas yona[ Fuarı pavyon N.17 5 
Prospektüs ve mUhendlslerlmlzl isteyiniz. 

YENi ASIR 
mswwwa mas ---- SAYFA: 11 • ,. SUA ı El!Ck a 

DEUTSCHE LEVAN 
TE- LINIE 
G. m. b. H. 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

Herkesin 
ettıği 

üzerinde ittifak 
bir hakikat : 

ROYAL ND!RLANDES 
H. 5CHUET KUMPANYASI 

cCAJR<» vapuru 12 Eylillden 18 UL~ vapuru 18/9/938 de n. 

ScıbaA, öğle ve cık§mn her 11emekten 
sonra günde 3 defa 

Eylüle kadar Rotterdam, Hamburg ve manımızda beklenmekte olup Amster· 
Bremen limanları için yük alacakbr. dam, Rottcıdam '" Hambars lçia yGk 

cBELGRAD> vapuru 26 Eylülden alacaktır. 
2 Birinciteırine kadar Rotterdam, Ham• CERES vapuru 19/9/193$ de bek· 
burg ve Bremen için yük alacaktn. lenmekte olup Amsteıclam, Rotteıdam, 

A THEN vapuru l O birincitefrinden ve Hamburg limanlan için yük alacak· 
15 Birincitepine kadar Rotterdam, tır. 

Hamburg ve Bremen için yük alacaktır. HOll..AND AUSTRALIA UNE 
H. SCHULDT ARENDSKERK motöril 7/10/1938 

Kullanmak 

BlRKENAU vapuru 29 eyl\ılden bir de Bombay, Avusturalya limanlan ve J'N 
birinci teırine kadar Hamburg ve Bre- Nev Zelnd için yük alarak hareket ede· RAD YOL 
men için yük alacaktır. cektir. Diflerinizl. rt · b b 

TROYBURG vapuru 1 ı birinciteırin· SVENSKA ORlENT UNEtN ğla te emı.zo, emyirmine~~ 
d Is b. · · • k d H b ve sapsa m yapar. na 

en ınncıteşnne a ar am urg BERGALAND motörü Elyevm Iima• el L.J_ ı.a.....ıkal dan 
B 1. l !!L al k uır &1IDyasının nan arm 

ve remen aman anna Y~. ~ca .br. nımızda olup Rotterdam, Hamburg biridir, denilebilir. Kokusu gUzel 
MARITZA vapuru 1 S ikıncıteşrınden Gd · D tz"g Danimark ve Baltık l ti h mikro ] k t 

ynıa, an ı • . ezze oş, p ara al'§ı e-
l 9 ikinciteşrine kadar Hamburg ve Bre- ı· l · · "k lm ktadır iri Uzel UzdUr 

ıman an ıc;ın yu a a · s y e y ...•. 
men ic;in yük alacaktır. GDYNlA motörü 29/9/938 de Rot• 

AMERiKAN EXPORT LINES terdam, Hamburg, Danimark ve Baltık 
EXCHANGE vapuru 1 S eylulde limanları için yük alacaktır. 

Nevyork için hareket edecektir. FINSKA A. A. 
ARMEMEN DEPPE 

SAIMAA vapuru 1 7 /9 /9 38 C!e li
EG YPTE vapuru 12 eylwde Anvers manımıza gelip Anven.. Helsinld ve 

için hareket edecektir. Finland limanları için yük alacaktır. 
MAROC vapuru 8 birinciteşrinden SERViCE MARITIME ROUMAIN 

12 birinci tC§rine kadar Anvers için yük PELEŞ vapuru 2 3 /9 /9 38 de belden· 
, RADVOLiN 

alacakhr. melde olup Malta Marailya ve Cenova 
DEN NORSKE MtDDELHAVSUNtE limanlan için yük ve yolcu al1r. 

OSLO ilandaki hareket tarihlerile nulunlar-
BOSPHORUS vapuru 26 eylwden 30 daki deiifildilderden acente m..di7et 

eylUl 9 38 e kadar Oieppe. Dünkerk ve kabul etmez. 
Norveç umum limanlan için yiik alacak- Daha fazla tafail&t için ikinci kordon-

tır. da FRA TEUJ SPERCO acentuma mG· 
BAY ARD vapura 26 birinci tepin- racaat edilmem rica olunur. 

den 28 birinci tepine kadar Dieppe Telefoa 1 41 tı / 4142 / 2"3/4121 
Dü.nkerk ve NorY~ umumt limanlanna 
yük alacakbr. 
SERViCE MARmME ROUMAIN 

Bl.JCARFSI' 
DUR05fOR vapuru 14 Eyl6lde 

Köstence Galatz ve Galatz aktarması 
Tuna limanları için ytilt alaca.km. 

DUR05f0R vapuru l O birinci teş
rinde Köstence, Galatz ve Galatz ak
tarması Tuna limanlan için yük alacak
tır. 

Olivi Ve Şüree 
LıMITET 

Vapur acentası 
B(RJNCt KORDON REES 

BiNASI. TEL. 2443 
Ellerman Lines Ltd. 

LONDRA HATn 
DUROSTOR vapuru 5 ikinci te~r:ln. 

POLO vapuru 19 eylUle kadar Lond· 
de Kstence, Calatz ve Galatz aktarması 
Tuna limanlanna yük alacakhr. ra ve Hull için yük alacakbr. 

STE ROY ALE HONGROISE ALBATROS vapuru 18 eyl6lde ge-
DANUBE MARmME lecek ve 28 eyl6le kadar doiru Londra 

TISZA vapuru 6 eylUlde bekleniyor. için yük alacaktır. 
Port Sait ve lskenderiye limanlan için lONIAN vapuru 28 eyl6lde gelecek 
yük alacaktır. 8 birin · ine kadar doğru Londra için 

BUDAPEST vapuru 15 ey}Qlde bek· yük alaca 
lenİyor. Tuna limanlarma :rU1c alacakbr. TRENTINO vapuru 14 birfncl tet-

' 

Kullananlar, dişlerini en ucuz şeraitte 
sigorta ettirmiş sayılırlar sabah öğle ve 
akşam her yemekten sonra günde 3 defa 

dişlerinizi hrçalayınız. 

Cildinizin tahriş edilmemesını 
lıteraeniz 

Dünyanın her tarafından aeve aeve kullanılan ve 
cildi trqtan IODr& pamuk gibi JWDUf&t&n 

ı•------------------------· TISZA vapuru eyini ıonunda bekle- rinde selec:ek 18 birinci tıepine kadar • niyor. Portait n lekenderiye için mal doiru Londra için yilk alacaktır. POKER 
Fuat Gül ergin 

Sağlık eczahanesi 
Alsancak Mesudiye caddesi 

TELEFON 2448 

127 

~ler büyük bir dikkat ve itina ile hazlrlanır • En nadide Avn11nau 

Ültahzarab ile her türlü İliç çeıidi bol bulundurulur. 

l tıvalet qyuiyle ııhhi levazım her yerden ehvendir. 
1-15 (2698) 

• Türkiye 
Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şifalı ma en suyudu 

Her yemekte bir iki 
-Bardak içiniz 

alacaktır. UVERPOOL HA Tl1 
DUNA vapuru eylıl.1 ıonunda bek.le- BELGRA VlAN vapuru 18 ey161de 

niyor. Porbait ve lekenderiye için mal Londradan gelecek yük çıkanp ayni za-
alacaktır. d L· ı cı k l in ..JlL 

JOHNSTON V ARREN UNF3 man a ıverpoo ve as oT ç ,. .... 
alacakbr. 

A VIEMORE vapuru ild birincitewrfn- Cl1Y O 8 
de Burgu Vama, Köstenee Galatz ve A F LANCASTER vapuru 2 ey-

B ·ı ı· 1 • ..ı:L al Lbr IUlde gelecek S birinci tetrine kadar LJ. 
raı ıman anna ,.... .cam; • 

DROMORE vapunı 30 blrincitet-- verpool •e Glaako..- lçln yük alacakm. 
rinde BuTgae, Vama. Ka.tenc:e.. Galatz BRISTOL HA'ITI 
ve Brail limanlan için ynk alacakbr. SELMA vapuru 20 eylwde gelecek 

Tilndald hareket tarihleriyle nav- 22 eylule kadar doiru Bristol için y6k 
lunlardakt dettşıkllklerden acenta me- alacaktır. 

sul!yet kabul etmez. DEUTScH LEV ANTE • UNIE 
Daha fazla tahnit almak lçfn Birin- DELOS vapuru 16 eylQlde gelecek 

et Kordonda V. P'. Henry Van Der Zee yük çıkaracakhr. 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mOra- T rih rd 1d d ,..~1:11....1 · ı a ve navlunla a eK~'"' uuer-
caat edılmesl rJca o ımur. den acenta mesuliyd kabul etmeL 

Tel. No. 2007 •• 2008. 

D"t For~nede "U d J .. 
Dampskıbs - Selskab m a '' umumı 

COPENHAGEN deniz acenteliği 
MUNTAZAM SERViSLER L d 
ANVERS - DANEMARK t • 

SKANDtNAVlA 
S/S. SVANHOLM 
Eylulün birinci on beı günlükte yük 

alllcaktır. 

S/S. ALCARVE 

HEI I ENIC LINES L TD 
TilRKIA vapuru halen limanunİzda 

olup Rotterdanı. Haınburg ve Anven 
limanlan için yük almaktadU'. 

Eylulün ikinci on beş günlükte 
alacakhr. 

yük GERMANIA vapuru 20 eylulde 
beklenilmekte olup Rotterdam Ham 

MN. ALGtER 
Eylul sonunda ve birinci 

langıcında yük alacakhr. 

burg ve Anver1 limanlanna yük 
teorin baı- alacaktır. 

A THlNAI vapuru eylwün .;hayetinde 
~~S •. BRO~~LM beklenilmekte olup Rotterdam ve Ham-
Bırıncı teşrın ılk haftasında yük ala· b A 

k 
urg ve nven ]imanları için yülc ala· 

ca tır. caktır. 
5/5. EGHOLM UNlTED 
Birinci teşrinin ilk on beş günlükte ST A TES AND LEV ANT 

yük alacaktır. LlNE L TD 
S/S. EBRO BAALBEK. vapuru 2 1 eylUlde gelip 
Birinci teşrinin ikinci on beı günlük- ayni gün Nevyorka doğru hareket ede-

te yük alacaktır. cektir. 

M/V. MAROCCO Cubanın «Havana ve Santiago liman-
Son teşrin ilk haftasında yük alacak· lan için yük alacaktır. 

Traş bıçaklarını kullanınız 

~-+~ı·~ · 
DiŞLERiN ÇVROME.51NDEN BtR ÇOK HAST AUKLAR1N 
DOODUOUNU HER KF.S BIUR 

BRONZ 
DIŞ FlRÇALARI DiŞLERi ÇOROMEDEN VE KiRLENMEDEN 
KURTARIR ••• Her eczane ve tuhafiyeciden arayımz. 

Devlet demiryollarından: 
Alsancak ve Halkapınar depolarına vagon içerisinde bir senede 

gelecek takriben (35000) ton kömürün vagonlardan yere tabliye ve 
istifi ve istif mahallinden azami ( 15) metre mesafeye nakil ve loko
motif tenderlerine verilmesi itinin eksiltmesi 26-9-938 tarihine mü
..dif Pazartesi günü saat 17 de Alaancakta 8 inci qlebne binaaında 
8 inci itletme komisyonunca ~ zari uaulile yapılacaktır. Bu İf için 
tahmin edilen bedel apiıda yazılıdır. Bu eksiltmeye girmek iatiyen
lerin ( 1050) lirahk muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin 
ettiii vesikalarla aynı kanunun dördüncü maddeai mucibince ite gir
meie manü kanuni bir halleri bulunmadıima dair beyanname ve tek
liflerini havi mektuplann aynı gün saat (16) ya kadar komiayon reia
lijine vermeleri lizundır. 

Bu İfe ait prtnameler lzmirde sekizinci ifletme komisyonunda pa
ruız olarak~· 

itin nevi 

Kömürün vagonlarmdan yere tahliye 
ve istifi 
Kömürün istif mahallinden ( 15) metre 
mesafeye nakil ve lokomotif tenderlerine 
verilmeai. 

Beher ton için 
tahmin edilen 

bedel 
kurut 

17,S 

22,5 

11-19 3267 

6125 00 

6875 00 

(2828) 

hr. lzmir • Nevyork seyahati 19 gilndür. seyyah, yolcu ve yük için tesis ettiği hat- de Conetantza ve Vama limanları için 
hareket edecektir. M/V. TUNIS RAGNA GORTHON vapuru birinci ta mensup Yugoslav bandıralı 

Son teşrin ikinci on beş günlükte yük teşrin nihayetinde beklenilmekte olup L O V C E N 
alacaktır. Nevyork ic;in yük alacaktır. Lüks v t . 

19 
l"ıd 

HER ON BEŞ GON MUNTAZAM t A apuru pazar esı ey w e saat 

SERViS OLACAKTJR 
L NEA. SUD AMERiKAN 12 de lzmirden hareket edecek. Piıe 

M. C. HOLM vapuru 20/22 birinci 
Navlun Ve bl·tuAmum ra-•enyo-man ı"çı"n . k 1 N Korfu, Adriyatik limanlan, Venedik, ,..., teşrın arasında beklenilme te o up ev· 

Acentcliğe müracaat edilmesi. york için yük alacaktır. T rleate ve Şupk limanlan için yolcu ve 
ADRES : Fevzi paşa bulvan No. 7.. BALKANl.AR ARASI HA Tfl yük alacakbr. 
TELEFON : 3304 ZETSKA PLOVIDBA A. D. Kotor L OV C EN 

(Osmanlı Bankası ittisalinde) Balkan itüfakı iktısat konferansının Lüks vapuru 8 birinci teırinde saat 18 

Gerek vapurların muvasalat tarihleri. 
gerek vapur isimleri ve navlunlan hak

kında acenta bir taahhUt altına girmez. 
Daha fada tafsil&t almak için Birind 

Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
umumi deniz acentalığı Ltd. müracaat 

edilmesi rica olunur. 

TELEFON : 3171 - 4072 
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lngilterenin alacağı kat'i vaziyet 
Bugün Londrada yapılacak olan gürüşmelerden sonra belli olacak 

Amerika • • 
seyırcı kalıyor Çekoslovakyada sükôn va 

Avrupa işlerine karışmamak cereyanı Almanyada bir çok Çeklerin tevk 
gittikçe kuvvet bulmaktadır edildikleri haber verilmektedir 

Runsiman kral tarafından Bukingham 

sarayında yemeğe davet edilmiştir. 

lstanbul, 1 7 (Hususi) - Londradan 
bildiriliyor : Lord Runsiman bugün kral 
tarafından kabul edilmiş ve öğle yeme
ğini kralın nezdinde yemiştir. 

HAYNLAYN BiR BEYANNAME 
DAHA NEŞRETil 

Londra, 1 7 ( ö.R) - Sir Nevi! Çem- miyle biliyoruz. Benden hemen elde edi-
berlayn Almanya dönüşünde Eyton ha .. 
va limanına iner inmez eline siyah çer .. 
çiveli bir zarf verilmiştir. Bu, kral altın

cı Jorjun el yazısiyle yazılmış altı eahi .. 
lelik bir mektuptu. 

len neticeler hakkında aleni beyanat 
beklemediğinizi biliyorum. Bu husu~ta 

kabinedeki arkadaşlarımla ve Lord Run
ıimanla görüşeceğim. Yakında Führerle 
tekrar görüşeceğim. Bunda o da yarı yo
la kadar gelerek bir ihtiyarın .seyahat 

zahmetini biraz azaltacaktır.> 

Berlin, 1 7 ( ö.R) - D. N. B. ajansı 
Haynlaynin son derece şiddetli bir lisan

la yazılmış yeni bir beyannamesini neş
retmiştir. Bu beyanname Südetleri Çek

lere kar~ı müdafaa vaziyetine geçmeğe 
yeniden davet etmektedir. 

B. Nevi! Çemberlayn tayyoreden çık
tı!:tan !OnrA. m:!:.rofona ilcr1iyerek şu kı
sa b eyanatta hL'lunmuştur : 

1 c:Dün B. l litler1e gö:-ü~tüm. Konı:ş· 
malarımız to!:. !::Özlü, f~!:~t doslane ol
du. Eminim ki ş:mdi h~r bjrimiz, c1iğcri
nin ne düşündüğünü kat'i olarak tama-

Paris, 17 (ö.R) - Lord Runsiman 
Pragdan har~ketindcn evvel Havas ajan· 
sının muhabiriyle şu konuşmada bulun· 
muştur : 

.. 
Alman orduları başkumandanı 

Paris, 17 (ö.R) - İngiliz kabinesinin 
bu sabahki İçtimaı neticesindedir ki BB. 
Daladiye ve Bonne Londraya davet 
edilmi§lerdir. İngiliz kabinesinin bugün
kü iki içtimaı hakkında henüz resmi ha
ber yoktur. Yarın vukubulacak lngiliz 
Fransız bqvekilleri ve haricjye nazırları 

lconferanaJndan evvel bir fCY öit'enile
miyeceği de muh temeldir. 

Fransa ve Amerika aefirleri bu sabah 
Foraynofiste kabul edilmişlerdir .. Lord 

HODZANIN YENi NUTKU 
Prag, 1 7 ( ö.R) - Ba§vekil B. Hod

za yarın radyoda kısa bir nutuk söyliye

cektir. 
Va§İngton, 17 (ö.R) - Alman-Çek 

buhraniyle alakadar olarak Amerikada 
lzolasyonizm {Tecerrüt) cereyanının 

kuvvetlendiği görülüyor. Hariciye neza
reti mahfelleri bu tezayüdü müşahede 
etmekle beraber hükümetin şimdiye ka
dar takip ettiği harici aiyasette bir deği
tiklik olmadığını ilave ediyorlar. 

Yükıek bir memur yarı resmi olan ıu 

beyanatla bulunmuttur ı 

T ecerrütçülük hissinin patlak vermesi 
fU sebeplerden ileri geliyor : 

1 - Avrupa buhranının Amerikan 
umumi efkannın ekseriya hassasiyete ge

tiren fikirlerin tamamiy1e haricinde cere
yan ettiği intibaı . 

2 - Amerika hükümetinin kongre
ye ve umumi efk&ra haber vermeden 
A vnıpa demokrasilerine karşı bir taah
hüt altına girmiş o1maıı k orkusu. An
cak bu tecerrütçülük cereyanı yeni birşey 
değildir ve Avrupadaki hadiselerin İn• 

kişafına tabi bulunmaktadır. 

BELÇIKANIN HARiCi SiY ASET 
DOSTURU 
Brüksel, 17 ( ö.R) - Hükümet istik-

18.I siyasetinin tatbikine devam azmini 

teyit etmiştir. Başvekil B. Spaak beya-

·~ 

:/ ' 
Dünyanın heT tarafından gelen harp 

aeslerine kat§• Amerika kulaklarını 
tıkay<>r 

natında demiştir ki : Bunun eebebi ıu .. 
dur : l4ükümet kat'ı kanaat getirrniıtir 

ki harici siyaset hakkında aldığı vaziyet 
hem umumi aulha hizmet etmekte ve 
hem de Belçikanın harp tehlikesi hari
cinde kalması için .azami imki.n bah$el

mck.tedir. Böylece harici eiyaset aaha

sında takip edilen hedef elde edilmi~ 
sayılabilir. 

N. Çemberlayn ve Runsılıan 
Siyasi vaziyet hakkında lngiliz 
rr:ıatbuatına beyanatta bulundular 

Çekoılovakyanın mqbur (SKODA) top fabrikalan. ••• 

Prag, 1 7 ( ö.R) - Çekoslovakyada 
vaziyet umumiyetle sakindir. Yalnrz bu 

sabah bir hadise olmuıtur. Alman elçili
ği matbuat ataşesi bay Vcltoru diğer bir 

ata,e ile birlikte sabah otomobille Sü
det mıntakasında Ejc şehrine giderler

ken bir asker otomobili durdurmuş ve 
gamalı haç bayrağını koparmıştır. Kim

eenin şahsına taarruz olmamıştır. Hükü

met bunun müessif bir hadise olduğunu 
bildirmiştir. 

Südetlerin kurbanı olan ıekiz jan
darmanın cenaze merasimi Thlkenada 
yapılmıştır. 

Alman gazeteleri Çekoslovakyaya 
karşı hücumlarına devam ederle.en Prag 

d a Almanyada yerleımiı bir çok Ç•kle· 

rin Alman hülcümeti tarafından tevkifini 

haber almıştır. Berlinde 1 6 Çek tevkif 
edilmi~tir. Bunların arasında A1man
yadaki •okol teşkil&tının Teisi, reis mua
vini ve sekreteri vardır. Hamburg ve 
Kolonyadaki diğer altı Çek tevkif edil
miştir. A1manyada yerleşmİ.§ alelade i~

çiler arasında da tevkifat vardır.. Ç.k 
elçiliği dün akşam ve bu sabah Alman 
hariciye nezareti nezdinde protestoda 
bulunmuştur. Gestapo tarafından tevk.if 

edilen Çekoslovak tebaalarının .!çilikle 
temasları menedildiğinden nereye gön· 
derildikleri belli değildir. 

Almanyanın Prag sefiri Berline hare

ket etmiştir. Çekoslovakyanın Berlin 
sefiri de Pragda bulunuyor. 

Prag, 17 (ö.R) - Reisicümhur B. 

Beneı tarafından kabul edilen Çekoslo
vak Aristokrasisinin mümessili Kont 

F ransuva Kelski Çek aristokrasisi namı
na ıu beyanatta bulunmuştur : 

Ecdadımızın kurmağa hizmet ettikle
ri Çek devletine karşı sadakat bizim için 

o .kadar bedihidir ki bunu bir d11ha kay
detmekten çekinmeyiz. Ecdadımız dai

ma memleketimizdeki iki millet arasın
da münasebetler tesisine çalışmışlardı; 
Biz de Alman vatandaşlarımızın tak
sim kabul etmez vatanımıza karşı sev· 

gimize iştiraklerini temenni ederiz. Bu

nun mümkün olduğu kanaatindeyiz ve 
ümit ederiz ki Hıristiyanlık prensipleri 

bu memlekette nizam ve medeniyetin 
muhafazasına hizmet edecektir. 

- Londraya gidiyorum. Tekrar bu

raya gelip gelmiyeceğimi ve geleceksem 
ne zaman ve nasıl geleceğimi henüz bil
miyorum. 

- intibalarınız nasıldır~ 

- iyileri de var, kötüleri de .. 
- Umumi faaliyet blançonuz hak· 

kında ne diyebilirıiniz ~ 
- Fena olmaktan ziyade iyidir. 
Londra, 17 (ö.R) - Bu sabah top

lanan na.zırlar konseyinde Lord Runsi· 
man da hazır bulunmu;stur. cTaymis> 
gazetesinin yazdığına göre aiyut mah
feller lngiliz baıvek.iliyle Alman devlet 
reisi arasındaki mülakatlardan istifade 
edilerek Sildet meselesinden baıka di
ğer mühim Avrupa meselelerinin de 

IngilteTenin BeTlin ıefiri B. HendeT•on halledilebileceğini limit ediyorlar. 

Londrada Forayn Ofise getiril•• 
siyast dosyeleT 

Musolini bugün Triyested 
Italyan Başvekili büyük ve siyasi 

bir nutuk irat edecektir 

\ ' 
.... "'• ı • 

1 Jtı ... 

~~~cE7 
1 ·~ 

Muuolininin Triyesteyi geçen defaki ziyaretinde almm•• bir resim 
~ ~· 

~o'."a, 1_7 (ö.R) - Düçen.ln.:riye~-ımak.la bir hata iılediğinl bugün kabulllere tatbik edilecek ayni şartlardan ~'ıl 
teyı zıyaretıne lıalyada çok bilyük hır etmelidir. Her halde bilmelidir ki Çe- dilerinin de lstifado etmelerini ı.ı 
ehemmiyet verilmektedir. ltalyan baıve- k 1 ~ '- d k• 200 b. Lehi' d Süd t d' 1 os ova&ya a ı ın ı e e - e ıyor ar.> 
kilinin yann bu ıehirde söyliyeceği nu· _ ---· ~ 
tuk hiç fÜphesiz derin akisler uyandıra-
caktır. Muhtelif nafıa eserlerinin açılış 

törenlerinde bulunacak olan Düçeyi 
karıılamak için çok büyük hazırlıklar 
yapıl mıttır. 

Berlin, 1 7 (ö.R) Hamburger 
Çaytung şunları yazıyor : B. Mussolini 

tarafından Lord Runsimana gönderilen 
mektup ta gösterir ki Çekoslovakya in
bil8le mahkumdur. Ne istenirse, yap•l
'ın, netice ergeç böyle olacaktır.> Bu 
gazete az çok Alman resmi mahfellcri
::ı.İn fikirlerini aksettirir. 

Popolo Ditalyada intişar eden cLord 
Runsimana açık mektup> neticelerini 
göstermeğe başlamıştır. Şimdi Çekoslo
vakyadaki Leh ekalliyetleri de oesleri

ni yükseltmişlerdir. cKurycr Pozani> 
gazetesinde ou mütalB.a okunuyor : 

cÇekoslovakya tarihinin kat'i bir dö
nüm noktasındayız. Bu devletin mu
kadderatı bugünlerde oynanacaktır. Çe
koslovakya 191 8 de Lehistane ait bir 

Asamble içtimaında 
Hava bombardımanları ve sivil ahalinin 

vikayesi hakkında ispanya delegesinin söz[efl 
it~~ 

.Ce~evre, 17 ~ö:R> .. -.-. ~illetle~ Ce·ı clspanya komiııyonun bu roese .~ı• 
mıyetı asamblesının uçuncu komısyonu vehametini ve aktüalitesini tanııfl 0 
içtima e t miştir. Silahsızlanma meselesi· 1 b' 1 •. · .. 't d l ol ,.,aı• 

l 
ır eşecegını umı e er. spany . 1,, 

nin müzakeresi sırasında lngiliz delege.. ·ıı ti C · t " • ·• t 1 tedb11' 
mı e er emıye ının mus acc I•'' 

si yüzbaşı Rolers bilhassa bahri silahsız- 1 t 1 d H ·· b rnetoıl a masını a ep e er. enuz u .... 111 
!anma sahasındaki terakkiyi kaydederek f k bit ıı · 

dan mustarip olmıyan, a at ııı· 
Japonyanın aldığı vaziyet sebebiyle hü- mustarip olması ihtimali bulunan rJ1e Jı 
yük harp gemileri için azami tonaj mik- b P.t 

leketlerin hükümetleri hava born •V 
dannı t;ıhdit eden anlaşmanın muhafa- · 11 

za edilememio olmasına teessüf etmiştir. manına karşı Milletler cemiyeti~~~ i J,. 
Bundan sonra komisyon ruznamesinin sed kurması lazım gelip gelmedıgıfl f( 
ikinci noktası olan sivil ahalinin hava rar vermek vazifesiyle mükelleftirlef· bd 
bombardımanlarından vikayesi mesele.. panyol milleti Milletler cemiyetinde -1 

Yş.p~·· 
sine geçilmiıtir. lspanyol delegeei B. A~ münaka§ayı açmakla vazifesini 

arazi parçasını kendi hudut1arı içine al- karate demİ§tir ki : tır . 
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a1et ıs: P~ r 


